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 ܚ݇ܕ ܒܢܝܣܢ
7676 

ܕ݇ ܼܒ      ܚ ܠܵܝܘܵܡܐ ܕܼܚ  ݇ܕܬܵܬܐ  ܪܼܘܼܟܸܼܐ ܝܼܘ  ݇ܢܵܬ ܼܚ  ܒܢܼܝܵܣܢ؛ ܪܸܼܫ ܫܸܼ

ܝܝܗܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬ. ܒܸܼܛܵܠܒܵ  ܚ ܵܩܐ ܟܼܠ  ܢ ܐ ܝܼܘ  ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬ  ܝܵܠܐ؛  ܒܼܢ  ܼܚ 

ܵܠܵܗܐ؛  ܝܵܠܐ ܕܼܐ  ܚ ܕܒܼܚ  ܡܼܘܢܸܼܐ ܝܼܘ  ̈ܐ. ܼܗ  ܝܸܼ ܡ ܒܪܼܝܼܟܼܘܵܬܐ ܕܼܚ 
ܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܼܥ 

݇ܢܵܬ ̈ܖܸܼ  ܐ ܘ̈ܖܵܥܫܵܝܬܸܼ ܐܘܼ ܒܵܐܵܗܐ ܫܸܼ ̈ܐܼܓܫܸܼ ܣܼܝ ܒܸܼܫ ܵܙܘܵܕܐ ܘܦ̈ܵܖܣܝܼ  ܡܵܬܵܢܝܸܼ ̈ܖܘܸܼ  ܼܓ 

ܢ. ܼܡ  ̈ܝ ܼܥ  ܪ ܵܗܕܟܼܵ  ܒܸܼܝܠ ܒܼܢ  ܝܝܗ ܼܗ  ܚ ܕܵܩܝܡܼܝ ܟܼܠ  ܼܒܼܝ ܝܼܘ  ̈ܐܐ؛ ܒܗܸܼ  ܵܥܼܒܼܘܕܸܼ

ܫ ܝܝܗܼܟ  ܚܵܙܝܵܬ ܕܚܼܘܦܼܵܛ  ܝܵܬ ܕܗܝܼܵ  ܼܝ̈ܖܸܼܐ ܵܩܐ ܼܡ  ܼܡ  ܢܵܛܪܵܬܐ ܘܼܚ  ܢ ܠܸܼ ܝܼܘܼܬ 

ܐ ̈ ܒܵܘܬܸܼ ܣܬܼܘܗ  ܒܠܸܼ ܪܼܘ  ܝܵܠܐ ܵܩܐ  .ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܵܬ ܘܼܓ  ܘܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܵܡܚܼܝ ܼܚ 

ܵܡܢܸܼ̈ܐ ܫܵܩܠܵܬ ܕܠܸܼ  ܬ ܫܸܼ ܢ ܕܼܝܵܢܐ ܒܸܼܵܚܵܝܐ ݇ܬܚܘ 
ܼܬ  ܼܠ  ̈ܝ ܡܸܼ ܵܒܐ ܕܵܐܢܼܝ ܼܡܢ ܒܼܢ 

ܐ ̈ܐ ܒܝܗ   ؛ܦ̈ܖܼܝܫܸܼ ܚ ܢܼܒܼܝܥܸܼ ̈  ܕܼܝܼܘ  ܩܵܪܐ. ܵܕܐܼܟܼܝ ܵܐܕܼܝܵܐ؛ ܐ ܡܢܸܼ ܘܡܼܘ̰ܓܝܸܼ ݇ܕ ܥܸܼ ܼܚ 

ܢ ܒܸܼܬܵܪܵܨܐ ܝܵܠܗ   ܵܒܵܘܼܬ  ܡܼܝܡܵܬ ܕܚܵܕܝܼܘܵܬܐ  ܒܠܸܼ ܼܓܵܬ ܼܚ  ܼܓܼܪ  ܚܵܕܐ ܼܪ 

ܚ ܠܕܵܩ̈ܖܵܝܬܸܼ  ܘܵܐܘܝܼܘܵܬܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܵܬ. ܢܫܼܝܼ 
ܠ ܕ ܼܡ  ܚܼܗ  ܚ  ܵܡܼܨ  ܡܼܥ   

̰ܓܼ

ܚ  ܵܡܐ ܘܵܗܼܘ  ݇ܕ ܫܸܼ ܬ ܫܟܼܘ̈ܖܸܼܐ ܕܼܚ 
ܢ ܐܼܘܡܵܬܵܢܝܬܵ ݇ܬܚܘ  .   ܵܡܵܪܐ ܠܗܼܝܵܝܼܘܼܬ   

ܢ   ݇ܕ ܒܢܼܝܣܼܵ          ܒܪܼܝܼܟܼܵܐ ܝܠܸܗ ܼܚܲ

 
ܼܵ

ܝܵܬ ܬܼܘܪܼܵ  ܐܼܵ
ܼܵ

݇ܕܬܵܬ  ܼܚܲ
ܼܵ

       ܸܪܫ ܸܫ݇ܢܵܬ
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ܐ ܕܣܝ ܦ ܐܠܥܘܗܕܢܐ ܕܣܗ̈ܕ  
ܵܠܗܵ  ܵܡܐ ܕܼܐ  ܐܒܫܸܼ  

 
ܐ ܘܫܼܝܦܼܘܵܪܐܒܵܩܠܵ       ܐ ܕܝܼܘܵܒܼܒܵ  
ܢܼܝܕܸܼ̈ܐ؛      

ܝܝܗ ܼܥ    ܒܸܼܕ ܵܩܝܡܼܝ ܟܼܠ 
ܫܒܼܘܚܵܬ ؛      ܗ ܬܸܼ ܣܩܼܝܠܸܼ ܼܡ   

ܝܝܗ.      ܼܓ̈ܖܼ 
ܚܵܡܵܢܐ ܕܼܦ  ܗ ܡܼܢ  ܕܼܝܠܸܼ  

ܦܵܪܐ؛      ܢ ܼܡܢ ܼܥ  ܼܠ  ܐܘ  ܵܒܵܒܐ؛ ܵܓܼܒܘ   
ܢ ܒܪܼܘܵܚܐ      ܼܩ  ܘܦܵܪܘ   

ܢ      ܼܬ  ܼܠ  ٔܢܬ ݇ܗܘܼܝ ܡܵܪܚܵܡܵܢܐ ܕܡܸܼ
ܼܐ   
ܐ      ܗ  ܓܼܒܼܝ̈ܠܸܼ ܒ ܕܵܣܗܕܼܘ̈ ܼܒ  ܝܝܗ ܼܡܢ ܼܣ  ܼܡ  ܵܓܘ ܕܸܼ  
ܡܵܬ ܕܵܬܘܕܼܝܬܼܘܟܼ       ܼܩ  ܟܵܠܝܵܬ ܘܼܡ  ܕ ܒܼܘܬ ܼܡ  ܼܩ   
ܝܝܗ؛      ܵܡܐ ܕܩܵܕܼܠ  ܢ ܒܕܸܼ

ܐ ܠ݇ܗܘ  ܟܠܸܼ  

ܝܝܗ      ܕܼܝܼܬ  ܥܡܘ  ܩܵܘܝܵܬ ܕܼܡ  ܠܼܡ   
ܵܡܐ ܕܵܒܵܒܐ      ܵܢܐ ܘܪܼܘܚ ܩܼܘܕܵܫܐ ؛ܒܫܸܼ .ܒܪܘ   
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ܚ      ܐ ܝܼܘ  ܪܦܼܘܠܸܼ
ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܝܵܠܗ  ܕܼܦ   

ܝ      ܟܠܸܼ ܐ ܬܕܼܡ  ܚܡܼܘܼܟ ܫܼܒܼܝ̈ܚܸܼ
ܵ
ܡܼܝܵܢܐ ܕ̈ܖ ܢ ܼܡܢ ܼܝ  ܼܬ  ܼܠ  ܵܠܗ  ܡܸܼ  

ܠܵ       ܫܒܼܘܚܵܬ ܠܥܸܼ ܝܼܘܬܼܘܟܼ ܢܵܣܩ ܬܸܼ  
̈ܐ      ܝܸܼ ܐܘ  ܵܡܵܪܐ ܕܵܡܘܵܬܐ ܘܼܚ   
ܡܼܘܼܟ.      . ܫܼܘܼܒܵܚܐ ܠܫܸܼ ̈ ܚܼܝ ܡܼܝܬܸܼ ܼܡ   

 

 
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ                              
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ܡܠܬ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ         
(1ܣܘܪܝܐ ܩܠܣܝܩܝܐ )          

ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ                         

ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ                                    

                             
ܵܩܐܒـ ܠ ܒܼܘܵܫܝܣܝܵ ܕ ܵܐܵܗܐ ܦܵܣܘ  ܚ ܼܥ  ܼܓ    ̈ܖܸܼܐܛــܼܘܵܬܐ ܕܩܸܼ ــܵܡܐ ܒܸܼܕ ܼܗ 

̈ܐ ܙܝܸܼ ܵܫܵܢܐ ܣܼܘܵܪܝܵ ܒܼܪ   ܕܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܚܸܼ             ܐ.ܗܵܛܐ ܕܟܬܼܝܼܒܵܬ ܒܠܸܼ

݇ܕ ܒܼܘܵܩܵܪܐ ܐܵ  ̈ܐ: ܼܚ  ܗ ܐ ـ ܵܙܘܥܸܼ ܦܵܐ ܵܐܵܗܐ ܝܠܸܼ ݇ܕ ܵܝܠܘ  ܢܵܩܵܝܐ ܕܟܠ ܼܚ  ܼܢ 

ܢ ܘܪܵ ܕ ܵܫܼܢ  ܣܩܼܘܢܸܼܐ ܝܵܠܗ  ܠܝܵܠܦܵܬ ܕܠܸܼ
̈ܐ ܵܪܵܒܐ ܼܥ  ܚܵܬ ܕܵܙܘܥܸܼ

ܦܼܠ  ܫ ܵܒܐ ܒܸܼ ܼܡ 

ܢ ܵܙܘܥܸܼ̈  ܨܦܵܝܼܝ ܒܸܼܕ ܵܗܘܵܝܐ ܐ.ܐܸܼ ܝܫܼܝ ܫܩܼܝܠܸܼ̈
                   ܐ ܦܵ

ܠ ܵܕܵܪܐ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ: ܦܼܘܵܢܵܝܐ ܐ ܼܗ  ܝܸܼ
ܵ
ܐ ܵܐܬܼܘ̈ܖ ܡܸܼ̈ ܚܼܝ  ܒ.ܡ ܵܣܝܘ  ܦܠܸܼ ܐ ܼܡ  ܠܸܼ

̈ܐ ݇ܗܵܘܘ  ܝܝܗܘܗܵ ܵܙܘܥܸܼ ܦܠܼܘܼܚ  ܢ ܼܡ  ܵܐܦܸܼܢ ܕܒܼܘܵܫܝܼܘܵܬܐ  .ܝܵܓܗ ܫܼܘܪܸܼܐ ܠ݇ܗܘ 

ܝܝܗ؛  ̈ܐ ܒܟܬܼܝܼܒܵܝܼܬ  ܚܼܝ ܵܙܘܥܸܼ ܦܠܸܼ ܐ ܼܡ  ܵܫܵܢܐ ܣܼܘܵܪܵܝܐ ܠܸܼ ܠܼܝܦܸܼ̈ܐ ܕܠܸܼ  ܐܼܝܵܢܐܕܼܝ 

ܛܪܵ  ݇ܕ ܩܸܼ ܪܵܫܵܝܐ ܼܚ  ܦܸܼ̈ܐ ܐ ܫܸܼ ܢܵܩܐ ܵܝܠܘ  ܗ ܕܐܸܼ ܢ  ܵܠــܐ ܵܟܬܼܒܝܼ  ܵܐܵܗܐ ܝܠܸܼ ܠ݇ܗܘ 

̈ܐ ܵܪܵܒـ ܢܸܼܐ ܒܸܼܕ ܵܙܘܥܸܼ
ܵ
ܒ̈ܖ ܐܠܦܵܝـܫـܼܝ ܓܼ ܐ ܼܡܢ ܼܚ  ܐ(ܼܝܛܸܼ̈ ܐ. )ܚܠܼܝܼܛ̈   ܒܐܼܘܵܕܠܸܼ

ܚ ܚܡܪܐ ܡܵ ܵܩܐ ܛܘܼ   
ܬܼܒܼ
ܢ ܼܟ  ܚ ܩܵ ܦ̰ܵܣܐ ܐܸܼ ـܼܨ  ܚܠܸܼ

ܡܵܪܐܼܪ     ܚܵܡܵܪܐ ؛ ܗ:ܼܚ 
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ܢ ܚܸܼ  ܚ ܵܩܼܪ  ܼܝ  ܒܵܪܐ ܕܐܢܐ ܟܸܼܐ ܵܡܼܨ  ܪ ܵܗܕܼܟܵܐ ܼܚ  ܗ:ܡܵܪܐ. ܼܗ  ܢ  ܚܠܸܼ ܵܐܵܢܐ ܼܝ 

ܢܸܼܐ
ܚܝܼ  ܚܵܕܐ .ܼܐ  ܚܫܸܼ ݇ܪܵܬܐ ܕܟܸܼܐ ܼܡ  ܠܦܵܢܸܼ̈ܐ  ܐܼܘܪܵܚܐ ݇ܐܚܸܼ ܵܠܗ  ܵܪܵܒܐ ܼܡܢ ܼܡ 

ܐ ܕ ܵܘܬܸܼ
ܵ
ܬ̈ܖ ܢ ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ ܒܼܐ  ܵܫܼܢ  ܦ ܵܐܵܗܐ ܝܵܠܗ  ܕܒܵܫܘܦܵܐ ܕܙܵ ܕܠܸܼ ̈ܐ ܝܼܘܪܘ  ܘܥܸܼ

ܢܸܼܐ ܼܐ  
݇
̈ܖ ܐ ݇ܐܚܸܼ ݇ܕܟܵܡܐ ̈ܖܼܘܫܡܸܼ ܚ ܼܚ  ܼܚ  ܦܠܸܼ ܫܵ ܼܡ   .ܵܢܐ ܵܠܛܼܝܵܢܵܝܐܝܼܟ ܕܐܼܝܬ ܒܠܸܼ

ܫ  ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵܐ ܪܸܼܐܵܙܐ ܐܼܝܵܢܐ ܗܸܼ ܐ ܝܵܢܐ ܠܼܚ  ܦܠܼܘܚܸܼ ܐ ܼܡ  ܝܸܼ ܥ̈ܖܼܒܵ ܐ ܼܡ  ܝܸܼ
ܵ
ܕ ܣܼܘ̈ܖ ܼܟ 

̈ܐ.  ܢܵܚܝܸܼ ܕܸܼ
ܐ ܼܡ  ܝܸܼ

ܵ
ܗ ܦܼܝܵܫܐ ܩܼܘܒܵܠܐ ܒܣܼܘ̈ܖ ܐ ܝܠܸܼ                   ܠܸܼ

ܗ ܕ ݇ܪܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܝܠܸܼ ܠܵܩܵܢܐ: ܒܼܘܵܩܵܪܐ ݇ܐܚܸܼ ܚ ܡܘܼ ܠܒ ـ ܼܛ  ܐ ܝܼܘ  ܕܝ ܒܸܼܟܵܬܼܒܵ

ܐ ܝܼܘ   ܐ ܐܼܝܵܢܐܵܐܬܼܘܬܵ ܠܚܵܕܐ  ܬܼܘܼܒܸܼ
ܠܼܘܗ  ܼܡ  ܠܵܩܵܢܐ ܼܥ  ܚ  ܚ ܠܼܛ  ܐ ܝܼܘ  ܘܠܸܼ

ܐ ܝܵܠܗ   ݇ܕܵܡܝܵܬ ܵܘܠܸܼ
؟ ܼܩ  ܵܫܢܸܼ̈ܐ ܒܸܼܪܵܬܡܼܘܗ  ܚ ܕܒܵܪܵܒܐ ܠܸܼ

ܼܪ  ܕܼܟܸܼ
ܢܸܼܐ ܕܼܡ 

݇
̈ܖ ܙܸܼܐ ݇ܐܚܸܼ

݇ܕܟܵܡܐ  ܐܼܝܬ ܢܸܼܐ ܕܟܸܼܐ ܵܟܬܼܒܼܝܠܼܚ 
ܵ
ܒ̈ܖ ܢܼܚ  ܐ ܵܩܪܼܝܠ݇ܗܘ  ܢ ܐܼܝܵܢܐ ܠܸܼ . ݇ܗܘ 

ܵܫܵܢܐ ܦܵܪܢܣܵ  ܢܸܼܐ.ܵܩܐ ܐ ܘܐܸܼܢܓܠܼܝܣܵܢܵܝܐ ܘܵܐܠܵܡܵܢܵܝܐ ܙܸܼܐ ܝܵ ܒܠܸܼ
ܵ
ܒ̈ܖ ܐܼܝܬ ܵܗܕܼܟܵܐ ܼܚ 

ܵܫܵܢܐ ܦܵܪܢܵܣܵܝܐ  ܦ̰ܵܣܐܛܘܼ  ܐ ܦܵܝ H ܵܐܬܼܘܵܬܐܒܠܸܼ ܕ  .ܐ ܪܬܼܝܡܬܵ ܫܵ ܠܸܼ ܼܟ 

ܢܸܼ̈ܐ ܝܵܠܗ  ܒ ܠܦܸܼ̈ܐ ܫܸܼ
ܝܝܗ ܝܵܢܐܕ ܼܐ  ܢܸܼܐ ܘ ܒܸܼܟܵܬܼܒܼ 

ܵ
ܒ̈ܖ ܢܸܼܐ ܼܚ 

ܐ ܝܵܢܐ ܼܐ  ̰ܟ( ܠܸܼ ܵܣܼܟ)ܗܸܼ

ܝܝܗ  ܵܫܼܢ  ܝܵܠܦܵܐ!݇ܐܵܡܵܪܐ ܕܠܸܼ ܐ ܠܸܼ ܐ ܵܐܬܸܼ ܗ ܘܠܸܼ                    ܵܥܣܵܩܐ ܝܠܸܼ

ܠܵܩܵܢܐ ܦܵ ܵܐܵܗܐ ܝܠܵ  ܢܼܘܩܵܙܐ ܬܪܼܝܵܵܢܐ    ܢ ܼܛ  ܦܵܐ ܐܸܼܫ ܫܩܼܝܵܠܐ؛ ܗ  ܕܐܸܼ ܵܝܠܘ 

ܫ݇  ܐ ܕܼܡ  ܐ ܵܡܨܸܼ ݇ܕ ܒܼܘܠܵܒܵܠܐ ܓܼܘܵܪܐ ܠܸܼ ܒܵܪܐ ܘܒܸܼܕ ܵܒܪܸܼܐ ܼܚ  ܩܵܪܐ ܕܼܚ  ܟ̰ܸܼܚ ܠܥܸܼ

ܵܫܵܢܐ ܣܼܘܪܵܝܵܝܐ. ܐ ܒܠܸܼ ܢ ܟܵ ܵܩܐ ܛܼܘܦ̰ܵܣܐ:  ܒܣܵܝܡܸܼ̈ ܚ ܐܸܼ  
ܵܒܐ ܼܡܢ ܓܸܼ  ܪܼܒ  ܬܼܒܼ

ܒܵܪܐ ܒܸܼܕ ܦܵـܵܐܵܗܐ  ؛݇ܬܪܕܒܵ  ـܫ ܐܸܼ ܼܚ  ܪܡ ܼܓܠܼܝܵܛܐ)ܚܠܼܝܵܛܐ( ܼܥ  ܥܵܢܵܝܐ ܼܒ    ܒܼܡ 
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ܵܠ݇ܕܐ ܪ  .ܕܼܝ  ܚ ܦܵܪܼܫ  ܐܸܼ ܵܗܕܼܟܵܐ ܘܼܗ  ܐ ܵܡܼܨ  ܚ ܟܢܐ ܠܸܼ  
ܢ ܗ ܠܸܼ ܚ ܢ ܵܟܬܼܒܼ ܐܸܼ

ܵܢܐ ܝܠܸܼ  ܢ ܵܟܗܵܢܐ (ܣܛܼܘܵܢܐܗ)ܼܟ  ܢ ܵܟܬ ܵܐܦ )ܵܩܵܫܐ(.ܼܝ  ܚܐܸܼ  
ܐ ܠܸܼ ܐ ܫܕ :ܼܒܼ

ܚ  ܚ ܦܵܪܼܫ  ܢܵܡܼܨ  ܗ ܼܝ  ܵܕܐ ܝܠܸܼ ܗ ܕܵܫܼܓ݇ ܵܕܐ. ܠܸܼ  ܫܸܼ

ܢ     ܗܵܡܐ ܓܼܘܵܪܐ ܼܡܢ ܣܵܝܼܡ  ݇ܕ ܼܣ  ܕ ܼܚ  ݇ܪܵܢܐ ܼܟ  ݇ܕ ܓܸܼܵܒܐ ݇ܐܚܸܼ ܦܵܝܵܫܐ ܼܡܢ ܼܚ 

ܕ ܼܒܸܼ̈ ܝܵܢܐ ܟܬܝܼ  ܝ̈ ܐ ܒܼܝ  ܢ ܒܼܢ  ܼܡ  ܢܸܼܐ ܩ ܘܣܼܘܪܼܝܵܐ؛ ܥܼܝܪܵ  ܵܣܝܘ 
ܵ
ܒ̈ܖ ܫܵܝܦܵܬ ܕܼܚ 

ܐ ܐ ܘܐܘܼ  ܚܵܕܐ ܐܒܸܼܕ ܵܒܪܝܵ  ܛܠܼܝܩܸܼ̈ ܼܒܸܼ̈
ܝܵܢܬ ܵܟܬܘ  ܵܡܢܸܼ̈ܐ ܪܼܘܚܵܩܝܼܘܵܬܐ ܼܒ 

ܢ ܢ ܕܐܼܘܡܼܬ  ܵܫܼܢ  ܐ ܕܟܵܬܼܒܵܬ ܒܠܸܼ ̈ ܕܫܸܼ
 ܕܒܸܼܕ ܵܙܝܕܼܝ ܼܐ 

ܢ  ؛ܒܝܗ  ܕ ܐܼܘܡܼܬ  ܼܟ 

ܗܵܛܐ ܣܢܼܝܩܵܬ ܝܵܠܗ  ܠܒܵܪܝܵܬ ܕܚܵܕܐ ܝܣܼܘܵܪܐ ܘܵܐܘܝܘܼ  ܚܵܬ ܕܵܬܐ ܒܼܪ  ܪܼܘ  ܼܡ 

ܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ݇ܐܣܼܘܪܵܝܝܵܬ.  ܕܣܸܼ

ـܼ  ܢ ـܵ  ܣܩܼܘܵܬܐ ܕܦܵܪܫܵܬ ܕܵܩܵܠܐ ܕ
 ܓ ـ ܒܼܘܬ ܼܥ 

ܐ ܝܵܢܐ ܕ ܢ ܒܸܼܚܵܫܼܒܵ ܼܡ  ݇ܕܟܵܡܐ ܼܡܢ ܵܣܝܘ  ܚ ܼܚ  ܚ ܡܵܨܵܝܐ ܕܦܵܪܼܫ  ܐ ܝܼܘ  ܕ ܠܸܼ ܼܟ 

ܢܸܼܐ ܬܪܸܼܝܢ ܵܩܠܸܼ̈ 
ܢ ܼܐ  ܢ ܐ ܡܐܘܼ ܠ݇ܗܘ  ܝܬ ܵܠܗ  ܙܵܝܵܢܐ ܐܸܼ

ܐ ܼܠ  ܚ ܙܵܩܦܵܐ ܵܕܠܸܼ  
ܬܼܒܼ
ܼܡ 

ܢ.  ܼܠ  ܝܵܟܐ ܕܬܼܘܪܩܸܼ
ܩ ܼܡܢ ܵܐܗܵ ܼܐ  ݇ܕ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܫܼܒܘ  ܝܬ ܵܠܗ  ܼܚ  ܐ ܼܠ  ܐ ܙܸܼ

̈ܐ ܒܵܪܝܵܬ ܕ ܕܼܝܕܸܼ ܢ ܼܝ 
ܼܡ  ܕ ܵܣܝܘ  ܕ ܦܼܝܫܵܬ ܝܵܠܗ  ܒܼܘܗܪܸܼܢܵܬ ܒܼܝ  ܒܼܘܠܵܒܵܠܐ. ܼܟ 

؛  ܢܘ  ܝܼܟ ܢܸܼܡܪܼܘܕ ܣܼܝܡܘ 
ܠܵܬ ܦܵ ܼܐ  ܠܕܵܩܐ ܡܸܼ ܗ  ܥܸܼ ܵܕܐ ܝܠܸܼ ܵܡܐ ܵܥܼܒܘ  ܫܸܼ

ܵܠـܦܵ  ܠܵܬ ܼܦ  ܐ ܥܘ  ܠ ܘܼܡܢ ܡܸܼ ܵܡـܥܸܼ ـܗ ܫܸܼ ܵܕܐ ܦܵܠܵܛܐ ܝܠܸܼ ܥܵܠܵܢܐܐ ܵܥܼܒܘ     .ܼܦ 

ܠܵܬ ܵܐܼܟܸܼ ܵܩܐ ܛܘܼ  ܵܕܐ:ܠ ܦ̰ܵܣܐ ܼܡܢ ܡܸܼ ܵܡܐ ܵܥܼܒܘ  ܗ ܫܸܼ ܵܠܐ. ܵܐܟܼ  ܦܵܠܵܛܐ ܝܠܸܼ  ܘ 

ܡܵ  ܗ ܫܸܼ ܐ ܦܵܠܵܛܐ ܝܠܸܼ ܠܸܼ ܠܵܬ ܼܨ  ܠܵܝܵܢܐܘܼܡܢ ܡܸܼ  .ܐ ܵܥܼܒܼܘܵܕܐ ܼܨ 
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ܢ ܕܢܼܝܵܫܐ     ܠܵܗܕܼܟܵܐ ܐܼܝܼܡ  ܠܵܬ ܦܵܥܸܼ ܐ ܡܸܼ ܚ  ܵܗܘܸܼ  
ܐܒܸܼܕ ܵܟܬܼܒܼ  ܵܡܠܸܼ

ܐ ܼܡܢ ܵܚܕܼܘܵܬܐ( ܘܐܸܼ ) ܐ ܡܵܠܝܵܬ ܕܵܡܠܸܼ ܢܕܼܝ ܢ ܢܼܝܵܫܐ ܵܗܘܸܼ ݇ܕ ܡܸܼ ݇ܪܵܢܐ ܼܚ  ݇ܐܚܸܼ

ܐ  ܠܸܼ ܚ ܼܡ   
ܐ ܵܓܘ ܵܡܐܵܢܐ(. ܒܸܼܕ ܵܟܬܼܒܼ ܠܸܼ ܢ ܦܵܬܵܚܐ ܦܵܪܫܵܬ ܕܙܵܩܦܵܐ ܡܼ )ܼܡ 

ܵܢܐ ܦܪܼܝܵܫܐ. ܵܡܢܸܼ̈ܐ؛ ܫܸܼ ܵܓܘ  ݇ܕ ܵܩܢܘ  ܩ̈ܖܸܼ  ܛܼܘܦ̰ܵܣܐ:ܵܩܐ ܙܸܼܐ ܐܼܝܬ ܵܠܗ  ܼܚ  ܐ ܒܥܸܼ

ܐܕܼ  ̈ ܬܵܘܬܸܼ
ܪܒܵܥܐ ܼܐ  ݇ܕܵܡܝܵܬ ܟܸܼܐ ܵܫܩܵܠܐ ܵܐܬܘܼ ؛ ܼܐ  ܝܼܟ ܦܵܬܵܚܐܵܬܐ ܼܩ  . ܼܐ 

ܪܡܵ  ܝܵܬ.ܐ.ܼܟ  ( ܼܒ  ܵܕܐ ܕܙܵܩܦܵܐ ܝܵܠܗ  ܵܡܐ ܵܥܼܒܘ  ܩ ܼܡܢ ܫܸܼ ܫܵܬ)ܫܼܒܘ  ܩ̈ܖܸܼ  ܼܕ  ܐ ܒܥܸܼ

ܐ  ̈ ܡܵܫܐ ܵܐܬܵܘܬܸܼ ܢ ܒܸܼܝܕܼܚ  ܢ ܘ ܵܗܘܵܝܐܐܸܼ ܠܵܓܐ ܝ ܼܝ  ݇ܕܵܡܵܝܐ  ؛ܬ ܼܦ  ܒܵܪܐ ܼܩ  ܼܚ 

ܠ ܙܵܩܦܵܐ. ܢܸܼ̈ܐ ܕܵܠܐ ܟ̰ܼܘ ܦܼܘܵܫܼܟܵܐ ܟܸܼܐ ܵܫܩܸܼ ܢܸܼܐ ܵܩܢܘ 
ܢ ܼܐ  ܦܵܝܫܼܝ ܝܠܼܝܦܸܼ̈ܐ  ܐܸܼ

ܐ ܦܵܝܵܫܐ ܟ̰ܼܘ ܚܵܕܐ ܵܥܣܩܼܘܵܬܐ ܒܝܠܵ  ܵܡܵܝܐ.ܘܡܼܘܠܦܸܼ̈ܐ؛ ܠܸܼ ܵܫܵܢܐ ܝܸܼ  ܦܵܬ ܕܠܸܼ

ܢ ܕ ـ ܒܼܘܬ ܟܵܬܒܼ  ܵܢܵܝܐ ܵܬ ܕ: ـܵܝ ܼܝ  ܵܒܐ ܕܚܵܠܦܫܵܡܐ ܼܩ  ܝܝܗ ܼܡܢ ܓܸܼ

ܓܼܝܵܵܢܵܝܐ(؛ ܦܵܐ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ ܼܣ  ܪܨܘ  ݇ܢܕܪܸܼܫ݇  )ܼܦ  ܦܼܝܪܵܬܐ ܡܸܼ  (ܝܝܗ)ܝܵܠܗ  ܕ ܒܸܼܫ ܼܫ 

̈ܐ ܚ ܵܙܘܥܸܼ  
ܬܼܒܼ
ܢ ܵܠܐ ܼܡ  ܢܸܼܐ ܒܸܼܕ  ؛ܦܵܝܵܫܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬ ܒܝܗ  ܕܐܸܼ

ܵ
ܒ̈ܖ ܒܩܵܪܝܵܬ ܕܼܚ 

ܚ ܒܵܥܣܩܼܘܵܬܐ ܚ ܠܛܼܘܦ̰ . ܵܩܐ ܵܬܦܼܩ  ݇ܕ ܕܼܘܵܟܐ ܵܚܼܙ  ܢ ܼܚ  ܒܵܪܐ ܵܣܐ ܐܸܼ ܼܚ 

ܚ ܢܼܝܵܫܐ  ܐ ܵܝܕܼܥ  ܝܵܬـܝ.ܕܒܝܬـܝ ܠܸܼ ܢ ܼܒ  ܗ ܼܝ  ܝܬـܼܝ ܝܠܸܼ ܢ  ܼܒ  ܐܼܝܵܢܐ ܐܸܼ

ܝܗـܝܬܟܵ  ܝܼܬ  ܚ ܼܒ   
ܗ. ܼܒܼ ܢ ܵܐܵܗܐ ܟܸܼܬܵܪܐ ܒܸܼܫܵܪܵܝܐ ܝܠܸܼ ܚ ܟܠܝ  ܵܐܦ ܐܸܼ  

ܵܟܬܼܒܼ

ܒܵܪܐ: ܵܟܠܼܝ ܼܡܢ ܚ ܠܼܚ  ܐ ܦܵܪܼܫ  ܢ ܟܠܝܼ  ܟܵܠܝ ܠܸܼ ܚ ܐܝܼ  .ܼܝ   
ܢ ܵܟܬܼܒܼ ܵܢܐ ܐܸܼ

ܝܝܗ ܦܵܪܫܼܘܝܗ  ܚ ܟܼܠ  ܒܵܪܐ ܝܼܘ  ܵܢܝܼܘܵܬܐ( ܼܡܢ ܟܠܼܝ.ܒܸܼ ܼܚ  ܼܣ   ܕܠܼܝܠܼܘܵܬܐ)ܒܼܗ 

ܠܵܬ ܐܼܝܬܼܘܵܬܵܢܝܬܵ ܗ ـ ܒܼܘܬ  ܓܼܝܵܵܢܵܝܐ(:ܡܸܼ ܦܵܐ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ ܼܣ  ܪܨܘ   )ܼܦ 
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ܦ̰ܵܣܐ:  ܦܼܝܪܵܬܐ ܝܵܠܗ  ܼܡܢ ݇ܗܵܘܐ. ܵܩܐ ܛܘ   ܐܼܝܬܟܵܬܼܒܵܬ ܕ݇ܗܵܘܘ ܒܸܼܫ ܼܫ 

ܥܢܵ  ݇ܗܵܘܐ ̈ܐ ܐܼܝܬ ܠܵ ܬܪܸܼܝܢ ܼܡ  ܘ ܐܝܼ  :ܗ  ܝܸܼ  ܬ ݇ܗܵܘܐ.ܵܐܢܼܝ ܐܝܼ  ܬ ݇ܗܵܘܐ ـܗ 

ܕ ܚ:  ܘܼܟ   
ܗܵܪܢـ ܟ̰ܸܼܡ؛ ܬ ݇ܗܵܘܘܐܝܼ ܵܟܬܼܒܼ ܚ ܗ  ܕܒܸܼܪܵܡܵܙܐ ܝـܵܬ ܝܠܵ ܼܒ  ـܼܘ   ܠܼܥ 

ܦܵܐ ܬܠܼܝܵܬܵܝܐ ܣܓܼܝܵܵܢܵܝܐ. ܪܨܘ   ܼܦ 

ܼܒܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܫܼܘܚܵܠܦܸܼ̈ܐ ܒܸܼܓܵܕܵܫܐ ܝܵܢܐ     ܝܼܟ ܕܵܗܘܵܝܐ ܒ̰ܓܵܪܝܵܬ ܕܼܙ 
ܟܠ ܕܼܐ 

ܠ ܒܪܼܝܵܬ ܘ ܠ ܼܥ  ݇ܕ ܟܠ ܼܥ  ܢܕܝܼ ܼܚ  ܪ ܵܗܕܟܼܵ  ܡܸܼ ܠ ܕܐܼܝܬ ܒܵܓܘܼܘܗ  ܘܼܗ  ܐ ܼܥ 

ܝܝܗ ܵܫܵܢܐ. ܟܵܠܵܢܐܼܝܬ ܟܼܠ  ݇ܕ ܠܸܼ ܢܸܼܐ ܫܼܘܚܵܠܦܸܼ̈  ܟܠ ܼܚ 
ܐ ܝܵܢܐ ܐ ܼܐ  ܘܼܘܡܸܼ ܼܩ 

ܠܵܬ ܕ ܼܠ  ܡܼܙ  ܒܢܼܝܵܫܐ ܕܡܼܕ  ܵܘܠܼܝܵܬ ܓܼܘܪܵܬܐ  ܡܵܬ ܘܟܵܬܼܒܵܬ. ܐܼܝܵܢܐ ܚܵܕܐܼܗ 

ܪܨܘ   ݇ܕ ܼܦ  ܗ ܟܠ ܼܚ  ܐܕܐܼܝܬ ܠܸܼ ܵܫܵܢܐ ܣܘܼ  ܦܵܐ ܕܒܸܼܟܵܬܼܒܵ ܗ ܒܠܸܼ ܵܐܵܗܐ  ؛ܵܝܐܪܵ ܝܠܸܼ

 ܕܵܠܐ ܵܫܼܒܸܼܩ
ܢܸܼܐ  ܝܵܠܗ 

ܐܕܼܐ  ܩ ܦܼܘ̈ܖܫܼܘܢܝܸܼ ܪܚܸܼ ܐ؛ܼܡ  ܢ ܡܐܸܼܚܵܕܕܸܼ
ܦܪܼܝܵܫܐܼܝܬ  ܼܝܼܠ 

ܼܒܢܵ  ܗ ܒܸܼܚܵܠܼܨ  ܒܵܐܵܗܐ ܼܙ  ܢ ܝܠܸܼ ܵܫܼܢ  ܚ̰ܟܼܝ ܠܸܼ
ܢ ܠܐ ܕܼܐ  ܪܒܼܘܼܢ  ܐ. ܢ ܘܼܩ   ܐܼܘܵܕܠܸܼ

ܢܸܼܐ
݇
̈ܖ ̈ܐ ݇ܐܚܸܼ  :ܢܼܘܩܙܸܼ

ܐ.     ܝܵܫܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬ ܒܟܵܡܐ ܦܸܼܨܠܸܼ̈
ܠܵܬ ܐܼܝܬܼܘܵܬܵܢܝܵܬ ܟܸܼܐ ܦܵ ܐ ܡܸܼ ܡܸܼ̈ ܵܣܝܘ 

ܐ ܐ ܝܸܼ
ܵ
ܢܟܸܼܐ ܼܡ   ܵܝܐܼܝܵܪܢܵ ܵܐܬܼܘ̈ܖ : ܝܘܸܼ ̈ ܫܵܚܬܸܼ ܚܼܝ ܠܼܚ  ـ  )ܝܵܘܢ(ܦܠܸܼ

ܬ)ܝ ܗ)ـ ܵܘܬܝ( ܝܘܸܼ (ܘ  ܝܠܸܼ ܝܼܟ ܡܸܼ ـ  ܝܵܠܗ 
ܢ ـ ܝܵܢܐ ܼܐ  ܚ ـ ܝܬܘ  ܠܵܬ ܝܼܘ 

ܐܐܼܝܬܘܼ  ܝܸܼ
ܵ
݇ܕܟܵܡܐ ܵܐܬܼܘ̈ܖ ܕ ܼܚ  ܢ) ܵܬܵܢܝܵܬ. ܼܟ  ܚܼܝ ݇ܗܘܸܼ ܦܠܸܼ ـ  (݇ܗܵܘܢܟܸܼܐ ܼܡ 

ܬ)݇ܗܵܘܬܗ݇  ܗ)ܐܼܝܵܠܗ  ـ  (ܝܘܸܼ ܚܢ ـ (ܐܼܝܠܸܼ ܝܝܗ݇ܗܼܘ  ܢ ـ ܝܼܠ  ܝܬܘ   ܘܫܪ.. ݇ܗܼܘ 

݇ܕܟܵܡܐ  ܵܢܐ ܘܼܚ 
݇
̈ܖ ܝܢ)ܝܵܘܝܢ( ـ ܝܟܸܼܐ ܵܟܬܼܒܼܝ: ݇ܐܚܸܼ ܝܝܬ( ـ ܘܸܼ ܝܬ)ܝܘܸܼ  ܘܫܪ.ܝܘܸܼ
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ܢܸܼ̈ܐ ܦܘܼ  ܝܗܝܟܼܠ     
ܐ ܖ̈ ܼܐ  ܵܥܐ ܝܵܢܐܫܼܘܢܝܸܼ ܝ̈  ܒܸܼܢܼܒܵ ܐ ܕܒܼܢ  ̈ܐ ܕܼܘܟܵܬܵܢܝܸܼ ܥܙܸܼ   ܼܡܢ ܠܸܼ

ܢ. ܟܸܼ 
ܝـܐܼܘܡܼܬ  ܡܠܵܠܐ ܕܟܼܠ  ܢـܼܝ ܕܬܼܘܵܪܨ ܼܡ  ܵܫܢܸܼ̈ ܐ ܼܬ  ـܝܗ ܠܸܼ  ܗܐ ܦܼܝܵܫܐ ܝܠܸܼ

ܡܙܼܘܡܸܼ  ܵܡܐ ܼܗ  ܵܫܵܢܐ ܕܼܥ  ܘ ܠܸܼ ܐ ܕܗ 
̈
ܠܸܼ ܠ ܪܼܘܵܟܼܒ ܡܸܼ

ܗ.ܐ ܝܠܸܼ ܒܸܼܢܵܝܐ ܼܥ   ܗ ܒܼܝܸܼ

ܥܙܸܼ̈  ܡܫܼܝܢ ܠܸܼ ܠ ܼܚ  ܕ ܐܼܝܬ ܩܼܘܪܵܒܐ ܼܥ  ܵܫܵܢܐ ܣܼܘܵܪܝܵ ܐܼܝܵܢܐ ܼܟ  ܐ ܵܕܐܼܟܼܝ ܐ ܒܠܸܼ

ܗ ܚ ܠܸܼ  
ܚ ܵܟܬܼܒܼ

ܡܠܵܠܐ؟ ܵܡܼܨ  ܐ  ܬܼܘܵܪܨ ܼܡ  ܝܸܼ
ܵ
ܐ ܢܼܘܼܟ̈ܖ ̈ ܢ ܕܫܠܼܝܚܸܼ ܐܼܝܼܡ 

ܢ ܒܐܼܘܪܡܼܝ)ܒܵܕܵܪܐ  ܗ ܠܬܼܘܵܪܨ 69ܫܼܘܬܐܸܼܣܠ݇ܗܘ  ݇ܕ ܟܬܼܝܼܒܠܸܼ ( ܟܠ ܼܚ 

ܥܵܙܐ ܘܦܵܠܵܛܐ ܵܐܗܵ  ݇ܕ ܠܸܼ ܠ ܼܚ 
ܗ ܼܥ  ܡܠܠܸܼ ܒܼܘܠܵܒܵܠܐ  ܗܕܒܪܸܼܐ ܠܸܼ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡ 

ܐ ܕܵܣܝ ܵܢܝܸܼ ܒܣܵܝܡܸܼ̈
ܵ
ܐ ܐܼܝ̈ܖ ܡܸܼ̈ ܚ ܘ  ܠܼܒ  ܐ ܕܼܓܵ ܨܝܸܼ ܚ ܡܸܼ ܐ ܝܼܘ  ܡ ܠܸܼ ܕܝܘ  ܠ ܐܸܼ ܐ ܕܼܗ 

ܗ.  ܠܸܼ
ܢܵܩܝܵܬ ܝܵܠܗ  ܕܼܥ  ܵܫܵܢܐ ܬܼܘܵܪܨ ܦܵܐܸܼܫ ܒܸܼܢܵܝܐ ܵܗܕܼܟܵܐ ܵܐܼܢ  ܡܠܵܠܐ ܕܠܸܼ ܼܡ 

ܵܫܵܢܐ ܣܸܼ  ܣܼܘܵܪܵܝܐ ܠ ܠܸܼ
ܢ ܣܵܘܵܕܵܝܐ.ܼܥ  ܵܫܼܢ  ܪܵܫܐ ܕܠܸܼ ܗ ܫܸܼ  ܦܵܪܵܝܐ ܕܼܝܠܸܼ
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  ܢܝܣܢܫܚܕܐ ܕ        
 
ܝܼܘܬܼܘܝܗ         ـܡ ܼܚ  ܗܪܼܘܝܗ ܼܥ  ــܡ ܼܒ  ܗ ܢܼܝܵܣܢ ܼܥ  ܐ ܠܸܼ                        ݇ܐܬܸܼ

ܚܠܸܼ          ܐܝܼܘܬܼܘܝܗܦܬܸܼ ܵܒـܐ ܼܡܢ ܫܼܘܦܪܼܘܝܗ؛ ܼܡܢ ܼܦ   ܗ ܠܸܼ

̈ܐܐ         ܢܼܝܸܼ
̈ ܼܗ  ـܵܝـــܐ ܼܡܢ ܩـܼܝــܵܢــܬܸܼ ـــܐ ܵܠــܗ  ܫܼܡ   ܡــܠܸܼ

ـܝــܵܢــܐ ܼܡܢ ܚـܵܙܝـܵܠـܗ  ܓܵ ܦـܨܸܼܚـ         ܐ ݇ܐܬܼܝܸܼ̈ ܵܬܐ ܕܼܛ   ܐ̈ܖܸܼ

ـ݇ܕ ܓܵ ܒܪܝܼ  ܗ  ܠܼܒܸܼܫܵܠـ                               ܘܵܢܐܵܬ ܠܼܒܼܝـܫܵܬ ܼܡܢ ܟܠ ܼܚ 

ـܦܵܪܐ ܕܵܓܘܢܼܘܗ  ܦـܪܸܼܚـܡܫܘܼ           ܐ ܵܗܘܵܢܐܗ ܼܡܢ ܪܸܼܵܫـܠܸܼ

ܐ          ـܗ ܢــ݇ܐܬܸܼ ـܗ ܵܝـܝܼ ܠܸܼ ـܵܣܢ؛ ܫـܼܘܪܸܼܐ ܠܸܼ  ݇ܕܵܬܐܘܵܡـܐ ܼܚ 

ــܗ         ܐ ܠܸܼ ݇ܢܕܪܸܼ݇ܫ ܒـܒـܪܼܝــܵܬ ܟــܠ ܚــ ݇ܗܘܸܼ  ܼܘܵܕܵܬܐܡܸܼ

ܝــܼܘܵܬܐ ܠـ         ݇ܢܕܪܸܼ݇ܫ ܫܪܸܼܐ ܵܠـܗ ܼܚ  ـܡܸܼ ܪܵܥــܐܼܦ   ܐܵܬܐ ܕܼܐ 

ܫܟܵ          ݇ܕ ܼܡܢܐ ܚܸܼ ݇ܕ ܼܚ  ܢ ܼܚ  ܛܠ݇ܗܘ  ܪܵܬܐ ܦܠܸܼ
ܪܵܥܐ ܘܼܩ   ܼܬ 

ܐ ܠܸܼ          ܼܒܵܪܐܗ ܢܼܝܵܣܢ ݇ܐܬܸܼ ܡ ܠܟܠ ܦܣܼܝܩܼܘܬ ܼܣ   ܕܵܚܬܸܼ

ܚـܵܕܐ ܕܡܝܼ ܝـ݇ܗܼܒܸܼ          ـܗ ܫܸܼ ܼܒــܵܪܐ ܵܬ ܒܸܼـܕ ܵܩـــܐܸܼܡܠܸܼ  ܡܼܩ 

ـ         ܐ ܠܸܼ ܸܼ ܗ ܢܼܝـܵܣܢ ܝܗ݇ܐܬܸܼ ܚـ݇ܒܼ ـܗ ܫܸܼ                       ܵܕܐ ܠܟܠ ܵܓܵܢܐܠܸܼ

ܢ ܠܦـܼܘܪܵܩـܕܒܵܚـܵــܐ ܐܼܘܡــܵܬ ܒـܵܡـ         ܡܸܼ                       ܵܢܐܛـܵܝـܐ ܼܗ 

 ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ                        
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ܒܢ̰ܦܫܘܬܐ                 

 
ܦܵܬ؛            ݇ܕ ܵܢܛܘ  ܦܵܬ ܝܵܠܗ  ܼܚ  ܵܢܛܘ   

ܦ̰ܫܼܘܗ             ܐ ܝܵܠܗ  ܒܼܢ  ܝܗ  ܠܸܼ  
ܐ            ܕܼܝ ܡܐܼܘܵܕܠܸܼ ܝܸܼ ̈ ܟܸܼܐ ܼܚ  ܦܵܝܬܸܼ ܵܢܛܘ   
ܢ ܵܒܥܝܼ            ܘܐܸܼ  
ܵܡܐ           ܓܼܝ ܐܼܘܦ ܒܼܝ  ܘܸܼ ܟܸܼܐ ܼܙ   

!ܵܐܚ            
ܐ ܝܵܘܢܵܢܛ           ܦܵܬ ܙܸܼܐ ܠܸܼ

ܘ   
ܦ̰ܫܼܝ ܝܵܘܢ           ܚܟܼ̰ܝ ܒܼܢ  ܼܐ   

ܦ̰ܫܼܝ!           ܦ̰ܫܼܝ! ܒܼܢ  ܦ̰ܫܼܝ! ܒܼܢ   ܒܼܢ 
 

ܪܵܝܐܢ                       ̰ܓܼ 
ܵܪܐ ܼܩ   ܦ̰ܠܘ 
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ܡܵܪܐ          ܵܢܐ ܙܠܼܝܵܥܐ ܕܼܚ  ܼܓ݇  ܠܸܼ

 
ـܵܫـ            ܗ ܚـܵܘܵܪܐـܠܸܼ ܐ ܵܟـܘܣــܼܝ ݇ܗܘܼܝــܼܒܵ

ـــ           ـܝـܼܝ ݇ܗܵܘܝـܼܣ  ـܗܵܪܐ ܕܼܚ   ܗ ܒـܵܨܵܪܐܠܸܼ
ـܢـܼܝ ܡܼܚ  ܵܢــܐ ܕܼܘܝ           ܵܪܐܡـܫܸܼ  ܫـܼܝ ܥـܼܒܵ
ܢܸܼܝܢ: ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ ܝܵܗ ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ!          

 ܵܕܐܼܟ݇ܝ ܵܠܐ ܼܬ 

 ܀܀܀܀܀                  
ܢ ݇ܗܘ           ـܼܒ  ـ݇ܕܼܒـܫܸܼ ـܗ ܼܚ   ܪܼܘܼܒـܬܵ ܥـܼܝܵܐ ܝܠܸܼ
ܝܼܟ ܟ̰ܘܼ ܛܡܼܝ̈ܖܸܼܐ ܓܵ           

ܫܵܟܐ ܡܼܐ   ܬܵ ܥـܘ ܚܸܼ
ܚ ܡـܼܘܢـܫـܝܼ            ـܵܐܦ ܼܘܗ  ܝـܼܘ   ܐܪܼܘܵܬܐـܚܸܼ

ܢܸܼܝܢ: ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ ܝܵܗ ܢܼܝܵܢܪܸܼܐ!          
 ܵܕܐܼܟ݇ܝ ܵܠܐ ܼܬ 
 ܀܀܀܀܀                  

ـ           ܢ ܼܝ   ܗ  ܠܵ ܚـܼܘܗ  ܚـܪܸܼܩܠـܡܸܼ ܕ ܵܓـܵܘܐܼܡ 

ܥ           ܚܵܠܗ  ܫܡܸܼ  ܝܵܗ ܙܸܼܐ ܦܪܸܼܩܵܠܗ   ܕܦܵܪܩܸܼ
ܼܒܝܼ             ܣܪܸܼܩܵܠܗ   ܝܼ ܙܸܼܐ ܼܡܢ ܡܫܼܘܚܬـ ܗܸܼ
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ܢܸܼܝܢ: ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ ܝܵܗ ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ!          
 ܵܕܐܼܟ݇ܝ ܵܠܐ ܼܬ 
 ܀܀܀܀܀                  

ܢ            ـܟܸܼܣـܼܠ  ܢ ܢܼܝܵܫـܼܠ   ܐـܐ ܦܼܝܵܫـــܝـܬܸܼ
ܕܼܝـܵܫــ           ـܗ ܼܩ  ܼܟـܵܠـܐ ݇ܗܘܼܝܵܐ ܝـܠܸܼ  ܐـܼܣ 
ܝܬ            ܢ ܼܠ  ܡܵܫܼܢ  ܪܸܼܵܫـܐܠـܼܪ  ܢ ܡ݇ܗܘ   ݇ܗܘ 
ܢܸܼܝܢ: ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ ܝܵܗ ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ!          

 ܵܕܐܼܟ݇ܝ ܵܠܐ ܼܬ 

 ܀܀܀܀܀                   
ܵܢـܐ ܕܵܒـ̰ܓـܘ  ܕܵ            ܼܓ݇ ـܗ ܙܠܼܝܵܥـܐܝـܠܸܼ  ܠܸܼ
ܪ           ܡܪܼܘܝܗ ܫܦܼܝܼܟܵܐ ܠܼܐ   ܐ ܨܸܼܠܵܝـܐܵܥـܼܚ 

ܡܙܸܼܡܼܝ ܚܸܼ ܵܠـ          
 ܵܝـܐܠـܐ ܣܒـܼܘܪܼܘܢ ܼܗ 

ܢܸܼܝܢ: ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ ܝܵܗ ܢܼܝܵܪܪܸܼܐ!          
 ܵܕܐܼܟ݇ܝ ܵܠܐ ܼܬ 

 
ܪܵܝܐܢ                         ܵܥܼܙ  ܢ ܼܠ   ܵܒܵܒ̰ܓܵ
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ܼܟܵܬ ܘܣܵ  ܵܛܵܢܐܼܒ   
 ܚܕܐ ܗܘܩܝܬ ܕܐܼܒܗ̈ܬܐ

 

ܼܟܵܬ ܕܒܸܼܵܚܵܝܐ     ܼܒܵܪܐ ܘܼܒ  ݇ܕ ܼܓ  ܝܬ ݇ܗܵܘܐ؛ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚ 
ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ؛ ܼܠ 

ܟܼ  ݇ܗܵܘܘ ܒܚܵܕܐ ܵܡܵܬ. ܵܪܢܓ(ܼܒ  ܝܬ  ݇ܗܵܘܐ ܵܬ ܵܪܵܒܐ ܵܚܝܵܬ ܘܙܪܼܝܙܵܬܐ)ܙܸܼ ܘܼܠ 

. ܵܪܙܼܝܼܘܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܠܗ   ܝܼܘܬܼܘܗ  ܣܟܸܼܵܢܐ  ܼܡܢ ܼܚ  ܪܸܼܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܡܸܼ ܼܒܵܪܐ ܐܼܝܵܢܐ ̰ܫܵ ܼܓ 

ܗ ܘܟܠ ܥܵܕܵܢܐ  ܼܟܬܸܼ ܪܣܘܼ ܼܒ  ܗܟܸܼܐ ܵܗܘܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܣ  ܢܼܟܼܘܣܸܼ ܗ ܘܼܡ   ܪܸܼܐ ܒܪܸܼܫܸܼ

ܝܬ ܗ݇  ܝܝܗܘܼܠ  ܝܼܘܼܬ  ܕܼܘܵܬܐ ܒܼܚ  ܼܒܵܪܐ ܵܪܵܒܐ  .ܵܘܐ ܫܵܠܵܡܐ ܘܼܚ  ܵܗܕܼܟܵܐ ܼܓ 

ܗ. ܝܼܘܬܸܼ                                 ܣܩܼܝܵܕܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܼܚ 

ܝܢܸܼܗ ܩܼܝܬܵܠܗ     
ܕ ܒܸܼܚܵܕܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܓܘ ܕܸܼܫܵܬ؛ ܼܥ 

ܼܒܵܪܐ ܼܟ  ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܓ  ܼܚ 

ܢܸܼܗ ܠܟܸܼܣ ܵܓܢܸܼܗ:  ݇ܕ ܩܼܘܢܵܝܐ. ܬܼܘܚܡܸܼ ܠ ܼܚ 
ܢ ܡܼܘܕܼܝ ܐܼܝܬ ܵܓܘ )ܵܚܙܸܼ ܼܥ 

ܗ ܵܗܝܵܓܗ ܩܼܘܪܒܸܼܢܸܼܗ ܠܩܼܘܢܵܝܐ ܘ(.ܵܐܵܗܐ ܩܼܘܢܵܝܐ! ܩܠܸܼ ܗ ܓܼܘܫܸܼ ܐ ܘܚܙܸܼ ܵܓܘܸܼ

ܼܟܵܬ  ܢ ܵܩܐ ܼܒ  ܢܝܸܼ
ܢܸܼܗ: ـ  ܒܸܼܕ ܼܬ  ݇ܢܕܪܸܼ݇ܫ ܬܼܘܚܡܸܼ ܗ. ܡܸܼ ܡܼܘܵܩܐ ܝܠܸܼ

ܗ ܕܼܥ  ܠܸܼ

ܗ ܼܡܢ  ܠܵܝܐ ܝܠܸܼ ܐ ܘܕܩܼܘܢܵܝܐ ܡܸܼ ܗܼܒܸܼ̈
ܦܸܼܢܵ ܼܕ 

ܗܒܸܼܕ ܵܐܬܵܝܐ ܘܒܸܼܕ ܼܪ  ܒܸܼܕ ܘ ܗ  ܵܓܘܸܼ

 . ܢ ܡܐܼܝܕܼܘܗ                                         ܦܵܪܩܸܼ

ܝܵܬ     ܗ ܠܼܒ  ܕ ܡܛܸܼܐ ܠܸܼ ܪܸܼܗ:ܼܟ  ܚܵܕܐ!) ݇ܐܡܸܼ ܼܒܠܼܝ ܫܸܼ ܼܟܵܬ؛ ܼܗ   ܼܒ 

ܠ  ܐ. ܫܩܘ  ܗܼܒܸܼ̈
ܠܵܝܐ ܼܡܢ ܼܕ  ݇ܕ ܩܼܘܢܵܝܐ ܡܸܼ ܢ ܼܚ  ݇ܕ ܡܼܘܫܟ̰ܵܚܐ ܝܘܸܼ ܼܒܵܠܐܼܚ    ܼܚ 
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݇ܠܚ̰ܓܵܘܠܸܼ̈ ܟܵܡܐ ܘ ܐ( ܐ ܕܵܐܼܙ  ܢ ܵܕܗܼܒܸܼ̈
ܚ ܠ݇ܗܘ  ܟܼ ܦܵܠܼܛ  ܕܼܘܪܸܼܐ ܝܵܠܗ  . ܼܒ  ܵܬ ܼܗ 

ܼܒܪܘܼ  ܐ ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܗ  ܵܩܐ ܼܓ  ܼܒܵܠܐ ܘ̰ܓܵܘܠܸܼ̈ : )ܐܼܘܦ ܵܐܵܢܐ ܒܸܼܕ ܵܐܬܵܝܢ ܼܚ  ܗ 

ܡܼܘܟܼ  ܗ: )ܵܠܐ.ܼܥ  ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܐܼܝܵܢܐ  ܵܐܵܢܐ ܒܵܓܢܼܝ ܒܸܼܕ ܵܐܙܸܼ݇ܠܢ(. (. ܼܓ 

ܟܼ  ܦ̰ܫܼܘܼܟ ܼܒ  :)ܵܕܐܼܟܼܝ ܒܼܢ  ܒܪܼܘܗ  ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܵܠܗ  ܠ ܼܚ  ܵܬ ܒܸܼܟܵܠܵܝܐ ܝܵܠܗ  ܼܥ 

݇ܢܬ ܒܸܼܕ  ܒܸܼܕ ܵܐܙܸܼ݇ܠܬ؟
ܬ ܠܼܐ  ܐ ܵܬܵܡܐ.ܵܫܼܒܩܸܼ ܗܼܒܸܼ̈

ܢ ܼܕ  ܝܬ  ݇ܗܘ  ݇ܢܬ ܼܠ  ܠܼܘܼܟ ܼܐ 

ܒܵܪܐ.  ݇ܕ ܼܚ  ܗ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܟ̰ܼܘ ܼܚ  ܐ ܝܠܸܼ ܼܒܵܪܐ ܠܸܼ ܬ. ܼܓ  ݇ܕ ܦܵܦܵܵܪܐ ܝܘܸܼ  ܡܵܨܝܵܬ ܘܼܚ 

ܼܒܵܪܐ ܵ݇ܡܵܪܐ     ܕ ܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܵܬܵܡܐ؛ ܼܓ  ܐ ܘܼܟ  ܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܵܢܐ ܡܐܼܘܵܕܠܸܼ

ܗ:)  ܼܒܵܠܐ ܕܵܐܣܪܸܼܢܸܼܗ ܒܵܚܨܝܼ ܝܠܸܼ ܗ ܼܚ  ܼܒܠܸܼ ܟܼ (ܼܗ  ܘܼܘܒܸܼܐ ܬܵ . ܐܼܝܵܢܐ ܼܒ    ̰ܓܼ 

:) ܙܸܼ݇ܠ ܝܠܵ 
ܘ ܓܸܼ  ܗ  ܨܠܼܝ ܵܩܬـܝܼ ܠܗ  ݇ܢܬ ܼܡ  ܚܬ݇  ܵܒܐ. ܼܐ  ܵܐܵܢܐ ܒܸܼܕ  ܐܸܼܠܬܸܼ

ܐ( ܢ ̰ܓܵܘܠܸܼ̈ ܐ ܘܒ ܵܗܕܼܟܵܐ .ܵܡܠܵܝܢ݇ܗܘ  ܐ ܝܵܢܐ ܡܐܼܘܵܕܠܸܼ̈ ܩܪܼܘܨܸܼ̈
ܼܒܵܪܐ ܼܚ  ܼܡ  ܪܵܬܐ ܼܓ 

ܼܟܵܬ ܒܸܼܨܵܠܵܝܐ ܝܵܠܗ   ܒܸܼܫܵܬܵܩܐ ܗ. ܼܒ  ܼܒܵܪܐ ܦܵܪܡܼܘܗـܝܝܠܸܼ  ܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐ ܘܼܓ 

ܼܒܵܠܐ ܗ ܼܚ  ݇ܕ ܟܸܼܐܦܵܐ  ܝܠܸܼ ܬܼܘܼܒܸܼܐ ܝܠܸܼ ܙܸܼ ܓܼܘܵܪܐ ܘܼܚ 
ܠ ܦܼܘܵܡܐ ܐ ܼܡ  ܗ ܼܥ 

ܪ  .ܵܩܐ ܢܼܝܵܫܢܵܩܐ ܕܩܼܘܢܵܝܐ ܗ:)ܦܼܘܫ ܵܬܵܡܐ. ܕܼܘܟܵܬܼܟܝ ܼܗ  ܐ ܝܠܸܼ ܩܘܼܘܚܸܼ ܘܼܡ 

ܗ. ܵܩܐ ܘܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸܼ (. ܵܗܝܵܓܗ ܒܸܼܫܼܒܵ                  ܵܬܵܡܐ ܝܵܠܗ 

ܐ ܐܘܼ     ̈ܖܚܸܼ ܗܪܵܒ݇ܬܪ ܟܵܡܐ ܼܝ  ܒܸܼܚܵܙܵܝܐ ܼܡܢ ܵܬܵܡܐ ܘܒܸܼܢܦܵܵܠܐ ܝܵܠܗ   ܚܸܼ

ܗ ܕܩܼܘܢܵܝܐ ܒܵܫܘܦܸܼܗ ܠ ܦ ܝܠܸܼ ܗ ܘܟܸܼܐܦܵܐ ܕܼܥ  ܗܝܠܸܼ ܐ  ܐܙܸܼ  ܼܘܡܸܼ ܗܠܸܼ  ܝܠܸܼ

ܐ ܕ ܐܼܝܵܢܐ  .̰ܓܘܼܝ̰ܓܵ ܗ. ܼܟ  ܼܟܬܸܼ ܗ ܒܪܸܼܵܫܐ ܕܼܒ  ܐ ܕܡܼܘ݇ܕ ݇ܐܬܼܝܵܐ ܝܠܸܼ ܐ ܵܚܙܸܼ ܵܒܥܸܼ

̰ܓܘܼܘ̰ܓܸܼ 
ܗ ܟܸܼܐܦܵܐ؛  ܐܵܗܵܠܐ ܵܠܐ ܼܡ  ܢܕܼܝ ܒܸܼܢܵܕܵܝܐ ܝܠܸܼ ݇ܕ ܡܸܼ  ܼܡܢ ܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐܼܚ 
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ܩܠܘܼ̈  ݇ܕܡ ܼܐ  ܗ ܼܩ  ܐ ܘܒܸܼܚܵܙܵܝܐ  .ܗـܝܘܒܸܼܢܦܵܵܠܐ ܝܠܸܼ ܫܼܘܩܸܼ ݇ܕ ݇ܐܵܢܫܵ ܼܓ  ܗ ܕܼܚ  ܐ ܝܠܸܼ

ܬ؟(.  ݇ܢܬ ܵܡܢܼܝ ܝܘܸܼ
ܗ:)ܼܐ  ܩܼܘܪܸܼܐ ܝܠܸܼ ܗ. ܼܒ  ܘܼܘܒܸܼܐ ܵܗܘ ܟܸܼܪܵܝܐ ܘܵܨܵܘܵܢܐ ܝܠܸܼ ̰ܓܼ 

ܗ:) ܢ. ܼܡܢܝܠܸܼ ـܝ ܵܐܵܢܐ ܵܣܵܛܵܢܐ ܝܘܸܼ ܼܟܵܬ ݇ܐܬܼܝܵܬ ܝܵܠܗ   ܗ  ܥܵܕܢܵܬ ܕܵܐܵܗܐ ܼܒ 

ܐܼܟܵܐ ܒܵ  ܬ ܛܠܼܘܒ  .ܝܵܠܗ  ܒܼܝܝܼ  ܒܼܝ ܡܼܘܼܟܸܼܠܬܼܘܗـܝܼܠ  ܢܕܼܝ ܵܒܥܸܼ ܟܠ ܡܸܼ

ܢܼܝ ܼܣ   ݇ܢܬ ܦܼܘܪܩܼܝ ܝܘܸܼ ܡܸܼ
ܒ ܕܼܐ  ܵܓܘ ܓܸܼܠܵܕܐ  . ܒܵܥܼܒܪܸܼܢܼܡܢ ܐܼܝܕܼܘܗ   ܬܼܒ 

ܠܵܟܐ  ܢܸܼܢܵ ܘܕܒܵܪܬ ܼܡ  ܕܸܼ
ܟܝܼ ܒܸܼܕ ܼܫ  . ܟܠ ܼܗ  ܡ ܗ  ܐ ܕܵܒܣܸܼ ܐ ܵܡܨܸܼ ܐ ܠܸܼ ܡ ܕܵܐܬܸܼ

ܢܼܘܟܼ  ܩ ܡܸܼ ܢ ܕ݇ܐܬܸܼ  .ܵܠܗ  ܫܼܒܘ  ܢ.  ܟܼ ܠܘܼ ܐ ܐܼܝܼܡ  ܢܸܼܝܬ: ـ ܵܐܵܢܐ ܝܘܸܼ
ܵܬܵܡܐ ܼܬ 

ـܝ  ܒܸܼܕ ܵܒܣܵܡܐ ܘܠܕܼܘܗ  ܘܥܵܕܵܢܐ ܒܸܼܕ ܦܵܠܛܸܼܢ ܼܡܢ ܓܸܼ  ܗ 
݇ܢܬ ܒܸܼܕܝܗ 

 ܼܐ 

ܬ  ܘܒܸܼܕܵܓܼܒܪܸܼܬ ܵܠܗ   ܬܼܝܵܪܐ.          ܵܗܘܸܼ ܠܵܟܐ ܘܼܥ  ܬܵܢܐ ܕܼܡ       ܚܸܼ

ܐ.    ̈ܖܚܸܼ ܵܪܐ ܝܵܢܐ ܟܵܡܐ ܼܝ  ܗ ܘܥܼܒܵ ܝܬܸܼ ܼܒܵܪܐ ܠܼܒ  ܗ ܼܓ  ܵܗܝܵܓܗ  ܒܸܼܕܵܝܵܪܐ ܝܠܸܼ

ܠܵܟܐܝܠܸܼ  ܦܵܪܵܣܐ ܒܵܪܐ ܕܒܵܪܵܬܐ ܕܼܡ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܗ ܼܚ  ܫܼܘܕܸܼܢܵܬ ܝܵܠܗ  ܘܟܠ ܼܚ 

ܡ ܵܠܗ   ܣܸܼ ܐ ܼܒ  ܠܵܟܐ. ܕܵܡܨܸܼ ܬܵܢܐ ܕܼܡ  ܐ ܚܸܼ ܐ ܒܸܼܪܵܚܵܫܐ  ܒܸܼܕ ܵܗܘܸܼ ܟܼܝܡܸܼ̈ ܵܪܵܒܐ ܼܗ 

ܡܬܼܘܗ  ܐܼܝܵܢܐܐ ܵܩܐ ܼܒ  ܝܢܵ  ܝܗـܝ ܼܣ  ܼܠ  ܐ ܒܫܼܘܼܓ݇ ܢܬܼܘܝܸܼ ܐ ܝܵܢܐ ܼܡ  ܫܵ ܠܸܼ ܐ .ܼܚ 

ܠܵܟܐ                                    .ܒܸܼܕܵܝܵܫܐ ܝܵܠܗ  ܠܼܡ 

ܗ ܠܟܸܼܣ ܵܓܢܸܼܗ:ـ ܼܓ      ܢ؟ ܡܼܘ݇ܕ ܵܠܐ  ܡܼܘܕ݇ ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܵܥܼܒܕܸܼ

ܪܵܬܐ ܢ؟ ܼܚ  ܗ ܵܥܼܒܕܸܼ ܠܵܟܐ ܒܸܼܩܵܝܵܡܐ ܝܠܸܼ ܨܵܪܐ ܕܼܡ  ܗ ܠܼܩ     ܘܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸܼ

ܗ ܵܩܐ  ܗ ܒܼܘܬܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܗ ܘܫܡܼܝܵܥܐ ܝܠܸܼ ܟܼܝܡ ܝܠܸܼ ̈ܖܸܼܐ ܕܼܗ 
 ܵܢܛܘ 

ܐ ܵܒܣܸܼܡ ܵܠܗ      ܗ ܕܟܸܼܐ ܵܡܨܸܼ ܙܝܼܘܕܸܼܐ ܝܠܸܼ
ܠܵܟܐ. ܘܼܡ  ܪܵܥܐ ܕܒܵܪܵܬܐ ܕܼܡ  ܼܡ 

  

܇ܫܡܝܪܡ61܇ܒܝܬܢܝܣ̈ܢܐ܇1163                     68  



ܘܼܘܒܸܼܐ ܝܵܢܐ: ـ  ݇ܕܡ ܕܼܝܝܼܘܼܟ  ܼܡܢ)ܒܵܪܵܬܐ. ܵܐܢܼܝ ̰ܓܼ  ̈ܐ ܼܩ   ݇ܐܬܼܝܸܼ
̈ ܙܸܼܐ ܵܪܵܒܐ ܵܓܵܢܬܸܼ

ܐܼܟܵܐ ܝܵܢܐ  ̈ܐ ܕܼܒ  ܐܼܝܵܢܐ ܼܠ  ܨܝܸܼ ܐ ܝܵܢܐ ܡܸܼ ܠܵܟܐ ܣܡܼܝ ܵܠܗ  ܠܸܼ ܼܒܵܪܐ ܒܵܪܬ ܼܡ  . ܼܓ 

̈ܖܸܼܐ
ܗ ܼܡܢ ܵܢܛܘ  ܗ ܒܸܼܛܵܠܵܒܐ ܝܠܸܼ ܚܒܸܼܪܼܝ ܠܸܼ ܠܵܟܐ ܕܵܐܙ݇ܠܼܝ ܘܼܡ        .(ܼܡ 

ܠܵܟܐ ܙܸܼ    
ܗ ܕܠܵ ܼܡ  ܕ ܦܼܝܵܫܐ ܝܠܸܼ ܼܒܵܪܐ  ܐ ܟ̰ܵܵܪܐ ܒܸܼܛܵܠܒܼܘܗـܝܐ ܼܟ  ܗ ܼܓ  ܝܠܸܼ

ܗ ܢܸܼܗ ܠܟܸܼܣܠܸܼ ܗ ܡܸܼ ܩܼܘܪܸܼܐ ܝܠܸܼ                             :ܘܼܒ 

ܢ݇ ـ  ܬ ܼܐ  ܬ؟                                    ܵܡܢܼܝ ܝܘܸܼ  

ܣܼܝܵܡܐ؛ ـ  ܬ ܼܒ  ܠܵܟܐ ܕܵܗܘܸܼ ܟܼܡ  ܵܢܗ  ܒܵܪܬܼܘܼܟ. ܵܐܵܢܐ ܼܗ  ܣܡܸܼ ܢ ܘܒܸܼܕ ܼܒ  ܼܝܡ ܝܘܸܼ  

ܬ  . ܐܼܝܵܢܐܵܪܵܒܐ ܨܦܵܝܝܼ ـ  ܬ ܕܵܒܣܡܸܼ ܢ ܵܠܐ ܵܡܨܸܼ ܪܵܛܐ. ܐܸܼ
ܐܼܝܬ ܠܼܝ ܚܵܕܐ ܼܫ 

ܢܸܼܗ.                            ܵܠܗ  ܒܵܪܬܼܝ؛ ܪܸܼܫܼܘܼܟ ܒܸܼܕ ܦܵܪܡܸܼ

ܗ ܼܓ      ܐ ܝܠܸܼ ܒܼܘܠܸܼ
ܗ ܵܓܘ ܵܬܵܘܵܢܐ ܠܟܸܼܣ ܒܼ ܼܩ  ܒܵܪܬ ܵܪܐ ܘܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸܼ

ܠܵܟܐ.  ܐܵܕܢܸܼ̈ܐ.ܼܡ  ܝܼܟ ܫܸܼ
ܗ ܼܐ  ܗ ܕܦܸܼܨܠܼܘܗ  ܚܕܼܝܵܪܐ ܝܠܸܼ ܐ ܒܸܼܛܵܠܒܵ  ܒܸܼܚܵܙܵܝܐ ܝܠܸܼ

ܗ ܼܡܢ ܟܼܠ   ܗܝܠܸܼ ܦ̰ܫܸܼ ܗ ܒܼܢ  ܠܵܟܐ. ܝܗـܝ ܕܵܫܼܒܩܼܝ ܠܸܼ ܡ ܒܵܪܬ ܼܡ        ܼܥ 

ܐܵܗܝܵܓܗ    ܼܒܵܪܐ ܠܟܸܼܣ ܒܵܪܵܬܐ ܘ݇ܐܵܡܪܵ  ܒܸܼܬܵܝܼܒܵ ܗ ܼܓ  ܗ:ـܝܠܸܼ ܩܼܘܡ ) ܐ ܝܠܸܼ

ܛ. ܵܐܵܢܐ ܝ ܼܟܬܵ ܦܠܘ  ܗ ܵܩܬܼܘܼܟ ܼܡܢ ܐܼܝܵܕܐ ܕܼܒ  ܢ. ܵܗܘ ܕܦܼܘܪܸܼܩܠܸܼ ܪ  .(ܘܸܼ ܼܗ 

ܗ ܵܣܵܛܵܢܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܓܸܼܠܵܕܐ ܕܒܵܪܵܬܐ. ܝـܒܗ   ܒܵܪܵܬܐ  ܥܵܕܵܢܐ ܦܵܠܵܛܐ ܝܠܸܼ

. ܗ: ܣܵ  ܒܸܼܢܦܵܵܠܐ ܘܒܸܼܫܵܢܵܝܐ ܝܵܠܗ  ܠܼܝ ܵܐܵܢܐ ܦܼܘܪܸܼܥـ )ܵܛܵܢܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ

ܝܢܼܝ ܵܩܬܼܘܼܟ. ݇ܠܢ ܠܚܵܕܐ ܕܼܘܟܵܬ ܪܸܼܚܵܩܐܒܸܼ ܵܐܕܼܝܵܐ  ܼܕ  ܢ  .ܕ ܵܐܙܸܼ ܟܵܡܐ ܕܵܡܨܸܼ

ܼܟܬܼܘܼܟ.ܫ ܒܸܼ  ܗ ܵܩܐ ܵܓܢܸܼܗ.       (ܪܸܼܚܵܩܐ ܼܡܢ ܼܒ  ܵܗܝܵܓܗ ܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸܼ
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ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ     ̈ܖܸܼܐ:ـ ܼܓ 
ܢ ܵܩܐܗ ܵܩܐ ܵܢܛܘ  ܢܼܝܡܘ  ܐ  ܼܬ  ܠܵܟܐ ܵܐܬܸܼ ܼܡ 

ܗ ܵܠܗ  ܒܵܪܬܸܼ ܕ  .ܘܵܫܩܸܼ ܠܵܟܐ ܼܟ  ܗܒܸܼܐܵܬܵܝܐ ܘܼܡ  ܗ ܠܒܵܪܬܸܼ  ܒܸܼܚܵܙܵܝܐ ܝܠܸܼ

ܗ ܚܵܕܵܝܐ ܒܸܼ  ؛ܕܛܠܼܝܵܬ ܝܵܠܗ   ܼܒܵܪܐ:ـ ܵܪܵܒܐ ܝܠܸܼ ܗ ܵܩܐ ܼܓ  ݇ܢܬ)ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ  ܼܐ 

ܠ ܬ ܵܩܐ ܼܡ  ܗ:ـ (ܟܼܘܵܬܐܚܫܼܝܵܚܐ ܝܘܸܼ ܘܼܘܵܒܐ ܝܠܸܼ ܼܒܵܪܐ ̰ܓܼ 
ܐ ). ܼܓ  ܵܐܵܢܐ ܠܸܼ

ܢܼܘܼܟ. ܢܕܼܝ ܡܸܼ ܢ ܟ̰ܼܘ ܡܸܼ ܢ ܵܘܠܼܝܬـܝܼ ܼܐ   ܵܒܥܝܸܼ ܠܼܘܗ  ܝܘܸܼ  .ܚܟ̰ܼܝ ܡܼܘܟܡܸܼ

ܼܒܠܼܝ ܦܵܣܵܣܐ  ݇ܠܢܼܗ  ܢ݇ (ܕܵܐܙܸܼ ܠܵܟܐ ܘܡܸܼ ܐ ܼܡ  ܒܼܘܠܸܼ
ܗ ܼܩ  ܐ ܝܠܸܼ  ܕܪܸܼܫ݇ . ܐܼܝܵܢܐ ܠܸܼ

ܗ ܕܗ  ݇ܐܡܵ  ܓ ܓܵ ܵܪܐ ܝܠܸܼ ܼܪ  ܗܘ ܼܓ  ܪ ܵܩܐ ܒܵܪܬܸܼ ܗ  .ܼܒܸܼ ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܟܵܡܐ ܕܼܓ 

ܠܟܼܘܵܬܐ ܗ ܚܫܼܝܵܚܐ ܵܩܐ ܼܡ  ܐ ܝܠܸܼ ܒܘܼ  ؛ܕܠܸܼ ܗ ܼܩ  ܐ ܝܠܸܼ ܐܠܸܼ ܠܵܟܐ ܠܸܼ  ܼܡ 

ܒܪܸܼܗ ܠ ܼܚ 
ܗ ܼܥ  ܪ ܒܵܐܵܗܐ ܥܵܕܵܢܐ .ܘܒܸܼܟܵܠܵܝܐ ܝܠܸܼ ܵܫܐ ܝܵܠܗ  ܒܵܪܬ ܒܸܼܪܥܵ  ܼܗ 

ܕ  ܠܵܟܐ ܼܟ  . ܼܡ  ܪܥܼܘܗ  ܐ ܝܵܠܗ  ܒܸܼܕܼܟܵܵܪܐ ܒܼܘܬ ܼܡ  ܼܒܵܥܐ ܵܝܘܵܡܢܸܼ̈ ܵܗܝܵܓܗ ܠܸܼ ܐ ܼܫ 

ܬܵܪܐ. ܗ ܼܐ  ܵܕܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܟܠܸܼ ܐ ܚܠܼܘܵܠܐ ܥܼܒܵ ܝܵܠܵܘܬܸܼ
ܼܒܵܥܐ ܼܠ           ܘܼܫ 

ܵܪܐ ܝܵܢܐ     ܬܵܚܐܟܵܡܐ ܫܸܼ ܥܼܒܵ ܡ  ܢܸܼ̈ܐ ܘܒܵܐܗ ܡܸܼ ܼܒܵܪܐ ܼܥ  ܠܵܟܐ ܼܓ  ܒܵܪܬ ܼܡ 

̈ܐ ܘܦܨܝܼ  ܕܝܸܼ ܐ.ܒܸܼܵܚܵܝܐ ܝܵܢܐ ܚܸܼ ̈ ܗ ܚܸܼ ܒܵܪܐ ܦܵܪܵܣܐ ܝܠܸܼ ܟܠ ܕܼܘܵܟܐ ܕܐܼܝܬ ܒܼܚ 

ܗ ܠܒܪܵ  ܟܼܝܡ ܕܒܼܘܣܵܡܐ ܝܠܸܼ ݇ܕ ܼܗ  ܗ ܚܸܼ ܼܚ  ܠܵܟܐ ܘ݇ܗܘܼܝܵܐ ܝܠܸܼ  .ܬܢܸܼܗܬ ܼܡ 

ܠܵܟܐ ܕܟ̰ܼܝܢ  ܗ ܼܡ  ܕ ܒܸܼܫܵܡܵܥܐ ܝܠܸܼ ܵܓܪܵܬܐ ܵܩܐ ܼܟ  ܗ ܚܵܕܐ ܐܸܼ ܐ ܝܠܸܼ ܒܸܼܟܵܬܼܒܵ

ܠܵܟܐ ܘܒܸܼܛܵܠܵܒܐ  ܡܬܵ ܼܡ  ܼܣ  ܟܼܝܡ ܵܩܐ ܼܒ  ܘ ܼܗ  ܪܸܼܗ ܗ  ܕܸܼ
ܗ ܕܼܫ  ܗ ܕ ܝܠܸܼ ܒܵܪܬܸܼ

ܒ ܕܟܠ ܥܵܕܵܢܐ  ܡܪܼܝܥܵܬ. ܼܒ  ܒܵܪܐ ܼܣ  ܠܵܟܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܼܚ  ܗ ܼܡ  ܒܸܼܚܵܕܵܝܐ ܝܠܸܼ

ܐ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܗܘܸܼ ܠܵܟܐ ܕ̰ܟܼܝܢ.݇ܗܵܘܐ ܟܸܼܐ ܵܒܥܸܼ ܡ ܼܡ  ܕܼܘܪܸܼܐ  ܒܸܼܫܵܠܵܡܐ ܼܥ     ܼܫ 
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ܗ ܵܒ݇ܬܪ  ܬܢܸܼܗܝܠܸܼ ܼܒܵܪܐ ܒܸܼܐܵܬܵܝܐ ܘܒܸܼܢܵܫܩܼܘܗ   .ܚܸܼ ܠܵܟܐ ܝܠܸܼ  ܼܓ  ܗ ܐܼܝܵܕܐ ܕܼܡ 

ܗ:ـ  ܣ)ܘ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܬ ܼܒ  ܠܵܟܐ ܕܵܗܘܸܼ ܗ ܼܡ  ܼܝܵܡܐ. ܡܼܘܕܼܝ ܝܠܸܼ

ܗ(ܦܼܘܩܵܕܢܼܘܼܟ؟ ܠܵܟܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܵܡܐ ܦܼܘܠܵܛܐ ܚܙܼܝ ܕܡܘܼ ) :.ܼܡ  ܕ ܫܸܼ

ܬ. ܐ ܼܗ  ܼܡ  ܒܵܪܬ  ܝܘܸܼ . ܵܠܙܸܼܡ ܠܵܟܐ ܕܟ̰ܼܝܢ ܙܸܼ
ܝܼܟ ܒܵܪܬܼܝ ܡܪܼܝܥܵܬ ܝܵܠܗ  ܪ ܼܐ 

 ܕܵܐܙܸܼ݇ܠܬ ܘܼܒ  
.ܝܵܠܗ  ܬ ܵܠܗ  ܼܒܵܪܐ  (ܣܡܸܼ ܗ ܨܸܼܒܥܼܘܗـܝ ܼܓ   ܝܠܸܼ

ܒܸܼܩܵܪܛܼܘܗ 

ܗ:ـ ܘ ܝܵܟܐ)݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܢ ܼܐ  ܚܼܢ  ܠܵܟܐ ܕܘ ܼܐ  ܝܵܟܐ ܟ̰ܼܝܢܼܡ  ܠܵܟܐ ؟ܼܐ  (.ܘܼܡ 

ܗ: ܘܼܘܵܒܐ ܝܠܸܼ ܵܠܐ ܒܸܼܕ ܵܩܢܸܼܢ )ـ ̰ܓܼ  ܠܵܟܐ ܕܟ̰ܼܝܢܒܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܚܡܼܘܵܬܐ ܕܼܡ   ܠܼܪ 

ܚܘܒܸܼ  ܼܢ  ܠܸܼ ܬܵܪܐ ܕ ܼܚ  ݇ܕ ܼܐ   ܐܼܝܕܸܼܗ  ܘܟ̰ܼܘ ܼܚ 
ܛ ܵܠܗ  ܪ ܕܦܵܫܸܼ ܐ ܵܝܐܸܼ ܠ ܠܸܼ ܼܥ 

ܬܪܼܝ. ܐ ܝܵܠܗ   ܼܐ  ܗ ܠܟܸܼܣ ܵܓܢܸܼܗ:ـ  .(ܕܵܐܙܸܼ݇ܠܬ ܵܘܠܸܼ ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܼܓ 

ܐܵܣܵܛܵܢܐ! ܣܵ  ܠܼܘܼܟ ܵܛܼܒܵ ܪܼܝ ܫܼܘܼܓ݇ ܬ(.  ܵܛܵܢܐ! ݇ܐܡܸܼ ܵܪܐ ܝܘܸܼ ܗ ܘܼܫ  ܐ ܝܠܸܼ ܠܸܼ

ܕܼܘܪܸܼܐ ܠܵܟܐ ܼܫ  ܗ  ܼܡ  ܡ ܼܚ  ܝܠܸܼ ܕ ܚܵܕܐ ܣܦܼܝܢܵܬ)ܵܓܡܼܝ( ܼܥ  ܼܒܵܪܐ ܒܼܝ  ݇ܕ ܠܼܓ 

ܢܵܝܵܢܐ ܓܼܘܵܪܐ  ܐܕܡܸܼ ܵܓܵܘܬܸܼ ̈ܖܚܸܼ  .̈ܖܸܼ ܵܡܐ؛ ܵܒ݇ܬܪ ܟܵܡܐ ܼܝ  ܐܵܬܐ ܕܼܝ  ܠ ܼܦ  ܐ ܼܥ 

ܗ ܠܟ̰ܼܝܢ  ܡܵܛܵܝܐ ܝܵܢܐ ܼܒܵܪܐ ܘܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸܼ ܠܵܟܐ.ܼܓ  ܨܵܪܐ ܕܼܡ  ܪܵ  ܠܼܩ  ܐ ܒܸܼܥܼܒܵ

ܠ ܗܸܼ 
ܡ)ܼܥ  ܗ ܠܼܘܩܼܕ  ܠܵܟܐ ܒܸܼܩܵܪܝܼܘܗـܝܝܠܸܼ ܠܵܟܐ. ܼܡ  ܗ  ܙܼܘܪ( ܼܡ  ܝܠܸܼ

ܕܼܘܥܼܘܗـܝ ܟܸܼܣ ܵܓܢܸܼܗܠ ܗ ܒܼܘܬ ܼܡ  ܝ ܘܼܡ  ܗ.ܠܸܼ ܵܗܝܵܓܗ  ܪܵܥܐ ܕܒܵܪܬܸܼ

ܒ ܕ ܒܸܼܚܵܙܝܸܼܗ .ܠܟܸܼܣܠܼܘܗ  ܝܵܢܐ  ܼܘܗـܝܼܘܠܼܠ  ܝܢܼܘܗ   ؛ܵܬܐܝܵܠܗ  ܒܪܵ  ܼܟ  ܼܥ 

ـܝܼܥ   ܕܵܢܫܵܪܐ ܵܝܐܥܵ ܘܒܵ  ܒܵܠܵܩܐ ܝܵܢܐ ܗ ܒܗ  ܗ  ܠܸܼ ܗܕܵܣܵܛܵܢܐ ܒܵܕܵܥܐ ܝܠܸܼ .ܵܩܬܸܼ  

ܗ:)  ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܠܝܼ ـ ܼܓ  ܬ ܼܥ  ܢ ܵܐܵܢܐ ݇ܐܬܼܝܵܐ  ؟ ܵܩܡܼܘ ܒܸܼܢܵܫܵܪܐ ܝܘܸܼ ܝܘܸܼ  
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ܢ ܼܡܢ ܚ ܢ ܵܥܼܒܕܸܼ ܚܵܕܐ ܵܛܼܒܵܬ ܵܩܬܼܘܼܟ ܵܕܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܪܸܼܚܵܩܐ. ܵܒܥܝܸܼ

ܵܢܗ   ܗ:ـ  .(ܨܦܵܝܼܘܬܼܘܟܼ ܘܦܵܪܥܸܼ ܘܼܘܵܒܐ ܝܠܸܼ ܕܼܝ ܝܵܠܗ  ܡܘܼ )ܵܣܵܛܵܢܐ ̰ܓܼ 

ܗ: ؟(ܵܛܼܒܬܼܘܟܼ  ܼܒܵܪܐ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ ܛܠܼܝ ܒܸܼܕܟܼܵ ـ ) ܼܓ  ܬ ܕܦܼܘܠܸܼ ܵܪܐ ܝܘܸܼ

ܬ ܗܵ  ܕܼܟܵܪܼܘܗ  ܼܘܼܟ ܼܡܢ ܵܓܘ ܩܼܘܢܵܝܐ ܘܒܸܼ ܵܩܬ ܼܟܵܬ؟ ܝـܝܘܸܼ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܵܣܵܛܵܢܐ  (ܼܒ 

ܗ:  ܐ.ـ )ܝܠܸܼ ܼܒܵܪܐ (ܗܸܼ ݇ܢܕܪܸܼ݇ܫ ܼܓ  ܗ: ܡܸܼ ܦܠܼܝܛܵܬ  ܵܗـܝـ )݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܠܸܼ

ܐ ܝܵܠܗ  ܵܒ݇ܬܪܼܘܼܟ.ܝܵܠܗ  ܼܡܢ ܵܓܘ ܩܘܼ  ܥܼܘܝܸܼ ܘܼܘܒܸܼܐ (ܢܵܝܐ ܘܼܛ  ܐ ̰ܓܼ   ܵܣܵܛܵܢܐ ܙܸܼ

ܗ: ܣܝܼ ـ )ܝܠܸܼ ܬ ܼܒ  ܝܵܢܵܢܐ ܵܩܬܼܘܼܟ.  .ܵܡܐܵܗܘܸܼ ܢ ܼܕ  ܐ ܝܘܸܼ ݇ܪܵܢܐ ܠܸܼ ݇ܠܢ ݇ܐܚܸܼ ܒܸܼܕ ܵܐܙܸܼ

 
ܵ
ܕ ܵܠܐ ܼܡ  ܵܓܘ ܛܼܘ̈ܖ ܼܟܬܵ  ܟ̰ܵܚܠܼܝ ܵܗـܝܫ݇ ܢܸܼܐ ܼܩ  ܗ ܼܡܢ  .(ܼܒ  ܘܦܵܠܵܛܐ ܝܠܸܼ

ܙܵܬܐ. ܠܼܝ  ܗ ܒܼܡ                   ܵܓܘ ܓܸܼܠܵܕܐ ܕܒܵܪܵܬܐ ܘܒܸܼܪܵܚܵܫܐ ܝܠܸܼ

ܚܒܼܘܪܸܼܐ    ܗ ܒܣܼܝܡܵܬ ܝܵܠܗ   ܼܡ  ܠܵܟܐ ܕܒܵܪܬܸܼ ܪܵܥܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܡ  . ܼܡܢ ܼܡ 

ܼܒܵܪܐ ܒܸܼ ݇ܗܵܘܵܝܐ ܝܵܠܗ  ܚܵܗܝܵܓܗ  ܕܼܘܵܬܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܘܼܓ  ܗ ܠܵ ܫܩܵ ܵܕܐ ܼܚ  ܐ ܝܠܸܼ

ܬܪܸܼܗ
ܪ ܠܼܐ  ܠܵܟܐ ܕܟ̰ܼܝܢ ݇ܐܵܡܵܪܐ ܝܦܵܣܵܣܐ ܕܵܕܝܸܼ ܠܟܼܘܼܟ . ܼܡ  ܗ:)ܵܩܐ ܼܡ  ܠܸܼ

ܚ ܐ ܝܼܘ  ̈ ܢܵܘܬܸܼ ܚܘ 
ܢܼܝ ܕܼܐ  ܪܸܼܢܸܼܗ ܼܬ  ܝܸܼ ܐ ܣܢܼܝܵܩܐ ܒܸܼܕ ܼܗ   (.ܘܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܕܵܗܘܸܼ

ܗ ܗ ܵܩܬܸܼ ܐ ܝܠܸܼ ܫܵܢܐ ܓܼܘܪ ܘܒܵܝܗܼܒܵ ܬܪܸܼܗ ܚܵܕܐ ܼܕ 
ܗ ܠܼܐ  ܵܬܐ ܘܵܗܘ ܒܸܼܕܵܝܵܪܐ ܝܠܸܼ

ܝܗـܝ ܗ ܘܟܼܠ  ܝܬܸܼ ܐ ܐܒܸܼܵܚܵܝܐ ܝܵܢܐ ܒܫܵܠܡܵ  ܘܠܼܒ               .ܡܐܼܘܵܕܠܸܼ

ܝܬ ܣܪܓܝܣܝܗܘܩܝܬ ܒܝܕ ܘܝܘܠ                            

ܡܘܪܝܙܬܐ ܒܝܕ ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ                        
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 ܛܼܟ̈ܣܐ ܕܐܼܒ̈ܗܬܐ
ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕ ܦܘܪܝܐܢ    

 
ܐ ܕܐܼܘܪܡܼܝ ܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ : ̰ܓܐܢ ܓܘܠܘܡ ̈ ܼܟܵܣܐ ܵܓܘ ܵܡܬܵܘܬܸܼ ܵܐܵܗܐ ܼܛ 

ܠ  ܙܵܝܐ ܼܗ  ܕ݇  51ܚܸܼ ܢܸܼ̈ܐ ܼܡܢ ܼܩ  ݇ܕ ܼܠ  ܫܸܼ ݇ܕܡ ܵܟܠܼܘ ܡ ܵܐܕܼܝܵܐ. ܼܚ  ܐ ܼܡܢ ܼܩ  ܝܠܸܼ

ܐ؛ ܬܪܸܼܝܢ ؛ ܣܼܘܵܠܵܩܐ ̈ ̈ܐ ܟܸܼܐ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܦܩܼܝܚܸܼ ܢܓܼܝܸܼ ܐ ܕܣܸܼ
ܢ ܕܐܼܝܵܠܢܸܼ̈ ܐܼܝܼܡ 

̈ܖܸܼܐ 
ܐ ܙܥܘ  ̈ ܥܘܸܼ

ܝܗـܝܼܦ  ܼܢ  ܢ ܘܠ ܟܸܼܐ ܵܢܟ̰ܠܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܡܸܼ ݇ܕ ܟܸܼܐ ݇ܗܘ  ܟܠ ܼܚ 

ܗ ܬܼܒܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܸܼ ܠ ܼܡܢ  ܼܡ  ܠܸܼ ܘ ܥܸܼ ܝܵܬ. ܒܗ  ܪܵܥܐ ܕܼܒ  ݇ܕ ܓܸܼܵܒܐ ܕܼܬ  ܐܼܚ  ܝܠܸܼ
 ܼܠ 

ܣܬܵ  ܼܟܵܬܬܸܼ̈ ܕ ܼܕ  ܪܸܼܟܵܬ) ܵܕܐܵܘܘ ܚܵܫܩܠܼܝ ܗ݇ ܟܸܼܐ ܐ ܼܒ  ܡܬܵ ܟ̰ܼ  ܠܸܼ
ܐ ܟܸܼ ܘܕܼܟܼܝܵܬ  (ܼܬ 

ܐ ܐܸܼ ܢ ܡܠܼܘ̈ ܕܪܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠ݇ܗܘ  ܚ݇ܬ: ܼܗ                         ܕܠܬܸܼ
ܦܵܪܐ ܕܐ: ܼܒܵܥܐ ܼܥ  ܼܒܵܥܐ ܼܫ  ܢ ܼܫ  ܢܸܼܐ ܼܝ 

ܵ
              ܒܸܼܝܬ ܩܼܒܼܘ̈ܖܸܼܐܥܼܘܡ̈ܖ

ܼܒܵܥܐ ܐܼܘ̈ܖܚܵ ܒ:                               ܬܸܼ ܟܸܼܐܦܸܼ̈ܐ ܼܡܢ ܼܫ 

̈ܖܦܸܼܐܓ: ܼܒܵܥܐ ܼܛ                                ܐܼܝܵܠܢܸܼ̈ܐ ܼܡܢ ܼܫ 

ܼܓܟ̰ܵܢܸܼ̈ܐ( ܕ: ܐ)ܼܒ  ܼܒܵܥܐ ܓܵܢܢܸܼ̈ ̈ܖܕܸܼܐ ܼܡܢ ܼܫ 
                         ܼܘ 

ܝܵܢܬܸܼ̈  ܗ:
ܼܒܵܥܐ ܼܥ                                  ܡܼܝܵܐ ܼܡܢ ܼܫ 

ܐ ܘ:  ̈ ܝܬܵܘܬܸܼ ܼܒܵܥܐ ܼܒ  ܪܵܥܐ ܕܼܫ 
ܐ ܼܬ  ܗܙܸܼ ܩܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܸܼ ܩܬܸܼ

          .ܟܸܼܐ ܼܬ 

݇ܕ ܼܡܢ  ܕ݇ ܵܗܝܵܓܗ ܟܠ ܼܚ  ܪܵܟܢܸܼ̈ܐ ܒܵܐܵܗܐ ܚܼܘܪܵܙܐ ܟܸܼܐ ܵܕܪܸܼܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܚ 
ܫܼܬ  ܡܸܼ  
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ܢܕܝܼ  ܡܵܬ  ܡܸܼ ܠܸܼ
ܵܩܐ ܵܓܘ ܼܬ  ܢ̰ܓܵ ܢ ܼܣ  ܢܸܼܫܵܬ ܼܝ  ܢ ܩܸܼ ܵܙܩܵܬ ܼܝ  ܝܼܟ ܥܸܼ

ܕ ܼܡܢ ܼܐ  ܼܟ 

݇ܕܡ ܥܵܕܵܢܐ ܟܸܼܐ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܥܼܒܼܝܕܸܼ̈ 
ܬ ܵܩܐ ܚܵܕܐܼܩ  ܵܒܥܼܘܵܬܐ ܕܐܼܝܬ  ܐ ܢܼܝܼ 

ܢ ܝܝܗ ݇ܗܵܘܘ ܠ݇ܗܘ  ܼܒ  ܡܵܬ . ܵܒ݇ܬܪ ܵܗܵܕܐ ܟܸܼ ܒܠܸܼ ܠܸܼ
ܵܓܘ ܐ ܵܬܠܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܵܠܗ  ܼܬ 

݇ܕܡ ܨܸܼܚܵܘܐܥܼܘܡܵܪܐ )
ܝܵܕܡܬܵ  (ܼܩ  ܠ ܼܩ  ܢܼܝ ݇ܗܵܘܘ  .ܼܗ  ܡܸܼ ܐ ܟܸܼܐ ܼܗ  ̈ ݇ܐܵܢܫܸܼ

ܐ؛ ܝܠܸܼ
ܘ ܼܠ  ܪܒܸܼܢܼܝ  ܕܒܗ 

̰ܓܢܼܘܢ ܟܸܼܐ ܼܩ  ܐ ܘܼܡ  ܝܠܸܼ
ܬܪܸܼܝܢ ܵܟܘܼܟܼܒܸܼܐ ܕܼܠ 

ܐ ܘܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܟܸܼ  ݇ܕ ܦܵܵܠܐ ܕܦܵܐܸܼܫ ܠܐܼܘܵܕܠܸܼ ܫܼܒܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܟܠ ܼܚ  ܐ ܼܚ 

ܝ ܐܒܵܐܗܵ ܼܒܼܝܵܩܐ ܕ ܛ.ܼܠ  ܐ ܬܪܼܘܵܨܐ ܒܸܼܕ ܦܵܠܸܼ                       ܠܸܼ

ܘ ܵܝܘܵܡܐ     ܐ ܕܗ  ܢܸܼܐ ݇ܗܵܘܐ ܟܸܼܐ ܵܫܩܵܠܐ ܠܩܼܘܕܡܸܼ ܼܟܵܬ ܕܒܸܼܫ ܒܫܸܼ ܚܵܕܐ ܼܒ 

ܡܵܬ ܘܟܸܼܐ ܵܛܠܵܒܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܚܵܕܐ ܒܵܪܵܬܐ  ܠܸܼ
ܪܵܬܐ)݇ܗܵܘܐ ܵܠܗ  ܼܬ  ـ 7ܙܥܘ 

ܢܸܼ̈ܐ( ܕ8 ܐ ݇ܗܵܘܐ ܗܼܘܡܙܸܼ ܼܡܢ ܫܸܼ ܪ ܠܸܼ
 
ܥܼܒܼ
ܐ ܼܕ  ܝܠܸܼ

ܘܣܼܘܩܠܼܘܗ  ݇ܗܵܘܘ  ܵܬܐܼܠ 

ܝܼܟ ܵܟܠܘܼ  ܡܵܬ. ܘܒܥܵܕܵܢܐ ܕ ؛ܼܐ  ܠܸܼ
ܢܕܼܝ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܬ  ݇ܕ ܡܸܼ ܦܵܠܵܛܐ ܠܼܚ 

ܛܵܬ  ܼܠ  ܢܕܼܝ ܵܗـܝܕܼܦ  ܘ ܡܸܼ ܼܟܵܬ ܟܸܼܐ ܵܩܪܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܚܵܕܐ ܡܫܼܘܚܬܵ  ܕܗ   ܼܒ 

ܢܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܘܟܸܼܐ ܦܵܫܵܩܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܠܗ   ܡܸܼ ܡ  ܕܵܗܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ ܘܟܸܼܐ ܼܗ  ܡܸܼ
ܒܸܼܕ ܼܬ 

ܢܕܼܝ. ܵܩܐ ̈  ܵܡܵܪܐ ܕܡܸܼ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ܡܫܼܘܚܵܝܬܸܼ ܵܫܵܢܐ ܒܸܼܫ ܵܙܘܵܕܐ ܕ̰ܓܵ ܒܠܸܼ

ܵܫܵܢܐ  ܘ݇ܗܘܵ ܕܬܼܘܪܟܸܼܕ  ݇ܕܟܵܡܐ ܥܼܘܢܼܝܵܬܸܼ ܒܠܸܼ ܵܪܵܝܐ ܵܐܬܘܼ ܐܼܝܵܢܐ ܐܼܝܬ ܦܵܝܵܫܐ ܼܚ 

ܐ. ܚܬ݇  ܘܵܐܪܸܼܡܵܢܝܸܼ ܚܒܸܼܕ  ܒܸܼܠܬܸܼ ܼܪ  ܕܼܟܸܼ
ܐ ܝܵܢܐ  ܼܡ  ̈ ܝܝܗ ܕܦܼܝܫܸܼ ܼܢ  ܠܟܵܡܐ ܡܸܼ

ܒܵܩܐ ܪܵܬܐ ܼܪ  ܼܩ  ܕ ܡܼܝ  ܐ ܒܼܝ  ܠܵܙܪܼܝ.                       ܗܼܘܩܼܝܸܼ ܓܘ   

ܢ               ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܝܢܼܝ ̰ܓܵ ܪܼܘ  ܢ ܬܸܼ ݇ܢܬܸܼ
 ܵܐܵܢܐ ܼܐ 
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ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ܓ̰ܵ ܵܢܛܸܼ       ܝܢܼܝ ̰ܓܵ ܵܠܼܗ  ܢ ܼܐ  ܢܼܪ                    ܢ ̰ܓܵ

ܢ      ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܝܢܼܝ ̰ܓܵ ܐ ܚܼܘܼܒ  ܘܵܝܐ ܵܗܘܸܼ   ܩܸܼ

ܢ      ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܝܢܼܝ ̰ܓܵ ܠ ܕܵܗܘ ܵܝܘܵܡܐ ܕܵܡܘܼܬ  ܼܗ   

܀܀܀܀܀                      

ܡܵ       ܢܒܵܪܵܬܐ ܫܸܼ ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܗ ̰ܓܵ ܢܼܝ ܠܸܼ
ܼܟܝ ܼܬ   

ܡܵܝܢܼܝ  ܙܸܼܐ ܝܵܒܵܒܟܼ       ܗ ܚܸܼ ܢ   ܝܠܸܼ ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ   ̰ܓܵ

ܢ      ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܵܢܼܟܝ ̰ܓܵ ܵܢܼܟܝ ܵܢܫܩܸܼ ܢ ܵܕܼܒܩܸܼ ܐܸܼ  

ܢ      ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܗ ̰ܓܵ ܬܢܼܝܵܢܼܝ ܵܡܢܼܝ ܝܠܸܼ ܼܡ   

܀܀܀܀܀                      

ܪܕܵ       ܢ ܢܦܼܝܵܠܐ ܒܼܓ  ܝܵܪܐ ܝܘܸܼ ܢܼܛ  ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ܼܟܝ ̰ܓܵ  

ܢ ܼܡܢ ܕ̈ܖܵܕܼܟܝ      ܢ    ܒܸܼܩܵܝܵܕܐ ܝܘܸܼ ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ̰ܓܵ  

ܒܠܝܼ       ܚܸܼ ܢ ܼܡ  ܢ ܩܛܼܘܠܼܝ ܼܝ  ܢ    ܼܝ  ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ̰ܓܵ  

ܢ      ܨܼܒܸܼܥܠܝܼ  ܼܝ 
ܢ    ܼܡܢ ܚܼܘܵܒܼܟܝ ܼܡ  ܢ ̰ܓܵ ܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ̰ܓܵ ̰ܓܵ  

܀܀܀܀܀                      

ܵܠ݇ܕܐܠ݇ܐܵܓܪܸܼܐ ܵܪܵܡܐ ܕܡܼܝܼܟܸܼܬ       ܼܝ   

ܵܠ݇ܕܐ      ܬ ܼܝ  ܣܼܘܕܵܪܐ ܕܟܵܬܵܢܐ ܠܼܒܼܝܫܸܼ  

ܦܼܝܪܵܬܐ      ܢ ܛܠܼܝܒܬܼܘܼܟ ܼܫ  ܠܼܘܒܵܠܐ ܠ݇ܗܘ   

ܵܠ݇ܕܐ      ܒܵܪܐ ܕܡܼܝܼܟܸܼܬ ܼܝ 
ܝܬ ܠܼܘܼܟ ܼܚ  ܼܠ   
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 قتل عام سیفو
 

ه ها بود باری برای آشوری سالهای مرگ 3161تا  3135سالهای بین 

ع پیوست، بالغ بر دوره بوقو قتل عام هایی که در آناست. طی 

ل رمناطق جنوبی تحت سلطه حکومت عثمانی به قتآشوری د 057777

ار و سریانیها بود. در کن ها ، کلدانی ها رسیدند. این عده شامل آشوری

ارمنی نیز کشته شدند. تا  30577777یونانی و  157777تعداد  آنها

اعالم رسمی در مورد کشته شدن گونه هیچ از این واقعه مدتها بعد

ه گاهی در صحبت از کشتار ارامنه اشارتنها و  آشوری ها وجود نداشت

ذیر نا پ با کوشش خستگی اما در سالهای اخیر می شد. ه آشوری ها ای ب

به  طالع مردم جهان رسیده  واین واقعه به ا های سراسر جهان آشوری

 یفنام سیفو که معادل س د.اشمورد تقاضا می برسمیت شناخته شدن آن 

ه اقدام بتوسط بعضی از گروههایی که نخستین بار )شمشیر( است 

ت.  ر گرفشناساندن این واقعه در سطح جهانی نمودند مورد استفاده قرا

   از این واقعه به نام نسل کشی نیز یاد می شود.                                

ت می گردد. حکومجنگ  جهانی اول بازریشه این قتل عام به قبل از    

ترکهای جوان که پنج سال قبل از شروع جنگ جهانی اول کنترل 

ی که به نیروها نی را بدست گرفتند، در نظر داشتامپراطوری عثما

صویب بپیوندد و به همین منظور قانونی را تآلمان و ایتالیا  متحد یعنی

 عثمانی مجبور به که به موجب آن تمام مردان جوان تحت حکومتکرد 

رسمأ وارد  3133اکتبر  61شرکت در جنگ بودند. حکومت عثمانی در 

لیت جنگ  شد و از این موقعیت برای پاک کردن صورت مسئله حقوق اق  

ان زم در آن د.یونانیها( سواستفاده نمو)ارامنه، آشوریها و  های دینی خود  
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ا همسایگی کردهحکاری، شیرناک وماردین  ودر های  ایالت شوریها درآ

                                                                      زندگی می کردند.

 و تمام جمعیتَگَور شدند منطقه نیروهای ترکیه وارد  3135وریل درآ   

       تن از  03( 3133 بر)در اکت قبل از این واقعه را قتل عام کردند. آن

 رز حکومت محلی ددستگیر کرده و به مرک آشوریها  را از همان منطقه

جودت پاشا که فرماندار  3135در فوریه  باشقاال برده و به قتل رساندند.

پاک د ارامنه و آشوریها را از وجو آذربایجانوان بود اعالم کرد که )ما  

                          .(نجام خواهیم دادکرده ایم و همین کار را با وان هم ا

فرمانده نظامی دولت وان که با  ،، جودت بیگ 3135در اواخر سال    

ساکنین تن از 67777سرباز وارد سیرت شده بود دستور قتل عام  0777

ی آشوری و ارمن یروستا را صادر کرد. روستای سیرت که جمعیت 17

 از شخصیت های فرهنگی یرمحل زندگی اسقف کلدانی ادی شداشت 

                  در این واقعه  توسط کردها به قتل رسید. که  زمان خود بود

می نمایی ثمانی ها که توسط سربازان کرد راهع 3130مارس  6در    

 وزدهمنشوری یعنی مار شمعون بنیامین شدند یکی از مهم ترین رهبران آ

وارد قسمت های شمال نین همچرا به قتل رساندند. نیروهای عثمانی 

ارتش ترکیه وارد اورمیه شد. در  3135در فوریه غربی ایران شدند. 

. پس  آشوری از میسیونری فرانسوی گروگان گرفته شدند 23همان ابتدا 

 تن از آنها در ازای دریافت پول، سر بقیه آنها را روی 67از آزاد کردن 

 اهای اورمیه خلع سالحپله های چهاربخش از تن جدا کردند. تمام روست

                       شدند و تعداد بسیار زیادی از آشوری ها به قتل رسیدند.

نیروهای ترکیه راه خود را به سوی دهکده های  3135فوریه    65در    

وله کشته گلپاشان و سلماس باز کردند. تقریبأ تمام مردم  گلپاشان با گل  
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نفر از آشوریها را در خانه  057شدند. اهالی مسلمان روستاهای سلماس 

وارد خانه ها شده و تمام این افراد را ها های خود پناه دادند. اما عثمانی 

اد و ورده و در زمینهای بین خسرو آبخانه ها بیرون آبا طناب بسته و از 

ا و شوریهن روستاها از آی ترک ایهفتوان به قتل رساندند. حمایت اهال

 نامه ها نیز ثبت شده است. 3135گزارش مقامات بریتانیا در  رارامنه د

 30 یی از مبلغین مذهبی آلمانی که بین آشوریها اقامت داشتند )که در

در روزنامه هلندی )ده نیووه روتر دامشه کورانت( انتشار  3135اکتبر 

آخرین  ده است:ن صورت منعکس کری از این فحایع را بدی( قسمتیافته

ری و یکصد ارمنی فقط در ظرف آشوچهار هزار خبر حاکی است که 

 کلیه آبادی های حول و پنج ماه گذشته در میسیون ها جان سپرده اند.

غارت و چپاول قرار  ، موردحوش این منطقه به استثنای دو سه آبادی

نفر  776707د گرفته، به آتش کشانده شده و نابود گشته اند. تعدا

لیساها بسیاری از ک ن سالخی شده اند.مسیحی در اورمیه و اطراف آ

                             ( ...منازل این شهر را آتش زده و نابود کرده اندو

مبلغین آلمانی چنین نوشته شده است:               از در یک نامه دیگر       

فقط از چاه ها و آب انبارها جسد بدون سر  057)در هفتوان و سلماس 

 کشف شده است. چرا؟ ... زیرا افسر فرماندهی برای هر سر مسیحی

نفر زن و دختر به  577جایزه تعیین کرده بود. فقط در هفتوان بیش از 

ین کردها و سنجبوالق ها واگذار شدند. تصورش را بکنید که بر سر ا

  هـرا دسته دسته ب ده است. در دیلمان مسیحیانـه آمـمخلوقات بدبخت چ

 لپاشان()گ نگلپارجیزندان افکنده و به تغییر دین مجبور می ساختند...

ا و مردها ر ترین آبادی ایالت اورمیه را با خاک یکسان کردند ثروتمند

  رهمین عمل را د به قتل رساندند. زنان و دختران خوشگل ربوده شدند.
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صدها زن هنگامی که دیدند که چگونه  انجام دادند. )بابرود( بابارو

بسیاری از خواهرانشان روز روشن در وسط جاده ها مورد تجاوز و 

پرت کردند.  عمق رودخانه ناموس قرار می گیرند خودشان را بههتک 

                نیز همین وقایع رخ داد. قع در ناحیه سولدوزدر میاندوآب وا

سختی  وآشوری از بیماری و گرسنگی  7737 ،3135 زمستان  در   

به قتل رسیدند. در ی اورمیه نفر در دهکده ها  3777دند و جان سپر راه

ها از ترکیه فرار کردند و به سمت اورمیه  تعدادی از آشوری 3130

را  ها  شوریتن از آ 1577 مار شمعون بنیامینقبل از آن حرکت کردند. 

 د  پس از این واقعه نیروهای کر داده بود. مدت کمیسکنی خوی در شهر 

ارتش عثمانی تمام این جمعیت را قتل عام کردند. یکی از معدود 

ا خاطرات خود از این واقعه ر گان این واقعه، کشیش جان ایشوبازماند

                                                                     چنین بیان می کند:

ما مع کردند و با تفنگ و طپانچه به سرا ج ا را در یک کاروانم...  

های کوچکی روان بود و تمام محوطه باز  شلیک کردند. خون در جوی

ل در همان حاسرا تبدیل به حوضی از مایع قرمز شده بود.  داخل کاروان

وردند. یک خانه می آ ن اطراف شهر را به داخل حیاط های ساک شوریآ

به محلی که  ون غذا نگهداری کردند و در انتها ها را هشت روز بدنآ

بریدن نها با اعدام آ گرفته شده بود بردند. نشان در نظربرای دف

امل ک بطور)مفصل به مفصل( شروع می شد تا دو دست  انگشتهایشان

ر و د مجبورشان می کردند روی زمین دراز بکشندقطع می شد. سپس 

د تا می بریدن شان را تا نیمهخرخره  ه باال بودحالی که صورتشان رو ب

   نجهنها با مرگ دست و پر حین این که  آو دشکنجه را طوالنی تر کنند 
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هایی گودال  به سمت بعد و ضرب و شتم  قرار گرفته می کردند موردنرم 

را مردان جوان و قوی  می شدند.دفن  ،مرگ کامل برده شده و قبل از 

 د.عنوان هدف تیراندازی مورد استفاده قرار می دادنه جدا می کردند و ب

 ند،ان التماس می کردند تا کشته شوبعضی از زنان زیبا و دختران جو

سرای عثمانی برده شدند. بقیه  برای خدمت در حرم اما برخالف میل

 ابل شرح نیست و درزنان و دختران به سرنوشتی دچار شدند که ق

                               مرگ آنها را از دست شیاطین نجات داد.  ،نهایت

آشوری توسط انگلیسیها به خدمت  170777، تعداد 3130ر مه آخدر نی  

 قال مدتکنونی برده شدند. این انت گرفته شده و به بعقوبه واقع در عراق

تن در طول این سفر جان  0777روز به طول انجامید و حداقل  65

ها را  ها کمپ های محل اقامت آشوری ائیبریتانی 3167در  باختند.

ی گرفتند حکار گشت به منطقهها تصمیم به باز شوری. اکثریت آبرچیدند

های  آشوری 3111در سال   تری در عراق پراکنده شدند.و تعداد کم

ل ر قابساکن منطقه سمیل در عراق مورد کشتار قرار گرفتند و شما

دام در رژیم ص نیز  توچهی از آنها به قتل رسیدند. و از آن زمان تا کنون

         بر زمین ریخته شده است. بارها بعد از آن ( خون پاکشان  ین وحس

 فرانسهجهان از جمله سوئد، ارمنستان، تا به امروز چندین کشور    

ان اند. سازمها )سیفو( را به رسمیت شناخته  وامریکا قتل عام آشوری

. تأیید خود را اعالم کرده است 6770محققین قتل عام  نیز در بین المللی 

 یرش این جنایت و عذرخواهی از ملتکشور ترکیه تا کنون از پذاما 

.                        خودداری کرده است هایی که قربانی این فجایع بودند  

 منابع:

  شته اسماعیل رائینـ قتل عام ارمنیان نو 6   نترنتیاـ  3
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 جای گلدانم کجاست؟

 

هان با توام!     

جیرجیرکان را       

جیرجیرشان را      

گوش کن.     

دروگران را گوش کن     

زمان، زمان دروست     

جیرجیرک نر     

سفت شاخه خشک گندم بگرفته     

جیر جیر...     

جیرکان دای جیر جیردر این ص     

دنیاییست نهفته     

تابستان است     

تنور تفت گرما     

گرما خوابیده بر بستر خرما     

گرما، گرما بیداد می کند     

چه می گوید؟جیرک جیر     

داسها را تیز کنید     

سنبلهای خشک گندمزاران را گردن بزنید     
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نیمه تاریکی فجر است     

  تاریکی شب را... نمانده دوامی چند   

شرق بی تاب و در التهاب     

از میان دو کوهپایه اش خورشید را می زاید     

زارعان بیدارند     

دیروز کاشتشان بود و امروز داشت     

.برداشت را به قبل زایش خورشید بگذاشتند     

آه...آن هوای خرمن     

چمن یوو آن ب     

با آن تل گندم طالئی رنگ     

وای ...چه زیبا بود     

من که حیران مانده ام     

نمی دانم     

دروگر من کیست؟     

نیستو دگر...گوش به صدای جیرجیرکم      

شهر را پیاده بگشتم     

دانه ای زنده از گندم نیافتم     

که شاید به گلدانی بنشانم     

من که کوشک نشینم     

انم کجاست؟جای گلد     

شمعون بت ایشو                                
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 بهار
 

آن زمان که جوانه های لطیف و سبز      

بر تنه خشک و خشن کهنسال ترین درخت شهر روئیدند      

بهار را باور کردم!      

                              ---------  

 

 مشت گره کرده
 

گره کرده ات چه داری؟ت پرسیدم درمش      

گفت: نور      

!دگفتم: وای مشتت را که باز کنی دنیا نور باران خواهد ش      

                             ---------  

 

 فرشته

فرشته ام!      

برای اهدای عشق به زمین آمده ام      

آغوش بگشائید      

  من آماده پروازم!    

فلورا قاجاریان                                                               
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مللسایرجشن بهاری در میان   
شامیرام داودپوریان                                

                       

وروز ارتباط نمقاله،  طی چندینبولتن شامیرام در شماره های گذشته    

با  رهدر این شما مورد بحث قرار گرفته است.با جشن نیسان )اکیتو( 

               به این مطلب می پردازیم.بار دیگر  منابعی دیگراستفاده از 

می نویسد: ...درباره جشن بهاری م رضی هاشپژوهشگر نامی   

ه است تا اشاراتی که بوگ از اشارات اندکی که در منابع پهلوی زگم

و پارسی  پس از ساسانیان به تازییل در آثار مورخان و نویسندگان تفص

 و اشعار درباره نوروز باقی است، تا رسومی که امروزه هنوز رایج و

ه بدر و افکندن سبزه های نوروزی ب حتی مراسم سیزدهمرسوم است، 

ن روز، و مراسم دیگر چون هفت سین و مراسم کوسه آب روان در ای

م و هم مراساین که نوروز هم جشن و شادی  برنشین و میر نوروزی و

یادبود ارواح و روز برات و تقدیر است و بسا امور دیگر، در جشن 

شود.                  النهرین باستان مشاهده می بهاری میان مردم بین  

 و به افتخار خدای بزرگ مردوک جشن می ... جشن زگموگ را به باد

گرفتند. در این روز همه خدایان در معبد بزرگ و اصلی که ویژه 

ر مردوک بود حضور می یافتند. شاه نیز در چنین روزی در معبد حاض

مردوک را می  د عهد و پیمان دست تندیسمی شد و به عنوان تجدی

 د.بوروختن آتش اف یکی از آداب مهم جشن، مقارن با سال نو، فت.گر

ه و درباره روند حوادث سال جاری تصمیم گرفت ستخدایان در این نش

ی وبدی محصول و بخط مشی رویدادها و سرنوشت ووظایف شاه و خو  
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 بخت و سرنوشت مردم و مقدرات آنانضی و سماوی و الیای ارنزول ب

ین امر در اقتدار مردوک بوده و تعیین کننده ا را رقم می زدند.

م و یازدهم جشن، در حالی سرنوشت مردم او بوده  که در روزهای هشت

.         می گرفت که خدایان با احترام در برابرش ایستاده بودند تصمیم  

نیز وجود دارد. روز  )ایزدی ها( سمی در میان یزیدی هاچنین مرا   

قدات بنا بر معتسال یا َسر سال می گویند. ا اینان َسری نخست سال ر

در حالی که  و وزی خداوند بر مستد خود می نشیندآنها در چنین ر

ن نها می گوید: مک وی پیرامونش هستند، خداوند به آپیامبران و مالئ

م. در حالی که شما مشغول شادی و عبادت هستید، میان شما فرود می آی

 زمان و مالئک، تقدیرات و آیندهدر چنین روزی خداوند به اتفاق مال

بلی با َزگموگ   عیین می کند. این وجه اشتراک میانمردم و مملکت را ت

            ..ایرانیان به نظر می رسد. سالی ایزدی ها و نوروز   ها و َسر  

مراسم اکیتو یا همان مراسم به توضیح در ادامه مطلب نویسنده    

 نیرد که روزهای دوازده گانه آمی گبهاری سال نو می پردازد و نتیجه 

با دوازده روز و روز سیزدهم که اختتامیه جشن بهاری بوده است 

                               و روز سیزده بدر همانند است:نوروز جشن 

ا ه سال نو از روز اول ماه نیسان که مطابق براسم بهاردر بابل م ...  

تو است آغاز می شد. مراسم جشن اکی اواخر اسفند و اوایل بهار ایرانی

که د در بابل به دو بخش تقسیم می شد: بخش نخست هشت روز اول بو

رین در شکلی نمادین و تمثیلی، دورانی است که خداوندگار در جهان زی

قسمت دوم رهایی خداوند مردوک و اجرای مراسم  در بند و اسارت بود.

یاد چند نه بر بن ی هرمقدس زناشویی و باروری بوده است. به صورت

   د کهتطبیق و مقایسه، جشن بهاره و نوروز هم به دو بخش تقسیم می ش
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 شرح آن گذشت .

هشت روزنخست خود به دو دوره تقسیم می شد. در چهار روز    

بود که در پایان  گیل برای انجام مراسمسَ نخست آماده سازی معبد ا  

چهارمین روز، این آماده سازی با همسرایی کاهنان که انوما الیش یا 

.                      سرود آفرینش را همخوانی می کردند، اعالم می شد  

و همسرایی و د. شادی پنجم مراسم جشن و شادی آغاز می شاز روز    

کاهنان و خادمان  کور با مراسم ویژه ای از سویساز و نوا در معبد مذ

دسوزها آغاز می معبد، همراه با نهادن مواد خوشبو در آتشدان ها و عو

م اصلی و نمادین در چهارمین روز از ماه نیسان، یکی از مراس...دش

ی ائراین روز شاه ضمن انجام مراسم و شعدر  د.جشن برگزار می گردی

می  "کابلی و پسر مردویکی دیگر از خدایان بزرگ ب" به معبد نبو

رد. خداوند پسر را از راه رود فرات به بابل حمل می ک رفت و تندیس

 باورهای اساطیری بر آن بود که توسط او)نبو( مردوک از اسارت در

                                                  جهان زیرین رهایی می یابد.

م میر در پنجمین روز، آثاری از آن چه که در ایران ضمن مراس   

 ه در رأس هیأتی از راه آب،شاه ک نوروزی باقی مانده نمایانگر است.

می شد  گیل، با مشایعت کاهنان وارد معبد اسنبو را حمل می کرد تندیس

 مردوک، عصای فرمانروایی و مراسمی برای تجدید بیعت با و طی 

حلقه پیمان و شمشیری را که نماد قدرت و مقام او بود، به یکی از 

ای ر می کرد و کاهن اعظم نیز آن ها را پیش پین کاهنان واگذاتربزرگ 

آن گاه کاهن به عنوان تنبیه و آگاهی، ضربه ای به  خداوند می نهاد.

بل صورت شاه وارد کرده و گوش او را گرفته، به عنوان خاکساری مقا

خداوند برده تا ضمن زانو زدن، گزارش کردار یک ساله خویش را 

                                                                      .    ارائه نماید
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می  و ه کردهآنگاه شاه با فروتنی گزارشی به پیشگاه خداوند عرض   

اهی گوید مطابق با پیمان، در سال گذشته خالفی مرتکب نشده و گن

نکرده و به خداوندی مردوک معتقد بوده و همه رسوم و اوامر معهود را 

ط مردوک است به بپس کاهن اعظم که سخن گو و را انجام داده است.

ر که خداوند اعترافات وی را شنیده و او را بخشیده و د شاه می گفت

تاده و روبه روی شاه ایسابقا کرده است. پس ود برای سالی دیگر مقام خ

کردند.  د. براین سیلی تفأل میبه گونه شاه سیلی می ز دوباره با دست

 ن بود کهی شاه اشکی سرازیر می شد، نشانه آاگر از چشم هایعنی 

ا خداوند هم چنان او را یاری می کند و در سال نو پیروزی با اوست. ام

   .اکی از شکست شاه در سال جاری بودی روان نمی شد، حهرگاه اشک

پر، هفتمین روز از سال نو خدایان شهرهای مختلف بابل مانند سیدر    

ابل با مراسمی به بوکیش، نی پور، اوروک و...با مشایعت کاهنان ویژه 

گرفت. اما  حمل می شدند و در معبد بزرگ  در کنار مردوک جای می

که  کارهایی بودشاه وظایفی خاص داشت و آن انجام درکنار این مراسم، 

                       .   جهان زیرین باز می گشتبدان کارها، خداوند از 

ویژه ای قرار  در هشتمین روز بت مردوک را در معبد در جایگاه   

. بت های دیگر خدایان و االهگان را برپا می داشتند داده و در کنار او

دست در دست مردوک نهاده و همه خدایان و  شاه ضمن مراسمی

انجمن مشاوری ایزدبانوان را به حضور او معرفی کرده و از آن پس 

ش را باره یشت آفریندوگونه خدایان برگزار می گشت و کاهنان دیگر 

ه ستایش مردوک همسرایی کرده و مراسم قربانی و بخور سوزی بدر 

 سواری مردوک را بر درژه انجام می رسید. آن گاه گردونه زرین و وی

   بانوان ه خدایان و ایزدـمعبد آورده و خداوند را بر آن می نشاندند و هم

    لحاضر در مشایعت گردونه روان می شدند. بزرگراهی از معبد ا َسگی
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سته و ا آذین بر این جمع بود که سراسر آن ه ایشتار مسیر عبورزتا دروا

و دود کرده و مردم هلهله و شادی مغ های خوشبدر مجمرها مواد و ص

ن شده به وسیله قایق هایی آذی پس از عبور از دروازه یاد . می کردند

ت شده در کنار رود فرات که خدایان را بدانها سوار می کردند عازم بی

مادین ی و ناکیتو جایی مقدس بود که مراسم اصل خانه اکیتو می شدند.

رگزار می شد و مراسم نمادین ازدواج مقدس میان شاه )به در آن ب

                         مردوک( وکاهنه اعظم انجام می گرفت...نمایندگی 

..پس از روز هشتم تا یازدهم، خدایان در بیت اکیتو به سر می بردند.   

رگزاری از سه روز یعنی روز یازدهم از ماه نیسان دوباره ضمن ب

شته و بد اسگیل بازگ، مردوک و خدایان دیگر به بابل و معتشریفاتی

ت جمن بزرگ خدایان برای تعیین سرنوشدهم آیی و انروز دوازدهم گر

 از تعیین پس و مقدرات سال نو و تصمیم گیری برگزار می شد.

ن، خدایان را به شهرهای خود برگردانده و سرنوشت جهان و مقدرات آ

 می یافت. هر چند در الواح بابلی یاد ونشانه ای از روزمراسم پایان 

 وزگمان که جشن و شادی و استراحت پس از راما این سیزدهم نیست، 

                       ..نظر نمی رسد.دوازدهم رسم بود، دور از واقع به 

 بابلی ها در زگموک، جشن آغاز سال بابلیان و ...یزیدی ها همچون   

می در چنین روزهایی به یادبود ارواح درگذشتگان مراس چون ایرانیان

دارند  همانند برگزار می کردند که ایرانیان هنوز چنین رسمی را ماندگار

 و شب و روز جمعه آخر سال را به یادبود ارواح درگذشتگان به زیارت

                           ...و به خیرات و ادای نذورات می پرداختندقبور رفته 

که  راعلت این گونه جشنهای بهاری هاشم رضی در ادامه مطلب      

برگزاریه و در عین حال جشن محسوب می شده، آئین سوگ وعزا بود  
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ای مراسم سوگواری برای مرگ خدایان دانسته که بعلت رستاخیز خد

در ایرانیان مراسم  است.مربوطه جشن نیز به حساب می آمده 

ر سوگواری برای سیاوش، در یونان و آسیای علیا برای آدونیس و د

ز انجام وم بین النهرین بودند برای تموق مری ها که قدیمی ترینوسمیان 

 ندیسمراسمی نمایشی برگزار می شد. تدر این سوگواری ها می گرفت. 

دند. زنان ی تدفین مشایعت می کرخدا را با کفن پوشانده و برا

گواران اصلی بودند که بر سر و صورت زده و نوحه هایی را سو

ند. دریا می انداخت همسرایی می کردند و تندیس خدای مرده را به رود یا

 ر مین های شادی رستاخیز خداوند را برگزان روز آییآنگاه فردای آ

                                                                          .  کردند

، بسیاری از آیینها و رسومی که در این گونه جشن ها رواج داشت... 

امروزه هنوز در رسوم نوروزی زنده است. یکی از آیین های نوروزی 

 سبز کردن دانه ها و حبوبات است که زنان در ظروف گوناگونی به

 وعمل آورده و روز سیزدهم جشن ، دسته جمعی به  بیرون شهر رفته 

.                                                      ن را به آب می افکندندآ  

ه از رسوم رایج در جشن آدونیس بود کسبز کردن سبزه و رویاندن ...

 جشن گیاهانی را سبزدر این  سوریه و اطراف آن برگزار می شد.در 

در روز هشتم د می کرد. سپس هشت روز خوب رش کردند که طی می

س، سبزه ها را همراه با یئین ها و رسوم سوگواری برای آدونضمن آ

سم این ر تندیس مرده آدونیس به کنار دریا یرده و به آب می سپردند.

واستند نوعی برگزاری آئین های جادوی تقلیدی بود که بدان وسیله می خ

  مـمی در ایران  و در مراسـامروزه چنین رس راوان کنند.ـب باران فـطل

ی ب ،سپردن سبزه در روز سیزدهم به جای هشتم نوروزی زنده است اما  

.    گمان ناشی از شرایط اقلیمی و آب و هوا در مقدار رویش سبزه است  
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نده م نیز که جشن هیالریا به یاد رستاخیز و دوباره زودر امپراطوری ر

بود  ت و پنجم مارس که مشهور به آغاز اعتدال بهارییسشدن آتیس در ب

.                                       برگزار می گشت از همین گونه است  

در مورد جشن زگموک که جشن بهاری و آغاز سال می باشد، ...   

 ند.یاد کرده ااز آن استرابون روسوس و مورخان باستان شناسی چون ب  

گان، غالمان یا محکومان به مرگ و یا دلقک ها را در این جشن ها برد

از  عنوان و منصب بزرگان و حتی مقام صدارت و شاهی می دادند.

اجرای چنین رسمی در زمان گوده آ که به مناسبت مراسمی مقدس و 

ر را با شخص مورد نظ ام می شد آگاهی داریم.ساالنه در معبد انج

ال ورده و در یک رشته اعمپوشاندن البسه ای مضحک به شکل شاه درآ

 نمایشی وی را آزاد می گذاشتند تا دست به صدور احکام و فرامین

ری پس از انقضای دوران معهود وی را به کیفشاهانه بزند. و سرانجام 

ن مراسم ای رساندند. می آن برایش تعیین شده بود یعنی مرگکه پیش از 

  ..ی بسیار داردهازه داشت همانندی که حکمی پنج رو یمیر نوروزبا 

شناخته   April Fool’s Dayبه نام روز اول آوریل که در اروپا     

شده است، انطباقی از این مراسم می باشد که طی آن شهروندان و حتی 

میز و یا دور هستند که مطلبی غیر قابل باور، طنز آروزنامه ها مجاز 

شهروندی و خالقی، از واقعیت را مطرح کنند و از هر گونه مسئولیت ا

نجائیکه این رسم قدیمی در جهان بسیار یا قانونی مبرا می باشند. از آ

در آن روز یعنی روز اول بهار اگر کسی مطلب شناخته شده است، 

عجیبی را بعنوان خبر روز مطرح کند شنونده باید بگوید:  حواسم جمع 

است و مرا گول نخواهی زد. این رسم که ظاهرأ جاودانی شده است در 

 عرصه های مختلف زندگی رایج و بسیار محبوب است .

 محمود  نویسنده و پژوهشگر محترمنیز که هفت سین سفره مورد در     
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، به جا مانده از جشن اکیتو می داند یکی از مراسمآن را االمینی ح رو

هر چند  ای مختلفی چیده شده است.باید گفت که در طول تاریخ به فرم ه

ود حرف سین شروع می شبا مشان ناکه امروزه با چیدن هفت شئی که 

ن قبأل مرکب از هفت شیاما بر طبق بعضی روایات  می شود  فراهم

در یک برهه زمانی مینی اظهار می دارد که بوده است. آقای روح اال

انه که هفت د گونه عمل می کردند بدیندرباری برای چیدن هفت سین 

از کلوچه هایی را که از حبوبات مختلف مانند جو و گندم وارزن و 

  ار میزـدر کن ،نخود و عدس و برنج و کنجد و لوبیای پخته تهیه شده بود

  شاخه از درخت هایی مانند بید و می گذاشتند و در وسط میز هم هفت

 ندازه های)البته به ا که خوش یمن می دانستندرا به و انار زیتون و 

ام وسط میز قرار می دادند. هفت ج( کوچک در حد دو یا سه بند انگشت

ته سپید و هفت درهم سفید ضرب همان سال و یک دینار نو و یک بس

وناگون با بررسی نوشته های گ. کنار بقیه قرار می دادند اسپند را هم در

رین قدیمی تکه در زمینه هفت سین می توان چنین نتیجه گیری کرد 

 بوده که لزومأ حرف اولخوش یمن چیدن هفت روئیدنی  ،رمولف

                .           نبوده است یکسانین یا شین یا حتی اسمشان س

:                                                                            منابع  

      االمینی ـ آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز، محمود روح 1

                           ـ جشن های آب، پژوهش و نوشته هاشم رضی 2

                                    ـ چشن های ایران باستان، هاشم رضی 3

ـ اینترنت 4  
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 مراسم عید پاک در سنندج

 

 سیروس هرمزی

 

د. در بزرگ )خمشو شاباد سکرانا( نامیده می ش هه قبل از روزپنجشنب   

ز که می توانستند ا و تا آنجایی این روز آقایان دور هم جمع می شدند

وز ا بظاهر مدت پنجاه رخود را اشباع می کردند ت خوراکی و نوشیدنی

تعهد  که اینو غیره میل نفرمایند. نشان به آن نشانی  دیگرنوشیدنی

ز دو روز بطول نمی انجامید و باز روز از نو روزی ا بیشتر از یکی

ند. این پنجاه روز را از گوشت و روغن روزه می گرفتنو. اکثر خانمها 

 )ماشی( سفید و قرمز و عدس غذای روزه هم عبارت بود از انواع لوبیا

ت می )مقله( تفبرای صبحانه. کنجد یا ششمه را درماهی تابه  .)پطاخن(

 آوردند چرخ دستی یا هونگ آن را بصورت خمیر درمیگاه با  داده وآن

ای  نهو با شیره انگور و گاهی با مغز گردو مخلوط می کردند که صبحا

                                                  .  شد می بسیار مقوی و لذیذ

ته به بازار گندم فروشها می رفت و بسمرد خانواده  ،در فاصله روزه   

ازار اد افراد خانواده و اوضاع مالی خود دو یا سه گونی گندم از ببه تعد

دو سه روزی  خریداری و آن را بار االغ می کرد و به خانه می آورد.

 خانمها و دختران مشغول پاک کردن گندم ها از سنگ و آت وآشغال می

آسیاب  جهتشدند. سپس از آسیابان محل نوبت می گرفتند که گندمها را 

ورت آسیاب ببرند و چون آسیاب آبی بود، این عمل به کندی صبه کردن 

    و و حتمأ یکی از مردان خانواده می بایست به آسیاب برودمی گرفت 
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ک سپس آردها را با الک شماره یک ال یک شبانه روز را آنجا بگذراند.

د و و به خانه می آوردن بار االغ کرده یک کیسه سفیدمی نمودند و در 

ش تنورا ) در اطاقی در گوشه حیاط که آن را سر تنور د ( می نامیدنر 

 یرینیرا برای طبخ ششتند تا روز استفاده از آن برسد. این آرد می گذا

.                                                    به کار می بردند (کلوچه)  

 صتشبه ارتفاع یک متر و به قطر  تنوری ،لوچه عیدبرای پختن ک   

ت کلوچه و پخ در کف سر تنور کار می گذاشتند. خمیر کردن سانتی متر

ی در الوک )تشت بزرگ گلی(  م بعهده دو نفر از زنان بود. آنها آرد را

 شکر اضافه میآن روغن حیوانی و ماست و آب و  و بر روی ندریخت

چه رر بهم می زدند. آنگاه بر روی الوک پاد و آن را با دقت بسیاکردن

 رفتند و خوب ورز می تمیزی پهن می کردند و با پا بر روی آن می

بح دادند. در آخر پتو یا لحافی روی آن می کشیدند و این خمیر را تا ص

هیه در این فاصله هر کدام از خانم ها جهت ت کنار می گذاشتند.بعد روز 

. یک نفر در کاسه ای دمشغول می ش به کاری مواد داخل کلوچه ها 

 در گالب بهم می زد. یکی دیگر خرما رامفز بادام و شکر و زعفران و 

 دادروغن تفت می داد و آن دیگری آرد را در ماهیتابه با روغن تفت می

.            تا رنگ طالئی بخود بگیرد که آن را قمخه و مشخا می گفتند  

که روبروی هم روی زمین  ینفردر اطاق سر تنور برای هر دو    

قطر ه نشسته بودند مجمعه هایی از جنس تخته صاف و صیقل داده شده ب

که ا رحاضر می کردند. چونه نیم متر یا بیشتر که پایه چوبی داشت 

 می گفتند با وردنه روی این مجمعه ها پهن می کردند و دور )َگنه نا(

انه با شگرفتند و  و اشاره نیشگون می را با دو انگشت شصت  آنها

 پنجاه در ابتدای کار و جهت آماده کردن تنور،. نقش می دادندچوبی 

   نده بودمالید خم مرغ روی آنها تزرده را که کمی عدد از این گرده ها 
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د می چوب های ضخیم و خشک روشن شده بواز شب قبل با که تنور به 

ینانی  به فقرا و مسککه پشت تنوری نام داشتند این کلوچه ها را  .دندز

به مشامشان خورده بود و به در خانه مراجعه می که بوی کلوچه ها 

.                                                               می دادند  کردند  

ود کلوچه ساده بنوع کلوچه تهیه می کردند. نوع اول  در این روز چند   

داخل نوع دوم،  در که روی آن زرده تخم مرغ و زعفران می زدند.

 )قمخا و مشخا( می گذاشتند و تزئین می کلوچه ها از مایه آرد و روغن

تند. شیرین بود که شکری نام داش یخمیراز کردند. نوع سوم کلوچه ها 

ه ادتفت دخرمای نوع چهارم که بصورت نیم دایره درست می شد داخل 

ود . نوع پنجم که مرغوبتر از انواع قبلی بشده در روغن می گذاشتند

 که یک طرف آن را با انگشتان ظریف بداخل یا لوز نام داشتهوم ول

 ،شدن می پیچاندند و با دقت خاص به تنور می چسباندند. پس از پخته

ات گاهی اوق کلوچه ها را که خنک شده بود داخل یک سبد می گذاشتند.

و  هصلیب شکل دادچه ها خمیر را بصورت گربه و گل و حتی برای ب

د می پختند. پس از حاضر شدن، آنها را در خم گلی نگهداری می کردن

چه و در همان اطاق می گذاشتند و در آن را قفل میکردند تا از دسترس ب

هوم که شرح آن رفت برای مقامات وگاهی از کلوچه ل. باشد ها در امان

                           فرستاده می شد.بعنوان هدیه ودند دولتی که آشنا ب

 م بسیار مجلل و خاصصلیب کشیدن مسیح طی مراسبه سالروز    

کردن تخم مرغها  روز رنگ روز شنبه قبل از عید، می شد.برگزار 

تخم مرغ ها را داخل پارچه  بود که آن هم تخصص ویژه خود را داشت.

ختند. آنها را می دوختند و سپس با بخار می پمی گذاشتند و  گلدار چیت 

تاد نقش گلهای پارچه روی پوست تخم مرغ ها می اف ،بعد از پخته شدن

    آنها را با پوست پیاز رنگ و زیبایی خاصی به آنها می داد. گاهی هم
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              در می آمدند. که در این صورت به رنگ قهوه ای می کردند

عد صبح روز عید به بچه ها چهار یا پنج عدد تخم مرغ می دادند تا ب   

بازی کنند. مردان هم با تخم مرغهای خام که تخم مرغ  ،نماز عیداز 

بسیار  فروشندگان کرد به کلیسا می آوردند قطار بازی می کردند و لذت

یب ر جدرغهای خام یا نیم پز گاهی اتفاق می افتاد که تخم م می بردند.

ا طفلکی هن می شکست و زرده و سفیده از جیب آلباس عید  بچه ها 

                       . شدو تنبیه بچه ها می شماتت  و کلی باعث سرازیر

سا ترین خانه به کلی نزدیک اتمام مراسم نماز عید، مردان ازبعد از    

ا ه همه کلدانی از آنجا که ودند خانه ها سر می زبقیه به شروع کرده و 

ول چهار پنج ساعت طحدود عید دیدنی در اطراف کلیسا سکنا داشتند 

  .              بر می گشتندهای خود  کشید  و بعد از آن همه به خانهمی 

انه برای تبریک عید اسقف و کشیش به مطران خ شب عید هم مردان     

ی رودر مجلس حضور داشتند  انی را کهمی رفتند. در آنجا اسامی کس

ام تمدیگر نام ای کیسه  و درریخته در یک کیسه  کاغذی نوشته و 

ناس و مقدسین از حواریون گرفته تا قدیسین و حتی پاپ و آدم های سرش

ک اسم را می ریختند و قرعه کشی می کردند. یعنی یکلیسا زحمت کش 

دیس اسم یک ق و از کیسه دیگر مثأل اسم سیروس از کیسه درمی آوردند

ار سیروس به عنوان م و بنا براین جناب مثأل پولوس رسول درمی آمد

گاهی اوقات حتی اسم یهودای خائن هم در آن پولوس مفتخر می شد. 

فت سی که لقب یهودا به او تعلق می گراوراق قرعه نوشته می شد و ک

ات گاهی اوق (.البته با خنده و مزاح دوستانه) مورد تمسخر واقع می شد

ن یسیقد شتر ازبیدر مراسم  افراد شرکت کننده که تعدادپیش می آمد 

رر و مادو یا پدقرعه هایی بنام عموی مارپولوس   در این صورت ،بود  

ر می نوشتند و در کیسه می انداختند تا همه حضار دتوما و الخ...  رما  
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خانم ها هم دید و بازدید ویژه خود را البته . شوند بازی شرکت داده

            به جا می آوردند. رسوم را آداب وجداگانه این بطور  داشتند و

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از کلدانی های ایرانقدیمی تصویری                        
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  تأثیر زبان سریانی در فارسی       
 

 ܦ:
است. پوچ درفارسیخالی.  معنی به پوشه ܦܼܘܵܫܐ:  

ܚܵ  است فخار. در فارسی گر کوزه معنی به پخارا :ܵܪܐܼܦ   

ܛܼܝܵܪܐ: فطیر :در فارسی خمیر تخمیر نشده است. معنی به پاطیرا ܼܦ   

ܐ: ܝܼܓܵ .است پیک ودرفارسی فرستاده معنی به پیغا ܼܦ   

ܕ ریشهاز پیادا ܦܵܝܵܕܐ:  ارسیفدر پیاده غتل .نرفت راه معنای به ܦܵܝܸܼ

.است لغت ازاین  
.است پیاله درفارسی .جام معنی به پیاال ܦܵܝܵܠܐ:  

  فیلدر فارسی: .  peruاکدی ازکلمه مشتق فیل معنیب پیال ܦܼܝܵܠܐ:

ܵܠܵܚܐ .است فالح بصورت درفارسی کارگر. معنی به پالخا :ܼܦ   

ܢ ستا فالن ذکور. در فارسیم یا شئی شخص معنی به نالپ :ܦܸܼܼܠ   

ܵܥܵܠܐ .است فعال درفارسی. کننده عمل معنی به پعاال: ܼܦ   

ܠܵܠܐ .است پله سیدرفارنردبان.و  درجه معنی به َپلال :ܼܦ   

ܵܠܵܣܐ: ت.اس پالس صورتب درفارسی جاجیم . معنی به َپالسا ܼܦ   

.است مستعمل هم درفارسی که است فلفل همان پ لپ ال ܦܸܼܠܦܸܼܵܠܐ:  

ܵܪܐ: ܪܦܠܘܼ ܼܦ  .فارسی پرهمان  پرندگان. ویم معنی به َپرا ܵܛܐ:ܼܦ   
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 هپار بصورت فارسی قدیمی متوندر .سکه معنی به راپا :ܵܪܐܦܵ 

.است کاررفته به )پول پاره(  
ܵܪܐ:  شده دوار درفارسی بره بصورت .فندسگو بچه یمعنه ب َپرا ܼܦ 

.است  

ܪܵܕܐ:  د وار فردمعنای عدد عیر زوج. در فارسی بصورت  به پرداܼܦ 

 شده است.

ܪܵܕܝܣܵ  ده وارد فارسی ش پردیسبه معنی بهشت . بصورت  پَردیسا ܐ:ܼܦ 

 است.

ܙ: ܪܗܸܼ
ܙܵܬܐ: ܼܦ  ܪܼܗ   است. غذایی ورژیم امساک معنای به پرهیزا ܼܦ 

مورد استفاده قرار می گیرد. زپرهی بصورت فارسیدر  
ܪܙܵܠܐ است.ز فل بصورت ارسی. درفآهن معنی به َپرزال :ܼܦ   

ܪܵܣܼܟܵܐ .است فارسیدر فرسخ همانیک مسافت معین.  خاَپرسَ  :ܼܦ   

.است رعف بصورت شاخه. درفارسی معنی به پ رعا :ܦܸܼܪܵܥܐ  

 اردو فرفره بصورت درفارسی .پروانه معنی به پ رپ را ܦܸܼܪܦܸܼܵܪܐ:

است. شده  
ܪܵܫܐ . فرش ت:اس شده پهن زمین روی که چیزی:  اَپرش :ܼܦ   

ܪܬܼܘܬܵ  است. فرتوتفرسوده. در فارسی  معنی به َپرتوتا :ܐܼܦ   

ܵܡܐ .است پیغام درفارسی. پیام معنی به پ تغاما :ܦܸܼܬܼܓܵ  
ܚ: .استریشه  ازاین فتح بازکرد. لغت معنای به پتخ ܦܼܬ   
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 داستانهای مهاجرت

 

شامیرام داودپوریان                                            

 

همراه ب پای پیاده در حال فرار بودند کاترینادر میان هزاران نفری که    

ین و داشت. خسته و تشنه بود و با سری خون مادر و برادرش گام بر می

 متورم سعی داشت طوری راه برود که عقب نماند ودر میان این هزاران

. ار می کردند گم نشودز دست عثمانی ها فرتنی که ناالن و رنجور ا

ده طی مدتی که از شروع راهپیمائی می گذشت کودکان بسیاری را دی

ی بود که گریه کنان به دنبال مادرانشان می گشتند و آنها را صدا م

قادر  کردند و مادرانی را هم دیده بود که از فرط ضعف و خستگی دیگر

 ا را به حالبه حمل طفل خود نبودند و در حالی که شیون می زدند آنه

خود رها می کردند و با بقیه خانواده به راه خود ادامه می دادند. 

 در حال مرگشان حلقه زده بودند و که دور مادر کودکانی را دیده بود

دست خود را به سوی آنها که از نزدیکشان عبور می کردند دراز می 

د و ترسان ان."  همه این ها او را میکردند و فریاد می کشیدند."..نان...ن

       . دهایش بیفزاید تا از مادرش جدا نیفتداشت که به سرعت قدم وامی

یک ماه از روزی که خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند می    

و آنها در میان هزاران آشوری روستاهای اطراف اورمیه در گذشت 

 اماود. حال فراراز مرگی بودند که ارتش عثمانی برایشان تدارک دیده ب

  هـا می چرخید و مترصد فرصتی بود تا طعمـمرگ همچنان اطراف آنه

  که عثمانی ها وارد از همان لحظه  ای به چنگ آورد و صیدی بگیرد.

 

49                     1163܇ܒܝܬܢܝܣ̈ܢܐ܇61ܫܡܝܪܡ܇  



 د ودر تعقیب آنها بو ، مرگ بی امانگامــا آن هنـسلماس شده بودند ت

                                            می گذاشت.   نتنهایشان  ظه ایلح

و  و شروع به قتل ژخیمان عثمانی وارد خسروآباد شدهروزی را که د   

 همان روزی که پدر و برادر بزرگش خوب به یاد داشت. غارت کردند 

س را به همراه تعداد بیشماری از مردان پیر و جوان به  صف کردند و پ

 ان از روستا به گلوله بستند. همان روزی که برادراز خارج کردنش

مغز  نارون کشیدند و بر زمین زدند و کاتریکوچکش را ازآغوش مادر بی

ی سفید رنگش را دید که  از داخل جمجمه به بیرون تراوش کرد.  روز

د و ورد که خواهر بزرگش خانمو را بزور برده بودندیگر را هم به یاد آ

وی غال نام خود را بر ربا زا که توانسته بود هر جخانموی نگون بخت 

که  دریغبود با این امید که او را یافته و نجات دهند. اما دیوار نوشته 

             .دیددیگر هرگز او را ن کسی نتوانسته بود پیدایش کند وکاترینا

ی دستش بی اختیار به سوی سرش رفت که باد کرده و زخم عمیق   

ه هنوز کامأل جوش نخورده بود و هرازگاهی دردی کبرداشته بود. زخم 

د. طاقتش را طاق می کرد در کاسه سرش می پیچید و امانش را می بری

و  فراغت از کشت این زخم متعلق به روزی بود که عثمانی ها بعد از

کردند. به یاد کشتار وارد خانه ها شدند و دست به غارت اموال مردم 

ت و بههمسایه نشسته بود و به با انه های ی دیوار یکی از خآورد که پا

نگاه می کرد. شیون زنها،  می گذشت  حیرت آنچه  را که در اطراف

ربه ، ضگریه کودکان، صدای گلوله ها که از اینجا و آنجا شلیک می شد

مده بود و دردی که در جمجمه اش منفجر ای که ناگاه بر سرش فرود آ

ر آمد که چشمانش سیاهی رفته و بهمه را بیاد آورد. و یادش  ،شده بود

ه جر خانم همسایه دیوار بازمین غلطیده بود. چشم که باز کرده بود ه

     ـ دیوارشان را دیده بود که باالی سرش ایستاده و زخمش را پاک می
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 به خانه برده مده و او راد آورد که شیون کنان آکرد. ومادرش را بیا

 بود.                                                                             .

دو نفر از ژاندارمهای عثمانی  ،نیادش آمد که دو سه روز بعد از آ   

و  غارت کنند وارد خانه شان شده بودند تا هر چه را که باقی مانده بود

را تمام  را کشیده بود تا با گلوله کارش نها گلنگدنبا دیدن او یکی از آ

د چرا مر"کند اما مرگ این بار موفق نبود. آن عثمانی دیگر گفته بود: 

و همین  "گلوله ات را حرام می کنی؟ این که بر جای خود مرده است.

ن هزاران ات داده بود و او اکنون در میان آیک جمله او را از مرگ نج

 گانه شان را رها کرده بودند تا از مربختی بود که خانه و کاش نگون

  بگریزند.                                                                       

 ،وای که در این مدت طوالنی که هر ساعتش به اندازه یک روز بود   

چه ها دیده بود! او که تنها چهارده سال عمر داشت، انگار هزاران سال 

نگی، دیده بود، گرس آنچه که کاترینا عذاب کشیده بود. زندگی کرده و

ه شدن بی گاه دشمن از پشت سر و کشت تشنگی، خستگی، هجوم گاه و

ردان و چند تنی بود که قرعه مرگ به نامشان افتاده بود. دیده بود پیرم

ا با نها رادامه راه نبودند و فرزندانشان آ پیرزنانی را که دیگر قادر به

عمه ط شتند تا داشتند، بر روی شاخه درختی می گذا، اگر کمی آب و نان

ود رگ طبیعی بنشینند. دیده بحیوانات وحشی نشوند و به انتظار م

ده بود کودکانی را که گریه کنان بدنبال پدر و مادر خود می گشتند. دی

 بهکارزار طفل خود را پا به ماه بخت برگشته ای را که در همان زن 

ه شست و از سر ناچاری خود را در آب شرب ا بریدهدنیا آورده، نافش ر

 ته که شکم زن بارداری را شکاف شمشیری عثمانی را هم دیده بود .بود

ود.   ب و جنین نگون بخت بهمراه امعا و احشا خونین مادر بیرون افتاده  

وای ...وای....ای....من چه جانی دارم که همه اینها را دیده و  "     
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ی جار ی بود که تا آخر عمر بر زبان کاترینااین کالم "هنوز زنده ام!

تیار کلمات  بی اخ . در این مواقع هر گاه که مصیبتی رخ می داد می شد

از جلوی زیرا همه  صحنه های گذشته  بر زبانش جاری می شد

                                رفت.                         چشمانش رژه می

یان ادرش در مبه همراه مادر و بر  که کاترینا این دسته از پناه جویان   

که  در نهایت به بغداد رسیدند. در بغداد در کمپ هایی آنها راه می پیمود

ه نه هوایش در جایی ک .انگلیسیها  برایشان ترتیب داده بودند مستقر شدند

سال بعد که کمپ ها چند بود. زمین وطن  نه زمینش هوای وطن و

برچیده شد عده بسیاری از آشوری ها به روستاهای زادگاه خود باز 

الی از ه را دیدند که خروستاهایی ویرانه و سوخت ،گشتند. در بازگشت

کشته  لتسکنه بود و زمینهایی سوخته و بی حاصل و خانه هایی که اسک

روع آنها ش تحویل بازماندگان بدهند. تا ندبود شدگان را در خود پناه داده

به کشت و زرع کرده و روستاها را با عرق جبین خود دوباره آباد 

.      دذاشت هرگز فراموش نشگ که دشمن بر روحشانی داغ کردند اما 
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گفت و گو               

از که یس مادلین دیواز بولتن شامیرام گفتگویی با خانم  در این شماره   

ز می تقدیم خوانندگان عزی ،فعاالن شناخته شده جامعه آشوری می باشد

لتن خانم دکتر هلن ساخو این گفتگو را برای بوهمکار گرامی، . شود

سیار الزم به ذکر است که حجم این گفت و گو ب است.شامیرام انجام داده 

ه بیش از آن است ک

ن واند لیکخواهید خ

ا بعلت محدودیت ج

ر ل تأسف قادبا کما

به چاپ کامل متن 

 اصلی نبودیم. از

این رو از خانم 

مادلن دیویس و 

 همچنین خوانندگان

رام عزیزبولتن شامی

پوزش  میمانهص

 می طلبیم.          

. 

 دیویس لطفأ خود را معرفی کرده و مختصری در موردخانم  س: 

                                             پیشینه شخصی خود توضیح دهید.
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 رام ـامیـه شـمجل ندگانه از گردانـم کـر چیزی الزم می دانـل از هـقبج: 

شوری برای آشوریها و بخصوص زنان آی که چنین کار ارزنده ابخاطر 

ساخو که  بخصوص از خانم دکتر هلن. تشکر بسیار کنمانجام می دهند 

من مادلن دیویس  ترتیب داده است بسیار سپاسگزارم.این مصاحبه را 

با  تحصیل کردم.و در همانجا   مده ام)ایران( بدنیا آ هستم و در تهران

نمرات بسیار درخشان از دبیرستان فارغ التحصیل شدم ومقام سوم را 

در امتحانات نهایی شهر تهران بدست آوردم. بدنبال آن در هر چهار 

کنکور مختلف برای دانشگاه های ایران و خارج شرکت کرده و فبول 

س از میان این چهار دانشگاه من تحصیل در انگلستان را با بور شدم.

مار و و در انگاستان لیسانس آ وزارت دارائی و اقتصاد انتخاب کردم.

از مدرسه اقتصاد علوم سیاسی لندن فوق لیسانس خود را تحقیقات 

پس از پایان تحصیالتم به ایران بازگشتم و  کاربردی دریافت کردم.

که تعهد خدمتی داشتم در وزارت مربوطه در قسمت امور  ازآنجا

 مللی بعنوان کارشناس مشغول به کار شدم.اقتصادی و بین ال

پس از حدود شش سال کار در وزارت اقتصاد به  4891در سال    

منظور ادامه تحصیل و پیوستن به نامزدم که در فرانسه به سر می برد 

به پاریس رفتم و به اتفاق او در دانشگاه پاریس تحصیل کردم و هر دو 

البته الزم است تأکید کنم که  .یمرای کامپیوتر شدموفق به اخذ درچه دکت

بزرگوارم  ابن تحصیالت را هر دوی ما مدیون تشویق و سخاوت والدین

خاوتمندی بود با مادرم که زن بسیار س هستیم. بعد از مرگ پدر،

همچنان کلیه مخارج زندگی و تحصیل من و شوهرم را فداکاریهای بسیار

به  گزار هستیم ومل همواره بسیار سپاسمن و شوهرم رو تقبل کزد.

 روح بزرگوارش درود می فرستیم.

 جهت نگهداری  مد و منپسرمان تیگالت آشور بدنیا آ 4881 در سال   
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 وهرم  ــش 1222ال ـدر س ام وقت مشغول بچه داری شدم.ـبطور تم از او

به او  1221سرم در سال جهت کار به انگلستان منتقل شد و من و پ

ملحق شدیم. در مدت اقامتمان در ردینگ انگلستان من در یک دوره 

فوق لیسانس در رشته علوم مهندسی و اطالعات در بخش سایبرنتیک 

در دانشگاه ردینگ شرکت کردم و پس از اخذ درجه فوق لیسانس در 

یمه وقت مشغول همان بخش سایبرنتیک بعنوان محقق میهمان بصورت ن

و به همراه استادی که با او همکاری داشتم چندین  به کار)پژوهش( شدم

دادم و در ارائه مقاله علمی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر 

از همه فعالیت های  آخر یک مقاله طوالنی ما که تقریبأ مجموعه ای

کتابی از نشریات  41ردینگ بود بصورت فصل پژوهشی من در 

باالخره در سال  منتشر شد. 1242در سال  (Springer)اسپرینگر

شور به امریکا آمدیم یگالت آپس از پایان تحصیالت دبیرستانی ت 1228

 و در حال حاضر در شهر فریمانت در ایالت کالیفرنیا اقامت داریم.

 ستید؟س: به چه فعالیت هایی عالقه مند ه

که در دنیا یت های سالم و مثبت ج: حقیقت این است که من از همه فعال

صیل ن در زندگی ام در واقع تحولی فعالیت م ود دارند لذت می برم.وج

فلسفه و  وختن علوم به ادبیات، روانشناسی،عالوه بر آم بوده است.

ادیان، باستان شناسی)بخصوص آشور شناسی(، هنر، یادگیری زبانهای 

ی، معاشرت و فعالیت های اجتماعی عالقه مختلف، مسافرت، موسیق

بچه داری، ورزش و آشپزی لذت می برم. و با اینکه هیچ و از  دارم

وقت پولدار نبوده ام اما در مقاطع مختلف زندگی ام موفق شده ام همه 

 این فعالیت ها را انجام دهم.

 رافی ـ)داستان و بیوگ وزندهـم کتابهای آمـرایـادرم بـودکی مـاز سنین ک   
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 انــهـور جـــارات نـده از انتشـننـرم کـرگـان( وســاص برجسته جهـاشخ
را در من برمی  خریداری می کرد و به این ترتیب عالقه به مطالعه

کردم روزی نویسنده شوم  الهای نوجوانی آرزو میانگیخت. از همان س

به  لهنوشتن مقا است که یکی از فعالیت های منو شاید به همین دلیل 

 ت.شوری بوده اسبان انگلیسی و آشوری برای مجالت آز

م در ایران در انجمن آشوری های تهران به یادگیری در مدت اشتغال   

زبان آشوری پرداختم و معلمین بسیار ارزنده ای همچون رابی نمرود 

سیمونو، رابی عیسی بنیامین، رابی یعقوب ایاوی و رابی فرانسیس بت 

 لبته اولین معلم آشوری من رابی یوئیل دیویس بود. وا عیشو داشته ام.

شوری و دروس مذهبی در کلیسای در مدتی که خودم به تدریس زبان آ

ه دروس و نوشته هایم را انجیلی آشوریهای تهران مشغول بودم، او همیش

ین سال اقامتم در ایران با شوری اصالح می کرد. در آخربه زبان آ

شوری برای کودکان تهیه کردم. یکی از کتاب به زبان آ سهکمک وی 

دو سال پیش از طریق انتشارات اینترنتی  آنها را

منتشر کرده ام که یک فرهنگ لغات مصور  )www.lulu.com(لولو

برای کودکان آشوری است که عالوه بر یاد دادن لغات آشوری، حروف 

در اکنون نیز  همچنین اعداد را می آموزد.آشوری و طرز نوشتن آنها و 

 که شامل سرودهای مذهبیدومین کتاب از آن سه کتاب حال آماده کردن 

 .هستم ،آشوری است

ناگفته نماند که اگر موفق شده ام فعالیت های مختلف فرهنگی و ملی    

داشته باشم و به کشورهای مختلف سفر کنم همه را مدیون والدینم رابی 

ر و یس و خانم آرسویک مرادخان هستم که بسیار روشنفکیوئیل دیو

نبود که عقیده داشته  یین نوع پدرهامترقی بودند. بخصوص پدرم از آ

 و یا اینکه سعی نکرد من و خواهرم را باشد  باشد دختر باید خانه نشین
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 د باز کند.هر چه زودتر شوهر دهد و از سر خو

س: با توجه به این امر که شما در کشورهای مختلفی زندگی کرده اید 

 لطفأ کمی درباره تجربیات زندگی خود در این کشورها توضیح دهید.

 دگی کرده ام همواره آشوری بودن ج: کأل در هر کشوری که زن

احساس اصلی باطنی و مرکز وجودم بوده است. در محل کارم در لندن 

کردم که زیر فشار دو نوع تبعیض هستم: یکی بخاطر  احساس می

خارجی بودنم و دیگری بخاطر زن بودنم! منتهی نمی دانم چه نیرویی 

آشوری بودنم را همواره حفظ کنم. هیچوقت نخواسته ام  باعث شد که

همرنگ جماعت شوم. برای مثال از اینکه در مجامع یا در کوچه و 

می یا باکی نداشته ام. اکنون مشاهده حرف بزنم شرخیابان بزبان آشوری 

چه لزومی دارد )می شود که برخی از آشوری های مذهبی می گویند: 

نیم زبانمان را حفظ کنیم؟ ما که مسیحی هستیم و به هر زبانی می توا

نها بخاطر تنبلی این حرف را می زنند البته آ .(مسیح را موعظه کنیم

ری را خوب یاد بگیرند و چون نمی خواهند زحمت بکشند و زبان آشو

به فرزندانشان یاد بدهند. اما اگر ما ادعا داریم که مسیح مهمترین چیز 

در زندگیمان است باید طبق خواسته خداوند زندگی کنیم. زیرا خواسته 

خداوند این بود که ما را آشوری بیافریند. زیرا زبان و فرهنگمان را او 

ا حفظ کنیم. باید کاری ن رش آاست. پس باید طبق خواسته ا به ما داده

و  کنیم که  زبان و فرهنگمان پیشرفت کند نه اینکه همه را دفن کنیم

باعث نابودیشان شویم. درست است که دچار تبعیض و تمسخر اطرافیان 

خواهیم شد ولی این همان صلیبی است که باید طبق گفته مسیح بر دوش 

یتمان را عوض کنیم و بکشیم. نمی توانیم برای راحتی خود زبان و هو

 همرنگ جماعت شویم.

 لطفأ توضیح دهید مدیریت کدام جنبه س: به عنوان یک زن فعال آشوری 
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 دشوار است؟ ،از زندگی یک زن 

ج: تنها چیزی که برایم دشوار بوده است بزرگ کردن پسرم بعنوان یک 

که ما در خانه به  ه و انگلستان بوده است. از آنجانسآشوری در فرا

ان آشوری را یاد گرفت. و از آشوری تکلم می کردیم پسرمان اول زب

که به کودکستان رفت تحت فشار شدید معلمین فرانسوی قرار  زمانی

گرفتم تا با او به زبان فرانسه صحبت کنم. اما من با سرسختی مقاومت 

رفت. پسرم باالخره فرانسوی را یاد خواهد گ کردم  زیرا می دانستم که

شوری صحبت نمی کردیم؟ مگر ما مگر ما خودمان در ایران به آ

وجود دو زبانه خودمان بعدأ در مدارس فارسی را یاد نگرفتیم؟ و با 

صیل موفق و ممتاز نبودیم؟ البته پیش بینی من بودن مگر در امر تح

ی را شروع کرد زبان فرانسوو دبستان را درست از آب درآمد و وقتی ا

به بعد نمرات بسیار خوبی می بسیار خوب می دانست و از کالس اول 

می کردم که برخی از آموزگاران و بخصوص  گرفت. منتهی من حس

اکثر آنها حاضر  به او تبعیض قائل هستند و والدین همکالسیهایش نسبت

چون تیکالت م در انگلستان ه نبودند فرزندانشان با تیگالت دوست شوند.

را فرانسوی می دانستند مورد بی مهری و تمسخر برخی از دانش 

آموزان قرار می گرفت. اما خوشبختانه تیگالت آشور شخصیتی قوی 

دارد و او نیز مانند من و شوهرم هیچگاه منکر آشوری بودن خود نیست 

 و از تبعیض و تمسخر دیگران باکی ندارد.

نی را می بینیم که خیلی ادعای شوری گاهی رهبرادر جوامع آ   

و مردم برایشان کف می زنند ولی آشوری بودن و ملت پرستی دارند 

و با فرزندان و نوه های خودشان به زبان های  درخانه های خودشان

 مواقع که این رهبران با همسران خیلی از دردیگر صحبت می کنند. و 

 جبور می کنندما را م در مجامع شرکت می کنند، وغیر آشوری خود 

 

 ܇ܫܡܝܪܡ61܇ܒܝܬܢܝܣ̈ܢܐ܇1163                     58



 وری ـان غیر آشـوری" به زبـشمهمانان غیر آرام به این ـ"احت رایـبه ـک

، خون در رگهایم به جوش می آید. ما با چه درد و رنج و صحبت کنیم

فداکاری ملیتمان را حفظ کرده و می کنیم و اینها با چه تزویر و 

رند برایشان می خواهند سرمان را کاله بگذارند و توقع دا ریاکاری

ن بگذاریم! پس فرق این اشخاص نها را روی سرمااحترام قائل شویم و آ

ن معلمین فرانسوی که می خواستند ما را وادار کنند تا از یاد دادن با آ

زبان مادری خود به  فرزندمان منصرف شویم چیست؟ بعقیده من این 

پس اگر در مجامع آشوری و زیان آورتر و خائن هستند! آشوریها بدتر 

و ان در کجا آشوری یاد بگیرند به زبان آشوری حرف نزنیم، فرزندانم

 چگونه به فرهنگ آشوری عالقمند شوند؟

 شوری را در کشورهای مختلف چگونه یافتید؟اصوأل جوامع آس: 

ایم نوه مده به دنیا آ 4892و  4892در سالهای  آن دسته از ما کهج: 

های آشوریانی هستیم که طی جنگ جهانی اول هستی خود را از دست 

و مجبور شدند در کشورهای  از سرزمین اجدادی خود رانده شده دادند و

یچگاه هویت خود آنها ه یط بسیار دشوار مستقر شوند.بیگانه و در شرا

 والدین ما هم در جنگ جهانی را نفی نکردند و با تمام مشکالت ساختند.

پنجه نرم کردند  و با  دوم با مشکالت و کمبودها و گرسنگی و...دست و

شجاعت و فداکاریهای بسیار ما را بزرگ کردند. بنابراین از این ملت 

 بیشتر از این انتظار داشت.  به نظر من اگر ما آشوریمظلوم نمی شود 

)از حنگ جهانی  ها موفق شده ایم در کشورهای مختلف برای صد سال

پشتکار  و کوشش و ت خود را حفظ کنیم و با فداکاریهوی ا کنون(اول ت

 منتهی سوال اساسی سازمانهایی را تأسیس کنیم بسیار شایان توجه است.

ا از خود فرزندانی به جا گذاشته ایم تا این سازمانها را یت که آـاین اس

 دـسال دیگر که خواه 02ـ  12بگردانند؟ میراث دار این ملت بعد از 
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 آشوریها و بخصوص آشوریهای ایران تعداد بسیاراز به نظر من  بود؟

شوری صحبت آ، بزبان شوری بدانندد ماند که خود را آنکمی باقی خواه

 د.نآشنایی کامل داشته باشد و به فرهنگ و آداب و رسوم آشوری نکن

خانواده های مرفه آشوری  4812تا  4892 بطور مثال در سالهای   

کور خود را برای تحصیل به اروپا وامریکا فرستادند اما فرزندان ذ

ها اجازه تحصیل نکنار خود نگهداشتند و حداکثر به آدخترانشان را در 

در نتیجه مردهای جوان و  شور را دادند.در دانشگاههای داخل ک

ازدواج کردند و  شورییر آتحصیلکرده ونسبتأ پولدار آشوری با زنان غ

نها نتوانستند شوهران مناسبی از طبقه خود بیابند. و خواهرهای آشوری آ

و در حالیکه دمی با این طرز فکر در غرب ساکن می شوندمتأسفانه مر

فرنگی ها را باالتر و بهتر از ملت خود می دانند خیلی زود و بسادگی 

ی از بدبختی ها و ی نیز بقدررند هویت خود را فراموش کنند. برخحاض

سختی هایی که ملتمان در جنگهای جهانی کشیده شنیده اند که بکلی از 

آشوری بودن بیزار هستند و حاضر نیستند عضو یک ملت شکست 

ن متحمل آنگونه خورده باشند و دلشان نمی خواهد خود و فرزندانشا

 ضر نیستند برای ملت فداکاری کنند و نام آشوریها باشند و حابدبختی 

بنابراین آنچه که در کشورهای غربی  را بر خود و فرزندانشان بگذارند.

سال زندگی  92ـ  12پس از  شاهده می کنیم این است که آشوری هام

 ن جوامع حل می شوند و هویت خود را از دست می دهند.درغرب در آ

البته باید این مطلب را تکرار کنم که جوامع قوی سعی می کنند هر چه 

ه این امر بوضوح قلیت ها را در خود حل کنند. مثأل در فرانسسریعتر ا

 ل ـه در اوایـوری ترکیه کـآش زارـدوازده هر مثال از دیده می شود. بطو

 تقریبأ  سال( 02)طی مدت  به فرانسه مهاجرت کردند تا به حال 4892
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 اکثرشان حل شده اند.

نجا هم فشار زیادی در آدر انگلستان نیز هر چند مالیم تر هستند اما    

وجود دارد. بخصوص اگر والدین بخواهند فرزندانشان پیشرفت کنند 

مجبورند تسلیم خواسته معلمین شوند. علت اینکه من توانستم مقاومت کنم 

این بود که روزانه به پسرم در درسهایش کمک می کردم و نقش معلم 

 ا ده برابر بیشتر برای او ایفا می کردم.خصوصی ر

 شوری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟س: دستاورد های آ

توانسته اند   آشوری ها در هر جا که مستقر شده اندبختانه ج: خوش

کلیسایی اجاره کنند  یا بخرند و به این صورت مرکزی برای تجمع و 

ر اکثر شهرهایی که البته دند. کنفظ زبان و فرهنگ خود فراهم برای ح

آشوری ها مستقر شده اند موفق به تأسیس انجمن های ملی و فرهنگی 

کرد  زیرا کار در شده اند. اما روی این انجمن ها نمی شود زیاد حساب 

ثر داوطلبان بعد از چند سال دست از فعالیت می ست و اکآنها داوطلبانه ا

رده اند نیمه کاره ع کبراین برنامه هایی که یک دسته شرو کشند و بنا

. به همین دلیل است که مردم پشتیبانی از کلیساها را ترجیح می می مانند

دچار تالطم و از همه دهند. انجمن های سیاسی و احزاب هم بیشتر 

 دگرگونی هستند وبرای مردم چندان کششی ندارند. 

که  در رکاب آقا پطرس به فرانسه مهاجرت کردند  هایی آشوری   

نها با تماع فرانسوی غرق شدند. فرزندان آپراکنده ودر اج خیلی سریع

اشتند همه بکلی فرانسوی دفرانسوی ها ازدواج کرده و اگر فرزندی هم  

هم هزاران آشوری از ترکیه که بعلل  4892شده بودند. از سالهای 

 وری های ایران ـشنین تعدادی از آاقامت کردند و همچسیاسی در فرانسه 

 موفق به تشکیل دو سازمان )یکی در ،ناهنده شده بودندو عراق هم که پ

 پاریس و یکی در تولوز( و تنها یک کلیسا )کلیسای کلدانی( شده اند.
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که اکثرشان از عراق  ها در لندن نیز قدمت دارد حضور آشوری   

دائر کنند ق شدند انجمن و کلیسایی که موفنها نیز با وجود اینهستند. اما آ

در در نهایت و مدتی نیز مجله ای بنام آتورایا را منتشر می کردند 

 جامعه انگلیس حل می شوند.

شوری استقرار یافته اند. نسل های قدیمی در امریکا نسل های مختلف آ  

ل شده اند و بازمانده دند بکلی حکه قبل از جنگ جهانی اول آمده بو

آنها هم که در سالهای قبل و بعد از انقالب ایران و رند. شوری نداآ

عراق به امریکا مهاجرت کردند هنوز ملت پرست هستند و  جنگ

سازمانهای سیاسی بسیاری تأسیس کرده اند ولی اکثر این افراد موفق 

که  هستندهم نمی شوند فرزندان خود را آشوری بار بیاورند. البته اقلیتی 

ر بسیار کلیساها و سازمانهای فعالی را اداره می با فداکاری و پشتکا

کنند و برنامه های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی گوناگونی را ترتیب 

می دهند. در سن حوزه )شهری که به ما نزدیک است( کالسهای زبان 

ت که آشوری نیز دایر است. و فعالیت های متنوع به قدری زیاد اس

. در سالهای اخیر شرکت کنیم نهاغیرممکن است بتوانیم در همه آ

ها را و بسیاری از کمبود یک تر کردهرا به هم نزد ها اینترنت آشوری

مثأل یکی ازآنها کمبود چاپخانه بزبان آشوری بود. در  از بین برده است.

حال حاضر تعداد کتابهایی که بزبان آشوری چاپ می شوند و از طریق 

 ند شایان توجه است.اینترنت در اختیار مردم قرار می گیر

در خارج از کشورهایی مانند  ها شوریس: به نظر شما مشکالت عمده آ

 ایران و عراق و سوریه و ترکیه که موطن تاریخی ما بوده اند چیست؟

 ثریت در مدارس و از طریق که اک اریـه ام فشـه قبأل گفتـج: همانطور ک

 الــل حـشامکنند  بر اقلیت ها وارد میتلویزیون و اینترنت و مطبوعات 

 ی مهاجر نمیها ملت ضعیف و نحیف ما نیز می شود و اکثر آشوری
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و تبعیض ها مقاومت کنند و دیر یا زود در توانند در مقابل این فشارها 

 جوامع قوی تر حل می شوند و هویت اصلی خود را از دست می دهند.

که در امور سیاسی بسیار دانا و توانا هستند و  رخی از دشمنانیبعالوه ب

قادر هستند با یک جرقه نقاط ضعف ما را خوب می دانند براحتی 

صومت و چند دستگی را در میان ما روشن کنند. و به کوچک آتش خ

همین دلیل ما موفق نمی شویم با هم متحد شویم و کاری را به اتمام 

ری هر یک سنگی در راه پیشرفت دیگران می و به جای همکا برسانیم

 می شویم. ما اندازیم و خودمان باعث شکست و انقراض ملت

ملت ما شانس این را دارد که در نسل جوان از سوی دیگر اآلن    

وردهای ملل بهترین مدارس و دانشگاه های دنیا تحصیل کند و از دستا

هیچکس پوشیده نیست. بر بته خطر نابودی ملت ما متمدن بهره بگیرد. ال

پروفسور خوشبختانه افراد دلسوزی از میان ملل غیر آشوری از قبیل 

ف بار ملتمان را در سطح سیمو پرپوال سعی دارند وضع بسیار اس

گرفته شود و من بسیار  ال کنند تا یک تصمیم اساسی برای ماجهانی برم

 خواهد شد.امیدوارم که حتمأ راه حلی برای حفظ و بقای آشوری ها پیدا 

س: نقش زنان را در اجتماعات مختلف آشوری چگونه می بینید و به 

 نظر شما آیا این امر در کشورهای مختلف متفاوت است؟

یلی مانند زنان دیگر کشورهای مترقی خ ریر کلی زنان آشوج: بطو

من از وضع فشار بسیار زیادی هستند.  پیشرفت کرده اند منتهی تحت

شورهای شرقی اطالعی ندارم اما در کشورهای فعلی زنان آشوری در ک

جبور هستند زیرا نه تنها م غربی وضع زنان مهاجر بسیار دشوار است.

 چنینه همــبلک ،ج خانواده خود را تأمین کنندباشند تا مخار ه شغلـی داشت

 بر دوش گذشتهه داری نیز همچون ناخ مسئولیت بزرگ کردن بچه ها و

 آنها شوهران ، ان پیشرفت کرده اندثر زنآنهاست. یعنی در حالیکه اک
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حاضر نیستند  زندگی کنند ون خودمی خواهند به همان روال پدرا اکثرأ

بسیاری از  در امور خانه داری و بچه داری به زنهایشان کمک کنند.

نها که در مردان مهاجر در کشورهای غربی بیکار هستند زیرا آ

کشورهای شرقی صاحب شغل و مقام خوب بودند در کشورهای غربی 

ل شوند و چون حس می نند با همان مدرک تحصیلی شرقی شاغنمی توا

نیستند به مشاغل ساده  کنند که دیگر امکان تحصیل را ندارند و حاضر

ان را باید در نتیجه مخارجش (نمی دانند زیرا در شأن خود) روی بیاورند

ثر زنهای جوانی که از کودکی به کشورهای اک یشان تقبل کنند.زنها

ن کشورها هستند دارای تحصیالت بسیار یامده اند و یا متولد غربی آ

 ا که به فکر پیشرفت ملتد و پیشرفت کرده اند. برخی از آنهخوبی هستن

نفرادی و چه به می باشند توانسته اند به طرق مختلف چه بصورت ا

کمک کنند. بسیاری از فعالیتهای ها  آشوری صورت اجتماعی به

سازمانهای آشوری بر دوش زنان می باشد و برخی از این زنان مدبر 

 نها را اداره کنند.این سازمابهتر از مردها می توانند نشان داده اند که 

س: فعالیت های ملی شما در گذشته چه بوده و چه برنامه هایی برای 

 آینده دارید؟

التحصیالن  ر ایران شاغل بودم به عضویت انجمن فارغد زمانیکه ج: 

در تهیه یک  آشوری درآمدم و با همکاری خواهرم مهندس لورن دیویس

شوری برای آن انجمن همکاری کردیم. پس از آن تقویم جیبی به زبان آ

و هنر  هرم که یکی از موسسین صندوق فرهنگباز با کمک خوا

زیباتر و غنی تر بزبان آشوری  ویم جیبیآشوری بود برای تهیه یک تق

شوری تهیه کردم. م را با کمک پدرم به زبان آو مقاالت تقوی کمک

 هنر فرهنگ وندوق برای ص ق هم یک سری کارت تبریک بعالوه باتفا

 ندره گوالوویچ و با استفاده از اشعار ژان الخاص، ادی،از تابلوهای آ
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مناسبت های مختلف ه و بتهیه کردیم  ،ل بجانالخاص، ویلیام دانیال و پ

مانند تبریک سال نو آشوری، عید کریسمس و سال نو میالدی، تولد 

به زبان )دختر، تولد پسر، روز مادر، روز پدر، روز عشق، نوروز 

 بعالوه چاپ کردیم. (فارسی و با استفاده از اشعار موالنا و حافظ

معه در کانون شادی کلیسای انجیلی آشوری تهران تدریس روزهای ج

می کردم و برای برنامه های یک هفته کانون در تابستان دروس 

 ردممتعددی تهیه می ک

وری های انجمن آشبه مدت شش ماه بطور تمام وقت با  در فرانسه   

یک در تأسیس کردم و  ولوز بود همکارین در تفرانسه که مرکز آ

ه و به عنوان منشی این شاخ پاریس کمک کردم ن درشاخه از آ

اما  انجام دادم.ک کتابخانه کوچک فعالیتهای متعددی مانند دایر کردن ی

چون این فعالیت ها باعث شد که بکلی از تحصیل عقب بیفتم این شاخه 

را تعطیل کردیم. در پاریس با کمک یک جوان آشوری سوری دو کتاب 

از فرانسه به آشوری ترجمه کردم که  در رده سنی کودکان و نوجوانان

ه کردم که هیچوقت چاپ نشد. همچنین شش درس مکالمه آشوری را تهی

سال گذشته از طریق انتشارات اینترنتی لولو به  این کتاب را توانستم 

 چاپ برسانم.

دارم یکی کامل کردن سری کتابهای  یی که برای آینده از برنامه ها   

و ولین کتاب را در سطح پایه به چاپ رسانده ام مکالمه است. فعأل فقط ا

)تمرینات جدید(  تحات و ملحقان با اصالاکنون مشغول تهیه چاپ دوم آ

نها را دارم. هست که قصد تهیه آهم ح سه کتاب دیگر هستم. در این سط

 تاب در نظر حداقل دو ک ار کتاب و در سطح عالی چه در سطح متوسط 

 کتاب سرودهای مذهبی که به اتفاق پدرم روینیز دارم. در حال حاضر 

 ن را نیز از طریق سایتکار می کنم و امیدوارم آ ترجمه کرده بودیم
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پانا کالسهای آشوری مدرسه ماراپریم مل مدتی در لولو به چاپ برسانم.

شود تدریس می ره می که توسط کلیسای شرق آشوری در سن حوزه ادا

برای این کالس کتاب قرائت آشوری در شش جلسه  کردم. سال گذشته

 را به زبان انگلیسی تهیه کردم و از طریق سایت لولو به چاپ رساندم.

احتیاج به  دو کتاب داستان برای بچه های کوچک تهیه کرده ام که   

و من ماده شده است نقاشی دارند. یکی از آنها تحت عنوان ملکه رقاص آ

ر است راق امیدوارم یک آشوری خیرخواه در این امر به من کمک کند.

با شبکه  برگرداندن متن به آشوری( ) نیز برای تهیه کارتوناز ماه آینده 

در سن حوزه همکاری کنم. بعالوه برای سایت شوری ملی آ

تورایا( کتابهای داستانی را که تهیه کرده )هگیانا آ پژوهشگران آشوری

ت کنم. بهرحال برنامه های زیادی هست و امیدوارم از عهده ام قرائ

 آیم. اینکار بر

 شوری چیست؟شما نقش تحصیل کرده ها در جامعه آس: به نظر 

دانشمند و کرده، دانا،  نظر من هر ملتی نیازمند افراد تحصیله ج: ب

پولدار خود است تا جامعه را سازندگی کنند، زخمهای تاریخی را التیام 

کنند. در ملت ما متأسفانه  و برای آینده ملت خود برنامه ریزی ببخشند

نهایی که پیشرفت کرده اند و حتی در سطح جهانی مشهور شده اند اکثر آ

منکر آشوری بودن خود هستند و حاضر نیستند حتی یک ثانیه از وقت 

وری کنند. به نظر من این شرا صرف ملت آ و یک شاهی از پول خود

کنند  اگر این افراد حاضر نیستند اقرارملت ما است.  ی در حقظلم بزرگ

  شور افتخار نمی کنند ما چطور می توانیمآشوری هستند و اگر به ملت آ

 به وحود آنها افتخار کنیم.

 س: لطفأ اگر پیامی برای خوانندگان ما دارید بفرمائید.

 الزم است که اینج: پیام من برای زنان آشوری این است که اوأل 
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الزم است که این ج: پیام من برای زنان آشوری این است که اوأل 

ست. آنها هستند ی ملت آشوری در دست آنهاحقیقت را قبول کنند که بقا

با و شدن شوری، با بچه دارج کردن با مردان آکه می توانند با ازدوا

های آینده آشوری را بوجود بیاورند. فرزندان خود نسل  تربیت صحیح

حال ملت  زنان خارجی که با مردان آشوری ازدواج می کنند فایده ای به

ها  برای آشوری. آنها نها آشوری نمی شوندما ندارند چون فرزندان آ

سوزد. در ارزش و اهمیتی قائل نیستند و دلشان برای آینده این ملت نمی 

و شجاع باشند. ن است که  امیدوار شوری ایثانی خواهش من از زنان آ

ما همواره باید امیدوار باشیم . حقیقت این است که در این دوره و زمانه 

که دردنیای مدرن برای زنان امکانات فراوانی وجود دارد ومی توانند 

در کار خود پیشرفت زیادی بکنند ازدواج کردن و بچه دار شدن اغلب 

زنی که بخواهد با خردمندی و اوقات غیر ممکن می شود. بنابراین 

 ندان خود کند تا از آنها آشوری هاییدلسوزی اوقاتش را صرف فرز

کامل بسازد الزم است از بسیاری از منافع شخصی و شغلی خود چشم 

تا این ملت را به جایی ما نیازمند رهبرانی خردمند هستیم . پوشی کند

 صیلردمند و تحفقط مادرانی توانا و خ برسانند و چنین رهبرانی را

نان این است که زملت ما  نند. یکی از مشکالتکرده می توانند تربیت ک

نمی کنند و در این صورت هم بجه دار نمی ازدواج تحصیلکرده اکثرأ 

نجا که می توانید تحصیل کنید و براین ای زنان آشوری تا آ بناوند. ش

دلسوزی و شوید و با و بچه دار  علم و دانش کسب کنید. ازدواج کنید

 خردمندی فرزندان خود را آشوری واقعی بار بیاورید.
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 آشپزی آشوری

 بقلم شامیرام داودپوریان

 گوزلمه                                                                                   

     رغ ـ یک کاسه کوچک ماست موسیرـ روغنعدد تخم م 5مواد الزم: 

خم بهم می زنیم تا ببرد. سپس با ت حرارتدا ماست موسیر را روی ابت

با  این غذا .و روی ما ست می گذاریم کرده تهیه )خاگینه( مرغ ها سپیرا

عم . اگر به جای ما ست از دوغ چکیده استفاده شود طصرف می شودنان 

.                                               .         بهتری به غذا می دهد  

 کدوی تنوری                                                                          

                                         قالب کره  1حلوایی ـ  عدد کدو 1مواد الزم: 

ک تکه وی هر کدام ییم رکدو را پوست گرفته و به چند تکه خرد می کن

    م.شکر می پاشیم و درفر قرار می دهی گذاشته، روی آنهاکوچک کره 

 بورانی کدو

اضافه  عدد سیر رنده شده 2ماست غلیظ و  به کدویی که قبأل پخته شده

                 و خوب مخلوط می کنیم.  م. سپس روغن را ریختهمی کنی

 بورانی برگ چغندر

ا سپس یک عدد پیاز بزرگ ر .د کرده و می پزیمبرگ چغندر را خر

را  نمک و فلفل، در روغن تفت می دهیم و برگ چغندربصورت خالل 

هم برا در ماست ریخته و  حاصل  مایهسپس  . هم به آن اضافه می کنیم

                                                 .و سر سفره می بریممی زنیم 
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 انواع ِشله

له به غذاهایی گفته می شود که از برنج یا بلغور تهیه می شو د و نش 

ز این است که بر یک سری ا قدیمی ای کلمه حالت آبکی دارند.کلمه َشله

لمه غذاها اطالق می شده و به احتمال بسیار ریشه اکدی دارد زیرا این ک

ات بکار میبرند که زبان مورد استفاده آنها حداقل لغ را اهالی سلماس

                                                         . بیگانه را داشته است

 ِشله دخالوا

لیتر ـ شکر یک استکان ـ برنج ا استکان 2مواد الزم: شیر   

 نیم وبرنج را در شیر پخته و پس از پخت کامل آن شکر را اضافه می ک

نی این یک غذای ست می گذاریم چند دقیقه بجوشد و کمی غلیظ شود.

ن در سلماس بجای شکر ای است که در روز کلوسوالقا تهیه می شود.

لَه دخالوا است که به غذا را با نمک می خورند.  نام صحیح این غذا ش 

                         .             اشتباه شیره دخالوا به آن گفته می شود.

 شله دپرده)شله بلغور(

ـ نمکلیوان  5/1ـ آب استخوان لیوان  1بلغور   

ست بلغور را با آب استخوان و کمی نمک می پزیم و در حالی که آبدار ا

.                                                                  .بر می داریم  

 شله درزا)شله برنج(

ی  کیلو سبزی آش ـ  آلو 1استکان ـ  1لبلی لیوان ـ لوبیا چشم ب 1برنج   

.     نعنا ـ نمک و فلفل ـ سیرـ پیازعدد  2لیوان آب غوره ـ  2خشک ـ   

زی آش و ابتدا لوبیا را می پزیم و به برنج را اضافه می کنیم. سپس سب

 ،پیاز ،یم بپزد. بعدأ آب غورهآلوچه خشک را اضافه کرده و می گذار

      .  فتدجا بیبجوشد تا  فلفل را ریخته و می گذاریم نمک و  ،نعنا ،ریس
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2676فرا رسیدن اول نیسان         

و قیام حضرت عیسی )ع(                   

بر همه آشوریها مبارک باد                  

 

اس!. سپدوستان عزیز به انجمن شامیرام کمک  مالی نموده اند  

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

تومان  220222       مهندس جیکوب               بال و خانم    

"  1220222                 دکتر سرگون گیورگیس            

"  1220222                    والودیا سرگیز           آقای   

"   555،555                        یزی        جانی سرگآقای   

"  055،555                    خانم ویکتوریا سرگیزی         

"  155،555                  دکتر امانوئل رامسین              

"   020222                     ایشو بت شمعون رابی  

"  2202221                    ایشو بت فلورانس خانم  

"  2220222                     هرمزی سیروس آقای  

دالر         122                   خانم مادلن دیویس                 
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