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ܕܗܘ ݇ܐ ܸܚ ݇ـܪ ܵܢــܐ ܸܒ ܵ
ܒـܬܫــ ̈ܖ ܼ ܸܝـܐܼܲ ،ܚــ ݇ܕ ܵܒ ݇
ـܬܪ ܵ
ܟـܪ ܵܝܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܵܝ ܵ
ـܘܡـ ܸ ̈ܢܐ
ܸ
ܲ
ܸܫ ܵ
ܠـܕܐ ܵܒ ܸܥـܐ ܵܓـ ܸܢـܐ
ـܡـܫـܐ
ـܒܝـܘ ܸܢـܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܟـܠܝـܘܡ ܼ ܲܡ ܼ
ܕܒـܘܫ ܲ ܼܓ ܸ
ܫܘ ܼ ܲ
ܼܲܚ ܵ
ܕܐܝ ܵܠ ܸ ̈ܢܐ
ܬܦܝ ܸ ̈ܚܐ ܲ ܼܛ ̈ܖ ܸܦܐ ܼ
ܩܠ ܸ ̈ܢܐ ܼ
ܠܩܘܗܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
ܬܘ ܼ
ܦܪܝܗܝܼ ،
ܕܡ ܵ
ܘܩ ܵ
ܸܚܫ ܵܟـܐ ܼܲ
ܒܫܢـ ܵܬܐ ܵ
ܛܠـܘ ܼ ܲܝܝܗܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼܐܝ ܵـܠـ ܸ ̈ܢܐ
ـܪܬܐ ܸ
ـܘܬܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܠܚ ܸ ̈ܡܐ
ܥܘܢܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܸ
ܥܘ ܼܢܝ ܵܬܐ ܼܡܢ ܼ ܲܐ ܼܲ
ܪܒ ܼܲ
ܕܫܥ ܸ̈ܖܐ ܼ
ܥܣܪ ܼ
ܵܐ ܵܗܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܚ ܵܕܐ ܼ
ܡܘ ܸ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܸ 1950ܡܢ ܵܝ ܵܢܐ  8ܕܡ ܲ ܼܓ ܵ
ܠܬܐ
ܼܲ
ܒܝ ܼ ܲܐ ܵܕܝ ܼ ܲܐܠܚܵ ܐܨ ܸ
ܒܝܕ ܡ ܵܢܚܵ ܐ ܵܪ ܼ
ܒܝ ܵ
ܗܘ ܵܡ ܵܣ ܵ
ܕܓ ܵ
ܝܬܐ ܸܒ ܵ
ܒܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܼܲ
ܝܠܗ ܵܬ ܵܡܐ ܼܲܩܕ
ܡܬܗ ܼ
ܠܓ ܸܡܫܵ .ܪ ܼ
ܠܚ ܸ
ܸ
ܡܛܝܵܐ ܸ
ܛܡ ܵܪܐ ܵܓܘ ܸܚܫ ܵܟܐ ܼ ܲ
ܘܥ ܵ
ܪܝ ܵܬܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܒ ܵ
ܡܛ ܵܢܐ ܗ.ܕ ܸܫܡ ܵܫܐ
ܫܘ ܼ
ܼ
ܕܘܢ ܸܝܐ ܼ
ܕܝܢܲ ܼ :ܐܪ ܵܥܐ.
ܠܝ ܵܛܐ ܼ ܲ
ܣܘ ܲܗ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܟܘ ܼ
ܼ ܲܡ ܼ
ܐܬܘ ܲܗ ܼܡܢ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܦ ܼ
ܒܚـ ݇ܕ ܼܡܢ ܵ
ܕܐܢـܝ݇ ܲ ܼܠ ܵ
ܼܲܚـ ݇ܕ ܵ
ܡܓ ܼـܘ ܸ ̈ܫܐ ܼ ܲܟܠـ ܵܕ ܸ ̈ܝܐ ܼܲ
ܝـܠـ ܵܘ ܸ ̈ܬܐ
ܟـܡܐ ܼܡܢ ܼ
ܫـܒـܘ ܸ ̈ܢܐܼܲ ،ܬܚـܡـ ܼܘ ܸ ̈ܢܐ ܸܠܚـ ܵܪ ܼܵܒܐ ܵ
ܒܫـ ܼܲܗ ܵ
ܼܲ
ܕܐ ܸܬܐ
ܬܝ ܼ ܸ̈ܒܐ ܼܲ
ܪܬܐ ܝـ ܼ
ܘܚ ܼ
ܚܕܐ ܸܠܗ ܸܠ ܼܲܒܝܗܝ ܕܚ ܸܙܐ ܠ ݇ܗ ܲܘܢ ܼܲܒ ܵ
ܢܫ ܵ
ܗܪܐ ܒ ܵܟ ܵܘ ܸ ̈ܬܐ
ܸܡ ܸ
ܠܬ ܸܢܐ ܸ
ܘܡـܐ ܼܲ
ܸܫ ܵ
ܡܫـܐ ܼܡܢ ܵܝ ܵ
ܠܕܐ ܡـ ܼܘܒ ܸܝ ܵܢـܗ ܼ ܲܦܐ ܸܬܗ
ܕܩـ ݇ܕܡ ܸܡ ܸܢـܗܼ ܲ ،ܓ ܸ
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ܐܟܐ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸܒ ܵ
ܝܠܗ ܼܲ
ܚܡ ܵ
ܲ ܼܠ ܼ ܵ
ܢܬܐ .ܟ ܵܝ ܵܢܐ ܗ.ܕ ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ ܘ ܼܲ
ܒܬ ܼܲ
ܫܡܝ ـ
ܢܦ ܵܠܐ ܸ
ܒܚ ݇ܕ ܼܲܚ ܵܝܠܐ ܸܥ ܵܠܝܵܐ ܵ
ܼܲ
ܬܘܩ ܸܢ ܸ ̈ܩܐ ܼܲ
ܦܝ ܵܫܐ
ܦܝ ܸ ̈ܫܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܘܩ ܼܲܬܝܗܝ ܼ
ܟܠܝܗܝ ܼ
ܫܡ ܸܝ̈ܐܼ ܲ ،
ܡܝ ܵܢܝܵܐ ܼ ܲ
ܫܡܐ ܵܠܐ ܸܡ ܼܲ
ܪܘ ܵ
ܘܐ ܼܲܒ ܼܕܝ ܵܢܝܵܐ ܼܕܝ ܵܠ ܲܗ
ܫܝ ܵܡܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܫܬܚܠ ܵܦ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܝܠܗ ܪ ܼ
ܸ
ܦܠܝ ܵ
ܐܡ ܵܪܐ ܼ ܲ
ܠܫ ܸܡܗܸ .ܒ ܵ
ܝܘܚ :ـ
ܫܘ ܼܒܚܵ ܐ ܸ
ܕܥ ܵܠܝܵܐ ܼ
ܚܬܐ ܼ ܲܥ ܸܠܗ ܚ ܵܕܐ ܼܐܝ ܵܕܐ ܸ
ܼ
ܵܠܐ ܸܡ ܼܲ
ܦܣܝ ܲ
ܠܘ ܵܢܐ ܵܐ ܵܗܐ ܲ ܼܛ ܼܟ ܵܣܐ ܟ ܵܝ ܵܢܝܵܐ
ܝܟ ܸܐ ܼ
ܫܬܚܠ ܵܦ ܵܢܐ ܼܝܲܥ ܸܢܐ ܸܐ ܢ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܐ ܼ
ܡܝ ܵܢܝܵܐ ܼ ܲ
ܲ
ܕܬܗܘ ܸ ̈ܡܐ
ܟܘ ܸ ̈ܦܐ
ܟܠܝܗܝ ܵ̈ܖ ܸܡܐ ܼ
ܪܩܠܼ ܲ ،
ܪܬܠ ܵܐܘ ܼ ܲܥ ܸ
ܘܐ ܼܲܒ ܼܕܝ ܵܢܝܵܐ ܼ ܲܦ ܸ
ܼ ܲܐ ܼ
ܢܕܝ ܸܐ ܵܠܐ ܩܝ ܼܲܵܡܬ ܘܬ ܵܝ ܼܲܡܬ.
ܘܠܐ ܵܦ ܸܐܫ ܟ ܼܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܪܓ ܼܙܝ ܸ
ܸܒܕ ܼ ܲܦ ܸ
ܚܡܢ ܵܝ ܸ ̈ܬܐ ܲ
ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܼܲܬ ܼܲ
ܠܒ ܵܪܐ
ܝܠܐ ܼ ܲ
ܕܝܠ ܵܕܐ ܼ ܲܝܢ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ ܼܕܝ ܵܢܐ ܼܲ
ܥܝ ܵܬ ܵܢ ܸܝ̈ܐ ܼ
ܫܘ ܼ
ܒܘܬ ܲ ܼܠ ܸ
ܟܠܝܗܝ ܝ ܵܢܐ ܼܲܗܩ ܵܝ ܸ ̈ܬܐ ܼ ܲ
ܕܥܠ ܼ ܲܡ ̈ܖ ܵܙ ܸܢܐ ܼܲ
(ܠܒ ܼܲܕܪ) ܼܡܢ ܵܢ ܲ
ܕܬ ܼܢܘ ܸ ̈ܖܐ
ܡܘ ܵܣܐ ܟ ܵܝ ܵܢܝܵܐܼ ܲ ،
ܼܲ
ܬܘܐ ܗ.ܕ ݇
ܸ(ܚ ܵ
ܕܣ ܵ
ܒܘ ܵܕ ̈ ܸܠܐ.
ܕܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܼ
ܣܦܐ) ܸ
ܦܣܝ ܲ
ܠܘ ܵܢܐ ܼܡܢ ܟ ܵܝ ܵܢܐ ( ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ ܼܲ
ܘܫܡܝܵܐ) ܵܦ ܸܐܫ
ܕܟ ܼ
ܼ
ܪܝ ܕ ܸܐ ܢ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܐ ܼ
ܡܘ ܼ ܸ
ܕܘܢ ܸܝܐ ܸܒܕ ܵܦ ܵ
ܝܠܐ ܘ ܵܠܐ ܸܙܐ ܵܝ ܵ
ܘܡܐܼ .ܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܲ ܼܠܢ
ܢܬܝ ܵܪܐܵ ،ܠܐ ܼ
ܼ
ܝܫܐܵ ،ܠܐ ܲ ܼܠ ܸ
ܼܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܦ ܵ
ܠܬ ݇
ܬܝܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܡ ܵ
ܚܬ ܼܲܩܕ ܵܦ ܸܠܚ
ܥܠܐ ܵܪ ܵܒܐ ܵܣ ܼܵܒܐ ݇ܐ ܼ ܵ
ܬܘ ܸ ̈ܬܐ ܕ ܸܐ ܸ
ܕܡ ܵ
ܣܩܐ ܘ ܵܝ ܲ
ܫܘ ܼܓ ܵܠܐ ܼ ܲܥ ܵ
ܩܘ ܵܪܐܵ ،ܐܦ ܵܗܘ ܸܙܐ
݇ܗ ܵܘܐ ܫ ܼܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸ
ܐܪܐ ܼܕܝ ܸܠܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܨܝܘ ܸܬܗ ݇ܗ ܵܘܐܲ ܼ .ܥ ܸܡܗ
ܥܒ ܼܝ ܵܪܐ ܸ
ܵܩܐ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܣ ܼܵܒܐ ܼ
ܒܫ ܸ ̈ܢܐ؛ ܼܐܝ ܵܢܐ ܵܐ ܵܗܐ ܼܡܢ ܸܥ ܼ
ܒܠܗ ܼܡܢ ܼܲ
ܒܢ ̈ܝ
ܛܠ ܸ
ܸܙܐ ܼܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܛܠ ܵܝܐ ܕܲ ܼ 11ܝܢ ܸ 10ܫ ܸ ̈ܢܐܵ .ܣ ܼܵܒܐ ܸ
ܵܡ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܚܝ ܸܠܗ ܼܲ
ܕܬܪܝܢ ܵܩܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܗ.ܕ ܵܩܐ ܵܓ ܸܢܗ
ܦܠ ܼ
ܕܡ ܸ
ܒܚ ݇ܕ ܼܲܗ ܵܩܐ ܸܡܠܝܵܐ ܸ
ܘܒ ܲ
ܗܒ ܼܝ.
ܪܘ ܸܢܗ ܼܲܗ ܵܩܐ ܼܲ
ܕܚ ݇ܕ ܲ ܼܓ ܼܒ ܵܪܐ ܵܝ ܼ
ܼܐܝ ܵܬܐ ܵܐ ܵܗܐ ܵܝ ܲ
ܫܘ ܵܐ ̈ ܸܠܐ ܼܡܢ ܵܒ ܸܒܗ؛
ܩܘ ܸܪܐ ܼ
ܣܟ ܵܢܐ ܸܟܐ ܵܗ ܸܘܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܒ ܼ
ܠܘ ܵܢܐ ܸܡ ܸ
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ܕܡܘ ܸܚܗ ܸܟܐ ܲ ܼܓ ܸܘܒ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܠܗܵ .ܝ ܲ
ܵ
ܘܗܘ ܵ
ܠܘ ܵܢܐ ܸܙܐ
ܟܡܐ ܼܕܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܚ ܵܝܠܐ ܼ
ܦܘ ܵܢ ܸܝ̈ܐ ܵ
ܕܐ ܼܒ ܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܫ ܸܩܠ ݇ܗ ܵܘܐ ݇
ܒܐܝ ܵܩ ܵܪܐܵ .ܗܘ ܵܝ ܵ
ܘܡܐ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܟܠܝܗܝ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܼ
ܼܲ
ܡܫܝ ܼܲܣ ܵ
ܝܠܐ ܼܲܣ ܵ
ܝܟ
ܕܪܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܸ
ܗܪܐ ܼܲܒ ܼ
ܗܪܐ ܼܲܒ ܼ
ܘܫ ܼ
ܼܲ
ܒܠ ܸ
ܠܒܘ ܸܨܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲܗܪ ܸܟܡ ܼ ܲܐ ܼ
ܼܲܒ ܵ
ܒܬܫ ̈ܖ ܼ ܸܝܐܵ .ܝ ܲ
ܕܫ ܵ
ܒܝ! ݇ܐ ܸܡ ܸܪܗ :ـ
ܗܪܐ ܸ
ܒܘ ܸܩ ܸܪܗ ܼܡܢ ܵܐ ܼܒ ܼܘܗܝ :ـ ܵܒ ܼ
ܠܘ ܵܢܐ ܼ
ܡܫܐ ܸ
ܘܒ ܼܲܚ ܵ
ܸܒ ݇ܗ ܵܢܐ ܲ
ܪܬܐ
ܬܩܘ ܸܢܐ ܝ ܵܢܐ ܸ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ ܼ ܲܥ ܼ
ܒܪܘ ܼܢܝ݇ .ܐ ܸܡ ܸܪܗ :ـ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܼܲܣܗ ܸ ̈ܖܐ ܼ
ܡܘ ݇ܕ ܸܟܐ ܵܥ ܼܒ ܼܕܝ ݇
ܠܗ ܲܘܢ؟
ܼܲܣܗ ܸ ̈ܖܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܸ ̈ܬܐ ܼ ܲܡܓ ܼܝܘ ܸܢܐ ܝ ܵܢܐܼܲ ،ܒܣ ܵܐ ܼܢܝ ܼ ܲܥ ܼ
ܬܝ ܸ ̈ܩܐ ܼ
ܵܣ ܼܵܒܐ ݇ܐ ܸܡ ܸܪܗ :ـ ܲ
ܡܥܝ ݇
ܠܗ ܲܘܢ ܵܓܘ ܚ ܵܕܐ
ܒܪܘ ܼܢܝ! ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܼܲܣܗ ܸ ̈ܖܐ ܼ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ ܸܟܐ ܲ ܼܓ ܼ
ܒܡ ܼܕܝ ܵ
ܸܩ ܵ
ܝܩܝ ݇
ܠܗ ܲܘܢ ܼܲ
ܩܬܐ( ܼܲܣ ܵܬܐ؛ ܵܗ ܼܲܘܢܓ).
ܩܠܝ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܟܐ ܵܕ ܼ
ܘܟܐ ܵܫ ܼ
ܪܛ ܵܠܐ ܸ
ܘܟ ܼ ܸ̈ܒܐܵ .ܝ ܲ
ܙܩܝ ݇
ܠܗ ܲܘܢ ܵܓܘ ܼܲ
ܒܪ ܸܫܗ
ܘܝ ܵܟ ܼ
ܘܟܐ ܵܗ ܼ
ܫܡܝܵܐ ܸ
ܠܘ ܵܢܐ ܸ
ܵܗ ܵܝܓܗ ܸܟܐ ܼܲܒ ܼ
ܬܘ ܼܟ ܵܠ ܵܢܐ ݇
ܠܝ.
ܦܘ ܸ
ܝܗ ܼܒ ܸܠܗ ܼ
ܪܡ ܼ
ܘܐ ܸܡ ܵܪܗܼ :
ܸ
ܥܘܢܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܵ
ܡܫܘ ܵ
ܕܗ ܼ ܵ
ܒܝܸ ،ܟܐ ܵܗܘ ܵܝܐ ܵ
ܩܘ ܲܗ:
ܫܘ ܼ
ܕܟܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܕܪ ܼ
ܚܬܐ ܕܼ 14
ܵܐ ܵܗܐ ܼ
ܠܝ ܵܛܐ ܼ ܲܥ ܵ
ܕܒܪ ܵܢ ܵܫܐ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܦܐ ܵܬܐ ܵ
ܦܪ ܵܢܐ،
ܠܝܘ ܸ ̈ܢܐ ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܼܲܚ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼܲ
ܸ
ܒܡ ܼ
ܕܐ ܵܗܐ ܼ ܲܦ ܼ
ܘܗܪ ܵܗ ܵܕܐ ܸܙܐ ܸܒܕ ܵܗܘ ܵܝܐܵ ،ܠܐ ܸܒܕ ܵܙܝ ܵܕܐ ܵ
ܘܠܐ ܸܙܐ
ܼܲܗܪ ܵܗ ܵܕܐ ܵܝܠ ܲܗ ݇ܗ ܼܘܝ ܵܬܐ ܼܲ
ܚܘ ܵܬ ܵܡܐ ܵ
ܸܒܕ ܼܲܒ ܵ
ܝܠܐ ܘ ܵܝ ܵ
ܘܝ
ܘܡܐ ܟܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܒܕ ܵܗ ܼ
ܨܪܐ .ܗ.ܕ ܼܡܢ ܼ
ܕܐ ܵܕ ܸ ̈ܖܐܼ ܲ ،ܠ ܸ
ܕܬܫ ̈ܖ ܼ ܸܝܐ
ܵ 10ܣ ܵܥ ܸ ̈ܬܐ ܼܝܲܥ ܸܢܐ ܼܲܫܘ ܸ ̈ܝܐ ܼܲ(ܒ ܵܪ ܼܲܒܪ)ܼ .ܡܢ ܵܬ ܵܡܐ ܵܩܐ ܼܲܗܠ ܼ
ܚܘ ܵܬ ܵܡܐ ܸ
ܩܝ ܵܩܐ ܼܡܢ ܵ
ܒܨ ܵܪܐܼܲ .ܗܠ ܼܲ
ܟܠ ܵܝ ܵ
ܕܩܕ
ܙܪ ܵܩܐ ܸܠܓ ܵܢܝܵܐ ܸܒܕ ܵܗ ܸܘܐ ܵ
ܘܡܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܲܕ ܼ
ܕܟܐ
ܪܝ ܼ ܵܟܐ ܸ
ܝܠܐ ܸܟܡ ܼ ܲܝ ܼ
ܕܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܸ
ܼܲܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܲ ܼܠ ܵܝܠ ܵܘ ܸ ̈ܬܐ ܸ
ܕܬܫ ̈ܖ ܼ ܸܝܐ ܵܗ ܸܘܐ ܵܗܘ ܲ ܼܠ ܸ
ܵܐ ܼ ܲ
ܪܬܐ ܼ ܲ
ܠܒܬ ܵ
ܕܠܐ ܼ ܲܦ ܼܲܟ ܵ
ܕܥܠ ܣ ܼܘ ܵ
ܕܝ ܵ
ܪܓ ܵܕܐ
ܝܠܐ ܼ ܲ
ܠܕܐ؛ ܼܲܗ ܼܲ
ܚܠܗ ܲ ܼܠ ܸ
ܡܪ ܸ
ܘܣܘ ܵ
ܓܪܝ ܲ
ܥܣܪ ܵܝ ܵ
ܘܡ ܸ ̈ܢܐ
ܕܐܝܬ ܸܠܗ ܼܲܚܕ ܼܲ
ܪܓ ܵܕܐ ܲ ܼܓ ܵܠ ܵܠܝܵܐ (تقویم جاللی) ܼ
ܼ
ܓܘ ܵܪ ܵܝܐ ܼ
ܵܙܘ ܵܕܐ ܼܲܒ ܲ
ܨܘ ܵܪܐ.
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ܦܝ ܵ
ܼܲ
ܫܬܐ ܵܝܠ ܲܗ
ܝܠܐ ܼ ܲ
ܡܗܘ ܵܬܐ ܲ ܼ
ܡܫ ܼ
ܕܝܠ ܵܕܐ) ܼ
ܝܠܐ ݇ܐ ܼܲܚ ܵܪ ܵܝܐ ܸ
ܕܬܫ ̈ܖ ܼ ܸܝܐ ܲ ܼ(ܠ ܸ
ܕܠ ܸ
ܵܩܐ ܼܲܒܪ ܵܢ ܵܫܐ ܼܡܢ ܵ
ܬܘܪ ـ ܼ ܲܟܠ ܵܕ ܸ ̈ܝܐ ܵܗ ܵܠܐ ܸܠܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܕܗܘ ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐ ܕ ܼܲܩܕ ܵܐ ܼܵܒ ܵܗ ܼܲܬܢ ܵܐ ܼ
ܫܒ ܼܝ ܵܠܐ ܼܲ
(ܟܪܝ ܵ
ܕܬ ܼ ܲܪ ܵ
ܣܬܐܠ)
ܪܘ ܵܠܐ ܼ
(ܫܘ ܵܫܐ) ܼܝܲܢ ܸܒ ܼ
ܕܙܓ ܵ ܼܓܐ ܼ
ܨܬܐ ܵ ܼ
ܡܘܫܟ ܼ
ܼ
ܚܘܗܝ ܼ ܷܼ
ܩܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܵܠ ܲܗ ܸܬ ܸܠ ܲ
ܪܘ ܼܟܝܵܐ
ܓܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ ܲܥܠ ܟ ܼ
ܕܗ ܼ
ܣܩܘ ܵܦܐ ܼܲ
ܒܝܗ ܼܲܬܩ ܸܢ ܼ
ܼܲܩܕ ܼ ܸ
(ܚ ܵܕ ܵܪܐ) ܼ ܲ
ܕܗ ܼ ܲܨ ܵ
ܕܝܠ ܵܕܐ ܼܲ
ܕܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܪܝ ܼ ܵܟܐ
ܠܬܐ ܼܲ
ܝܠܐ ܼ ܲ
ܘܡܐ ܼ ܲܝ ܼ
ܒܡܥ ܵܢܝܵܐ ܼܲ
ܕܦ ܼ
ܠܝ ̈ ܸܛܐܼ ܲ .ܠ ܸ
ܣܘ ܵܟ ܵܠܐ
ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܲܒܛ ܵܢܐ ܼܲ
ܝܠܐ ܼ ܲܝ ܼ
ܦܘ ܵܢܝܵܐ ܵܩܐ ܼ
ܝܠܗܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܼ
ܪܝ ܼ ܵܟܐ ܸ
ܕܚ ݇ܕ ܲ ܼܠ ܸ
ܕܘܢ ܸܝـܐ ܸܒ ܵ
ܚܪ ܼܵܒـܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲ
ܪܚܡ ܸܠـܗ
ܝܠܐ ܼ ܲ
ܝܠܗ ܼܲܩـܕ ܼ
ܘܐ ܵܠ ܵܗܐ ܸ
ܕܝܠ ܵܕܐ ܸܠܐ ܸ
ܕܠ ܸ
ܲ ܼ ܷܼ
ܩܠܗ ܼܡܢ ܵܝ ܵ
ܚܠܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܘܡܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ.
ܘܡܐ ܼ
ܼ ܲܥ ܲ ܼܠܢ ܘ ܼ
ܙܪ ܸ
ܡܘ ܸܠ ܼܲܕ ܸ
ܠܕܐ ܸ
ܕܒܘܫ ܲ ܼܓ ܸ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܸܓ ܸ ̈
ܝܟ
ܕܒܪ ܵܢ ܵܫܐ ܼܝܘ ܼܲ
ܦܘ ܵܫ ܸ ̈ܩܐ ܼܲ
ܟܠܝܗܝ ܼ
ܼܲ
ܗܒܝܗܝ ܸ
ܕܫܐ ܟ ܵܝ ܵܢ ܸܝ̈ܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܚܠ ܵܦܐ ܼ ܲ
ܫܘ ܵ
ܘܥ ܵ
ܫܘ ܵ
ܕܛܘ ܵܦ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲ
ܩܡܐܼܲ ،ܩ ܼ ܲܘ ܵ
ܲ
ܕܐ ܸ ̈
ܕܡܬܚܵ ܐ
ܡܬܐ
ܚܠ ܵܦܐ ܸ
ܠܥ ̈ ܸܠܐ ܘ ܼ
ܼ
ܕܝܘ ܵ
ܒܥ ܵ
ܝܠܐ ܘ ܵܝ ܵ
ܠܦ ܵܢܐ
ܠܬܐ ܼܲ
ܨܘ ܼ
ܕܒ ܼ
ܼܲ
ܪܘ ܵܬܐ ܼ
ܘܡܐܼ ܲ ،
ܘܝܐ ܝ ܵܢܐ ܸ
ܕܠ ܸ
ܟܠܝܗ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ݇ܗ ܼ ܸ
ܕܫܐ ܼܲ
ܕܓ ܸ ̈
ܕܒܪ ܵܢ ܵܫܐ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܝܵܐܼܲ .ܒ ܼܪ ܵܢ ܵܫܐ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܝܵܐ ܵܩܐ ܼ ܲܦ ܵ
ܘܩ ܼ ܲܘܡܝ ܸ ̈ܵܬܐ
ܼܲ
ܪܡܝ ܵܵܬܐ ܸ
ܕܒ ܼܵ
ܝܠܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܵ
ܕܒ ܵܩܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥܡ
ܦܘ ܵܫ ܸ ̈ܩܐ ܸ
ܚܡ ܵܢܐ ܸ
ܬܘ ܸ
ܕܟ ܵܝ ܵܢܐ ܼ
ܟܡܐ ܼ
ܘܒܪ ܵܝܐ ܸ
ܘܝܘ ܵ
ܕܝܘܡ ܸܟܐ ܵܝ ܼ ܲ
ܠܦ ܸܢܗܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܸܐ ܲ
ܕܟܠܝܗܝ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܼܲܩ ܼ ܲܘܡܝ ܸ ̈ܵܬܐ
ܥܬܗ ܼ
ܕܥܚ ܲ ܼ
ܝ ܵܕ ܸ
ܢܘ ܸ ̈ܢܐ ܕܟ ܵܝ ܵܢܐܲ ܼ .
ܼܲܬ ܵ
ܘܐ ܸܢܐ ܵܩ ܲ
ܒܥܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܥܠ ܵܩ ܲ
ܢܘ ܸ ̈ܢܐ ܵܗ ܼ ܵ
ܕܒܪ ܵܢ ܵܫܐ
ܕܟܐ ܼܲܚ ܵܝܠ ܸ ̈ܢܐ ܝ ܵܢܐ ܼܲ
ܵ
ܝܠܗ ܸܡܨ ܵܝܐ ܼܲ
ܦܘ ܵܬܐ ܵ
ܠܛ ܼܟ ܵܣܐ
ܒܟܠ ܲܗ ܼܲܚ ܼ
ܪܝ ܼ
ܕܫ ܸ
ܕܗܘ ܸܢܗ ܵܗ ܵܠܐ ܸܠܐ ܸ
ܚܠܦ ܲ ܼ
ܕܟ ܵܝ ܵܢܐ ܗ.ܕ ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ ܸܟܐ ܚܵ ܵ
ܕܫ ܵ
ܡܫܐ ܘܟ ܼܘ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܪ ܵܡܐ ܼ ܲܝܢ
ܕܪܐ ܚ ܵܕ ܵܪܐ ܸ
ܕܚ ݇ܕ ܵ
ܡܫܐ ܼܡܢ ܓ ܵܢ ܵ
ܪܦ ܲ
ܠܫ ܵ
ܝܬܐ.
ܟܘ ܵܦܐ ܸܠܐ ܵܡ ܸܨܐ ܼܲ
ܟܠܐ ܸ
ܼ
ܦܘ ܵܢܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܝܟ ܚـ ܵܕܐ ܣـ ܼܘ ܵ
ܡܫܝܚܵ ܵ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ܼܲ
ܕܪܐ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܼܲܩܕ ܵܬ ܼ
ܚـܢܢ ܵܐ ܼ
ܘܕܝـ ܵܬܐ ܼ
ܝـܬܐ ܼ ܲܐ ܼ
6
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ܼܲܩ ܼܕܝ ܵ
ܘܪܘ ܼܲܚܢܸ ،ܟܐ ܼܲܗ ܸܡ ܼܲܢܚ ܼܲܩܕ ܼܝ ܲ
ܩܛܝ ܼܒ ܼܘ ܲܗ ܼ ܲ
ܫܘܥ
ܫܬܐ
ܝܘܚ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܦ ܼܓ ܼ ܲܪܢ ܼ
ܼ
ܕܝܗܘ ܵܕܐ.
ܠܚܡ
ܼ
ܝܠܝ ܵܕܐ ܸ
ܡܫܝܚܵ ܐ ܼܲܒܪ ܼ ܲܡ ܼ
ܒܒܝܬ ܸ
ܫܠܗ ܼ
ܪܝܲܡ ܼܲܒܪ ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐ؛ ܼ
ܼ
ܦܝ ܸ
ܫܬܐ ܸܒ ܵ
ܕܘ ܸܬܗ ܼܲܩ ܼܕܝ ܵ
ܵܘܡ ܸ ̈ܢܐ ܼܲ
ܟܠܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܒܝ ܵ
ܝܠܐ
ܕܩ ݇ܕܡ ܼ ܲܝܢ ܵܒ ݇ܬ ܵܪܐ ܲ ܼ
ܝܠܝ ܼ
ܼ
ܕܠ ܸ
ܕܫ ݇ܢ ܵܬܐ ܸܟܐ ܼܲ
ܘܡܢ ܵܗ ܵܕܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܚܠܗ
ܼܲ
ܕܝܠ ܵܕܐ ܼ
ܪܝ ܼ ܵܟܐ ܸ
ܝܠܐ ܼ ܲܝ ܼ
ܡܫ ܼܲ
ܡܗ ܸ
ܕܗ ܵܠܐ ܵܐ ܵܗܐ ܲ ܼܠ ܸ
ܼ ܲܝܠ ܵܕܐ ܵ
ܕܡ ܼ ܲܪܢ.
ܩܘܢ ܼܲ
ܠܬ ̈ܖ ܵܥ ܸܢܐ ،ܘܟܠ ܼܲܚـ ݇ܕ ܵܩــܐ ܼܵ
ܫܒ ܼ ܸܒܗ ܼܲܬ ܸܢـܐ
ܩܬ ܼ
ܼ
ܩܘܡـ ܼܘܢ ܼܲܬ ܸ
ܙܕ ܲ
ܩܠـܗ ܸܫ ܵ
ܡܫܐ ܼܲ
ܥܡـܘܢ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪܢ ܸܠܐ ܵܓ ܸܢـܐ
ܕܙ ܼܕܝ ܼ
ܙܪ ܸ
ܸ
ܩܘ ܵܬܐܵ ،ܠܐ ܸ
ܪܝ ܸܓــܐ ܸ ̈ܖܐܵ ،ܐܦ ܼܲܚــ ݇ܕ ܠـܢـ ܼܝـ ܸܫــܗ ܸܠـܐ ܚܵ ܸܢـܐ
ܒܝـ ܸ ̈ܫــܐ ܵܐ ܸܦــܢ ܕ ܵܕ ܼ
ܼ
ܕܫܘ ܵ
ܠܫ ܵ
ܩܪܐܵ ،
ܚܘ ܵܒـܐ ܸܒܕ ܵܒ ܸܢـܐ
ܘܦܝ ܼ
ܸܒـܬ ܼܲܬ ܸܠܚܠ ݇ܗ ܲܘܢ ܼܲܩܨ ܸ ̈ܖܐ ܼ
ܠܟـܠܢ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܘܦܨܝܚܵ ـܐ
ܘܡـܐ ܸܚܕ ܵܝـܐ
ܼ
ܸܥܐ ܵܕܐ ܕ ܵܝܠ ܵܕܐ ݇ܗ ܸܘܐ ܸܠܗ ܲ ܼ
ܪܝ ܼ ܵـܟـܐ
ܘܟـ ܲܘܢ ܵܗ ܸܘܐ ܒ ܼ
ܼܲܬ ܼܲܢـܚ ܟـ ܲ ܼܠـܢ ܼܲܚـ ݇ܕ ܵܩــܐ ܼܲܚ ܼـܒـ ܸܪܗܸ :ܥـܐ ܵܕ ܼ
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ܡܚܒܪܬܐ ܣܦܪܝܬܐ
ܟܬܪ ܵܡ ܵ
ܡܝ ܵܲܩ ܵ
ܚܒ ܵ
ܒܠܐ ܼ ܲ
ܕܠܝܢ ܵܕܝ ܼܒ ܼܝܣ
ܝܘܚ ܚ ܵܕܐ ܼ ܲܡ ܼܲ
ܼ
ܪܬܐ ܵܕ ܸ
ܪܬܐ ܼܡܢ ܼ
ܩܘ ܸ
ܒܘܬ ܵ
ܦܪܣ ܵܬܐ ܕܚ ܵܕܐ ܡ ܲ ܼܓ ܵ
ܚܒ ܵ
ܒܫ ܵܡܐ
ܝܢܬܝܪ ܸܢܝܬ ܸ
ܠܬܐ ܼ
ܡܘ ܸ
ܪܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ
ܕ ܼ
ܕܐ ܸ
ܒܐܘܪܚܵ ܐ ܸ
ܕܣ ܵ
ܠܡܘ ܵܠ ܵܕܐ ܵ
ܘܒ ܵ
ܠܬܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܕܐ ܵܗܐ ܡ ܲ ܼܓ ܵ
ܪܘ ܼ ܸܟܐ ܼ ܲ
ܛܠ ܵܒܐ
ܬܬܐ ܸ
ܦܪ ܼܝܘ ܵܬܐܼܲ .ܒ ܼ
ܝܘܚ ܼ
ܕܨܡܚܵ ܐ ܸ
ܸ
ܵ
ܵ
ܬܘܗܲ.
ܼܲ
ܵ
ܲ
ܵ
ܵ
ܫܘܘܫܛܐ ܼ
ܘܡܢܬܝܬܐ ܩ ܼ
ܝܘܚ ܼ

ܕܣ ܵ
ܦܪ ܼܝܘ ܵܬܐ
ܸܨܡܚܵ ܐ ܸ
https://sites.google.com/site/simkhedsiprayuta
ܝܠܗ ܵ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܵ
ܼܢܝ ܵܫܐ ܕܡ ܲ ܼܓ ܼܲ
ܒܪ ܵ
ܠܣ ܲ
ܦܘ ܵ
ܪܣܐ ܵ
ܕܐ ܵܗܐ ܵܕ ܵܪܐ
ܝܬܐ ܼ ܲ
ܝܘ ܸ ̈ܡܐ ܵܐ ܼ
ܕܚ ݇ܕ ܼ
ܠܬܢ ܸ
ܠܝܘ ܵ
ܡܚ ܵ
ܼܲ
ܕܒܕ ܼ ܲ
ܦܛܐ
ܬܪ ܵܢܐ ܵܓ ܵܘ ܵܢܝܵܐܼ .ܐܝܬ ܲ ܼܠܢ ܼܲܣ ܼܒ ܵܪܐ ܸ
ܩܪ ܼܒ ܼܝ ܠܣܝ ܵܵܡ ̈ܝ ܸܣܦ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܼ
ܕܡ ܸ
ܝܘ ܸ ̈ܡܐ ܵ
ܡ ܲ ܼܓ ܼܲ
ܘܐ ܲ
ܘܣ ܲ
ܠܣܦ ܸ̈ܖܐ ܵ
ܘܝܵ ،
ܠܬܢ ܵ
ܩܡܐ ܵ
ܡܘ ܸ ̈ܖܐܼ ،ܡܢ ܟܠ ܼ ܲܐ ܵ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܕܟ ܼ
ܕܗ ܼ
ܬܒ ܼܝ ܸ
ܒܘ ܵܥܐ ܼܲܫܦܝܵܐ ܼܲ
ܠܚܘܕܵ ،
ܩܘ ܵܬܐ
ܬܘ ܵܪܝܵܐ
ܡܬܪܣ ܵܝ ܵܢܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܕܗ ܼ
ܵܐ ܼ
ܠܗܝ ܼ
ܘܝ ܼ ܲܡ ܼ
ܣܩܝ ܵܠܐ ܼܲܒ ܼ
ܼ
ܘܡܥܕ ܵ̈ܖ ܸܢܐ .ܟܠ ܸܡ ܵ
ܦܪܝ ܵܣܐ
ܘܚ ݇ܕ ܸ ̈ܬܐ
ܡܠܘ ܸ ̈ܐܐ ܵܣܦ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܦ ̈ܖ ܼܝ ܸܫܐ ܼ ܲ
ܐܡܪܐ ܸܒܕ ܵܦ ܸܐܫ ܼ
ܲ ܼܠ ܼ
ܼܲ
ܫܘ ܵ
ܪܨܘ ܵܦ ܼܐܝܬ ܸܡ ܼܲ
ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲܦ ܲ
ܬܘ ܵܪ ܵܨܐ ،ܘܟܠ ܵܣ ܲ
ܫܬ ܵܐܠ ܵܢܐ
ܚܠ ܵܦܐ ܼ ܲܥܠ ܼ
ܕܠܐ ܼ
ܝܘ ܵܡܐ ܸ
ܡܘܬ ـ ܸܡ ܵ
ܘܣ ܲ
ܘܚܘ ܵܫ ܼ ̈ܒܐ ܵ
ܐܡܪܗܸ .ܡܐܡ ܸ̈ܖܐ ܸܒܕ
ܠ ܸ̈ܖܥ ܵܝ ܸܢܐ ܼ
ܕܐܝܬ ܸ
ܠܬܐ ܼ
ܝܘ ܼ
ܘܚܒ ܼܝ ܵܫ ܸ ̈ܬܐ ܼ
ܒܡ ܸ
ܠܦܘܬ ܸܣ ܵ
ܝܘ ܸ ̈ܡܐܵ .ܣ ܲ
ܘܣ ܲ
ܬܘ ܼ ܸ̈ܒܐ ܵ
ܕܟ ܲ
ܕܫܡ ܸ̈ܗܐ ܵ
ܕܪܐ ܼ ܲܐܒ ܲ ܼܓ ܵܕܝܵܐ ܵ
ܝܘ ܸ ̈ܡܐ
ܝܫܝ ܦ ̈ܖ ܼܝ ܵܣܐ
ܼ
ܵܦ ܼ
ܕܪܝ ܠܣܝ ܵܵܡ ̈ܝ ܵ
ܨܝ ܼܲ
ܵܢܝ ܵܬܐ:
ܡܫ ܼ
ܡܘ ܸܚ ܸ̈ܒܐ ܸܟܐ ܵܡ ܼ
ܼ
ܠܐ ܵܗܐ ܡܚܵ ܘܝ ܼ

mdlndavis@yahoo.com
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ܓܘܢܐ ܕܠܫܢܢ
ܕܟܬܪ ܵ
ܡܕܠܝܢ ܵܕ ܼܝܒܝܣ
ܫܒ ܼܝ ܵ
ܡܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܠܬܐ ܵ
ܕܦ ܼܲܫ ܵ
ܸܥ ܵ
ܕܐ ܼܢܝ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܸܟܐ ܚܵ ܼ
ܕܪ ܵܒܐ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐܵ ،ܐܦ ܵܐ ܼ
ܝܠܗܼ ،ܡܢ ܵ
ܘܟ ܵ
ܡܝ ̈ ܸܠܐ ܵ
ܕܓܠ ܵܕܝ ܵ
ܒܘܫ
ܟܠܝ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ ܼ
ܚܘ ܵܪܐܲ ܼ ،ܥܝ ܵܢܝ̈ ܼ
ܸ
ܘܣܝ ܼܲܙܪ ܵܕܐ ܸ
ܐܘ ܼܲ
ܸܥ ܵܠ ܸܝ̈ܐ ܝ ܵܢܐܵ .ܡ ܸܕܝܢ ܼܲ(ܒܣܵ ،ܗ ܵܝܓܗ) ܼܐܝ ܵܡܢ ܼܲ
ܡܬܢ ܵ
ܟܘ ܵܟܐ ܝ ܵܢܐ
ܕܒܢܝ̈ ܼ
ܼܲ
ܬܘ ܵܪ ܵ
ܝܬܐ ܼܲ
ܦܘ ܸܛܐ ܝ ܵܢܐ
ܬܘ ܵܬܝ ܵܐ ܼ
ܒܐܝ ܼ
ܠܐܬ ܵ̈ܖ ܵܘ ܸܬܐ ܼ ܲܡܥ ̈ܖ ܼܵܒ ܸܝܐ ،ܢ ܼ ܵܟ ܵܦܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܘܡܚ ܼ
ܢܬܐ ݇
ܠܦ ܵ
ܬܗܘ ܵܝ ܵ
ܒܝ ܵ
ܼܲ
ܕܠܐ ܝ ܵܠ ܲܗ ܸܡ ܵ
ܨܠܝ ܼܲܘ ܼܲ
ܕܐ ܵܢ ܵܫܐ
ܠܡ ܼܲ
ܦܝ ܸ
ܢܬܝ؛ ܵܐ ܸܦܢ ܸ
ܚܠ ܼ
ܕܡܫ ܸ
ܡܘܗܝ )ܼܲ (DNA and Genes
ܚܠܦ ܸܠܗ :ܘܟܠ ܼܲܬ ܼܲܗܪ ܕ ܵܥ ܼܒ ܼܲܕܚ ܵܐ ܵܗܐ ܸܕ ܵܡܐ
ܸܕ ܼ
ܡܫ ܸ
ܝܠܗ!
ܼܲܙ ܵܟܝܵܐ ܵܓܘ ܼܲܘ ܼ
ܪܝ ܼܲܕܢ ܚ ܵܕ ܵܪܐ ܸ
ܢܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܦܫ ܵܡ ܵ
ܕܣܘ ܼܓ ܵܐܐ
ܕܐ ܵܗܐ ܼ ܲܐܝ ܵܟ ܵܢ ܼܝܘ ܵܬܐ ܵܐܦ ܼ ܲܡ ܼ
ܼ ܲܡ ܸ
ܥܒ ܼܘ ܸܕܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ
ܐܘ ܵ
(ܒܘ ܵܫ ܼܝܘ ܵܬܐ) ܼܲ
ܘܠܐ
ܥܝ ܕ ܵܢ ܼ
ܕܒܢܝ̈ ܼ
ܠܛ ܼ ̈ܟ ܼܲܣܢ ܸ
ܡܬܢ ܸܠܐ ܵܒ ܼ
ܼ
ܛܪܝ ܸܠܥܝ ܼܲ ̈ܵܕܢ ܼܲܘ ܲ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܲ
ܠܦܝ ݇
ܠܬܘܠ ܵܕ ܵܬܝ̈ .
ܘܠܐ ܼ ܲܡ ܼ
ܒܠ ܵܫ ܼܲܢܢ ܸ
ܕܗܡ ܸܙ ܼ
ܥܝ ܼܲ
ܵܒ ܼ
ܡܝ ܸ
ܛܝ ܵܡ ܵ
ܐܘ ܵ
ܢܬܐ ܵ
ܕܡ ܸܪܐ
ܡܬܐ ܼܐܝܬ ܵܠ ܲܗ ܼ ܲܡ ܼ
ܟܠ ܼ
ܪܕܘ ܵܬܐ ܸ
ܘܣܦ ܵܪ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ
ܼܝܘ ܵ
ܬܪ ܵܢܐ ܝ ܵܢܐ ܵܩܐ ܵ
ܠܬܐ ܘܫܝ ܵ
ܫܩ ܵ
ܫܘ ܵܬܐܵ .
ܕܚ ݇ܕ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܘܚ ܵܕܐ
ܵܦܬܐ ܼܲ
ܟܠܝ ܼܲܒܪ ܵܢ ܼ
ܪܕܘ ܵܬܐ ܼܡܢ ܵܦ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܫܩ ܵ
ܕܡܝܵܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼ ܲܥܠ ܵ
ܕܐܪ ܵܥܐ ܵ
ܕܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܵܓܘ ܸ ̈ܢܐ
ܠܬܐ ܼܲ
ܼ ܲܡ ܼ
ܒـܪܝ ܵ
ــܬܐܵ .ܐܦ ܸܐ ܢ ܕܒـ ܸܪܥـܝܵـ ܼܲܢܢ ܸܠ ܵܫ ܼܲܢܢ
ܕܐܝـܬ ܵܓـܘ ܼ
ܼܡܢ ܸܡܠـܝـ ܼܘ ܸ ̈ܢܐ ܵܓܘ ܸ ̈ܢܐ ܼ
ܫܡܝܪܡ܇19܇ܣܬܘܐ܇0214
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ܵܗ ܸܘܐ ܵ
ܘܨ ܵܘ ܵܢܐ،
ܚܫܝ ܼܵܒܐ ܲܗܘ ܼ
ܒܓܘ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܒܘܫ ܼܲܣܪ ܵܝܐ ܵ
ܝܠܗ ܼ
ܟܘ ܵܡܐ؛ ܲܗܘ ܼ
ܕܦܝ ܵܫܐ ܸ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܸܐ ܢ ܵܫ ܼ ܲ
ܚܠܗ ܵ
ܕܝ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ؟
ܕܝ ܸܒܕ ܵܥ ܼܒ ܼ
ܡܘ ܼ
ܟܘ ܵܡܐ ܼ
ܚܠܗ ܵܓܘ ܵܢܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܘܫ ܲ ܼ
ܩܠ ܸ
ܝܦ ܸ
ܝܦܐ ܵ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܸܒܕ ܵܫ ܵ
ܵ
ܘܐ ܵܙ ݇ܠܐ ܼܡܢ ܼ ܲܥܠ ܵܦ ܵ
ܕܟܬ ܼ ܸ̈ܒܐ
ܬܘ ܸ ̈ܬܐ
ܟܠ ܚ ܵܕܐ
ܼ
ܨܝ ܵ
ܠܚܘܕ ܼܲܘ ܵ̈ܖ ܸܩܐ ܵ
ܘܬܚܘ ܸ ̈ܡܐ
ܛܠ ܼܢܝ ܸ ̈ܵܬܐ
ܼܲ
ܘܨ ܵܝ ܸ̈ܖܐ ܸܠܐ ܵܡ ܼ
ܝܫܝܲ ܼ .
ܼ
ܚܘ ܸ ̈ܖܐ ܸܒܕ ܵܦ ܼ
ܘܒ ܼ
ܨܘ ̈ܖ ܵܝ ܵܬܝܵ .ܡ ܸܕܝܢ ܼܲ(ܒܣ؛ ܵܗ ܵܝܓ ܲܗ) ܸܣ ܵ
ܚܙܝ ݇
ܘܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐ
ܦܪ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܵܓܘ ܼ
ܼ ܲܡ ܼ
ܵ
ܕܟܠܝ ܸܐ ܵ
ܠܩܝ.
ܡܘ ܸ ̈ܬܐ ܸܒܕ ܵܛ ܼ
ܐܘ ܼܲ
ܘܒܘ ܵܠ ܵܡܐ ܼ ܲ(ܐ ܸ ̈
ܕܘܐ؛ ܵ )Spiceܝܠ ܲܗܵ .ܐ ܸܦܢ ܕܚ ܵܕܐ
ܝܟ ܸܡܠܚܵ ܐ
ܼ
ܼ
ܡܬܢ ܼ ܲܐ ܼ
ܕܝܢ ܵ
ܕܬ ܼ ܸܒܝܠ؛ ܼܐܝ ܵܢܐ ܵ
ܪܘ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܝܘܚ ܵܓܘ ܵܥ ܵ
ܘܕܠܐ ܸܠ ܵܫ ܼܲܢܢ،
ܕܠܐ ܼ ܲ
ܚܣܝ ܼ
ܠܡܐ ܸ
ܼ
ܒܘ ܵܠ ܵܡܐ ܵ
ܠܬܐ ܵ
ܝܟ ܚ ܵܕܐ ܸܡ ܼܐܟ ܲܘ ܵ
ܘܕܠܐ ܸܡܠܚܵ ܐ،
ܕܠܐ ܼ
ܸܬ ܼ ܸܒܝܠ ܸܒܕ ܵܗܘ ܵܝܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܕܠܐ ܸܪܝܚܵ ܐ ܵ
ܗ.ܕ ܵ
ܘܕܠܐ ܲ ܼܛ ܵ
ܥܡܐ!!
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ܕܚܕ ݇
ܠܥܘܗܕܢܐ ݇
ܓܢܒܪ ܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
ܒܚ ܵ
ܐܘ ܵ
ܐܘ ܵ
ܡܬܐ ܼܐܝܬ ܵܪ ܵܒܐ ܼ ܲܦ ̈ܖ ܲ
ܼܲ
ܕܟܐ
ܡܬ ܵܢܝܵܐ ܒܟܠ ܚ ܵܕܐ ܼ
ܕܦܘܠܚܵ ܵܢܐ ܼ
ܨܘ ܸܦܐ ܸ
ܩܠܐ ܼ
ܩܠܝ ܠܚ ܵܕܐ ܡ ܵܢ ܵܬܐ ܼܡܢ ܼܝܘ ܵ
ܪܝ ܸܠܗ ܵܗܘ ܼܵ
ܩܪܐ ܵ
ܥܒ ܵܕܐ
ܓܡ ܼ
ܘܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܦܘܠܚܵ ܵܢܐ ܸ
ܕܗܘ ܼ
ܵܫ ܼ
ܝܘܚ ܼ ܲ
ܘܚܐ (ܥ ܵܕ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ) ܸܒ ܵ
ܡܨ ܼܲ
ܒܦ ̈ܖ ܲ
ܬܦ ܵܩܐ ܼ ܲ
ܝܬܝܗܝܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܒ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܕܠܐ
ܟܡܐ ܵܛ ܸ ̈
ܨܘ ܸܦܐ ܸ
ܝܟ ܵ
ܼ ܲܐ ܼ
ܣܘܥܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܲ
ܟܡܐ ܵܦ ܲ
ܡܘܬ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ܕ ܸܒ ܵ
ܘܒ ܵ
ܫܩ ܵܠܐ ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܪܘܗܝ
ܢܩ ܼ
ܝ ܵܢܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵܥ ܼܒ ܲܘ ܵܕܐ ܥ ܵܝ ܵܕܝܵܐ ܸ
ܕܐܘ ܵ
ܡܬܐ.
ܫܥܝ ܵܬܐ ܼ
ܝ ܵܢܐ ܸܫ ܼܲܡܝܗܝ ܵܓܘ ܼܲܬ ܼ
ܒܫܘ ܵܪܝܵܐ ܕ ܵܐ ܵܗܐ ܸܫ ݇ܢ ܵܬܐܲ ܼ ،ܚ ݇ܕ ܵܗ ܼ ܵ
ܕܫܘ ܸܢܐ ܸܠܗ ܼܡܢ ܵܐ ܵܗܐ ܵܥ ܵ
ܕܟܐ
ܠܡܐ ܼ
ܵܡܝܢ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ܸܒܢܝ ܼ
ܼ
ܝܘ ܵܡܐܲ ܼ ،ܚ ݇ܕ ܸܓܠܝ ܲ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐܲ ܼ ،ܚ ݇ܕ ܵܣ ܲ
ܵܦ ܲ
ܵܢܘ ܵܪܐ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܼ
ܪܨܘ ܵܦܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ .ܗܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܝ ܼ
ܠܝ ܵܦܐ ܸ
ܒܚ ܵ
ܐܘ ܵ
ܩܠܐ ܼܲ
ܐܘ ܵܡ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܡܬ ܵܢܝܵܐ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܘܚ ݇ܕ ܵܥ ܼܒ ܲܘ ܵܕܐ ܼ
ܪܘܬ ܼ
ܦܝ ܼ
ܠܝܣܬ)ܲ ܼ ،ܚ ݇ܕ ܼ
ܕܫ ܼ
(ܓ ܼܘܪ ܵܢ ܼ
̣
ܲ
ܪܝܙ ܵܓܘ ܚ ܵܕܐ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ 1904
ܝܠܝ ܵܕܐ ܸ
ܕܬ ܼܒ ܼ
ܼ
ܒܡܕܝ ݇ܢ ܵܬܐ ܼ
ܦܝ ܵܫܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ܼ
݇ܗ ܵܘܐܼ .
ܣܦܝ ܵ
ܵܡܝܢ ܼ ܲܟܠ ܵܕ ܼܢܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܦ ܲ
ܡܝ ܵ
ܠܝ ܵܦܐ
ܼܲܒ ܼ
ܪܨܘ ܵܦܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܝ ܼ
ܪܙܐ ܸܒܢܝ ܼ
ܪܬܐ ܵ .ܒ ܸܒܗ ܼ
ܝܬܘ ܵܬܐ ܼ
ܣܝ ܵܡܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܪ ܵܒܐ ܵ
ܝܠܝ ܵܦܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܕܥܠ ܼ
ܝܡܘ ܸܬܗ ܼ
ܵܡܝܢ ܼܡܢ ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐ ܲ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ܸܒܢܝ ܼ
ܟܬ ܼ ܸ̈ܒܐܼ .
ܕ ܼ
ܒܚ ܵ
ܕܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐ ܼܲ
ܬܘ ܵ
ܠܡ ܵܕܐ ܼ ܲ
ܪܘܬ
ܦܝ ܼ
ܩܠܐ ܼ
ܫܩܝ ܵܠܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܕܫ ܼ
ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܸܝ ܵܡܝܵܐ ܼܡܢ ܵܒ ܸܒܗ؛ ܵܐܦ ܼ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܼܡܢ ܵܡܪܝ ܵܗ ܼܒ ܼܝܠ ܼܲܙ ܵ
ܘܣ ܲ ܼܠ ܵܡܣ..
ܪܡܝ ܼܲ
ܣܩܘ ܵܦܐ ܼ
ܼ
ܕܐܘ ܼ
ܝܥܐ ܵܐ ܸܦ ܼ
ܒܚ ܵ
ܐܘ ܵ
ܩܠـܐ ܼܵ
ܥܒ ܸܪܗ ܼ ܲ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ (ܵ )1951ܗܘ
ܡܬ ܵܢܝܵܐܸ .
ܕܥܒ ܵܕܐ ܼ
ܵܪ ܵܒܐ ܲ ܼܓܠ ܸܕܐ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ܼ ܸ
ܥܬܝܕ ܼܲܒ ܵ
ܬܘ ܵܪܝܵܐ ܵ
ܘܦ ܵ
ܒܫ ݇ܢ ܵܬܐ
ܪܣܝܵܐܸ .
ܒܬܪܝܢ ܸܠ ܵܫ ܸ ̈ܢܐܵ :ܐ ܼ
ܣܠܗ ܠܡ ܲ ܼܓܠ ܵܬܐ ܼ ܲܕ ܼ
ܸ
ܦܪ ܸ
ܗܪ ܵܢܐ ܸ
ܬܐ ݇
ܥܝ ܵܣܐ ܼ ܲܥܡ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܟܘ ܸܪܫ
ܒܝ ܼ
ܝܟ ܵܪ ܼ
ܟܡܐ ܵ̈ܖ ܼ
ܚܡܘ ̈ܗܝ ܼ ܲܟ ܼ
ܣܠܗ ܲܘܢ؛ ܼ
 1951ܡܫ ܼܘ ܸ
ܫܝ ܸ̈ܖܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܟܬܪ ܸܘ ܲ
ܠܣܘܢ
ܫܘܪ ܼ
ܟܬܪ ܵܐ ܼ
ܠܝܵܐ ܵܡܪܝ ܝ ܸ
ܡܘ ܵܪܕܚܵ ܐܢ ܘ ܵܕ ܸ
ܵܘܣܦܵ ،ܕ ܸ
ܟܬܪ ܸܐ ܼ
ܵܡܝܢܵ ،ܕ ܸ
ܸܒܢܝ ܼ
ܫܡܝܪܡ܇19܇ܣܬܘܐ܇ܫܡܝܪܡ
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ܥܬܐ ܵܣ ܵ
ܦܪ ܵ
ܕܣܝ ܵ
ܠܫ ܵ
ܢܨܘܪ ܵ
ܕܥܠ ܸ ̈
ܒܡܬܚܵ ܐ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܕ ܸ
ܝܡܐ ܵܐ ܼ
ܸܒܝܬ ܼ ܲܡ ܼ
ܘܬ ܼ
ܝܬܐ ܲ ܼ
ܦܘ ܵܬܐ ܼ
ܕܣ ܵ
ܒܚ ܵ
ܬܘ ܵܪ ܵ
ܫܩ ܵܠ ܲܗ ܵܪ ܵܒܐ ܵܦ ܲ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ܼ ܲ
ܝܬܐ.
ܦܪ ܼܝܘ ܵܬܐ ܵܐ ܼ
ܩܠܐ ܸ
ܼ
ܣܘܥܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܼܲܫ ܼ
ܕܦܘܠܚܵ ܼܢܘ ܲܗ ܸ
ܵ
ܵ
ܵ
ܟܬ ܼ ܸ̈ܒܐܲ ܼ :ܚ ݇ܕ ܵ
ܘܦܪܝ ܵܣܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܪ ܵܒܐ ܵ
ܒܝ
ܨܡ ܵܢܐ
ܒܘ ܸ
ܼ
ܼ
ܒܘܬ ܪ ܼ
ܟܬ ܼܵܒܐ ܼ
ܫܒ ܲܘܩ ܼܡܢ ܐ ܵܗܐ ܵܗܘ ܼ
ܟܡܐ ܼܡܢ ܵ
ܝܘ ܵܡܐ ܼܲ
ܘܕܣ ܲ
ܕܒ ܸܒܗ ܵ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ ܵܦ ܵ
ܡܫ ܵ
ܟܬ ܼ ̈ܒܐ ܵ
ܐܘ ܵ
ܪܣܝܵܐ ܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܡܗܐ
ܠܘܐ ܼܝܙ ܼ
ܼ
ܪܫܢ ܸ
ܢܩܝ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼ ܲܡ ܲ ܼܠ ܵ
ܪܣ ܲ
ܵܡܝܢ ܼ ܲܐ ܵ
ܦܬܐ ܼܲ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ .ܒ ܸܡܬܚܵ ܐ
ܪܘܬ ܼ
ܦܝ ܼ
ܕܫ ܼ
ܢܘܣܵ ،ܐܦ ܚ ܵܕܐ ܸܦ ܼ
ܸܒܢܝ ܼ
ܕܐ ܼ ܲ
ܠܛ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܕܣܝ ܵ
ܕܫܘ ܵ
ܵ
ܥܬܐ
ܫܘܚ ܵܠ ܵܦܐ ܼ
ܕܟܡܐ ܵܕܘ ܸ ̈ܖܐ؛ ܼܡܢ ܵܒ ݇ܬܪ ܼ
ܬܪܢ؛ ܵܗܘ ܼܲܗ ܵܕ ܵܡܐ ܼ
ܡܕ ܵ
ܕܛ ܵ
ܘܬܒܐ ܵ
ܡܘ ܵܬܐ ܼܲ
ܒܪ ܵ
ܗܪܢܵ ،ܐܦ ܸܪܫ ܵܣ ܲ
ܼܲ
ܕܡ ܼܵ
ܕܣ ܵ
ܢܬܐ ܵ
ܗܡܐ
ܓܒ ܵܪ ܵܢܐ ܼܲ
ܘܬ ܸ
ܕܐ ܼ
ܝܘ ܼ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܲ ܼ
ܣܘܪ ܵܝܝܵܐ ܵ
ܕܐ ܵ
ܫܛܪ ݇ܗ ܵܘܐ ( 1983ـ .)1981
ܼ
ܕܣܦܪ ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐ ܸ
ܡܘܚ ܸܝܐ
ܦܘܠܚܵ ܵܢܐ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ .ܗܘ ܼ
ܟܠܝܗܝ ܼ ܲܐ ܸܢܐ ܸܒܫ ܸܥ ܸܠܠ ܼ
ܐܘ ܵܡ ܵܢܝܵܐ ܕ ܼ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܼܡܢ ܲ ܼ
ܠܛܐ ܸܠܗ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܼܲܒ ܵ
ܠܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐ ܼܲ
ܘܦܘ ܵ
ܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐ
ܗܪܐܵ .ܐ ܵܗܐ ܼ
ܪܘܬ ܼ
ܦܝ ܼ
ܸܠܗ ܼ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܼ
ܕܫ ܼ
ܠܦܐ ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܵܓܘ ܼܐܝ ܵܕܐ ܼ ܲ
ܼܲ
ܒܐ ܸ ̈
ܵ
ܕܪ ܵܒ ܸ ̈ܢܐ ܵ
ܠܟܬ ܼ ܸ̈ܒܐ ܼܲܩ ܼܕܝ ܸ ̈ܫܐ
ܣܚܝ ݇ܗ ܵܘܘ
ܕܟܐ ܵܢ ܼ
ܘܟܗ ܸ ̈ܢܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܸ
ܘܪ ܵܒܐ ܸܡ ܼܲܢܝܗܝ ܼ ܲ
ܵ
ܵܘܣܦ ܚ ܵܢ ܼܢܝ ܲ
ܒܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܼܲܬܝܗܝܼ .ܐܝ ܵܢܐ
ܫܘܥ ܸ ̈ܖ ܵܫ ܸܝܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
ܝܟ ܵܡܪܝ ܝ ܸ
ܡܐ ܼ
ܵ
ܡܠܗ ܵ
ܘܒܒܪ ܵ
ܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܝܬܐ
ܪܓܐ ܸܟܡ ܸܥ ܵܠܝܵܐ
ܠܐ ܵܗܐ ܼ
ܠܚ ݇ܕ ܼ ܲܕ ܵ ܼ
ܵܡܝܢ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ܸܒܢܝ ܼ
ܼ
ܡܘ ܸܪ ܸ
ܐܘ ܵ
ܦܪܝ ܵܣܐ ܸܠܗ ܘܩ ܸܢܐ ܸܠܗ ܼܲ
ܡܬܐ
ܡܗܘ ܵܬܐ
ܼ
ܘܛܒ ܼܝ ܼܒ ܼܘ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼ
ܡܫ ܼ
ܕܡܝ ܸ̈ܖܐ ܼ
ܼ
ܕܨܘ ̈ܖܝ ܸܵܬܐ ܼ
ܬܘ ܵܪ ܵ
ܐܘ ܵܡ ܵܢܐ ܥ ܵܝ ܵܕܝܵܐ؛ ܸܐ ܵܠܐ
ܵܡܝܢ ܸܠܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܐܚܟ ܼܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܵܐ ܼ
ܥܝ ܵܣܐ ܸܒܢܝ ܼ
ܒܬ ܼ ܸܒܝܠܼ .
ܝܬܐ ܸ
ܕܠܗ ܵ
ܦܘܗܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ
ܢܕܝ
ܐܘ ܵܡ ܵܢܐ ܼܲܒܪ ܵܝ ܵܢܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܠܗܘ ܸܡ ܼ
ܵܗܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܕܝܠܝ ܼ
ܘܡܘܙ ܸܝ ܸ
ܼ
ܼ
ܼ ܲܡ ܵ
ܢܩ ܵ
ܣܘ ܵ
ܫܩ ܸܠܗ ܚ ܵܕܐ ܵܦ ܲ
ܐܘ ܵܡ ܸ ̈ܢܐ ܼܲ
ܥܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܵܐ ܼܲܢ ܵ
ܝܬܐ
ܠܦ ܼܢܘ ̈ܗܝ ܼ
ܘܡܢ ܼ
ܕܝܗܵ .ܗܘ ܸ
ܕܩ ݇ܕܡ ܼ ܸ
ܘܒܐ ܵܗܐ ܵ
ܐܙܐ ܵ
ܟܝܘ ̈ ܸܠܐ ܵ
ܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐܵ .ܗ ܼ ܵ
ܝܗ ܼܒ ܸܠܗ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܪ ܵ
ܕܟܐ
ܠܐ ܵܗܐ ܼ
ܘܒܪܐ ܸܠܗ ܠ ܼ
ܝܬܗ ܸ
ܒܪ ܸ
ܸ
ܒܚ ݇ܕ ܵ
ܦܝ ݇
ܨܡ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲ
ܒܠ ܵܫ ܵܢܐ
ܕܐܝ ܼܲܡܢ
ܒܘ ܸ
ܨܘ ̈ܖܝ ܼ
ܕܬܪܝܢ ܼ
݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܫܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܵܬܘܗܝ ܼ
ܟܬ ܼܵܒܐ ܸ
ܸ
ܵ
ܦܪܣ ܸܠܗ ܵ
ܕܐܘ ܼܲ
ܦܪ ܵ
ܡܬܢ
ܒܟܠ ܲܗ ܸܬ ܼ ܸܒܝܠ
ܡܠܗ ܸ
ܠܫ ܵܡܐ ܼ
ܼ
ܢܣܝܵܐ (ܸ )1993ܫ ܸܡܗ ܸ
ܘܡܘ ܸܪ ܸ
ܒܣ ܵ
ܕܒܪܝ ܵܬܐܵ .ܗ ܼ ܵ
ܕܐ ܵ
ܕܟܐ ܵܗܘ ܚ ܵܕܐ ܵܓ ܵܗܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܬܐ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ
ܼ
ܡܘ ܸ ̈ܬܐ ܼ
ܘܡܘ ܸܬ ܼܒ ܸܠܗ ܸ
ܼ
ܕܪܐ ܸ
ܡܘܚ ܸܝܐ ܸܠܗ ܵ
ܘܫ ܸܡܗ ܵܦ ܵ
ܬܘܪܵ ܼ .
ܝܠܗ ܼܲܗܠ ܼ ܲܐ ܼܲܒܕ.
ܕܟ ܸܪܗ ܸܚܠ ܵܝܐ ܸ
ܠܐ ܼ
ܼ
ܝܫ ܵܢܐ ܸ
10
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ܥ ܼܝ ܵܣܐ ܒ ܵ
ܡܝܢ
ܸܢܝ ܼ
ܕܝ ܒ ܵ
ܸܐܡ ܵܪܐ ܝܠܸܗ؟
ܼ
ܡܘ ܼ
ܵ
ܒܐ ܵܗܐ ܼ ܲܦ ܵ
ܣܘ ܵ
ܕܫ ݇ܢ ܵܬܐ 1980
ܩܪ ܼܲܒܚ ܠܚ ܵܕܐ
ܪܓ ܵܕܐ ܸ
ܼ
ܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ ܼܡܢ ܼ
ܐܬܐ ܸܒܕ ܼ ܲܡ ܸ
ܘܐܘ ܵܡ ܼܢܘ ܵܬܐ ܵ
ܗܘ ܵ
ܢܕܘ ܵܩܐ ܼ ܲ
ܬܐ ܵܣ ܸ ̈ܢܐ
ܕܪܐ ܼܲ
ܕܐ ܼ
ܪܕܘ ܵܬܐ ܼ
ܕܡ ܼ
ܒܝܕ ܼ ܲܨ ܼ
ܕܦܝ ܵܫܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐܼܲ .ܫ ܸ
ܼ
ܵ
ܟܬܪ ܵܡ ܵ
ܡܝ ܼܲܲܩ ܵ
ܪܬܐ ܼ ܲܡܚܵ ܵ
ܡܝ ܼܲܩ ܵ
ܪܬܐ ܲ
ܕܠܝܢ
ܢܕܘ ܵܩܐ ܼܲ
ܕܐ ܵܗܐ ܼ ܲܨ ܼ
ܪܬܐ ܵܕ ܸ
ܠܘ ܵܪܝܢ ܵܕ ܼܝܒ ܼܝܣ ܘ ܼ
ܵܕ ܼܝܒ ܼܝܣ ݇ܗ ܵܘܘܵ .
ܡܩ ܵ
ܒܐ ܵܗܐ ܼܲ
ܠܚ ݇ܕ ܵ
ܝܠܗ ܼ ܲ
ܟܡܐ
ܕܥܝ ܵܣܐ ܸܒܢܝ ܼ
ܒܠ ܼܢܘ ܵܬܐ ܡ ܵܢܚܵ ܐ ܼ
ܵܡܝܢ ܓ ܼܘ ܸܘ ܵܒܐ ܸ
ܐܘ ܼܲ
ܝܠܗ ܠ ܼܲܬ ܼܲ
ܡܬܢ.
ܠܦܘܬ ܼ
ܚܡܢܝ ܼ
ܵܬܘ ̈ܗܝ ܼ
ܫܘ ܵܐ ̈ ܸܠܐ ܼ
ܼ
ܘܡܘ ܸܕ ܵܥܐ ܸ
ܝܠܗ؟
ܡܘ ܼ
ܕܦܠܚܵ ܵܢ ܼ
ܘܟ ܲܘܢ ܼ
ܫܼ :ܢܝ ܵܫܐ ܸ
ܕܝ ܸ
ܕܘ ܸ ̈ܬܐ ܦ ̈ܖ ܼܝ ܸܫܐ ܵܓܘ ܵܫ ܵ
ܝܠܗ ܵܥ ܼܒ ܼܘ ܵ
ܦܵ :ܙܘ ܵܕܐ ܼܡܢ ܸ 42ܫ ܸ ̈ܢܐ ܵܝܠ ܲܗ ݇
ܦܘ ܵܬܐܵ .ܩܐ
ܘܬ ܼ
ܕܗܘ ܼܝ ܼܝ ܸ
ܢܘ ܸ ̈ܢܐ؛ ܵ
ܟܬ ܼܒ ܵܬܐ ܵ
ܵ
ܘܩ ܲ
ܟܝܘ ̈ ܸܠܐ ܵ
ܝܘܢ ܼ ܲ
ܬܘ ܼܲܬܢ ܓ ܼܘ ܵ
ܕܐ ܵ
ܕܡ ݇ܫܟ ܸܚܢ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܒܐ ܵܗܐ
ܟܡܐ ܼ
ܪܒܐ ܸ
ܠܗ ܲܘܢ ܵ
ܕܟܐ ܵܡܨ ܵܝܐ ܵܫܪܝܵܐ ݇
ܟܠܝ
ܦܘܠܚܵ ܼܢܝ ܼ
ܝܘܢ ܠܚ ܵܕܐ ܵܐ ܲ ܼܠܦ ܸܒܝܬ ܸ
ܼ
ܐܘܦ ܸܡܛܝܵܐ ܸ
ܘܟ ܸܠ ܵ
ܬܘ ܸ ̈ܬܐ ܵ
ܒܝ ܵܐ ܵ
ܕܒ ܼ ܲ
ܓܪܦ ܼܝ،
ܸܟܬ ܸ ̈ܖܐ ܼܲ
ܐܘ ܵܡ ܵܢ ܸܝ̈ܐ ܗ.ܕܲ ܼ .ܨܝ ܼ
ܒܫܘ ܼܓ ܵܠ ܼܢܝ ܼ
ܵܪܘ ܵܬܐ ܼ
ܨܡܢܼ .
ܪܕܘ ܵܬܐ ܵ
ܬܝ ܵ
ܩܬܐ ܼܲ
ܪܓ ܼܘ ܲܗ ܸܥ ܵܠܝܵܐ ܵܓܘ ܼܲ
ܝܘܢ ܼ ܲܡܚ ܸܙܢ ܼܲ
ܫܡܝܵܐ
ܬܘܪ ܼ ܲܥ ܼ
ܕܐ ܼ
ܠܡ ܼ
ܘܠܕ ܼ
ܸܒܥܝܵܐ ܸ
ܒܠܘ ܸܝ̈ܐ ܵ
ܕܝܘ ܵ
ܠܝ ܵܙܘ ܵܕܐ ܼܡܢ ܵ 42ܬ ܲ
ܦܠܝ ܸ ̈ܚܐ ܼ ܲܥܠ
ܠܦ ܵܢܐܵ .ܐ ܼܕܝܵܐ ܼܐܝܬ ܼ
ܼ
ܦܝ ܸ ̈ܫܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܕܟܠܝ ܼ
ܚܘܡ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼ ܲܡܚ ܵܙ ܵ
ܝܬܝ ܼܲ
ܐܘܪܚܵ ܐ ܵܠ ܲ
ܡܬܝ
ܐܘ ܼ
ܠܒܢ ̈ܝ ܼ
ܝܘܢ ܼ ܲܡ ݇ܫܟ ܸܚܢ ܚ ܵܕܐ ܼ
ܸܓܠ ܵܕܐ؛ ܼܲܗ ܼ
ܡܘ ܸܢܐ ܸ
ܡܘ ܸܚ ܸ̈ܒܐ.
ܼ
ܘܡܚ ܵܙ ܵ
ܵܕܬܐ ܼܡܢ ܵܦ ܸܪܣ ܵܩܐ ܲ ܼܠ ܼܲܒ ܵ
ܠܝ ܚ ܵܕܐ ܟܝ ܵ
ܠܬܐ ܼ ܲ
ܼܲܩ ݇ܕܡ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܝܬܐ
ܟܡܐ ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܼܐܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܕܫـ ܼܘ ܼܓ ܵܠܢــ ܼ ̈ܝ ،ܐ ܼܝـ ܵܢـܐ ܵ
ܝܘܢ ܕ ܼ ܲܐ ܵ
ܕܩܘ ܸܘܡـܠـ ݇ܗ ܲܘܢ ܵܠܐ
ܘܫܘܚ ܵܠـ ܸ ̈ܦܐ ܼ
ܗܘ ܵܠـ ܸ ̈ܬܐ ܼ
ܦـܫ ܵـܡـܐ ܸ
ܫܡܝܪܡ܇19܇ܣܬܘܐ܇0214
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ܕܐܝ ܵܩ ܵܪܐ؛ ܵ
ܠܗ ܲܘܢ ܵ
ܝܗ ܼܒ ݇
ܦܫ ܵܡܐ
ܫܘ ܼܓ ܵܠ ̈ܢ ܼܝ ܒܚ ܵܕܐ ܼ ܲܥܝ ܵܢܐ ܼ
ܫܩܝ ܼ ܲܥܠ ܼ
ܦܣ ܵܣܐ؛ ܵܬ ܵܡܢ ܸܟܐ ܲ ܼܓ ܼ
ܸ
ܵ
ܝܘܢ ܼܲ
ܫܘ ܼܓ ܵܠـ ̈ܢ ܼܝ ܼܲܗܠ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܵ
ܲܩܪܝ ݇
ܕܓ ܼܲܢܢ ܐ ܼܝ ܵܢܐ
ܡܝ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܕܢܘ ܼܟ ̈ܖ ܸܝܐ ܼ
ܕܬ ܸܢܢ ܼ
ܒܘܫ ܸܟܐ ܼ
ܸ
ܵ
ܵ
ܢܫܐ ܵ
ܕܟ ܵ
ܕܓ ܼܲܢܢ ܸܙܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܝ ܵ
ܠܘ ܵܬܐ ܘܠܐ
ܒܘ ܵܕ ܼ
ܵܘܡܐ ܸܒܕ ܵ ܼܓ ܸܠܒܠ ܲܗ ܼ
ܝܘܢ ܸ
ܪܓܡ ܸ
ܸܟܡ ܚܵ ܸܬ ܲ ܼ
ܕܐ ܲ
ܕܝܘܡ ܸܒܚ ܵܙܝܵܐ ܝ ܵܢܐ.
ܪܘ ܵܬܐ؛ ܸ
ܣܦܝ ܼ
ܝܟ ܸܡ ܲ ܼܠ ܸ ̈ܬܐ ܼ
ܡܘܪ ܸܕ ܸ ̈ܢܐ ܸ
ܼ
ܘܒܕ ܚܵ ܸܙܐ ܼ ܲܐ ܼ
ܚܘ ܵ
ܝܠܗ؟
ܡܘ ܼ
ܕܦܘܠܚܵ ܵܢ ܼ
ܘܟ ܲܘܢ ܼ
ܪܙܐ ܼ
ܫܼ :
ܕܝ ܸ
ܐܘ ܵܡ ܵܢ ܸܝ̈ܐ ܝ ܵܢܐ ܵ
ܗܘ ܵ
ܪܬܝܢ ܵ
ܝܘܢ
ܕܒܘܫ ܵܙܘ ܵܕܐ ܼ
ܦܼ :
ܘܐ ܼܕܝܵܐ ܼ ܲܟ ܼ
ܟܬ ܼ ܸ̈ܒܐ ܼ
ܠܘ ܵܫܐ ܸ
ܝܘܢ ܼܲܬ ܸ
ܕܪܐ ܸ
ܝܘܢ ܵܪ ܵܒܐ ܸܡܢܕ ܵܝ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸ ̈ܬܐ ܵܓܘ ܼ ܲܚ ܵ
ܨܡ ܵ
ܘܒ ܵ
ܵܩܐ ܼܳܲܲܒ ܵ
ܚܫ ܼܵܒܐ
ܩܠܐ
ܕܟܬܝ ܼܒ ܵܬܐ؛ ܸ
ܼ
ܢܬܝܸ .ܒܪܝܵܐ ܸ
ܝܘܢ ܼܲ
ܥܬܝܕ ܸܒܕ ܵܗ ܷܼܘ ܼܝ ܵܪ ܵܒܐ ܼܝܘܬ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ܵܩܐ ܸܡ ܲ ܼܠ ܼܲܬ ܵ
ܢ.ܗܘ ܝ ܵ
ܫܠܢ ܼܡܢ
ܵܘܡܐ ܼ
ܒܕ ܼ
ܓܪ ܲ ܼ
ܕܐܝ ܵܕܐ ܸ
ܸ
ܵ
ܲ
ܵ
ܵ
̈
݇
ܵ
ܡܚܵ ܝܬܐ ܵ
ܘܝ ܠ ܼܙܝ ܼܲܡܢ.
ܫܘ ܼܓܠ ܸ ̈ܢܐ ܼܝܘܬ ̈ܖ ܵܢ ܸܝܐ ܸܒܕ ܵܗ ܼ
ܕܐܘ ܵܕ ܸܠܐ ܸ
ܕܓܘ ܸܪ ܵܫܐ ܼ
ܘܢܦ ܼܠܢ ܵܒܬܪ ܼ
ܩܘ ܸܪܐ ܲ
ܝܬܘܢ ܼܲ
ܪܙܝ؟ ܼ ܲܐܚܟ ܼܝ ܸܟܐ ܵܡ ܸܨܝܢ ܼܲܬ ܸܢܢ؛ ܸܦܠܚܵ ܵܢܐ
ܚܘ ܼ
ܒܕ ܼ
ܡܘ ܼܕܝ ܸܠܗ ܼ
ܥܬܝܕ ܼ
ܼܲܒ ܼ
ܐܘܪܚܵ ܐ ܵ
ܬܘ ܵܪܝܵܐ
ܠܝ ܵܬܐ ܕܟܠ ܵܐ ܼ
ܕܡ ܸܨ ܢ ܼܲܗܠ ܵܡ ܼ
ܡܬܝ ܒܟܠ ܼ
ܐܘ ܼ
ܵܩܐ ܼ
ܘܬܝ؛ ܵܐ ܵܗܐ ܵܘ ܼ
ܠܚܢ ܼ ܲ
ܘܐ ݇ܢܬ ܵܕ ܼܒ ܸܚܬ ܵ
ܕܚܘ ܵܒܐ
ܘܗ ܼܲܘܚ ܣܩ ܼܝ ̈ ܸܠܐ ܼ
ܒܪܘܚܵ ܐ ܼ
ܵܝܠ ܲܗ؛ ܼܲܣ ܼܲܒܒ ܸܐ ܢ ܵܐ ܵܢܐ ܵܦ ܸ
ܵܘܡܐ ܸܡ ܲ ܼܠ ܼܲܬܢ ܸܒܕ ܵܟܠܝܵܐ ܼ ܲ
ܪܘ ܵܬܐܵ ،
ܼܲ
ܠܐ ܼ ̈
ܕܠܐ ܸܫܟ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܝ ܵ
ܘܒܕ ܵܛܪܝܵܐ
ܩܠܘ ܲܗ ܸ
ܪܝ ܼ
ܘܫ ܼ
ܫܛܐ ܵܠ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܐ ܵܓܘ ܼ ܲܚ ܵ
ܵ
ܪܕܘ ܵܬܐ ܸܬ ܼ ܸܒܝ ܵܠ ܵ
ܩܠܐ ܼ ܲ
ܘܦ ܵ
ܝܘܢ ܼ ܲܥܠ
ܕܡ ܼ
ܝܬܐܵ .ܐ ܼܕܝܵܐ ܸܦܠܚܵ ܵܢܐ ܸ
ܠܕܦ ܵܢܐ ܵ
ܪܬܐ ܵ
ܓܡ ܵ
ܼ ܲܡ ܼܲ
ܠܝ ܸܗ ܼܒ ܼܝ ܵ
ܕܐ ܲ ܼܠܦ ܸܒܝ ܸ ̈ܬܐ
ܕܐ ܲ ܼܠܦ ܸܒܝܬ ܼ
ܘܐܝܬ ܼ
ܕܡ ܸܨ ܢ ܼ ܲܡ ܸ
ܟܠ ܸܢܗ ܸ
ܼܲ
ܡܫ ܸ̈
ܕܕܘܢ ܸܝ̈ܐ.
ܡܗܐ
ܘܓܡܝ ܸ̈ܖܐ ܼ
ܼ
ܲ
ܝܠܘܦ ܼ ܲ
ܡܘ ܼܟ
ܘܡ ܸܠܦ ܸܠ ܵܫ ܵܢܐ ܕ ܸܝ ܼ
ܡܘ ܼܟ
ܸܐ ܢ ܸܠـܐ ܵܒ ܸܥܬ ܵܬ ܸܠـܩ ܸܫ ܼ
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ܒܕ ܢܚܡܬܝ ܩܬܝ
ܠܗ ܲܘܢ ܸܣ ܵ
ܝܣܝ ܼ ܲܪܝܗܝ ݇
ܦܘ ̈ܬ ܼܝ
ܼ
ܵ
ܠܝ
ܕܠܐ ܵܦ ܸܠܛ ܵܩ ܼ
ܠܩܢܝܵܐ ܼܲ
ܼܲ
ܠܝ.
ܚܕ ܸܪܗ ܵܒ ܼ
ܘܩ ܵܠ ܵܡܐ ܸ
ܠܗ ܲܘܢ ܸܒܟ ܵܪ ܵܙܐ ܸܚ ܵ
ܕܟ ܵ
ܼܲܗܠ ܼ ܲܐ ܼܲܒܕ ݇ܗ ܸܘܐ ݇
ܕܙܠܘܡ ܸ ̈ܝܐ
ܬܘܐ
ܼ
ܪܦܐ ܸ
ܡܥܐ ܼ ܲ
ܝܢܝ.
ܕܥ ܼ
ܵܓܘ ܼ ܲܥܝ ܵܢ ܸ ̈ܬܐ ܕ ܸܕ ܸ̈
ܚܘ ܸ ̈ܬܐ ܵ
ܪܒܘ ܸܛܐ؛ ܼܲ
ܡܩ ݇ܕܡ ܼ ܲܡ ܵ
ܘܚܐ ܼܲܣ ܵ
ܡܡ ܸ ̈ܢܐ
ܕܦ ܸ ̈
ܼ ܲܦ ܼ
ܪܬܘ ܸܠܐ؛ ܼ ܲܥ ܼ
ܘܩ ܲ
ܵ
ܛܘ ̈ ܸܠܐ.
ܵܗܐ...
ܝܘܢ ܸܒ ܵ
ܫܠ ܵܡܐ
ܒܢܝܚܵ ܐ ܼܲܫ ܼ
ܪܘ ܸܝܐ ܸ
ܼܢܝܚܵ ܐ ܼ
ܵܩܐ ܵ
ܫܬܐ ܼ ܲ
ܓܪ ܵ
ܕܐ ܸܢܐ ܼܲܕ ̈ܖ ܸܕܐ
ܵ
ܒܗܝ ܕ:
ܘܗ ܼܒ ܼܝ ܼܝ
ܫܝ ܵܡܐ ܼ
ܝܠܗ ܵܓܘ ܼ ܲܥܦ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ܼܲ
ܵܗܘ ܼ
ܕܣ ܼܒ ̈ܖ ܼܝ ܸ
ܚܘ ܵܒ ܼܟܝ ܼ
ܩܒ ܼܝ ܵܪܐ ܸ
ܼܲ
ܝܟ ܥ ܵܝ ܵܕܐ ܼ ܲ
ܕܥܠ ܼ ܲܥ ܼܢܝ ܸ ̈ܕܐ
ܘܐ ܼ
ܫܡܝܪܡ܇19܇ܣܬܘܐ܇0214
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ܦܬܝ ܸ ̈ܚܐ
ܕܒ ܼܟܝܵܐ ܒܟܠ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܼܲܬ ̈ܖ ܵܥ ܸܢܐ ܸ
ܕܐ ܼܒ ̈ ܸܠܐ
ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܥ ܼܒ ܵܕ ܸ ̈ܢܐ ܸ
ܣܒ ܼܲ
ܒܘܬ ܵ
ܪܬܝܗܝ ܼ ܲܥܠ ܼܢܘܚܵ ܵܡܐ
ܼ
ܕܒܫ ܼܲܗ ܵ
ܲܬܒ ܸ ̈ܢܐ ܵ
ܼܝ ܼܵ
ܪܬܐ.
ܕܐܘܦ ܼ ܲܐ ݇ܢܬܝ ܼܡܢ ܼ ܲܥ ܵ
ܦܪܐ
ܼ
ܘܗ ܼܒ ܼܝ ܼܝ ܸܒܕ ܵܢ ܵ
ܬܝ،
ܚܡܬܝ ܵܩ ܼ
ܕܣ ܼܒ ܼ
ܼܲ
ܪܝ ܸ
ܡܬܝ.
ܐܘ ܼ
ܼ
ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ
 0ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ 0213
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̈
ܡܘܫܚܬܐ ܟ ̈ܖܝܐ
ܝܬܝ ܼܵܒܐ ܵ
ܕܟ ܵ
ܠܪ ܵ
ܠܟܣ ܼܲܘܪ ܵܕܐ
ܬܘܐ ܼ
ܘܡܐ ܸ
ܠܝ ܸ
ܚ ܸܙܐ ܼ
ܵ
ܚــܬ ܵܪܐ ܵ
ܕܗ ܸܘܐ ܵܠــܥـ ܲܘ ܼܲ
ܝـܟ ܵ
ܙܘܪ ܵܕܐ
ܒܓ ܼ
ــܢـܘܗܝ ܼ ܲܐ ܼ
ܠܛ ܵ
ܝܪܐ
ܸ
ܢܗ ܸ
ܣܠـܗ ܲ ܼ
ܕܣ ܼܟ ܵـܠܐ
ܥـܠـܝ ܼܲ
ܝܕ ܼ
ܸ

ܬܝܐ ܼ ܲ
ܠܘܥـ ܵܕܐ ܕܚـ ܼܘ ܵܒܐ
ܼ ܲܟܕ ݇ܐ ܼ ܵ
ܼܲܗܪ ܸܠـܐ ܚܵ ــ ܼܕܪ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܡܪ ܵܕܐ

܀܀܀܀܀
ܝܠـܗ ݇
ܚܝ ܵܫـܐ
ܥـܒܪ
ܢܫـܝ ܸܠـܗ ܼܲܕ ܼܲ
ܼ
ܼ ܲܡ ܼ
ܘܪ ܼ
ܕܦܪܝ ܵܩـܐ ܸ
ܚܡܢ ܼܲ
ܦܝ ܵܫـܐ
ܠܕ ܼ
ܵܠـܐ ܼܲܬ ܸ
ܝܠـܗ ܼ
ܥܬܝـܕ ܸ
ܕܒܚܫ ܵܟـܐ ܸ
ܡܐܘܪܚܵ ـܐ ܵ
ܕܩـ ܸܐܡ
ܐܘܪܚܵ ܐ ܼ
ܫܒ ܺܘܩ ܼ
ܲ ܼܠܝܬ ܦܝ ܵܵܫـܐ ܼ
ܚـܡـܢ ܼ ܲܥـܠ ܸܐ ܲ
ܢـܝ ܵـܫـــܐ
ܼܲܬ ܸ
ܝـܠــܗ ܼ
ܕܝـــܘܡ ܼ ܲܟـــܕ ܸ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ
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ܐܢܐ
ܕܝ
ܩـܘ ܸܠــܗ ܵܟ ܵܣــܐ ܼܡܢ ܵܓـܘ ܼܐܝـ ܼ
ܫ ܼ
ܪܘ ܸܝــܢ ܵܐ ܵܢــــܐ
ܵܝـــــܐ ܵܪ ܵܘ ܵܝــــܐ ܼ
ܫܩܢ ܵ
ܵ
ܪܩܝ ܵܥــܐ
ܒܓ ܸ̈ܗܐ ܼ
ܒـܕܐ ܵܗܐ ܼ
ܓܘ ܸ
ܛܘܥ ܸܝـܢ ܵܐ ܵܢــܐ
ܠܝ ܵܛـܐ ܼ
ܲ ܼܠܝـܬ ܼ ܲܦ ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܬ ܵܢ ܵ
ܼܲܚ ܸܝ̈ܐ ݇ܗ ܸܘܐ ݇
ܕܬ ܼ ܲܡܠ
ܝܬܐ ܸ
ܡܗ ܼ ܵ
ܵ
ܣܘ ܼܒܥ ܸܝܢ ܵܐ ܵܢــܐ
ܕܟܐ ܼܲܚ ܸܝ̈ــܐ ܼ
ܠـܝ ܸܛ ܸ ̈
ܫܘ ܸܝــܐ
ܫܘܐ ܵܩــܐ ܲ ܼܛ ܼ
ܲ ܼܠܝܬ ܼ
ܓܘ ܼܒ ܸܝܢ ܵܐ ܵܢــܐ
ܚܘ ܵܒܐ ܼ
ܡܚܠܝ ܵܬܐ ܼ
ܼ
ܓܒ ܼܝ ܵ
ܒܕ ܵܡܐ
ܫܥܝ ܼܲܬܢ ܼ
ܼܲܬ ܼ
ܠܬܐ ܵܝܠ ܲܗ ܸ
ܩܘ ܼܒـ ܸܝـܢ ܵܐ ܵܢــܐ
ܢـܘ ܲܗ ܸܕܡـ ܸ̈ܥܐ ܼ
ܸܡ ܼ
ܕܚ ܵ
ܕܚ ܼܒ ܵܪܐ
ܡܪܐ
ܘܠܐܘܪܚܵ ܐ ܼܲ
ܠܐ ܼܘܪܚܵ ܐ ܼܲ
ܼ
ܝـܟ ܵܒܓ ܲـܘ ܩـ ܼܘܘ ܸܝـܢ ܵܐ ܵܢــܐ
ܼܲܗܪ ܼ ܲܐ ܼ
ܒܒܓܢ ܠܥܙܪܝܐܢ
ܝܘܢ
ܣܘ ܼܒܥ ܸܝܢܼ :
܀ ܼ
ܣܒ ܼܝ ܵܥܐ ܸ
ܝܘܢ
܀ ܼ
ܓܘ ܼܒ ܸܝܢܸ :ܓ ܼܒܝܵܐ ܸ
ܝܘܢ
܀ ܼ
ܫܩܝ ܵܠܐ ܸ
ܩܘ ܼܒ ܸܝܢܼ :
ܫܩ ܵ
ܩܒܝܵܐܵ :
܀ ܼܵ
ܢܕܝ ܼܡܢ ܵܓܘ ܵܡܐ ܵܢܐ.
ܠܬܐ ܸ
ܕܡ ܼ
18
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ܡܘ ̈
ܫܚܬܐ
ܟܡܐ ܼ
ܒܝܕ ܒܒܓܢ ܠܥܙܪܝܐܢ
ـܝــܬܢ ܼ ܲܐܬ ܵܝــ ܸ ̈ܢـــܐܲ ܼ ،ܐܬ ܵܝــ ܸ ̈ܢــــܐ
ܸ
ܟܠܝܗܝ ܼ ܲܐ ܵܙ ݇ܠ ܸ ̈ܢܐ ܝ ܵܢـܐ ܲ ܼܠ ܸ
ܣܠܢ ܲ ܼ
ܡܟ ܲ ܼ
ܡـܪܐ ܼܲܚ ܵ
ܼܲܚ ܵ
ܝــܬܢ ܼܲܫـܬ ܵܝــ ܸ ̈ܢـــܐ ܼܲܫـܬ ܵܝــ ܸ ̈ܢـــܐ
ܡـܪܐ ܼܲܬܢ ܵܝ ܸ ̈ܢـܐ ܼܐܝـܬ ܲ ܼܠ ܸ
ܠܝܘ ܸ ̈ܢܐ ܟ ܸ̈ܖܣܛ ܵܝ ܸܢܐ ܼܐܝـ ܸܬܢ ܲ ܼܠܝܬ ܵܓ ܼ ܲܘܝܗܝ ܼܲ
ܠܕ ܵ
ܪܒܐ ܼܲܒ ܵ
ܣܡ ܸ ̈ܢـܐ
ܸ
ܒܡ ܼ
ܠܚܠܝـ ܵܬܐ ܼܲ
ܸܚـܠـ ܸܝ̈ܐ ܼܲܚ ܵـܡ ܸ ̈
ܕܬ ̈ܖ ܵܡ ܸܢـܐ
ـܬܐ ܵܪ ܵܒـܐ ܝـ ܵܢــܐ ܸܠܐ ܵܕܡـ ܼܝ
ܼ
܀܀܀܀܀
ܒܪܘ ܵܢܐ ܵ
ܲ
ܝܠܗ؟
ܬܘܪ ܼ ܲܥ ܼ
ܕܐ ܼ
ܦܪܘ ܼܟ ݇ܐܝ ܵܟܐ ܸ
ܢـــܝ ܼܲܒ ܵ
ـܝـــܬܐ ܼ ܲܐܝـــ ܵܟــــܐ ܵܒــ ܸܢــــــܐ؟
ܼܲܬ ܼ
ــܫـܘܚܵ ـــܐ ܵ
ܵܡ ܲ
ܪܘܣ
ܕܓـــܘ ܼܲܚ ܵـܫـــܐ ܲ ܼܓـــ ܸ
ܚـܕܝ ܵ
ܡܫـܘ ܵ
ܲ
ــܬܐ ܼܲܬ ܸܢـــܐ؟
ܵܕ ܼܐܟ ܼـܝ
ܚــܬܐ ܼ
܀܀܀܀܀
ܡـܬܝ ܼܲ
ܓ ܼ ܲܘ ܵ
ܬܝ
ܒܢܝ̈ ܵܡ ܼ
ܕܐܘ ܼ
ܢـܩܐ ܼ
ܬܝ
ܪܦــــ ܵܪ ܲܗ ܵܐ ܼ
ܵܬܐ ܫــܩـ ܲܘܠ ܼ ܲܦ ܸ
ܐܪܘ ܵܬܐ ܼܲܗܠــ ܵܘܐ ܸܠــܐ ܝـ ܵܠ ܲܗ
ܸܚــ ܼ
ܼܲ
ـܬܘ ܼܟ ܵ
ܬܝ
ܘܩـ ܼ
ܠܓ ܼܝ ܵܠ ܲـܗ ܵܩ ܼ
ܕܦ ݇ ܼ
ܫܡܝܪܡ܇19܇ܣܬܘܐ܇0214
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̈
ܡܬܠܐ ܐܬܘ ̈ܖܝܐ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܒ
ܝܣܐ ܼ ܲ
ܕܐ ܼܲ
ܪܕ ܵ
܀ ܵ
ܫܒ ܲܘܩ ܵ
ܪܝ.
ܚܢܢ ܸܠܐ ݇ܗ ܼܲܘܚܼ ،
ܚܡ ܸ̈ܖܐ ܼܲܙܪ ܸܙ ܼ
ܒܕܗܝ ܼ ܲܦ ܸ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܼܲܬ ܼܢܝ ܸܠܗ ܵܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܬܠܐ ܼ ܲ
ܢܕܝ ܵܩ ܼܲܬܝܗܝ
ܕܐ ܢ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܕܡ ܸܕ ܼ
ܼ
ܥܝ ܸ
ܲ ܼܠܝܬ ܸܠܗ ܼܝܘ ܵ
ܡܝ ܵܒ ܵܠܐ ܼ ܲܥ ܸܠܗ.
ܬܪ ܵܢܐ ܸܠܐ ܼ ܲܡ ܸܣ ܼ
ܐܒܐ ܼܲ
܀ ܼܲܒ ܵ
ܐܒܐܸ ،ܕ ܼܵ
ܕܕ ܼܵ
ܒܬܪ ܵܥܐ.
ܗܣܐ ܸ
ܦܠܚܵ ܐ ܵܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ
ܡܝ ܼ
ܕܗܡ ܸܙ ܼ
ܬܠܐ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܼܲ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܵܦ ܸܐܫ ܼ
ܼ
ܡܘ ܸ
ܘܗܘ ܵܡ ܸܛܐ ܼܲܗܪ ܵ
݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵ
ܒܗܝ ܥ ܵܕ ܵܢܐ.
ܪܬܝܢ ܼܲܒ ܵ
ܒܘ ܵܫ ܵܠܐ ܵ
ܠܛܝܵܐ.
܀ ܼ
ܫܠ ܸ ̈ܢܐ ܸܟܐ ܼܲܩ ܼ
ܕܗ ܸܘܐ ܵܠ ܲܗ ܼܲܬ ܸ
ܕܬܪܝܢ
ܕܐܝ ܼܲܡܢ ܼܲ
ܦܝ ܸܠܗ ܼ
ܝܠܗ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܼܲܣ ܼ
ܕܚ ݇ܕ ܼ
ܼ
ܕܘ ܵܥܐ ܸ
ܒܐܝ ܵܕܐ ܸ
ܛܘܗܝ ܸܒܕ ܵܗ ܸܘܐ ܵ
ܵܓ ܵܢ ܸ ̈ܬܐܵ ،
ܚܪ ܼܵܒܐ.
ܦܠ ܼ
ܘܙܐ ܸܒ ܵ
ܦܪܘܗܝ ܵܓ ܸ̈
ܝܠܗ.
܀
ܒܛܘ ܼ
ܼ
ܫܡ ܵܛܐ ܸ
ܝܠܗ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܵܐ ܼ
ܡܪܝ ܸܠܗ ܼ
ܼ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܕ ܵܪ ܵܒܐ ܸܚܕ ܵܝܐ ܸ
ܝܬܐ ܕ ܵ
܀ ܼܲܒ ܵ
ܩܢܝ ܸ ̈ܙܐܵ .ܝܢܸ :ܒܝܬ ܵܒ ܵܒܐ ܙ ̈ܖ ܼܝ ܸܙܐ،
ܒܪ ܵܬܐ ܙ ̈ܖ ܼܝ ܸܙܐ ܸ
ܡܝ̈ܐ ܼ
ܘܒܝܬ ܚ ܵܢ ܼ ܸ
02
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ܩܢܝ ܸ ̈ܙܐ.
ܸܒܝܬ ܼܲܚܡ ܵܝ ܵܢܐ ܼ
ܕܟܕ ܵܓ ܼܲܢܝܗܝ ܼܲ
ܒܘܬ ܵܐ ܼܢܝ ܵܝܠ ܲܗ ܼ ܲ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ
ܠܡܘ ܵܬܐ ( ܵܪ ܼܙܝ) ܵܗ ܼ
ܘܝ ܼ
ܒܫ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܩܠܝ ܵܠ ܲܗ
ܢܕܝ ܸܟܐ ܚܵ ܼ
ܝܠܗ ܘ ܸܠܐ ܼܲܬ ܸ
ܕܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܼ
ܸܡ ܼ
ܚܡ ܼܢܝ ܕ ܵܫ ܼ
ܫܒ ܼܝ ܼ
ܦܪܝ ܵܩܐ ܸ
ܚܡ ܵ
ܢܬܐ ܵ
ܼܲܬ ܼܲ
ܕܗܘ ܸܓ ܵܒܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ ܸܙܐ.
܀ ܼܲܒ ܵ
ܕܓ ܼܢܘ ܼܟ؛ ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܕܓ ܼܢܘ ܼܟ.
ܝܠܗ ܵܓܘ ܼܲܒ ܵ
ܒܡ ܼܲܢܝ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܒܘܫ ܼܲ
ܕܓ ܸܢܗܵ ،ܐ ܵܗܐ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ :ܟܠ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼ
ܼ
ܚܬܐ ܸ
ܼ ܲܡ ܵ
ܫܩܝ ̈ ܸܠܐ ܒ ܼܘ ܵܣ ܵܡܐ ܼ ܲ
ܘܟܕ
ܝܠܗ ܼ
ܕܡܢ ܼ ܲܐ ܼ
ܬܠܐ ܼ
ܪܚܘ ܵܬܐ ܸܠܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܒܘܬ ܵܐܢ ܼܝ ܸ
ܠܒ ܼܲ
ܚܝ ܸܠܗ ܵܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܬܠܐ.
ܝܪܝ ܼܲ
ܵܕ ܼ
ܦܠ ܼ
ܝܬܝܗܝ ܸܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܩܘ ܵ
܀ ܵ
ܠܒ ܼܓ ܼܝ.
ܐܘܦ ܵܐ ܵܢܐ ܸܟܐ ܼܲܙܢ ܼܓ ܼ
ܒܟ ܼܓ ܼܝ ܼ
ܪܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
ܚܝ ܸܠܗ ܵܐ ܵܗܐ ܼ ܲܡ ܵ
ܝܡܘ ܼܲܬܝܗܝ
ܡܪܝ
ܥܝ ܵܐ ܼ
ܕܒܥܠ ܼ
ܬܠܐ ܼ ܲܟܕ ܵܒ ܼ
ܦܠ ܼ
ܼ
ܼܲ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܘܝܐ ܝ ܵܢܐ.
ܵܐܦ ܵܐ ܼܢܝ ܼܲܚ ܵܝܠ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲܝܢ ܼܲܫ ܼ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ݇ܗ ܼ ܸ
ܫܬܐ ܚ ܵܕܐ ܵܡ ܵܬܐ ܵ
ܠܘ ܵ
܀ ܼܲܒ ܼܟ ܵܬܐ ܵܗܝ ܵܦ ܲ
ܕܠܐ ܼ ܲܟ ܸ̈
ܠܒܐ ܸܟܐ ܼܲܚܡܝܵܐ ܵܠ ܲܗ.
ܡܨ ܵܝ ܸ ̈ܬܐ ܵ
ܕܐܢܝ݇ ܼܲܒ ܼܟ ܵܬ ܸ ̈ܬܐ ܵܦ ܲ
ܠܘ ܸ ̈ܫܐ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܝܠܗ ܼ
ܼ
ܒܘܬ ܵ
ܕܘ ܵܥܐ ܸ
ܝܠܗ.
܀ ܼܲܒ ܸ
ܝܬܗ ܼ ܲܥܠ ܚܵ ܸܨܗ ܸ
ܘܒ ܵܢܐ ܼ ܲ
ܕܠܝܬ ܸܠܗ ܼܲܒ ܵ
ܘܐܝ ܵܟܐ ܵ
ܕܗܘ ܵܝܐ
ܝܬܐ ܸ
ܝܠܗ ܲ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸ
ܸܟܐ ܼܲܚ ܸܝ̈ܐ.
ܐܦܐ ܵ
ܒܟ ܵ
܀ ܸܒ ܵ
ܝܠܗ.
ܦܪ ܼ
ܥܬܐ ܸ
ܡܘ ܲܗ ܸ
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ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܦ ܲ
ܕܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠ ܼܢܘܗܝ ܵܪ ܵܒܐ
ܡܝܵܐ ܼ
ܕܐܝ ܸ ̈ܕܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܝܠܗ ܵܡܪ ܼ
ܪܨܘ ܵܦܐ ܸ
ܡܥܓ ܵܒ ܸ ̈ܢܐ ܝ ܵܢܐ.
ܦܝ ܸ̈ܖܐ ܘ ܼܲ
ܼܲܫ ܼ
ܬܘܢ.
ܒܩܘܟ ܼܘܢ ܵܬܐ ܸ
ܩܘ ܼ
ܕܫ ܵܕܐ ܵܠܐ ܼ
܀ ܼ
ܕܚ ݇ܕ ܸܫܐ ܵܕ ܵܢܐ ܕܚܵ ܼ ܸܒ ܵ
ܚܘ ܵ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܠܐ ܼܲܗ ܼܒ ݇
ܛܠ ܲܗ
ܠܐܝ ܵܕܐ ܼܲ
ܫܬܐ ( ܼ ܲܡ ܵܗ ܵܢܐ) ܼ
ܠܗ ܲܘܢ ܼ
ܼ
ܵܐ ܵܪܐ.
܀ ܸܒ ܵ
ܦܠ ܵ
ܛܠ ܲܗ ܼ ܲܥܠ ܵ
ܚܡ ܵܬܐ.
ܥܒ ܵܪ ܲܗ ܵܓܘ ܵܡ ܵܬܐ؛ ܵܟ ܼ
ܠܘ ܸ
ܩܪܐ ܼ ܸ
ܟܡܐ ܸܫ ܸ ̈ܢܐ ܼܲܚ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ ܲܥܡܚ ܵܕ ܸܕܐܵ ،ܟ ܲ
ܕܡܢ ܵܒ ݇ܬܪ ܵ
ܠܘ
ܝܠܗ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܼ
ܕܘ ܸܥܐ ܸ
ܩܠ ܲܗ ܵ
ܸܟܐ ܵܫ ܵ
ܠܥ ܼܲܕ ܸ ̈ܬܐ ܵ
ܠܘ ܲܗ.
ܘܟܐ ܵܕܡܝܵܐ ܼ ܲܥ ܼ
ܕܚܡ ܵܬܐ ܸ
ܪܨܝ.
܀ ܒ ̈ܖ ܼܘ ܸܩܐ ܼ
ܚܒ ܼܝ ܵܨܐ ܸܠܐ ܼܲܬ ܼ
ܒܪ ܵܫܐ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ:
ܘܩܪ ܸܢ ܼܙܘ ܵܬܐ ܼ
ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸܠܐ ܵܐ ܸܬܐ ܸ
ܒܩܡܝ ܼܢܘ ܵܬܐ ܸ
ܼ
܀ ܼܲܒܪ ܵܢ ܵܫܐ ܼܲܚ ܼܵ
ܝܠܗ.
ܠܒܐ ܵܢܝܵܐ ܼ
ܡܝ ܵܨܐ ܸ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸܟܐ ܵܦ ܸܠܛ ܼܡܢ ܼܐܝ ܵܕܐ ܕ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ :ܟܠ ܼ
ܼ
܀ ܵ
ܝܬܘ ܲܗ ܼ ܲܥ ܵ
ܣܩܐܼ ،ܐܝ ܵܢܐ
ܝܬܘ ܲܗ ݇ܐ ܵܣ ܵܢܝ ܵܝܠ ܲܗ ܼܲ
ܒܪ ܵܬܐ ܸ
ܘܚ ܼܲܡ ܼ
ܣܟ ܸ ̈ܢܐ ܼ ܲܡ ݇ܬ ܵܝ ܼ
ܕܡ ܸ
ܵ
ܕܡܪ ܵܕ ܸܘ ܵ
ܝܬܘ ܲܗ ܼ ܲܥ ܵ
ܒܪ ܵܬܐ ܵ
ܝܬܘ ܲܗ ݇ܐ ܵܣ ܵܢ ܼܝ.
ܣܩܐ ܵܝܠ ܲܗ ܼܐܝ ܵܢܐ ܼܲܚ ܼܲܡ ܼ
ܠܬܐ ܼ ܲܡ ݇ܬ ܵܝ ܼ
ܠܥ ܵܠ ܼܝܘ ܵܬܐ ܼ ܲ
ܨܒ ܼܝ ܵ
ܥܬܐ.
ܕܥܝ ܵܢܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܕܘ ܸܥܐ ܸ
܀ ܼܲ
ܝܟ ܲ ܼܠ ܵܝܠܢ.
ܒܫܝ ܵܢܐ ݇ܐ ܸܬܐ ܼ
ܝܟ ܟ ܼܘ ܵܟ ܵܓܐ؛ ܼ ܲܐ ܼ
ܠܘ ܼܟ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܥ ܼܲܝܢܢ؛ ܼ ܲܐ ܼ
00
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ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܐ ܵܗܐ ܚ ܵܕܐ ܸܡ ܵ
ܚܝ ܸܠܗ ܵܩܐ ܼܲܩ ܼܲܒ ܵ
ܠܬܐ
ܦܠ ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܼ
ܐܡܪܐ ܼ
ܕܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܬܩܝ ܵܠܐ ܸ
ܘܡܝܘ ܵ
ܼܲ
ܕܒܫܝ ܵܢܐ ܵܩܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܦ ܲ
ܩܪܐ.
ܪܨܘ ܵܦܐ ܼ ܲܥ ܼܙܝ ܵܙܐ
ܼ
ܝܠܗ ܵܩܐ ܼܲ
ܥܠܘܗܝ ܵܓ ܸܪ ݇
܀ ܵܒ ݇ܬܪ ܵ
ܫܠܗ ܲܘܢ.
ܕܢ ܼ
ܡܝ ܵܬܐ ܲ ܼܛ ܼ
ܚܡ ܵܪܐ ܼ
ܥܘ ܸܝܐ ܸ
ܦܘ ܵ
ܢܕܝ
ܝܠܗ ܕܟܠ ܸܡ ܼ
ܒܘܬ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܼ ܲܥ ܸܩ ܼܒ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܪܣܐ (فرصت طلب) ܸ
ܠܝܘ ܵ
ܬܪ ܵܢܐ ܵ
ܕܓ ܼܲܢܝܗܝ.
ܚܝ ܸܠܗ ܼ
ܦܠ ܼ
ܵܒ ܼ
ܥܝ ܼ ܲܡ ܸ
ܫܠܗ ܲܘܢ ܘܚ ܸܙܐ ݇
܀ ܵܒ ݇ܬܪ ܸܪܝܚܵ ܐ ܕܛܘ ܼ ܵܝ ܸ ̈ܬܐ ݇ܪ ܸܚ ݇
ܠܗ ܲܘܢ ܼܐܝ ܵܢܐ ܵ
ܚܡ ܵܪܐ ܝ ܵܢܐ
ܡܓ ܼܘ ܸܢܐ.
ܼܲܕ ܼ
ܟܡܐ ܼܢܝ ܵܫ ܸ ̈
ܒܚ ݇ܕ ܵ
ܠܕܝܐ ܼܲ
ܢܩܐ
ܥܘ ܼ ̈
ܝܠܗ ܕܦܝ ܵܵܫܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܒܘܬ ܵܐ ܼܢܝ ܸ
ܘܠܐܘܪܚܵ ܐ ܸܚ ܵ
ܠܛܐ ܸܒܪܚܵ ܵܫܐ ܝ ܵܢܐ.
ܼ

ܓ
ܝܠܗ ܼܲ
ܫܘܗܝ.
ܡܘ ܼ
ܒܢܦ ܼ
ܓܠܘܗܝ ܼ
܀ ܸܓ ܼ
ܬܒ ܼܘܗܝ ܸ
ܘܠܐ ܵܒ ܸܥܐ ܚܵ ܼ ܸܒܛ ݇
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܪ ܵ
ܒܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ.
ܚܩܐ ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܼ
ܝܬܝ ܼܵܒܐ ܸ
ܚܘܬ ܸܩ ܵ
ܪܛ ܵܠܐ ܸܠܐ ܵܦ ܸܐܫ.
܀ ܸܓܕ ܵܝܐ ݇ܬ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܵ :ܗܘ ܼܲܗܪ ܵܗ ܼ ܵ
ܕܟܐ ܸܠܐ ܵܦ ܸܐܫ ܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܝ ܵ
ܢܬܝ ܵܢܐ.
ܘܡܐ ܸܒܕ ܵܗ ܸܘܐ ܼ ܲܡ ܼ ܵ
ܼ
ܝܠܗ.
ܦܘ ܼ
ܦܘ ܼ
܀ ܵܓܘ ܲ ܼܛܝ ܸ̈ܖܐ ܼ
ܦܪܝ ܵܫܐ ܸ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵ
ܫܬܗ ܸܠܐ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܘܚܫܝ ܵ
ܚܬܐܵ .ܐܦ
ܨܦ ܼܝܝ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܼ
ܕܦܪ ܸ
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ܬܘ ܲܗ ܸܟܐ ܵܐ ܵ
ܦܝ ܵ
ܡܪܐ ܵܗ ܼ ܵ
ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܵ
ܪܬܐܵ ،
ܕܟܐ.
ܚܡ ܼ
ܕܟ ܼ
ܠܘ ܵܠܐ ܵܗܘ ܵܝܐ ܼܲܫ ܼ
ܦܘܠܚܵ ܵܢܐ ܼܲܢܟ ܸܢ ܵܟ ܸ ̈ܢܐ؛ ܵܓܘ ݇ܐ ܼ ܵܟ ܵܠܐ ܵܟ ܵ
ܢܫܐ ܵܡܐ ܸ ̈ܢܐ.
܀ ܵܓܘ ܼ
ܦܘܠܚܵ ܵܢܐ ܼܐܝ ܵܢܐ
ܩܝ ܵܠ ܲܗ ܵܓ ܼܲܢܝܗܝ ܼܡܢ ܼ
ܥܪ ܼ
ܒܘܬ ܵܐ ܼܢܝ ܵܝܠ ܲܗ ܸ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܕܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܬܒ ܼܝ ܵܩܐ ݇ܐ ܼ ܵܟ ܵܠܐ.
ܟܠܝܗܝ ܸܟܐ ܵܝ ܼ
ܼܡܢ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܲ ܼ
܀ ܵܓ ܵ
ܒܝ ܼܘܗܝ.
ܘܙܐ ܼ ܲܟܬ ܼ
ܐܘ ܸܪܕܚܵ ܐ ܼ
ܝܠܗ ݇
ܠܕܝܐ.
ܥܘ ܼ ܵ
ܕܒܐ ܵܣ ܵܢ ܼܝܘ ܵܬܐ ܸܠܐ ܵܦ ܸܐܫ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸ
܀ ܵܓ ܸ̈
ܓܘ ܼܲܢܒܙ.
ܘܙܐ ܼ
ܒܪܫ ܼ
ܕܪܝ ܸ
ܠܚܒ ܵ̈ܖ ܸܢܐ ݇
ܨܝܬ ܼܲ
ܕܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ
ܚܝ ܸܠܗ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܼܲ
ܕܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܠܐ ܵܡ ܸ
ܦܠ ܼ
ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
ܘܟ ܸܠܐ ܼ ܲܥܠ ܼܲܚ ܵ
ܒܪܐ ܵ
ܵ
ܕܓ ܼܢܘܗܝ.
ܓܘ ܵ
ܘܙܐ ܸܠܐ ܵܓ ܵ
ܡܠܐ ܟܠ ܥ ܵܕ ܵܢܐ ܵܓ ܸ̈
ܪܫܐ.
܀ ܼ
ܒܚ ݇ܕ ܸܦ ܵ
ܘܟܘ ܸ ̈ܦܐ ܘ ܸܠܐ ܵܦܝ ܵܫܐ ܼܲ
ܨܠܐ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܕܘܢ ܸܝܐ ܼܐܝܬ ܵܠ ܲܗ ܵ̈ܖ ܸܡܐ ܼ
ܼ
ܘܟܘܗܝ ܸܟܐ ܼ ܲܡܓ ܸܝܢ.
܀ ܸܓ ܵܠܐ ܼ ܲܥܠ ܵܟ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ :ܟܠ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܸܟܐ ܵܦ ܸܠܛ ܼ ܲܥܠ ܵܒ ܸܒܗ ܵ
ܘܣ ܼ ܸܒܗ.
ܼ
ܗܘ ܵܠܐ.
܀ ܸܓܠ ܵܕܐ ܕ ܸܕ ܵܒܐ ܸܟܐ ܵܣ ܸܢܕ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܼܲܕ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܒ ܵ
ܟܠܝܐ
ܡܘ ܼ ܸ ̈
ܝܫܝ ܼ
ܝܠܗ ܼ ܲܥܠ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܵܪ ܵܒܐ ܡ ܵܩܘ ܵܝ ܸ ̈ܢܐ ܕ ܸܠܐ ܵܦ ܼ
ܼ
ܪܡ ܵܙܐ ܸ
ܫܡܝ ̈ ܸܛܐ ݇
ܒܐ ܵܣ ܵܢ ܼܝܘ ܵܬܐ.
ܘ ܼ
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ܪܘܗܝ ܼܲܚـ ݇ܕ ܵܥ ܼ ܸܒـܕ ܸܠـܗܵ ،ܬ ܵ
ܘܪܐ ܼܡܢ
܀ ܸܓ ܵܢ ܼܵܒܐ ܸܐ ܢ ܼ ܲܥـܡ ܵܡـܪ ܼܲܒܝـ ܵܬܐ ܼܲܚܒ ܼ
ܵܟ ܸܘܐ ܸܒܕ ܵܦ ܸܠܛ ܸܠܗ.
ܕܒ ܵ
ܡܗܘܡ ܵܢܐ
ܕܐ ܢ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܲܗ ܵܕ ܸ ̈ܡܐ ܼܲ
ܝܬܐ ܵܠܐ ܵܗ ܸܘܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܲ ܼ :ܡ ܼ
ܼ
ܝܠܗ ܸ
ܕܘ ܸܥܐ ܸ
ܚܘ ܵ
ܒܢܝ̈ ܼܲܒ ܵ
ܟܠܝܗܝ ܼܲ
ܣܪ ܵܢܐ.
ܒܠܝ ܼ
ܝܬܐ ܸܒܕ ܼܲܩ ܼ
ܼܲ
ܝܠܗ.
܀ ܵܓ ܼܢܘܗ ܸܒܟܝ ܼ
ܵܠܘ ܲܗ ܸ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵ
ܝܠܗ ܵ
ܦܘ ܵ
ܕܪ ܵܒܐ ܸܒ ܵ
ܪܣܐ
ܒܓ ܸܢܗ ܘܒܟܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܸ
ܵܓ ܸܢܗ ܸܒ ܵ
ܕܪ ܲ
ܝܠܗ ܵܠ ܼܲܩ ݇ܕ ܵܡܐ.
ܝܘ ܲܗ ܸ
܀ ܵܓ ܼܢܘܗܝ ܲ ܼܛ ܵ
ܝܠܗ.
ܬܘ ܼ
ܝܪܐ ܼ
ܪܨܘ ܲܗ ܸ
ܠܕܐ.
ܠܘ ܼ
ܝܠܗ ܵܓ ܼܢܘܗܝ ܸ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ ܲ :ܛ ܼ
ܼ
ܘܠܐ ܸ
ܙܘ ܲܗ ܸ
ܝܠܗ ܵܪ ܼܙܝ ݇ܗ ܵܘ ܵܝܐ ܲ ܼܓ ܸ
ܥܠܝ.
ܪܝ؛ ܵܓ ܼܢܝ ܸ
܀ ܵܓ ܼܢܝ ݇ܐ ܸܡ ܼ
ܫܡ ܼ
ܦܠܚܵ ܐ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ݇
ܕܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܕ ܼܲ
ܡܥܝ ܼ ܲܥܠ
ܠܚ ܸܕ ̈ܖ ܵܘ ܸܢܐܵ ،ܠܐ ܵܫ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܸ :ܟܐ ܵܦ ܸܐܫ ܼ
ܼ
ܡܘ ܸ
ܪܨܘ ܵܦܐ ܵ
ܼܲܚ ݇ܕ ܼ ܲܦ ܲ
ܫܒ ܼܝ ܸܠܗ.
ܘܠܐ ܚܵ ܼ
ܪܡܐ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܸܥ ܵܙܐ؛ ܸܓ ܵܠܐ ܼܲܩ ݇ܕܡ ܼ ܲܟ ܵ
܀ ܲ ܼܓ ܵ
ܠܒܐ.
ܝܠܗ ܒ ܵܫ ܵ
ܘܦܐ ܵ
ܒܘ ܵ
ܝܠܗ.
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ :ܟ ܼܘ ܸܡ ܼ
ܕܓܢܗ ܼܘܗܝ ܘ ܼ
ܼ
ܠܒ ܵܠܐ ܸ
ܢܕܝ ܸܠܐ ܸ
ܕܘܗܝ.
ܩܝ ܸ ̈ܕܐ ܝ ܵܢܐ ܵܓܘ ܼܐܝ ܼ
܀ ܲ ܼܓ ̈ܖ ܼ ܲܡܢ ܼ
ܝܠܗ ݇
ܫܘ ̈ܗܝ.
ܠܐ ܵܢ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐܼ :
ܼ
ܒܘܬ ܼܲܚ ݇ܕ ݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܵܝܠ ܲܗ ܕ ܵܪ ܵܒܐ ܼ ܲܥܓ ܼܘ ܸܙܐ ܸ

ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ
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ܛܝܪܐ
ܠܝܒ ܬܠܣܬܘܝ
ܼ
ܡܫ ܸ ̈
ܩܘ ܸܒ ܸܠܗ ܵܪ ܵܒܐ ܼܲܕܫ ܸ ̈ܢܐ ܼܲ
ܕܡܘ ܵܠ ܵܕܐ ܕܣ ܼܝ ܲ
ܪܘ ܵܫܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ ،
ܵܝ ܵ
ܚܠܦܐ
ܘܗܘ ܼ
ܘܡܐ ܼ
ܕܛ ܼ ܲܐ ܵ
ܝܟ ܲ ܼܛ ܼ ܲܐܠܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܼܲ
ܕܩ ܵ
ܠܬܐ ܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܵ
ܦܝ ܸ̈ܖܐ.
ܟܡܐ ܼ
ܝܣܐܼ ،
ܨܘ ̈ܖ ܵܝ ܸܬܐ ܼܲܫ ܼ
ܣܘ ܸ̈ܣܐ ܲ ܼ
ܡ ܼ ܲܐ ܼ
ܥܡܘ ܵܢܐ ܕܣ ܼܝ ܲ
ܼܐܝ ܵܢܐ ܼ ܲܡ ܲ
ܒܘܫ
ܒܠܗ ܼ
ܝܗ ܼܒ ܸܠܗ ܵܩ ܸܬܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܼܲܕܫ ܵܢܐ ܼܲܩܕ ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ܸ
ܡܘ ܸܚ ܸ
ܕܒ ܵ
ܫܒܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵܩܐ ܼܵ
ܟܠܝܗܝ ܵܐ ܼܢܝ ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ؛ ܵܗܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܢ ܼܵ
ܩܬܐ
ܵܙܘ ܵܕܐ ܼܡܢ ܲ ܼ
ܕܛܝ ܸ̈ܖܐ.
ܼܲ
(ܠܘܚܵ ܐ ܕ ܼܲܬ ܵ
ܫܒܐ ܵܗ ܼ ܵ
ܸܢ ܼܵ
ܚܬܐ)
ܦܝ ܵܫܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܪܨܐ ܼܲܩܕ ܚ ܵܕܐ ܼܲܕ ܵܦܐ ܼ
ܬܘ ܵ
ܕܟܐ ܼ
ܡܘ ܸܩ ܵ
ܘܕܒ ܼܝ ܵܪܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܸܥ ܸܠܠܸ .ܐ ܢ
ܬܬܐ ܼ ܲܥܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܛ ܵܪܐ ܼ
ܦܝ ܵܫܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܼ
ܒܙܝ ܸ ̈ܩܐ ܼ ܲܥܠ ܼܲܬ ܵ
ܡܘ ܼܵ
ܬܒܐ ܼ ܲܥܠ
ܫܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܚܬܐ ،ܘ ܸܢ ܻܫ ܼܵܒܐ ܵܦ ܸܐܫ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܸܦ ̈ܖ ܸܕܐ ܵܦܝ ܼ
ܪܬܐܼ ܲ ،ܛ ܵ
ܼ ܲܐܪ ܵܥܐ ܕ ܵܕ ܵ
ܝܪܐ ܲ
ܙܥܘ ܵܪܐ ܸܒܕ ܵܦ ܸܪܚ ݇ܗ ܵܘܐ ܘ ܸܒܕ ܵܝ ܸܬ ܼܒ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥܠ
ܐܘܪܚܵ ܐ ܘ ܸܢ ܼܵ
ܫܒܐ ܸܒܕ ܵܕ ܼ ܸܒܪ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲ
ܒܚ ݇ܕ ܵܩ ܵܠܐ
ܼܲܕ ܵܦܐܼܲ ،ܕ ܵܦܐ ܸܒܕ ܵܝ ܸܗ ܼܒ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܕܩ ܵܠܐ ܼ ܲ
ܒܕܘܡܝܵܐ ܵ
ܕܟ ܸ ̈ܦܐ.
ܼ
ܛܠܗ ܵܓܘ ܼܲܒ ܵ
ܣܝ ܲ
ܝܬܐ ܼ ܲ
ܕܡܚ ܸܙܐ ܸܠܗ ܵܩܐ ܸܝ ܸܡܗ.
ܚܕܐ ܸܠܗܸ ،
ܼ
ܘܪܚ ܸ
ܪܘ ܵܫܐ ܵܪ ܵܒܐ ܸ
ܠܬܐ ܵ
ܸܝ ܸܡܗ ݇ܐ ܸܡ ܵܪ ܲܗ :ـ ܵܐ ܵܗܐ ܸܠܗ ܵܝܠ ܲܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܛ ܼ ܲܐ ܵ
ܕܝ ܵܒ ܸܥܬ ܼ ܲܡ ݇ܬ ܸܝܬ
ܡܘ ܼ
ܨܦ ܼܝܝܼ .
ܢܓ ܸܪܬ ݇
ܠܗ ܲܘܢ؟
ܡܘ ܼ
ܕܛܝ ܸ̈ܖܐ؟ ܵܩܐ ܼ
ܸ
ܒܪ ܵܫܐ ܲ ܼ
ܕܝ ܵܒܥ ܸܝܬ ܲ ܼ
ܕܓ ܸ
ܣܝ ܲ
ܢܗ ܲܘܢ ܵܓܘ ܚ ܵܕܐ ܼܲܩ ܵ
ܬܒ ݇
ܦܣܐ ܼܲ(ܩ ܼ ܲܦܣ).
ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ݇ܐ ܸܡ ܸܪܗ :ـ ܵܐ ܵܢܐ ܵܒܥ ܸܝܢ ܼ ܲܡ ܼ ܸ
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ܵܐ ܼܢܝ ܸܒܕ ܵܙܡ ̈ܖ ܼܝ ܵ
ܘܐ ܵܢܐ ܸܒܕ ܼ ܲܡ ܼܐܟ ܸܠ ݇
ܢܗ ܲܘܢ.
ܝܠܗ ܼ ܲܥܠ ܼܲܬ ܵ
ܡܘ ܸܬ ܼܒ ܸܠܗ ܸܢ ܼܵ
ܫܒܐ
ܒܘ ܸ
ܚܬܐ ܘ ܼ
ܫܩ ܸܠܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܟܐ ܸܦ ̈ܖ ܸܕܐܼ ،
ܵܗܘ ܸ
ܙܒ ܼܲܩ ܸ
ܵܓܘ ܓ ܵܢ ܵ
ܚܝ ܠ ܸܓ ܵܒܐ
ܟܠܐ ܸܠܗ ܸ
ܕܛܝ ܸ̈ܖܐ ܵܦ ̈ܖ ܼ
ܢܬܐ ܼܲ(ܒ ܼܓ ܵܟܐ)ܵ .ܓ ܸܢܗ ܸܙܐ ܸ
ܘܣܒ ܸܪܗ ܲ ܼ
ܘܠܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܸܒ ܵ
ܠܬ ݇
ܩܘ ܵ
ܪܒܐ
ܐܬ ܵܝܐ ܼ
ܚܬܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܲ ܼܛܝ ܸ̈ܖܐ ܸܒܙ ܵܕ ܵܥܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܸܡ ܸܢܗ ܸ
ܕ ܸܐ ܸ
ܛܠܗ ܵܓܘ ܼܲܒ ܵ
ܣܝ ܲ
ܼܲ
ܕܩ ܵ
ܝܬܐ ܵ
ܢܕܝ ܵܩܐ ݇ܐ ܼ ܵܟ ܵܠܐ
ܕܫ ܸܩܠ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ܸ
ܦܣܐܼ .
ܪܚ ܸ
ܫܒ ܼܝܩ ܸܠܗ ܠ ܸܢ ܼܵ
ܫܒܐ.
ܘ ܼ
ܵܒ ݇ܬܪ ݇ܐ ܼ ܵܟ ܼ ܲ
ܕܒ ܼܝ ܵ
ܫܠܗ ܵ
ܦܣܐܼܲ .ܩ ܵ
ܕܓ ܸܫܩ ܵܠ ܲܗ ܼܲܩ ܵ
ܠܪ ܵ
ܪܬܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܦܣܐ ܼ
ܡܫܐ ݇ܪ ܸܚ ܸ
ܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܛ ܵ
ܲ
ܦܪܘ ܸܙܗ ܸܒ ܵ
ܥ̈ܐ (میله ها)
ܝܪܐ
ܢܩ ܵܪܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥܠ ܵܦ ܼ
ܙܥܘ ܵܪܐ ܒ ܸܢ ܼ
ܕܘ ܸ
ܠܛ ܵ
ܠܓܘ ܼܲܒ ܵ
ܘܠܘ ܸܒ ܸܠܗ ܵ
ܣܝ ܲ
ܼܲ
ܕܩ ܵ
ܝܬܐܵ .ܗܘ
ܝܪܐ
ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ܸ
ܦܣܐܼ .
ܫܩ ܸܠܗ ܲ ܼ
ܚܠܗ :ـ ܸܝ ܵܡܐܵ ،ܐ ܵܢܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܲ ܼܛ ܵ
ܝܘܢܸ .ܒ ܵ
ܕܚ ݇ܕ
ܝܘܢ ܼܲ
ܝܪܐ ܼ
ܼ
ܚܫ ܼܵܒܐ ܸ
ܕܒ ܼܝ ܵܩܐ ܸ
ܡܘ ܸ
ܩܘ ܸ
ܠܒܘܠ ܵܝܠ ܲܗ ܘ ܵ
ܝܠܗ!
ܟܡܐ ܸܠ ܼ
ܒܘ ܼ
ܼ
ܒܘ ܲܗ ܡܚܵ ܵܝܐ ܸ
ܘܝ ܵܠܐ ܵܥ ܸܓ ܸܙܬ
ܠܒܘܠ ܼܲ
ܕܒ ܵܪܐ ܵܝܠ ܲܗ .ـ ܸܗܫܝܵܪ ݇ܗ ܼ
ܒܘ ܼ
ܸܝ ܸܡܗ ݇ܐ ܸܡ ܵܪ ܲܗ :ـ ܵܗܝ ܚ ܵܕܐ ܼ
ܒܘܫ ܵ
ܨܦ ܼܝܝ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܒܠܗ :ـ ܵܠܐܵ .ܐ ܵܢܐ
ܵܠ ܲܗ؛ ܼ
ܕܫ ܼܒ ܸܩܬ ܵܐ ܵܙ ݇ܠܐܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܵܗܘ ܓ ܼܘ ܸܘ ܸ
ܢܕܝ ܼܲܩܕ ܵܐ ܼܟ ܵܠܐ ܵ
ܘܫܬ ܵܝܐ.
ܗܒ ܵܢ ܲܗ ܼܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܸܒܕ ܵܝ ܼ ܸ
ܠܛ ܵ
ܣܝ ܲ
ܝܪܐ ܵܓܘ ܼܲܩ ܵ
ܦܣܐ ܵ
ܬܪܝܢ ܵܝ ܵ
ܘܡ ܸ ̈ܢܐ
ܪܘ ܵܫܐ ܼ
ܼ
ܘܩܐ ܸܡܬܚܵ ܐ ܕ ܸ
ܡܘ ܸܬ ܼܒ ܸܠܗ ܲ ܼ
ܝܗ ܼܒ ܸܠܗ ܵܩ ܸܬܗ ܸܦ ̈ܖ ܸܕܐ ܼ ܵ̈
ܘܕܘ ܼ ܸܟܐ ܸܠܗ ܼܲ
ܠܩ ܵ
ܦܣܐܼ .ܐܝ ܵܢܐ ܒܝ ܵ
ܬܠܝ ܵܬ ܵܝܐ
ܘܡܝܐ ܼ
ܵܘܡܐ ܼ
ܸ
ܦܠܗ ܼ ܵ̈
ܠܡܝܐ.
ܡܘ ܸ
ܕܝܗ ܘ ܵܠܐ ܼ
ܢܫܐ ܸܠܗ ܼ
ܼ
ܚܠ ܸ
ܫܘ ܸ
ܒܘܬ ܼ ܸ
ܝـܪܘ ܼܟ .ܒـ ܼܘܫ
ܠܛ ܼ
ܘܝ ܸܡܗ ݇ܐ ܸܡ ܵܪ ܲܗ :ـ ܲ ܼܓ ܸܫܩ ܲ ܼܠܐ ܼ ܲܟܐܲ ܼ ،ܐ ݇ܢܬ ܼ
ܸ
ܢܫܝܵܐ ܸ
ܡܘ ܼ
ܝܘܬ ܲ ܼ
ܵ
ܣܝ ܲ
ܪܘ ܵܫܐ ܼܕܝ ܵܫ ܸܠܗ ܼܐܝ ܸܕܗ ܵܓܘ ܼܲܩ ܵ
ܨܦ ܼܝܝ ܵܝܠ ܲܗ ܵ
ܘܫܘ ܸܪܐ
ܦܣܐ ܼ
ܕܫ ܼܒ ܸܩܬ ܵܐ ܸܙܠܼ .
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ܠܕ ܼܟ ܼܘ ܼܝܘ ܲܗܼ ،ܐܝ ܵܢܐ ܲ ܼܛ ܵ
ܘܒ ܵ
ܝܪܐ ܲ
ܸܠܗ ܼܲ
ܪܓ ܵܕܐܼ .ܡܢ ܵܒ ݇ܬܪ
ܙܕܝ ܵܥܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܸ
ܙܥܘ ܵܪܐ ܼ
ܕܡ ݇ܬ ܸܝܐ ܼܲܚ ݇ܕ ܵܟܐ ܼ ܵ̈
ܕܘ ܼ ܸܟܐ ܸܠܗ ܼܲ
ܕܣܝ ܲ
ܠܩ ܵ
ܫܠܗ ܼ ܲ
ܡܝܐܸ .ܝ ܸܡܗ ܚ ܸܙܐ
ܪܘ ܵܫܐ ܼ
ܼ
ܦܣܐ݇ ،ܪ ܸܚ ܸ
ܢܫܝܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܕ ܵܕ ܼ ܸܒܪ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܠܗ ܼܲܬܪ ܵܥܐ ܼܲ
ܕܩ ܵ
ܵܠ ܲܗ ܵ
ܘܕܪܐ ܵܠ ܲܗ
ܡܘ ܼ ܵ
ܕܗܘ ܼ
ܦܣܐ ܸ
ܣܝ ܲ
ܝܪܘ ܼܟ
ܪܘ ܵܫܐܼ ،
ܦܣܘ ܼܟܸ ،ܐ ܢ ܵܠܐܼ ܲ ،ܛ ܼ
ܕܒ ܼܘܪ ܸܠܗ ܼܲܬܪ ܵܥܐ ܕ ܼܲܩ ܼ
ܵܩ ̈ ܸܠܐ ܵܒ ݇ܬ ܸܪܗ :ـ ܼ
ܙܕܓ ܵ
ܠܓ ܸܢܗ.
ܸܒܕ ܵܦ ܸܪܚ ܼܲ
ܠܒ ܼܲܕܪ ܘ ܸܒܕ ܼܲܚ ܸ
ܣܩܘ ܵܬܐ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܕ ܚ ܸܙܐ ܵܠ ܲܗ ܕ ܲ ܼܛ ܵ
ܝܪܐ ܼ ܲܟܕ ܸܚܕ ܵܝܐ
ܵܗܝ ܼܲܗ ܼ
ܒܥ ܼ
ܡܙܘ ܵܡܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲ
ܓܘ ܵ
ܚܬܐ ܼܲ
ܫܟ ܵ
݇ܗ ܵܘܐ ܼܲ
ܚܠܗ
ܕܬܪ ܵܥܐ،
ܼ
ܦܬܝ ܼܲܚܝܗܝ ܸܠܗ ܼ
ܠܦ ܼܢܘ ̈ܗܝ ܘ ܸ
ܦܪ ܸ
ܒܡ ܼܸܲ
ܣܝ ܲ
ܠ ܼܲܚ ܸܕ ̈ܖ ܸܘ ܸܢܐ ܕ ܵܬ ܵܘ ܵܢܐ ܘܠ ܸܓ ܵܒܐ ܵ
ܥܒ ܸܪܗ ܵܓܘ ܵܬ ܵܘ ܵܢܐ
ܕܟ ܸܘܐܼ .
ܪܘ ܵܫܐ ܸܒܪܚܵ ܵܛܐ ܼ ܸ
ܦܣܐܼ ܲ .ܛ ܵ
ܠܛ ܵ
ܕܝ ܸܪܗ ܵ
ܠܓܘ ܼܲܩ ܵ
ܝܪܐ ܵܗ ܵܠܐ ܼܲܚܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܐܝ ܵܢܐ
ܘܡܘ ܸ
ܝܪܐ ܼ
ܸ
ܘܫܩ ܸܠܗ ܲ ܼ
ܓܘ ܵ
ܘܒ ܵ
ܢܫ ܵܡܐ ܼܲ(ܢ ܼ ܲܦܣ
ܦܬܝ ܸ ̈ܚܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܸ
ܠܦ ܼܢܘ ̈ܗܝ ܼ
ܕܪܗ ܼ ܲܟܕ ܼ
ܼ
ܕܡܝ ܼ ܵܟܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܨ ܸ
ܸܒ ܵ
ܣܝ ܲ
ܘܫܘ ܸܪܐ ܸܠܗ ܼ ܵ
ܒܟܝܵܐ.
ܩܠܗ ܼ ܲܥ ܸܠܗ ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ܼ
ܒܥ ܼ
ܣܩܘ ܵܬܐܼ .
ܓܪ ܵܫܐ) ݇ܗ ܵܘܐ ܼܲ
ܓܘ ܸܫ ܸ
ܕܝ ܸܟܐ ܵܡ ܸܨܝܢ ܵܥ ܼܒ ܸܕܢ؟
ܒܘ ܸܩ ܸܪܗ :ـ ܸܝ ܵܡܐܵ ،ܐ ܼ ܵ
ܡܘ ܼ
ܕܝܐ ܵܐ ܵܢܐ ܼ
ܵܗܘ ܼ
ܵܗܝ ܓ ܼܘ ܸܘ ܵ
ܢܕܝ ܵܥ ܼܒ ܸܕܬ.
ܒܠ ܲܗ :ـ ܼ ܲܐ ݇ܢܬ ܵܐ ܼ ܵ
ܕܝܐ ܸܠܐ ܵܡ ܸܨܝܬ ܟ ܼܘ ܸܡ ܼ
ܣܝ ܲ
ܫܠܗ ܸܟܣ ܼܲܩ ܵ
ܟܠܗ ܸܡܬܚܵ ܐ ܕ ܵܝ ܵ
ܕܠܗ
ܥܒ ܸ
ܪܘ ܵܫܐ ܼ
ܼ
ܦܣܐ ܸ
ܦܝ ܸ
ܘܡܐܵ .ܗܘ ܵܠܐ ܼ ܸ
ܩܠܗ ܼ ܲܥܠ ܲ ܼܛ ܵ
ܵ
ܘܒܟܠ ܲܗ ܵܗܝ ܥ ܵܕ ܵܢܐ
ܝܪܐ.
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐ ܸܐ ܵܠܐ ܼ ܲܐܚܟ ܼܝ ܼ
ܟ ܼܘ ܼܲܚ ݇ܕ ܼ
ܓܘ ܸܫ ܸ
ܲ ܼܛ ܵ
ܘܒ ܵ
ܣܩܘ ܵܬܐ
ܢܫ ܵܡܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܝܪܐ
ܕܪܗܸ ،
ܒܥ ܼ
ܼܲ
ܼ
ܕܡܝ ܼ ܵܟܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥܠ ܼ ܲܨ ܸ
ܼܲ
ܠܘ ܵܬܐ.
ܠܝ ܼ
ܘܒܩ ܼ
ܟܬܗܼ ܲ ،ܛ ܵ
ܕܣܝ ܲ
ܡܝ ܵܬܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ .ܩــܐ
ܪܘ ܵܫܐ ܸ
ܕܡ ܼܟ ܸܠـܗ ܵܓܘ ܼ
ܝܪܐ ܼ
ܕܘ ܸ
ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܼ
ܣܝ ܲ
ܡܨ ܵܝܐ ܕ ܵܕ ܸܡ ܼܟ ݇ܗ ܵܘܐ .ܟܠ ܥ ܵܕ ܵܢܐ
ܼܲܚ ݇ܕ ܸܡܬܚܵ ܐ ܼ ܲܝ ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ܸܠܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵ
ܪܝ ܼ ܵܟܐ ܼ
ܠܛ ܵ
ܕܒ ܵ
ܝܪܝـ ܼ ܵܟܐ
ܝܪܐ ܼ ܲܟܕ ܵܗ ܵܠــܐ ܼ
ܸ
ܥـܟ ܼܲܡܝـܗܝ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥ ܼ
ܝܢـܘ ̈ܗܝ ܸܒܚ ܵܙ ܵܝـܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܲ ܼ
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ܟܢܘ ܸܟܐ.
݇ܗ ܵܘܐ ܘ ܼܲܢ ܼ
ܠܛ ܵ
ܒܨ ܵ
ܫܠܗ ܠ ܸܓ ܵܒܐ ܼܲ
ܕܣܝ ܲ
ܕܩ ܵ
ܝܪܐ
ܼܲ
ܦܪܐ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܼ
ܪܘ ܵܫܐ ݇ܪ ܸܚ ܸ
ܦܣܐ ،ܚ ܸܙܐ ܸܠܗ ܲ ܼ
ܪܡܐ ܕܚܵ ܸܨܗܲ ܼ ،ܟܕ ܼ ܲܐ ܼ ̈
ܝܪܝ ܼ ܵܟܐ ܼ ܲܥܠ ܲ ܼܓ ܵ
ܘܟܠܗ ܼ ܲܦ ܼܓ ܸܪܗ
ܨܠܝ ܼܵܒܐ ݇ܗ ܼ ܸ ̈
ܼ
ܩܠܘܗܝ ܼ
ܘܝܐ ܸ
ܣܝ ܲ
ܘܡܐ ܵ
ܒܪܝ ܵܙܐ ݇ܗ ܵܘܐܼ .ܡܢ ܵܗܘ ܵܝ ܵ
ܪܘ ܵܫܐ ܵܠܐ
ܼ
ܠܒ ݇ܬ ܵܪܐ ܟ ܼܘ ܵܓ ܵܗܐ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܬܐ ܼ
ܠܛܝ ܸ̈ܖܐ.
ܼ
ܨܝܕ ܸܠܗ ܲ ܼ
ܒܝܲܕ:
ܼ
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ ܼ
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

ܢܬܐ ܵܪ ܵܒܐܼܲ ،ܩܕ ܼ ܲܟܕ ܵܢ ܸܦܠ
ܒܝ ܵܫܐ ܸܟܐ ܼ ܲܡ ܸ
݇ܐ ܵܢ ܵܫܐ ܼ
ܵ
ܠܬܘܗܝ ܵܗܘ ܵܝܐ ܵܡܪ ܵܩ ܵܠܐ( .ܡܪܝ ܐܦܪܡ)
ܢܦ ܼ
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ܒܪܩܘܒܠ ܐܠܗܐ
ܣܒܐ
ܼ
ܐܟܪܐ ܼ

ܐܘ ܲ
ܲ
ܫܘ
ܵܘܡܐܲ ܼ ،ܚ ݇ܕ ܼ ܲܐ ܵܟ ܵܪܐ ܵܣ ܼܵܒܐܼܲ ،
ܼ ܲܚ ݇ܕ ܝ ܵ
ܕܚ ݇ܕ ܼܲܙ ܼܕܝ ܵܩܐ
ܡܢܣܝܵܐ ܵ(ܡܪ ܸܢܣ ܵܝ ܵܢܐ)
ܘܡܗܝ ܵܪܐ؛ ܼ ܲ
ܼ
ܕܨ ܵ
ܦܪܐ ݇ܐ ܸܡ ܸܪܗ ܵܩܐ ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐ:
ܨܠܘ ܸܬܗ ܼ ܲ
ܓܘ ܵܪܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ ،ܪ ܵܒܐ ܼ
ܟܪܝ ܵܒܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐܸ .ܒ ܼ
ܼ
ܡܪ ܼܢܘ ܼܟ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܵܕܥܬ ܵܐܦ ܵ
ܠܐ ܲ ܼܠܦ
ܫܪ ܵܪܐܼܲ .ܒ ܵܣܐ ܵܝܠ ܲܗ ݇ܐ ܸܚ ݇ܪ ܵܢܐ! ܼ ܲܐ ݇ܢܬ ܸܠܐ ܝ ܸ
ܝܘܢ ܕ ܼ ܲܐ ܸ
ܸܥܨܝܵܐ ܸ
ܠܡܛ ܵ̈ܖ ܸܬܐܼ ܲ ،ܠܝܬ ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܵ
ܘܒܝܬ ܼ ܲ
ܕܣܢܝ ܸ ̈ܩܐ ܼ ܲ
ܘܐܝ ܼܲܡܢ
ܪܘ ܵܬܐ! ܼܐܝ ܼܲܡܢ
ܛܪܐ ܼ
ܝܘܚ ܸ
ܕܐ ܵܟ ܼ
ܸ
ܼ
ܲ
ܲ
ܵ
ܲ
ܲ
ܕܠܐ ܼ ܲ
ܝܠܗ
ܡܘܕ ݇ܝ ܼܲܗ ܼܲܒܣ ܼ
ܝܘܬ ܼܥ ܼܠܢܼ .
ܣܢܝ ܸ ̈ܩܐ ܼܥ ܼܠܝܗܝ ܼ ܲܡ ܼ
ܸ
ܫܦܘ ܼ ܲܟܝܗܝ ܸ
ܝܘܚ ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓܠܐ ܸ
ܲ
ܲ
ܵ
ܵ
ܵ
ܩܪܬ ܸܡ ܼܢܝ .ܐ ܵܢܐ
ܒܝ ܵܕܥܐ ܼܐ ܵܟ ܼ
ܪܘܬܐܵ ،ܗ ܵܝܓܗ ܵܡ ܸܨܬ ܼܲܒ ܸ
ܝܘܬ ܼ
ܵܐ ܵܗܐ! ܸܐ ܢ ܼܐ ݇ܢܬ ܸܠܐ ܸ
ܪܣܐ ܼ ܲ
ܝܘܢ ܵ
ܦܘ ܵ
ܕܒܐ ܵ
ܩܡܐ
ܼ
ܟܠ ܲܗ ܼ ܲܚ ܼܝܘ ܼ
ܠܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܼ
ܫܘ ݇ ܼܓ ܵܠܐܼܲ .ܗ ܼܒ ܼ
ܬܝ ܵܩܐ ܵܐ ܵܗܐ ܼ
ܕܒ ܼܝ ܼ
ܚܘ ܲܗ ܸ
ܦܘ ܵ
ܕܝ ܸܒܕ ܼܲܩ ܸܘܡ.
ܕܡܘ ܼ
ܼ ܲܕ ܼ
ܣܩ ܵܢܐ ܘܚܵ ܼܲܙܚ ܼ
ܩܠܢ ܼ
ܥܬܝܕ ܵܐ ܵܢܐ ܵܫ ܸ
ܵ
ܕܟܠܘ ܼܲ
ܲ
ܥܒ ܼܝ ܸ̈ܖܐ ݇ܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܵܗ ܼ ܵ
ܨܝ ݇ܗ ܵܘܘ
ܡܗܘܡ ܸܢܐ ݇ܗ ܵܘܘ
ܒܐ ܼܢܝ ܼܲܙ ܼܒ ܸ ̈ܢܐ ܼ
ܢܬܝܗܝ ܸܟܐ ܵܡ ܼ
ܕܟܐ ܼ
ܦܘ ܵܫ ܼ ܵܟܐ؛ ܵ
ܛܝ
ܡܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ
ܒܡ ܼ
ܘܟܐ ܼܲܗ ܸܡ ܼܢܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܕ ܵܠܐ ܟ ܼܘ ܼ
ܬܪܝ ܵܨ ܼܐܝܬ ܼ ܲܥܡ ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐ ܸ
ܼܲܗܡ ܸܙ ܼ
ܠܦܘ ܵܢܝܵܐܲ ܼ .ܐ ܵܠ ܵܗܐ ݇ܐ ܸܡ ܸܪܗܵ :
ܩܡܐ ܼ ܲܐ ݇ܢܬ ܲ
ܦܘ ܵ
ܨܦ ܼܝܝܵ .ܐ ܵܗܐ ܼ ܲܐ ܵ
ܣܩ ܵܢܐ.
ܫܩܘܠ ܼ
ܼ
ܣܩ ܵܢܐ ܵ
ܕܒ ܵ
ܘܪ ܵܒܐ ܸܚܕܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܵ
ܦܘ ܵ
ܛܠ ܵܒܐ ݇ܗ ܵܘܐ
ܕܐܝ ܼܲܡܢ ܸ
ܒܗܝ ܼ
ܫܩ ܸܠܗ ܼ
ܵܗ ܵܝܓܗ ܼ ܲܐ ܵܟ ܵܪܐ ܸ
ܒܥܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܡܛ ܵ̈ܖ ܸܬܐܸ ،ܡܛ ܵ̈ܖ ܸܬܐ ܸܒ ܵ
ܦܠ ܵܛܐ ݇ܗ ܵܘܐܼ ،ܐܝ ܼܲܡܢ ܕ ܵ
ܡܫܐ ܵ
ܡܫܐܸ ،ܫ ܵ
ܸܫ ܵ
ܥܪܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܘ
ܘܐܝ ܼܲܡܢ ܕ ܸܒ ܵ
ܘܗܘ ܸܒ ܵ
ܝܒ ܸ ̈ܬܐ ܸܒܓ ܵܡ ܵܥܐ ݇ܗ ܵܘܐܵ .
ܝܒ ܸ ̈ܬܐܲ ܼ ،ܥ ܼܵ
ܛܠ ܵܒܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼ ܲܥ ܼܵ
ܚܩܘ ܵܢܐ)
ܼ
ܚܣ ܼ ܵܟܐ ܼ ܲ(ܪ ܼ
ܢܛܐ ܵ
ܨܝ ܸܠܗ)؛ ܵܠܐ
ܠܬܗ ܵ(ܗ ܼ
ܕܡ ܼ
ܥܠ ܸ
ܚܪ ܼܒ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܠ ܲ ܼ
ܨܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܼ ܲܡ ܸ
݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܲ ܼ
ܟܠܝܗܝ ܸܩ ̈ ܸ
ܘܚܐ ܼ ܲܚ ܵܝܠ ܸ ̈ܢܐ ܵ
ܘܠܐ ܸܡ ܵ
ܢܕܝ ܸ ̈ܢܐ ܵ
ܨܝ ݇ܗ ܵܘܘ
ܵܦ ܸ ̈
ܬܗܘܝܵܢ ܵܘ ܸ ̈ܬܐ ܸ(ܡ ܼ ܵ
ܡܝ) ݇ܐ ܸܚ ̈݇ܖ ܸܢܐ ܸܠܐ ܵܡ ܼ
ܕܡ ܼ
ܨܝ ܼܲܩ ܸܘ ܼ
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ܫܘ ܸܪܐ ݇
ܼܲ
ܠܗ ܲܘܢ ܸܒܪܝ ܵܵܡܐ ܸܒܫ ܸܥ ܸܠܠ
ܛܘܗ ̈ܝ ܼ
ܠܬܗܵ .ܗ ܵܝܓܗ ܸܚ ܼ
ܠܥܠ ܸ
ܚܪ ܼܒ ܼܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܲ ܼ
ܕܡ ܸ
ܼܡܢ ܵܗܘ ݇
ܒܘܫ ܵܙܘ ܵܕܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܼܡܢ ܼܝܘ ܼ ܵ
ܕܒܪ ܵܢ ܵܫܐܵ .ܗܘ
ܪܟܐ ܼܲ
ܕܐ ܵܢ ܸ ̈ܫܐ ܵܗ ܼ
ܡܘ ܼܲܬܝܗܝ ܼ
ܘܝ ܸܚܙ ܸ ̈ܝܐܵ ،ܪ ܼ
ܚܡ ܸܢܗܵ :ܐ ܼܕܝܵܐ ܸܒܕ ܼ ܲܡܚ ܸܙ ܸܢܗ.
ܬܘ ܸ
ܵܪ ܵܒܐ ܸܚܕܝܵܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܘ ܼ
ܦܝ ܵ
ܚܨܝ ܵ
ܕܥܠ ܵ
(ܡܥܘܓ ܵܒܐ)
ܬܗܝ ܵܪܐ
ܕܬܐܵ ،ܗܘ ܵܪ ܵܒܐ
ܼ
ܫܠ ܲܗ ܼ
ܼ
ܠܬܐ ܼ
ܵܗ ܵܝܓܗ ܼܐܝ ܼܲܡܢ ܲ ܼ
ܟܡܐ ܼܲܩ ܸ ̈
ܣܦܝ ܸ ̈ܩܐ ܵ
ܫܒ ܲܘܩ ܼܡܢ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܕܠܐ ܼ ܲܚ ݇ܕ
ܠܦܐ
ܢܕܝ ܼ
݇ܗ ܵܘܐܼ ܲ .ܠܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܼ
ܩܘ ܸܘ ܵܡܐ ݇ܗ ܵܘܐ؟ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵܗ ܼ ܵ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ،
ܡܘ ܼ
(ܓ ܵܠ ̈ ܸܠܐ) ܼ
ܕܝ ܼ
ܛܝ ܵܬܐ ܵܓ ܼ ܲܘܝܗܝܼ .
ܵܥܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܸ
ܕܟܐ ܝ ܼ
ܸܚ ܼ
ܟܡܐ ܸܚ ̈ ܸܛܐ ܼ ܲܐ ܵ
ܵܗ ܼ ܵ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ ܵ
ܵܗܒ ܼܝ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܵ
ܓܘ ܸ ̈ܖܐ ܼܡܢ ܸܚ ̈ ܸܛܐ
ܨܝ ܝ ܼ
ܕܡ ܼ
ܪܒܥܐ ܵܬ ܸ ̈ܩܐ ܸܒܫ ܼ
ܕܟܐ ܼ
ܛܝ ܵܬܐ.
ܥ ܵܝ ܵܕ ܸܝ̈ܐܼ ،ܐܝ ܵܢܐ ܲ ܼܠܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܟ ܼܘ ܚ ܵܕܐ ܸܚ ܼ
ܢܫ ܵ
ܕܓܘܚ ܵܟܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼ ܲܥ ܼܵ
ܝܒ ܸ ̈ܬܐܲ ܼ .ܐ ܵܠ ܵܗܐ ݇ܗ ܵܘܐ ܸܒܓܚܵ ܵܟܐ
ܸܡ ܸ
ܠܬ ܸܢܐ ܵܗܘ ܸ
ܥܠܗ ܵܩ ܵܠܐ ܼ
ܫܡ ܸ
݇
ܝܘܢ ܵ
ܕܠܝܬ
ܒܗܝ ܲ ܼ
ܡܪܬ؟ ܵܣ ܼܵܒܐ ݇ܐ ܸܡ ܸܪܗܵ :ܐ ܵܢܐ ܼ
ܡܘ ܼ
ܘܐ ܸܡ ܸܪܗܵ :ܐ ܼܕܝܵܐ ܼ
ܬܗܝ ܵܪܐ ܸ
ܕܝ ܸܒܕ ܵܐ ܸ
ܡܘ ܵ
ܥܠ ܵ
ܢܕܝ ܲ
ܵܢܘ ܵܬܐ ܕܚܵ ܼܵ
݇ܗ ܵܘܐ ܟ ܼܘ ܚ ܵܕܐ ܸܡ ܵ
ܦܝ ܵܫܐ
ܠܬܐ ܘܟܠ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܡ ܼ
ܬܗܘܝ ܼ
ܬܪ ܵܢܐ ܼ
ܪܒܐ ܲ ܼ
ܗܘ ܵ
ܵܥܝ ܸ ̈ܵܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܵ
ܦܝ ܵ
ܩܝ ܵ
ܘܥܠ ܵ
ܨܦ ܼܝܝ ܵ
ܢܬܐ ܼܲ
ܪܬܐ
݇ܗ ܵܘܐ ܼ
ܘܫ ܼ
ܠܬܐ ܵܪ ܵܒܐ ܼ
ܒܓ ܵܪܐ ݇ܗ ܵܘܘ ܲ ܼ
ܕܪܐ ܘܝ ܼ
ܡܠܗ ܼ ܲܥܠ ܸܚ ̈ܛ ܼܝ؟
ܡܘ ܼ
ܕܝ ܼ
݇ܗ ܵܘܐܼ .
ܩܘ ܸܘ ܸ
ܕܠܝܬ ݇ܗ ܵܘܐ ܟ ܼܘ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܩ ܵ
ܒܠܗܵ :
ܝܠܘ ܼܟ
ܒܗܝ ܲ ܼ
ܪܚ ܼܲܩ ܼ
ܡܘ ܸ
ܢܛܐܲ ܼ ،ܐ ݇ܢܬ ܼ
ܼ ܲܐ ܵܠ ܵܗܐ ܓ ܼܘ ܸܘ ܸ
ܪܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܵ
ܨܝ ݇ܗ ܵܘܘ ܵ
ܠܟܘ ܵܬ ܵܫܐ.
ܒܗܝ
ܕܒܓ ܼ
ܢܛܐܸ ،ܚ ̈ ܸܛܐ ܸܠܐ ܵܡ ܼ
ܕܣܢܝ ܸ ̈ܩܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܼ
ܼܲ
ܟܠܝܗܝ ܸܩ ̈ ܸ
ܘܫܪܝ ܵܩܐ.
ܣܦܝܩ ܵܗܘ ܵܢܐ
ܼ
ܓܡܝ ܼ
ܼ
ܪܘ ܵܬܐ؛ ܸܐ ܢ ܵܠܐܼܲ ،ܒܪ ܵܢ ܵܫܐ ܸܒܕ ܵܦ ܸܐܫ ܼ
ܟܘ ܵܬ ܸ ̈ܫܐ ܼ ܲܡ ݇ܬܝܵܐ ܝ ܵܢܐ ܼ
ܬܘ ܼܟ ܵ
ܸܐ ܢ ܟ ܲ ܼܠܝܗܝ ܸܡ ܵ
ܘܠܐ ܵܦ ܸܐܫ ܼ ܲܚ ݇ܕ
ܗܘܕ ܸ ̈ܖܐ ܵܩ ܼ
ܝܫܝ ܼ
ܩܘܝ ܸ ̈ܵܬܐ) ܵܦ ܼ
ܣܢܝ ܼ
ܬܡܨܝܵܢ ܵܘ ܸ ̈ܬܐ ( ܼ
ܸܩ ܵ
ܵܗܒ ܼܘ ܲܗ
ܣܦܝܩ ܵܗܘ ܵܢܐ
ܘܫܪܝ ܵܩܐܲ ܼ .ܐ ܵܠ ܵܗܐ ܒܝ ܼ
ܬܘ ܼܟܲ ܼ ،ܐ ݇ܢܬ ܸܒܕ ܵܦ ܸ
ܼ
ܢܛܐ ܵܓܘ ܼ ܲܚ ܼܝܘ ܼ
ܝܫܬ ܼ
ܢܛܘ ܲܗ.
ܒܟܠܝܗܝ ܸܩ ܼ
ܝܠܗ ܼ ܲܚ ܼܝܘ ܵܬܐ ܲ ܼ
ܸ
ܕ.ܦܘܪܝܵܐܢ
ܡܝ ܵܪܡ
ܼ
ܒܝܲܕ ܼܲܫ ܼ
ܒܝܲܕܼ :
ܦܘ ܵܫ ܵܩܐ ܼ
ܼ
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اخبار....اخبار...اخبار
*مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن بانوان آشوری شامیرام در تاریخ  62آبان برگزار شد.
در این مجمع که با حضور نماینده وزارت کشور برگزار شد ،پس از قرائت گزارش فعالیت
سال  1931و همچنین گزارش مالی و تأیید بازرس ،انتخابات جهت برگزیدن هئیت مدیره
جدید انجمن به عمل آمد .اعضای منتخب عبارت هستند از خانم ها :شمیران داودپوریان
(رئیس هیئت مدیره) ـ بنفشه (ویولت) سرگیزی خسروآبادی (نائب رئیس) ـ پرالیوس (مادلن)
استپانس (خزانه دار) ـ مونا شرما ـ آیال بدل عبدیشو وخانم کاترین یدکار (بازرس).
*هیئت مدیره انجمن بانوان شامیرام با ارائه شیرینی ها و مواد غذائی سنتی در بازار کریسمس
دائر در انجمن آشوری های تهران ( 11و  11آذر) و همچنین بازار کلیسای کاتولیک حضرت
یوسف ( 66آذر) شرکت نمود .عوائد حاصل از این بازار صرف فعالیت های فرهنگی و
خیریه خواهد شد.
*هیئت مدیره انجمن بانوان شامیرام طی شب شعری که در تاریخ  16دی ماه  1936برگزار
کرد ،از شاعر نامی آشوری خانم فلورا قاجاریان قدردانی به عمل آورد .در این مراسم که با
حضور عالیجناب مارنرسی (اسقف کلیسای شرق آشوری ) و جناب کشیش رایان عیسی
(کشیش کلیسای کاتولیک) و همچنین تنی چند از اعضای هیئت مدیره جدید انجمن آشوری
های تهران ( آقایان :نبونید نمرود ،رام ایل اسحاق ،هرمز مورحاج ،شاروکین خنانیشو)،
برگزار شد ،مطالبی چند در مورد زندگی و فعالیت های ادبی و اجتماعی خانم قاجاریان به
سمع حضار رسید .همچنین هدیه ای به رسم یادبود از طرف انجمن بانوان شامیرام تقدیم
ایشان شد .آقای نبونید نمرود نیز به عنوان رئیس انجمن آشوری های تهران نظرات خود در
رابطه با مسائل فرهنگی بیان نمودند .شامیرام داودپوریان ،شرمیال شرما  ،شمعون بت ایشو،
باباجان الزاریان و سایمون کرم سنگر تعدادی از اشعار خود را به سمع حضار رساندند .خانم
ویولت سرگیزی و آقایان آلبرت شهباز و سرگون براندو نیز با اجرای ترانه های زیبای خود
گرمی خاصی به مراسم بخشیدند.
*عیسی بنیامین هنرمند نامی آشوری درگذشت .وی به خاطر تابلوهای زیبای کالیگرافی خود
از شهرتی جهانی در جامعه آشوری برخوردار بود .روحش شاد و یادش گرامی باد.
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پیام تشکر و همبستگی
از خارج از کشور
به مناسبت برگزاری مجمع عمومی

دکتر هلن ساخو

ܕܫ ܵ
ܬܘ ܵ̈ܖ ܸܝܐ ܼܲ
ܐܘܪܚܵ ܐ ܸܪ ܵ
ܡܝܘܩ ܸ̈ܖܐ ܵ
ܚܩܐܼ ،ܐܝ ܵܢܐ
ܡܝ ܵܪܡܼ ،ܡܢ ܼ
ܦܘ ܵܬܐ ܕ ܸܢ ܸ ̈ܫܐ ܵܐ ܼ
ܘܬ ܼ
ܼܲܗ ܵܕ ܸ ̈ܡܐ ܼ
ܕܫ ܼ
ܒܠܘܢ ܠ ܵ
ܪܒܐܼܲ ،ܩ ܲ
ܩܘ ܵ
ܟܠܗ
ܒ ܼ ܲܚ ݇ܕ ܸܠ ܵܒܐ
ܡܝ ܘܠ ܼܐܝ ܵܩ ܼ
ܪܝ ܼ
ܫܠ ܼ
ܘܚܘ ܵܒܐ ܼ
ܼ
ܓܘ ܵܪܐ ܵܩܐ ܸ
ܘܠܚܝ ܵܡܐ ܵ
ܢܬܝ ܸ ̈ܢܐ ܵ
ܘܦ ܵ
ܘܟ ܲܘܢ ܸܩܫܝܵܐ ܼܲ
ܬܘܢ.
ܦܝ ܵܪܐ
ܠܐ ܵܗܐ ܼܲܙ ܼܒ ܵܢܐܲ ܼ .ܡ ܼ ܵ
ܝܫ ܸ ̈ܢܐ ܵܗ ܼܘܝ ܼ
ܦܘܠܚܵ ܵܢ ܼ
ܼ
ܼ
ܘܫ ܼ
با سالم گرم و تشکر قلبی از تمامی زحمات شما عزیزان که همواره متحمل می شوید و
مسئولیت های حرفه ای و شغلی ،خانوادگی ،اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و همه جانبه
قومی را ادغام کرده و به بهترین وجه انجام می دهید ،من از جانب خود و هم چنین از جانب
تمامی دوستان خارج از کشور وبا پوزش از عدم توانایی شرکت در جلسه امسال ،برای شما
آرزوی جلسه ای مفید و سازنده دارم.
ما امیدوار هستیم که در همه کارها و فعالیت های ارزنده خود موفق باشید و همواره پلی
بمانید برای ارتباطات سالم ،مستقل ،شفاف و مردمی بین همه اعضای این قوم شریف و باستانی
( که تاریخ ،زبان و تحول آن ،با تاریخ اجدادی سرزمین عزیزمان ایران پیوندی ناگسستنی
دارد) در هر جای دنیا که باشیم .مطمئن باشید حتی در سطح جهانی و در با سابقه ترین و
برجسته ترین سازمان های زنان و سازمان های غیر انتفاعی تشکلی را نخواهید یافت که
عالوه بر فعالیت های گسترده و همه جانبه ،نشریه ای نیز به اعضای خود تقدیم کند که حاوی
تحقیق و تحلیل علمی و مستند به همراه داستانهای آموزنده ،شعر و گزارش های زیبا در کنار
آموزش زبان گرانبها و یگانه مان و همچنین اخبار علمی ،فرهنگی و قومی با مشارکت هم
زمان متخصصین و غیر متخصصین باشد.
ما همه از زحمات شما ،از شفافیت شما و از گستردگی فعالیت های شما قلبأ سپاسگزار
هستیم و برایتان آرزوی پایداری ،سربلندی و موفقیت روزافزون داریم .به امید صلح ،آرامش
و دوستی بین همه اقوام و ملل دنیا.
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عیسی بنیامین ،بدرود
در نخستین ماه سال  4102جامعه ما به سوگ یکی از
شخصیت های نامی خود نشست .عیسی بنیامین از نسل مردانی
بود که پایه گذار فعالیت های فرهنگی واجتماعی در دهه های
 21و  01میالدی شدند و این زمانی بود که سکونت آشوری ها
در شهرهایی مانند تهران ،قزوین ،همدان و...نیاز به تأسیس
نهادهایی در جهت ایجاد ارتباط بین آنها را مطرح کرده بود.
عیسی بنیامین به همراه افرادی مانند رابی کوروش بنیامین،
دکتر الیه ماریوسف ،آشور مرادخان و دکتر ویلسون بیت
منصور از بنیانگذاران سازمان فرهنگی جوانان آشوری بود
( )0500که توانست با جذب تعداد بسیاری از جوانان ،فعالیتهای فرهنگی ارزنده ای را به
ܥܬܝܕ ܼܲܒ ܵ
ܗܪ ܵܢܐ) را به دو زبان فارسی و
پیش ببرد .وی همچنین نشریه هفتگی آینده روشن ( ܼ ܲܕ ܼ
آشوری منتشر می کرد ( )0521که جایگاه ویژه ای در نشریات آشوری به دست آورد و
عیسی را در حد یک ژورنالیست ارتقاء داد .همچنین کتابی به زبان فارسی منتشر کرده بود
( )0501که درباره رابی لوئیز اورشان ،از مدیران مدبر دبیرستانهای معتبر کشور بود .از
دیگر فعالیت های عیسی عضویت در هیأت مدیره انجمن آشوری های تهران طی چندین دوره
و همچنین سردبیری نشریه اشتار بود که بعد از انقالب منتشر می شد و وی بخش آشوری آن
را تهیه می کرد و بسیاری از مطالب آن را با دستخط زیبای خود می نوشت.
اما عالوه بر فعالیت فرهنگی ،وی خطاطی توانا و مبتکر بود .از عیسی بنیامین همواره به
عنوان کسی که هنر خطاطی را به درجات بسیار عالی ارتقا داده نام برده شده است .تابلوهای
عیسی بنیامین از ویژگی خاصی برخوردار هستند .در این تابلوها زیبایی هنر از طریق
شعارهایی انسانی مانند زبان ،محبت ،صلح ،آزادی و ...در معرض دید مردم قرار گرفته
است .نگاهی به فعالیت  01ساله عیسی بنیامین نشانگر دلبستگی جدی وی به کالیگرافی دارد.
او به خطاطی نه به عنوان یک تفنن بلکه به عنوان هنری بی نظیر و متعالی که واجد زیبایی
و پیام دوستی به انسان هاست معتقد بود و همین اعتقاد و ایمان او بود که هنرش را به اعتال
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رساند .او در سال  0594قواعدی را برای رسم الفبای آشوری ابداع کرد و با این ابتکار
خود نه تنها امکان یادگیری این هنر را برای همگان فراهم نمود بلکه خطاطی آشوری را به
درجه متعالی رسانید.
در سالهای اخیر کار هنری عیسی بنیامین از چارچوب یک هنر قومی گذشته و با ثبت دو
تابلو از او در کتابی به نام روح کلمات ) (The spiritof wordsتوسط یک مجله فرانسوی
به نام صدای جوهر ) (Voice of Inkکه کالیگرافی هایی از سراسر دنیا را گردآوری کرده
بود ،جهانی شد .هر کدام از تابلوهای بی نظیر عیسی بنیامین به مثابه گنجی ارزشمند بوده و
نام عیسی اعتباری است برای جامعه جهانی آشوری .
از دست دادن بزرگ مردانی همچون عیسی بنیامین بسیار غم انگیز است .شاید در آینده
کسی نتواند جای تاریخی او را پر کند .اما ما امیدواریم که باقی هنرمندان بویژه نسل جوان
آشوری که همان گونه که همواره بیان کرده ایم نسلی است با هویت و با استعداد ها و توانائی
های جدید ،بتواند در عرصه هنر این چنین بدرخشد و تاریخ ارزنده قوم ما را تداوم بخشد .کما
اینکه ما نمونه های درخشانی از آن را در جامعه خود مشاهده می کنیم.
نکته :در شماره قبلی این بولتن (شماره  )01مقاله ای به نام "هویت های باستانی و پایدار
بشری" از خانم دکتر هلن ساخو در رابطه با هنر مرحوم عیسی بنیامین چاپ شده بود که می
توان آن را آخرین سپاس جامعه آشوری ایران قبل از سفر ابدی او دانست و برای ما جای
بسی خوشوقتی است که امکان آن را یافتیم که در زمان حیات وی ،و نه بعد از مرگش ،از
او یاد کنیم .روحش شاد.
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بزرگداشت یک هنرمند
طی مراسم ویژه ای که در تاریخ  16دی ماه و توسط هیئت مدیره انجمن بانوان آشوری
شامیرام برگزار شد ،خانم فلورا قاجاریان که شاعر ،مترجم و نویسنده نامی آشوری می باشد
مورد تقدیر قرار گرفت .وی طی  16سال اخیر ،فعالیت های متعدد ادبی و اجتماعی داشته
و از کارنامه درخشانی در این زمینه برخوردار می باشد.
فلورا قاجاریان در سال  1911در شهر همدان متولد شده است .پدرش نیکوال و مادرش
صوفیا نام داشتند .صوفیا خانگلدی ،مادر فلورا و پدر صوفیا یعنی شمشه باسیلیوس خانگلدی
هر دو صاحب ذوق بودند وشعر می سرودند .پس از اتمام تحصیالت متوسطه در رشته ادبی،
فلورا موفق به اخذ دیپلم زبان انگلیسی از انجمن فرهنگی ایران و انگلیس شد .وی به مدت 11
سال در دانشگاه صنعتی شریف و  11به مدت سال در صدا و سیمای جمهوری اسالمی در
سمت منشی و مترجم فعالیت نمود .فلورا قاجاریان در سال  1921ازدواج نموده و در سال
 1931همسر خود را از دست داد .در حال حاضر وی بازنشسته می باشد و کماکان به ترجمه
کتاب و سرودن شعر ادامه می دهد.
در طی سالهای پر بار عمر خود فلورا قاجاریان در فعالیت های اجتماعی متعددی شرکت
نموده است که از آن ها می توان این موارد را نام برد:
 1ـ همکاری با "گروه فرهنگی شوشاطا" (وابسته به انجمن آشوری های تهران)
 6ـ عضویت در هیئت مدیره "انجمن آشوری های تهران" به مدت  1سال
 9ـ عضویت در گروه کر "نینوا" به سرپرستی آهنگساز مشهور ،نبو عیسی بی.
 1ـ عضویت در "شورای کتاب کودک" به سرپرستی خانم توران میرهادی
 1ـ عضویت در "انجمن حمایت ا ز حقوق کودک"
 2ـ عضویت در "انجمن بانوان آشوری شامیرام"
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آثاری که تا کنون از خانم قاجاریان منتشر شده است عبارتند از:
در زمینه شعر:
کتاب "مرداب" (  )1911ـ "لوحه" (شعر و داستانهای کوتاه ـ  )1912ـ تجدید چاپ کتاب
های "مرداب"" ،لوحه و بعد "()1911
در زمینه ترجمه :
کتاب "وابستگی های ناسالم" (روانشناسی اثر نویسنده مشهور امریکایی ملودی بیتی )1912
چاپ دوم "وابستگی های ناسا لم" 1931
سلسله کتاب های "بگشای در" از نویسنده مشهور امریکایی "لوئیز هی" در چهار جلد ،به
فارسی و انگلیسی در )1913
سلسله کتاب های "بگشای در ،کالم بودا" در  1جلد به فارسی و انگلیسی در سال
)1911
در زمینه ادبیات کودک:
کتاب "باغ همسایه" (ترجمه و تنظیم برای نمایش ،نوشته "آن کرن"  ، 1933انتشارات
شکوفه وابسته به انتشارات امیر کبیر)
کتاب "چگونه گلها رنگین شدند" (تألیف ، 1931 ،انتشارات شکوفه ،تصویرگر :اودت تومیک
خسروآبادی)
در حال حاضر وی مشغول ترجمه کتاب روانشناسی "وابستگان گمنام" است و این کتاب در
آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد شد .برای خانم فلورا قاجاریان عمری طوالنی و مملو
از سالمتی و شادمانی آرزو می کنیم.
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گزارش یک نمایشگاه
گالری طراحان آزاد از  13تا  61آبان مروری بر آثار آشور بانی پال بابال را برگزار
کرد .این برنامه به اهتمام علی بختیاری و آریا کسایی و به مناسبت سالگرد درگذشت آشور
بانی پال برنامه ریزی و اجرا شده بود.
آشور بانی پال بابال ،نقاش ،نمایشنامه نویس ،کارگردان نمایش ،استاد دانشگاه و مترجم
برجسته آشوری که از هنرمندان شاخص و پیشرو دهه پنجاه به شمار می رفت ،در سن 22
سالگی در نیویورک درگذشت .وی که متولد  1969در تهران بود ،در دانشگاه امریکایی
بیروت الهیات مسیحی خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را از مدرسه الهیات خاور
نزدیک در همان جا کسب کرده بود .او در لبنان تحت تأثیر تئاتر قرار گرفته و پس از بازگشت
به ایران در  1913به کار تئاتر روی آورد.
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در  1916او گروه تئاتر اهریمن را تأسیس کرد و نمایشنامه های متعددی مانند :بانویی
می میرد ،قوی تر ،آخرالزمان ،یخبندان ،غارت و بازی قتل عام را بین سال های  16تا 13
وبا همکاری بازیگران توانای زمان خود بر روی صحنه آورد .وی هم چنین نویسنده نمایشنامه
های آخرالزمان و عروسک و صندوق ،قاتل زیاد حرف می زند ،مراسم مرگ گرگ با نشان
قابیل و امشب شب مهتابه بود .نمایشنامه های وی همواره توجه برانگیز بوده و عکس العمل
های مختلفی را در منتقدان تئاتر بر می انگیخت .اما آنچه که می توان با اطمینان گفت این
است که وی هنرمندی پیشرو و خالق بود و همین امر او را به شهرت رساند .آشور بانی پال
بابال عالوه بر کار نقاشی و تئاتر ،خالق پوسترهایی بود که آن ها را از پیشروترین پوسترها
در تاریخ پوسترهای تئاتر ایران دانسته اند.
بعد از انقالب وی به ایاالت متحده مهاجرت کرد .در آن جا ،وی در دانشگاه نیویورک
تدریس می کرد و نمایشنامه بر روی صحنه می برد .در سال  6111جایزه هلمن ـ همت را
به دست آورد .آخرین نمایش او که "پدیده ای فرای همگان" نام داشت چند روز پیش از
مرگش به دو زبان انگلیسی و فارسی در نیویورک اجرا شد .او در  11فروردین  1931در
ایاالت متحده درگذشت .یادش گرامی و روحش شاد.
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زبان مادری و نقش آن در جامعه
شامیرام داودپوریان
روز  61فوریه (شباط) توسط یونسکو روز جهانی زبانهای مادری نام گذاری شده است.
از سال  6111میالدی تا کنون در این رابطه صدها کتاب و مقاله منتشر شده است تا اهمیت
آموزش به زبان مادری را در سالمتی روانی کودکان و آینده آنان نشان دهد ،با تأکید بر این
امر که سالمتی روانی کودکان موجب موفقیت تحصیلی و شغلی آینده هر فرد خواهد شد .هر
سال جهت بزرگداشت این روز شعارهایی در سطح جهانی مطرح می شود تا حول آنها کتاب
و مقاله و همچنین سخنرانی هایی تهیه و در دسترس عموم قرار داده شود.
برای روز جهانی زبانهای مادری سال  6111سه شعار مطرح شده است که عبارتند از:
1ـ زبان خود را حفظ کنید.
 6ـ به زبان مادری کتاب (به خصوص در زمینه روش تدریس) تألیف کنید.
 9ـ اگر زبان خود را بیاموزید زبان دوم را نیز خوب خواهید آموخت.
تنوع فرهنگی و زبانی نماینده ارزشهایی جهانی است که اتحاد و پیوستگی جوامع را تقویت
می کند .تهیه کتاب و مجله و سایر اشکال نوشتاری در زبان مادری موجب غنای ادبی دانش
جویان و ایجاد بنیان های آموزش قومی می شود .امروزه تعداد زیادی از زبانها فاقد یک فرم
نوشتاری هستند (فقط زبان شفاهی دارند) که این خود مشکلی عظیم در زنده ماندن یک زبان
قومی است .اما در مورد اقوامی که دارای فرم نوشتاری هستند استفاده از کامپیوتر موجبات
تهیه کتب و مجالت را برای این موارد فراهم کرده است .کامپیوتر و قیمت ارزان چاپ دیجیتال
امکان تهیه کتابهایی با قیمت های مناسب را فراهم می کند تا سریع تر و آسان تر در دسترس
مردم قرار بگیرند .و این خود امکان آموزش زبان مادری را افزایش می دهد.
یونسکو حامی آموزش زبان مادری از طریق تحصیالت دو یا چند زبانه در نخستین سالهای
پرورش کودک است ،به این علت که تحصیالت چند زبانه در آفریدن یک بنیان قوی جهت
آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد ،به این معنی که صحبت کردن با کودکان در
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منزل و یا در کودکستان ،آنها را برای کسب ذوق ادبی در زبان مادریشان و متعاقبأ در دومین
زبان (احتماأل زبان ملی) در مرحله بعدی تحصیالتشان آماده می کند .از نظر یونسکو
تحصیالت چند زبانه به معنی آموزش از طریق دو زبان (یا بیشتر) می باشد .در سال 1333
یونسکو لفظ تحصیالت چند زبانه را برای آموزش با استفاده از حداقل سه زبان (زبان مادری،
یک زبان محلی یا ملی و یک زبان بین المللی) به کار برد.
در جامعه ما با توجه به ضعیف شدن زبان مادری اهمیت آموزش آن بیش از پیش احساس
می شود .کاهش تعداد کسانی که به زبان مادری مسلط باشند و به دنبال آن افزوده شدن تعداد
لغات غیر آشوری در مکالمات روزانه همواره موجب طرح این سوال می شود که چگونه
می توان زبان مادری زا حفظ کرد و راه های نیل به این هدف چیست .با توجه به شعار های
یونسکو می توان به راه هایی برای غلبه بر این مشکل دست یافت.
بدون شک همان گونه که یونسکو عنوان می کند آموزش زبان مادری باید از مقطع پیش
دبستانی آغاز شود تا بر ذهن کودکان نقش ببندد .اما پیش از آن صحبت کردن و گفتگو به
زبان مادری در منزل است که موجب یادگیری آنم ی شود و از آنجا که ذهن و روح کودکان
چون لوحه ای پاک و صیقل خورده است هر آنچه را که فرا گیرند فراموش نخواهند کرد .در
مرحله بعد آموزش زبان مادری در دبستان و دبیرستان است که باعث خواهد شد که کودکان
و جوانان ما زبان مادری را چنان بیاموزند که بتوانند با استفاده از آن زندگی کنند و درباره
دنیا و هر آنچه که در آن است بخوانند و بنویسند .و این خود فعالیت یک آکادمی را جهت
ساختن لغات جدیدی که مورد نیاز زندگی امروزه است ،می طلبد و عالوه بر آن تألیف کتب
و نشریات و مجالت متعددی که در امر آموزش زبان مادری مورد استفاده قرار گیرند.
اما اجرای اهداف فوق بدون شک نیازمند وجود مربیانی است که تسلط کامل بر زبان مادری
داشته و قادر به آموزش آن به دیگران باشند .بدون شک الزم است که این آموزگاران به طور
رسمی به امر آموزش بپردازند تا با تمام قوای خود آن را به پیش برند .برای نیل به این هدف
اقدامات بنیادی مانند تربیت آموزگاران و تهیه کتب جدید و به روز ضرورت پیدا می کند که
این خود همت مسئوالن جامعه آشوری بخصوص انجمن ها را می طلبد .شاید در وحله نخست
دست یافتن به این امر ناممکن به نظر برسد اما باید گفت که در دنیای امروزه و با وجود
تکنولوژی پیشرفته  ،هیچ چیزی غیر ممکن نیست .به عنوان مثال امروزه تعداد قابل توجهی
سایت های آموزشی زبان آشوری از طریق اینترنت در دسترس عالقمندان می باشد که کار
آمـوزش زبـان مـادری را آسـان تر می کند .اخیـرأ نیز یک مجلـه الکترونیکی توسـط همـکار
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گرامی خانم دکتر مادلین دیویس تأسیس شده است که این امکان را فراهم میکند تا نویسندگان
و شاعران نوپا و جوان آشوری نوشته های خود را در فضای مجازی به عالقمندان زبان و
ادبیات آشوری عرضه کنند .و این خود می تواند در پرورش جوانان مستعد ما ره گشا باشد تا
بتوانند جهت یادگیری ادبیات و زبان مادری به بهترین دانشگاه ها راه یابند .نسلی جوان از
محققین و مورخین عالقمند و مشتاق و فعال آشوری در حال رشد است .به امید موفقیت آنان.
------------------------

لحظه
بادی وزید
و جان درختان
از هراس مرگ لرزید.
برگی چروکید در خود
و بر زمین سرد و سخت غلطید.
کالغی قار زد
وزشاخه خشکیده درخت
بال گشود به دوردستها.
ابری گریست از غم
و قطره ای اشک
بر چهره کودکی چکید.
سری در گریبان فرو رفت
ز شالق سرما
و زمستان
از راه رسید!
شامیرام داودپوریان
زمستان 1936
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چند شعر کوتاه
من گذشته را زیسته
آینده را نیز خواهم زیست
ترس من از شنا کردن در حوضچه امروز است
"اکنون" غولی است که شیشه خود را شکسته
و بیرون جهیده است
و من نای مبارزه با آن را ندارم
و محکوم به بودنم.
*****
برای زندگی باید سراپا از آرزو لبریز بود.
*****
زندگی یعنی پاشیدن بذر در زمینی بایر
به امید ثمر می باید بود.
*****
مادر
رفتی و بعد از تو
همه گلهای عالم رنگ و بوی تو گرفت.
*****
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پرسید :حقیقت چیست؟
گفتم :حقیقت به سادگی آهنگی است که آوازه خوان می خواند
و به صداقت کتاب مقدس
حقیقت نه هنر است ،نه صنعت ،نه مذهب و نه هیچ چیز دیگر
حقیقت حضور موجود است
و سعادت باور آن و دیگر هیچ
*****
زندگی آغاز و پایان مدام است
و این آغاز و پایان جز موج اقیانوس هیچ نیست
در چه جایی از این اقیانوس بودن مهم نیست
مهم جستجوی آن است
و امید یافتن
*****
پوشنده رفتنیست
پوشش ماندنی!
*****
برای اینکه کاری بزرگ کنم
هرگز کاری انجام ندادم!
فلورا قاجاریان
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در جواب "این منم"
خطاب به شاعر گرامی فلورا قاجاریان

فلورا
تو همانی با چشمهای شیشه ای و موئی چون شبق
جواب سالمت را از دل بخواه
دل هرگز دروغ نمی گوید
آری تو خودت هستی.
با آئینه هم کالم مشو
اغراق می گوید چون گرد غم بر رویش نشسته
آری این توئی فلورا ،با دلت هم سخن باش
دل هیچگاه افکار سیاه را در خود نگاه نمی دارد
تو کسی نیستی شقاوت بر خود روا داشته باشد
آری تو خودت هستی با چشمان شفاف و شیشه ای
از دل جواب خود را بگیر،
راهنمائی خواهی شد،
به آئینه بها مده
این حقیقت تلخ و شکننده نیست و گزنده هم نیست
از دل بپرس
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این بار شیرینی را از لیمو شیرین بچش
تلخی و تندی لیمو ترش را دور بینداز
شربت و شیرینی را از دل زالل و پاکت بخواه
بدون شک شاد و شاد تر خواهی ماند
"گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ"
بزرگترین انتقامی که از جهان می توان گرفت
شادمان زندگی کردن است.

سیروس هرمزی
1936/3/16
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تأثیر سریانی در زبان فارسی
شامیرام داودپوریان

ܪ
ܵ
ܵܪ ܵ
ܐܙܐ݇ :ܐܪ ܵܙܐ:
ܲܵ
ܼܪܒܐ :رابا به معنی بزرگ .درفارسی به صورت َرب

به معنی پوشیده و پنهان است .در فارسی هم کلمه راز به همین معناست.
در لغاتی مانند رب النوع به کار می

رود.

ܲ
ܼܪܗ ܼܒ ܲܘ ܵܢܐ:
ܼ ܵ
ܪܘܒܐ :روبا به معنی عصاره پخته شده است .در فارسی همان رب است.

َرهوونا به معنی گروگان .در فارسی به صورت رهن به کار می رود.

ܵ

ܪܘ ܵܚܢ ܵܝܐ :روخانایا ،به معنی شخصی است که با
ܼܪܘ ܵܚܐ :روخا به معنی جان وروان و ܼ
امور مذهبی سرو کار دارد .در فارسی به صورت روح و روحانی به کار می رود.

ܼܪܘ ܼܙܝ ܵܩܐܸ :ܪ ܵܙܩܐ:

روزیقا و رزقا به معنی رزق و روزی است که در فارسی هم به همین

صورت استفاده می شود.

ܵܵ

ܪܘܣܬܩܐ :روستاقا به معنی منطقه ،اقلیم و اطراف شهر است که در فارسی به صورت
ܼ
روستا تلفظ می شود.

ܲ ܵ ܲ
ܚܫܐ( ܼܪ ܼܟ ܵܫܐ):
ܼܪ
ܲ
ܵ
گرفته استܸ .ܒܝܬ ܼܪܚܫܐ :بیت رخشا به معنی خانه اسب یا همان اصطبل است.
ܵ
ܸܪܛܠܐ :رطال نام یک مقیاس معروف وزن بوده است که در فارسی به صورت َرطل به

رخشا به معنی اسب است و نام اسب رستم که رخش بوده از این کلمه منشا
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کار می رفته است.

ܵܵ

ܪܝ ܼܒܣܐ :ریواسا نام نوعی گیاه کوهی است .در فارسی هم به صورت ریواس مورد استفاده
ܼ
قرار می گیرد.

ܲ

ܵܵ
ܼܪܟ ܼܒܐَ :ر َکوا یا َرکبا به معنی سوار کار است که به صورت راکب در فارسی مورد استفاده
قرار می گیرد.

ܪ ܵ
ܟܒܐ:
ܸ
ܲ ܵ
ܼܪܡܙܐَ :رمزا به معنی عالمت و نشانه بوده که در فارسی به صورت رمز است.
ܲ ܵ
ܲ ܵܵ
ܼܪܡܠܐَ :رمال به معنی شن است و رمل و ܼܪܡܠܐَ :رماال به معنی کسی است که با شن و
رکبا به معنی جای پای سوارکار ،در فارسی به صورت رکاب به کار می رود.

ماسه فال می گیرد و لغت َرمال از این ریشه است.

ܵ
ܪ ܵܣܐ:
ܵ
ܲ ܵ
ܼܪܣܘܐܸ :ܪܣܘܐَ :رسوا یا ِرسوا همان لغت رسوا در فارسی است به معنی بی آبرو.
ܵܪܣܟܵ :ܪ ܲ
راسخ و راسوخا به معنی محکم کند و محکم کننده است  .لغت راسخ در زبان
ܣܘ ܼ ܵܟܐ:
ِ
ܸܼ
راسا همان راسن ،نوعی گیاه کوهستانی شبیه زنجبیل است.

فارسی از این ریشه می باشد.

ܵܪ ܵ
ܥܝܐ:

راعیا به معنی کسی که گاو و گوسفندان را به چرا ببرد .لغت راعی به معنی چوپان

از این ریشه است.
ܲ ܵ
ܼܪܥܕܐَ :رعدا به معنی صدای بلند با آسمان غرنبه است ،در فارسی به صورت رعد به کار
می رود.

ܵܪܩܡܲ :ܪ ܵ
ܩܡܐ:
ܸ ܼ

َرقِم به معنی بشمارد است و َرقما به معنی عدد و شماره که در فارسی به

صورت َرقَم به کار می رود.

ܲ
ܲ
ܩܝ ܵܩܐ :رقیقا به معنی آبکی و لغت رقیق در فارسی از این ریشه است .ریشه این لغت ܼܪ ܸܩܩ
ܼܪ ܼ
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َرقِق می باشد به معنی آبدارو رقیق کند.

ܲ
ܼܪܦܵܐ:
ܲܪ ܵ
ܫܡܐ:
ܼ

رپا یا رفا به معنی طاقچه است و در فارسی به صورت َرف به کار می رود.
َرشما به معنی تصویر است که در فارسی به صورت رسم (نقاشی) به کار می

رود.

ادامه مطلب در شماره آینده

منابع:
 1ـ پژوهش واژه های سریانی در زبان فارسی ،نوشته جلیل اخوان زنجانی
 6ـ فرهنگ واژگان اکدی ،نوشته محمد داود سلموم ،ترجمه نادر کریمیان سردشتی

ܫܘܥ ܼܲܡ ܲ
ܒܝܲܕܲ ܼ :ܥ ܼܒ ܼܕܝ ܲ
 9ـ برعم اللغه نوشته عودیشو ملکو اشیتا ( ܸܗ ܵ
ܫܝ ܼ ̈ܬܐ)
ܠܟܘ ܼ ܲܐ ܼ
ܕܠ ܵܫ ܵܢܐ؛ ܼ
ܠܩܐ ܸ
̈
ܪܘ ܸܒܢܣ
ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ؛ ܐܬܬܪܨ ܥܠ ܨܚܚ̈ ܐ ܡܕܡ
ܥܬܝܩܐ ܒܝܕ ܼ
 2ـ ܠܗܟܣܝܩܘܢ ܼ
ܕܘ ܼܲܘܠ
ܼ
Assyrian Dictionary; Simo Parpola - 5
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آشوری ها بعد از آشور
بخش دوم
ترجمه  :شامیرام داودپوریان
به هر حال در کل ،بنیادهای قدیمی امپراطوری غالب شد یا می توان گفت که در طوالنی
مدت موقعیت برتر را بدست آورند .خط میخی (که اکنون در اشکال بابلی ،عیالمی و پارسی
قدیمی خود بود) همچنان در کتیبه های یادبود به حیات خود ادامه داد .خط آرامی موقعیت
زبان اداری ) (Lingua Francaرا که در امپراطوری آشور بدست آورده بود حفظ کرد.
خدایا ِن حاکمان جدید به تدریج شبیه خدایان آشوری شدند .خدای اعظم پارس ها یعنی اهورا
مزدا اکنون از طریق دیسک بالدار آشور نشان داده می شد ،الهه ایرانی ،آناهیتا اجزای الهه
اشتار را بدست آورد و در نهایت در تمام اهداف عملی کامأل مشابه او شد .همین اتفاق برای
خدای میترا افتاد که به معادل ایرانی خدایان ناجی آشوری یعنی نبو و نی نورتا تبدیل شد.
این لیست می تواند طوالنی تر شود .تقویم آشوری و اسامی ماه های آشوری در تمام خاور
نزدیک باز هم مورد استفاده قرار گرفتند ،درست همان گونه که امروزه نیز هم چنان به کار
می روند .سایر استانداردها و مقیاس های امپراطوری ،سیستم مالیاتی و خدمت اجباری،
ایدئولوژی سلطنتی در کل ،نماد هنر امپراطوری ،سازماندهی دستگاه قضائی ،مراسم دادگاه،
اقدامات دیپلماتیک و غیره نیز به همین گونه مورد استفاده قرار گرفتند .تداوم فرهنگ
امپراطوری آشور قطعأ بر مبنای این واقعیت که بابلی ها و مادها به مدت چندین قرن خراج
گزار آشور بودند تقویت می شد ،در حالی که پارس ها به عنوان خراج گزار های قبلی
عیالمی ها و مادها ،به مدت طوالنی تری تحت تأثیر فرهنگ آشوری بودند .هر دو فاتح نینوا
یعنی نبوپاالسار بابلی وهوخشتره ) (Kyaxaresمادی قبأل به عنوان حاکمان آشوری در کشور
خود خدمت کرده بودند.
بنا براین ،امپراطوری آشور علیرغم این واقعیت که خود آشوری ها دیگر حاکمیت آن را
به دست نداشتند به حیات خود ادامه داد .به هر حال ،آنها هنوز با حکومت و گسترش آن در
ارتباط بودند .از تحلیل متون نبودید می دانیم که این شاه بابلی کاتبانی را به کار گرفته بود که
در آشور تعلیم یافته و با رسوم ادبی آن آشنا بودند ،و بعـدها همان کاتبان در خدمت کوروش
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شاه پارس قرار گرفتند .نقش هنرمندان آشوری در بنای شوش و پرسپولیس قبأل مورد بحث
قرار گرفته است .به نظر می رسد که حکومت آتورا به عنوان ساتراپی پارس همواره دردست
آشوری ها بوده است .کتاب ازرا ) Ezraحدود  111قبل از میالد) به حاکمی با نام سنباالت
( سین بالیت در آشوری) اشاره می کند و گزنفون تاریخ نویس یونانی در نوشته خود در سال
نام آرامی آبراقوماس ) (Abracomasنام می برد.
 111قبل از میالد از حاکمی با ِ
توسیدیدس ) (Thucydidesتاریخ نویس یونانی چنین گزارش داده است که در دوره جنگ
های پلوپونزها (در حدود  111قبل از میالد) آتنی ها یک پارسی به نام آرتافرنز را دستگیر
کردند که پیغامی را از شاه بزرگ به اسپارت حمل می کرد .آن فرد زندانی ،و به آتن آورده
شده بود و نامه هایی که حمل می کرد از زبان آشوری ترجمه شده بودند .البته زبان مورد
نظر در اصل آرامی بود که چنان که قبأل اشاره شد ،به عنوان زبان اداری در امپراطوری
هخامنشیان (همان گونه که در آشور بود) ادامه یافت.
به این ترتیب ما مشاهده می کنیم که  611سال بعد از سقوط ،امپراطوری که توسط آشوری
ها به وجود آمده بود و هم چنین زبان آن ،هنوز به طرز قابل توجهی با آشور(با رنگ و لعابی
آرامی) ارتباط داشتند .این وضعیت در زمان حاکمان مقدونی امپراطوری سلوکی نیز ادامه
یافت .محدوده پادشاهی سلوکی در ابتدا بطور وسیعی محدوده امپراطوری آشور را پوشاند و
پایتخت آن بزودی از بابل به سوریه/آشور انتقال یافت .علیرغم چرخش یونانی طبقه حاکم و
تحمیل زبان یونانی به عنوان زبان رسمی ،در منابع یونانی از شاهان سلوکی عمومأ به عنوان
"شاهان سیریا (سوریا)" (توصیفی که هنوز ارتباطی قوی با آشور داشت) نام برده می شد.
لغت یونانی سیریا ) (Syriaو صفت های مشتق شده از آن یعنی سیریوس ) (Syiosو
سیروس ) (syrosدر اصل تلفظ های ساده اسیریا ) (Assyriaو اسیریورز )(Assyrios
هستند که سیالب اول آن ها افتاده است .افتادن سیالب اول قبأل در تلفظ آرامی سلطنتی لغت
آشور مالحظه شده است ،و بنابراین ،فرم یونانی احتماأل از فرم مربوطه در آرامی مشتق شده
است .در متون یونانی ،معموأل هر دو فرم قابل جابجایی هستند و می توانند به هر دو(ایالت
پارسی آتورا و امپراطوری آشور) اشاره کنند .به عنوان مثال استرابو می نویسد که "،شهر
نینوس بالفاصله بعد از سرنگونی سیریانها ) (Syriansنابود شده بود ".در حالی که
دیودوروس که معاصر او و مسن تر از او بود ،به نقل از هرودوت می نویسد که "بعد از این
که اسیریانها ) (Assyriansبه مدت پنج قرن بر آسیا حکومت کردند مورد تهاجم مادها قرار
گرفتند ".تنها در زمان رومی ها بود که دو فرم مذکور معانی متفاوتی را که امروزه لغات
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سیریا و اسیریا دارند ،به دست آوردند.
سیریا و اسیریا هنوز قابل جابجایی هستند و به امپراطوری آشور در جغرافی استرابو (که
به هر حال تفاوتی بین آشوری ها ) (assyriansوموطن آشوری ها کنار رود دجله که او از
آن به عنوان آتوریا/اسیریا ) (Assyria/aturiaاشاره می کنند ،قائل می شود) اشاره می کنند.
کشور آشوری ها با پارس و شوش هم مرز است .این نام به بابل و قسمت اعظم سرزمین
اطراف آن اطالق شده که قسمتی از این سرزمین به عنوان آتوریا ) (Aturiaنامیده شده است
که شامل نینوس.... ،نصیبین تا زگومای فرات ،و قسمت اعظم سرزمین کنار ساحل دور فرات
...و مردمی که امروزه به معنای ویژه کلمه سریانی نامیده شده اند (شامل کیلیکی ها و فینیقی
ها و دریایی که در مقابل دریای مصر و خلیج ایسوس می باشد) می شود .به نظر می رسد که
نام ) (Syriansنه تنها از بابل تا خلیج ایسوس  ،بلکه در زمانهای باستان از این خلیج تا
قفقاز گسترش یافته بوده ...هنگامی که آنان که تاریخ امپراطوری آشوری ها را نوشته اند می
گویند که مادها توسط پارسها برانداخته شدند و سیریانها ) (Syriansتوسط مادها  ،مقصودشان
آشوری ها است و نه مردم دیگری به جز آنان که قصرهای سلطنتی را در بابل و نینوس
ساختند .و یکی از این آشوریها ،نینوس ،مردی بود که شهر نینوس را در آتورایا بنا کرد و
همسر او ،سمیرامیس زنی بود که با شوهرش به رقابت برخاست و بابل را بنا کرد .این دو بر
آسیا تسلط پیدا کردند اما امپراطوری بعدها به دست مادها افتاد.
دو نسل بعد ،پلینی ارشد (حدود  31بعد از میالد) با استفاده از کار استرابو ،نام )(Assyria
را برای امپراطوری ترجیح می دهد .هم عصر او فالویوس ژوزفوس )(Flavius Josefus
به همین ترتیب مصرانه به امپراطوری به صورت ) (Assyriaاشاره می کند و نام )(Syria
را برای اشاره به امپراطوری سلوکی و ایالت رومی سوریه به کار می برد .این نامگذاری بر
موقعیت بعد از حکومت تراژان ) (Trajanپیشی می گیرد که بعد از لشکرکشی اش علیه
پارتها ( 112بعد از میالد) ایالتی را در شرق به وجود آورد و آشور نامید (احتماأل با الحاق
ایالت نیمه مستقل آدیابن ) (Adiabenکه آشوری ها موفق شده بودند آن را ضمیمه موطن
باستانی خود کنند).
تفاوت جدید به وجود آمده بین سیریا ) (Syriaدرغرب و اسیریا ) (Assyriaدرشرق،
شکافته شدن امپراطوری آشور بر دو ساتراپی هخامنشی آتورا و مادا را مطرح می کند و
می توان آن را به صورت زیر شرح داد.
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در روایت استرابو که قبأل مورد اشاره قرار گرفت ،صفت سیروس ) ،(Syrosهم به
صورت یک مفهوم تاریخی (که به ساکنان امپراطوری آشور اشاره می کند) و هم به صورت
یک توصیف زبان شناسی بومی (که به متکلمان به زبان آرامی که خود را آشوری می نامیدند
اشاره می کند) مورد استفاده قرار می گیرد .منطقه ای که ماد ـ آشوری )(Syro –Media
نامیده می شد ،قسمت آشوری شده ماد یعنی جایی که آرامی بطور عموم به جای زبان های
ایرانی مورد استفاده قرار می گرفت ،بود .این منطقه آرامی زبان که  Assyria/Syriaاست
به مدت طوالنی توسط امپراطوری سلوکی کنترل می شد .زمانی که کشور سلوکی ضمیمه
امپراطوری روم شد ( 21قبل از میالد) ،محدوده آن آنقدر کوچک شده بود که فقط بخش فرا
فراتی آشور/سوریه را در بر می گرفت که اکنون ایالت رومی سیریا (سوریه) شده بود .به
عنوان باقیمانده امپراطوری سلوکی این منطقه هنوز قویأ به عنوان آشور تعریف می شد و
نیازی به تفکیک آن از آشور باستانی نبود .تنها بعدها هنگامی که امپراطوری روم بیشتر به
سمت شرق گسترش یافت ،نیازی برای تفاوت های بیشتر به وجود آمد .نام سیریا (سوریه)
اکنون برای ایالت رومی تثبیت شد ،در حالی که نام آشور) (Assyriaبرای آتورا/ادیابن فرا
دجله و همین طوردر آینده برای آشور باستانی در نظرگرفته شده بود .به نظر می رسد که
این تفاوت منعکس کننده این واقعیات زبانی است که لغات آرامی برای آشور هجای آغازین
خود را در بخش غربی از دست داده اما در لهجه های شرقی آن را حفظ کردند.
جمع بندی :سیریا و اسیریا (بدون توجه به معنی بعدی آنها در یونانی و التین) هردو در
اصل به امپراطوری آشور اشاره می کنند ،در ضمن این که متکلمان به زبان آرامی به عنوان
آشوری ها شناخته شدند و خط مورد استفاده آنها به عنوان خط آشوری شناخته شد .چگونه،
چه هنگام و چرا این ادغام آشور و آشوری ها با آرامی ها و زبان آرامی به وقوع پیوست؟
امپراطوری (آشور) قبأل در قرن  16قبل از میالد فراتر از فرات گسترش یافته بود و از
آن نقطه به بعد آرامی ها اکثریت جمعیت آن را تشکیل دادند .در قرن  3قبل از میالد ،پادشاهان
آشوری یک سیاست فعال یکپارچه سازی و ادغام را آغاز کردند ،و هدف از این سیاست
پایان قطعی شورش های بی پایانی بود که در گذشته خشم امپراطوری را برانگیخته بودند.
نتایج این سیاست جدید به زودی مشاهده شد .کشورهای یاغی اکنون به عنوان ایاالت جدید
ضمیمه امپراطوری شده بودند و از این طریق صدها هزار تن از مردم به سایر مناطق
امپراطوری رانده شده بودند و کشور ضمیمه شده بار دیگر به طور کامل و به روش آشوری
سازماندهی شده بود .این امر شامل تحمیل یک سیستم واحد مالیاتی و سیستم خدمت اجباری،
استانـداردها ،اوزان و مقیـاس های واحـد ،تبدیـل شـهر سلطنتـی محلـی به یـک مرکز اداری
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آشوری ،و باالتر از همه تحمیل یک زبان و خط جهانی یعنی آرامی بود.
در پایان قرن ( 1ق .م) سیستم ایالتی تمامی مشرق ،از فلسطین تا ایران مرکزی را پوشاند
و در قرن ( 3ق .م) توسعه بیشتری یافت .در این زمان در تمام امپراطوری به آرامی صحبت
می شد و فرهنگ امپراطوری آشوری به مدت چندین قرن در همه جا غالب بود.
آرامی کردن آشور یک سیاست حساب شده به منظور ایجاد یک وحدت و هویت ملی بود
که قبأل هیچگاه بدست نیامده بود و امپراطوری به صورت یک توده آزاد از تجمع ملل وزبان
های مختلف باقی مانده بود و در نتیجه بهای آن را پرداخت .با وجود اینکه زبان اکدی موقعیت
خود را به عنوان زبان طبقه حاکم حفظ کرد وکتیبه های خطی به منظور حفظ پرستیژ مورد
استفاده قرار می گرفت ،بزودی زبان آرامی بخشی از سیستم حکومتی امپراطوری شد .بدون
تردید آرامی تنها زبان مردم فرودست ،اما کامأل هم طراز اکدی بود و سرانجام زبان طبقه
حاکم نیز گردید.
ادامه مطلب در شماره آینده
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جایگاه زن در بین النهرین
شامیرام داودپوریان

بنا بر نوشته های جامعه شناسان و تاریخ نگاران ،بین النهرین خاستگاه تمدن جهانی می
باشد .سومری ها و به تعاقب آن اکدی ها ،آشوری ها و بابلی ها تمدنی را پایه گذاری کردند
که کشف آثار آن از زیر خاک قرنها ،موجب حیرت انسان قرن حاضر شده است .تمدن بین
النهرین جنبه های شگفت انگیزی را دارا می باشد :خط و زبان ،ستاره شناسی و ...اما یکی
از جالب ترین این جنبه ها نقش زن در آنجا می باشد.
در بیشتر افسانه های بین النهرین جهان زیرین و دنیای مردگان نیز چون زایش و رویش
در ید اقتدار بانو خدایان است .سروده ها و افسانه های آیینی و اسطوره های پیدایش این دوران
به خوبی نقش فعال و بایسته زنان را در شکل گیری تمدن بین النهرین نشان می دهند .هر چند
مردان در قالب شبان و رهبران موسمی و فرماندهان نظامی خود را نشان می دهند اما تأکید
اصلی اسطوره ها بر فرمانروایان زن چه حقیقی و چه افسانه ای می باشد که دولت شهرها را
بنا کرده و سپس آنها را در حمایت خود گرفته اند .زنان در این افسانه ها در سیمای خاکی و
آسمانی ،در ساخت و پرداخت و یا حفظ و نگهداری یک پدیده به صورتی چشمگیر ،برتر
توصیف شده اند .افسانه آفرینش سومری ،افسانه کاشتن اولین درخت و افسانه ربودن رموز
شهروندی از این نمونه اند.
در افسانه آفرینش سومری ،از نامو به عنوان مادری که به زمین و آسمان زندگی بخشید نام
برده شده است .طبق افسانه ،نامو که خود القا بوده  ،زمین و آسمان را بهم پیوسته آفریده است.
نامو خدای آسمان (آن) و خدای زمین (کی) را آفرید که از بهم پیوستن این دو انلیل (خدای
هوا) به وجود آمده که زمین و آسمان را از هم جدا کرد و خود در میان آنها جای گرفت.
در دولت شهرهای سومری معابدی برای پرستش ایزد بانوان بنا شده بود .نخستین آموزشگاه
ها در معابد برپا شد و برای اولین بار در جهان به نوجوانان در سنین معینی ،ادبیات سومری
شامل افسانه های مقدس و اشعار شاعران و سروده ها و نیایش های مذهبی به همراه دروس
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مربوط به اخالق و مناسبات اجتماعی و ریاضیات آموزش داده شد .مجموعه " قوانین مقدس"
یا رموز شهروندی که "کالم آسمانی یا "می" نامیده می شد با روشی پیچیده از طریق تکرار
و همسرایی در اندیشه و روان مردمان جای می گرفت و این قرنها پیش از آن بود که یونانیان
آکادمی های خود را بر پا کنند .از ایزد بانوان مورد پرستش در بین النهرین که از تعداد قابل
توجهی نیز برخوردار بودند می توان اشتار(ایزد بانوی جنگ و عشق) ،اینانا (همتای بابلی
اشتار) ،بابا ،پین کر ،دامکینا ،دوموزی آبزو ،گشتی نانا (ایزد بانوی شراب) ،نامو ،نانا نانشه
(اایزد بانوی راستی و عدالت) ،نیسابا ،نون گال ،نین تو ،نین خورساگ ،نین سون ،نین سینا،
نین گال ،نین گیرین ،نین لیل ،نین ماخ ،نی نی سینا و اشنان (ایزدبانوی غله) را نام برد.
در افسانه درخت هولوپو ،اولین درخت بید (سرو) به دست یک ایزدبانو کاشته می شود تا
برای ساختن وسای ل زندگی به کار رود .افسانه می گوید که در زمانی که روشنی و هر چیز
دیگر برای نخستین بار آفریده شد ،یک درخت هولوپو در کرانه های فرات روئید ولی چون
باد جنوب پیوسته شاخه های آ ن را می شکست ،اینانای الهه آن را برداشت تا در باغ های
پرستشگاه خود در اوروک بکارد .این الهه قصد داشت از آن خوب نگه داری کند زیرا می
خواست یک میز و صندلی از چوب آن بسازد .هنگامی که آن درخت می روید ،اینانا می
خواهد آن را قطع کند ولی قادر به این کار نیست زیرا آن درخت در این هنگام ،منزلگاه سه
مخلوق به صورت دیو است .در پای درخت ماری زندگی می کند که جادوئی در او نیست.
پرنده آنزو ) (Anzuبر فراز آن درخت است .و دوشیزه پریشانی یعنی لیلیت ) (lilitدر وسط
آن درخت زندگی می کند .اینانا بسیار نا امید است و برای کمک نزد برادرش اوتو) (Utuمی
رود .اوتو می گوید که نمی تواند برای او کاری انجام دهد و الهه سرگذشت خود را دوباره
برای گیلگمش بازگو می کند و او حاضر می شود به اینانا کمک کند .سپس بی درنگ جوشن
سنگین خود را بر تن می کند و با تبرزین بزرگ خود مار را می کشد و پس از ان لیلیت و
پرنده آنزو رها می شوند  .درخت را قطع می کنند و برای ساختن لوازم تشریفاتی به اینانا
عرضه می کنند .آن الهه از قاعده درخت هولوپو شئی به نام پوکو) (pukkuو از بخش باالی
آن چیزی به نام موکو) (mukkuرا می سازد .دوازده سطر بعدی در توصیف این است که
گیلگمش با این ابزار چه می کند ولی ترجمه آنها دور از حقیقت است و شاید ارتباطی با
مردگان و یا ارواح داشته باشد زیرا متن می گوید که به علت زاری دوشیزگان جوان ،پوکو
و موکو به جهان زیرین می افتند .گیلگمش از رفتن آنها پریشان می شود و مستخدمش به نام
انکیدو که ناله های ارباب خود را شنیده است حاضر می شود که آن ها را برگرداند .گیلگمش
شاد می شود ولی به انکیدو خطرهای این کار را گوشزد می کند و دستورهای مفصلی در
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اختیارش می گذارد که در جایی که همه قوانین مربوط به جهان زندگان به متضادهای دقیق
آن تبدیل می شـود ،چـگونه رفتـار کند .اما انکیـدو به این توصیه ها توجـه نمی کند و موفق
می شود که هر گونه ممنوعیت جهان زیرین را نقض کند .در نتیجه مجبور است که برای
همیشه در آنجا بماند .گیلگمش که بسیار آشفته شده است ،برای مشورت با انلیل به نیپور می
رود و او نیز به نوبه خود وی را نزد انکی در اریدو می فرستد .انکی به اوتو دستور می دهد
که سوراخی در زمین حفر کند که سایه انکیدو از آنجا بیرون می آید و درباره جهان زیرین با
گیلگمش سخن می گوید" :با آن ها که تک فرزند هستند به بدی رفتار می شود و آنان که سه
فرزند دارند آشامیدنی آن ها آب است و کسانی که هفت فرزند دارند به خدایان نزدیک ترند،
ولی آن ها که جسمشان دفن نشده مانده است نمی توانند آسایشی داشته باشند".
افسانه های مربوط به اشتار) به طور ویژه نشان دهنده نقش مهم زنان در جامعه آن روز
می باشد .ا شتار که در بعضی متون دختر سین و آنو و خواهر ارشکیگال و شمش نامیده شده
است ،نمایانگر دو شخصیت متفاوت می باشد :بانوی جنگ و بانوی عشق .اهمیت نقش او را
در افسانه گیلگمش می توان دریافت .او کسی است که در تقابل با گیل گمش (که عشقش را
رد کرده است) در انتقام از او با خواهش از پدر خود مرگ انکیدو را رقم میزند.
در آشور و بابل نیز خدایان زن از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند و در معابد متعددی مورد
پرستش قرار می گر فتند .اسامی تعدادی از ایزد بانوان سامی (بابل و اکد و آشور و )....در
زیر نقل شده است:
آرورو ـ آشتار(سامی غربی) ـ سیبل (هیتی) ـ آشراتو(سامی غربی) ـ آالتوم (آناتولیایی) ـ
آالنزو(آناتولیایی) ـ آنات (سامی غربی) ـ آنونی توم (اکدی) ـ آناهیتا ( خدابانوی آریایی) ـ
آیا(سامی غربی) ـ ایشتانو ـ ایشهارات ـ اینارا (آناتولیایی) ـ ماما یا مامی (الهه اکدی) ـ مامی
تو (اکدی که از مامی توم مشتق شده است) ـ مزوال (آناتولیایی) ـ هالماشوایت (آناتولیایی) ـ
هانا هانا (پیش حاتی) ـ بلت ـ اکالیم (بابلی) ـ بلت سری (بابلی) ـ تاشمی توم (بابلی) ـ آرینا
(آناتولیایی) ـ سارپانی توم (بابلی) ـ سیدوری (بابلی) ـ سین ماه (بابلی) ـ شاپاش (اوگاریتی) ـ
شاتوشگا (آناتولیایی) کریشا (عیالمی) ـ کوبابا (آناتولیایی یا سوریه ای) ـ کوبل (فیروگیان) ـ
کوتهارات (کنعانی) ـ گوال (بابلی ـ شفا بخش) ـ الماشتو (بابلی ـ دیو زن) ـ هواتی (ایزد بانوی
ارواح جهان زیرین).
ژورژ کونتینو در کتاب "زندگی روزمره در بین النهرین" جایگاه زن در بین النهرین را
چنین شرح می دهد :حضور اشتـار به عنوان یک عضو برابر با سایر خدایان بزرگ نشـان
دهنـده قدرت پرستش نیروهای طبیعت است کـه بطور خیلی عمیق در جوامع ابتدایی ریشـه
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دوانده است ،زیرا قوانین حمورابی ،حقوق مانند شهادت دادن در دادگاه و مالکیت اموال
شخصی و خرید و فروش را به زن داده بود که در فرانسه فقط در آغاز قرن بیستم زنان آن
را به دست آوردند و همین قوانین منجر به ظهور شخصیت های برجسته تاریخی مانند ملکه
سمیرامیس (شامیرام) شد.
یک نکته جالب توجه در افسانه های بین النهرین این است که در بیشتر آنها جهان زیرین
و دنیای مردگان نیز همچون زایش و رویش در ید اقتدار یک ایزدبانو می باشد .در افسانه
فرود اینانا به زیرزمین نیز این امر دیده می شود .در این افسانه ارشکیگال خواهر اینانا
بردنیای زیرین یا دنیای مردگان حکمرانی می کند و پس از فرود اینانا به آن دنیا که به منظور
گسترش نفوذ خود بر دنیای زیرین است او را محکوم به مرگ می کند .اما اینانا با کمک وزیر
خود یعنی نین شوبور از مهلکه می گریزد.
سنجاق های به دست آمده از قبور کشف شده در لرستان ،به شکل سر بانو خدای مادر اقوام
بومی آسیایی هستند و مبین این امر هستند که عیالمی ها احترام فراوانی برای مادران قائل
بودند .هزاران مجسمه از این خدا بانو در خاورمیانه به خصوص شوش پیدا شده اند .این ایزد
بانو در شوش کریریشه ) (Kiririshaنام داشت .آئین پرستش او به نام نانایا ) (Nanayaیا
ننه تا عصر اشکانیان ادامه داشت .نانایا در اصل ایزدبانوی سومری بود و به عنوان ستاره
زهره مورد احترام بود .ایزد بانوی دیگری به نام پی نی کر ) (Pinikirنیز توسط عیالمی ها
پرستش می شدند .به گفته گیرشمن از تصاویر کوچک ایزد بانو به عنوان طلسم و تعویذ به
نیت فراوانی نعمت استفاده می شد.
با قدرت گرفتن اکدی ها در پی سومریها ،نقش زن ـ خدا هم تغییر می کند و به جای خدا
زنی که اولین درخت را کاشت ،شاه یا قهرمان ،درخت را از آن سوی ناشناخته ها به مردم و
سرزمین خود هدیه می کند و این کار را با تهور و شجاعت فراوان و تحمل رنج و مصائب
بسیار به پایان می رساند .آمدن آریائی ها پایانی بر قدرت ایزد بانوان در بین النهرین است
زیرا آریائی ها در اصل خدایان مذکر داشتند که از آنها می توان میترا ،وارونا ،ایندیرا و ناسیتا
را نام برد .آناهیتا تنها ایزد بانوی آریائی بود که از اقوام دیگری مانند هیتی ها و هوری ها به
آنان منتقل شد .به هر حال با آمدن آریائی ها ،دوران مادر ساالری پایان یافته و دوران جدیدی
آغاز شد که در آن قدرت به مردان منتقل گردید.
مطالعه قوانین مدون بین النهرین باستان ،رابطه بین پرستش ایزد بانوان و حقوق زنان را
در اجتماع آن روز به خوبی نشان می دهد .در نخستین مجموعه قوانین مدون توسط اورنامو
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که سومین سلسله پادشاهی اور را بنا کرد ،در مورد زنان چنین ذکر شده است:
 زنان بیوه نباید و نشاید به تمکین بندگی قدرتمند تن در دهند.
 یتیمان نباید و نشاید که به مالکیت و بندگی ثروتمندان درآیند.
 آنان که یک شکل ثروت دارند ،نباید و نشاید در برابر کسانی که یک مینا ثروت
دارند سر فرود آورند (یک مینا برابر  21شکل است).
در بابل زنان دارای حقوق مساوی با مردان بودند و از تمام امتیازات مدنی که شامل حال
مردان می شد بهره مند می شدند .حتی کنیزان نیز به نوبه خود از حقوق مدنی برخوردار
بودند و حق داشتند که به دیوان عدالت شکایت یا اسناد رسمی را با مهر خود امضاء کنند .به
ویژه زنان طبقات ثروتمند به هیچ وجه به حال شوهران خود غبطه نمی خوردند و عینأ مانند
آنها هرگونه قراردادی را که می خواستند منعقد می کردند .زنان اعیان در عقد نامه خود
شرایط و حقوق خاصی را برای خود قید می کردند .مثأل اجازه ازدواج دوم را از همسرشان
سلب می کردند .مردان نیز اگر مایل بودند در وصیت نامه های خود تمام اموالشان را به
همسرانشان می بخشیدند و فرزندان آنها نیز تحت قیمومیت همسرانشان قرار می گرفتند .زن
می توانست شوهر خود را طالق دهد اگر که قادر بود ثابت کند که زندگی گذشته اش توام با
پاکدامنی بوده است .در آن صورت مهر خود را دریافت کرده و به خانه پدری بازمی
گشت.
در زمینه حقوق همسری نیز قانون زن را از حمایت کافی برخوردار می کرد و اگر شوهر
زن خود را ترک می کرد زن می توانست تحت شرایطی معین به همسری مرد دیگری درآید.
اگر شوهر خودسرانه او را ترک می کرد زن می توانست دوباره ازدواج کند .قوانین طالق
منافع زن را به خوبی تأمین می کرد .زن مطلقه و فرزندانش پس از مرگ شوهر بخشی از
امالک او را به ارث می بردند .ابتالی زن به یک بیماری دائمی زمینه ای برای طالق به
دست نمی داد.
زنان عیالمی در دوران اولیه بابل تا حد زیادی به مساوات با مردان دست یافته بودند .به
عنوان مثال زمانی که حق وراثت به اطفال خانواده واگذار شد دختران و پسران از حق ارث
مساوی برخوردار شدند .در تقسیم ارث زن و مرد هر دو سهم برابر داشتند و گاه وارث فقط
زن بود .زنان عیالمی به معامالت بازرگانی و تنظیم اسناد می پرداختند و می توانستند دارای
برده باشند .آنان اجازه داشتند به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابند و قبأل هم در نقش مدعی
و هم متهم دیده شده بودند .لوحـه های گلـی قراردادها ،اثر ناخن آنها را در کنار اثر انگشت
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مرد طرف معامله شان در بر دارد .همه متون باقیمانده از عیالم موقعیت واالی اجتماعی و
اداری زنان عیالم را تأیید می کند .تحت همین شرایط است که وضعیتی فراهم می آید تا
روزی یک زن عیالمی یعنی خواهر معروف سیلها و جده نائب الحکومه های کبیر به حکومت
سوزیان برسد .متون کهن عیالمی بارها رسیدن به سلطنت از طریق تبار مادری را یادآوری
می کنند .در عیالم نیز با پایان یافتن دوران مادرساالری در هزاره دوم قبل از میالد ایزد
بانوان از مقام خود تنزل کرده و جای خود را به ایزدان مرد دادند ،اما حتی در این دوران نیز
زن عیالمی از حقوقی بیش از سایر اقوام آسیایی برخوردار بود.
منابع :
 1ـ زندگی روزمره در بین النهرین نوشته ژورژ کوئنتینو
 6ـ فرهنگ اساطیر شرق باستان نوشته گوندولین لیک .ترجمه دکتر رقیه بهزادی
 9ـ الواح بابل نوشته ادوارد شی یرا ،ترجمه علی اصغر حکمت
 1ـ دنیای گمشده عیالم ،نوشته والتر هینتس ،ترجمه فیروز فیروز نیا
 1ـ تاریخ بابل نوشته لئوناردو کینگ ،ترجمه دکتر رقیه بهزادی

روز جهانی زن مبارک

62

0214܇ܣܬܘܐ܇19܇ܫܡܝܪܡ

داستانهای مهاجرت
دور ایران در آلمان
دکتر هلن ساخو

خوانندگان گرامی ،طبق قول و تعهد قبلی ،به علت اهمیت و پیچیدگی مقوله مهاجرت به
عنوان یکی از بزرگترین و در هر حال سرنوشت سازترین اقداماتی که یک انسان می تواند
به آن دست بزند ،در این بخش از بولتن در حد امکان سعی خواهیم کرد به انواع روایات
مختلف و به شکافتن و انعکاس برخی از جوانب عمومی و تا حد زیادی مشترک این روند رو
به گسترش بپردازیم .از فرصت استفاده کرده و یک بار دیگر از تمامی عزیزانی که از این
مطالب استقبال می کنند تشکر می نمائیم.
داستان واقعی زیر که شرح اوضاع و احوال مشابه بسیاری از هموطنان (گذشته از قوم،
دین و ایمان) است را به شما خوانندگان عزیز تقدیم می کنیم و امیدواریم مورد توجه شما قرار
بگیرد .در این داستان تجربه و عواقب مهاجرت برای دو نسل نزدیک به هم (پدر و دختر)،
بیگانگی انسان از خود و از گذشته اش ،در کنار دوستی و همیاری بین انسان ها ،نقش بسیار
اساسی و یگانه زبان در برقراری ارتباطات بین انسان ها (همانطور که ما به عنوان یک ملت
باستانی قرنهاست چه در خانه و خانواده ،چه در دانشگاه و کنفرانس ،چه در انجمن ها و
کلیساهایمان و چه در نوشته هایمان در این بولتن تأکید کرده ایم) و هم چنین در جدا کردن آنان
از همدیگر ،منعکس شده است.
توجه خاص شما عزیزان را به برخی نکات منجمله مسئله مهم "اقلیت" یا "اکثریت" بودن
و تحوالت بنیادی فرهنگی ،معنوی و گاهی نیز نزول اقتصادی که گریبانگیر اکثریتی است که
حال اقلیت می شوند ،جلب می کنیم .این اولین باری است که در تاریخ معاصر ایران گذشته
از مهاجرت های بی سابقه اقلیت های قومی ـ مذهبی ،میلیونها ایرانی دیگر نیز در خارج از
وطن عزیز و مشترک اجدادی ما به سر می برند  .ولی پریشان حالی جامعه مهاجری که
زمانی اکثریت بود و در اثر جابجایی ،نتایج ملموس و مهم "اقلیت بودن" را حس می کند ،فقط
از این وضعیت نامطلوب نشأت نمی گیرد  .به مرور زمان مهاجران از هر قوم و ملیتی که
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باشند ،از عزیزان "پشت سر"  ،از خانه ،از همسایگان و از خاطرات گذشته که بخشی از
موجودیت فعلی آنها هستند دور و دورتر می شوند .چنانچه در شماره های قبلی نیز خاطر
نشان کردیم ،گذشته از تجربیات گسترده و متفاوت در این زمینه که به طور مستقیم به سن،
وضعیت خانوادگی و فرهنگ خاص مهاجر ،وضعیت تحصیلی و شغلی او و ...در زمان
مهاجرت بستگی دارد ،متأسفانه به علت قوانین ضد انسانی مهاجرت های نوین و کثرت بی
سابقه تعداد چنین مهاجرانی (پناهنده) در حالی که وی از همه جوانب متزلزل و گاهی بحران
زده است ،سالهای سال در انتظار "قانونی شدن" به سر می برد و در عین حال (حتی بعد از
بدست آوردن ویزا) با وجود اینکه در شهری جهانی ) (Global Citiesدر کنار انواع و اقسام
ملل و فرهنگهای مختلف زندگی می کند ،برخوردار از حق و حقوق شهروندی مساوی با مثأل
آلمانی ها (در این مورد بخصوص) می باشد ،حق سفر ارزان ،آزاد و بی خطر را به هر نقطه
دنیا دارد ،به بهترین امکانات پزشکی و هم چنین به امکان بسیار مهم و آینده ساز ادامه تحصیل
و جستجوی کار بهتر دسترسی دارد نمی تواند با محیط خود کنار بیاید و به جامعه میزبان
عادت کند.
اما مسئله به اینجا نیز ختم نمی شود .بسیاری از مهاجرین همواره گفته اند که دلیل اصلی
مهاجرت آنها تأمین آینده ای بهتر برای فرزندانشان است .در این داستان از خود بیگانگی
پدری زحمتکش را می بینیم که نمی تواند با بزرگانی که پشت سر گذاشته و یا حتی با فرزند
خو د ارتباطی سالم و نوین برقرار کند .در نتیجه احساس می کند که هر دو نسل را از دست
داده است .او مثبت فکر نمی کند و راه حلی برای نجات خود از این خأل بی انتها که در بهترین
حالت ،او را به طور دائم افسرده می کند ندارد.
تابستان سال  6111میالدی ،دانشگاه گوته ،فرودگاه گوتنبرگ آلمان:
محیط دانشگاه "گوته" واقع در شهر"گوتنبرگ" آلمان شلوغ و درهم و برهم است .روز آخر
کنفرانس بزرگ و طوالنی بین المللی است با همان مطالب آشنای علوم انسانی و اقتصادی،
جهانی شدن ،مرزها ،مهاجرت های نوین ،کار و سرمایه ،بحران های اقتصادی ،هویت ها و
فرهنگ ها ،جنگ و صلح و . ...ده ها محقق و پژوهشگر و استاد و دانشجو از ده ها کشور
جهان در حال خداحافظی و برنامه ریزی برای همکاری های بعد از کنفرانس و هم چنین قول
و قرار برای تجدید دیدار و دوستی هستند .تعداد بسیار زیادی تاکسی بیرون منتظر هستند تا
همه شرکت کنندگان را به فرودگاه برسانند .من هم بخشی از این جمع هستم و درانتظار
تاکسی .اینجـا نیز مانند اکثر شهرهای مشابه ،اغلب رانندگان تاکسی خارجـی هستند :ترک،
ترک ،کرد ،عرب ،افغان ،اهالی اروپای شرقی ،هند ،پاکستان ،بنگالدش ،سودان ،سومالی،
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ایران و انواع ملت های دیگر .این جا نیز زبان انگلیسی که فعأل زبان حاکم "جهانی شدن"
است ،در سطوح مختلف از مبادالت و داد و ستد های حرفه ای ـ علمی ،فرهنگی و سیاسی
گرفته تا مکالمات ساده و محدود روزانه حتی به صورت شکسته بسته  ،به زبان مشترک تبدیل
می شود .من نیز به همین زبان به راننده تاکسی سالم کرده و خواهش می کنم مرا به فرودگاه
برساند .او هم به انگلیسی می پرسد " :به کجا بر می گردید؟" جواب  ،لندن است .من از لهجه
انگلیسی او متوجه می شوم که ایرانی است .می پرسم ":شما اهل کجا هستید؟ ".می گوید:
"مراکش ،اسپانیا ،یا هر جای دیگر ".بی حوصله و عصبی است .او را به حال خود می گذارم
تا هر کس که می خواهد باشد و در سکوت کامل راهی فرودگاه می شویم.
راه طوالنی است و وقت برای مدتی کار کردن هست اما کمی بعد تلفن همراهم زنگ می
خورد .با خویشاوندی عزیز حرف می زنم و دوباره مشغول کارم می شوم .راننده تاکسی به
تدریج از پشت فرمان تکان های غیر ضروری می خورد و باالخره با لحنی مردد به زبان
فارسی می پرسد" :خانم شما آشوری هستید؟" معترفم که با حیرت توأم با کمی مالمت و با
لحنی جدی می گویم" :شما که تا حاال مراکشی ،اسپانیایی یا هرجایی بودید ،چطور آشوری از
آب درآمدید؟ شما به یک مکالمه طوالنی شخصی گوش دادید و هیچ چیزی نگفتید .چرا؟ آیا
واقعأ نمی توانستید مانند همه ملت های دیگر خودتان را به درستی معرفی کنید؟ شما از چه
چیز آشوری بودن شرمنده اید؟ کم بدبختی داریم و حاال شرمنده هم باید باشیم؟ واقعأ نمی دانم
چه بگویم آقا .فقط مطمئن باشید این رفتار ،رفتاری درست و اصیل نیست ".
راننده تاکسی مظلوم که حال خودش را به نام احمد معرفی می کند صمیمانه عذرخواهی می
کند و چنین توضیح می دهد ":نه ،نه ،خانم .من آشوری نیستم! اهل جنوبم .نمی دانم شما با
جنوبی ها آشنائی دارید یا نه .ما مثل تهرانی ها نیستیم .ما در خانواده های بزرگ و وابسته به
هم بزرگ شده ایم" .در او غمی آشنا می بینم .از تجربه مهاجرتش می گوید و از زندگی فعلی
اش که ظاهرأ سرشار از یأس و ناامیدی و احساس شکست است .ما دیگر به فرودگاه رسیده
ایم و من متوجه می شوم که یک مطلب مهم فراموش شده است ،او از کجا آشوری می داند؟
هواپیما تأخیر دارد و احمد خواهش می کند که برای جبران "بی توجهی اولیه اش" و همچنین
ادامه صحبت هایش تا زمان پرواز ،مرا به یک فنجان قهوه میهمان کند .او خواهشی نیز دارد
که با کمال میل می پذیرم .می خواهد داستانش را بنویسم و در جایی مناسب ثبت کنم .بقیه این
گفتگو گزیده ای است از مکالمه ای که در کانتین (غذاخوری) فرودگاه ضبط شده است که
آن را عینأ منتقل می کنیم.
ه" :شما مرد شریف ،زحمتکش و آگاهی به نظر می رسید ،پس چرا این قدر آشفته خاطر و
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مضطرب هستید؟"
ا" :باور کنید دیگـر خودم هم نمی دانـم .از وقتی کـه ایران را ترک کـرده ام همه چیز به هـم
ریخته .از این جا متنفرم .هزار سال دیگر هم به این جا عادت نخواهم کرد .نه به مردمش ،نه
به هوایش و نه به زبانش .پانزده سال این جا زندگی می کنم ،از سن سی سالگی .بعد هم خود
ایرانی ها ،شما نمی دانید چه خبر است! ایرانی ،ایرانی را لو می دهد .ایرانی از ایرانی می
گریزد .هیچ کس به دیگری اطمینان ندارد .همان فرهنگ تعارف ،چشم و هم چشمی و پوچی
بین اکثریت آنها رایج است .مهاجرین قدیمی تر هم که محلی به ما نمی گذارند ،مخصوصأ
تحصیل کرده ها یشان .دوست و فامیل از هم بیگاری می کشند و به هم کلک می زنند و بعد
هم از همدیگر متنفر می شوند و آخر سر قطع رابطه می کنند .باور کنید اگر این دوست
آشوری من نبود ،شاید من تا حاال مرده بودم! من فقط به او اطمینان دارم .شما واقعأ مردمان
شریفی هستید و دروغ نمی گوئید .من دو سال در منزل او و خواهرش زندگی کردم و از این
طریق است که با زبان و فرهنگ شما آشنایی دارم .آنها بدون هیچ چشم داشتی و صادقانه با
من مثل کس و کار خودشان رفتار کردند .االن هم وقتی خیلی دلتنگ می شوم با آنها درد دل
می کنم .حاال هم واقعأ نمی دانم آیا می توانم این طور زندگی کنم یا نه .خواهش می کنم شما
که االن در کنفرانس مهاجرت بودید ،بگوئید من چکار باید بکنم؟"
ه" :با تشکر از لطف شما ،البته در همه اقوام و مللل و اجتماعات ،همه نوع انسان پیدا می
شود ولی باور کنید که بسیاری از این احساسات شما طبیعی است و در اثر جابجائی فرهنگی،
عدم بازگشت به مدت طوالنی و بعد عدم امکان یا عدم آمادگی برای بازگشت های به موقع و
مکرر می باشد .در طول تاریخ بشر ،هزاران اتفاق بدتر از این اتفاق افتاده است .اگر شما با
فرهنگ و تاریخ ما آشنائید و آن را اصیل و شریف می دانید ،آگاه هستید که خود ما مثل ده ها
ملت دیگر چقدر در طول این تاریخ پرفراز ونشیب قلع و قمع شده ایم .خوب می بینید که هنوز
پایداریم ،با همان خصوصیت های اصیل باستانی .در عین اینکه در حال حاضر هم باز به
زور خمپاره یا به طور مالیم تر داریم از سراسر سرزمین های اجدادیمان ریشه کن می شویم.
شما سعی کنید آرام باشید و به تجارب بی شک ارزنده ای که در طی این سالها کسب کرده اید
فکر کنید و به یاد داشته باشید که شما به قول خودتان فقط برای کار و زندگی بهتر برای خود
و فرزندانتان آمدید ،در صورت این همه ناراحتی و افسردگی چرا برنمی گردید؟"
ا" :کاش این طور بود .من غلط کنم دیگر به ایران برگردم .بعد از مدت ها برگشتم .نمی دانید
چقدر وحشتناک بود .انگار از دو دنیا ،دو کره مختلف بودیم .فکر کنید سالها منتظر ویزا بودم.
تا آن زمان غیر قانونی کار می کردم .البته بعد از ویزا هم در این کار ماندم .سفر اولم واقعأ
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آزار دهنده بود .عده ای مرده بودند که از من کتمان شده بود ،مثأل بخاطر این که من در غربت
بودم .نسلی نو به دنیا آمده بود که من اصأل آن ها را نمی شناختم .روابط خانوادگی کامأل
عوض شده بودند .مرا یا به عنوان کسی می دیدند که روی گنج قارون نشسته یا عوض شده
یا کم رنگ شده و یا ده ها چیز دیگر .به خدا من اوضاع آنها را بهتر از خودم می دیدم .در
کنار هم هستند و هر چند همیشه گله دارند سفره شان همیشه پهن و رنگین است .در سفر اخیر
دخترم را هم با خودم بردم .این بار دردم بیشتر شد .یا به لهجه فارسی اش گیر می دادند ،یا
می خندیدند یا باالخره سوژه ای پیدا می کردند که به او و طرز رفتارش یا به ساکت و ساده
بودنش مربوط باشد و او را معذب می کردند .گفته است ترجیح می دهد با هم به اسپانیا یا
ایتالیا برویم .واقعأ نمی دانم .خودم هم هاج و واج مانده ام .چه کار باید بکنم؟"
ه" :آقا جان ،مگر چند بار نگفتید "چه کار کنم؟" و از کنفرانس مهاجرت پرسیدید؟ شما باید
حتمأ بر این حالت غلبه کنید .زیرا اگر این طور ادامه دهید هم گذشته و هم آینده خود را از
دست خواهید دا د .در رابطه با عزیزان ایران که به هر حال بخش مهمی از وجود ،خاطرات
و گذشته مهم خود شما هستند ،باید در نظر بگیرید که آنها نه از فرصت هایی که شما و
فرزندانتان دارید بهره مندند و نه مانند شما با دهها فرهنگ و مسئله دیگر آشنا هستند .در مورد
دختر عزیزتان هم باید با درک روحیه او و هویت جهانی اش در کنار اصالت خانوادگی و
فرهنگ ایرانی او را تشویق به درک هویت دست نخورده پدر و مادر بزرگ و دیگر اقوام
نموده و پلی باشید برای برقراری ارتباطی سالم تر بین این دو نسل .وهللا مطمئن باشید که تا
بیست ،سی سال دیگر هیچ نوع رابطه ای بین آنها وجود نخواهد داشت و این واقعأ باعث
تأسف خواهد بود".
ا" :شما باز حرف های کنفرانسی زدید .من می دانم که در حال حاضر همه از من ناراضی
هستند ،هم آن وری ها و هم دخترم .خود من هم از همه ناراحت تر! هیچ چیز زندگی ام درست
نیست .حاال شما می خواهید پل هم بزنم!؟"
ه" :باور کنید چه در کنفرانس باشد و چه در خیابان ،راهی به غیر از این وجود ندارد .ما
مهاجرین که همگی بدون استثناء به نوعی طعم غربت ،تنهایی ،دورافتادگی و نژادپرستی نوع
غربی را چشیده ایم ،باالخره باید حداقل بهره را از این همه تجربه ببریم .اگر شما یک رابط
سالم بین این دو نسل نباشید و جوانب مثبت هر دو فرهنگ را به هم نزدیک نکنید ،همانطور
که خودتان مکررأ می گوئید ،غمگین و ناراحت خواهید بود .برای رهایی از این مخمصه سه
راه بیشتر وجـود نـدارد :حـل شدن در جامعـه آلمان ،بی خیـال و بی حس شـدن و یا فعاالنه،
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منصفانه و با عاطفه واقعی ( که بسیار فراتر از احساسات خامی است که همیشه ما شرقی ها
را مانند سیل های ناگهانی غافلگیر می کند) مسئولیت پذیرفتن ،برنامه ریزی همه جانبه کردن،
پیشرفت کردن و زندگی بهتر ساختن".
احمـد که داستانش مشتـی است از خروار ،نمی تواند با مسائل مهمـی که مهاجـرت بـه او
تحمیل کرده کنار بیاید .حال که هم ویزا و پاسپورت دارد و هم خانواده و هم کار قانونی و
درآمد خوب و ثابت و هم چنین تمامی امکانات برای ترقی در کار و زندگی و آینده ای امن و
پر ا ز فرصت برای فرزندش ،دل مرده و ماشین وار زندگی می کند .او هم چنین می داند که
در آینده نزدیک در رابطه خود با تنها فرزندش ،دختری که با تجربیات ،پرورش ،انتظارات
و آرزوهای دیگری بزرگ می شود ،مشکالت دیگری را در انتظار دارد...
به امید آرامش و سالمتی جسم و جان برای احمد ،دوست اصیل و وفادار آشوری اش و همه
مهاجرین زحمتکش از هر قوم و ملت و یا دین و ایمان و باوری که باشند.

میالد مسیح و سال نو میالدی
 6111مبارک باد
برای همه سالی نیکو
آرزو می کنیم
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آشپزی آشوری
بقلم شامیرام داودپوریان

غذاهایی که در مناسبت های مختلف پخته می شوند و مصرف روزمره ندارند.
الف ـ غذاهای ویژه زایمان
برای زنی که زایمان کرده باشد غذاهای خاصی توسط مادر عروس یا دیگر اقوام وی تهیه
می شود .اعتقاد عموم بر این است که این غذاها باعث تقویت بنیه زائو می شوند .طبق رسوم
قدیمی زائو باید تا چهل روز بعد از زایمان از این غذاها میل کند.

(ܣܦܝ ܵܪܐ)
سپیرا ܼ
مواد الزم :تخم مرغ  5عدد ـ  1ق.چ نمک و  1ق.غ فلفل سیاه
این غذا همان تخم مرغ زده شده است که در روغن داغ سرخ می شود .البته بهتر است که
یک ق.غ آرد نیز به تخم مرغ اضافه شود تا خاگینه حاصل قوام بیشتری داشته باشد .گاهی
روی این غذا شیره انگور می ریزند و میل می کنند.

ܣܝ ܵܕܐ)
هاسیدا ( ܵܗ ܼ
مواد الزم :آرد ـ یک لیوان شیره انگور ـ  3لیوان آب ـ  1لیوان روغن یا کره
ابتدا شیره انگور و آب و روغن را جوش می آوریم .و از روی آتش بر می داریم .نصف
لیوان آرد را روی این مخلوط ریخته و در قابلمه را باز می گذاریم و  5دقیقه صبر می کنیم
تا آرد ته نشین شود .بعد خوب بهم می زنیم تا آرد باز شود .و دوباره روی حرارت می
گذاریم .تا روغن را پس بدهد .مخلوط حاصل باید مانند حریره یکدست شود .اگر مخلوط
غلیظ شده باشد می توانیم کمی آب جوش اضافه کنیم تا آبکی تر شود.
َخشه ( ܼܲܚ ܸ ̈ܫܐ)
مواد الزم :نخود ـ گندم ـ مغز گردو
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مواد فوق را پخته و با هم مخلوط کرده و در کاسه های چینی ریخته و سرو می کنند .در
این غذا از ادویه استفاده نمی شودَ .خشه غذای ویژه جشن درآمدن دندان نوزادان است.
غذا های ویژه روزه :
شله بلغور و شله برنج قبأل شرح داده شده است.

خوشاوه سلماس ܲ
(ܚܘ ܵܫ ܼ ܸ̈ܒܐ)
مواد الزم 1 :لیوان لپه ـ 1لیوان نخود ـ  1لیوان بلغور ـ آلوچه خشک  1کیلو ـ  1کیلو گشنیز
و جعفری و اسفناج ـ  1استکان روغن کنجد ـ  1ق.چ نمک و فلفل قرمز
ابتدا لپه و نخود و بلغور را می پزیم .سپس آلوچه خشک را جوشانده و هسته هایش را
درآورده و به لپه و نخود و بلغور اضافه می کنیم .در مرحله بعد روغن کنجد را در قابلمه
می ریزیم .پیاز حلقه حلقه شده و سبزی آش (یا سبزی کوهی) را هم آخر سر می ریزیم و
می گذاریم بپزد .این غذا مانند آش است.

دلمه روزهܲ :
ܕܨ ܵ
(ܕܘ ܵ
ܘܡܐ)
ܠܡܐ ܵ
مواد الزم :نیم کیلو برگ مو ـ  1استکان از :گردوی چرخ شده ،نخود ،لوبیا چیتی وعدس
ـ نیم کیلو سبزی دلمه ـ 1عدد پیاز ـ  5ق.غ روغن ـ 1ق.چ فلفل ونمک
گردو ،نخود ،لوبیا و عدس را مخلوط و با نیم کیلو سبزی دلمه و پیاز و روغن و فلفل قرمز
تفت می دهیم .سپس در برگ مو می پیچیم و با  2ـ  3لیوان آب و کمی نمک می پزیم .سر
سفره کسکَسته ( سس رب گوجه با پیاز) را روی آن ریخته و میل می کنیم.

ܫܘ ܼܵ
ܕܓ ̈ܖ ܸܣܐ)
شورواد گِرسه (شوربای لپه؛ ܼ
ܪܒܐ ܸ
مواد الزم 1 :عدد پیاز متوسط ـ یک استکان لپه ـ  3ق.غ روغن ـ  2ق.غ رب گوجه ـ نمک
و فلفل قرمز از هر کدام 1ق.چ ـ  1عدد تخم مرغ
ابتدا پیاز را سرخ کرده و فلفل قرمز را اضافه می کنیم .لپه را که قبأل پخته شده همراه رب
گوجه به پیاز اضافه می کنیم و کمی تفت می دهیم .سپس  3لیوان آب اضافه و حرارت را
کم کرده و می گذاریم جا بیفتد .بعد از این یک عدد تخم مرغ را خوب می زنیم و آهسته به
صورت دایره به شوربا اضافه کرده و هم می زنیم تا پخش شود.
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پوره سیب زمینی ( ܵܡ ܵ
ܠܘܣ)
ܪܟ ܼ
مواد الزم 5 :عدد سیب زمینی متوسط ـ  1عدد پیاز بزرگ ـ  3ق.غ روغن ـ  3ق.غ رب
گوجه ـ  1ق.چ فلفل قرمز و نمک
پیاز را حلقه کرده و در روغن سرخ می کنیم .سپس رب گوجه و فلفل را اضافه می کنیم.
پس از  5دقیقه سیب زمینی را که قبأل آب پز شده به آن اضافه می کنیم و با گوشت کوب به
صورت پوره درمی آوریم .سپس  2لیوان آب و نمک را در تابه می ریزیم و به هم می زنیم
ومی گذاریم  11دقیقه روی حرارت کم بپزد.
پوره سیب زمینی به روش سلماس
مواد الزم 5 :عدد سیب زمینی متوسط ـ  1استکان گردو ـ  1عدد پیاز بزرگ ـ کمی ریحان
سیاه خشک ـ  1ق .چ فلفل قرمز و نمک
سیب زمینی را آب پز و له می کنیم .سپس پیاز خرد شده و مغز گردو را که قبأل خرد کرده
و به صورت پودر درآورده ایم در آن ریخته و در آخر ریحان سیاه را اضافه می کنیم .این
غذا بدون روغن تهیه می شود.
ماشی قبأل شرح داده شده است.

ܠܝ)
گالی ܵ(ܓ ܼ
این خوراکی که در روز پالو یعنی نیمه ماه روزه صرف می شود ،نوعی گاتا به شمار می
رود .خمیر آن همان خمیر گاتا است بدون تخم مرغ و شیر .برای داخل آن از چندین نوع
دانه و حبوبات پخته و چرخ شده استفاده می شود .لوبیا ،عدس ،نخود  .گندم پخته را با ریحان
خشک و نمک مخلوط کرده ،وسط خمیر قرار می دهند و در فر می گذارند تا بپزد.

ܚܘܢ)
(ܦܘ ܼ
پوخون ܼ
مواد الزم :تخمه آفتاب گردان ـ ذرت ـ شاهدانه ـ گندم ـ نخود ـ ارزن  :از هر کدام یک استکان
و مقدار کمی (نصف استکان) کشمش
مواد فوق را وزن کرده و معادل وزن کل آنها گندم یا نخود اضافه می کنیم .سپس همه آنها
را به مدت  5ـ  4ساعت در آب و نمک خیس می کنیم تا خوب خیس بخورند .مواد فوق را
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پخته و سپس تفت می دهیم و درآخر با آسیاب به صورت پودر در می آوریم .از این پودر
در آخرین شب روزه نینوا استفاده می شود و عموم مردم اعتقاد دارند که با خوردن آن ( و
به شرطی که پس از صرف آن صحبت نکنند و بخوابند) همسر آینده خود را در خواب
خواهند دید که لیوانی آب به دستشان خواهد داد و تشنگیشان رفع خواهد شد.

ܪܬܘܚܵ ܐ)
مرتوخه ܸ(ܡ ܼ
مواد الزم :ا کیلو آرد و نیم کیلو روغن جامد یا کره
مواد فوق را در قابلمه به اندازه ای تفت می دهیم که آرد به طور کامل تفت داده شود و طعم
خامی ندهد .از مرتوخه برای پرکردن داخل کده استفاده می شود .و همچنین از غذاهای مورد
مصرف در مراسم دوخرانا ( یاد روز قدیسین ) می باشد.

از دوستان گرامی که با کمک های نقدی خود انجمن بانوان شامیرام را
یاری نموده اند ،سپاسگزاریم.
خانم ویکتوریا سرگیزی
" اولین بنیامین
آقای یزدانشیر سرحدی
" دکتر سرگون گیورگیس
" دکتر نینوس اوراهیم
" دکتر آشور مرادخان
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