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ـܐܒـܸܬܫــ     ــ، ̈ܖܼܝܸ ܸܢ̈ܐܐ ݇ܗܵܘܘ ܵܝـܘܵܡـܟـܵܪܝܵ ܵܒـ݇ܬܪ ܕܵܗܘ ݇ܐܸܚـ݇ܪܵܢــܐ ܒܸ  ܕ݇ ܼܚܲ  

ـܒܝـܼܘܸܢـܐܸܫـܡـܵܫـ     ܠـܸܕܐ ܵܒܸܥـܐ ܵܓـ ܐ ܟـܠܝـܲܘܡ ܼܡܲ ܐܸܢـ݇ܗܵܘܐ ܕܒـܼܘܫ ܓ ܼܲ  

̈ܖܸܦܐ ܕܐܼܝܵܠܸܢ̈ܐ     ܐ ܼܛܲ ܝܗܝ، ܬܦܼܝܸܚ̈ ܩܵܠܸܢ̈ܐ ܬܼܘܠܩܼܘܗܝ ݇ܗܵܘܘ ܫܼܘܦܼܪܲ     ܼܚܲ

ـܪܬܵ ܸܚܫܵܟـ     ܝܗܝ ݇ܗܵܘܘ ܐܼܝـܵܠـܕܵܡـܘܵܬܐ ܡܼܲ  ܵܬܐܐ ܒܸܫܢـܐ ܘܼܩܲ ܸܢ̈ܐܛܠـܼܘܼܝܲ  

ܥܣܼܲ ܵܐܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܚܵܕܐ ܥܼܘܢܼܝܵܬܐ ܼܡܢ     ܪܼܒܲ ܐ  ܪܼܐܲ ܐ ܡܼܘܠܸܚܸܡ̈ ܐ ܕܸܫܥ̈ܖܸ ܥܼܘܢܵܝܸܬ̈
ܠܵܚܐܨ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ ܵܪܒܼܝ ܐܼܲ ܡܵܢܵܚܐ  ܕܒܝܼܲ  ܠܵܬܐ  8ܵܢܐ ܸܡܢܝܵ  1950ܵܕܝ ܼܐܲ ܕܡܼܓܼܲ

ܡܸܬܗ ܗܼܘܵܡܵܣܝܵܬܐ ܸܒܡܵܛܵܝܐ ܝܸܠܗ ܬܵ ܕܸܓܠܵܓܸܡܫ ܠܼܚܲ ܕ . ܵܪܒܼܝ ܒܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܵܡܐ ܼܩܲ
ܡܵܛܢܵ ܐ ܫܼܘܪܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܸܒܛܵܡܵܪܐ ܵܓܘ ܕܼܘܢܝܸ         ܸܫܡܵܫܐܐ ܗ.ܕ ܸܚܫܵܟܐ ܘܼܥܲ

ܟܼܘܣܼܘܲܗ ݇ܗܵܘܐ  ܢ:ܼܡܲ ܲ ܠܼܝܵܛܐ ܕܼܝܼ ܠ ܼܦܲ ܐܬܼܘܲܗ ܼܡܢ ܼܥܲ ܪܵܥܐ.              ܼܦܲ ܼܐܲ  

ـ݇ܕܟـܵܡܐ ܼܡܢ ܡܼܓـܘܼ       ـ݇ܕ ܼܡܢ ܕܵܐܢـܼܚܲ ܠـܵܕܸܝ̈ܐ ܒܼܚܲ ܐ ܼܟܲ ܐ ܸܫ̈ ܝـܵܠـܵܘܸܬ̈ ݇ܝ ܼܠܲ  

ـ      ܪܵܬܐ ܝـܒܼܫܲ ܐ، ܐ ܘܚܼܲ ܬܼܝܒܸܼ̈ ܼܗܲ ܚـܡـܫـܒـܼܘܸܢ̈ ܐ ܕܵܐܸܬܐܐ ܸܠܚـܼܘܢܸ̈ ܼܬܲ ܵܪܼܒܵ  

ܝܗܝ ܕܚܸܙܐ ܠܢܸܫܠܵܬܸܢܐ ܚܸܕܐ ܡܸ       ܐܸܠܗ ܸܠܼܒܲ ܗܵܪܐ ܒܵܟܵܘܸܬ̈ ݇ܗܲܘܢ ܼܒܲ  

ܠܸܕܐ ܡـ       ـ݇ܕܡ ܸܡܸܢـܗ، ܓ ܼܲ ܐܘܼ ܸܫܡܵܫـܐ ܼܡܢ ܵܝܘܵܡـܐ ܕܼܩܲ       ܸܬܗܒܸܝܵܢـܗ ܼܦܲ
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ܐܟܼܵ     ܢܵܬܐ.ܐ ܐ݇ ܼܠܲ ܚܼܡܲ ܪܵܥܐ ܵܢܵܫܐ ܸܒܢܵܦܵܠܐ ܝܸܠܗ ܒܼܬܲ ܝ ـ ܘ ܟܵܝܵܢܐ ܗ.ܕ ܼܐܲ ܫܼܡܲ
ܸܝ̈ܐ، ܝܗܝ ܦܼܝܵܫܐ  ܫܼܡܲ ܝܵܠܐ ܸܥܵܠܵܝܐ ܘܵܩܼܬܲ ݇ܕ ܼܚܲ ܐ ܒܼܚܲ ܐ ܝܵܢܐ ܬܼܘܩܸܢܸܩ̈ ܝܗܝ ܦܼܝܸܫ̈ ܟܼܠܲ
ܚܠܝܸܠܗ ܪ ݇ܕ ܪܼܘܫܵܡܐ ܵܠܐ ܸܡܫܼܬܲ ܕܼܝܵܢܵܝܐ ܕܼܝܵܠܲܗ ܫܼܝܵܡܐ ܼܚܲ ܼܒܲ ܡܼܝܵܢܵܝܐ ܘܼܐܲ ܵܦܵܢܐ ܼܐܲ

ܸܠܗ ܚܵܕܐ ܐܼܝܵܕܐ ܕܸܥܵܠܵܝܐ ܫܼܘܒܼ  ܚ: ـ ܦܠܼܝܚܵܬܐ ܼܥܲ ܵܚܐ ܠܸܫܸܡܗ. ܸܒܐܵܡܵܪܐ ܝܼܘܲ
ܚܠ ܼܟܵܣܐ ܟܵܝܵܢܵܝܐ ܵܠܐ ܸܡܫܼܬܲ ܝܼܟ ܸܐܦܣܼܝܠܲܘܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܼܛܲ ݇ܕ ܼܐܲ ܢ ܼܚܲ ܥܸܢܐ ܸܐ ܵܦܵܢܐ ܼܝܲ

ܐ  ܐ ܕܬܗܲܘܸܡ̈ ܸܡܐ ܟܼܘܸܦ̈ ܝܗܝ ̈ܖܵ ܪܸܩܠ، ܟܼܠܲ ܪܸܬܠ ܵܐܘ ܼܥܲ ܕܼܝܵܢܵܝܐ ܼܦܲ ܼܒܲ ܡܼܝܵܢܵܝܐ ܘܼܐܲ ܼܐܲ
ܪܸܓܙܼܝ ܘܸܠܐ ܵܦܸܐܫ  ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܸܒܕ ܼܦܲ ܼܘ ܼܚܲ ܬ.ܟ  ܬ ܘܬܵܝܼܡܲ                                ܸܐܵܠܐ ܩܵܝܼܡܲ

ܸܢܐ  ܢܝܵ ܼܐܲ ܚܼܡܲ ܝܸܠܐܬܸ̈ ܼܬܲ ܠܵܕܐ ܝܼܲ  ܐ ܫܲܘܥܼܝܵܬܵܢܸܝ̈ܐ ܒܼܘܬ ܼܠܲ ܵܪܐܕܼܝܲ ܸܢܐ ܕܼܝܵܢܐ ܠܼܒܲ  ܢ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇
ܪ( ܼܡܢ ܵܢܡܲܘܵܣܐ ܟܵܝܵܢܵܝܐ)ܠܒܼܼܲ  ܩܝܵ  ،ܼܕܲ ܝܗܝ ܝܵܢܐ ܼܗܲ ܢܼܘܖܸ̈ ܟܼܠܲ ̈ܖܵܙܸܢܐ ܕܼܬܲ ܠ ܼܡܲ ܐ ܕܼܥܲ  ܐܸܬ̈

ܐ. )ܸܚܣܵܦܐ( ܐ ܒܼܘܵܕܸܠ̈                             ܕܸܣܬܵܘܐ ܗ.ܕ ܕ݇ܐܵܢܸܫ̈

݇ܕ ܕܪܼܝ ܕܟܸܼ ܡܘܼ     ܢ ܼܚܲ ܵܝܐ)ܸܐܦܣܼܝܠܲܘܵܢܐ ܼܡܢ ܟܵܝܵܢܐ ܸܐ ܪܵܥܐ ܘܫܼܡܲ ( ܵܦܸܐܫ ܼܐܲ
ܝܸܠܐ، ܵܠܐ ܕܼܘܢܸܝܐ ܸܒܕ ܵܦܝܵܫܐ ܢܬܼܝܵܪܐ، ܢ . ܵܝܘܵܡܐܸܙܐ ܵܠܐ ܘ ܵܠܐ ܼܠܲ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܠܲ

ܐ ݇ܐܬܝܼܵ ܚܼܲ  ܥܵܠܐ ܵܪܵܒܐ ܵܣܼܒܵ ܐ ܕܐ ܗ݇ ݇ܕ ܼܦܲ ܕ ܵܦܸܠܚ  ܠܸܬܚܬ݇ ܐܸ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܡܬܵܘܸܬ̈ ܼܩܲ
݇ܕ ܫܘܼ ݇ܗܵܘܐ ܫ ܵܠܐ ܕܸܡܐܵܪܐ ܕܼܝܸܠܗ ܼܚܲ ܣܵܩܐ ܘܵܝܩܲܘܵܪܐ، ܵܐܦ ܵܗܘ ܸܙܐ ܼܓܠܵ ܼܘܼܓ݇ ܐ ܼܥܲ

ܐ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܣܼܒܵ ܸܡܗ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܵܗܐ ܼܡܢ ܸܥܨܝܼܘܸܬܗ ݇ܗܵܘܐ.  ܥܼܒܼܝܵܪܐ ܒܸܫܸܢ̈ܐ؛ܵܩܐ ܼܚܲ ܼܥܲ
ܠܝܵ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ  ܸܙܐ ݇ܕ ܼܛܲ ܐ ܸܫܸܢ̈ܐ.  10ܢ ܝܼܲ  11ܐ ܕܼܚܲ ܝ̈ ܵܣܼܒܵ  ܛܸܠܒܸܠܗ ܼܡܢ ܒܼܢܲ

݇ܕ ܗܼܲ  ܦܸܠܚܼܝܸܠܗ ܒܼܚܲ ݇ܕ ܗ.ܕ ܵܩܐ ܵܓܸܢܗ ܵܩܐ ܸܡܠܵܝܐ ܕܬܸܪܝܢ ܩܵ ܵܡܵܬܐ ܕܼܡܲ ܐ ܼܚܲ
ܼܒܵܪܐ ܵܝܗܼܒܼܝ.ܪܲܘܸܢܗ ܗܼܲ ܘܒ ݇ܕ ܼܓܲ                                ܵܩܐ ܕܼܚܲ

ܩܼܘܸܪܐ ܫܘܼ ܐܼܝܵܬܐ ܵܐܵܗܐ ܵܝܠܲܘܵܢܐ    ܐ ܼܡܢ ܵܒܸܒܗܸܡܣܸܟܵܢܐ ܸܟܐ ܵܗܸܘܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܒܲ ؛ܵܐܸܠ̈  
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ܸܘܒ ܘܵܗܘ ܝܵܠܐ ܕܡܼܘܸܚܗ ܸܟܐ ܓ ܼܲ  ܸܙܐ ܐܠܲܘܢܵ ܸܠܗ. ܝܵ  ݇ܗܵܘܐ ܟܵܡܐ ܕܼܝ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ
ܸܢܐ ܦܼܘܵܢܸܝ̈ܐ ܕܵܐܼܒܼܘܗܝ ܸܟܐ ܵܫܸܩܠ ݇ܗܵܘܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܒܐܼܝܵܩܵܪܐ. ܝܗܝ ܼܐܲ ܵܗܘ ܵܝܘܵܡܐ  ܟܼܠܲ

ܝܼܟ  ܡ ܼܐܲ ܪ ܟ ܸ ܠܒܼܘܸܨܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܗܲ ܗܵܪܐ ܼܒܲ ܕܪܼܝ ݇ܗܵܘܐ ܘܸܫܡܫܼܝ ܼܣܲ ܗܵܪܐ ܼܒܲ ܝܸܠܐ ܼܣܲ ܒܼܠܲ
ܐ. ܵܝܠܲܘܵܢܐ ܒܼܘܸܩܸܪܗ ܼܡܢ ܵܐܼܒܼܘܗܝ: ـ ܵܒܒܼܝ! ݇ܐܸܡܸܪܗ: ـ  ܗܵܪܐ ܕܸܫܡܵܫܐ ܒܸܬܫ̈ܖܼܝܸ ܼܒܲ

ܪܵܬܐ ܸܒܗ݇  ܬܩܼܘܸܢܐ ܝܵܢܐ ܘܸܒܼܚܲ ܐ ܼܥܲ ܐ ܓܼܘ̈ܖܸ ܗ̈ܖܸ ܸܢܐ ܼܣܲ ܵܢܐ ܒܪܲܘܢܼܝ. ݇ܐܸܡܸܪܗ: ـ ܼܐܲ
ܐ ܡܼܘ݇ܕ ܸܟܐ ܵܥܼܒܕܼܝܠ݇ܗܲܘܢ؟ ܬܼܝ̈ܩܸ ܣ ܵܐܢܼܝ ܼܥܲ ܝܼܘܸܢܐ ܝܵܢܐ، ܼܒܲ ܓ  ܐ ܼܡܲ ݇ܕܸܬ̈ ܐ ܼܚܲ ܗ̈ܖܸ  ܼܣܲ
ܡܥܼܝܠ݇ܗܲܘܢ ܵܓܘ ܚܵܕܐ  ܐ ܸܟܐ ܓ ܼܲ ܐ ܓܼܘ̈ܖܸ ܗ̈ܖܸ ܸܢܐ ܼܣܲ ܐ ݇ܐܸܡܸܪܗ: ـ ܒܪܲܘܢܼܝ! ܼܐܲ ܵܣܼܒܵ

ܕ݇  ܕܼܝܩܵܬܐ)ܸܩܪܵܛܵܠܐ ܘܸܟܐ ܵܫܩܠܼܝ ܼܚܲ ܕ݇ ܸܟܐ ܵܕܝܩܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܒܼܡܲ ܵܬܐ؛ ܼܚܲ ܢܓܼܣܲ  (.ܵܗܼܘܲ
ܐ. ܵܝܠܲܘܵܢܐ ܒܸܪܸܫܗ  ܵܝܐ ܘܸܟܐ ܵܗܘܼܝ ܵܟܘܼܟܼܒܸ̈ ܙܩܼܝܠ݇ܗܲܘܢ ܵܓܘ ܫܼܡܲ ܵܗܝܵܓܗ ܸܟܐ ܼܒܲ

                             ܦܼܘܪܸܡܠܼܝ. ܗ ܬܼܘܼܟܵܠܵܢܐ ܘ݇ܐܸܡܵܪܗ:ܝܸܗܼܒܠܸ 
ܐ ܕܵܪܒܼܝ، ܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ 14ܵܐܵܗܐ ܡܫܼܘܚܵܬܐ ܕ    ܐ ܦܼܲ  ܥܼܘܢܵܝܸܬ̈  ܫܼܘܩܼܘܲܗ:ܕܵܗܕܼܟܵ

ܐܒܸܡܠܝܼܘܸܢ̈ܐ  ܪܵܢܵܫܐ ܼܥܲܠ ܼܦܲ ܝܼܘܵܬܐ ܕܼܒܲ ܦܵܪܵܢܐ، ܸܫܸܢ̈ܐ ܼܚܲ ܠܼܝܵܛܐ ܼܥܲ ܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ ܼܦܲ
ܪ ܵܗܵܕܐ ܸܙܐ ܸܒܕ ܵܗܘܵܝܐ، ܵܠܐ ܸܒܕ ܵܙܝܵܕܐ ܘܵܠܐ ܸܙܐ  ܪ ܵܗܵܕܐ ܝܵܠܲܗ ݇ܗܘܼܝܵܬܐ ܘܼܗܲ ܼܗܲ

ܐ ܨܵܪܐ. ܗ.ܕ ܼܡܢ ܚܼܘܵܬܵܡܐ ܕܵܐܵܕ̈ܖܸ ݇ܕ ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ  ،ܸܒܕ ܼܒܲ ܝܸܠܐ ܘܵܝܘܵܡܐ ܟܠ ܼܚܲ ܼܠܲ
ܘ 10 ܥܸܢܐ ܼܫܲ ܐ ܼܝܲ ܐ ܵܣܵܥܸܬ̈ ܠ ܚܼܘܵܬܵܡܐ ܕܸܬܫ̈ܖܼܝܸ ܪ(. ܼܡܢ ܵܬܵܡܐ ܵܩܐ ܼܗܲ ܵܪܼܒܲ ܸܝ̈ܐ )ܼܒܲ

ܩܼܝܩܵ  ݇ܕ ܼܕܲ ܕ  ܒܵܨܵܪܐ. ܐܐ ܼܡܢ ܙܵܪܵܩܐ ܸܠܓܵܢܵܝܐ ܸܒܕ ܵܗܘܸ ܟܠ ܵܝܘܵܡܐ ܼܚܲ ܠ ܕܼܩܲ ܼܗܲ
ܐ ܕܸܫ݇ܢܬܵ  ܪܼܝܼܟܵ ܡ ܼܝܲ ܝܸܠܐ ܟ ܸ ܐ ܵܗܸܘܐ ܵܗܘ ܼܠܲ ܐ ܕܸܬܫ̈ܖܼܝܸ ܝܵܠܵܘܸܬ̈ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܠܲ ܐ ܕܸܟܐ ܼܚܲ

ܠܵܕܐ؛ ܝܸܠܐ ܕܼܝܲ ܚܸܠܗ ܼܠܲ ܪܵܬܐ ܕܼܥܲܠ ܣ ܵܐܡܼܪܲ ܼܟܲ ܬ ܕܵܠܐ ܼܦܲ ܠܼܒܲ ܼܘܪܵܓܵܕܐ ܼܗܲ
ܵܠܵܠܵܝܐ ܕܕܐܼܝܬ  )تقویم جاللی( ܓܪܼܝܓܲܘܵܪܵܝܐ ܘܣܼܘܪܵܓܵܕܐ ܓ ܼܲ ܪ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܸܠܗ ܼܚܲ ܥܼܣܲ

ܨܲܘܵܪܐ.                                                 ܵܙܘܵܕܐ ܼܒܲ
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ܠܵܕܐ    ܝܸܠܐ ܕܼܝܲ ܐ )ܼܠܲ ܵܪܵܝܐ ܕܸܬܫ̈ܖܼܝܸ ܝܸܠܐ ݇ܐܼܚܲ ܡܗܼܘܵܬܐ ܕܼܠܲ   ܝܵܠܗܲ  ( ܦܼܝܫܵܬܐܡܼܫܲ
ܪܵܢܵܫܐ ܼܒܵܢܐ ܕ ܵܩܐ ܼܒܲ ܠܵܕܝܸ̈ ܼܡܢ ܕܵܗܘ ܼܙܲ ܢ ܵܐܬܼܘܪ ـ ܼܟܲ ܵܗܼܬܲ ܕ ܵܐܼܒܵ ܐ ܵܗܵܠܐ ܸܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܩܲ

ܐ ܼܓܵ ܨܵܬܐ ܕܙܼܓܵ ܼܪܲ ܼܝܵܠܐ ܕܼܬܲ ܚܼܘܗܝ ܫܼܒܷܼ ܢ ܸܒܪܼܘܵܠܐ )ܫܼܘܵܫܐ( ܡܼܘܫܟ  )ܟܪܼܝܣܵܬܐܠ(  ܼܝܲ
ܩܸܢܩܼܝ ܩܼܲ  ܗ ܼܬܲ ܠ ݇ܗܵܘܘ ܵܠܲܗ ܸܬܠܸ ܕ ܒܼܝܸ ܓܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܼܥܲ  ܪܼܘܼܟܵܝܐܟܣܩܲܘܵܦܐ ܕܼܗܲ

ܐ.)ܚܵܕܵܪܐ(  ܠܼܝܸܛ̈ ܐ  ܕܼܦܲ ܪܼܝܼܟܵ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܼܝܲ ܠܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܨܲ ܥܵܢܵܝܐ ܕܼܗܲ ܠܵܕܐ ܒܼܡܲ ܝܸܠܐ ܕܼܝܲ ܼܠܲ
ܐ ܪܼܝܼܟܵ ܝܸܠܐ ܼܝܲ ݇ܕ ܼܠܲ ܛܵܢܐ ܕܼܚܲ . ܐܼܝܵܢܐ ܦܼܘܵܢܵܝܐ ܵܩܐ ܣܼܘܵܟܵܠܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܵܓܘ ܼܒܲ

 ܼܷ ܠܵܕܐ  ܝܸܠܐܕܼܠܲ ـܸܠܐ ܝܸܠܗ ܕܼܝܲ ـܸܒܚܪܵ ܐ ܸܝـܕ ܕܼܘܢܼܩܲ ܵܠܵܗܐ ܪܸܚܡܐ ݇ܗܘܵ ܼܒܵ ܗ ܸܠـܐ ܘܼܐܲ
ܢ  ܼܠܲ ܚܸܠܗܠܸ ܡܘܼ ܘܼܥܲ ܠܸܕܐ ܙܸܪܩܸܠܗ ܼܡܢ ܵܝܘܵܡܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ. ܼܕܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܕܒܼܘܫ ܓ ܼܲ ܼܚܲ  

ܢܸ ܟܠܼܲ     ܝܗܝ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܼܐܲ ܪܵܢܵܫܐ ܝܼܘܗܼܒܼܲ ܐ ܕܼܒܲ ܝܼܟ ܝܗܝ ܦܼܘܵܫܸܩ̈ ܐ ܟܵܝܵܢܸܝ̈ܐ ܼܐܲ ܐ ܸܓܕܸܫ̈
ܐ، ܩܸܡ̈ ܐ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܕܼܐܲ ܠܵܥܸܠ̈ ܡܵܬܐ ܕܛܲܘܵܦܸܢ̈ܐ ܘܼܥܲ ܼܘܲ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܕܸܡܬܵܚܐ ܘ ܼܩܲ

ܝܸܠܐ ܨܼܘܪܼܘܵܬܐ ܕܝܼܘܠܵܦܵܢܐ ܘܝܵ  ܕܼܠܲ ܐ ܝܵܢܐ ܒܸܥܠܵܬܐ ܕܼܒܲ ܸܢܐ ݇ܗܘܼܝܸ ܝܗ ܼܐܲ ܘܵܡܐ، ܟܼܠܲ
ܐ  ܡܵܝܸܬ̈ ܼܘܲ ܐ ܘܼܩܲ ܪܵܡܵܝܵܬܐ ܕܸܓܕܸܫ̈ ݇ܕܵܡܵܝܐ ܵܩܐ ܼܦܲ ܼܪܵܢܵܫܐ ܼܩܲ ݇ܕܵܡܵܝܐ. ܼܒܲ ܪܵܢܵܫܐ ܼܩܲ ܕܼܒܲ
ܡ  ܵܩܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܐ ܕܸܒܕܼܒܵ ݇ܕܟܵܡܐ ܦܼܘܵܫܸܩ̈ ܕܟܵܝܵܢܐ ܬܼܘܚܸܡܵܢܐ ܘܸܒܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ

ܝܗܝ ܚܗ. ܐܼܝܵܢܐ ܸܐܕܝܲܘܡ ܸܟܐ ܵܝܕܥܼܲ ܝܵܕܥܸܬܗ ܘܝܼܘܠܵܦܢܸ  ܸܢܐ  ܕܟܼܠܲ ܐ ܼܐܲ ܡܵܝܸܬ̈ ܼܘܲ ܼܩܲ
ܪܵܢܵܫܐ    ܝܵܠܸܢ̈ܐ ܝܵܢܐ ܕܼܒܲ ܐ ܼܚܲ ܐ ܵܗܕܼܟܵ ܸܢܐ ܵܩܢܲܘܸܢ̈ ܠ ܵܩܢܲܘܸܢ̈ܐ ܕܟܵܝܵܢܐ. ܘܼܐܲ ܒܵܥܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲ ܼܬܲ

ܪܝܼ  ܼܟܵܣܐ  ܐܦܼܘܵܬܐ ܕܵܗܘܸܢܗ ܵܗܠܵ ܒܟܵܠܲܗ ܼܚܲ ܚܸܠܦ ܠܼܛܲ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܡܨܵܝܐ ܕܼܫܲ
ܪܥܵ  ܘܼ ܕܟܵܝܵܢܐ ܗ.ܕ ܼܐܲ ܕ݇  ܐ ܸܟܐ ܵܚܕܵܪܐ ܚܵܕܵܪܐ ܕܸܫܡܵܫܐ ܘܟ  ܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܪܵܡܐ ܝܼܲ  ܼܚܲ

݇ܕ ܪܵܦܦܘܲ  ܟܸܠܐ ܟܼܘܵܦܐ ܸܠܐ ܵܡܸܨܐ ܕܼܚܲ               .ܠܸܫܡܵܫܐ ܼܡܢ ܓܵܢܝܵܬܐܵܢܐ ܼܡܲ

ܕ ܵܬܘܕܼܝـܐܼܝܢܵ     ܸܝܐ ܼܩܲ ܢ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܚـܼܢܲ ܝܼܟ ܚـܵܕܐ ܣـܵܬܐ ܡܫܝܼ ܐ ܼܐܲ ܼܘܕܵܪܐܵܚܝـܵܬܐ ܼܐܲ  
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ܢ ܼܓܼܪܲ ܠ ܼܦܲ ܚ ܼܥܲ ܕܼܝܫܵܬܐ ܩܛܼܝܼܒܼܘܲܗ ܝܼܘܲ ܕ ܼܝܫܲܘܥ ܼܩܲ ܚ ܼܩܲ ܸܡܼܢܲ ܢ، ܸܟܐ ܼܗܲ ܘܪܼܘܼܚܲ  
ܵܠܵܗܐ ܪ ܼܐܲ ܡ ܼܒܲ ܪܼܝܲ ܪ ܼܡܲ ܒܸܒܝܬ ܠܸܚܡ ܕܝܗܼܘܵܕܐ.ܦܼܝܫܸܠܗ ܝܠܼܝܵܕܐ  ؛ܡܫܼܝܵܚܐ ܼܒܲ  

ܝܸܠܐ  ܝܠܼܝܕܼܘܸܬܗ ܢ ܵܒ݇ܬܵܪܐ ܕܼܠܲ ݇ܕܡ ܼܝܲ ܕܼܝܫܵܬܐ ܸܒܟܵܠܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܒܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐ ܕܼܩܲ ܼܩܲ
ܠܵܕܐ ܘܼܡܢ ܵܗܵܕܐ ܝܵܠܗܲ  ܐ ܕܸܫ݇ܢܵܬܐ ܕܵܗܵܠܐ ܐܵ  ܕܼܝܲ ܪܼܝܼܟܵ ܝܸܠܐ ܼܝܲ ܚܸܠܗ ܵܗܐ ܼܠܲ ܡܼܗܲ ܸܟܐ ܡܼܫܲ

ܢ.ܝܼܲ                                                   ܠܵܕܐ ܕܵܡܼܪܲ
ـܼܘܢ ܬܼܲ ܩܼܘܡـ     ̈ܖܵܥܸܢܐ، ܘܟܠ ܼܚܲ ܸܢـ݇ܕ ܵܩــܩܸܬܩܼܘܢ ܠܼܬܲ ܗ ܼܬܲ ܼܒܸ ܐ ܐ ܫܼܒܵ  

ܕܼܝܩܼܘܬܵ ܙܸܪܩܸܠـ         ܐܐ، ܵܠܐ ܙܸܕܥܡـܲܘܢ ݇ܐܸܚ݇ܪܢ ܸܠܐ ܵܓܸܢـܗ ܸܫܡܵܫܐ ܕܼܙܲ

ــܐ ܵܐܸܦــܢ ܕܕܵ ܒܼܝـ     ــ݇ܕ ܠـܸܫ̈ ܐ، ܵܐܦ ܼܚܲ ܐܸܢـܐ ܚܵ ܸܫــܗ ܸܠـܼܝـܢـܪܼܝ ܸܓــܐ̈ܖܸ  

ܸܠܚܠܸܒـܬ      ܐ ܕܫܘܼ ܼܬܲ ܨ̈ܖܸ ܐܩܵܪܐ، ܠܵܫܘܵܦܝ ܚܼܘܵܒـܐ ܸܒܕ ܵܒܸܢـ݇ܗܲܘܢ ܼܩܲ  

݇ܕ ܵܝܘܵܡـܐ ܸܚܕܵܝـܐ ܘܦܨܼܝܵܚـܐܸܘܐ ܠܸ ܸܥܐܵܕܐ ܕܵܝܠܵܕܐ ܗ݇      ܢ ܼܚܲ   ܗ ܠܟـܼܠܲ

ـܚ ܟـ     ܼܢܲ ـܼܬܲ ـܼܠܲ ـܼܒـ݇ܕ ܵܩــܢ ܼܚܲ ـܵܗܸܘܐ ܒܲܘܢ ܸܥـܐܵܕܘܼܟـ : ܸܪܗܐ ܼܚܲ   ܐܪܼܝـܼܟܵ
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ܐܡܚܒܪܬܐ ܣܦܪܝܬ                      

 
ܪܵܬܐ ܩܼܘܒܸܠܐ    ܚܼܒܲ ܚ ܚܵܕܐ ܼܡܲ ܵܩܪܵܬܐ ܵܕܟܸܬܪ ܵܡܕܵܠܝܢ ܵܕܝ ܝܼܘܲ ܼܝܣ ܒܼ ܼܡܢ ܡܼܝܲ
ܠܵܬܐ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܸܐܝܢܸܬܝܪܸܢܝܬ ܒܸܫܵܡܐ ܡܼܘܚܸܒܪܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܒܼܘܬ ܦܵܪܣܕ ܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܡܼܓܼܲ

݇ܕܬܵܬܐ ܘܸܒܛܵܠܵܒܐ . ܕܸܨܡܵܚܐ ܕܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܠܵܬܐ ܼܚܲ ܚ ܠܡܼܘܵܠܵܕܐ ܕܵܐܵܗܐ ܡܼܓܼܲ ܐ ܝܼܘܲ ܪܼܘܼܟܸ ܼܒܲ
ܢܵܬܝܵܬܐ ܵܩܬܼܘܲܗ. ܚ ܫܼܘܘܵܫܵܛܐ ܘܼܡܲ                                            ܝܼܘܲ

ܡܵܚܐ ܕܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐܨܸ                          

https://sites.google.com/site/simkhedsiprayuta 

ܐ ܵܐܬܼܘܖܵ̈ ܢܼܝܫܵ     ݇ܕ ܦܼܘܪܵܣܐ ܠܵܣܝܲܘܸܡ̈ ܢ ܝܸܠܗ ܒܵܪܝܵܬܐ ܕܼܚܲ ܠܼܬܲ ܐ ܸܝܐ ܕܵܐܵܗܐ ܵܕܪܵ ܐ ܕܡܼܓܼܲ
ܩܸܪܼܒܼܝ ܠܣܵܝܵܡܝ̈  ܸܝܐ ܠܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܵܓܵܘܵܢܵܝܐ. ܕܼܡܲ ܼܒܵܪܐ ܕܸܒܕ ܡܚܼܲ  ܸܣܦ̈ܖܵ ܢ ܼܣܲ ܦܵܛܐ ܐܼܝܬ ܼܠܲ

ܩܵܡܐ ܕܵܗܘܼܝ، ܕܵܟܬܼܒܼܝ ܒܸܠܵܫܵܢܐ  ܐ، ܼܡܢ ܟܠ ܼܐܲ ܐ ܘܵܐܡܲܘ̈ܖܸ ܐ ܘܵܣܝܲܘܸܡ̈ ܢ ܠܵܣܦ̈ܖܸ ܠܼܬܲ ܡܼܓܼܲ
ܠܗܼܝܩܼܘܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܣܩܼܝܠܵ  ܪܣܵܝܵܢܐ ܼܕܲ ܦܵܝܐ ܡܼܬܲ ܒܼܘܵܥܐ ܼܫܲ ܠܚܼܘܕ، ܕܵܗܘܼܝ ܼܡܲ ܐ ܼܒܲ

ܸܝܐ ܦ̈ܖܝܼ  ܐ ܵܣܦ̈ܖܵ ܡܠܼܘܸܐ̈ ܸܢܐ. ܟܠ ܡܸ ܼܠܲ ܕ̈ܖܵ ܐ ܘܡܼܥܲ ݇ܕܸܬ̈ ܐܡܵܪܐ ܸܒܕ ܵܦܸܐܫ ܦܪܼܝܵܣܐ ܸܫܐ ܘܼܚܲ
ܠ ܬܼܘܵܪܵܨܐ ܪܨܲܘܵܦܐܼܝܬ ،ܕܵܠܐ ܫܼܘܚܵܠܵܦܐ ܼܥܲ ܐܵܠܵܢܐ  ܘܟܠ ܵܣܝܲܘܵܡܐ ܝܸܠܗ ܼܦܲ ܸܡܫܼܬܲ

ܐ ܘܵܣܝܲܘܡܘܼ  ܐ ܘܚܼܘܵܫܼܒ̈ ܥܵܝܸܢܐ ܘܚܼܒܼܝܵܫܸܬ̈ ܐ ܸܒܕ  ܬ ـ ܸܡܠܵܬܐ ܕܐܼܝܬ ܒܸܡܐܡܸܪܗ.ܠ̈ܖܸ ܸܡܐܡ̈ܖܸ
ܐ  ܐ. ܵܣܝܲܘܸܡ̈ ܐ ܘܵܣܝܲܘܸܡ̈ ܐ ܕܵܟܬܲܘܼܒܸ̈ ܵܕܵܝܐ ܕܫܵܡܸܗ̈ ܒܼܓܲ ܵܦܝܫܼܝ ܦ̈ܖܼܝܵܣܐ ܠܦܼܘܬ ܸܣܕܵܪܐ ܼܐܲ

ܕܪܼܝ ܠܣܵܝܵܡ̈ܝ ܠܵܐܵܗܐ ܡ ܐ ܸܟܐ ܵܡܨܼܝ ܡܼܫܲ                       ܵܚܘܵܝܢܼܝܵܬܐ:ܡܼܘܸܚܸܒ̈

ndavis@yahoo.commdl          
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ܓܘܢܐ ܕܠܫܢܢ                        
ܕܟܬܪ ܡܕܵܠܝܢ ܵܕܝܼܒܝܣ                         

 

ܸܝܐ ܸܟܐ ܵܚܫܼܒܼܝ ܕܵܐܢܼܝ ܸܥܠܵܬܐ ܕܵܦܫܼܲ     ܐ، ܵܐܦ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܡܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܪܵܒܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈
ܸܢܐ ܒܼܘܫ ܕܸܓܠܵܕܝ ܚܵܘܵܪܐ،  ܪܵܕܐ ܝܸܠܗ، ܼܡܢ ܟܵܠܝ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܐ ܘܵܟܘܵܣܝ ܼܙܲ ܝܵܢ̈ܝ ܡܼܝܸܠ̈ ܼܥܲ

ܣ ܐ ܝܵܢܐ ܵܗܝܵܓܗ، ܸܥܵܠܸܝ̈ܐ ܝܵܢܐ. ܵܡܸܕܝܢ )ܼܒܲ ܵ ܢ ܟܵܘܟ  ̈ܝ ܐܼܘܡܼܬܲ ( ܐܼܝܵܡܢ ܕܒܼܢܲ
ܵܘܸܬܐ ܬ̈ܖܵ ܸܝܐ، ܢ ܠܼܐܲ ܥ̈ܖܼܒܵ ܦܼܘܸܛܐ ܝܵܢܐ ܒܐܼܝܬܘܼ  ܵܦܐ ܝܵܢܐܟܼܵ ܼܡܲ ܵܬܝ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܘܡܼܚܲ

ܢܵܬܝ؛ ܵܐܸܦܢ ܕܸܠܐ ܝ ܒܼܝܲ ܠܼܡܲ ܚܸܠܦܼܝ ܠܸܦܨܵܠܝ ܼܘܲ ܵܠܲܗ ܸܡܬܵܗܘܵܝܢܵܬܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܡܼܫܲ
ܚܸܠܦ (DNA and Genes) ܸܕܡܼܘܗܝ ܚ ܵܐܵܗܐ ܸܕܵܡܐ ܡܼܫܲ ܪ ܕܵܥܼܒܼܕܲ ܼܗܲ ܸܠܗ: ܘܟܠ ܼܬܲ

ܢ  ܪܼܝܼܕܲ ܵܟܵܝܐ ܵܓܘ ܼܘܲ  ܚܵܕܵܪܐ ܝܸܠܗ! ܼܙܲ

ܥܼܒܼܘܸܕܐ ܝܵܠܲܗ ܕܣܼܘܼܓܵܐܐ     ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ ܵܐܦ ܼܡܲ ܦܸܫܵܡܢܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܕܵܐܵܗܐ ܼܐܲ ܼܡܲ
̈ܝ ܐܼܘܡܵܬܢ ܸܠܐ ܵܒܥܼܝ ܕܵܢܛܪܼܝ ܸܠܥ ܟܼ̈ ܢ ܵܝܕܼ̈ܲ )ܒܼܘܵܫܝܼܘܵܬܐ( ܕܒܼܢܲ ܠܼܛܲ ܢܼܘܲ ܘܸܠܐ  ܼܣܲ

ܠܦܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܠܬܲܘܠܵܕܵܬ̈ܝ. ܢ ܘܸܠܐ ܼܡܲ ܡܸܙܡܼܝ ܒܸܠܵܫܼܢܲ                   ܵܒܥܼܝ ܕܼܗܲ

ܪܕܼܘܵܬܐ ܘܸܣܦ    ܵܪܝܼܘܵܬܐ ܛܼܝܵܡܢܵܬܐ ܕܵܡܸܪܐ ܟܠ ܐܼܘܡܵܬܐ ܐܼܝܬ ܵܠܲܗ ܼܡܲ
݇ܕ ܸܠܵܫܵܢܐ ܘܚܵܕܐ ܝܼܘܬܪܵ  ܪܵܢܫܼܘܵܬܐ. ܫܵܩܠܵܬܐ ܘܫܵܝܦܵܬܐ ܕܼܚܲ ܵܢܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܟܵܠܝ ܼܒܲ

ܪܥܵ  ܪܕܼܘܵܬܐ ܼܡܢ ܵܦܵܬܐ ܕܼܐܲ ݇ܕ ܼܡܢ ܵܓܘܸܢ̈ܐ ܐ ܕܵܡܵܝܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲܠ ܫܵܩܠܵܬܐ ܕܚܼܲ ܼܡܲ
ܢ ܕܒـܬ ܵܓـܘܸܢ̈ܐ ܕܐܼܝـܼܘܸܢ̈ܐ ܓܵ ܝـܼܡܢ ܸܡܠـ ܢܸܪܥـܵܝـܘ ܒـܪܼܝــܵܬܐ. ܵܐܦ ܸܐ   ܢܢܼܲ ܸܠܫܵ  ܼܢܲ
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ܟܼܘܡܵ ܗܵ  ܐ ܗܲ ܸܘܐ ܒܵܓܘܵܢܐ ܼܐܲ ܪܝܵ ܐ؛ ܲܗܘ ܕܦܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܚܫܼܝܼܒܵ   ܘܵܨܵܘܵܢܐ، ܐܘ ܒܼܘܫ ܼܣܲ
ܚܸܠܗ ܢ ܵܫܝܼܦܲ ܚܸܠܗ ܵܓܘܵܢܐ ܐܼܲ  ܐܼܝܵܢܐ ܸܐ ܐ؟ ܘܵܫܩܼܠܲ ܟܼܘܵܡܐ ܡܼܘܕܼܝ ܸܒܕ ܵܥܼܒܕܼܝ ݇ܐܵܢܸܫ̈

ܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܸܒܕ ܵܫܝܵܦܐ ܘܵܐܵܙ݇ܠܐ ܡܼ ܟܠ ܚܵܕܐ  ܐ ܕܟܵܬܼܒܸ̈ ܠ ܵܦܬܵܘܸܬ̈ ܢ ܼܥܲ
ܐ  ܐ ܘܬܚܼܘܸܡ̈ ܸܬ̈ ܐ ܸܠܐ ܵܡܨܼܝ ܛܵܠܢܼܝܵ ܵܝ̈ܖܸ ܐ ܸܒܕ ܵܦܝܫܼܝ. ܘܼܨܲ ܸܩܐ ܚܵܘ̈ܖܸ ̈ܖܵ ܠܚܼܘܕ ܼܘܲ ܘܼܒܲ

ܚܙܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܓܘ ܨܘܼ  ܣ؛ ܵܗܝܵܓܗܲ ܼܡܲ ܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܘܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ  (̈ܖܵܝܵܬܝ. ܵܡܸܕܝܢ )ܼܒܲ
ܐ ܸܒܕ ܵܛܠܩܼܝ.                                      ܕܟܵܠܝ ܸܐܡܵܘܸܬ̈

ܐ؛  ܕܸܘ̈ ܝܼܟ ܸܡܠܵܚܐ ܘܒܼܘܵܠܵܡܐ )ܼܐܲ ܢ ܼܐܲ ( ܝܵܠܲܗ. ܵܐܸܦܢ ܕܚܵܕܐ Spiceܐܼܘܡܼܬܲ
ܚ ܵܓܘ ܵܥܠܵܡܐ  ܢ ܘܕܠܵ ܚܣܼܝܪܼܘܵܬܐ ܝܼܘܲ ܲ ܝܠ؛ ܐܼܝܵܢܐ ܕܵܠܐ ܕܼܝܼ ܢܕܸܬܼܒܸ ، ܐ ܸܠܵܫܼܢܲ

ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܸܡܐܼܟܲܘܠܵܬܐ ܕܵܠܐ ܒܼܘܵܠܵܡܐ ܘܕܵܠܐ ܸܡܠܵܚܐ،  ܝܠ ܸܒܕ ܵܗܘܵܝܐ ܼܐܲ ܸܬܼܒܸ
ܥܵܡܐ!!  ܗ.ܕ ܕܵܠܐ ܸܪܝܵܚܐ ܘܕܵܠܐ ܼܛܲ
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  ܐܐ ܕܚ݇ܕ ܓ݇ܢܒܪܠܥܘܗܕܢ             
 ܦܘܪܝܐܢ.ܕ ܫܡܝܪܡ                                      

    

ܩܵܠܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܵܝܐ ܒܟܠ ܚܵܕܐ ܐܼܘܡܵܬܐ ܐܼܝܬ     ̈ܖܨܲܘܸܦܐ ܕܸܟܐ ܒܼܚܲ ܵܪܵܒܐ ܼܦܲ
ܵܕܐ  ܵܫܩܠܼܝ ܠܚܵܕܐ ܓܸܡܪܼܝ ܸܠܗ ܵܗܘ ܥܼܒܵ ܡܵܢܵܬܐ ܼܡܢ ܝܼܘܩܵܪܐ ܕܵܗܘ ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܘܸܟܐ ܼܡܲ

ܝܗܝ.  ܝܼܟ ܡܵܨܝܼܬܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܒܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ ܐ )ܼܚܲ ܐܵܛܘܸܚ̈ ̈ܖܨܲܘܸܦܐ ܕܸܠܐ  (ܥܵܕܵܢܸܬ̈ ܚ ܒܼܦܲ ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܼܘܲ
ܸܢܐ ܕܝܢܵ  ܐ ܡܲܘܬ̈ܖܵ ݇ܕܟܵܡܐ ܵܦܣܲܘܥܵܝܸܬ̈ ݇ܕ ܵܥܼܒܲܘܵܕܐ ܥܵܝܵܕܵܝܐ ܘܸܒܫܵܩܵܠܐ ܝܵܢܐ ܼܚܲ ܸܒܢܵܩܪܼܘܗܝ ܐ ܼܚܲ

ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܐܼܘܡܵܬܐ. ܝܗܝ ܵܓܘ ܼܬܲ  ܝܵܢܐ ܸܫܼܡܲ

ܐ ܸܫ݇ܢܵܬܐ، ܵܐܵܗܐ ܒܫܼܘܵܪܵܝܐ ܕܠܵܡܐ ܢܵܝܡܼܝܢ ܕܫܼܘܸܢܐ ܸܠܗ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܥܵ ܥܼܝܵܣܐ ܒܸ     ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵ ܼܚܲ
ܠܼܝܵܦܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܣܼܘܪܝܵ  ݇ܕ ܼܝܲ ݇ܕ ܸܓܠܵܝܢܲܘܵܪܐ ܵܦܪܨܲܘܵܦܐ ݇ܗܵܘܐ. ܵܗܘ ܼܚܲ ݇ܕ ܵܣܝܲܘܵܡܐ، ܼܚܲ ܵܝܐ، ܼܚܲ

݇ܕ ܥܵ  ܦܼܝܪܼܘܬ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܘܼܚܲ ܩܵܠܐ ܕܼܫܲ ݇ܕ ܐܼܘܵܡܵܢܐ ܒܼܚܲ ܼܒܲܘܵܕܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܵܝܐ )̣ܓܼܘܪܵܢܠܼܝܣܬ(، ܼܚܲ
ܼܒܪܼܝܙ ܵܓܘ ܚܵܕܐ  1904 ܵܘܐ ܝܠܼܝܵܕܐ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐܦܼܝܵܫܐ ܗ݇ ܥܼܝܵܣܐ  ݇ܗܵܘܐ. ܒܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܼܬܲ

ܝܬܼܘܵܬܐ ܣܦܼܝܪܵܬܐ  ܪܨܲܘܵܦܐ ݇ܗܵܘܐ ܝܼܲ  ܠܵܕܢܝܼ ܡܼܝܪܵܙܐ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܟܼܲ  . ܵܒܸܒܗܼܒܲ ݇ܕ ܼܦܲ ܠܼܝܵܦܐ ܼܚܲ
ܐܣܼܝܵܡܐ ݇ܗܵܘܐ ܕ ܝܡܼܘܸܬܗ ܵܪܵܒܐ ܟܵܬܼܒܸ̈ ܼܒܵܢܐ ܕܥܼܠܲ ܝܠܼܝܵܦܐ ݇ܗܵܘܐ . ܥܼܝܵܣܐ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܼܡܢ ܼܙܲ

ܦܼܝܪܼܘܬ  ؛ܼܡܢ ܵܒܸܒܗ ܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܩܵܠܐ ܕܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ ܕܼܫܲ ܵܐܦ ܫܩܼܝܵܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܬܼܘܠܵܡܵܕܐ ܒܼܚܲ
ܝܵܥܐ ܵܡܣ. ܵܐܸܦܣܩܼܘܵܦܐ ܕܐܼܘܪܡܝܼ  ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܼܡܢ ܵܡܪܝ ܵܗܼܒܼܝܠ ܼܙܲ ܼܠܲ  . ܘܼܣܲ

ܠ    ܩܵܠـܵܪܵܒܐ ܓ ܼܲ ܸܪܗ ܒܼܚܲ ܵܗܘ  (1951) ܐܒܸܫ݇ܢܬܵ ܵܕܐ ܐܼܘܡܵܬܵܢܵܝܐ. ܐ ܕܥܒܼܵ ܸܕܐ ܥܼܝܵܣܐ ܥܼܒܸ
ܠ ܗܵܪܵܢܐ ܒܬܸܪܝܢ ܸܠܵܫܸܢ̈ܐ: ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܘܵܦܪܵܣܵܝܐܬܵ ܦܸܪܣܸܠܗ ܠܡܼܓܼܲ ܥܬܼܝܕ ܼܒܲ ܵܬܐ . ܒܸܫܢ݇ ܐ ܼܕܲ

݇ܕܟܡܵ ܡܫ 1951 ܡ ܼܚܲ ܝܼܟ ܵܪܒܼܝ ܟܘܼ ܐ ܼܘܬܸܐܣܠ݇ܗܲܘܢ؛ ܥܼܝܵܣܐ ܼܥܲ ܐ ܼܐܲ ܫܼܝ̈ܖܸ ܚܡܼܘ̈ܗܝ ܼܟܲ ܸܪܫ ̈ܖܵ
ܐ ܵܡܪܝ ܵܝܘܸܣܦ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ،  ܵܐܫܼܘܪ ܡܼܘܵܪܕܵܚܐܢ ܘܵܕܟܸܬܪ ܸܘܠܣܲܘܢܵܕܟܸܬܪ ، ܵܕܟܸܬܪ ܸܐܠܼܝܵ
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ܢܨܼܘܪ ܠܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ  ܸܝܐ ܕܸܒܝܬ ܼܡܲ ܐ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܝܸܡ̈ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܣܼܝܥܵܬܐ ܵܣܦܵܪܝܵܬܐ ܕܥܼܠܲ
ܩܵܠܐ ܕܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ. ܫܸܩܵܠܲܗ ܵܪܵܒܐ ܵܦܣܘܲ  ܕܦܼܘܠܵܚܢܼܘܗܲ  ܐ ܒܼܚܲ ܦܼܝ̈ܖܸ ܐ ܼܫܲ ܥܵܝܸܬ̈

ܐ:  ݇ܕ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܵܗܘ ܒܼܘܨܸܡܵܢܐ ܘܦܪܼܝܵܣܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܪܵܒܐ ܟܵܬܼܒܸ̈ ܐ ܒܼܘܬ ܵܪܒܼܝ ܼܚܲ ܟܵܬܼܒܵ
݇ܕܟܵܡܐ ܼܡܢܘ ܼܝܙ ܐܼܘܪܵܫܢ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܦܪܵܣܵܝܐܠܼܘܐ ܡܵܗܐ  ܼܚܲ ܐ ܕܵܒܸܒܗ ܘܕܵܣܝܲܘܵܡܐ ܡܼܫܲ ܟܵܬܼܒ̈

ܪܵܣܢܘܲ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ  ܦܵܬܐܵܐܦ ܚܵܕܐ ܸܦܢܩܝܼ ، ܣܼܐܲ ܼܠܲ ܦܼܝܪܼܘܬ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܸܡܬܵܚܐ ܒ. ܕܼܫܲ
ܐ؛ ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܫܼܘܚ ܢܕܟܵܡܐ ܵܕܘ̈ܖܸ ܬܼܪܲ ܵܕܵܡܐ ܕܣܼܝܥܵܬܐ ܵܗܘ ؛ ܵܠܵܦܐ ܕܫܼܘܠܵܛܵܢܐ ܕܼܐܲ ܼܗܲ

ܒܪܵ  ܗܵܪܢܡܼܕܲ ܸܝܐ ܕܼܛܲ ܐ ܕܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܓܸܒܵܪܵܢܐ ܵܐܦ، ܢܵܬܐ ܕܵܡܘܬܼܒܵ ܗܵܡܐ  ܸܪܫ ܵܣܝܲܘܡܼܘܵܬܐ ܘܼܬܲ ܕܼܣܲ
ܼܒܵܢܐ ܕܸܐܫܵܛܪ ݇ܗܵܘܐܣܼܘܪܵܝܵܝܐ ܕܣܦܵ   .(1981ـ  1983) ܪ ܼܙܲ

ܸܢܐ ܸܒܫ ܸܥܸܠܠ ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܐܼܘܵܡܵܢܵܝܐ    ܝܗܝ ܼܐܲ ܥܼܝܵܣܐ ݇ܗܵܘܐ. ܵܗܘ ܡܼܘܚܸܝܐ ܕ ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܢ ܟܼܠܲ
ܦܼܝܪܼܘܬ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܘܦܘܼ ܸܠܗ  ܗܵܪܐܐܠܛܵ ܠܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ ܕܼܫܲ ݇ܕܡ ܼܒܲ  ܵܐܵܗܐ ܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ. ܸܠܗ ܼܩܲ

ܕܝܼ  ܐ ܼܩܲ ܵܒܸܢ̈ܐ ܘܵܟܗܸܢ̈ܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܸܟܐ ܵܢܣܚܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܟܵܬܼܒܸ̈ ܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܵܓܘ ܐܼܝܵܕܐ ܕܼܪܲ ܠܸܦ̈ ܐ ܒܼܐܲ ܸܫ̈
ܝܗܝ  ܝܼܟ ܵܡܪܝ ܘܵܪܵܒܐ ܸܡܼܢܲ ܝܗܝ ܚܵܢܢܼܝܫܲܘܥܵܝܘܸܣܦ ܡܼܐܲ ܵܫܸܝܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܐܼܘܵܡܢܼܘܼܬܲ . ܐܼܝܵܢܐ ̈ܖܸ

ܡ ܸܥܵܠܵܝܐ ܘܒܒܵܪܝܵܬܐ  ܐ ܟ ܸ ܪܼܓܵ ݇ܕ ܼܕܲ ܥܼܝܵܣܐ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܡܼܘܸܪܡܸܠܗ ܠܵܐܵܗܐ ܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ ܠܼܚܲ
ܐ  ܡܗܼܘܵܬܐ ܘܛܼܒܼܝܼܒܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܐܼܘܡܵܬܐ  ܦܪܼܝܵܣܐ ܸܠܗܕܨܼܘ̈ܖܵܝܸܬܐ ܕܡܼܝ̈ܖܸ ܘܩܸܢܐ ܸܠܗ ܡܼܫܲ

ܝܠ. ܵܐܬܘܼ  ݇ܕ ܐܼܘܵܡܵܢܐ ܵܪܝܵܬܐ ܒܸܬܼܒܸ ܼܝ ܼܚܲ ܚܟ  ܥܵܝܵܕܵܝܐ؛ ܸܐܵܠܐ ܥܼܝܵܣܐ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܸܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܐܲ
ܪܵܝܵܢܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܡܼܘܙܸܝܕܸܠܗ ܠܵܗܘ ܸܡܢܕܼܝ ܕܝܠܼܝܦܼܘܗܝ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ  ݇ܕ ܐܼܘܵܡܵܢܐ ܼܒܲ ܵܗܘ ܼܚܲ
ܢܵܩܝܵܬܐ  ܗ. ܵܗܘ ܫܸܩܸܠܗ ܚܵܕܐ ܵܦܣܲܘܥܵܬܐ ܵܪܵܒܐ ܵܐܼܢܲ ݇ܕܡ ܕܼܝܸ ܠܵܦܢܼܘ̈ܗܝ ܘܼܡܢ ܐܼܘܵܡܸܢ̈ܐ ܕܼܩܲ ܼܡܲ

݇ܕ ܸܪܐܵܙܐ ܠܵܐܵܗܐ ܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ. ܘܒܸܪܐ ܸܠܗ ܠ ܐ ܘܒܵܐܵܗܐ ܒܵܪܝܸܬܗ ܝܸܗܼܒܸܠܗ ܼܚܲ ܐ ܟܝܼܘܸܠ̈ ܵܗܕܼܟܵ
ܢ ܕܬܸܪܝܢ ܨܼܘ̈ܖܵܝܬܼܘܗܝ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܒܘܼ  ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ݇ܗܵܘܐ ܕܐܼܝܼܡܲ ݇ܕ ܟܵܬܼܒܵ ܨܸܡܸܢ̈ܐ ܒܼܚܲ

ܢ ܣܸܫܸܡܗ ܦܪܸ  (1993) ܦܵܪܢܵܣܵܝܐ ܝܠ ܘܡܼܘܸܪܡܸܠܗ ܠܸܫܵܡܐ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܸܠܗ ܒܟܵܠܲܗ ܸܬܼܒܸ
ܐ  ܐ ܵܗܘ ܚܵܕܐ ܵܓܵܗܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܬܐ ܘܡܼܘܸܬܼܒܸܠܗ ܒܸܣܕܵܪܐ ܕܸܐܡܵܘܸܬ̈ ܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ. ܵܗܕܼܟܵ ܓܼܘ̈ܖܸ

ܸܪܗ ܸܚܠܝܵ  ܡܼܘܚܸܝܐ ܸܠܗ ܠܵܐܬܼܘܪ. ܕܕܼܟܵ ܼܒܲ ܠ ܼܐܲ  .ܐ ܘܸܫܸܡܗ ܵܦܝܵܫܵܢܐ ܝܸܠܗ ܼܗܲ
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ܼܝܵܣܐ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܥ                  

؟ܗܝܠܸ  ܡܼܘܕܼܝ ܸܒܐܵܡܵܪܐ                   

 

ܚ ܠܚܵܕܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܼܡܢ ܣܘܼ     ܩܸܪܼܒܼܲ ܐܵܬܐ ܸܒܕ ܼܡܲ  1980ܐ ܕܸܫ݇ܢܵܬܐ ܪܵܓܕܵ ܒܵܐܵܗܐ ܼܦܲ
ܕ  ܬܸܐܵܣܸܢ̈ܐ ܕܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܗܼܘܕܵܪܐ ܒܼܝܲ ܸܝܐ. ܼܫܲ ܪܕܼܘܵܬܐ ܘܐܼܘܵܡܢܼܘܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܢܕܼܘܵܩܐ ܕܼܡܲ ܼܨܲ

ܢܕܼܘܵܩܐ  ܵܚܪܵܬܐ ܪܵܬܐܩܼܲ ܡܝܼܲ ܕܵܐܵܗܐ ܼܨܲ ܪܵܬܐ ܵܕܟܸܬܪ ܵܡܕܵܠܝܢ ܠܲܘܵܪܝܢ ܵܕܝܼܒܼܝܣ ܘ ܼܡܲ ܼܩܲ ܡܼܝܲ
ܒܵܠܢܘܼ  ܵܘܘ.ܗ݇  ܵܕܝܼܒܼܝܣ ݇ܕܟܡܵ  ܐܸܘܒܵ ܘܼ ܓ  ܵܬܐ ܡܵܢܵܚܐ ܕܥܼܝܵܣܐ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܒܵܐܵܗܐ ܡܼܩܲ ܐ ܝܸܠܗ ܠܼܚܲ
ܐ ܢܵܝܬܼܘܗ̈ ܠ ܝܸܠܗ ܐܘܡܼܘܸܕܥܵ  ܫܼܘܵܐܸܠ̈ ܚܼܡܲ ܢ.                   ܝ ܠܦܼܘܬܼܬܲ   ܐܼܘܡܼܬܲ

                                    ܫ: ܢܼܝܵܫܐ ܕܸܦܠܵܚܵܢܘܼܟܲܘܢ ܡܼܘܕܼܝ ܝܸܠܗ؟

ܐ ܦ̈ܖܼܝܸܫܐ ܵܓܘ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ. ܵܩܐ ܼܝ ܝܠܸ ܝܼ ܘܸܫܸܢ̈ܐ ܝܵܠܲܗ ܕܗ݇  42ܘܵܕܐ ܼܡܢ ܦ: ܙܵ  ܗ ܵܥܼܒܼܘܕܵܘܸܬ̈
ܼܘܪܵܒܐ ܝܸܘܢ  ܢ ܓ  ܫ݇ ܟܵܬܼܒܵܬܐ ܕܵܐܬܵܘܼܬܲ ܐ ܘܵܩܢܲܘܸܢ̈ܐ؛ ܒܵܐܵܗܐ ܕܼܡܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܟܝܼܘܸܠ̈ ܸܚܢ ܼܚܲ ܟ 

ܦ ܸܒܝܬ ܕܸܟܐ ܵܡܨܝܵ  ܐ ܵܫܪܵܝܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܟܵܠܝ ܦܼܘܠܵܚܢܼܝ ܐܼܘܦ ܸܡܛܵܝܐ ܝܸܘܢ ܠܚܵܕܐ ܵܐܼܠܲ
ܐ ܕܒܼܲ  ܢ. ܒܫܼܘܼܓܵܠܢܼܝ ܐܼܘܵܡܵܢܸܝ̈ܐ ܗ.ܕ.ܸܟܬ̈ܖܸ ܝܼ  ܨܼܡܲ ܐ ܘܵܟܸܠܓܵܪܦ  ܵܝܪܼܘܵܬܐ ܒܼܝ ܵܐܬܵܘܸܬ̈  ،ܼܨܲ

ܚܸܙܢ ܠܡܼܲ  ܬܼܝܩܬܵ ܸܒܥܵܝܐ ܝܸܘܢ ܼܡܲ ܵܝܐ ܪܕܼܘܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪ ܼܥܲ ܪܼܓܼܘܲܗ ܸܥܵܠܵܝܐ ܵܓܘ ܫܼܡܲ ܐ ܘܠܼܕܲ
ܐ ܐܼܝܬ ܠܼܝ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ  ܠ  42ܕܝܼܘܠܵܦܵܢܐ. ܵܐܕܼܝܵ ܐ ܼܥܲ ܐ ܝܵܢܐ ܦܠܼܝܸܚ̈ ܵܬܒܠܲܘܸܝ̈ܐ ܕܟܵܠܝ ܦܼܝܸܫ̈

ܫ݇  ܡܼܘܸܢܐ ܝܸܘܢ ܼܡܲ ܸܚܢ ܚܕܵ ܸܓܠܵܕܐ؛ ܼܗܲ ܚܵܙܝܬܵ ܐ ܐܼܘܪܵܚܐ ܵܠܚܲܘܡܟ  ̈ܝ ܐܼܘܡܬܼܝ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܝ ܠܒܼܢܲ
ܐ.                                                               ܡܼܘܸܚܸܒ̈

ܵܝܕܵܬܐ ܼܡܢ   ݇ܕܟܵܡܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܝ ܚܵܕܐ ܟ  ݇ܕܡ ܼܚܲ ܚܵܙܝܵܬܐ ܼܩܲ ܠܵܬܐ ܘܼܡܲ ܼܒܲ ܵܦܸܪܣ ܵܩܐ ܼܠܲ
ܗܘܵ ܐ ܝܸܘܢ ܕܦـܵܫـܵܡـܐ ܼܝـܵܢـܐ ،ܝܼ̈ ܼܘܼܓܵܠܢــܕܫـ ܐ ܘܫܼܘܚܵܠـܼܐܲ ܐ ܠܵ  ݇ܗܲܘܢܡـܠـܐ ܕܩܼܘܘܸ ܦܸ̈ ܵܠـܸܬ̈  
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ܠ ܫܼܘܼܓܵܠܢ̈  ܫܩܼܝ ܼܥܲ ܝܵܢܐ ܕܐܼܝܵܩܵܪܐ؛ ܝܸܗܼܒܠ݇ܗܲܘܢ ܦܵܣܵܣܐ؛ ܵܬܵܡܢ ܸܟܐ ܼܓܲ ܐ ܦܵܫܡܵ ܼܝ ܒܚܵܕܐ ܼܥܲ
ܸܝܐ ܒܼܘܫ ܟܸ  ܸܢܢ ܕܢܼܘܼܟ̈ܖܵ ܩܪܼܝܠ݇ܗܘܲ ܝܸܘܢ ܕܼܬܲ ܢ ܝܼ ܢ̈ ܢ ܫܼܘܼܓܵܠـܐ ܡܼܝܲ ܐ ܕܵܓܼܢܲ ܠ ݇ܐܵܢܸܫ̈  ܼܝܵܢܐܐ ܼܗܲ

ܡ ܝܸܘܢ ܕܸܟܢܫܵ  ܡ ܵܚܸܬܪܓ ܼܲ ܸܠܒܵܠܲܗ ܒܼܘܵܕܠܼܘܵܬܐ ܘܵܠܐ ܟ ܸ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܸܒܕ ܼܓܵ ܢ ܸܙܐ ܼܚܲ ܐ ܕܵܓܼܢܲ
ܐ ܡܼܘܪܸܕܸܢ̈ܐ ܕܸܐܕܝܲܘܡ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܝܵܢܐ.ܘܸܒܕ ܵܚܸܙܐ  ؛ܣܦܼܝܪܼܘܵܬܐ ܸܬ̈ ܝܼܟ ܸܡܼܠܲ             ܼܐܲ

                                 ܫ: ܚܼܘܪܵܙܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܘܼܟܲܘܢ ܡܼܘܕܼܝ ܝܸܠܗ؟

ܐ ܕܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܐܼܘܵܡܢܵ ܦ: ܗܼܘܕܵܪܐ  ܪܸܬܝܢ ܟܵܬܼܒܸ̈ ܠܼܘܵܫܐ ܝܘܸ ܝܸܘܢ ܼܬܲ ܲ ܐ ܟ ܼ ܢ ܸܝ̈ܐ ܝܵܢܐ ܘܵܐܕܼܝܵ
ܨܵܡܢܵܬܝ.  ܐ ܵܩܐ ܼܒܲܳܲ ܩܵܠܐ ܕܟܬܼܝܼܒܵܬܐ؛ ܘܸܒܚܵܫܼܒܵ ܐ ܵܓܘ ܼܚܲ ݇ܕܸܬ̈ ܸܒܪܵܝܐ ܝܸܘܢ ܵܪܵܒܐ ܸܡܢܕܵܝܸܢ̈ܐ ܼܚܲ

ܝܼ  ܥܬܼܝܕ ܸܒܕ ܵܗܘܷܼ ܢ.ܗܵ  ܝܸܘܢ ܒܼܕܲ ܼܬܲ ܸܢܐ ܵܩܐ ܸܡܼܠܲ ܢ ܼܡܢ ܵܪܵܒܐ ܝܼܘܬ̈ܖܵ ܘ ܵܝܘܵܡܐ ܕܐܼܝܵܕܐ ܓܸܪܫܼܠܲ
ܢ. ܡܵܚܝܵܬܐ ܵܢܸܝܐ ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ܵܠܙܼܝܼܡܲ ܢ ܵܒ݇ܬܪ ܫܼܘܼܓܵܠܸܢ̈ܐ ܝܼܘܬ̈ܖܵ ܐ ܘܢܸܦܼܠܲ ܕܵܓܘ ܸܪܵܫܐ ܕܐܼܘܵܕܸܠ̈  

ܩܼܘܸܪܐ ܝܬܘܲ     ܸܢܢ؛ ܸܦܠܵܚܢܵ ܼܒܲ ܼܝ ܸܟܐ ܵܡܸܨܝܢ ܼܬܲ ܚܟ  ܥܬܼܝܕ ܡܼܘܕܼܝܸܠܗ ܚܼܘܪܙܼܝ؟ ܼܐܲ ܐ ܢ ܒܼܕܲ
ܠ ܵܡܘܬܼܝ؛ ܵܐܵܗܐ ܵܘܠܼܝܵܬܐ ܕܟܠ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ  ܢ ܼܗܲ ܵܩܐ ܐܼܘܡܬܼܝ ܒܟܠ ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܵܡܸܨ

ܒ ܼܒܲ ܢ ܵܐܢܵ  ܝܵܠܲܗ؛ ܼܣܲ ݇ܢܬ ܵܕܼܒܸܚܬܸܐ ܚ ܣܩ ܐ ܵܦܠܸܚܢ ܘܼܐܲ ܐ ܒܪܼܘܵܚܐ ܕܚܼܘܵܒܐ ܘܵܗܼܘܲ ܼܝܸܠ̈
ܪܼܝܪܘܼ  ܩܠܘܼ̈  ،ܵܬܐܘܼܫܲ ܢ ܸܒܕ ܵܟܠܵܝܐ ܠܼܐܲ ܼܬܲ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܸܡܼܠܲ ܲܗ ܘܸܒܕ ܵܛܪܵܝܐ ܕܵܠܐ ܸܫܟ ܼܚܲ

ܪܕܼܘܵܬܐ ܸܬܒܸܼ  ܩܵܠܐ ܕܼܡܲ ݇ܕܵܡܐ ܵܓܘ ܼܚܲ ܠ ܝܘܵܦܫܵܛܐ ܵܠܼܩܲ ܐ ܸܦܠܵܚܵܢܐ ܝܸܘܢ ܼܥܲ ܵܠܝܵܬܐ. ܵܐܕܼܝܵ
ܦ ܸܒܝܬ ܘܐܼܝܬ ܠܼܝ ܸܗܼܒܼܝ ܕܡܵ  ܪܵܬܐ ܕܵܐܼܠܲ ܓܼܡܲ ܦ ܸܒܝܼܡܲ ܟܸܠܸܢܗ ܠܸܕܦܵܢܐ ܕܵܐܼܠܲ ܢ ܼܡܲ ܐ ܸܨ ܸܬ̈

ܐ ܕܕܼܘܢܸܝ̈ܐ. ܐ ܘܓܡܼܝ̈ܖܸ ܡܸܗ̈                                                 ܡܼܫܲ

ܸܠܦ ܸܠܵܫܵܢܐ ܕܸܝܡܼܘܟܼ                                            ܝܠܲܘܦ ܘܼܡܲ

ܢ ܸܠـܐ ܵܒܸܥܬ ܵܬܸܠـ                                           ܩ ܸܫܡܼܘܟܼ ܸܐ
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ܒܕ ܢܚܡܬܝ ܩܬܝ                

 

ܝܗܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܣܦܵܘܬ̈         ܝܼ ܝܣܼܝܼܪܲ  

ܕܵܠܐ ܵܦܸܠܛ ܵܩܠܝܼ      

ܵܠܵܡܐ ܚܸܕܸܪܗ ܵܒܠܼܝ.    ܢܵܝܐ ܘܼܩܲ     ܠܼܩܲ

ܵܪܙܵ     ܕ ݇ܗܸܘܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܒܟ  ܼܒܲ ܠ ܼܐܲ   ܐܐ ܕܙܠܼܘܡܝܸ̈ ܐ ܸܚܪܵܦܐ ܕܸܟܬܘܵ ܼܗܲ

ܐܵܓܘ     ܝܵܢܸܬ̈ ܝܢܼܝ. ܼܥܲ ܐ ܕܼܥܲ ܕܸܕܡܸܥ̈  

ܪܬܘܼ     ܐܼܦܲ ܐ ܕܵܦܘܸܚ̈ ܚܵܘܸܬ̈ ݇ܕܡ ܼܡܲ ܪܒܼܘܸܛܐ؛ ܡܼܩܲ ܡܵܡܸܢ̈ܐ  ܸܠܐ؛ ܼܥܲ ܼܣܲ  

ܐ.      ܘܵܩܛܲܘܸܠ̈

  ܵܗܐ...   

ܪܼܘܸܝܐ ܝܸܘܢ ܸܒܫܵܠܵܡܐ    ܢܼܝܵܚܐ ܒܢܼܝܵܚܐ ܼܫܲ  

̈ܖܸܕܐ    ܸܢܐ ܼܕܲ    ܵܩܐ ܓܵܪܫܵܬܐ ܕܼܐܲ

ܒܵܗܝ ܕ:     

ܢܸ ܵܗܘ ܚܼܘܵܒܟܼ     ܦ̈ܖܵ ܒܼ  ܐܝ ܫܼܝܵܡܐ ܩܼܒܼܝܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܼܥܲ ̈ܖܼܝ ܘܸܗܼܒܼܝܝܼ ܕܼܣܲ  

ܐ    ܢܼܝܸܕ̈ ܠ ܼܥܲ ܝܼܟ ܥܵܝܵܕܐ ܕܼܥܲ    ܘܼܐܲ
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ܐ     ̈ܖܵܥܸܢܐ ܕܸܒܼܟܵܝܐ ܒܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܝܵܢܐ ܦܬܼܝܸܚ̈   ܼܬܲ

ܼܒܵܕܸܢ̈ܐ ܕܸܐܒܼ ܥܼܲ      ܐܠܸ̈ ܠ ܼܥܲ  

ܝܗܝ ܼܥܲܠ ܢܼܘܵܚܵܡܐ     ܒܼܘܬ ܣܵܒܪܼܬܲ  

ܸܢ̈ܐ ܕܒܵܫܗܼܲ      ܬܼܒܵ    ܪܵܬܐ.ܼܝܲ

ܦܵܪܐ     ݇ܢܬܝ ܼܡܢ ܼܥܲ ܕܐܼܘܦ ܼܐܲ  

ܼܒܪܼܝ ܘܸܗܼܒܝܼ      ܸܒܕ ܵܢܚܵܡܬܝ ܵܩܬܼܝ، ܝܼ ܕܼܣܲ  

ܡܬܼܝ.ܐܘܼ       

ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ                            
0213ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ  0                          
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ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܟ̈ܖܝܐ                        
          

ܪܵܕܐ           ܐ ܠܵܪܘܵܡܐ ܠܸܟܣ ܼܘܲ ܚܸܙܐ ܠܼܝ ܕܸܟܬܵܘܐ ܝܬܼܝܼܒܵ  

ܝـܼܟ ܕܵܗܸܘܐ ܵܠــܥـ           ܪܵܕܐܚــܵܬܵܪܐ ܒܵܓــܢـܼܘܗܝ ܼܐܲ ܲܘܙܼܘܲ  

ܥـܢܗܸ            ܐ ܠܼܘܲ ܕ ݇ܐܬܼܝܵ ܝܵܪܐ ܼܟܲ ܼܘܵܒܐܐ ܕܚـܕܵ ܣܸܠـܗ ܠܼܛܲ  

ܪ           ܼܟـܵܠܐ ܼܗܲ ܪܵܕܐܼܕܪ ܼܥܲܠ ܸܠـܐ ܵܚــ ܝܸܕܥـܠـܼܝ ܕܼܣܲ ܼܡܲ  

܀܀܀܀܀                          

ܪ ܕܦܪܼܝܵܩـܐ ܝܸܠـܗ ܘ݇ܪܚܼܝܵܫـ           ܥـܼܒܼܲ ܢܫـܼܝ ܸܠـܗ ܼܕܲ ܐܼܡܲ  

ܥܬܼܝـܕ ܕܒܸܚܫܵܟـܐ ܝܸܠـܐ ܬܼܲ ܵܠـ           ܐܵܫـܗ ܦܝܼ ܚܸܡܢ ܠܼܕܲ  

ܝܬ            ܸܐܡܕܵܩـܐ ܫܼܒܺܘܩ ܡܐܼܘܪܵܚـ ܐ ܐܼܘܪܵܚܐܦܵܝܵܫـܼܠܲ  

ـــܕ ܝـܸܠــܚـܸܡـܬܼܲ            ـܠ ܸܐܕܝـــܲܘܡ ܼܟܲ ܐܗ ܢـܼܝـܵܫـــܢ ܼܥܲ  

 

  ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ                                
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ܐܢܐ                             
                                                     

    ܕܝܼ ܵܓـܘ ܐܼܝـܐ ܼܡܢ ܩـܼܘܸܠــܗ ܵܟܵܣــܫ     
      ܐܸܝــܢ ܵܐܵܢــــܵܝـــــܐ ܵܪܵܘܵܝــــܐ ܪܘܼ                               

ܐ ܓܼܘܫܸܩܢ ܒـܕܵܐܵܗܐ ܪܩܼܝܵܥــܐ         ܒܵܓܸܗ̈
ܠܼܝܵܛـܐ ܛܼܘܥܸܝـܢ ܵܐܵܢــܼܠܲ                              ܐܝـܬ ܼܦܲ  

ܠ      ܸܝ̈ܐ ݇ܗܸܘܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܬܵܢܝܵܬܐ ܕܸܬܼܡܲ   ܼܚܲ
ܸܝ̈ــܡܗܵ                               ܐ ܼܚܲ ܐܢ ܵܐܵܢــܐ ܣܼܘܼܒܥܝܸ ܕܼܟܵ  

ܝܬ ܠـܼܝ ܛܸ       ܫܼܘܸܝــܫܘܸ̈ ܼܠܲ   ܐܐ ܵܩــܐ ܼܛܲ
     ܐܵܐܵܢــ ܼܒܸܝܢܡܚܠܼܝܵܬܐ ܚܼܘܵܒܐ ܓܘܼ                             

ܢ ܓܼܒܼܝܠܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܒܸܕܵܡܐ      ܫܥܼܝܼܬܲ   ܼܬܲ
ܐ ܩܼܘܼܒـ                                    ܐܵܐܵܢــ ܢܸܝـܸܡܢـܼܘܲܗ ܸܕܡـܸܥ̈

ܼܒܵܪܐܠܐ      ܡܵܪܐ ܘܠܐܼܘܪܵܚܐ ܕܼܚܲ ܼܘܪܵܚܐ ܕܼܚܲ  
ـܲܘ                              ܝـܼܟ ܵܒܓ  ܪ ܼܐܲ   ܐܢ ܵܐܵܢــܼܘܘܸܝـܩـܼܗܲ

     
ܒܒܓ ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ                                           

ܣܼܘܼܒܥܸܝܢ: ܣܼܒܼܝܵܥܐ ܝܸܘܢ܀         

ܢܓܼܘܼܒܸܝܢ: ܸܓܼܒܵܝܐ ܝܘܸ ܀         
ܫܩܼܝܵܠܐ ܝܸܘܢ ܀ ܩܼܘܼܒܸܝܢ:          
ܵܝܐ: ܫܵܩܠܵܬܐ ܕܸܡܢܕܼܝ ܼܡܢ ܵܓܘ ܵܡܐܵܢܐ.       ܀ ܩܼܒܵ  
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ܡܼܘܫܚ̈ܬܐ  ܟܡܐ                          
ܢ ܠܥܙܪܝܐܢ ܒܝܕ                 ܒܒܓ   

 
 

ܝܗܝ ܐܼܲ      ܢ ܟܼܠܲ ــــ   ܐܵܙ݇ܠܸܢ̈ܐ ܝܵܢـܡܸܟܣܼܠܲ ܬܵܝــܸܢ̈ ـــܐ، ܼܐܲ ܬܵܝــܸܢ̈ ـܝــܸܬܢ ܼܐܲ   ܐܼܠܲ
ـܐ ܐܼܝـ     ܢܵܝܸܢ̈ ܡـܵܪܐ ܼܬܲ ܡـܵܪܐ ܼܚܲ ـــ   ܬܼܚܲ ـܬܵܝــܸܢ̈ ܝــܸܬܢ ܼܫܲ ـܼܠܲ ـــܐ ܼܫܲ ܐܬܵܝــܸܢ̈  
ܣܛܵܝܸܢܐ ܐܼܝـ     ـ   ܸܬܢܒܸܡܠܝܼܘܸܢ̈ܐ ܟ̈ܖܸ ܣܵܡܸܢ̈ ܪܵܒܐ ܼܒܲ ܝܗܝ ܠܼܕܲ ܝܬ ܵܓܼܘܲ ܐܼܠܲ  
ܐ ܵܪܵܒـܐ ܝـܵܢــܐ      ـܵܡـܸܬ̈ ̈ܖܵܡܸܢـ ܵܬܐܼܝ ܠܚܠܼܝـܸܠܐ ܵܕܡـ  ܸܚـܠـܸܝ̈ܐ ܼܚܲ ܐ ܕܼܬܲ  

܀܀܀܀܀                            
ܦܪܼܘܼܟ ܐ݇                ܝܵܟܐ ܝܸܠܗ؟ ܒܪܲܘܵܢܐ ܕܵܐܬܼܘܪ ܼܥܲ  

ܝـــܵܟــــܐ ܵܒــܸܢــــــܐ               ـܝـــܵܬܐ ܼܐܲ ܢـــܼܝ ܼܒܲ                ؟ܼܬܲ
ـــ               ـܵܫـــܐ ܼܓܲ                ܪܸܘܣܵܡــܫـܲܘܵܚـــܐ ܕܵܓـــܘ ܼܚܲ
ܸܢـــ               ܐ؟ܵܕܐܼܟـܼܝ ܡܫـܲܘܚــܵܬܐ ܚـܕܼܝــܵܬܐ ܼܬܲ  

܀܀܀܀܀                           
̈ܝ ܡܵ ܘܼܲ ܓ                   ܬܝܼ ܢـܵܩܐ ܕܐܼܘܡـܬܼܝ ܒܼܢܲ  
ܵܐܬܝܼ  ܵܪܗܲ ܪܸܦــــܲܘܠ ܦܼܲ ܵܬܐ ܫــܩـ                  

ܠــ ܐܪܼܘܵܬܐܸܚــ                 ܗܲ ܠܵ ܝـ ܸܠــܐ ܐܘܵ ܼܗܲ  
ܼܝ ܵܠـܗܲ                  ܠܼܓ݇ ܬܝܼ ܵܩـܬܼܘܼܟ ܘܵܩـ ܕܼܦܲ  
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ܡܬ̈ܠܐ ܐܬܘ̈ܖܝܐ              
ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ                                          

 ܒ

ܢ ܸܠܐ ܗ݇  ܀ ܒܕܵܗܝ ܚܼܢܲ ܪܸܕܝܵܣܐ ܕܼܐܲ ܐ ܙܼܲ ܼܦܲ ܚ، ܫܼܒܲܘܩ ܚܵܡ̈ܖܸ           ܪܸܙܪܼܝ.ܼܘܲ

ܢܝܼ  ܝܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܟܐ ܼܬܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܵܩܼܬܲ ܢ ܼܚܲ ܸܕܥܼܝ ܕܸܐ ܬܵܠܐ ܕܼܡܲ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ
ܸܠܗ. ܸܣܡܼܝ ܵܒܵܠܐ ܼܥܲ ܝܬ ܸܠܗ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܸܠܐ ܼܡܲ  ܼܠܲ

ܪܵܥܐ. ܐ ܒܼܬܲ ܐ، ܸܕܐܼܒܵ ܗܵܣܐ ܕܸܕܐܼܒܵ  ܀ ܼܒܲ

ܬܵܠܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:  ܕ݇ ܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܡܸܙܡܼܝ ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܢ ܕܼܗܲ  ܐܼܝܼܡܲ
ܪ ܒܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐܘܵܗܘ ܵܡܸܛܐ  ݇ܐܵܢܵܫܐ   .ܼܗܲ

ܐ. ܠܛܼܝܵ ܫܵܠܸܢ̈ܐ ܸܟܐ ܼܩܲ ܪܸܬܝܢ ܼܒܲ  ܀ ܒܼܘܵܫܵܠܐ ܕܵܗܸܘܐ ܵܠܲܗ ܼܬܲ

ܦܼܝ ܸܠܗ ܒܐܼܝܵܕܐ ܕܬܸܪܝܢ  ܵܠܐ ܼܣܲ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܢ ܕܼܚܲ ܕܼܘܵܥܐ ܝܸܠܗ ܕܐܼܝܼܡܲ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܲ
ܐ. ܐ، ܦܵܠܛܼܘܗܝ ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܚܵܪܼܒܵ  ܵܓܵܢܸܬ̈

ܐ                               .ܝܸܠܗ ܐܸܒܫܵܡܛܵ  ܀ ܒܛܼܘܦܪܼܘܗܝ ܵܓܘܸܙ̈

݇ܕ ܒܼܘܬ ܸܟܐ ܵܐܡܪܼܝ ܸܠܗ  ܐ:ܦܼܘܵܫܩܵ              .ܸܚܕܵܝܐ ܝܸܠܗܵܪܵܒܐ ܕ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܚܲ

ܐ. ܝܬܒܵܪܵܬܐ ܙ̈ܖܼܝܸܙܐ ܘܒܸ ܕ ܝܵܬܐܒܼܲ ܀  ̈ܐ ܩܢܼܝܸܙ̈ ܵܝܢ: ܸܒܝܬ ܵܒܵܒܐ ܙ̈ܖܼܝܸܙܐ،  ܚܵܢܡܼܝܸ  
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ܐ. ܡܵܝܵܢܐ ܩܢܼܝܸܙ̈                                           ܸܒܝܬ ܼܚܲ

ܝܗܝ ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܝܵܠܲܗ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ ܵܓܼܢܲ ܠܡܼܘܵܬܐ )ܕܼܟܲ ݇ܕ  ܵܗܘܝܼ  (ܵܪܙܝܼ ܒܼܫܲ ܒܼܘܬ ܼܚܲ
ܵܠܐ ܦܪܼܝܵܩܐ ܸܡܢܕܼܝ ܸܟܐ ܚܵ  ܚܸܡܢܼܝ ܕܝܸܠܗ ܘܫܼܒܼܝ ܕܫܼܘܼܓ݇ ܵܠܲܗ  ܵܫܩܠܝܼ ܸܠܐ ܼܬܲ

ܢܵܬܐ ܕܵܗܘ ܸܓܵܒܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܸܙܐ ܚܼܡܲ                                     .ܼܬܲ

ܝܵܬܐ ܕܵܓܢܼܘܼܟ؛  ܵܠܵܗܐ ܕܵܓܢܼܘܼܟ.܀ ܼܒܲ                                  ܼܐܲ
݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܘܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢܝܼܲ ܟܠ ܼܚܲ ܝܵܬܐ ܕܵܓܸܢܗܫ ܒܼܡܲ ܵܐܵܗܐ  ،ܚܵܬܐ ܝܸܠܗ ܵܓܘ ܼܒܲ
ܬܵܠܐ ܐ ܒܵܐܢ ܒܼܘܬ ܼܡܲ ܪܚܼܘܵܬܐ ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܫܩܼܝܸܠ̈ ܕ ܼܘܵܣܵܡܐ ܘܟܼܲ ܼܝ ܝܸܠܗ ܕܼܡܢ ܼܐܲ

ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗܕܵ  ܝܗܝ ܸܟܐ ܼܡܲ ܝܼܬܲ ܬܵܠܐ. ܝܪܼܝ ܠܼܒܲ                           ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ

ܢܼܓܪܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܩܼܘܠܵܒܼܓܼܝ. ܼܓܼܝ ܐܼܘܦ ܵܐܵܢܐ ܸܟܐ ܼܙܲ                          ܀ ܒܟ ܵ

ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ ܸܟܐ ܼܡܲ ܬܵܠܐ ܼܟܲ ܝܗܝ ܼܡܲ ܝܡܼܘܼܬܲ ܵܒܥܼܝ ܵܐܡܪܼܝ ܕܒܥܼܠܲ
ܝܠܵ  ܐ ܵܐܦ ܵܐܢܼܝ ܼܚܲ ܦܼܝ̈ܖܸ ܢ ܼܫܲ ܐ ܝܵܢܐ. ܸܢ̈ܐ ܼܝܲ                            ݇ܗܘܼܝܸ

ܼܟܵܬܐ  ܠܒܸ̈ ܵܦܠܲܘܫܬܵ ܵܗܝ ܀ ܼܒܲ ܡܵܝܐ ܵܠܲܗ.ܐ ܚܵܕܐ ܵܡܵܬܐ ܕܵܠܐ ܼܟܲ        ܐ ܸܟܐ ܼܚܲ

ܐ. ܐ ܕܵܐܢܝ݇ ܬܸ̈ ܕܼܘܵܥܐ ܝܸܠܗ ܒܼܘܬ ܡܵܨܝܵ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܡܼܲ  ܐ ܵܦܠܲܘܸܫ̈ ܼܟܵܬܸܬ̈         ܼܒܲ

ܝܸܬܗ ܼܥܲܠ ܵܚܸܨܗ ܝܸܠܗ.                                      ܀  ܼܒܲ  

ܝܵܟܐ ܕܵܗܘ  ܝܵܬܐ ܘܸܒܵܢܐ ܘܼܐܲ ܝܬ ܸܠܗ ܼܒܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕܼܠܲ ܵܝܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ ܼܚܲ
ܸܝ̈ܐ.                                   ܸܟܐ ܼܚܲ

                                 ܀ ܸܒܥܵܬܐ ܒܸܟܐܵܦܐ ܦܵܪܡܼܘܲܗ ܝܸܠܗ.
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ܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܕܐܼܝܸܕ̈ ܪܨܲܘܵܦܐ ܝܸܠܗ ܵܡܪ ܡܼܝܵ ݇ܕ ܼܦܲ ܵܠܢܼܘܗܝ ܒܼܘܬ ܼܚܲ   ܵܪܵܒܐ ܕܫܼܘܼܓ݇

ܵܒܸܢ̈ܐ ܝܵܢܐܐ ܘܦܼܝܖܸ̈ ܫܼܲ  ܓ                                                 .ܡܼܥܲ

ܼܘܢ܀ ܒܩܘܼ                                 ܵܕܐ ܵܠܐ ܩܼܘܬܼܘܢ.ܵܬܐ ܕܫܸ ܟ 

ܼܒܠ݇ܗܲܘܢ ܚܼܘܫܵܬܐ ) ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܛܵܠܲܗ ܵܠܐ ܼܗܲ ݇ܕ ܸܫܐܵܕܵܢܐ ܕܵܚܼܒܸ ܵܗܵܢܐ( ܠܐܼܝܵܕܐ ܕܼܚܲ ܼܡܲ
                                                        ܵܐܵܪܐ.

ܵܪܲܗ ܵܓܘ               ܵܡܵܬܐ؛ ܵܟܠܼܘ ܦܸܠܛܵܠܲܗ ܼܥܲܠ ܚܵܡܵܬܐ. ܀ ܸܒܩܵܪܐ ܥܼܒܸ

ܡܚܵܕܸܕܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܼܘܵܬܐ ܼܥܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ ܟܵܡܐ ܸܫܸܢ̈ܐ ܼܚܲ    ܵܟܠܘܲ  ،ܼܡܲ
ܠܼܘܲܗ.ܸܟܐ ܵܫܩܵܠܲܗ ܠܵܥܕܼܲ  ܐ ܕܚܵܡܵܬܐ ܘܸܟܐ ܵܕܡܵܝܐ ܼܥܲ                    ܸܬ̈

ܪܨܼܝ.܀ ܒ̈ܖܼܘܸܩܐ ܚܼܒܼܝܵܨܐ                                       ܸܠܐ ܼܬܲ

ܵܠܐ ܸܠܐ ܵܐܸܬܐܘܸܩܪܸܢܙܼܘܵܬܐ ܒܩܡܼܝܢܼܘܵܬܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:    ܒܸܪܵܫܐ.          ܫܼܘܼܓ݇

ܐ ܵܢܵܝܐ ܡܼܝܵܨܐ ܝܸܠܗ܀  ܠܼܒܵ ܪܵܢܵܫܐ ܼܚܲ                                     .ܼܒܲ

ܵܠܐ ܸܟܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܵܦܸܠܛ ܼܡܢ ܐܼܝܵܕܐ ܕܟܠ ܫܼܘܼܓ݇               ݇ܐܵܢܵܫܐ.ܼܚܲ

݇ܬܝܵ  ܝܬܼܘܲܗ ܝܬܼܘܲܗ ݇ܐܵܣܢܵ ܀ ܒܵܪܵܬܐ ܕܸܡܣܸܟܸܢ̈ܐ ܼܡܲ ܼܡܲ ܣܵܩܐܝ ܝܵܠܲܗ ܘܼܚܲ     ܐܼܝܵܢܐ ،ܼܥܲ
ܬ݇ ܒܵܪܵܬܐ ܕܵܡܪ ܵܕܘܸ  ܣܵܩܐܵܝܝܬܼܘܲܗ ܠܵܬܐ ܼܡܲ ܝܬܼܘܲܗ ݇ܐܵܣܵܢܼܝ. ܐܼܝܵܢܐܝܵܠܲܗ  ܼܥܲ ܼܡܲ   ܼܚܲ

ܝܵܢܐ ܨܼܒܼܝܥܵܬܐ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܠܸܥܵܠܝܼܘܵܬܐ ܕܼܥܲ                    ܼܡܲ

ܝܵܢܐ܀  ܝܵܠܢ.ܐ ܠܼܘܼܟ ܬܸ ܐ݇  ܒܼܫܲ ܝܼܟ ܼܠܲ ܵܓܐ؛ ܼܐܲ ܵ ܼܘܟ  ܝܼܟ ܟ  ܢ؛ ܼܐܲ ܝܼܢܲ ܠ ܼܥܲ            ܼܥܲ
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ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܐܸܡܐܡܪܵ ܵܐܵܗܐ ܚܵܕܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܠܵܬܐ  ܬܩܼܝܵܠܐ ܝܸܠܗ ܕܸܟܐ ܼܡܲ ܼܒܲ ܵܩܐ ܼܩܲ
ܕ݇  ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܚܲ ܙܼܝܵܙܐ ܘܡܝܼܘܩܵܪܐ. ܕܒܼܫܲ ܪܨܲܘܵܦܐ ܼܥܲ                           ܼܦܲ

ܥܠܼܘܗܝ ܵܓܸܪܫܠ݇ܗܲܘܢ. ܥܼܘܸܝܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܕܼܢܲ      ܀ ܵܒ݇ܬܪ ܚܵܡܵܪܐ ܡܼܝܵܬܐ ܼܛܲ

ܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܩܼܒ ܦܼܘܪܵܣܐ ܒܼܘܬ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܝܸܠܗ ܕܟܠ ܸܡܢܕܼܝ  )فرصت طلب(ܼܥܲ
ܝܗܝ. ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܠܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܕܵܓܼܢܲ                               ܵܒܥܼܝ ܼܡܲ

ܐ ܪ݇ ܘܐ ܕܛܚܵ ݇ܬܪ ܸܪܝ܀ ܒܵ  ܸܬ̈  ܝܵܢܐܵܪܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܐܼܝܵܢܐ ܚܡܵ ܫܠ݇ܗܲܘܢ ܘܚܸܙܐ ܚܸ ܼܝܵ
      ܡܼܓܼܘܸܢܐ.                                              ܕܼܲ 

ܐ ܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܥܼܘܠܕܼܝ̈ܐܕܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܝܸܠܗ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕܟܵܡܐ ܢܼܝܵܫܢܸܩ̈  ܒܼܚܲ
                                  ܘܠܐܼܘܪܵܚܐ ܸܚܠܵܛܐ ܸܒܪܵܚܵܫܐ ܝܵܢܐ.

 ܓ                                         
ܫܼܘܗܝ.ܓܸ  ܀ ܦ                            ܓܠܼܘܗܝ ܡܼܘܬܼܒܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܒܼܢܲ

ܐ ܝܸܠܗ ܐܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܸܪܚܩܵ  ܸܢܐ. ܝܬܼܝܼܒܵ ܛ ܒ݇ܐܸܚ̈ܖ݇               ܘܸܠܐ ܵܒܸܥܐ ܵܚܼܒܸ

                              .ܸܠܐ ܵܦܸܐܫ ܚܼܘܬ ܸܩܪܵܛܵܠܐܬ݇  ܀ ܸܓܕܵܝܐ

ܐ ܸܠܐ ܵܦܸܐܫ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܪ ܵܗܕܼܟܵ ݇ܕ ܵܝܘܵܡܐܘ ܵܗܘ ܼܗܲ ܵܢܐ ܼܚܲ ܢܬܼܝܵ        .ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܼܡܲ

ܐ  ܦܼܘܦܼܘ ܦܪܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ.                                 ܀ ܝ̈ܖܸ ܵܓܘ ܼܛܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܦܵܪܫܸܬܗ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܨܵܦܝܼܝ ܘܚܫܼܝܚܵܬܐ. ܵܐܦ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ ܼܚܲ
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ܦܝܼ  ܢ ܕܵܟܠܼܘ ܵܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܫܲ ܐܐܼܝܼܡܲ          .ܪܵܬܐ، ܚܵܡܬܼܘܲܗ ܸܟܐ ܵܐܡܵܪܐ ܵܗܕܼܟܵ

ܟ ܵܠܐ ܵܟܢܵܫܐ ܀ ܵܓܘ ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܼܢܲ ܐ.ܡܵ ܸܢܵܟܸܢ̈ܐ؛ ܵܓܘ ݇ܐܼܟܵ                     ܐܸܢ̈

ܥܸܪܩܝܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܗܝ ܼܡܢ  ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܝܵܠܲܗ ܕܸܟܐ ܼܡܲ ܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܐܼܝܵܢܐܵܠܲܗ ܵܓܼܢܲ  
ܝܗܝ  ݇ܕܡ ܟܼܠܲ ܵܠܐ.ܼܡܢ ܼܩܲ                             ܸܟܐ ܵܝܬܼܒܼܝ ܵܩܐ ݇ܐܼܟܵ

ܬ  ܲ                                     ܒܼܝܼܘܗܝ. ܐܼܘܸܪܕܵܚܐ܀ ܵܓܘܵܙܐ ܟ ܼ

ܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܸܠܗ ܕܒ݇ܐܵܣܵܢܝܼܘܵܬܐ ܸܠܐ ܵܦܸܐܫ ܥܼܘܠܕܼܝܵ         .ܒܼܘܬ ܼܚܲ

ܙ. ܐ ܕܪܼܝ ܒܸܪܫ ܓܼܘܢܼܒܲ                                       ܀ ܵܓܘܸܙ̈

ܦܸܠܚܝܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܠܵ  ܸܟܐ ܼܡܲ ܢ ܕܼܚܲ ܸܢܐܸܠܗ ܐܼܝܼܡܲ ܸܢܐ ܕ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܒ̈ܖܵ     ܐ ܵܡܨܸܝܬ ܠܼܚܲ
ܒܵܪܐ ܕܵܓܢܼܘܗܝ ܠ ܼܚܲ                                           .ܘܵܟܸܠܐ ܼܥܲ

ܐ ܸܠܐ ܵܓܪܵܫܐ܀ ܓܼܘܡܵܠܐ             .               ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܵܓܘܸܙ̈

ܐܬ ܵܠܲܗ ܖܵ̈ ܐܝܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕܼܘܢܸܝܐ ݇ܕ ܸܦܨܵܠܐ.ܸܠܐ ܘ ܸܡܐ ܘܟܼܘܸܦ̈        ܵܦܝܵܫܐ ܒܼܚܲ

ܠ ܵܟܘܟܼܘܗܝ ܸܟܐ ܀ ܸܝܢ ܸܓܵܠܐ ܼܥܲ ܓ                                  .ܼܡܲ

ܗ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ݇ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܟܐ ܵܦܸܠܛ ܼܥܲܠ ܵܒܸܒܗ ܘܵܣܼܒܸ                       ܟܠ ܼܚܲ

݇ܕܡ ܕܼܲ ܀                                ܗܼܘܵܠܐ.ܸܓܠܵܕܐ ܕܸܕܵܒܐ ܸܟܐ ܵܣܸܢܕ ܼܩܲ

ܠ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ  ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܐ ܡܼܘܟܠܝܸܼ̈ ܸܠܐ ܵܦܝܫܼܝ ܕ ܵܩܘܵܝܸܢ̈ܐܵܪܵܒܐ ܡ݇ܐܵܢܸܫ̈
ܐ ܒܐ݇ ܘ                                            ܵܣܵܢܝܼܘܵܬܐ.ܫܡܼܝܸܛ̈
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ـ ܢ ܼܥܲ ܐ ܸܐ ܝـܡ ܵܡـ܀ ܸܓܵܢܼܒܵ ܒܪ ܼܒܲ ـܵܬܐ ܼܚܲ ـ݇ܕ ܥܵ ܪܼܘܗܝ ܼܚܲ ܵܬܘܵܪܐ ܼܡܢ  ،ܗܕ ܸܠـܼܒܸ
 ܵܟܸܘܐ ܸܒܕ ܵܦܸܠܛ ܸܠܗ.

ܝܵܬܐ ܵܠܐ ܵܗܸܘܐ ܡܗܼܘܡܵܢܐ  ܐ ܕܼܒܲ ܵܕܸܡ̈ ݇ܕ ܼܡܢ ܼܗܲ ܢ ܼܚܲ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܸܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܲ
ܒܠܼܝ ܚܼܘܣܵܪܵܢܐ. ܝܵܬܐ ܸܒܕ ܼܩܲ ̈ܝ ܼܒܲ ܝܗܝ ܒܼܢܲ  ܟܼܠܲ

                                       .ܗ܀ ܵܓܢܼܘܗ ܸܒܟܵܝܠܼܘܲܗ ܝܠܸ 

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܵܪܒܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܝܸܠܗܒܼܘܬ ܼܚܲ ܕ݇ ܟܠ ܘܒ ܒܵܓܸܢܗ ܐ ܸܒܚܵܫܼܒܵ ܦܼܘܪܵܣܐ ܼܚܲ  
݇ܕܵܡܐ.                                     ܵܓܸܢܗ ܸܒܕܵܪܝܲܘܲܗ ܝܸܠܗ ܵܠܼܩܲ

ܝܵܪܐ ܬܼܘܪܨܼܘܗܲ ܀ ܵܓܢܼܘܗܝ                                      ܝܸܠܗ. ܼܛܲ

ܠܼܘܙܼܘܗܲ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܠܸܕܐ.ܵܓܢܼܘܗܝ ܝܸܠܗ  ܼܛܲ        ܘܸܠܐ ܝܸܠܗ ܵܪܙܼܝ ݇ܗܵܘܵܝܐ ܓ ܼܲ

                                   ܀ ܵܓܢܼܝ ݇ܐܸܡܪܼܝ؛ ܵܓܢܼܝ ܫܸܡܥܠܼܝ.

ܐ ܕ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢ ܕ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܸܕ̈ܖܵܘܸܢܐ، ܵܠܐ ܵܫܡܥܼܝ ܼܥܲܠ ܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܐܼܝܼܡܲ ܠܼܚܲ
ܪܨܲܘܵܦܐ ܘܵܠܐ ܵܚܫܼܒܼܝ ܸܠܗ ݇ܕ ܼܦܲ                                      .ܼܚܲ

ܠܵܒܐ܀  ݇ܕܡ ܼܟܲ ݇ܕܡ ܸܥܵܙܐ؛ ܸܓܵܠܐ ܼܩܲ ܪܵܡܐ ܼܩܲ                               .ܼܓܲ

ܼܘ ܸܡܢܕܼܝ ܸܠܐ ܝܸܠܗ           ܒܼܘܠܵܒܵܠܐ ܝܸܠܗ.ܘ ܼܘܗܝܗܵܫܘܵܦܐ ܕܵܓܢܒܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܟ 

ܐ ܝܵܢܐ ܵܓܘ ܐܼܝܕܼܘܗܝ. ܢ ܩܼܝܸܕ̈ ̈ܖܼܡܲ  ܀ ܼܓܲ

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܵܠܲܗ ܕ ܼܘܸܙܐ ܝܸܠܗ ܠ݇ܐܵܢܫܼܘ̈ܗܝ.  ܵܪܵܒܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܓ  ܼܥܲ  
 ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ
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ܛܝܪܐ                                              
ܠܝܼܒ ܬܠܣܬܘܝ                                                               

 

ܐ ܝܼ ܐ ܕܡܼܘܵܠܵܕܐ ܕܣܵܝܘܡܵ     ܚܠܸܦ̈ ܫܸܢ̈ܐ ܡܼܫܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ، ܘܵܗܘ ܩܼܘܸܒܸܠܗ ܵܪܵܒܐ ܼܕܲ ܪܲܘܫ ܵ
ܝܼܟ ܡ ܠܵܝܬܸ̈ ܼܐܲ ܼܐܲ ܝܵܣܐ، ܼܛܲ ܠܵܬܐ ܘܐ ܕܼܩܲ ܼܐܲ ܐ ܕܼܛܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܣܼܘܸܣ̈ ܐ ܨܼܘ̈ܖܵܝܸܬܐܼܚܲ ܦܼܝ̈ܖܸ . ܼܫܲ

ܥܡܲܘܵܢܐ ܕܣ ܐ ܝܼ ܐܼܝܵܢܐ ܼܡܲ ܫܵܢܐ ܩܼܲ ܝܗܸ ܪܲܘܫ ܵ ݇ܕ ܼܕܲ ܡܼܘܸܚܒܸܠܗ ܒܼܘܫ  ܕܼܒܸܠܗ ܵܩܸܬܗ ܼܚܲ
ܩܵܬܐ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܩܐ ܕܼܒܵ ݇ܕ ܸܢܫܼܒܵ ܸܢܐ؛ ܵܗܘ ܼܚܲ ܝܗܝ ܵܐܢܼܝ ݇ܐܸܚ̈ܖ݇ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܟܼܠܲ

ܐ. ܝ̈ܖܸ                                                                ܕܼܛܲ

ܐ ܵܗܕܟܼܵ     ܕ ܚܕܵ ܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܬܼܘܪܨܵ ܐ ܸܢܫܼܒܵ ܵܦܐ )ܠܼܘܵܚܐ ܕܐ ܐ ܼܩܲ ܚܵܬܐܼܕܲ  (ܼܬܲ
ܠ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܼܘܸܩܬܵܬܐܦܼܝܫܵ  ݇ܕ ܼܥܲ ܢ ܪܵ ܘܕܼܒܝܼ  ܵܛܵܪܐܼܚܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܸܥܸܠܠ. ܸܐ
ܐ ܵܦܸܐܫ ݇ܗܵܘܐ ܡܼܘܬܒܼܵ ܝܐ ܦܵ ܸܦ̈ܖܕܸ  ܚܵܬܐ، ܘܸܢܻܫܼܒܵ ܠ ܼܬܲ ܐ ܼܥܲ ܐ ܼܥܲܠ ܫܼܝ ݇ܗܵܘܐ ܒܙܼܝܸܩ̈

ܪܵܥܐ ܕܵܕܪܬܵ  ܸܒܕ ܵܝܸܬܼܒ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲܠ ܝܵܪܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܸܒܕ ܵܦܸܪܚ ݇ܗܵܘܐ ܘܐ، ܼܛܲ ܼܐܲ
ܵܦܐ ܸܒܕ ܵܝܸܗܼܒ  ܵܦܐ، ܼܕܲ ܪ ݇ܗܵܘܐ  ܼܕܲ ܐ ܸܒܕ ܵܕܼܒܸ ݇ܕ ܵܩܵܠܐ ܵܘܐ ܗ݇ ܐܼܘܪܵܚܐ ܘܸܢܫܼܒܵ ܒܼܚܲ

ܐ. ܸܦ̈                                         ܒܕܼܘܡܵܝܐ ܕܵܩܵܠܐ ܕܼܟܲ

ܚܸܙܐ ܝܵܬܐ ܕܼܡܲ ܐ ܵܪܵܒܐ ܚܸܕܐ ܸܠܗ، ܘܪܸܚܛܸܠܗ ܵܓܘ ܼܒܲ  ܐ ܸܝܸܡܗ.ܸܠܗ ܩܵ  ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ
ܠܵܬܐـ ܸܝܸܡܗ ݇ܐܸܡܵܪܲܗ:  ܼܐܲ ݇ܕ ܼܛܲ ݇ܬܸܝܬ ܵܒܸܥܬ ܡܼܲ  ܡܼܘܕܝܼ ܨܵܦܝܼܝ.  ܵܐܵܗܐ ܸܠܗ ܝܵܠܲܗ ܼܚܲ

ܢܓ ܸܸܪܬ ܠ݇ܗܲܘܢ؟ ܐ؟ ܵܩܐ ܡܼܘܕܼܝ ܵܒܥܸܝܬ ܕܓ ܼܲ ܝ̈ܖܸ                  ܒܸܪܵܫܐ ܕܼܛܲ
ܣ(.   ܼܦܲ ܦܵܣܐ )ܼܩܲ ܢ݇ܗܲܘܢ ܵܓܘ ܚܵܕܐ ܼܩܲ ܬܼܒܸ ܐ ݇ܐܸܡܸܪܗ:  ـ ܵܐܵܢܐ ܵܒܥܸܝܢ ܼܡܲ  ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ
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ܐܼܟܠܸ  ܵܐܢܝܼ                               ܢ݇ܗܲܘܢ.ܸܒܕ ܵܙܡ̈ܖܼܝ ܘܵܐܵܢܐ ܸܒܕ ܼܡܲ

ܐ ܸܦ̈ܖܕܸ     ܵ ݇ܕܟ  ܚܵܬܐ ܘܵܗܘ ܫܸܩܸܠܗ ܼܚܲ ܝܸܠܗ ܼܥܲܠ ܼܬܲ ܐ ܡܼܘܸܬܒܼ ܐ، ܒܼܘܙܸܒܼܩܲ ܸܠܗ ܸܢܫܼܒܵ
ܐ( ܵܓܘ ܓܵܢܢܵܬܐ ܼܓܟ ܵ ܐ ܵܦ̈ܖܚܼܝ ܘܣܒܸ  . ܵܓܸܢܗ ܸܙܐ ܟܸܠܐ ܸܠܗ)ܼܒܲ ܝ̈ܖܸ  ܐܠܸܓܒܵ ܸܪܗ ܕܼܛܲ

ܐ ܒܸ . ܐܝܼ ܸܐܠܸܬܚܬ݇ ܕ ܝ̈ܖܸ ܐܵܬܵܝܐ ܩܼܘܪܵܒܐ ܙܵܕܵܥܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܡܸܢܗ ܘܸܠܐ ݇ܗܵܘܘ ܒܸ ܵܢܐ ܼܛܲ
ܦܵܣܐ. ܐ ܪܸܚܛܸܠܗ ܣܝܼ  ܕܼܩܲ ܵܠܐ ܪܲܘܫ ܵ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܵܩܐ ݇ܐܼܟܵ ܝܵܬܐ ܕܵܫܸܩܠ ܼܚܲ ܵܓܘ ܼܒܲ

ܐ.ܠܸܠܗ ܫܼܒܼܝܩܘ                                                ܸܢܫܼܒܵ

ܡܵܫܐ ܪ݇ ܵܒ݇ܬܪ ݇ܐܟܼܵ     ܦܵܣܐ ܕܼܒܼܝܪܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ ܩܼܲ  ܸܚܫܸܠܗ ܕܵܓܸܫܩ ܵܠܗܲ ܠܼܪܲ ܦܵܣܐ. ܼܩܲ
ܝܵܪܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܒܸܢܦܪܼܘܸܙܗ ܸܒܢܵܩܵܪܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲܠ ܘ ݇ܕ ܼܛܲ  )میله ها( ܵܦܕܼܘܸܥ̈ܐܼܚܲ

ܦܵܣܐ. ܝܵܪܐ ܘܠܼܘܒܸ  ܕܼܩܲ ܐ ܫܸܩܸܠܗ ܠܼܛܲ ܝܵܬܐ. ܵܗܘ ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܸܠܗ ܠܵܓܘ ܼܒܲ
ܐܝܸ ـ ܡܼܘܩܸܘܚܸܠܗ:  ܝܵܪܐ ܕܼܒܼܝܵܩܐ ܝܸܘܢ. ܸܒܚܵܫܼܒܵ ݇ܕ ܼܛܲ ݇ܕ  ܵܡܐ، ܵܐܵܢܐ ܼܚܲ ܝܸܘܢ ܕܼܚܲ

                            ܐ ܝܸܠܗ!ܡܵܚܝܵ ܸܠܒܼܘܲܗ ܟܵܡܐ ܒܼܘܠܒܼܘܠ ܝܵܠܲܗ ܘ

ـ ܸܗܫܵܝܪ ݇ܗܘܝܼ ܒܼܘܠܒܼܘܠ ܵܗܝ ܚܵܕܐ ـ : ܗ ݇ܐܸܡܵܪܗܲ ܸܝܡܸ  ܵܪܐ ܝܵܠܲܗ.  ܸܙܬ  ܕܼܒܲ  ܵܠܐ ܵܥܓ ܸ
ܼܘܸܘܒܸܠܗ: ܐܝܼ  ܵܠܲܗ؛ ܒܼܘܫ ܨܵܦܝܼܝ ܝܵܠܲܗ ܕܵܫܼܒܸܩܬ ܵܐܵܙ݇ܠܐ. ܵܐܵܢܐ ܵܠܐ. ـ ܵܢܐ ܵܗܘ ܓ 

ܕ݇  ܵܢܲܗ ܼܚܲ ܕ ܵܐܼܟܵܠܐ ܘܵܫܬܵܝܐ. ܸܡܢܕܝܼ  ܸܒܕ ܵܝܗܼܒܸ                         ܼܩܲ

ܦܵܣܐ ܘܵܩܐ ܝܵܪܐ ܵܓܘ ܼܩܲ ܐ ܡܼܘܸܬܼܒܸܠܗ ܠܼܛܲ ܢ ܵܝܘܵܡܸܢ̈ܐܬܸܪܝܕ ܸܡܬܵܚܐ ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ  
ܐ ܸܠܗ ܐ ܘܡܝܼ̈ܵ ܝܸܗܼܒܸܠܗ ܵܩܸܬܗ ܸܦ̈ܖܕܸ  ܦܵܣܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܒܵܝܘܵܡܐ ܬܠܼܝܵܬܝܵ ܐ ܘܕܼܘܼܟܸ ܐ ܠܼܩܲ

ܗ ܘܡܼܘܢܸܫܐ ܸܠܗ                           ܐ.ܵܠܐ ܫܼܘܚܸܠܦܸܠܗ ܠܡܝܼ̈ܵ ܒܼܘܬ ܕܼܝܸ
ܸܫܩ : ـ ܘܸܝܸܡܗ ݇ܐܸܡܵܪܗܲ  ܝـܪܼܘܼܟ. ܒـ، ܐܟܼܼܲ ܐܼܠܲ ܼܓܲ ܐ ܝܸܘܬ ܠܼܛܲ ݇ܢܬ ܡܼܘܢܫܼܝܵ   ܼܘܫܼܐܲ

ܐ  ܦܵܣܐ ܘܫܼܘܸܪܐ ܕܼܝܵܫܸܠܗܨܵܦܝܼܝ ܝܵܠܲܗ ܕܵܫܼܒܸܩܬ ܵܐܸܙܠ. ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܐܼܝܸܕܗ ܵܓܘ ܼܩܲ  
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ܼܟܼܘܝܼܘܲܗ، ܐܼܝܵܢܐ ܝܵܪܐ  ܸܠܗ ܠܼܕܲ ܼܡܢ ܵܒ݇ܬܪ  .ܐ ܙܕܼܝܵܥܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܸܒܪܵܓܵܕܐܙܥܲܘܪܵ ܼܛܲ
ܐ ܸܠܗ  ܐ ܕܼܘܼܟܸ ܦܵܣܐ، ܪ݇ ܕܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܬ݇ ܠܼܩܲ ܐ ܡܝܼ̈ܵ ܸܚܫܸܠܗ ܕܼܡܲ ܵ ݇ܕܟ  ܚܸܙܐ  ܸܝܸܡܗ ܐ.ܸܝܐ ܼܚܲ

ܪ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܗܐ ܗ݇ ܵܠܲܗ ܕܵܗܘ ܡܼܘܢܫܝܼܵ  ܦܵܣܐ ܘܕܸܪܐ ܵܠܲܗ  ܵܘܐ ܕܵܕܼܒܸ ܪܵܥܐ ܕܼܩܲ ܼܬܲ
ܐ ܵܒ݇ܬܸܪܗ ܐ، ܕܼܒܼܘܪـ : ܵܩܸܠ̈ ܪܵܥܐ ܕ ܗܠܸ ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܦܣܼܘܟܼ ܼܬܲ ܢ ، ܼܩܲ ܝܪܼܘܼܟ  ،ܵܠܐܸܐ ܼܛܲ

ܪ ܘ ܼܕܲ ܙܸܕܓ ܠܵܓܸܢܗ.ܸܒܕ ܵܦܸܪܚ ܠܼܒܲ                             ܸܒܕ ܼܚܲ
ܣܩܼܘܵܬܐܡܙܼܘܵܡܐ ݇ܗܵܘܐ ܗܼܲ ܵܗܝ     ܢ  ܒܼܥܲ ܝܵܪܐ ܚܸܙܐ ܵܠܲܗ ܕ ܕܐܼܝܼܡܲ ܸܚܕܵܝܐ  ܕܟܼܲ ܼܛܲ

ܪܵܥܐ،  ܚܵܬܐ ܕܼܬܲ ܫܟ ܸܼܲ ܝܗܝ ܸܠܗ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܡܲ ܦܸܪܚܸܠܗ ܝ ܘܓܼܘܠܵܦܢܼܘܗ̈ ܦܬܼܝܼܚܲ
ܸܕ̈ܖܸܘܸܢܐ ܕܠ ܸܪܗܐܠܸܓܵܒܐ ܕܵܟܘܸ ܘܵܬܵܘܵܢܐ ܼܚܲ ܐ ܸܒܪܵܚܵܛܐ ܥܼܒܸ ܘ ܵܬܵܘܵܢܐ ܓܵ  . ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ

ܝܵܪܐ ܘܡܼܘܕܝܸ  ܝܵܪܐ ܘܫܸܩܸܠܗ ܠܼܛܲ ܦܵܣܐ. ܼܛܲ ܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܗܵܠܐ ܸܪܗ ܠܵܓܘ ܼܩܲ ܼܚܲ
ܕ ܓܼܘܠܵܦܢܘܼ  ܕܸܪܗ ܼܟܲ ܠ ܼܨܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܐ ݇ܗܵܘܘ ܗ̈ ܕܡܼܝܼܟܵ ܣ  ܘܸܒܢܵܫܵܡܐܝ ܦܬܼܝܸܚ̈ ܼܦܲ )ܼܢܲ

ܣܩܼܘܵܬܐ ܸܒܓܵܪܵܫܐ( ܸܠܗ ܘܫܼܘܸܪܐ ܸܠܗ  .݇ܗܵܘܐ ܒܼܥܲ ܐ ܓܼܘܸܫܩܸܠܗ ܼܥܲ ܵܝܐ.ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܒܼܟܵ  

ܐ ـ : ܵܗܘ ܒܼܘܸܩܸܪܗ              ܸܟܐ ܵܡܸܨܝܢ ܵܥܼܒܸܕܢ؟ ܕܝܼ ܡܘܼ ܵܐܵܢܐ ܸܝܵܡܐ، ܵܐܕܼܝܵ
ܼܘܸܘܒܵܠܲܗ:  ܼܘ ܸܡܢܕܼܝ ܵܥܼܒܸܕܬ.ـ ܵܗܝ ܓ  ܐ ܸܠܐ ܵܡܸܨܝܬ ܟ  ݇ܢܬ ܵܐܕܼܝܵ                ܼܐܲ

ܦܵܣܐ ܟܸܠܗ  ܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܸܟܣ ܼܩܲ ܕܸܠܗ ܸܡܬܵܚܐ ܕܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܵܝܘܵܡܐ. ܵܗܘ ܵܠܐ ܥܼܒܸ
݇ܕ ܫܘܼ  ܼܘ ܼܚܲ ܼܝ  ܐܸܐܠܵ ܵܠܐ ܓܼ݇ ܟ  ܚܟ  ܝܵܪܐ. ܘܒܟܵܠܲܗ ܵܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܼܐܲ ܠ ܼܛܲ ܓܼܘܸܫܩܸܠܗ ܼܥܲ

ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲܠ  ܝܵܪܐ ܕܡܼܝܼܟܵ ܕܸܪܗܼܛܲ ܣܩܼܘܵܬܐ ،ܼܨܲ   ܘܸܒܢܵܫܵܡܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܼܥܲ
ܠܼܝܠܼܘܵܬܐ.                                                  ܘܒܼܩܲ

ܐ ܕܸܡܼܟܸܠـ ܢ ܕܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܝܵܪܐ ܡܼܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܐ. ܵܩــܐܼܝܼܡܲ ܐܗ ܵܓܘ ܕܼܘܟܸܬܗ، ܼܛܲ  
݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܪܼܝܟܼܵ  ܼܚܲ ܐ ܠܸ ܼܝܲ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܵܨܵܝܐ ܕܵܕܸܡܼܟ ݇ܗܵܘܐ. ܟܠ ܥܵܕܵܢܐܐ ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ
ܝـ ܼܡܲ ܝܢـܼܘ̈ܗܝ ܒܸ ܕܸܒܥـܟ ܵ ܕ ܵܗܵܠــܐ ܝܪܼܝـܗܝ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܝܵܪܐ ܼܟܲ ܐ ܚܵܙܵܝـܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܛܲ ܼܟܵ  

 
܇ܫܡܝܪܡ19܇ܣܬܘܐ܇0214                                            08  



 

ܟܢܼܘܸܟܐ.݇ܗܵܘܐ ܘ                                                               ܼܢܲ

ܦܪܵ     ܐ ܪ݇ ܒܼܨܲ ܢ ܕܣܼܝܪܲܘܫ ܵ ܝܵܪܐ ܸܚܫܸܠܗ ܠܓܸ ܐ ܐܼܝܼܡܲ ܦܵܣܐ، ܚܸܙܐ ܸܠܗ ܠܼܛܲ ܵܒܐ ܕܼܩܲ
ܩܠܘܼ̈  ܕ ܼܐܲ ܪܵܡܐ ܕܵܚܸܨܗ، ܼܟܲ ܠ ܼܓܲ ܐ ܼܥܲ ܐܗܝ ܝܪܼܝܼܟܵ ܼܓܸܪܗ ܐ݇ܗܘܝܸܼ̈  ܨܠܼܝܼܒܵ  ܘܟܸܠܗ ܼܦܲ

ܼܘ ܵܓܗܵ ܵܪܐ ܠܵܒܬ݇  ܵܗܘ ܵܝܘܵܡܐܼܡܢ  .݇ܗܵܘܐ ܒܪܼܝܵܙܐ ܐ ܵܠܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܬܐ  ܐܟ  ܣܼܝܪܲܘܫ ܵ
ܐ. ܕܨܝܼ  ܝ̈ܖܸ                                                       ܸܠܗ ܠܼܛܲ

ܕ:                  ܦܼܘܵܫܵܩܐ ܒܼܝܲ  
   ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ܕ ܵܢܸܦܠ             ܕ ܼܟܲ ܢܸܬܐ ܵܪܵܒܐ، ܼܩܲ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܼܝܵܫܐ ܸܟܐ ܼܡܲ             

ܢܵܦܠܬܼܘܗܝ ܵܗܘܵܝܐ ܵܡܪ ܵܩܵܠܐ. )ܡܪܝ ܐܦܪܡ(              
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ܐܟܪܐ ܣܼܒܐ ܒܪܩܘܼܒܠ ܐܠܗܐ             

ܐܲܘܫܘܲ                                                                
 

݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ،     ܣܵܝܐ )ܵܡܪ ܸܢܣܵܝܢܵ ܼܚܲ ܐ، ܡܼܢܲ ܵܟܵܪܐ ܵܣܼܒܵ ݇ܕ ܼܐܲ ܕܝܼ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܙܲ ܵܩܐ ܐ( ܘܡܗܼܝܵܪܐ؛ ܕܼܚܲ
ܦܵܪܐܓܼܘܪܵ  ܵܠܵܗܐ. ܸܒܨܠܼܘܸܬܗ ܕܼܨܲ ܵܠܵܗܐ:  ܐ ݇ܗܵܘܐ، ܵܪܵܒܐ ܟܪܼܝܵܒܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܼܐܲ ݇ܐܸܡܸܪܗ ܵܩܐ ܼܐܲ

݇ܕ ܫܵܪܵܪܐܸܥܨܵܝܐ ܝܸܘܢ ܕ ܡܸܪܢܼܘܼܟ ܼܚܲ ܵܣܐ ܝܵܠܗܲ ܼܐܲ ܢ݇ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ . ܼܒܲ ܦ ! ܼܐܲ ܬ ܸܠܐ ܵܝܕܸܥܬ ܵܐܦ ܠܵܐܼܠܲ
ܼܘ  ܝܬ ܟ  ܸܬܐ، ܼܠܲ ܚ ܠܸܡܛ̈ܖܵ ܐ ܝܼܘܲ ܢ ܕܣܢܼܝܸܩ̈ ܵܟܪܼܘܵܬܐ! ܐܼܝܼܡܲ ݇ܕ ܘܸܒܝܬ ܕܼܐܲ ܢ ܸܡܛܵܪܐ ܘܐܝܼ ܼܚܲ ܼܡܲ

ܫܦܼܘܟܼܼܲ ܕܠܸ  ܝܗܝ ܼܡܲ ܼܠܲ ܐ ܼܥܲ ܚ ܣܢܼܝ̈ܩܸ ܣ ܫܘܼ ܐ ܝܼܘܲ ܼܒܲ ܢ. ܡܼܘܕ݇ܝ ܼܗܲ ܼܠܲ ܐ ܝܸܠܗ ܠܵ ܓܼ݇ ܝܗܝ ܝܸܘܬ ܼܥܲ
݇ܢܬ ܸܠܐ ܝܘܸ  ܢ ܼܐܲ ܵܟܪܼܘܵܬܐ، ܵܐܵܗܐ! ܸܐ ܩܸܪܬ ܸܡܢܼܝ. ܵܐܵܢܐ ܬ ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܼܐܲ ܵܗܝܵܓܗ ܵܡܸܨܬ ܼܒܲ

ܩܵܡܐ  ݇ܕ ܦܼܘܪܵܣܐ ܕܒܼܐܲ ܼܒܠܼܝ ܼܚܲ ܵܠܐ. ܼܗܲ ܝܼܘܬܼܝ ܵܩܐ ܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܕܼܒܼܝܚܼܘܲܗ ܝܸܘܢ ܟܵܠܲܗ ܼܚܲ
ܥܬܝܼ  ܚ ܕܡܼܘܕܝܼ ܕ ܐܵ ܼܕܲ ܸܘܡ.ܸܒܕ  ܵܢܐ ܵܫܩܸܠܢ ܦܼܘܣܵܩܵܢܐ ܘܵܚܼܙܲ                           ܼܩܲ

ܝܗܝ ܸܟܐ ܵܡܨܼܝ ݇ܗܵܘܘ     ܐ ܡܗܼܘܡܸܢܐ ݇ܗܵܘܘ ܕܟܠܲܘܢܼܬܲ ܐ ܵܗܕܼܟܵ ܐ ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܼܒܸܢ̈ܐ ܥܼܒܼܝ̈ܖܸ ܒܵܐܢܼܝ ܼܙܲ
ܡܸܙܡܼܝ  ܸܡܢܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕ݇ܗܵܘܘ ܼܗܲ ܵܠܵܗܐ ܘܸܟܐ ܼܗܲ ܡ ܼܐܲ ܐ ܵܠܐܬܪܼܝܵܨܐܼܝܬ ܼܥܲ ܼܘ ܦܼܘܵܫܼܟܵ ܒܵܡܛܼܝ ؛ ܟ 
݇ܢܬ ܫܩܲܘܠ ܦܼܘܣܵܩܵܢܐ. .ܠܦܼܘܵܢܵܝܐ ܩܵܡܐ ܼܐܲ ܵܠܵܗܐ ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܨܵܦܝܼܝ. ܵܐܵܗܐ ܼܐܲ              ܼܐܲ

ܢ ܕܸܒܛܠܵ  ܵܗܝܵܓܗ    ܵܟܵܪܐ ܫܸܩܸܠܗ ܦܼܘܣܵܩܵܢܐ ܘܵܪܵܒܐ ܸܚܕܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܵܗܝ ܕܐܼܝܼܡܲ ܵܒܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܐܲ
ܢ ܕܦܵܠܵܛܐ ݇ܗܵܘܐ،  ܸܫܡܵܫܐ، ܸܫܡܵܫܐ ܸܬܐ ܒܵܥܵܝܐ ݇ܗܵܘܐܐܼܝܼܡܲ ܸܬܐ ܒܸ ، ܸܡܛ̈ܖܵ ܥܵܪܵܝܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܡܛ̈ܖܵ

ܢ ܕ ܐܛܵܠܒܵ ܒܸ ܘܐܼܝܼܡܲ ܸܬ̈ ܝܼܒܵ ܐ، ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܸܬ̈ ܝܼܒܵ ܵܡܵܥܐ ݇ܗܵܘܐ. ܘܵܗܘ ܸܒܚܵܣܟܼܵ  ܼܥܲ ܚܩܼܘܵܢܐ( ܸܒܓ  ܐ )ܼܪܲ
ܚܸܪܼܒܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܗ݇  ܐ ܕܵܡܨܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܼܡܲ ܝܗܝ ܸܩܢܸܛ̈ ܠܸܬܗ )ܵܗܨܼܝܸܠܗܠܵܘܐ ܼܡܢ ܟܼܠܲ ܵܠܐ ؛ (ܥܼܠܲ

ܝܠܵ  ܐ ܼܚܲ ܸܘܡܼܝ( ܐܸܢ̈ܐ ܘܵܠܐ ܸܡܬܵܗܘܵܝܢܵܘܬܸ̈ ܵܦܘܸܚ̈ ܸܢ̈ܐ ܕܵܡܨܼܝ ܼܩܲ ܸܢܐ ܸܠܐ ܵܡܨܼܝ ݇ܗܘܵ  )ܸܡܢܕܼܝܵ   ܘ݇ܐܸܚ̈ܖ݇
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ܚܸܪܼܒܼܝ ݇ܗܵܘܘ   ܠܸܬܗ. ܵܗܝܵܓܗ ܸܚܛܼܘܗ̈ܝ ܫܼܘܸܪܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܒܪܵܝܵܡܐ ܸܒܫ ܥܸ ܕܼܡܲ  ܸܠܠܠܥܼܠܲ
ܐ  ܼܡܢ ܵܗܘ ܝܗܝ ܒܘܼ ܸܚܙܝܸ̈  ܵܗܘܝܼ ܕ݇ܐܵܢܸܫ̈ ܪܵܢܵܫܐ.ܐ، ܵܪܡܼܘܼܬܲ ܐ ܕܼܒܲ ܵܗܘ  ܫ ܵܙܘܵܕܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܡܢ ܝܼܘܪܼܟܵ

ܐ ܸܒܕܵܪܵܒܐ ܸܚܕܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܘ ܚܸܙܸܢܗ.       ܬܼܘܚܸܡܸܢܗ: ܵܐܕܼܝܵ                      ܼܡܲ

ܵܒܐ(    ܠܵܬܐ ܦܼܝܫܵܠܲܗ ܚܨܼܝܕܵܬܐ، ܵܗܘ ܵܪܵܒܐ ܬܗܼܝܵܪܐ )ܡܥܼܘܓ  ܢ ܕܥܼܠܲ  ܵܗܝܵܓܗ ܐܼܝܼܡܲ
݇ܕ ܡܸ  ܼܘ ܼܚܲ ܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܟ  ܐ݇ܗܵܘܐ. ܼܠܲ ܠܸܦ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܩܲ ܐ ܕܵܠܐ  ܢܕܼܝ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܼܚܲ ݇ܕ ܣܦܼܝܸܩ̈ ܼܚܲ
ܝܗܝ. ܡܼܘܕܼܝ  ݇ܕ  ܩܼܘܸܘܵܡܐ ݇ܗܵܘܐ؟ܸܚܛܼܝܵܬܐ ܵܓܼܘܲ ܐܼܚܲ ܸܬ̈ ܐ ܵܝܥܼܝܵ ܐ،  ܐ(ܠܸ̈ )ܸܓܠܵ  ܵܗܕܼܟܵ ܓܼܘ̈ܖܸ

ܐ  ܐ ܓܼܘ̈ܖܸ ܕ݇ ܵܗܕܼܟܵ ܐ ܐܼܲ ܕܵܡܨܼܝ ܵܝܗܼܒܼܝ ܼܚܲ ܐ ܼܡܢ ܚܸ ܟܵܡܐ ܸܚܸܛ̈ ܐ ܸܒܫ ܓܼܘ̈ܖܸ ܐ ܪܒܵܥܐ ܵܬܸܩ̈ ܸܛ̈
ܼܘ ܚܵܕܐ ܸܚܛܼܝܵܬܐ. ܥܵܝܵܕܸܝ̈ܐ، ܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܟ                                          ܐܼܝܵܢܐ ܼܠܲ

ܵܠܵܗܐ ݇ܗܵܘܐ ܸܒܓܵܚܵܟܐ ܵܓܘ ܼܡܢ  ܵܩܵܠܐ ܕܓܼܘܚܵܟܐ ܫܸܡܥܸܠܗܵܗܘ ܐ ܸܡܢܸܫܠܵܬܢܸ     ܐ. ܼܐܲ ܸܬ̈ ܝܼܒܵ ܼܥܲ
ܐ ܡܼܘܕܼܝ ܸܒܕ ܵܐܡܸܪܬ ܐ ݇ܐܸܡܸܪܗ: ؟ ܘ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܵܐܕܼܝܵ ܝܬ  ܐܵܐܵܢܐ ܬܗܼܝܪܵ ܵܣܼܒܵ ܝܸܘܢ ܒܵܗܝ ܕܼܠܲ

ܼܘ ܚܕܵ  ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܡܲܘܬܵܪܵܢܐ ܦܝܼ ݇ܗܵܘܐ ܟ  ܠܵܬܐ ܘܟܠ ܼܚܲ ܐ ܥܼܠܲ ܵܫܐ ܐ ܸܡܬܵܗܘܵܝܢܼܘܵܬܐ ܕܵܚܪܼܒܵ
ܐ ܪܵ  ܸܬ̈ ܵܪܐ ܗ݇ ݇ܗܵܘܐ ܗܼܘܕܵܪܐ ܘܵܝܥܼܝܵ ܠܵܬܐܵܒܐ ܨܵܦܝܼܝ ܒܓ ܵ ܦܼܝܪܵܬܐ  ܵܘܘ ܘܥܼܠܲ ܵܪܵܒܐ ܩܼܝܢܵܬܐ ܘܼܫܲ

ܠ ܸܚ̈ܛܝܼ ܗ݇                                         ؟ܵܘܐ. ܡܼܘܕܼܝ ܩܼܘܸܘܡܸܠܗ ܼܥܲ

ܢ݇     ݇ܕ ܸܩܢܵܛܐ، ܼܐܲ ܼܘ ܼܚܲ ܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܟ  ܼܘܸܘܒܸܠܗ: ܒܵܗܝ ܕܼܠܲ ܵܠܵܗܐ ܓ  ܝܠܼܘܼܟ ܼܐܲ ܬ ܡܼܘܪܸܚܼܩܲ
ܐ، ܝܗܝ ܸܩܢܸܛ̈ ܐ  ܟܼܠܲ ܐ ܝܵܢܐ ܠܟܼܘܵܬܵܫܐ. ܸܠܐ ܵܡܨܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܕܵܒܓ ܪܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܒܵܗܝ ܕܣܢܝܼ ܸܚܸܛ̈ ܸܩ̈

݇ܬܵܝܐ ܝܵܢܐ  ܐ ܼܡܲ ܢ ܵܠܐܓܡܼܝܪܼܘܵܬܐ؛ ܟܼܘܵܬܸܫ̈ ܪܵܢܵܫܐ ܸܒܕ ܵܦܸܐܫ  ،ܸܐ . ܘܫܪܼܝܵܩܐ ܐܣܦܼܝܩ ܵܗܘܢܵ ܼܒܲ
ܢ ܟ ܐܸܐ ܝܗܝ ܸܡܬܵܡܨܵܝܢܵܘܸܬ̈ ܐ( ) ܼܠܲ ݇ܕ ܵܦܝܫܼܝ ܗܘܼ  ܣܢܼܝܩܼܘܵܝܸܬ̈ ܐ ܵܩܬܼܘܼܟ ܘܵܠܐ ܵܦܸܐܫ ܼܚܲ ܕ̈ܖܸ

݇ܢܬ ܸܒܕ ܵܦܝܸܫܬ  ܝܼܘܬܼܘܼܟ، ܼܐܲ ܵܠܵܗܐ ܒܵܝܗܼܒܼܘܲܗ ܐܼܲ  ܐ.ܘܫܪܼܝܩܵ  ܣܦܼܝܩ ܵܗܘܵܢܐܸܩܢܵܛܐ ܵܓܘ ܼܚܲ
ܝܗܝ ܸܩܢܛܼܘܲܗ. ܝܼܘܵܬܐ ܒܟܼܠܲ                                         ܝܸܠܗ ܼܚܲ

ܕ: ܦܼܘܵܫܵܩܐ                                       ܡܼܝܵܪܡ ܕ.ܦܼܘܪܵܝܐܢܒܼܝܲ ܕ ܼܫܲ ܒܼܝܲ  
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 اخبار....اخبار...اخبار
           

برگزار شد.   آبان  62مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن بانوان آشوری شامیرام در تاریخ *

پس از قرائت گزارش فعالیت برگزار شد،  وزارت کشور اینده در این مجمع که با حضور نم

ه هئیت مدیرو همچنین گزارش مالی و تأیید بازرس، انتخابات جهت برگزیدن  1931سال 

عبارت هستند از خانم ها: شمیران داودپوریان  مل آمد. اعضای منتخب به ع جدید انجمن

)رئیس هیئت مدیره( ـ بنفشه )ویولت( سرگیزی خسروآبادی )نائب رئیس( ـ پرالیوس )مادلن( 

                         آیال بدل عبدیشو وخانم کاترین یدکار )بازرس(. ـ مونا شرما ـ استپانس )خزانه دار(

در بازار کریسمس یرام با ارائه شیرینی ها و مواد غذائی سنتی مدیره انجمن بانوان شام *هیئت

آذر( و همچنین بازار کلیسای کاتولیک حضرت  11و  11دائر در انجمن آشوری های تهران )

عوائد حاصل از این بازار صرف فعالیت های فرهنگی و آذر( شرکت نمود.  66یوسف )

                                                                                                   خیریه خواهد شد.        

برگزار  1936دی ماه  16در تاریخ طی شب شعری که هیئت مدیره انجمن بانوان شامیرام *

که با  این مراسم فلورا قاجاریان قدردانی به عمل آورد. در   نامی آشوری خانم از شاعرد، کر

 و جناب کشیش رایان عیسی ( حضور عالیجناب مارنرسی )اسقف کلیسای شرق آشوری

( و همچنین تنی چند از اعضای هیئت مدیره جدید انجمن آشوری )کشیش کلیسای کاتولیک

( ،شاروکین خنانیشو رحاج،هرمز مورام ایل اسحاق،  ،نمرودنبونید   :های تهران ) آقایان

خانم قاجاریان به زندگی و فعالیت های ادبی و اجتماعی  در موردچند مطالبی برگزار شد، 

 تقدیم رف انجمن بانوان شامیرام از ط ادبودی ای به رسم  هدیه سمع حضار رسید. همچنین

آقای نبونید نمرود نیز به عنوان رئیس انجمن آشوری های تهران نظرات خود  در ایشان شد. 

ایشو، شمعون بت  شامیرام داودپوریان، شرمیال شرما ،رابطه با مسائل فرهنگی بیان نمودند. 

 خانم. دندبه سمع حضار رسان خود را اشعار تعدادی از کرم سنگر باباجان الزاریان و سایمون

 زیبای خود ترانه های  نیز با اجرایبراندو  سرگون آلبرت شهباز و آقایان ویولت سرگیزی و

                                                               بخشیدند.             خاصی به مراسم  گرمی

به خاطر تابلوهای زیبای کالیگرافی خود *عیسی بنیامین هنرمند نامی آشوری درگذشت. وی 

                    روحش شاد و یادش گرامی باد. .از شهرتی جهانی در جامعه آشوری برخوردار بود
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پیام تشکر و همبستگی                       

از خارج از کشور                        
به مناسبت برگزاری مجمع عمومی                        

دکتر هلن ساخو                                                                                                              

 

ܐ  ܵܕܸܡ̈ ܡܼܝܵܪܡ ܼܗܲ ܸܝܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘ̈ܖܵ ܐ ܕܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܸܢܸܫ̈ ܐ ܼܡܢ ܐܼܘܪܵܚܐ ܸܪܚܵܩܐ، ܐܼܝܢܵ  ،ܡܝܼܘܩ̈ܖܸ
ܒܠܲܘܢ ܒ ݇ܕ ܸܠܵܒܐ ܘܚܼܘܵܒܐ ܩܼܘܪܵܒܐ، ܼܩܲ ܐܼܝܵܩܪܼܝ ܓܼܘܵܪܐ ܵܩܐ ܟܸܠܗ ܠܫܵܠܡܼܝ ܘܠܼܚܲ

ܸܢ̈ܐ ܘܦܵ  ܦܼܘܠܵܚܵܢܘܼܟܲܘܢ ܢܬܼܝܵ ܼܒܵܢܐ. ܼܡܲ ܦܼܝܵܪܐ ܘܠܚܼܝܵܡܐ ܠܵܐܵܗܐ ܼܙܲ ܝܵܫܸܢ̈ܐ ܵܗܘܼܝܬܼܘܢ.ܸܩܫܵܝܐ ܘܼܫܲ  

با سالم گرم و تشکر قلبی از تمامی زحمات شما عزیزان که همواره متحمل می شوید و    

ی، اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و همه جانبه حرفه ای و شغلی، خانوادگلیت های مسئو

و هم چنین از جانب انجام می دهید، من از جانب خود  قومی را ادغام کرده و به بهترین وجه

 ، برای شمااز عدم توانایی شرکت در جلسه امسالبا پوزش تمامی دوستان خارج از کشور و

                                                                                           ده دارم.رزوی جلسه ای مفید و سازنآ

عالیت های ارزنده خود موفق باشید و همواره پلی ر هستیم که در همه کارها و فما امیدوا   

ستانی و با بمانید برای ارتباطات سالم، مستقل، شفاف و مردمی بین همه اعضای این قوم شریف

 ی ناگسستنیدادی سرزمین عزیزمان ایران پیوندتاریخ اج با ،) که تاریخ، زبان و تحول آن

مطمئن باشید حتی در سطح جهانی و در با سابقه ترین و   جای دنیا که باشیم. در هر دارد( 

برجسته ترین سازمان های زنان و سازمان های غیر انتفاعی تشکلی را نخواهید یافت که 

 کند که حاوی ی نیز به اعضای خود تقدیم، نشریه اوه بر فعالیت های گسترده و همه جانبهعال

 ا در کناربش های زیشعر و گزار تند به همراه داستانهای آموزنده، حلیل علمی و مسو ت تحقیق

 قومی با مشارکت هم اخبار علمی،  فرهنگی وهمچنین و  مانموزش زبان گرانبها و یگانه آ

                                                                                    ین و غیر متخصصین باشد. ن متخصصزما

تردگی فعالیت های شما قلبأ سپاسگزار از گس مه از زحمات شما، از شفافیت شما وما ه   

آرامش  ید صلح،ریم. به امآرزوی پایداری، سربلندی و موفقیت روزافزون دا هستیم و برایتان

                                                                    ملل دنیا. و دوستی بین همه اقوام و
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  ، بدرودعیسی بنیامین                       

                              

جامعه ما به سوگ یکی از  4102در نخستین ماه سال       

از نسل مردانی بنیامین شخصیت های نامی خود نشست. عیسی 

اجتماعی در دهه های ولیت های فرهنگی بود که پایه گذار فعا

ها  شدند و این زمانی بود که سکونت آشوری میالدی 01و  21

از به تأسیس نیتهران، قزوین، همدان و...در شهرهایی مانند 

  بود.    کردهمطرح نهادهایی در جهت ایجاد ارتباط بین آنها را 

 ادی مانند رابی کوروش بنیامین،فرعیسی بنیامین به همراه ا   

آشور مرادخان و دکتر ویلسون بیت ، دکتر الیه ماریوسف

 از بنیانگذاران سازمان فرهنگی جوانان آشوری بود منصور

ارزنده ای را به  ز جوانان، فعالیتهای فرهنگی تعداد بسیاری اجذب  که توانست با (0500)

ܗܵܪܵܢܐ) آینده روشنپیش ببرد. وی همچنین نشریه هفتگی  ܥܬܼܝܕ ܼܒܲ را به دو زبان فارسی و  (ܼܕܲ

ه ای در نشریات آشوری به دست آورد و که جایگاه ویژ (0521) آشوری منتشر می کرد

 همچنین کتابی به زبان فارسی منتشر کرده بود .دارتقاء دادر حد یک ژورنالیست   عیسی را

از  بود.  ، از مدیران مدبر دبیرستانهای معتبر کشورشانراولوئیز ه رابی ( که دربار0501)

یره انجمن آشوری های تهران طی چندین دوره دیگر فعالیت های عیسی عضویت در هیأت مد

بخش آشوری آن وی  و ر می شدنشریه اشتار بود که بعد از انقالب منتش یسردبیرو همچنین 

و بسیاری از مطالب آن را با دستخط زیبای خود می نوشت.                             د را تهیه می کر  

 خطاطی توانا و مبتکر بود. از عیسی بنیامین همواره به ه بر فعالیت فرهنگی، ویاما عالو   

قا داده نام برده شده است. تابلوهای که هنر خطاطی را به درجات بسیار عالی ارت عنوان کسی

زیبایی هنر از طریق گی خاصی برخوردار هستند. در این تابلوها ن از ویژعیسی بنیامی

در معرض دید مردم قرار گرفته  ...محبت، صلح، آزادی وزبان، شعارهایی انسانی مانند 

کالیگرافی دارد.  ساله عیسی بنیامین نشانگر دلبستگی جدی وی به 01است. نگاهی به فعالیت 

او به خطاطی نه به عنوان یک تفنن بلکه  به عنوان هنری بی نظیر و متعالی که واجد زیبایی 

  هنرش را به اعتال  بود که هاست معتقد بود و همین اعتقاد و ایمان او و پیام دوستی به انسان
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 کرد و با این ابتکار قواعدی  را برای رسم الفبای آشوری ابداع  0594. او در سال رساند

خطاطی آشوری را به د بلکه ی این هنر را برای همگان فراهم نمونه تنها امکان یادگیرخود 

                                                                                            رسانید. درجه متعالی

در سالهای اخیر کار هنری عیسی بنیامین از چارچوب یک هنر قومی گذشته و با ثبت دو    

توسط یک مجله فرانسوی  (The spiritof words)ی به نام روح کلمات تابلو از او در کتاب

ده راسر دنیا را گردآوری کرکه کالیگرافی هایی از س  (Voice of Ink)به نام صدای جوهر

وده و ارزشمند بگنجی به مثابه عیسی بنیامین  بی نظیر. هر کدام از تابلوهای جهانی شدبود، 

     .برای جامعه جهانی آشوری  نام عیسی اعتباری است

نگیز است. شاید در آینده بسیار غم ااز دست دادن بزرگ مردانی همچون عیسی بنیامین    

ه باقی هنرمندان بویژه نسل جوان کا ما امیدواریم ند جای تاریخی او را پر کند. امکسی نتوا

استعداد ها و توانائی و با  همان گونه که همواره بیان کرده ایم  نسلی است با هویت  کهآشوری 

 د. کمارا تداوم بخشقوم ما د و تاریخ ارزنده چنین بدرخشاین بتواند در عرصه هنر  ،های جدید

                                  کنیم. در جامعه خود مشاهده می ن رااینکه ما نمونه های درخشانی از آ

( مقاله ای به نام "هویت های باستانی و پایدار 01نکته: در شماره قبلی این بولتن )شماره 

بشری" از خانم دکتر هلن ساخو در رابطه با هنر مرحوم عیسی بنیامین چاپ شده بود که می 

ایران قبل از سفر ابدی او دانست و برای ما جای   آشوریتوان آن را آخرین سپاس جامعه 

بسی خوشوقتی است که  امکان آن را یافتیم که در زمان حیات وی، و نه بعد از مرگش، از 

روحش شاد.                                                                                       او یاد کنیم.  
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یک هنرمند بزرگداشت                                   

 

دی ماه و توسط هیئت مدیره انجمن بانوان آشوری  16که در تاریخ  طی مراسم  ویژه ای    

می باشد آشوری نامی  م و نویسنده مترجخانم فلورا قاجاریان که شاعر، شامیرام برگزار شد، 

 ی متعدد ادبی و اجتماعی داشته فعالیت ها ، سال اخیر 16طی  مورد تقدیر قرار گرفت. وی 

                                               رخوردار می باشد.کارنامه درخشانی در این زمینه ب و از

تولد شده است. پدرش نیکوال و مادرش در شهر همدان م 1911فلورا قاجاریان در سال    

یعنی  شمشه باسیلیوس خانگلدی  صوفیا صوفیا نام داشتند. صوفیا خانگلدی، مادر فلورا و پدر

هر دو صاحب ذوق  بودند وشعر می سرودند. پس از اتمام تحصیالت متوسطه در رشته ادبی، 

 11و انگلیس شد. وی به مدت فلورا موفق به اخذ دیپلم زبان انگلیسی از انجمن فرهنگی ایران 

سال در صدا و سیمای جمهوری اسالمی در  به مدت  11سال در دانشگاه صنعتی شریف و 

سال ازدواج نموده و در  1921ا قاجاریان در سال فلور سمت منشی و مترجم فعالیت نمود. 

جمه و کماکان به تر وی بازنشسته می باشد در حال حاضر. را از دست دادهمسر خود  1931

                                                                                 و سرودن شعر ادامه می دهد. کتاب 

در فعالیت های اجتماعی متعددی شرکت قاجاریان در طی سالهای پر بار عمر خود فلورا    

                                               می توان این موارد را نام برد: از آن ها نموده است که 

)وابسته به انجمن آشوری های تهران( "گروه فرهنگی شوشاطا"ـ همکاری با  1  

سال 1به مدت  "انجمن آشوری های تهران"ـ عضویت در هیئت مدیره  6  

. بی ی، نبو عیسبه سرپرستی آهنگساز مشهور "نینوا"ـ عضویت در گروه کر  9  

ی کتاب کودک" به سرپرستی خانم توران میرهادیـ عضویت در "شورا 1  

حقوق کودک" ـ عضویت در "انجمن حمایت ا ز 1  

  "انجمن بانوان آشوری شامیرام"ـ عضویت در  2
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                                     از خانم قاجاریان منتشر شده است عبارتند از: تا کنون آثاری که

 در زمینه شعر:                                                                                                

( ـ تجدید چاپ کتاب 1912)شعر و داستانهای کوتاه ـ  "لوحه"( ـ 1911 تاب "مرداب" )ک

                                                                      (1911)"لوحه و بعد "، "مرداب"های 

 در زمینه ترجمه :                                                                                                  

(1912تی اثر نویسنده مشهور امریکایی ملودی بی بستگی های ناسالم" )روانشناسی "وا کتاب  

1931چاپ دوم "وابستگی های ناسا لم"   

هی" در چهار جلد، به  "لوئیز "بگشای در" از نویسنده مشهور امریکایی سلسله کتاب های

                                                                                (1913فارسی و انگلیسی در 

در سال  جلد به فارسی و انگلیسی 1م بودا" در سلسله کتاب های "بگشای در، کال

1911)                                                                                                               

 در زمینه ادبیات کودک: 

ات ، انتشار 1933"باغ همسایه" )ترجمه و تنظیم برای نمایش، نوشته "آن کرن"  کتاب 

                                                                    کبیر( رشکوفه وابسته به انتشارات امی

تومیک اودت  :گر، انتشارات شکوفه، تصویر 1931کتاب "چگونه گلها رنگین شدند" )تألیف، 

                                                                                                    خسروآبادی(

است و این کتاب در  ترجمه کتاب روانشناسی "وابستگان گمنام" مشغول در حال حاضر وی  

مملو و ورا قاجاریان عمری طوالنی فل برای خانم  .آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد شد

                                                                                     سالمتی و شادمانی آرزو می کنیم. از
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  نمایشگاهیک  گزارش                
 

ان مروری بر آثار آشور بانی پال بابال را برگزار آب 61تا  13گالری طراحان آزاد از    

به مناسبت سالگرد درگذشت آشور  ریا کسایی وبرنامه به اهتمام علی بختیاری و آین کرد. ا

                                                                   بانی پال برنامه ریزی و اجرا شده بود. 

اه و مترجم ، نقاش، نمایشنامه نویس، کارگردان نمایش، استاد دانشگبابالآشور بانی پال       

 22در سن  ،دهه پنجاه به شمار می رفت خص و پیشرواز هنرمندان شا برجسته آشوری که

دانشگاه امریکایی در  در تهران بود،  1969. وی که متولد سالگی در نیویورک درگذشت

خاور  بیروت الهیات مسیحی خوانده و مدرک کارشناسی ارشد خود را از مدرسه الهیات

کسب کرده بود. او در لبنان تحت تأثیر تئاتر  قرار گرفته و پس از بازگشت نزدیک در همان جا 

                                                                  رد.به کار تئاتر روی آو 1913ان در به ایر
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بانویی  :مانندو نمایشنامه های متعددی  گروه تئاتر اهریمن را تأسیس کرداو  1916در       

 13تا  16بین سال های را می میرد، قوی تر، آخرالزمان، یخبندان، غارت و بازی قتل عام 

وی هم چنین نویسنده نمایشنامه  .بر روی صحنه آوردتوانای زمان خود با همکاری بازیگران و

مان و عروسک و صندوق، قاتل زیاد حرف می زند، مراسم مرگ گرگ با نشان های آخرالز

نمایشنامه های وی همواره توجه برانگیز بوده و عکس العمل  قابیل و امشب شب مهتابه بود.

اما آنچه که می توان با اطمینان گفت این های مختلفی را در منتقدان تئاتر بر می انگیخت. 

انی پال بخالق بود و همین امر او را به شهرت رساند. آشور  پیشرو و یهنرمند است که وی

ها از پیشروترین پوستر ق پوسترهایی بود که آن ها رائاتر، خالنقاشی و تکار بابال عالوه بر 

                                                                     .تاریخ پوسترهای تئاتر ایران دانسته اند در

در دانشگاه نیویورک وی  در آن جا، بعد از انقالب وی به ایاالت متحده مهاجرت کرد.    

همت  را ـ هلمن جایزه   6111تدریس می کرد و نمایشنامه بر روی صحنه می برد. در سال 

نام داشت چند روز پیش از  "فرای همگان"پدیده ای  که آخرین نمایش او . به دست آورد

در  1931دین فرور 11او در شد. ی و فارسی در نیویورک اجرا گلیسبه دو زبان انمرگش 

 یادش گرامی و روحش شاد.ایاالت متحده درگذشت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39                                            0214܇ܣܬܘܐ܇19ܫܡܝܪܡ܇  



 

زبان مادری و نقش آن در جامعه                  

 

شامیرام داودپوریان                                                      

 

گذاری شده است.  توسط یونسکو روز جهانی زبانهای مادری نام فوریه )شباط(  61روز      

منتشر شده است تا اهمیت  طه صدها کتاب و مقاله میالدی تا کنون در این راب 6111از سال 

با  تأکید  بر این  نان نشان دهد،نی کودکان و آینده آآموزش به زبان مادری را در سالمتی روا

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 

                         شود.و در دسترس عموم قرار داده و مقاله  و همچنین سخنرانی هایی تهیه 

عبارتند از:که   مطرح شده است سه شعار 6111سال روز جهانی زبانهای مادری برای   

                                                                                            ـ زبان خود را حفظ کنید.1

                         ش تدریس( تألیف کنید.ـ به زبان مادری کتاب )به خصوص در زمینه رو 6

                                 ـ اگر زبان خود را بیاموزید زبان دوم را نیز خوب خواهید آموخت. 9

جوامع را تقویت  اتحاد و پیوستگی تنوع فرهنگی و زبانی نماینده ارزشهایی جهانی است که    

در زبان مادری موجب  غنای ادبی  دانش  اشکال نوشتاری تهیه کتاب و مجله و سایرمی کند. 

. امروزه تعداد زیادی از زبانها فاقد یک فرم می شود قومی آموزش  یبنیان هاایجاد جویان و 

در زنده ماندن یک زبان  که این خود مشکلی عظیم )فقط زبان شفاهی دارند(نوشتاری هستند 

رم نوشتاری هستند استفاده از کامپیوتر موجبات در مورد اقوامی که دارای ف قومی است. اما

چاپ دیجیتال ده است. کامپیوتر و قیمت ارزان را برای این موارد فراهم کرکتب و مجالت تهیه 

را فراهم می کند تا سریع تر و آسان تر در دسترس  یه کتابهایی با قیمت های مناسبامکان ته

                          د.ن مادری را افزایش می دهکان آموزش زبااین خود ام مردم قرار بگیرند. و

  ونسکو حامی آموزش زبان مادری از طریق تحصیالت دو یا چند زبانه در نخستین سالهایی   

  قوی جهت است،  به این علت که تحصیالت چند زبانه در آفریدن یک بنیانپرورش کودک 

کودکان در معنی که صحبت کردن با آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد، به این  
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در دومین ادبی در زبان مادریشان و متعاقبأ  ذوق ای کسبآنها را بر ،منزل و یا در کودکستان

نسکو از نظر یو مرحله بعدی تحصیالتشان آماده می کند. زبان )احتماأل زبان ملی( در

 1333تحصیالت چند زبانه به معنی آموزش از طریق دو زبان )یا بیشتر( می باشد. در سال 

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    

افزوده شدن تعداد   به زبان مادری مسلط باشند و به دنبال آنتعداد کسانی که  ود. کاهشمی ش

چگونه این سوال می شود که   لمات روزانه همواره موجب طرحلغات غیر آشوری در مکا

 یست. با توجه به شعار های کرد و راه های نیل به این هدف چ زبان مادری زا حفظ می توان 

                                           یافت.دست برای غلبه بر این مشکل  به راه هایی یونسکو می توان 

پیش  ند آموزش زبان مادری باید از مقطعبدون شک همان گونه که یونسکو عنوان می ک    

یش از آن صحبت کردن و گفتگو به کودکان نقش ببندد. اما پ هندبستانی  آغاز شود تا بر ذ

و از آنجا که ذهن و روح کودکان  ه موجب یادگیری آنم ی شودزبان مادری در منزل است ک

در  راموش نخواهند کرد. چون لوحه ای پاک و صیقل خورده است هر آنچه را که فرا گیرند ف

باعث خواهد شد که کودکان که  است  دبستان و دبیرستان  ن مادری در آموزش زبامرحله بعد 

باره ا استفاده از آن زندگی کنند و درزبان مادری را چنان بیاموزند که بتوانند بو جوانان ما 

دنیا و هر آنچه که در آن است بخوانند و بنویسند. و این خود فعالیت یک آکادمی را جهت 

می طلبد و عالوه بر آن تألیف کتب  که مورد نیاز زندگی امروزه است،ی ساختن لغات جدید

        و نشریات و مجالت متعددی که در امر آموزش زبان مادری مورد استفاده قرار گیرند.

بر زبان مادری اما اجرای اهداف فوق بدون شک نیازمند وجود مربیانی است که تسلط کامل    

ران باشند. بدون شک الزم  است که این آموزگاران به طور به دیگو قادر به آموزش آن  داشته

ی نیل به این هدف  برند.  برارا به پیش  آن به امر آموزش بپردازند تا با تمام قوای خود رسمی

که   جدید و به روز ضرورت پیدا می کند تربیت آموزگاران و تهیه کتب ی ماننداقدامات بنیاد

 را می طلبد. شاید در وحله نخست  بخصوص انجمن ها  آشوری مسئوالن جامعه این خود همت

ای امروزه و با وجود ر برسد اما باید گفت که در دنیست یافتن به این امر ناممکن به نظد

تعداد قابل توجهی به عنوان مثال امروزه نیست. هیچ چیزی غیر ممکن پیشرفته ،  تکنولوژی

رنت در دسترس عالقمندان می باشد که کار یق اینترسایت های آموزشی زبان آشوری از ط

ـط همـکاره الکترونیکی توسـرأ نیز یک مجلـتر می کند. اخی انـادری را آسـان مـوزش زبـآم  
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نویسندگان  ند تاکان را فراهم میکخانم دکتر مادلین دیویس تأسیس شده است که این امگرامی 

به عالقمندان زبان و و شاعران نوپا و جوان آشوری نوشته های خود را در فضای مجازی 

گشا باشد تا  ش جوانان مستعد ما رهعرضه کنند. و این خود می تواند در پرورادبیات آشوری 

وان از بتوانند جهت یادگیری ادبیات و زبان مادری به بهترین دانشگاه ها راه یابند.  نسلی ج

است. به امید موفقیت آنان.  محققین و مورخین عالقمند و مشتاق و فعال آشوری در حال رشد   

 

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

 

 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                                                  

  1936زمستان                                                   
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 چند شعر کوتاه  

 

ه را زیستهمن گذشت           

آینده را نیز خواهم زیست           

ترس من از شنا کردن در حوضچه امروز است           

غولی است که شیشه خود را شکسته "اکنون"           

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؟           

خواند م: حقیقت به سادگی آهنگی است که آوازه خوان میگفت           

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           

                                    *****  

پایان مدام است زندگی آغاز و           

ین آغاز و پایان جز موج اقیانوس هیچ نیستو ا           

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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"این منم"در جواب                                 

فلورا قاجاریان خطاب به شاعر گرامی                           

 

فلورا        

تو همانی با چشمهای شیشه ای و موئی چون شبق          

جواب سالمت را از دل بخواه       

دروغ نمی گوید هرگزدل        

.آری تو خودت هستی       

با آئینه هم کالم مشو       

نشستهگرد غم بر رویش  اغراق می گوید چون        

با دلت هم سخن باشآری این توئی فلورا،        

ه نمی داردادل هیچگاه افکار سیاه را در خود نگ       

کسی نیستی شقاوت بر خود روا داشته باشد تو       

آری تو خودت هستی با چشمان شفاف و شیشه ای       

را بگیر، دل جواب خوداز        

اهنمائی خواهی شد،ر        

ینه بها مدهئبه آ        

یست و گزنده هم نیستاین حقیقت تلخ و شکننده ن       

از دل بپرس       
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این بار شیرینی را از لیمو شیرین بچش       

بیندازتلخی و تندی لیمو ترش را دور        

و پاکت بخواه شربت و شیرینی را از دل زالل       

تر خواهی ماند بدون شک شاد و شاد       

"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                                                

                                                16/3/1936  

      

 

  

 

 

 

 

܇ܫܡܝܪܡ19܇ܣܬܘܐ܇0214                                           46    



 

 تأثیر سریانی در زبان فارسی

 

داودپوریان شامیرام                                                  

 

 ܪ

در فارسی  هم کلمه راز به همین معناست.یده و پنهان است. به معنی پوشܵܪܐܵܙܐ: ݇ܐܵܪܵܙܐ:   

ܵܒܐ: به کار می  رب النوع صورت َرب  در لغاتی ماننده درفارسی ب. بزرگ یمعن به اراب ܼܪܲ

                                                                                                             رود.

ܗܼܒܘܲ                 به کار می رود.صورت رهن ه بدر فارسی . گروگان معنی به هوونارَ  ܵܢܐ:ܼܪܲ

                           در فارسی همان رب است.. است شده پخته عصاره معنی به روبا ܪܼܘܵܒܐ:

شخصی است که با  معنی به، روخانایا ܪܼܘܵܚܵܢܵܝܐ: و روانجان و معنی به روخا ܪܼܘܵܚܐ:

                 به کار می رود. روحانی و حرو صورته ب فارسی در سرو کار دارد. امور مذهبی

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

                                                                 .شود می استفاده صورت

 صورت به فارسی در که استو اطراف شهر  اقلیم ،منطقه معنی به قاروستا :ܪܼܘܣܵܬܵܩܐ

                                                                                                                تلفظ می شود.  روستا

ܼܟܵܫܐ(:  ܚܵܫܐ)ܼܪܲ از این کلمه منشا  ت و نام اسب رستم که رخش بودهرخشا به معنی اسب اسܼܪܲ

ܚܵܫܐ: گرفته است.                  اصطبل است.همان یا  بیت رخشا به معنی خانه اسب ܸܒܝܬ ܼܪܲ

  به طلرَ  صورته ب فارسی در که است بودهوزن  معروف مقیاس یک نام رطال ܸܪܛܵܠܐ:
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                                                                      .است رفته می کار

ܵܣܐ  استفاده مورد ریواس صورت هب هم فارسی در .است کوهی گیاه نوعی نام ریواسا :ܪܼܝܼܒܵ

  .                                                                         گیرد می قرار

ܐ ܵܟܼܒܵ  استفاده مورد فارسی در راکب رتوصه ب که است کار سوار معنی به کبارَ وا یا کَ رَ  :ܼܪܲ

  .                                                                        گیرد می قرار

        به کار می رود. سوارکار، در فارسی به صورت رکابی به معنی جای پا کبار   ܸܪܟܵܒܐ:

ܡܵܙܐ:               صورت رمز است.ه در فارسی بکه عالمت و نشانه بوده مزا به معنی رَ ܼܪܲ

ܡܠܐܵ  ܵܡܵܠܐ:  و مال به معنی شن است و رملرَ : ܼܪܲ  و شن با که است کسی معنی به ماالرَ  ܼܪܲ

                                                       مال از این ریشه است.د و لغت رَ گیر می فال ماسه

                        .است زنجبیل شبیهکوهستانی  گیاه نوعی ،راسن همان راسا ܵܪܵܣܐ:

ܣܵܘܐ: ܸܪܣܵܘܐ:                  سوا در فارسی است به معنی بی آبرو.همان لغت ر  یا ِرسوا  سوارَ  ܼܪܲ

 زبان  راسخ درلغت  است .کننده محکم کند و محکم به معنی  راِسخ و راسوخا : ܵܪܣܲܘܼܟܵܐ:ܸܣܟܼ ܪܵ 

                                                                                                  می باشد.از این ریشه فارسی 

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

                                                                           .از این ریشه است

ܥܵܕܐ:  کاربه  رعد صورته ب فارسی در ،است غرنبه نآسما با بلند صدای معنی به عدارَ  ܼܪܲ

                                                                               .رود می

ܩܵܡܐ:  هب  و شماره که در فارسی است و َرقما به معنی عدد   دبه معنی بشمار قِمرَ ܵܪܸܩܡ: ܼܪܲ  

                                                                                  صورت َرقَم به کار می رود.

ܩܼܝܵܩܐ:  ܸܩܩریشه این لغت  در فارسی از این ریشه است. رقیقلغت و  رقیقا به معنی آبکیܼܪܲ ܼܪܲ  
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                                                                   کند. و رقیقبه معنی آبدار قِق می باشدرَ 

ܦܵܐ:              ف به کار می رود.صورت رَ ه به معنی طاقچه است و در فارسی ب رفا ای رپا ܼܪܲ

ܫܵܡܐ: صورت رسم )نقاشی( به کار می ه است که در فارسی ب ما به معنی تصویرَرش ܼܪܲ

 رود.

ادامه مطلب در شماره آینده     

  :منابع

نوشته جلیل اخوان زنجانی ،فارسیزبان سریانی در  ـ پژوهش واژه های 1  

   نوشته محمد داود سلموم، ترجمه نادر کریمیان سردشتی  ،فرهنگ واژگان اکدیـ  6

ܐ() لغه نوشته عودیشو ملکو اشیتاـ برعم ال 9 ܫܼܝܼܬ̈ ܠܟܲܘ ܼܐܲ ܼܒܕܼܝܫܲܘܥ ܼܡܲ ܕ: ܼܥܲ ܸܗܠܵܩܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ؛ ܒܼܝܲ  

ܠܗܟܣܝܩܘܢ ܣܼܘܪܝܝܐ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ؛ ܐܬܬܪܨ ܥܠ ܨܚ̈ܚܐ ܡܕܡ ܥܬܝ̈ܩܐ ܒܝܕ ܪܼܘܸܒܢܣ  ـ 2
ܠ  ܕܼܘܼܘܲ

Assyrian Dictionary; Simo Parpola -  5 
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د از آشوربع ها آشوری                  

  دوم بخش                                       

ترجمه : شامیرام داودپوریان                                                         

 

طوالنی گفت که در  دیمی امپراطوری غالب شد یا می توانبه هر حال در کل، بنیادهای ق   

ی یالمی و پارسبابلی، ع در اشکال)که اکنون  د. خط میخینمدت موقعیت  برتر را بدست آور

خط آرامی موقعیت  به حیات خود ادامه داد.  یادبودکتیبه های در  (  همچنانبودخود قدیمی 

 امپراطوری آشور بدست آورده بود حفظ کرد.را که در  (Lingua Franca) زبان اداری

ها یعنی اهورا  خدایان آشوری شدند. خدای اعظم پارس جدید به تدریج شبیه کمانحاخدایاِن 

الهه ی شد، الهه ایرانی، آناهیتا اجزای مبالدار آشور نشان داده   یسکداکنون از طریق مزدا 

کامأل مشابه او شد. همین اتفاق برای  عملی اهدافاشتار را بدست آورد و در نهایت در تمام 

 شد. لتبدینبو و نی نورتا  آشوری یعنی  ناجیاد که به معادل ایرانی خدایان  خدای میترا افت

های آشوری در تمام خاور  می تواند طوالنی تر شود. تقویم آشوری و اسامی ماه این لیست   

ار به کهم چنان نیز  امروزه همان گونه کهمورد استفاده قرار گرفتند، درست باز هم نزدیک  

مالیاتی و خدمت اجباری،   و مقیاس های امپراطوری، سیستمانداردها تاسسایر  .می روند

، اهدادگ مراسم ،ستگاه قضائیدهنر امپراطوری، سازماندهی  در کل، نماد ئولوژی سلطنتیاید

نیز به همین گونه مورد استفاده قرار گرفتند. تداوم فرهنگ اقدامات دیپلماتیک و غیره 

ن خراج ت که بابلی ها و مادها به مدت چندین قرواقعی اطوری آشور قطعأ بر مبنای اینامپر

عنوان خراج گزار های قبلی ه بپارس ها د، در حالی که می ش  تقویتگزار آشور بودند 

وا نین فاتحند. هر دو تری تحت تأثیر فرهنگ آشوری بودعیالمی ها و مادها، به مدت طوالنی 

 ه عنوان حاکمان آشوری در کشورقبأل ب مادی (Kyaxares)هوخشتره یعنی نبوپاالسار بابلی و

 خود خدمت کرده بودند.

 آن را حاکمیترغم این واقعیت که خود آشوری ها دیگر علی بنا براین، امپراطوری آشور   

 درن آ گسترشبه دست نداشتند به حیات خود ادامه داد. به هر حال، آنها هنوز با حکومت و 

ه کی دانیم که این شاه بابلی کاتبانی را به کار گرفته بود نبودید م متونند. از تحلیل ارتباط بود

 دها همان کاتبان در خدمت کوروش ـآن آشنا بودند، و بع ادبی رسومو با  در آشور تعلیم یافته 
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ای شوش و پرسپولیس قبأل مورد بحث نقش هنرمندان آشوری در بنشاه پارس قرار گرفتند. 

ست دره درعنوان ساتراپی پارس همواه ت آتورا بقرار گرفته است. به نظر می رسد که حکوم

 با نام سنباالت یحاکم بهقبل از میالد(  111حدود  (Ezraکتاب ازرا  است. آشوری ها بوده 

ال در نوشته خود در س ) سین بالیت در آشوری( اشاره می کند و گزنفون تاریخ نویس یونانی

        نام می برد.   (Abracomas)  آبراقوماسآرامی  قبل از میالد از حاکمی با نامِ  111

چنین گزارش داده است که در دوره جنگ تاریخ نویس یونانی   (Thucydides)دیدستوسی   

 را دستگیر یک پارسی به نام آرتافرنزقبل از میالد( آتنی ها  111های پلوپونزها )در حدود 

و به آتن آورده  ،رد زندانیبزرگ به اسپارت حمل می کرد. آن ف را از شاه یپیغامکردند که 

ده بودند. البته زبان مورد حمل می کرد از زبان آشوری ترجمه ش یی که شده بود و نامه ها

 در امپراطوری به عنوان زبان اداری ،اره شداش که قبأل  در اصل آرامی بود که چناننظر 

 .هخامنشیان )همان گونه که در آشور بود( ادامه یافت

آشوری توسط  امپراطوری که ،سال بعد از سقوط 611به این ترتیب ما مشاهده می کنیم که    

 با رنگ و لعابیی با آشور)طرز قابل توجهه ب هنوز  ،وجود آمده بود و هم چنین زبان آنه ها ب

نیز ادامه حاکمان مقدونی امپراطوری سلوکی ان . این وضعیت  در زمندارتباط داشتآرامی( 

 را پوشاند و شورتدا بطور وسیعی محدوده امپراطوری آپادشاهی سلوکی در اب یافت. محدوده 

و اکم طبقه  حن بزودی از بابل به سوریه/آشور انتقال یافت. علیرغم چرخش یونانی پایتخت آ

 سلوکی عمومأ به عنوان شاهان ونانی ازتحمیل زبان یونانی به عنوان زبان رسمی، در منابع ی

 قوی با آشور داشت( نام برده می شد.که هنوز ارتباطی  توصیفی) ")سوریا( یریا"شاهان س

 و (Syios)و صفت های مشتق شده از آن یعنی سیریوس  (Syria)لغت یونانی سیریا    

 (Assyrios)و اسیریورز  (Assyria)ساده اسیریا تلفظ های در اصل  (syros)سیروس 

 تلفظ آرامی سلطنتی لغت سیالب اول قبأل در است. افتادنافتاده ها ب اول آن هستند که سیال

مربوطه در آرامی مشتق شده  فرمیونانی احتماأل از  فرم ،شده است، و بنابراین مالحظه آشور

 یالتاهر دو)هستند و می توانند به قابل جابجایی  ر متون یونانی، معموأل هر دو فرمست. دا

هر که،" ش مثال استرابو می نویسد به عنوان  اشاره کنند. (پارسی آتورا و امپراطوری آشور

شده بود." در حالی که   نابود  (Syrians) هاسیریانسرنگونی نینوس بالفاصله بعد از 

 "بعد از این نقل از هرودوت می نویسد که  بود، بهو مسن تر از او دیودوروس که معاصر او 

تهاجم مادها قرار به مدت پنج قرن بر آسیا حکومت کردند مورد   (Assyrians)هایانکه اسیر

 امروزه لغات که  رامتفاوتی معانی   مذکورفرم  ا در زمان رومی ها بود که دوگرفتند." تنه
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 آوردند.سیریا و اسیریا دارند، به دست 

که )هستند و به امپراطوری آشور در جغرافی استرابو جابجایی سیریا و اسیریا هنوز قابل    

که او از آشوری ها کنار رود دجله موطن و  (assyrians)ا  بین آشوری هتفاوتی به هر حال 

 ند.قائل می شود( اشاره می کناشاره می کنند،   (Assyria/aturia)آن به عنوان آتوریا/اسیریا

رزمین س بل و قسمت اعظمکشور آشوری ها با پارس و شوش هم مرز است. این نام به با   

 امیده شده است ن (Aturia) به عنوان آتوریا قسمتی از این سرزمینکه اطراف آن اطالق شده 

فرات  دور قسمت اعظم سرزمین کنار ساحل رات، و...نصیبین تا زگومای فنینوس، . که شامل 

 کیلیکی ها و فینیقیشامل ) نامیده شده اند یسریانامروزه به معنای ویژه کلمه که  مردمی و...

به نظر می رسد که  د.می شو (لیج ایسوس می باشدمقابل دریای مصر و خها و دریایی که در 

 از این خلیج تا ، بلکه در زمانهای باستان ایسوس بابل تا خلیج از نه تنها   (Syrians)نام 

می  ها را نوشته اند که تاریخ امپراطوری آشوری هنگامی که آنانبوده...  یافته قفقاز گسترش

شان ، مقصودتوسط مادها (Syrians) و سیریانها پارسها برانداخته شدند سط توکه مادها  گویند

آشوری ها است و نه مردم دیگری به جز آنان که  قصرهای سلطنتی را در بابل و نینوس 

و  ردبنا ک که شهر نینوس را در آتورایا  دی بودمر ،آشوریها،  نینوساز این یکی ساختند. و 

 برو . این دو بابل را بنا کرد سمیرامیس زنی بود که با شوهرش به رقابت برخاست همسر او،

 به دست مادها افتاد. ری بعدهااما امپراطو دند تسلط پیدا کرآسیا 

 (Assyria)( با استفاده از کار استرابو، نام بعد از میالد 31)حدود  ارشددو نسل بعد، پلینی    

  (Flavius Josefus)را برای امپراطوری ترجیح می دهد. هم عصر او فالویوس ژوزفوس

 (Syria)اشاره می کند و نام  (Assyria)مصرانه به امپراطوری به صورت به همین ترتیب 

ر ذاری باین نامگ می برد.را برای اشاره به امپراطوری سلوکی و ایالت رومی سوریه به کار 

اش علیه پیشی می گیرد که بعد از لشکرکشی   (Trajan)ناموقعیت بعد از حکومت تراژ

با الحاق  احتماألو آشور نامید )ورد وجود آه میالد( ایالتی را در شرق ب بعد از 112پارتها )

موطن مه آشوری ها موفق شده بودند آن را ضمیکه   (Adiaben)ایالت نیمه مستقل آدیابن

 . (باستانی خود  کنند

 ق،شردر  (Assyria) غرب و اسیریادر (Syria)به وجود آمده بین سیریا  جدید تفاوت   

و  می کند مطرحرا  دو ساتراپی هخامنشی آتورا و مادا  بر شکافته شدن  امپراطوری آشور

 می توان آن را به صورت زیر شرح داد.
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 به هم ، (Syros) سیروس صفت مورد اشاره قرار گرفت، قبأل  که  استرابو روایتدر       

و هم به صورت  می کند(اشاره  به ساکنان امپراطوری آشور)که تاریخی  مفهومصورت یک  

د خود را آشوری می نامیدن به متکلمان به زبان آرامی  کهشناسی بومی )که  زبانتوصیف یک 

 (Syro –Media)آشوری ـ ماد می گیرد. منطقه ای که مورد استفاده قرار می کند( اشاره 

جایی که آرامی بطور عموم به جای زبان های  ده می شد، قسمت آشوری شده ماد یعنینامی

است  Assyria/Syriaکه  ه آرامی زبانیرانی مورد استفاده قرار می گرفت، بود. این منطقا

به مدت طوالنی توسط امپراطوری سلوکی کنترل می شد. زمانی که کشور سلوکی ضمیمه 

 فرا آنقدر کوچک شده بود که فقط بخشقبل از میالد(، محدوده آن  21امپراطوری روم شد )

ه شده بود. ب (سوریهیا )/سوریه را در بر می گرفت که اکنون ایالت رومی سیرفراتی آشور

 آشور تعریف می شد و قویأ به عنوان طوری سلوکی این منطقه هنوزامپرامانده عنوان باقی

تنها بعدها هنگامی که امپراطوری روم بیشتر به . نیازی به تفکیک آن از آشور باستانی نبود

ریه( )سو . نام سیریانیازی برای تفاوت های بیشتر به وجود آمدسمت شرق گسترش یافت، 

برای آتورا/ادیابن فرا  (Assyria)آشورنام د، در حالی که اکنون برای ایالت رومی  تثبیت ش

ه ک به نظر می رسد  . همین طوردر آینده برای آشور باستانی در نظرگرفته شده بودو  دجله 

لغات آرامی برای آشور هجای آغازین که  واقعیات زبانی استاین تفاوت  منعکس کننده این 

 لهجه های شرقی آن را حفظ کردند.از دست داده اما در  یغرببخش خود را در 

در  دوهر( یا )بدون توجه به معنی بعدی آنها در یونانی و التینسیرسیریا و اجمع بندی:     

امی به عنوان رزبان آبه که متکلمان  کنند، در ضمن این میاصل به امپراطوری آشور اشاره 

چگونه، . شناخته شد وریمورد استفاده آنها به عنوان خط آشخط شدند و آشوری ها شناخته 

 شوری ها با آرامی ها و زبان آرامی به وقوع پیوست؟آشور و آ  چه هنگام و چرا این ادغام

 فرات گسترش یافته بود و ازفراتر از قبل از میالد  16قبأل در قرن  امپراطوری )آشور(   

پادشاهان از میالد،  قبل 3در قرن  دادند.آن نقطه به بعد  آرامی ها اکثریت جمعیت آن را تشکیل 

 هدف از این سیاست  ورا آغاز کردند،  و ادغام   یکپارچه سازیآشوری یک سیاست فعال 

. ودندب گذشته خشم امپراطوری را برانگیخته درشورش های بی پایانی بود که  پایان قطعی

 دت جدیغی اکنون به عنوان ایاالشد. کشورهای یا این سیاست جدید به زودی مشاهدهنتایج 

مردم به سایر مناطق تن از صدها هزار  ند و از این طریقه بودشدامپراطوری میمه ض

به روش آشوری و  به طور کامل بار دیگربودند و کشور ضمیمه شده  امپراطوری رانده شده

        ،سیستم خدمت اجباری یک  سیستم واحد مالیاتی وشامل تحمیل  این امربود. سازماندهی شده 

 اداریک مرکز ـی به یـی محلـهر سلطنتـل شـد، تبدیـاس های واحـ، اوزان و مقیاداردهـاستان
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 رامی  بود.یعنی آیک زبان و خط جهانی باالتر از همه تحمیل  و  آشوری،

 ز فلسطین تا ایران مرکزی را پوشاند ا ،)ق .م( سیستم ایالتی تمامی مشرق 1در پایان قرن    

 صحبتبه آرامی در تمام امپراطوری  بیشتری یافت. در این زمان توسعه)ق .م(  3و در قرن 

 بود. غالب جا همه د و فرهنگ امپراطوری آشوری به مدت چندین قرن درمی ش

ود بیک وحدت و هویت ملی دن آشور یک سیاست حساب شده به منظور ایجاد  آرامی کر   

ن ملل وزباتجمع ده بود و امپراطوری به صورت یک توده آزاد از بدست نیامکه قبأل هیچگاه 

با وجود اینکه زبان اکدی موقعیت  .را پرداخت بهای آنانده بود و در نتیجه های مختلف باقی م

خود را به عنوان زبان طبقه حاکم حفظ کرد وکتیبه های خطی به منظور حفظ پرستیژ مورد 

ون امپراطوری شد.  بداز سیستم حکومتی ه قرار می گرفت، بزودی زبان آرامی بخشی استفاد

زبان طبقه  اکدی بود و سرانجامهم طراز اما کامأل فرودست، زبان مردم  آرامی تنهاتردید 

 د.نیز گردیحاکم 

 ادامه مطلب در شماره آینده                                                                                         
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 جایگاه زن در بین النهرین                 
                            

 ریانشامیرام داودپو                                                        

 

 
بین النهرین خاستگاه تمدن جهانی می بنا بر نوشته های جامعه شناسان و تاریخ نگاران،     

نی را پایه گذاری کردند ها تمد ها و به تعاقب آن اکدی ها، آشوری ها و بابلی باشد. سومری

رن حاضر شده است. تمدن بین کشف آثار آن از زیر خاک قرنها، موجب حیرت انسان ق که 

ی اما یکخط و زبان، ستاره شناسی و...  جنبه های شگفت انگیزی را دارا می باشد: رینالنه

 می باشد.  این جنبه ها نقش زن در آنجا از جالب ترین

جهان زیرین و دنیای مردگان نیز چون زایش و رویش  در بیشتر افسانه های بین النهرین   

های آیینی و اسطوره های پیدایش این دوران  در ید اقتدار بانو خدایان است. سروده ها و افسانه

ر چند ه به خوبی نقش فعال و بایسته زنان را در شکل گیری تمدن بین النهرین نشان می دهند.

ن موسمی و فرماندهان نظامی خود را نشان می دهند اما تأکید امردان در قالب شبان و رهبر

که دولت شهرها را  سانه ای می باشدچه حقیقی و چه افاصلی اسطوره ها بر فرمانروایان زن 

زنان در این افسانه ها در سیمای خاکی و  بنا کرده و سپس آنها را در حمایت خود گرفته اند.

ه صورتی چشمگیر، برتر آسمانی، در ساخت و پرداخت و یا حفظ و نگهداری یک پدیده ب

موز فسانه ربودن رفرینش سومری، افسانه کاشتن اولین درخت و اافسانه آ توصیف شده اند.

 شهروندی از این نمونه اند.

ام خشید نسمان زندگی بمو به عنوان مادری که به زمین و آنااز انه آفرینش سومری، در افس   

سمان را بهم پیوسته آفریده است. القا بوده ، زمین و آ نامو که خود بق افسانه،طبرده شده است. 

ا آفرید که از بهم پیوستن این دو انلیل )خدای )آن( و خدای زمین )کی( رنامو خدای آسمان 

 هوا( به وجود آمده که زمین و آسمان را از هم جدا کرد و خود در میان آنها جای گرفت.

اه نخستین آموزشگدر دولت شهرهای سومری معابدی برای پرستش ایزد بانوان بنا شده بود.    

 وجوانان در سنین معینی، ادبیات سومریشد و برای اولین بار در جهان به ن ها در معابد برپا

 شامل افسانه های مقدس و اشعار شاعران و سروده ها و نیایش های مذهبی به همراه دروس 
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مقدس"  مجموعه " قوانینموزش داده شد. ق و مناسبات اجتماعی و ریاضیات آمربوط به اخال

 روشی پیچیده از طریق تکرار یا رموز شهروندی که "کالم آسمانی یا "می"  نامیده می شد با 

جای می گرفت و این قرنها پیش از آن بود که یونانیان و همسرایی در اندیشه و روان مردمان 

قابل  دکه از تعدا مورد پرستش در بین النهرین ایزد بانوان از آکادمی های خود را بر پا کنند.

ی )همتای بابل ، ایناناجنگ و عشق( )ایزد بانویبرخوردار بودند می توان اشتارنیز توجهی 

 ا نانشهنامو، نان شراب(، )ایزد بانوی گشتی نانا، بابا، پین کر، دامکینا، دوموزی آبزو، اشتار(

سینا،  ن، نیسابا، نون گال، نین تو، نین خورساگ، نین سون، نیراستی و عدالت( )اایزد بانوی

  رد.غله( را نام ب ین ماخ، نی نی سینا و اشنان )ایزدبانوینین گال، نین گیرین، نین لیل، ن

در افسانه درخت هولوپو، اولین درخت بید )سرو( به دست یک ایزدبانو کاشته می شود تا    

ل زندگی به کار رود. افسانه می گوید که در زمانی که روشنی و هر چیز ی ساختن وسایبرا

ون ی چدیگر برای نخستین بار آفریده شد، یک درخت هولوپو در کرانه های فرات روئید ول

ن را می شکست، اینانای الهه آن را برداشت تا در باغ های باد جنوب پیوسته شاخه های آ

پرستشگاه خود در اوروک بکارد. این الهه قصد داشت از آن خوب نگه داری کند زیرا می 

ی از چوب آن بسازد. هنگامی که آن درخت می روید، اینانا می خواست یک میز و صندل

ه سمنزلگاه  آن را قطع کند ولی قادر به این کار نیست زیرا آن درخت در این هنگام،  خواهد

مخلوق به صورت دیو است. در پای درخت ماری زندگی می کند که جادوئی در او نیست. 

در وسط  (lilit)دوشیزه پریشانی یعنی لیلیت بر فراز آن درخت است. و  (Anzu)پرنده آنزو 

می  (Utu)نزد برادرش اوتوبرای کمک آن درخت زندگی می کند. اینانا بسیار نا امید است و 

می گوید که نمی تواند برای او کاری انجام دهد و الهه سرگذشت خود را دوباره  رود. اوتو

کمک کند. سپس بی درنگ جوشن  برای گیلگمش بازگو می کند و او حاضر می شود به اینانا

سنگین خود را بر تن می کند و با تبرزین بزرگ خود مار را می کشد و پس از ان لیلیت و 

. درخت را قطع می کنند و برای ساختن لوازم تشریفاتی به اینانا پرنده آنزو رها می شوند

از بخش باالی  و (pukku)عرضه می کنند. آن الهه از قاعده درخت هولوپو شئی به نام پوکو

در توصیف این است که را می سازد. دوازده سطر بعدی  (mukku)آن چیزی به نام موکو

ا ب شاید ارتباطی  گیلگمش با این ابزار چه می کند ولی ترجمه آنها دور از حقیقت است و

مردگان و یا ارواح داشته باشد زیرا متن می گوید که به علت زاری دوشیزگان جوان، پوکو 

نها پریشان می شود و مستخدمش به نام زیرین می افتند. گیلگمش از رفتن آو به جهان و موک

گرداند. گیلگمش ا را برن هود را شنیده است حاضر می شود که آانکیدو که ناله های ارباب خ

 د ولی به انکیدو خطرهای این کار را گوشزد می کند و دستورهای مفصلی در می شو شاد
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 زندگان به متضادهای دقیق اختیارش می گذارد که در جایی که همه قوانین مربوط به جهان 

 موفق وتوجـه نمی کند  دو به این توصیه ها ـار کند. اما انکیـگونه رفتـود، چـآن تبدیل می ش

نقض کند. در نتیجه مجبور است که برای هر گونه ممنوعیت جهان زیرین را می شود که 

می  مشورت با انلیل به نیپور مش که بسیار آشفته شده است، برایهمیشه در آنجا بماند. گیلگ

انکی در اریدو می فرستد. انکی به اوتو دستور می دهد  رود و او نیز به نوبه خود وی را نزد

با  ان زیرینرون می آید و درباره جهکه سوراخی در زمین حفر کند که سایه انکیدو از آنجا بی

ن ها که تک فرزند هستند به بدی رفتار می شود و آنان که سه با آگیلگمش سخن می گوید: "

 ،انی که هفت فرزند دارند  به خدایان نزدیک ترندو کس آشامیدنی آن ها  آب استفرزند دارند 

 ".ی داشته باشندا که جسمشان دفن نشده مانده است  نمی توانند آسایشولی آن ه

ن در جامعه آن روز به طور ویژه نشان دهنده نقش مهم زناافسانه های مربوط به اشتار(    

شتار که در بعضی متون دختر سین و آنو و خواهر ارشکیگال و شمش نامیده شده ا می باشد. 

 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 

 در انتقام از او با خواهش از پدر خود مرگ انکیدو را رقم میزند. رد کرده است(

در آشور و بابل نیز خدایان زن از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند و در معابد متعددی مورد   

فتند. اسامی تعدادی از ایزد بانوان سامی )بابل و اکد و آشور و....( در پرستش قرار می گر

                                                                                             زیر نقل شده است:

ی( ـ آرورو ـ آشتار)سامی غربی( ـ  سیبل )هیتی( ـ آشراتو)سامی غربی( ـ آالتوم )آناتولیای

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 

)آناتولیایی( ـ  تو )اکدی که از مامی توم مشتق شده است( ـ مزوال )آناتولیایی( ـ هالماشوایت

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 

سوریه ای( ـ کوبل )فیروگیان( ـ  شاتوشگا )آناتولیایی( کریشا )عیالمی( ـ کوبابا )آناتولیایی یا

 و )بابلی ـ دیو زن( ـ هواتی )ایزد بانویکوتهارات )کنعانی( ـ گوال )بابلی ـ شفا بخش( ـ الماشت

                                                                                          ارواح جهان زیرین(.

هرین را دگی روزمره در بین النهرین" جایگاه زن در بین الن"زن تینو در کتابنکو ژورژ   

برابر با سایر خدایان بزرگ نشـان عنوان یک عضوه ار بـشتچنین شرح می دهد: حضور ا  

یلی عمیق در جوامع ابتدایی ریشـهه بطور خـده قدرت پرستش نیروهای طبیعت است کـدهن  
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دوانده است، زیرا قوانین حمورابی، حقوق مانند شهادت دادن در دادگاه و مالکیت اموال 

ن نسه فقط در آغاز قرن بیستم زنان آکه در فرا را به زن داده بودو خرید و فروش شخصی 

لکه هور شخصیت های برجسته تاریخی مانند مهمین قوانین منجر به ظ ند ورا به دست آورد

                                                                                     سمیرامیس )شامیرام( شد.

یک نکته جالب توجه در افسانه های بین النهرین این است که در بیشتر آنها  جهان زیرین    

افسانه می باشد. در  در ید اقتدار یک ایزدبانوو دنیای مردگان نیز همچون زایش و رویش 

در این افسانه ارشکیگال خواهر اینانا نیز این امر دیده می شود. زیرزمین  فرود اینانا به

بردنیای زیرین یا دنیای مردگان حکمرانی می کند و پس از فرود اینانا به آن دنیا که به منظور 

اینانا با کمک وزیر  گسترش نفوذ خود بر دنیای زیرین است او را محکوم به مرگ می کند. اما

                                                                  خود یعنی نین شوبور از مهلکه می گریزد. 

ام وی مادر اقسنجاق های به دست آمده از قبور کشف شده در لرستان، به شکل سر بانو خدا   

ها احترام فراوانی برای مادران  قائل مبین این امر هستند که عیالمی بومی آسیایی هستند و 

 ه اند. این ایزدهزاران مجسمه از این خدا بانو در خاورمیانه به خصوص شوش پیدا شدبودند. 

یا  (Nanaya)نام داشت. آئین پرستش او به نام نانایا   (Kiririsha)شه بانو در شوش کریری

وی سومری بود و به عنوان ستاره بانن ادامه داشت. نانایا در اصل ایزدننه تا عصر اشکانیا

نیز توسط عیالمی ها  (Pinikir)بانوی دیگری به نام پی نی کر ایزد زهره مورد احترام بود. 

ذ به به عنوان طلسم و تعویگیرشمن از تصاویر کوچک ایزد بانو  به گفتهپرستش می شدند. 

 نیت فراوانی نعمت استفاده می شد.       

ا در پی  سومریها، نقش زن ـ خدا هم تغییر می کند و به جای خدا با قدرت گرفتن اکدی ه   

درخت را از آن سوی ناشناخته ها به مردم و  ،زنی که اولین درخت را کاشت، شاه یا قهرمان

سرزمین خود هدیه می کند و این کار را با تهور و شجاعت  فراوان و تحمل رنج و مصائب 

بانوان در بین النهرین است  ئی ها پایانی بر قدرت ایزدمدن آریابسیار به پایان می رساند.  آ

تاوارونا، ایندیرا و ناسی زیرا آریائی ها در اصل خدایان مذکر داشتند که از آنها می توان میترا،  

به از اقوام دیگری مانند هیتی ها و هوری ها  که را نام برد. آناهیتا تنها ایزد بانوی آریائی بود

دوران مادر ساالری پایان یافته و دوران جدیدی  ،حال با آمدن آریائی ها نان منتقل شد. به هرآ

                                                             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:   

 گی قدرتمند تن در دهند.زنان بیوه نباید و نشاید به تمکین بند 
 .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

 شکل است(. 21دارند سر فرود آورند )یک مینا برابر 

مدنی که شامل حال  تمام امتیازاتدر بابل زنان دارای حقوق مساوی با مردان بودند و از    

ود از حقوق مدنی برخوردار می شد بهره مند می شدند. حتی کنیزان نیز به نوبه خ مردان

به  یا اسناد رسمی را با مهر خود امضاء کنند. تند که به دیوان عدالت شکایت و حق داش بودند

ی خوردند و عینأ مانند ویژه زنان طبقات ثروتمند به هیچ وجه به حال شوهران خود غبطه نم

آنها هرگونه قراردادی را که می خواستند منعقد می کردند. زنان اعیان در عقد نامه خود 

 دوم را از همسرشان زدواجند. مثأل اجازه اق خاصی را برای خود قید می کردشرایط و حقو

را به  سلب می کردند. مردان نیز اگر مایل بودند در وصیت نامه های خود تمام اموالشان

زن  .یمومیت همسرانشان قرار می گرفتندنیز تحت ق ی بخشیدند و فرزندان آنهاهمسرانشان م

خود را طالق دهد اگر که قادر بود ثابت کند که زندگی گذشته اش توام با  می توانست شوهر

 و به خانه پدری بازمی هکرد در آن صورت مهر خود را دریافت پاکدامنی بوده است.

                                                                                                                                  گشت. 

در زمینه حقوق همسری نیز قانون زن را از حمایت کافی برخوردار می کرد و اگر شوهر    

همسری مرد دیگری درآید. زن خود را ترک می کرد زن می توانست تحت شرایطی معین به 

 اگر شوهر خودسرانه او را ترک می کرد زن می توانست دوباره ازدواج کند. قوانین طالق 

تأمین می کرد. زن مطلقه و فرزندانش  پس از مرگ شوهر بخشی از به خوبی  منافع زن را 

ق به امالک او را به ارث می بردند. ابتالی زن به یک بیماری دائمی زمینه ای برای طال

                                                                                                                        دست نمی داد.

زنان عیالمی در دوران اولیه بابل تا حد زیادی به مساوات با مردان دست یافته بودند.  به    

  ز حق ارثاطفال خانواده واگذار شد دختران و پسران ا عنوان مثال زمانی که حق وراثت به
در تقسیم ارث زن و مرد هر دو سهم برابر داشتند و گاه وارث فقط  مساوی برخوردار شدند.

زن بود. زنان عیالمی به معامالت بازرگانی و تنظیم اسناد می پرداختند و می توانستند  دارای 

ن شاهد در دادگاه حضور یابند و قبأل هم در نقش مدعیبرده باشند. آنان اجازه داشتند به عنوا  
  اثر انگشت کناراثر ناخن آنها را در  ، ی قراردادهاـه های گلـو هم متهم دیده شده بودند. لوح
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ده از عیالم موقعیت واالی اجتماعی و در بر دارد. همه متون باقیمان مرد طرف معامله شان 

ت همین شرایط  است که وضعیتی فراهم می آید تا ی زنان عیالم را تأیید می کند. تحادار

روزی یک زن عیالمی یعنی خواهر معروف سیلها و جده نائب الحکومه های کبیر به حکومت 

ا یادآوری رمادری یدن به سلطنت از طریق تبار متون کهن عیالمی بارها رس سوزیان برسد.

هزاره دوم قبل از میالد ایزد در عیالم نیز با پایان یافتن دوران مادرساالری در  می کنند.

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 :

ـ  زندگی روزمره در بین النهرین نوشته ژورژ کوئنتینو 1  

ـ  فرهنگ اساطیر شرق باستان نوشته گوندولین لیک. ترجمه دکتر رقیه بهزادی 6  

الواح بابل نوشته ادوارد شی یرا، ترجمه علی اصغر حکمت ـ  9  

س، ترجمه فیروز فیروز نیاـ دنیای گمشده عیالم، نوشته والتر هینت 1  

ـ تاریخ بابل نوشته لئوناردو کینگ، ترجمه دکتر رقیه بهزادی 1  

 

                    

 
 

 

روز جهانی زن مبارک                         
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 داستانهای مهاجرت

 دور ایران در آلمان

  دکتر هلن ساخو

          

خوانندگان گرامی،  طبق قول و تعهد قبلی، به علت اهمیت و پیچیدگی مقوله مهاجرت به    

اقداماتی که یک انسان می تواند  عنوان یکی از بزرگترین و در هر حال سرنوشت سازترین

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 

انی که از این از تمامی عزیز از فرصت استفاده کرده و یک بار دیگر به گسترش بپردازیم.

                                                                                   لب استقبال می کنند تشکر می نمائیم.امط

قوم، از  گذشته) و احوال مشابه بسیاری از هموطنانداستان واقعی زیر که شرح اوضاع    

تقدیم می کنیم و امیدواریم مورد توجه شما قرار است را به شما خوانندگان عزیز  (دین و ایمان

در این داستان تجربه و عواقب مهاجرت برای دو نسل نزدیک به هم )پدر و دختر(، بگیرد.  

نقش بسیار  ار دوستی و همیاری بین انسان ها،گذشته اش، در کناز بیگانگی انسان از خود و 

)همانطور که ما به عنوان یک ملت ن ها اساسی و یگانه زبان در برقراری ارتباطات بین انسا

باستانی قرنهاست چه در خانه و خانواده، چه در دانشگاه و کنفرانس، چه در انجمن ها و 

ردن آنان و هم چنین در جدا ککلیساهایمان و چه در نوشته هایمان در این بولتن تأکید کرده ایم( 

                                                                                              .از همدیگر، منعکس شده است

عزیزان را به برخی نکات منجمله مسئله مهم "اقلیت" یا "اکثریت" بودن  توجه خاص شما   

و تحوالت بنیادی فرهنگی، معنوی و گاهی نیز نزول اقتصادی که گریبانگیر اکثریتی است که 

م. این اولین باری است که در تاریخ معاصر ایران گذشته یکن حال اقلیت می شوند، جلب می

از مهاجرت های بی سابقه اقلیت های قومی ـ مذهبی، میلیونها ایرانی دیگر نیز در خارج از 

ولی پریشان حالی جامعه مهاجری که  . به سر می برندما وطن عزیز و مشترک اجدادی 

لموس و مهم "اقلیت بودن" را حس می کند، فقط زمانی اکثریت بود و در اثر جابجایی، نتایج م

از هر قوم و ملیتی که مهاجران  . به مرور زمان از این وضعیت نامطلوب نشأت نمی گیرد   
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ه که بخشی از گذشتخاطرات از و  همسایگاناز  سر" ، از خانه، د، از عزیزان "پشتنباش 

د. چنانچه در شماره های قبلی نیز خاطر ندور و دورتر می شوهستند  موجودیت فعلی آنها

ه سن، بدر این زمینه که به طور مستقیم  متفاوت گسترده و نشان کردیم، گذشته از تجربیات

در زمان  ر، وضعیت تحصیلی و شغلی او و...وضعیت خانوادگی و فرهنگ خاص مهاج

مهاجرت های نوین و کثرت بی  متأسفانه به علت قوانین ضد انسانیدارد،  مهاجرت بستگی

از همه جوانب متزلزل و گاهی بحران وی )پناهنده( در حالی که  یسابقه تعداد چنین مهاجران

زده است، سالهای سال در انتظار "قانونی شدن" به سر می برد و در عین حال )حتی بعد از 

انواع و اقسام  در کنار (Global Cities) ینکه در شهری جهانیبا وجود ابدست آوردن ویزا( 

ملل و فرهنگهای مختلف زندگی می کند، برخوردار از حق و حقوق شهروندی مساوی با مثأل 

بی خطر را به هر نقطه  فر ارزان، آزاد ومی باشد، حق سآلمانی ها )در این مورد بخصوص( 

یل صمهم و آینده ساز ادامه تح چنین به امکان بسیار دنیا دارد، به بهترین امکانات پزشکی و هم

دسترسی دارد نمی تواند با محیط خود کنار بیاید و به جامعه میزبان  و جستجوی کار بهتر

                                                                                                                       عادت کند.
بسیاری از مهاجرین همواره گفته اند که دلیل اصلی  .اما مسئله به اینجا نیز ختم نمی شود    

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 

د ارتباطی سالم و نوین برقرار کند. در نتیجه احساس می کند که هر دو نسل را از دست خو

ا که در بهترین داده است. او مثبت فکر نمی کند و راه حلی برای نجات خود از این خأل بی انته

                                                                     افسرده می کند ندارد. حالت، او را به طور دائم

                                        :میالدی، دانشگاه گوته، فرودگاه گوتنبرگ آلمان 6111تابستان سال 

روز آخر  آلمان شلوغ و درهم و برهم است. شگاه "گوته" واقع در شهر"گوتنبرگ"محیط دان

نای علوم انسانی و اقتصادی، کنفرانس بزرگ و طوالنی بین المللی است با همان مطالب آش

و  جهانی شدن، مرزها، مهاجرت های نوین، کار و سرمایه، بحران های اقتصادی، هویت ها

. ده ها محقق و پژوهشگر و استاد و دانشجو از ده ها کشور  فرهنگ ها، جنگ و صلح و... 

چنین قول جهان در حال خداحافظی و برنامه ریزی برای همکاری های بعد از کنفرانس و هم 

  هستند تا  بسیار زیادی تاکسی بیرون منتظر د و قرار برای تجدید دیدار و دوستی هستند. تعدا
درانتظار  همه شرکت کنندگان را به فرودگاه برسانند. من هم  بخشی از این جمع هستم و

،  ترک ی هستند: ـا نیز مانند اکثر شهرهای مشابه، اغلب رانندگان تاکسی خارجـتاکسی. اینج  

   سومالی،ترک، کرد، عرب، افغان، اهالی اروپای شرقی، هند، پاکستان، بنگالدش، سودان، 

 

 

܇ܫܡܝܪܡ19܇ܣܬܘܐ܇0214                                            60  



 

شدن" زبان حاکم "جهانی دیگر. این جا نیز زبان  انگلیسی که فعأل ایران و انواع ملت های   

ز مبادالت و داد و ستد های حرفه ای ـ علمی، فرهنگی و سیاسی است، در سطوح مختلف ا  

گرفته تا مکالمات ساده و محدود روزانه حتی به صورت شکسته بسته ، به زبان مشترک تبدیل 

من نیز به همین زبان به راننده تاکسی سالم کرده و خواهش می کنم مرا به فرودگاه  می شود.

جواب ، لندن است. من از لهجه  ": " به کجا بر می گردید؟برساند. او هم به انگلیسی می پرسد

می گوید:  ".شما اهل کجا هستید؟ "انگلیسی او متوجه می شوم که ایرانی است. می پرسم:

گذارم بی حوصله و عصبی است. او را به حال خود می  "مراکش، اسپانیا، یا هر جای دیگر."

هی فرودگاه  می شویم.                       د و در سکوت کامل راتا هر کس که می خواهد باش  

م زنگ می کار کردن هست اما کمی بعد تلفن همراه راه طوالنی است و وقت برای مدتی   

راننده تاکسی به  حرف می زنم و دوباره مشغول کارم می شوم. خورد. با خویشاوندی عزیز

با لحنی مردد به زبان  تدریج از پشت فرمان تکان های غیر ضروری می خورد و باالخره

توأم با کمی مالمت و با  م که با حیرت"خانم شما آشوری هستید؟" معترف د:فارسی می پرس

هرجایی بودید، چطور آشوری از یا  ما که تا حاال مراکشی، اسپانیاییش"لحنی جدی می گویم: 

را؟ آیا آب درآمدید؟ شما به یک مکالمه طوالنی شخصی گوش دادید و هیچ چیزی نگفتید. چ

دیگر خودتان را به درستی معرفی کنید؟ شما از چه  واقعأ نمی توانستید مانند همه ملت های

باشیم؟ واقعأ نمی دانم  چیز آشوری بودن شرمنده اید؟ کم بدبختی داریم و حاال شرمنده هم باید

                                 "رفتاری درست و اصیل نیست . ،چه بگویم آقا. فقط مطمئن باشید این رفتار

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 

های بزرگ و وابسته به جنوبی ها آشنائی دارید یا نه. ما مثل تهرانی ها نیستیم. ما در خانواده 

هم بزرگ شده ایم".  در او غمی آشنا می بینم. از تجربه مهاجرتش می گوید و از زندگی فعلی 

یده ما دیگر به فرودگاه  رس اش که ظاهرأ سرشار از یأس و ناامیدی و احساس شکست است.

داند؟ او از کجا آشوری می  مهم فراموش شده است،مطلب  ایم و من متوجه می شوم که یک

و همچنین  "بی توجهی اولیه اش"که برای جبران  هواپیما تأخیر دارد و احمد خواهش می کند

ادامه صحبت هایش تا زمان پرواز، مرا به یک فنجان قهوه میهمان کند. او خواهشی نیز دارد 

 میل می پذیرم. می خواهد داستانش را بنویسم و در جایی مناسب ثبت کنم. بقیه این که با کمال

فرودگاه ضبط شده است که   وری()غذاخ کانتینگزیده ای است از مکالمه ای که در  وگفتگ

                                                                                             عینأ منتقل می کنیم.آن  را 

قدر آشفته خاطر و ینآگاهی به نظر می رسید، پس چرا اشما مرد شریف، زحمتکش و "ه:   
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                                                                                             "مضطرب هستید؟

م ـرده ام همه چیز به هـک که ایران را ترـم. از وقتی کـر خودم هم نمی دانـباور کنید دیگ"ا:    

نه  ریخته. از این جا متنفرم. هزار سال دیگر هم به این جا عادت نخواهم کرد. نه به مردمش،

 نه به زبانش. پانزده سال این جا زندگی می کنم، از سن سی سالگی. بعد هم خود به هوایش و

می  یدهد. ایرانی از ایرانایرانی، ایرانی را لو می  است! ایرانی ها، شما نمی دانید چه خبر

همان فرهنگ تعارف، چشم و هم چشمی و پوچی  هیچ کس به دیگری اطمینان ندارد. گریزد.

رند، مخصوصأ دیمی تر هم که محلی به ما نمی گذابین اکثریت آنها رایج است. مهاجرین ق

بعد  تحصیل کرده ها یشان. دوست و فامیل از هم بیگاری می کشند و به هم کلک می زنند و

قطع رابطه می کنند. باور کنید اگر این دوست  هم از همدیگر متنفر می شوند و آخر سر

شما واقعأ مردمان  آشوری من نبود، شاید من تا حاال مرده بودم! من فقط به او اطمینان دارم.

شریفی هستید و دروغ نمی گوئید. من دو سال در منزل او و خواهرش زندگی کردم و از این 

آنها بدون هیچ چشم داشتی و صادقانه با ت که با زبان و فرهنگ شما آشنایی دارم. طریق اس

من مثل کس و کار خودشان رفتار کردند. االن هم وقتی خیلی دلتنگ می شوم با آنها درد دل 

شما  زندگی کنم یا نه. خواهش می کنم حاال هم واقعأ نمی دانم آیا می توانم این طور می کنم. 

                                    "د، بگوئید من چکار باید بکنم؟نفرانس مهاجرت بودیدر ک االنکه 

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، 

ای به موقع و گشت به مدت طوالنی و بعد عدم امکان یا عدم آمادگی برای بازگشت هعدم باز

اگر شما با هزاران اتفاق بدتر از این اتفاق افتاده است. ، ل تاریخ بشرمکرر می باشد. در طو

فرهنگ و تاریخ ما آشنائید و آن را اصیل و شریف می دانید، آگاه هستید که خود ما مثل ده ها 

قلع و قمع شده ایم. خوب می بینید که هنوز  تاریخ پرفراز ونشیبقدر در طول این ملت دیگر چ

باز به  هم  پایداریم، با همان خصوصیت های اصیل باستانی. در عین اینکه در حال حاضر

زور خمپاره یا به طور مالیم تر داریم از سراسر سرزمین های اجدادیمان ریشه کن می شویم.  

ی این سالها کسب کرده اید به تجارب بی شک ارزنده ای که در طاشید و شما سعی کنید آرام ب

به قول خودتان فقط برای کار و زندگی بهتر برای خود  د و به یاد داشته باشید که شمافکر کنی

                     چرا برنمی گردید؟"مه ناراحتی و افسردگی و فرزندانتان آمدید، در صورت این ه

ر بود. من غلط کنم دیگر به ایران برگردم. بعد از مدت ها برگشتم. نمی دانید ا: "کاش این طو

کنید سالها منتظر ویزا بودم. چقدر وحشتناک بود. انگار از دو دنیا، دو کره مختلف بودیم. فکر 

واقعأ  ن زمان غیر قانونی کار می کردم. البته بعد از ویزا هم در این کار ماندم. سفر اولم تا آ  
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این که من در غربت  آزار دهنده بود. عده ای مرده بودند که از من کتمان شده بود، مثأل بخاطر

تم. روابط خانوادگی کامأل آن ها را نمی شناخ نو به دنیا آمده بود که من اصأل بودم. نسلی

نشسته یا عوض شده  ه عنوان کسی می دیدند که روی گنج قارون شده بودند. مرا یا ب عوض

می دیدم. در یا کم رنگ شده و یا ده ها چیز دیگر. به خدا من اوضاع آنها را بهتر از خودم 

 کنار هم هستند و هر چند همیشه گله دارند سفره شان همیشه  پهن و رنگین است. در سفر اخیر

 ر دردم بیشتر شد. یا به لهجه فارسی اش گیر می دادند، یااین با دخترم را هم با خودم بردم.

ساکت و ساده  که به او و طرز رفتارش یا بهپیدا می کردند می خندیدند یا باالخره سوژه ای 

اسپانیا یا ترجیح می دهد با هم به  ه است. گفتنداو را معذب می کرد و باشد  بودنش مربوط

                              "واج مانده ام. چه کار باید بکنم؟ م هم هاج ونمی دانم. خود  واقعأیا برویم. ایتال

و از کنفرانس مهاجرت پرسیدید؟ شما باید  "چه کار کنم؟"آقا جان، مگر چند بار نگفتید "ه: 

ین طور ادامه دهید هم گذشته و هم آینده خود را از ر این حالت غلبه کنید. زیرا اگر احتمأ ب

د. در رابطه با عزیزان ایران که به هر حال بخش مهمی از وجود، خاطرات دست خواهید دا

نه از فرصت هایی که شما و و گذشته مهم خود شما هستند، باید در نظر بگیرید که آنها 

. در مورد هستند فرزندانتان دارید بهره مندند و نه مانند شما با دهها فرهنگ و مسئله دیگر آشنا

با درک روحیه او و هویت جهانی اش در کنار اصالت خانوادگی و دختر عزیزتان هم باید 

دیگر اقوام  نخورده پدر و مادر بزرگ و انی او را تشویق به درک هویت دستفرهنگ ایر

بین این دو نسل. وهللا مطمئن باشید که تا  نموده و پلی باشید برای برقراری ارتباطی سالم تر

باعث   بین آنها وجود نخواهد داشت و این واقعأبیست، سی سال دیگر هیچ نوع رابطه ای 

                                                                                                               "تأسف خواهد بود.

در حال حاضر همه از من ناراضی شما باز حرف های کنفرانسی زدید. من می دانم که "ا: 

وری ها و هم دخترم. خود من هم از همه ناراحت تر! هیچ چیز زندگی ام درست  هم آن ند،هست

                                                                            "نیست. حاال شما می خواهید پل هم بزنم!؟

وجود ندارد. ما  یر از اینس باشد و چه در خیابان، راهی به غباور کنید چه در کنفران"ه: 

وعی طعم غربت، تنهایی، دورافتادگی و نژادپرستی نوع جرین که همگی بدون استثناء به نمها

غربی را چشیده ایم، باالخره باید حداقل بهره را از این همه تجربه ببریم. اگر شما یک رابط 

همانطور  ،ر دو فرهنگ را به هم نزدیک نکنیدسالم بین این دو نسل نباشید و جوانب مثبت ه

 ، غمگین و ناراحت خواهید بود. برای رهایی از این مخمصه سه که خودتان مکررأ می گوئید

   دن و یا فعاالنه،ـال و بی حس شـن، بی خیه آلماـل شدن در جامعـدارد: حـود نـوجبیشتر  هرا
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که همیشه ما شرقی ها است  یکه بسیار فراتر از احساسات خام ) عاطفه واقعی منصفانه و با

مسئولیت پذیرفتن، برنامه ریزی همه جانبه کردن،  سیل های ناگهانی غافلگیر می کند( را مانند

                                                                      "پیشرفت کردن و زندگی بهتر ساختن.

  ه اوـرت بـی که مهاجـی است از خروار، نمی تواند با مسائل مهمـد که داستانش مشتـاحم 

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 

که  ز فرصت برای فرزندش، دل مرده و ماشین وار زندگی می کند. او هم چنین می داندپر ا

انتظارات  ،رشپرو  ،ا فرزندش، دختری که با تجربیاتبا تنه در آینده نزدیک در رابطه خود

                                و آرزوهای دیگری بزرگ می شود، مشکالت دیگری را در انتظار دارد...

و همه  حمد، دوست اصیل و وفادار آشوری اشه امید آرامش و سالمتی جسم و جان برای اب   

                                د.نمهاجرین زحمتکش از هر قوم و ملت و یا دین و ایمان و باوری که باش

 

 

 

میالد مسیح و سال نو میالدی            

مبارک باد   6111                     

        برای همه سالی نیکو                 

آرزو می کنیم                      
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آشوری آشپزی  
بقلم شامیرام داودپوریان                     

 

 

دارند.غذاهایی که در مناسبت های مختلف پخته می شوند و مصرف روزمره ن  

 

زایمان غذاهای ویژهالف ـ   

تهیه  وی اقوام دیگرای خاصی توسط مادر عروس یا برای زنی که زایمان کرده باشد غذاه

طبق رسوم می شود. اعتقاد عموم بر این است که این غذاها باعث تقویت بنیه زائو می شوند. 

                               از زایمان از این غذاها میل کند.زائو باید تا چهل روز بعد قدیمی 

 سپیرا )ܣܦܼܝܵܪܐ(

ق.غ فلفل سیاه 1ق.چ نمک و  1عدد ـ  5مواد الزم: تخم مرغ   

این غذا همان تخم مرغ زده شده است که در روغن داغ سرخ می شود. البته بهتر است که 

اهی گ .قوام بیشتری داشته باشدا خاگینه حاصل به تخم مرغ اضافه شود تنیز یک ق.غ آرد 

 روی این غذا شیره انگور می ریزند و میل می کنند.

 

  هاسیدا )ܵܗܣܼܝܵܕܐ(

لیوان روغن یا کره 1لیوان آب ـ  3مواد الزم: آرد ـ یک لیوان شیره انگور ـ   

ابتدا شیره انگور و آب و روغن را جوش می آوریم. و از روی آتش بر می داریم. نصف 

دقیقه صبر می کنیم  5 و قابلمه را باز می گذاریم و در ریختهان آرد را روی این مخلوط لیو

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 

                           شود. ترغلیظ شده باشد می توانیم کمی آب جوش اضافه کنیم تا آبکی 

ܐ( ܸܫ̈  َخشه )ܼܚܲ
 

 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 

     دن دندان نوزادان است. ممی شود. َخشه غذای ویژه جشن درآنادویه استفاده  این غذا از

 

: روزه  ی ویژهغذا ها  

قبأل شرح داده شده است.  شله بلغور و شله برنج  

 

ܐ(  خوشاوه سلماس )ܚܲܘܵܫܼܒܸ̈

 

کیلو گشنیز  1کیلو ـ  1لیوان بلغور ـ آلوچه خشک  1لیوان  نخود ـ  1ه ـپلیوان ل 1مواد الزم: 

                       ق.چ نمک و فلفل قرمز 1استکان روغن کنجد ـ  1اج ـ و جعفری و اسفن

سپس  آلوچه خشک را جوشانده و هسته هایش را  و بلغور را می پزیم. نخود ابتدا لپه و

درآورده و به لپه و نخود و بلغور اضافه می کنیم. در مرحله بعد روغن کنجد را در قابلمه 

سبزی کوهی( را هم آخر سر می ریزیم و یا ) شده و سبزی آشمی ریزیم. پیاز حلقه حلقه 

                                                                می گذاریم بپزد. این غذا مانند آش است.

 

  دلمه روزه: )ܕܲܘܠܵܡܐ ܕܵܨܘܵܡܐ(
 

 عدسوچیتی  لوبیا ،نخود ،گردوی چرخ شده استکان از: 1  رگ مو ـبم کیلو ینمواد الزم:  

ونمک                          فلفل  ق.چ1ـ غ روغن ق. 5عدد پیاز ـ 1 ـنیم کیلو سبزی دلمه   ـ  

 و با نیم کیلو سبزی دلمه و پیاز و روغن و فلفل قرمز گردو، نخود، لوبیا و عدس  را مخلوط 

م. سر پزی می  لیوان آب  و کمی نمک 3 ـ 2در برگ مو می پیچیم و با  . سپستفت می دهیم

                      و میل می کنیم. را روی آن ریختهسکَسته ) سس رب گوجه با پیاز( ک سفره

 

ܐ ܕܸܓ̈ܖܸܣܐ(  شورواد ِگرسه )شوربای لپه؛ ܫܼܘܪܼܒܵ

 

ق.غ رب گوجه ـ نمک  2ق.غ روغن ـ  3عدد پیاز متوسط ـ یک استکان لپه ـ  1الزم:  مواد

                                                 دد تخم مرغع 1ق.چ ـ 1و فلفل قرمز از هر کدام 

ابتدا پیاز را سرخ کرده و فلفل قرمز را اضافه می کنیم. لپه را که قبأل پخته شده همراه رب 

حرارت را  لیوان آب اضافه و 3سپس  .کمی تفت می دهیم گوجه به پیاز اضافه می کنیم و

ه بآهسته  یک عدد تخم مرغ را خوب می زنیم و از این گذاریم جا بیفتد. بعد کم کرده و می

                    .                صورت دایره  به شوربا اضافه کرده و هم می زنیم تا پخش شود
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ܠܼܘܣ( ܵ  پوره سیب زمینی )ܵܡܪܟ 

ق.غ رب  3ق.غ روغن ـ   3عدد پیاز بزرگ ـ   1زمینی متوسط ـ عدد سیب  5مواد الزم: 

نمک  فلفل قرمز وق.چ  1گوجه ـ   

را اضافه می کنیم. و فلفل کرده و در روغن سرخ می کنیم. سپس رب گوجه  پیاز را حلقه 

با گوشت کوب به  به آن اضافه می کنیم و سیب زمینی را که قبأل آب پز شدهدقیقه  5پس از 

به هم می زنیم  در تابه می ریزیم وو نمک را  لیوان آب  2 درمی آوریم. سپس صورت پوره

                                                                    دقیقه روی حرارت کم بپزد. 11می گذاریم و

 

 پوره سیب زمینی به روش سلماس

ـ کمی ریحان  بزرگ عدد پیاز 1 استکان گردو ـ 1ـ  متوسط سیب زمینیعدد  5مواد الزم: 

نمک فلفل قرمز و ق. چ  1ـ  سیاه خشک  

خرد کرده قبأل پیاز خرد شده و مغز گردو را که  . سپسمی کنیمله  ز وسیب زمینی را آب پ

این  اضافه می کنیم. و در آخر ریحان سیاه را در آن ریخته آورده ایمرصورت پودر ده و ب

                                                                           غذا بدون روغن تهیه می شود.

 

   ماشی  قبأل شرح داده شده است.

 

 گالی )ܵܓܠܼܝ(

این خوراکی که در روز پالو یعنی  نیمه ماه روزه صرف می شود،  نوعی گاتا به شمار می 

 خل آن از چندین نوعو شیر. برای داخمیر آن همان خمیر گاتا است بدون تخم مرغ رود. 

ریحان  پخته را با . گندم نخود شده استفاده می شود. لوبیا، عدس،  و چرخ دانه و حبوبات پخته

  بپزد.          د و در فر می گذارند تاوسط خمیر قرار می دهن خشک و نمک مخلوط کرده،

  پوخون )ܦܼܘܚܼܘܢ(
 

استکان  یکاز هر کدام  :ـ ارزن  ـ نخودشاهدانه ـ گندم  ذرت ـ گردان ـتخمه آفتاب  مواد الزم:

)نصف استکان( کشمش                                                             و مقدار کمی   
آنها  اضافه  می کنیم. سپس همه مواد فوق را وزن کرده و معادل وزن کل آنها گندم یا نخود 

فوق را  وادم .وب خیس بخورندخ تا آب و نمک خیس می کنیمدر ساعت  4ـ  5به مدت  را  
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صورت پودر در می آوریم. از این پودر ه با آسیاب ب آخریم و درده میسپس تفت  پخته و

) و در آخرین شب روزه نینوا استفاده می شود و عموم مردم اعتقاد دارند که با خوردن آن 

ینده خود را در خواب و بخوابند( همسر آ به شرطی که پس از صرف آن صحبت نکنند

                  . که لیوانی آب به دستشان خواهد داد و تشنگیشان رفع خواهد شد خواهند دید

                                                                                                  

 مرتوخه )ܸܡܪܬܼܘܵܚܐ(

جامد یا کره روغننیم کیلو آرد و ا کیلو مواد الزم:   

شود و طعم  تفت داده  کاملبه طور هیم که آرد مواد فوق را در قابلمه به اندازه ای تفت می د

امی ندهد. از مرتوخه برای پرکردن داخل کده استفاده می شود. و همچنین از غذاهای مورد خ

                                                     روز قدیسین ( می باشد. دوخرانا ) یادمصرف در مراسم 
                                                

 

 

شامیرام را که با کمک های نقدی خود  انجمن بانوان گرامی دوستان از        

سپاسگزاریم. ،یاری نموده اند          

 

تومان    111،111                                 وریا سرگیزی              یکتخانم و       

"      111،111                                     مین                 اولین بنیا "           

"      611،111                                   آقای یزدانشیر سرحدی                    

"       111،111                                 دکتر سرگون گیورگیس          "         

"       111،111                                             دکتر نینوس اوراهیم   "        

"        1،111،111                                دکتر آشور مرادخان              "       
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 شامیرام
 بولتن انجمن بانوان آشوری شامیرام

 

ܝܘܡܐ ܬܼܒܝܠܝܐ      
ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ       
ܒܫܒܛ 12       
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