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 ܐܡܐܐ ܫ̈ܢܐ ܕܣܝܦܐ

 ܫܡܝܪܡ ܕ. ܦܘܪܝܐܢ

ܡܵܬܐ     ܼܘܲ ܦܵܬܐ ܕܸܫ݇ܢܵܬܐ ܚܵܕܐ ܼܩܲ ܚܼܠܲ ܩܵܡܐ ܕܸܒܝܬ ܢܼܝܵܣܸܢܸ̈ܐ ܘܼܫܲ ܫܼܘܵܪܵܝܐ ܕܼܐܲ
ܦܸܨܵܚܢܵܬܐ ܝܵܠܲܗ.  ܦܼܝܪܵܬܐ ܘܼܡܲ ܚ  7676ܸܫ݇ܢܵܬܐ  ܐܼܝܵܢܐ ܒܫܼܘܵܪܵܝܐ ܕܼܫܲ ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܼܘܲ

ܝܵܦܐ.  ܪܵܚܐ ܕܢܼܝܵܣܢ ܕܼܝܸܠܗ ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܣܲ ܢܵܩܵܝܐ ܒܼܝܲ ܡ ܵܐܼܢܲ ݇ܕ ܣܼܝܩܼܘܵܡܐ ܟ ܸ  011ܒܼܚܲ
݇ܕܡ ܵܐܕܝܼܵ  ܵܡܐ ܕܡܫܼܝܵܚܸܝܸ̈ܐ ܫܼܘܸܪܐܠܸ  0106ܒܢܼܝܵܣܢ  42ܐ ܗ.ܕ. ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܼܡܢ ܼܩܲ ܠܼܥܲ ܗ ܩܼܛܲ

ܸܢܐ ܒܐܸ ܥܼܲ  . ܸܫܸܢܸ̈ܐ 01ܵܡܵܢܸܝܸ̈ܐ ܘܡܸܬܚܸܠܗ ܠܸܡܬܵܚܐ ܕܡܦܵܪܛܼܘܪܼܘܵܬܐ ܕܥܼܘܬܼ ܡܖܸ̈ܵ
ܠ ܝܵܦܐܦܵܠܵܛܐ ܕܩܼܛܲ ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܐ ) 456615111ܕ:ܐ ܵܡܘܵܬܐ ܝ݇ܗܘܵ  ܼܥܲ  1115661ܵܓܵܢܸܬܸ̈

ܡܵܢܸܝܐ5  ܸܝܐ ܘ 6615111ܵܐܖܸܸ̈ ܡ  6115111ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܠܼܝܵܠܐ ܵܝܘܵܢܸܝܸ̈ܐ ܼܥܲ ݇ܕ ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܼܩܲ ܼܚܲ
ܸܢܐ. ܐ ܡܫܼܝܵܚܸܝܸ̈ܐ ݇ܐܸܚܖܸ̈݇                                       ܕܸܐܡܵܘܸܬܸ̈

ܝܼܟ ܕܦܼܘܸܩܕܸܠܗ     ܵܒܐ: ܼܐܲ ܕܼܝܫܼܘܸܬܗ  ܟܼܘܡܵܪܐ ܼܪܲ ܪܵ ܵܦܵܦܐ ܼܩܲ ܢܣܼܝܣ ܦ 
ܡܸܬܗܒܗܼܲ  ܠ5 ܡܼܙܲ ܝܵܦܐ ܕܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܦܝܼ ܩܼܛܲ ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܝܕܼܝܥܵܝܐ ܒܸܫܵܡܐ ܼܥܲ

ܠ ܝܼ ܕܩܼܛܲ ݇ܕܵܡܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܵܕܵܪܐ ܕܸܥܣܖܸ̈ ܡܵܢܸܝܐ5 ܲܗܘ ܼܩܲ ܵܡܐ ܕܵܐܖܸܸ̈ ܢ ܘܩܼܘܸܘܵܡܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ
ܠ ݇ܕܡ ܩܼܛܲ ܐ ܵܐܠܵܡܵܢܸܝܸ̈ܐ ܵܓܘ ܦܵܠܵܫܐ ܼܡܢ ܼܩܲ ܝܵܠܵܘܸܬܸ̈ ܕ ܼܚܲ ܵܡܐ ܕܝܗܼܘܵܕܸܝܸ̈ܐ ܒܼܝܲ ܼܥܲ

ܪܵ  ܵܢܐ. ܵܦܵܦܐ ܦ  ܡ ܢܣܼܝܣ ܸܬܼܒܼܝܵܠܵܝܐ ܬܪܼܝܵ ܦܼܝܪܼܘܵܬܐ ܡܼܘܢܸܗܸܪܗ ܠܵܐܵܗܐ ܫܵܪܵܪܐ ܟ ܸ ܒܼܫܲ
ܪܼܝܪܼܘܵܬܐ  (ܣܵܪܼܒܵܬܐܟܵܦܪܵܬܐ )ܕ ܒܸܣܵܪܐ ܼܡܢ ܼܡܲ ܐ ܸܠܐ ܼܡܲ ܕܫܼܘܠܵܛܵܢܐ ܕܬܼܘܪܟܼܝܵ

                                                 ܕܵܐܵܗܐ ܓܼܘܢܵܚܐ.

ܝܠܵ  (0106ـ  0146) ܸܫܸܢܸ̈ܐ 01ܒܸܡܬܵܚܐ ܕ    ܪܵܬܐ ܼܚܲ ܼܝܲ ܵܟܸܝܐ ܒܼܗܲ ܐ ܕܬܼܘܖܸ̈ ܵܘܸܬܸ̈
ܚ  ܕܼܢܲ ܸܝܐ ܒܼܡܲ ܐ ܕܵܐܬܲܘܖܸ̈ܵ ܝܗܝ ܵܡܬܵܘܸܬܸ̈ ܵܕܸܝܐ ܣܸܦܚܠ݇ܗܲܘܢ ܼܥܲܠ ܟܼܠܲ ܝܡـ ܕܩܼܘܖܸ̈ ܵܢܐ ܼܬܲ

ܵܠܡܵ  ܠ ܐܼܘܪܡܼܝ ܘܼܣܲ ܐ ܼܗܲ ܸܢܐ ܕܬܼܘܪܟܼܝܵ ܐ ܘܥܼܘܡܖܸ̈ܵ ܐ ܦܼܝܫܠ݇ܗܲܘܢ ܣܠܼܝܸܒܸ̈ ܣ. ܵܡܬܵܘܸܬܸ̈
ܐ  ܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܘܵܪܵܒܐ ܼܡܢ ܸܢܩܼܒܸܸ̈ ܸܙܐ ܩܛܼܝܼܠܲ ݇ܕ ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܐܼܘܖܸ̈ ܐ. ܼܚܲ ܡܼܘܩܸܕܸ̈
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ܝܗܝ ܠܘ ܐ ܠܼܘܒܼܠܲ ܼܒܖܸܸ̈ ܣܼܝܪܼܘܵܬܐ. ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܕܥܼܲ ܼܫܲ ܸܢܐ ܐܼܘܚܵܕܸܢܸ̈ ݇ܗܲܘܢ ܒܼܐܲ ܸܢܐ ܒܼܐܲ ܐ ܡܖܸ̈ܵ
ܠ  ݇ܕܵܡܵܝܐ ܸܡܢܵܝܵܢܐ  0܇3ܒܸܨܸܪܗ ܼܗܲ ܵܣܐ ܒܥܵܕܵܢܐ ܕܦܵܠܵܫܐ ܼܩܲ ܕܩܼܘܛܵܢܐ. ܵܩܐ ܛܼܘܦ 

ܕܢܵܚܐ ܒܐܼܝܵܪܢ  ܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܵܕܸܡܸ̈ ܕ ܵܒ݇ܬܪ ܦܵܪܩܵܬܐ  3115111ܕܼܗܲ ݇ܗܵܘܐ ܼܟܲ
ܸܝܐ ܡܸܛܐ ܸܠܗ ܐ.       0115111ܠܩܼܘܪܵܒܐ  ܕܦܵܠܵܫܐ ܘܕܵܝܪܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܵܓܵܢܸܬܸ̈  

ܠܫܸ  011ܕܼܘܼܟܵܪܵܢܐ ܕ    ܝܵܦܐ ܦܼܝܫܸܠܗܸܢܸ̈ܐ ܕܩܼܛܲ ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܐ ܒܡ ܼܥܲ ܕ ܝܼܘܸܒܼܒܵ ܼܝܲ
ܝܗܝ ܟܢܼܘܫܸܝܸ̈  ܸܝܐ ܒܟܼܠܲ ܠ ܐ ܕܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܐ )ܼܗܲ ܪܼܝܼܟܵ ݇ܕ ܸܡܬܵܚܐ ܼܝܲ  41ܒܪܼܝܵܬܐ. ܵܐܸܦܢ ܕܼܚܲ

݇ܕܡ ܼܝܫܸ  ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܼܩܲ ܐ ܦܖܸ̈ ܐ( ܘܒܸܥܵܠܸܠܸ̈ ܵܐܵܗܐ ܵܝܘܵܡܐ ܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܸܢܫܵܝܐ  5ܐܵܐܕܼܝܵ
ܢ ܐܼܝܵܢܐ ܸܐܕܝܲܘܡ ܢܵܩܝܼܘܬܼܘܗܝ  ܒܐܼܘܡܼܬܲ ܥܼܝܸܫܐ ܝܵܢܐ ܠܵܐܼܢܲ ܸܝܐ ܖܸ̈ ܝܗܝ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܟܼܠܲ

ܕܟܼ ܘ ܐ ܘܼܡܲ ܢܵܩܝܼܘܵܬܐ ܕܝܼܘܵܒܼܒܵ ܵܟܵܝܐ ܕܠܵܐܼܢܲ ܝܸ̈  661111ܵܪܢܼܘܵܬܐ ܕܸܕܵܡܐ ܼܙܲ ܼܡܢ ܒܼܢܲ
ܠ݇ܗܲܘܢ ܵܓܘ ܸܕܵܡܐ  ܼܘ ܓܵܢܵܗܐ ܓܼܒܸ ܢ؛ ܵܐܢܼܝ ܕܵܠܐ ܟ  ܝܗܝ.    ܐܼܘܡܼܬܲ ܵܟܵܝܐ ܕܵܓܼܢܲ ܼܙܲ  

ܠ    ܐ ܕܩܼܛܲ ܝܵܦܐ ܝܼܘܵܒܼܒܵ ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܕܼܟܵܪܢܼܘܵܬܐ ܼܥܲ ݇ܕ ܸܡܨܵܥܵܝܐ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܼܡܲ ܼܚܲ
ܐ  ܐ ܕܓܼܘܢܸܚܸ̈ ܪܼܝܖܸܸ̈ ܝܗܼܡܲ ܢ ܝܕܩܼܘܸܒܠܼܬܲ ܠ ܸܐܕܝܲܘܡ ܵܠܲܗ ܐܼܘܡܼܬܲ ܪܵܬܐ 5 ܼܗܲ ܲ ܕܼܟܼ ܵܩܐ ܼܡܲ

ܢ  ܫܥܼܝܼܬܲ ܕܡܕܼܘܸܡܪܵܬܐ ܕܼܬܲ ܪܵܬܐ ܠܘܵܩܐ ܼܡܲ ܲ ܢ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܼܟܼ ܝܼܘܼܬܲ ܢ ܗܼܝܵ ܘܠܸܙܕܼܩܲ
ܐ( ܠܸܟܣ ܥܼܲ ܐ ܓܠܼܝܸܙܸ̈  ܠܼܝܓ ܸܸ̈ ܸܢܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ)ܟ  ܐ  ܡܖܸ̈ܵ ܝܗܝ ܫܼܘܬܵܐܸܣܸ̈ ܘܠܸܟܣ ܟܼܠܲ

ܐ ܗܵܛܐ ܕܸܙܕܸܩܸ̈ ܐܵܠܸܢܸ̈ܐ ܝܵܢܐ ܒܼܪܲ ܝܠ.                  ܕܸܡܫܼܬܲ ݇ܐܵܢܵܫܸܝܸ̈ܐ ܒܸܬܼܒܸ  

ܝܸ̈     ܕ ܒܼܢܲ ܕܼܘܦܸܝܸ̈ܐ  ܸܐܕܝܲܘܡ ܼܟܲ ܐ ܘܖܸ̈ ܢ ܸܡ݇ܢܕܸܪ݇ܫ ܸܒܬܵܦܵܩܐ ܝܵܢܐ ܒܸܩܛܸܠܸ̈ ܐܼܘܡܼܬܲ
ܐ ݇ܕܸܬܸ̈ ݇ܕ ܚܼܘܵܦܵܛܐ ܓܼܘܵܪܐ 5 ܼܚܲ ܢ ܣܢܼܝܩܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲܠ ܼܚܲ ܚ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܸܒܪܵܥܵܫܐ ܝܼܘܲ

ܝܵܠܵܢܐ  ܵܕܡܼܘܸ̈ ܘܼܚܲ ܪܵܬܐ ܕܼܗܲ ܼܝܲ ܢ ܐܼܝܬ ܵܩܐ ܣܼܘܵܬܵܪܐ ܘܢܵܛܪܵܬܐ ܘܼܗܲ ݇ܕ ܸܡܼܢܲ ܲܗ ܘܟܠ ܼܚܲ
ܪܵܟܢܼܘܵܬܐ ܒܵܐܵܗܐ ܚܼܘܵܦܵܛܐ. ܢ ܵܘܠܼܝܵܬܐ ܵܩܐ ܸܡܫܼܬܲ                               ܼܠܲ
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ܕܢܚܐ ܪܼܒܝܥܝܐ ܡܪܝ  

 ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܐܬ ܩܬܘܠܝܩܝܐܬ ܕܡܕܢܚܐ

 ܫܡܝܪܡ ܕ. ܦܘܪܝܐܢ

 

ܵܡܪܝ ܸܕܢܵܚܐ ܪܼܒܼܝܵܥܵܝܐ5 ܵܦܸܛܪܵܝܪܵܟܐ ܒܵܐܵܕܪ ܫܼܘܸܢܐ ܸܠܗ  47ܒܵܝܘܵܡܐ ܕ   
ܸܕܢܵܚܐ ܕܐܵ  ܸܝܸ̈ܐ ܵܥܠܵܡܸܝܐ ܘܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܸܝܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܢܼܲ ܬܼܘܖܸ̈ܵ ܠܵܡܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܥܵ ܝܸܬܗ ܒܼܫܲ

ܕ݇  ܢ ܠܼܚܲ ܘܝܵ  ܛܼܘܸܠܩܵܠܲܗ ܐܼܘܡܼܬܲ ݇ܕ ܵܚܵܨܐ ܡܼܩܲ ܝܵܠܐ ܓܼܘܵܪܐ ܘܼܚܲ ܵܢܐ ܕܸܟܐ ܵܣܸܢܕ ܼܚܲ
ܸܝܗ.                                              ݇ܗܵܘܐ ܵܠܲܗ ܒܟܸܠܗ ܸܡܬܵܚܐ ܕܼܚܲ

ܬܵܪܐ ܕܸܥܵܪܩ  0136ܦܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܝܠܼܝܵܕܐ ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ ܵܡܪܝ ܸܕܢܵܚܐ     ܒܵܡܵܬܐ ܒܼܐܲ
ܪܵܘܵܝܐ ܢܕܲܘܸܟܐ. ܵܬܵܡܐ ܩܸܢܐ ܸܠܗ ܠܝܼܘܠܵܦܸܢܗ ܼܫܲ ܪܼܒܲ ܗ:  ܕܼܕܲ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܠܸܟܣ ܵܣܼܒܸ

ܪ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܣܼܘܦܵܝܐ  0126ܣܲܘܪܲܘ. ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  ݇ܕܥܼܣܲ ܕ ܼܝ݇ܗܵܘܐ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܼܟܲ
ܓܒܵܪܢܼܘܵܬܐ ܕܵܡܪܝ  ܵܛܐ ܕܸܥܵܪܩ. ܵܝܘܸܣܦ ܚܵܢܢܼܝܫܲܘܥ ܡܼܝܛܵܪܦܲܘܠܝܼ ݇ܬܚܲܘܬ ܼܬܲ

ܵܡܵܫܐ  ܵܒ݇ܬܪ ܬܸܪܝܢ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܕ ܵܡܪܝ ܵܝܘܸܣܦ ܦܼܝܫܸܠܗ ܣܼܝܵܡܐ ܼܫܲ ܒܥܼܘܡܵܪܐ ܕܵܡܪܝ ܒܼܝܲ
ܪܼܝܪ. ܢ ܒܼܗܲ ܼܢܲ ܫܼܝܫܼܘܵܬܐ 0166ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  ܝܼܘܼܚܲ ܐ ܕܼܩܲ ܪܼܓܵ  ܦܼܝܫܸܠܗ ܣܼܝܵܡܐ ܠܼܕܲ

ܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܣܼܝܵܡܐ ܡܼܝܛܵܪܦܲܘܠܼܝܛܵ  0174. ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ ܕܒܐܼܘܚܵܕܵܢܐ ܕܐܼܘܪܡܝܼ 
ܵܕܐ ܦܼܝܫܸܠܗ ܡܼܘܪܵܡܐ ݇ܬܪ ܗܵ ܵܪܢ ܘܫܼܘܸܢܐ ܸܠܗ ܠܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܸܬܗܵܪܢ ܘܒܵ ܕܐܝܼ 

ܐ ܕܐܵ  ܪܼܓܵ ܪܓܼܝܣ ܕܸܬܗܵܪܢܸܦܣܩܲܘܵܦܐ ܠܼܕܲ ܕ ܵܡܪܝ  ܒܥܼܘܡܵܪܐ ܕܵܡܪܝ ܓܼܝܼܘܲ ܒܼܝܲ
ܝܼܟ ܵܦܸܛܪܵܝܪܵܟܐ  0166. ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ XXIIIܐܼܝܵܫܝ ܸܫܡܥܲܘܢ  ܦܼܝܫܸܠܗ ܓܼܘܒܵܝܐ ܼܐܲ

ܝܠ ܘܦܸܠܚܸܠܗ  ܕܢܵܚܐ ܒܸܬܼܒܸ ܝܸܠܗ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܫܼܘܘܵܫܵܛܐ ܵܩܐ ܒܟܸܠܗ ܼܚܲ
ܠ ܫܼܘܵܢܸܝܗ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܵܥܠܵܡܐܕܸܥܕܵܬܐ   .ܼܗܲ
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ܕܼܝܫܼܘܸܬܗ ܦܸܠܚܸܠܗ ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ     ܕܢܵܚܐ5 ܼܩܲ ܠܵܠܵܢܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ݇ܕ ܼܥܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܼܐܲ
ܐ  ܡ ܸܥܵܕܸܬܸ̈ ܐ ܼܥܲ ܵܩܐ ܫܼܘܘܵܫܵܛܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܘܡܼܘܢܸܬܐ ܸܠܗ ܠܒܵܪܝܵܬܐ ܕ݇ܐܣܼܘܖܸܸ̈

ܝܼܟ ܸܥܕܵܬܐ ܵܩܬܘܲ ݇ܐܸܚܖܸ̈݇  ܵܝܸܢܐ ܪܬܲܘܕܲܘܟܵܣܝܵܬܐ ܐܘܲ  ܸܥܕܵܬܐ5 ܠܼܝܴܩܝܵܬܐܸܢܐ ܼܐܲ ܕܣܼܝܖܸ̈
ܕܢܵܚܐ.ܘ ܬܼܝܩܵܬܐ ܕܼܡܲ                                      ܸܥܕܵܬܐ ܼܥܲ

ܸܥܕܵܬܵܢܵܝܐ ܵܡܪܝ ܸܕܢܵܚܐ ܚܼܘܸܦܛܸܠܗ  ܒܟܵܠܲܗ ܸܡܬܵܚܐ ܕܦܼܘܠܵܚܸܢܗ   
ܝܼܘܵܡܐ  ݇ܕ ܼܩܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܝܠܕܘܦܸܠܚܸܠܗ ܼܐܲ  .ܐܼܘܡܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܒܟܵܠܲܗ ܸܬܼܒܸ

ܐ ܵܘܸܬܸ̈ ܬܖܸ̈ܵ ܸܝܐ ܒܼܐܲ ܫܵܝܸܬܐ ܵܩܐ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܲ ܕܖܸܼ̈ ܣܵܬܐ ܕܼܡܲ ܬܼܐܲ ܼܝܸܫܐ  ܼܫܲ ܐ ܝܸܠܗ ܦܖܸ̈ ݇ܕ ݇ܗܘܼܝܵ ܼܚܲ
ܚܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܪܼܘܲ ܕܼܝܫܼܘܸܬܗ ܵܩܐ ܼܡܲ ܢܵܩܵܝܐ ܕܼܩܲ ܸܝܵܡܵܝܐ ܘܵܩܐ ܢܵܛܪܵܬܐ  ܢܼܝܵܫܐ ܵܐܼܢܲ

ܝܼܘܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ. ܠܵܬܐ ܕܦܵܣܵܣܐ ܡܼܘܢܸܬܐ ܸܠܗ ܠܫܩܵ  4117ܒܸܫ݇ܢܵܬܐ  ܕܗܼܝܵ
ܬܵܪܐ  ܪܸܒܝܠ ܒܼܐܲ ܫܵܬܐ ܒܡܕܼܝ݇ܢܵܬܐ ܕܼܐܲ ܕܼܪܲ ܕܸܥܵܪܩ.        ܕܒܵܢܝܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܼܡܲ  

ܝܵܠܝܵܬܐ     ܚܠܼܝ ܕܼܘܼܟܵܪܵܢܐ ܵܡܪܝ ܸܕܢܵܚܐ ܪܼܒܼܝܵܥܵܝܐ5 ܵܦܸܛܪܵܝܪܵܟܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܸܬܼܒܸ
ܕܼܝܵܢܸܝܸ̈ܐ ܼܒܲ ܸܝܸ̈ܐ ܼܐܲ ܕܢܵܚܐ ܫܼܘܸܢܐ ܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ ܬܵܪܐ  4106ܒܵܐܵܕܪ  47ܒܣܼܝܩܼܘܵܡܐ ܕ ܕܼܡܲ ܒܼܐܲ

ܐ ܸܡܝܪܼܝܵܟܐ. ܕܐܵ  ܝܸܬܗ5 ܵܦܵܦܐ ܦܵܪܢܣܼܝܣ ܡܼܘܩܸܪܼܒܸܠܗ ܠܒܼܘܵܝܸܐܗ ܘܵܗܕܼܟܵ ܼܢܲ ܵܒ݇ܬܪ ܼܫܲ
݇ܕ ܼܡܢ ܡܫܼܝܵܚܝܼܘܵܬܐ ܛܼܘܠܸ ܕܒܪܼܝܵܬܐ "ܡܼܘܢܸܗܵܪܐ ܝܸܠܗ  ܩܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܠܼܚܲ

ܕܵܝܢܼܘܗܲ  ܢܵܩܸܝܸ̈ܐ ܘ ܡܼܗܲ ܐ ܘܠܵܐܼܢܲ ݇ܕ ܵܪܥܵܝܐ ܠܼܒܼܝܼܒܵ ܐ ܼܚܲ ܼܒܸܢܸ̈ܐ ܕܚܼܘܵܦܸܛܸ̈ ܟܼܝܵܡܐ ܕܒܼܙܲ ܼܚܲ
ܝܡܢܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܐܼܘܡܸܬܗ ܸܩܫܸܝܸ̈ܐ ܢܸܝܚܸܠܗ. "  .ܡܫܼܘܡܵܫܐ ܝܸܠܗ ܒܡܼܗܲ ܵܠܵܗܐ ܼܡܲ     ܼܐܲ
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ܕ ܒܘܝܐܐ ܐܓܪܐܬ  
 

ܪܣܼܲ  ܕܢܵܚܐ ܠܐܼܝܵܩܵܪܐ ܕܵܡܪܝ ܼܢܲ ܒܐܼܝܵܪܢ   ܝ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܵܐܸܦܣܩܲܘܵܦܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ  

ܢ ܒܸܟܐܢܼܘܵܬܐ.  ܡܸܝܵܬܼܢܲ ܝܒܼܘܵܬܐ ܘܼܡܲ ܢ ܕܼܛܲ ܼܒܵܠܼܢܲ ܚ ܠܲܗܘ ܕܼܝܸܠܗ ܼܓܲ ܵܡܘܕܼܘܸܝܐ ܝܼܘܲ
ܕܼܝܫܼܘܸܬܗ ܵܡܪܝ ܢ ܸܟܐܵܢܐ ܼܩܲ ܢ ܵܪܥܼܝܲ  ܲܗܘ ܕܒܸܣܡܵܠܸܠܗ ܕܵܛܸܠܒܸܠܗ ܘܵܦܸܪܫܸܠܗ ܸܡܼܢܲ

ܕ݇  ݇ܕ ܡܗܼܲ  ܸܕܢܵܚܐ ܪܼܒܼܝܵܥܵܝܐ ܕܼܝ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ݇ܢܵܒܵܪܐ5 ܼܚܲ ܪܵܢܵܫܐ ܼܓܲ ܵܒܐ ܼܒܲ ݇ܕ ܕܵܝܵܢܐ ܼܪܲ ܘܼܚܲ
݇ܢܵܒܪܼܘܸܬܗ ݇ܗܵܘܐ. ܵܐܸܦܢ ܕܸܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܥܵܕܢܸ  ܟܼܘܡܵܪܐ ܸܥܵܠܵܝܐ5 ܼܒܵܢܐ ܕܼܓܲ ܗ ܘܵܓܘ ܼܙܲ

ܢ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܕܵܠܐ ܦܼܘܪܫܼܘܢܵܝܐ  ܥܙܼܝ ܝܬܼܝܼܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܐܼܘܡܼܬܲ ܼܥܲܠ ܵܗܵܕܐ ܒܼܬܲ
ܝܵܡܢܼܘܵܬܐ.                                              ܕܸܪܢܵܝܐ ܘܼܗܲ

ܚ  ܐ ܝܼܘܲ ܩܪܼܘܼܒܸ ܠܵܠܸܢܸ̈ܐ5 ܼܡܲ ܝܗܝ ܼܥܲ ܢ ܠܩܼܘܕܵܡܘܼܟܲܘܢ ܘܠܩܼܘܕܵܡܐ ܕܟܼܠܲ ܠܒܼܘܵܝܐܼܐܲ
ܚ ܠܸܪܵܫܐ ܡܵܫܸܢܸ̈ܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܠܦܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܓܘܼ ܵܟܗܸܢܸ̈ܐ ܘܡܫܼܲ  ܣܼܘܸܡܐ ܝܼܘܲ ܢܵܚܐ؛ ܘܼܒܲ

ܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܵܐܦ ܠ ܵܕܸܡܸ̈ ܸܝܐ ܒܸܬܼܒ  ܕܼܗܲ ܝܗܝ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ                ܝܠ.ܸܪܵܫܐ ܕܟܼܠܲ

ܕܼܝܫܵܬܐ ܕܡܼܲ  ܢܵܬܝܵܬܐ ܵܩܐ ܸܥܕܵܬܐ ܼܩܲ ܚ ܫܼܘܘܵܫܵܛܐ ܘܼܡܲ ܕܢܵܚܐ ܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܼܘܲ
ܚܵܡܵܢܐ ܬ݇  ܸܝܐ ܼܡܢ ܵܡܪܵܝܐ ܡܼܪܲ ܕܵܝܢܼܘܵܬܐ ܕܟܠ ܲܡܢ ܕܸܒܕ ܵܦܸܐܫ ܕܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܚܲܘܬ ܡܼܗܲ

ܕܼܝܵܫܐ ܕܵܦܸܛܪܵܝܪܟܼܘܵܬܐ ܚ ܘ ܓܼܘܒܵܝܐ ܵܩܐ ܫܵܩܠܵܬܐ ܕܟܼܘܪܣܵܝܐ ܼܩܲ ܠܼܘܸܝܐ ܝܼܘܲ ܼܨܲ
ܝܵܟܐ  ܫܵܠܵܡܐ5 ܼܐܲ ܼܒܸܕܗ ܼܒܲ ܠܵܟܐ ܡܫܼܝܵܚܐ ܠܪܼܘܵܚܐ ܕܼܥܲ ܢܸܝܚ ܼܡܲ ܢ ܕܼܡܲ ܼܡܢ ܟܸܠܗ ܸܠܼܒܲ

ܵܫܐ ܘܵܠܐ ܬܵܘܵܬܐ ܐܸ  ܸܟܡ ܵܠܐ ܼܚܲ ܕ.ܕܸܠܐ ܼܗܲ ܼܒܲ ܸܝܸ̈ܐ ܕܠܼܐܲ                    ܵܠܐ ܼܚܲ

4106܇12܇00                                          
ܝ                              ܐ ܐܬܘܖܸ̈ ܐ ܕܫܡܝܪܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫܸ̈  
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ܘܡ ܐ ܕܕܡ ܐܝ  
 

݇ܗܲܘܢ ܸܐܵܡܐܐ      ܖܸ̈ ܥܼܒܸ  

ܡܵܝܘܵܡܐ ܕܸܕܵܡܐ       

ܸܠܗܼܡܢ ܲܗܘ ܵܝܘܵܡܐ ܕܸܫܡܵܫܐ ܓܸܢܐ       

ܪܵܥܐ ܫܸܪܐ      .ܸܠܗܘܸܚܫܵܟܐ ܕܵܡܘܵܬܐ ܠܼܐܲ  

ܼܡܢ ܲܗܘ ܵܝܘܵܡܐ        

ܼܝܸܫܐܕ      ܐ ܓܖܸ̈ ܝܸܦܸ̈ ܒܼܣܲ  

ܐ      ܐ ܩܼܝܸܫܸ̈ ܒܸܠܸܒܸ̈  

ܢܵܐܐ ݇ܐܸܬܐ      ܝܵܬܐ5 ܼܣܲ ܼܢܲ .ܸܠܗܵܩܐ ܼܦܲ  

݇ܗܲܘܢ ܸܐܵܡܐ      ܖܸ̈ ܐܥܼܒܸ  

ܡܵܝܘܵܡܐ ܕܸܕܵܡܐ       

ܐ       ܵܝܘܵܡܐ ܕܸܟܐܼܒܵ  

ܪܵܥܐ      ܵܝܘܵܡܐ ܕܼܡܲ  

ܐ ܠܐܼܲ       ܠܸܦܸ̈ ܪܵܥܐܵܝܘܵܡܐ ܕܢܵܦܠܵܬܐ ܕܼܐܲ  

ܪܵܦܐ      .ܒܕܼܘܡܵܝܐ ܕܼܛܲ  



4102܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇42ܫܡܝܪܡ܇  
9 

݇ܗܲܘܢ ܸܐܵܡܐܐ       ܖܸ̈ ܥܼܒܸ  

ܡܵܝܘܵܡܐ ܕܥܵܪܵܩܐ       

ܵܠܵܩܐܵܝܘܵܡܐ ܕܛ       

ܙܥܲܘܵܪܐ ܘܓܼܘܵܪܐ       

ܒܸܕܫܵܬܐ ܘܛܼܘܵܪܐ       

ܒܕܼܘܡܵܝܐ ܕܸܡܠܵܐܐ        

ܵܓܗ ܸܒܨܵܠܵܝܐ       

ܵܓܗ ܸܒܐܵܣܵܩܐ       

ܬܪܵ ܠ      ܪܵܥܐ ܦܬܼܝܵܚܐ ܐܼܐܲ ܕܵܡܘܵܬܐ ܼܬܲ  

݇ܕ ܦܪܼܝܵܚܐ      ܐܵܬܐ ܕܟܠ ܼܚܲ ܵܓܘܵܢܐ ܡܼܦܲ  

ܗܵܘܐ ܘܸܟܦܵܢܐ      ܡܼܨܲ  

ܐ      ܸܕܸ̈ ܼܝܸܙܐ ܫܼܠܲ ܚܖܸ̈  

ܸܕܦܵܢܐ ܠܸܕܦܵܢܐ        

ܐ ܩܢܼܝܵܙܐ      ܵܣܼܒܵ  

ܼܒܵܪܐ ܒܪܼܝܵܙܐ      ܼܫܲ  

ܘܵܡܘܵܬܐ ܙܪܼܝܵܙܐ       
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ܼܒܕܵ       .ܐܢܵ ܒܐܼܘܪܚ ܼܐܲ  

݇ܗܲܘܢ ܸܐܵܡܐܐ      ܖܸ̈ ܥܼܒܸ  

ܡܵܝܘܵܡܐ ܕܸܕܵܡܐ       

ܵܪܵܝܐ ܝܵܢܐ      ܐ ܸܒܓ  ܘܵܗܵܠܐ ܸܕܡܸܥܸ̈  

ܝܵܢܐ ܕܸܝܵܡܐ      ܡܼܥܲ  

ܪܫܼܘܸܪܐ ܝܸܠܗ ܡܼ ܘܵܗܵܠܐ ܸܕܵܡܐ       ܵܝܢܼܘܗܲ ܸܫܖܸ̈ ܢ ܼܫܲ  

ܓܠܼܘܗܝ      ܵܗܵܠܐ ܵܡܘܵܬܐ ܡܼܘܪܡܼܘܲܗ ܼܡܲ  

ܝܗܝ       ܝܗܝ ܟܼܠܲ ܗܲ ܸܒܚܵܨܼܕܲ ܵܟܢܼܘܸ̈ ܼܝܲ  

ܝܢܼܘܲܗ ܠܐܼܘܪܵܚܐ       ܘܼܥܲ  

݇ܠܚ ܡܵ       ܚ ܕܵܐܼܙܲ   ܦܼܘܪܵܩܢܼܘܲܗ. ܵܩܐܼܛܲ

      

ܫܡܝܪܡ ܕ. ܦܘܪܝܐܢ                          
4106ܢܝܣܢ  42                               
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 ܠ ܐ ܝܘܬ ܒܝܕܥ ܐ
ܢ ܐܒܒܓ ܢ ܠܥܙܪܝ                             

ܪܼܝـܵܬܐ ܝـܼܟ ܕܲܗܘ ܸܓـܐܵܪܐ ܡܸܩܫـܵܬܐ ܟ   ܡܼܐܲ
ܝـܵܟܐ ܸܒܕ ܵܨܸܠܝܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                                ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܼܐܲ  

݇ܕ  ܠـܵܬܐܼܚܲ ܼܐܲ ܸܟܐܵܦـܐ ܝـܸܘܬ ܵܓـܘ ܚـܵܕܐ ܼܛܲ  
ܐܸܠܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                                ܢ ܸܒܕ ܼܛܲ ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܐܼܝܼܡܲ  

ܝܵܢܐ ܕܚܠܼܝܬܼܘܟܼ  ݇ܕܡ ܼܥܲ ݇ܝܸܘܬ ܡܼܘܡܸܪܵܠܐ ܼܩܲ  
ܸܠܝܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                                ܢ ܸܒܕ ܼܚܲ ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܐܼܝܼܡܲ  

ܐ ݇ܝܸܘܬ ܸܚـܐܵܪܐ ݇ܝـܘܸ  ܝـܼܘܵܬܐܸܒܚܵܫـܼܒܵ ܬ ܒܼܚܲ  
ܥܵܠܐ ܝܸܘܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                            ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܒܫܼܘܚܵܪܐ ܼܦܲ  

ـܼܘܪܒـܼܘܲܗ ܝـܸܘܬ ܒـܸܡـܣـܸܟـܵܢـܐ  ܵܓـܢـܼܘܼܟ ܓ 
ܪܵܝܐ                         ݇ܕܡ ܼܐܲ ܥܵܠܐ ݇ܝܸܘܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ  ܼܩܲ ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܼܬܲ  

ـ ـܸܩܸ̈ ܕܼܘܟܼ ـܐܼܝــܐ ܒــܐ ܟـܼܘܵܫــܐ ܝـܵܢـــܡـܼܘܕܼܒܸ  
ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܡܼܘ݇ܕ ܸܒܥܵܙܵܠܐ ܝܸܘܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                                

ܣܼܝܡـܵܬܐܛܥܲܘܢـܵܬܐ ܸܒܚܵܫܼܒܼܘܲܗ ݇ܝܘܸ  ܬ ܼܒܲ  
ܵܠܐ ܝܸܘܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                               ܬ ܒܝܵܕܵܥܐܡܼܘ݇ܕ ܸܒܐܼܟܵ  

ܐ ܝـܵܘܢ ܢـܼܒܸܸ̈ ܝܼܟ ܼܥܲ  ܚـܠـܼܝـܵܬܐ ݇ܐܸܡܵܪܲܗ: ܡܼܐܲ
ܵܕܵܥܐܒܝ ܝܬܼܝ: ܣܒܲܘܪ5 ܵܚܵܠܐ ݇ܝ݇ܘܬܝ ܸܠܐ ݇ܝܘ݇ ݇ܐܸܡܪ                       

ܸܠــܗܕܲܘܵܥــܐ ܝـܼܒــܸܠــܗ ܕܵܝــܲܘ ܚـܸܫـܵܒܓ    
ܬ ܒܝܵܕܵܥܐ݇ܐܸܡܪܼܝ ܒܼܘܵܕܵܠܐ ݇ܝܸܘܬ ܸܠܐ ݇ܝܘܸ                               
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 ܬܼܟܫ̰ܦܐܬ

 ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘ

ܚܵܡܵܢܐ ܵܒܐ ܕܵܚܘܵܣܵܢܐ  :ܐܲܘ ܵܒܪܲܘܵܝܐ ܡܼܪܲ ܡܥܼܝܵܢܐ ܼܪܲ  

ܡܼܝܵܡܐ                      ܵܙܵܪܐ ܕܵܦܸܪܡ ܠܸܐܡܵܪܐ ܼܬܲ ܵܠܐ ܵܥܼܒܸܕܬܠܼܝ ܼܓܲ  

ܚܸܡܐ ܲ ܵܙܵܪܐ ܕܵܠܐ ܖܸܼ̈ ܕ ܼܓܲ  ܘܵܠܐ ܸܢܩܵܝܐ ܕܵܦܝܵܫܐ ܦܪܼܝܡܵܬܐ ܒܼܝܲ

ܝܠܵܬܵܢܐ                  ܪ ݇ܐܵܢܐ ܫܵܪܵܪܐ ܕܵܠܐ ܵܙܘܵܥܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܼܒܠܼܝ ܕܵܐܼܡܲ ܼܗܲ  

ܐ   ܪ ݇ܐܵܢܐ ܣܪܼܝܩܼܘܵܬܐ ܕܵܩܸܢܝܢ ܗܼܘܵܠܵܠܐ ܕܡܚܼܝܸܠܸ̈  ܘܵܠܐ ܵܐܼܡܲ

ܬܠܼܝ ܵܡܡܲܘܵܢܐ                   ܢ ܵܝܗܼܒܸ ܵܠܐ ܵܫܩܸܠܬ ܵܠܲܗ ܵܚܕܼܘܬܝܼ  :ܘܸܐ  

ܕܵܥܐ  ܬܠܼܝ ܵܠܐ ܵܫܼܒܸܩܬܠܼܝ ܕܵܠܐ ܼܡܲ ܝܵܠܐ ܵܝܗܼܒܸ ݇ܢܬ ܼܚܲ ܢ ܼܐܲ  ܘܸܐ

ܬܠܼܝ ܸܢܨܵܚܵܢܐ                   ܢ ܵܝܗܼܒܸ ܐ :ܘܸܐ ܟܼܝܼܟܵ ܫܼܒܲܘܩܠܼܝ ܕܵܗܸܘܝܢ ܼܡܲ  

ܐ ܬܠܼܝ ܡܼܘܵܟܼܟܵ ܢ ܵܝܗܼܒܸ ܵܠܐ ܵܓܠܸܙܬܠܼܝ ܡܐܼܝܵܩܵܪܐ  :ܘܸܐ  

ܫܵܪܵܪܐ :ܒܪܼܝ ܒܼܝ ܵܗܘܵܢܐ ܵܦܪܲܘܵܫܐ                     ܕܵܡܸܨܝܢ ܵܝܕܸܥܢ ܼܠܲ  

ܕܼܝܵܢܐ ܕܩܼܘܫܵܬܐ ܘܬܪܼܝܨܼܘܵܬܐ   :ܘܕܵܡܸܨܝܢ ܵܕܝܸܢܢ ܒܸܟܐܢܼܘܵܬܐ  

ܩܢܲܘܡܝܼ                ܚܸܒܢ ܼܠܲ ܝܼܟ ܕܼܡܲ ܪ ܼܐܲ ܼܒܼܝ ܼܗܲ ܚܸܒܢ ܠܫܼܒܵ ܸܠܦ ܠܼܝ ܕܼܡܲ ܼܡܲ  

ܕ ܵܡܸܛܐ ܠܼܝ ܸܢܨܵܚܵܢܐ ܪܸܚܩ ܸܡܢܼܝ ܫܼܘܼܒܵܗܵܪܐ ܼܟܲ  ܼܡܲ

ܼܒܵܪܐ                ܩ ܼܣܲ ܦܼܣܲ ܢ ܵܫܦܸܠܐ ݇ܐܵܢܐ ܒܚܼܘܵܦܛܼܝ ܵܠܐ ܵܢܦܸܠܢ ܼܒܲ ܘܸܐ  
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ܪܠܼܝ ܐܼܲ  ܕܼܟܸ ܚܵܦܵܢܐ ܼܡܲ ܵܠܗܼܝ ܡܼܪܲ ܡܼܝܵܢܐܼܝܬ ܐܲܘ ܼܐܲ  

ܵܗܘ ܕܸܟܐ ܵܩܸܕܡ ܠܸܢܨܵܚܵܢܐ :ܕܸܫܦܵܠܐ ܼܝܸܠܗ ܸܢܣܵܝܵܢܐ                       

ܨܵܝܢܼܘܵܬܐ :ܒܪܼܝ ܒܼܝ ܪܼܘܵܚܐ ܕܫܼܘܼܒܵܩܵܢܐ ܵܐܵܬܐ ܕܸܡܬܼܡܲ  

ܥܵܬܐ             ܪܸܚܩܠܼܝ ܵܐܦ ܼܡܢ ܬܼܒܵ ܦܵܠܐ ܕܡܚܼܝܠܼܘܵܬܐ :ܘܼܡܲ ܐ ܼܫܲ ܪܼܓܵ ܼܕܲ  

ܐ ܢ ܵܓܠܸܙܬܠܼܝ ܼܡܢ ܸܢܼܟܸܣܸ̈ ܒܼ  :ܘܸܐ ܼܒܵܪܐ ܘܬܼܘܼܟܵܠܵܢܐ ܼܗܲ ܠܼܝ ܼܣܲ  

ܠܸܚܬܠܼܝ ܡܸܢܨܵܚܵܢܐ                 ܢ ܡܼܫܲ ܵܢܐ :ܘܸܐ ܼܒܼܒܵ ܝܵܠܐ ܡܼܠܲ ܼܒܠܼܝ ܼܚܲ ܼܗܲ  

ܝܼܘܣܵܬܵܢܐ  ܦܵܛܵܢܐ ܐܲܘ ܵܡܵܪܐ ܼܚܲ  ܕܼܡܢ ܕܸܪܫ ܵܗܸܘܝܢ ܡܼܚܲ

ܼܓܵܪܵܢܵܝܐ                    ܝܒܼܘܵܬܐ ܕܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܼܦܲ ܢ ܵܓܪܸܕܬܠܼܝ ܡܼܛܲ ܘܸܐ  

ܒܵܬܐ ܕܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܪܼܘܵܚܢܵ  ܝܒܼܘܵܬܐ ܼܪܲ ܼܒܠܼܝ ܼܛܲ ܵܝܐܼܗܲ  

ܼܒܪܼܝ ܒܼܝܫܵܬܐ          ܢ ܵܥܼܒܸܕܢ ܠܼܚܲ ܐ :ܘܸܐ ܥܼܒܲܘܕܠܼܝ ܕܵܗܸܘܐ ݇ܐܵܢܐ ܠܼܒܼܝܼܒܵ  

ܢ ܵܐܘܝܼܘܵܬܐ  ܕܵܒܸܥܝܢ ܸܡܸܢܗ ܫܼܘܼܒܵܩܵܢܐ ܘܵܫܪܵܝܐ ܸܒܝܬܼܠܲ

ܢ ܵܢܸܫܢܼܘܼܟ ܐܲܘ ܵܡܪܝܼ                    ݇ܢܬ ܵܢܸܫܝܬܠܝܼ  :ܘܸܐ ܵܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܕܼܐܲ  

 

ܼܡܢ ܵܪܒܼܝܢܕܵܪܵܢܬ ܵܬܓܼܘܪ )ܦܲܘܸܐܵܛܐ ܸܗܢܕܵܘܵܝܐ(                                   
ܝܕܘܼ                                       ܕ: ܝܼܘܵܐܵܪܫ ܼܗܲ ܬܼܘܪܵܓܵܡܐ ܒܼܝܲ  
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ܵܬܐ ܦ  ܼܟܼܫܲ ܐ ܕܡܫܲܘܚܵܬܐ ܼܬܲ ܣܸܩܸ̈ ܸܢܐ ܼܥܲ ܒܖܸ̈ܵ  ܼܚܲ

ܙܵܓܪܼܘܵܬܐ                        ܩܢܲܘܡܼܝ: ܵܓܢܝܼ   ܵܐܘܝܼܘܵܬܐ: ܼܣܲ
ܡܼܝܵܢܐܼܝܬ: ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ              ܩܸܪܸܡܢ           ܼܐܲ ܙ ܵܗܸܘܢ5 ܼܡܲ ܵܫܸܦܠ ݇ܐܵܢܐ: ܵܥܓ ܸ  

ܡܵܬܐ ܼܩܲ ܥܵܬܐ: ܫܵܩܠܵܬܐ ܕܬܼܘܥܵܠܐ5 ܡܼܢܲ ܪ ݇ܐܵܢܐ: ܵܐܡܸܪܢ                           ܬܼܒܵ  ܵܐܼܡܲ
ܡܼܝܵܡܐ: ܕܵܠܐ ܓܵܢܵܗܐ  ܸܐܡܵܪܐ: ܸܥܪܵܒܐ                              ܼܬܲ

ܪܵܡܵܢܐ                             ܬܪܼܝܨܼܘܵܬܐ: ܕ ܵܙܵܪܐ: ܼܦܲ   ܼܘܙܼܘܵܬܐܼܓܲ
ܚܸܩܸܢܬ ܠܼܝ               ܵܓܠܸܙܬ ܠܼܝ: ܼܪܲ
 ܕܼܝܵܢܐ: ܕܵܝܢܵܬܐ                      
 ܵܕܝܸܢܢ: ܕܵܝܢܵܬܐ ܵܥܼܒܸܕܢ                
ܚܵܬܐ                  ܫܼܒܲ  ܗܼܘܵܠܵܠܐ: ܼܬܲ
 ܚܼܘܠܵܡܵܢܐ: ܵܣܵܠܵܡܬܼܘܵܬܐ              
ܚܵܡܢܼܘܵܬܐ                 ܵܚܘܵܣܵܢܐ: ܡܼܪܲ

ܚ ܝܼܘܣܵܬܵܢܐ: ܡܼܪܲ ܵܡܵܢܐ               ܼܚܲ  
                عدالتܸܟܐܢܼܘܵܬܐ: ܸܐܢܵܨܦ5 

ܼܘܪܵܐܬ        ܐ: ܵܡܵܪܐ ܕܸܠܵܒܐ ܘܓ   ܠܼܒܼܝܼܒܵ
ܕܵܥܐ: ܵܗܘܵܢܐ                       ܼܡܲ

ܟܼܝܼܟܼܘܵܬܐ ܐ: ܼܡܲ  ܡܼܘܵܟܼܟܵ
ܒܼܘܸܢܸ̈ܐ ܐ: ܼܙܲ  ܡܚܼܝܸܠܸ̈

ܒܼܘܢܼܘܵܬܐ  ܡܚܼܝܠܼܘܵܬܐ: ܼܙܲ
ܵܢܐ ܕܸܠܵܒܐ ܵܢܐ: ܵܝܗܼܒܵ ܒܼܒܵ  ܡܼܠܲ

 ܵܡܡܲܘܵܢܐ: ܥܼܘܬܵܪܐ
ܚܵܡܵܢܐ ܚܵܦܵܢܐ: ܡܼܪܲ  ܡܼܪܲ

 ܸܢܼܟܵܣܐ: ܥܼܘܬܵܪܐ5 ܵܕܸܘܠܵܬܐ
 ܸܢܣܵܚܵܢܐ: ܩܵܪܡܵܬܐ

ܛܼܝܠܼܘܵܬܐ  ܣܪܼܝܩܼܘܵܬܐ: ܼܒܲ
ܼܒܵܪܐ: ܩܵܛܥܵܬܐ ܕܸܗܼܒܝܼ   ܦܵܣܩ ܼܣܲ

݇ܕܵܡܐ  ܵܩܸܕܡ: ܵܢܸܦܠ ܠܼܩܲ
 ܩܼܘܫܵܬܐ: ܕܼܘܙܼܘܵܬܐ5 ܫܵܪܵܪܐ
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 ܫܬܩ ܐ ܕܝܬܡ ܐ
 

ܵܬܐܐ ܵܩــܐ ܓـܵܢـܝـــܪܸܒـܵܢــܲܗ ܥـܵܕܵܢــܐ ܕܸܫـܡـܵܫـܘܼ ܩـ  
ـܫــܼܝ ݇ܢܕܪܸ ܸܡـ ـܦ  ـܝـܒـ݇ܫ ܸܒــܕ ܵܗܸܘܢ ܒـܼܢܲ ܵܬܐـܕܵܐܗ ܼܒܲ  

ܪ ݇ܪܵܚـܫـܵܬܐ ݇ܐܵܬܝـܘܲ ܐ ܕܐـܵܓـܘ ܸܚـܫـܵܟـ ܵܬܐـܵܬܼܓ ܼܗܲ  
ـܝܵܓـܢــܼܝ ܦـܘܼ  ـܚـܼܢܲ ܵܬܐـــܪܸܦـܣــܵܬܐ ܡـܠـܼܝــܵܬܐ ܼܡܲ  

 ܀܀܀
ܘܼܘܗܝ ܟܵܛܠܸܥܢ ݇ܗܵܘܐ݇ܪܸܚܫܸܠܗ ܵܗܘ ܕܵܪܥܵܢܐ ܕܵܓـ  

ـܠـܼܘܗܝ ܟܵܚـܒـ ܕܵܪܐ ܕܸܝـܡــܼܝ ܕܼܥܲ ܸܩܢ ݇ܗܵܘܐܘܵܗܘ ܼܨܲ  
ܫـܡـ ܙܵܡـܵܪܐܠ ܸܥܢ ݇ܗܵܘܐܕܲܗܘ ܵܩܠـܲܘܲܗ ܸܚܠܵܝـܐ ܟܼܡܲ  

ـܝـܢــܼܘܲܗ ܕܼܘܢܝـܼܝ ܫܠـܼܝـܵܬܐ ܟܵܚـ ܸܙܢ ݇ܗܵܘܐܵܓــܘ ܼܥܲ  
 ܀܀܀

ــܪܼܝــــܘܵܚـــܼܝـــܵܬܐ ܡـܵܦــܼܝ ܡـܠــܐܲܘܵܬܼܓــ ܵܪܐـܐ ܼܩܲ  
ـܒــܵܬܼܟܝ ܘܼ ܢــ ـܼܚܲ ـܵܪܐ ܕܼܡܲ ܵܪܐܝــܬ ܵܓـܘܼܘܗܝ ܫـܼܝــܼܠܲ  

ـܟـܵܬܵܢــܐ ܕܣـܵܒـܕܼܝــ ـܝـܵܣــܐ ܚـܕܼܝــܬܼܝ ܼܥܲ ܵܪܐܠ ܼܩܲ  
ܝܬܠܝܼ  ܣܼܝـ ܼܠܲ ܵܪܐܐܼܘܦ ݇ܬܫܘܼܝܵܬܐ ܡܦܪܼܝܣܵܬܐ ܕܼܗܲ  

 ܀܀܀
ܪ ܕܐ ܠــܼܡܢ ܸܕܦـܵܢــ ـܪܬܼܘܸܠــܝ݇ ܸܕܦـܵܢـــܐ ܼܗܲ ܐܼܘܢ ܼܦܲ  

ـܒـܼܡܢ  ــܼܓــܪܼܝ ܩـܵܝـܵܫــܐ ܘܼܚܲ ܐܼܘܸܠـــܙܕܼܘܥــܬܼܝ ܼܦܲ  
ـܓـܕܼܘܸܠــܘܼ ـܫـ ܠـܵܓـــܐ ܼܡܲ ــܪܼܝ ܡـܼܬܲ ـܢـܓ ܵ ܐܵܫـــܐ ܕܼܦܲ  

ܚـ ـܢـܘܼܬܲ ـܪܵܕܒـܘܼ ـܼܡܲ ܝـܼܟ ܼܓܲ ܐܸܠـܬܼܝ ܚܼܒـܼܝـܛـܵܬܐ ܼܐܲ  
 ܀܀܀
ܠــܼܘܸܝـــܐ ܘ ܗܵܘܠـــܵܝـــܸܒـܼܟـܒـܸܪܟــܠــܼܝ ܼܨܲ ܝܼ ܐ ܠــܼܐܲ  
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ـܛ ܪܼܝܲ ܝܼ ܠـܡܵܥܐܸܠـܗ ܵܩـܡ ܵܫـܸܠܒـܠـܼܝ ܕܵܡ݇ܪܬܝ ܼܡܲ  
ـܠـܸܟــܕ ܵܕܼܟــܵܪܐܠــܘܼ ܦــ ܝܼ ܪܸܦــܠــܼܝ ܒــܼܝـــܼܘܲܗ ܕܼܒܲ  

ــܕܵܪܐܠــܐ ܸܝـܕܵ ܘܠܚـ ܝܼ ܵܡــܐ ܡـܸܟـܣــܠــܼܘܲܗ ܵܐܸܝܢ ܼܫܲ  
 ܀܀܀

ـــܸܠـ ܐܘܸܫـــܢــــܬܼܝ ܸܒــܐܵܬܵܝــــܩــــܼܘܵܪܐ ـܠـــܝــܼܝ ܼܝܲ  
ܝـܢـܐ ܵܡـܟ ܢ ܸܠـܼܝ ܚـܕܼܥܲ ܐـܛܵܠـܥـܵܝـܐ݇ܗܸܘܢ ܸܒـܵܠـܸܨ  

ـܪܥـ ـ݇ܪܣــܼܝ ܼܡܲ ܐـܵܝـܫـܵܠــܼܘܲܗ ܵܠــܐ ـܼܡܢ ܸܟـܦـܢـܼܝ ܼܟܲ  
ܐـܸܘܢ ܸܒܙܵܕܥـܵܝـܼܘܫ ݇ܝـܠ ܵܩـܵܠـܐ ܕܵܫܡـܸܥܢ ܒـܘܠܟـ  

 ܀܀܀
ܢ ܕܵܓـܢـــܐ݇ܝـܲܘܪܵ ܙܥــ ـܸܘܢ ܸܠـܐ ܵܡـܸܨ ܗܲ ܵܢــــܪܸܩـܼܝ ܼܦܲ  
ـ ܝܼ ܬ ܠـܝـܼܠܲ  ܓـܸܒـܸܪܵܢــܐ ܵܕܐــ݇ܕ ݇ܐܵܢـܵܫــܼܚܲ ܲܗ؟ـܼܟـ݇ܝ ܼܬܲ  
ـܵܝـــܐ ܝـܵܠــܲܗ ܵܕܐܼܟــܼܝ ܵܡــܸܝـ ܲܗ؟ـܸܛـܵܢـــܡــܼܝ ܒـܫـܼܡܲ  

ܗܲ ـܵܢـــܼܝ ܵܓـܪܸܫــܕܨܼܘܪܬܼܘܲܗ ܠـܸܕܦـܢـ ܢــܝܼ ܸܡــܬܼܘܚـ  
 ܀܀܀

ܪܒـܲܘܼܒـܵܝـ ܝܼ ܫـܸܩـܠـ ܐـܼܘܸܪܐ ܠـܼܝ ܓـܵܪܵܫــܐ ܘܫــܠـܼܐܲ  
ܐ  ـܸܬܸ̈ ܐـܵܫــܵܩـܢــܸܒـܼܘܲܗ ـܸܓـܚـܟـܠܸܬܼܒـܠـܼܝ ݇ܝـܒـܵܣـܼܥܲ  

ܠـ ـܼܘܲܗ ܸܒـܪـܼܘܲܗ ݇ܗܸܘܐܠـܼܝ ܒـܚـܵܢـܢــܡـܼܡܢ ܼܨܲ ܐـܵܫـܼܓܵ  
ܐـܠـܵܝـܐ ܸܟـܣـܠـܼܝ ܝـܵܠـܲܗ ܦـܵܝـܵܫـܼܠܲ ܚـܸܕܐܠـܼܝ ܕܵܐܕ  

 ܀܀܀
ܝܼ ܠـܲܘܵܪܐ ܟܼܘܪܸܡܼܟـܪܼܝ ܙܥـܓܼ ܥܢܼܘܲܗ ܦܼܲ ݇ܬܚܲܘܬ ܕܪܵ   

ܝܼ ܘ ܚܵܒܩـܼܘܲܗ ܕܸܡܼܟܠـܓܵ ܵܬܐ ܠܚܵܕܐ ܸܫܢܵܬܐ ܚܠܼܝـ  
ܢــܗܼܘܫـ ܘܵܓـ ܝܼ ܼܘܸܡـܚـܠـܡـ ܼܘܗܲ ܸܝـܬ ܠـܸܪܝـܚـܼܝ ܼܬܲ  

ـܝـ ــܝܼ ـܸܡܢ ܼܥܲ ــ ܢܸ̈ ـܼܘܠـܼܘܲܗ ܬܘܼ ܸܕܡܸܥܸ̈ ܝܼ ـܠـܸܦـܼܟـܐ ܠـܓ   
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ـܐ ܠܸܗܐܵܠــܵܕܐ ܫــܚ ܚܸܙܐܠܝܼ  ܵܓܘ ܸܚܠـܡـܝܼ  ܗܲ ܵܪܼܓܵ  
ܚـܐ ܐܼܝـܕܵ ܘܚـ ܲ ــܸܡـܵܕܐ ܕܖܸܼ̈ ܗܲ ܐܵܠــܵܝـܐ ܨܸܠـܐ ܼܡܢ ܫـܼܡܲ  
ـܪܼܲ ܼܘܲܗ ܠـܬܵܥـܸܨܒــ ــܫـܦ  ܗܲ ܵܠــܼܘܸܬܼܒـܵܪܐ ܡــ݇ܪ݇ܝـܼܝ ܼܩܲ  
ـ ـܼܠܲ ــܡـܬܼܝ ـܵܬܐ ܵܩـــܐܼܟــܼܡܲ ـــܪܥــܼܡܲ ܗܲ ܐ ݇ܐܸܬܐܵܠـــܼܒܵ  

 ܀܀܀
ــܫــܼܘܸܩــــܸܘܐܵܠـܗ݇  ܪܘܼܘܕܼܝ ܘܼܓܲ ـــܐ ܒــܲܗ ܼܕܲ ܐܬܝܼ ــܼܦܲ  

ـܡ ܫܸܡܥܵܠـܲܗ ܠܨܠـܼܘܵܝـ ݇ܐܸܡܵܪܗܲ  ܪܼܝܲ ܬܝܼ ܵܡـ݇ܪܬܝ ܼܡܲ  
ܬܝܼ ــܲܗ ܵܩــܬܼܝ ܫــܼܘܸܕܪܵܠــܐ ܡـܐܼܘܡـــܵܡـܸܝـܵܕܐ ـܚـ  

ـܫـܐܵܠــܪܵܫـܕܵܓـ ـܲܗ ܼܚܲ ܼܝـܵܢــܣـܵܡـܼܝ ܘܼܒܲ ܬܝܼ ـܐ ܠـܒـܖܸ̈  
 ܀܀܀

ܦܠـܼܘܲܗ ܸܪܓܼ݇ ܵܓܘ  ـܬܼܘܵܡـ ܐܠـܼܝ ܕܸܠـܫـܼܩܲ ܐـܝـܸܘܢ ܼܝܲ  
ܐـܼܘܲܗ ܵܠـܚـܲܘܵܡـــܘܣــܬܼܝ ܒـܵܟـــܵܠـܲܗ ܵܩـܣــܸܟـܘܼ ܡـ  

 ܫܸܡܛܵܠܲܗ ܼܥܲܠ ܸܫܬܩܼܝ ܘܠܕܵܗܘ ܸܚܫܟܼܝ ݇ܐܟܼܘܵܡܐ
ܐـܫـܼܝـܵܡــܐܵܠـܲܗ ܵܓـܢـܼܘܲܗ ܸܝـܡـܼܝ ܒـܵܕܐܗ ܵܝـܘܵܡـܘܪ  

 ܀܀܀
 

           ܡܪܝܢܐ ܒܢܝܡܝܢ
 
 

ܪܒܼܘܒܵܝܐ: ܸܓܵܨܐ: ܡܠܼܘܵܐܐ  ܠ ܠܼܘܵܚܐܼܐܲ ܗ ܼܥܲ (گچ) ܕܸܟܐ ܵܟܬܼܒܼܝ ܒܼܝܸ  
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ܐܦ   ܠܙ  
ܝܚܘܦ                  ܐܢܛܘܢ ܟ   

 
ܕܸܠܐ ܝܸܘܢ ܣܢܼܝܵܩܐ ܠ    ܕ݇ ܚܼܘܵܦܵܛܐ ܸܩܫܵܝܐ ܼܩܲ ܸܪܢ ܼܚܲ ܡܵܫܐ ܡܸ  ܕܼܟܵ ܛܵܪܵܢܐ ܠܲܗܘ ܼܪܲ

ܢ ܕܟܕܸܬܫܪܝܸܼ  ܡ ܵܒܒܼܝ ܵܓܘ  ܠܝܼ ܸܠܐܐ ܐܼܝܼܡܲ ܐ ܚܼܲ ܼܥܲ )ܸܡܠܵܝܐ ݇ܕ ܼܡܢ ܵܥܠܲܘܵܠܸܢܸ̈ܐ ܥܡܼܝܖܸܸ̈
ܐ(  ܫܠܼܝ ܕܣܟܵܘܐ ܕܡܘܲ ܼܡܢ ݇ܐܵܢܸܫܸ̈ ܐܼܝܬ )ܘܪܼܓܸ ܪܼܓܵ ( ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܘܢ ܢܼܝܵܚܐܼܝܬܡܼܕܲ

ܪܵܥܐ  ݇ܕ ܼܡܲ ܕ ܼܚܲ ܵܒܢܵ ܼܓܠܼܝܵܒܐ ܒܼܝܲ ܓ  ܐ ܐܼܝܵܢܐ  ܐ.ܡܼܥܲ ݇ܕ ܸܟܐܼܒܵ ܼܘ ܼܚܲ ܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܝ ܟ  ܼܠܲ
ܩܠܼܝܸ̈  ܪܼܘܸܨܐ ܗ݇ 5 ܐܐ ݇ܗܘܵ ܸܒܪܵܦܝܵ  ܼܐܲ ܸܢܐ ܼܩܲ ܒܖܸ̈ܵ ܠܲܘܥܬܼܝ5 ܸܪܫܼܝ ܼܚܲ ܢܒܼܘܠܸ ܵܘܘ ܒܼܒܲ ܲ ܐ ܟ ܼ

ܕ݇  ݇ܕ ܸܓܵܒܐ... ܵܓܘ ܼܚܲ ܐ ܚܸܫܼܒܠܼܝ ܕܸܒܕ ܵܢܦܸܠܢ ܘܸܒܕ  ݇ܗܵܘܐ ܠܼܚܲ ܪܵܦܵܦܐ ܵܗܕܼܟܵ
ܕܥܼܝ. ܢ ܒܲܗܘ ܪܵܦܵܦܐ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܠܼܘܒܠܝܼ  ܵܛܠܸܩܢ ܠܼܡܲ ܼܝܗܸ  ܸܐ ܐ5 ܠܸܒܝܬ ܟܖܸ̈

ܪܣ ܐ ܼܥܲܠ ܠܼܘܵܚܐ ܕܸܥܸܠܠ ܼܡܢ ܼܥܲ     ܸܟܦܵܢܐܼܝ: ܵܐܣܸܝܸ̈ܐ ܸܒܕ ܵܗܘܼܝ ݇ܗܵܘܘ ܟܬܼܝܼܒܸܸ̈
ܐ ܗ.ܕ  ܕ݇ ܟܵܬܼܒܵ ܼܘ ܼܚܲ ܪܵܥܐ ܕܸܠܐ ܝܸܠܗ ܪܫܼܝܵܡܐ ܒܟ  ܕ݇ ܼܡܲ     ܕܵܐܣܝܼܘܵܬܐ.        ܼܚܲ

ܵܒܒܼܝ ܸܟܠܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܒܼܝܵܫܐ ܚܵܕܐ ܟܼܘܬܼܝܵܢܐ 5 ܼܥܲܠ ܪܨܼܝܵܦܐ ܠܸܕܦܢܝܼ     
ܝܵܛܐ ܘܚܵܕܐ ܟܼܘܣܼܝܵܬܐ ܒܠܼܝܬܵ  ܕ݇ 5 ܒܸܪܸܫܗܐ ܕܼܩܲ ܕ ܼܚܲ ܪܘܼ  ܼܩܲ ܲܗ ܸܩܛܵܥܐ ܼܡܢ ܵܐܣܼܬܲ

ܝ ܵܓܘ  ܩܠܼܘܗܸ̈ ܪ. ܼܐܲ ܼܕܲ ܐܛܥܼܝܵܦܐ ݇ܗܸܘܐ ܠܼܒܼܲ ܩܲܘܖܸܸ̈ ܐ ܘܼܝܲ ܐ ܓܼܘܖܸܸ̈ ݇ܕ ܵܙܘܵܓܐ ܵܓܠܲܘܸܫܸ̈  ܼܚܲ
ܕ  ܒܼܘܵܕܵܠܐ. ݇ܐܵܢܵܫܐ ݇ܗܵܘܘ ܩܠܼܘܗܝ ݇ܗܵܘܐ ܸܒܙܵܕܵܥܐ ܼܟܲ ܐ ܵܚܙܼܝ ܠ݇ܗܲܘܢ ܼܐܲ ܕ݇ܐܵܢܸܫܸ̈

ܐ5  ܗܵܡܐ ܸܥܠܵ ܸܚܦܵܝܸܝܸ̈ܐ ܵܓܘ ܵܓܠܲܘܸܫܸ̈ ܐ ܓܪܼܝܵܫܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܣܲ ܢܸܩܸ̈ ܼܙܲ ܖܸ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܒܲ ܵܝܐ ܕܼܚܲ
ܐ  ܬܼܝܸܩܸ̈ ܸܕܪܵܘܸܢܸ̈ܐܕܸܓܠܵܕܐ )ܦܼܘܬܼܝܸܢܸ̈ܐ( ܼܥܲ ܩܕܵܫܸܩܸ̈  ܠܼܚܲ                 ܝ.ܼܘܗܸ̈ ܠܐ ܕܼܐܲ

ܵܒܵܢܐ     ܓ  ܼܟܵܠܐ ܘܡܼܥܲ ܐ ܸܟܐ ܵܪܒܵ ܟܵܡܐ ܕܸܒܫ  ܕܩܼܲ ܵܐܵܗܐ ܐܼܝܬܵܝܐ ܸܡܣܸܟܵܢܐ5 ܼܣܲ
ܸܚܒܸ  ܚܸܬܵܢܐ ݇ܗܵܘܐ5 ܼܡܲ ܪܸܦܵܛܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܼܫܲ ܢ ݇ܗܵܘܐ ܸܠܗ5 ܟܲܘܬܼܝܢܼܘܗܝ ܸܒܫ ܸܟܐ ܼܦܲ

ܸܚܐ ܡܼ  ܖܸ̈ ܡܵܫܐ ܼܝܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܡܲܘܣܟܵܘܐ ܢܼܚܲ ܐ ݇ܐܬܼܝܵ ݇ܕܡ ܵܐܕܼܝܵ ܼܘܸܚܐ ܼܩܲ ܫܟ  ݇ܕ  ܠܼܡܲ ܼܚܲ
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ܐ ݇ܗܵܘܐ  ܸܚܐ5 ݇ܗܘܼܝܵ ܖܸ̈ ܡܵܫܐ ܼܝܲ ܐ. ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܵܐܢܼܝ ܼܚܲ ܝܼܟ ܵܣܦܵܪܐ ܵܢܣܲܘܼܟܵ ܵܠܐ ܼܐܲ ܫܼܘܼܓ݇
ܼܝ ܒܲܗܘ ܵܝܘܵܡܐ ܐ݇ ܵܠܐ ܘܵܒ݇ܬܪ ܫܼܘܓܼ݇  ܡܲܘܣܟܵܘܐ ܵܪܐ ܵܓܘܸܒܚܕܵ  ܚܟ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܬܼܐܲ ܼܝܵ

                               ܵܓܘ ܵܥܠܲܘܵܠܸܢܸ̈ܐ ܵܩܐ ܛܵܠܒܵܬܐ ܕܸܐܪܵܘܵܢܐ.

ܐ(5     ܸܩܸ̈ ܼܒܲ ܐ )ܼܛܲ ܝܵܬܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܬܵܠܵܬܐ ܸܡܕܵܝܖܸܸ̈ ݇ܕ ܼܒܲ ܢ5 ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ܲ ݇ܕܡ ܕܼܝܼ ܼܩܲ
݇ܕ ܠܼܘܵܚܐ  ܕܝܵ ܣܼܘܩܵܠܐ ܒܼܚܲ ܒܵܪܐ ܡܼܝܵܠܐ ܵܢܐ ܒܵܓܘܵܢܐ ܡܼܗܲ ܸܠܗ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ܕܼܥܲ

ܵܠܐ"ܕ ܢܒܼܘܠܸ "ܸܒܝܬ ݇ܐܼܟܵ ܲ ݇ܕ ܸܓܒܵ ܐ ܗ݇ . ܸܪܫܼܝ ܟ ܼ 5 ܐܵܘܐ ܒܡܚܼܝܠܼܘܵܬܐ ܠܵܒ݇ܬܵܪܐ ܘܠܼܚܲ
ܐ )ܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܡܵܨܵܝܐ ܕܵܓܫܸܩܢ ܠܸܥܸܠܠ ܼܥܲܠ ܵܐܵܢܐ ܠܸ ܘ ܐܵܟܵܘܸܬܸ̈ ܖܸܸ̈ ܢܓ ܵ ܸܢܐ  (ܼܦܲ ܗܖܸ̈ܵ ܼܒܲ

ܵܠܐ. ݇ܕܟܵܡܐ  ܕܸܒܝܬ ݇ܐܼܟܵ ܝܸܡܸ̈ ܼܚܲ ܐ ݇ܗܵܘܘ ܵܓܘ ܐ ܐ ݇ܐܵܢܵܫܸܝܸ̈ ܸܐܣܟ  ܵܘܓ ܵ ܐ ܸܒܓ  ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ
ܐ.  ܡܝܼ ܵܟܵܘܸܬܸ̈ ܵܢܵܝܐ ܵܐܵܢܐ ܡܵܨܵܝܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܕܵܚܸܙܝܢ ݇ܗܵܘܐ ܠܸܓܵܒܐ ܼܝܲ

ܝܣܬܪܼܝܘܲ ܕ ܢ ܵܡܫܼܝܵܢܐ ܵܩܐ ܵܡܘܠܵܕܢܼܘܵܬܐ ܕܵܩܵܠܐ ܢ )ܚܵܕܐ ܐܲܘܪܟ  ܣܸܩܵܘܐ ܼܝܲ
ܝܣܬܵܪܐ( ܐ ܡܵܓܘܸܢܸ̈ܐ5 5 ܕܐܲܘܪܟ  ܐ( ܬܸܪܝܢ ܸܫܟܸܠܸ̈ ܐ )ܵܠܡܸܦܸ̈ ܡܦܼܝܸܕܸ̈ ܕ ܼܠܲ ܸܬܠܸܝܸ̈ܐ... . ܼܟܲ

ܕܼܘܸܕܐ ܝܘܸ  ܝܗܝ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ( ܢ ݇ܗܵܘܐ ܼܨܲ ܝܢܼܝܸ̈ ܬܼܝܼܟܲ ܠ )ܼܥܲ ܐ5 ܚܸܙܐܠܼܝ ܚܵܕܐ ܵܟܘܬܵ ܼܥܲ
ܪܼܲ  ݇ܕ ܼܥܲ ܼܝܼܟܵܢܝܸ  ܕܩܼܲ ܕܵܠܐ ܵܙܘܵܥܐ ܘܝܵܬܐ ܚܵܘܪܵܬܐ ܠܼܚܲ ܖܸ̈ ܐ ܸܟܠܸܝܸ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܣܖܸ̈ܛܼܘܲܗ ܼܐܲ

ܥ ܪܩܼܘܼܒܠ ܐܼܪܲ ܢ ܫܵܬܐ )ܐܸ ـ  ܼܒܲ ܗܵܘܵܢܵܝܐ زمینهܨܼܘܪܵܬܐ ܕܵܒ݇ܬܵܪܐ ܼܝܲ ( ܒܵܓܘܵܢܐ ܼܩܲ
ܩܼܝܩܼܘܵܬܐ( ܘܦܼܘܸܠܛܛܼܝܢܼܘܵܬܐ ܩܠܼܝ ܒܩܼܲ ܸܚܫܵܟܵܢܐ. ܵܐܵܢܐ ܓܼܘܫܸ  ܲܗܝ ܠܼܝ ܼܡܢ )ܒܼܕܲ

݇ܕ ܠܼܘܵܚܐ  ܝܵܬܐ ܠܼܚܲ ܼܪܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܝܼ ܚܵܘܵܪܐ ܼܥܲ ܸܠܗ  ܼܥܲܠ ܓܼܘܵܕܐ. ܼܚܲ ܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܟܬܼܝܼܒܵ
ܕܵܚܸܙܝܢ...                  ܕܼܝ ݇ܗܵܘܐ؟ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܡܵܨܵܝܐ ܐܼܝܵܢܐ ܡܘܼ   

ܠܵܓܐ ܕܵܫܥܵܬܐ     ܝܢܸ̈ ܵܩܐ ܼܦܲ ܓܸܪܫܵܠܲܗ  . ܚܵܘܪܼܘܸܬܗܠܼܝ ܼܥܲܠ ܠܼܘܵܚܐܝܼܝ ܬܼܝܟܵ ܼܥܲ
ܝܢܸ̈  ܢܵ ܼܝ ܘܠܼܥܲ ܼܝܩܸ  . ܚܼܘܸܦܛܠܝܼ ܠܡܼܘܚܝܼ  ܗܲ ܡܼܘܬܼܒܸ ܼܝ ܣܖܸ̈ ܐ ܕܵܩܸܪܸܢܗ ܐܼܝܵܢܐ ܚܼܘܵܦܛܸ̈
ܪܵܬܐ . ݇ܗܵܘܘ ܕ݇ ܒܼܚܲ ܠܼܝ.ܼܚܲ ܵܒܵܢܐ ܼܓܸܠܒܸܠܗ ܼܥܲ ܓ  ܪܵܥܐ ܡܼܥܲ                        ܼܡܲ

ܐ ܵܩܵܠܐ     ܼܒܵܝܸܬܐ ܘܵܩܘܼܓܵ ܼܟܲ ܖܸ̈ ܥܵܡܐ5 ܵܓܘܕܼܡܲ ܸܪܝܵܚܐ  ܫܼܘܸܪܐ ܸܠܗ ܸܒܕܵܡܵܝܐ ܼܥܲܠ ܼܪܲ
ܠܵܦܐ ܵܠܐ ܦܪܸ ܘܲ ܕܸܚܡܵܩܐ ܕܵܥܠ ܐ ܕܫܠܼܝ ܠܼܐܲ ܕܸܫܸ̈ ܵܠܐ ܼܐܲ ܐ ܕܸܒܝܬ ݇ܐܼܟܵ ܗܖܸܸ̈ ܝܸܚܐ. ܼܒܲ ܖܸ̈ 
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ܐ ܡܚܸ  ܝܸܕܸ̈ ܡܦ  ܪܩܵ ܘܼܠܲ ܝܼܟ ܼܒܲ ܝܢܼܝ ܡܼܐܲ ܼܓܫܼܝ ܫܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܠܼܥܲ ܡܵܫܐ ܖܸܸ̈ ܐ ܐ. ܼܚܲ ܫܼܝܸ ܼܘܖܸ̈
݇ܕܟܵܡܐ ܠܸܥܠ ܼܡܢ ܥܵܝܵܕܐ. ܫܼܘܸܪܐ ܠܼܝ ܸܒܚܵܙܵܝܐ ܠ ܘܚܼܘܸܠܸܢܸ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܢܸ̈ܐ ܢܕܝܵ ܡܸ ܼܚܲ

݇ܕܡ  ܝܗܝ ܡܼܩܲ                 ܥܵܕܵܢܐ.              ܕܸܠܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܸܚܙܼܝܲ

ܒܵܪܐ ܕ ܡܸܨܐ ܠܼܝ ܕܵܚܸܙܢ    ܒܵܪܐ ܼܥܲܠ ܠܼܘܵܚܐ.  "ܐ...ܙܵܠܸܦܸ̈ "ܠܼܚܲ ݇ܕ ܼܚܲ ܼܚܲ
ܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܠܸܡܬܵܚܐ ܸܚܐ ܵܓܘ  ܕܡܼܝܵܪܐ! ܵܐܵܢܐ ܚܼܝܵ ܖܸ̈ ܢܵܝܐ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܘܬܵܠܬ ܼܝܲ ܕܬܼܡܲ

ܒܵܪܐ. ܡܼܘܕܼܝ ݇ܗܵܘܐ ܒܪ ܼܘ ܵܓܗ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܬܦܼܝܵܩܐ ܒܲܗܘ ܼܚܲ ܼܝܵܬܐ5 ܐܼܝܵܢܐ ܟ 
ܬܼܝܵܬܐܼܝܬ ܸܠܐ ܗ݇  ܝܬ ܦܼܘܵܫܸܩܗ؟ ܼܚܲ ܐ ܵܘܐ ܸܫܵܡܐ ܕܵܡܵܪܐ ܕܒ  ܵܠܐ. ܐܼܝܵܢܐ ܠܼܘܸܚܸ̈ ݇ܐܼܟܵ

ܕܝܵ  ܼܗܲ ܝܗܝ ܸܢܸ̈ ܼܡܲ ܼܠܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܸܫܵܡܸܢܸ̈ܐ ܼܥܲ ܪ ܸܟܐ ܵܦܝܫܼܝ ܸܬܠܸܝܸ̈ ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܐ ܒܼܚܲ ܼܕܲ ܐ ܠܼܒܲ
ܵܓܵܘܸܝܸ̈ܐ.                                         ܘܵܠܐ ܼܥܲܠ ܓܼܘܵܕܸܢܸ̈ܐ   

݇ܕ ܵܩܵܠܐ     ܐܬܼܝ ܠܸܓܵܒܐ ܕܵܒܒܼܝ ܘܒܼܘܸܩܪܼܝ ܒܼܚܲ ܦܸܬܸܠܵܢܲܗ ܼܦܲ ܚܼܘܸܦܛܠܼܝ ܕܼܡܲ
ܝܵܠܵܢܐ: ܦܵ  ܥܵܢܵܝܐ ܕ ܵܦܐ5ܼܚܲ ܵܒܒܼܝ ܵܠܐ ܫܸܡܥܸܠܗ. ܲܗܘ  ؟"ܐܙܵܠܸܦܸ̈ "ܡܼܘܕܼܝ ܝܸܠܗ ܼܡܲ

ܫܼܘܸܩܐ ݇ܗܵܘܐ  ܐ ܕܵܥܠܵܡܐ ܘܼܓܲ ܘܼܘܓ ܵ ܝܢܼܘܗܸ̈ ܼܥܲܠ ܓ  ܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܟܠ ܝ ܒܼܥܲ ܸܒܥܵܩܼܒܵ
ܕ݇  ܝܢܼܘܗܝ ܸܪܓܼ݇  ܼܚܲ ܐ5  ܫܠܼܝ ܵܥܼܒܲܘܵܪܐ... ܼܡܢ ܼܥܲ ܕ݇ ܸܡܢܕܼܝ ܵܩܐ ܵܥܼܒܲܘܖܸܸ̈ ܸܢܐ ܼܚܲ ܕܵܒܸܥܐ ܼܬܲ

ܛܲܗܘ ܐܼܝܵܢܐ  ܒܵܪܐ ܼܩܲ ܩܲܘܵܪܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܥܵܢܐ ܼܝܲ ݇ܕ ܼܛܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܼܘܢܸܒܵܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܼܐܲ ܵܠܵܢܐ ܟ 
ܓܲܘܸܕܐ ܘܸܠܐ ݇ܗܵܘܐ ܡܵܨܵܝܐ ܕ ܸܣܦܘܵ  ܵܡܐ( ܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܫܕܸ ܬܼܘܗܝ ܖܸ̈ܵ ܼܘܡܟ ܸ )ܵܦܸܐܫ ݇ܗܵܘܐ ܟ 
ܪ ܼܕܲ ݇ܕ ܥܵܬܐ ܵܒܬ݇ ܘܲ . ܲܗܘ ܵܐܦ ܫܸܩܸܠܗ ܚܵܕܐ ܵܦܣܠܼܒܼܲ ܐ ܘܕܸܩܸܪܗ ܖܸܸ̈ ܼܡܢ ܵܥܼܒܘܲ ܪ ܼܚܲ

ܕ ܵܥܼܒܲܘܵܪܐ ܸܕܸܪܗ ܸܚܠܼܝ5 ݇ܐܸܡܸܪܗ: ܦܼܲ  ܵܒܒܝܼ 5 ܠܸܓܵܒܐ ܕܵܒܒܝܼ  ܒܒܼܘܬܸܬܗ ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ
ܠܵܒ݇ܬܵܪܐ.                  ܒܲܗܝ ܕܓܼܘܸܫܵܢܐ ݇ܗܵܘܐ ܘܒܬܘܼܝܗܼܘܵܬܐ ܸܕܸܪܗ   
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ܐ؟ܦܵ " ܵܐܵܢܐ ܬܸܢܐ ܠܝܼ     ܼܘܸܘܒܸܠܗ "ܵܦܐ5 ܡܼܘܕܼܝ ܝܸܠܗ ܦܼܘܵܫܵܩܐ ܕܙܵܠܸܦܸ̈  ܘܲܗܘ ܓ 
ܝܵܘܐ " ݇ܕ ܼܚܲ ܝܵܘܢ( ܼܚܲ  ܨܼܘܠܸܡܢܼܝ ܠܵܐܗ ܸܡܚܵܕܐ "ܵܡܐ.ܵܓܘ ܝܼܲ ܕܸܟܐ ܵܚܸܝܐ ܝܸܠܗ... )ܼܗܲ

ܡܵ  ܝܵܘܐ ܵܠܐ ܝܸܕܥܵܝܐ ܕܼܝܲ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܐ ܠܸܟܣ ܵܓܢܼܝ... ܚܸܫܼܒܠܼܝ ܕܕܸܒܕ ܗܵ ܼܚܲ ܸܘܐ ܼܚܲ
ܵܠܐ( ܵܠܐܸܒܝܠ ܢܼܘܵܢܐ ܘܸܟܪܫ ܵ  ܵܡܐ ݇ܗܵܘܐ. )ܸܩܪܓ ܵ ܐܕܵܠܐ ܸܫܟ 5 ܘܒܲܗܝ ܕܼܡܢ ܼܝܲ  ܒܼܘܫܸܠܸ̈

ܐ ܕ ܦܸ  ݇ܗܵܘܘ ܚܵܕܐ ܫܼܘܪܼܒܵ ܡܼܝܡܵܬܐ ܕܢܼܘܵܢܐ ܒܼܝܲ ܸܦܐ ܕܵܥܵܪܐܠܸܦܵܠܐ ܼܚܲ ܖܸ̈  ܘܼܛܲ
ܝܵܚܸܢܸ̈ܐ(5 ܲ ܸܦܐ ܖܸܼ̈ ܖܸ̈ ܢ ܚܵܕܐ )ܼܛܲ ܐ  ܼܝܲ ܠܵ ܫܼܘܪܼܒܵ ܠܵܝܐ ܕܢܼܘܵܢܐ ܘܼܟܲ ܕ ܵܚܵܠܐ ܘܼܩܲ ܢ 5ܵܡܐܒܼܝܲ  ܼܝܲ

ܪܵܫܵܠܐ ܚܵܕܐ ܣܵܬܐ ܕܼܩܲ ܣܼܟܲ ܢ  5ܼܟܲ  ܕܚܵܕܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܸܦܨܵܠܐܡܼܘܩܸܪܼܒܼܘܗܝ ܼܝܲ
ܐ ܡ ܦܼܘܸܠܸ̈ ܪܼܝܪܵܬܐ ܼܥܲ ܠܵܝܐܼܝܬ  ܸܡܐܼܟܲܘܠܵܬܐ ܼܩܲ ܕܛܼܘܵܪܐ ܠܸܕܦܸܢܗ... ܵܐܵܢܐ ܼܓܲ

ܬ݇  ܝܸܬܗܨܼܘܠܸܡܢܼܝ ܠܼܡܲ ܐ5 ܼܘܵܩܐܼܡܢ ܫ ܼܝܲ ܝܸܬܗ ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ ܲ ܼܟܼ ܼܒܸܬܗ ܵܓܘ  5ܼܕܲ ܼܬܲ ܼܡܲ
ܐ5 ܒܣܼܘܪܵܗܒܼܵ  ܪܵܬܐ ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ ܝܗܝ ܟܦܼܝܸܢܸ̈ܐ ܩܼܘܼܣܲ ܐ5 ܒܲܗܝ ܕܟܼܠܲ ܐ5 ܒܣܼܘܪܵܗܼܒܵ

݇ܕ ... ݇ܗܵܘܘ ܙܕܥܵ ܼܚܲ ܵܠܐ ܸܩܡܠܸ ܸܟܦܵܢܐ ܼܡܲ ܗ ܸܪܝܵܚܐ ܕܢܼܘܵܢܐ ܵܢܐ! ܼܡܢ ܸܒܝܬ ݇ܐܼܟܵ
ܐ ܚܼܝܢܵܬܐ ܘܫܼܘܪܼܒܵ ܵܠܐ!                                     ܕܟܼܲ  ܼܫܲ ܪܫ ܵ  

ܚܬܼܝ ܘ    ܼܡܲ ܪܓܼܘܸܕܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܫܲ ܫܠܼܝ ܕܵܐܵܗܐ ܸܪܝܵܚܐ ܼܓܲ ܵܝܬܼܝ ܪܼܓܸ ܸܚܖܸ̈ ܠܼܢܲ
ܼܓܪܼܝ... ܸܒܝܬܸܒܼܓܵܠܵܒܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܘ ܵܠܐ5 ܵܒܒܼܝ5 ܠܼܘܵܚܐ ܚܵܘܵܪܐ ܟܸܠܗ ܼܦܲ  ݇ܐܼܟܵ
ܸܢܐ  ...ܒܼܘܵܬܬܝܼ ܘ ܝܗܝ ܼܐܲ ܐ ܟܼܠܲ ݇ܕ ܵܗܕܼܟܵ ܝܵܘܐ5 ܼܚܲ ܐ ݇ܗܵܘܘ ܸܪܝܵܚܐ ܕܲܗܘ ܼܚܲ ܒܵܝܗܼܒܵ

ܝܵܠܵܢܐ ܸܪܝܚܵ  ܸܘܓ ܼܲ ܐ ܕܫܘܼ ܼܚܲ ܟܸ̈ ܠܼܝ ܗܝ ܸܪܐ ܠܼܝ ܠܠܵܥܵܨܐ. ܡܼܘܓ  ܕ ܼܝ ܘܒܸܠܥܠܼܝ ܼܦܲ ܼܟܲ
ܐ  ܵܡܐ ܵܓܘ ܸܒܚܵܫܼܒܵ ܝܵܘܐ ܕܼܝܲ ݇ܕ ܸܩܛܵܥܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܼܚܲ ܪܼܝܵܪܐܼܝܬ ܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܐ ܼܚܲ ܕܼܫܲ
                                                     ܦܼܘܡܼܝ...

ܢܼܘܵܬܐ ܕܠܼܝ ܪܸܦܐ ܠ݇ܗܲܘܢ ܩܸ̈ ܐܼܲ     ܠܸ ܼܡܢ ܸܪܼܓܵܫܐ ܕܛܼܘܼܒܵ ܵܫܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲ ܗ ܸܒܪܼܓܵ
ܩܠܼܝ ܼܡܢ  ܣܸܢܕܠܼܝ ܼܥܲܠ ܟܲܘܬܼܝܸܢܗ ܕܵܪܥܵܢܐ ܕܵܒܒܼܝ ܕܵܠܐ ܵܢܦܸܠܢ5 ܘܘܕܼܒܸ

ܠܼܝܠ ܒܼܘܠܸ ܵܬܐ. ܵܒܒܼܝ ܸܒܪܵܓܵܕܐ ܼܬܲ ܬܪܼܘܸܬܐ ݇ܗܵܘܐ. ܲܗܘ ܼܚܲ         ܐ ݇ܗܵܘܐ...ܘܼܪܲ
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ܠܵܬܐ ܕܵܨܘܵܡܐ ܝܵܢܐ؟" ܒܼܘܸܩܪܝܼ     ݇ܕ ݇ܐܼܟܵ ܐ ܼܚܲ ܸܟܐ " ܸܪܗܡܸ ܵܒܒܼܝ ܐ݇ " ܵܦܵܦܐ5 ܙܵܠܸܦܸ̈
ܸܝܸ̈ܐ ܲܘܢܵܐܼܟܠܼܝ ܠܗ݇  ܸܝܸ̈ܐ ܼܚܲ ܝܼܟ ܸܙܐ ܵܐܢܼܝ  ...ܼܚܲ ܸܝܐ ܵܓܘܡܼܐܲ ܩܵܠܦܵܬܐ ܝܵܢܐ5  ܩܖܸ̈ܵ
ܐ ܝܵܠܗܲ ܐܼܝܵܢܐܩܠܵ  ܝܗܝ ܬܸܪܝܢ ܸܩܛܵܥܸܛܸ̈                              ".ܦܼܬܲ

ܣܼܝܵܡܐ ܸܡܚܵܕܐ ܩܸܛܥܸܠܗ     ܐ ܲܗܝ ܨܼܘܪܬܵ ܛܸܠܩܵܠܲܗ ܘܲܗܘ ܸܪܝܵܚܐ ܼܒܲ ܐ... ܵܐܕܼܝܵ
ܐܠܝܼ ܦܘܼ  ܬ. ܪܡܼܝܵ ܢܸܓܵܙܢܵܬܐ! ܟܵܡܐ  ܟܵܠܲܗ ܸܩܼܨܲ ܵܐܵܢܐ ܠܼܘܡܸܠܡܠܼܝ: ܟܵܡܐ ܼܓܲ

ܢܸܓܵܙܢܬܵ  ܐ!ܣ ܵܐܵܗܐ ܒܼܲ  !ܐܼܓܲ ݇ܕ  ܨܼܘܠܸܡܢܼܝ ܠܸܟܣ ܝܸܠܗ ܦܼܘܵܫܵܩܐ ܕܙܵܠܸܦܸ̈ ܵܓܢܼܝ ܠܼܚܲ
ܝܼܟ ܸܦܵܩܐ. ܚܕܵ  ܦܬܵ  ܐ ܸܦܵܩܐ ܝܬܼܝܼܒܵܬܐ ܵܓܘ ܚܕܵ ܐܼܝܬܵܝܐ ܼܐܲ ܝܼܘܸܢܐ ܼܡܢ ܘ ܐܩܼܠܲ ܓ  ܼܡܲ

ܵܩܸܢܐ5 ܘ ܒܖܸ̈ ܐ ܘܼܡܲ ܝܸܢܸ̈ܐ ܓܼܘܖܸܸ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܥܲ ܟܸ̈ ܵܓܘܼܘܲܗ ܒܼܚܲ ܐ ܠܼܦܲ ܓ ܘܼܘܓ ܸ  ܼܘܗܲ ܼܡܲ
ܝܸܢܸ̈ܐ ܸܡܬܬܙܼܝܵܥܸܢܸ̈ܐ. ܨܘܼ  ܵܝܸܬܐ5 ܼܥܲ ܢܓܼܘܖܸ̈ ܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܟ ܼ ܠܸܡܢܼܝ ܠܵܐܵܗܐ ܐܼܝܬܵܝܐ ܒܼܚܲ

݇ܕ ܸܓܠܵܕܐ  ܵܩܸܢܐ ܘܼܚܲ ܒܖܸ̈ ܒܼܘܵܩܐܼܡܲ ܫܵܠܵܢܐ ܕ . ܐܼܝܵܡܢܼܘܸܝܐ ܼܡܢ ܫܼܘܵܩܐ... ܬ݇ ܝ... ܡܼܲ ܼܕܲ ܼܒܲ
݇ܕ ܚܼܘܠܵܩܐ ܼܘܢܸܒܵܠܐ ܒܼܚܲ ܙܵܬܐ ܵܫܸܩܠ ܠܲܗܘ ܐܼܝܬܵܝܐ ܟ  ܢܼܓܲ ܼܡܢ  ܘܒܼܓܲ
ܵܝܬܼܘܗܝ ܢܓܼܘܖܸ̈ ܲ ܸܬܼܒ ܸܠܗ ܵܓܘ 5 ܟ ܼ ݇ܕ  ܼܡܲ ܸܒܠ ܸܠܗ ܵܓܘܡܵ ܼܚܲ ܵܢܐ ܵܬܘܵ  ܐܵܢܐ ܘܼܠܲ

ܵܠܐ ܝܗܝ5 ܕ݇ܐܼܟܵ ܐ ܸܒܕ ܵܛܫܼܝ ܵܠܲܗ ܵܓܼܢܲ ܼܒܖܸܸ̈ ܝܗܝ ܼܫܲ ܐ ܸܒܕ ܵܫܩܠܼܝ ܘܵܐܼܟܠܼܝ . ܓܼܘܖܸܸ̈ ܟܼܠܲ
ܵܝܐ ܝܢܼܘܗܸ̈  ܸܠܗ ܼܚܲ ܩܠܼܘܗܸ̈ ܟܼܘܗܸ̈ ܝ5 ܒܟܸ ܒܼܥܲ ܪܨܼܘܸܪܐ ܘܸܒܚܵܦܵܛܐ ܝ5 ܒܼܐܲ ܕ ܲܗܘ ܼܨܲ ܝ! ܼܟܲ

ܝܗܸ̈                                                     ܝ...ܕܵܩܸܪܛ ܠܸܣܦܵܘܼܬܲ
ܼܘܢܸܒܠܼܝ     ܐ ܸܒܩܵܝܵܬܐ ݇ܗܵܘܘ  ܠܚܼܘܠܩܼܝ ܐܼܝܵܢܐ... ܵܩܡܼܘܕܝܼ ܵܐܵܢܐ ܟ  ܸܟܟܼܝܸ̈ ܵܗܕܼܟܵ
ܵܠܐ ܝܸܘܢܠ ܢ ܕܸܒܐܼܟܵ ܝܼܟ ܸܐ ܙܸܕܵܥܵܢܐ  5ܘ ܐܼܝܬܵܝܐ݇ܗܵܘܐ. ܗܲ  ܐܼܘܵܕܸܠܐ ܼܐܲ ܢܸܓܵܙܵܢܐ ܘܼܡܲ ܼܓܲ

ܠܼܝ ܵܩܸܬܗ ܒ ܠܼܝ ܵܩܸܬܗ5 ݇ܐܼܟܸ ܕ ܸܒܙܵܕܵܥܐ ܕܦܵ ݇ܗܵܘܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܵܢܐ ݇ܐܼܟܸ ܥܢܼܘܵܬܐ5 ܼܟܲ ܪܸܫܢ ܼܝܲ
ܢ  ܥܸܡܗ ܼܝܲ ܕ ݇ܐܼܟܼܝܵܠܐ ܝ ܸܪܝܸܚܗ.ܠܠܼܛܲ ܕ݇  ܸܘܢ ݇ܗܵܘܐܼܟܲ ܝܸܢܸ̈ 5 ܠܼܚܲ ܐ ܚܸܙܐ ܠܼܝ ܠܼܥܲ
ܵܩܸܢܐ ܕܗܲ  ܒܖܸ̈ ܝܗܝ ܠܼܝ...ܕܬܸܪܝܢ5 ܕܬܵܠܬ݇  ܘܼܡܲ ܪܵܬܐ  ... ܵܐܦ ܵܐܢܼܝ ݇ܐܼܟܼܝܼܠܲ ܒܼܚܲ

ܠܼܝ ܠܣܼܘܦܵܪܐ5 ܠܡܵ  ܐ ܕܵܒܒܼܝ5 ܠܐܵܢܐ5 ݇ܐܼܟܸ ܠܼܝ ܠܼܘܵܚܐ ܚܵܘܵܪܐܠܵܓܠܲܘܸܫܸ̈ ... ݇ܐܼܟܸ
݇ܕܡ ܥܼܲ  ܫܠ݇ܗܵܘܐ ܝܢܼܝ ܠܟܠ ܸܡܢܕܼܝ ܕܼܩܲ ܼܘ ܸܡܢܕܼܝ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܒܲܗܝ ܕܪܼܓܸ ܼܝ ܕܟ 

ܪܥܼܝ.݇ܐܟܼܵ  ܪܸܚܩ ܠܼܡܲ ܢܸܓܵܙܸܢܸ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܘܐܼܝܬ ݇ܗܵܘܘ  ܠܵܬܐ ܸܠܐ ܵܡܸܨܐ ܕܼܡܲ ܐ ܼܓܲ ܙܵܠܸܦܸ̈
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ܙܕܵܥܢ ܠ݇ܗܲܘܢ ܚܵܕܐ ܩܵܬܐ ܼܡܲ ܼܫܲ ܢܵܬܐ ܓܵ ܵܢܐ ܼܓܲ ܚܼܡܲ ܝܗܝ. ܪܸܓܕܠܼܝ ܼܡܢ ܼܬܲ ܝܼܢܲ ܘ ܼܥܲ
  ݇ܗܵܘܐ!                     ܕܵܐܼܟܸܠܢ ݇ܗܵܘܐ! ܵܐܼܟܸܠܢ ܐ ܒܸܥܠܝܼ ܐܼܝܢܵ 5 ܗܝܝܼܲ ܝܼ ܕܕ

݇ܕܟܡܵ "ܩܼܘܸܘܚܠܼܝ     ܼܒܠܼܝ ܼܚܲ ܐ! ܼܗܲ ܐ!ܐ ܙܠܵ ܙܵܠܸܦܸ̈ ܒܲܗܘ  .ܐܼܝܕܝܼ  ܠܝܼ ܐܘܡܼܘܪܸܝܟܼܵ  "ܸܦܸ̈
݇ܕ ܵܩܵܠܐ ܪܵܦܵܦܐ ܫܸܡܥܠܼܝ ܕܵܒܒܼܝ  ܵܦܐ " ܝܸܠܗ ܡܚܼܝܵܠܐ ܘܵܪܓܼܘܵܕܐ ݇ܐܵܡܵܪܐܒܼܚܲ ܸܒܢܼܟܵ

ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ  ܸܒܫ ܵܙܘܵܕܐܕ ܵܢܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܢ ܸܠܐ ܵܡܸܨܝܢ... ܐܝܼ ܝܸܘܢ ܕܵܛܠܸܒܢ 
ܝܒܸܪܢ                                                                "!ܡܼܣܲ

ܕ ܸܒܓܵܪܵܫܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܠܐ ܵܐܢܵ      ܩܼܘܸܘܚܠܝܼ  ܐ ܕܟܲܘܬܼܝܵܢܐ ܕܵܒܒܝܼ ܸܫܦܼܘܸܠܸ̈ ܼܟܲ
ܐ!" ݇ܕ ܫܸܡܥܠܼܝ ܠ  "ܙܵܠܸܦܸ̈ ܠܼܝ ܕܸܒܐܡܵ ܼܚܲ ܡ ܩܼܘܪܵܒܐ ܼܥܲ  ܵܪܐ ݇ܗܵܘܐܵܩܵܠܐ ܕܸܓܚܵܟܐ ܟ ܸ
ܸܢܝܬ" ݇ܕ  ܵܒܥܸܝܬ ܼܬܲ ܐ؟ ܼܚܲ ݇ܢܬ ܸܟܐ ܵܐܼܟܸܠܬ ܙܵܠܸܦܸ̈ ܵܠ݇ܕܐ ܕܼܐܲ ܝܼܟ ܼܝܲ ܙܥܲܘܵܪܐ ܼܐܲ

                                                               "ܕܼܝܼܘܼܟ؟

ܨܲܘܸܦܐܬܸܪܝܢ     ܖܸ̈ ܸܩܐ ܼܦܲ ܖܸ̈ ܐܟܼܘܣܝܵ ܒ ܼܛܲ ܵܫܸܝܐ ܸܬܸ̈ ܢ5  5ܖܸܸ̈ ܪܩܼܘܼܒܼܠܲ ܸܟܠܸܝܸ̈ܐ ݇ܗܵܘܘ ܼܒܲ
ܫܘܼ  ܐܬܼܝ ܘܼܓܲ ܢܵܩܐ5 " ܒܼܘܸܩܪ݇ܗܲܘܢ ܓܵܚܵܟܐ ݇ܗܵܘܘ. ܸܡ݇ܢܕܸܪܫ݇ ܒܸ ܸܩܐ ݇ܗܵܘܘ ܵܓܘ ܼܦܲ ܼܘܲ ܓ 

ܐ؟ ܵܪܵܒܐ ܵܣܘܵܕܢܸܡܓ ܸܕ ܟܸ    "ܵܬܐ ܝܵܠܲܗ! ܵܕܐܼܟܼܝ ܸܟܐ ܵܐܼܟܸܠܬ ܠ݇ܗܲܘܢ؟ܐ ܵܐܼܟܸܠܬ ܙܵܠܸܦܸ̈
ܝܵܠܢܵܬܐ ܓܸܪܫܵܠܲܗ ܵܩܬܼܝ ܠܵܓܘ ܸܒܝܬ ܵܪܐ ܝܸܘܢ ܕܚܵܕܐ ܐܼܝܵܕܐ ܼܚܲ ܵܠܐ  ـ ܸܒܕܼܟܵ ݇ܐܼܟܵ

ܗܵܪܵܢܐ.  ܕ݇ ܼܒܲ ܸܕܪܵܘܢܝܼ  5ܪܵܦܵܦܐ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ݇ܕ ܸܟܢܵܫܐ ܸܟܠܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܠܼܚܲ ܫܼܘܸܩܐ ܘ ܼܚܲ ܼܓܲ
݇ܕ ܬܼܲ ܐ ݇ܗܘܵ  ܠܼܝ ܒܼܚܲ ܫܵܬܐ ܼܥܲ )ܸܪܼܓܵܫܐ ܕܣܢܼܝܩܼܘܵܬܐ ܠܝܵܕܥܵܬܐ( ܘܒܼܘܵܣܵܡܐ. ܦܼܬܲ

݇ܕ ܵܦܬܲܘܵܪܐ  ܠܝܼ ܝܸܬܼܒܠܼܝ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ ܐ5 ܸܡܠܵܚܵܢܐ  ܘ݇ܐܼܟܸ ݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܸܠܟ ܵ ܕ݇ ܼܚܲ  ܘܒܼܚܲ
ܥܢܼܘܵܬܐ ܘܕܵܠܐ ܠܵܥܣܵܬܐ5 ܕܵܠܐ  ܠܼܝ ܒܼܝܲ ܛܼܝܼܒܼܘܵܬܐ ܘܸܬܦܵܢܐ. ݇ܐܼܟܸ ܥܵܡܐ ܕܼܪܲ ܼܛܲ

ܫܼܲ  ܪܡܼܘܸܝܐܼܓܲ ܫܵܬܐ ܠܼܦܲ ܼܠܲ ܲ ܵܠܐ. ܩܵܬܐ ܘܕܵܠܐ ܟ ܼ ܐ ܸܒܚ ܕܡܼܘܕܼܝ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܸܒܐܼܟܵ ܵܫܼܒܵ
ܸܬܐ  ܵܩܸܢܐ5 ܸܛܦܖܸ̈ܵ ܒܖܸ̈ ܝܸܢܸ̈ܐ ܼܡܲ ܝܢܼܝ ܸܒܕ ܵܚܸܙܝܢ ܠܼܥܲ ܢ ܵܦܬܸܚܢ݇ܗܲܘܢ ܼܥܲ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܕܸܐ

ܼܝܸܦܐ. ܖܸ̈ ܐ ܼܚܲ ܸܟܸ̈                                                 ܘܼܟܲ
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݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܸܩܘܵܝܐ ܘ݇ܐܸܬܐ ܸܠܗ ܵܩܵܠܐ  ܸܡܢܸܫܠܵܬܸܢܐ ܫܼܘܸܪܐ ܠܝܼ     ܸܒܩܵܪܵܛܐ ܠܼܚܲ
ܫܵܬܐ.  ܪܼܡܲ ܵܠܐ ܝܸܠܗ ܠܩܠܼܲ  ܵܗܐ5 ܵܗܐ!" ܟܢܼܘܫܵܝܐܲܗܘ ܓܸܚܟܸܠܗ ܕܼܩܲ ܦܵܬܐ. ܸܒܐܼܟܵ

ܼܟܵܠܐ ܙܥܲܘܵܪܐ؟ ܐ ܝܸܘܬ ܕܸܟܐ ܵܡܸܨܝܬ ܵܐܼܟܸܠܬ ܵܠܲܗ ܵܝܐ ܼܣܲ             "ܸܒܚܵܫܼܒܵ

ܙܸܕܵܥܵܢܐ    ܗܵܘܐ ܼܡܲ ݇ܕ ܼܨܲ ܵܪܐ ܝܸܘܢ ܠܼܚܲ ܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܼܥܲܠ .ܵܒ݇ܬܪ ܵܗܵܕܐ ܸܒܕܼܟܵ  ܝܪܼܝܼܟܵ
ܥܵܡܐ ܸܣܪܵܝܐ ܕ ݇ܕ ܼܛܲ ܦܼܘܡܼܝ ܵܓܘ ݇ܬܫܘܼܝܬܼܝ ܘܼܡܢ ܩܝܼܘܵܕܐ ܕܣܛܼܘܡܟܼܝ ܘܼܚܲ

ܢ ݇ܗܵܘܐ. ܵܒܒܼܝ ܸܒܐܙܵ  ܵܠܐ ܘܸܒܐܵܬܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ ܒܪܼܝܵܙܐ5 ܸܠܐ ܝܸܘܢ ݇ܗܵܘܐ ܡܵܨܵܝܐ ܕܵܕܡܼܟܸ
ܡܙܼܘܸܡܐ ݇ܗܵܘܐ ܝ ܼܗܲ ܵܬܐ ܕܸܪܸܫܗ ܘܐܼܝܕܼܘܗܸ̈ ܟ  ܼܘܲ ܓ                . ܵܩܐ ܵܓܸܢܗ ܘܒܼܡܲ

ܡܠܼܘܸܡܐ ݇ܗܵܘܐ ܬܚܼܘܬ ܸܣܦܵܘܬܘܼ ܗܲ     ܪܵܬܐ " ܗܝܘ ܼܠܲ ܐ ܝܸܘܢ ܕܼܩܲ ܸܒܚܵܫܼܒܵ
ܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲܠ ܸܪܫܼܝ... ܵܩܘܵܡܐ ܡܚܼܝܬܼܝ ܝܵܠܗܲ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܝܬܼܝܼܒܵ ܸܢܝܬ ܼܚܲ . ܼܬܲ

ܼܘ ܸܡܢܕܼܝ... ܸܡܓ ܸ ܵܐܵܗܐ ܝܵܠܲܗ ܕܸܐܕܝܲܘܡ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ݇ܐܼܟܼܝܠܵ ܸܥܠܬܼܘܲܗ  ݇ܕ ܐ ܟ  ܕ ܼܚܲ
ܼܟܵܠܐ ܝܸܘܢ... ܸܚܙܝܼܲ  ܸܩܐܝܐܼܝܬܵܝܐ ܼܣܲ ܖܸ̈ ܐ ܼܛܲ ܕܦܼܘܸܪܥܠ݇ܗܲܘܢ  ܗܝ ܠܼܝ ܵܐܢܼܝ ݇ܐܵܢܸܫܸ̈

ܐ. ܵܩܡܼܘܕܝܼ ܸܥܣܪܵ  ܐ ܵܩܐ ܙܵܠܸܦܸ̈ ݇ܕܵܡܐ ܕܵܛܠܸܒܢ...  ܵܠܐ ݇ܪܸܚܫܠܝܼ  ܐ ܪܼܘܒܸܠܸ̈ ܠܼܩܲ
݇ܕ ܡܸ  ܝܵܢܐ؟ ܵܐܢܼܝ ܸܒܕ ܵܗܘܝܼ ܕܵܝܗܼܒܼܝ ܠܼܝ ܼܚܲ ܐ ݇ܗܵܘܘ  ܢܕܼܝ ܒܼܕܲ ݇ܕ ܝܼܘ݇ܗܼܒܸ "ܸܡܢܕܼܝ.ܼܚܲ  

ܦܵܪܐ5 ܛܸܠܐ ܠܼܝ ܘܠ ܩܼܘܪܵܒܐ    ܸܦܵܩܐ ܝܬܼܝܼܒܵܬܐ  ܵܕܐܒܸܚܠܡܼܝ ܚܸܙܐ ܠܼܝ ܚܼܨܲ
ܐ ܵܓܘ ܚܵܕܐ ܩܠܼܲ  ܓ ܘܼܘܓ ܸ ܝܢܼܘܸ̈ ܠܦܵܬܐ5 ܼܡܲ ܠܵܓܐ ܕܵܝܘܵܡܐ ܪܸܥܫܠܼܝ ܡܼ ܲܗ. ܼܥܲ ܢ ܒܼܦܲ

ܗܵܘܐ ܘܛܼܘܸܥܐ ܸܒܐܵܣܵܩܐ ܘܸܒܨܵܠܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ  ܐܵܒ݇ܬܪ ܵܒܒܼܝ: ܵܗܘ ܵܗܠܵ  ܠܝܼ ܼܨܲ
ܡܙܼܘܸܡܐ ݇ܗܵܘܐ ܵܩܐ ܵܓܸܢܗ.                                                 ܘܼܗܲ

ܐܢܒܝܕ: ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܼܘܪܝܼܡܢ ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܣܢܝܐ ܦܘܫܩܐ               
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ܐܕ ܐܬܘ̈ܖܐܐ
̈
 ܡܬܠ 

 ܫܡܝܪܡܕ ܒܘܐܕܦܝܪܐܐܢ

 ܢ

ܐ ܸܠܐ  ܗܵܪܐ ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܓܼܘܓ ܸܸ̈ ݇ܬܸܝܐ.܀ ܼܢܲ ܼܡܲ  

ܝܼܘܵܬܐ ܟܠ ܢ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܚܲ ܝܼܟ ܸܨܼܒܵܝܼܢܲ ܗܵܪܐܥܵܕܵܢܐ ܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܐܲ ܝܼܟ ܼܢܲ ܪ ܡܼܐܲ  . ܼܗܲ
ܐ ܟܸ  ܐ ܓܼܘܓ ܸܸ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܸܬܸ̈ ܬ݇ ܕܼܚܲ ܐ ܐ ܼܡܲ ݇ܕܟܵܡܐ ܥܵܕܵܢܸܬܸ̈ ܬ݇ ܸܙܐ ܵܝܐ ܘܼܚܲ ܵܝܐ5 ܸܠܐ ܼܡܲ

ܐ  ܐ ܐܼܝܬ ܥܵܕܵܢܸܬܸ̈ ܪ ܵܗܕܼܟܵ ܐ ܨܵܦܝܼܝ ܘܼܗܲ ܝܼܘܵܬܐ ܸܙܐ ܐܼܝܬ ܥܵܕܵܢܸܬܸ̈    ܐ.ܕܵܥܘܵܩܢܵ ܒܼܚܲ

ܚܼܝܵܪܐ ܼܡܢ  ܐܵܬܐ ܸܠܐ ܵܩܛܥܼܝ ܸܠܗ.܀ ܼܢܲ ܼܦܲ  

ܕܼܘܥܸ  ܢ ܠܸ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܼܡܲ ܚ ܼܝܲ ܕ ܸܒܟܵܪܵܒܐ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܐ ܝܸܠܗ ܕܼܟܲ ܢ ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ ܼܒܲ
ܪܨܲܘܵܦܐ ܚ ܸܠܗ ܸܠܐ ܵܚܫܵܚܐ5 ܼܦܲ ܛܼܥܲ ܢ ܸܡܢܼܘܗܝ  ܕܼܩܲ ܚ ܝܣܼܘܼܪܲ ܒܼܠܲ ܒܲܗܝ ܕܸܒܕ ܼܩܲ

ܚܼܝܪܵ ܙܝܵ  ܝܼܟ ܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܕܼܢܲ ܪ ܼܐܲ ܪܸܦܵܣܐ.ܵܢܐ ܼܗܲ ܐܵܬܐ ܸܒܕ ܼܦܲ ܐܵܬܐ ܵܩܸܛܥ ܼܦܲ ܐ ܼܡܢ ܼܦܲ  

ܩܼܘܵܪܐ ܝܸܠܗ. ܀ ܢܼܝܪܼܘܗܝ ܵܪܵܒܐ ܼܝܲ  

ܐܵܠܢܼܘܵܬܐ ܓܼܘܪܵܬܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܩܼܘܵܪܐ  ܐܼܝܬ ܸܠܗ ܚܵܕܐ ܸܡܫܼܬܲ ܥܵܢܐ ܼܝܲ ݇ܕ ܼܛܲ ܝܼܟ ܼܚܲ ܕܼܐܲ
                                                .ܝܸܠܗ ܸܒܩܵܕܠܼܘܗܝ

 ܣ

ܙܸܕܥ ܵܠܲܗ ܼܡܢ  ܵܦܘܵܚܐ ܕܸܟ݇ܪܵܣܐ.܀ ܵܣܼܒܵܬܐ ܵܠܐ ܼܡܲ  

݇ܕ ܸܡܢܕܼܝ ܕܵܓܢܼܘܗܝ ܚܒܼܝܵܪܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܙܕܼܘܸܥܐ ܠܼܚܲ ܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܡܲ
ܵܠܵܫܐ ܸܠܐ ܵܙܸܕܥ ܼܡܢ ܦܵܠܵܫܐ. ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܦܲ ܵܣܐ ܼܚܲ        ܝܸܠܗ ܵܓܘܼܘܗܝ. ܵܩܐ ܛܼܘܦ 
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݇ܗܘܲ  ܖܸ̈ ܢ ܵܓܘ ܸܠܒܼܝ.܀ ܣܘܼܝܸܢܸ̈ܐ ܥܼܒܸ  

ܝܵܠܵܢܐ ܝܸܠܗ ܕܸܒܕܵܡܵܝܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܼܚܲ ܪܥܼܘܲܗ ܵܗܕܼܟܵ ܵܫܐ ܕܼܡܲ ܸܠܒܼܝ ܡܸܠܐ ܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ
ܪܵܬܐ ܕܣܘܼܝܸܢܸ̈ܐ  ܪܵܥܐ ܕܥܼܒܵ ܐ( ܝܸܠܗ ܼܥܲܠ ܼܡܲ ܸܠܵܒܐ.            ܵܓܘ )ܣܬܼܘܸܢܸ̈  

ܝܚܼܘܲܗ ܸܒܕ ܵܐܸܬܐ. ܠܒܼܝ ܵܠܲܗ5 ܼܪܲ  ܀ ܣܼܘܠܵܬܐ ܸܠܐ ܼܒܲ

݇ܕ ܸܦܨܵܠܐ ܙܼܘܵܗܵܪܐ ܝܸܠܗ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܪܵ  ܕܩܼܲ  ܼܚܲ ܐ ܒܲܗܝ ܵܪܵܒܐ ܵܠܐ ܵܐܙ݇ܠܼܝ ܵܒ݇ܬܪ ܼܚܲ
                          ܫܵܝܐ ݇ܗܵܘܐ.ܸܡܢܕܼܝ ܕܛܸ  ܗ ܲܗܘܟܠܸ  ܕܸܒܕ ܵܓܸܠܐ

ܪܸܗܵܪܐ.ܵܡܪܼܘܲܗ ܟܸ  ܢ ݇ܬܚܼܘܬ܀ ܣܼܘܣܵܬܐ ܡܼ  ܐ ܼܗܲ  

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢ ܼܚܲ ܩܠܼܘܗܝ ܸܐ ܬ( ܕܼܐܲ ܼܘܪܼܐܲ ܼܘܸܚܐ ܝܸܠܗ ܠܼܒܼܝܒܼܘܵܬܐ )ܓ  ܫܟ  ܼܡܲ
ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܗܵ  ܬܵܠܐ ܵܩܐ ܵܦܸܫܛ ܵܠܲܗ ܸܒܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܦܪܼܝܣܬܼܘܗܝ ܸܟܐ ܼܡܲ ܐ ܼܡܲ

ܕ݇  ܕܥܼܝ ܕܐܼܝܬ ܼܚܲ ܝܵܠܐ ܓܼܘܵܪܐ ܵܒ݇ܬܪ ܚܵ  ܕܼܡܲ       ܕܸܒܣܵܢܕܼܘܗܝ ܝܸܠܗ. ܨܼܘܗܝܼܚܲ

ܢ ݇ܗܵܘܐ ܵܚܩܸܪܢ ݇ܗܵܘܐ؛ ܵܡܝܸܬܢ ݇ܗܵܘܐ ܵܚܸܠܝܢ ݇ܗܵܘܐ.  ܀ ܵܣܝܼܒܸ

ܐ ܒܼܘܬ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܗܝ.݇ܐܵܢܸܫܸ̈ ܐ ܝܸܠܗ ܕܸܟܐ ܵܚܩܪܼܝ ܼܡܢ ܵܓܼܢܲ ܵܣܼܒܸܸ̈  

 ܀ ܸܣܟܬܼܘܗܝ ܸܡܚܝܼܘܲܗ ܝܵܢܐ.

݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܥܼܒܼܝܕܼܘܲܗ ܝܵܢܐ ܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܠܼܘܗܝ ܵܣܵܛܢܼܘܵܬܐ ܕܼܚܲ ܒܼܘܬ ܵܗܵܕܐ ܫܼܘܼܓ݇
  ܐ ܝܸܠܗ.                                                 ܚܪܼܝܒܼܵ 

.ܗܲ ܼܝ ܒܸܪܫܼܝ ܝܠܵ ܛ܀ ܚܡܵ   

ܟܵܠܝܵܬܐ ܵܩܐ ܫܵܩܠܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܗܕܼܝܪܵܬܐ ܝܵܘܢ ܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕ ܼܡܲ ܝܬ ܠܼܝ ܼܚܲ ܼܠܲ
ܵܠܐ.                               ܵܦܣܲܘܥܵܬܐ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܕܵܬܐ ܕܼܚܲ ܢ ܥܼܒܵ ܼܝܲ  
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 ܥ

݇ܕܡ ܸܥܐܵܕܐ ܓܼܘܵܪܐ.܀ ܸܥܐܵܕܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܸܟܐ ܵܐܸܬܐ ܼܡܢ  ܼܩܲ  

݇ܕ  ܢ ܕܼܚܲ ܢ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐܼܝܼܡܲ ܝܗܝ ܼܝܲ ܚܲܘܼܢܲ ݇ܕܡ ܼܐܲ ܢ ܒܵܪܵܬܐ ܵܓܼܒܪܼܝ ܼܡܢ ܼܩܲ ܵܠ݇ܕܐ ܼܝܲ ܼܝܲ
ܐܝܵܚܬܼܲ  ܬܵܠܐ ܵܩܐ  5ܗܝ ܒܼܘܫ ܓܼܘܖܸܸ̈ ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ݇ܐܵܢܸܫܸ̈

ܒܵܠܢܼܘܵܬܐ  ܝܗܝ.                              ܸܡܬܼܩܲ ܼܠܲ ܠܵܬܐ( ܕܫܼܘܼܓ݇ ܩܼܒܲ )ܼܡܲ  

ܠܵܒܐ ܸܓܪܒܼ  ܀ ܥܼܒܲܘܕ ܸܐܪܵܘܵܢܐ ܵܢܐ.ܵܩܐ ܼܟܲ  

ܕܵܬܐ ܕܵܛܒܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܬ ܚܼܲ ܼܡܢ ܥܼܒܵ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܸܣܪܵܝܐ ܼܠܲ ݇ܕ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܵܬܐ ܵܩܐ ܼܚܲ
ܝܼܟ ܟܼܲ  ܵܢܐ ܸܒܕ ܵܕܸܐܪ ܘܵܢܸܗܣ ܠܲܗܘ ܕܗܼܘܸܝܪܼܘܗܝ ܝܸܠܗܠܒܵ ܒܲܗܝ ܕܲܗܘ ܡܼܐܲ .ܐ ܸܓܪܼܒܵ  

ܝܵܠܵܢܐ ܬܸܪܝܢ ܐ ܸܟܐ ܵܐܙ݇ܠܼܝ ܠܙܵܝܪ 5܀ ܥܼܘܡܵܪܐ ܼܚܲ ܬܼܘܗܝ.ܬܵܠ݇ܬ ܵܓܸܗܸ̈  

ܸܢܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕܡ ݇ܐܸܚܖܸ̈݇ ܝܵܠܵܢܐ ܵܐܸܬܐ ܼܩܲ ݇ܕ ܕܼܚܲ ܼܘܗܝ ܘܸܒܕ ܸܒܕ ܵܙܕܥܼܝ ܸܡܢ 5ܟܠ ܼܚܲ
ܠܼܘܗܝ                                                .ܵܫܠܡܼܝ ܼܥܲ

ܐ ܥܵܢܐ ܓܠܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ. ܀ ܸܥܙܼܝܵܬܐ ܕܸܪܐ ܵܠܲܗ ܵܗܵܘܖܸܸ̈ ܕܸܐܵܫܐ ܕܼܘܲ  

ܸܢܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܕ݇ܐܸܚܖܸ̈݇ ܡܸܙܡܼܝ ܒܼܘܬ ܒܼܘܵܨܖܸܸ̈ ܐ ܸܟܐ ܼܗܲ ݇ܕܟܵܡܐ ݇ܐܵܢܸܫܸ̈ ܕ  ܼܚܲ ܐ ܼܟܲ ܒܼܘܵܨܖܸܸ̈
ܝܗܝ ܸܒܫ ܵܪܵܒܐ ܝܵܢܐ                                           .ܕܵܓܼܢܲ

ܝܢܼܝ ܡܼܝܸܵ̈ܐ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܸܒܫܵܬܵܝܐ.  ܀ ܼܥܲ

ܵܠܐ ܵܐܸܬܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܬ ܠܼܝ ܸܗܼܒܼܝ ܕܸܦܵܠܢ ܫܼܘܼܓ݇ ܒܸܪܵܫܐ. ܼܠܲ  

ܐ.܀  ܬܼܘܼܒܸ ܸܫܐ ܸܠܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܡܲ ܖܸ̈ ܼܒܠܼܘܗܝ ܼܩܲ ܠ ܼܚܲ ܼܥܲ  



܇ܫܡܝܪܡ                                                                                        42܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇4102  
28 

ܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܲܗܝ ܕܸܠܐ ܝܸܠܗ ܡܗܼܘܡܵܢܐ ܵܝܐ ܵܚܵܨܐ ܝܵܣܵܪܐ ܠܦܸ ܸܠܐ ܵܗܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ:
ܠܵܓܐ ܕܐܼܘܪܵܚܐ. ܩ ܸܠܐ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܒܸܝܬ ܼܦܲ                     ܘܵܩܘܵܡܐ ܕܵܫܼܒܸ

ܐ ܙܸܕܥܠ݇ܗܲܘܢ  ܝܵܘܸܬܸ̈ ܝܗܝ ܼܚܲ ܪܵܝܐ5 ܟܼܠܲ ܀ ܼܥܲܠ ܚܵܡܵܪܐ ܓܸܪܫܠ݇ܗܲܘܢ ܦܪܼܘܵܬܐ ܕܼܐܲ
ܪܵܙܐ؛ ܓܘܼ  ܘ ܸܓܵܒܐ ܸܫܩܸܠܗ ܠܵܐܗ ܸܓܵܒܐ5 ܠܗܲ ܸܡܢܼܘܗܝ ܘܓܸܪܫܠ݇ܗܲܘܢ ܠܼܡܲ

                                                   ܘܙܼܘܪܸܙܸܪܗ.

݇ܕ ݇ܐܢܵ ܕ ܟܵܡܐ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܚܸܙܐ ܵܠܲܗ ܵܓܢܼܘܗܝ ܒܸ ܼܚܲ ܦܼܝܵܪܐ ܫ ܥܸ ܵܫܐ ܼܡܲ ܵܠܵܝܐ ܘܸܒܫ ܼܫܲ
݇ܕ ܵܝܘܵܡܐ ܐܼܝܕܼܘܗܝ ܸܒܕ ܵܦܝܵܫܐ ܕܼܒܼܝܩܵܬܐ ܼܡܢ  ܪܼܝܵܪܐܼܝܬ5 ܐܼܝܵܢܐ ܼܚܲ ܲܗܘ ܕܼܝܸܠܗ ܼܫܲ

                                    ܘܸܒܕ ܵܦܸܐܫ ܸܓܠܵܝܐ ܫܵܪܪܼܘܗܝ. 

ܐ. ܚ ܕܡܼܝܼܟܸܸ̈ ܠ ܵܢܵܬܐ ܕܢܼܘܵܢܐ ܸܠܐ ܝܼܘܲ  ܀ ܼܥܲ

ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܐܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ݇ܕܵܬܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܒܵܪܐ ܼܚܲ ݇ܕ ܼܚܲ ܢ ܕܵܫܡܥܼܝ ܼܚܲ ܬܵܠܐ ܐܼܝܼܡܲ ܵܗܐ ܼܡܲ
ܥܵܬܐ ܕܥܼܘܓ ܵ  ܼܕܲ ܠ ܗܲ ܵܩܐ ܼܡܲ ܝܗܝ ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܕܵܕܐܼܟܼܝ ܼܗܲ ܥܵܕܵܢܐ ܸܠܗ ܝܵܢܐ  ܝܼܒܲ

ܒܵܪܐ. ܘܫܡܼܝܥܼܘܗܝ ܗܲ                                            ܼܚܲ

ܝܬܠ݇ܗܲܘܢ ܕܼܘܵܟܐ5 ܸܐܠܸܬܚ݇ܬ ܸܙܐ ܸܠܐ ܵܝܬܼܒܼܝ.  ܀ ܸܥܸܠܠ ܼܠܲ

ܝܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܕܵܪܵܒܐ ܸܟܐ ܵܚܫܼܒܼܝ ܒܵܓܼܢܲ ݇ܕܟܵܡܐ ݇ܐܵܢܸܫܸ̈ ܝܗܝ ܘܼܚܲ ܸܠܐ ܵܪܕܼܝ ܒ݇ܐܵܢܼܫܲ
ܝܗܝ ܸܠܐ ܵܦܝܫܝܼ  ܼܝܸܫܐ ܸܡܼܢܲ ܕ ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܦܖܸ̈ ܝܗܝ5 ܐܼܝܵܢܐ ܼܟܲ ܐ  ܘܒܸܚܙܵܡܼܢܲ ܩܼܘܒܸܠܸ̈

ܐ ܼܡܢ ܬܸܪܝܢ ܒܵܐܢܼܝ ܸܒܫ ܸܥܵܠܸܝܸ̈ܐ ܘ ܼܝܸܕܐ.ܵܗܕܼܟܵ           ܸܓܵܒܸܢܸ̈ܐ ܸܟܐ ܵܦܝܫܼܝ ܛܖܸ̈

ܦܵܪܐ ܵܓܘ ܦܼܘܡܼܝ5 ܸܒܣܡܵ  ܵܢܐ.܀ ܼܥܲ ܐ ܵܓܘ ܵܡܪܝ ܝܼܘܼܚܲ  

ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܠܐ. ܵܐܵܗܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ݇ܕ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܫܼܘܼܓ݇ ܝܬ ܼܚܲ ܼܠܲ
ܵܣܐ ܵܗܸܘܐ  ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܗܸܘܐ ܫܩܼܝܵܠܐ ܚܵܕܐ ܵܦܣܲܘܥܵܬܐ ـ ܵܩܐ ܛܼܘܦ  ܢ ܕܼܚܲ ܐܼܝܼܡܲ

ܕ݇  ܡ ܼܚܲ ܪܼܝܵܟܐ ܼܥܲ ܐ ܼܫܲ    ݇ܐܵܢܵܫܐ ـ ܐܼܝܵܢܐ ܵܠܐ ܵܡܸܨܐ ܕܵܫܸܩܠ ܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܸܡܢܼܘܲܗ. ݇ܗܘܼܝܵ
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ܩܼܘܒܵܪܐ ܸܠܐ ܗ݇  ܵܪܐ ܒܸܒܙܵܥܐ5 ܚܵܕܐ ܸܫܪܸܓܡܵܬܐ ܀ ܼܥܲ ܸܙܐ )ܸܫܠܸܓܡܵܬܐ( ܵܘܐ ܥܼܒܵ
 ܬܼܘܢܸܕܸܠܗ ܒܛܼܘܦܪܼܘܗܝ.

ܬܵܠܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ݇ܕ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܕܸܟܐܼܡܲ ܢ ܕܼܚܲ ܐܼܝܬ ܒܵܓܸܢܗ ܐܼܝܼܡܲ
ܝܘܼ  ܐ ܒܼܚܲ ܸܢܐ ܸܙܐ.ܵܚܸܦܛ ܕܵܫܸܩܠܸ  5ܸܬܗܸܠܗ ܸܟܬܖܸܸ̈              ܗ ܝܼܘܩܵܪܐ ܕ݇ܐܸܚܖܸ̈݇

ܚܵܡܐ ܕܵܪܥܵܝܐ ܸܟܐ ܵܐܼܟܠܵ  ܢ ܕܵܡܘܬܼܘܲܗ ܵܡܸܛܐ ܼܠܲ ܸܠܗ.ܐ܀ ܸܥܪܒܼܝܵܬܐ ܐܼܝܼܡܲ  

ܵܕܐ ܝܸܠܗ ܕܠܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܠܐ ܥܼܒܵ ݇ܕ ܫܼܘܼܓ݇ ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܸܦܵܠܢ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܼܚܲ ܐ ܸܫܟ ܼܡܲ
ܬܵܠܐ ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܒܵܐܵܗܐ ܦܘܼ  ݇ܕ ܼܡܲ ܵܫܵܩܐ ܝܸܠܗ: ܸܪܫܼܘܗܝ ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܸܠܙܵܝܢܼܘܗܝ. ܼܚܲ

                                                 ܸܒܚܵܝܵܟܐ ܝܸܠܗ.

ܢ ܕܵܐܓ ܼܲ  ܲܗ ܸܟܐ ܵܫܝܵܦܐ ܸܠܗ ܠܼܘܲܗ ܵܡܸܛܐ ܸܟܐ ܵܐܵܙ݇ܠܐ ܘܸܪܫܘܼ ܀ ܸܥܪܒܼܝܵܬܐ ܐܼܝܼܡܲ
ܐ. ܵܨܼܒܵ                                          ܼܥܲܠ ܣܟܼܝܢܵܬܐ ܕܼܩܲ

ܬܵܠܐ ܕܸܥܸܠܠ ܝܸܠܗ. ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܝܼܟ ܼܡܲ ܼܐܲ  

ܡܵܪܐ  ܩ ܘܼܚܲ ܼܪܲ ܝܵܬܐ ܦܼܝܵܫܐ ܵܩܐ ܵܓܢܼܝ.܀ ܼܥܲ ܵܙܢܼܝ5 ܼܒܲ ܖܸ̈ ܠܼܡܲ  

ܕܼܘܸܥܐ ܝܸܠܗ ܕܟܠ ܡܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢܵܝܵܢܐ ܼܡܲ ܝܬ ܼܬܲ ܝܼܟ ܸܠܒܼܘܗܝ ܝܸܠܗ ܘܼܠܲ ܢܕܼܝ ܼܐܲ
ܼܘ ܒܼܘܵܨܵܪܐ.                                                 ܸܠܗ ܟ 

 

ܥܬܼܝܕܥܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕ                                       
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ܐ  ܐܓܘܒܝܸ̈ ܡܐܡܖܸ̈  
ܐܘܕܘ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ  

 ܕܟܬܪ ܗܝܠܝܢ ܣܼܟܘ
 

ܓ ܵܦܠܚܼܝ ܒܸܨܦܝـ      ܐ ܕܵܫـــܘܵܬܦـــܼܘܵܬܐ         ܵܓܼܪܲ ܵܕܸܡܸ̈   ܼܘܵܬܐܼܗܲ
ܸܡܡ ܦܼܘܠܵܚܸܢܗ          ݇ܕ ܼܬܲ ܗܵܗܸܘܐ ܙܪܼܝـܵܙܐ ܒܒـܼܘܠـܵܓܢܸ      ܟܠܼܚܲ  

 ܀܀܀
ܢ   ܪܸܒܸܢܬܸܐ ܟܼ  ܼܩܲ ܠـ    ܐ   ܵܠـܐ ܘܸܠܵܠـܠܼܣܲ ܸܡܢ ܼܥܲ ܕܸܒܕܵܐܼܟܸܠـܬ ܸܣܵܠـܐ  ܝܼ ܼܗܲ  

ܼܒܵܪܐ      ܐ ݇ܐܵܢܵܫܐ ܵܠܐ ݇ܗܘܼܝ ܼܚܲ ܒܵܪܐ   ܠܵܗܕܼܟܵ ܝܗܝ ܼܚܲ ܘܵܠܐ ܵܗܸܘܐܠܼܘܼܟ ܸܡܼܢܲ  

 ܀܀܀

ܢ ܐܼܝـܵܕܐ ܚـ    ܵܬܐܼܝܫـܵܬܐ     ܵܗܸܘܝـܬ ܪܥـܼܝـܵܫـܐ ܼܡܢ ܒـܼܝـܫـܬ ܦܸܗܸܡܙܼܡܲ  

ܚܵܕܐ ܒܼܝܫܵܬܐ ܵܐܸܦܢ ܕܙܥܲܘܪܵܬܐ     ܸܒܕ ܵܓܪܵܫܐܠܼܘܼܟ ܠܲܗܝ ܓܼܘܪܵܬܐ     

 ܀܀܀

ܓ     ܸܡܢ ܙܥܘܲ  ܵܙܕܸܥܬܵܓܼܪܲ ܼܘܵܪܐܵܕܐ ܼܡܢ ܲܗܘ ܕܼܝـܸܠـܗ ܓـܵܪܐ     ܵܙܘܡܸܕܫ   

   ܵܗܘܵܝܐ ܕܵܛܠܸܩܬܟܒܸܓܕܵܫܐ ܙܥܲܘܵܪܐ    ܬ   ܵܗܘܵܝـܐ ܕܵܦܪܸܩـܼܘܵܪܐ ܟܓـܡܸܓܕܵܫܐ    

 ܀܀܀

ܚ      ܢ ܵܓܪܼܕܲ ܚ     ܘܠܸܣܢܝܼܘܵܬܐ ܡܸܠܼܒܲ ݇ܕ ܠ݇ܐܸܚ݇ܪܵܢܐ ܵܣܢܼܕܲ ܓ ܼܚܲ    ܵܓܼܪܲ

ـܐ ܘܚـܵܬܐ ܢܵܦܠـ      ܼܒܵ ـܵܪܒܸܼ ܕܫܼܒܵ ܼܒܸ    ܗ!ܗ     ܚܼܘܣܵܪܵܢܐ ܝܵܢܐ ܼܥܲܠ ܫܼܒܵ
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ܚ݇ܕܐܬܟܬܼܒܐ   
 

ܢ     ܕ ܡܸܛܐ ܸܠܗ ܒܐܼܝܼܕܲ ܐ ܼܚܲ ܐ ܩܵܪܵܢܐ ܒܸܫܵܡܐ ܕܼܲ ܟܵܬܼܒܵ ܬܸܠܐ ܘܸܡܐܡܖܸܸ̈ ܖܸ̈ ܼܡܲ ܠܵܦܐ ܼܒܲ ܕ: ܼܐܲ
ܢ )ܐܼܝܵܘܢ( ܬܐ.  431ܕܦܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܣܪܼܝܵܛܐ ܵܓܘ  ܼܢܲ ܕ ܵܕܟܸܬܪ ܝܼܘܼܚܲ ܐܬܵܘܸܬܐ5 ܒܼܝܲ ܼܦܲ

ܛܪܼܘܣ ܘܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ. ܐ  ܸܒܝܬ ـ ܼܦܲ ܼܝ ܠܵܐܢܼܝ ܟܵܬܼܒܵ ܚܟ  ܵܫܐ ܼܐܲ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܒܚܼܒܵ
ܸܢܐ  ܒܖܸ̈ܵ ܐ ܘܼܚܲ ܬܸܠܸ̈ ݇ܕܟܵܡܐ ܼܡܲ ܢ ܸܟܐ ܵܝܕܼܥܲܚ ܠ݇ܗܲܘܢ ܸܐܵܠܐ ܠܼܚܲ ܐ ܕܟܼܠܲ ܬܸܠܸ̈ ܐ ܼܡܲ ܕܵܣܦܖܸܸ̈

݇ܕܟܵܡܐ ܦܼܝܵܠܣ ܐ ܼܚܲ ܪ ܵܗܕܼܟܵ ܢ ܘܼܗܲ ܐܘܵܣܝܲܘܸܡܐ ܕܐܼܘܡܼܬܲ ܸܝܐ.                 ܲܘܸܦܸ̈   ܢܼܘܼܟܖܸ̈ܵ

ܐ ܸܒܪܥܵ     ܛܪܼܘܣ ܣܼܝܵܡܐ ܝܠܸ ܒܩܵܪܝܵܬܐ ܕܟܵܬܼܒܵ ܚ ܕܵܕܟܸܬܪ ܼܦܲ ܐ ܵܫܐ ܝܼܘܲ ݇ܕ ܟܵܬܼܒܵ ܗ ܼܚܲ
ܠܵܦܵܢܐ ܸܕܗ ܸܡܠܵܝܐ ܘܼܡܲ ܵܙܐ ܛܼܝܵܡܵܢܐ  ܵܠܐ ܘܒܵܐܵܗܐ ܥܼܒܵ ܼܝ ܡܼܘܙܸܝܵܕܐ ܝܸܠܗ ܠܼܓܲ ܚܟ  ܼܐܲ

ܢ  ،ܕܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ ܝܸ̈ ܐܼܘܡܼܬܲ ܼܒܵܪܐ ܒܸܠܵܒܐ ܕܒܼܢܲ ݇ܕ ܼܣܲ ܸܐܵܠܐ ܸܒܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܼܚܲ
ܚ ܼܡܢ ܵܡܪܵܝܐ  ܠܦܼܘܬ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ. ܝܵܠܐ ܘܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܼܘܲ ܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܼܚܲ

ܬܵܪܢܵܬܐ ܕܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܵܩܐ ܵܕܟܸܬܪ  ܸܢܐ ܵܩܐ ܡܼܥܲ ܐ ݇ܐܸܚܖܸ̈݇ ܸܕܪ ܣܵܝܸܡܸ̈ ܛܪܴܘܣ ܕܵܡܸܨܐ ܼܗܲ ܼܦܲ
 ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ.                                                        
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 اخبار... اخبار... اخبار

 
اثر بیماری در  4102آوریل  42تاریخ جناب پاتریارک ماردنخای چهارم در عالی ܀

 و با درایت یسای شرق آشوری را بر عهده داشتهها رهبریت کلسالدرگذشت. ایشان 
ی تأسف باری است برای . درگذشت ایشان ضایعهی خود آن را هدایت کردو توانای

ه تمامی ی آشوری در سراسر جهان. این ضایعه را بکلیسای شرق آشوری و جامعه
                   یم.ماینبرای روح ایشان طلب آمرزش مییم و گویا تسلیت میهیآشور

های تهران قتل عام سیفو مراسمی در انجمن آشوریصدمین سالگرد به مناسبت  ܀
 بانوان آشوری شامیرام، های ملی )انجمنر شد. این مراسم با همکاری انجمنبرگزا

های وابسته به آن( و کلیساهای آشوری در سالن آشوریان تهران و گروهانجمن 
که با حضور روحانیون محترم و ویلیام دانیال انجمن برگزار شد. در این مراسم 

مطالب، اشعار و یک موزیک ی آشوری برگزار شد، های فعال جامعهشخصیت
                       ید.رسریخی به سمع و نظر حضاری تادر رابطه با این واقعه یدیوو

 

سپاسگزاریم! اندنموده یاری را ما خود مالی هایکمک با که عزیز دوستان از  

 

تومان 111،011،4     استرالیا از  دانیل جورج آقای                    

تومان 111،411                         سیمونو بال خانم                    

"   111،011                            اوراهیم آنیز"                        

"  111،411      لنا سلیمانی                   "                        

"  111،411                   اوراهیم نینوس دکتر                   
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دنخای چهارممارپاتریارک   
 رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری 

!به رحمت ایزدی پیوست  

 
 ترین کلیسای آشوریقدیمیکلیسای شرق آشوری که  ،دنخای چهارمماربا وفات    
های خود را از دست داد. وی تنها یک روحانی ترین شخصیتاز مهم باشد یکیمی
که  طوالنیسالیان طی بلکه  رفتیا یک رهبر معمولی این کلیسا به شمار نمیو 

این کلیسا یعنی پاتریارکی د و به باالترین مقام مدارج روحانی را یک به یک طی نمو
ثابت کرد که فردی باهوش، دارای احساس مسئولیت و قدرت رهبری  ،رسید

راه  های عمر خود را وقف کلیسا و مردم کرد و در اینباشد. وی سالمینظیری بی
رفت امور کلیسا تنها هدف وی پیششان داد که د و نهای فراوانی را متحمل شسختی
 یجامعهاقشار مختلف آشوری و اتحاد  اتحاد کلیساهای چنین کوشش جهتو هم

است.                                                                                آشوری بوده   

ی از پدروشکه )عراق( در روستای َدرَبند 0392سال دنخای چهارم که در مار   
، از همان کودکی توسط پدربزرگ متولد شدبه نام اندریوس و مادری به نام َپَنه 

پرستی تحت سر 0321در. ها هدایت شدبرای خدمت به کلیسای اجدادی آشوریخود 
در سال  قرار گرفت و پس از دو سال تحصیل، مار یوسپ خنانیشو مطراپولیت

مقام کشیش  به 0321 در نصب شد. ر عراقبه سمت شماسی در شهر حری 2303
 و از شمال عراق به اورمیه منتقل 0324و در  شهر اورمیه در ایران ارتقا یافت
توسط شورای   0312اکتبر  1 د. درمنصوب شبه مقام اسقفی شهر اورمیه ایران 

به مقام پاتریارکی رسید و  به عنوان جانشین مار ایشای شمعونرهبری کلیسا 
در  0301در سال ایشان ی را بر عهده گرفت. جهانی کلیسای شرق آشور رهبری

وی د. جا اداره نموکلیسای شرق را از آن امور شهر شیکاگوی امریکا مستقر شد و
در اثر عفونت  4102سال )تموز( جوالی در  ،کلیسا سال رهبری 92ز پس ا

 4102مارس  42در بیمارستان بستری شد و سرانجام در الریه ویروسی و ذات
گفت.           دارفانی را وداع  0932فروردین  2مطابق با سالگی(  13)در سن   
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ی اقدامات ایشان در رابطه با امور کلیسائی باید گفت که عالوه بر اداره در زمینه  
مهم ایشان نیز بوده است و در  امور کلیسای شرق، اتحاد کلیساهای کاتولیک هدف

نزدیکی  ی. در این زمینه نخست رابطهل توجهی انجام دادقاباین راه اقدامات بسیار 
ان پل با پاپ ژ 0203. در سال یسای کاتولیک کلدانی برقرار کردبا واتیکان و کل
کلیسای  امه یافت. به دنبال تصمیم  رهبریو این رابطه تا دهه بعد اددوم دیدار نمود 

جهت اتحاد  دنخا مار 0332 شرق مبنی بر بهبود رابطه با کلیسای کاتولیک رم، در
این اتحاد برای ی ارد تا مقدمهموافقت ک شناسی عمومیمسیح یبا بیانیهدو کلیسا، 

، ای متمادیهر طول قرن. در این اعالمیه تأکید شده است که جدائی دو کلیسا دشود
تا اختالفات است  ختالفات جغرافیایی و فرهنگی بودها بیشتر معلول

                                                                           عقیدتی.            

ماردنخا با مار رافائل اول بی داوید، پاتریارک   0331و  0332های در سال   
های وی انتشار حاصل فعالیتبابل کلیسای کاتولیک کلدانی مالقات داشت و 

ز مقدس بین کلیسای کاتولیک کلدانی یادداشتی بود به نام راهنمای اجرای مراسم را
ها و کلیسای کاتولیک رم نیز آشوری 4111 سال و کلیسای شرق آشوری. در

های فعالیت مراسم مذهبی انتشار دادند.برگزاری ی مشترکی در زمینه بیانیه
بهبودی آغاز روند شان موجب در طی سالیان رهبری ایماردنخای چهارم ی وقفهبی

با کلیساهای سریانی و قبطی و کلیسای قدیمی شرق آشوری  شرقی کلیسا روابط
                                                                                      اند.شده

ا در تمام جهان بر ها ردر زمینه سیاسی باید گفت که ماردنخا دفاع از آشوری   
و با رئیس جمهور  کشور عراق دیدار کردهایشان از  2411. در عهده داشته است

و کردستان . هم چنین طی سفر به ایران و نخست وزیر آن کشور مالقات نمود
                            .داشت و گفتگونیز مالقات  هور این دو کشورجم عراق با روسای

مالقات  د و این نخستینردنخا با پاپ فرانسیس مالقات نموما  4102اکتبر  4در     
فرانسیس همدردی خود  پاپ ،رسمی مقامات دو کلیسا بود. پس از رحلت پاتریارک

" دنیای مسیحیت  چنین نوشت طی یادداشتیو  رگ ایشان اعالم کردرا نسبت به م
برانگیز در اوقات بسیار چالشم که را از دست داد، شبانی شجاع و حکی رهبر مهمی

به خاطر وضعیت کرده است. عالی جناب ماردنخا  خدمتبا وفاداری به جامعه 
و  بخصوص در عراق و سوریه رنج فراوانی متحمل شد تراژیک خاورمیانه،



4102܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇42ܫܡܝܪܡ܇  
35 

ذهبی های مبرادران مسیحی ما و سایر اقلیت گرفتاریخواستار توجه به   قاطعانه
خود  پاپ فرانسیس سپاس در پایان، شد."گیرند  هر روز مورد آزار قرار میکه 

دو  ژهبهبود روابط بین مسیحیان و به وی یماردنخا در زمینهتعهد ت به را نسب
                                       کرد. آشوری اعالم  کلیسای کاتولیک روم و شرق

ی اسفباری برای کلیسای شرق درگذشت پاتریارک ماردنخای چهارم ضایعه   
توانایی و درایت ناشی نیز با ان ایشرود اما بدون شک جانشین آشوری به شمار می

ی کلیسای امورادارهو کشتی  را ادامه دادهوی  قادر خواهد بود که راهاز ایمان خود  
درگذشت ماردنخا را به  هدایت کند.ساحل موفقیت سوی را به  ها اجدادی آشوری

های جهان  ی آشوریچنین به همه مقامات و اعضای کلیسای شرق آشوری و همهمه
  .شاد و یادش گرامیکنیم. روحش برای روح ایشان طلب آمرزش میتسلیت گفته و 
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 سیفو، صد سال
 شامیرام داودپوریان

 
گناه به دست حکومت سفاک عثمانی بیانسان از قتل عام چند میلیون یک قرن    
ارمنی،  111،211،0تعداد میالدی   0349تا  0302های بین سالگذرد. می

ی طههای تحت سلیک در سرزمینیونانی و پون 111،211آشوری و  111،121
ها پاک ی مشکل احقاق حقوق آنند تا صورت مسئلهامپراطوری عثمانی  کشته شد

گناهی بر زمین ریخته پاک زنان و مردان و کودکان بی خون ،یک قرن قبل .شود
ی ع جنگ اول فرصت مناسبی برای اجرای نقشهشد تا حکومت عثمانی که با شرو

درآورد.                    ی اجرا پلید خود مبنی بر پاک سازی قومی را به مرحله  

شدگان طی این صد سال از فریاد زدن و خونخواهی اجداد اما بازماندگان کشته   
گوش  ود را بهخ صدای اعتراض  آمدهاند و در هر فرصت پیشخود دست برنداشته

ارامنه با اعتراضات گسترده و جهانی خود طی صد سال اخیر  اند.جهانیان رسانده
بسیاری ن امر جلب کنند و در این راه پشتیبانی یاند تا توجه جهانیان را به اموفق شده

، رهبر پاپ فرانسیس سخنان اخیرأ شاهدمردم جهان اند. را کسب کرده کشورهااز
قتل ی سالروز این قتل عام اظهار داشت که که در آستانه ندبود های جهان کاتولیک

و انکار آن  نخستین قتل عام قرن بیستم است هاها و یونانیآشوری ،عام ارامنه
کاهد.                                                   توسط حکومت ترکیه از مرارت آن نمی  

احقاق حقوق خود در  ی جهتوسیع یهاسال اخیر فعالیت 21ا نیز طی هآشوری   
هر ساله مراسم یادبود سیفو در تمامی از آن زمان تا کنون اند. این زمینه انجام داده

های قابل شود و موفقیتها ساکن هستند برگزار میها در آنکشورهایی که آشوری
           است.                                      ای در این زمینه کسب شده مالحظه

، سوئد، روسیهو کشورهای فرانسه،  امعقتل گاننخبه المللیانجمن بینکنون تا    
پارلمان اروپا نیز  . اندام را به رسمیت شناختهعبلژیک، ارمنستان و یونان این قتل

یونان(، ای آتن )در شهرهچنین هم را به رای گذاشته است.سیفو ام عشناسایی قتل
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رفیلد )فرانسه(، یروان )ارمنستان(، فِی )بلژیک(، آمویل یژ)سوئد(، لییونشوپینگ 
آنجلس و شیکاگو )امریکا( بنای یادبود شهدای )استرالیا(، ِولز)انگلستان(، لس

                                                             آشوری قتل عام سیفو برپا شده است.

که حدود را کند و کشتاری با این وجود دولت ترکیه هنوز این قتل عام را انکار می   
الی که مدارک باقی در ح ،خواندیک تراژدی میتنها قربانی داشت، نفر  4121111

ازی قومی سدر سطحی وسیع و با نیت پاکمذکور موید این امر است که کشتار مانده 
ها روز به روز نیها و یوناارامنه، آشوری انجام گرفته است. اما اعتراضات وسیع

که خون  می دهداین را کند و نوید ان قتل عام تنگ میکنندگعرصه را بر انکار
                                                                   .شهیدان بر زمین نخواهد ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



܇ܫܡܝܪܡ                                                                                        42܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇4102  
38 

ها در جنگ با داعشآشوری  
داودپوریانشامیرام   

ستای آشوری کرانه رو 92نیروهای تروریستی داعش به  4102فوریه  49در    
تن را  421الت حسکه واقع در شمال سوریه حمله کردند و حدود رود خابور در ای
در این این افراد از روستاهای تل هرمز، تل شامیرام و... بودند.  به اسارت گرفتند.

              آشوری کشته و چهار کلیسا تخریب شدند.مبارز و چهار محافظ  3حمله 

های آشوریان آلمان اعالم کرد که داعش ی جمعیتاتحادیه ،فوریه 40در تاریخ    
             ها آشوری را در شهر تل تمر در حسکه اعدام کرده است.تن از گروگان 02

حقوق بشر در سوریه بان رامی عبدالرحمان دبیر سازمان دیده 4102مارس  9در    
ی شبکهگذار اسامه ادوارد بنیاناند. ها آزاد شدهنفر از گروگان 43اعالم کرد که 

سال  21زن که همگی باالی  9مرد و  02حقوق بشر آشوری نیز با تأیید آزادی 
دارند مدعی شد که این امر در پی پرداخت مبلغی بوده که دادگاه داعش به عنوان 

ی ی غیر مسلمان در نظر گرفته بود. )به نقل از روزنامههاخراج این گروگان
                                                             (.0939اسفند  04شنبه شرق، سه

وریستی ها در سراسر جهان به اعمال ترآشوری ،دهندهی تکانپس از این واقعه
شان خود صدای اعتراضمتعدد های یپیمایو با تجمعات و راه داعش اعتراض کرده

                                                               را به گوش جهانیان رساندند.

ان واقع در دشت نینوا )شمال آشوری از روستاهایش 111،411فرار  ماه پس از 0   
بی به سر مناسکنند در شرایط ها زندگی میگاهها که دراردوتعدادی از آن ،موصل(

مانند بیماری متعددی ها با مشکالت بهداشتی برند. بنا بر گزارشات رسیده آننمی
دگان زنفر از این جنگ 1111تعداد کنند. دست و پنجه نرم می ،آبله، شپش و چرب

، یک افرادهای زندگی این یکی از محلدر عنکاوا از توابع اربیل سکونت دارند. 
نفر در آن زندگی  241و  گاه تکمیل نشدهقه است که هیچطب 1ساختمان نیمه تمام 

دیده )قاراقوش(، تل عفر و اکنان این ساختمان از روستاهای بخ. بیشتر سکنندمی
ی آب وجود دارد و روزانه ذخیره رعدد تانک 2بارِطال هستند. در این ساختمان 
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اتور دالر روزانه خرج ژنر 4111شود و لیتر آب خریداری می 0411حداقل 
کنند ساختمان می شود. منابع کلیسای کاتولیک سریانی که این ساختمان را اداره می

ی این منابع، رسد. بنا بر گفتهها میآندست گویند که کمک بسیار کمی به می
دالر( برای هر  0111حکومت مرکزی در ابتدا مبلغ یک میلیون دینار )معادل 

دیگری نرسیده است. حکومت محلی خانواده کمک نمود اما بعد از آن کمک 
 ها داده است.هایی به صورت لباس و عروسک به آنکردستان نیز یک بار کمک

  است.                                              ها ناچیز بودهاما بدون شک این کمک

ه ها و نهادهای آشوری در سراسر جهان اقدام بتا کنون تعداد بسیاری از سازمان   
ها یادآور با تقدیر از این مساعدت اند.دگان نمودهزکمک مالی به جنگارسال 

ای ملی و مذهبی دگان آشوری وظیفهزکه کمک به نیازمندان بویژه جنگ شویممی
تر از آن نیست عشقی بزرگفرماید "گونه که در انجیل میهمان ،رودبه شمار میما 

."                       09: 02یوحنا، " دا کندکه انسان جان خود را به خاطر دوستش ف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یانالمللی خبری آشورتصویر از سایت آژانس بین  
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 ُجلُجتای ما
 
 

ما در مسیح، زاده شدیم  و ُمردیم            
ما شهادت دادیم که او زنده است            
او ما را ندید            
ما دوباره            
بارها مصلوب شدیم            
بر صلیب او.            

 
در جلجتای خویش...            
او ما را ندید            
او ما را ندید و ما برخاستیم            
و مصلوب شدیم            
بارها و بارها!            
تکرار ... تکرار...            

 
اینک بنگر!            
دیگر            

کیست جز مِن آشوری             
آویخته بر صلیب            
  در جلجتای خویش؟          

 

باباجان الزاریان                       
  4106آدار 7اورمیه،                     
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 زیارت
ادوارد بت ورده            

آلوددعاهای بغض            
.پای محراب            
های غمگینطواف            
در اطراف دیوارهای گلی            
پای کوبان            
پاشی شده.در حیاط آب            
درنُ بوی کُ             
آتِش گرداِن آتش گردان            
.هاآور ُدُهلصدای شعف            
هادمندگان در سرنا            
هشیاران            
مستان            
مادران            
کسانبی            

اندبه دیدار آمده             
.کنار دهی نیمه ویران            
، اُدیشوو تو راهِب مهجوِر پیر            
هاآغاجمیان قره محصور در            
،بازو در بازو            
با َقرَدِخ شجاع            
گمنام اینجا            
جانام آنُپر            
، در عراقدر نصیبین            
گران خاموشیدنظاره            
شاد و گریانید            
شما!            

 
                                  

در روستای ترمنی اورمیه جوار همودیشو و مار قردخ، دو کلیسای قدیمی مار اُ ܀           
های مقدس وجود دارد.آبی که معموأل در مکاندر برابر بی قره آغاج، درختی پایدار܀           
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 داستان قتل عام
 

آشوری در دشت اورمیه )اکثرأ  92111قبل از شروع جنگ جهانی اول حدود    
کردند. شغل اصلی مردم در روستاهای اطراف و تعدادی در شهر( زندگی می

دادند. آنها در کنار همسایگان ها  انگور پرورش میکشاورزی بود و اغلب در باغ
                                       کردند.مسلمان خود با صلح و آرامش زندگی می

با شروع جنگ جهانی اول در اروپا اوضاع زندگی مردم دستخوش تغییرات    
ناخوشایندی شد. کردها که آماده ی جنگ بودند به نواحی مارگور و ترگور حمله 
و ان مناطق را غارت کردند. ساکنان آن مناطق به اورمیه فرار کردند و در 

اکراد تالش کردند شهر  0302در اکتبر راکنده شدند. روستاهای دشت اورمیه پ
غارت کرده  به آتش کشیده و هر و آلواج را ها روستاهای انمیه را بگیرند. آناور

شلیک گلوله به سمت شهر حرکت کردند. با رسیدن نیروهای آشوری که تحت  با
           کردند.        عقب نشینی  ی عثمانیهاها بودند اکراد و ترکحمایت روس

) که از چند سال قبل در دشت اورمیه مستقر شده با عقب نشینی قوای روسیه    
از شمال غرب ایران در سی دسامبر بودند تا اکراد را تحت کنترل قرار دهند( 

ها از این اوضاع منطقه برای مسیحیان دشوارتر شد. هنگامی که آشوری ،0302
مسدود ها که تمام جاده شدند متوجهها آن .دامر آگاه شدند به خطر پیش رو پی بردن

 ها و اکراد و قوای ترک پشت دروازه شهر هستند. تعدادی زیادی از آشوری باشندمی
 ،از ترکیه بودند فراریانِ ها از آن( که از ناحیه نازلو و تعدادی 111،01)حدود 

از مقامات ونری انگلیسی  و تعدادی یشدند.  سپس دو میساز منطقه موفق به خروج 
باقی ماندند.       رسمی بلژیکی منطقه را ترک کردند اما باقی مردم در جای خود   

رار غارت قشا مورد گ، روستاهای چاربخش و دلهاروز پس از ترک روسیک    
حاجیان، بابرود، دربرود، ، ساعتلو، علی آباد، شمس. روستاهای دیزاتکهندگرفت

سردرود، بکا و اردوشاهی تصرف شدند. قتل و غارت و تجاوز هر روزه صورت 
ت همراه دخترش سوار بر خَ بلَ اردوشاهی کشیشی به نام اَ روستای در گرفت. می

 اکراد مورد حمله قرار گرفتند. کشیش مذکور که توسط اسب در حال گریز بودند



4102܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇42ܫܡܝܪܡ܇  
43 

جا به زور و اجبار به عقد به کردستان برده شد و آناسیر و ته شد و دخترش کش
یک مسلمان درآمد. چهار ماه بعد خبر مرگ او به مردم رسید. در یک دهکده دیگر 

 3همه مردان به جز سه نفر کشته شدند یا از تیفوئید مردند. مرد جوانی که بعد از 
و عمویش روز بعد همراه مادر، خواهر  ماه از امریکا به قصد ازدواج برگشته بود

غارت شد. بیشتر شان از دارائیتومان  211و مبلغ ا هکشته شد. وسائل خانه آن
ها خورده مردم در فرار کشته شدند یا سوزانده شدند و تعدادی از اجساد توسط سگ

                                                                                        شدند.

اشین که روستای بزرگی بود و تعدادی از پدر روستای گل 0302ژانویه  2در    
تسلیم اگر مردم  ای از اکراد پیغام آورد کهمایندهفراریان به آن پناه برده بودند، ن

. گرفت نخواهد قرار مورد غارتشوند و مبلغ زیادی پرداخت کنند، روستا 
ی مشورت با ارباب روستا به شهر فرستادند اما قبل از شخصی را برا ،روستائیان

ها نبرد سختی کردند اکراد به روستا حمله کردند. هر چند آشوری ،رسیدن نماینده
ها . ساختمانها به کلیسا پناه بردندها و بچهاما به علت قلت تعداد موفق نشدند. زن

وستا پناه بردند در حالی به آتش کشیده شدند. در نهایت تمام مردم به دو کلیسای ر
که روستا محاصره شده بود. شب هنگام با رسیدن مستر پاکارد به همراهی دو هزار 

ها برپاشد و مردم به مدت چهار ماه در نهایی برای آاهگها پناهاز آشوری نفر دیگر
کردند در آن شرایط زندگی حالی که با ترس و وحشت و درد دست و پنجه نرم می

                                                                                       کردند.

در یک مورد دیگر کشیشی که اموال و پول خود را به گروهی از اکراد داده    
ان نشده بود جلوی چشمان شبد توسط گروهی دیگر که چیزی نصیبنجات یا بود تا

آسایی موفق به اختفای خود شده ور معجزهبه طمسر وی که همسر خود کشته شد. ه
جا در رفته بود. در آن روز خارج شده و به روستای همسایهبعد از شش  ،بود

                          ها به شهر گریخته بود.توسط آن مان پناه گرفته وی افرادی مسلخانه

ناحیه نازلو قرار دارند روستاهای آدا، سپرغان، موشاوا، شیرآباد و قراجلو که در    
ها مورد غارت از ترک روس نیز مورد حمله و غارت قرار گرفتند. روستای آدا بعد

ایی هو آن مله کردند و تمام مردان را کشتندقرار گرفت. پس از آن اکراد به روستا ح
زنان و کودکان که به  که زخمی شده بودند به حال خود گذاشته شدند تا بمیرند.را 

ای با آنان ها فرار کرده بودند بعدأ پایین کشیده شدند و به طرز وحشیانهپشت بام
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های مقدس نابود شدند. تعدادی از زنان به زور رفتار شد. کلیساها آلوده و کتاب
رده و مجبور به تغییر دین شدند که بعدأ به فروش رسیدند یا به اجبار به ازدواج بُ 

                                                                                دشمن درآمدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

زنی که با دو فرزند  باشد،می روستای قراجلومربوط به که در یک مورد دیگر    
بود با مردی برخورد کرد. آن مرد فرزندان او را گرفته در فرار خود در حال 

ازدواج داد ده انداخت. سپس به زن پیشنهاد زیخان پیچید و به رودخانه شیهالباس
را در جاده رها کرد. زن بازگشت زن او  ،را رد کرد و هنگامی که زن پیشنهادش

 یفضای جا برده و دربه یک باغ در نزدیکی آن ورد ونهر بیرون آ و کودکانش را از
دو ان را با کاه پوشاند تا گرم شوند اما صبح هنگام شتوخالی قرار داده و روی

به  او موفق شد به اورمیه برود و پنج ماه بعد آن مردفرزند او فوت کردند . سپس 
                                                                            سزای اعمال خود رسید.

اورمیه به روسیه فرار کرده بودند ن قبل از فرار از در سلماس بیشتر ساکنان آ   
های عثمانی پس ان به همان سرنوشت اورمیه دچار شد. ترکشها و امالکخانهاما 

ای دوستان مسلمان هد که تعدادی از مسیحیان به خانهاز ورود به سلماس متوجه شدن
ها مسیحیان را مجبور کردند که کاغذی را امضاء کنند مبنی اند. آنخود پناه برده
مسیحیان  ای بود جهت شناساییالبته این حیله ده است.ها خوب رفتار شبر اینکه با آن

آشوری و ارمنی را در سلماس  142و به این ترتیب موفق شدند تا نام و محل اقامت 
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. چند روز بعد این عده را با طناب به هم بسته و پیاده به محلی بین به دست بیاورند
ند و بعضی را قطعه ها را با گلوله کشتهفتوان و خسروآباد بردند، تعدادی از آن

                                                                                                    قطعه کردند. 

از خانه خود در قوچانوس رانده شده بود. او با مارشمعون  ،های ترکیهدر کوه   
تش کشیده شده بود. رک به آی پاتریاطیاری رفت. خانه ی خود بهتمام افراد خانواده

ها جنگیده بود و طی این مدت تمام روستاهای ها و کرداو به مدت چهار ماه با ترک
نفر به سلماس فرار  92111طیاری و تخوما تخریب شده بودند. در ماه اگوست 

ها آواره بودند و بدون غذا و ناامید ها هنوز در کوهکردند. اما تعداد بیشتر آشوری
ها شب ،نفر پناهنده به سلماس 92111بردند. این به جای دیگر پناه میاز جایی 

ی خوردن نداشتند. و غذایی برا خوابیدند جا میهای سرد آنبدون روانداز در دشت
 ان اظهار داشت که اگر به این مردمضمن تلگرافی به انگلستکنسول انگلیس 

یچ ملت مسیحی دیگری تا ها از بین خواهند رفت. هآن 9/4های خیریه نرسد کمک
                                                         است. این حد به خاطر دیانت خود رنج نبرده

 ترجمه: شامیرام داودپوریان 

 منبع: 

1916: Urmia, salmas, and Hakkiari: Fuller Statement by Mr. Paul 
Shimmon/Atour.com  

 

 

 

 

 

 

 



܇ܫܡܝܪܡ                                                                                        42܇ܒܝܬ ܢܝܣ̈ܢܐ܇4102  
46 

ختبخوشی ادهزشاه  

 اسکار وایلد

 
 .خت قرار داشتبی خوشادهزی شاهنی بلند، مجسمهبرفراز شهر، بر روی ستو   

به جای چشم دو  ،پوشیده شده بود خالصی طال ی ازهای نازکسرتاسر آن از برگ
ی شمشیرش روی دستهرنگ  رخبزرگ س یاقوت داشت و یکدرخشان یاقوت کبود 

بود. یکی از مشاوران شهر که آرزو برانگیز تحسیندرخشید. این مجسمه بسیار می
گفت "این  ،ذوق هنری شهرتی به دست بیاورد یک صاحب داشت تا به عنوان
ترسید که مردم فکر کنند او است." و چون می بادنماخروس مجسمه به زیبایی 

                                 اضافه کرد "اما چندان مفید نیست."  واقع بین نیستفردی 

سید "چرا یک مادر حساس از پسر کوچکش که به خاطر ماه گریه می کرد پر   
گاه به فکر خت هیچبی خوشزادهشاه خت باشی؟بی خوشادهزتوانی مانند شاهتو نمی

ی زیبا خیره شده بود مردی مأیوس که به مجسمه گریه کردن برای چیزی نیست."
است." شاد زیر لب گفت "خوشحالم که در این دنیا کسی وجود دارد که کامأل 

بند سفید پاکیزه بر تن های قرمز روشن و پیشی خیریه که شنلموسسه کودکانِ 
گفتند "او درست شبیه یک  ،شدندخارج میکلیسای جامع داشتند هنگامی که از 

دانید؟ شما که هرگز یک فرشته ه است." استاد ریاضیات پرسید "از کجا میفرشت
ایم." و دیدهفرشته ان میهااما ما در رویا اید." کودکان در جواب او گفتند "ندیده

زیرا او به رویای  انداختجدی به کودکان نگاهی و  هم کشیددر استاد ریاضی رو
                                                                            کودکان اعتقادی نداشت.

شش هفته  او ها، پرستوی کوچکی برفراز شهر پرواز کرد. دوستاندر یکی از شب
مانده بود زیرا به عشق زیباترین جا آنبه مصر رفته بودند، اما او پرواز کرده و قبل 

برفراز رودخانه به دنبال  نی گرفتار شده بود. پرستو در شروع بهار، هنگامی که
کرد نی را دیده بود و چندان جذب کمر بلند و پرواز میبزرگ ی زرد یک پروانه

                          باریک وی  شده بود که توقف کرده بود تا با او صحبت کند.
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توانم شما را دوست سر موضوع برود پرسید" میبر پرستو که دوست داشت فورأ    
هایش به به او کرد. پس پرستو در حالی که بال وتاهیشم؟" و نی تعظیم کداشته با

و  دور او پرواز کرد آوردند،ای به وجود میخوردند و امواج نقرهسطح آب می
            ی او بود که تمام مدت تابستان ادامه داشت.هغازل. این روش مپرواز کرد

های رابطهول است و پبینی مسخره است. ی رابطهسایر پرستوها گفتند "این یک    
از راه زیادی دارد." و در واقع رودخانه پر از نی بود. سپس هنگامی که پائیز 

                                                .و رفتند ها پرواز کردندپرستورسید همگی 

زده شد. با دل شحبوبساس تنهایی کرد و کم کم از مها پرستو احبعد از رفتن آن   
 گریک عشوه که ترسممیاز این من به راستی کند و او هیچ صحبتی نمی" خود گفت

زید ومیکه باد  ر زمانهشکی نبود که کند." و می غازلهمبا باد همیشه زیرا  باشد
 مهربان د. پرستو با خود گفت "من قبول دارم که اوکرمی را  هاتعظیمنی زیباترین 

باید به مسافرت است، اما من مسافرت را دوست دارم و همسر من هم بدون شک 
؟" اما آییها میبه دوردستگفت "آیا تو با من نی به سرانجام او  مند باشد."عالقه

خیلی وابسته بود. پرستو فریاد زد "اما توبا اش خانهنی سرش را تکان داد زیرا به 
                                    "م. خداحافظ.تعازم اهرام هسکردی. من  مغازلهمن 

ود گفت "من با خ هنگام به شهر رسید وتمام روز را پرواز کرد و شب پرستو    
روی  یاشد." سپس مجسمهدیده ب اتیشهر تدارکاین نم؟ امیدوارم کجا باید اقامت ک

ای تازه." پس مناسبی است با هومانم. محل میا جفریاد زد "من آنو ستون را دید
شد.                 مستقر خت روی ستون بلند بی خوشزادهدرست بین پاهای شاه  

ا خود گفت "من یک ه آهستگی بکرد، بطور که اطراف را نگاه میپرستو همان   
خواست که به محض ایناتاق خواب طالئی دارم." و آماده شد تا به خواب برود؛ اما 

                   ی بزرگ آب بر رویش چکید. یک قطره سرش را زیر بالش بگذارد

ها ر آسمان نیست، ستارهد جالبی؛ حتی یک تکه  ابراتفاق پرستو فریاد زد "چه 
هوای اروپای شمالی واقعأ وحشتناک آب و بارد. باران میاما ن هستند کامأل روش

ی سپس قطرهاش بود." ازخودخواهیاست. نی باران را دوست داشت اما این فقط 
ا ای دارد اگر نتواند جلوی باران رد. پرستو گفت "این مجسمه چه فایدهدیگری چکی

برود. جااز آنبخاری بگردم." و تصمیم گرفت  بگیرد؟ من باید دنبال یک کالهک  
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ه طرف باال او ب سومین قطره هم چکید وهایش را باز کند که بالاما قبل از این   
خت پر از اشک بود و قطرات بی خوشزادهمان شاه، چشدید؟ آه نگاه کرد و چه

چنان زیبا بود. صورتش در نور مهتاب  های طالئی او جاریشک بر روی گونها
هستید؟" مجسمه جواب داد  به رحم آمد. پرسید "شما که بود که دل پرستوی کوچک

کنید؟ شما خت هستم." پرستو باز پرسید "پس چرا گریه میبی خوشزاده"من شاه
                                                                    اید." مرا کامأل خیس کرده

دانستم اشک نمیقلب انسانی داشتم. یک ی که زنده بودم مجسمه جواب داد "زمان   
ی ورود نداشت. در که اندوه اجازهکردم، جائی چیست زیرا در قصر زندگی می

و به هنگام غروب در تاالر قصر  کردمم در باغ بازی میطول روز با دوستان
اما برای ردم. اطراف قصر را دیوار بلندی احاطه کرده بود کمجلس رقص بر پا می

 یزیرا همهوجود داشت پشت آن چه چیزی بپرسم من هیچ اهمیتی نداشت که 
بخت صدا خوش یادهزشاهمرا درباریان زیبا بودند. لی خیچیزهای اطراف من 

. پس به ختی باشدبهمان خوشلذت که خت بودم اگر بکردند و من واقعأ خوشمی
ها مرا اینجا، ام آنم. و اکنون که مردهرفت ندگی کردم و سپس از دنیاهمین روش ز

های شهرم را ببینم تیها و بدبخاند که بتوانم تمامی زشتیدر چنان جای بلندی گذاشته
ندارم." پرستو با خود گفت ای جز گریه چارهاما هنوز قلبم از سرب است  و اگر چه

 چنین سوالزیرا بیش از آن مودب بود که  نیست؟"، خالصاز طالی  "چه! مگر او
                                                           شخصی را با صدای بلند بپرسد.

مجسمه با صدائی آهنگین و آرام ادامه داد "کمی دور در یک خیابان کوچک    
توانم های آن باز است و از میان آن میکه یکی از پنجرهفقیرانه قرار دارد ای خانه

ت و اسخسته زنی را ببینم که پشت یک میز نشسته است. صورتش باریک و 
اخ شده است زیرا او یک رسوزن سوراخ سو های قرمز زبری دارد که در اثردست

های ساعتی روی یک پیراهن ساتن برای یکی وزی گلدگلمشغول . او خیاط است
دربار  یدر مجلس رقص آیندهآن را های ملکه است تا ترین ندیمهداشتنیاز دوست
خوابیده است. او بیمارش  پسر کوچک ،اطاق یگوشهیک در  یبستر بپوشد. در

د. مادرش چیزی به جز آب رودخانه ندارد که به او بدهد خواهتب دارد و پرتقال می
 یاقوتکند. پرستو، پرستو، پرستوی کوچک، آیا گریه میپسر کوچک به همین دلیل 

بری؟ پاهای من به این ستون آوری و برای او میمرا از دسته شمشیر بیرون می
                                                          توانم حرکت کنم."بسته شده و من نمی
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یین نیل پرواز اال و پاب م. دوستانمنتظر من هستندپرستو جواب داد "در مصر   
 ی شاه کبیرها بزودی در مقبرهآن کنند.می های نیلوفر بزرگ گفتگونند و با گلکمی

 قرار دارد. او را در اشجا در تابوت رنگ شدهآنشاه خود روند. به خواب می
 شاند. دور گردنمومیایی کرده ایهای ویژهپالستیک زردی پیچیده و با دارو

          "های پژمرده  هستند.هایش شبیه برگرنگ دارد و دستزنجیری از یشم کم

شاهزاده گفت "پرستو، پرستو، پرستوی کوچک، آیا تو برای یک شب پیش من    
بسیار هم تشنه است و مادرش سیار بکوچک امبر من باشی؟ آن پسر غمانی تا پینمی

ها داشته باشم. چهپسربای به کنم که عالقهغمگین." پرستو جواب داد "فکر نمی
ادب بی یجا دو پسر بچهم، آنتان گذشته هنگامی که روی رودخانه ساکن بودتابس

ها هرگز نتوانستند مرا کردند. البته آنبودند که همیشه به طرف من سنگ پرتاب می
ای خانواده کنیم و بعالوه من از؛ زیرا ما پرستوها به خوبی به دورها پرواز میندنبز

بود."         احترامیبه هر حال این کار، بیهستم که به چابکی مشهور است، اما   

که پرستوی کوچک بسیار ناراحت  ودین بگبخت چنان غمی خوشزادهاما شاه   
انم و پیغامبر تو مجا خیلی سرد است؛ اما من یک شب پیش تو میشد. او گفت "این
 یاقوتزارم." سپس پرستو گزاده گفت "پرستوی کوچک، سپاسخواهم شد." شاه

خود شمشیر شاهزاده جدا کرد و در حالی که آن را به منقار  یبزرگ را از دسته
                                    های شهر پرواز کرد و رفت.راز بامگرفته بود بر ف

هایی از جنس مرمر فرشته هاییعنی جایی که مجسمه او برج کلیسای جامع شهر    
. او از باالی کاخ نیز گذشت و صدای را پشت سر گذاشتسفید در آن قرار داشتند 

گفت  به دختر بالکن آمد. او خود روی ا شنید. یک دختر زیبا با محبوبرقص ر
دختر جواب  انگیزی دارد!"شگفت  ند و عشق چه قدرتانگیزشگفتها چه "ستاره

سفارش به موقع آماده شود. من "امیدوارم لباس من برای مجلس رقص حکومتی داد 
     ."ندستها بسیار تنبل ه، اما خیاطدوزی کنندآن گل های ساعتی رویام تا گلداده

ها را دید. کشتی از دیرکهای آویزان از روی رودخانه گذشت و فانوس پرستو   
زدند و دیگر چانه میرا دید که با یک ی پیرهایهودگذشت و یگتو روی  او از
رسید و به داخل آن  انهی فقیربه خانه کردند. سرانجاممی وزنرا مسی های سکه

 ،کرد، و مادرش از فرط خستگیبسترش سرفه می دردار نگاه کرد. پسر کوچک تب
ی زن، روی بزرگ را کنار انگشتانه یاقوتو  داخل شدآلود افتاده بود. پرستو خواب
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زد به آهستگی های خود پیشانی پسر را باد میمیز گذاشت. سپس در حالی که با بال
خوب  م ؛ من حتمأکن. پسر گفت "چقدر احساس خنکی میاطراف بستر پرواز کرد

                                                 خوشایندی فرو رفت. ام" و در خوابشده

ت که چه خت پرواز کرد و به او گفبی خوشزادهسپس پرستو به سوی شاه   
 دیادآوری کرد "خیلی جالب است، هر چند هوا خیلی سرکارهایی انجام داده است و 

علت است به این کنم." شاهزاده گفت "می احساس گرماست اما من اکنون کامأل ا
ای." پرستوی کوچک در فکر فرو رفت و سپس به خواب که کار خوبی انجام داده

                                  شد.رفت. فکر کردن همیشه باعث به خواب رفتن او می

و خود را در به سوی رودخانه پرواز کرد  هنگامی که روز غروب کرد، پرستو   
ی جالبی، گذشت گفت "چه پدیدهکه از روی پل میشناسی پرنده. پروفسور آب شست

ی محلی ی آن خطاب به روزنامهدرباره ی طوالنیایک پرستو در زمستان!" و نامه
کردند زیرا پر از کلماتی بود که برایشان قابل همه مردم از آن نقل قول میشت. نو

                                                                                      فهم نبود.

ی عالی داشت، گفت "من امشب به مصر اروحیه ،اندازچشمپرستو که در آن    
  برج خواهم رفت." او به دیدن تمام بناهای عمومی رفت و مدت طوالنی باالی

گر گفتند "چه دند و به یکدیها خوشحال شهر جایی که رفت، گنجشککلیسا نشست. 
اوخیلی راضی و خوشحال شد.                                 ی متشخصی!" وغریبه  

کرد. شاهزاده  ت پروازخبخوش یادهزماه باال آمد پرستو به سوی شاه هنگامی که   
 تازه شروعمن داری؟ پرستو فریاد زد " مسافرت به مصر را  پرسید "آیا مجوز

." شاهزاده گفت "پرستو، پرستو، پرستوی کوچک، آیا یک شب دیگر هم امکرده
فردا دوستانم به  مانی؟" پرستو جواب داد "در مصر منتظر من هستند.پیش من می

 ودراز کشیده ها میان  نی دراسب آبی پرواز خواهند کرد. آنجا   "دوم"آبشارسمت 
نشیند. تمام شب ت میگرانیبزرگ از جنس روی یک تخت ، خدای مصری  ونمنُ مِ 

شادی  رخشد، او فریاددی صبح میکند و هنگامی که ستارهها نگاه میاو به ستاره
شود. هنگام ظهر شیرهای زرد برای نوشیدن آب به و سپس ساکت می ددهسر می
از غرش ان بلندترشیاقوت سبز دارند و غرش چونانی همها چشمآیند. آنمی لب نهر

                                                                                  است. آبشار
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مرد  ،میان شهرجایی دور درشاهزاده گفت "پرستو، پرستو، پرستوی کوچک،   
بینم. او پشت یک میز تحریر پوشیده از میاطاق زیر شیروانی جوانی را در یک 
ی پژمرده گرفته یک دسته بنفشه، و در لیوانی که کنارش قرار کاغذ  نشسته است

و چشمانی  ،ندلبهایش به سرخی انار هست نرم وای و ش قهوهموهای قرار دارد.
ارگردان تئاتر به امه را برای کنیایی دارد. او سعی دارد یک نمایشبزرگ و رو
 بنویسد. هیچ آتشی دراجاق تواند بیش از ایناما از فرط سرما نمی پایان برساند،

                                                     "ده است.حال شبیگرسنگی فرط از نیست و 

مانم. آیا باید می پرستو که واقعأ خوش قلب بود گفت "من یک شب دیگر پیش تو   
اده گفت "افسوس! من اکنون هیچ یاقوتی ندارم؛ زبرای او ببرم؟" شاه یاقوت دیگری
یاقوت آبی ا از جنس هآن اند.ماندهباقی ایی هستند که برای من هیزچشمانم تنها چ

و برای ن بکَها را اند. یکی از آنکمیاب هستند که هزار سال پیش از هند آورده شده
او آن را به جواهرساز خواهد فروخت و غذا و هیزم خواهد خرید و او ببر. 

، من ی عزیزادهزشاهپرستو گفت " اش را به اتمام خواهد رساند."نامهنمایش
کرد. شاهزاده گفت "پرستو، به گریه را انجام دهم." و شروع  رتوانم این کانمی

                        کنم انجام بده."پرستو، پرستوی کوچک، کاری را که به تو امر می

اطاق زیر شیروانی جوان و به سمت کند را  پس پرستو یکی از چشمان شاهزاده   
زیرا سوراخی در سقف وجود داخل شدن به آن اطاق آسان بود پرواز کرد. دانشجو 

ش گرفته بود، از میان آن داخل اطاق شد. مرد جوان سرش را میان دستان داشت که
یاقوت صدای بال زدن پرنده را نشنید، و هنگامی که سرش را بلند کرد  از این رو

مرد جوان فریاد زد "من  ید.دقرار داشت های پژمرده روی بنفشهکه زیبا را آبی 
گیرم. این از طرف یک هوادار بزرگ است. اکنون قرار می مورد ستایشکم کم 

                   رسید.خوشحال به نظر می ام را تمام کنم." و کامألامهنمایشتوانم نمی

روز بعد پرستو به سمت بندر پرواز کرد. او روی دیرک یک کشتی بزرگ    
ای بزرگی از داخل هن صندوقالحانی که با طناب مشغول خالی کردنشست و به م

زدند "هی وا زمان با باال آمدن سینه فریاد میهمها آنسوراخ بودند نگاه کرد. 
ی که روم" اما کسی اهمیت نداد و هنگامهوی!". پرستو فریاد زد "من به مصر می

                                 خت پروازکرد.بی خوشزادهماه باال آمد او به سوی شاه
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اده گفت "پرستو، پرستو، ز" شاهام تا با شما خداحافظی کنم.و گفت "من آمدهپرست   
مانی؟" پرستو جواب داد " پرستوی کوچک، آیا یک شب دیگر هم پیش من می

باالی در اکنون زمستان است و به زودی برف خواهد بارید. در مصر خورشید 
اند و با کرختی به اطراف ل دراز کشیدهروی گِ ها است و تمساح گرم ،درختان نخل

ای در معبد بعلبک هستند و شغول ساختن آشیانهم کنند. دوستان مننگاه میخود 
ی عزیز، ادهزدهند. شاهمیسر بغبغوکنند و ها نگاه میکبوتران سفید و صورتی به آن

آینده برای  تان نخواهم کرد و بهارشفرامو  گاهمن باید شما را ترک کنم، اما هیچ
باید قرمز ید خواهم آورد. یاقوت اهها که از دست دادشما دو جواهر زیبا به جای آن
باشد."   آبی دریای بزرگ رنگ باید به یاقوت آبی قرمزتر از از یک گل سرخ و   

فروش ایستاده است. او کبریتکوچک ، یک دختر اده گفت "در میدان پایینزشاه   
به خانه  یپول اند. اگرها خراب شدهتمام آنانداخته است و  جویهایش را در کبریت

کفش و  در حال گریه است. اوبه همین دلیل خواهد زد و کتک نبرد، پدرش او را 
نه است. چشم دیگرم را بکن  و به او بده تا بره شجورابی ندارد و سر کوچک

                                                                          د."نزنپدرش او را 

پرستوی کوچک گفت "یک شب دیگر هم پیش تو خواهم ماند، اما نمی توانم    
اده گفت زر خواهی شد." شاهکو چشمت را بیرون بیاورم زیرا آن هنگام کامأل
                                 جام بده.""پرستو، پرستو، پرستوی کوچک، فرمان مرا ان

در یک  . اوبا آن پایین  رفت اده را بیرون آورد وزپس پرستو چشم دیگر شاه   
ش واهر را در کف دستو جرفت  پشت دختر کبریت فروش  چشم به هم زدن به

ی زیبایی!" و خندان به سوی خانه شیشه ی. دختر کوچک فریاد زد "چه تکهلغزاند
                                                                                         .دوید

امأل کور هستید، پس اده بازگشت و گفت "شما اکنون کزسپس پرستو پیش شاه   
بیچاره گفت "نه پرستوی کوچک، تو باید به  یادهزشاه مانم."شما می من همیشه با

اده زپاهای شاه روی مانم." وهمیشه با شما میمصر بروی." پرستو گفت "من 
                                                                                       خوابید.

چه هایی از آنو داستانو برای ا اده نشستزی شاهز بعد، او روی شانهتمام رو   
های  قرمز کلهای عجیب دیده بود تعریف کرد. برای او از لکدر سرزمین

و از ماهی طالیی    ایستادندنیل روی خطوط طوالنی میسیری که در سواحل گرم
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است و ول که به قدمت خود جهان ی ابوالهاز مجسمه گفت؛ که در منقارشان داشتند
ی در ی که به آهستگاز هر چیزی آگاه است؛ از تاجران وکند در صحرا زندگی می

 ؛ندکنی از کهربا حمل میهایان مهرهشند و در دستانپیمایایشان راه میهکنار شتر
پرستد، را می یبلور یزرگ و ماه که به سیاهی آبنوس است هایتانساز پادشاه کوه

که او را  شکاهنت بیساز خوابد و ک درخت نخل میی که در یبزرگ از مار سبز
 ایهایی( که در دریاچهی )کوتولههایکنند؛ و از پیگمههای عسلی تغذیه میبا کیک
ها در و همیشه با پروانه رانندکشتی می صافو های عظیِم روی برگ ،بزرگ

                                                                                جنگ هستند.

برای من  یانگیزشگفتاده گفت "پرستوی کوچک عزیز، تو از چیزهای زاهش   
بردن زنان و مردان است. هیچ رنج  ،تر از هر چیزانگیزکنی اما شگفتیف میتعر

شهر من پرواز کن و به  ی به بزرگی بدبختی نیست. پرستوی کوچک، برفرازازر
                                                                     بینی."ا چه میجمن بگو آن

 هایمندان را دید که در خانهثروتپس پرستو برفراز شهر بزرگ پرواز کرد و    
نشسته بودند.  هاهای آنی خانهه گدایان در دروازهند در حالی ککنشادی می خود 

ید که با فید کودکان گرسنه را دهای سای تاریک پرواز کرد و چهرههکوچهدر او 
بچه در میان دو پسر ،کردند. زیر طاق یک پلهای سیاه نگاه میبه خیابانحالی بی

ها گفتند "چقدر گرسنه بازوان یکدیگر دراز کشیده بودند تا خود را گرم کنند. آن
دور باران  در زیر دوجا دراز بکشید." و آنن" نگهبان فریاد زد "شما نباید ایهستیم!

                                                                                        .ندشد

دیده بود برای او بازگو که چه را آن اده بازگشت وزن پرستو پیش شاهپس از آ   
 آن را ام، تو باید برگ برگِ پوشانده شدهخالص شاهزاده گفت "من با طالی  کرد.

ها ی آنخوشبختباعث کنند که طال ها همیشه فکر میی؛ زندهبده بکنی و به فقیرانم
                                                                                          د."خواهد ش

و  زشتکامأل ظاهری اده زشاه برگ طالی خالص را کند تا اینکه پرستو برگ   
های و چهره درا برای فقرا بربرگ طالی خالص  پرستو برگد. خاکستری پیدا کر

اکنون ها خندیدند و در خیابان بازی کردند و فریاد زدند "و آن ،شد ترسرخکودکان 
                                                                              ما نان داریم!"
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بسیار روشن و ها شد. خیابانندان ببرف بارید و بعد از برف بخاز آن پس    
چون خنجرهای هم یدراز یخ هایقندیل ند.ای داشتنقره نماییدرخشان بودند و

ها ند و پسر بچهخز پوشیده بودمردم ا آویزان بودند، همه هخانه بام یبلوری از لبه
                       کردند.بر سر گذاشته و روی یخ اسکیت می های قرمز رنگکاله

اده زاما شاه کردسرما میاحساس  بیش از پیش هر روز ،چارهپرستوی کوچک بی   
نگامی که نانوا متوجه نبود، . هدوست داشتبسیار او را که کرد، زیرا را ترک نمی
م زدن هکرد تا با بهمی سعی می داشت ونانوایی بر درِ  ها را از بیرونِ او خرده نان

آنقدر قدرت فهمید که خواهد مرد. او فقط  سرانجام  هایش خود را گرم کند. امالبا
از کند. زیر لب گفت "خداحافظ اده پروزشاه یانهداشت که یک بار دیگر تا روی ش

                             دهی دست شما را ببوسم؟"ی عزیز! آیا اجازه میادهزشاه

روی، تو یه مصر میاده گفت "پرستوی کوچک، من خوشحالم که باالخره زشاه   
دوست بسیار های مرا ببوسی زیرا من تو را باید لب ای، اماوالنی اینجا ماندهمدت ط

رگ روم. ممرگ می یبه مصر نمی روم. من به خانهدارم." پرستو گفت "من 
شبخت را بوسید و افتاد اده خوزهای شاه" و لببرادر خواب است، این طور نیست؟

ظه صدای ترک قابل توجهی از داخل مجسمه به گوش و جان داد. در همان لح
بود. بندان وحشتناکی زیرا یخ بود که دو تکه شداو رسید. در واقع این قلب سربی   

دم زدن در میدان بود. صبح روز بعد شهردار به همراه مشاوران شهر مشغول ق   
و گفت از کنار ستون گذشتند او نگاهی به باال و به مجسمه انداخت  هنگامی که

هر که همیشه با شهردار رسد!" مشاور شبه نظر می ی خوشبخت چه کهنهادهزشاه"
رفتند تا نگاهی به آن باال و   !"چقدر هم کهنه !عزیز منرد، فریاد زد "کموافقت می

                                                                                      بیندازند.

و او دیگر  اندبین رفته ، چشمانش ازشمشیرش افتاده شهردار گفت "یاقوتدر واقع   
گفتند "کمی بهتر است." مشاوران شهر کمی بهتر از یک گدافقط طالئی نیست، او 

ی مرده روی پاهای او هست. از یک گدا." شهردار ادامه داد "و در ضمن یک پرنده
ا بمیرند." و منشی جه پرندگان اجازه ندارند ایننیم کک ای صادریهما واقعأ باید اعالم

                                                              را یادداشت کرد.او شهر پیشنهاد 

گاه دانش را پایین آوردند. پروفسور هنر ختبی خوشزادهی شاهها مجسمهپس آن   
مه را خورد." سپس مجسه درد نمیب دیگرپس دیگر زیبا نیست  ا کهجگفت "از آن
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ی برپا کرد تا تصمیم بگیرند با فلز آن اجتماع ،ک کوره ذوب کردند و شهرداردر ی
 ای ازمجسمه دیگری داشته باشیم و باید ید. او گفت "البته ما باید مجسمهچکار کنن
بحث جر و ی خودم" و با هم "مجسمهشد." هر یک از مشاوران شهر گفتخودم با

بحث جر و  شنیدم هنوز در حالرا می انشای که صدایو  تا آخرین لحظه .کردند
                                                                                       بودند. 

گری گفت "چه چیز عجیبی!، این قلب سربی شکسته در ناظر کارگران در ریخته   
ی کوره ذوب نخواهد شد. ما باید آن را دور بیندازیم." پس آن را روی یک پشته

                                           .انداختند خاک ، جایی که پرستوی مرده افتاده بود

را برای من شهر ند مخیلی ارزش ئیگانش گفت "دو شبه یکی از فرشت وندخدا   
گفت "تو  وندخدا آورد. ی مرده را برای او؛ و فرشته قلب سربی و پرنده"بیاور

ی کوچک باید برای این پرندهدر باغ بهشت من زیرا  ای،انتخاب درستی کرده
کند."ش مرا ستایخت باید بی خوشزادههشا امدر شهر طالییهمیشه آواز بخواند، و   

    

ترجمه از انگلیسی: شامیرام داودپوریان     
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هالغات اکدی در سایر زبان  
 شامیرام داودپوریان

 

 ع
عقار به معنی اسباب خانه و یا ملک غیر منقول در متون اکدی به  یواژه عقر:

از اکدی به وام  Akraثبت شده و همین واژه در زبان یونانی به شکل  Uqaruشکل 
                    باشد.می  ܵܩܵܪܐܥܼܲ این لغت در زبان آشوری به صورت گرفته شده است. 

ثبت شده و همین واژه  Abarummuواژه عنبر در متون زبان اکدی به شکل  عنبر:
در آشوری به از اکدی به وام گرفته شده است.  Ambraدر زبان التینی به صورت 

ܪصورت  ܡܼܒܲ  است. ܼܥܲ

 

 غ
 غار به معنی درخت برگ بو، برگ درخت انگور یا درخت انگور یواژه غور:

ه در زبان التینی به صورت ثبت شده و همین واژ Eruدر متون زبان اکدی به شکل 
Laurus  .است. ܵܥܵܪܐدر زبان آشوری به صورت از اکدی به وام  گرفته شده است 

 

 ف
 Piruدر متون زبان اکدی به صورت  (حیوان بزرگ خرطوم دار)فیل  یواژه فیل:

و در زبان التینی به صورت  Elephasآمده و همین واژه در زبان یونانی به شکل 
Elephantus .است. ܦܼܝܵܠܐ در زبان آشوری به صورت از اکدی اخذ شده است 
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 ق
قِدر به معنای دیگ که جمع ان قُُدور است، در متون زبان اکدی به  یواژه قدر:

به وام گرفته  Chitraثبت شده و همین واژه در زبان یونانی به صورت  Diqruشکل 
 .باشدمی ܸܩܕܵܪܐ در زبان آشوری به صورت شده است.

 ون: گوه بچه نوزاد،چی بیان نوع با معانی گوناگونی همقَِفه که برا یواژه قفف:
رود در کدوی خشک، آوندی شبیه کدو، قایق، موش و مرد ریزاندام به کار می

از  Ciphinusثبت شده و در زبان التینی به شکل  Quppuمتون اکدی به صورت 
 اکدی اقتباس شده است.

در ثبت شده که  Kalamای تاریخی عراق باستان به شکل هاقلیم در کتیبه یواژه م:قلِ 
از اکدی به وام  Climaو در زبان التینی به شکل Klima  زبان یونانی به صورت

 است. ܩܠܼܝܵܡܐدر آشوری به صورت  گرفته شده است.

یا باالی هر چیزی، بدن و اندام، قَِمه به معنای گروه مردم، قامت باال  یواژه قمیم:
ثبت شده و در زبان یونانی به صورت  Gullatuیه و فربهی، در زبان اکدی به شکل پ

Kuma  یاKhyma  التینی  یاز اکدی اقتباس شده و واژهCima ه اکدی نیز از همین واژ
 شود.ظاهر می ܵܩܘܵܡܐدر آشوری این لغت به شکل  گرفته شده است.

ثبت شده  Qunnbusقَِنب به معنای شاهدانه، در زبان اکدی به صورت  یواژه قنب:
و در زبان التینی به  Khannabisیا  Kannabisه در زبان یونانی به شکل و همین واژ

این لغت در آشوری از اکدی به وام گرفته شده است.  Hempیا  Cannabisصورت 
ܢܵܦܐبه صورت    درآمده است. ܼܩܲ

قِنینَه به معنای شیشه یا بطری یا آوندی که شراب در آن پر کنند، در  یواژه قنن:
یونانی به صورت ثبت شده و همین واژه در زبان  Kuninuمتون اکدی به شکل 

Kannion .ܢܼܝܢܵܬܐ در آشوری به صورت از اکدی به وام گرفته شده است  است. ܼܩܲ
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 ثبت شده و Qanuَقنا به معنی قنات یا کانال، در متون اکدی به صورت  یواژه قنی:
یا  Cannaو در زبان التینی به شکل  Kannaهمین واژه در زبان یونانی به شکل 

Canalis  آشوری به صورت قانا زبان این لغت در  گرفته شده است.از اکدی به وام
 است. ܵܩܢܼܝܵܬܐدر آشوری به صورت  ت.اس

قانون نیز از واژگان کهن متون و کتیبه های عراق باستان است و  یواژه قانون:
گیری به کار به معنی َقَصبه )واحد طول( و آن را برای قیاس و اندازه Qanu یواژه
از  Kanonقانون  یبرند، و همین واژه در زبان یونانی به وام گرفته شده و واژهمی

 باشد.می ܵܩܢܲܘܵܢܐآشوری به صورت  در آن ساخته شده است.

ثبت  Gar شکلقار یا قیر در متون کتیبه های تاریخی عراق باستان به  یواژه یر:ق
شده و همین واژه در زبان یونانی به صورت "کیروس" به معنای شمع از اکدی به 

 باشد.می ܩܼܝܵܪܐ وام گرفته شده است. این واژه در زبان آشوری به صورت

 

 

 

 

 

 ک
ثبت  Kitinuکتان به معنی نوعی پارچه در متون زبان اکدی به صورت  یواژه کتن:
گرفته شده است.  از اکدی به وام Chitonو همین واژه در زبان یونانی به شکل  شده

  سپس مفهوم همین واژه برای نوعی از پارچه لباس اطالق و استعمال شده است.
 است. ܵܬܵܢܐܟܸ در زبان آشوری به صورت 

متون  شود، درلبالو و گیالس اطالق میت و بیشتر به آکه به نباتا کرز یواژه رز:کَ 
 Keracosنی به صورت بت شده و همین واژه در زبان یوناث Karshuاکدی به صورت 
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نیز  Crerasusی ته شده است. در زبان التینی واژهاز اکدی به وام گرف Kerasosیا 
 است. ܩܵܪܣܵܝܐدر آشوری به صورت  از همین واژه اقتباس شده است.

ُکَرکی که به معنای کلنگ )نوعی پرنده( است، در متون اکدی به  یواژه کرک:
از اکدی  Gqranosبه کار رفته و همین واژه در زبان یونانی به صورت  Karkuشکل 

در اکدی است.  ینیز همین واژه Grusالتینی  یبه وام گرفته شده و منشأ واژه
 د.وجود دار ܩܲܘܸܠܢܵܓܐو   ܟܼܘܪܵܟܵܝܐصورت هر دو آشوری به 

 Kurkanuُکِرُکمُ که به معنای زردچوبه است در متون اکدی به صورت  یواژه کرکم:
از  curcumaیا  Crocusیا  Krokosثبت شده و همین واژه در زبان یونانی به شکل 

ܪܵܟܵܡܐܟܘدر آشوری به صورت اکدی اقتباس شده است.   است. ܼܼ

مده آ Kanunuت در زبان اکدی به صورت ون که به معنای زیره اسی َکمواژه کمن:
التینی  یاز اکدی اخذ شده و واژه Kyminonو همین واژه در زبان یونانی به شکل 

Cuminum .ܡܼܘܵܢܐ در آشوری به صورت هم از این واژه اقتباس شده است  است. ܼܟܲ

کودمر که به معنای ریگ )ریگ فروریزنده( است در زبان اکدی  یواژه کودمر:
ه در زبان یونانی به شکل ثبت شده است. همین واژ Kudimeruبه صورت 
Kardamomon  یا به صورتKardamon  از اکدی اقتباس شده و در زبان التینی هم

 اکدی گرفته شده است. یاز واژه Cardamomum یواژه

ای برای سکه بوده و بعدها به مفهوم کیسه که به معنای صندوقچه یواژه کیس:
آمده و همین واژه در زبان یونانی  kisuامروزی درآمده، در زبان اکدی به صورت 

 ای از سکه است.از اکدی به وام گرفته شده که به معنی مجموعه Chisisبه شکل 
 رود.به کار می  (ܟܼܝܣܵܬܐܟܼܝܵܣܐ )در آشوری به صورت 

 

 ل
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دانو ثبت شده و در زبان یا الدن که نوعی گیاه است در زبان اکدی به شکل لَ  لذن:
 اقتباس شده است. Ladhanonیونانی به صورت 

ها است، در زبان اکدی لگن که همان ظرف مورد استفاده برای شستن دست لگن:
در  ثبت شده است. Lekaniبوده و در زبان یونانی به شکل  Lakhanuبه صورت 

ܼܓܵܢܐ آشوری به صورت  رود.به کار می  ܼܠܲ

آمده و  Lubbuلوب همان لوبیای مشهور است که در زبان اکدی به صورت  لوب:
از اکدی  Lobiaزبان التینی به شکل  و در Louviیا  Lobosدر زبان یونانی به شکل 

ܐدر آشوری به صورت  اقتباس شده است.  رود.)لوبیا سبز( به کارمی ܠܲܘܒܼܝܵ

 

 م

مرگانو ثبت شده که در زبان یونانی  مرجان در زبان اکدی به صورت یواژه رج:مَ 
از اکدی به وام گرفته شده و معنای آن همان  Mragaritesیا  Margaritisبه صورت 

  از اکدی اقتباس شده است. Margaritaمروارید بوده که در زبان التینی هم به شکل 
ܪܵܓܢܼܝܵܬܐآشوری به صورت  رد  رود.کار میبه  ܼܡܲ

َمر که به معنای بیل )از وسایل حفاری و کندن زمین( است در زبان  یواژه مرر:
از اکدی به وام  Marraثبت شده که در زبان یونانی به شکل  Marruاکدی به شکل 

 است. ܸܡܐܵܪܐ  یا  ܵܪܐܡܼܲ  در آشوری به صورت گرفته شده است.

این  آمده که Murruت که در زبان اکدی به صورت به معنای شاه بلوط آبی اس راو:مُ 
چنین در التینی هم از اکدی اقتباس شده و هم Mirraواژه در زبان یونانی به شکل 

 به وام گرفته شده است. Myrrha یواژه

( است از Marcasiteمرقیشیا که به معنای سولفور آهن )به فرانسوی  یواژه ش:رقَ مَ 
آمده و در زبان التینی هم  Marhasiفلزاتی است که نامش در زبان اکدی به صورت 

ܫܼܝܵܬܐدر آشوری به صورت   ثبت شده است. Marcasitaبه صورت  ܪܼܩܲ  است. ܼܡܲ
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ِمسک یا ُمشک که گیاه خوشبوی مشهور در زبان اکدی به صورت     یواژه سک:مِ 
Musukanu  آمده و همین واژه در زبان یونانی به شکل Moskos  یاMoschos  و در

. در آشوری به صورت از اکدی به وام گرفته شده است Muscusزبان التینی به شکل 
 است. ܼܘܫܵܟܐܡ

 Manuمن که واحد وزن معادل دو رطل است، در زبان اکدی به شکل  یواژه نن:مَ 
 از اکدی به وام گرفته شده است. Minaآمده و همین واژه در زبان یونانی به صورت 

 رود.به کار می ܸܡܢܵܝܐدر آشوری به صورت 

ثبت  Elmesuالماس به معنای سنگ قیمتی، در زبان اکدی به صورت  یواژه موس:
و در زبان التینی به شکل  Adhamasشده و همین واژه در زبان یونانی به شکل 

Diamas .ܠܵܡܣ در آشوری به صورت از اکدی به وام گرفته شده است به کار  ܼܐܲ
 رود.می

 

 ن
  نبب یا انبوب که دارای معانی گوناگونی مانند ترشی، بوریا، توخالی،ی واژه نبب:

آمده و به معنی فاصله  Inbubuباشد، در زبان اکدی به شکل لوله، خیابان و... می
 Ambubayaباشد. این کلمه در زبان التینی به صورت ی نی میهای ساقهبندها و گره

ܒܼܘܵܒܐدر آشوری به صورت  از اکدی به وام گرفته شده است. Ambubajaیا  به  ܼܐܲ
 است.معنای لوله 

 کربناتثبت شده و بر  Nitronِنتر یا نیترات در زبان اکدی به صورت ی واژه تر:نِ 
و در زبان التینی  Netrunسدیم اطالق می شده و این واژه در زبان یونانی به شکل 

 ازاکدی به وام گرفته شده است. Nitrumبه صورت 
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آمده و در زبان  Larduنرد یا نردین اسم گیاه است که در زبان اکدی به شکل  نرد:
به وام گرفته  Nardusل . در زبان التینی به شک Nardosیا  Nardhosیونانی به صورت 

ܪܵܕܐܢدر آشوری به صورت  شده است.  گیرد.مورد استفاده قرار می ܵܢܪܕܼܝܢ یا ܼܵ

آمده و در زبان یونانی به شکل  Naptuِنفط در زبان اکدی به صورت  یواژه نفط:
Naftha .ܵܛܐدر آشوری به صورت   به وام گرفته شده است ܦ  ܵܛܐ یا ܼܢܲ  است. ܸܢܦ 

 آمده و در زبان یونانی به Khandabuبه شکل ِهنَدبا در زبان اکدی  یواژه هندب:
از اکدی به وام گرفته  Endiviaزبان التینی به شکل  در و Enrtybionیا  Endivonشکل 

 شده است.

 

 ی
در زبان اکدی به شکل به معنای نوعی سنگ قیمتی است،  کهیشب  یواژه یشب:

Iashpu بت شده و در زبان یونانی به شکل ثIyaspis  یاIaspis  و در زبان التینی به
ܫܵܦܐ در آشوری به صورت از اکدی به وام گرفته شده است. Jaspisشکل   است. ܼܝܲ

 

 منبع: فرهنگ واژگان اکدی، تألیف: محمد داود سلوم، ترجمه و تحقیق: نادر کریمیان سردشتی
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 آداب و رسوم آشوری
 شامیرام داودپوریان
    سوزاندن پوچونتا                                                                          

رسیدن سرمای زمستان اهالی روستاها احشام خود را به درون فرا در ایام قدیم با    
له کردند. روی بام هر طویطویله برده و تا آخر زمستان در آنجا نگهداری می

تهیه شده از  یای جهت تازه شدن هوای داخل آن تعبیه شده بود که با پوششروزنه
بافتند و به رز را به هم میهای هبه این ترتیب که علفشد. هرز بسته می هایعلف

پیچیدند طوری که دو سر چوب گرد شوند. این پوشش به مانند دور یک چوب می
کرد. کشیدن آن هوا به داخل طویله جریان پیدا میبیرون کرد و با یک کشو عمل می

                  این وسیله پوچونتا نام داشت.                                                              

نزدیک شدن بهار که حیوانات را از طویله خارج کرده و برای چرا به دشت با    
شباط مردم  40پوشش نبود. از این رو شب  بردند، احتیاجی به اینو صحرا می

ها رفتند و پوچونتاها را از دریچهمی هاخانه ها( بر فراز بامروستا )اغلب جوان
با شادی سپردند و خود نیز ها را به دست آتش میآن ،جدا کرده و با رقص و آواز

های هپریدند. در این جشن با گردو و کشمش و انواع برگاز روی آتش میو هیاهو 
 گرفت و مراسم تا نیمه شب به طولصورت میاز شرکت کنندگان پذیرایی میوه 

                                                                                    ید.  انجاممی

 

    عید پاک      

)آدار(  مارس 40بعد از بدر ماه کامل که معموأل ی شنبهاین عید در آخرین یک   
های تاریخ این عید ثابت نیست و در سالبه همین دلیل است برگزار می شود. 

ین عید نیز همانند مراسم ا شود.اردیبهشت جابجا می ی فروردین تا مختلف بین نیمه
گرفتند و ها به مدت پنجاه روز روزه میشود. آشوریبا روزه شروع میعید میالد 

کردند. غذاهایی که مورد از خوردن و آشامیدن هر گونه مواد حیوانی خودداری می
شد. اما قبل از شروع روزه به گرفت از انواع گیاهان تشکیل میمصرف قرار می
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آشامیدند و شادی ند و میخورددر این سه روز میگرفتند و مدت سه روز جشن می
کردند. این رسم در تمام اقوام مسیحی جهان وجود دارد و یک نمونه از آن می

  است.              های کشور برزیل است که از شهرتی جهانی برخوردارکارناوال

جوشاندند تا هر شستند و با آب تمیز میمی یخوببه  ارپس از آن تمامی ظروف    
ها زایل شود. با توجه به اینکه در ایام قدیم و در حیوانی از آن گونه آثار مواد

د پر برای شمردن روزهای ایام روزه هفت عدتقویم چاپی وجود نداشت، روستاها 
کردند روزه بود در یک عدد پیاز بزرگ فرو میی ی هفت هفتهمرغ را که نشانه

عدد از پرها را بیرون و سپس در پایان هر هفته یعنی شب یکشنبه پدر خانواده یک 
آن  و با بیرون آوردن آخرین پر، انداخت.  پس از اتمام روزهآورد و دور میمی

کردند.    میگرفتند و تفریح آن را به باد لگد می انداختند و کودکانپیاز را دور می  

ی این الو. فلسفهی روزه است یا روز پمراسم ویژه عید پاک روز میانهاز یکی    
باشد و بر طبق قوانین مذهبی که از آنجا که مدت این عید طوالنی می ین استروز ا

از  ،گیردعقد ازدواجی صورت نمیمراسم تعمید و یا در طی این مدت هیچ گونه 
اج تعیین کرده را جهت عقد داوطلبان ازدوروز بیست و پنجم از ایام روزه این رو 

ند. در این روز خوراکی به نام گالی ای مردم نیز رفع شوهبودند تا این گونه نیاز
ی داخل آن مایه با خمیری بدون شیر و روغن کهشد که نوعی گاتا بود مصرف می

شد. یکی از کارهایی که انواع حبوبات پخته و سبزیهای معطر تهیه میمخلوط از 
اکنون در این البته  تأمین غذا برای مستمندان روستا بود.شد انجام می در این روز

خوردن گالی و  باشوند و پس از افتتاح مراسم، روز مردم در سالن کلیسا جمع می
پردازند.                                      می پرسینوشیدن چای به گفتگو و احوال  

و به  عید که روز مصلوب شدن حضرت مسیح استی قبل از خرین جمعهدر آ   
، مردم آداب شودی درگذشتگان نامیده میی صلیب یا جمعههمین دلیل جمعه

روند و ها میآورده و به گورستانبه جا  عزاداری را با پوشیدن پوشاک تیره رنگ
ها طلب آمرزش نواده برای آنبا دود کردن کندر بر سر قبر درگذشتگان خا

کردند ی اندوه شرکت میی جمعههبه هنگام شب نیز در مراسم نماز ویژ. ندکردمی
روز  هاکدبانو  شد.و با رسیدن نیمه شب و با اعالم قیام مسیح عید پاک شروع می

پرداختند  تا تزئین ها میمرغبه رنگ کردن تخمقبل از شروع نماز عید یک شنبه 
   شود.                    میز عید تکمیل شود و تخم مرغ روز عید برای بازی آماده 
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و پس  ی عید قیام مسیح شرکت نمودهنماز ویژهدر مراسم اعضای خانواده پس س   
کردند. پایان مراسم مدتی در حیاط کلیسا با اقوام و دوستان سالم و احوالپرسی می از

شدند بازی مشغول میمرغدر حین صحبت و تبریک عید از کوچک و بزرگ به تخم
ویژه کودکان و نوجوانان بود. این بازی چنان ی مردم و به مورد عالقهبازی که 

هایی پرشده با مرغساالن ـ تخمشد که بعضی از افراد ـ حتی بزرگجدی گرفته می
کردند تا در این رقابت پیروز شوند زیرا آنانی که شمع یا از جنس سنگ تهیه می

مرغ می شدند تحسین و اعجاب دیگران را موفق به بردن تعداد زیادی تخم
گشتند. میپس از آن مردم به خانه باز. بردندانگیختند و از این امر لذت میمیبر

ی پدری یا افراد همانند عید میالد فرزندان هر خانواده برای تبریک عید به خانه
های عید از آن جا شروع می شد که تا یک هفته رفتند و میهمانیتر فامیل میبزرگ
ترها تخم مرغ یدها به کودکان و گاهی هم به بزرگداشت.  در این دید و بازدادامه 

شد.                                                                  رنگی به عنوان عیدی داده می  

ی عید پاک عبارت بودند از: پلو که همان رشته پلو است، دلمه غذاهای ویژه   
میزی را با  ،در کنار نهار و شام برگ مو، یخنی مرغ و پلو خورشت آلوچه. البته

های رنگین مرغچنین تخمو هم ایهجات عید شامل گاتا، نازوکی و کیک طبقشیرینی
های مرغ از رنگآراستند. باید گفت که در زمان قدیم برای رنگ کردن تخممی

یکی کردند. ی روناس استفاده میطبیعی مانند پوست پیاز یا پوست گردو و ریشه
باشد که کیکی است با دستور پخت های عید پاک شیرینی پاسکا مینشانه دیگر از

ای است و روی ویژه ـ شامل آرد و روغن و شکر و شراب ـ که قالب آن استوانه
ط نیست بلکه توس البته پاسکا شیرینی باستانی آشوریشود. آن با صلیب  تزئین می

سیه کوچیده و پس از حدود یی که پس از فجایع جنگ جهانی اول به روهاآشوری
شد.                        دو دهه به وطن خود بازگشتند به آئین عید قیام اضافه و فراگیر   

ی سرخ نام ی بعد از آن که یکشنبهعید پاک به مدت یک هفته ادامه داشت و یکشنبه
در این روز مردم پس از شرکت در مراسم نماز یکشنبه به  رسید.دارد به پایان می

                 کردند. خانه بازگشته و با بریدن و خوردن پاسکا با عید قیام وداع می
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های جدید تاریخییافته  
 

راه شناسی در نزدیکی بزرگآزمایش یک اسکلت که به دنبال حفریات باستان   
ی یک سال قبل جمجمه 2111ی از آن است که کایسری ـ سیواس پیدا شده حاک
                       گذاری غشای مغز باز شده بود.بازرگان آشوری به منظور لوله

زبان ـ تاریخ ی هدپروفسور فیکری کوالک اوغلو از بخش باستان شناسی دانشک   
 هایی کهمو جغرافی دانشگاه آنکارا در گفتگو با آژانس آناتولیا اظهار داشت که تی

حفاری  تحت حفاری است( 0320)که از سال ی کول تپه ـ کانیش ـ کاروم ناحیه در
یک گورستان بسیار مهم را در اولین روز حفاری خود در  4101کنند، در سال می

اه با وسایل ربقایای یک بازرگان آشوری را هم اهی کانیش کشف کردند. آنمنطقه
                                                             اش پیدا کردند.جنگی و شخصی

، استاستعماری به دوره متعلق ساله  2111رستان لو گفت "این گوکوالک اوغ   
در کنار اسکلت که ظاهرأ به یک بازرگان آشوری تعلق دارد، متعلقات شخصی ما و 

اسکلت نشان . آزمایش باشدر میایم که شامل یک نیزه و یک تباو را کشف کرده
ی جمجمهز مغز روی میآعمل موفقیتقبل از مرگ،  یک که  ی این امر بوددهنده

                                                                           بود. او انجام شده 

ی آنادولو است خاطر نشان کرد که اغ که عضو دانشکدهددکتر هاندان اوستون   
صدها وی اضافه کرد "تا کنون ت. اولین کشف از این نوع اسکلت بوده اس این

ی متفاوت است. در جمجمهبسیار  این اسکلت اند امااسکلت در کول تپه کشف شده
حاکی از  شواهدو  وجود داردمتر سانتی 9در  2این اسکلت یک برش مستقیم 

کند که در مر به ما ثابت میباشد. این امیعمل موفقیت عمل و بهبود بیمار پس از 
گذاری ، عمل لولهصورت گرفتهمغز  ی رویسال قبل جراحی موفقیت آمیز 2111

بسیار  ،انجام شده و بیمار مطمئنأ بهبود یافته بود. کسی که این کار را انجام داده
                                                         مجرب بوده و عمل با موفقیت همراه بوده است."

 ترجمه: شامیرام داودپوریان

 : WWW.Assyrianvoice.netمنبع
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 آلودگی هوا
های مبارزه با آنو راه  

 شامیرام داودپوریان

 

ها و حیوانات دارای آب و هوا می باشد. انسانای است که ی زمین تنها سیارهکره   
خورشید، خاک ، آب و هوا بر روی این کره بهره بردن از ها سال است که با میلیون

ی خود های ویژهقبل از صنعتی شدن جهان، طبیعت با کمک سیستمکنند. زندگی می
شدند، پراکنده می داشت. به عنوان مثال گازهای مضر توسط باد هوا را پاک نگاه می

و شد ها به داخل زمین میباران باعث حل شدن خاک و سایر مواد و فرورفتن آن
کردند.میاکسیژن به پاک شدن هوا کمک  تولیداکسید کربن و گیاهان نیز با جذب دی  

ها شروع کردند به رها ی شهرنشینی و صنعتی شدن جهان، انسانبا توسعه اما   
از آنکه طبیعت قادر به دفع  بسیار بیشتر یطبیعت به مقدارمیان به  کردن ضایعات 

را در معرض  موجودات زنده هوا نه تنها زندگی  آلودگی ،در دو قرن اخیرآن باشد. 
رد تهدید قرار گرفته است. از ی زمین نیز موخطر قرار داده بلکه بقای خود کره

هایی سازمانمحیط زیست  دانشمندان و مسئوالندر سراسر جهان همین رو است که 
اند.ا نمودههای مبارزه با آن بر پجهت آگاه نمودن مردم نسبت به آلودگی و تعلیم روش  

گازهایی مانند ، معلقآلودگی هوا در اثر ازدیاد مواد مضری مانند ذرات ریز   
   در آن به وجود می آید. ، آمونیاک و...اکسید سولفور، سرب اکسید کربن، دیدی

کسید سولفور ااکسید کربن و دیی هوا می شوند دیایی که موجب آلودگهبیشترین گاز
این گازها باعث آسیب دیدن ها  و کارخانجات هستند. هستند که حاصل دود اتومبیل

هایی مانند آسم و سرطان ایجاد تواند بیماریمیاین آسیب خود شوند که ها میریه
صدمات باعث به وجود آمدن توانند کند. ذرات ریز معلق در هوا یا ریزگردها نیز می

ها و ها که در یخچالگازهایی مانند کلروفلوروکربنور طمذکور شوند. همین
ن ی اُزُ باعث سوراخ شدن الیهروند ها( به کار میها )اسپریها و افشانهفریزر

ی ماوراء بنفش به طور مستقیم با پوست انسان ی آن اشعهشوند که در نتیجهمی
                            شود.                     میبرخورد کرده و باعث سرطان پوست 
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باشد آلودگی هوا الزم می اول برای مبارزه با اثرات مضر یهآنچه که در وهل   
دوری از این آلودگی است. تالش در جهت کاستن از این آلودگی در درجه نخست 

ی برای از بین بردن عوامل آالینده بیابند و به یهابرعهده مقامات مسئول است که راه
ورند. برای نیل به این هدف الزم است که بنزین مورد مصرف ی اجرا درآمرحله

چنین در شهرها فضای سبز فراوانی ها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و هماتومبیل
هستند  ی بعد این شهرونداندر وهله. تا اکسیژن هوا به حد مطلوب برسد ایجاد شود

تری که هوای پاک شهرهاهای اطراف کالناقداماتی مانند زندگی در شهرکبا که 
های تصفیه هوا در منزل، خودداری از استعمال دخانیات اده از دستگاه، استفدارند
به علل اقتصادی  در حال حاضرالبته از آنجا که در حفظ سالمتی خود بکوشند.  و...

د تنها امکان موجو اپذیر شده استدر شهرهای بزرگ اجتناب ن زندگیو اجتماعی 
  باشد.                                می برای مبارزه با آلودگی، تغذیه مناسب و ورزش

های ای، دی، ث، سلنیوم و بتاکاروتن غذاهایی که حاوی ویتامین ،تغذیه یدر زمینه   
های گیاهی، گردو، باشند. ویتامین ای در روغنمیفراوانی هستند دارای اهمیت 

ی گندم، جگر و سبزیجات سبز وجود دارد. ویتامین دی نیز در بادام، زیتون، جوانه
رفع سرب موجود در هوا  ویتامین ث که در شیر، تخم مرغ و کره موجود است.

رسد. شیر و لبنیات به خاطر کلسیم و از طریق مرکبات تازه به بدن می موثر است
یوم در غذاهای کنند. سلنسیب به خاطر پکتینی  که در خود دارند سرب را خنثی می

انبه،  ود. بتاکاروتن نیز در طالبی،شدار یافت میدریایی، مرغ، نان و نان سبوس
                                              کدوتنبل، فلفل، اسفناج، کلم و زردآلو وجود دارد.

باشد:میرژیم غذایی ذیل  ،توصیه مهم در این رابطه     

لیوان شیر در روزـ آشامیدن حداقل دو  0  
ـ خوردن چهارصد گرم سبزی سبز مانند اسفناج و کاهو 4  
دارـ استفاده از غالت سبوس 3  
ـ خوردن حداقل یک سیب در روز 2  
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سالگی 06های تهران در انجمن آشوری  
 شامیرام داودپوریان

 

های تهران بود. اردیبهشت امسال سالگرد شصتمین سال تأسیس انجمن آشوری 2   
ی آن های اورمیه و حومهی آشوری ایران ، انجمن آشوریجامعه ترین انجمنقدیمی

گذرد. پس از آن انجمن تهران را یسال از تأسیس آن م 011است که کمی بیش از 
شد.                                                    که امسال شصت ساله  توان نام برد می  

های تأسیس انجمنعامل اصلی  ،ساکنان روستاها به شهری فزایندهمهاجرت    
بوده است تا موجب تقویت ارتباطات آنان شود چرا که وسعت شهرها و آشوری 

هر داد. در معرض خطر قرار می تانه را سروابط خانوادگی و دو ،هادوری خانواده
جا که ا از آنهای تجمع و ارتباط مردم بودند اممحلترین مهمچند کلیساها نیز از 

از این رو به محض ، ای بودهراتر از وابستگی فرقهروابط خانوادگی و فامیلی ف
شد تا مانع گسستگی مردم و هایی تأسیس میانجمن ،هاافزایش جمعیت آشوری شهر

شوند.                                    ها نیازهای اجتماعی آشوریباعث برآورده شدن   

های سلماس ها و کلدانیهنگامی که تعداد قابل توجهی از آشوری 0030در سال    
ی پایهها و ادارات دولتی درآمدند، خانهبه تهران مهاجرت کردند و به استخدام وزارت

این سس هئیت مؤتأسیس شد. اعضای ی تهران هاکلدانیین انجمن تحت نام مجمع اول
              ن را بر عهده داشتند عبارت بودند از:ی آی تدوین اساسنامهکه وظیفه مجمع

                                                       ـ خواجه عبدالکریم صباغ، رئیس انجمن 0
                                                                 ـ استاد یوخنه جوما، نایب رئیس 4
                                                                            ، منشیـ جبرائیل عیسی خان 9
                                                          ـ دکتر یوناتن پطرس سینایی، عضو 2
                                                                         ـ گیورگیس آبراهام، عضو 2
ویری، عضوـ دانیل پته 2  
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شرایط فعالیت خود را تعیین ای در یازده بند تدوین نمود تا مجمع فوق اساسنامه   
یش های ساکن تهران افزامیالدی و در حالی که تعداد آشوری 0321در سال  کند.

ی ایران در تهران" تغییر "انجمن ملی آشوری و کلدانخود را به یافته بود مجمع نام 
، اقدام برای اختصاص یک کرسی نمایندگی در انجمن  های مهم آناز فعالیت داد.

ها بود زیرا که تا آن تاریخ یک کرسی برای مجلس شورای ملی برای آشوری
به ثمر رسید و  0320. این اقدامات در سال وجود داشتی شمالها و ارامنهآشوری
شدند.                             ها دارای یک کرسی نمایندگی مستقل در مجلس آشوری  

های آشوری و کلدانی تهران که در ابتدا محدود به فعالیتملی های انجمن فعالیت   
اجتماعی ارتقا به بعد به سطح فرهنگی و  2103های سال گسترش و ازتفریحی بود 

یافت. پس از آن، انجمن با تأسیس مدارس و درمانگاه و کمک به نیازمندان نقش 
                                                    ی آشوری ایفا کرد. موثرتری را در جامعه

 انجمن با تغییر اساسنامه به کار خود ادامه داده  ،پس از پیروزی انقالب اسالمی   
رود. ی آشوری و کلدانی تهران به شمار میترین نهاد ارتباطی جامعههنوز مهمو 

های بسیاری اند فراز و نشیبهایی که تا کنون بر سر کار آمدههر چند فعالیت انجمن
های نجمن بر اساس تالشی اساسی این است که موفقیت یک ااست اما نکتهداشته 

ی ما مورد سنجش قرار جتماعی جامعههای فرهنگی و ارد فعالیتبآن در پیش
ها توجهی به ی آنهیئت مدیره هایی که گیرد. تاریخ نشان داده است که انجمنمی

های فرهنگی به ویژه آموزش و گسترش زبان و ادبیات آشوری نداشته و مانع فعالیت
 اند پشتیبانی مردم را ازکرده و هنرمندان و ادیبان شدهحضور فعال اقشار تحصیل

هایی که به نیازهای که انجمندر حالی اند،گیری شدهه و مجبور به کنارهدست داد
اند اند توانستهها قدم برداشتهمردم توجه کرده و در جهت برآورده شدن آنواقعی 

                                                    از خود به جا بگذارند.  قابل تحسینی ی خوب و سابقه

ی کنونی های تهران را تبریک گفته و برای هیئت مدیرهالگی انجمن آشوریشصت س
گذاشته ی آشوری خدمت به جامعهآن که با عزم راسخ و پشتیبانی مردم قدم در راه 

                                                                     کنیم.است آرزوی موفقیت می
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