
 ܫܡܝܪܡ  
 
 
 

 

 

 ܟܘܪܣܐ ܓܘܝܐ
 ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢ̈ܫܐ ܐܬܘ̈ܖܝܐ ܕܫܡܝܪܡ

5102 ܩܝܛܐ 52ܡܢܝܢܐ   



 ܚܼܒܝ̈ܫܬܐ
   Shamiram D. pourian           ܣܡܝܠܐ ܕܡܢܬܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ  1 ܦܐܬܐ
                     “                         ܓܘܢܚܐ ܕܣܡܝܠܐ܇        3 
             Babajan Lazarianܠܥܙܪܝܐܢ܇ܒܒ̰ܓܢ  ܚܡܪܐ ܥܡ ܚܠܝܬܐ܇  5    
              Shimun Bet Ishuܫܘ܇ܘܢ ܒܝܬ ܐܝܐܝܠܐ ܕܛܘ̈ܖܢܐ܇ ܫܡܥ  7   

            Dr. Helen Sakho      ܕܟܬܪ ܗܝܠܝܢ ܣܼܟܘ܇ܩܐ ܫܡܝܪܡ܇   8
 Gulyad Beyjamin            ܕܙܼܒܢܢ܇ ܓܘܠܝܕ ܒܢܝܡܝܢ܇       ܐܬܘܪ  9      
      Yuarash Hedu              ݇ܐܢܫܐ ܣܼܒܐ ܘܝܡܐ܇ ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘ܇  11     
   Shamiram D. Pourian       ܡܬ̈ܠܐ ܐܬܘ̈ܖܝܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ܇  11     
       "                            " ܝ ܠܐܝ ܒܐܘܡܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܇ ܠܐ  17     
                  Violet Sargiziܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܐ܇ ܘܝܘܠܝܬ ܣܪܓܝܙܝ܇  17     
         Shamiram D.Pourianܐܢܪܝܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܡܠܦ  31     

        "                           ܟܬܼܒܐ ܚ݇ܕܬܐ܇ ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦ.ܪܝܐܢ܇  33
"  /های تهران/ شامیرام داودپوریانمراسم روز معلم در انجمن آشوری  33       
/ شامیرام داودپوریان/                             "عامی دیگرقتل سمیل؛  33       
      "                                      "         ها در جنگ با داعش/ آشوری  31     

 Ankidu                                                          انکیدو/ آخرین پیام/  33   
            Shamiram D. Pourian  در ره خورشید/ شامیرام داودپوریان/  33    

 Mridula                                            دوال/      مریهای شادی/ آشک  35
        Shamiram D. Pourianالنهرین/ شامیرام داودپوریان/موسیقی در بین  51    

                              “               "                     حاتم طائی/  31    
                                      "                                             /        "  و رسوم آشوریآداب   31    
 " زبان کودکانه در آشوری/      33     

       “                                       
. باشدمیمقاالت ی نویسندگان بر عهده مسئولیت مطالب چاپ شده܀   



                                                                                                5102܇ܩܝܛܐ܇ 52ܫܡܝܪܡ܇
1 

ܕܡܢܬܐ ܣܡܝܠܐ  
 ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

 

ܐ ܕܸܩܛܵܠܐ  ܐ ܼܡܢ ܬܸܪܝܢ ܡܵܢܸܬܸ̈ ܟܼܒܵ ܒܵܪܐ ܝܸܠܗ ܡܼܪܲ ܕ   ܼܚܲ ܵܡܐ ܼܚܲ    ܩܵܛܠ ܼܥܲ
ܵܡܐ ܒܼܘܬ ܵܬܘܕܼܝܸܬܗ، ܛܲܘܗܸܡܗ  ،  ܕ  ܼܥܲ ܠ ܸܩܛܵܠܐ ܕܼܚܲ ܵܡܐ ܘܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܼܥܲ ܘܼܥܲ

ܵܡܝܵ  ܢ ܵܓܘܸܢܗ.ܸܪܢܸܝܗ ܝܼܲ  ܕ  ܠܵܓܐ ܼܩܲ ܸܝܐ ܒܼܦܲ ܡ ܐ ܕܵܕܵܪܐ ܸܩܛܵܠܐ ܕܵܐܬܲܘܖܸ̈ܵ ܕ  ܵܡܵܝܐ ܕܼܩܲ ܕ  ܼܩܲ
ܢ، ܐ  ܲܗܘ ܵܡܼܪܲ ܡܸܗܸ̈ ܐ ܡܼܫܲ ܸܡܸ̈ ܫܥܼܝܵܬܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ ܘܼܡܢ ܩܵܛܠ ܼܥܲ ܵܡܵܝܐ ܝܸܠܗ ܒܼܬܲ ܕ  ܼܩܲ

ܠ ܸܩܛܵܠܐ ܕ ܚ ܼܥܲ ܡܼܙܲ ܕܠܝܼܘܸܢܸ̈ܐ ܡܸ  000،000،9ܸܒܕ ܼܪܲ ܵܐܕܲܘܠ̰ܦ  ܝܗܼܘܵܕܸܝܸ̈ܐ ܒܼܝܲ
ܝܵܠܵܝܐ ܐ ܸܗܬܹܠܝܪ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܩܵܪܒܼܵ  ܵܢܐ ܘܸܬܼܒܹ ܡܫܼܝܵܚܸܝܸ̈ܐ  0،0،0،000ܸܩܛܵܠܐ ܕܬܪܼܝܵ

ܸܢܐ ܬܚܲܘܬ ܫܼܘܠܵܛܵܢܐ  ܡܖܸ̈ܵ ܐ ܥܼܘܼܬܵܡܵܢܵܝܐ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܩܼܥܲ ܵܡܵܝܐ.        ܵܪܼܒܵ ܕ  ܼܩܲ  

ܠ ܸܐܕܝܲܘܡ ܐܼܘܡܵܬܐ ܵܐܬܼܘܵܪܝܵܬܐ     ܠ ܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܬܦܼܝܩܼܗܲ  00ܩܼܘܪܵܒܐ ܼܥܲ
ܫܥܼܝܬܼܘܲܗ ܗ.ܕ. ܒܟܠ  ܐ ܒܼܬܲ ܕ  ܸܩܛܵܠܐ؛ ܸܫܸܢܸ̈ܐ 0،ܸܩܛܸܠܸ̈ ܒܼܘܫ ܘܼܡܢ ܵܐܢܼܝ  ܼܚܲ

ܵܡܵܝܐ  :ܝܸܕܥܸܝܸ̈ܐ ܝܵܢܐ ܕ  ܐ ܼܩܲ ܝ̰ܦܲܘ ܕܩܼܘܸܘܡܸܠܗ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܩܵܪܼܒܵ ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܩܵܛܠ ܼܥܲ
ܐ ܘܸܩܛܵܠܐ ܕܣܸ  ܬܵܪܐܹܡܝܸܠܐ ܒܒܬܼܘܪܟܼܝܵ   ܕܸܥܵܪܐܩ.                      ܼܐܲ

ܵܡܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ ܕܸܐܕܝܲܘܡ ܦܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ     ܝܼܟ ܵܝܘܵܡܐ ܩܵܛܠ ܼܥܲ ܪܫܼܝܵܡܐ ܼܐܲ
ܕܵܣܗܵܕܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ، ܩܼܘܸܘܡܸܠܗ ܒܵܡܵܬܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ ܕܼܝܵܠܲܗ ܩܼܘܪܵܒܐ ܠܕܼܘܗܼܘܟ 

ܵܘܐ ܵܠܲܗ  ܠ ܐܼܘܪܵܚܐ ܕܵܙܼܟܲܘ ܘܐܼܝܬ ܗ  ܝ 000ܼܥܲ ܸܢܐ ܕܒܼܘܵܫܝܼܘܼܬܲ ܡܖܸ̈ܵ ܐ ܼܥܲ ܗܝ ܵܓܵܢܸܬܸ̈
ܕ  ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܙܥܘܲ  ܵܘܘ ܘܼܚܲ ܙܵܢܸܝܸ̈ܐ ܗ  ܸܝܐ ܘܸܕܙܵܢܸܝܸ̈ܐ. ܵܬܡܵ ܼܒܲ ܐ  0000ܐ ܵܪܐ ܕܛܵܝܖܸ̈ܵ ܵܓܵܢܸܬܸ̈

ܵܒܝܸ ܡܝܼ  ܖܸܼ̈ܲ ܐ ܼܥܲ ܝܵܠܵܘܸܬܸ̈ ܲܘܢ ܒܐܼܝܵܕܐ ܕܼܚܲ ܵܘܘ ܬܚܲܘܬ ܬܠܗ  ܵܕܸܝܐ ܕܼܝܗ  ܐ ܘܩܼܘܖܸ̈
ܒ ܚܼܲ  ܒܵܪܢܼܘܵܬܐ ܕܼܪܲ ܲܘܢ ܠܡܼܕܲ ܟܪ ܸܨܕܩܼܝ ܕܨܸܦܚܠܗ     ܫܬܼܝܢܐܸ ܸܣܹܡܝܸܠܐ ܘܝܵܠܐ ܼܒܲ
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ܐ ܕ  ܡܵܫܐ ܵܡܬܵܘܸܬܸ̈ ܲܘܢ ܠܵܚܸܕܪܵܘܢܼܘܗܲ ܘܼܚܲ ܝܗܝ ܼܡܢ ܙܥܲܘܵܪܐ  ܘܩܸܛܠܗ  ܼܢܲ ܡܖܸ̈ܵ ܠܼܥܲ
ܠ ܓܼܘܪܵ  ܐܼܗܲ ܼܒܖܸܸ̈ ܐ ܘܼܫܲ ܠ ܸܢܩܼܒܸܸ̈ ܸܙܐ ܼܗܲ ܵܘܘ ܠ ،ܐ ܘܼܡܢ ܐܼܘܖܸ̈ ܝܬ ܗ  ܕ   ܲܘܢܗ  ܕܼܠܲ  ̰ܟܼܘ ܼܚܲ

ܝܵܠܐ ܘܣܼܘܵܬܵܪܐ.                                                      ܼܚܲ

ܝ̰ܦܘܲ     ܵܡܐ ܕܼܣܲ ܢ ܸܩܛܵܠܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ ܟܼܘܵܬܵܪܐ ܕܩܵܛܠ ܼܥܲ ܵܘܐ، ܐܼܝܼܡܲ ܝܸ̈  ܗ  ܕܒܼܢܲ
ܢ ܦܼܝܫܐ ܝܗܝ ܼܘܡܼܬܲ ܝܼܘܼܬܲ ܐ ܕܵܫܼܒܩܼܝ ܵܠܲܗ ܗܼܝܵ ܐ ܘܟܼܘܡܖܸܸ̈ ܲܘܢ ܩܛܼܝܸܠܸ̈ ܠܗ 

ܝܗܝ ܵܘܘ ܡܼܘܢܫܼܝܲܘܲܗ  ،ܘܐܼܘܡܼܬܲ ܲܘܢ ܒܲܗܝ ܕܸܠܐ ܗ  ܝܗܝ ܠܗ  ܘܒܸܣܹܡܝܸܠܐ ܩܛܼܝܼܠܲ
ܼܘܫܵܡܸܝܸ̈ܐ.  ܵܢܵܫܸܝܸ̈ܐ ܘܖܸ̈ ܝܗܝ ܐ  ܵܘܘ ܠܸܙܕܼܩܲ ܝܗܝ ܘܸܒܛܵܠܵܒܐ ܗ  ܝܼܘܼܬܲ ܘܵܐܸܦܢ ܕܒܸܡܬܵܚܐ ܗܼܝܵ

ܪ ـ ܼܡܢ  ܥܼܒܼܲ ܠ  3900ܕܬܵܡܢܼܝܢ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܼܕܲ ܚ ܗ  ـ  0033ܼܗܲ ܐ ܸܠܐ ܝܼܘܲ ܵܘܐ ܬܦܼܝܸܩܸ̈
ܐ ܐ ܓܼܘܢܸܚܸ̈ ܕܼܘܦܸܝܐ  ܐܼܝܵܢܐ ܸܡܢ ܕܸܪܫ   ܒܵܗܕܼܟܵ ܒܼܘܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܠܖܸ̈ ܢ ܩܼܘܸܒܵܠܲܗ ܘܼܩܲ ܐܼܘܡܼܬܲ

ܐ  ܸܝܐ ܘܸܩܛܸܠܸ̈ ܪܒܖܸ̈ܵ ܝܼܘܬܼܘܗܲ ܒܼܘܬ ܒܼܘܬ ܵܬܘܕܼܝܬܼܘܲܗ ܘܼܒܲ ܸܝܐ. ܗܼܝܵ ܖܸ̈ܵ ܼܚܲ ܸܢܸ̈ܐ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܐ  ܒܼܐܲ  

ܵܟܝܼܘܵܬܐ ܕ   ܝܸ̈ ܸܐܕܝܲܘܡ ܟܵܠܲܗ ܒܪܼܝܵܬܐ ܸܒܣܵܗܵܕܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲܠ ܛܠܼܝܡܼܘܵܬܐ ܘܼܙܲ ܒܼܢܲ
ܢ ܕܼܝܵܢܐ ܬܚܲܘܬ  ܐ ܒܼܲ ܐܼܘܡܼܬܲ ܼܒܵ ܝܬ  ܲܗܘ، ܐܼܝܪܵ ܪܥܛܠܲܘܡܸܝܸ̈ܐ ܕܒܸܥܠܕܼܒܵ ܸܠܗ ܕܼܠܲ

ܵܢܫܼܘܵܬܐ. ܕ  ܪܼܘܫܵܡܐ ܼܡܢ ܐ  ܸܝܐ ܡܗܼܘܡܸܢܸ̈ܐ  ̰ܟܼܘ ܼܚܲ ܝܼܟ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܢ ܕܼܐܲ ܼܠܲ ܘܵܘܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܼܥܲ
ܝܗܝ،  ܐ ܝܵܢܐ ܠܵܡܬܵܘܼܬܲ ܢ ܕܫܼܒܼܝܸܩܸ̈ ܢ ܘܵܚܬܵܘܼܬܲ ܚܲܘܢܵܘܼܬܲ ܸܢܐ ܵܩܐ ܼܐܲ ܕܖܸ̈ܵ ܚ ܡܼܥܲ ܵܗܼܘܲ
ܢ:  ܵܡܵܪܐ ܝܸܠܗ ܵܡܼܪܲ ܕ ܐ  ܐ؛ ܼܟܲ ܝܼܝܸܩܸ̈ ܐ ܼܥܲ ܝܵܟܵܢܝܵܘܸܬܸ̈ ܝܗܝ؛ ܘܸܒܵܚܵܝܐ ܝܢܵ ܐ ܒܼܐܲ ܝܬܵܘܼܬܲ ܘܠܼܒܲ
ܐ:  ܝܵܢܵܫܐ: ܕܵܚܙܼܝ ܸܦܠܵܚܵܢܘܼܟܲܘܢ ܵܛܼܒܸܸ̈ ܡ ܒܼܢܲ ܕ  ܗܵܪܘܼܟܲܘܢ ܼܩܲ ܗܸܪܢ ܼܒܲ ܐ ܼܒܲ ܵܗܕܼܟܵ
ܵܘܘ  ܩܪܼܝ ܗ  : ܘܼܒܲ ܵܝܐ )ܡܬܝ: !31: ،(. ܘܸܡܢ ܕܸܪܫ  ܘܵܫܒܚܼܝ ܠܵܒܵܒܘܼܟܲܘܢ ܕܒܫܼܡܲ
ܝܗܝ:  ܸܡܸܪܗ ܸܐܼܠܲ ܣ ܡܼܘܕܼܝ ܵܥܼܒܕܼܲ ܚ؟ ̰ܓܼܘܸܘܒܸܠܗ ܘܐ  ܐ: ܘܵܐܡܪܼܝ: ܼܒܲ ܵܡܥܵ ܸܬܸ̈ ܸܠܗ ̰ܓܼܲ
ܝܬ ܸܠܗ  ܝܬ ܸܠܗ: ܘܲܡܢ ܕܼܠܲ ܠ ܠܲܡܢ ܕܼܠܲ ܸܬܐ: ܵܝܗܼܒܸ ܲܡܢ ܕܐܼܝܬ ܸܠܗ ܬܸܪܝܢ ܨܼܘܕܖܸ̈ܵ
ܕ )ܠܘܩܐ 33 ـ 30 :0(.                        ܐ ܵܥܼܒܸ  ܸܡܐܼܟܲܘܠܵܬܐ: ܵܗܕܼܟܵ
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 ܓܘܢܚܐ ܕܣܡܝܠ ܐ
ܦܘܪܝܐܢܫܡܝܪܡ ܕ.  

ܲܘܢ      ܵܟܸܝܸ̈ܐ ܢܸܦܠܗ  ܐ ܼܙܲ ܠܸܦܸ̈ :ܬܵܠܬ  ܼܐܲ  

ܪܵܥܐ       !ܸܠܐܢܵܬܐ ܕܸܣܹܡܝܵܓܘܢܵ ܡܠܼܐܲ  

ܲܘܢ      ܐ ܦܼܘܪܸܬܠܗ  ܐ ܵܐܸܚܸ̈ ܠܸܦܸ̈ :ܬܵܠܬ  ܼܐܲ  

ܕܵܠܢܒܸܕܫܵܬܐ       !ܵܬܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐܼܫܲ  

ܵܝܐ ܚܸܙܐ      :ܵܠܗܲ ܫܼܡܲ  

ܐ      ܵܫܐ ܒܼܟܸ :ܵܠܗܲ ܡܼܚܲ  

ܪܵܥܐ ܡܟܹ       !ܵܠܗܲ ܸܕܵܡܐ ܓܸܣܐ ܐܼܒܲܘܗܲ ܘܼܐܲ  

ܐ ܟܸܠܐ      ܐ ܸܠܒܵܘܸܬܸ̈ ܠܸܦܸ̈ ܲܘܢܬܵܠܬ  ܼܐܲ :ܠܗ   

ܢ ܵܠܐ ܘ      ܸܚܪ  ܲܘܢܪܸܦܬܐ  :ܠܗ   

ܪܵܒܵܢܐ      ܕܵܪܐ ܼܕܲ !ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ ܒܼܨܲ  

ܐ      ܝܵܢܸܬܸ̈ ܐ ܕܼܥܲ ܐ ܵܙܘܸܓܸ̈ ܠܸܦܸ̈ :ܬܵܠܬ  ܼܐܲ  

ܦܵܪܐ ܡܸܠܐ      ܘܲ ܡܼܥܲ ܢ:ܠܗ   

ܲܘܢܘܵܠܐ ܚܸܙܐ        :ܠܗ 

ܗܵܪܵܢܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ      !ܠܵܝܘܵܡܐ ܼܒܲ  
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ܐ      ܵܒܖܸܸ̈ ܢ  ܐ ܼܓܲ ܠܸܦܸ̈ :ܢܼܝܚܠܗܲܘܢ ܬܵܠܬ  ܼܐܲ  

ܕܒܵܚܐ ܕ      :ܐܸܝܡܵ ܠܼܡܲ  

ܼܘܗܲ       ܠܕ  :ܘܸܝܵܡܐ ܝܸܬܼܒܵܠܲܗ ܒܸܐܼܒܵܠܐ ܕܼܝܲ  

ܐ       ܵܝܸܬܐ ܒܟܼ̰ܲ ܢܦܼܝܸܠܸ̈ :ܕܵܡܘܵܬܐܢܓܼܘܖܸ̈  

!ܒܸܕܫܵܬܐ ܸܕܵܡܢܵܬܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ       

ܐ      ܠܸܦܸ̈ ܐ ܒܼܘܠܸܒܨ ܬܵܠܬ  ܼܐܲ ܲܘܢܵܟܘܼܟܼܒܸܸ̈ :ܠܗ   

ܲܘܢ      ܗܵܪܐ ܦܸܪܣܠܗ  :ܘܼܒܲ  

ܵܝܐ ܸܚܫܵܟܢܵܬܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ      .ܒܫܼܡܲ  

ܐ      ܸܚܐ ܘܵܝܘܸܡܸ̈ ܖܸ̈ ܲܘܢ ܸܫܸܢܸ̈ܐ، ܼܝܲ ܪܗ  :ܥܼܒܸ  

ܡܕܼܘܸܡܐܘ      ܪ ܼܕܲ ܪܵܒܐ ܕܸܣܹܡܝܠ ܼܗܲ :ܼܕܲ  

:ܘܸܠܐ ܵܦܪܵܩܐ       

:ܡܸܠܵܒܐ ܕܸܝܵܡܐ       

ܛܵܠܢܵܬܐ ܕܸܣܹܡܝܸܠܐ.      ܵܫܐ ܼܩܲ ܼܚܲ  
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 ܚܡܪܐ ܥܡ ܚܠܝܬܐ
 ܒܒ̰ܓܢ ܠܥܙܪܝܐܢ

 

ܐ ܒܓܸ ܵܐܢܝ  ܨܼܘܨܵܝܵܬܼܟܝܸ̈  ܐܓܕܼܝܸܠܸ̈ ܢܒܼܘܖܸܸ̈ ܵܕܐ ܕܼܛܲ  

ܕ  ܸܓܒܵ                            ܕ  ܠܼܚܲ ܒܼܘܠܝܼ ܵܪܵܫـܐ ܸܒܓܟܠ ܼܚܲ ܐ ܘܼܠܲ  

ܼܟܝ ܫܬܼܝܵܩܐ ܝܘܸ  ܢ ܘܸܠܐ ܵܦܸܠܛ ܵܩܠܝܼ ܕܵܠܐ ܒܕܼܝܵ  

ـܵܪܐ ܕܸܣܦܘܵ ܫـܼܘܦـ                          ܙܡـܼܘܪܝܼ ܵܬܼܟܝ ܕܼܘܝـܸܠܗ ܼܡܲ  

܀܀܀                           

ܵܫـܐ ܕܚܼܘܵܒـܼܟܝ ܕܼܘܝـܸܘܢ ܬܼܘܪܸܫـܵܢـܐ  ܼܡܢ ܼܚܲ

ܐ ̰ܟܼܘ ܸܬܵܢܐܸܠܐ ܝܸܠܗ ܦܵܠܵܛـܘ ܢܵܩܵܕܐ ܝ ܘ  ܸܒܝ                           

ܼܒـܵܪܐ ܸܒܚـܵܙܵܝـܐ ܼܘܗܝܘܸܒܝـܵܩــܵܕܐ ܸܠـܒـ ،ܼܚܲ  

ـܕܼܘܸܬܗ ܸܡـܚـܵܝـܸܡܢ ܡـܸܕ̃ܫـ                          ܐ ܝـܸܠـܗ ܸܚـܵܢـܐـܼܚܲ  

܀܀܀                           

ܥܠܼܘܡܼܝ؟ܚܛܼܝܵܬܐ ܝ ܘ   ܡܼܘܕܝ   ܢ ܸܚܛܵܝܐ ܕܵܗܵܕܐ ܼܬܲ  

ܕܐܼܘܦ ܚܠܼܝܵܬܐ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ܸܒܐܵܬܵܝܐ ܠܸܚܠܡܝܼ                           

ܢ ܵܪܒܼܝ، ܦܫܼܝܵܛܐ ܵܡܫܲܘܵܚܐ ܝ ܘ  ܐ ܵܐܵܢܐ ܠܸ  ܢܝ ܘ   



܇ܫܡܝܪܡ52܇ܩܝܛܐ܇5102  
6 

ܪܵܥــ                          ـܪܼܘܡـܐ ܵܩـܐ ܡܵܚܝـܵܬܐ ܕܠܼܐܲ ܐ ܼܡܲ ܝܼ ܵܗܕܼܟܵ  

ܸܩܪ ܕܵ  ܐܬܝܼ ܐܼܟܼܝ ܝ ܘ  ܵܠܐ ܼܒܲ ܠ ܼܦܲ ܸܫܩ ܼܥܲ ܬ، ܼܓܲ  

ـ                           ܼܟـܒـܡܼܚܲ ܸܢܐ ܼܣܲ ܐ، ܫـܖܸ̈ܵ ܬܝܼ ـܲܗ ܵܢـܵܠـܐـܼܘܪܸܫـܸܠܸ̈  

ܕ  ܢܼܝܵܫܢܵܩܐ ܝܬ ̰ܟܼܘ ܼܚܲ ܪܵܥܐ ܕܵܒܒܼܝ ܼܠܲ  ܼܡܢ ܼܬܲ

ܘܼܝـܵܬܐـܟـܼܘܪܸܕܣـ                          ܪ ܵܡـ ،ܵܬܢ ܗ  ܢـܼܗܲ ܬܝܼ ܲܗܝ ܼܐܲ  

܀܀܀                          

ܲܘܢ، ܵܠܐ ܦܸܠܛܸܠܗ ܵܩܠܝܼ  ܐ ܸܡܚܸܝܢܗ   ܒܵܓܸܗܸ̈

ܒܖܸ̈ܵ                           ܝܗܝ ܠܼܝ ܡܼܚܲ ܼܟܵܠܐ، ܦܼܘܠܼܛܲ ܵܒܠܝܼ ܸܢܐ ܕܼܣܲ  

ܚܼܝܵܫܐ، ܸܠܐ ܵܗܸܘܐ ܓܵܪܵܫܐ ܼܒܵܪܐ ܪ  ܵܫܐ ܕܼܚܲ  ܼܚܲ

ـܡـܚܼܲ                          ܸܩـܐ ܝܵܢܐܼܝܵܬܐ، ܡ ܚܠܵܪܐ ܼܥܲ ܵܩـܠܝܼ  ܦܼܘܖܸ̈  

،003ܐܘܪܡܝ                                                 
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 ܐܝܐܠ ܕܛܘ̈ܖܢܐ

ܫܡܥܘܢ ܒܝܬ ܐܝܫܘ       

 

ܗܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܨܠܼܝܵܬܐ           ܠ ܓܼܒܼܝܵܢܼܟܝ ܨܼܘܪܵܬܐ ܕܼܣܲ ܼܥܲ  

ܕܵܝܵܬܼܟܝ           ܼܙܲ   :ܵܐܢܝ  ܼܩܲ

ܠ ܛܼܘܵܪܐ ܟܠܼܝܵܬܐ           ܝܵܠܐ ܕܼܥܲ ܝܼܟ ܼܐܲ ܼܐܲ  

ܐ!!           ܵܐܸܦܢ ܕܣܦܼܝܩܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܐܼܝܕܼܝ ܼܡܢ ܸܬܫܒܵܚܸܬܸ̈  

ܐ           ܲܘܢ ܸܬܠܵܦܵܦܼܟܝ ܟܬܼܝܖܸܸ̈ ܟܵܒܸܥܢ ܕܵܢܫܩܼܝ ܠܗ   

ܐ ܕܵܓܘ ܡܼܘܫܵܚܬܝܼ            ܸܙܡܖܸܸ̈  

ܠܼܝ ܵܩܵܬܼܟܝ ܵܐܵܢܐܢܕܼܝܵܪܐ            

ܟܵܠܲܗ ܵܐܗ ܵܓܢܼܝ ܒܠܼܝܵܬܐ            

ܚܼܘܸܠܐ            ܕܼܘܢܸܝܐ ܝܵܠܲܗ ܼܒܲ  

ܬܝ ܡܼ            ܫ ܚܠܼܝܵܬܐܢ ܟܵܠܝ ܒܸ ܕܼܝܼܘܲ  

ܢ ܬܝܕܵܡܵܝܐ ܝ           ܬܝ ܼܐܲ ܼܘܲ  

ܝܵܢܐ ܕܡܼܝܸܵ̈            ܠ ܕܲܗܝ ܼܥܲ ܐܼܥܲ ܐ ܨܠܲܘܸܠܸ̈  

ܸܢܐ           ܝܵܠܐ ܕܛܼܘܖܸ̈ܵ ܠܼܘܲܗ ܝܵܠܲܗ ܟܠܼܝܵܬܐ! ܕܼܐܲ ܼܥܲ  
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ܡܩܐ ܫܡܝܪ  
 

ܡܼܝܵܪܡ؛  ܵܢܫܼܝ ܘܸܚܙܡܝܼ ܵܩܐ ܼܫܲ ܼܒܪܬܼܝ، ܐ  ܠܵܦܢܬܵ  ، ܲܗܝ ܼܚܲ ܠܵܦܢܬܼܝ ܘܼܡܲ ܐ ܼܡܲ
ܠܵܦܸܢܸ̈ܐ،ܕ ܡܼܝܵܪܡ،  ܼܡܲ ܗܵܬܐ ܼܫܲ ܼܠܲ ܠܟܵܬܐ ܕܵܐܬܼܘܪ، ܵܩܐ ܵܩܐ ܼܐܲ ܡܼܝܵܪܡ ܼܡܲ ܵܩܐ ܼܫܲ

ܡܼܝܵܪܐ،  ܡܼܝܵܪܡܼܝܣ، ܼܣܲ ܡܼܝܵܪܡ )ܵܚܒܼܘܪ(. ـ ܵܩܐ ܸܬܠܘܼܣܲ                   ܼܫܲ
 

ܡ ܵܚܙܵܝܵܢܼܟܝܼܡܢ ܵܝܘܵܡܐ ܕܩܵ             
ܵܢܼܟܝ           ܢܫܼܝܵ ܢ ܡܨܼܝܵܬܐ ܕܼܡܲ ܸܠܐ ܝ ܘ   
ܠܵܛܵܢܼܟܝܝܼܲ            ܢ ܼܡܢ ܵܒܠܼܝ ܼܦܲ  
ܸܘܬ ܸܡܢܼܝ ܒ̰ܟܝܼܘܵܪܐ           ܵܠܐ ܡܼܨܲ  
ܩܼܘܵܪܐ           ܸܠܗ ܼܝܲ ܥܢܼܝ ܼܝܑܼ ܼܛܲ  
ܵܢܫܝܼ            ܬܪܼܝ ܘܐ  ܢ ܼܡܢ ܼܐܲ ܸܪܚܵܩܐ ܝ ܘ   
̰ܦܫܝܼ            ܒܸܫܸܢܸ̈ܐ ܦܼܝܫܵܬܐ ܝܵܘܢ ܒܼܢܲ  
ܢ ܘܛܼܘܵܪܝܵܬܐ           ܬܚܼܘܡܵܢܝܵܬܐ ܝ ܘ   
ܝܵܬܐ           ܢ ܼܡܢ ܼܒܲ ܢ ܸܪܚܵܩܐ ܝ ܘ  ܐܼܘܦ ܸܐ  
ܣܵܡܵܢܐ           ܵܠܐ ܕܫܵܠܵܡܐ ܼܒܲ ܫܼܘܼܓ   
ܵܠܵܚܐ           ܘܐܼܘܵܡܵܢܐ ܵܩܐ ܼܦܲ  
ܝܠ ܸܕܪܵܡܵܢܐܘܵܩܬܼܝ ܒܸܬܒܹܼ             
ܚ ܕܼܘܼܟܵܪܵܢܐ           ܵܩܐ ܕܵܠܐ ܵܗܼܘܲ  
ܚ̰ܟܼܝ ܠܝܼܘܠܵܦܵܢܐ           ܚ ܼܐܲ ܐ ܝ ܘ  ܣܢܼܝܸܩܸ̈  
ܢܬܝܼ            ܝܼܡܲ ܵܠܲܗ ܼܗܲ ܵܐܵܗܐ ܼܝܑܼ  
ܠ ܵܡܘܬܝܼ            ܚܸܠܵܦܐ ܼܗܲ ܘܸܠܐ ܼܫܲ  
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ܢ ܫܼܘܚܸܠܦܵܠܲܗ ܵܠܐ ܵܩܼܒܵܠܬܝ           ܸܐ  
ܝܬ           ܬ! ܵܝܕܵܥܬܝ ܼܠܲ ܵܘܐ ܠܼܝ ܸܦܪܼܣܲ ܗ   

 

ܝܠ ܹܗܝܹܠܝܢ ܵܣܼܟܘܲ                      ܵܐܼܒܵܪܸܗܡ( ܘܡܘܼ ܨܵ  )ܵܗܼܒܹ  
 

 ܀܀܀܀܀
 

 ܐܬܘܪ ܕܙܼܒܢܢ
 ܓܘܠܝܕ ܢ. ܒܢܝܡܝܢ    

ܪܵܙܵܢܼܟܝ           ܸܪܡ ܸܪܵܫܼܟܝ ܵܐܬܼܘܪ: ܚܲܘܪ ܠܼܡܲ ܼܡܲ  

ܸܡܪ           ܐ ܘܡܼܘܼܫܲ ܐ ܫܼܒܼܝܸܩܸ̈ ܐ: ܣܦܼܝܸܩܸ̈ :ܸܫܠܸܝܸ̈ܐ ܫܬܼܝܸܩܸ̈  

ܘܼܘܸܠܐܩܼܘܡ ܒܪܼܘܵܚܼܟܝ ܢܸ            ܐ ܘܖܸ̈ܵ :ܫܵܪܝܵܬܐ: ܚܲܘܪ ܠܛܼܘܖܸܸ̈  

ܒܵ            ܖܸ̈ ܠܨܼܘܸܘܐ ܘܵܘܝܒܼܕܲ ܢܼܘܸܚܐ ܒܼܝܲ :ܸܢܐ ܼܬܲ  

ܲܘܢ ܒܢܘܲ            :ܵܢܼܟܝ ܒܵܡܝܵܕܢ ܕܦܵܠܵܫܐ: ܘܒܵܢܵܬܼܟܝܢܸܦܠܗ   

ܐ           ܢܦܼܘܵܬܐ :ܕܫܼܘܦܖܸܸ̈ :ܣܼܘܦܸܝܸ̈ܐ ܠܵܙܘܸܥܸ̈ܐ ܕܼܛܲ  

ܐ           ܵܒܖܸܸ̈ ܢ  ܸܪܡ ܐܼܘܠܼܝܵܬܐ ܠܒܢܼܘܵܢܼܟܝ ܼܓܲ :ܩܲܘܡ ܼܡܲ  

ܠܨܼܘܸܘܐ ܘܵܘܝ. ܕܼܲ            ܢܼܘܸܚܐ ܒܼܝܲ ܐ ܼܬܲ ܵܒܸܢܐ ܒܸܣܐܵܬܖܸܸ̈ ܖܸ̈  

   3900ܝܘܝܩܠ  ܝܕ: ܼܡܢ ܟܬܼܒܐ ܕܢܩܘܫܐ ܒ
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 ݇ܐܢܫܐ ܣܼܒܐ ܘܝܡܐ

                                               
 ܝܘܐܪܫ ܗܝܕܘ

ܵܒܐ    ܒܼܫܲ ܕ  ܡܵܫܐ ܕܼܚܲ ܕ  ܼܪܲ ܐ ܥܵܝܵܕܸܝܸ̈ܐ ܒܼܚܲ ܟܵܡܐ ܙܼܘܵܡܖܸܸ̈ ܕ  ܪ ܼܚܲ ܫܼܝܵܫܐ  ،ܵܒܼܬܲ ܼܩܲ
ܪܥܼܝܵܬܐ ܸܡܢ ܕܸܪܫ   ܩܸܠܗ ܢܼܝܵܚܐܼܝܬ ܘܡܼܘܩܸܪܼܒܸܠܗ ܚܵܕܐ ܕܼܡܲ ܩܼܝܡܸܠܗ ܠܼܐܲ

ܕ   ܼܒܪܼܘܸܬܗ ܘܼܝܸܬܼܒܸܠܗ. ܵܗܝ ܵܓܵܗܐ ܼܚܲ ܼܒܵܪܐ ܕܼܫܲ ܠ ܼܚܲ ܵܡܘܕܵܥܢܼܘܵܬܐ ܟܪܼܝܵܬܐ ܼܥܲ
ܐ ܦܣܼܝܥܸܠܗ ܠܩܘܼ  ܼܒܵܪܐ ܵܣܼܒܵ ܸܡܸܪܗܼܓܲ ܩܸܠܗ ܠܸܒܝܵܡܐ ܘܐ  ܕ  ܼܡܢ " ܕܵܡܐ ܘܸܣܠ  ܒܼܚܲ

ܼܒܵܪܐ ܕܒܪܲܘܸܢܗ، ܪܸܕܐܠܗ ܨܲܘܸܦܐ، ܵܒܵܒܐ ܘܒܪܲܘܸܢܗ ܘܼܚܲ ܖܸ̈ ܲܘܢ ܵܝܘܵܡܸܢܸ̈ܐ ܬܵܠܵܬܐ ܼܦܲ
ܠܵܝܐ ܵܡܐ ܼܡܢ ܣܼܝܵܦܐ ܕܸܐܘܩܵܝܢܼܘܣ ܼܫܲ ܫܼܝܢܵܬܐ . ܒܼܝܲ ܠܵܥܵܠܐ ܼܥܲ ܼܡܢ ܸܫܠܵܬܸܢܐ ܚܵܕܐ ܼܥܲ

ܐ ܘܵܠܐ  ܐ ܫܼܓܼܝܸܫܸ̈ ܸܦܸ̈ ܵܡܐ ܘܸܐܠܵܦܐ ܦܼܝܫܵܠܲܗ ܛܪܼܝܦܵܬܐ ܒܼܠܲ ܗܵܘܬ ܵܠܲܗ ܒܼܝܲ
ܵܠܵܚܐ ܡܗܼܝܵܪܐ ܼܝܗܵܘܐ ܘܵܡܸܪܐ  ܲܘܢ ܕܵܕܥܪܼܝ ܠܣܼܝܵܦܐ. ܘܵܐܸܦܢ ܕܵܒܵܒܐ ܼܡܲ ܡܸܨܐܠܗ 

ܪ ܠܸܐܠܦܵ  ،ܸܢܣܵܝܵܢܐ ܼܒܲ ܡܼܕܲ ܲܘܢ ܡܖܸ̈ ܐ ܵܠܐ ܡܸܨܐܸܠܗ ܼܕܲ ܝܼܟ ܕܵܘܸܠܐ. ܦܼܝܫܠܗ  ܼܘܦܸܝܐ ܼܐܲ
                                        . "ܒܥܼܘܡܵܩܐ ܕܸܐܘܩܵܝܢܼܘܣ

ܸܡܸܪܗ: ܠܚܼܲ      ܡܵܬܐ ܘܐܼܝܵܬܐ ܐ  ܡܼܙܲ ܵܦܸܦܐ ܟܸܠܐܸܠܗ ܼܡܢ ܼܗܲ ܟܵܡܐ ܖܸ̈ ܩܸܠܗ "ܕ  ܕܼܒܸ
ܟܵܡܐ  ܕ  ܵܘܐܸܠܗ ܫܼܒܲܘܩ ܼܡܢ ܼܚܲ ܝܬ ܗ  ܕ ܼܠܲ ܐ )ܦܼܘܵܨܵܝܐ( ܼܟܲ ܼܒܵܠܐ ܕܫܼܘܵܙܼܒܵ ܵܒܵܒܐ ܠܼܚܲ

ܵܦܸܦܐ ܕܵܦܣܸ  ܐ ܸܒܬ ܵܦܸܪܩ: ܖܸ̈ ܝܸܡܸ̈ ܝܢܼܝ ܼܡܢ ܬܸܪܝܢ ܥܼܠܲ ܒܪܲܘܸܢܗ ܠܩ ܒܸܪܥܵܝܸܢܗ ܠܼܐܲ
ܝܡܵܢܐ  ܵܘܐ ܡܼܗܲ ܵܘܐ ܕܒܪܲܘܸܢܗ ܼܝܗ  ܼܒܵܪܐ ܕܒܪܲܘܸܢܗ!! ܲܗܘ ܵܝܸܕܥ ܗ  ܢ ܠܼܚܲ ܐ ܼܝܲ ܒܼܝܼܒܵ ܼܚܲ
ܪܼܝܵܪܐ  ܵܫܵܢܐ ܘܼܡܲ ܕ  ܵܩܵܠܐ ܼܚܲ ܵܘܐ. ܒܼܚܲ ܼܒܸܪܗ ܸܠܐ ܗ  ܕ ܼܚܲ ܪܼܝܵܪܐ ܼܟܲ ܡܫܼܝܵܚܵܝܐ ܼܫܲ ܼܘܲ

ܢ ܬ ܵܝܕܸܥܬ ܕܵܐܵܢܐ"ܡܲܘܩܸܘܚܸܠܗ ܵܒܵܒܐ  ܬܼܝܪ ܼܡܢ  ܒܪܲܘܢܼܝ، ܼܐܲ ܚܸܒܢܼܘܼܟ ܼܝܲ ܸܟܐ ܼܡܲ
ܝܸ̈ܝܼ  .                                                         "ܼܚܲ  
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ܼܒܵܪܐ ܕܒܪ    ܼܒܵܠܐ ܠܼܚܲ ܲܘܸܢܗ ܘܵܩܡ ܵܦܸܪܩܸܠܗ ܒܲܗܘ ܪܵܦܵܦܐ ܡܪܲܘܸܦܐ ܸܠܗ ܼܚܲ
ܼܓܸܪܗ ܛܸܠܩܸܠܗ ܒܸܚܫܵܟܐ ܕܸܠܠܵܝܐ ܼܡܢ ܵܡܘܵܬܐ.  ܚܸܢܩܸܠܗ ܒܪܲܘܸܢܗ ܘܼܦܲ

ܵܡܐ ܫܼܓܼܝܵܫܐ. ܬ ܒܥܼܘܡܵܩܐ ܕܼܝܲ ܵܘܐ ܡܫܼܝܵܚܵܝܐ ܵܒܵܒܐ ܼܚܲ ܵܘܐ ܕܒܪܲܘܸܢܗ ܼܝܗ  ܼܝܵܬܐ ܗ 
ܡ  ܠܡܼܝܵܢܸܝܸ̈ܐ ܩܼܕܲ ܸܝܸ̈ܐ ܼܥܲ ܵܝܢܼܝܵܬܐ ܘܼܚܲ ܠܟܼܘܵܬܐ ܫܼܡܲ ܝܡܵܢܐ ܘܸܒܬ ܵܐܸܙܠ ܠܼܡܲ ܡܼܗܲ
ܼܒܵܪܐ  ܬܪܲܘܢܲܘܣ ܕܵܡܸܪܗ ܘܵܦܪܲܘܸܩܗ ܼܝܫܲܘܥ ܡܫܼܝܵܚܐ. ܘܵܠܐ ܒܸܥܐܸܠܗ ܕܼܚܲ
ܚܸܠܗ  ܠ ܵܗܵܕܐ ܕܼܒܸ ܵܘܐ ܠܡܫܼܝܵܚܐ. ܼܥܲ ܵܘܐ ܘܲܗܘ ܵܠܐ ܵܝܸܕܥ ܗ  ܕܒܪܲܘܸܢܗ ܵܡܸܐܬ ܗ 

ܡܼܝܵܩܐ ܝܸܠܗ ܚܼܘܸܒܗ  ܠܒܪܲܘܸܢܗ ܚܵܠܦ ܼܒܸܪܗ. ܚܵܙܘ ܟܵܡܐ ܼܥܲ ܦܼܘܪܵܩܵܢܐ ܕܼܚܲ
ܕܸܠܗ ܵܗܸܕܼܟ ܚܵܠܦ ܥܼܒܸ ܵܠܵܗܐ ܼܕܲ ܢ.!!!                   ܕܵܡܪܵܝܐ ܼܐܲ   ܦܼܘܪܵܩܼܢܲ

ܐ ܼܡܢ ܸܒܝܵܡܐ ܘܼܝܸܬܼܒܸܠܗ ܒܕܼܘܸܟܗ.     ܵܢܵܫܐ ܵܣܼܒܵ ܐ ܨܸܠܐ ܸܠܗ ܐ  ܸܡܸ̈ ܸܢܐ ܸܦܬܼܓܵ ܪ ܼܐܲ ܵܒܼܬܲ
ܲܘܢ ܸܬܐܠܗ  ܐ ܐ  ܝܸܡܸ̈ ܕ ܫܸܠܡܵܠܲܗ ܸܬܫܸܡܫܵܬܐ، ܬܸܪܝܢ ܥܼܠܲ ܲܘܢ ܠܲܗܘ  ܘܼܟܲ ܘܩܼܘܪܸܒܢܗ 

ܵܢܵܫܐ ܸܡܸܪܗ ܐ  ܕ  ܼܡܢ ܵܐܢܼܝ ܐ  ܐ. ܼܚܲ ܵܘܐ" ܵܣܼܒܵ ܦܼܝܵܪܐ ܗ  ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ  ܵܐܵܗܐ ܬܼܘܵܢܝܼܘܼܟ ܼܫܲ
ܕ  ܸܡܢܕܼܝ ܣܼܘܥܵܪܵܢܵܝܐ ܝܸܠܗ ܢ ܕܼܚܲ ܠ ، ܵܚܫܼܒܸ ܒܪܲܘܸܢܗ ܼܥܲ ܚ ܼܠܲ ܢ ܕܵܒܵܒܐ ܵܕܼܒܸ ܐܼܝܼܡܲ

ܥܬܼܝܕ ܵܢܐ ܸܒܕ ܵܗܸܘܐ ܡܫܼܝܵܚܵܝܐ ܒܼܕܲ ܸܚܪ  ܝܵܡܐ ܐ  ܼܒܵܪܐ ܕܲܗܘ ܥܼܠܲ .             "ܼܣܲ  

ܡܬܵ ܥ    ܪܼܣܲ ܡ ܚܵܕܐ ܼܒܲ ܸܡܸܪܗ ܼܥܲ ܐ ܘܐ  ܼܒܵܪܐ ܵܣܼܒܵ ܠ ܸܢܐ ܸܠܗ ܼܓܲ ܐ ܪܫܼܝܡܵܬܐ ܼܥܲ
ܐ ܣܼܘܥܵܪܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܵܪܵܒܐ " ܓܼܒܼܝܸܢܗ ܪܘܼܝܵܚܐ ܫܵܪܵܪܐ ܸܒܐܵܡܵܪܐ ܝܬܲܘܢ، ܵܗܕܼܟܵ

ܐ ܸܐܕܝܲܘܡ ܕܵܐܡܸܪܢ ܸܐܵܠܘܼܟܲܘܢ ܕܵܐܵܗܐ  ܼܟܵ ܐ ܝܸܘܢ ܠܼܐܲ ܝܼܒܵ ܵܩܝܵܡܵܢܵܝܐ، ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܵܢܐ ܡܼܛܲ
ܕ  ܸܨܡܵܚܐ ܚ ܛܼܝܵܦܐ ܼܡܢ ܣܼܘܥܵܪܵܢܐ ܬܡܼܝܵܗܐ ܕܵܡܪܵܝܐ ܬܼܘܵܢܵܝܐ ܵܩܡ ܵܝܸܗܼܒ ܠܼܝ ܼܚܲ

ܚܸܠܗ ܠܒܪܲܘܸܢܗ ܼܝܚܼܝܵܕܵܝܐ ܚܵܠܦ ܦܘܼ  ܕ ܕܼܒܸ ܕܸܥܵܢܘܼܟܲܘܢ ܪܼܟܲ ܢ. ܘܵܒܥܸܝܢ ܕܼܡܲ ܵܩܼܢܲ
ܒܪܲܘܵܢܐ ܼܒܵܪܐ ܼܕܲ ܵܘܐ ܲܗܘ ܼܚܲ !!!            "....................ܕܵܐܵܢܐ ܼܝܸܘܢ ܗ   

ܢ ܬ ܼܝܑܼ     ܢ ܼܝܸܠܗ: ܵܩܐ ܵܥܠܵܡܐ ܼܐܲ ܠܼܘܼܦܲ ܬܵܠܐ ܼܡܲ ܪܨܲܘܵܦܐܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܕ  ܼܦܲ  ܸܘܬ ܼܚܲ
ܠܚܲܘܕ ܢ ܬ ܼܝܸܘܬ ܵܥܠܵܡܐ ܟܸܠܗ.                 ، ܼܒܲ ܟܵܡܐ ܼܐܲ ܕ  ܐܼܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܚܲ  



܇ܫܡܝܪܡ52܇ܩܝܛܐ܇5102  
12 

 ܐܬܘ̈ܖܝܐ
̈

 ܡܬ̈ܠ
 ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ

 
 ܦ
 

ܪܼܘܚܵܬܐ ܝܵܠܲܗ. ܲ ܐܵܬܐ ܸܠܐ ܝܵܠܲܗ ̰ܟܼ                                   ܀ ܼܦܲ
ܐܵܬܵܢܐ ܕܟܵܡܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܢܵܫܐ ܼܦܲ ܕ  ܐ  ܥܵܬܐ ܕܼܚܲ ܼܕܲ ܸܟܐ ܵܦܸܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܐ  ܒܖܸܸ̈ ܠܼܘܗܝ.ܕܼܚܲ ܦ ܘܸܠܐ ܵܓܸܪܫ ܐܼܝܵܕܐ ܼܡܢ ܫܼܘܼܓ               ܵܫܡܸܥܐ ܸܠܐ ܵܢܼܟܸ

ܟܼܘܡܵܬܐ ܝܵܠܗܲ ܀  ܐܬܼܘܗܝ ܐ  ܢ ܓܵ  ،ܼܦܲ ܪܼܘܣܵܬܐ ܵܓܪܣܼܝ ܒܸܪܫܼܘܗܝ ܵܩܠܼܘܗܝ ܸܐ
                                                      ܸܠܐ ܵܦܸܠܛ.
ܐ ܵܡܵܪܐ ܕܓܵܢܵܗܐ ܝܸܠܗ ܕܟܠ ܡܸ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ  ܵܗܕܼܟܵ ܵܢܵܫܐ ܼܚܲ ܢܕܼܝ ܕܵܩܬܼܘܗܝ ܸܦܵܠܢ ܐ 

ܼܝ ܒܸܪܫܼܘܗܝ ܸܠܐ ܵܩܸܘܠ. ܝܬ  ܢ ܼܡܲ                                  ܵܐܡܪܼܝ ܼܝܲ

ܪܥܼܘܟܼ  ܵܘܐ ܵܩܐ ܡܼܘܵܠܐ: ܦܬܲܘܚ ܼܬܲ ܸܝܢ. ܡܼܘܵܠܐ  ܀ ܵܦܘܵܚܐ ܐ ܡܼܝܵܪܐ ܗ  ܬ  ܸܬܼܒܵܢܐ ܼܡܲ
ܼܝ؛ ܵܠܐ ܵܦܸܠܛ.ܐ ܡܼܝܪܵ  ܝܬ  ܵܘܐ: ܵܗܸܘܝܢ ܚܵܠܦܼܘܼܟ ܵܠܐ ܼܡܲ                  ܐ ܗ 

ܢܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ ܙܵܝܢܼܘܗܝ ܒܼܘܫ ܒܼܘܬ ܲܗܘ ܐ  ܵܠܐ ܵܥܼܒܸ ܕ  ܫܼܘܼܓ  ܢ ܼܚܲ ܵܫܐ ܝܵܠܲܗ ܕܸܐ
ܝܪܼܘܗܝ ܒܼܘܬ ܗܵ  ܢܼܝ ܕܵܠܐ ܵܙܘܵܕܐ ܸܟܐ ܵܗܘܵܝܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܐ ܸܟܐ ܼܬܲ ܵܡܸܚܐ ܙܵܝܵܢܐ.ܵܕܐ ܵܗܕܼܟܵ  

ܦ ܵܩܐ ܵܓܢܼܘܼܟ.܀ ܦܠܲܘܚ ܵܩܐ ܕܼܝܼܝ، ܝܠܘܲ   
ܝܸܡܸ̈  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܪܬܵܝܢܼܘܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܐ ܥܼܠܲ ܕ  ܼܡܲ ܕܥܼܝ ܼܚܲ ܲܘܢ ܐ ܕܼܡܲ ܐ ܕܦܼܘܠܵܚܢܵ ܠܗ 

ܘܒܼܘܬ ܠܵܬܐ ܕܩܵܢܝܵܬܐ ܕܸܢܣܵܝܵܢܐ ܝܸܠܗ ܐܼܝܵܢܐ ܥܸ  ،ܐ ܦܼܘܪܵܥܵܢܐܵܐܸܦܢ ܕܵܗܸܘܐ ܕܠܵ 
ܝܗܝ.                                ܵܗܵܕܐ ܵܡܵܪܐ ܕܝܼܘܬܵܪܵܢܐ ܝܸܠܗ ܵܩܼܬܲ

ܐ. ܐ ܘܵܐܼܟܠܼܝ ܢܼܝܸܚܸ̈  ܀ ܵܦܠܚܼܝ ܦܠܼܝܸܚܸ̈
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ܐ ܕܸܠܐ ܝܵܢܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܢܸܫܸ̈ ܟܵܡܐ ܐ  ܕ  ܢ ܕܼܚܲ ܬܵܠܐ ܐܼܝܼܡܲ ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܸܟܐ ܼܡܲ
ܖܸܸ̈  ܐ ܘ̰ܓܼܘܢ̰ܓܸ ܕ   ،ܐܦܠܼܝܸܚܸ̈ ܼܝܸܫܐ ܝܵܢܐ ܸܟܐ ܝܵ ܼܡܢ ܼܩܲ ܬ ܓܖܸ̈ ܗܼܡܲ ܠ ܡ ܵܐܢܼܝ ܕܼܙܲ ܬܼܒܼܝ ܼܥܲ

ܵܠܐ ܘܸܒܫܵܬܵܝܐ. ܼܝ ܸܒܐܼܟܵ ܖܸ̈                                  ܣܼܘܦܵܪܐ ܘܼܫܲ

ܸܘܐ ܵܠܲܗ ܀  ܵܡܵܫܐ ܗ  ܪ ܵܠܐ ܒܼܘܪܸܒܐ ܸܠܗ )ܓܼܘܪܸܘܣܸܠܗ(. ܼܗܲ ܣ ܼܗܲ ܸܦܵܠܢܼܟܲ
                                    ܒܸܥܪܵܒܵܠܐ.ܡܸܚܠܬܼܘܗܝ ܬܠܼܝܵܬܐ 

ܵܢܫܵ  ܕ  ܐ  ܢܬܼܘܸܝܐ ܘܟܠ ܥܵܕܵܢܐܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܒܼܘܬ ܼܚܲ ܦܵܝܵܫܐ  ܐ ܝܵܠܲܗ ܕܸܠܐ ܝܸܠܗ ܼܡܲ
ܝܵܟܵܢܝܼܘܵܬܐ. ܝܸܠܗ ܒܚܵܕܐ                                             ܼܐܲ

ܐ ܝܸܠܗ. ̰ܦܸܚܸ̈ ܖܸ̈ܓܼܘܸܡܐ ܒܸܪܵܫܐ ܕܛܼܠܲ  ܀ ܦܵܠܵܫܐ ܕܼܓܲ
ܐ ܵܗܘܼܝ ܸܒܕ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢ ܕܬܸܪܝܢ ܵܓܵܢܸܬܸ̈ ܵܗܘܵܝܐ ܵܠܵܫܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܠܐ ܢ ܦܵܪܵܫܐ ܝܼܲ ܐܼܝܼܡܲ
ܗܵܪܢܬܵ  ܦܸܠܚܼܝ ܠܸ ܐ ܕܒܸܪܵܫܐ ܕܡܼܒܲ ܕܥܼܝ ܗ ܼܘܕܼܝ ܝܸܠܗ، ܸܟܐ ܼܡܲ ܬܵܠܐ ܕܼܡܲ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ

ܐ ܸܛܫܵܝܐ. ܕ  ܦܼܘܵܠܼܓܵ                         ܕܹܒܝܠ ܵܐܢܼܝ ܬܸܪܝܢ ܐܼܝܬ ܼܚܲ

ܪܸܡܠܼܝ ܵܓܘܼܘܗܝ. ܐ ܼܓܲ ܠܸܒܸ̈ ܢ، ܚܼܘܫ ܼܟܲ ܪܸܕܝܵܣܐ ܕܵܐܵܢܐ ܵܠܐ ܵܐܸܙܠ   ܀ ܼܦܲ
ܢ ܵܠܐ ܵܗܸܘܐ ܸܒܪܵܡܵܙܐ ܝܸܠܗ ܠܵܐܢܼܝ ܕܵܐܵܢܸܝܸ̈ܐ ܝܵܢܐ ܘ ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ  ܸܡܢܕܼܝ ܸܐ ܟܠ ܼܚܲ

ܝܗܝ ܦܼܲ           ܥܵܬܐ ܵܩܬܼܘܗܝ.ܪܨܲܘܵܦܵܝܐ ܸܠܐ ܵܫܩܠܼܝ ܚܵܕܐ ܵܦܣܘܵ ܠܝܼܘܬܵܪܼܢܲ
 

 ܨ
 

 ܀ ܸܨܒܥܼܝ ܩܪܼܝܵܛܐ ܠܼܝ.
ܕ  ܢ ܕܒܚܵܙܝܵܬܐ ܝܼܲ ܡܼܲ ܐܝܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܫܼܝ ܠܫܵܪܵܪܐ ܕܸܠܐ ܸܡܢܕܼܝ ܵܪܥ ܢ ܫܵܡܥܵܬܐ ܕܼܚܲ

ܦܸܠܚܼܝ ܠܵܐܗܵ  ܵܘܐ ܸܓܠܵܝܐ، ܸܟܐ ܼܡܲ ܬܵܠܐ.ܗ  ܐ ܼܡܲ  

ܵܝܸܕܥ. ܀ ܨܵܦܝܼܝ ܸܣܪܵܝܐ ܸܠܐ  
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ܵܢܵܫܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܝܼܲ ܦܘܼ  ܸܝܸܪܬ ܸܠܗ، ܵܫܵܩܐ: ܸܦܵܠܢ ܐ  ܕܵܥܵܢܐ ܕܨܵܦܝܼܘܵܬܐ ܗ.ܕ. ܟܵܡܐ ܕܼܗܲ
ܠܼܘܼܟ. ܕ ܵܐܬܵܝܐ ܥܵܕܵܢܐ ܵܚܨܼܘܗܝ ܸܒܕ ܵܦܸܬܸܠܗ ܼܥܲ                       ܼܟܲ

 
 ܩ

ܚ. ܢ ܒܪܲܘܵܢܐ ܸܠܐ ܵܗܼܘܲ  ܀ ܵܩܐ ܵܒܼܒܲ
ܢ ܸܠܐ ܵܦܸܠܛ، ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܕ  ܸܡܢܕܼܝ ܸܡܼܢܲ ܚ. ܼܚܲ ܕ  ܕܼܘܵܟܐ ܸܠܐ ܵܡܼܛܲ ܠ ܼܚܲ ܼܥܲ  

ܲܘܢ: ܩܵ ܀ ܩܵ  ܸܡܪܗ  ܥܢܼܝ ܙܼܝܕ ܐ ܚܵܡܵܪܐ ܐ  ܸܡܸܪܗ: ܼܛܲ ܡ ܵܗܸܘܐ ܠܼܘܼܟ ܟܼܘܪܵܪܐ، ܐ 
                                                           ܸܠܗ.

ܦܸܠܚܝܼ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܬܵܠܐ ܸܠܗ  ܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܵܢܵܫܐ ܵܠܐ ܵܚܸܕܐ ܒܚܵܕܐ ܼܡܲ ܕܐ 
ܢܵܬܐ  ܚܕܼܝܵ ܡܵܬܐ ܵܐܸܦܢ ܼܡܲ ܼܘܲ ܡܵܬܐ ܒܲܗܝ ܕܲܗܝ ܼܩܲ ܼܘܲ ܕ ܵܒܪܵܝܐ ܚܵܕܐ ܒܸ ܵܗܘܵܝܐ ܼܩܲ

ܠ ܩܵܕܵܠܐ ܝܼܘܩܵܪܐ ܵܬܐ ܼܥܲ ܸܚܪ  ܵܢܵܫܐ.   ܐ                               ܕܐ 

ܸܡܵܪܲܗ: ܵܚܠܼܘܘܼܝ ܣܼܘܸܣܐ  ܲܘܢ: ܵܒܵܒܼܟܝ ܵܡܢܼܝ ܝܸܠܗ؟ ܐ  ܸܡܪܗ  ܀ ܵܩܐ ܵܟܸܘܕܵܢܐ ܐ 
                                                        ܝܸܠܗ.

ܢ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܢܵܫܐ ܵܠܐ ܵܗܘܸ ܐܼܝܼܡܲ ܕ  ܐ  ܐ ܸܥܵܠܸܝܸ̈ܐ ܘܵܚܸܦܛ ܕܵܐܸܣܵܪܲܗ ܕܼܚܲ ܐ ܸܠܗ ܕܼܝܵܠܵܝܸܬܸ̈
ܨܲܘܸܦܐ  ܖܸ̈ ܟܵܡܐ ܼܦܲ ܕ  ܬܵܠܐ ܵܩܐ ܵܓܢܼܘܗܝ ܒܼܚܲ ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܚܫܼܝܸܚܸ̈

ܪܸܘܣܵܠܲܗ  ܕ  ܸܡܢܕܼܝ ܵܩܐ ܸܚܩܵܪܐ ܘܵܒܥܸܝܐ ܼܓܲ ܝܬ ܸܠܗ ܼܚܲ ܵܢܵܫܐ ܼܠܲ ܕܥܼܝ ܕܸܦܵܠܢ ܐ  ܕܼܡܲ
ܐ. ܡܸܗܸ̈                            ܵܓܢܼܘܗܝ ܒܸܡܨܵܥܝܼܘܵܬܐ ܕܸܚܙܵܡܢܼܘܗܝ ܡܼܫܲ

ܢܼܝ ܕܼܒܲܘܩ. ܢܼܝ ܥܪܲܘܩ، ܵܩܐ ܵܬܙܼܝ ܸܒܕ ܼܬܲ  ܀ ܵܩܐ ܸܟܪܘܼܝܫ ܸܒܕ ܼܬܲ
ܛܼܘܲܗ ܝܵܢܐ  ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܝܵܠܗܲ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܸܒܚܼܒܵ ܐ ܘܦܼܝܸܠܸ̈ ܢܸܕܸ̈ ܚܵܬܐ ܕܼܦܲ ܦܼܠܲ ܕܒܼܡܲ

ܐ ܠܵܓܵܢܐ ܕܐܼܘܵܕܸܠܐ.                    ܵܢܸܫܸ̈ ܝܗܝ ܝܵܢܐ ܐ        ܵܐܵܪܐ ܘܸܒܕܵܪܼܝܲ

ܘܼܝ ܚܵ ܀ ܵܩܐ ܵܩܵܪܟ̰ܵ  ܲܘܢ: ܵܬܐ ܗ  ܗ  ܸܡܖܸ̈ ܸܡܵܪܲܗ: ܵܢܥܸܟܡ ܸܟܐ ܵܢܥܸܟܡ.، ܸܢܡܝܵܬܐ ܐ      ܐ 
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ܝܗܝ ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܝܵܠܲܗ ܕܸܠܐ ܝܵܢܐ ܸܒܪܥܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܵܫܐ ܠܲܗܘ ܸܡܢܕܼܝ ܕܠܝܼܘܬܵܪܼܢܲ
ܐ ܝܸܠܗ ܘܸܠܐ ܝ ܐ ܵܛܼܒܸܸ̈ ܒܼܘܸܠܐ ܠܸܡܠܸܟܸ̈ ܸܢܐ.                     ܵܢܐ ܼܩܲ ܸܚܖܸ̈  ܕܐ   

ܲܘܢ: ܵܣܗܕܼܘܼܟ ܵܡܢܼܝ ܝܸܠܗ؟  ܸܡܪܗ  ܥܵܠܐ ܐ  ܡܸ ܀ ܵܩܐ ܼܬܲ         ܸܪܗ: ܛܼܘܦܪܼܝ.ܐ 
ܐ ܵܫܵܩܐ: ܦܘܼ   ܵܢܸܫܸ̈ ܠܵܛܐ ܒܼܘܬ ܐ  ܵܠܐ ܼܓܸ ܕ  ܫܼܘܼܓ  ܕ ܵܥܼܒܕܼܝ ܼܚܲ )ܸܚܠܵܛܐ( ܝܸܠܗ ܕܼܟܲ

ܝܗܝ ܵܓܘ ܸܟܐ ܕܼܲ  ܟܵܡܐ ܵܣܗܸܕܸ̈ܐ ܙܼܝܵܦܸܢܸ̈ܐ ܕܵܐܦ ܵܐܢܼܝ ܐܼܝܼܕܲ ܕ  ܚܙܼܝ ܼܚܲ ܓܠܼܝ ܘܸܟܐ ܼܡܲ
ܵܠܐ ܝܵܠܲܗ.                                                 ܫܼܘܼܓ 

ܚܸ  ܵܢܐ ܸܠܐ ܵܕܝܠܵ ܀ ܩܼܘܒܵܠܐ ܕܐܲܘܸܪܫܸܠܡ ܵܗܸܘܐ، ܐ  )ܵܚܙܵܝܸܢܗ(. ܸܢܗܪ   
ܼܝܸܒܐ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܢ ܕܵܗܘܼܝ ܟܖܸ̈ ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗ ܐܼܝܼܡܲ ܬܵܠܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܕ  ܵܪܵܒܐ ܵܐܵܗܐ ܼܡܲ ܼܡܢ ܼܚܲ

ܵܢܵܫܐ ܘܵܒܥܼܝ ܵܐܡܪܼܝ ܕܸܠܐ  ܝܬܼܘܗܝ.         ܐ  ܝܗܝ ܵܓܘ ܼܒܲ ܩܼܠܲ ܬܼܒܼܝ ܵܠܲܗ ܼܐܲ      ܼܡܲ

ܠ ܵܐܗ ܓܸ  ܸܪܗ!܀ ܩܲܘܡ ܵܐܗ ܚܵܡܵܪܐ ܼܡܢ ܼܥܲ ܥܼܒܸ ܫܵܪܐ ܼܡܲ  
ܢ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܦܸܠܚܼܝ ܸܠܗܵܠܐ ܵܬܸܦܩ ܒܚܕܵ ܼܓ  ܫܘܼ ܕܐܼܝܼܡܲ ܣܩܼܘܵܬܐ ܸܟܐ ܼܡܲ ܒܲܗܝ  ܐ ܼܥܲ

ܣܵܩܐ ܝܵܠܲܗ  ܸܘ̰ܓ، ܵܪܵܒܐ ܼܥܲ ܢ ܚܵܡܵܪܐ ܵܙܸܕܥ ܘܵܠܐ ܵܒܸܥܐ ܕ̰ܓܵ ܪܬܼܘܗܝ                    ܕܐܼܝܼܡܲ ܥܼܒܼܲ ܼܡܲ
ܠ ܸܓܫܵܪܐ                                                .ܼܡܢ ܼܥܲ

ܫ̰ܟܵܚܐ ܵܠܲܗ.  ܀ ܩܼܘܵܣܪܵܬܐ ܸܟܐ ܵܚܕܵܪܐ، ܟܵܣܝܬܼܘܲܗ ܸܟܐ ܼܡܲ
ܵܢܵܫܐ ܬܦܼܝܵܩܐ ܘܡܼܘܫ̰ܟܵܚܐ ܝܸܠܗ ܢܼܝܫܵ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܵܐܵܗܐ ܝܸܠܗ ܕܵܐܡܪܼܝ ܸܦܵܠܢ ܐ 

ܕ  ܕܸܒܠܵܚܵܡܐ ܝܵܠܲܗ ܵܩܬܼܘܗܝܠ                                    .ܼܚܲ
ܸܡܵܪܲܗ: ܐܸ ܀ ܩܘܼ  ܐ ܐ  ܡ̰ܟܵ ܲ ܸܡܸܪܗ: ܵܣܪܵܬܐ ܵܩܐ ̰ܟܼ ܐ ܐ  ܡ̰ܟܵ ܲ ܐ ܝܵܠܲܗ. ̰ܟܼ ܗܼܒܵ ܫܬܼܝ ܼܡܢ ܼܕܲ

ܐ ܦܸܠܛܠܼܝ ܼܡܢ ܵܓܵܘܼܟܝ، ܸܒܝܬ ܵܒܒܼܘܲܗ ܵܠܐ ܸܫܥܵܝܐ                    !ܵܐܕܼܝܵ
ܝܗܝ  ܦܼܘܵܫܵܩܐ: ܐ ܒܼܘܬ ܵܐܢܼܝ ܝܸܠܗ ܕܸܟܐ ܵܚܩܪܼܝ ܵܠܲܗ ܵܓܼܢܲ ܸܟܣ ܵܐܢܼܝ ܒܕܼܘܓܸܠܸ̈

ܲܘܢ. ܡ ܨܵܦܝܼܝ ܸܟܐ ܵܝܕܥܼܝܠܗ                                                   ܕ̰ܟܸ

ܐܩܦܬܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܬܝܕ          
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 ܠ ܐܝ ܠ ܐܝ ܒܐܘܡܐܬ ܣܘܪܝܝܐܬ
 

ܦܘܪܝܐܢܫܡܝܪܡ ܕ.        
 

ܵܝܬܸ     ܗܵܡܐ ܼܡܢ ܣܸ ܙܡܼܝܖܸ̈ ܕ  ܼܣܲ ܝܵܢܐ ܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܸܣܦܵܬܵܢܝܵܬܐ ܐ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܼܚܲ
ܵܝܸܬܐ ܕܒܪܼܝܵܬܐ. ܙܡܼܝܪܵܬܐ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܸܟܐ ܵܦܝܵܫܐ  ܐ ܙܡܼܝܖܸ̈ ܬܼܝܸܩܸ̈ ܡ ܼܥܲ ܘܵܐܢܼܝ ̰ܟܸ
ܵܝܸܬܐ  ܸܢܐ ܙܡܼܝܖܸ̈ ܼܒܪܼܘܲܗ. ܒܼܐܲ ܼܟܵܬܐ ܕܼܫܲ ܕܼܡܲ ܫܵܠܝܵܬܐ ܘܼܡܲ ܕ ܸܝܵܡܐ ܵܩܐ ܼܡܲ ܙܡܼܝܪܵܬܐ ܒܼܝܲ

ܕܼܘܬܼܘܲܗ،  ܫܼܘܲܗ، ܼܚܲ ܩܵܝܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ܠܵܝܬܼܒܸ̈ ܝܼܘܐܵ ܸܝܵܡܐ ܸܟܐ ܼܗܲ   ܼܘܲܗ.       ܼܘܲܗ ܘܩܼܒܵ

ܪܒܸܐܵܡܐܐ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܼܡܢ ܩܼܲ     ܼܒܵܠܵܝܐ ܟܬܸ ܼܐܲ ܕ  ܼܒܲ ܐ ܼܚܲ ܡ ܵܐܕܼܝܵ ܢܝܼܘܗܝ ܕ  ܕ ܼܩܲ ܼܒܸܠܗ ܒܼܝܲ
ܕ  ܠܼܘܵܚܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܒܡܫܼܘܚܵܬܐ )ܟܝܼܘܵܠܐ(  ܠ ܼܚܲ ܠܚܵܕܐ ܙܡܼܝܪܵܬܐ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܼܥܲ

ܕ  ܵܦܐ ܕܐܼܝܵܕܐ ܼܟܲ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܩ.ܡ ܦܼܝܫܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܙܡܼܝܪܵܬܐ. ܘܵܐܵܗܐ  0000ܕܚܵܕܐ ܼܟܲ
ܪܘܼ  ܵܡܝܵܬܐ ܡܼܫܲ ܗܵܡܐ ܼܡܢ ܸܣܦܵܪܝܼܘܵܬܐ ܼܥܲ ܕ  ܼܣܲ ܸܪܐ ܝܵܠܲܗ ܕܙܡܼܝܪܵܬܐ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܼܚܲ

ܵܡܵܪܐ ܝܠܵ  ܼܒܪܼܘܲܗ ܕܒܥܸ ܕܒܪܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ. ܒܵܐܵܗܐ ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܸܝܵܡܐ ܐ  ܠܵܬܐ ܲܗ ܵܩܐ ܼܫܲ
ܕ ܸܒܼܟܝܼܘܗܝ)ܙܕܲܘܥܵܬܐ(  ܕܵܪܘܵܒܐ ܝܵܘܐ ܡܼܘܪܸܥܵܫܐ ܝܸܠܗ ܠܕܼܲ  ܕܸܒܪܵܝܐ ܝܸܠܗ ܲܗܘ ܒܼܝܲ

ܼܟܼܝܠܵ  ܝܵܬܐ ܘܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܸܒܕ ܵܦܸܐܫ ܐ  ܝܵܘܐ. ܐ ܕܼܒܲ ܕ ܼܕܲ                    ܒܼܝܲ

ܵܝܸܬܐ ܕܵܠܐܝ     ܵܝܐ ܒܙܡܼܝܖܸ̈ ܝܬܼܘܗܝ ܼܡܢ ܒܼܟܵ ܟܼܠܲ ܼܒܵܪܐ ܒܢܼܝܵܫܐ ܕܼܡܲ ܥܵܬܐ ܕܼܫܲ ܙܼܕܲ ܼܡܲ
ܸܢܐ. ܵܩܐ ܛܼܘ̰ܦܵܣܐ ܒܚܵܕܐ  ܸܚܖܸ̈  ܐ ܐ  ܵܠܐܝ ܦܼܝܫܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܚܙܼܝܵܬܐ ܵܐܦ ܒܸܐܡܵܘܸܬܸ̈

ܬܵܪܐ ܕܸܟܝܢܵܝܐ  ܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ  (Kenya)ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܕܼܐܲ ܼܒܪܼܘܲܗ ܸܝܵܡܐ ܐ  ܢ ܵܩܐ ܼܫܲ ܕܸܐ
ܪ( ܘܵܐܵܗܐ ܛܼܘ̰ܦܵܣܐ ܠܵ  ܦܼܛܲ ܪ )ܼܟܲ ܕ ܵܗܘܼܛܲ ܼܟܼܝܵܠܐ ܒܼܝܲ ܵܝܐ ܸܒܕ ܵܦܸܐܫ ܐ  ܐ ܵܟܸܠܐ ܼܡܢ ܒܼܟܵ

ܵܝܸܬܐ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܒܵܐܵܗܐ ܒܪܼܝܵܬܐ  ܪܼܘܸܪܐ ܝܸܠܗ ܠܕܡܼܘܵܬܐ ܕܙܡܼܝܖܸ̈ ܡܼܫܲ
ܬܵܪܐ ܕܸܐܢܓܵܠܢܕ  ܪܘܼܝܚܵܬܐ. ܼܒܵܪܐ ܸܝܵܡܐ ܒܚܵܕܐ ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܕܼܐܲ ܵܡܵܪܐ ܝܵܠܲܗ ܕܼܫܲ ܐ 

ܠ ܩܼܘܪܵܡܐ  ܪܓܼܘܫܬܼܘܗܝ ܸܒܕ ܵܢܦܠܼܝ ܼܡܢ ܼܥܲ ܝܵܣܐ( )ܘܼܕܲ                                  ܕܐܼܝܵܠܵܢܐ. ܼܩܲ
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ܦܸܠܵܚܐ ܝܸ     ܒܵܪܐ ܕܼܡܲ ܕ  ܼܚܲ ܼܒܪܼܘܗܲ ܐܼܝܵܢܐ ܟܠ ܼܚܲ ܼܟܵܬܐ ܕܼܫܲ ܕܼܡܲ  ـ ܵܡܐ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܙܸܕܵܥܵܢܐܚܼܘܵܒܵܢܐ ܝܼܲ  ܵܥܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܚܼܘܒܼܘܲܗ ܵܠܐ  ـ ܢ ܼܡܲ ܐ ܸܒܢܼܒܵ ܕܵܠܐ ̰ܟܼܘ ܦܼܘܵܫܼܟܵ

ܼܒܪܼܘܲܗ. ܚܵܡܐ ܠܸܟܣ ܼܫܲ                                                 ܡܼܬܲ

ܵܘܘ ܼܡܢ     ܐ ܗ  ܟܼܒܵ ܵܘܘ ܘܡܼܪܲ ܐ ܗ  ܵܡܸܝܸ̈ܐ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܵܪܵܒܐ ܦܫܼܝܸܛܸ̈ ܕ  ܵܝܸܬܐ ܼܩܲ ܙܡܼܝܖܸ̈
ܐ  ܪ ܵܗܕܼܟܵ ܐ ܸܬܢܵܝܐܼܝܬ. ܼܗܲ ܸܢܐ ܕܦܵܝܵܫܐ ܝܵܢܐ ܙܡܼܝܖܸܸ̈ ܒܖܸ̈ܵ ܕ  ܸܡܢܵܝܵܢܐ ܙܥܲܘܵܪܐ ܕܼܚܲ ܼܚܲ

ܕ   ܝܵܠܲܗ  (ریتم)ܐ ܸܪܼܟܢܵ ܡܼܘܣܼܝܩܼܝ ܕܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܵܪܵܒܐ ܦܫܼܝܛܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܘܒܼܚܲ
ܕܼܟܼܘܸܪܐ ܝܵܠܗܲ  ܪܒܵܥܐ  ܕܼܡܲ ܵܘܐ ܵܓܘ ܼܡܲ ܼܒܵܪܐ ܒܥܵܕܵܢܐ ܕܸܒܵܚܵܝܐ ܗ  ܘܵܥܐ ܕܼܫܲ ܠܼܙܲ

ܪܒܵܥܐ  ܕܸܝܡܼܘܗܝ. ܐ ܕܥܼܘܵܠܐ ܒܼܡܲ ܼܒܖܸܸ̈ ܥܵܘܐ ܕܼܫܲ ܵܡܵܪܐ ܝܵܢܐ ܵܐܣܸܝܸ̈ܐ ܸܡܬܕܼܝܵܠܸܢܸ̈ܐ ܒܼܦܲ ܐ 
ܪ  ܪ( ܕܸܝܸܡܗ ܸܟܐ ܵܫܡܸܥܐ ܠܵܩܵܠܐ ܕܠܼܒܲ ܼܕܲ ܪܒܵܥܐ ܐܼܝܵܢܐ ܩܵ )ܠܼܒܼܲ ܵܠܐ ܕܸܝܵܡܐ ܼܡܢ ܼܡܲ

ܕ  ܵܩܵܠܐ  ܝܵܠܵܢܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܟܠ ܼܚܲ ܵܢܐ ܒܼܘܫ ܼܚܲ ܸܚܪ  ܦܵܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܫܡܼܝܵܥܐ ܒܲܗܝ ܕܐ 
ܪ ܒܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܒ ܪܒܵܥܐ ܘܼܗܲ ܪ ܼܡܢ ܼܡܲ ܐ: ܼܡܢ ܠܼܒܼܲ ܪܒܵܥܐ. ܡܼܲ ܬܸܪܝܢ ܫܼܒܼܝܸܠܸ̈  

ܵܡܝܵܬܐ     ܕ  ܐ ܝܵܢܐ ܠܲܗܝ ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܼܩܲ ܼܒܵܠܸܝܸ̈ܐ ܕܟܬܼܝܼܒܸܸ̈ ܸܝܐ ܘܼܒܲ ܼܡܢ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ
ܝܬ ܦܵܝܫܵ  ،ܒܒܪܼܝܵܬܐ ܵܝܸܬܐ. ܵܩܘܵܡܐ ܕܩܸ ܼܠܲ ܐ ܐ ܵܪܵܒܐ ܙܡܼܝܖܸ̈ ܪܼܝܖܸܸ̈ ܐ ܼܡܲ ܐ، ܓܼܘܢܸܚܸ̈ ܛܸܠܸ̈

ܛܵܝܸܬܸ̈  ܫܼܚܲ ܫܥܼܝܵܬܢܵ ܘܼܡܲ ܐ ܝܵܢܐ ܒܵܐܵܗܐ ܐܼܘܡܵܬܐ ܼܬܲ ܝ ܐܼܘܠܵܨܸܢܸ̈ܐ ܕܬܦܼܝܸܩܸ̈ ܝܵܬܐ ܐ ܵܡܼܪܲ
ܐ ܕܵܢܛܵܪܐ ܗܵ ܕܛܼܝܵܡܵܢܐ ܝܼܘܪܵܬܵܢܐ ܸܠܗ  ܸܠܐ ܝܵܢܐ ܫܼܒܼܝܸܩܸ̈             ܼܘܲܗ.ܬܵܐܼܒܵ

ܬܼܝܩܵܬܐ ܕܦܼܝܫܵܬܐ ܝܵܠܗܲ     ܡ ܼܥܲ ܸܢܐ ܕܚܵܕܐ ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ̰ܟܸ ܒܖܸ̈ܵ ܸܢܐ ܝܵܢܐ ܼܚܲ  ܼܐܲ
ܕ  ܪܵܬܐ ܒܼܝܲ ܩܼܲ ܡܼܘܕܼܟܸ ܪ )ܡܕܼܝܢ ܵܬܐ ܪܵܬܐ ܡܼܝܲ ܢܼܗܲ ܪܵܝܐܢ ܼܡܢ ܵܡܵܬܐ ܕܼܐܲ ܐ ܵܠܵܥܼܙܲ ܪܼܝܵ ܼܡܲ

ܐ ܝܵܢܐ  ܥܼܘܢܵܝܬܼܘܗܲ ܕܵܐܸܦܢ ܕܐܼܘܪܡܼܝ(  ܸܢܐ ܦܼܝܸܫܸ̈ ܸܚܖܸ̈                       ܸܢܫܸܝܸ̈ܐ:ܐ 
                  

ܵܠܐܸܝܐ ܵܠܐܸܝܐ                    
ܕܵܪܵܢܼܟܝ ܥـ                   ܐ ܸܥܵܠܸܝܸ̈ܐܒܼܫܲ ܼܘܡܖܸܸ̈  

ܡܼܝ ܵܠܼܟܝ ܚܼܘܵܕܸܝܸ̈ܐ                   ܵܬܵܡܐ ܒܼܚܲ  
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ܸܢܐ                   ܸܢܐ ܼܢܲ ܒܵܥܼܒܕܼܝ ܵܠܼܟܝ ܼܢܲ  
ܝܣܵ                    ܪܓܼܘܫܵܬܼܟܝ ܼܩܲ ܐܼܕܲ ܐ ܕܸܩܸܢܸ̈  

               ..................................  
 

ܐ ܟܬܼܝܼܒܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܒܡܫܼܘܚܬܼܘܲܗ ܕܵܠܐܝ ܪܵܝܐܢ ܵܗܕܵܪܒܼܝ ܨܲܘܦܵܝܐ ܵܩܓ̰ܵ     ܼܟܵ
  .                                           ،391 ܐܵܠܐܝ ܒܸܫܢ ܬܵ 

 
ܠܸܕܐ                 ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܵܒܥܠܼܝ ܛܠܼܝ ̰ܓܼܲ  
ܪܸܕܐ                  ܢ ܼܟܲ ܫܬܼܝܵ ܢ ܼܡܲ ܵܐܵܙܠ   
ܵܝܸܢܐܓܼܲ                   ܥܵܢܐ ܘܸܐܖܸ̈ ܒܵܝܢ ܼܢܲ  
ܥܵܡܸܢܸ̈ܐ                   ܵܒܫܵܠܢ ܵܙܸܕܸ̈ܐ ܼܛܲ  

܀܀܀                            
ܠܸܕܐ                  ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܵܒܥܠܼܝ ܛܠܼܝ ̰ܓܼܲ  

ܪ ܵܐܸܕܐ                  ܵܒܒܼܘܼܟ ܒܵܐܸܬܐ ܼܗܲ  
ܡ ܸܨܗܵܝܐ                  ܗܵܝܐ، ܸܢܗܵܝܐ ܼܗܲ ̰ܓܸ  
ܘܸܥܸ̈ܐ ܡܩܼܘܢܵܝܐܵܓܪܵܫܸܢܗ ܕܵ                    

܀܀܀                            
ܠܸܕܐ                  ܵܠܐܝ ܵܠܐܝ ܵܒܥܠܼܝ ܛܠܼܝ ̰ܓܼܲ  
ܢ ܵܚܸܕܐ                  ܪܸܘܣ ܵܩܐ ܕܸܠܼܒܲ ܼܓܲ  
ܐ                  ܼܒܖܸܸ̈ ܕܼܒܼܘܩܸܠܗ ܵܫܘܵܦܐ ܕܵܐܢܝ  ܼܓܲ  
ܐ                  ܢ ܕܵܕܘܖܸܸ̈ ܸܡܡ ܠܵܒܥܼܘܼܬܲ ܼܬܲ  

܀܀܀                            
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ܐ ܕ    ܐ ܝܵܢܐ ܒܟܵܬܼܒܵ ܵܝܸܬܐ ܕܛܼܒܼܝܸܥܸ̈  عنکاوه تاریخ عن لمحة"ܟܵܡܐ ܙܡܼܝܖܸ̈

ܕ" حاضرها و ماضیها ܩܵܪܐ ܵܣܝܲܘܵܡܐ  ܣܼܝܵܡܐ ܒܼܝܲ ܡܵܗܐ ܡܼܝܲ  روفو عبداالحد حناܡܼܫܲ

ܝܵܡܢܼܘܵܬܐ ܡܫܼܝܵܚܝܵܬܐ ܘܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܵܢܐ  3991ܒܸܫܢ ܵܬܐ  ܵܫܐ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܚܵܕܐ ܼܗܲ ܸܒܚܼܒܵ
ܵܠܵܗܐ، ܡܫܼܝܵܚܐ ܘܵܡܪܬܝ ܡܼܲ  ܪܵܬܐ ܼܡܢ ܼܐܲ ܼܝܲ ܡܼܗܲ ܼܒܵܪܐ ܪܼܝܲ ܸܢܐ ܵܩܐ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܼܫܲ . ܼܐܲ

ܢܵܟܵܘܐ  ܝܸ̈ ܼܥܲ ܵܝܸܬܐ ܒܸܠܥܵܙܐ ܕܒܼܢܲ                              ܝܵܢܐ.ܙܡܼܝܖܸ̈
                                

  ـ3
ܸܢܐܸܢܐ ܢܼܲ ܸܕܕܡܼܘܼܟ ܢܼܲ          
      ܼܡܢ ܡܚܼܘܫܵܟܐ ܠܵܝܘܵܡܐ ܵܓܸܢܐ       
ܗܼܘܵܪܐ        ܗܲ  ܒܵܐܡܵܪܢ ܬܼܘ ܸܣܗܵܪܐ ܼܒܲ ܸܢܐ ܼܡܢ ܕܼܘܟܼܬܼܝܵ          ܵܠܐ ܡܼܫܲ
ܐ ܙܥܲܘܵܪܐ        ܢܸܕܠ ܘܵܠܐ ܵܦܸܢܐ ܘܲܗܘ ܵܟܘܼܟܼܒܵ          ܡܼܩܲ
ܫܵܬܐ        ܠ ܕܵܐܬܼܝ ܼܡܢ ܼܕܲ ܼܬܵܢܸܢܸ̈ܐ ܼܗܲ ܐ ܘܼܝܲ ܵܟܖܸܸ̈          ܟܼܘܠܠܼܘ ܼܐܲ
ܥܸܢܸ̈ܐ ܐ ܟܼܘܠܠܘܼ ܼܝ ܠܵܡܬܼܵ ܘܵܕܝܪ        ܸܒܐ ܘܼܘܲ ܸܥܖܸ̈  
ܵܗܸܢܐ ܵܪܚܩܼܝ ܸܡܢܼܘܟܼ         ܸܕܐ ܘܟܼܘܖܸ̈ ܖܸ̈ ܼܕܲ  
ܪܸܕܐ ܕܼܘܟܬܼܵ         ܐܵܠܸܢܸ̈ܐ ܐܸܠܐ ܼܡܲ ܐ ܘܡܼܛܲ ܕܙܥܲܘܖܸܸ̈  
ܐ        ܡ ܒܼܬܼܘܠܵܬܼ ܪܼܝܲ ܸܢܸ̈ܐ ܵܢܛܵܪܐܠܼܘܼܟ ܼܡܲ ܐ ܕܛܼܘܼܒܵ ܠܟܵܬܼ ܼܡܲ  

ܐ        ܸܢܸ̈ ܕ ܵܫ̰ ܵܠܗ ܥ ܼܒܸ ܼܓܪܼܘܼܟ ܙܥܲܘܵܪܐ ܼܐܲ ܘܼܦܲ  
ܪܸܥܐ        ܐ ܘܵܡܘܕܵܝܸܢܸ̈ܐ ܸܪܫܼܘܼܟ ܵܠܐ ܼܡܲ ܐ ܕܟܼܘܠܠܼܘ ܵܣܗܸܕܸ̈ ܒܨܵܠܵܘܸܬܸ̈  
ܸܢܐ.ܸܢܐ ܢܼܲ ܸܕܕܡܼܘܼܟ ܢܼܲ          

  
 ܡܚܼܘܫܵܟܐ: ܸܚܫܵܟܐ 

 ܬܼܘ: ܵܩܐ 
ܗܵܪܐ   ܸܣܗܵܪܐ: ܼܣܲ
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ܗܵܪܐ ܵܢܐ ܕܼܒܲ ܗܼܘܵܪܐ: ܵܝܗܼܒܵ  ܼܒܲ
ܗ: ܕܼܘܟܬܼܘܲܗ   ܕܼܘܟܼܬܼܝܵ

ܓܸܕܠ  ܢܸܕܠ: ܼܡܲ  ܡܼܩܲ
ܸܢܐ: ܵܠܐ ܵܛܸܠܩ ܵܠܐ ܦܸ   

ܝܗܝ   ܟܼܘܠܠܼܘ: ܟܼܠܲ
ܐ: ܸܩܢܵܝܸܢܸ̈ܐ  ܼܬܵܢܸܢܸ̈  ܼܝܲ

ܐ  ܥܵܢܐ: ܸܥܪܵܒܐ ܸܢܩܼܒܵ  ܼܘܲ
ܪܸܕܐ:  ܪܥܸ ܸܠܐ ܼܡܲ ܐܸܠܐ ܼܡܲ  

 
  ـ 0

ܵܒܒܼܝ ܘܸܝܡܝܼ          
ܐ        ܕ  ܵܕܘܕܵܝܼ ܢ ܵܛܠܼܘܼܟ ܼܚܲ ܩܵܪܐ ܘܥܼܲ  ܒܵܢܨܼܒܵ ܐܡܵ ܸܒܝܢܼܝ ܼܥܲ ܕܼܝܵ  

ܕ ܕܵܡܸܚܐ ܒܵܓܵܘܲܗ ܵܦܘܵܚܐ        ܐ ܼܬܲ ܪܼܝܵ ܪܼܝܵܪܐ ܕܛܼܘܵܪܐ ܘܼܒܲ ܼܩܲ  
ܐ        ܐ ܵܢܸܛܪܼܘܼܟ ܡܼܘܸܫܐ ܢܼܒܼܝܵ ܕܼܝܵܫܐ ܵܡܪܝ ܸܐܠܼܝܵ ܘܲܗܘ ܼܩܲ  
ܥܡܵܕܵܢܐ        ܐ ܘܵܡܪܝ ܝܼܘܵܚܵܢܐ ܼܡܲ ܪܼܝܵ ܕܵܥܸܝܫ ܒܼܒܲ  
ܼܝ ܸܐܠܼܘܼܟ ܨܵܠܵܘܵܬܐ        ܐ ܵܫܖܸ̈ ܕܼܝܫܵܬܐ ܬܪܼܝܙܼܝܵ ܕܼܩܲ  

܀܀܀                            
ܢ ܒܢܵ  ܬܼܒܼܲ ܢ: ܸܒܕ ܼܡܲ ܨܼܒܵ  

ܼܘܼܟ: ܵܩܬܼܘܼܟ ܵܛܠ  
ܪܓܼܘܫܵܬܐ ܵܕܘ ܐ: ܼܕܲ ܕܼܝܵ  
: ܸܒܝܠ ܸܒܝܢܝܼ    
ܩܪܵ   ܐ: ܐ ܘܥܼܲ ܼܥܲ ܐ ܒܸܥܪܵ ܵܡܕܼܝܵ ܩܬܸܪܝܢ ܡܕܼܝܵܢܸܬܸ̈  
ܕ   ܕ: ܼܩܲ ܼܬܲ  
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ܵܥܸܝܫ: ܵܚܸܝܐ    
 
ـ 0  

ܸܢܐ        ܢ ܵܛܠܼܘܼܟ ܸܪܫ ܣܦܼܝܢ ܬܸܪܝܢ ܩܼܘܦܖܸ̈ܵ ܒܵܢܨܼܒܵ  
ܼܝܵܗܸܢܐ        ܕ  ܕܖܸ̈ ܸܕܐ ܘܼܚܲ ܖܸ̈ ܕ  ܸܕܕܼܘܲ ܼܚܲ  
ܕ ܵܡܚܸ         ܸܢܐܼܬܲ ܪܼܝܵܪܐ ܕܛܼܘܖܸ̈ܵ ܐ ܒܵܓܘܼܘܗܝ ܵܦܘܵܚܐ ܼܩܲ  
ܵܟܸܢܐ        ܲ ܼܟܝ ܙܥܲܘܖܸܼ̈ ܵܕܡܼܟܼܝ ܒܵܓܘܼܘܗܝ ܡܲܘܚܵܘܵܬܼ  
ܝܗܝ ܵܥܘܵܩܸܢܸ̈ܐܵܢܛܵܪܐ        ܼܕܵܪܐ ܼܡܢ ܟܼܘܼܠܲ ܡ ܼܥܲ ܪܼܝܲ ܠܼܘܼܟ ܼܡܲ  
ܸܢܐܸܢܐ ܢܼܲ ܸܕܕܡܼܘܼܟ ܢܼܲ          

܀܀܀                           
ܕ  ܛܼܘܵܪܐ   ܣܦܼܝܢ: ܸܫܵܡܐ ܕܼܚܲ

ܸܢܐ: ܵܘܸܬܐ ܕ ܩܼܘܦܖܸ̈ܵ ܵܓܖܸ̈ܵ ܝܵܣܐܐ  ܼܩܲ  
ܟܼ  ܝܼܟ ܕܼܝܼܘܟܼ ܡܲܘܚܵܘܼܬܵ ܝܵܢܐ  ܝ: ܵܐܢܼܝ ܕܡܼܐܲ  
ܵܟܢܸ  ܼܘܸܢܐ ܙܥܲܘܖܸ̈ܵ ܐ: ܙܥܲܘܖܸ̈  

ܡ ܒܬܼܘܠܵܬܐ ܪܼܝܲ ܼܕܵܪܐ: ܼܡܲ ܡ ܼܥܲ ܪܼܝܲ  ܼܡܲ
  
  ـ 1

ܙܼܝܵܙܐ ܕܵܕܝܸ          ܐܼܥܲ  
ܐ         ܵܬܼ ̰ܓܸܗ̰ܓܼܝ ܒܸܕܫܵܬܼ ܸܡܵܩܐ ܐܼܝܸܬܢ ܡܼܗܲ  
ܐ         ܵܘܵܬܼ ܼܬܖܸ̈ܵ ܼܝܸܩܐ ܠܼܐܲ ܘܸܡܵܩܐ ܥܖܸ̈  
ܐ ܡܼܘܢܕܸܝܸ̈ܐ          ܐܘܵܐܢܝ  ܩܛܼܝܸܠܸ̈ ܵܚܵܬܼ ܠܐܼܘܖܸ̈  
ܐ         ܼܬܵ ܖܸ̈ܵ ܐ ܒܼܫܲ ܐ ܡܣܼܘܟܖܸܸ̈ ܵܠܸܠܸ̈ ܘܵܐܢܝ  ܼܕܲ  
ܐ         ܢ ܸܒܕ ܵܐܝܼܝ ܠܵܡܵܬܼ ܐܼܝܼܡܲ  
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ܐ         ܵܦܨܚܼܝ ܒܵܓܘܼܘܲܗ ܸܝܵܡܐ ܘܵܚܵܬܼ  
ܵܝܬܼܵ          ܐ ܸܕܡܥ  ̰ܓܪܼܝܵ ܐܸܝܡܼܘܗܝ ܟܼܡܲ  

ܐ         ܵܬܼ ܣܖܸܼ̈ܲ ܐ ܵܛܠܼܘܗܝ ܒܼܗܲ ܸܒܕ ܵܡܝܵܬܼ  
ܵܡܬܵ ܘ         ܼܝܸܩܐ ܒܓܼܘ ܼܝܲ ܐܵܬܐ ܵܐܢܝ  ܚܖܸ̈  
܀܀܀                            

ܟܵܡܐ  ܕ   ܸܡܵܩܐ: ܼܚܲ
̰ܓܼܝ:  ̰ܓܸ ܵܥܪܩܝܼ ܡܼܗܲ  

ܙܼܝܸܙܸ̈ܐ  ܐ: ܼܥܲ ܵܠܸܠܸ̈  ܼܕܲ
ܸ̈ܐ:  ܡܪܼܘܦܸܝܸ̈ܐܡܼܘܢܕܼܝܸ  
ܐ:  ܣܼܝܪܼܘܵܬܐܡܣܼܘܟܖܸܸ̈ ܐ ܒܼܐܲ ܕܼܒܼܝܸܩܸ̈  

ܸܬܐ:  ܖܸ̈ܵ ܐܼܫܲ ܦܵܠܸܫܸ̈  
 ܵܐܝܼܝ: ܵܐܬܼܝ 

 
ـ ،  

ܐܚܵܠܵܦܼܟܝ ܵܕܝܸ         
ܝܵܠܵܦܐ        ܪܓܼܘܫܵܬܼܟܝ ܸܕܕܼܚܲ ܼܕܲ  
ܐ ܘܟܵܐܼܬܵܝܐ ܛܵܝܵܦܐ ܛܝܵ         ܵܦܐܟܵܐܵܙܠ   
ܐ ܕܵܡܪܝ ܵܦܵܦܐ        ܵܢܛܪܼܝ ܵܠܼܟܝ ܨܵܠܵܘܸܬܸ̈  

܀܀܀                           
 
ـ 1  

ܝܵܣܐ ܢܣܼܝܵܪܐ        ܪܓܼܘܫܵܬܼܟܝ ܼܩܲ ܼܕܲ  
ܪܵܡܐ ܕܦܼܝܵܠܐ        ܵܪܵܟܲܗ ܼܓܲ ܼܗܲ  
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ܵܡܐ ܕܵܫܥܫܼܝܵܠܲܗ ܘܗܼܝܙܼܝܵܠܗܲ          
ܣܵܡܐ ܸܠܗ ܸܠܵܒܐ ܬܼܒܼܝܵܪܐ        ܸܒܕ ܡܼܒܲ  

܀܀܀                           
ܬܵܬܐ  ܵܪܵܟܐ:ܗܼܲ  ܼܩܲ  

̰ܓܸܘܓ̰     ܼܝ ܵܠܗܲ ܗܼܝܙܼܝܵܠܲܗ: ܼܡܲ
 
ـ 0  

ܸܕܕܡܼܘܼܟ ܵܠܐܸܝܐ ܵܠܐܸܝܐ         
ܡ ܵܕܸܝܐ        ܪܼܝܲ ܟܵܛܠܵܒܢܼܘܼܟ ܼܡܢ ܼܡܲ  

ܪ ܵܒܼܟܝ ܝܼܲ         ܢ ܬ ܼܡܲ ܬ ܼܐܲ ܕܵܘܸܝܸ̈ܐܵܠܕ  ܵܠܐ ܵܒܼܟܸ ܐ ܕܼܒܲ  
ܝ        ܸܝܐܵܡܬܼܵ ܟܵܥܝܫܼܝ ܒܼܚܲ ܖܸ̈ܵ ܫܵܬܐ ܘܼܒܲ ܐ ܒܼܕܲ  
ܩܵܠܬܼ         ܦܵܝܸܝܸ̈ܐܸܪܫܼܘܗܝ ܫܠܼܝܵܚܐ ܘܼܐܲ ܼܘܗܝ ܼܚܲ  

ܕܼܝܫܵܬܐ ܸܝܵܡܐ ܕܵܚܸܝܸ̈ܐ        ܐ ܕܼܩܲ ܵܢܛܪܼܝܠܼܘܼܟ ܨܵܠܵܘܸܬܸ̈  
ܐ ܸܝܵܡܐ ܕܵܚܸܝܸ̈ܐ        ܚܸܡܐ ܕܒܼܬܼܘܠܵܬܼ ܼܝ ܸܐܠܼܘܼܟ ܖܸ̈ܵ ܵܫܖܸ̈  
ܵܠܸܝܸ̈ܐܵܢܛܵܪܐ        ܸܕܐ ܘܼܒܲ ܖܸ̈ ܠܼܘܼܟ ܼܡܢ ܟܼܘܠܠܼܘ ܼܕܲ  
ܼܝܟܸܼ  ܵܒܒܝܼ         ܖܸ̈ ܠܼܘܼܟ ܼܝܲ ܼܝܼܒܵ ܸܝܸ̈ܐܘܸܝܡܼܝ! ܝܗ  ܐ ܼܚܲ  
ܝܼ         ܖܸ̈ ܙ ܟܵܥܼܒܵܕܢ ܵܐܬܼܝ ܠܵܒܬܼܘܘ ܼܓܼܲ ܸܝܐܸܡܵܩܐ ܼܚܲ ܸܒܐ ܘܢܼܘܼܟܖܸ̈ܵ  
ܐ ܘܵܒܵܒܐ ܘܵܕܸܝܐܵܘܬܼܵ ܕܟܵܣܦܪܼܝ ܠܼܘ ܵܚܬܼ          

܀܀܀                           
ܪ: ܡܼܘܪ   ܼܡܲ

ܐ  ܪܼܝܵ ܵܒܸܝܐ ܕܸܟܐ ܵܚܝܼܝ ܒܼܒܲ ܕܵܘܸܝܸ̈ܐ: ܵܥܖܸ̈ܵ  ܼܒܲ
ܝ ܫܟܸܢܸ̈ܐ ܼܚܲ ܐ: ܼܡܲ ܵܡܵܬܼ  

ܐ ܼܝܸ ܖܸ̈ ܸܝܐ: ܼܒܲ ܖܸ̈ܵ  ܼܒܲ
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ܐ  ܸܠܸ̈ ܐ ܘܼܒܲ ܸܕܸ̈ ܵܠܸܝܸ̈ܐ: ܼܩܲ  ܼܒܲ
ܟܵܡܐ ܸܡܵܩܐ:  

ܢ  ܗܢܼܝܵ ܙ ܟܵܥܼܒܵܕܢ: ܸܟܐ ܼܡܲ  ܼܚܲ
 
  ـ 8

ܪܓܼܘܫܵܬܐ        ܠ ܼܕܲ ܸܕܕܡܼܘܼܟ ܘܸܪܫܼܘܼܟ ܼܥܲ  
ܠ ܵܕܸܝܐ ܵܠܐ ܵܐܸܪܬ ܚܼܘܫܵܬܐ        ܼܥܲ  
ܕܼܝܫܵܬܐ        ܪܵܒܵܪܐ ܼܩܲ ܐ ܕܼܒܲ ܵܢܛܪܼܝܵܠܼܟܝ ܨܵܠܵܘܸܬܸ̈  
ܥ ܒܢܼܘܵܢܲܗ ܕܦܼܝܫܵܠܲܗ ܩܛܼܝܠܵܬܐܘܵܡܪ          ܬܝ ܫܡܼܘܢܼܝ ܘܫܼܒܼܲ  
ܝܵܢܐ ܒܼܝܫܵܬܐ        ܵܢܛܪܼܝܠܼܘܼܟ ܼܡܢ ܼܥܲ  

܀܀܀                            
ܵܡܵܗܵܢܐ ܵܠܐ ܵܕܼܒܸܩܬ: ܚܼܘܫܵܬܐ ܵܐܸܪܬܵܠܐ   
  
ـ 9  

ܐܸܠܗ        ܸܬܐ ܡܛܼܘܵܪܐ ܝܼܬܸ ܝܼܟ ܼܡܲ ܼܫܲ  
ܡܪܼܘܕ ܚ        ܗܵܢܡ ܡܼܢܲ ܸܕܸܪܗܘܵܡܪܝ ܼܒܲ  
ܸܠܗܵܬܵܡܐ ܒܸܪܟܸܠܗ ܘܡܨܲܘܸܠܐ         
ܪܵܥܐ ܡܸܚܐܸܠܗ        ܸܝܗ ܒܼܐܲ ܟܣܼܬܲ ܼܥܲ  
ܐ ܡܼܘ̰ܓܸܪܐܸܠܗ        ܝܵܢܐ ܕܡܼܝܸܵ̈ ܼܥܲ  
ܗܵܢܡ ܡܼܘܨ        ܐ ܕܼܒܲ ܸܚܐ ܸܠܗܘܵܚܼܬܵ  
ܐܚܵ         ܪܵܘܢܼܝܼܬܵ ܵܪܐ ܼܓܲ ܐ ܼܣܲ ܼܬܼܝܵ  
ܐ        ܵܘܐ ܨܦܼܝܼܬܵ ܝܼܟ ܕܼܝܗ  ܦܸܠܛܵܠܲܗ ܡܼܐܲ  

܀܀܀                            
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ܝܟܼ  ܸܬܐ:  ܼܫܲ ܐ، ܼܡܲ ܝ ܵܣܼܒܵ ܼܢܲ   متی شیخܼܡܲ
ܡܪܼܘܕ: ܚܵܕܐ ܬܼܝܩܵܬܐ ܵܓܘ ܸܥܵܪܩ  ܼܢܲ   ܡܕܼܝܢ ܵܬܐ ܼܥܲ

ܟܣܬܼܲ  ܸܝܗ: ܟܲܘܵܦܠܸܬܗ ܼܥܲ  
 ܡܼܘܨܸܚܐܸܠܗ: ܡܼܘܣܸܚܐܸܠܗ 

ܪܵܘܢܼܝܵܬܐ: ܓܼܲ  ܢܵܬܐ ܼܓܲ ܪܼܒܵ  
           
ܐ:ܡܒܼܘܥܸ̈   

ܪܵܝܐܢ ܼܡܢ ܐܼܘܪܡܝܼ ـ  3 ܐ ܵܠܵܥܼܙܲ ܡܝܼܘܸܩܪܵܬܐ ܵܡܪܼܝܵ  
ܐ ܕـ  0 ܕ:  "حاضرها و ماضیها، عنکاوه تلریخ عن لمحه" ܟܵܬܼܒܵ  حناܒܼܝܲ

روفو عبداالحد  
ܸܐܢܹܬܝܪܹܢܝܬـ  0  
 
 

ܐ ܝܢܐ ܡܘܚܒܸ̈  ܩܖܸ̈

ܪ )       ܥܼܒܼܲ ̰ܦܵܫܐ 01ܒܸܡܢܵܝܵܢܐ ܼܕܲ ܝܼܘܵܬܐ ܕܢܼܝܚ ܼܢܲ ܸܛܐ ܼܡܢ ܼܚܲ ( ܬܸܪܝܢ ܣܼܘܖܸ̈
ܚ ܵܦܸܛܪܵܝܪܵܟܐ ܡܵ  ܵܥܐ. ܸܒܛܵܠܵܒܐ ܝܼܘܲ ܵܘܘ ܒܛܼܒܵ ܐ ܗ  ܪܝ ܸܕܢܵܚܐ ܪܼܒܼܝܵܥܵܝܐ ܛܠܼܝܸܩܸ̈

ܐ:      ܸܛܐ ܛܠܼܝܸܩܸ̈ ܚ ܠܣܼܘܖܸ̈ ܐ ܝܼܘܲ ܕܼܟܼܘܖܸܸ̈ ܠܵܬܐ ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܒܼܘܵܨܵܪܐ ܘܼܡܲ ܼܚܲ  ܼܦܲ

ܵܬܐ ـ   ܸܛܪܵܝܪܵܟܐ ܵܡܪܝ ܸܕܢܵܚܐ ܪܼܒܼܝܵܥܵܝܐ ܒܸܫܢ  ̰ܦܵܫܐ ܼܦܲ ܦܝܪܫܸܠܗ  39،0ܢܼܝܚ ܼܢܲ
ܕ ܵܡܪܝ ܵܝܘܸܣܦ ܚܵܢܢܼܝܫ ܐ ܕܵܟܗܢܼܘܵܬܐ ܒܼܝܲ ܪܼܓܵ ܲܘܥ. ܲܗܝܵܓܗ ܒܼܘܬ ܣܼܝܵܡܐ ܠܼܕܲ

ܗܵܘܙ ܦܼܝܫܸܠܗ  ܕܢܵܚܐ ܒܵܐܵܒܵܕܢ ܘܼܐܲ ܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܵܕܸܡܸ̈ ܫܵܐܠܵܬܐ )ܵܒܥܼܘܵܬܐ( ܕܼܗܲ
ܬܵܪܐ ܕܐܼܝܵܪܢ. ـ  ܕ  ܸܡܬܵܚܐ ܸܟܪܵܝܐ ܠܼܐܲ                       ܡܫܼܘܕܵܪܐ ܵܩܐ ܼܚܲ
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 ܚܝܐܠ ܕܨܠ̈ܘܐܬ
ܘܝܘܠܝܬ ܣܪܓܝܙܝ                          

 
ܐ ܕܸܟܐ ܵܚܝܝܼ     ܵܢܸܫܸ̈ ܐ ܝܵܢܐ ܐ  ܨܼܘܖܸܸ̈ ܬܵܪܐ ܕܵܦܸܟܣܵܬܢ ܘ ܵܪܵܒܐ ܼܒܲ  ܕܸܠܐ ܝܵܢܐܒܼܐܲ

ܥܵܘܐ  ܕ  ܵܐܣܵܝܐ ܝܸܠܗ ܝܠܼܝܵܦܐ ܒܼܦܲ ܫܡܼܝܥܼܘܗܝ ܸܫܵܡܐ ܕܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ. ܲܗܘ ܼܚܲ
ܡܵܗܐ ܒܟܵܠܲܗ ܒܪܼܝܵܬܐ ܘܵܪܵܒܐ ܼܡܢ  ܐ( ܘܡܼܫܲ ܐ )ܢܼܘܪܲܘܠܲܘ̰ܓܼܝܵ ܠܠܼܘܬ ܓܵܝܸܕܸ̈ ܕܡܼܡܲ

ܼܝܸܗܐ ܕܸܐܘܪܲܘܵܦܐ ܘܵܐܹܡܝܪܼܝܵܟܐ  ܝܗܝ ܐܼܝܵܢܐ ܹܒܝܬ ܟܖܸ̈ ܵܘܘ ܕܵܦܸܠܚ ܵܩܼܬܲ ܐ ܗ  ܛܠܼܝܸܒܸ̈
ܘܵ  ܒ ܕܟܸܠܗ ܥܵܕܢܼܘܗܝ ܕܼܒܼܝܚܼܘܲܗ ܲܗܘ ܸܠܐ ܗ  ܼܒܲ ܝܗܝ ܡܼܣܲ ܐ ܩܼܘܒܵܠܐ ܠܵܒܥܼܘܼܬܲ

ܐ  ܙܼܝܪܼܘܵܬܐ ܕܚܼܘܠܵܡܵܢܐ ܡܼܘܪܸܝܸܙܸ̈ ܵܫܸܢܐ ܕܼܘܲ ܬܪܼܘܗܝ. ܒܼܘܬ ܵܐܵܗܐ ܖܸܸ̈ ܝܸܠܗ ܵܩܐ ܼܐܲ
ܵܘܘ ܕܵܣܝܡܼܝ ܚܵܕܐ  ܠ ܸܡܫܬܼܘܵܬܐ ܵܓܘ ܡܕܼܝܢ ܵܬܐ ܕܸܐܣܵܠܡܗ  ܐܼܝܵܩܪܼܘܗܝ.ܵܐܵܒܕ ܼܥܲ  

ܕ     ܵܘܐ ܼܟܲ ܐ ܼܡܢ  ،ܵܝܘܵܡܐ ܘܒܗܲ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܵܪܵܒܐ ܒܠܼܝܵܓܐ ܗ  ܬܸܪܝܢ ܵܣܵܥܸܬܸ̈
ܡ  ܕ  ܝܵܬܐ ܕܼܩܲ ܼܪܲ ܐ ܸܠܗ ܠܸܒܝܬ ܵܛܘܵܣܐ ܘܝܸܬܼܒܸܠܗ ܵܓܘ ܵܛܝܲܘܣܬܵ ܚܼܘܪܵܙܐ ܡܸܛܐܼܫܲ

ܵܘܐ ܠܸܓܵܒܐ                              ܕܸܐܣܵܠܡܵܐܵܒܕ.    ܕܦܵܪܵܚܐ ܗ 

ܐ     ܵܘܘ ܥܼܒܼܝܖܸܸ̈ ܐ ܼܡܢ ܦܵܪܚܵܬܐܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܸܠܐ ܗ  ܩܼܝܸܩܸ̈  ܕܵܛܝܲܘܣܵܬܐ ܟܵܡܐ ܼܕܲ
ܲܘܢ ܕܒܥܸ ܕ ܗ  ܡܵܢܸܢܸ̈ܐ ܡܼܘܚܸܒܖܸ̈ ܝܵܠܢܼܘܬ ܸܡܛܵܪܐ ܡܼܙܲ ܠܵܬܐ ܕܒܼܝܫܼܘܬ ܵܗܵܘܐ ܘܼܚܲ

ܐܘܟܵܠܝܵܬܐ ܕܚܵܕܐ ܼܡܢ  ܕܵܛܝܲܘܣܵܬܐ ܸܥܨܸܝܸ̈ܐ ܝܵܢܐ ܕܵܨܠܼܝ ܵܓܘ ܚܵܕܐ  ܵܡܛܲܘܖܸܸ̈
ܵܬܐ. ܸܚܪ  ܪ ܝܵܬܒܼ  ܡܕܼܝܢ ܵܬܐ ܐ  ܪܵܥܐ ܵܬܐ ܕܵܛܝܲܘܣܵܬܐ ܵܒܬ  ܠ ܠܼܐܲ ܩܵܬܐ ܼܥܲ ܼܫܲ ܘܼܓܲ

ܲܘܢ ܕ ܠܵܡܛܲܘܪܼܘܲܗ ܡܼܘܚܸܒܪܗ  ܪܨܼܝ ܵܠܲܗ ܼܗܲ   ܩܼܘܕܸܡܐ.         ܸܠܐ ܵܡܨܼܝ ܕܼܬܲ

ܡܬܵ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܫܵ ܲܗܝܵܓܗ     ܼܘܲ ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܐܵܗܐ ܼܩܲ ܸܚܫܸܠܗ ܠܸܟܣ ܢ ܕܣܩܼܝܵܕܐ ܗ  ܐ، ܪ 
ܒܵܪܵܢܐ  ܸܡܵܪܗ ܵܩܬܼܘܗܝܡܼܕܲ ܓ ܵܗܸܘܝܢ ܵܓܘ ܵܐܵܢܐ " ܕܹܒܝܬ ܵܛܘܵܣܐ ܘܐ  ܸܐܕܝܲܘܡ ܵܓܼܪܲ

ܢܵܩܵܝܐܕ ܵܫܐ ܝܸܘܢ ̰ܟܼܝܵܕܐܸܐܣܵܠܡܵܐܵܒܕ ܒܲܗܝ ܕܦܝܼ  ܕ  ܚܼܘܪܵܙܐ ܵܐܼܢܲ ܸܪܸܟܢ ܵܓܘ ܼܚܲ . "ܼܫܲ
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ܒܵܪܵܢܐ ܕܹܒܝܬ ܵܛܘܵܣܐ  ܼܝܡܸܠܗ ܼܡܢ ܵܫܘܦܼܘܗܝ ܩ ܝܗܥܸܠܗ ܵܩܬܘܼ ܕܸ ܝ ܕܟܼܲ ܡܼܕܲ
ܚܵܙܝܵܬܐ  ܸܡܪܸ ܘܒܼܡܲ ܕ  ܐܼܝܵܩܵܪܐ ܓܼܘܵܪܐ ܐ  ܠ ܸܐܣܵܠܡܼܡܢ ܼܠܲ " ܗܕܼܚܲ ܐ ܼܗܲ ܵܐܵܒܕ ܬܸܪܝܢ ܐܼܟܵ

ܐ ܐܼܘܪܵܚܐ  ܕܸܪܢ ܚܵܕܐ ܵܪܕܼܝܵܬܐ ܒܝܵܠܲܗ ܵܣܵܥܸܬܸ̈ ܐ ܸܒܕ ܼܗܲ ܪ ܵܐܕܼܝܵ ܕ  ܘܵܐܵܢܐ ܼܗܲ ܼܚܲ
ܪܵܝܵܢܐ ܵܪܒܵ  ܡܸܛܐܼܛܲ .                           "ܵܬܵܡܐܠܼܘܼܟ  ܐ ܸܪܵܫܵܝܐ ܕܼܡܲ  

ܒܵܪܵܢܐ ܘܝܸܬܼܒܸܠܗ ܵܓܘ ܵܪܕܼܝܵܬܐ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܫܵ     ܢ ܛܸܥܸܢܗ ܸܡܢܵܬܐ ܼܡܢ ܡܼܕܲ
ܵܘܘ ܖܸ̈ ܚܼܝܸܫܐ ܒܼܘܫ ܵܙܘܵܕܐ ܼܡܢ ܚܵܕܐ ܸܐܣܵܠܡܘܪܸܚܫܸܠܗ ܠܸܓܵܒܐ ܕ ܵܐܵܒܕ. ܸܠܐ ܗ 

ܬ ܕܵܪܕܼܝܵܬܐ ̰ܟܸܡܗܵܠܲܗ ܘ ܪܵܝܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܐ ܘܟܸܠܐ ܵܠܲܗ ܼܡܢ ܪܵܕܝܵ ܵܣܼܥܲ ܵܐܸܦܢ ܕܼܛܲ
ܵܘܐ ܒܚܼܝܪܵ  ܸܠܗ ܐ ܗ  ܸܪܨܵܠܲܗ.  ܸܠܗ ܵܠܐ ܡܸܨܐ ܸܠܗܐܼܝܵܢܐ ܟܵܡܐ ܕܚܼܘܸܦܛܒܫܼܘܼܓ  ܕܼܬܲ

ܸܡܸܪܗ ܵܩܐ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢܲܗܝܵܓܗ ܒܕܘܼ  ܵܒܐ ܕ" ܵܡܵܪܐ ܐ  ܵܐܵܗܐ ܵܐܵܢܐ ܦܼܝܵܫܐ ܝܸܘܢ ܒܥܼܘ̰ܓܵ
ܡܵܬܐ ܝܵܠܗܲ  ܼܘܲ ܬܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܘܸܠܐ ܝܸܘܢ  ܒܲܗܝ ܡܼܘܕ ܼܩܲ ܕ  ܡ ܼܚܲ ܕܵܐܵܗܐ ܵܪܕܼܝܵܬܐ ̰ܟܸ

                                              ."ܵܕܵܥܐ ܕܵܩܐ ܡܼܘܕܼܝ ܚܸܪܼܒܵܠܗܲ ܒܝܼ 

ܕ ܒܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ    ܪܵܝܵܢܐ ܵܪܵܒܐ ܣܸܩܕܸܠܗ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܘܼܟܲ ܚܸܙܐܸܠܗ ܕܣܩܼܝܵܕܐ ܼܛܲ
ܸܡܸܪܗ ، ܝܸܠܗ ܠ ܸܐܣܵܠܡ" ܵܩܬܼܘܗܝܐ  ܐ ܼܗܲ ܼܟܵ ܬ ܼܡܢ ܠܼܐܲ ܵܐܵܒܕ ܐܼܝܬ ܦܵܝܵܫܐ ܚܵܕܐ ܵܣܼܥܲ

ܬ ܵܠܲܗ ܐܼܘܪܵܚܐ  ܢ ܬ ܵܡܸܨܝܬ ܵܐܸܙܠ  ܩܠܼܘܟܼ ܘܼܐܲ                              ."ܒܼܐܲ

ܸܒܠܵ     ܚܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܦܼܝܫܸܠܗ ܸܥܨܵܝܐ ܕܼܩܲ ܚܼܫܲ ܪܵܝܵܢܐ ܘܫܼܘܸܪܐܲܗ ܼܡܲ ܸܠܗ ܵܬܐ ܕܼܛܲ
ܕ  ܵܘܐ ܼܡܢ ܵܓܘ ܕܸ ܸܒܐܵܙܵܠܐ ܒܐܼܘܪܵܚܐ. ܼܟܲ ܵܪܐ ܗ  ܵܘܐ ܸܙܐ ܫܵܬܐ ܘܗܵ ܐܼܘܪܵܚܐ ܥܼܒܵ
ܫܟܼܘܸܢܐ ܵܘܐ ܼܚܲ ܕ  ܸܡܬܵܚܐ ܕܸܒܓ̰ ܛܼܘܠܵܩܐ ܸܠܗ  ܫܼܘܪܵܝܐ ܗ  ܪ ܼܚܲ ܐ ܐܼܘܪܵܚܐ. ܵܒܬ  ܵܘ̰ܓܵ
ܵܘܐ ܵܓܘ ܸܚܫܵܟܐ، ܚܸܙܐ ܗܵܪܐܗ  ܕ  ܼܒܲ ܗܵܪܐ ܘܚܸܙܐܸܠܗ ܠܼܚܲ ܸܚܫܸܠܗ ܠܸܓܵܒܐ ܕܼܒܲ ܸܠܗ . ܪ 

ܝܵܬܐ  ܕ  ܼܒܲ ܝܼܟ ܚܵܕܐ ܼܚܲ                                ܟܼܘܠܼܘܚܵܬܐ. ܡܼܐܲ

ܪܵܥܐ ܘܫܸܡܥܘ ܸܒܸܢܗܪܩܘܼ     ܵܘܐܬܼܘܩܸܬܩܸܠܗ ܠܼܬܲ ܵܡܵܪܐ ܗ  ܕ  ܵܩܵܠܐ ܕܐ   ܸܠܗ ܠܼܚܲ
ܸܩܕ ܵܓܵܘܝ" ܢ ܕ. "ܼܦܲ ܸܪܗ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܼܡܲ ܝܵܬܐ ܚܸܙܐܥܼܒܸ ܼܟܵܬܐ ܸܠܗ ܚܐܼܝܵܫܢ ܵܓܘ ܼܒܲ ܵܕܐ ܼܒܲ
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ܠܼܘܲܗ ܸܠܗ ܫܵܠܵܡܐ ܵܣܼܒܵܬܐ ܵܬܵܡܐ. ܕܸܪܐ ܸܡܸܪܗܼܥܲ ܼܘܠܩܼܘܲܗ ܝܸܘܢ ܵܐܵܢܐ ܛ" ܘܐ 
ܢ ܠܸܐܣܵܠܡ ܢܐܼܟܼܝ ܵܕܵܥܐ ܕܵ ܝܼ ܵܐܵܒܕ ܐܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ܝܸܘܢ ܒܐܼܘܪܚܼܝ ܘܵܒܥܸܝܢ ܵܐܸܙܠ  .  "ܵܐܸܙܠ   

ܼܟܵܬܐ ̰ܓܼܘܸܘܒܵܠܗܲ     ܬ ܵܠܲܗ " ܼܒܲ ܢ ܬ ܸܠܐ ܵܡܸܨܝܬ ܵܐܸܙܠ  ܩܠܼܘܼܟ. ܵܐܵܗܐ ܼܐܲ ܐܼܘܪܵܚܐ ܒܼܐܲ
ܬ ܵܚܡܸܠܬ ܐ ܢ ܚܵܕܐ ܵܣܼܥܲ ܕ  ܸܒܕ ܵܡܸܛܐ ܼܝܵܢܐ ܸܐ ܝܸ̈ ܵܡܵܬܐ  ܼܚܲ ܝܸ ܼܡܢ ܒܼܢܲ ܝܬ  ܐ ܕܸܒܕ ܼܡܲ

ܪܵܡܢܵ  ܸܘܓܼܝ ܼܕܲ ܡܸܛܐܵܛܠܵܒܢ ܸܡܸܢܗ ܕܸܒܕ ܘܵܐܵܢܐ ܐ ܵܩܐ ܼܢܲ ܵܐܵܒܕ ܠܼܘܼܟ ܠܸܐܣܵܠܡܼܡܲ
ܕ ܒ ܚܵܡܐ. (ܼܘܗܝܣܼܝܟܵܠܝܬ ܲܘܪܬܡܘܲ ܡܙܼܝܼܓܠܼܘܗܝ )ܼܝܲ ܐ ܼܟܲܘܠ ܼܠܲ  ܘܫܬܝܼ  ܵܐܕܼܝܵ
ܪܵܫܝܵܬܐ ܵܦܠܵܛܐ ܼܡܢܟ̰ܵ  ܕ ܼܫܲ ܼܓܪܲܘܟܼ  ܐܝ ܼܩܲ                           .  "ܼܦܲ

ܸܢܐ     ܒܖܸ̈ܵ ܸܢܐ ܼܚܲ ܝܗܝ ܵܠܲܗ ܼܐܲ ܡܼܝܼܪܲ ܕ ܐ  ܫܼܘܲܗ ܘܓܼܘܸܫܩܵܠܲܗ ܲܗ ܪܸ ܡܼܘܸܪܡܠܵ ܵܣܼܒܵܬܐ ܼܟܲ
ܵܝܐ  ܠ ܫܼܡܲ ܸܡܵܪܗܲ ܼܥܲ ܵܠܗܼܝ ܡܸ " ܘܐ  ܩܠܼܘܼܟ ܼܐܲ ܢܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܸܡܢܼܘܼܟ ܒܲܗܝ ܕܵܠܐ ܫܼܒܸ

ܝܬܼܝ ܵܦܸܐܫ ܕܵܠܐ ܵܐܕ ܝܸܠܐ ܸܙܐ ܼܒܲ ܸܚܐܼܠܲ ܖܸ̈ .                                "ܼܐܲ  

ܝܢܼܘܗܝ ܩܼܝܬܵܠܗܲ     ܚܵܡܐ، ܼܥܲ ܵܠܐ ܼܠܲ ܼܟܵ ܵܘܐ ܐ  ܕ ܫܼܘܪܵܝܐ ܗ  ܠ  ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܼܟܲ ܼܥܲ
ܝܵܬܐ ܘܚܸܙܐܩܼܘܢ̰ܓܼܝܵܬܐ  ܐ ܕܼܒܲ ܵܠܕ  ܕ  ܼܝܲ ܐ ܝܸܠܗ ܵܬܵܡܐ. ܙܥܲܘܵܪܐ ܸܠܗ ܕܼܚܲ ܕܡܼܝܼܟܵ

ܸܡܸܪܗ ܵܩܐ ܒܼܲ  ܓ  ܐܒܵܐܗܵ " ܼܟܵܬܐܲܗܝܵܓܗ ܐ  ܢ ܬܝ ܵܓܼܪܲ ܸܠܵܒܐ ܓܼܘܵܪܐ ܕܐܼܝܬ ܵܠܼܟܝ ܼܐܲ
ܠܼܝ  ܣ ܵܩܬܼܝ ܸܙܐ ܼܨܲ ܬܝ ܼܒܲ .               "ܨܠܼܘܵܬܐܵܪܵܒܐ ܡܗܼܘܸܡܢܵܬܐ ܵܗܘܼܝܲ  

ܸܡܵܪܗܲ ܸܪܐܼܒܵܬܐ ܫܘܼ ܣܼܲ     ܵܝܐ ܘܐ  ܸܒܐܵܡܵܪܐ ܒܪܲܘܢܼܝ.  ܬܪܼܘܵܨܐ ܝܸܘܬ" ܵܠܲܗ ܒܼܟܵ
ܒܠܼܝ ܐ ܵܠܵܗܐ ܸܟܐ ܼܩܲ ܡ ܼܐܲ ܕ  ܐ ܼܩܲ ܵܢܸܫܸ̈ ܝܗܝ ܨܵܠܵܘܬܼܝ ܒܼܘܬ ܐ  ܼܝܵܢܐ ܸܠܐ ܝܵܘܢ ܟܼܠܲ

ܵܠܵܗܐ ܸܠܐ ܝܸܠܗ ܸܒܫܵܡܥܼܘܗܝ  ܕ ܼܐܲ ܒܼܝܵܕܵܥܐ ܡܼܘܕ ܚܛܼܝܵܬܐ ܥܼܒܼܝܕܵܬܐ ܝܵܘܢ ܼܩܲ
ܸܘܓܝܼ  ܐ ܕܛܵ " . ܘܡܼܘܙܸܝܕܵܠܗܲ "ܵܩܠܼܝ ܒܼܘܬ ܼܢܲ ܵܕܸܡܸ̈ ܠܬܼܝ ܼܗܲ ܐ ܝܵܢܐ ܵܩܐ ܼܟܲ ܸܠܵܒܢ ܩܛܼܝܸܠܸ̈

ܚ̰ܟܼܝ ܐܵ  ܸܘܓܝܼ ܘܒܪܲܘܢܼܝ ܘܼܐܲ ܢܸ  ܵܗܐ ܼܢܲ ܸܚܐ ܦܼܝܵܫܐ ܝܸܠܗ ܵܩܬܼܝ ܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ ܖܸ̈ ܐ ܬܸܪܝܢ ܼܝܲ
ܝܵܠܲܗ ܕܵܓܘ ܡܼܘܚܼܘܗܝ ܦܠܼܝܵܛܐ ܝܸܠܗ ܚܵܕܐ ܡܼܘܫܵܪܐ. ܠܼܘܸܒܠܬܼܘܗܝ ܝܵܘܢ 

ܚ̰ܟܼܝ ܵܐܣ ܐ ܝܵܢܐ ܕܼܐܲ ܡܼܝܖܸܸ̈ ܝܗܝ ܐ  ܐ ܐܼܝܵܢܐ ܟܼܠܲ ܐܼܟܵ ܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܸܟܐ ܸܟܣ ܟܵܡܐ ܵܐܣܸܝܸ̈ܐ ܼܠܲ
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ܸܣܡ ܸܠܗ ܠܼܘܸܝܐ ܝܵܘܢ  ܡܘܲ ܠܝܘܵܐܵܢܐ ܟ ܵܡܸܨܐ ܕܼܒܲ ܬܸܦܩܠܼܝ ܕܨܠܲܘܵܬܐ ܼܨܲ ܵܠܵܗܐ ܼܡܲ ܼܐܲ
.                                                       "ܐܼܝܵܫܢܒܵܐܣܵܝܐ   

ܸܢܐ ܗܸ     ܵܝܐ ܸܡܙܵܡܸܢܸ̈ܐ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܫܼܘܸܪܐܒܫܵܡܥܵܬܐ ܕܼܐܲ ܸܪܗ ܸܠܗ ܒܼܟܵ ܘܲܗܝܵܓܗ ܥܼܒܸ
ܢܵܬܐ ܒܲܗܝ ܚܼܡܲ ܘܵ  ܒܼܬܲ ܵܪܐ ܗ  ܡܵܝܬܸ ܐ ܕܵܪܵܒܐ ̰ܓܼܘܢ̰ܓܸ ܼܘܲ ܝܗܝ ܵܐܢܼܝ ܼܩܲ ܐ ܲܗܘ ܵܝܘܵܡܐ ܘܟܼܠܲ

ܵܘܘ ܸܘܸܡܸ̈ ܕܩܘܼ  ܝ. ܸܬܐܐ  ܐ ܗ  ܝܢܼܘܗܸ̈ ܡ ܼܥܲ ܕ  ܲܘܢ ܼܩܲ ܸܡܪܸ ܠܗ  ܵܘܐ ܐ  ܵܝܐ ܗ  ܕ ܒܼܟܵ  ܗ ܵܩܐܘܼܟܲ
ܼܟܵܬܐ ܵܣܼܒܵܬܐ ܸܡܢ" ܼܒܲ ܵܠܵܗܐ ܵܩܵܠܼܟܝ ܫܡܼܝܥܼܘܗܝ ܝܸܠܗܕ ܼܗܲ ܝܢܼܘܗܸ̈ "ܼܐܲ ܝ . ܲܗܝܵܓܗ ܼܥܲ

ܝܗܝ ܸܠܗ ܘܬܼܘܚܸܡܢܸܠܗ ܕܵ  ܐܥ̰ܟܼܝܼܡܲ ܵܠܕ  ܸܣܡ ܠܲܗܘ ܼܝܲ ܘܼܡܢ ܵܢܸܓܣܵܬܢ  ܐܼܟܼܝ ܵܡܸܨܐ ܼܒܲ
ܪ ܟܡܵ ܐ ܘܵܪܕܼܝܬܵ ܚܵܕܐ ܵܩܵܠܐ ܕܫܸܡܥܸܠܗ  ܵܦܸܦܐܵܒܬ   ܐ ܖܸ̈

ܪܵܝܵܢܐ ܕ ܸܪܗ ܼܛܲ ܵܘܐ ܕܚܪܼܝܒܼ ܵܪܕܼܝܵܬܐ ܲܗܝ ܥܼܒܸ ܵܬܐ ܗ 
ܪܥܵ  ܒܐܼܘܪܵܚܐ                       ܐ.    ܼܡܢ ܼܬܲ

ܸܘܓܘܼ ܘܠܫܸܩܸܠܗ ܠܵܣܼܒܵܬܐ ܲܗܝܵܓܗ     ܲܘܢ ܼܢܲ ܸܚܫܠܗ  ܲܗ ܘܪ 
ܪܝܵ ܠܸܓܵܒܐ ܕܸܐܣܵܠܡ ܵܢܐ ܒܼܘܸܩܸܪܗ ܼܡܢ ܵܐܵܒܕ. ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܼܛܲ

ܩܵܪܐ " ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܡܼܘܸܢܐ ܝܸܘܬ ܕܵܪܕܝܼ ܡܼܝܲ ܵܬܐ ܵܐܣܵܝܐ ܼܗܲ
ܸܡܸܪܗ "ܬܸܪܨܵܠܲܗ؟ ܡܼܘܸܢܐ ܝܸܘܢ" ܘܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܐ  ܸܡܸܢܬ  .ܸܗܐ ܼܗܲ ܢ ܬ ܸܠܐ ܼܗܲ ܐܼܝܵܢܐ ܼܐܲ

ܸܠܗ ܒܼܘܬ ܵܣܼܒܵܬܐ ܲܗܝܵܓܗ ܗܼܘܸܩܐ "!ܵܩܐ ܡܼܘܕܼܝ ܵܪܕܼܝܵܬܐ ܚܸܪܼܒܵܠܗܲ 
                                                     ܘܵܢܸܘܓܼܘܲܗ.  

ܐ ܵܐܣܵܝܐ ܐܼܝܵܫܢ ܵܠܐ ܡܸܛܐ    ܵܘܐ ܵܩܬܼܘܗܝ ܵܬܐ ܕܡܘܼ ܸܠܗ ܠܸܡܫܬܘܼ ܵܗܕܼܟܵ ܪܸܝܙܼܘܲܗ ܗ 
ܵܘܐ  ܼܒܵܬܐ ܕܨܠܲܘܬܼܘܲܗ ܩܒܼܝܠܵܬܐ ܗ  ܼܟܵܬܐ ܼܣܲ ܸܘܵܓܐ ܕܲܗܝ ܼܒܲ ܐܼܝܵܢܐ ܦܼܘܸܪܩܸܠܗ ܠܼܢܲ

ܵܠܵܗܐ.ܸܟܣ                                                      ܼܐܲ

ܼܡܢ ܐܢܬܝܪܢܝܬ ܘܦܘܫܩܬܐ ܫܩܝܠܬܐ  
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 ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ
ܝܐ ܕܫܡܝܪܡ ܐ ܐܬܘܖܸ̈  ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫܸ̈

  
ܦܘܪܝܐܢܝܪܡ ܕ.ܫܡ        

 
ܕ  ܢܼܝܵܫܐ     ܘܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܼܚܲ ܚܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܗ  ܪܼܘܲ ܦܵܬܐ ܘܼܡܲ ܼܠܲ ܼܡܲ

ܝܼܟ ܕܦܼܝܫܵܬܐ  ܪ ܼܐܲ ܡ ܼܗܲ ܡܼܝܼܪܲ ܸܝܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܢܵܩܵܝܐ ܠܸܟܣ ܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܸܢܸܫܸ̈ ܵܐܼܢܲ
ܐ  ܢܵܝܐ ܸܫܸܢܸ̈ ܠ ܵܗܵܕܐ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܬܼܡܲ ܬܸܐܵܣܵܝܐ. ܼܥܲ ܝܵܠܲܗ ܡܼܘܢܸܗܪܵܬܐ ܒܵܩܢܲܘܢܼܘܲܗ ܼܫܲ

ܐ ܝܢܵ  ܝܵܠܵܢܐ ܕܥܼܒܼܝܖܸܸ̈ ܐ ܼܡܢ ܦܼܘܠܵܚܢܼܘܲܗ ܐܼܘܡܵܬܵܢܵܝܐ ܘܸܣܦܵܪܵܝܐ، ܚܼܘܵܦܛܼܘܲܗ ܼܚܲ
ܕܼܝܫܵܬܐ ܘܫܩܼܝܠܵܬܐ ܝܵܠܲܗ  ܪܵܬܐ ܕܵܐܵܗܐ ܵܘܠܼܝܬܼܘܲܗ ܼܩܲ ܓܼܡܲ ܐ ܝܸܠܗ ܼܡܲ ܘܼܝܵ ܗ 
ܩܵܠܐ.                                ܐ ܒܵܐܵܗܐ ܼܚܲ ܓܼܝܸܐܸ̈ ܐ ܼܣܲ  ܵܦܣܲܘܥܵܝܸܬܸ̈

ܐ ܝܵܢܐ ܡ    ܐ ܵܗܐ ܼܡܢ ܫܼܘܵܪܵܝܐ ܕܦܼܘܠܵܚܵܢܐ ܕܵܫܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܦܼܝܸܫܸ̈ ܼܘܪܸܝܸܙܐ ܸܣܕܖܸܸ̈
ܵܝܐ، ܸܡܨܵܥܵܝܐ  ܪܼܒܵ ܗܸܛܐ ܗ.ܕ. ܼܫܲ ܲ ܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܒܬܵܠܵܬܐ ܖܸܼ̈ ܼܠܲ ܵܩܐ ܼܡܲ
ܐ  ܠܵܬܐ ܘܫܵܠܝܵܬܐ. ܸܣܕܖܸܸ̈ ܪܼܩܲ ܡܼܝܵܢܐܼܝܬ ܕܵܠܐ ܼܡܲ ܐ ܝܵܢܐ ܼܐܲ ܘܸܥܵܠܵܝܐ ܕܟܬܼܝܖܸܸ̈
ܐ ܐ ܘܡܗܼܝܖܸܸ̈ ܠܵܦܸܢܸ̈ܐ ܝܠܼܝܸܦܸ̈ ܓܒܵܪܢܼܘܵܬܐ ܕܼܡܲ ܐ ܝܵܢܐ ܬܚܲܘܬ ܼܬܲ ܘܼܝܸ ܐ ܗ  ، ܡܼܘܕܼܟܖܸܸ̈

ܫܼܝܪܼܘܵܬܐ ܕܼܒܝܼ  ܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܢܼܝ ܕܒܼܟܲ ܼܠܲ ܝܗܝ ܵܩܐ ܼܡܲ ܝܗܝ ܝܵܢܐ ܥܵܕܵܢܼܬܲ ܼܚܲ
ܕ  ܕܵܗܸܘܐܸܠܗ ܚܼܘܵܒܐ  ܪ ܒܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ ܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܠܼܝܵܙܵܝܐ ܵܩܐ ܟܠ ܼܚܲ ܵܐܬܲܘܵܪܵܝܐ ܘܼܗܲ

                                                 ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ.

ܕ  ܸܡܢܵܝܵܢܐ     ܐ ܝܵܢܐ ܡܼܘܪܸܚܸܛܐ ܵܩܐ ܟܠ ܼܚܲ ܐ ܦܼܝܸܫܸ̈ ܐ ܥܗܼܝܸܕܸ̈ ܢ ܐܵ ـ ܸܣܕܖܸܸ̈ ܦ ܸܐ
ܕ  ܕܼܘܵܟܐ ܕܸܡܬܵܗܘܵܝܢܵܬܐ  ܪܨܲܘܵܦܐ ـ ܕܵܛܠܒܼܝ ܠܝܼܘܠܵܦܵܢܐ ܘܒܟܠ ܼܚܲ ܕ  ܼܦܲ ܼܚܲ
ܠܝܼܘܸܬܗ  ܝܒܼܘܵܬܐ ܼܡܢ ܡܼܥܲ ܠܼܛܲ ܢ ܩܼܘܼܒܲ ܗܵܛܐ ܐܼܝܬ ܼܠܲ ܘܼܝܵܬܐ ܝܵܠܲܗ. ܒܵܐܵܗܐ ܼܪܲ ܗ 
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ܕܢܵܚܐ ܘܣܼܝܥܵܬܐ ܕܸܥܕܵܬܐ  ܝ ܸܒܢܵܝܡܼܝܢ ܵܐܸܦܣܩܲܘܵܦܐ ܕܸܥܕܵܬܐ ܕܼܡܲ ܪܼܣܲ ܵܡܪܝ ܼܢܲ
ܪ ܼܕܲ ܢ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܕܼܗܲ ܕ ܕܟܠ ܥܵܕܵܢܐ ܣܢܼܝܸܕܐ ܝܵܢܐ ܵܩܼܬܲ ܐ. ܘܼܟܲ ܵܬܐ ܕܕܼܘܟܵܬܐ ܕܸܣܕܖܸܸ̈

ܚ  ܚ ܚܵܕܐ ܕܼܘܟܵܬܐ، ܸܡܨܸܝܐ ܝܼܘܲ ܕܼܪܲ ܚ ܸܡܨܸܝܸ̈ܐ  ܕܼܗܲ ܐ ܕܸܠܐ ܝܼܘܲ ܐ ܝܵܢܐ ܥܵܕܵܢܸܬܸ̈ ܘܼܝܸ ܗ 
ܝܼܟ  ܐ ܡܼܐܲ ܢ ܡܼܘܸܚܸܒܸ̈ ܟܵܡܐ ܵܝܠܲܘܼܦܲ ܕ  ܐ ܕܼܚܲ ܐ ܵܓܘ ܵܒܸܬܸ̈ ܲܘܢ ܸܣܕܖܸܸ̈ ܚ ܠܗ  ܪܸܚܼܛܲ ܕܼܡܲ
ܐ ܸܒܛܵܥܵܢܐ  ܟܠܼܝܢ ܸܐܠܵܝܣܼܝ. ܵܗܕܼܟܵ ܪܵܬܐ ̃ܫܵ ܼܩܲ ܟܼܝ ܘܡܼܝܲ ܼܡܲ ܲ ܕ ̰ܟܼ ܪܼܗܲ ܢܲܘ ܼܣܲ ܪܵܬܐ ܼܚܲ ܼܩܲ ܡܼܝܲ

ܢ. ܝ ܝܗܝ ܠܸܟܣ ܵܫܵܬܦܼܘܼܬܲ ܝܗܝ ܘܼܡܢ ܚܼܘܼܒܲ ܪ ܵܙܘܼܓܲ ܝܗܝ، ܼܡܢ ܼܒܲ ܚ ܸܡܢܵܬܐ ܸܡܼܢܲ ܼܘܲ  

ܐ     ܐ ܘܡܗܼܝܖܸܸ̈ ܠܼܝܸܦܸ̈ ܐ ܼܝܲ ܠܵܦܢܵܝܸܬܸ̈ ܠܵܦܸܢܸ̈ܐ ܘܼܡܲ ܪ ܼܡܲ ܥܼܒܼܲ ܒܸܡܬܵܚܐ ܕܬܵܡܢܵܝܐ ܸܫܸܢܸ̈ܐ ܼܕܲ
ܝܗܝ ܝܵܢܐ: ܵܪܒܼܝ ܸܫܡܥܲܘܢ ܹܒܝܬ  ܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܘܸܡܼܢܲ ܡܼܘܚܸܕܸܪܐ ܝܵܢܐ ܠܸܣܕܖܸܸ̈

ܡܼܝܪܵ  ܕܹܠܝܢ ܣܹܛܝܵܦܢܣ ـ ܼܫܲ ܡ ܵܕܘܼܝܕܦܼܘܪܵܝܐܢ ܘܡܲܘܵܢܐ ܸܫܪܵܡܐ ܐܼܝܫܲܘ، ܼܡܲ
ܠܵܦܢܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܐܢܓܠܼܝܵܙܵܝܐ.(                                    )ܼܡܲ

ܐ ܕܸܣܕܵܪܐ ܫܬܼܝܵܬܵܝܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ     ܵܕܸܡܸ̈ ܒܚܼܘܵܬܵܡܐ ܕܹܒܝܬ ܢܼܝܵܣܸܢܐ ܼܗܲ
ܡܼܝܵܪܡ  ܕܸܠܝܢ ܣܹܛܝܵܦܢܣ، ܼܫܲ ܪܓܼܝܙܼܝ، ܼܡܲ ܵܫܐ ܝܵܢܐ ܼܡܢ ܘܝܲܘܹܠܝܬ ܼܣܲ ܕܸܒܚܼܒܵ

ܢܘܲ  ܟܼܝ، ܪܲܘܡܼܝܵܢܐ ܵܕܘܼܝܕܦܼܘܪܵܝܐܢ، ܒܵܪܹܙܝܵܠܐ ܵܩܵܫܐ  ܵܐܵܬܢܼܘܣ، ܼܚܲ ܼܡܲ ܲ ܪܵܗܕ ̰ܟܼ ܼܣܲ
ܝܗܝ ܘܒܕܼܘܵܪܐ  ܩܵܬܐ ܕܸܣܕܼܪܲ ܼܪܲ ܲܘܢ ܠܼܦܲ ܢܼܝ ܡܼܘܢܸܬܐ ܠܗ  ܘܒܵܠܢܕܼܝܵܢܐ ܵܒܵܒ̰ܓܵ

ܗܵܛܐ ܸܥܵܠܵܝܐ. ܪܼܝ ܠܼܪܲ ܥܬܼܝܕ ܸܒܕ ܼܫܲ                                         ܼܕܲ

ܐ ܵܐܵܗܐ ܝܠܸ     ܸܢܐ ܸܣܕܖܸܸ̈ ܸܢܐ ܕܼܐܲ ܐ ܵܡܘܬܖܸ̈ܵ ܕ  ܼܡܢ ܦܵܠܸܛܸ̈ ܸܝܐ ܼܚܲ ܐ ܫܼܘܖܸ̈ ܗ ܕܵܝܠܲܘܸܦܸ̈
ܕ  ܪܼܘܫܵܡܐ ܝܸܠܗ  ܐ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܘܵܐܵܗܐ ܼܚܲ ܩܵܝܸܬܸ̈ ܐ ܘܼܗܲ ܬܸܠܸ̈ ܐ ܼܡܲ ܝܵܢܐ ܸܠܟܵܬܼܒܵ
ܚ̰ܟܼܝ  ܐ ܵܗܘܼܝ ܸܡܬܵܡܨܵܝܸܢܸ̈ܐ ܵܠܐ ܼܐܲ ܐ ܕܵܝܠܲܘܸܦܸ̈ ܦܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܵܗܕܼܟܵ ܼܠܲ ܝܵܬܐ ܒܼܡܲ ܢܼܬܲ ܕܼܡܲ
ܐ  ܚܠܸܦܸ̈ ܐ ܡܼܫܲ ܐ ܘܣܵܝܸܡܸ̈ ܬܸܠܸ̈ ܐ ܐܼܝܵܢܐ ܵܐܦ ܵܡܨܼܝ ܵܟܬܼܒܼܝ ܼܡܲ ܒܩܵܪܝܵܬܐ ܕܟܵܬܼܒܸܸ̈

ܠܦܼܝ ܒܸܠܫܵ  ܐ ܵܡܨܼܝ ܼܡܲ ܸܢܸ̈ܐ ܵܝܠܲܘܸܦܸ̈ ܕ  ܼܡܢ ܼܐܲ ܚ ܕܟܠ ܼܚܲ ܼܒܵܪܐ ܝܼܘܲ ܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ. ܒܼܣܲ
ܢ ܸܫܪܵܫܵܝܐ ܠܦܼܘܬ  ܚ ܠܢܼܝܼܫܲ ܐ ܸܒܕ ܵܡܼܛܲ ܸܢܐ ܘܵܗܕܼܟܵ ܸܚܖܸ̈  ܨܲܘܸܦܐ ܐ  ܖܸ̈ ܠܟܵܡܐ ܼܦܲ

ܚܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܪܼܘܲ ܦܵܬܐ ܘܼܡܲ ܼܠܲ ܵܝܐ.                              ܸܝܡܵ  ܼܡܲ  
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 ܟܬܼܒܐ ܚ݇ܕܐܬ
 ܫܡܝܪܡ ܕ.ܦܘܪܝܐܢ 

ܝܵܛܐ ܫܵ     ܕ  ܒܵܐܵܗܐ ܼܩܲ ܡܼܝܵܪܡ ܦܸܪܣܵܠܲܗ ܠܼܚܲ ܸܝܐ ܕܼܫܲ ܐ ܵܐܬܼܘܖܸ̈ܵ ܘܵܬܦܼܘܵܬܐ ܕܸܢܸܫܸ̈
ܐܢ ܓܼܘܠܼܘܡ ܒܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ. ܒܥܼܘܵܬܵܕܐ  ܵܝܸܬܐ ܕ̰ܓܵ ܟܵܬܼܒܲܘܵܢܐ ܒܸܫܵܡܐ ܕܙܡܼܝܖܸ̈
ܬܼܝܵܩܐ  ܼܟܵܣܐ ܼܥܲ ܫܥܼܝܵܬܐ ܩܦܼܝܣܵܬܐ ܒܼܘܬ ܼܛܲ ܐ ܪܫܼܝܡܵܬܐ ܝܵܠܲܗ ܚܵܕܐ ܼܬܲ ܕܟܵܬܼܒܵ

ܵܘܘ ܒܘܼ  ܢ ܸܟܐ ܵܫܩܠܼܝ ܗ  ܵܗܼܬܲ ܼܒܵ ܝܢܼܝ ܕܼܐܲ ܐܢ ܓܼܘܠܼܘܡ، ܼܐܲ ܵܣܵܡܐ ܸܡܸܢܗ ܒܵܝܘܵܡܸܢܸ̈ܐ ܕ̰ܓܵ
ܵܝܸܬܐ،  ܡܫܼܝܢ ܘܬܸܪܝܢ ܙܡܼܝܖܸ̈ ܵܫܐ ܝܸܠܗ ܼܡܢ ܼܚܲ ܐ ܸܒܚܼܒܵ ܕܸܒܝܬ ܢܼܝܵܣܸܢܸ̈ܐ. ܟܵܬܼܒܵ

ܡܼܝܵܪܡ ܕ ܵܕܟܸܬܪ ܼܫܲ ܐ ܒܼܝܲ ܐ ܝܵܢܐ ܡܼܘܠܸܚܸܡܸ̈ ܝܗܝ ܦܼܝܸܫܸ̈ ܡܫܼܝܢ ܸܡܼܢܲ ܵܕܘܼܝܕܦܼܘܪܵܝܐܢ  ܕܼܚܲ
ܐ ܝܵܢܐ ܐܘܬܸܪܝܢ ܥܼܘܢܵܝܸܬܸ̈  ܖܸܸ̈ ܒܵܩܐ ܓܼܘܠܵܙܪܝܼ  ܸܙܐ ܡܼܘܕܼܟܸ ܕ ܡܵܢܚܵܬܐ ܼܪܲ ܢܼܝܵܫܐ . ܒܼܝܲ

ܢܬܵ ܼܡܢ ܒܼܲ  ܐܨܼܡܲ ܪ ܒܲܗܝ ܥܵܕܵܢܐ  ܐ ܕܟܵܬܼܒܵ ܫܥܼܝܵܬܵܢܸܝܸ̈ܐ ܘܼܗܲ ܐ ܼܬܲ ܼܟܸܣܸ̈ ܢܵܛܪܵܬܐ ܕܼܛܲ
ܚܵܬܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܸܝܵܡܵܝܐ ܪܼܘܲ ܝܗܝ ܝܸܠܗ ܼܡܲ ܚ ܕܵܗܸܘܐ ܵܡܘܬܵܪܵܢܐ ܵܩܐ ܟܼܠܲ ܼܒܵܪܐ ܝܼܘܲ . ܒܼܣܲ

ܲܘܢ ܚܼܘܵܒܐ ܕܸܠܵܫܵܢܐ ܵܐܬܼܘܵܪܵܝܐ ܘܵܦܸܐܫ ܡܼܘܦܸܠܵܚܐ ܒܵܝܘܵܡܸܢܸ̈ܐ  ܵܐܢܼܝ ܕܐܼܝܬ ܠܗ 
ܢ  ܣܼܘܵܠܵܩܐܕܵܟܠܼܘ  ܝܼܡܲ ܕ ܥܼܠܲ ܢ.ܒܼܝܲ ܝܵܡܼܬܲ                                ܘܥܼܠܲ

 

 ܙܡܝ̈ܖܝܐܬ
 ܕ

 ̰ܓܐܢ ܓܘܠܘܡ
 
 
 

 

 ܒܝܕ
 ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ

  5102 ܩܝܛܐ
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 مراسم روز معلم
های تهراندر انجمن آشوری  

 
شامیرام داودپوریان            

 
تیر مراسمی به مناسبت یادبود  91در تاریخ     

استاد کوروش آموزگاران آشوری  ـ ویژه 
ن تهران فضای سبز انجمن آشوریا در بنیامین ـ

که توسط کانون ملی  برگزار شد. در این مراسم
و فرهنگی جوانان آشوری )وابسته به انجمن 

ی از آشوریان تهران( برگزار شد تعداد کثیر
  داشتند.                            آشوریان حضور

با دعای کشیش وانیا سرگیز از  مراسم   
یوسف آغاز شد و در  کلیسای کاتولیک حضرت

ش نینوس مقدس نیا سخنانی در ادامه کشی
رابی کوروش بنیامین و رابی معلم و به ویژه معلمان نامی آشوری یعنی اشت دبزرگ

که یک معلم مهم نمود. وی در ادامه سخنان خود به سه ویژگی  ننمرود سیمونو بیا
محبت و آگاهی از این  باید از آن برخوردار باشد یعنی برخورداری از علم، داشتن

نمود.                                              مقدس است اشاره  یشغل معلمی شغلکه   

 لوح تقدیری ،تعدادی از آموزگاران دروس دینی ،پس از سخنان کشیش مقدس نیا   
د. در این مرحله خانم الدا پطرس ی قدردانی از زحماتشان دریافت نمودننشانه به

 تقدیر ایهلوحه در رابی شمعون بت ایشو قهرزاده رابی کوروش( و معلم گرانا)خو
                                                                                 را تقدیم آموزگاران نمودند. 

 در بخش دوم برنامه دکتر شموئیل پیرا )استاد زبان انگلیسی( و دکتر نبونید نمرود   
های لوحهدیگری از آموزگاران  تعدادیان تهران( به )رئیس هیئت مدیره انجمن آشور

                                                                                 دند. تقدیم کر تقدیر
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سپس آقای شاروکین خنانیشو که از اعضای هیئت مدیره انجمن آشوریان تهران    
شوری آ روز آموزگار لی را در رابطه بایک سخنرانی مبسوط، مسائ باشد طیمی

مسائلی و زنده یاد رابی کوروش بنیامین و هم چنین  فعالیت انجمن ارائه نمود. از 
و این که در  تاریخ جامعه آشوری بود یگرفت مسئلهکه مورد اشاره ایشان قرار 

تاریخ باستان برخوردار به  عصر کنونی تاریخ معاصر ما از اهمیت بیشتری نسبت
وی بسیاری از سواالت ما گواند پاسختیرا بررسی و تجزیه و تحلیل آن میاست ز

این من آشوریان تهران قصد دارد تا درایمان باشد و انجهدر مورد خطاها و شکست
                                                         ایی را انجام دهد. هزمینه فعالیت

اشاره نمود و به این  عذرخواهی مسئوالن از مردمآقای خنانیشو سپس به اهمیت    
از باشد در خور و در شان رابی کوروش بنیامین که که تا کنون قدردانی علت 

ده پوزش طلبید. هم چنین بابت مطلب "برگزاری مراسم یکصدمین ایشان به عمل نیام
در پیام آشوریان )ارگان انجمن  سالگرد نسل کشی ارمنیان و آشوریان" مندرج 

پوزش دور از واقعیت بود حاوی نکات توهین آمیز و آشوریان تهران( که 
 خواست.                                                                                   

 روز معلمدر مورد  آقای رامسین آقاسی زاده آخرین سخنران مراسم بود که    
ای تهران به هانجمن آشورینین ازچحضور مردم و هموری صحبت کرد و از آش

ی زاده از عموم آقای آقاس در اجرای مراسم تشکر نمود.یاری خاطر حمایت و 
عکس و اطالعات مربوط به تمامی معلمان آشوری را برای مردم تقاضا نمود که 

از آنها در مراسم آتی تکمیل آرشیو کانون ملی و فرهنگی جوانان آشوری و استفاده 
                                                                           یشان برسانند.ابه 

توسط خانم لیزا سیمونو، خانم  تقدیرتعداد دیگری از لوحه های  ،بخش بعدیدر    
زبان  یدکتر شامیرام داودپوریان و آقای شاروکین خنانیشو به آموزگاران با سابقه

مراسم با دعایی توسط کشیش یوبالیت آلدو از کلیسای شرق  آشوری تقدیم شد.
بروشوری در مورد  ،الزم به ذکر است که در طی مراسم آشوری به پایان رسید.

توزیع شد که حاوی زندگینامه و تصویر  ابی کوروش بنیامین در میان حضارر
                                                                                       ایشان بود. 
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قتل عامی دیگر :سمیل  
 

 شامیرام داودپوریان
 

ی آن ان ساکن سمیل و حومهنفر از آشوری 0000روزی است که  3900هفتم اگوست    
گذرد و نام سمیل، میشوم سال از آن روز  80ردانه به قتل رسیدند. اکنون مناجوان

است؛ شهادتی که مدام در تکرار و خونی  هاگر شهادت و خون آشوریمبل و نشانس
                                                                      چنان جاری است.که هم

ها و است در اطراف دهوک در عراق. ساکنان شهر را آشوری سمیل شهری   
. یاقوت الحاوی اندتلفی معنی کردهدهند. نام شهر را به طرق مخاکراد تشکیل می

چپ دانسته است. به معنای  )ܸܣܵܡܵܠܐ(لطی از لغت سریانی ِسماال این لغت را تلفظ غ
، است دهدخداوند گوش می مائیل که به معنایخی آن را مشتق از اسم سمائیل یا شبر

به  اند و شهرت شهرساکنان شهر در قرن دوم میالدی به مسیحیت گرویده اند.دانسته
 های ساکن آن از پیروان کلیسای ارتدوکسباشد. آشوریخاطر متون سریانی آن می

                                                                         سریانی و کلیسای شرق هستند.

 ،1به راهی کردها ارتش عراق به هم  3900اگوست )طاباخ(  0ـ  33در تاریخ    
بدون اسلحه  له کرد و در حالی که اهالی منطقهحمو دهوک طراف سمیل روستای ا
گلیس ها را به قتل رساندند. تعداد مقتولین توسط کلنل استافورد از ارتش انبودند آن
                                                                         شد. تن اعالم  0000حدود  

ها قبل از میالد تا کنون آن 009ها باید گفت که از سال ار آشوریدر رابطه با کشت   
 باشدسال یک قتل عام می 0،اند که به طور متوسط هر قتل عام قرار گرفته 00هدف 

                    است. ی دین و مذهب صورت گرفته و اکثریت این کشتارها به بهانه

عضو عرب پارلمان به نام ساعد ک با سخنرانی ی 3900قتل عام سمیل در سال    
ها را بدبخت ها را انکار کرد و آنثابیت شروع شد که طی سخنان خود هویت آشوری
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تحریکات بعدأ   ها میکروب سمی در رأس حکومت هستند.و فاسد نامید و گفت که آن
او  .گرفتبیشتری توسط رشید علی گیالنی که حاکم ناسیونالیست عرب بود صورت 

ها و مسموم کردن آب هایی برای انفجار پلها نقشهه را پراکند که آشوریاین شایع
                دارند.                                           آشامیدنی شهرهای بزرگ عراق 

هایی است که بعد از جنگ جهانی اول ی مرارتباید گفت که قتل عام سمیل دنباله   
نفر )قتل  0،0،000عامی با حدود ی قتلبازماندهمردمی که د. ها شگیر آشوریگریبان

های صورت گرفته توسط حکومت فشارها و کشتار اثرعام سیفو( بودند که در 
عثمانی و عوامل آن روستاهای خود را ترک کرده و برای فرار از گرسنگی و 

 ـ 3938و  ،393 هایپیمایی بزرگ و زجرآور در زمستانطی دو راه مرگ ـبیماری و 
ها در توسط انگلیسیابتدا به اورمیه و سپس به همدان پناه برده بودند و بعد از آن 

هنگامی که در پی احقاق حقوق خود برآمدند به ضرب  راق اسکان داده شده بودند وع
ها که از فاتحان جنگ اول بودند در پی شمشیر و تفنگ به قتل رسیدند. انگلیسی

اقدام به تأسیس کشور ی که در جنگ شکست خورده بود امپراطوری عثمانی تجزیه
ها تشکیل داده بودند عراق کردند و برای نیل به اهداف خود از نیرویی که از آشوری

مستقل  یسرزمین ها دارایپس از تشکیل کشور، آناستفاده کردند با این وعده که 
                             بود.                امنیتشان خواهد بقا و ضامن خواهند شد که 

هنگامی که حکومت مستقل عراق تشکیل شد و مرزهای آن با کشور  3900 سال در   
ر کشوی ضمیمههایشان و زمین ند که بیشتر روستاهاها دریافتیکیه تعیین شد آشورتر

از بین رفت به ویژه که   شانم امیدشان به بازگشت به موطناند و تماترکیه شده
ها خودداری کرد. حکومت بریتانیا نیز دیگر قادر به مت ترکیه نیز از قبول آنحکو

حلی که برای مشکل عراق یافته بود هایی که قبأل داده بود نبود زیرا راهتحقق وعده
                                                   ی ما بود.پایانی بر امیدها و آرزوهای مردم رنجدیده

سکان ا یتحت مدیریت کمیتهها تعدادی از آشوری 3909تا  ،390های سالطی    
های نزدیک ا در دشتهدر بعقوبه اسکان یافته بودند. بعضی از خانواده حکومت

ی حریر در والیات مادیه، اقرا، شیخان )در والیت موصل( و منطقهنواحی دهوک، ع
        ز در شهرها سکونت یافتند. اربیل و بروری علیا پراکنده شده بودند. تعدادی نی
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نارضایتی موجب ی داده شده مطابقت نداشت جا که این نوع اسکان با وعدهاز آن   
ها در شرایط جدید چندان فرقی با زندگی تحت  در حقیقت زندگی آشوریمردم شد. 

حتی از بعضی از امتیازاتی که قبأل برخوردار بودند ها آنحکومت عثمانی نداشت و 
ت مدارسی بودند که تحت مدیریت افراد ایز محروم شده بودند. یکی از این امتیازن

ها برخوردار بودند. این مدارس از ها از آنشدند و تنها آشوریمذهبی اداره می
چنین دختران از امکان تحصیل در همشهرت خوبی برخوردار بودند و پسران و 

                                                                               ها برخوردار بودند.آن

تحت رضایت نداشتند ماری از مردم که از شرایط تحمیل شده بر خود شتعداد بی   
طی یک کمپین  3900معون پاتریارک کلیسای شرق بودند و در بهار رهبری مارش

ی دوهوک و اعتراضی از وی حمایت کردند. این اعتراضات در روستاهای نواح
ساپنا صورت گرفت. دولت عراق تالش کرد تا پاتریارک را مجبور به قبول 

شمعون از  ری اسکان کند. در این حین تعدادی از افراد وفادار ماتصمیمات کمیته
مرز سوریه گذشتند تا با نیروهای فرانسوی مستقر در آنجا مالقات و درخواست خود 

از قبول این ها عالم کنند. چون فرانسویها اآن  حاکمیترا برای زندگی تحت 
در عین حال مجبور به بازگشت به عراق شدند. آن عده کردند درخواست  خودداری 

ند اشتدبه عراق  هاتصمیم به جلوگیری از بازگشت آشوریمقامات عراقی که از قبل 
)نواحی فیش خابور و دیر ابونا( مستقر سوریه نیروهای نظامی خود را در مرز 

                                                                                           ه بودند.کرد

با شلیک نیروهای عراقی به    
که در حال بازگشت بودند،  ایعده

با جنگی نابرابر درگرفت که 
ها منجر به وجود شجاعت آشوری

شد. در نتیجه تعدادی  هاآن شکست
زگشتند. ارتش عراق به سوریه با

ی در ناحیهرا  ن عدهباقی آ
با شلیک  دیرابونا محاصره کرد و

گلوله به قتل رساند. تعدادی نیز که 
تمایل به جنگ نداشته و قصد 
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گریختند.     ان را داشتند به سوی کوهستان شهایبازگشت به روستاها و خانواده  

ها دستور داشتند دستگیر کنند. آن ها را تعقیب ونیروهای عراقی تالش کردند تا آن   
شوند او را به قتل برسانند. در بعضی از روستاها مقامات که مواجه می یتا با هر کس

ها در ناحیه ی دوهوک آشوریکردند. کاری میی قتل عام با ارتش هممحلی در قضیه
رده و ده کان پیاشای نه چندان دور از روستاهایصلهرا سوار کامیون کرده و در فا

. طی آن چند روز فضای وحشت و ترس روستاها را فرا نددبا مسلسل به قتل رسان
ها پدران و یا پسران خود را از دست دادند. گرفته بود و تعدادی زیادی از خانواده

ها وجود اجساد کشته شدگان در فضای باز انداخته شده بودند و امکان دفن آن
                                                                                             نداشت.  

کیلومتری دوهوک واقع شده بود، از بزرگترین روستاهای آن  8 سمیل که در   
 (Baz)ی بَز های قبیلهها آشورینفر که بیشترین آن 000محدوده بود با جمعیتی حدود 

اگوست شهردار  8دند. در بعدازظهر روز بو (Dez)و تعدادی نیز از طیاری علیا و ِدز
او وارد . به روستا آمد دوهوک در حالی که کامیونی پر از سرباز به همراه داشت

را تحویل دهند و اضافه کرد که  های خوده مردم دستور داد که اسلحهروستا شد و ب
 یاز وقوع جنگ در منطقه هراسان است و اگر ساکنان سمیل مسلح باشند درگیر

د. او به مردم اطمینان داد که تحت پرچم عراق که برفراز مرکز جود خواهد آموبه
وز بعد سربازان بیشتری به روستا پلیس در اهتزاز بود، در امنیت خواهند بود. ر

و شروع به خلع سالح کسانی که از  ـ که از شهردار خبری نبوددر حالیـ مدند آ
 دند . نمو ،آمدندروستاهای دیگر می

ها اطمینان حاصل آنروز  آندر ان سمیل مورد تجاوز و غارت قرار گرفتند. ساکن   
 در مقر پلیس پناه گرفتند اما یکبرای حفظ جان خود ند. مردم اافتاده هکردند که در تل

شان بودند دستور داد که به روستاهای سرجوخه به کسانی که از روستاهای دیگر آمده
 اریاز این کار خوددکنند این که احساس امنیت نمیبیان با ها و چون آنبازگردند 

های روستا بمانند. مردم اطاعت کردند و در در خانهها دستور داد که کردند به آن
ی مسلح به روستا رسیدند و ل نقلیهسائهای ارتش و وکامیون  ها،حین رفتن به خانه

 تش گشودند. آها آنان بدون اخطار قبلی بر روی ناگهان سرباز
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کشته شدند در حالی ها بودند نیز در میان آنزنان و کودکان  تعدادی از مردم که    
های سلسربازان مسلگرفته بودند فرار کردند.  ه مردم  پناهکجاییبه  دیگرکه تعدادی 

زده پناه گرفته بودند مستقر کرده وحشتهایی که مردم ی خانهخود را بیرون پنجره
سالم ن اردند تا اینکه همه کشته شدند. کسی از این کشتار جها شلیک کبه سوی آن و

د دیدند که هنوز سر پا هستندر نبرد زیرا اگر سربازان تشنه به خون افرادی را میبه 
 زدندبا مشت و لگد تا حد مرگ می کشتند و یا یده و با گلوله میها را بیرون کشآن

ند صبح روز بعد سربازان بازگشتکردند. ی کشته شدگان پرتاب میو سپس روی توده
عمق انداخته ی کمآوری و در یک حفرهرا در جایی که اجساد جمع خود تا قربانیان

 شده بودند دفن کنند.

ردی و بربریت صورت گرفت و به سخونکمال  ه درقتل عام سمیل جنایتی بود ک   
در  ت عراقای بر پیشانی حکومترین جنایات بشری و لکهعنوان یکی از وحشیانه
 تاریخ باقی خواهد ماند.

 

 

 :اینترنت منابع

1 - Simele, Wikimapia 

2 - Simele Massacre, Wikia 

3 - The Massacre of August 1933, In search of a safe 
heaven, past and present, Ishtar Broadcasting Corporation 
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ها در جنگ با داعشآشوری  
 

 شامیرام داودپوریان
 

ی پس از آزادسازی تمامی روستاهای آشوری اطراف رود خابور واقع در منطقه ܀ 
و میلیشیای آشوری صورت  دهاکرکه توسط ارتش سوریه و با همراهی حسکه 

ند. اگرفت، مشخص شده است که اکثریت این روستاها به طور کامل تخریب شده
 باشدامی آشوری که یک میلیشیای آشوری مییا شورای نظ NFSویدیویی که توسط 

دهد که اعضای این میلیشیا پس از ورود به تل شامیرام می منتشر شده است نشان
در این ویدیو کلیسای ماربیشو در این روستا اند. با روستایی مخروبه روبرو شده

ها شروع به بازگشت اکنون آشوری شود که با خاک یکسان شده است.نیزدیده می
اما  انداند، از جمله سی خانوار به روستای تل تامر بازگشتهه روستای خود کردهب

 اند هنوز خالی از جمعیت هستند.                                                    از آنجا که سایر روستاها به طور کامل تخریب شده

 بهدر حسکه سوریه  هانزدیکی محل زندگی آشوری در اییهجنگکه بعد از این ܀
جون ـ وارد شهرهای نزدیک حسکه  ،0وقوع پیوست و نیروهای داعش ـ در تاریخ 

خانوار آشوری   0000بیش از ها شدند هزاران نفر از ساکنان آنجا  که در میان آن
اند. این گریختهبه قمیشلی از طریق مرز ترکیه یعنی شهر نصیبین وجود داشت 

ا که هاند. در میان آنشخصی پناه گرفتههای مدارس و خانهدر کلیساها و  جویانپناه
ی داعش در اند صدها خانوار آشوری هستند که پس از حملهبه قمیشلی پناه برده

            دهکده آشوری نشین اطراف خابور فرار کرده بودند. ،0فوریه از  00تاریخ 

گروه فوریه توسط  00 تاریخ آشوری که در هایگروگان تعدادی ازتا کنون  ܀
اند. تعداد افراد آزاد شده آزاد شده بودندبه اسارت گرفته شده داعش شده تروریستی 

  است:                                                      به شرح زیرها و مشخصات آن

                                                                               نفر 00: مرداد( 30) اگوست 1

                                                                       : فرانسوا ساوا خرداد( 01) جون 31
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ساله از تل جزیره و دومین  80اولین نفر رمزیه رحانا  زن مسن، 0: خرداد( ،) می 01
                                                             ساله از تل شامیرام  00نفر یونیه کانون 

های یاترون مارکو و همسرش به نفر از تل شامیرام به نام 0: اسفند( 30) مارس 0
ی ساله و عمه 1نفر از تل گوران به نام ماریانا میرزا  0چنین نام وردیه یونان و هم

                                                                                        پدرش بوبو میرزا

گوران همگی از روستای تلنفر،  39 :اسفند( ،3) مارس 1  

بین کلیسای شرق آشوری و داعش انجام از طریق مذاکرات ها آزادسازی گروگان ܀
دالر درخواست کرده است. اما هنوز  300،000شده که در ازای هر گروگان مبلغ 

دیگری در اسارت داعش هستند که اخیرأ از طریق یک ویدیو  هایگروگان
                                                                اند. کردهدرخواست کمک 

به نام  روستای آشوری  0در حمالت اخیر نیروی هوایی ترکیه به شمال عراق،   ܀
 مورد اصابت قرار گرفتند.  ریجرگهاال، هاِیس، داودیه و مَ شارانوش ، َبز، بروری ب

تخریب  ساله دارد 3100که قدمتی را قدیمی آشوری  یداعش یک صومعهگروهک  ܀
در القریتین در نزدیکی حمص و نام دارد مارالیان  که  این صومعه. نموده است

به دست نیروهای داعش افتاد. قبل از این واقعه واقع شده است در ششم اگوست 
کردند. سریانی کاتولیک در القریتین زندگی می 000یانی ارتودکس و سر 3100حدود 

ی سریانی ارتودکس این صومعه در قرن پنجم قبل از میالد به عنوان یک صومعه
یو که ی کاتولیک شد. کشیش پائولو اولیتبدیل به یک صومعه 30بنا شد و در قرن 

ربوده شده بود و توسط داعش  0030مدیریت صومعه را برعهده داشت در سال 
                                                         سرنوشت او هنوز نامعلوم است.

باشد که با میی داعش تخریب معبد مشهور بل ـ واقع در پالمیرا ـ وحشیانهآخرین اقدام ܀ 
شده بود.  معبد بل در قرن اول میالدی بناتن مواد منفجره انجام گرفته است.  01استفاده از 

بود.             های پالمیرا تخریب شده ی سازهی پیش نیز معبد بل شامین از مجموعههفته  

 WWW.Aina.comمنبع: 
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 "آخرین پیام"
 

گسیخته افسار ای              
که همچو انگلی در کالبد "یهوَوه"             

   مایی!نده، خود میتن بر آور          
تست همچون دشنامیاهستی            
بر سرشت آدمی             
ای کین پرور، ای خصم             
    ... که  تاریخ و تندیس و سنگ را نیز          
زتو پناهی نیست،             
خشم و نفرین بر تو باد!            
     درسدر این جوالِن بی ُمهاِر بی دا          
  دریده تن و روانبر          
   لیک ِاستاده ُپر وقار              
به بانگی ُپر خشم            
ت را.ارسوا خواهیم کرد تدبیر ناپاک            
کینه توز و آزمند             
  دیگر بار و دیگر بار بر خروشان بر جان مان          
  د خوی را مزدوراِن فرومایه ی دَ           
... ویران ُکن، بسوزان،              
دیگر بار و دیگر بار خواهیم بساخت            
... و دیگر بار و دیگر بار، تاریخ را بر خواهیم نبشت            
با سرآغازی ُچنین،            
"آخرین پیام"             
این قوم به جان باخته را َسِر تسلیم نیست!           

 
 0030 انکیدو                                           
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ره خورشیددر   
 
 

مـوانـتـودن نـه گشـارم کـه کـت بـسـرهی هـگ  
مـوانـتـچشمم که غنودن ن رفته است خواب ز  

ش خوان به سر شاخ طرب بودم منرغ خـوم  
مـوانـتـرودن نــه ســم کــوایـوش نـامـده خــش  

مشـم و ستـو ز ظلر به خون است ـدلم از ده  
مـوانـتـودن نـه شنـرب را کـاز طـم سـه کنـچ  

تـده اسـوه آمـه محنت به ستـم از این همـجان  
مــوانـتـودن نـه خمــه کـنـیـم داد ز سـشـر کـب  
مان بودــرستـپهــــور ی هــایفـه از طــن کـم  
مـوانـتـودن نـمـه نـا را کـگ و ریـت رنـدمـخ  

دـیـخورشروشن ره ستم به عهد ببمن زان که   
مــوانـتـودن نـبـه نــا را کــق و وفـب عشـجان  

ولـیت ـگرچه ره تیره و پر شیب و فراز اس  
توانمودن نـکه بشیوه ن ـز سالک ایـن به جـم  

 
 

 شامیرام داودپوریان
33/1/91  
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های شادیاشک  
مریدوال                    

 
 

که از سقف آویزان شده است خیره  خاموشیی در بسترم دراز کشیده و به پنکه   
عمل وزد بهتر از پنکه ها میام. برق رفته است اما نسیم خنکی که از پنجرهشده
مرا  هر دو ساق پا اند. دردِ م را پوشاندهقطرات عرق بدن ،غم اینرکند. علیمی

هر  هایموجب شد که استخوان ،کند. دو ماه پیش ُسرخوردن در راهرودیوانه می
اند. دردی گشتان دست چپم دور موبایلم پیچیدهنا ،دردراه با هم. یم بشکنددو ساق پا

باعث شده و هایم مضاعف ناپذیر ساقفشارد، با درد تحملکه قلبم را در خود می
                                                          شود. شود که این فشار بیشترمی

من تأیید این که برای  ماس تلفنی هستم. تماسی از دامادم. یک تماسمنتظر یک ت   
در زندگی من، مونی من، برای  ترین فردام. باارزشپیوسته هابه گروه مادربزرگ

ی من فقط نوزده سال دارد و در زایمان در بیمارستان شهر پذیرش شده است. بچه
این یک خبر نیست اما برای  دانم که در دنیای امروزی مادر شدن است. میآستانه

                                                                                   من هست.

هفده سال داشت همسرم را در اثر یک حادثه از دست دادم. هنگامی که مونی    
 امفکر کرده بودم که زندگی من تمام شده است اما چنین نبود. در تم زماندر آن 

های بسیاری را برای و یک شغل ثابت ـ  رنج ها  ـ بدون تحصیالت عالیاین سال
بزرگ کردن مونی و فراهم کردن آسایشی که یک کودک قشر متوسط  انتظارش 

آموز خوبی را دارد متحمل شدم. اما نتوانستم او را به کالج بفرستم هرچند که دانش
                                                   .بیشتر تحصیل کند بود که آرزو داشت

ده ساله شد پیشنهاد ازدواجی از یک مرد نجیب و شاغل یعنی وقتی دخترم هج   
مرا تغییر داد و همراه آن زندگی مرا.  این مسئله زندگی مونیِ  دامادم دریافت کرد.

کنم. ندگی میی ناشاد زاو با شوهرش به شهر رفته بود و من به تنهایی در این خانه
                                                   دور است.از من مونی، تنها شادی من، 
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خیلی زود حامله شد. این او را به کالج بفرستد اما مونی قول داده بود که  دامادم   
که نوزاد متولد شد دهد که بعد از اینهم اشتباه نبود! و حتی اکنون هم اطمینان می

اما دلیلی وجود ندارد که به دامادم  .دانمونی را برای تحصیل بفرستد. من نمیم
ز او خوب من است که ا داشتنی برای مونیِ شک کنم. او شوهری خوب و دوست

مرا شاد خودِی خود به  کند و دخترم با او خوشحال است. این مسئلهنگهداری می
که او هم با دست و دل بازی شود موجب ترسش می سن مونیگاهی اوقات   .کندمی

دهد من مانند بوکسوری کند. هرگاه او این سخاوت را نشان میبه من منتقل میآن را 
                             شود.میوحشتم شوم و زندگی باعث دست ضعیف مییک

توانم حرکت کنم  به همین دلیل مواظبت ام نمیاین روزها من بدون کمک خاله   
او مجبور بود که برای رسید به همین دلیل ز مونی غیر ممکن به نظر میکردن ا
ها یک نفر را برای مواظبت از او استخدام ریزی کند. آندر شهر برنامه زایمان

 شودمی ماهچند یرممکن است، ای هردوی ما غجا که مسافرت برکرده بودند. از آن
از طریق موبایل بوده است.  ا تماس منتنهتا کنون ام. از آن زمان که دخترم را ندیده

ها و ترین شکزند تا مرا حتی در احمقانهبی شماری به من میهای او تلفن
کنم که یک مادر چه تأثیری بر فرزندان خود هایش شریک کند. من درک میترس

و به او  ندنکتواند داشته باشد. کلمات من که حامل عشق هستند او را قوی میمی
دهد.می در سرنوشت یک زن وجود داردایی را که هرو شدن با چیزشجاعت روب  

دانم بود که من به اهمیت یک موبایل در زندگیم پی بردم. من نمی در آن هنگام   
تماسی با گونه که قادر نبودم هیچ ین معنا ابهکردم بدون موبایل چگونه سر می

زندگی  و هنوز برای او امزندگی کردهبرای او حال به دخترم یعنی کسی که تا 
                                                                                            داشته باشم.  کنم می

 ؟ی من نورس باشدافتد اگر بچهچه اتفاقی مییک بار او از من پرسید "آمی،    
دیدم به من گفت که اولین آنجا  دختر دیگری که وقتی من برای معاینه رفته بودم

                                                            یک نوزاد نورس بود." اشبچه

خواهم که مثبت باشد، که دعا بخواند و به چنان مسائلی فکر من همیشه از او می   
او  ،کنی؟" با این سوالمی رنکند. یک بار دیگر پرسید "آمی، اگر من بمیرم چه کا

های او همیشه مرا در جا بود. ترسنابود کرده زندگی خوب مرا  ،در آن لحظه
                                                                             کند. خشک می
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اما آن زمان در این باره فکر تر بودم. شدم از او جواناو مادر که من هنگامی   
حتی  زده شده بودم.هیجان ،ی منمن فقط به خاطر بچه، بچه ی نکرده بودم.چندان

هایی هم داشتم کسی نبود تا از من حمایت کند. مادرم زن خشنی بود و اگر ترس
توجهی به من نداشت. گاهی اوقات نادیده گرفته شدن مفید است. هنگامی که موعد 

ام، د جذابم، مونیزایمانم رسید، ترس بر من غلبه کرد اما خیلی زود از دیدن نوزا
                                                                         خیلی خوشحال شدم.

توانم مرگ او را تصور . من حتی نمیه بودنی باعث وحشت من شداما سوال مو   
من گریه کرده و او را به خاطر سوالش سرزنش  دهم همراه او بمیرم.کنم. ترجیح می

                                                                                     ه بودم.کرد

ش اشتر به فکر دخترم و زندگییکنند، اما من بدانم مادران دیگر چه فکری مینمی   
اهانه باشد اما این یک حقیقت است. به دنیا واش. شاید خودخهستم تا زندگی بچه

آیند زیرا هزاران بچه هر روز به دنیا می اتفاق چندان بزرگی نیستآوردن یک بچه 
های ما یا افراد نزدیک ما اتفاق ها وقتی برای بچهترین چیزاهمیتبیاما حتی 

                          موضوع همین است.شوند. ترین اخبار میافتند تبدیل به مهممی

آرام کنم. فقط به او گفته بودم که چنان اتفاقی  م چگونه او راستداناما باز، من نمی   
مانند از همان لحظه برای او نخواهد افتاد. اما ترسی که در قلب من جا گرفت 

                              ""من بدون او چه کار خواهم کرد؟ ی ناخوانده آنجا ماند.همانیم

من قادر  ،جه به شرایط ماهمیشه بهترین دوست او است. اما با تویک دختر مادرِ    
هایش به من احتیاج دارد با او باشم تا تمام ترس هر زماناز نیستم هنگامی که بیش

کند اما دانم که کمکی نمی. میکنمبه خاطر بی فایده بودنم گریه میرا دور کنم. من 
                           این تنها چیزی است که در حال حاضر قادر به انجام آن هستم.

کند، مرا با زندگیم، با نفسم موبایلم را، چیزی را که با صدایش مرا زنده می   
اترین به مانند یکی از گران ،شود تمام درد را فراموش کنمکند و باعث میمربوط می

ها واهم به آنخنمیجدیدی نیست!  کنم، خبرآن را بررسی می .کنماشیاء پیدا می
                                                                 ان شوم.شزنگ بزنم و مزاحم
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گذرند. از ذهنم می یگیرد. افکار بدقوت می مگذرد ترسور که وقت میطهمین   
توانم. من یک قدیسه نیستم تا بر تمام احساساتم غلبه کنم آرام بمانم اما نمیعی میس

                                                             کنم. من یک زن عادی هستم.

شوم که اگر آرام نشوم و بر شوند متوجه میطور که افکارم پریشان میاما همین   
 اماین کار به من کمک کند. به زندگیتواند در هایم غلبه نکنم کس دیگری نمیترس

کردم اوقات ی میزمانی که به عنوان یک بیوه و بدون یک حامی زندگکنم. فکر می
ای را به . اما بر تمام آن موانع غلبه کرده و زندگی نمونهامبسیار بدی را گذرانده

ام ام، تا آنجا که در توانم بوده آموزشش دادهمن یک دختر بزرگ کرده ام.پیش برده
                                                      ام.و او را به یک مرد خوب شوهر داده

ترسم. اما ام اکنون از از دست دادن فرزندم میمن، که این همه راه را طی کرده   
د؟ آیا نتایج مورد ندههای ما چیزی را تغییر میکند؟ آیا ترسآیا نگرانی کمکی می
                                                                    د؟نکننیاز ما را فراهم می

کنم تا به کنم قوی باشم. بیشترین سعی را میم. سعی میروبه فکر فرو می   
بندم. ایم را میهر حالی که کسی دوروبرم نیست، چشمچیزهای خوب فکر کنم. د

هایم را در فکرم کنم تمام چیزهای خوب را جلوی چشمم و تمام موفقیتسعی می
                                        ستم.کنم دعا کنم اما قادر به تمرکز نیبیاورم. سعی می

عرضه به او کنم که هر کسی باید با چیزهایی که زندگی به خودم یادآوری می   
ای خودش را بدون توجه به ههر کسی باید بدیکند، خوب یا بد، روبرو شود. می

                                                                مغلوب کند.  هستند،اینکه چه 

ین حتی فشار بر موبایل ا ،گیرم. با افکار مثبت درون ذهنمتر میرا محکم موبایلم   
 یل در دستمدهد. موباهستم به من می یماهکه در حال غلبه بر ترسرا حساس ا

تپد بلکه ضربه مینه فقط دانم که قلبم کند. میزنگ زدن می لرزد و بعد شروع بهمی
دهم.                       میام گوش در حالی که تلفن را به گوشم چسبانده زند.می  

                                                                 "آمی...!" صدای دامادم است.   

                                شده است.شوم که صدا در گلویم خفه "ها..." متوجه می   
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     خدا ما را برکت دهد... بچه یک دختر است! مونی و بچه هردو سالم و خوب"   
                                                                  هستند. خوشحال باش آمی!"

                                            درنیامد. خدا را شکر کنم. اما صدایم خواستم   

                                                                               آنجایی؟""آمی،    

                                                   کنم، خدا رحم کرده است!"تا، من گوش می"ها بِ    

رم. گذاونی و بچه، موبایل را پایین میی مبعد از یک صحبت مختصر درباره   
کوچک من یک مادر شده است، مادر یک دختر دیگر. شاید روزی او هم  ونیِ م

نباشد  ورطاست اینهم بشود، اما ممکن  امر این فشار عصبی که من تحمل کردهدچا
                                              و در آن زمان شاید دخترها جسورتر از االن باشند.

نی ی که صورت ماکه نوزده سال پیش هنگامهایی های شادی، همان اشکاشک   
قلبم  ،غلطند. مهمان ناخواندهرا برای نخستین بار دیدم ریختم، بر روی صورتم می

را ترک کرده است. مطمئنم که قلب دخترم را هم ترک کرده است. دخترم مرا دارد 
                            هایش را دور کند؛ و من باید خودم این کار را انجام دهم.تا ترس

                    

    باشد. ی اهل هندوستان میمریدوال یک نویسنده ܀

 منبع: اینترنت
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النهرینموسیقی در بین  
 

شامیرام داودپوریان                      
 
 

دار النهرین دوستکه مردم بین ی این امر استدهندهشواهد تاریخی نشان      
ها را تشکیل بودند و موسیقی بخش مهمی از زندگی مذهبی و مدنی آنموسیقی 

در  ه است.جزء اساسی سرگرمی آن سرزمین بود موسیقیدر حقیقت . ه استدادمی
ها در دانشد. موسیقیمینا نواخته ی از آوازها برای الهه اینازیادبسیارتعداد سومر 

را در خاورمیانه تشکیل  ند و همواره قشر مهمیدیدتعلیم می ایمدارس ویژه
 های روزانه و مراسم انجام شده در معابددادند. موسیقی و رقص بخشی از جشنمی

می شد. موسیقی نواخته در مراسم ازدواج و تولد افراد خاندان سلطنتی نیز بود و   

ور که امروزه طدرست همان ،موسیقی اغلب با آواز خوانی و رقص همراه بود    
شود که رقصندگان در دو ردیف مقابل ژه در سوریه دیده میدر شرق و به وی

ف زدن و هلهله کردن موسیقی را ان با کرگحالی که تماشا، دررقصنددیگر مییک
حرکات جنگی را تقلید ها در آنهایی هم وجود داشت که کنند. رقصاهی میرهم
شوند که می در بعضی از تصاویر کشف شده مردانی  دیده ند به عنوان مثالکردمی

                                 وبی هستند.کبه دست دارند و مشغول رقص و پای عصا

ها را نام برد. این توان طبلالنهرین میاز وسائل موسیقی مورد استفاده در بین   
های توخالی درختان یا کدوی حلوایی توخالی که پوستی بر ها با استفاده از کندهطبل

 (UB)ی طبل در سومر اوب شدند. نام عامیانهکشیده شده بود ساخته می هاروی آن
نوع بردند. ها احتماأل لفظ "اوپو" را برای انواع طبل به کار میبود و کلدانی

نوعی طبل ویژه که شبیه شد. نامیده می (Tabil)تر این طبل به سومری طِبل کوچک
 (BALAG)گرفت که بلغ قرار میساعت شنی بود برای مراسم مذهبی مورد استفاده 

بوده  Balaggu) یا Pelagga،)ܸܦܵܠܵܓܐنام داشت. نام کلدانی و آشوری این طبل ِپالگا 
شد. بلغ نه تنها در مراسم مذهبی بلکه در اعیاد است که معموأل از چوب ساخته می

گرفت. عالوه بر آن، بلغ در دست زنها هم مشاهده شده هم مورد استفاده قرار می
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ر در معبد خدای ماه دت و گفته شده که "لی پوشیائو" دختر بزرگ شاه نارامسین اس
آید که بلغ آواز های قدیمی چنین برمیاز لوحه ی بلغ ـ دی  بوده است.نوازنده ،اور

سرایان موجب تسکین شد که آواز خواننده به همراه همکرد و سبب میرا کامل می
 جمعی. وقتی در یک حرکت دسته"را نرم گرداندآه وسوز دل "که اندوه شود یا این

مردان شهر را آرام کرده و به تعالی "توانست شد میبخش صدای آن شنیده میشادی
  معنوی سوق دهد".

بوده که در ساختمان آن مس به کار رفته بود و  (Dub)نوع دیگری از طبل دوب   
مس می باشد. طبل دوب  را داشت که در اکدی به معنای  eruبه همین جهت عنوان 

، در عربی به نام داب (Budbudika)بودبودیکا  ،(Dudi)در هندوستان به نام دودی 
در سانسکریت به نام دون دوبی ،  (Dabdabi)در گرجی داب دابی  ،(Dubdub)داب 

(Dundubhi)  و در مجاری به نام ُدب(Dob) .هنگام  مورد استفاده قرار گرفته است
دار، دایره زنگی و از اوب همراه با نی مضاعف زبانه ،میهای رسرکت هیئتح

    شد.ها استفاده میدیگر طبل
 
 
 
 
 
 
 
 

 که صدایبه نام جیرجیرک متداول بود مالشی در میان اقوام کلدانی نوعی طبل    
 (Chichrra) ا های کوچک مالشی در اسپانیا دقیقأ شیشرکرد. طبلجیرجیر تولید می

 شوند.نامیده می زرعهجیرجیرک میا 
گرفت دایره زنگی یا النهرین مورد استفاده قرار میساز دیگری که در بین   

اهی بعضی سرودها و دعاها مورد استفاده ررای همد بتمبورین بود. این ساز در معاب
ی خود با عنوان اصطالحات موسیقی بابلی گرفت. دکتر لنگدون در جزوهقرار می
آورد که کند و دعایی را به طور کامل میرا ذکر مینام پنج مزمور  ،و عبری
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 خطاب به خدای "آنو" است. 
اکثرأ  ،این ساز برای نواختن

باال نگه داشته می شد و گاهی 
ی چپ قرار اوقات روی شانه

شد. روی گرفته و نواخته می
یک قطعه کودورو یا سنگ 
مرزی متعلق به دوران کاسی 

ی لوور نگهداری می شود، این ساز توسط یک هق.م.( که اینک در موز 3100ها )
شود که در جلوی یک دوشیزه نواخته می

هیئت هفت نفری از مردانی که تار دسته بلند 
نوازند قرار گرفته است. دایره یا تنبور می

(Daire)  عربی، دایره(Dayere)  فارسی و
ه همین قفقازی نیز امروزه ب (Dahare)داهاره  

 شوند.میشکل به کار برده 

ورین نیز نوعی طبل دایره زنگی یا تمب   
. این ساز قابی کم عمق دارد که بوده است

معموأل بر یک طرف آن پوست کشیده 
 (Adapu)ها آن را آ ـ دا ـ پا شود. سومریمی
عبری نیز   (Toph)هندی و توف  (Duffde)تبدیل شد. دفدنامیدند که بعدأ به دف می
ف به که دبا توجه به اینید که آوال پیش می. اینجا این سر همین ساز هستندگبیان

تواند می  (Timbrel)ی انگلیسی تمبرلآیا کلمهی زنگ بوده است صورت یک حلقه
 " باشد؟ ی گرفته شدهحلقه"آشوری به معنای   (Timbu)ی تمبومشتقی از کلمه

د که رسنظر می زنگوله یا سیستروم است. بهالنهرین یکی از سازهای جالب بین   
در آشور آویختن زنگوله بر گردن اسب یا قاطر به عنوان تجمل بسیار رایج بوده 
است. کاهن بزرگ از این وسیله که توسط یک نخ یا زنجیر به گردن خود آویزان 
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در خواندن اوراد و به منظور دور کردن  ،کردمی
دهد نمود و این نشان میمیشیطان، آفت و بال استفاده 

دور  ی استفاده از صدای زنگ به منظوراندیشه که
 د.گردکردن ارواح شریر به دوران بسیار کهن بازمی

از سازهای مورد استفاده در یکی دیگر فلوت    
 (Ti –Gi)را تی ـ قی  و آن  النهرین بوده استبین
 (Tegu)قو یا ته (Tigu)قو ها آن را تینامیدند. کلدانیمی
اسم آیینی معبد بسیار مورد نامیدند که در مرمی

 0311ی که حاکم الگاش ـ در فاصلهآ احترام بود. گودِ 
های خاصی به ی سوم ق.م. آموزشی دوم هزارهدر نیمهق.م ـ بود  0301ق.م. تا 
دهد "در آموزش نواختن فلوت اش میسیقی معبد جدیدالتعمیر خود در الگمدیر مو

از شادی سرشار کنید". در همان دوره جد و جهد داشته باشید و حیاط جلویی را 
ی دانان معبد اور وجود داشته، معبدی که محل عرضهآموزش مشابهی برای موسیقی

  دانان سومری بوده است.هنر موسیقی

فلوت "تی ـ قی" فلوت هفت نتی نیز نامیده می شد. در شعری در ستایش معبد    
دانان با هفت ه می شود"موسیقیق.م.( چنین خواند 0000انکی در اریدو )مربوط به 

 نوازند".انگیز مینتی لحنی غم

سوت سوتک نیز نوع دیگری از نی لبک بوده  و ممکن است اسم بابلی آن    
ی آشوری این ساز جای لب با سوراخ انگشت های اولیهبوده باشد. نمونه "اوکو"

کوچک" بوده  "غازن ت شده است. گفته شده است که نام آدارد و از گل پخته درس
 نامند.می (Coucou)هی شبیه پرنده است و در فرانسه آن را کوکو چون که شکل آن گا

النهرین بوده که اولین سند آن نی زبانه دار نیز از سازهای مورد استفاده در بین   
ن تریسنگ الجورد از یکی از قبور قدیمیجنس تصویری است که در یک مهر از 

ه دهد کبه دست آمده است. این تصویر میمونی را نشان می های پادشاهی اورسلسله
توسط حیوانات دیگر احاطه شده و در زیر یک درخت مشغول نواختن این ساز 

ها "نابو" بوده است و در میان کلدانی ها "نا" و درباشد. نام ساز در بین سومریمی
و در ایران نی  (Sanai)شود. در هندوستان سانای نی نامیده می میان اعراب هنوز 
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ک شد. در یاز این ساز برای القای حس شیون و استغاثه استفاده میان نام دارد. انب
ق.م.( چنین گفته شده است"چوپانان برای  0000بانی برای انلیل )حدود رعشای

ر نشینند." در یک مرثیه که توسط ایشتانواختن نی لبک تأثربرانگیز بر زمین می
  خوان است"کند "قلب من یک نی مرثیهه وی چنین شیون میبرای تموز خوانده شد

شد بلکه در مراسم پرشور و افزا استفاده نمیاما از این ساز تنها برای موارد غم   
 در جشن های سرورانگیز گذاری معبد نیز حضور داشته و به شرکت آنبنیان نشاطِ 

ی آوازهای سامی در هم اشاره شده است. در سیاهه
انبان به نام ای که در آشور پیدا شده از نوعی نیلوحه
که دارای زبانه بوده است اشاره شده و ذکر  (Kitmu)کیتمو

انه که توسط ی عاشقشده که این ساز در سرودن هفده ترانه
اهی کرده است. در اغلب رها خوانده شده همزن

از نوع اوبوا دار زبانهنوعی نی ،های آشوریبرجستهنقش
شود که انتهای گالبی مانندی دارد و پاسو دیده میبه نام 

شکل شبیه آن امروزه در میان اعراب ضوماره و سوریانی 
شود که همان سورنای ایران و یا نی سوری خوانده می

ام شده که نالنهرین استفاده میسونای چینی است. نوعی نی مضاعف نیز در بین
بوده است که بیشتر با  ((Halhallatuتو و نام کلدانی آن هلهله (Sem) سومری آن ِشم

مس یا مفرغ و گاهی نیز با نقره ساخته می شد . اگر از چوب یا نی ساخته میشد 
  نامیدند.آن را قیش هار ـ هار می

 ساکنان به عقیدهالنهرین بودند. بوق و شیپور نیز از سازهای معمول در بین   
شد از قدرت بوقی شکل تولید میالنهرین صداهایی که از انواع سازهای بین

ای بسیار قوی برای بیرون راندن شیاطین اسرارآمیز مقدسی برخوردار بود و وسیله
ی ق.م.( دو پیکره 0000و فراری دادن دشمنان بوده است. در معبد ماری )حدود 

دمند را در دست ها میهایی که در آنسومری یافت شده که اشیایی خم شده مثل شاخ
 ند.اگرفته

این لوح  در یک لوح باستانی سومری روش ساختن بوق شرح داده شده است.   
ی بسیار دور ق.م.( به سنت دوره 39،0ی الرسا است )حدود که متعلق به دوره
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باستان اشاره دارد زیرا در آن یکی از کارهایی که توسط گیلگمش قهرمان سومری 
تجوی درخت زندگانی است. او در جس شود کهانجام شده این گونه توصیف می

د یابوی خود یک درخت توخالی میداستان بسیار مختصر است: گیلگمش در جستج
. کوشدتبر خود برای شکستن درخت میکه ماری در آن النه کرده است، او با 

نند، گیلگمش مار را کاند پرواز میهای درخت النه کردهپرندگانی که در شاخه
های درخت به ورد. بعد از تقدیم سرشاخهآیشه درمیشد، سپس درخت را از رکُ می

های آن و از یکی از شاخه (Pukku)ی آن یک پوکو سرور خود، الهه اینانا، از ریشه
ی انجام کار او ازدحام ازد. از مردم شهر که برای نظارهسمی (Mekku)یک ِمکو 

د که صدا کو هستنشود تا ساکت بمانند، تنها پوکو و مِ اند خواسته میکرده
نا به شود. بآورند. به درخواست گیلگمش یک نگهبان شب بر آنان گماشته میبرمی

 لوح مذکور کلمات چنین هستند:

 ای داشت، او یک دایره کشید؛کو جدر محلی که پو     
 ، و به خانه رفت.دپوکو را در جلوی دایره قرار دا     
 ده شده بود؛دایره کشی دم او به میدان نظر افکند، در حالی کهحصب     
 مردمان پیرتر لب از لب نگشوده بودند؛     
 ایی دختربچهولی با گریه     
 کو در "سرای بزرگ" )دنیای دیگر( افتادند.مِ پوکو و      
 های خود را جلو برد ولی نتوانست آن دو را بگیرد؛گیلگمش دست     
 ها برسد؛او پاهایش را جلو گذارد ولی نتوانست به آن     
 ی خود را برگرداند؛پریدههای گیلگمش سرازیر شد، او صورت رنگاشک     

 "اوه پوکوی من! اوه مکوی من!        
 چه کسی پوکو را از زمین خواهد خواند؟        
 کوی مرا از سرای زیرین بخواند؟"چه کسی "مِ         

 مستخدم انکیدو به او گفت:     
 ریزی؟ چرا قلبت غمگین است؟ا اشک میارباب من، چر        
 امروز پوکوی تو مرا از زمین صدا زد        
 مکوی تو مرا از سرای زیرین صدا زد."        
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رسیم که پوکو و مکو از چوب توخالی ی قطعی میبه این نتیجه توصیف از این   
ه تولید کنند کتا صدایی  اندگر را شکل دادهسازی معجزه با همهر دو ساخته شده و 

جا که روح انکیدو را از سرزمین مردگان صیت احضارکنندگی داشته باشد تا آنخا
با وجودی که در این لوح نام دو ساز ذکر شده ولی مسلمأ هر دو یکی  بازآورند.

ی پوکو و شعر باال از هر دو وسیلههستند زیرا هر چند در اول و آخرین بخش 
گوید. از یک متن ادبی ان تنها پوکو است که سخن میمکو نام برده شده اما در داست

دند شرای منظور واحدی استفاده میبشود که این دو لغت دیگر این طور مشخص می
های ان نیستند. اما با بررسی نوشتهسند به شکلی به هم مربوطند ولی یکو هر چ

ی خالی ـ شود که مکو ـ شاخهها این نتیجه حاصل میمیخی به کار رفته در لوحه
کو شد و پوبرای لوله  شیپور به کار می رفته است. مکو گاهی هم از نی ساخته می

ساز طوری بوده که وقتی آن را عمود بر روی  یی درخت. قسمت شیپوراز تنه
 در ایران اسم بوقهم حتی امروز  گرفت.گذاشتند ایستاده بر جای قرار میزمین می

(Boug)  یا بوگ(Bugue)  ی کهن ریشه  شود.مییک هورن کوچک اطالق عربی به
 از شیپورهایدمیدن، غرش کردن" زیربنای بسیاری بوق به معنی "پف کردن"، "

 آسیایی است. 

ها گوید: در میان آشوریها میترین ملتآنژل در کتاب خود به نام موسیقی قدیمی   
ارای قدمتی بوق صدفی رواج داشته است. این ساز بدون شک د یا (Conch)کونش 

ای از آن در میان نمونه ه است.های مذهبی ویژاد و متعلق به آیینبسیار زی
یا ی بریتانت آمده است که اینک در موزهی نینوا به دسهاباستانی ویرانه یمجموعه

شود. این ساز در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد از جمله در نگهداری می
در  .مه، بورنئو و جزایر اقیانوس آرامت، آنام، برهندوستان، ایران، افغانستان، تب

های گذاری خطابهینی ـ فراخواندن نمازگزاران و نقطههند از آن برای مراسم آئ
های اخیر به عنوان بوق حمام شود. در ایران تا سالکاهنان ـ در معبد استفاده می

 استفاده می شده است.

 ،نهرین سازهای زهی مانند رباب، کمانچهالاز دیگر سازهای مورد استفاده در بین   
به معنای صدا و   (Al)ها آلاند. چنگ در میان سومریبربط، تار و قانون بوده

شد. پیدایش به معنی زه کشیده نامیده می (Gis Zag _ Sal)موسیقی یا قیش ضاق سال 
ت خی سادادند با این اعتقاد که وی در شیوهآن را به خدای بزرگ انلیل نسبت می
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سر آن از سنگ  آن رهنمودهایی ارائه کرده است.
های آن مانند صدای ترین زهالجورد و صدای بم

یک بوق ساخته شده از شاخ گاو نر به گوش 
رسیده است. این ساز را برای اجرای سرودهای می

ن را مقدس دادند و آقدیر و سرنوشت ترجیح میت
 دانستند.می

مأل مردمی یک نوع چنگ در آشور نقشی کا   
داشته و در آن زمان احتماأل به عنوان "سلطان 

شده است. در یک لوح بابلی که سازها" شناخته می
برای یادبود تجدید شهر و معابد آن در قرن هفتم 

است به چشم  (Caggal)ال یا چاگ (Zakkal)ق.م. نوشته شده نام آشوری آن یعنی زاقال 
مدگویی به پادشاه جدیدی که توسط آوش. در تصویر فوق این ساز برای خخوردمی

شتو شود. نام این ساز در زبان پآشور بانیپال فاتح برای شوش تعیین شده استفاده می
تر شده و تبدیل به چنگ گردیده که نام شود که در فارسی کوتاه"چنگال" تلفظ می

ر د هندوستان تبدیل به چنگ و ام دراست. مشتقات این ن این ساز عمودی در ایران
 نک شده است.ب به جَ اعرا

های بزرگ و کوچک از بربط  در اندازه و ها برای هم نوازی با چنگسومری   
له مجین ساز در میان اهالی سوبارتو منکردند. اهای مختلف نیز استفاده میشکل

ها آن را به عنوان شد. عبرانیها استفاده میها و عبرانیها، عربها و فنیقیسوری
در  (Kinnara)نامیدند که معادل کینارا  (Kinnor)ی اختیار کرده و آن را کینور ساز مل
بوده که بعدأ توسط  بط یک ساز محبوب مردم سامی و کلدیبر .آرامی استتلفظ 

یژه والح و به شکلی استادانه ساخته شد. بربط بهها اصیعنی سومریها ی آنهمسایه
نظر بوده است. در سرودی برای ایشتار  ی آواز موردبه عنوان یک همراهی کننده

ی آل ـ قار سخن بگویم گوید "آرزو دارم با تو به وسیله( شاعری میق.م. 0300)حدود 
انان معبد الگاش این گونه دشیرین است". گوِدآ سرپرست موسیقیکه صدایش 
 ی آسایشتنگی و افسردگی از شهر و از خانهکند "برای دور کردن دلراهنمایی می

 ی نین گیرسو و بابا( از صدای ال ـ قار استفاده کنید".اتاق حجله)
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النهرین نوعی چنگ همراه با یک جعبه موسیقی پوشیده شده با پوست وجود در بین   
 شد. داشت که در حین راه رفتن نواخته می

النهرین ظاهر گردید و در ی دوم ق.م. در بینسازی زهی است که در هزاره ،تار   
یز در همین حدود پیدا شد. تارهای آشوری به طور مشخص تحت عنوان مصر ن

ها ای مربوط به قرن هشتم ق.م. نام آنشدند و در لوحهشناخته می (Sinnitu)تو سینی
نی تو به معنی دوزهی بوده است یهمراه با دیگر سازهای موسیقی ذکر شده است. س

است. البته بعدأ به تعداد تارهای آن  الذکر دارای دو زه بودهبه معنی این که تار فوق
بور مورد خاورنزدیک به اسم تن ی وسیعی ازاضافه شده است. این ساز در منطقه

 (Pandur)رسد که نامش پاندورگیرد اما در دوران ابتدایی به نظر میاستفاده قرار می
 (Panturi)گرجستان پانتوری  ردو  (Pandir)ارمنستان پاندیر تنبور در ثبت شده است.

زان النهرین به میی تنگاتنگ با بینا به دلیل موقعیت و رابطهرهنام دارد. این کشو
 و مشخص شده که بسیاری از کلمات اندی از فرهنگ آنجا تأثیر گرفتهاقابل مالحظه

اروپا آسیایی کوهستانی آمیخته آشوری برای منظورهای عمومی با زبان این مردم 
 کمان معنیبه   (Pan_Tur)پانتور ته است. در زبان سومریو مورد استفاده قرار گرف

 .باشدکوچک می

 3100ها )حدود ی کاسیمتعلق به دوره  (Kudurru)سنگ مرزی بابل یا کودورو   
با حضور هفت مرد را  ی لوور است اجرای یک برنامهق.م.( که اکنون در موزه

ی خود است و به سیمای دهد که هر یک مخلوقی متفاوت با فرد پهلوینشان می
شترمرغ، پلنگ، است، گاو نر، گوسفند، بزگوهی و 

ی یک زن که شیر تصویر شده اند. این افراد به وسیله
شوند و هر یک ینوازد سرپرستی ممی (Tembrel)تمبرل 

نوازند. این به دست گرفته و می از مردان یک تنبور
در ای ساز دو تاری هنوز هم به عنوان یک ساز قبیله

میان مردم قرقیز و کالموک در نزدیکی دریای خزر 
شود و باالالیکا که در اصل دارای دو سیم بوده  دیده می

و جزو سازهای ملی روسیه شمرده می شود منشعب از 
بور ی پاندور به تنت. باید تأکید شود که تغییر کلمهآن اس

 ی زبان رخ داده است.بر اساس قوانین شناخته شده
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ها به خوبی شناخته شده بود گری که در روزگار امپراطوری آشوریدی ساز   
باشد. نام سومری و کلدانی آن ی عمومی نداشت قانون یا سنتور میاگرچه استفاده

یونانیان )حدود  یدر یک لوح متأخر مربوط به دوره بسیار مورد تردید است اما 
یشتار برای معبدی در آگاد ق.م.( که شامل یک سرود به دو زبان که در ستایش ا 0،0

( به اسم من روی سا ـ   Narدانان )نار،خوانیم "موسیقینوشته شده است، چنین می
 بنوازند". (Sa_Li_Ne_Lu)لی ـ نه ـ لو 

فهرستی از آوازهای سومری و آشوری که توسط دکتر اِبِلینگ منتشر شده است    
صالحه، مزامیر ی وسیعی از موضوعات از جمله نمازهای محاوی مجموعه

ها اشعار پیروزی باشد. در بین آنای میسلطنتی، آوازهای خشن و سرودهای مرثیه
های مربوط به موسیقی گران و شبانان، گزارشو قهرمانی، آوازهای محلی صنعت

ی بلند باالیی از آوازهای عاشقانه برای هر دو جنس مذکر و مونث به و نیز سیاهه
 خورد. چشم می

ی را آمرثیه "3900یدنی در کتاب خود به نام "یادداشتی بر دوران گوتی، آقای س   
نوشته شده است. در ق.م.  090عرضه کرده است که روی یک لوح بابلی متعلق به 

ای خواسته شده است که برای این لوح از زنان شهرهای مختلف سومری و کلده
انند. خوانندگان گری گوتیان است مرثیه بخوسرنوشت شومی که ناشی از ستم

ی جغرافیایی متمرکز در اطراف اوروک )سومری( شهرهای ذکر شده به دو منطقه
رسد که این مرثیه توسط دو گروه اند و به نظر میو آکاد )کلده( تقسیم می شده

سرودخوان اجرا می شده که هر یک به طور متناوب خطوط شعری را که مربوط 
ه از ی پیشرفتد. اگر چنین باشد این مورد یک نشانهانخواندهی خود بوده میبه منطقه

 ای شمرده خواهد شد.موسیقی برنامه

 منبع:

 ـ کتاب زندگی روزمره در بابل و آشور نوشته جورج کونتینو 3 
 ی محسن الهامیانی فرانسی و.گالپین، ترجمهالنهرین نوشتهـ موسیقی بین 0
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 حاتم طائی
 شامیرام داودپوریان

 
باشد، در ادبیات عرب به ائی که یک شخصیت تاریخی مشهور میحاتم ط   

معروف بوده است. سعدی، شاعر بزرگ ایرانی در یکی از  وت بخشندگی و سخا
 " است: حاتم طائی را گفتندچنین نوشته که در کتاب گلستان ثبت شده   اشعار خود

زی چهل شتر " بلی، رو ای؟" گفتیا شنیده تر در جهان دیدهمتهاز خود بزرگ
ی صحرایی به حاجتی برون رفته قربانی کرده بودم امرای عرب را. پس به گوشه

به میهمانی حاتم چرا نروی که " را دیدم پشته فراهم آورده. گفتمشبودم. خارکنی 
                                                    گفت: "اند؟خلقی در سماط او گرد آمده

      ی نـبــردمنت از حـاتـــم طــائـ   عمل خویش خورد        هر که نان از  
مردی از خود برتر دیدم."                                     من او را به همت و جوان  

کتاب خود به نام نقد تطبیقی ادبیات  25ی دکتر سید جعفر سجادی در صفحه   
سیحی( نام برده و به نقل از شوقی ایران و عرب او از او به عنوان یک نصاری )م

 حنیف ) در کتاب تاریخ ادب جاهلی( چنین نوشته است:                                       

شود که مذهب نصاری نیز در یمن و شمال الجزیره رواج داشت و تصور می
پیروان این مذهب برای ترویج دین خود در قرن چهارم میالدی به این سامان آمده 

ای از مناطق دیگر نیز سکنا گزیدند. باشند. به هر حال آنان در نجران و پاره
ها و معابد متعددی در ها نیز همراه با ابرهه بدان دیار دست یافتند و کنیسهحبشی

های متعددی در یمن با آن سامان بنا کردند و در روایات آمده که ابرهه کنیسه
های هایی از مرمر و سنگار و مجسمهشمهای بیآالت بسیار و طالکاریزینت

ها قیمتی با الوان گوناگون ایجاد کرده بود که دو صلیب بزرگ از طال و نقره در آن
 جدسمها را تبدیل به وجود داشت و بندهایی از عاج و آبنوس که بعدها مسلمانان آن

د اغلب و دیگر قبایل عرب آمیزش یافته بودن شامکردند. این نصرانیان که با مردم  
ر قبایل عراق از یعقوبیان یعنی معتقدان به یک اقنوم بودند. نصاری که از طرفی د

حیره بنایی ساخته بودند اغلب نسطوری یعنی منسوب به  نیز نفوذ کرده و در
نسطوریوس بودند. اینان قایل به دو اقنوم )اقنوم ناسوت و اقنوم الهوت( بودند. قوم 
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های شوند. عالوه بر آن بردهنام نصارای مناذره نامیده میاند که به منذر از این طایفه
     .                                          حبشی در مدینه و مکه نیز نصرانی بودند

که فرزند سعد الجندل نیز پراکنده بودند. حاتم طایی نصاری در قبایل طی و دومه   
سرود و جزو شاعرانی ه بر آن شعر مینیز نصرانی بود و عالوبود و از قبیله طی، 

تخارات قبیله و دودمان ها در وصف کرم و شجاعت و افبود که عمومأ اشعار آن
میالدی در لندن به چاپ رسیده است.   0785دیوان اشعار او در سال خود است. 

ای در رسالهحسین واعظ کاشفی نیز زندگی و کارهای حاتم طائی را به اختصار در 
ن به زبان ی آتهران و پاریس چاپ شد و ترجمهتمیه آورده است که در به نام حا

رسید.  ه.ق. در استانبول به چاپ  0585ترکی تحت عنوان داستان حاتم طائی در   

اش بیش از ده بار اموال خود را میان فقرا تقسیم کرد. در مدت زندگی حاتم طائی   
رد، یکی از اسرا به او متوسل کیک بار نیز از جلوی اسرای قبیله غزه عبور می

بیله گفت او را آزاد قشت تا او را آزاد کند، به افراد که مالی به همراه  ندا مشد. حات
کنند و خودش به جای آن اسیر دربند شد. و تا زمانی که توانست پولی تهیه کند در 

                                                         آن وضعیت ماند و بعد آزاد شد. 

 ی که در مورد حاتم طائی نقل شده است چنین می باشد:دیگراز حکایاتیکی    
هزار طلب ده کرد. درویشی راه بر او بست وصحرا عبور میروزی حاتم طائی در 

اتم گفت "ده هزار دینار بسیار خواستی." درویش گفت ح کرد.کمک بالعوض دینار 
طلبی چه بود و این کم خواستن از چه سبب یادهآن ز" حاتم گفت "یک دینار بده."

تر از هزار دینار نبایست درخواست درویش گفت "از شخصی چون تو کم "است؟
هزار حاتم دستور داد ده" توان بخشید.تر از این مبلغ نمیکرد و به چون تویی کم

                                        دینار درخواستی درویش را به او پرداخت کنند.
                                                                                                                       منابع:

           0083، چاپ یازدهم 0085علی فروغی، انتشارات امیرکبیر، تهران ـ کلیات سعدی به اهتمام محمد 0
دکتر سید جعفر سجادی، نشر شرکت مولفان و مترجمان ایران، تألیف عرب، ایران و نقد تطبیقی ادبیات ـ 5

                                                                                                                    0023 اولچاپ  
ی دهخدانامهـ لغت 0  
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 آداب و رسوم آشوری
وریانشامیرام داودپ  

 

به معنای صعود کند  ܵܣܸܠܩ مذهبی است که نام آن از ریشه یرسم کلوسوالقا   
 01باشد. تاریخ این جشن مشتق شده است که کنایه از صعود مسیح به آسمان می

شود که تاریخ این جشن به قرن چهارم روز بعد از عید قیام مسیح است. گفته می
کنند و ها برگزار مین جشن را تنها آشوریجا که ایگردد اما از آنمیمیالدی باز

توان به این نتیجه رسید که این نشانی از آن در فرهنگ سایر ملل مسیحی نیست می
یک رسم قدیمی آشوری است که پس از گرویدن به مسیحیت مبنای آن تغییر یافته 
است. به احتمال زیاد این روز همان روز سیزده بدر است که پس از مسیحی شدن 

کردند، با پرستی اجتناب میها که از برگزاری رسوم متعلق به دوران بتیورآش
                            فظ شده است. حتغییر تاریخ و یافتن تعبیری جدید برای آن 

در این روز مردم از صبح زود به دشت و صحرا می روند تا روزشان را با    
ند. در اورمیه چنین رسم بود که شب قبل از کلوسوالقا شادی و سرور به شب برسان

ی ها را بر باالی یک لنگهچیدند و هر کدام از آندو شاخه از درخت سنجد را می
ها این روز را با خوردن و آشامیدن و رقص و آواز دادند. آشوریدر خانه قرار می

که به همراه  نمایش اصلی این روز آراستن عروسانی خردسال بود گذراندند.می
ها  تقاضای رفتند و از صاحبان خانههای روستا میچند نفر از بزرگترها به در خانه

های مردم که اغلب مواد خوراکی مانند آوری کمککردند. بعد از جمعصدقه می
ها را صرف گشتند و  همگی با هم آنبرنج، گردو، کشمش و غیره بود به مبدأ بازمی

                                                                                      کردند.می

کردند و بعضی از از مواد جمع شده برای کمک به افراد ندار هم استفاده می   
د. بردنوشیدند و برای مستمندان میدفندها را میسافراد روستا شب قبل گاوها و گو

ه از پختن برنج در شیر و شکر حاصل ی این روز شیربرنج بود کغذای ویژه
شد. البته در بعضی از روستاها مانند سلماس شیربرنج را بدون شیر تهیه می
                                     کردند.کردند و به جای شیر از نمک استفاده میمی



܇ܫܡܝܪܡ52܇ܩܝܛܐ܇5102  
62 

کت النهرین که موجب هالی تیمور لنگ به بینحکایت شده است که در زمان حمله   
ها و در ها شد، در یکی از این جنگهزاران هزار تن از مردن و به ویژه آشوری

حالی که رزمندگان در جبهه ی مقدم در حال جنگ بودند توسط نیروی دشمن 
محاصره شده و قادر به دریافت غذا نبودند. در روز کلوسوالقا همسر ملک شالیطا 

حلی برای شکستن محاصره پیدا ی آشوری بود راهی نیروهای رزمندهکه فرمانده
ها ها را لباس عروس پوشاندند و توسط آنکرد به این ترتیب که تعدادی از دختربچه

ها دیگر غذا و سایر ملزومات را به جبهه رساندند در حالی که آگاهی داشتند که آن
                                                                               برنخواهند گشت.

در آن جنگ ملک شالیطا و همسرش لباس سفید پوشیده بودند و هر دو کشته    
د این که وجو ی جالب توجه در روایت فوق این است که زنان آشوری باشدند. نکته

مخفی شدن فعاالنه در جنگ شرکت فرار یا د اما به جای شدن خود آگاه بودناز کشته
ی تراژیک چنان تأثیری بر افکار جنگیدند. این واقعه کردند و پا به پای مردان

بازماندگان آن گذاشت که از آن به بعد با بازسازی آن، یاد زنان و مردانی را که 
                                                   در دفاع از وطن خود کشته شدند زنده نگاه داشتند.

ی در هر دهکده دختری را به عنوان عروس ی حکیارقبل از جنگ اول در منطقه   
پوشید ها را میکردند. این عروس باید لباس سنتی عروسی آشوریسال انتخاب می

خواند ی کلوسوالقا را میکرد و در حالی که آواز ویژهو دور دهکده گردش می
کرد. بعد از پایان آوری میهای مردم را که اغلب گردو وکشمش بود جمعکمک

                               خوردند.آوری شده بود با هم میچه را که جمعنمراسم آ

ان روستا جمع می شدند و به رسم معمول دیگر در حکیاری این بود که مرد    
بستند. سپس مردانی که مایل به مسابقه دادن ای محکم درختان طناب میههشاخ

انتهای شاخه برسند. کسانی که موفق  کردند از طناب باال بروند و بهبودند سعی می
               شدند.شدند به عنوان فرد خوش شانس آن سال شناخته میبه این کار می

پوشیدند و در حال در سوریه در چنین روزی دختران و پسران لباس عروسی می   
زدند و تقاضای هدیه ها را میگشتند و درتک تک خانهآواز خواندن در روستا می

کردند اغلب برنج، بلغور گندم و غیره بود. پس هایی که دریافت میکردند. هدیهمی
و مواد غذایی را پخته و با  رفتهشدند و به دشت از پایان گردش، کودکان جمع می

                                                             کردند.میشادی و سرور میل 
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روز گرفتن فال کوزه بود. روز قبل از کلوسوالقا چند زن و  از دیگر مراسم این   
آوری را جمعمانند سنگ، خاک، آب، گل، برگ موادی شدند و دختر جمع می

را   گرفت به این ترتیب که سنگکردند اما این عمل به طور خاصی صورت میمی
ن، آب های ریز ـ از هفت راه یا هفت حیاط خانه، خاک را از هفت قبرستاـ سنگ

کردند تهیه می را از هفت جوی، گل را از هفت باغچه و برگ را از هفت درخت
هم علف را در یک کوزه ریخته و کمی های آن، همهو پس از کوبیدن در هفت خانه

ی مند به آگاهی از آیندههر دختر یا پسری که عالقه د. سپسدادنقرار می هانآروی 
 را در آنند سنجاق، گردنبند یا دستبند و غیره مانخود بود یک شئی متعلق به خود 

دادند تا یک شب در هوای پس از آن کوزه را باالی در کلیسا قرار می. گذاشتمی
                                                                                صاف بماند.

شدند و دور هم د جمع میفردای آن روز تمامی افرادی که شب قبل حضور داشتن   
نشستند. سپس از دختر کوچکی که لباس عروس به تن کرده بود درخواست می
شد که یکی از اشیاء داخل کوزه را بیرون آورد و در همان حال زنی که به می

خواند و بالفاصله آن را ها را میاشعار مراسم  فال کوزه مسلط بود یکی از آن
در صورتی که فال با شرایط فرد صاحب  فال آن فرد بود.کرد که به مثابه تفسیر می

طور تقویت باور حضار شئی متناسب بود موجب تعجب و شادی جمع و همین
                                                                                       شد.می

اید اما با مراجعه به نمفال کوزه هرچند در نظر مردم ما رسمی بیگانه می   
شود که این رسم که به زبان های مربوط به آداب و رسوم ایران مشخص میکتاب

شود، رسمی بسیار قدیمی و متعلق به دوران پیش از گولوم نامیده میترکی جان
چنین با توجه به زمان برگزاری این مراسم که در اوایل بهار و اسالم است. هم

توان به این امر پی برد که این رسم هم جزو وزی است میهای نورزمان با جشنهم
رسوم مربوط به جشنواره اکیتو یا سال تو آشوری و بابلی است و تا چند سال قبل 

ی نامدار های ایران مانند یزد متداول بوده است. نویسندهنیز دربعضی از شهرستان
آن را جزو رسوم   های آبجشننیز در کتاب معتبر خود به نام  هاشم رضیایرانی 

مراسم سال نوی ی جشن نوروز را ریشه حالو در عین نوروزی ذکر کرده است
                                                                   داند.آشوری و بابلی می
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 زبان کودکانه در آشوری
 شامیرام داودپوریان

 

ریق آن با نوزادان خود که هنوز قادر زبان کودکانه زبانی است که مادران از ط   
کنند. این زبان که متفاوت از زبانی است که بزرگترها باشند صحبت میبه تکلم نمی

باشد و به همین جهت قادر به جلب کنند دارای ریتم و موزیک میبا آن مکالمه می
ا ی آن توانائی کودک خود رکنند که به وسیلهتوجه کودکان است. مادران سعی می

توان گفت که آموختن این زبان نقش برای فهم و شناخت جمالت ارتقا دهند. می
مهمی در تسهیل آموختن زبان بزرگساالن دارد زیرا در زبان کودکانه کلمات طوری 

و در نتیجه سرعت یادگیری ها را تلفظ کند کودک به آسانی آنشوند که تغییر داده می
                                                                            یابد.    افزایش می

آموزد به همین علت باید گفت که کودک با گوش دادن به پدر و مادر زبان را می   
کنند زودتر حرف ها بیشتر صحبت میکودکانی که والدینشان ـ به ویژه مادر ـ با آن

دهد ی یادگیری زبان انجام میکنند. نخستین کاری که کودک برازدن را آغازمی
تقلید است که نقش بسیار مهمی در یادگیری دارد. با این وجود گاهی کودکان عبارات 

سالی به کار نبرده و این مربوط است برند که هیچ بزرگو جمالتی را به کار می
  او.          به خصوصیات فردی یک کودک مانند هوش، استعداد و شرایط محیطی

از:                           روانشناسی مراحل یادگیری زبان عبارتند  طبق اصول  

ماهگی(                                                               0ـ  0ـ بغبغو کردن ) 0  

ی زبان است و نمود ظاهری شروع زبان مادری و شروعی برای این اولین مرحله
است.                                       ات ناموزون غون کردن و تکرار اصووغان  

ماهگی(                                                        8ـ  7وغون کردن )ـ غان 5  

هستند.   کند به صورت آهنگین و موزون در این مرحله اصواتی که کودک ادا می  

                                                    ماهگی(     01ـ  00ای )کلمهی تکـ مرحله 0



                                                                                                5102܇ܩܝܛܐ܇ 52ܫܡܝܪܡ܇
65 

وخوی کودک ـ ارتباط اجتماعی ـ سطح تحصیالت در این مرحله تفاوت فردی ـ خلق
دارد.                                   و پایگاه اجتماعی والدین ـ جنسیت و مزاج نقش   

                                    ماهگی(            00ـ  50ای )ی دو کلمهـ مرحله 0

باشد. زمانی ی تلگرافی صحبت کردن برای رساندن معنی میاین مرحله، مرحله
برد که به هم ریخته است کم جمالتی را به کار میکه کودک به این مرحله برسد کم

سال با یک کند که قوانین دستوری را به کار ببرد. تفاوت یک بزرگاما سعی می
                                      ی لغات است.در این مرحله در گنجینه و آستانه کودک

ی والدین مسلمأ در ملل و اقوام گوناگون چنین زبانی وجود دارد که مورد استفاده   
ی گیرد اما منابع بسیار محدودی در این زمینه منتشر شده است. مطالعهقرار می

ی کلمات مورد استفاده در زبان کودکان آشوری حاضر به جمع آوری و عرضه
ی راهی برای بررسی بیشتر این مبحث توسط پردازد به این منظور که گشایندهمی

                                                                         شناسان باشد.  زبان

نه وجود دارد که تا در زبان آشوری حدود شصت لغت مربوط به زبان کودکا   
سالگی )آغاز تحصیل علم( توسط والدین و اقوام نزدیک مورد استفاده قرار  2سن 
باشند. ی کلمات اصلی در زبان آشوری میگیرد. اغلب این کلمات فرم ساده شدهمی

اند تا کودک بتواند به سهولت از لغت حذف شده "ر"و  "خ"در این نوع حروفی مانند 
ی ریشا با حذف ر تبدیل به ایشا شده است. تعدادی به عنوان مثال کلمهآن را ادا کند. 

از این کلمات تکرار یک سیالب هستند که همین تکرار موجب به وجود آمدن ریتم 
ها و لذت بردن کودک از شود و درعین حال باعث سهولت تکرار آنآن کلمات می

باشد از معنی کودک می طا که بهی طااین تکرار می شود. به عنوان مثال کلمه
تکرار دو سیالب تشکیل شده که دارای ریتم میباشد و تکرار سیالب طا خود مانند 

که عمل تکرار خود از اصول با توجه به اینبخش است. بازی سرگرم کننده و لذت
کاربردن این فرم از کلمات توان نتیجه گرفت که بهباشد میاصلی یادگیری می

شود.            فزایش داده و موجب تسهیل آموزش زبان میسرعت یادگیری را ا  

ی تا کنون مورد استفادهباشد که زیر نمایشگر تعدادی از این لغات میجدول    
توان گفت که دربرگیرنده حداکثر گرفته  است و میمادران آشوری ایران قرار می
                                       باشد.سالگی ـ می 0لغات مورد نیاز کودکان  ـ تا 
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 انگلیسی 
English 

 فارسی
Farsi 

 آشوری
Assyrian 

 التین
Latin 

1 Delicious  ܵܩܵܩܐ قاقا Ghaghgha 
2 Milk ܵܘܵܘܐ شیر Wawwa 
3 Food ܦܼܘܵܦܐ غذا Puppa 
4 Bread ܵܡܐ نان  Mamma ܼܡܲ
5 Meat ܐܫܵ̃ ܫܼܲ̃  گوشت  Jajja 
6 Water ܢܲܘܢܘܲ  آب Nono 
7 Egg  مرغتخم  Gheeghee ܩܼܝܩܝܼ  
8 Apple ܒܼܘܵܫܐ سیب Busha 
9 Yogurt ܵܬܐܡܼܲ  ماست  Matta 
01 Eye ܵܢܐ چشم  Nanna ܼܢܲ
15 Head ܐܼܝܵܫܐ سر Esha 
10 Hand ܐ دست ̰ܟܵ ܲ  Chachcha ̰ܟܼ
10 Foot ܵܦܐ پا  Pappa ܼܦܲ
12 Mouth ܡܼܘܵܡܐ دهان Mumma 
12 Breast ܐ پستان ̰ܟܵ  Chichcha ̰ܟܸ
80  Belly ܐܟܼܝܫܵ  شکم  Kisha 
70  Back ܐܨܵ ܗܵ  پشت  Hasa 
30  Bottom ܛܼܝܵܛܐ باسن Deeda 

51 Shirt ܬܼܘܵܬܐ پیراهن Tutta 
20 Trouser ܵܡܵܢܐ شلوار Mana 
25 Cat ܦܼܝܫܝܼ  گربه Pishshi 
20 Dog ܩܼܘ̰ܟܘܼ  سگ Guchchu 
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20 Sheep ܸܓܕܵܒܐ گوسفند Gidba 
22 Bird ̰ܟܼܘ̰ܟܘܼ  پرنده Chuchu 
22 Cow ܒܼܝ̰ܫܘܲ  گاو Biju 
28 Hit ܸܕܸܩܐ کتک Diggi 
27 Kiss هبوس ܐ   Bachi ܵܒ̰ܟܸ
23 Sleep ܠܲܘܵܠܝ خواب Lolay 
01 Dance ܵܢܵܢܝ رقص Nanay 
30 Bath ܒܼܝܫ ܒܼܝܫ حمام Bish Bish 
35 Excursion ܒܲܘܵܗܐ گردش Boha 
 Oba ܐܲܘܵܒܐ گردش “ 30
30 Pacifier ܐ پستانک ̰ܟܸ  Chichchi ̰ܟܸ
32 Car ܛܼܘܛܘܼ  ماشین Dudu 
32 Poop ܵܥܵܥܐ  مدفوع Aa 
38 Pee  ܒܼܝܒܼܝܫ ادرار Bibish 
70  To eat ܡ خوردن ܡ ܼܗܲ  Ham Ham ܼܗܲ

33 Father ܵܦܵܦܐ پدر Papa 
01 Mother ܵܡܵܡܐ مادر Mama 
40 Brother ܗܲܘܢܘܲ  برادر Hono 
45 Sister ܵܗܵܬܐ خواهر Hata 
40 Grandma ܵܢܵܢܐ مادربزرگ Nana 
00  Grandpa ܵܒܐܒܵ  پدربزرگ  Baba 
20  Uncle ܵܡܡܘܼ  عمو Mamu 
20  Uncle ܵܗܠܘܼ  دایی Halu 
80  Aunt ܘܼ ܬܵܐܬ عمه  Attu 
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70  Aunt ܬ خاله ܘܼ ܬܼܗܲ  Hattu 
43 Girl ܵܒܵܬܐ دختر Bata 
21 Boy ܒܼܘܵܢܐ پسر Buna 
50 There is not ܵܦܐ نیست Pa 
55 Vomit ܐܲܘܥ استفراغ O’ 
02  Dirty ܸܟܚ آلوده، بد Kikh 
02  Painful ܙ دردآور  Chiz ̰ܓܸ
22  Ouch ܐܼܘܦ̰  احساس درد Oof 

52 Hush ܸܫܫ ساکت Shish 
28 This way طوراین  Adda ܵܐܵܛܐ 
57 Beast ܚܼܘܚܘܼ  دیو Khukhu 
53 Rain ܸܡܵܛܐ باران Mida 
21 Snow ܵܓܐ برف  tagga ܼܬܲ
20 Flower ܵܕܐ گل  wadda ܼܘܲ
65 Book ܐ کتاب  Tava ܵܬܼܒܵ
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