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Förord
Dags att sammanfatta året som gått. Det känns som igår,
när vi senast hade årsmöte och den nya styrelsen valdes.
På ett år vill man som styrelse hinna göra skillnad, ta vara
på de bättre sakerna och lära sig av de sämre.
Några av målen vi som styrelse satte upp för snart ett år
sedan är:
*
*

*
*
*
*
*

utveckla ungdomsverksamheten i form av
fritidsverksamhet
utveckla kvinnoverksamheten (inriktning på unga
kvinnor) i form av en öppen förskola
för
barn 0-2 år
fortsätta utveckla äldreverksamheten
jobba vidare med barnverksamheten
strukturera upp personalen i form av tydliga
arbetsuppgifter och arbetstider
göra klart föreningens nya hemsida
renovera föreningens lokaler

Flera av ovan mål tar längre tid än ett år att uppnå. Särskilt
med tanke på våra ekonomiska förutsättningar. Men har
man viljan är det lättare att hitta vägar och lösningar.
Vi har haft roliga aktiviteter och spännande föreläsningar
under det gångna året. Vi har till slut fått fram ett
fotbollslag igen för seniorerna. Samarbetet med våra
organisationer och samarbetspartners växer och vi har
många aktiviteter framför oss som vi förhoppningsvis ska
fortsätta planera och genomföra ihop.
Till kommande styrelse önskar vi ett än mer lyckat år med
ännu större engagemang från föreningens medlemmar för
att tillsammans förvalta vår förening. En förening som för
ca 13 år sedan startades för att föra vidare och bevara vår
assyriska kultur, skapa integration, förståelse och en
meningsfull fritid för medlemmarna och andra nyfikna!
Tawdi!
Styrelsen gm Dita Kleman
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AKC Struktur 2009

Målsättning
AKC har förbundit sig att följa de av ARS antagna stadgar för sina medlemsföreningar då
AKC blev godkänd som medlem hos ARS den 23 mars 2002. Följande är AKC: s
målsättning:
§

att vara förenade organ för de assyrier som bor inom dess verksamhetsområde

§

att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla
det Assyriska språket

§

att stödja assyriernas olika strävanden med målsättning att uppnå jämställdhet
mellan assyrierna och landets majoritetsbefolkning

§

att arbeta för assyriernas anpassning till aktiva medlemmar i det svenska
samhället och för deras utveckling till en två språkig befolkningsgrupp.

§

att verka för jämlikhet mellan män och kvinnor

§

att representera assyrierna i Botkyrka kommun

§

att hålla förmedla kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i kontakt
med.
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Årsmöte 2009
Datum: 2009-03-07
Ordförande för 2008 års styrelse, Ninos Poli, hälsade
alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Inbjudan och dagordning skickades ut via post till
samtliga AKC-medlemmar, ARS, AUF och AKF ca 6
veckor innan mötet och påminnelse har även mailats ut.
Mötesfunktionärer: Ordförande: Feyyaz Kerimo.
Protokollförare: Dita Kleman. Justerare tillika
rösträknare: Sargon Hawsho och Therese Poli.
Mötesfunktionärer: Fr. v. Dita Kleman (sekreterare), Feyyaz
Kerimo (ordförande), Ninos Poli (avgående ordförande).

Verksamhetsberättelse: mötesordförande Feyyaz
Kerimo ger mötesdeltagarna 5 minuter att bläddra
igenom
verksamhetsberättelsen.
Varje
sektion

rapporterar kort om föregående års verksamhet.
Ordförande tackar sektionerna för rapporterna.
Ekonomiberättelse: Alla mötesdeltagare har fått resultatrapporten. Aziz Poli, kassör, rapporterar om
AKC’s ekonomiska läge.
Revisionsberättelse: Av årsmötet valda revisorer Ninos Garis och Behiye Poli rapporterar.
Resultatrapporten är godkänd av båda revisorerna och de föreslår årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet: mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Val av komplettering av Styrelsen. (Nuvarande styrelsens mandat period är t.o.m. mars 2010)
Valkommittén 2008: Yildiz Kerimo, Lidya Eskander, Sargon Hawsho. Yildiz informerar: Sargon Hawsho
har avgått ifrån valkommittén.
De som blev invalda på förra årsmötet är: Ninos Poli, Bethnahrin Hawsho, Melissa Hawsho, Dita Kleman
och Afram Yakob. Aziz Poli och Sabo Saldamli som suppleanter. Afram och Ninos har valt att avgå av
privata skäl. Där av förslag på följande kompletteringar: Hanibal Touma, Babel Poli, Enkido Poli, Ninib
Baryawno och Sargon Hawsho. Mötet godkänner dessa namn att ingå i styrelsen.
Styrelsens konstituering:
Dita Kleman,
Sargon Hawsho,
Babel Poli,
Melissa Hawsho,
Hanibal S. Touma,
Enkido Poli,
Nahrin Hawsho,
Ninib Baryawno,
Aziz Poli,
Sabo Saldamli,

Nyvalda
styrelsen: fr. v.
Sargon
Hawsho,
Dita Kleman,
Enkido Poli,
Nahrin
Hawsho,
Melissa
Hawsho
Tantak, Ninib
Baryawno,
Sabo
Saldamli.

ordförande
v. ordförande
sekreterare
v. sekreterare
kassör
ledamot
-:-:suppleant
-:6

Val av revisorer: Revisorer som blev invalda från förra årsmötet: Behiye Poli och Ninos Garis. Feyyaz
Kerimo som suppleant. Samtliga tackar ja till att vara kvar ännu ett år.
Val av valkommittén: Simon Poli och Aziz Hawsho godkänns av mötet som ordinarie. Joseph Kopar
godkänns som reserv.
Avslut: Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.
Rätt att närvara på styrelsemöten? Styrelsen beslutade att ordförande från varje sektion, revisorer och
kansliansvarig skall har rätt att närvara vid styrelsemöten, dock ej rösträtt.
Kassör posten ändras: Vid styrelsemötet den 6 maj 2009 utsågs Aziz Poli till kassör posten då Hanibal
Touma avsagt sig från denna post p.g.a. privata skäl och tidsbrist.

Efter årsmötet
Styrelsemöten: under perioden januari – december 2009 har styrelsen genomfört 11 protokollförda
styrelsemöten.
Måndagsträffar/presidiemöten: under perioden januari – december hölls 40 möten.
Månatlig informationsblad: under år 2009 har styrelsen utgett 11 st. informationsblad om planerade och
regelbundna aktiviteter. Princip för utskicket har varit att medlemmar som har e-mailadress får den per
mail. De som saknar e-mail får den per post.
Hemsida: den omarbetade hemsidan www.assyrien.se är färdig och kommer att lanseras under januari
2010.
Personalomsättning: 6 heltid och 2 halvtid. Föreningen får 90 % av lönen från staten i form av
lönebidrag.
Medlemsantal: föreningen har registrerat sina medlemmar i Centralregister som har ordnats av de tre
assyriska riksförbund. ARS, AKF, AUF. Detta har inneburit att man hade gått ut med förfrågan till
medlemmarna om kompletta uppgifter för att kunna registrera medlemmarna i det gemensamma
centralregistret. Efter saneringen har föreningen 410 medlemmar i olika åldrar. Könsfördelningen är exakt
50% av varje kön.

Genomförda aktiviteter i korthet
Filmen Darbo d’Hubo 2009-01-16,17
Filmen Darbo d´Hubo har visats i Folkets Hus Hallunda i Samarbete med
Assyriska föreningarna i Stockholms län. Det var fullsatt på båda dagarna.
Filmproducenten Nabil Annie tackade särskild AKF och AKC för deras
insatser.

Abrohom Nuro Minnesstund 2009-01-18:
AKC höll minnesstund p.g.a. Malfono Abrohom Nuros bortgång i
samarbete med St. Jakobs kyrkan i Södertälje. Biskop Abdulahad Gallo Shabo, Khouri Barqasho höll tall
om A. Nuro. På uppdrag av AKC höll Aziz Hawsho och Hanna Gergeo var sitt tal och dikt. (Dessa
skrivelser och dikter har publicerats i 2008 års verksamhetsrapport). Över 800 personer deltog i
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Gudtjänsten. Arrangemanget var lyckad och uppskattades av många.
AKC bidrog kyrkan med 5000 kr. Tackbrev har skickats till
Ärkebiskop, Khouri Gabriel Barqasho, Khouri Melke Yilmaz och hela
församlingsstyrelsen.
Öppet hus hos ABF 2009-01-24:
ABF arrangerade öppet hus. På inbjudan fick en grupp musikelever
från AKC uppträda under ledning av Mousa Elias.
Minnesdag hos ABF 2009-02-13:
En grupp från AKC deltog i Minnesdagen för den avlidna Wivianne
Samuelsson från ABF och framförde kondoleanser.
Malfono Abrohom Nuro

AKC dansgrupp framträdande2009-02-15:
release av boken Assyriska Favoriter – utgiven av Assyriska Kvinnoförbundet – arrangerades hos
Assyriska K. F. i Norsborg. AKC dansgrupp visade några folkdansuppträdande. Ca.15 personer från AKC
deltog vid arrangemanget.
Bethnahrin Bokmässan 2009-03-08:
inbjudan från ESU att komma till Bethnahrin
Bokmässan den 8 mars 2009, i st. Petrus Kyrkan i
Hallonberget. AKC tackade för inbjudan och
informerade medlemmarna bl.a. i medlemsbladet
om mässan.
Besim Aydin, medlem hos AKC som har skrivit
många assyriska böcker har tilldelats litteraturpriset
under Bethnahrin bokmässan i Hallonberg st. Petrus
kyrkan. Gratulationer framfördes till Besim.

Öppethus hos ABF

Föreningen Ordfront 2009-03-16:
Gunnar Vagerstam från Föreningen Ordfront informerar om projektet ”Dialog om demokrati – film som
verktyg för förändring” som är riktad till ungdomarna 18 -25 år.
SKA årsmöte 2009-03-26:
Svenska Kommittén för Assyrier (SKA) höll sitt årsmöte hos AKC.
Margareta Viklund valdes till ordförande. George Baryawno från AKC valdes
till revisor.
Middagsparty för Yilmaz Kerimo 2009-04-05:
AKC inbjöds att närvara med två par till en liten middagsfest för Yilmaz
Kerimo, som arrangerades av sina vänner med anledning av hans utnämning
till socialdemokratiska partiets ordförande i Södertälje.
Information om ”Dokumentera din historia” 2009-04-06:
Mattias Frihammar från Mångkulturellt Centrum informerade hos AKC om
”dokumentera din historia” i Nordiska Muséet. Projektet går ut på att man ska Mattias Frihammar
skriva sin egen historia, speciellt kategorin invandrare saknas hos Nordiska
Muséet, det är just detta behov som föranledde till att Mångkulturells centrum
har genom projektverksamhet ska locka många invandrare att skriva sin historia. Det går bra att skriva via
studiecirkel som finns hos M. K. centrum eller även AKC kan starta en liknande cirkel.
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Assyriska FF i Södertälje besökte AKC 2009-04-13:
Ordförande för Assyriska FF Södertälje Nail Yoken, tillsammans med Aydin Cansu och Nail Barqasho
som också är i styrelsen besökte AKC. Under besöket informerade om lagets ekonomi och övriga frågor.
Hallunda/norsborg föreningsråd höll sitt årsmöte den 16/4-09:
AKC representerades av Yildiz Kerimo som blev vald i styrelsen som ersättare.
Arkah Föreningen firade påsken i
AKC lokaler 2009-04-19:
Arkah Föreningen som brukar fira
olika helgdagar i AKC lokaler gav en
kontorsstol till AKC som present.
Besim Aydin som också sitter i
föreningens styrelse gav 10 st. av de
nyutkomna böckerna (översatta till
assyriska av Besim) i present till AKC
för att dela ut till barnen.

Representanter från Assyriska FF informerar AKC medlemmar om lagets situation i
olika frågor.

ABF årsmöte 2009-04-21:
ABF höll sitt ordinarie årsmöte i sina lokaler Hallunda. Från AKC deltog Yildiz Kerimo o. Josef Kopar.
Information om föreningsarkiv 2009-04-23:
informationsmöte om föreningsarkiv i Tumba, anordnat av Föreningsarkiven i Stockholms län – hur man
arkiverar olika dokument. Från AKC deltog Ashur Kerimo och Josef Kopar.
Diskussionsforum i diskrimineringslagarna 2009-04-27:
Josef Kopar från AKC deltog i mötet om Diskussionsforum i Diskrimineringslagarna och
Antidiskrimineringsverksamhet, i Folkets Hus Hallunda. Mötet behandlade de regler och rättigheter man
har vid diskriminering ex. på arbetsmarknaden. AKC har även möjlighet att inbjuda representanter från
organisationen för att få information.
Ombyggnation av Hallunda centrum 2009-04-29:
Informationsmöte om Ombyggnad av Hallunda Centrum i S:t Botvids Gymnasiums aula. Yildiz Kerimo
som deltog från AKC informerade om de nya planer att bygga om Hallunda C. man kan gå in på hemsidan
och se bilder på planeringen
Inbjudan från Assyro-Chaléens Union 2009-05-15:
Inbjudan från Assyro-Chaldéens Union i Frankrike – att närvara vid
invigningen av det nyköpta kulturhuset som äger rum den 31 maj 2009.
Den 27 maj 2009 – i ett brev gratulerar AKC Assyro-Chaldéens
unionen för inbjudan och önskar de lycka till.
Plattformen höll sitt årsmöte 2009-05-19:
Plattformen – Idéburna organisationer höll sitt årsmöte i Folkets Hus
Hallunda. Från AKC deltog Aziz Poli och George Baryawno. George
har ett års mandatperiod i styrelsen.
Fader Iskender Afram från Australien – Melbourn besökte
Fader Iskender Afram informerar om olika
AKC 2009-06-05
frågor som berör assyrierna världen över.
Fader Iskender som vistas i Australien är på besök i Sverige. Han har
högrespekterad patriotisk bakgrund inom den assyriska rörelsen och är
fortfarande aktiv. Syftet med besöket hos AKC är att få informations utbyte samt få information om hur
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AKC arrangerar sommarläger. Under diskussioner har föreslagits att han skulle kunna besöka Tigris
Sommarlägret då perioden inträffar under den period han är i Sverige. (han har varit i föreningens
sommarläger och föreläste om olika frågor. Läs skrivelsen o sommarlägret)
Fader Iskender hade med sig Hanna Asaad (från Spanien), George Asaad och Fikri Öner bosatta i
Stockholm vid besöket till AKC.
Botkyrkadagen 2009-09-06:
Arrangerades i Hågelbyparken. Ingen musikuppträdande från AKC. Informationsbordet utställdes som
planerat av Josef Kopar och Ashur Kerimo. Ashur och Josef var kritiska till arrangemanget då det var inte
tillräcklig med folk som besökte Hågelby. De menar att det är ingen idé att fortsätta med verksamheten då
det är stor brist på intresse.
Den 14 september hölls ett utvärderingsmöte för arrangemanget.
Josef Kopar deltog i mötet och framförde AKC synpunkter:
- måste få till större delaktighet och glädje i att samarbeta kring
dagen. Alla som är med och arrangerar borde träffas tidigare
(vid jul!) och börja planera under inspirerande förhållanden.
Måste tydliggöra ansvarsfördelningen. Vem gör vad bland
arrangörerna? Borde ha en projektledare.
- skulle kunna ha en försmak på Botkyrkadagen i något av
kommunens centrum där föreningar presenterar sig och
informerar om vad som komma skall på själva Botkyrkadagen.
Botkyrka Dagen, AKC informationsbord vaktas av
Då har man möjlighet att nå människor.
Josef Kopar, anställd i föreningen.
- Kan man flytta hela Botkyrkadagen till ett ställe där det finns
människor, ex något centrum?
- bättre marknadsföring (banderoll, annonsering)
- större artister, mer kända talare och mer aktiviteter för barn (då kommer det även fler vuxna).
- öppna upp dagen för fler föreningar och skapa mångfald. Som det är nu så kommer samma föreningar och
människor varje år. En Botkyrkadag ska vara för alla i kommunen.
- behöver mer marknadskänsla. Fler föreningar vill laga mat och sälja/bjuda på. Vi kan bjuda in
hembygdsföreningar som visar ex smide på plats och se till att dagen inte krockar med liknande dagar på
andra ställen. I år var det arrangemang i Kungsträdgården samtidigt. Vi måste ställa oss frågan vad vi vill
med dagen. Och stämmer det med vad kommunens övriga invånare är intresserade av?
Hallunda Norsborgsdagen i Hallunda C. 2009-09-26:
AKC ställde upp med informationsbord under dagen. Josef Kopar och Suraya Lahdo ansvarade för AKC
verksamhet.
Föredrag – Det är dialogen som tanken växer! 2009-10-07:
Föredraget anordnades i Tumba Bibliotek i syfte att planera hur man ska skapa dialog med föreningar,
organisationer och individer. P.g.a. för få deltagare så kommer kommunen höra av sig hur de ska gå vidare
med frågan. Från AKC deltog Yildiz Kerimo. och Josef Kopar.
Planeringsmöte hos AKC för en demonstration för irakiska flyktingar 2009-10-11:
med rubriken ”IRAKIER MOT TERROR – SOLIDARITET MED IRAKS MINORITETER”. AKC är
medarrangör. Ashur Kerimo och Dr. Ibrahim Afram representerade AKC. Datum för demonstrationen: 17
oktober 2009, Tid: 12.00 - 15.00, Plats: Sergels Torg – Stockholm.
Seminarium om kommunens strategi för interkulturellt Botkyrka 2009-10-13:
Seminariumet var mycket intressant. Det kommer att leda till flera likande konferenser och möten för att
förverkliga kommunens vision för de kommande 15 åren. Från AKC deltog Yildiz Kerimo, Aziz Poli,
Seyde Hawsho och George Baryawno.
10

Medlemsmöte – Ha/No Föreningsråd 2009-11-10:
Mötet handlade mest om det genomförda projektet för kvinnor samt en person från Kulturskolan
informerade om den nyrenoverade lokalerna och skolans verksamhet. Från AKC deltog Aziz Poli, Yildiz
Kerimo.
Föreningskunskap/styrelseutbildning 2009-11-11/12:
Kursen var på lätt svenska – arrangerades av ABF på Nynäsgården. Det var mycket bra kurs för de som
saknar grundkunskaper i olika poster inom styrelser. Liknande kurser borde man anordna vid flera
tillfällen. Från AKC deltog Rahel Poli och Yildiz Kerimo.
Information om Föreningar
och Skatt 2009-11-12:
Arrangerat av Botkyrka kommun.
Allmän information om de regler
som gäller för de föreningar som har
anställda och betalar skatter och
arbetsgivareavgifter. Från AKC
deltog Bahia Poli, Josef Kopar och
George Baryawno.
Information om konsument
Information om konsument och energifrågor
och energifrågor 2009-11-16:
Maria Lindqvist och en person till
från Botkyrka kommun inbjöds till AKC och informerade om konsument och energifrågor.
Dialogträff med Socialdemokraterna i Botkyrka 2009-11-24:
Aziz Poli som representerade AKC informerade att inbjudan var endast till AKC och Assyriska K. F. I
Norsborg. Under mötet diskuterades samarbetsfrågor och andra viktiga frågor som berör assyrierna.
Seyfomonument, ålder-domshem för assyrierna var några av dessa frågor.
Områdesmöte för äldreverksamhet i Alby 2009-11-25:
Mötet var riktat för de anhöriga till de äldre som har behov av äldreomsorg. Josef Kopar. som var enda
representant från föreningar passade på och informerade om AKC dagcenterverksamhet och tog även
frågan om samarbete vid byggnad av ålderdomshem för assyrier i Norra Botkyrka.
Julbord till alla cirkelledare med ABF 2009-12-9
10 personer från AKC gick till Julbordet
Information – Kurs hos Fotbollförbundet 2009-12-10:
för de föreningar som har anmält Seniorlag till St. Erikcupen hos Stockholms Fotbollförbund. Från AKC
deltog George Haddad, Josef Kopar. Det var ett allmänt möte om de regler som kommer att gälla inför
säsongen 2010. AKC har anmält två pojklag och en seniorlag att spela 2010.
ABF Halvårsmöte kl. 18.30 i Hallunda 2009-12-10:
Det var vanlig halvårsmöte. Ingen speciellt. Från AKC deltog Ashur Kerimo i mötet.
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AKC aktiviteter – lite mer att läsa om
- Turkisk författare ber om ursäkt för Seyfo
- Starkt tal hyllade Naum Faiks verk
- ”IAMJUSTAGIRL” – teaterföreställning om kulturkrock
- Aktiviteter i samband med EU – parlamentsvalet
- Ärkebiskop Saliba Özmen från Mardin besökte Sverige - AKC
- Dagcenterverksamhet Dawmo
- Assyriskt Julbord
- Dialogtäff med kommunen, beslut om bidrag för år 2010

Turkisk författare ber om
ursäkt för Seyfo
Kemal Yalcin, vänsteraktivist och författare från
Turkiet var på besök i Sverige. Yalcin kom till
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka den 7 februari
2009 för att informera om ett tjugotal böcker som
han
författat.
Naturligtvis
koncentrerades
informationen kring de fem böcker han skrivit om
folkmordet på den kristna minoriteten 1915.
Yalcin bad också om ursäkt.

Författaren Kemal Yalcin på Sverigebesök här i föreningen
Assyrien Kulturcenter.
Foto: Hammurabi Barasmar

Kemal Yalcin är turk och föddes i Turkiet. Yalcins
vänsteraktivism gjorde att han i början av 1980-talet flydde från den turkiska militärjuntan till Tyskland,
där han bor sedan dess. För ungefär femton år sedan väcktes hans intresse kring folkmordet på kristna
under det dåvarande Ottomanska rikets styre.
1915 fick Yalcins farfar en hemgift av en grekisk man. Den skulle lämnas till dottern ifall inte mannen
klarade sig undan folkmordet. Yalcins farfar tog emot hemgiften och lovade greken att den skulle nå hans
dotter om det värsta skulle inträffa. Farfadern tappade emellertid spåret efter dottern, och hemgiften blev
kvar hos familjen Yalcin.
När Kemal Yalcin under 1980-talet fick kännedom om detta lovade han att försöka hitta mannens dotter för
att lämna över hemgiften. Efter en tid lyckades han lokalisera henne i Grekland och hemgiften hade
slutligen nått sin rättmätiga ägare. Detta orsakade många känslosamma scener och blev för Yalcin det
primära skälet för hans intresse att skriva och forska kring folkmordet på kristna.
Av de fem böcker som Yalcin skrivit om folkmordet, är det endast en som behandlar assyrier och Seyfo.
Han berättade också att syftet med sitt Sverigebesök är att skaffa material om just Seyfo till sin sjätte bok.
Fram till idag har Yalcin intervjuat sju äldre assyrier om deras upplevelser och minnen kring den tiden.
Han beräknar att bli färdig med boken om tre till fyra år. Under sin föreläsning betonade han extra att
folkmordet på kristna var planerat direkt av den styrande makten i dåvarande Turkiet. Det är det
Ottomanska riket som ska stå till svars för Seyfo. Kemal Yalcin menar att det är den turkiska staten som
bör erkänna dådet och be om ursäkt till alla assyrier, armenier och greker.
Sedan ville Yalcin förtydliga med enkla fakta vad som gör detta till folkmord. I början av 1900-talet fanns
det drygt arton och en halv miljon människor i dåvarande Turkiet. Av dessa var ungefär en fjärdedel
kristna, vilket nästan utgör fyra miljoner. Om inte folkmordet hade skett skulle det finnas ca femton
miljoner kristna i dagens Turkiet.
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Men folkmordet, tillsammans med turkisk assimileringspolitik, har resulterat i en skrämmande låg siffra.
Antalet kristna idag är under hundra tusen. Det är mindre än femtontusen assyrier kvar i Turkiet idag. Mer
än tvåtusen kyrkor och kloster har förstörts de senaste hundra åren.
Än idag försöker Turkiet, med sin assimileringspolitik och skrämselpropaganda, att få bort de få kristna
som är kvar i området. Det senaste exemplet är anklagelserna mot S:t Gabrielklostret. Yalcin menar att
detta är skamligt av Turkiet, som ju också är
kandidat till att bli medlem i den Europeiska
Unionen.

Det var många frågor som ställdes till Yalcin om sitt intresse för
Seyfo och den pågående skrivningen av boken om Seyfo.

Yalcin försökte trösta de närvarande genom att ta
upp assyriernas bidrag till mänskligheten och hela
civilisationens utveckling. Assyrierna var till
exempel kända som duktiga astronomer, ledande
inom matematik för att inte tala om det kända
bevattningssystemet i Mesopotamien. Skolorna i
Antiokien och Edessa har bidragit till Europas
utveckling. Men assyrierna, liksom övriga kristna i
området, har lidit mycket och befinner sig idag på
gränsen till total utrotning i Turkiet.

I slutet av sitt timmeslånga tal manade han också
till lite eftertanke. Yalcin påpekade vikten av att
assyrier bör vara något försiktiga sina anklagelser mot turkar och kurder. Han menar att i det här
sammanhanget, som i många andra sammanhang, är det viktigt att inte dra alla över samma kam. Man ska
framför allt inte glömma att många turkar och kurder hjälpte kristna att fly och rädda sina liv under Seyfo.
Efter Yalcins tal blev det tillfälle för diskussion och tid för frågor. Yakup Bargello från Linköping, vars
hushåll tog hand om gästande Kemal Yalcin, tackade Assyrien Kulturcenter för att ha gett möjligheten att
genomföra informationsmötet. Feyyaz Kerimo, som fungerade som Yalcins tolk, tackade huvudpersonen å
föreningens vägnar. Kemal Yalcin själv avslutade sitt tal med att personligen be assyrierna om ursäkt för
Seyfo.
En sak är säker. Det kommer att bli spännande att följa upp Kemal Yalcins sjätte bok om Seyfo.
George Baryawno
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Publicerad: www.hujada.com 2009-02-12

Hyllning av Faiks verk
Det var trångt och stämningen var på topp. Det
brukar det inte vara när vi ska minnas malfono
Naum Faik. Tal, dikter, sånger, konstutsällning
och prisutdelning stod på programmet.
Behållningen blev dock biskop Shabos starka
tal.
Det var många som hade samlats i Assyriska Biskop Shabo gjöt mod i åhörarna när han talade om att kyrkan står
folket och att folket ska vara stolta över den assyriska
kulturhuset i Södertälje den 9 februari 2009 för att bakom
flaggan. Foto: esamedia.se
hylla nationalsikonen Naum Faik, läromästaren
som grundade idén om en enad nation. Det hölls hyllningstal och fina dikter. Sångarna Ninib Lahdo och
Aboud Zazi förgyllde aftonen med sina vackra stämmor.
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Talet som rev ner mest applåder levererades av biskop Abdulahad Galla Shabo. Biskop Shabo hyllade även
han Faiks tanke om enandet av folket trots alla dess benämningar. Faiks tanke om att alla namn; suryoye,
oromoye, othuroye, kaldoye alla var rätta benämnngar på vårt folk.
Dock påminde biskop Shabo att Faik, närhelst han skrev om vårt folk på andra språk som till exempel
engelska, ansåg han att den enda rätta benämningen var Assyrian. Och många av Faiks efterföljare och
samtida stortänkare följde hans tankesätt.
Sedan gick biskopen vidare med att berätta om hur även de som baktalade Faik här i Sverige har fått krypa
till korset.
- De som kallade Naum Faik för assyrier i negativ bemärkelse, de som menade att han var nestorian för at
han använde ord som "Shlomo" och "Taudi" är samma personer som kallar honom för aramé idag. Det
använder idag
orden "Shlomo" och "Taudi", sade biskop Shabo.
Biskop Shabo gick vidare med att konstatera att vårt folk ibland saknar självförtroende, att folket är
ängsligt. Han uppmanade folket att inte vara rädda för att uttrycka sina åsikter och att alltid vara stolta över
vår assyriska flagga, vårt arv.
- Om ni känner ängslan ska ni vet att vi står bakom er, sade biskopen med en fast och bestämd stämma.
I slutet på sitt tal nämnde han även Turkiets smutsiga sätt att försöka överta S:t Gabrielklostrets mark och
tillgångar. Här menade biskopen att vi kanske ska överväga att svara med en egen stämningsansökan och
kräva mark som historiskt sätt tillhört oss sedan urminnes tider.
Stämningen efter biskopens tal var märkbart positiv och folket verkade lättsamt glada denna mörka
vinterkväll. För första gången på länge kändes det som programmet och inramningen var värdigt
läromästaren Naum Faik.
Moussa Esa www.hujada.com, 2009-02-09

Fakta om arrangerandet av Naum Faik Dagen:
Speaker:
Kvällens talare:
Sångare:
Diktläsare:
Arrangörer:

Adwar Istayfo
Aziz Hawsho, (AKC Repr.), Sait Yildiz (ADO),
Ärkebiskop Abdulahad Gallo Shabo
Ninib Abdulahad lahdo, Abboud Zazi
Yousef Touma, Sleyman Gallo, Najwa Kanun
Assyriska Föreningen I Södertälje
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
Dolabani Kulturföreningen i Upplands Väsby
Assyriska Föreningen i Järfälla
Assurföreningen i Botkyrka
Assyrien kulturcenter i Botkyrka
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”IAMJUSTAGIRL”
– teaterföreställning om kulturkrock som vänder sig till ungdomar
Bakgrund
Under våren 2008 fick AKC förfrågan från Oktoberteatern i Södertälje
om samarbete för att visa föreställningen ”IAMJUSTAGIRL” i
Botkyrka.
AKC styrelsen beslutade att genomföra arrangemanget under
förutsättning att man skaffar samarbetsparter och finansiering från olika
instanser.
Den 12 januari 2009, haft ett möte med Susanna Freund Widman från
Kultur-Fritid/Kulturen i Botkyrka och kommit överens om att
genomföra arrangemanget tillsammans med kommunen och ABF.
Själva föreställningen har fått positiv kritik i Södertälje och är
rekommenderat att visas även här i Botkyrka. Den vänder sig i första
hand till unga generationen 16-17 år, men den kommer även att vara
öppet för alla eftersom ungdomsproblemen berör ju alla åldrar. Susanna
skulle ansvara för att den annonseras i olika platser, ev. Mitt i Botkyrka.
Efter flera möten, kontakter, e-mailing med kommun och representanter
från Oktoberteatern, beslutades att visa föreställningen två dagar – den
11 och 12 februari 2009 i Folkets Hus Hallunda.
Marknadsföring
Det var viktigt att marknadsföra arrangemanget. Vi fick affischer från
Oktoberteatern där vi satte egentext och delade affischerna till olika
delar i kommunen – skolor, föreningar, etc. Den 10 februari
annonserades i Mitt I Botkyrka tidningen.
Genomförande
Onsdagen den 11 februari och torsdagen den 12 februari genomfördes
visningen som planerat. Första dagen hade vi 126 personer – de flesta
skolelever – och andra dagen 72 personer i olika åldrar som såg
föreställningen som tog ca. 45 minuter.
Yelda Hadodo ”Nina” som spelade ensam, berörde olika ämnen som
bygger på kontakter och konflikter mellan olika folkgrupper med
fokusering av Nina som tillhör den assyriska folkgruppen, som förälskar sig i Erik som är svensk. Men
Ninas föräldrar misstycker förhållandet mellan dottern och Erik.
Föreställningen slutar med Ninas uppror mot de regler och traditioner som tvingas henne att acceptera.
Utvärdering
Den 23 februari 2009 inbjöd Annika Fridman och Yelda Hadodo till föreningen för utvärdering. Mötet
enades om att arrangemanget lyckades som väntat och att antalet besökande var mer än väntat.
Efter att ha tackat varandra såg man fram emot att samarbeta även i fortsättningen i andra samhällsnyttiga
arrangemang.
Sammanfattningsvis vill vi från föreningens sida konstatera att, vi är mycket nöjda med det uppnådda
resultatet. Organisatoriskt, ekonomiskt och publikmässigt.
Ett stor tack till Yelda Hadodo och Annika Fridman från Oktoberteatern, Susanna Freund Widman och
Agata Kristi från Botkyrka kommun samt ABF i Botkyrka Salem som gjorde det ekonomisk möjligt att
genomföra verksamheten.
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
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Aktiviteter i samband med EU – parlamentsvalet
Från AKC utsågs Josef Kopar som samhällsinformator samt representera AKC vid olika
möten/tillfällen.

19 mars 2009, Samhällsinformatörsmöte
Josef Kopar från AKC deltog i mötet.
21-22
mars
2009,
utbildning
för
Samhällsinformatörer
på Botkyrka Folkhögskola i
Hallunda. Josef Kopar från
AKC deltog i utbildningen.
24 april 2009,
Demokratidagar
i Hallunda Folkets Hus. AKC
bidrog med dansuppvisning,
Det var många som besökte demokratidagarna. Bilden t.h. AKC dansgruppen visar en assyrisk
folkdans som fick många applåder.
paneldebatt, lagade mat för 45
personer.
Över
30
medlemmar från AKC var närvarande.
29 april 2009, utvärdering och planeringsmöte
Ha/no Föreningsråd utvärderades demokratidagarna den 24 april. Diskuterades gemensam aktivitet den 9
maj. Från AKC deltog Josef Kopar.

9

Ahmad Azizi (t.v.) informerar om EU.

Fullrulle på grillfronten(t.h.)

maj 2009, uteaktiviteter i Brunna IP
Tillsammans med andra föreningar arrangerades tävlingar, bjöd på grilladkorv, presenter tilldelades till
vinnare.
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22 maj 2009, Samkväm hos AKC
Föreningen arrangerade samkväm för att informera medlemmarna om vikten av deltagandet i EU
parlamentsvalet. Adnan Can från ABF i Södertälje inbjöds till kvällen där han informerade om hur viktigt
det är att rösta den 7 juni. Över 140 personer var närvarande. Föreningen bjöd på mat och dryck till alla.
28 maj 2009, information till Dagcenterverksamhetsdeltagare
Då det var sista dagen för säsongen arrangerades avslutning i form av fest där föreningen bjöd på mat och
dryck. Under dagen informerades om EU parlamentsvalet, vikten av att
rösta. Ca 60 personer var närvarande.

AKC Samhällsinformatören Josef Kopar poserar gärna med de
glada Flottsbrobesökare. Han var rätt engagerad i att informera
om EU parlamentsvalet och dela ut broschyrer.
Det var många som besökte AKC den 22 maj och
lyssnade på Adnan Can som informerade om EU valet.

Ibrahim Baylan (bilden t.h.) informerar om partiets policy om EU och vikten att gå till valurnorna den 7 juni 2009. ”Oavsett vilket
parti man ska rösta på är det viktigt att rösta” betonade han under sitt tal.

30 maj 2009, utflykt till Flottsbro
Föreningen arrangerade utflykt till Flottsbro med grillservering och uteaktiviteter. Över 120 personer var
närvarande i det vackra vädret. Efter grillen diskuterades EU parlamentsvalet med efterföljande frågor.
1 juni 2009, Ibrahim Baylan besökte AKC
Efter förfrågan från Socialdemo-kratiska partiet i Botkyrka fick Ibrahim Baylan (partisekreteraren – f.d.
skolministern)
besöka AKC. Under sitt besök informerade om partiet, och vikten av att rösta under EU parlamentsvalet.
Hans besök varade i 1½ timme. Han tackade för det fina mottagandet han fick. Över 30 personer var
närvarande. Antalet var bra med tanke på den korta planeringstiden man hade.
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1 – 5 juni 2009, hjälp med hur man röstar
Under denna period fick flera äldre personer hjälp till platser där man kunde rösta i förväg. De fick rösta
med hjälp av personal från föreningen.

Att höra om EU valet var nytt för många deltagare i Dagcenterverksamheten.

Sammanfattning
Assyrien Kulturcenter har varit aktiv i EU parlamentsvalet inom ramen av de riktlinjer som fastställdes av
kommunen under ledning av Ahmad Azizi.
Förutom en samhällsinformatör från AKC, har föreningen ställt upp med många planerade och spontana
aktiviteter som framgår ovan. Syftet har hela tiden varit att upplysa så väl medlemmar som icke
medlemmar inom Botkyrka kommun för att öka antalet deltagandet i EU parlamentsvalet.
Nu när valet är slutfört har resultatet varit positiv då antalet röster har ökat jämfört med förra EU valet från
ca. 37% till ca. 44%. Detta är naturligtvis positiv utveckling men långt ifrån tillräckligt.
Vid nästa EU valet bör man organisera insatserna med utgångspunkt av de erfarenheter man erhållit från
årets insatser. Det är viktigt att man utvärderar hela arrangemanget och även diskutera nya förslag som ska
utgöra underlag för att starta informationskampanjen för kommande EU parlamentsvalet.
Synpunkter till arrangörerna av Demokratidagarna – att tas upp under utvärderingsmöten:
- Mer mat borde lagas eftersom det visade sig vara en öppen inbjudan till allmänheten. Från AKC’s sida
trodde vi att man endast fick bjuda det antal man hade uppgivit. Den extra maten skulle vara till de särskilt
inbjudna. Det var en chock när vi hörde att vem som hels kunde komma. Hade vi vetat om det skulle vi laga
mat för många fler. Av erfarenhet vet vi att om man erbjuder gratis mat så kommer väldigt många.
- Det var en politisk kväll och barnens närvaro borde begränsats. Man kan inte begära av barnen att de
ska sitta stilla och tysta i flera timmar.
- Matbuffén borde varit diskret. Folk var hungriga och eftersom buffén var i synhåll kunde de inte
koncentrera sig på politikernas tal och de andra aktiviteterna.
- Buffén borde ha organiserats bättre. Var fanns de som ansvarade för mottagningen av maten för att göra
i ordning buffén? Det blev kaos. Man borde ha haft två köer för att effektiviserat matutdelningen samt haft
mer ordning.
- Beträffande uteaktiviteten den 9 maj; Vi bör ta lärdom av de brister som rådde den 24 april. För att inte
hamna i samma kaos situation bör vi organisera den dagen mycket mer noggrant. Där kommer det också
att finnas servering av någon form av mat. Om vi inte organiserar det på ett vettigt sätt kan det bli riktigt
dåligt.
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, Norsborg, 8 juni 2009
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Ärkebiskop Saliba Özmen från Mardin
besökte Sverige - AKC
Ärkebiskop Saliba Özmen från Ärkestiftelsen
Mardin –Omid, vars säte är i klostret Mor
Hananyo (Zafaran), har tillsammans med sin
sekreterare Yusuf Begtas varit på Sveriges besök
under perioden 14/5 – 28/5-2009.
Syftet med besöket var att närvara vid invigningen
av den nybyggda katedralen Mor Jakob av Nsibin i
Södertälje samt besöka assyriska folket i Sverige i
olika kommuner. Det var AKC som ansvarade för
programmet under besöket.

Biskop Özmen informerar vid mötet hos AKC om assyriernas och
klostrets situation i Turkiet.

Biskop Özmen (vänstra bilden), stiftelsens sekreterare Yusuf Begtas (mittersta bilden) informerar de över 100 närvarande hos AKC om
assyriernas och klostrets situation i Turkiet.

Första dagen besökte Ärkebiskop Abdulahad Gallo Shabo som ansvarar för ärkestiftelsen i Sverige och
hela Skandinavien. Sällskapet bemöttes mycket positivt av biskop Abdulahad och fick tillåtelse att besöka
olika platser och kyrkor tillhörande hans
ansvarsområde.
Biskop Saliba besökte följande platser:
Södertälje, Linköping, Jönköping, Hallonberg,
Märsta, Botkyrka, Norrköping.
Biskopssällskapet har även även varit på
följande arrangemang:
17/5/2009:

Invigning av St. Jakob av Nsibin
Kadedral

21/05/2009: informationsmöte hos Assyriska
Föreningen i Södertälje samt tittat på
en Assyriska FF match i Södertälje

Aziz Poli från AKC tar emot present tavlan om Klostret Zafaran av
Biskop Saliba Özmen.

22/05/2009: informationsmöte – samkväm hos
AKC
Under kvällen insamlades av de närvarande 24 700 kr. var av 5 000 kr från AKC.
24/05/2009: Gudtjänst i St. Georgis kyrkan i Hallunda
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Projektet Dagcenterverksamhet Dawmo
Slutrapport 2009
Bakgrund
Denna rapport avser den fjärde verksamhetsperioden (januari – juni 2009) av Dagcenterverksamheten
Dawmo. Den första perioden omfattade tiden april -2006 – maj -2007. Den andra perioden var juni -2007
– maj 2008.
Redan december 2008 började vi med planeringen för denna period. Efter att ha lämnat slutrapporten för
den tredje verksamhetsperioden, ansöktev samtidigt om bidrag för att fortsätta med verksamheten under
2009. Det var viktigt att i slutet av december 2008 eller tidigt i början av januari 2009 få besked om bidrag
för att kunna planera verksamheten.
Kommunens beslut om bidrag kom först den 10 juni 2009. Vård- och omsorgsnämnden som fattade
beslutet hade vid flera tillfällen återremitterat ärendet till förvaltningen för komplettering. Av det skälet
samt andra omorganisationsproblem inom förvaltningen dröjde beslutet sex månader.
AKC beviljades bidrag på 120 000 kr för den genomförda Dagcenterverksamheten och bidraget betalades
retroaktiv den 22 juni 2009. Anledningen till att föreningen genomförde verksamheten trots besked om
bidraget fördröjdes var att föreningen hade fått klartecken om att man skulle bedriva verksamheten och att
bidraget kommer att betalas retroaktiv.
Den 13 januari 2009 startades verksamheten och pågick fram till den 28 maj 2009. Med utgångspunkt av
de gångna periodens erfarenheter, välfungerande organisation och uppföljning, de 7 anställda som
föreningenden förfogar är de avgörande skälen till det
goda ryktet man skaffat sig om
Dagcenterverksamheten. Det är tack vare dessa har vi genomfört verksamheten planenligt och på ett
tillfredsställande sätt. Ökningen av antalet deltagare från 135 i fjol till 149 är god tecken på att
verksamheten är på rätt väg.
Med hjälp av den statistik om närvaro och aktiviter, åldersstatistik på deltagare samt de fina bilder på olika
aktiviteter, är vi i starkt tro att man kommer att se den fantastiska resultaten av Dagcenterverksamheten
som genomfördes under perioden januari – juni 2009.

Olika inomhusaktiviteter

Slutord
Det är föreningens och projektledningens, men allra först är deltagarnas förhoppning att
Dagcenterverksamheten fortsätter även i framtiden. Verksamheten har blivit så populärt och nyttigt för
målgruppen, att ett ev. netativt beslut om bidrag för verksamhen från kommunens sida skulle föranleda till
ett stort besvikelse och därmed tvinga målgruppen till isolering, vilket man har brutit under dessa åren då
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man bedrivit verksamhen och lyckats skapa livsglädje för de ålders- och förtidspensionerade,
sjukbidragsmottagare samt andra kategorier av individer som av olika orsaker levde isolerad.
George Baryawno, projektledare Norsborg, juli 2009

Ärkebiskop Saliba Özmen från Zafaranklostret i Sydöstra Turkiet – Mardin, informerade om assyriernas situation i Turkiet och välsignade
deltagarna i Dagcentret Dawmo

Utflykter, besök, speciella arrangemang
2009-02-10
2009-02-17
2009-02-26
2009-03-05
2009-03-17
2009-04-23
2009-05-19
2009-05-22
2009-05-26

2009-05-28

föreläsning om diabetes, diskussion och frågor
Eriksdalsbadet
Firandet av ”Hana hana Kritho”
Besök av Fader Butrus ögunc Shushe från Tyskland där han informerade om olika ämnen
relaterat vårt folk i Tyskland samt om kyrkan.
besök till nybyggda st. jakobs kyrkan i Södertälje
restaurangbesök, åt lunch
Besök till akvariemuseet i Djurgården
Samkväm i föreningen. Föreningen bjöd på mat, information om EU - parlamentsvalet etc.
Ärkebiskop Saliba özmen från Zafaran klostret i Sydöstra Turkiet besökte Dagcenteret. Han
informerade om assyriernas utsatta situation i Turkiet samt situationen för våra klostrar och
kyrkor som möter olika problem.
var sista dagen för Dagcenterverksamheten. Avslutningen gjordes i form av knytkalas där
deltagarna kom med sina specialiteter. Efter maten avslutades dagen med sång, dans och
annat underhållning.

Besök till Akvariemuseet i Djurgården
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När det gäller år 2010?
Botkyrka kommun har beviljat bidrag
för år 2010. Bidraget är halverat trots
verksamheten har pågått i över tre år
med överträffat mål, välorganiserad
verksamhet med många högkvalitativa
aktiviteter som har skapat livsglädje
och brutit målgruppens isolering.
Avslutning 28 maj 2009

Skälet till den minskade bidraget är att
kommunen har besparingskrav på sig
då de har 400 miljoner i underskott.

Från föreningens sida har vi lyckats övertyga kommunen att det är yttterst viktigt att verksamheten
fortsätter genom att antalet deltagare ökat ständigt, verksamheten har överträffat målet och det har blivit ett
oundvikligt och självklarhet för målgruppen att vara med i Dagcenterverksamheten.
Statistik Dagcenterverksamhet
Verksamhets period:
Aktivitets period:
Antal aktivitets dagar:
Total antal besökare:
Snitt per/dag för alla besökare:
Antal besökare över 65 år:
Snitt per/dag - över 65 år:
Antal tjänstgörande personal:
Snitt per dag - personal:
Antal inbjudna o. spontana gäster:
Antal utflykter:
Antal anmälda:
Över 65 år:
Arbetsgruppsmöte:
Presidiemöten:
(diskussion, utvärdering, synpunkter)

januari – juni 2009
13 januari – 28 maj 2009
39
1400
35,89
594
15,23
257
6,58
42
5
149
72
40
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Besöket till Eriksdalsbadet var mycket avkopplande och glädjande. Det var första gången för de flesta.
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Matlagning är alltid intressant och roligt och glädjeskapande

Dawmo – deltagarnas resa till Tyskland

- Deltagarna i Dagcenterverksamheten Dawmo har sedan länge uttryck sitt önskemål om utomlandsresa för
att besöka olika intressanta platser och koppla av några dagar, långt ifrån hemmet.
- Efter många förfrågningar till olika platser i Holland, Tyskland så kunde man tillsist kunna besluta om en
resa till Tyskland och gästa på en kloster tillhörande Koptiska kyrkan i Tyskland.
- Resan genomfördes under perioden 29 oktober – 3 november 2009
- Gruppen bestod av 29 personer samt två ansvariga personal från AKC – Josef Kopar och Jeanette Kahlaji.

Så här beskriver Josef resan i form av dagbok:
Dag 1, torsdag: Resan dit gick bra, i bussen alla hade roligt, med sagor, historier, sång och dans.
Vid 19 tiden var vi framme i den Koptiska klostret. Vi träffade Biskopen och personalen som bodde och
jobbade där. Efter kvällsbön åt kvällsmat.
Dag 2, Fredag: kl. 9 vi var med i Gudtjänst, efter det åt vi frukost och gick rund i klostret. Vi fick höra
historien om klostret, tog en lång promenad med biskopen. Vi stannade flera gånger i en rund cirkel bet en
bön tillsammans och fortsatte sen promenaden i ca. 3 km. Alla var nöjda ock glada efter promenaden, efter
kvälls maten satt vi till ca. 12 på natten vid brasan och berättade sagor och historier.
Dag 3, Lördag: kl. 8 var med i Gudtjänst, efter att ha ätit frukost fick vi besök av en lokaltidningen som
skrev om oss som en grupp från Sverige. (se artikeln nedan)
Kl. 12:40 åkte vi till centrum, där vi besökte en Tysk katolsk kyrka. Efter kvälls Gudtjänst i denna kyrka
åkte vi tillbaka till Klostret och åt middag. Därefter satt vi till ca.12 på natten vid brasan och berättade
sagor och historier.
Dag 4, Söndag: kl. 7:50 åkte buss till Syrisk Ortodoxa klostret där vi fick träffa ärkebiskop Hanna Aydin.
Han tog emot oss på ett vänligt sätt och visade oss runt hela klostret. Han var glad över att vi valde att
besöka klostret.
kl. 14 vi åkte till ett före detta militär område som äggs av koptiska klostret där vi blev bemött av biskops
syster. Efter fika vi gick rund i området och därefter åkte vi tillbaka till koptiska klostret. Resten av kvällen
tillbringades vid brasan med sagor och historier.
Dag 5, Måndag: de flesta ville åka till centrum. Därför vi bestämde vi att dela på oss. Ena gruppen åkte
med Jeanette till centrum, resten stannade med Josef i Klostret och kopplade av vid brasan och några tog
en promenad. På kvällen satt vi till ca. 12 på natten och berättade sagor och historier.
Dag 6, Tisdag: hela dagen gick med bussar och flyget till Sverige. Alla var förvånade över att resan gick
så fort, resan till AKC gick som planerat alla hade roligt hela vägen.
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Artiklar i lokala tyska tidningar:
Lokales Höxter Montag, 16 November 2009

Klosterleben fasziniert
Besuch aus Schweden
Ein Zeichen für den Brückenschlag
nach Schweden setzte die erste
Reisegruppe aus Stockholm, die das
koptisch-orthodoxe
Kloster
Brenkhausen besuchte.
Diese freundschaftliche Beziehung
möchte Bischof Damian ausweiten,
um die Klosterregion zu stärken. Er
erklärte:„Hier können die Menschen
Spiritualität erleben, durch den
Austausch
neue
Freundschaften
knüpfen und das Leben im Kloster
kennen
lernen.
Auch
der
wirtschaftliche Aspekt für das Dorf ist Foto: Bischof Damian mit der schwedischen Reisgruppe vor dem
nicht zu unterschätzen.“ Die 30- Kloster Brenkhausen
köpfige Reisegruppe des „Assyrien
Kultur Center“ in Stockholm zeigte
sich fasziniert von der Klostersanierung, die in enormer Eigenleistung gestemmt wurde und somit
Vorbildcharakter habe. Die Lebensweise der koptischen Mönche erinnere sie weiterhin an ihre Wurzeln,
die im Irak und in Syrien liegen. Von dort immigrierten sie seit den 1980er Jahren nach Schweden, wo sie
Krieg und Terror hinter sich lassen konnten. Im Kloster Brenkhausen trafen sie nun auf offene Ohren und
einen freundschaftlichen Empfang, der die deutsch-schwedischen Beziehungen festigte. Für die Zukunft ist
ein Gegenbesuch in Stockholm geplant.
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Assyriskt Julbord
Den 12 december 2009 anordnades den traditionella
Assyriska julbordet hos AKC. Planering och genomförandet
av årets julbord gjordes av föreningens personal. De gångna
åren brukade även medlemmar laga en del av rätterna
frivilligt hemma. Eftersom AKC förfogar över 8 anställda
ansåg man från personalens sida att man ska göra allt i
föreningen.
Det dukade bordet med många läckra rätter återigen van de
70 besökarnas beundran.
Första gången AKC anordnade Assyriskt Julbord var året 2003. Syftet med detta var redan då att göra det
som en tradition hos assyriska föreningarna för att föra över den assyriska matkulturen till kommande
generationer. Det är med glädje kan vi konstatera att det är
många föreningar som brukar anordna liknande julbord varje
år.

Julbord även för lärare
Den 16 december 2009 anordnades även ett liknande
Assyriskt Julbord för ca 100 lärare från Karsby International
School i Norsborg (fd Kärsbyskolan).
Lärarna från skolan var överförtjusta på det findukade bordet
med många assyriska rätter. Anledningen till att lärarna
beställde Assyriskt Julbord hos AKC var att de ville prova
den assyriska matkulturen. Skolrektorn som var mycket nöjd
tackade AKC för det fina arrangemanget och hoppades att
man ska kunna beställa liknande arrangemang även
kommande åren.
Skolrektor
tackar
AKC för
det fina
arrangemanget
och
hoppas att
även
kommande
åren ska få
möjlighet
att uppleva
den.
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Dialogträff med Botkyrka kommun inför 2010
Den 20 oktober 2009 fick AKC representanter Dita Kleman, Sargon Hawsho, Aziz Poli och George
Baryawno i ett möte hos AKC berätta om verksamheten under året och även om nästa års verksamhet.
Allmänt kan man säga att man var nöjd med mötet.
AKC representanter fick besvara bl.a. följande frågor som ställdes av kommunens representanter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Hur mycket verksamhetspengar finns kvar i föreningen efter att fasta kostnader är betalda? (med
fasta kostnader menas t.ex. administrativa kostnader, hyra, el. mm.)
Hur stor del av verksamhetspengarna går till barn och ungdomsverksamheten?
Hur tänker ni utveckla föreningen i framtiden och vilka frågor är viktigast för er just nu?
Hur ser representationen i styrelsen ut utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Är ungdomarna med i
föreningens styrelse eller andra beslutande former?
Hur arbetar föreningen förebyggande mot droger, alkohol och tobak?
Vilken kännedom om barnkonventionen finns i föreningen?
- ge exempel på hur just ni arbetar med barnkonventionen
- på vilket sätt har barnen och ungdomarna möjlighet att påverka föreningens verksamhet som de
själva deltar i.
Har ni möjlighet att i er verksamhet ta emot personer med funktionsnedsättning?

Kommunens beslut om föreningsbidrag för år 2010
Enligt beslut från kommunen den 7 december 2009 beviljas AKC 206 800 kr. i bidrag för verksamhetsår
2010.
Beslutsmotivering
AKC har fåt lägre föreningsbidrag (13 200 kr. mindre) än föregående år med anledning av besparingskrav
på kultur- och fritidsförvaltningen vilket har tyvärr resulterat i att kultur- och fritidsnämnden har fått skära
ner även bidragen för föreningar.
Verksamhet
I beslutet framgår information om AKC verksamhet att föreningen erbjuder barn och ungdomar från
Botkyrka verksamhet i form av idrott, kulturaktiviteter, föreläsningar och seminarier. Föreningen bedriver
även öppen verksamhet för barn och ungdomar i sin föreningslokal.
Föreningen arbetar aktivt med att engagera ungdomar till ledaruppdrag och har en ungdomsstyrelse.
Aktiviteter till barn och unga bestäms av ungdomarna själva. Lokalerna är handikappanpassade och flera
personer med funktionsnedsättning deltar i verksamheten.
Barnkonventionen
och Alkohol- och
drogpolicy för barn
och unga
Alla bidragsberättigade
föreningar i Botkyrka
kommun har skyldighet
att följa kommunens
alkoholoch
drogpolicy för barn och
unga. Föreningar ska
också aktivt arbeta för
att barn och ungdomar i föreningen har möjlighet att påverka den verksamhet som ordnas för dem enligt
barnkonventionen.
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Ungdomssektionens aktiviteter 2009
Årsmöte
Den 22 mars höll Ungdomssektionen sitt ordinarie årsmöte. Följande personer blev valda för kommande
verksamhetsperioden:
Therese Poli
Naramsin Poli
Charbel Yakoub
Tobil Poli
Erido Poli
Sebrin Poli
Akkadia Hawsho
Liljana Poli
Nathalie Poli

ordförande
v. ordförande
sekreterare
idrottsansvarig
-:webbansvarig
junioransvarig
-:suppleant

Genomförda aktiviteter 2009
Skidåkning Flottsbro, 23/2-09
Väldigt lyckad aktivitet i år igen, många ungdomar deltog.
Närmare 40 ungdomar kunde åka på olika backar (kolla upp
siffran, är osäker på exakt hur många vi var). För de som frös
kunde de värma sig framför öppna brasor eller i värmestugan.
Ansvariga: Therese Poli, Dita Kleman och Bethnahrin Hawsho.
Storvretsbadet, 24/2-09
Alla ungdomar från 8 år och äldre kunde åka med AKC till
Storvretsbadet i Tumba. Samling klockan 12:00 i AKC för en
gemensam färd. Therese Poli mötte upp de som skulle komma
till föreningen, andra möttes direkt i Tumba. Föreningen bjöd
sina medlemmar på entrén. En lyckad aktivitet med en del föräldrars närvaro eftersom att aktiviteten
krävde föräldrarnas närvaro om ungdomarna var mellan 8-12 år. Ansvariga: Therese Poli, Ashur Kerimo,
Josef Kopar och Dita Kleman.

Juniorer: Lekslottet
Therese Poli, Ashur
Kerimo, Liljana Poli,
Natalie Poli och Sara
Poli var ansvariga att
åka till Lekslottet i
Tullinge. Väl på plats
kunde barnen åkta
ruschkanor, hoppa i
hoppborg, klättra på
klättervägg, leka i
bollhav och gå på
kurviga broar.
De delades även in i två grupper för att tävla varandra. Sammanfattningsvis: en lyckad aktivitet som
uppskattades.
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JUNIORER:
Bowling i Vårby, 7/4-09
Vi åkte kommunalt till Vårby för att spela bowling,
aktiviteten blev rätt så lyckad. Vi var totalt 14 stycken
varav ledare 2 st. Vi delade in banorna i tre grupper
med fyra till fem personer vardera och spelade
bowling i två timmar. Alla hade jätteroligt och många
såg fram emot en till bowling resa.
Bowling i Heron City
Ännu en Bowlingresa, men denna gång för äldre
ungdomar. En del av oss åkte tillsammans till Heron
city medan andra redan var på plats. Vi var ett 20-tal
ungdomar som tillbringade en underbar kväll
tillsammans. Vi hade också med oss två äldre ledare som hjälpte
till att hålla ordning på alla. Bowlingrundan fungerade utmärkt och
efteråt var det många som var hungriga så vi bestämde oss för att
äta. Aktiviteten var bra.
Pingisturnering 8/4 - 09
Under onsdagen förberedde ungdomsstyrelsen en pingisturnering
för juniorer. På borden fanns det chips, godis och läsk och från
högtalarna spelades det musik. Stämningen var trevlig och
samtidigt som juniorerna rullade in i föreningen passade vi på att
göra ett turneringsschema. 16 juniorer deltog i en turnering som
varade i två timmar. Varje match spelades till 11 och efter
gruppspelet spelades finaler. Den slutliga vinnaren var en
överlycklig 12 årig pojke som vann en pingisracket och en boll.
Dagen avslutades med lite dans och så lekte man charader.
Skräckkväll i AKC
Klockan 20.00 stod snacks och läsk på borden och sakta började
det rulla in folk i föreningen.
Vid 21.00 satte vi igång filmen "The Shining" som de flesta inte
tyckte var så läskig som de hoppats på att den skulle vara men
men...
Vi tittade ändå klart på filmen och allt gick som
förväntat, om inte över förväntningarna då alla
ville pissa på sig efter alla läskiga historier som
alla delat med sig av. De 17 personer som samlats
i föreningen hade det kul tillsammans, fast en
bättre film hoppas vi på nästa filmkväll.
Sydpoolen, 16/7-09 Under torsdagen gjorde vi
en aktivitet för äldre mellan 15år och uppåt. Vi
åkte till Sydpoolen där vi badade i 3 timmar, vi
var ca 12 personer och hade det jätteroligt. tyvärr
var allas favorit; hopptornet avstängt så många
blev besvikna men efter ett snack med
badvakterna lyckades vi övertala dem att öppna
tornet. Efter allt
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badande så åkte vi kommunalt tillsammans till
föreningen där maten stod redo "Kebab med
bröd och tsatsiki" stod det på menyn. När vi ätit
klart passade vi på att spela en liten
minipingisturnering med musik i bakgrunden.
Vid tolv tiden var föreningen städad och redo
för att stängas.
Badminton (vid Brunna IP)
Från AKC kom ca 25 pers till Racketstadion
för att spela badminton. Blandade åldrar, tjejer
och killar kom för att spela och ha kul.
Samlingen var som vanligt i AKC, sedan gick
vi tillsammans till hallen. Vi spelade i grupp
och en-mot-en matcher.
Ansvariga för dagen var: Aziz Poli, Therese
Poli, Josef Kopar och Ferit Poli.
Idrottskväll för ungdomar 14-25 år, 18/909
Närvande: Natalie Poli, Tobil Poli, Akkadia
Hawho, Liljana Poli, Sebrin Poli, Kinora Poli,
Charbel Afram och Therese Poli. Plats: Fittja
Skolans sporthall.
Aktiviteter: klättring i rep, hammock-tävling,
volter i ringar med mera.
Vi åkte till Fittja skolans sporthall där vi
egentligen skulle spela fotboll och spökboll,
men efter krångel med nycklar bestämde vi oss
för att gymnastisera istället. Det uppskattade
deltagarna och dessutom var det jätte roligt. Vi
klättrade och voltade, men vår ledare såg till att
hjälpa oss så att vi inte gjorde oss illa. Efter idrottskvällen åkte vi till föreningen där vi tittade på en
skräckfilm på storduk.
Halloweenfest för juniorer, 30/10-09
Halloweenfesten var en lyckad fest som jag
tror att alla barnen som deltog i aldrig
kommer glömma.
Det fanns bål, godis, chips mm. som ingick
i entrén. Barnen fick ansiktsmålning och
gick en spökrunda som de sent lär glömma!
Andra aktiviteter som fanns att göra var;
dansstopp, stolleken, pingisturnering mm.
Prisutdelning var det som man uppskattade
mest. Det kom ca 40 barn och 5 ledare fanns
på plats, allt gick som planerat och vi
lyckades skicka hem många barn ledsna för
att de inte ville lämna föreningen.
Efterfrågan av att ha en liknande aktivitet är
stor så det är något vi planerar att göra om.
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AUDS VECKOSLUTSKURS
Datum:
27-29 november 2009
Plats:
Kursgård Åkerögården
Ämne:
Assyrisk kultur och historia
Då var det dags att sammanfatta Auds veckoslutskurs i sin ordning,
men 2009 års veckoslutskurs var något utöver det vanliga i både
positiv och negativ bemärkelse.
Efter en bussfärd med fnitter och passagerarnas högljudda protester
över att fel musik kanal var inställd, så kom vi fram till kursgården.
Det rodde en hjärtlig stämning och en positiv spänd förväntan.
Deltagarna kom från olika föreningar runt om i Stockholm och på så
sätt fick ungdomarna möjlighet att lära känna varandra.
Auds har försökt att variera aktiviteterna på bästa sätt för att det ska
uppskattas av ungdomarna. Musik och dans kommer att te sig som en
vanlig aktivitet i våra liv, vilket borde tillhöra det vardagliga behovet.
Men idag domineras musik och danskultur av det engelska språket. Där med får vi som minoritetsgrupp
mindre framträdande rollplats. Med detta vill jag poängtera att det kan leda till att Assyriska ungdomar
påverkas och glömmer bort den Assyriska dans- musikkulturen. Eftersom vi försummat den om vi inte
bygger på den nu, på grund av att vi fortfarande är efter när det gäller det. Men måste påpeka att återigen
var det här utöver det vanliga för att temat var Assyrisk musik, dans & historia.
Den Assyriske sångaren och konstnären Sardanapal Asaad förläste om Assyrisk kultur. Föreläsaren
mottogs med positiv reaktion och engagemang. Diskussionen efteråt var också den väldigt berikande. I
Sverige har vi uppmuntrar oss själva att tro att vi kan alla Assyriska danser men i själva verket är det inte
så. Kima och Sleyman Esso upplyste ungdomen med nya danser för att främja deras engagemang kring vår
kultur. Tillsammans gladdes alla deltagare samt ledare, man är aldrig fullärd.
Resan hade dock även mindre bra stunder, därför bör dem negativa aspekterna nämnas. Problem finns och
kommer alltid att finnas, offentligt eller under ytan. Åter igen kommer jag att ta upp saker som jag har
nämnt i tidigare texter. Så länge jag kan minnas så har våra kurser varit i utbildningssyfte och lärande syfte
och inte uppfostringssyfte. Själv är jag av uppfattningen om att det handlar om att vidga sitt seende. Att
vilja förstå är absolut inte detsamma som att försvara och det är ytterst viktigt att understryka. Föräldrar
och föreningar bär på ansvaret att upplysa våra ungdomar att inte bråka och uppföra sig samt respektera
varandra. Att busa hör till men inte att det övergår till mobbing och i vissa fall att man bråkar. Jag vet att
vissa ungdomar kräver mer tid, så är det i varje hus, skola, förening & klubb. Men man födds inte som en
bråkstake det är någonting man blir, av olika skäl.
Jag vill anmärka på en del saker, med full motivation tror jag att det bara kan bli bättre dock måste gränser
och regler sättas. Varje individ/deltagare måste veta att det här är ett tillfälle att skapa en gemenskap och
inte leva ”macho”. Det var dock härligt att se att ungdomen fått en chans att lära känna varandra samt
skapat en trygghet och att ledarna kom bra överens.
I min sista mening väljer jag emellertid att betona att kultur och tradition är till för att bevaras. De är en del
av oss, utan dem skulle vi inte vara, det vi är idag.
Från AKC deltog följande personer: Arim Hawsho, Tobil Poli, Charbel Yacob, Ninos Aslan, Akadia
Hawsho, Liljana Poli, Natalie Poli, Ilona Dag, Sargon Garis
Tack till Auds och alla deltagare!
Bethnahrin Hawsho
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Sydpoolen i Södertälje, 22/12-09
Till denna aktivitet kom inte så många äldre
ungdomar då de flesta var upptagna med att
handla julklappar, som är vanligt vid den här
tiden på året. Istället kom det ett par mindre
ungdomar tillsammans med sina föräldrar.
Man åkte i tillsammans i bilar till sydpollen
där man badade i fyra timmar. Barnen tyckte
att det var roligt och ville stanna kvar längre.
Efter badet satte man sig på caféet utanför
och fikade tillsammans. Man åt både mat,
bullar och godis och hade en stämningsfull
omgivning. Nästa gång vi åker till
sydpoolen ska vi locka dit fler äldre
ungdomar. Annars var det en lyckad
aktivitet som barnen gärna skulle vilja
återuppleva.
Beach volleyboll i Södertälje 21/12-09
Det var åtta personer som deltog i denna aktivitet och vi åkte gemensamt med vår ledare Naramsin och
Erido Poli. När vi anlände delade vi in oss i två olika lag med 4 personer vardera. Vi spelade volleyboll på
den varma sanden i en hel timme och hade tänkt spela en till timme. Men så blev det inte då vi kände oss
helt utmattade efter ett roligt och schysst spel i 60 min. Vi bestämde oss istället för att åka förbi Hallunda
familjegatukök på vägen till föreningen för att äta en måltid. Sedan åkte alla glada hem.
Champions League Matcher
Under hela året visades flera
champions league matcher i
föreningen. Vi valde ut de bästa
matcherna och visade dem på
storbild. Vid varje tillfälle hade vi
också mat och dryck till
försäljning. Vi samlades en
halvtimme före matchen för att
diskutera lite tankar och annat kring
matcherna. Som mest var vi 30 –
40 personer under en match men
annars låg det runt 15- 20 personer per match.
Denna aktivitet var väldigt lyckad och vi
kommer att fortsätta nästa år.
Här är några av matcherna som visades:
Tisdag 24/2-09,
Onsdag 25/2-09,
Tisdag 10/3-09,
Onsdag 11/3-09,
Söndag 27/5 -09
Tisdag 3/11-09,
Tisdag 24/11-09,

Inter - Man. United
Real Madrid – Liverpool
Liverpool – Real Madrid
Man. United – Inter
Champions League Final
AC Milan - Real Madrid
Barcelona – Inter
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Läger för ungdomar – Tigris sommarläger
- Årets sommarläger anordnades i Sköldviksvandrarhem –
Vikbolandet nära till Norrköping, under perioden 13 – 18 juni
2009.
- Det var ungdomar från ungdomssektionen samt styrelsens
ledning som stod för organisering av lägrets totala verksamhet.
Totalt har 28 ungdomar deltagit i årets läger.
- I slutet av rapporten framgår en faktaruta om lägret.
- Härnedan publiceras dagbok som är skriven av själva
ungdomar som deltagit i lägret.
Dagbok
Dag 1, 2009-06-13
Alla samlades klockan 8 på lördags morgonen i AKC’s lokaler
för att bege oss till årets läger. På vägen dit stannade vi i
Norrköping för att plocka upp några deltagare där ifrån och
sedan fortsatte vår färd till lägergården, Sköldviks vandrarehem.
När vi väl var framme så blev det en snabb genom gång för
rumsindelning, grupper och sedan en enkel lunch. Vi fick en
stund för fria aktiviteter då vi passade på att lära känna varandra
bättre och utforska lägergården 
På eftermiddagen började lägrets första föreläsning då Ninib
Baryawno informerade om Assyrier Utan Gränser (AUG) och
vad deras syfte med organisationen är. Direkt efter föreläsningen
fick grupperna olika uppgifter att lösa: uppgift 1 = komma på en
slogan till AUG, uppgift 2 = komma på en reklam film till AUG
och uppgift 3 =
göra ett smycke som ska representera AUG. Senare på
dagen hade vi även den första deltävlingen på 6
kampen, vilket var en musiktävling. Musiken var en
blandning utav både assyrisk och engelsk musik,
tävlingen gick ut på att klura ut låttiteln och sångarens
namn.
Det var
en rolig
tävling där man fick samarbeta pga. de olika musikstilarna,
så alla kunde helt enkelt bidra med sin egen musikkunskap.
Efter musik tävlingen så gjorde vi inte mycket mer
eftersom klockan hade närmat sig 22.00 och efter 22.00 ska
alla aktiviteter ske under låg ljudnivå. Kvällen avslutades
med fria aktiviteter och klockan 24.00 så var alla inne på
sina rum.
// Grupp Uruk

Ninib Baryawno informerar om AUG

Dag 2, 2009-06-14
Efter en tuff men kul första natt började vi dagen med att
stå i kö till toaletterna för att borsta tänderna och gå på toa.
Sen gick vi ut för att hissa upp assyriska flaggan och sjunga
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nationalsången. Hälften kunde texten och de andra försökte med. Vi åt
frukost, sen kom Abrohom Haro för att prata om assyriologi och
assyrisk historia. Det blev en del frågor om vad vi heter och varför, sen
blev det en livlig debatt om assyrier och syrianer. Det var en intressant
föreläsning. Sen fick vi äta lunch, friterad fisk med potatis och sås.
Väldigt gott var det. Den efterlängtade fotbollsturneringen blev
försenad en timme. Vi gick till fotbollsplanen som låg 2 km ifrån
vandrarhemmet. Turneringen var väldigt lyckad med massor av glada
miner och den var lyckad helt enkelt. Vägen tillbaka var väldigt tungt
eftersom alla dessa ungdomar var alldeles utmattade. Dagen tog slut
och sedan kom natten med den feta maten som innehöll burgul och
kycklingklubbor.
Efter maten så bestämde vi oss för att ha lite lärdom av poesi som till
högsta grad tillhör vårt assyriska kultur. Denna föreläsnings hölls av
Abrohom Haro, assyriolog berättade om
vår vackra Siduri Poli.
assyrisk historia.
Efter denna föreläsning var det dags att veta poäng ställningen, Gabi
berättade hur de olika grupperna låg till. Vårt lag Nimrud låg tvåa och vår dikt löd så här:
Toch toch lo zoch zoch
Hubo de hourutho go budjo be mashritho
Shlomo Kinora ej darbo hat
Shlomo johan koshibjet lo hejvan, lo bas hanake de
hourutho
Toch toch lo zoch zoch
Alla fick läsa upp sina dikter och alla gjorde ett jätte bra
jobb. Efter allt detta hade vi lite fritid tills det var lägg
dags, under fritiden gjorde vi bland annat brasa i eld
staden och grillade marshmallows det var väldigt mysigt
tills det var dags att gå upp till rummen det var inte så
många som kunde sova direkt så de flesta sprang runt
mellan rummen och kollade på vad de andra gjorde. Kl
4 så hade alla äntligen sovit.
// Grupp Nimrud

Siduri Poli höll föreläsning om assyrisk poesi

Dag 3, 2009-06-15
I morse började vi dagen med att sjunga assyriska nationalsången och hissa upp assyriska flaggan.
Eter det var det dags för frukost. Efter att ha ätit sig mätta och belåtna var det dags för första föreläsningen
som hölls av Babel Poli, den handlade om assyriskt hantverk.
Man skulle få en bild på någon assyrisk symbol som man skulle kopiera, fast med olika material t.ex.
stenar, pinnar, lera osv. Vi fick i uppgift att göra Gilgamesh. Efter den här jätteroliga uppgiften var det dags
för lunch, som bestod av kycklingklubbor med bulgur och sallad. Efter det var det dags för semifinalerna i
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fotbollsturneringen. Uruk var de lyckliga vinnarna. När vi kom tillbaka var det dags för middag, som
bestod av apprakh (vindruvblads dolma). Även killarna fick hjälpa till med apprakh. Efter det var det dags
för att börja med talangjakten. Snart är det kvällsfika och sen är det läggdags som gäller.
God Natt från grupp Nineve
!Dag 4, 2009-06-16
Ännu en rolig dag här på lägret, dagen började som alla andra
vilket var att vakna klockan 8.30. Vi samlades utanför och sjöng
nationalsången, men tyvärr så hade vi ingen flagga som vajade
framför oss. Efter 20 minuter där ute så ropade kökspersonalen
på oss och vi alla gick In och åt och alla blev mätta och belåtna!
Runt klockan 11 så
skulle fader Kasho
Skender komma hit
som
även
har
kommit ända från
Australien,
han
började predika om
hur han har haft det i livet, hur det är i Australien.
Föreläsningen tog inte längre än 1 timme då det var vår tur att
fråga honom frågor.
Klockan 12–13.00 så var det dags för lunch, det var nog lägrets godaste mat, kött & pommes frites m.
champinjonsås. När alla hade ätit klart så började man att förbereda sig inför 6-kampen. Den blev väldigt
lyckad, och vi alla hade det jätteroligt. Dem flesta stannade kvar efter 6-kampen och vi lekte ”trasan”.
Klockan närmade sig 20.00 och alla började öva inför talangjakten, och sen eftersom det var Tobils
födelsedag idag och Julies födelsedag igår så bestämde man sig för att göra tårtor. Det blev 5 tårtor och inte
en enda bit blev över
Så just nu sitter vi här och ledarna har bestämt att vi ska få kollektiv bestraffning imorgon eftersom att alla
600 ballonger är försvunna.
// Grupp 4 UR - Akadia Hawsho, Namrud Dag, Charbel
Yakoub/
Fakta om årets Sommarläger:
Arrangör:
Plats:
Period:
Total antal deltagare:
Antal ungdomar:
Könsfördelning:
Antal ledare:
Könsfördelning:
Antal kökspersonal:
Antal inbjudna föreläsare:

AKC
Sköldviks Vandrarhem
13-18 juni 2009
37
28 i åldrarna 14-20
18 pojkar, 10 flickor
6
3 män, 3 kvinnor
3
4

Återträff
Den 5 september arrangerades återträff hos AKC. Dagen
program innehöll många inom- och utomhusaktiviteter.
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Idrottsverksamhet
Idrottsverksamheten hos AKC har varit trögt under året 2009. Fram till september hade föreningen herr lag
i div. 7 som hade spelat sedan många år. De flesta i Spelartruppen hade svårt att engagera sig i träningar,
matcher och inte heller var det någon som ville ansvara för lagets fortsatta existens. Allt detta bottnar i
tanken att, man inte tog laget i allvar, utan bara för att spela seriematcher och ha kul. Inga riktiga träningar,
inga satsningar på nya yngre spelare etc.
Av dessa orsaker hade laget under oktober dragit sig ur seriespelet, efter samråd med föreningens
Huvudstyrelse.
Under november anställdes George Haddad med lönebidrag som hade förflutet hos Assyriska FF i
Södertälje som massör i många år. Syftet med anställningen var att han skulle ansvara för all
idrottsverksamhet inom föreningen.
Under Två månader satt han igång med verksamheten och anmälde två pojklag till St. Eriks Cupen. Efter
kontakter med föreningens ungdomar i åldrarna 18-25 anmäldes återigen ett herrlag hos Stockholms fotboll
förbundet för seriespel under kommande året.
I slutet av december meddelade George Haddad föreningen att
han slutar sin anställning hos AKC p.g.a. att han fått andra
arbetserbjudande. Han hade samtidigt meddelat Fotbollförbundet
att lägga ned de två pojklag som anmäldes tidigare.
Det återstår och se huruvida det nyanmälda herrlaget till
seriespelet kommer att fortsätta under kommande åren. Om
ungdomarna i föreningen tar detta på allvar med erfarenheter från
gångna åren så finns det anledning och tro att laget kommer att
fortsätta spela i många år framåt.
Basketlaget – AKC Superstars
Flicklaget i basket – AKC superstars har bildats sedan två år.
Spelartruppen består av 9 flickor födda 1997-98. Det är Johan
Eskander som tränar laget, medan Ashur Kerimo håller de andra
viktiga trådarna.
Först under hösten 2009 började laget spela i seriespelet i div. 4 –
U13 Flickor. De har redan spelat många matcher och en gång i (Stående fr. v.): Nimra, Venessa, Diana, Sara.
veckan går de på träning. Spelarnas föräldrar tar insatsen på allvar (Sittande fr. v.): Athrin, Rebecka, Diala, Izla.
och även ansvarar för transport och andra viktiga frågor. Det är (Liggande): Maria
både föreningen och även föräldrarna hoppas att laget skall tas på
allvar för att utveckla basketspelet inom föreningen under kommande åren.

(bilden t.v.) Coachen Johan ger instruktioner inför en match. (Bilden ovan) Stort intresse från föräldrarna vid seriematcher.
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Kvinnosektionens verksamhet - 2009
Årsmötet
Årsmötet hölls söndagen den 17 maj 2009 i AKC:s lokaler. Mötet öppnades av ordförande Fehima Poli
med att hälsa alla närvaranden välkomna. Dagordningen och utlysningen av mötets behörighet godkändes
av mötet. Valkommittén hade inget förslag på nya styrelseledamoter till en ny styrelse. Därför blev den
gamla styrelsen till frågad att fortsätta ytterligare en mandat period. Kvinnosektionen har beslutat att hålla
årmöte vartannat år, nästa kvinnosektionsmöte kommer att hållas i början av år 2011. Kvinnosektionens
styrelse:
Fehima Poli
Lidia Eskander
Santuyu Kerimo
Pervin Poli
Rahel Poli
Pero Dag
Teres Baryawno
Behiye Poli
Yildiz Kerimo

Ordförande
vice ordförande
Sekreterare
Kontaktman
Kontaktman
Ledamot
Ledamot
suppleant/ersättare
Suppleant/ersättare

Hana Hana Kritho
Söndagen den 1 mars 2009 anordnade
kvinnosektionen hana Kritho i samarbete
med andrasektioner i AKC. På programmet
fanns bl a föreläsning om varför man firar
”Hana Kritho” , musik och utställning om
Det är en omtyckt tradition att Fira av ”Hana Hana kritho” hos AKC
hur Hana Kritho såg ut m m . AKC bjöd
sina medlemmar på bulgur med ägg och
fika. Aktiviteten blev uppskattad och det var mycket folk som var närvarande.
Föreläsning
21
februari
2009
anordnade
kvinnosektionen en föreläsning om
jämställdhetsfrågor i AKC:s lokaler .
Föreläsaren var Afamia Maraha –
ordförande
för
Assyriska
kvinno0förbundet i Sverige. Det var en
mycket givande och diskussionsrik
föreläsning för alla deltagare.

Afamia Maraha, ordförande för Assyriska kvinnoförbundet i Sverige föreläser om
jämställdhet hos AKC
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Internationella Kvinnodagen
Internationella kvinnodagen firades den
8 mars 2009 kl 16:00 i AKC:s lokaler.
Dagens program innehöll; dikt, tal,
musik och en kort sketch som handlade
om kvinnors vardag i dagens samhälle
samt fika till de närvarande. Det var en
lyckad dag för alla.

Vid firandet av Internationella Kvinnodagen:
(Bilden t.v.): duktiga skådespelare från kvinnosektionen. (Mittersta bilden): Nahrin Hawsho läser en dikt
(bilden t.v.): Elisabeth Korndal håller tal

Planering
Planeringshelg för alla AKC:s sektioner. Planeringen
ägde rum i Lida frilufts gård.
Det var några från kvinnosektionen som deltog i
planeringen . Det var givande och mycket bra
planerat, Handlade mycket om AKC: s framtida
aktiviteter, visioner mm.
Ledarskaps Kurs
Assyriska kvinnoförbundet anordnade den 2-3 oktober 2009 en veckosluts kurs
I Stockholm på kryssningsbåten ”Cindrella”. Kursen handlade om hur en förening fungerar för kvinnor.
Från AKC deltog Rahel och Behiye Poli. Det var en mycket uppskattad kurs. Det kommer en försättning
på kursen under år 2010. Det som var väldigt givande var att det var många ungdomar med på kursen.
Kvinnosektionens London resa
Period: 16 – 19/10 - 2009
Målsättningen med resan var att besöka British museum
och besöka den assyriska föreningen i London.
Besöket till Assyriska föreningen i London uteblev.
De kunde tyvärr inte ta emot oss p g a deras
kvinnosektionsansvarig blev sjuk. Istället blev vi bjudna
till Ninib Lamassu familj utanför London för en
pratstund och fika tillsammans. Mycket trevlig familj
som delade med sig av sitt vardagsliv i London. Väl på
British museum fick vissa av oss en chock. När vi såg
alla föremålen om vårt folk. Trodde inte att det fanns så
mycket om vår historia där. (Salar 6-10). Vi skulle
behöva minst en dag till att titta på allt i museumet. Det
som vi saknade på museumet var att det inte fanns några
föremål/souvenir om vårt folk t e x. nyckelring, flagga,
mm. Som man kunde köpa som minne.
Shoppingen gick bra, Var mest på Oxford Street. Besökte varuhuset ”Harrod’s”. Det var mycket folk på
gatorna. Svårt att få plats på de olika restaurangerna/Caférna med så stor grupp.
Allt flöt på bra, bra organiserat. Lite för få dagar. Lagom stor grupp. Alla i gruppen var positiva och glada,
tog ansvar och var hänsynsfylla mot varandra. Tur med vädret.
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Att tänka på till nästa resa: planera resan mer noggrannt. Tänka på tiderna när man kommer fram och när
man åker därifrån. Det skulle vara trevligare om vi anordnade en resa till London för både män och kvinnor
till nästa gång. Alla tyckte att vi uppnådde våra uppsatta mål mycket bra.
Knytkalas

Den 11 november 2009 anordnade kvinnosektionen knytkalas för endast kvinnor.
Kvällens program innehöll bl. a. dans, musik, lekar, sketch, frågetävlingar, uppträdande mm.
Det var mycket uppskattad och väldigt bra stämning med massor av god mat, bakelser och frukt. Det var
ca 30 kvinnor närvarande.
Biobesök
Den 22 november 2009 anordnade kvinnosektionen biobesök till Heron City. Samlingen var på plats i
Heron City. Alla som skulle på bio fikade tillsammans innan filmen började. Vi var 8 kvinnor som såg
filmen ”2010” som handlade om hur klimatförändringar i världen påverkade vår miljö.
Kurs i Ledarskap
ABF anordnade ledarskaps kurs för kvinnor för alla kulturella föreningar i Botkyrka.
Kursen var den 11-12 november på Nynäsgården. Rahel Poli och Yildiz Kerimo deltog från AKC. Kursen
var mycket givande och uppskattat.
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Julfest för hela familjen
Den 20 december 2009 anordnades den årliga
Julfesten. Det är Ungdoms- och kvinnosektionen
som stod för planering och genomförandet. Det var
ca. 100 personer i alla åldrar som deltog i festen.
Kvällens program innehöll tal, lekar för barn.
Tomten (Mor Zokhe) besökte som vanligt barnen
och utdelade julklappar. Årets julklappar var den
nyutkomna CD:n sagan om ”Räven och tanten”.
Även barnboken ”Ludde” översatt till assyriska var
bland de presenter som delades ut till somliga barn.
Föreningen stod för bakelsen ”Harise”, pepparkakor och kaffe.

Slutord för år 2009
Året som gått har varit bra. Vi har utfört nästan alla
dem aktiviteter som kvinnosektionen hade planerat
för året. Tyvärr var deltagandet vid vissa utförda
aktiviteter för lågt, men kvinnosektionen vill rikta
stort tack till de som deltog i aktiviteten för deras
uppslutning. Ett mål som kvinnosektionen hade för
år 2009 var att åka till en annan europeisk land för
att utbyta erfarenhet med andra assyriska kvinnor.
Sektionen är väldigt nöjd med att resan blev av till
London och att den blev över förväntan lyckat.
Utöver sektionens fasta aktiviteter har vi även varit
delaktiga i föreningens övriga aktiviteter.
Vår förhoppning inför år 2010 är att öka
medvetandet hos våra kvinnor om föreningslivet.
Vi hoppas på fred och rättvisa för vårt folk i hela världen.
Kvinnosektionen tackar alla sina medlemmar för ett gott samarbete. Och speciellt tack till kvinnostyrelsen
för att alla ställt upp.
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Mail från ADO Kvinnosektion I Syrien
hello, how are you? i'm Gabriella from Qamishly
we met in turkey, if you remember (the group of women of A.D.O)
I'm sorry for being late to write to you as I promised but this is because I was very busy.
My aunt Shamiram "the chif of our group" is very excited and thinks that we can do good job together
I mean we in Qamishly and you in Sweden.I wish to hear from you about your activities there .
Give our regards to all the friends there
YOUR SINCERELY
GABRIELLA
2009-8-24
AKC Kvinnosektionens svar:
Shlomo Gabriella (and ADO women),
Thank you so much for the e-mail and sorry for not getting back to you earlier!
Our association, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (Assyria Culture Centre in Botkyrka Sweden), AKC,
focuses on the Assyrian culture, the Assyrian people and the family. We arrange many activities both in
our own premises and others. We co-operate with many organizations and associations, not only
Assyrian and Swedish, but other ethnicities as well. Our association has a youth- and a women’s section
other than the main board. We have a staff of 7 people working different times during the week, 3 of them
working in the office and the rest in our premises. We are open every day of the week.
Some of our activities:
 Meetings open to all our members every Monday to update and discuss different questions
regarding our association.
 Assyrian Music, our great musician Mousa Elias teaches music in many different Assyrian and
oriental instruments.
 Soccer games on big screen - we invite our members to watch soccer games on big screen
 All types of meetings of course
 Assyrian Language - we invite people of any ethnicity to learn how to speak our language.
 Dawmo project - a project for the elderly and unemployed in our Assyrian community,
recreational activities two days a week.
 Women’s section - arrange different activities for our women (lectures, get-togethers, movies,
celebrating the International Women’s Day, etc)
 Youth section - arrange different activities for our youth (different sports tournaments, movies,
watching videos in our premises, summer camps, lectures, etc)
 We attend and co-operate on many activities arranged by our county, other associations in our
community and our Assyrian organizations (Assyrian Youth Federation, Assyrian Women’s
Federation, Assyrian Federation in Sweden, Assyrier Utan Gränser/Assyrians Without Borders,
a.o.).
We also have a basketball team, AKC Superstars, for girls 9-11 years. They recently entered the small
basketball league in Stockholm.
We look forward getting to know more about your organization!
It was a pleasure meeting you all!
Shlome iqore,
Dita and the members of AKC
2009-10-04
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AKC Utvecklingsfond välgörenhetsverksamhet
Bidrag till olika instanser:
2009-01-12
Dr. Meleks hemlandsfond
2009-01-23
St. Jakobs kyrka i Södertälje
(i samband med Abrohom Nuros bortgång)
2009-02-05
Ana Agakhanov
(en assyrisk student i nöd i Armenien)
2009-03-25
En familj i nöd i Qamishly – Syrien
2009-03-30
Assyrier utan Gränser - AUG
2009-06-05
Zafaran klostret i Turkiet
2009-06-08
Svenska kommittén för Assyrier (SKA)
2009-0715
Assyrian Council of Europé
2009
350 kr/månad till AUG (autogiro)
Totalt:

500
5 000
3 290
2 000
4 358
5 000
1 000
10 000
4 200
35,348 SEK

AKC utvecklingsfond: BG 5680-2085, Plusgiro 309457-0

TACKBREV TILL AKC
Acknowledgment
I, Ana Agakhanova representative of Youth organization of Assyrian International Congress of
Georgia express my gratitude to Assyrian Cultural Centre of Sweden for attention andassistance 300 euro
in such difficult times for me and my family.
I d like to ensure you that funds received by me will be directed at support of institute, where I study.
The amount given for me gave me an opportunity to continue my study and receive due education.
Respectfully
Ana Agakhanova, 2009-03-04
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Tackbrev den 2 april 2009 från
familjen Ishak Said Ishak som
hade av AKC fått 2000 kr. i
bistånd den 25 mars 2009.

Tackbrev från
AUG den 30
mars 2009 för
en gåva på
4358 kr från
AKC till AUG’s
kansli för inköp
av laser
färgskrivare.
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ܓܒܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܐܬܘܪ
Assyria Liberation Party
Shlomo!
Ända sedan vi startade föreningen tillsammans, har vi från Furkono redaktionen och Assyrien
Befrielse Parti (GFA) samarbetat med föreningens medlemmar i föreningens lokaler och vi hoppas
kunna fortsätta jobba tillsammans och vara aktiva. Under tiden vi har samarbetat har vi varit väldigt
nöjda och därför tackar vi föreningens alla medlemmar, alla styrelser genom åren och den
nuvarande styrelsen. Lycka till i framtiden på era underbara aktiviteter!
God Jul & Gott Nytt År och god fortsättning önskar,
Furkono och GFA
December 21, 2009
Tewdi sagi!
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Förgyll julen för assyriska barn!
Säkerhetssituationen i Assyrien förvärras. Våldet riktas
även mot utbildningen. Detta förstärker de barriärer
som redan finns och leder till att barn, framför allt
flickor, förhindras från att gå i skolan. Detta vill
Assyrier Utan Gränser motverka, och med Din hjälp
kan det bli gjort!
AUG ambassadören Nina Baresso uttrycker sig på följande
sätt:
”AUG spelar en väsentlig, och ibland en avgörande roll vad gäller utsatta och behövande assyrier i
Mellanöstern. En organisation som AUG är rimligen inte lika viktig för oss som lever här i Sverige, men
för våra bröder och systrar i andra länder kan den göra skillnad. Vi borde inte se dessa människor som
främmande, utan som en familj som vi aldrig har träffat.”
Ditt stöd för skola och utbildning är därför av vikt med tanke på den nuvarande säkerhetssituationen i
hemlandet.
För ungdomarna i Assyrien kommer lyckan i år i form av en skolbuss. En buss som åker från en plats till en
annan på ett säkert sätt och med fasta rutiner. Det kostar inte familjerna någonting och banar vägen till ett
inre medvetande och utveckling genom en utbildning, vilket ju är det riktiga långsiktiga bidraget.
Vill Du köpa en julklapp som gör nytta på riktigt? Hjälp då Assyrier Utan Gränser! Du kan bidra genom att
sponsra ett barn med en plats på skolbussen och all trygghet det innebär. Alla bidrag är av betydelse, stora
som små.
Julklappsutdelning i årets fadderby Qabre
Hewore
Precis som förra året i Nineveh-provinsen, kommer vi
även detta år att överraska barnen i hemlandet. Denna
gång i Qabre Hewore, i nordöstra Syrien (Assyrien).
Gåvorna köps av assyriska försäljare och butiker ägda
av assyrier. På så sätt kan vi stödja de lokala butikerna
och inga pengar försvinner i att transportera gåvor från
Europa.
Varje gåva till ett barn i Syrien kostar så lite som
ungefär 1 till 2 Euro! Med en sådan liten summa kan du
se till att barnen i Qabre Hewore får en riktigt god jul!
Eller som Nina Baresso säger: ”Jag ber Er att skänka ett bidrag och en omtanke till alla som behöver oss.
Då kan vi tillsammans tända hoppet hos alla dem som har förlorat sina drömmar.” I år ber vi dig att vara
med och ge våra medmänniskor i Assyrien en gåva som lyser upp deras liv.
Hjälp oss att förändra liv Du med! Alla gåvor är av betydelse.
Bidra genom att skänka en gåva via:
Bankgiro 900-1215 eller Plusgiro 90 01 21 – 5
Assyrier Utan Gränser innehar 90-konto, vilket innebär att all verksamhet granskas och kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär en säkerhet för Dig som givare – Du garanteras att Din gåva kommer fram.
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Hjälpaktion till Turabdin: ”Låt oss rensa våra lager”
BAKGRUND
En grupp medlemmar från Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka (AKC) har nyligen
kommit tillbaka från hemlandsresan i
Turabdin (juli-augusti 2009). Gruppen har
besökt många assyriska byar, kloster, kyrkor
och andra historiska platser.
Gruppens intryck av resan har varit positiv.
Man har bevittnat att Turabdin återigen fått
liv. Tusentals assyrier från hela världen
besöker området. Många familjer har flyttat
tillbaka från Europa. Trots att många byar är
helt uttömda finns det fortfarande ett antal
byar vars invånare enbart består av assyrier.
Det finns även många byar där det finns
assyriska familjer med betydliga antal. Izlo
provinsen är fortfarande bosatt av assyrier
till hundra procent.
Vad som är glädjande är att assyrierna i
Turabdin har börjat avfärda tanken på
utvandring, istället har de bestämt sig att
stanna kvar i området.
Tillsammans ger detta oss hopp om att
allting inte är förlorat för assyrierna i
sydöstra Turkiet. Detta ger oss som är i
diasporan även anledning att tänka på de
hjälpinsatser som vi kan genomföra för att
förstärka vårt folks närvaro i området.

Antalet barn som får daglig undervisning i assyriska språket är
hoppingivande. Översta bilden är tagen från kyrkan i byn Miden vars
majoritet är fortfarande består av assyrier.
Nedersta bilden är från Mor Barsavmo kyrkan i Midyat.

Behoven är naturligtvis många, såväl
ekonomiska som materiella. Den ekonomiska delen överlåter vi till våra organisationer och kyrkor. Det är
den materiella delen som detta projekt omfattar.
Stort behov av Böcker, musik kasetter, CD, video, DVD m.m.
Under besöket i Turabdin har vi kommit fram till att de hundratals assyriska barn och elever som går på
undervisning i kyrkor och kloster har stort behov av böcker, musikkassetter, CD:s, videor och DVD:er.
Man kan själv föreställa sig vilka effekter sådant material skulle bidra och hur lärorikt det skulle bli för
målgruppen.
FÖRSLAG
AKC’s förslag är att våra organisationer och medlemsföreningar ska rota i sina lager och plocka fram det
material som samlats i många år som kan tänkas skänkas till Turabdins assyrier.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Organisationer/föreningar plockar fram materialet som ska skänkas bort och lämnar det exempelvis till
AKC tillsammans med en förteckning. AKC kommer att dokumentära förteckningen på materialet från
varje organisation. Tanken är att det ska framgå vilka organisationer som har bidragit. Projektanordnare är
de organisationer som bidrar med något. Tidsmässigt föreslår vi att man skulle kunna genomföra arbetet på
cirka en och en halv månad. Det skulle vara bra om vi kunde samla materialet framåt slutet på oktober.
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Under november eller december skickas materialet till Turabdin. Detta kommer att ske i samarbete med
Assyrier Utan Gränser (AUG). AUG kommer att stå för de kostnader som uppstår i samband med
distributionen.
Materialet kommer att skickas till säkra personer, exempelvis till ansvariga i Deyrulzafaran klostret, som i
sin tur distribuerar materialet till de som har mest behov. Skolbarn, ungdomar, studenter m.fl.
Allt skall dokumenteras enligt följande:
Projektanordnare: alla organisationer som bidrar med något
Förteckning över materialet från varje organisation
Namn på de ansvariga som ska dela ut materialet till de behövande
Förteckning på de personer, platser som har fått material
Fram till december 2009 har flera organisationer och individer skickat sitt bidrag till AKC för
vidaredistribution. Det är flera personer och föreningar som hört av sig som kommer att komma
med sitt bidrag.
Slutrapport till alla bidragande organisationer, personer kommer att lämnas under våren 2010 när
projektet är slutgenomfört.
BILDER FRÅN ASSYRIEN – TURABDIN 2009:
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Hjälpaktion för Zafaran Klotret
BAKGRUND
Den 14 oktober 2009 fick Hobil Rhawi möjlighet att, vid AKC styrelsemöte informera om Zafaran
klostrets situation:
Hobil som brukar ofta resa till Tur Abdin berättade att, klostret har ekonomiska problem som beror på
protester och markeringar som görs av ärkestiftelser i Istanbul och Adiyaman, samt av Mardinborna. Dessa
protester är baserade på anklagelser som görs mot några personer som arbetar frivillig i klostret, vars
målsättning är ingenting annat än att tjänstgöra för sitt folk. Anklagelserna är också riktade mot klostrets
biskop för att ha låtit klostret att bli ”säte för Assyrianismen”. Naturligtvis saknar dessa anklagelser grund.
Vi vet varför de görs.
Klostrets ledning har både kortsiktiga och långsiktiga visioner. Det främsta målet är att, organisera
verksamheten för att efter tre år kunna vara självförsörjande tackvare inkomstbringande aktiviteter,
odlingar som har påbörjats såsom olivträden m.m.
De akuta behoven är för de närmaste tre åren!
För att kunna klara de faktiska driftskostnaderna, kommer klostret att vara beroende av folkets hjälp,
bidrag, donationer etc. Det är just av det här skälet som Hobil ville komma till dagens möte för att
diskutera på vilket sätt AKC kan bidra med organisering av skaffandet av bidrag för klostret.
Klostrets biskop Saliba Özmen är på besök till Sverige i slutet av oktober för att informera personligen om
problemen till de organisationer och grupper som känner sympati med klostrets ledning.
Förslaget som mötet enades om är, att bilda en kommitté som ska organisera hjälpinsamling samt
undersöka andra möjligheter för att skaffa ekonomiska källor – t.ex. projektansökningar hos EU etc.
George Baryawno får i uppdrag att bilda en kommitté som ska vara representerade av så många kyrkor,
organisationer som möjligt.
En kommitté bildas
Efter att ha skickat förfrågan och information till
assyriska riksförbund, organisationer, föreningar,
individer och Biskop Abdulahad Gallo Shobos
ärkestiftelse, var det dags att hålla ett möte av de
personer som visade intresse för bildandet av
kommitté vars syfte är att skaffa ekonomiska
bidrag genom olika vägar.
Den 28 oktober 2009 hölls ett möte hos AKC och Middag med biskopssällskapet efter mötet hos Hobil Rhawis
en kommitté bildades. Kommittén består av restaurang
följande personer: Hobil Rhawi, Aziz Hawsho,
Gebro Kurt, Zeki Bisso, Simon Poli, Emanuel Poli, Fahima Kaspo och George Baryawno.
Kommitténs första uppgift var att ansvara för Biskop Saliba Özmen och hans sekreterare Yusuf Begtas
besök till Sverige som var planerad under perioden 30 oktober – 11 november 2009..
31 oktober 2009, den nybildade kommittén träffade biskop Saliba tillsammans med Yusuf Begtas och höll
ett möte för att informera om kommittén samt få information om klostret.
Biskop Saliba har under sitt besök i Sverige haft möte med flera organisationer, personer, myndigheter etc.
Längre fram kommer kommittén att informera mer detaljerad om biskopens besök samt kommitténs
verksamhet.
MÅLSÄTTNING
Vid kommittémötet den 25 november 2009 fastställdes målsättning, syfte och riktlinjer enligt följande:
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Bilden t.v. Öppet möte hos AKC. Bilden t.h. möte med AUG:s
reprepresentanter Lovisa Özmen och Enkido Poli

Målsättning:
- att skapa ekonomiska och moraliska förutsättningar för klostrets strävan
- att nå de mål och visioner som klostret har satt upp.
Mål och visioner:
- att restaurera och återskapa klostret i originalform
- att vårda det mångtusenåriga arvet som vårt folk har i klostret
- verka aktivt för bevarandet och utvecklandet av vårt språk
- återskapa klostrets rättmätiga stabilitet
- återställa klostret som en destination och förbindelselänk för vårt folk
få klostret som ett erkänt kulturarv av UNESCO och andra internationella organisationer
De ekonomiska förutsättningarna kan vara i form av:
- projekt
- insamlingar
- stödjande medlemmar
- materialleverans
- utbildningsstöd för studerande elever i klostret
- stöd åt nödlidande familjer
Den 18 november 2009 fick kommittén skriftlig bekräftelse från klostrets ledning att kommittén är
godkänd och erkänd för att arbeta för Zafaran klostrets utveckling i enlighet med de fastställda mål,
syfte och riktlinjer.
KOMMITTÉNS POSTER
Vid mötet den 22 december 2009 fördelades posterna enligt följande:
Ordförande – språkrör:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:

Emanuel Poli
Zeki Bisso
George Baryawno
Simon Poli
Hobil Rhawi, Gabriel Kurt, Fahima Kaspo, Aziz Hawsho,

SAMMANFATTNING
Kommittén för Zafaran klostret är bildat för att skaffa och organisera olika hjälp former för klostret. Det är
kommitténs förhoppning att i samarbete med biskop Abdulahad Gallo Shabo och andra organisationer,
föreningar, individer skaffa fram ekonomisk medel samt hjälpa till i andra viktiga frågor som är av vikt för
klostrets fortsatta existens.
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Assyrisk litteratur 2009
- ”Dags att skriva vår egen historia” Andrias Isik
- I Svärdets tid, av Svante Lundgren
- Beth Gazo, av Fehmi Bargello
- Sbotho – Yuhanon Gergeo
- www.arjovi.com – Besim Aydin
- Babi – CD av Alexandra Mousa Shabo

"Dags att skriva vår egen historia"
För Hujådås läsare är Andrias Isik inte helt
okänd. Hans texter har oftast handlat om
assyriernas historia, identitet och framtid. Nu
har han samlat alla texter i bokform under
namnet De facto assyrier. "Det är dags att vi
assyrier skriver vår egen historia", säger Isik.
Andrias Isik drivs av att upplysa allmänheten
och främst ungdomar om deras underbara
historia och folkgruppens utsatta situation. När
Andrias var i tonåren upplevde han det som
väldigt svårt att få tag på material om
assyriernas historia, särskilt den efter Assyriens
fall- denna del är väldigt omfattande idag men
oftast på främmande språk. Genom sina texter
hoppas han kunna informera om detta och
skapa kunskap och nyfikenhet hos ungdomar.

Andrias Isik brinner för att förmedla information om assyrier till de yngre
generationerna. Foto: Hujådå-collage

Andrias har valt att publicera sina texter genom hemsidan Vulkan där alla kan publicera sina böcker. Hans
fru, Maria, har korrekturläst allt och hjälpt till med att få ihop boken.
I dina texter vill du förmedla kunskap och information; du vill upplysa läsaren, vad är ditt
mål?
- Mitt mål är först och främst att väcka intresse hos ungdomen - angående deras historia, situation och
framtid. Jag hoppas boken får fler ungdomar att engagera sig i den assyriska rörelsen och att den kan
informera allmänheten om vår utsatta situation.
Vilken kunskap har du om vår historia?
- Jag tycker att folk lägger för stor vikt vid att uttalanden om historia måste göras av folk med historisk
utbildning - alla som kan läsa kan också framföra historien. Just nu läser jag journalistik på folkhögskolan
och arbetar samtidigt heltid. Alla mina avhandlingar och specialarbeten under skolåren har i princip handlat
om assyrisk historia eller varit relaterat till detta ämne. I botten har jag läst programmering och
systemutveckling.
Har din assyriska identitet alltid varit stark?
- Min assyriska identitet har faktiskt inte alltid varit en självklarhet. Under min uppväxt användes enbart
den religiösa benämningen suryani-syrian. Det var även detta som gjorde att jag blev intresserad av min
historia. Som ung kunde man inte förklara vad benämningen syrian stod för, det är ju ingen etnisk
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benämning. Ordet asuri, som många äldre från min by Kerburan brukade referera till genom den muntliga
traditionen bland de lärda, löd; syrianer är assyriernas barn (suryani zaroke asuri´ana på kurdiska).
- Dessa ord förstod jag mycket bättre med tiden. När man själv får barn vill man att de ska få det som
dagens assyrier saknar, bland annat eget land. Det var en gång en svensk som uttryckte sig enligt följande
efter en diskussion med mig om vårt folk: våra förfäder har gett oss det ni saknar - vi har fått det serverat;
era förfäder har misslyckats med att ge er det. Dessa ord vill jag inte att min dotter ska behöva höra i
framtiden.
Du skriver att varje individ har ett ansvar att arbeta för den assyriska frågan som att hjälpa
sitt folk och att inte assimileras. Finns det, enligt dig, utrymme för assyrier att engagera
sig i andra frågor som de brinner mer för eller är det "fel"?
- Jag tycker verkligen att man ska engagera sig i frågor som man brinner för. På så vis utvecklas man
också som individ. I mina texter vill jag att man ska framhäva den assyriska frågan när tillfälle ges
eftersom vi som folkgrupp befinner oss i ett allvarligt skede i vår historia. Jag tror inte alla är införstådda
med allvaret och hotet om vår existens som folkgrupp. Politiker i Europa uppmanar att oss att hålla dem
uppdaterade om vår situation. Om inte vi gör det, vem kommer att göra det åt oss?
Hur viktigt anser du att det är att vi som folk publicerar våra texter och romaner? Hur
viktig är litteraturen för de kommande generationerna och vad betyder den?
- Det är otroligt viktigt. I över 2500 år har andra folkgrupper skrivit vår historia. Vi har alltid haft
kunskapen att skriva vår egen historia men har inte gjort det i tillräcklig stor utsträckning av olika skäl. Ju
mer assyrisk litteratur desto större arv till eftervärlden - om och för assyrier. Det är dags att vi assyrier
skriver vår egen historia.
Vad kan våra olika benämningar få för konsekvenser för vår existens?
- Om man ser alla benämningar som ett, vilket man ska göra, är vi försvagade av detta idag. Men idag
arbetar inte alla tillsammans och då får man utgå från det. Jag tror vi assyrier istället måste vara en stark
grupp internt för att kunna skapa en union i samförstånd på sikt. De som stöder oss i vårt arbete är lika
viktiga även om de inte är assyrier eller använder benämningen. Det assyriska namnet ska fungera som ett
samlingsnamn för alla benämningar, i alla fall enligt riktlinjerna i vår rörelse.
- När en assyrisk fotbollspelare blev misshandlad av Syrianskasupportrar, markerade assyrierna sitt
avståndstagande. Först då fick jag läsa något som jag aldrig läst eller hört förut. Syrianska rörelsen valde då
att kalla oss för samma folk men med olika ideologiska uppfattningar. Jag tror att vi assyrier måste arbeta
på detta vis även i framtiden - den som inte accepterar oss som assyrier behöver inte vi heller ha något med
att göra.
- Jag är i rådande situation enbart för en assyrisk rörelse, organisation och målsättning - inget annat. Vi som
assyrier kommer vinna på detta och vi har styrkan. Om de andra ändrar sitt synsätt och vill skapa en union
kan man vinna på att arbeta tillsammans, men inte så som det ser ut idag.
Tror du att vår inre konflikt om benämningen utgör det största hotet mot vår identitet och
existens, eller är det assimilering?
- Jag ser assimilering som det svåraste hindret. De flesta assyrier bor ju i diasporan idag och allt fler
assyrier från hemlandet utvandrar. Jag tror
FAKTA ANDRIAS ISIK
man brukar säga att efter sex eller sju
generationer är man assimilerad, vi är inne på
Aktuell med: Nya boken De facto assyrier
Ålder:
30 år
vår tredje och i vissa fall fjärde.
Ninve Dallalchi, Journalist
www.hujada.com, 2009-12-21

Bor:
Familj:
Yrke:
Intressen:
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Norrköping
Hustrun Maria och dottern Isabelle
Kundrådgivare inom el-branschen
Fotboll, filmer och böcker

Mail från Svante Lundgren till AKC:
Shlomo,
Mitt namn är Svante Lundgren, jag är finlandssvensk universitetslärare (docent) och ordförande för
Finland-Assyrien Föreningen. Jag skriver till er för att ni är kontaktpersoner för några lokala assyriska
föreningar. Era kontaktuppgifter har jag fått av min gode vän Afram Barryakoub.
Jag har nyligen blivit färdig med min senaste bok, som har titeln "I svärdets tid. Det osmanska folkmordet
på kristna minoriteter". Det är en bok som berättar om folkmordet på armenier, assyrier och greker i det
osmanska riket 1914-23. Eftersom det finns mycket lite skrivet om detta på svenska är boken ett slags
grundbok i ämnet. D.v.s. den är en grundläggande beskrivning av vad som hände med dessa tre folk,
men också om vad som hänt sedan dess (Turkiets förnekelse, kampen för erkännande) och om olika
ögonvitten från Sverige och andra nordiska länder. Boken har två stora förtjänster: 1) Den berättar
hela historien, dvs. inte bara vad som hände med armenier, eller med assyrierna, utan med alla tre kristna
minoriteter. 2) Den gör detta på ett
lättfattligt sätt. Man behöver inte ha
stora förhandskunskaper eller vara
akademiker för att kunna ta till sig
innehållet. Arbetet med boken skedde i
gott
samarbete
med
assyriska,
armeniska och pontosgrekiska personer
och organisationer samt med forskare
som David
Gaunt, som läste
manuskriptet och gav värdefulla
kommentarer till det.
Boken utkommer i början av mars och i
mitten av samma månad skulle
jag vilja göra en liten turné i Sverige
för att presentera den. Det är där ni
kommer in. Jag vill nämligen göra
detta i samarbete med lokala assyriska
Den 23 mars 2009 höll Svante Lundgren föreläsning hos AKC om sin nyutkomna
föreningar. Det jag förväntar mig av boken ”I svärdets tid”. Många fick köpa boken med hans underskrift.
föreningarna är att de ordnar denna
tillställning i lämplig lokal och
marknadsför den till sina egna medlemmar. Jag vill självfallet inte ha något arvode
(däremot nog sälja böcker) och resor och övernattning fixar jag själv (på de flesta platser i varje fall).
Samtidigt som jag får möjlighet att berätta om min bok för stora skaror (förhoppningsvis) blir det också
roligt för mig som ordförande för vår nygrundade och lilla Finland-Assyrien Förening att få träffa och
samtala med ledande personer inom det assyriska föreningslivet i Sverige.
Jag skulle själv helst förverkliga detta vecka 11 (eller vecka 12), dvs. fr.o.m. söndag 15 mars (alternativt
22 mars). Jag har inget emot att vistas i Sverige under längre tid, men skulle ändå helst se att de olika
tillställningarna hölls i tät följd.
Mvh
Svante Lundgren, 2009-01-12

52

POPULÄRVETENSKAPLIG BOK SKILDRAR SEYFO
BÖCKER Seyfo-frågan berör många. Trots det är det inte ofta man tar sig
an vetenskapliga böcker för att lära sig om Seyfo. I brist på alternativa
böcker som behandlar Seyfo-frågan på ett enkelt och pedagogiskt sätt
bryter Svante Lundgrens bok I svärdets tid dock mönstret. Boken är
populärvetenskaplig och den första av sitt slag. En "måste-bok" för alla
som vill bredda sin kunskap om Seyfo - Folkmordsfrågan.
Boken I svärdets tid handlar om det osmanska folkmordet - Seyfo 1915 på assyrier, armenier och greker . Svante Lundgren är teologidoktor och
universitetslärare på Åbo Akademi i Finland och har judendomen som
arbetsområde. Han är även författare till böckerna I Bödelns Tid och I
Hjältens Tid, som handlar om förintelsen mot judarna. Efter att ha kommit
i kontakt med assyrierna började han även intressera sig för folkmordet
1915.
I svärdets tid är baserad på forskning på området. Boken är en
populariserad version av andra mer vetenskapliga böcker/källor.
Författaren var noga med att ta med alla folkgrupper som utsattes för
folkmordet. Från assyrierna i Turabdin och armenierna i Ankara till grekerna i Trakien.
En intressant detalj att erinra är att Lundgren ger utrymme för det turkiska perspektivet som förnekar
folkmordet och till och med bekämpar sanningen om folkmordet 1915. Boken behandlar således alla
folkgrupper som utsattes för folkmordet samt de förnekelseargument av folkmordet som den turkiska staten
står för. Att Lundgren väljer att behandla alla dessa delar tyder på hög objektivitet och höjer trovärdigheten
som därmed också gör boken mer läsvärd.
Lundgren serverar läsaren det mest väsentliga från flera vetenskapliga källor. Med sitt tydliga språk och
sin pedagogiska berättarstil är I svärdets tid ett populärvetenskapligt alternativ för den som är mindre
benägen att läsa böcker/källor av mer akademisk natur.
När det gäller armenierna och grekerna har Lundgren använt sig av flera källor. Kapitlen som handlar om
assyrierna och Seyfo 1915 är till stor del baserade på David Gaunts pionjärarbete Massacres, Resistance,
Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia
During World War I.
I boken finns det intressanta detaljer som klargör att
folkmordet var noga planerat och landsomfattande - i till
exempel Angora, som idag är huvudstaden Ankara - var
majoriteten av invånarna katolska armenier. De talade
turkiska, hyste inga patriotiska känslor för Armenien och
kallades sig inte ens armenier. Men inte heller dessa kom
undan.

Svante Lundgren signerar ett exemplar av boken I
svärdets tid.
Foto: Assyriska föreningen i Järfälla

Assyrierna i sydöstra Turkiet i Turabdin, grekerna i Trakien
som ligger i den Europeiska delen av dagens Turkiet och
armenierna i Ankara som geografiskt ligger i landets
mittpunkt var alla folkgrupper som inte passade in i den nya
turkisk-muslimska nationen och därför eliminerades. Detta
ger en geografisk bild av folkmordet.

Boken behandlar även det Nordiska engagemanget som är intressant för skandinaver. Många nordiska
missionärer gjorde stora humanitära hjälpinsatser för dem som utsattes för massmord och deportering
under Seyfo - folkmordet. Nordiskt engagemang har även förekommit på den politiska arenan.
Fascinerande läsning är kapitlen om Polarforskaren Fridtjoft Nansen (1861-1930). År 1920 utsågs Nansen
av Nationernas Förbund (dagens FN) till flyktingkommissarie. Som flyktingkommissarie skapade han de
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s.k. Nansenpassen, vilket gav mer än 300 000 statslösa armenier internationellt erkända pass. 1922
belönades Fridtjoft Nansen med Nobels fredspris f ör sitt humanitära arbete.
Som en sann humani st kommenterade Fridtjoft Nansen med följande citat även de europeiska staternas
svek och hyckleri gentemot armenierna: "Ve det armeniska folket, att det blev indraget i europeisk politik!
Bättre hade det varit om dess namn aldrig hade blivit nämnt av en europisk diplomat".
I bokens inledning skriver författaren: "Den enda historiografiska fråga som jag mer utförligt tar upp är
den som, tyvärr, är den dominerande i debatten: var detta folkmord eller ej?"
Svaret på frågan kommer i slutet av boken med meningar som följer: "Det här är en politisk, inte en
vetenskaplig tvistefråga. Den historiska frågan är avgjord sedan länge: det var ett folkmord. Okänt bland
den stora allmänheten och förnekad av Turkiet. Just därför borde man tala klarspråk om det".
Boken rekommenderas stark för den som vill sätta sig in i Seyfo - folkmordsfrågan utan att behöva gå
igenom många olika källor med krångliga vetenskapliga formuleringar. Boken är utgiven av Sahlgrens
förlag, 2009, och skulle även kunna användas som kurslitteratur.
Dikran Ego, Journalist, www.hujada.com, 2009-09-11

Mail från Svante Lundgren (21 december 2009):
Bästa assyriska vänner,
2009 har varit ett makalöst år för mig. I början av mars utkom I svärdets tid och sedan dess har jag ofta
känt mig som gamla tiders kolportörer, som åkte land och rike runt för att sälja böcker. Jag har
haft förmånen att presentera boken för hundratals assyrier i Sverige. Det har varit en rik upplevelse, inte
minst p.g.a. alla de personer som jag under resans gång lärt känna.
Så här har mitt program sett ut:
8 mars:
bokmässan i Hallonbergen
22 mars:
intervju för ACSA-TV
23 mars:
deltog i konferens om folkmordet 1915 arrangerat i Stockholm av Armeniska
Riksförbundet, Assyriska
Riksförbundet och Evxinos Pontos Stockholm
23 mars:
Assyrien Kulturcenter i Hallunda
27-29 mars:
Akitu-firande i Göteborg
26 april:
Assyriska Kulturföreningen, Norrköping
29-31 maj:
Seyfodagar i Södertälje
30 maj:
Intervju för Suroyo TV
3 juni:
Intervju för Världen idag (publicerades 12 augusti)
27 juli:
Intervju för Länstidningen (publicerades 29 juli)
18 september:
Assyriska Föreningen i Järfälla & Evxinos Pontos Stockholm
19 september:
Assyriska Kulturföreningen i Norsborg
28 november:
Assyriska Tur Abdin-föreningen i Jönköping
29 november:
S:ta Maria kyrkan i Linköping
29 november:
Assyriska Föreningen i Stockholm
Jag har också presenterat min bok på några tillställningar i Finland, bl.a. på bokmässan i Helsingfors. I
oktober berättade jag om min bok i min hemstad Pargas (nära Åbo) tillsammans med journalisten AnnaLena Laurén, som berättade om sin bok om Kaukasus. Nästan hundra personer kom och lyssnade på oss.
En mindre trevlig assyrisk upplevelse hade jag däremot den 8 november på Stockholms Stadion. Resultatet
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i den andra kvalmatchen var en besvikelse och det faktum att huliganer i publiken påverkade
utgången gjorde det ännu bittrare. Men vi kommer igen. Som alltid.
Som sagt, det har varit en givande upplevelse och jag vill tacka er alla för att ni på sätt eller annat har
bidragit till den. Kampen för att göra Seyfo känt och erkänt fortsätter. Liksom kampen för assyriernas
nationella rättigheter.
En riktigt god jul och ett framgångsrikt nytt år till er alla!
Svante

”Beth Gazo”
Assyriska ordspråk och folkhumoriska Noveller från Midyat Tur Abdin
Författare:

Fehmi Bargello

Textbearbetning:

Elio Dere

Layout:

George Baryawno

Utgiven:

I samarbete med Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka

Sponsrad av:

Assyriska Distriktet i Göteborg
och S:t Petrus Poulos Kyrka i Hallonbergen

Stockholm, januari 2009

”Sbotho”
Författare:

Yuhanon Gergeo

Layout & bearbetning:

Robert Gergeo

Omslagsdesign:

Nadan Gergeo

Utgivare:

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
och Assyrien Kulturcenter i Botkyrka.

Tackbrev till AKC:
Uppmuntran till assyriska språkets uppväckelse
Jag gratulerar AUF och AKC för deras ekonomiska hjälp till utgivning av min bok ”SBOTHO”. Jag tycker
att genom att trycka och sprida böcker på det assyriska språket, och genom att uppmuntra till inlärning och
utlärning av det, fullföljer de assyriska institutionerna sina skyldigheter bortom alla konstjorda konflikter,
splittringar, anarki och annat...
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Jag hoppas att det assyriska folket är assyrier och inget annat folk som saboterar, splittrar och forstör all fin
verksamhet i föreningarna och i kyrkan, under namn som assyrier, syrianer och så kallat araméer. Annars
varför alla dessa problem, förhinder och ställningstaganden emot varje försök till dess bästa och dess
helgdomar?
Er hjälp med utgivning av ”SBOTHO” är en kulturell aktivitet som är på rätt kurs. En sådan aktivitet är
både rättighet och skyldighet för alla assyriska institutioner i hemlandet och i diasporan. Här vill jag betona
på nödvändigheten av utgivning och spridning av böcker skrivna på det assyriska litterära språket, vilket Ni
i detta fall stödde.
Yuhanon Gergeo, 5 oktober 2009

Arjovi Bokförlag
grundades år 2005 av Besim Aydin – medlem hos AKC sedan flera år.
Behovet av barnböcker, romaner etc. på assyriska fick igång produktionen i förlaget.
Förlaget har get många böcker sedan grundandet. Nedan publiceras information om två nyutgivna böcker under
2009. För mer information om alla böcker besök även www.arjovi.com

Besim Aydin
är född 1969 i sydöstra Turkiet. Han växte upp i byn Arkah i Turabdin som ligger i
Bethnahrin i dagens Turkiet.
Han är sedan 1988 bosatt i Sverige och tillbringar större delenav sin lediga tid
framför datorn för att förverkliga drömmar och idéer.
Besim Aydin skriver mest barnböcker på Assyriska/arameiska men även på
svenska.

Utgivna böcker 2009

Titel:
Författare:
Översättare:
Språk:
Sidantal:
ISBN:
Utgivningsår:
Ca-Pris:
AKC’s pris:

Ludde
Ulf Löfgren
Besim Aydin
Assyriska
27 st
978-91-633-4318-6
2009
65 kr
40 kr

ܶ ܰ ܰ ܶ ܰ ܶ Ludde
ܶ ܽܠ
ܒܢܙܪܐ ܰܥܡ
ܘܕܕܐ ܶܶܟܠܗ ܦܢܪܐ
ܳ ܘܘܐ
ܶ ܪܘ ܳܳܠ ܽܙܥ ܳܘܪܐ ܐܶ ܳܳܠ ܽܗ
ܳ ܰܫ
ܓܠ ܰܘ ܶܫܐ
ܽ ܳ ܰܳ ܳ ܶ ܽ ܳ ܰ
ܺ ܕܳܝܘ
ܩܡܝ
 ܠܘܕܕܐ ܳܠܟܕܥ.ܦܘܕܐ
ܶ ܳ ܳ ܺ ܶ
ܳ ܣܬܐ ܰܥ ܽܠܘ ܽܟ
ܘܪܣܝܐ
ܝܐ ܘܠ
ܛܒܠ ܬ
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O Shumroyo
tobo
ܶ ܘܡ
ܳ ܘܡܐ ܰܐ ܺܬܝ ܰܓ
ܶ ܒܪܐ ܠ ܶܨܝܕ ܶܝ ܽܫܘܥ
ܳ ܽܐܘ ܰܚܕ ܰܝ
:ܪܠܗ
ܬ
ܺ ܪܒܐ ܺܟ
ܳ ܘܡܡܬ ܺܠܝ ܰܐ ܰܝܕ
ܰ ܝܒ ܬܟ ܽܕ
ܳ  ܺܟ،ـ ܰܡܠ ܳܦ ܳܢܐ
Titel:
O shumroyo tobo
ܝܒܝ
Författare:
Besim Aydin
ܳ
ܕܚ ܰܨܠ
Språk:
Assyriska
ܶ
ܰ
ܺ
ܶ
ܳ ܕܠܝܬܐ ܽܫ
ܰ ܐ ܳܳܢ ܥܰܠ ܰܚܝܐ
Sidantal:
24 st
ܘܠ ܳܡܐ؟ ܶܝ ܽܫܘܥ ܰܰܟܝ
ܶ ̱ܶ
ISBN:
978-91-633-4965-2
ܘܚܪܳܠ
.
Utgivningsår:
2009-10
ܶ ܘܡ
ܶ ܐܶ ܶܒܗ
Ca-Pris:
100 kr
ܗ
ܪܠ
ܺ ܳ ܺ ܶ
ܳ
AKC’s pris:
80 kr
ܳ ܶܟ ܳܝܘܐ ܽܒܘ ܳܢ ܽܡ
ܘܣܐ ܰܕܳܐ ܳܗܐ؟
ـ ܡܢ ܟܝܐ
ܶ ܽ ܶ ܳ ܰܳ ܰ ܳ ܳ ܽ ܽ ܽ ܰ ܬ
ـ ܓܘܕ ܪܘܚܡܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܳܐܗ ݂ܳܝܕ ܬܟ ܡܐ ܰܟܗ
،ܶܠ ܳܒܟ
ܶ ܽ ܶ
ܰ ܽ ܶ ܬ
ܳ ܰܟܗ ܰܚ
ܶ ܘܡܐ،ܝܠܟ
ܰ
ܳ
 ܘܡܐ،ܘܡܐ ܰܟܗ ܢܦܫ ܬܟ
ܬ
ܶ
ܽܰܟܗ
Litteraturpris till Besim Aydin
ܰ
ܺ
ܰ
ܳ  ܽܘܘ ܩܪ ܰܝܘ ݂ܳ ܳܝܕ ܬܟ ܐ ܬܟ ܰܢ،ܥܝ ܳܢ ܬܟ
ܳ ܶܪ
.ܦܫ ܬܟ
Den 8 mars 2009 tilldelades Besim Aydin, litteraturpriset under ܰ Bethnahrin
bokmässan
i Hallonberg st.
ܺ
ܳ
ܳ ܘܟܐ ܶܓ
.ܕܚ ܬܝ
ـ ܬܪ ܳܝܨܐ ܶܡܪܠ ܬܟ ܽܙ ܬܘܟ ܽܣܘܡ ܰܗ ܰܬ
Petrus kyrkan.

Jesusberättelse som assyrisk barnbok
Jesusberättelsen om den barmhärtige samariten ges ut som barnbok på assyriska. Det är den produktive
författaren Besim Aydin som ligger bakom den nya boken. Med sitt senaste verk slår han ytterligare ett
slag för det assyriska skriftspråket.
Det tvistas ofta om det assyriska språket lever kvar som något annat än ett talspråk. Med sina uppskattade
barn- och ungdomsböcker på det assyriska språket har Besim Aydin bevisat att skriftspråket lever vidare.
Till skillnad från många andra har han valt att skriva på dialekten turoyo.
- Jag använder mig av den dialekten i mina böcker eftersom det är det
språk vi använder till vardags. På så sätt blir texten mer levande för
läsaren.
Vill
man
att
språket
ska
leva
kvar
och utvecklas så tror jag att detta är rätt väg att gå, förklarar författaren.
I sitt författarskap har Besim Aydin fokuserat på just barn- och
ungdomsböcker. Bland annat har han översatt rikskända barnfavoriter
som Känner du Pippi Långstrump?, Emmas verkstad och Ludde.
Tidigare har han skrivit boken Aloho rohomo, en barnens bibel på
assyriska. Med den nya boken O shumroyo tobo spinner Besim Aydin
vidare på det bibliska temat i barnboksgenren.

Besim är glad och stolt över de böcker
han har skrivit och översatt till assyriska
sedan bildandet av förlaget
www.arjovi.com

- Boken riktar sig främst till barn som är 6 år och äldre eftersom det är
först då man lär sig läsa. Den är genomgående anpassad till målgruppens
ordförråd. Tanken är att den ska stärka både barnens språkkunskaper och deras kännedom om vår kristna
tro, berättar Besim Aydin.
Benny Hana, www.hujada.com, 200910-09

Alexandra Moussa
Assyrisk sångerska sedan flera år, har
under år 2009 gett ut en CD på
assyriska med titeln ”Babi”.
Alexandra är medlem hos AKC och är
aktiv inom vissa verksamhetsområden.
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Verksamhetsplanering
ASSYRIEN KULTURCENTER I BOTKYRKA
2009/2010
Verksamhetsprogram fastställt vid konferensen den 4-5 april 2009
Lida Friluftsgården

UTVÄRDERING:
Vad är vi? Vi är ett centrum där vi anordnar
samhälleliga,
idrottsliga,
kulturella
aktiviteter samt har samarbete med politiska
och övriga organisationer, såväl assyriska
som svenska. Vi är engagerade i frågor som
rör assyrierna i hemlandet men framförallt
assyrier i Sverige.
Varför? Vi är en familjevänlig förening som
har aktiviteter för alla medlemmar i familjen.
Vi har aktiviteter som rör allt från barn till
Några deltagare under konferensen i Lida
våra älskade pensionärer. Det är en viktig
sak att poängtera. Folkets intresse kommer
före vårat eget, därför är vi där vi är idag. Vi har en transparens i vår förening och demokrati.
FÖRVÄNTNINGAR INOM/PÅ AKC – VILKA KRAV STÄLLER DET PÅ OSS?
Ju mer aktiviteter man gör, desto mer förväntningar får man. Kvinnor och barn har valt att bli medlemmar
hos oss utan deras män, eftersom de sett detta som ett bättre alternativ för deras familjer. Vi har ett oerhört
stort krav på oss som förening, eftersom förväntningarna bara blir högre och detta är bara positivt. Det
visar tydligt att vi har lyckats som förening med hjälp av vårt tänkande och våra aktiviteter. Med
engagemang, intresse och aktivitet hos vår styrelse kan vi klara de förväntningar om står på oss.
Vi måste satsa på våra barn och ungdomar och göra aktiviteter som de har glädje av och som de vill vara en
del i. Det måste finnas glädje i att komma till föreningen.
De som inte är aktiva i styrelsen och utanför föreningen
måste lära sig att fråga efter olika aktiviteter. Vi måste
skapa en atmosfär och en plattform där våra ungdomar
kan vända sig till och fråga efter aktiviteter.
VAD ÄR AKC’S TYDLIGA VISION SOM VI SKA
STRÄVA FÖR I FORTSÄTTNINGEN?
- Integration (assyrier integrerade i Botkyrka kommun)
dock ej assimilerade.
- Förenade organ för alla åldrar och generationer
- Påverka inom viktiga frågor rörande assyrier i Sverige
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och hemlandet.
- Medlemsservice/förmån?
- Träffpunkt och förenande organ för alla åldrar/generationer i Botkyrka kommun (assyrier)
- Verksamhet i Sverige - i hemlandet
- Stark verksamhet lokalt
- Att medvetandegöra kommande generationer i assyrisk identitet (historia, språk, kultur) Vart vill vi vara
om 10 år? Vi måste se över ekonomin och hur lönerna betalas. Vi måste ändå kunna sätta mål för att kunna
uppnå en vision. Vi måste försöka förena vårt folk i föreningen och försöka locka de som är medlemmar
och icke medlemmar till att bli aktiva i föreningen. Vi måste
se nya vägar och sätt för att kunna uppnå
dessa. Vart går gränsen mellan integration och
assimilation?
Vi måste även fokusera på aktiviteter som involverar människor i Sverige och i Stockholm. Men
ännu viktigare att vi fokuserar oss lokalt på vår egen förening. Vår vision måste vara förankrad
lokalt i
Botkyrka.
Hur kan våra ungdomar känna sig trygga i sin identitet? Dialog med andra föreningar där man kan
diskutera nationalitet, identitet och språk med våra ungdomar. Syrian eller assyrier? Namnfrågan
är
väldigt problematisk och svår, detta skapar konflikter bland våra ungdomar i möten med andra. Vad kan vi
göra för att stärka våra ungdomars identitet?
Vi måste ta hand om våra medlemmar när de väl kommer till föreningen. Kommunikationen är viktig
sinsemellan. Vi måste jobba med kommunikation i föreningen för att verksamheten skall fungera.
MÅLSÄTTNING 2009/2010
EKONOMI:
- Medlemavgifter: genom kontakter kunna öka medlemmar och därmed flera medlemsavgifter
- Att öka antalet aktiviteter: därmed få mera bidrag via projektansökningar och cirkelstudier.
- Inkomstkällor och bidragsgivare: att hitta andra bidragsgivare för att stärka föreningens ekonomi.
- Projekt: vår förening kan bli mycket bättre på att ansöka om projektpengar. Förslag på projekt är
integrationsprojekt, ungdomsutbyte (hemlandsprojekt). Varje år kan man utföra ett projekt där man
exempelvis skickar ungdomar eller kvinnor till hemlandet eller till något europeiskt land och därmed kunna
söka bidrag som har med det projektet att göra. Det finns många fonder och liknande som har mycket
pengar att betala ut. Förslag: hitta någon som kan hjälpa oss att ansöka om projektpengar, t.ex. Bengt som
hjälper Furkono.
- Buffé: Vi har beslutat att ändra bufféns utbud och priser. Bl.a. köpa in riktig Coca Cola mm och höja
priset för all dricka från 5 kr/st. till 10kr/st. George tar fram ett förslag på meny/prislista i samråd med
buffépersonalen.
VERKSAMHET:
- Locka ungdomar: vi måste få tillbaka ungdomarna och locka nya. Skall man ha träffpunkt, fritidgård eller
annat? Och hur skall vi gå tillväga?
- Ungdomsstyrelsen: Vi behöver fler äldre i styrelsen
- Locka kvinnor: Göra fler aktiviteter som lockar
kvinnor. Åldersanpassade aktiviteter
- Buffé: Bättre utbud i köket och mer anpassad till
föreningens olika aktiviteter.
- Förslag på aktiviteter: äventyrsaktivitet (fjällvandring,
kajak, tälta), pub aktiviteter, veckoslutskurser, Öppen
förskola (0-5 år)
- Större perspektiv: Vi måste bredda vårt perspektiv
och nå andra och nya människor.
- Jobba med alla medlemmar: skapa nepotism
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- Lokalen: De tekniska förutsättningarna är
inte de bästa (utrustning, kablar etc)
- Fokus lokalt: Fokus på det lokala planet,
detta kommer ge eko regionalt och nationellt.
MÅNDAGSTRÄFFAR: Varje måndag har
man ett stående möte (presidiemöte) där alla
medlemmar är välkomna att delta. Under
mötena kan flera frågor komma upp som är
aktuella att diskutera. Det kan vara
aktiviteter som man har framför sig,
medlemskap och annan viktig information.
Inga riktiga beslut tas, utan förfrågningarna
gå vidare till huvudstyrelsen förutom sådana
som är akuta och måste tas direkt. Hittills har
man arbetat på detta sätt. Minst en från huvudstyrelsen bör närvara på måndagsträffarna och mötet bör
ledas av en styrelsemedlem. Den från styrelsen som närvarar går igenom dagordningen en sista gång strax
innan mötet dels för att bli insatt i punkterna men även dubbelkolla så att allt som bör tas upp finns med.
HEMSIDAN: Hemsidan är fortfarande under konstruktion, IM Storm har fått uppdraget att bygga om den.
Vi anser att en i styrelsen bör ta ansvar för det fortsatta arbetet. Tanken med vår hemsida är att den ska
sammanfatta hela vår verksamhen. Ninib Baryawno tar på sig ansvaret att ta fortsatt kontakt med IM Storm
och ta fram ett bättre förslag än det vi fått hittills.
LOGOTYP: Ninos Poli har tagit fram ett förslag på
ny logotyp till föreningen. Mötets deltagare har tyckt
till om den. Ninib Baryawno tog vidare åsikterna och
återkom med nya förslaget som ser ut så här.
LOKALENS UTVECKLING: I dagsläget är AKC´s lokaler inte barnvänliga eller trevliga miljöer att
vistas på för exempelvis familjer etc.
- Lokalkommitté: Vi har beslutat att utse representanter från huvud-, ungdoms- och kvinnostyrelsen till en
lokalkommitté. Dessa skall komma med förslag på föreningens lokalutveckling. De bör komma med 2-3
förslag som inkluderar planritning, ekonomi och design över lokalen, samtliga anpassade till hela
föreningens verksamhet.
MEDLEMSSERVICE/FÖRMÅNER/REKRYTERING:
- Vi ska rekrytera fler medlemmar via verksamheten, kvalitet på aktiviteter. Aktiviteter för barn/ungdomar
lockar medlemmar
- Vi ska använda medlemmarna till vår verksamhet (fler aktiva medlemmar)
- Vi ska vårda våra medlemmar så att de känner sig delaktiga i verksamheten, får mångsidighet, deltagande
i aktiviteter, nyttja lokalen, få förmåner via reducerad kostnad för medlemmar (mot icke medlemmar)
- Ta hand om våra medlemmar
TRYCKMATERIAL: Med vår logotyp: pennor, papper, kuvert etc.
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ÄLDREVERKSAMHET:
För Dagcenterverksamhet Dawmo: Fått bidrag från
kommunen 6 månader framåt. Vår målsättning med
projektet är som tidigare, att fortsätta med
Dagcenterverksamheten som har varit sedan 3 år
samt skapa ett äldreboende för våra äldre i
framtiden.
ANSVARSFÖRDELNING INOM
STYRELSEN:
Ordföranden
- känner väl till och arbetar för föreningens
målsättning
- känner till föreningens stadgar och bestämmelser
- leder styrelsens och föreningens möten
- känner till kansliets arbete, samarbete med kansliansvarige
- känna till inkommande post, e-mail
- delegera arbetsuppgifter
- bör vara välinsatt i de ärenden –och föredragningslistor som skall behandlas inför olika möten
- representerar föreningen utåt
Sekreteraren
- skriver protokoll vid styrelsemöten och andra möten
- upprättar, i samråd med ordförande, ärende- och föredragningslistor samt kallelser till styrelsemöten och
andra
möten
- upprättar skrivelser och skriver uttalanden
- känna till hur kansliets rutiner fungerar
- skriver förslag till föreningens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan i samråd med styrelsen
Kassören
- har fullkontroll över föreningens ekonomi, in och utbetalningar, inköp och försäljning
- hantering av handkassan, sköter bokföringen
- informerar styrelsen om föreningens ekonomiska ställning
- ansvarar för att olika uppgifter lämnas in till myndigheter t.ex. skatteverket
- upprättar bokslut till årsmötet
- Kommentarer: Hittills har kassören inte följt upp dessa uppgifter förutom ”hantering av handkassan”. Det
är kansliet som gjort det mesta jobbet. Vi måste se till att alla fullföljer sina uppgifter oavsett post. Och det
är viktigt att alla får veta var sitt ansvar och göra allt vi kan för att verksamheten skall fungera.
Övrigt vad gäller styrelsens ansvar: Kansliet borde ha en stående punkt i styrelsens dagordning, där
kansliet kort kan ge en uppfattning om kansliets arbete under varje möte.
Man borde tillämpa periodiska möten där man har ett ”personalmöte” med de som jobbar i föreningen och
kansliet för att se hur det fungerar (individuellt).
KANSLIET: Det är fyra personer som jobbar i kansliet och det finns mycket jobb att göra. Det krävs att
styrelsemedlemmarna tittar in då och då för att ha koll på arbetet som sker i föreningen.
Kansliet är underordnade styrelsen (ordförande, sekreterare och kassör). Det är kansliets ansvar att
verkställa styrelsens beslut enligt riktlinjer.
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PERSONALEN (tjänster, arbetsuppgifter, personalansvarig, kontaktperson): vi måste ha
tydliga riktlinjer för personalen i föreningen. Alla vet inte vad deras tjänster och arbetsuppgifter är idag.
Det handlar om riktlinjer och attityd, vem säger vad?
MEDLEMMARNA: det är viktigt
att medlemmarna också får veta vad
deras ansvar kommer att vara
UNGDOMSSEKTION: Genom sin
styrelse som väljs årligen ansvara
för planering och genomförande av
all ungdomsverksamhet i samarbete
med övriga sektioner, personal etc.
Dansträning, musik, föreläsningar,
sommarläger, utflykter,
representation hos AUF, AUDS, möten som berör ungdomar, kurser. Huvudstyrelsen tar fram riktlinjer och
konkreta uppgifter som ungdomsstyrelsen bör förverkliga.
KVINNOSEKTIONEN: Genom sin styrelse som väljs årligen ansvara för planering och genomförande av
verksamhet som berör i första hand kvinnor, så som Internationella kvinnodagen, Morsdag, Knytkalas, och
övriga aktiviteter i samarbete med övriga sektioner, personal
etc. Representera AKC hos AKF, delta i olika kurser riktade
för kvinnor, föreläsningar, hjälpa till med många andra
aktiviteter som planeras av huvudstyrelsen och presidiet.
Huvudstyrelsen tar fram riktlinjer och konkreta uppgifter som
kvinnostyrelsen bör förverkliga.

ALLMÄNT OM SEKTIONSSTYRELSENS ARBETSUPPGIFTER:
- Fastställa sektionens medlemmar (ålder, antal, deras tel. och mail adresser)
- Hålla årsmöte, välja en styrelse och fatta beslut om de viktigaste frågorna som bör beslutas under
årsmötet
- Styrelsens uppgifter (gäller ungdoms- och kvinnostyrelsen):
- Hålla första styrelsemöte (konstituerande mötet) för att konstituera sig, d.v.s. fördela arbetsuppgifterna.
Upprätta en lista på styrelsen namn, tel, e-mail etc. skicka listan till alla medlemmar – även till kansliet.
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- gå igenom de befintliga pärmar och andra material som finns i kansliet, skapa ny ordning som passar nya
ledningen,
- Gå igenom de filer och mappar i kansliets huvuddata som tillhör styrelsen/sektionen. Uppdatera
materialet, införa nya rutiner
- Kolla inkommande post. Minst 2 gånger i veckan.
- Håll regelbundna möten, minst varannan vecka. Antingen i form av presidiemöte eller styrelsemöte.
Dessa möten är viktiga för att kunna diskutera de frågor och övriga ärenden som samlas.
- Skicka en eller flera personer till AKC:s ordinarie presidiemöten som hålls på måndagar. Om inte varje
måndag då är det viktigt att åtminstone en gång i månad. Detta är viktigt för att hålla kontakten mellan
sektionen och övriga sektioner i föreningen. Under dessa möten kan man informera om de genomförda
aktiviteter och diskutera allmänt om de viktigaste frågor.
- Arbeta fram ett periodiskt verksamhetsprogram. T.ex. 1,2 el. 3 månaders program. Styrelsen håller ett
möte för att diskutera om vilka aktiviteter sektionen kan genomföra de närmaste månaderna. Dessa förslag
kan diskuteras med sektionens samtliga medlemmar. Där efter fastställs programmet för den perioden.
- Denna planering är mycket viktigt av tre skäl:
Det första är att styrelsen planerar i förväg vilka aktiviteter som kommer att genomföras kommande period
och på så sätt styrelsen känner sig inte passiv och handlingsförlamad.
Det andra är att även sektionens samtliga medlemmar känner sig delaktiga i planeringen för att i förväg
kunna förbereda sig i genomförandet av aktiviteterna. Hjälpa till och vara med!
det tredje är att kansliet kan hjälpa till sektionen att informera alla medlemmar om de planerade
aktiviteterna i den månatliga Medlemsbladet, i hemsidan och ev. övriga sammanhang.
- Samarbeta med övriga sektioner i föreningen. Planera vissa aktiviteter tillsammans, t.ex. pic nic, shahro,
pubkväll m.m.
- Representera sektionen hos resp. riksorganisationer (ARS, AKF, AUF, AUDS) och övriga instanser där
man får inbjudan
- Sist men inte minst håll ett öga på Hemsidan, skriv nyheter och artiklar och sektionens aktiviteter, gör det
till vana att besöka hemsidan för att se vad som skrivs om AKC i allmänhet.
- Basketlaget fungerar bra. Johan Eskander är fortfarande tränare och Ashur Kerimo hjälper till med
material, pappersarbete, etc.

VILKA SAMARBETAR VI MED?
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
Assyriska Ungdomsförbundet (AUF)
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)
Assyriska Ungdomsdistriktet i stor Stkhlm. (AUDS)
ABF Botkyrka-Salem
Hallunda/NO Föreningsråd
Fittja Föreningsråd
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
Assurföreningen i Botkyrka
Assyriska föreningen i Södertälje

Svenska Kommittén för Assyrier (SKA)
Assyrian Council of Europé (ACE)
Assyriska Demokratiska Org. (ADO)
Socialdemokraterna i Botkyrka
Assyrier Utan Gränser (AUG)
Furkono, Save Assyria Fron (SAF)
Seyfo Center
Assyriska FF i Södertälje
Assyriska Kulturföreningen i Norrköping

SLUTKOMMENTARER:
När vi jobbar med aktiviteter är det viktigt att vi har framförhållning, jobbar professionellt hela vägen,
kommunicerar ut information om aktiviteten på ett bättre sätt, ”spindeln i nätet” (alla ringer till sina
vänner/bekanta), skicka månadsbladet/hemsida. Bra om huvudstyrelsen utnyttjas mer till en början när det
kommer till planering av aktiviteterna.
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MEDLEM HOS:
Assyriska Riksförbundet i Sverige (ARS)
Assyriska Ungdomsförbundet (AUF)
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)
Assyriska Ungdomsdistriktet i stor Stkhlm. (AUDS)
ABF Botkyrka-Salem
Hallunda/NO Föreningsråd
Fittja Föreningsvård
Plattformen – Idéburna organisationer

SAMARBETSORGANISATIONER:
Svenska Kommitté för Assyrier (SKA)
Assyrier Utan Gränser (AUG)
Assyrian Council of Europe (ACE)
Seyfo Center
Assyriska Demokratiska Org. (ADO)
Furkono, Save Assyria Fron (SAF)
Socialdemokraterna i Botkyrka
Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka
Assurföreningen i Botkyrka
Assyriska föreningen i Södertälje
Assyriska FF i Södertälje
Assyriska Kulturföreningen i Norrköping

URVAL AV ARTIKLAR OCH SKRIVELSER SOM ÄR RELATERADE TILL OVANANGIVNA
ORGANISATIONER
ARS:
RACHEL HADODO FORTSÄTTER
SOM ORDFÖRANDE
I helgen (14-15 mars 2009) hölls Assyriska
Riksförbundets 20:e riksombudsmöte
(ROM). Redaktionen rapporterade direkt
från mötet, som bland annat beslutade om
att tryckeriet läggs ned och att tidningen i
fortsättningen trycks externt och i färg.
Rachel Hadodo fick förnyat förtroende
som ordförande när ny styrelse utsågs. Ny
styrelse tillsätts för perioden 2009-2011:
Rachel Hadodo,
Ilan De Basso,
Ninos Oussi,
Basso De Basso,
Suheyla Aslan,
Awia Odisho,
Sait Yildiz,

Nya styrelsen: fr. v. Ninos Oussi, Sait Yildiz, Basso Debasso, Suheyla
Aslan, Rachel Hadodo, Hana Onval, Ilan Debasso, Atman Efrem, Awia
Odisho, Elvis Koc. Foto: esamedia.se

ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare
kassör
ledamot
ledamot

Aznif Demir,
Hanna Onval,
Atman Efrem,
Ninos Nison,
Nail Isik,
Abboud Ado,
Elvis Koc,

suppleant
suppleant
suppleant
ordinarie revisor
ordinarie revisor
revisor-suppleant
revisor-suppleant

www.hujada.com 2009-03-14

AFF:
YOKEN NY ORDFÖRANDE I ASSYRISKA
Det blev Nail Yoken, 46, som efterträder Sargon De
Basso som ordförande för Assyriska FF. De Basso sso
fortsätter
dock
i
styrelsen
som
ledamot.
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Delar av den nya styrelsen. Stående fr v; Nemrod Haffo,
Hazni Nison, Renyo Hanna, Eryo Rhawi och Sargon De
Basso. Sittande fr v; Aziz Jacob, Aydin Cansu, Nail
Yoken och Isak Betsimon. Foto: esamedia.se

Assyriska FF höll sitt årsmöte i Assyriska kulturhuset i Södertälje under ordnade former. Det bjöds inte
på några större sensationer när det blev ett regimskifte så som f d ordförande Sargon De Basso tidigare
annonserat. Han lämnade sin plats p. g. a. tidsbrist, men valde att stanna kvar som styrelseledamot.
I sitt tacktal till medlemmarna tackade Nail Yoken för förtroendet.
- Jag tackar för stödet ni gett mig som ordförande. Med ert stöd blir bördan lättare att bära. Tillsammans
ska vi försöka sätta Assyriska i den position klubben förtjänar, förhoppningsvis blir det allsvenskan inom
en snar framtid, sade en lycklig Nail Yoken.
Han passade även på att tacka sin företrädare för ett gott arbete och önskade honom all lycka i sitt arbete
som advokat.
Förutom bytet av ordförande och en ny styrelseledamot är det egentligen samma gamla styrelse som de två
senaste åren. Hazni Nison är den ende nye ledamoten i styrelsen. Bobil Minasson och Isa Beth Simon är
nya som suppleanter. Ett svaghetstecken var att valberedningen inte kunnat locka kvinnor till styrelsen.
Här är Assyriskas nya styrelse:
Nail Yoken,
ordförande
[två år]
Sargon De Basso, v. ordförande [två år]
Aziz Jacob,
ledamot
[två år]
Lahdo Sharro,
ledamot
[två år]
Hazni Nison,
ledamot
[två år]
Renyo Hanna,
ledamot
[ett år kvar]
Abgar Baresso,
ledamot
[ett år kvar]
Eryo Rhawi,
ledamot
[ett år kvar]
Aydin Cansu,
ledamot
[ett år kvar]
Fikri Yilmaz,
suppleant
[två år]
Bobil Minasson,
suppleant
[två år]
Isak Betsimon,
suppleant
[två år]
Nemrud Haffo, Assyriska föreningens representant
Nipor Issa, Assyriska föreningens representant

[två år]
[två år]

Moussa Esa, Redaktionen, www.hujada.com, 2009-03-01

The strangest football derby in the world
Ulf Roosvald
In front of a 8,400 crowd the two teams enter the field. It is the last
day of May, the sun is beaming down as erupting confetti and flags
make a spectacular backdrop a few minutes before kick-off.
In two of the stands: white and red. In the other two: red and
yellow. The teams line up in front of the main stand, waving to
their supporters, clapping hands with each other.

Assyrians immigrated to Sweden in the
1970s and the two football teams they
formed compete in one of the strangest but
most intensely fought derbies in the world.
Kate Brooks / Polaris

The scene taking place at Sodertalje would not be very different from any other football derby played
anywhere in the world this spring, if it wasn’t for two things.
Firstly, the teams preparing for this season’s biggest game in the Superettan, Swedish football’s second
tier, are both largely made up of immigrants. Secondly, they represent the same immigrant group.
The Sodertalje derby between Assyriska FF and Syrianska FC is arguably the strangest derby in football.
Robil Heidari, club spokesman at Assyriska, has moved to his regular place just beneath the main roof of
the stand. He is tense.
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“We cannot lose this game,” he says. “I don’t want to wake up tomorrow if we lose this game.”
The players feel the same way.
Midfielder Stefan Batan has played for Assyriska since he was a little boy. He knows that Assyriska really
should win this match and maintain their hope of moving up to the Swedish top division.
Also he knows that if Assyriska lose, it will disrupt the power balance between the Assyriska and
Syrianska
supporters.
When he looks around the Sodertalje football arena he knows that he has relatives among the white and
red-clad supporters of his own team, Assyriska, as well as some die-hard Syrianska fans.
It confuses him, as it confuses neutral on-lookers, not familiar with the Assyriska/Syrianska dispute.
Sodertalje, a town of 70,000, a 30-minute drive from capital Stockholm, is a town with a special
modern history. Until the 1960s, it was an ordinary, small Swedish industrial town, where people
went to work, to church and to see the local ice
hockey team play.
Then, economic upswing meant that the towns two
major companies – truck manufacturer Scania and
pharmaceutical company Astra – grew rapidly and
needed workers in an amount that Sweden could
not provide. Workers came from Finland, Greece,
Italy and Yugoslavia.
In the 1970s the need for staff at the town’s
factories was still high, and this time the big wave
of immigrants were Assyrians. The Assyrian
people, with an origin as a Christian minority in
Iran, Iraq, Lebanon, Syria and Turkey, are
basically a people without land.
Assyriska fans cheer during the derby against Syrianska. Matches
the sides have been puctuated by violence inthe stands. Marcus
Assyrians in Turkey lived in relative peace until between
Ericsson / Bildbyrån
Turkish nationalism started growing in the 19th
century.
In the wake of the First World War, several hundred thousand Assyrians were killed by Turkish forces in
what is referred to as the Assyrian genocide.
In 1933, the Iraqi government killed thousands of Assyrians in massacres.
Those Assyrians who sought refuge in Sweden came to Sodertalje after the 1971 military coup in Turkey.
They formed their own cultural association, and in 1975 this Assyrian association also started a football
team of their own, who played in the seventh tier of Swedish football.
As more and more Assyrians moved to Södertälje the potential player pool for the football team got bigger.
Assyriska quickly climbed up the lower steps of the football ladder, and soon found themselves playing in
division four.
The Assyrian people became comfortable in Swedish society. Carrying with them a strong merchant
culture, they opened up retaurants, hair salons and jewellery shops, advanced to high positions at Astra and
Scania, and even to the Swedish parliament.
In 2004, Ibrahim Baylan, who came to Sweden from Turkey in the 1980s, was appointed minister of
education by the social democratic government.
Today, some 20,000 Assyrians live in Sodertalje, which is sometimes called “the Assyrian capital”. Here,
the Assyrian TV channel has its headquarters, as well as the world’s biggest Assyrian newspaper.
Everything would have been fine if it was not for an internal name dispute over self-designation. Within
the group, there is an ongoing issue on whether to call oneself “Assyrian” (connecting to the supposed
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ethnic heritage to the old Assyrian people of Mesopotamia) or Syriac (referring to the Syrian Orthodox
church).
This debate is a reality for Assyrians/Syriacs all over the world, but the conflict is nowhere as strong and
sensitive as in Sweden and Södertalje.
The immigrants came to Sweden as one group, but once here, they divided into two separate ones.
Soon after the Assyrian (Assyriska) cultural association was formed in the 1970s, a Syriac (Syrianska)
association also surfaced. When Assyriska formed a football team in 1975, Syrianska followed in 1977.
A little more than 30 years later, both teams have become elite football clubs and are playing each other in
this prestigious derby.
Assyriska is the bigger club with better standing. They are aiming to return to the Swedish top flight, where
they surpisingly spent the 2005 season.
Syrianska are newcomers in this league, but they have all season felt that they have as good a team as their
rivals.
On the pitch, home ground for both teams, Syrianska thread passes between stifled Assyriska players.
The game in the first half is going Syrianska’s way and the Assyriska supporters – many of them old men
dressed in suit and tie to honour the occasion – are looking worried. At least the crowd stays calm, satisfied
with singing and drumming for their respective teams.
In a way, the two football teams have maintained the split between Syriacs and Assyrians, acting as
important symbols for a divided culture.
When the two teams met in the early 90s, fights between fans were severe and one game had to be
abandoned. The Swedish Football Association then decided that the two teams should never be paired in
the same league again, a decision which was not changed until a decade later.
When Assyriska were promoted to the first division in Sweden in 2005 many people greeted the hardworking immigrant football club’s achievement.
But there were also countless, less flattering, reports about the club: members of different families fighting
in the boardroom, mafia-like blackmailing by club officials, threats against coaches, players being
harrassed.
The club were still run as a small cultural association, and the organisation in general was much too small.
The club’s old home ground didn’t meet the demands of top-level football, which meant Assyriska had to
play their home games in Stockholm. Player discipline was bad and Assyriska fell straight back to the
second division.
Today, Assyriska FF are working hard to get back to the top flight of Swedish football, and they are also
working hard at their image. “We have had our problems, Assyrians are good at creating conflicts, it
seems,” says Heidari.
Heidari himself is an example of what AFF are looking for for the future; young, educated (he has a
university degree and was working as an information technology consultant before joining the football
club), and well integrated in Swedish society. “We want Assyrian technique on the pitch, and Swedish
organisation off it,” he says.
In the mid 90s, the club’s board decided that the team should be open also for non-Assyrians, and after that
the club quickly rose to the second tier.
Today, the first-team squad is made up by 12 Swedes with Assyrian background, 10 ethnic Swedes, three
Brazilians, three players from Gambia and one from Kosovo.
“We are happy to be an inigrant-friendly club,” Heidari says. “And we are happy to have come this far with
many Assyrians in the team. But at the same time, if you consider our Assyrian players as Swedish, which
is their official nationality, we are more Swedish than most top teams in this country.”
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In later years the two Assyrian/Syriac clubs have been known to produce some fine footballers for the top
clubs in Sweden and the national team. Kennedy Bakircioglu, currently playing for Ajax Amsterdam, and
Sharbel Touma at Borussia Mönchengladbach, Germany, being the most succesful.
The club’s ethnic policy is a difficult balancing act. Still, many members of Assyriska would want the team
to be made up of Assyrians only, like an unofficial national team.
But if the team want success at the highest level, that is an impossibility.
Also, to grow financially, the club need to increase income at the gates.
And to lure the town’s ethnic Swedes (who still seem to prefer their culturally inherited ice hockey team) to
Assyriska games, a significant number of home g in the line-up is a must.
Three days ahead of the derby game both clubs closed down the Internet forums on their respective
websites, to avoid the fans from overheating with rage from comments from their rivals.
It worked well, the atmosphere at the arena was happy and party-like, which has not always been the case
in the past.
Ten minutes into the second half, it is time for the red and yellow half of the arena to explode. Robert
Massi, a Syrianska player since kindergarten, strikes a terrific long-range shot into the top corner of
Assyriska’s goal.
The Syriacs go crazy, little brother has the lead over big brother. Robert Messi, who scored the winer in the
last derby game as well, cannot believe his luck. Assyriska are never close to equalising.
“I saw immediately after hitting the ball that it was going to be a goal,” he says afterwards. “I just ran to
our fans and celebrated. Now we have a psychological advantage over Assyriska.”
After the game, and with half the season to go, the table shows that the two Sodertalje teams are separated
only by goal difference, and just outside the promotion spots, with the Assyriska fourth and Syrianska fifth.
Assyriska midfielder Stefan Batan slowly leaves the pitch, thanking the fans for the support. He is
frustrated after the game, where Assyriska never played as well as they can. He is also frustrated at the fact
that the two teams are competing with each other, for the same signings and for the same sponsors.
If he were to decide, the two clubs should merge into one.
“I know that it will be difficult, but my dream is that Assyriska and Syrianska one day will join forces and
become one football club,” he says. “There are heavy financiers internationally, who want to stay neutral as
long as there are two Assyrian/Syriac clubs in this town. But I can guarantee that they would support one
common club.
“Then we could really be a threat in Sweden, and we could provide a good alternative for Assyrian players
who are now abroad. That is my dream.”
sports@thenational.ae, 2009-06-15

AKF:
AKF VALDE NY STYRELSE
KVINNOFÖRBUNDET
När
Assyriska
Kvinnoförbundet, AKF, höll sitt årsmöte till
helgen visade det sig att den gångna perioden
varit en lyckad period vad gäller aktiviteter,
samarbetet med de lokala föreningarna,
produktion av material samt kontakter med
samhället i övrigt.
I lördags hade Assyriska Kvinnoförbundet,

AKF:s nya styrelse, fr. vänster, Nahrin Kalyun Kesenci, Helena Garis,
Samira Gergeo, Afamia Maraha, Sara Barmano, Ninwe Asmar, Sema
Arslan och Behiye Poli. Foto: AKF
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AKF, sitt årsmöte i Göteborg i S:t Gabrielkyrkans lokaler i Västra Frölunda. Delegater från olika assyriska
lokala föreningar i Sverige och representanter från Assyriska Riksförbundet hade anlänt till lokalen ett par
timmar innan mötets början för att äta en gemensam lunch som kvinnosektionen i Göteborg hade ordnat.
Mötet började därefter, nämligen exakt kl 13.00.
Under mötet diskuterades olika frågor gällande den gångna periodens verksamhet som dominerades av
jämställdhetsprojektet och de två böckerna "Jämställdhet här och nu" och "Assyriska favoriter", vilka
kvinnoförbundet lanserade ganska nyligen.
Det diskuterades också bland annat om besöket till hemländerna som ägde i somras och som arrangerades
av AKF. Det visade sig att resedeltagarna varit mycket nöjda med de goda kontakterna som knutits med
hemlandet och kvinnokommittéerna där. Mötet ansåg att den assyriska kvinnorörelsen i Sverige även i
fortsättningen bör anordna liknande aktiviteter.
Årsmötet flöt från början till slut på ett harmoniskt sätt och det visade sig att den gångna perioden har varit
en lyckad period vad gäller aktiviteter, samarbetet med de lokala föreningarna, produktion av material samt
kontakter med samhället i övrigt.
Mötets sista fas ägnades åt valet av en ny styrelse för perioden mars 2009- 2001. Valberedningen lade fram
ett förslag på en ny styrelse som enhälligt valdes av årsmötet.
AKF:s nya styrelsen, 2009-2011:
Nahrin Maraha,
Sema Arslan,
Nahrin Kalyun Kesenci,
Meryem Abdullahad,
Behiye Poli,
Samira Gergeo,
Sara Barmano,
Helena Garis,

ordförande
vice ordförande
Sekreterare
vice sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
suppleant

Kima Isskandar,
Ninwe Asmar,
Aznif Demir,
Meryem Demirel,
Yaldez Oussi,
Semiran Barmano
Samira Touma.

-:-:revisor
revisor
Valberedning:
-:-:-

Å styrelsen för AKF vägnar vill jag, genom Hujådå, framföra ett stort tack till kvinnosektionen i Göteborg
för en utsökt faste-lunch.
Sema Arslan www.hujada.com, 2009-03-09
ASSYRIER SAMLAR SIN KULTUR
ASSYRISK KULTUR Många kulturarv försvinner med tiden, om de inte dokumenteras för
framtiden. För den assyriska kulturen har boken Assyriska favoriter just släpps. Här samlas
sånger, danser och lekar för framtida generationer.
– Det finns en efterfrågan på assyrisk kultur. Det finns ofta mycket spritt i hemmen, men inte samlat på ett
ställe, säger Kima Eskander, som varit projektledare för boken.
Det var Assyriska kvinnoförbundet som fick idén vid ett planeringsmöte för ett par år sedan. Kima
Eskander, Shamiram Demir och Afamia Maraha tog sig an den stora uppgiften.
Men de tog själva även hjälp av andra. När de skulle välja musik tog de hjälp av en kille som samlat mellan
över hundra assyriska låtar från 60-, 70-, 80- och 90-talen. Det stora antalet sånger var inte helt lätt att
gallra, men till slut hade de plockat ut 27 låtar.
– Vi försökte välja låtar med olika teman. Kärlek, längtan till hemlandet och assyrisk identitet, men även
barnlåtar, säger Kima Eskander.
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Många låtar kände de igen, men det fanns flera som var helt nya för Kima och
Shamiram. Sångtexterna i boken är skrivna både på assyriska och med latinska
bokstäver för att visa det assyriska uttalet, eftersom det även ska vara enkelt för
andra än bara assyrier att läsa det.
– Lekarna är de som leks i byarna. Vi har pratat med min farmor och hennes
vänner. De tyckte det var jättekul att få berätta och ville aldrig sluta. Det är inte så
ofta de får berätta hur det var i byarna. Vi har även utgått från en tysk bok där
flera olika lekar finns, säger Kima Eskander.

Foto: Frida Ekman

Kima Eskander berättar att hon fått en helt ny syn på hur de lekte förr i världen
och vad de gjorde. Vissa av lekarna är för två personer andra för hela gäng och
ibland måste man ha saker, som till exempel stenar. Flera av lekarna leks även i
dag, men då nästan bara i lägerverksamheter.

Fakta
Kima Eskander
Ålder:
Bor:
Gör:
Familj:

27
Geneta
Handläggare på kontor
Mamma, pappa, två systrar och två
bröder
Aktiv: I Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige

Att lära ut danser i en bok är inte helt lätt. Därför finns det
en dvd-skiva med som först visar stegen i slowmotion och
sen hela dansen. Här har de tagit hjälp av dansare från
Assyrien kulturcenter i Hallunda, som under en hel dag
dansade och filmades.
– De som är uppväxta i det assyriska föreningslivet kan en
hel del danser och sånger, men för varje generation så
kommer det att försvinna, därför är boken viktig, säger
Kima Eskander.

Att det assyriska kulturlivet är så rikt som det är, har Kima inte förstått förrän hon började gräva i det.
– Ju mer man gräver, desto mer hittar man. Därför är min förhoppning att det blir en uppföljning med fler,
sånger, lekar och danser. Det finns mer att skriva om, säger Kima Eskander.
marie.hedberg@lt.se Länstidningen Södertälje, Publicerad 18 februari 2009

ASSYRISK ALLSÅNG I NORSBORG
BÖCKER Bokrelease för Assyriska Kvinnoförbundets
"Assyriska Favoriter" bjöd på familjär kulturafton i
Norsborg.
Det var kallt i Assyriska kulturföreningen i Norsborg i
söndags kväll. Folkkära Abboud Zazi och Ninib
Ablahad Lahdo lyckades få oss varma i kläderna och
med det svåra konststycket att få herrarna på första
raden att ta sig av sina jackor och klappa takten till
allsångsentusiasterna.
Deltagarna höll igen lite till förmån för Abboud Zazis
vackra stämma under "Grohmono o habibaydi" men när
det var dags för "Saro marli" skrålade de för full hals.
Ninib Ablahad Lahdo lotsade publiken genom de sju
verserna med inte mindre patos än självaste Lasse
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Åhörarna drogs med i sången folkkära sångare som Abboud
Zazi och Ninb A. Lahdo stämde till sång. Foto: Claudia

Berghagen vid Allsång på Skansen.
"Assyriska Favoriter" som innehåller texter och noter till 27 populära assyriska sånger, lekinstruktioner till
11 traditionella lekar samt dansinstruktioner till 11 danser upptagna på DVD fyller en viktig funktion
framhöll ordförande Afamia Maraha i kvällens avslutande tal.
- Genom boken bevarar och utvecklar vi assyrisk kultur, samtidigt som vi visar upp den för omvärlden.
Den här boken var ett första steg, dansar Maraha fram, vi hoppas det kan komma fler.
Dessförinnan hade Elias Zazi också kort berättat om det rika assyriska musikarvet och vikten av att värna
om assyrisk musik, inte bara musik med text på assyriska utan även musiken som sådan.
Assyriska Kvinnoförbundets bokrelease bjöd på allt en assyrisk shahro sig bör. Utöver sången bjöd
Assyrien Kulturcenters dansgrupp på en medryckande "Yemma yemma" och i fikat fanns sötsaker med
smak av Assyrien. Projektledare Kima Isskandar var nöjd där hon minglade runt i folkvimlet:
- Det är så fantastiskt att få ett så varmt mottagande efter hårt jobb med boken. Alla inblandade har gjort en
fantastisk insats. Boken har fått den release den förtjänar här i kväll.
Berolin Deniz - www.hujda.com2009-02-18

AUF:
AUF’S ÅRSMÖTE 2009
Lördagen den 28 mars hölls AUF: s årliga årsmöte i Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka där
assyrier från hela Sverige samlades för att deltaga. Allt som allt fanns ca ett hundratal närvarande
på plats, ombud som åskådare, och årsmötet kunde så småningom öppnas efter att alla uppmanats
en plats.
Aryo Makko, AUF: s ordförande, inledde med att hälsa alla välkomna och höll ett kort men vältaligt tal där
han bland annat tackade för sina två år som ordförande och framförde sin tacksamhet till styrelsen han
arbetat med under mandatperioden. Inbjudna gäster (ARS och AKF) höll tal och Ilhan DeBasso tackade för
förtroendet då han valdes till mötesordförande. Efter snabb upplysning om stadgarna för årsmötet
fastställdes därefter dagordningen efter ett par justeringar.
Första punkt att behandlas var en överklagan om uteslutning av medlem som enkelt löstes då beslutet
upphävdes. Punkt två gällde uteslutning av Assyriska föreningen i Södertälje från all AUF’s verksamhet
under 2009. Då frågan är infekterad kom årsmötet överrens om en kompromiss beträffande de inblandade
föreningarnas delade meningar, som innebär att de gemensamt inom två månades ska hålla ett möte för en
lösning.
Vidare presenterades AUF: s verksamhetsberättelse för det gångna året av utskottens ordförande och en
ekonomisk rapport lades fram. Alla ombud kunde mer detaljerat läsa om verksamheten i de
verksamhetsrapporter som tryckts upp och delats ut tillsammans med boken ”Assyriska Favoriter”.
(Verksamhetsrapporterna kommer inom kort gå att läsas här på hemsidan).
Utskottsnomineringar fastställdes och eftersom mandatperioden för styrelsen gick ut i samband med
årsmötet var det dags för ett byte efter två års hårt arbete. Den tidigare styrelsen berömdes och avtackades
av årsmötet och Aryo Makko överlämnades en present och blommor. En ny styrelse valdes enhälligt och
därmed avslutades årsmötet.
Framåt kvällen hölls en ”shahro” i föreningen med en hel del dans och spex tills det var tid för bussen att
åka iväg och dagen avslutades.
AUF vill tacka Assyriska Föreningen i Botkyrka för det fina samarbetet och arrangemanget.
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Styrelsen inför mandatperioden 2009-2011:

Sanharib Shemoun,
Tibella Barkarmo,
Mano Barmano,
Shadi Keryakos,
Helene Gülenay,
Gabriella Baghdo,
Ninos Gawrieh,
Ninor Garis,
Ramael Odisho,
Ninib Staifo,
Ninos Poli,
Maja Touma,
Ninos Kurt,

ordförande
vice ordförande
ledamot
-:-:-:-:suppleant
-:ordinarie revisor
-:revisor-suppleant
-:-

Av Ninor Garis - Ordförande MU
www.auf.nu 2009-03-30

Shamoun: Vi ska få tillbaka gemenskapen
Sanharib Shamoun, 27, är mannen som ska leda assyrisk ungdomsrörelse under de kommande två åren. Det
beslutet togs enhälligt av Assyriska ungdomsförbundets årsmöte som hölls i lördags. "Vi ska jobba på att få
tillbaka AUF-gemenskapen som jag växt upp med", meddelar Shemoun I ett första uttalande.
Sällan har vinden vänt så hastigt som den gjorde i lördags. Inför årsmötet, som för i år hölls i Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrkas lokaler. Det fanns gott om spänning i luften. Anledningen var de
uteslutningar som Assyriska Ungdomsförbundet - AUF - beslutat om och huruvida de skulle verkställas
eller inte.
Men när väl mötet kom igång hävdes båda besluten och överenskommelser träffades om en kompromiss
där berörda parter skall träffas och målet skall vara att förbättra relationerna. Efter detta genomsyrades
årsmötet av en uppsluppen stämning och god harmoni. Alla kände sig på något sätt som om de vunnit
något. Ingen hade förlorat.
Efter årsmötet höll nye ordföranden, lärarstuderande Sanharib Shemoun, ett kort tacktal. Shemoun tackade
för förtroendet och betonade vikten av att få tillbaka den starka gemenskapen inom förbundet.
- Stämningen har inte varit den bästa sedan årsmötet i Linköping för fyra år sedan. Det är inget att hymla
om. Nu gäller det att stärka banden och försöka få tillbaka den AUF-gemenskapen jag växt upp med, sade
Shemoun.
Sanharib Shemoun meddelade också att första steget blir dialogmötet mellan AUF, föreningarna i
Södertälje och Jönköping samt ARS som skall hållas senast 31 maj.
- Sedan är det självklart viktigt att också utveckla förbundet både organisatoriskt och strukturellt, avslutade
Shemoun.
Moussa Esa www.hujada.com 2009-03-31
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AUDS:
AUDS ÅRSMÖTE 2009
Auds höll sitt årsmöte hos Assyriska föreningen i Tenstas lokaler den 26 april. AKC representerades av
Bethnahrin Hawsho. Det var cirka 20 personer som deltog i mötet. Josef Dikmen valdes till
mötesordförande och Isak Dikmen till mötes sekreterare.
Mötet inleddes på ett bra sätt. Då Alexandra De Basso (AUDS ordförande 2008) berättade om det gånga
årets verksamhet. Årsmötet valde en ny styrelse med totalt nio st ledamöter. Styrelsen häll sitt första möte i
Södertäljes lokaler den 29 april 2009 och konstituerade sig enligt följande:
Rabi Masso,
Rabi Ouisi,
Claudia Can,
Isak Dikmen,
Gabriella Can,

Ordförande
v. ordförande
sekreterare
Kassör
Ledamot

Yakoub Masso,
Bethnahrin Hawsho
Alexandra De Basso
Markus De Basso

ledamot
-:-:-:-

Bethnahrin Hawsho - AKC

AUDS VECKOSLUTSKURS I KÄRSÖN
Fyra ungdomar åkte från AKC för att spendera en
helg på Kärsön fredagen den 16-18 januari 2009.
Dag 1. Vi kom hit ca kl 17.00 och började packa upp, en
timme senare var det dags för middag. Efter att vi hade
ätit oss mätta så gick vi tillbaka till stugorna och vilade
lite innan det var dags för samling. Senare kl 20.00 så var
det samling i allrummet och det var dags för aktiviteter .
Vi körde lekar som tillexempel namn leken,
tidningsleken och den klassiska leken ” i chosa”, och
detta för att lära känna varandra. När kl var 00.00 så
skulle vi alla vara i våra stugor men det blev rena rama
festen där alla gick ut ur stugorna och busade, men så kom lugnet efter några timmar…
Dag 2. Nästa dag vaknad vi upp ”pigga” och glada och rörde oss mot frukosten. Efter frukosten så hade vi
fritt fram en timme innan vår första föreläsning. Föreläsningen framfördes av Dani Adam från Zelge Fans
och titeln var ungdomarnas roll i föreningslivet. Föreläsningen var bra framförd av Dani som vi tackar för
att tagit sin tid att komma hit och dela med sig av sina kunskaper. Han berättade lite om Zelges historia och
om hur verksamheten ser ut idag. Efter föreläsningen, när vi ätit vår lunch var det dags för en ny
föreläsning. Denna gång framförd av Daniele Barsoum med hjälp av Enkido Poli som är vice ordförande i
Assyrier Utan Gränser. En nystartad förening som funnits i ca 2 år. Man kände verkligen att man fick veta
vad det stod för och vad man kan göra för att hjälpa våra utsatta Assyrier i hemlandet. Även denna
föreläsning var bra framförd utav de båda. När föreläsningen var slut så var det dags för fika paus. Efter
fikat fick vi alla rita Zelge tifon eller förslag på nya souvenirer. Senare var det dags för kampen mellan
lagen. Vi blev uppdelade i 4 lag som vi skulle vara i varje tävling. Vi tävlade i tre olika grenar. De olika
grenarna var frågesport, musikfrågesport och land & stad. Tävlingen vanns av gruppen Othoroye FF. Kl
00.10 gick vi ut på spökrunda i den kolsvarta skogen här på kärsögården. Det blev inte mycket till
spökrunda men som man kunnat förutspå fick vi höra en hel del skrik och se en halvnaken assyrier springa
förbi. Den långa promenaden tog på krafterna och alla var helt slut medan de satt och åt sig en nattmacka.
Därefter spelade vissa kort, andra satt och prata eller spelade andra spel. Natten blev lugn och folk
somnade sakta men säkert.
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Dag 3. Söndagen började med att endast en person gick till frukosten. Alla andra låg utslagna och
snarkande. Efter väckning började vi med en utvärdering och därefter skulle det städas. Alla fick ta hand
om sina egna rum och sedan delades samlingsrummen upp bland grupperna. Efter städandet åt vi en snabb
lunch och skulle därefter börja färden hemåt. Vi kramades, tog farväl och satte oss i minibussarna. Resan
hem var ganska händelselös då alla var trötta. Efter en underbar helg återvände vi till verkligheten, tyvärr
tog helgen slut snabbt men löfte om framtida veckoslutskurser uppmuntrade oss och vi ser fram emot ännu
en veckoslutskurs.
DÄRFÖR FIRAR ASSYRIERNA NYÅRSFESTEN KHA B’NISON - AKITU
TRADITIONER Enligt assyriernas tideräkning börjar det nya
året på den fjärde månadens första dag, det vill säga 1:a april.
Därför firar assyrier över hela världen idag nyåret Akitu,
även kallat Ha-Nison. Gott nytt år 6759!
Med vårens ankomst vaknar naturen åter till liv och upplever
stor fruktbarhet. Människor påverkas och känner starkt av
denna livsförnyelse. Förr ansågs det därför naturligt att ett
nytt år började i samband med denna livsförnyelse. Under
antikens tid förklarades emellertid det mesta i livet och
naturen med myter och genom gudars verk. Dessa myter
utgjorde grunden för skapelseberättelser som förklarade det
mesta i människans omgivning. Så också i Mesopotamien.
Utifrån den sumeriska-assyriska-babyloniska skapelseberättelsen förklarades det mesta i livet och naturen och
däribland det nya året. En av de mest välkända och i det här
fallet viktigaste myterna är den om Ishtar, av sumererna även
kallad Inana, fruktbarhetens, krigets, livets och dödens
gudinna.
I berättelsen blir hon förälskad i en jordbrukare vars namn är
Tamuz. Ishtar går till Tamuzs mor Mingal för att få hennes
välsignelse och tillstånd att gifta sig med Tamuz. Tamuz blir
fruktbarhetens Gud och resultatet av deras giftemål blir en grönare jord av växtlighet, människor och djur
blir mer fruktbara och förökar sig.
Firandet av nyårsfesten har tre beståndsdelar, Tammuz död, hans återuppståndelse från de döda (Ishtar steg
ned i dödsriket och återvände i triumf tillsammans med återuppståndne Tammuz), och glädje på jorden. Av
de uppgrävda arkeologiska fynden, främst lertavlorna i Ashur framgår att dessa högtider fortlevde i
området fram till kristendomens inträde. Firandet av den assyriska nyårsfesten "Akitu" (idag benämnd HaNison, vilket betyder första april), har även sin bakgrund i utvecklingen av de politiska, sociala och
religiösa relationerna bland befolkningsgrupperna och också i centraliseringen av de samhälleliga
relationernas utveckling i Mesopotamien.
Nyårsfesten hade med tiden utvidgats så att den omfattade såväl folkliga som religiösa högtider. En av de
viktigaste anledningarna till att denna fest hade en så hög status var dess samband med det Mesopotamiska
skapelseeposet. Berättelsen, som är i tre delar och omfattar sju lertavlor, anfördes ordagrant till
befolkningen av översteprästen på festens fjärde dag, med eposets begynnelseord. "Enuma Elish" som
betyder "då därovan". Firandet av nyårsfesten och sättet att förmedla eposet åskådliggjorde segern över
kaosmakten:
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Enligt assyriernas tideräkning börjar det nya året på den fjärde månadens första dag, det vill säga 1:a april.
Babylonierna firade nyårsfesten under tiden 1-12 april. Enligt dagens räknesätt sammanfaller denna period
i mitten av mars. Skillnaden beror på att det sumeriska/babyloniska månvarvet då omfattade 29 eller 30
dagar.
I Mesopotamien firas det assyriska nyåret Akitu med stora öppna fester ute i den fria och vårsköna naturen,
där tusentals människor deltar under festligheterna som varar i flera dagar. I diasporan firar assyrierna
nyårsfesten Akitu under mindre former och arrangemang. Seder och traditioner bevaras bäst i sina egna
kulturella miljöer. Firanden av gamla traditioner såsom Akitu är mycket viktiga eftersom dessa dels bidrar
till och upprätthåller banden och gemenskapen inom gruppen och dels bidrar till bevarandet av gruppens
historiska och kulturella arv.
Myten handlar om hennes nedstigning till dödsriket "Shiol". Ishtar färdas ned till underjorden för att
träffa sin syster Ereshkigal (dödens gudinna och härskarinna av underjorden) i syfte att befria några själar
från underjorden. Ereshkigal blir då arg på sin syster Ishtar, och bestämmer sig att förgöra henne. På vägen
dit tvingas Ishtar att gå igenom 7 portar och vid varje port tvingas hon ge bort något av de plagg som hon
bär. När hon slutligen är framme vid sin systers sida står hon där blottad och berövad all den makt som

Det assyriska nyårsfirandet
avslutades den första april
med en konungsparad vid
Ishtarporten i Babylon.

hennes praktfulla dräkt symboliserar. Svag och försvarslös drabbas hon av 60 sjukdomar och blir dömd till
fångenskap i dödsriket.
Lyckligtvis har Ishtar redan talat om för sin trogne sändebud Mishogal att om hon inte återvänder inom
loppet av tre dagar så ska denne vända sig till Ea, visdomens och vattnets gud, och be om råd. När Ea får
höra vad som hänt skapar han en vacker eunuck, Asu-shu-namir, och skickar honom till dödsriket för att
befria Ishtar. Vid åsynen av den vackre eunucken blir Ereshkigal, underjordens härskarinna, våldsamt
förälskad och ber om hans hand. Asu-shu-namir går med på detta men kräver i utbyte att Ereshkigal ger
honom livets vatten. Förälskad tvingas Ereshkigal acceptera hans villkor. Hon ger därför livets vatten till
Asu-shu-namir som i sin tur häller vattnet över Ishtars döda kropp så att denna återuppstår.
När Erishkigal ser detta känner hon sig lurad men låter sin syster leva. Ishtar får tillåtelse att återvända till
de levandes värld men i utbyte mot det kräver Erishkigal att en ersättare tar hennes plats i dödsriket. Med
detta krav lämnar hon dödsriket tillsammans med två vakter i form av djävlar. Under denna tid har varje
människa och levande varelse sörjt Ishtars frånvaro, alla förutom hennes egen man Tammuz. När Ishtar
upptäcker detta blir hennes vrede så stor att hon väljer honom som sin ersättare i dödsriket.
Tammuz familj ber om förlåtelse och barmhärtighet och så småningom inser Ishtar sitt misstag och i sin
sorg ber hon till gudarna att frige hennes man. Till slut visar gudarna ynnest och bestämmer att Tammuz
varje år får spendera halva året i dödsriket och den andra halvan i de levandes rike. Så varje år den första
april återvänder Tammuz från dödsriket. Och med honom livet.
Sammanställd av Josef Garis, Göteborg 2009 www.hujada.com, 2009-03-31
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ÄGNA EN STUND ÅT SEYFO CENTER
Som många av Er redan vet så har Seyfo Center arbetat flitigt och outtröttligt för ett internationellt
erkännande av folkmordet på Assyrierna (även kallade Syrianer och Kaldéer). När du läst färdigt
detta brev så kommer ännu en Assyrier ha mist sitt liv i vårt hemland. Folkmordet av vårt folk är
långtifrån över.
Uppskattade läsare,
Med detta brev vill vi informera Er om Seyfo Centers verksamheter och även ta tillfället i akt att
brådskande begära ert stöd.
- I nästan alla städer som befolkas av Assyrier i Tyskland har vi anordnat föreläsningar om det Assyriska
folkmordet
- Vi har även anordnat föreläsningar i Österrike, Holland, Belgien, Schweiz, England, Sverige, USA,
Australien, Bosnien, Armenien och Grekland.
- Många artiklar, och dokumentärfilmer om folkmordet på Assyrierna har publicerats på flera olika språk.
- Flera konferenser som involverat parlamentariker och akademiker har anordnats på parlamentsnivå
rörande det Assyriska folkmordet. Dessa konferenser har anordnats vid Sveriges Riksdag, det Brittiska
Parlamentet, EU Parlamentet och det Australiensiska Parlamentet. För tillfället sker förberedelser för
konferenser vid det Tyska Parlamentet och många andra parlament i andra länder.
- Vi ägnar oss åt forskning och samlar in dokument samt genomför intervjuer med äldre som genomlevt
folkmordet eller har fått höra om folkmordet genom överlevande vittnen. Vi har filmat dessa skildringar
och vi vill förmedla deras berättelser till kommande generationer.
- Vi förser även den yngre generationen Assyrier med information vilket ofta efterfrågas i samband med
uppsatsskrivning.
- Vi arbetar aktivt för att minnesmonument över det Assyriska Folkmordet skall resas i flera länder. I
Frankrike och USA har minnesmonument rests och fler länder är i processen av att resa monument till
minne av det Assyriska folkmordet.
Givetvis kan Seyfo Centers verksamheter bli fler och bättre. Detta kan dock åstadkommas om hårt
arbetande frivilliga volontärer är villiga att lägga ner tid för att Seyfo Centers uppställda mål och visioner
skall uppnås. Dessvärre är detta inte tillräckligt. För att vi skall kunna forstsätta vårat uppdrag och uppnå
våra mål måste vi ha dedikerade volontärer, ekonomiska bidrag, samt upprätta institutioner. Vi är
tacksamma till alla som tidigare finansierat och stöttat oss med arbetet att uppnå vårt stora mål, kampen är
dock långt ifrån färdig.
Inför nästa år och i framtiden har vi väldigt viktiga mål. För att nå dessa mål behövs ett gediget och
konsekvent ekonomiskt bidrag. Vi räknar med ert stöd och tackar Er för ert fortsatta förtroende!
Vänligen,
SEYFO CENTER
www.seyfocenter.se , 2009-10-17
Ert finansiella stöd kan sättas in på:
ABN AMRO BANK ENSCHEDE/NETHERLANDS
NUMBER 444 65 40 38
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Historiska händelser att minnas!
- feb 2009:
- mar 2009:
- apr 2009:
- maj 2009:
- apr 2009:
- okt 2009:
- nov 2009:
- dec 2009:
- 2009:

Ibrahim Baylan vald till Socialdemokraternas partisekreterare
Kerimo vald till ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje
Obama meet leaders of various faiths in Istanbul
Behzat Bilek ber om ursäkt och lämnar över egendomar som
ägdes av assyrier före folkmordet Seyfo 1915
Maraton i Enschede för Seyfo och Mor Gabriel
Socialdemokraterna erkänner folkmordet Seyfo
40 år med Habib Moussa
Seyfomonument beviljat i Sydney
Det assyriska Turabdin – The assyrian identity of Turabdin

FEB 2009 BAYLAN VALD TILL PARTISEKRETERARE
FÖR SOCIALDEMOKRATERNA
Nu är det klart. Idag utsåg socialdemokraternas partistyrelse
Ibrahim Baylan från Umeå till ny partisekreterare i partiet.
Baylan blir Socialdemokraternas 18 partisekreterare sedan partiet
bildades. Han är 37 år och har en lång period av politisk och
facklig aktivitet bakom sig.
- Det känns roligt och spännande, säger Ibrahim Baylan (S).
KG Abramsson (S), som är partidistriktets ordförande, tycker att det är ett mycket bra val. "Han har mycket
gott anseende i partiet och är känd i alla delar av landet" skriver K G Abramsson i ett pressmeddelande.
Även den moderate landstingspolitikern Edward Riedl önskar Ibrahim Baylan lycka till på sin nya post.
-Det är jättekul. Det visar att vi har hög nivå på politikerna i Västerbotten, Anna Sjödin var ju SSU:s
ordförande ett tag. Jag önskar Ibrahim Baylan lycka till, bara han håller sig borta från Rosenbad! säger
Edward Riedl till Västerbottensnytt.
Mer om detta kommer under dagen på svt.se/vasterbottensnytt och i våra TV-sändningar ikväll.
Publicerad 27 februari 2009
AKC GRATULERADE IBRAHIM BAYLAN VIA E-MAIL
Ibrahim Baylan - en politisk kometkarriär
Umeåpolitikern Ibrahim Baylan föddes i Turkiet och kom till Sverige för 26 år sedan. Norsborg utanför
Stockholm blev hans första hem. Han kom till Umeå som vuxen.
I dag är Ibrahim Baylan den största politiska stjärnan på den socialdemokratiska himlen i Västerbotten,
men Ibrahim Baylan har inte alltid varit förstaval bland länets socialdemokrater.
Inför valet 2002 försöket Baylan komma bland de fem översta namnen på den socialdemokratiska
valsedeln, men han placerades till slut sexa, utanför det som kallas valbar plats eftersom
socialdemokraterna i Västerbottens län har fem platser.
Umeå arbetarekommun och SSU startade då en personvalskampanj för Baylan - inte omtyckt av alla.
Kvinnoförbundet ansåg att kampanjen riskerade att slå ut Britta Rådström som stod som femma på
riksdagslistan.
Baylan kom inte in i riksdagen 2002, kryssen blev för få, trots satsningen, men i regeringskansliet hade
Baylan starkt stöd. Starkare än en del kunde ana.
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I oktober 2004 slog en bomb politisk bomb ned i länet. Göran Persson presenterade Ibrahim Baylan som ny
skolminister.
Framgångarna fortsatte. I november 2005 valdes Baylan som första västerbottning i modern tid in som
suppleant i partiets innersta kärna - det verkställande utskottet.
Inför valet 2006 - alltså fyra år efter personvalsfloppen 2002 - hade Baylan seglat upp som partiets
självklara förstanamn i Västerbotten. Efter valförlusten har Ibrahim Baylan varit aktiv i riksdagen och
bland annat varit partiets talesman i trafikfrågor.
Publicerad 26 februari 2009

MARS 2009 KERIMO VALD TILL ORDFÖRANDE I
SÖDERTÄLJE FÖR SOCIALDEMOKRATERNA
- Kerimo är ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje
Ett enigt årsmöte valde lördagen den 28 mars Yilmaz Kerimo till
ordförande för socialdemokraterna i Södertälje. Därmed blir det
han som ska leda partiet till en seger vid valet 2010.
- Jag känner mig hedrad och stolt inför detta uppdrag, och jag ska göra
mitt bästa för att alla i partiet skall känna sig delaktiga och engagerade.
Det behövs nu när vi har två viktiga val i år och siktar på en valseger år
2010 både i kommun, landsting och Riksdag.
- Det känns extra spännande att få detta förtroende i Södertälje då vi nu hörs och syns så mycket i hela
världen tack vare våra kommunalråd och tillsammans med alla våra medlemmar skall vi göra Södertälje till
en framgångsrik internationell huvudstad, avslutar Yilmaz Kerimo.
Nya styrelsen för övrigt består av följande: Sonny Danielsson, Anna Bohman, Annelie Wikström, Christian
Labus, Ifeta Ahmic, Gabriel Blomberg, Nina Unesi, Anders Ydebrink, Aydin Özkaya, Kerstin König,
Annika Eriksson, Anders Lago, Susanne Bergström.
Yilmaz Kerimo, Riksdagsledamot

Robert Rohammar, Ombudsman 2009-03-29

AKC GRATULERADE YILMAZ KERIMO VIA E-MAIL
Assyrian Elected to Top Position in Local Swedish Party
Södertälje, Sweden (AINA) -- The annual meeting of the Social Democratic party in the town of Södertälje
chose on March 28 Mr. Yilmaz Kerimo as the parties new leader. A longstanding member of the Swedish
Social Democrats, Mr. Kerimo, has been elected into the Swedish parliament, the Riksdag, twice.
It is estimated twenty percent of Södertälje' 80,000 inhabitants are of Assyrian origin. The war in Iraq put
Södertälje in the headlines as the town which has received more Iraqi refugees than the United Stataes.
Despite its relative size Södertälje is of great importance to Swedish economy as 20 percent of Swedish
imports go through its port and several international companies are located in the city.
By taking up this top position within Social Democrats Mr. Yilmaz Kerimo joins Mr. Ibrahim Baylan,
another Assyrian, who was recently chosen as the new national general secretary for the Social Democratic
party, Sweden's largest political group.
Afram Barryakoub www.aina.com, 2009-03-30
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Kerimo kämpar för hela sitt folk
Hela hans folks ursprung står på spel. Det är lätt att förstå Yilmaz Kerimos (S) starka engagemang för det
hotade syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel i Turkiet. En kamp som gjort Kerimo världskänd.
”Du är underbar.” ”Tack för ditt arbete!”… Yilmaz Kerimo (S) bläddrar i den senaste e-posten som
inkommit – från Australien! Han skrattar lite för att värja sig mot överorden.
På bordet på riksdagsrummet står gravyrer av den sista måltiden, presenter från syrisk-ortodoxa
ärkebiskoparna i Turkiet och Sverige, samt en glasplatta från Tyskland med utmärkelsen ”Årets assyrier
2008”. Yilmaz Kerimo, riksdagsledamot från Södertälje, fick 43 procent av rösterna!
– Mor Gabriel betyder allt. Det är hoppet att kunna återvända. Försvinner Mor Gabriel är hemlandet
utraderat. Det är ett folkmord, förklarar Kerimo.
22 april är det dags igen. Då packar Yilmaz Kerimo åter väskan och åker ”hem”, till Midyat i sydöstra
Turkiet, till assyrierna/syrianernas ursprung med dess centralpunkt klostret Mor Gabriel från 397 e.kr.
– Det är vårt Mekka. För ett folk som inte fått tala sitt språk, inte säga att man är kristen eller att man är
assyrier/syrian har religionen spelat en väldigt stor roll för identiteten, säger Kerimo.
Klostret hotas bli konfiskerat av den turkiska staten och en rättsprocess pågår nu om rätten till land som
klostret ägt och betalat skatt för i årtionden, och brukat i 1600 år.
Kerimo fick samtal om tvisten i somras och har sedan dess jobbat för att öka regeringens och EUs tryck på
Turkiet att följa internationella åtaganden och konventioner och agera mot lokala klanledares växande
trakasserier av den assyrisk/syrianska minoriteten på runt 5 000 personer och ockupation av deras mark.
– Jag tolkar det här som en reaktion på att många assyrier/syrianer nu vill återvända, bo där på somrarna
eller ta tillbaka sina fastigheter. De flesta flydde för trettio år sedan, när nu Turkiet tagit de första stegen
mot demokrati vågar man kräva sin rätt. Detta är ett sätt att få folk att lämna landet igen, säger Yilmaz
Kerimo.
Kerimo åkte ned till Midyat för att övervaka rättegången 16 november. I takt med den ökade internationella
uppmärksamheten och det nalkande regionalvalet 29 mars har rättegången skjutits upp flera gånger.
Fyra vändor har det blivit hittills. En hel dags resa för kanske tio minuter i rätten där någon domare säger
att det saknas ett papper.
– De försöker trötta ut oss. En av förhandlingarna skulle hållas på nyårsafton för att ingen skulle komma,
säger Yilmaz Kerimo.
Men Kerimo kom hela tiden tillbaka, och en växande skara med honom: svenska ambassadören, centrala
tyska politiker, svenska ambassaden blev till och med EU-ländernas officiella gemensamma representant.
Kerimo har träffat guvernören, åklagaren, domaren, turkiska by- och jordbruksministern samt EUkommissionens minister i Ankara. Först var han ganska ensam, i januari var det ett hundratal europeiska
observatörer.
Manifestationer för Mor Gabriel har följt i flera länder. När Mor Gabriels vänner höll ett stödmöte i
Södertälje 14 december kom över 5 000 personer. Engagemanget vet inga gränser.
Bymålet har blivit storpolitik för EU-kandidaten Turkiet. Och Kerimos namn har spridits bland
assyrier/syrianer över hela världen.
– Vi har visat att vi har ögonen på dem. Tack vare EUs uppmärksamhet har Turkiet varit mycket försiktiga
i förhandlingarna. Hade vi inte agerat så tror jag de hade fattat beslutet att det inte är Mor Gabriels
egendom.
22 april kommer förmodligen något beslut i Mor Gabrielmålet.
– Förmodligen blir det något som båda sidor kan leva med. Men vi är beredd att driva processen så långt
det går. Vinner vi inte här går vi till EG-domstolen, säger Yilmaz Kerimo.
Jan Söderström Aktuellt i politiken - Socialdemokraternas nyhetstidning20 09-03-24
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APRIL 2009 OBAMA MEETS LEADERS OF
VARIOUS FAITHS IN ISTANBUL
U.S. President Barack Obama met with the
representatives of different religions in
Istanbul on Tuesday.
U.S. President Barack Obama met with the
representatives of different religions in Istanbul
on Tuesday.
Obama first met the personnel of the U.S.
Consulate General in Istanbul and their families.
The meeting was closed to the press.
Obama later met Istanbul Mufti Mustafa Cagirici, Chief Rabbi of Jews in Turkey Ishak Haleva, Deputy
Patriarch of Armenians in Turkey Aram Atesyan, and Assyrian Kadim Church Metropolitan Yusuf Cetin.
Fener Greek Orthodox Patriarch Bartholomew will have a separate meeting with Obama.
Obama's talks with the religious leaders were closed to the press. Obama told the Muslim world on
Monday the United States was not at war with Islam, using his first international tour to try to repair
America's damaged image abroad.
Obama is on the last leg of his debut trip on the world stage as president. He is trying to rebuild ties with
Muslims after anger at the invasion of Iraq and Afghanistan.
"Let me say this as clearly as I can: The United States is not, and will never be, at war with Islam," he said
in a speech to the Turkish parliament in the capital Ankara on Monday.
WorldBulletin, Tuesday, 07 April 2009 11:03

APRIL 2009 ENSCHEDE MARATHON, IN HONOR OF MOR GABRIEL AND THE ASSYRIAN
GENOCIDE, SEYFO OF 1915
The 41st edition of the Enschedese
Marathon took place on Sunday the 26th of
April 2009. At least 70.000 people enjoyed
the event. Amongst the 8000 runners, many
had an Assyrian background.
The Assyrian Youth Federation (AJF) and the
Assyrian Genocide Centre 'Seyfo Centre'
organized the participation for the Assyrians
and gave the opportunity to run for the actual
imminent dispossession of the 1600 year old
Syriac-Orthodox Mor Gabriel monastery in
the South-East of Turkey and the Turkish
recognition of the Seyfo (genocide) of 1915.
This year, the Seyfo Center participated for
the fourth time in the Enschedese Marathon to

Foto:Seyfo Center
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announce the genocide among the people. Before the big day started, sponsors were found to raise money
for the Mor Gabriel monastery.
The runners and organizers gathered in the Assyrian Mesopotamian Society of Enschede (AMVE) to have
breakfast together at 9 ‘o clock. The chairman of AJF, Hadil Mahran, welcomed those present and
announced the agenda of the Marathon. Next, the chairman of the Seyfo Center, Sabri Atman, gave a short
explanation on the developments concerning the recognition of the Seyfo of 1915 and the imminent
dispossession of the Mor Gabriël monastery. Later on, t-shirts including the texts ‘1915 Assyrian Genocide
Never Again’ and ‘Hands off Mor Gabriel!’ were handed out to the runners. Around 10 ‘o clock the
runners went to the city center to get ready.
Around 11:00 the running began. The nice weather caused more joy for the runners and as well as the
public. The runners could make a choice between several cycles, under which a complete marathon (42
km), a half marathon (21 km), 10 km and 5 km. There was also a Kidsrun of 1 km. Major den Oudsten
came to shake the Assyrian community a hand and asked what the latest developments were. At 16:30 the
Enschedese Marathon came to an end.
During the Enschedese Marathon many pictures were taken, under which several with major den Oudsten
and alderman Ed Wallinga. The yearly participation of the Assyrians shows that a lot of effort is getting
done to maintain the history in its value and to keep it alive.
Mari Ailo www.seyfocenter.se Published: 2009-05-06

MAJ 2009 BEHZAT BILEK (BERZAN BOTI) BER OM URSÄKT OCH LÄMNAR ÖVER
EGENDOMAR SOM ÄGDES AV ASSYRIER FÖRE FOLKMORDET SEYFO 1915
Arvet från fadern visade sig vara
egendomar som togs från assyrier
som mördades under folkmordet
1915. Berzan Boti ber om ursäkt för
vad hans förfäder har gjort och
lämnar
tillbaka
hus
och
landområden till de rättmätiga
ägarna.
I slutet av 2008 bröts ett 90-årigt tabu
om 1915 händelserna. Ca 200
intellektuella startade ett upprop och
bad armenierna om ursäkt för det som
hände 1915. Händelsen i uppropet
kallas för ”den stora katastrofen” och
syftar på Seyfo-folkmordet.
Berzan Boti, från staden Siirt i sydöstra
Turkiet går ännu längre och lämnar
över sina egendomar till Seyfo Center.
Egendomarna som består av stora
landområden och hus ägdes av assyrier
före folkmordet 1915. Efter folkmordet

Behzat Dilek t.v. lämnar över egendoms dokumenten till Sabri Atman (orförande
för Seyfo Center) under ceremonin hos AKC den 16 maj 2009.
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togs dessa egendomar av Berzan Botis förfäder. För ett år sedan kontaktade Berzan Boti Seyfo Center. I
brevet ber han om ursäkt för det som hände 1915 och framför sin vilja att lämna tillbaka egendomarna till
sina rättmätiga ägare.
I brevet skriver han följande:
– När jag fick veta att egendomar som jag och mina bröder ärvt från vår far inte var våra egna, utan är
egendomar som tagits över efter de mördade assyrierna under 1915 kände jag en obeskrivlig skuldkänsla
och skam. Jag funderade i åratal innan jag tog detta beslut. Jag satte mig i de drabbades ställe. Jag har
personligen bett alla assyrier och armenier jag har mött om ursäkt. Men detta gjorde mig inte kvitt brottet
som mina förfäder hade begått. Även om jag personligen inte är ansvarig för det som hände 1915 kände
jag att jag måste göra mer än bara att be om ursäkt. Till sist beslutade jag att mig för att lämna över
egendomar som jag ärvt från mina förfäder till Seyfo Center som ihärdigt arbetar för ett erkännande av
folkmordet 1915.
Berzan Boti har genom en notarius publicus skrivit under ett överlämningsdokument där han skriver över
egendomarna till Sabri Atman, grundaren av Seyfo Center.
Sabri Atman som tog emot brevet menar att Berzan Botis agerande är hedervärt.
– Detta är början, jag hoppas att andra som sitter tysta och skaffat sig rikedomar under folkmordet träder
fram och tar sitt ansvar som Berzan Boti, säger Sabri Atman.
Av säkerhetsskäl vill Berzan Boti inte framträda och avslöja sin riktiga identitet. Överlämning av
egendomarna till Seyfo Center kommer att ske under en presskonferens i Sverige under våren.
Dikran Ego, Journalist
Bileks handling öppnar för försoning
Tre dagar efter ceremonin i riksdagen, där
Behzat Bilek överlämnade sina egendomar till
Seyfo Center, ville Seyfo Center-kommittén i
Sverige ge de assyrier som inte kunde närvara i
riksdagen chansen att få uppleva en historisk
händelse.
Över 90 personer besökte AKC:s lokaler
lördagen den 16 maj 2009 för att bevittna det
historiska ögonblicket då Behzat Bilek skulle,
inför inbjudna assyrier överlämna, av notarius
publicus bestyrkta, handlingar på sina
egendomar till Seyfo Centers ordförande Sabri
Atman.

Hoppets ljus överlämnades av två unga flickor som bar assyriska
dräkter.

Ceremonin var i princip en kopia av den som
ägde rum i riksdagen och AKC:s avsikt var att ge de assyrier, som inte kunde närvara i riksdagen, chansen
att få uppleva en historisk händelse.
Ceremonin började med att två unga flickor med assyriska dräkter bar varsitt ljus, överlämnade ljuset till
Bilek, som i sin tur tände ljuset som stod på bordet framför honom. Ljuset skulle symbolisera hoppet som
nu var tänt. Hela inledningen ackompanjerades av ett sorgset musikstycke som passade till minnet av de
som mördades under Seyfo 1915. Mycket rörande symbolik.
Efter Fehmi Barkarmos, som denna gång var konferencier och tolk, inledande tal som berörde den
historiska gärningen inbjöds Behzat Bilek till talarstolen. Följande är ett utdrag av hans tal:
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Direkt efter sitt tal överlämnade Behzat Bilek egendomshandlingarna till Sabri Atman. Applåderna hördes
högt och länge.
"Jag fick reda på att den mark som jag och mina bröder och systrar hade ärvt från min far hade tillhört de
människor (assyrier) som blev massakrerade 1915. Den tillhör inte oss. Jag kan inte med ord beskriva det
tillstånd av skam, skuldkänslor och dåligt samvete som jag lever i. Innan jag bestämde mig för att lämna
tillbaka egendomen hade jag i flera år tänkt igenom det och försökt leva in mig i folkmordsoffrens liv och
situation. Trots att jag personligen har bett många assyrier och armenier som jag har träffat på om ursäkt,
kunde jag inte lämna det dåliga samvete som jag har ärvt bakom mig. Även om jag idag inte har någon
direkt koppling till folkmordet kom jag fram till att jag måste göra någonting bortom bara att be om ursäkt.

Direkt efter sitt tal överlämnade Behzat Bilek
egendomshandlingarna
till
Sabri
Atman.
Aplåderna hördes högt och länge.

David Gaunt, professor, berömde Bilek
för den heroiska handlingen

Yilmaz Kerimo betonade vikten av
erkännande av Seyfo, Autonomi för
Assyrier i Irak och många andra frågor av
vikt för assyriernas överlevnad.

Det är därför som jag lämnar tillbaka egendomen som jag har ärvt från mina förfäder till dess rättmätiga
ägare assyrierna, till en av deras organisationer, Seyfo Center, som osjälviskt jobbar för ett erkännande
av folkmordet.
Denna gärning gör jag av egen fri vilja och av mina egna känslor. Jag har inte påverkats av någon grupp
eller organisation, det finns inte heller några ekonomiska, familjrelaterade eller personliga motiv bakom
beslutet."
Direkt efter sitt tal överlämnade Behzat Bilek egendomshandlingarna till Sabri Atman. Applåderna hördes
högt och länge
- Dagens historiska händelse är ett resultat av den verksamhet som Seyfo Center och andra organisationer
bedriver i denna fråga. Trots det trauma som assyrierna upplever på grund av Seyfo, ser man en ljusning i
sikte. Dagens händelse ger hopp om att Turkiet och även andra länder, förr eller senare, kommer att
erkänna Seyfo. Ett erkännande är viktigt för att assyrierna ska kunna försonas med både turkar och kurder
och gå vidare, sade Atman.
Vid både Bileks och Atmans tal framkom det att det är flera kurder som har funderingar på att följa Bileks
exempel och överlämna sin egendom till assyrierna. Till exempel har Bileks farbror, som bor i byn Siirt,
gett ett löfte om att bekosta ett helt hus till den första assyrier som flyttar till byn.
David Gaunt, professor vi Södertörns Högskola, höll också ett tal och berömde Behzat Bilek för den
heroiska handlingen och hoppades att detta skulle påverka länder som ännu inte erkänt Seyfo, speciellt då
Turkiet.
- Tack vare Seyfo Centers aktiva roll har Seyfofrågan lyfts upp till det internationella planet och nått en ny
fas, sade Gaunt.
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Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo betonade vikten av strävan för erkännandet av Seyfo, autonomi för
assyrierna i Irak och S:t Gabriel-frågan. Berivan Öngörur, EU kandidat från Vänsterpartiet, påminde först
om vikten att rösta den 7 juni och sedan lovade hon att lyfta upp viktiga frågor som berör assyrierna och
armeniernas mänskliga rättigheter i EU-parlamentet.
På den efterföljande frågestunden gjorde
Behzat Bilek och Sabri Atman sitt bästa för
att besvara frågorna. På en fråga svarade
Berzan att: "det bör vara självklart att de
kurdiska intellektuella ska stötta kravet på
autonomi för assyrierna i Irak".
Dagens händelse kommer utan tvekan sätta
sina spår många år framöver.
Dagen slutade med att alla inbjudna gäster
bjöds på ett digert bord av fika och frukt.
George Baryawno, Redigerad av: Hujådå Publicerad: www.hujada.com 2009-05-25
Vi glömmer aldrig Seyfo!
I sitt tal på Assyrien Kulturcentret i Hallunda den 16 maj 2009, pratade Berivan Öngörur om att
hon med Berzan Botis överlämnande av assyriska mark, ser ett litet hopp om försoning växa fram
men också ett hopp om att tystnaden och förnekelsen om folkmordet på assyrier, armenier och
andra kristna folkgrupper under det Ottomanska riket äntligen kan upphöra. Jag vill börja med att
tack för inbjudan om att tala på denna historiska dag. Det är en ära för mig att få vara tillsammans med er.
Tack!
Vänner, när vi den 24 april hedrade minnet av de miljoner oskyldiga
kvinnor, män och barn som dräptes på livet under det organiserade och
systematiska folkmordet på assyrier, armenier och andra kristna
minoriteter under ottomanska riket, började jag mitt tal med att ”det är en
mörk dag för mänskligheten”. Idag 3 veckor senare står vi här och jag ser
en glimta ljus tändas i mörkret, jag ser ett litet hopp växa fram.
I en tid då turkiska staten försöker konfiskera assyriska egendomar, senast
med fallet Mor Gabriel klostret, träder en kurdisk man, Berzan Boti, fram
för att ge tillbaka land som rätteligen tillhör det assyriska folket.
Som kurdiska med armeniska rötter, men framförallt en vän av rättvisa
och mänskliga rättigheter, blir jag otroligt rörd men framför allt stolt över
gesten från Berzan Boti. För även om det är en symbolisk handling så
visar det att det finns personer som vågar stå upp för rättvisa, trots att man
idag riskerar att häktas eller mördas för att man överhuvudtaget pratar om
folkmordet och Seyfo i Turkiet. Idag står vi tillsammans upp, assyrier,
kurder, armenier och många andra, enade, som systrar och bröder, i
Armenien, i Libanon och i Mardin, Midyat, Bagdad, Ainkawa, Ninve och
Berivan Öngörur håller ett
känsloladdat tal om dagens historiska
Sverige. Och idag kräver vi tillsammans att förnekelsen och tystnaden om
händelse.
folkmordet och Seyfo upphör. Idag kräver vi att EU och hela det
internationella samfundet, men framför allt Turkiet, en gång för alla och
fullt ut ta ansvar för dessa brott mot mänskligheten genom att erkänna folkmorden som begicks i landet
under åren 1915-23.
Ett erkännande av folkmordet är viktig av många olika skäl. Det är inte bara grundläggande för de
drabbade folkgrupperna att äntligen få upprättelse men också för de efterlevande och andra minoriteter som
finns kvar i Turkiet eller som lever i exil runt om i världen. Vi får inte glömma bort att själva syftet och
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tankarna bakom den dåvarande utresningen av den kristna befolkningen lever kvar än idag och står
inskrivet i Turkiets konstitution. Ett resultat på denna brist på demokrati visade sig när den armeniske
journalisten Hrant Dink på öppen gata mördades för att offentligt ha uttalats sig om folkmordet.
Vänner, Turkiet kan inte utvecklas till en fullvärdig
demokrati om sanningen om dess förgångna och
historia ständigt förnekas. Ett erkännande av folkmordet
handlar inte bara om ett erkännande av ett mörkt kapitel
i den turkiska historien utan handlar också i hög grad
om främjandet av en demokratisk utveckling i Turkiet.
Turkiet som land och den turkiska regeringen har därför
en historisk chans att en gång för alla göra upp med
historien men också göra sig av med rester från en tid
som inte hör hemma i en demokrati. I förhandlingarna
med kandidatlandet Turkiet måste EU lyfta denna fråga
som en principiell viktig fråga om det överhuvudtaget
ska
bli
aktuellt
med
framtida
medlemskapsförhandlingar.
Folkmordet mot de kristna minoriteterna under det Det var många personer som bevittnade den historiska
ottomanska riket, till skillnad från bland annat händelsen.
förintelsen av det judiska folket under andra
världskriget i nazityskland, är fortfarande okänt för väldigt många runt om i Sverige och Europa. Denna
brist på kunskap har lett till en stor lucka och bristande förståelse för den turkiska men också den
europeiska historien. Det är därför hög tid att den svenska regeringen tar sitt ansvar för att inom ramen för
Forum för levande historia, på samma sätt som med förintelsen av det judiska folket också lyfta upp och
ständigt uppmärksamma folkmordet i Turkiet men också att den svenska riksdagen och regeringen
erkänner folkmordet fullt ut. Annat vore ett stort hyckleri för ett land som förespråkar demokrati och
mänskliga rättigheter!
Vänsterpartiet har länge drivit frågan om ett erkännande av folkmordet, i den svenska riksdagen. Vi har
tyvärr inte fått med oss de andra partierna. Men vi fortsätter att kämpa. Vi fortsätter att trycka på till den
dagen den svenska regeringen tar sitt ansvar.
Vänner, den 7 juni är det val till EU-parlamentet. Den Europeiska Unionen har en viktig roll att spela i
relationerna med Turkiet och frågan om ett erkännande av folkmordet 1915. Som en av de fyra
toppkandidater på Vänsterpartiets lista, med armeniska rötter men framförallt en försvarare av mänskliga
rättigheter och demokrati, kommer frågan om ett erkännande av folkmordet på assyrier, armenier och andra
kristna minoriteter i Turkiet att vara såväl en personlig som politisk fråga som jag aktivt kommer att driva i
EU-parlamentet. Vi glömmer aldrig folkmordet, vi glömmer aldrig Seyfo!
Tack!
Berivan Öngörur, 16 Maj, 2009

OKTOBER 2009 SOCIALDEMOKRATERINA ERKÄNNER FOLKMORDET SEYFO
Den socialdemokratiska partikongressen fattade på torsdagen beslut om att partiet ska verka för att Sverige
ska erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldeer och andra kristna grupper i ottomanska riket
1914-18.
– Det är en viktig fråga för många södertäljebor, säger Anders Lago, sim tillsammans med Yilmaz Kerimo
drev frågan på
s-kongressen. Folkgruppen har rätt till en riktig beskrivning av sin historia, och även om händelsen ligger
närmare 100 år tillbaka i tiden behövs ett erkännande.
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Partistyrelsen ville avslå yrkandet, framför allt på grund av att FNs konvention kring folkmord antogs först
efter andra världskriget. Anders Lago och Yilmaz Kerimo hänvisade till att flera av Europas länder, bland
annat Franrike, Tyskland och Schweiz, redan fattat beslut om erkännandet och att ett erkännande inte
enbart är en juridisk fråga. Delegationen från Södertälje lyckades få kongressen på sin sida.
– Beslutet är viktigt, säger Yilmaz Kerimo, som drivit frågan under lång tid. Alla assyrier/syrianer har
anfäder som misshandlades eller dog under "Seyfo". Det är därför bra att socialdemokratin nu ger ett klart
besked: Sverige ska driva frågan om ett erkännande i riksdagen, EU och FN.
Från Södertälje deltar Anders Lago, Yilmaz Kerimo och Susanne Bergström på den socialdemokratiska
kongressen som under veckan pågår på Stockholmsmässan i Älvsjö.
Yilmaz Kerimo, 29 oktober 2009
Socialdemokraterna erkänner Seyfo
Vägen dit har varit tuff. Men på torsdagen fattade Socialdemokraterna ett historiskt beslut då
kongressen röstade för ett erkännande av folkmordet Seyfo.
- Jag känner mig otroligt rörd, säger riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo
Relaterat
Socialdemokraterna gjorde en tvärvändning på
torsdagskvällen när en majoritet på
jobbkongressen röstade emot partistyrelsens
linje som var att inte erkänna
Seyfo, folkmordet som ägt rum i Turkiet 19141915
på
assyrier/syrianer/kaldéer
och
armenier.
En majoritet röstade för ett erkännande efter
att både kommunstyrelsens ordförande Anders
Lago och Socialdemokraternas ordförande i
Södertälje, Yilmaz Kerimo hållit anföranden i
talarstolen för att få med sig partiet.
Foto: Länstidningen Arkiv
- Vi har kämpat för det här i många, många år.
Det är en stor utrikespolitisk fråga, en
upprättelse, ett erkännande av identiteterna och ett erkännande om varför assyrier syrianer flytt från sina
hemländer, säger Yilmaz Kerimo.
Anders Lago:
- Erkännandet i sig betyder inte så mycket men det banar väg för att ta upp ett erkännande i riksdagen. Så
har man gjort i ett 20-tal europeiska länder, bland annat Frankrike och Tyskland. Nu finns en öppning i
Sverige och jag tror man inser att det här betyder mycket för många kristna i Sverige, inte bara
assyr/syrianer/kaldéer och armenier. Även Broderskapsrörelsen och Svenska kyrkan har lyft den här
frågan.
Claes Nordmark som står bakom motionen om erkännandet av bland annat Seyfo känner sig väldigt nöjd
över utgången.
- Jag skakade strax innan beslutet fattades för jag vet hur mycket det här betyder för många i det här landet.
Det känns jättebra att partikongressen som är partiets högsta beslutande organ har tagit det här steget och
det innebär att även partistyrelsen är bunden, säger han.
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Vad kommer erkännandet innebära för Sveriges relationer med Turkiet?
- Turkiet kommer inte bli så glada över det här, men för att kunna gå vidare så måste de först erkänna sitt
förflutna. Det här är början på något nytt, ett steg mot en försoning mellan de inblandade, säger Kerimo.
- För att Turkiet ska komma med i EU krävs att man gör upp, dels med historien, men framförallt med det
som händer idag. Det är fortfarande minoriteter, framförallt kurder, som förföljs i Turkiet, säger Anders
Lago.
Linda Asmar & Monika Israelsson, Länstidningen, 30 oktober 2009
Seyfobeslut sätter press
Att Socialdemokraterna på kongressen i Älvsjö nu har beslutat att erkänna massmördandet av kristna
(armenier, assyrier/syrianer, kaldéer, pontiergreker) på 1910-talet som ett folkmord är bra.
Det möjliggör att Sveriges riksdag till slut kommer fram till samma hållning. Men det förutsätter att
Yilmaz Kerimos partikamrater följer kongressbeslutet även när det är dags för omröstning i kammaren
nästa gång frågan kommer upp.
Vi vet att det inte har varit så. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har varit för ett erkännande. Men Yilmaz
Kerimo har varit ensam socialdemokrat att rösta ja. Fredrik Malm (FP), Kerstin Lundgren (C) och
kristdemokraterna Lennart Sacrédeus och Anneli Enochsson är andra som stått ensamma i sina respektive
partier. Detta sedan Kristdemokraterna, som tidigare stått upp för ett erkännande har svängt i frågan.
Skälet att säga nej är naturligtvis realpolitiskt. Rädslan att relationen till Turkiet av i dag ska försämras har
vägt tyngre än vad ett erkännande, vilket är det fullständigt självklara ställningstagandet, har gjort.
Med S kongressbeslut borde den rödgröna oppositionen stå tillsammans i frågan. Och då krävs bara fem
ledamöter från den borgerliga sidan för att riksdagen ska säga ja.
Länstidningen, 30 oktober 2009

Foto: Länstidningen Arkiv

Folkmordsforskaren Gaunt förvånad
När LT ringer David Gaunt, forskare vid
Södertörns högskola som forskat om Seyfo och
skrivit böcker i ämnet, och berättar om
erkännandet så tror han först inte att det är sant.
Relaterat
- Äntligen tar de ställningen. Det här steget är väldigt
positivt och humanitärt fastän det är politiskt svårt då
Turkiet alltid reagerar negativt, säger han och
fortsätter:
- Det här beslutet visar på mod och övertygelse. För
trots att partistyrelsen hela tiden inte velat erkänna
folkmordet så blev det alltså ändå så till slut. Nu gäller det att få gehör
i riksdagen.
Linda Asmar, Länstidningen, 30 oktober 2009
Svärdets år erkänns av S-kongressen
– Jag var på väg att börja gråta, jag är så rörd, säger Yilmaz
Kerimo.
Under de åtta år han har suttit i riksdagen har han kämpat för
att Sverige ska erkänna folkmordet på armenier, assyrier,
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syrianer, kaldéer och pontiska greker.
Ett stort steg togs i förra veckan när Socialdemokraternas kongress sa ja till ett erkännande.
Yilmaz Kerimo bläddrar i sina kongresshandlingar. I marginalen har han skrivit ner några av de argument
han förberett inför S-kongressens utrikespolitiska förhandlingar.
Anders Lago och Yilmaz Kerimo är glada
Demokrati och upprättelse, står det, bland annat.
över beslutet
Folkmordet 1915 påverkar i högsta grad hans liv, än i dag. Forskare
uppskattar att cirka 1 500 000 armenier, 250 000–500 000
assyrier/syrianer/kaldéer och cirka 350 000 pontiska greker dödades eller försvann. Yilmaz Kerimos
farföräldrar drabbades.
– I varje syriansk familj finns någon som har blivit dödad, säger han.
Folkmordet kallas för ”Seyfo”, som betyder svärd. Året 1914–15 kallas för svärdets år, berättar Yilmaz
Kerimo.
Själv var han 15 år när han kom till Sverige, han flydde från Turkiet där kristna grupper fortfarande
trakasseras och förföljs, och att yttra ordet folkmord i Turkiet kan vara lika med döden. Författaren och
Nobelpristagaren Orhan Pamuk åtalades för det brottet, journalisten Hrant Dink mördades.
Bakgrunden till folkmordet var den turkiska drömmen om ett stort turkiskt rike. I skydd av första
världskriget passade de turkiska ledarna på att göra den etniska rensningen. Så gott som hela den kristna
befolkningen fördrevs från de områden där de bott i tusentals år, enligt en riksdagsmotion i frågan
(2008/09:U332).
Yilmaz Kerimos yngsta barn är 8 och 10 år, och har redan fått höra om det som är en del också av deras
historia.
– Jag har fått höra det från mina föräldrar och berättar det för mina barn, jag berättar varför vi har flytt. De
får höra både det gamla och det nya, säger Yilmaz Kerimo, och syftar både på händelserna 1914–15, och
att det fortfarande är så svårt att vara kristen i Turkiet.
Men erkännandet av folkmordet är kontroversiellt och de som argumenterar emot ett erkännande, som den
socialdemokratiska partiledningen, gör det bland annat av juridiska skäl. Om man gör ett retroaktivt
erkännande kommer vi aldrig att kunna bygga upp nya internationella juridiska institutioner, om människor
och länder fruktar att de ska kunna utkrävas ansvar för något som hänt i historien. Därför har
Socialdemokraternas partistyrelse sagt både att ”Seyfo är ett historiskt faktum och skulle med säkerhet
också ansetts som folkmord om 1948 års konvention hade varit i kraft då händelserna ägde rum” och att de
inte vill verka för ett erkännande.
Anders Lago är kommunalråd i Södertälje där en stor del av Sveriges syrianer/assyrier bor. Han tycker att
partiledningen fastnat i juridiken i sin argumentation, trots att det han och många med honom vill, är att få
ett politiskt erkännande, inte ett juridiskt.
– Det handlar om att få rätt till sin egen historieskrivning, säger Anders Lago.
I Sverige bor cirka 100 000 assyrier/syrianer. Berättelsen om svärdets år är fortfarande högst levande i
dessa familjer.
– Jag har fått ta del av många av deras historier, man blir berörd, säger Anders Lago.
Att få rätt till sin historia är en förutsättning för att försonas, enligt Yilmaz Kerimo.
– För att kunna gå vidare måste man göra upp med sitt förflutna. Se på Tyskland, de har erkänt folkmordet
på judarna och gått vidare. Erkänner man folkmordet kan man försonas i en demokratisk anda, säger han.
Sent på torsdagskvällen i förra veckan röstade kongressombuden för ett ja av erkännandet, och mot den
linje som förespråkades av partistyrelsen.
Urban Ahlin, partistyrelsens föredragande, avböjer att kommentera frågan, som istället går till Yilmaz
Kerimo och Anders Lago.
Hur kommer ni att kunna fortsätta att arbeta med den här frågan när partiledningen förespråkar en annan
linje?
– Partikongressen ger riktlinjer för partiet. När frågan behandlas måste S-ledamöterna rösta för, säger
Yilmaz Kerimo.
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– Det kanske känns som ett nederlag nu, men när Urban Ahlin sätter sig ner och tänker igenom frågan
kanske han inte tycker att det är ett så dåligt beslut ändå, säger Anders Lago.
I vår kommer en riksdagsmotion som kräver att Sverige ska erkänna folkmordet 1915. Yilmaz Kerimo är
en av undertecknarna, tillsammans med bland andra Lars Ohly (V) och Fredrik Malm (FP).
Och kampen fortsätter, framför allt aktualiseras frågan i samband med Turkiets ansökan om EUmedlemskap. Medlemskapet är också, enligt Yilmaz Kerimo, en anledning till att Turkiet börjar lätta en
liten aning i frågan om folkmordet. Andra är rädda att ett erkännande kommer att försvåra den processen.
Ida Nilsing, Tidningen Broderskap, Nr 42/2009 2009-11-03
AKC GRATULERAR SOCIALDEMOKRATERNA VIA E-MAIL:
"Det vi gjorde mot minoriteterna är inget annat än facism..."Detta uttalande gjordes av ingen mindre än
Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan. Uttalandet kan uppfattas som ett indirekt erkännande av
folkmordet på Assyrier, Armenier och Pontusgreker åren 1915-1918. I Turkiet har detta uttalande mötts av
vilda protester, demonstrationer mm.
Synes görs att Erdogan nu insett att Turkiet en gång för alla måste göra upp med sin mörka historia 19151918. Demokratiseringsprocessen i Turkiet måste fortsätta. Minoriteters alla rättigheter måste ges,
språkligt, kulturellt och religiöst för att Turkiet i framtiden skall kunna bli fullvärdig medlem av den
Europeiska familjen EU. Vi ser därför att ert erkännande, av folkmordet Seyfo, går i linje med den
demokratiseringsprocess som pågår Turkiet.
Ni har skänkt tiotusen tals Assyrieri Sverige och miljoner Assyrier världen över en enorm glädje och tro på
framtiden.
Tack!
Dita Kleman, ordförande
1 december 2009

NOV 2009 EN AFTON MED LEGENDEN HABIB MOUSA
DEL 1 Nu på lördag (14 november 2009) gästar Habib
Mousa Estrad i Södertälje, med konserten "40 år med Habib
Mousa". Till hans ära publicerar vi ett porträtt om hans liv
och hur han revolutionerade assyrisk sång när han började
sjunga folkliga sånger på det språk som Jesus talat.
Många trodde att det var omöjligt att sjunga folkliga sånger på
det språk som Jesus en gång har talat. Ännu fler ansåg det vara
en synd att sjunga om jordisk kärlek på det heliga språket. Den
som först trotsade detta tabu var en femtonårig diakon i staden
Qamishli i Syrien. Hans namn är Habib Mousa vars röst i dag är
känd av alla assyrier, mellan 7 och 70 år, i både Sverige och i
resten av världen.
Det är ännu en strålande, solig och varm augustimorgon. Jag är
på väg att träffa en legend. En man omspunnen av myter - Habib
Mousa. Dricker legender kaffe? Vi ska i varje fall träffas på en
uteservering vid Medborgarplatsen.
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På väg till mötet försöker jag minnas mina allra första musikupplevelser med den välkände assyriske
sångaren. Jag har vuxit upp med hans musik ständigt ljudande i vårt hem. Ändå kunde jag då inte komma
på någon speciell första Habib Mousa-låt - hans sånger har väl klingat så länge jag funnits till, helt enkelt.
Medan jag skyndar mig mot Medborgarplatsen kan jag, i mitt sinne, lätt plocka fram hans melodier och
texter. De har blivit en del av mig, en del av min känslovärld.
När den nya folkliga musiken introducerades för en bredare publik assyrier i Syrien, Libanon, Irak och
Turkiet väckte det en stor uppståndelse. Den första musikinspelningen med sångaren Habib Mousa gjordes
1968 i Kamishli, Syrien. Den fick till en början ett blandat mottagande.En del lyssnare - främst
församlingsföreträdare - ansåg att kyrkosonen Mousa hade vanärat det heliga kyrkospråket genom att
sjunga om så ovidkommande saker som jordisk kärlek. Några tyckte att sångtexterna var primitiva och
okultiverade. Men alla som hade en aning assyrisk nationalpatriotism inom sig blev totalt hänryckta av att
höra den nya sortens sång och musik. Ganska snart kom fler och fler att smittas av dessa människors
hänförelse. Och allt fler drogs med i samhörigheten som folkmusiken skapade i folkgruppen.
Genom sången och musiken har Habib Mousa hjälpt assyrier att måla upp en dröm om framtiden. Hans
texter har lyft fram det som en gång varit och placerat det i ett själsligt rum i nutiden. Hans kraftfulla
sångröst ger intryck av djupa känslor för det förflutna,
det folkliga.
Djupet får hans sånger att kännas verkliga. Just denna
känsla, som han så skickligt lyckas förmedla, fångar
även de minst musikmedvetna lyssnarna. Habib
Mousas säregna musik har gjort honom till en
respekterad och folkkär sångare bland assyrier. En
modern legend, om ni så vill.

Hans första studio var en brunn i Qamishli.
Nu på lördag sjunger Habib Mousa på Estrad i Södertälje.
Foto: Ebrahim Katto

Det är den legenden som jag stämt träff med idag vid
Medborgarplatsen i Stockholm. Och jo, där står han
faktiskt. Mitt på ljusan dag. Trots sina 34 år i Sverige
och Stockholm säger Habib Mousa att han har svårt att
hitta i Stockholm eftersom han sällan går ut. Ändå är
han där, punktlig och först på plats. Vårt samtal kan
äntligen börja.

Det var en blind gammal diakon i syrisk-ortodoxa kyrkan S:ta Maria, i födelseorten Derik i Syrien, som
gav Habib hans första sångskolning. Habib var knappt sex-sju år då han brukade smyga sig in i kyrkan för
att lyssna på den skönsjungande diakonen Sait Azachi - mannen vars röst gjort stort intryck på unge Habib.
- Han hade en änglaröst, med många fina nyanser i. Och han använde sin stämma på ett mycket
konstnärligt och skickligt sätt, säger Habib och ser drömsk ut medan Söderns flanörer passerar utanför.
Han är plötsligt tillbaka i minnenas mörkbelagda kyrka där han smyger omkring och försöker memorera
röstakrobatiken i diakonens sångröst. Habib tyckte att sången kom som ekon från himlen.
Som åttaåring började Habib själv att sjunga. Ganska snart märktes hans säregna röst bland de 70-80-tal
barn som sjöng i S:t Mariakyrkans barnkör. Körledaren Yousef Chamoun tog sig an den unge blyge Habib
och skolade honom till solosjungande diakon.
Inför det första framträdandet som diakon hittade Habib det perfekta stället att öva sin psalm som han
skulle sjunga nästkommande dag. Det var en djup brunn som låg på gården i hans föräldrahem i Qamishli
som han klättrade ner i för att öva sin sång.
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- Det ljud som skapades i brunnen kunde inte de bästa instrumenten i en musikstudio åstadkomma, säger
Habib.
Brunnen blev därför Habibs musikstudio, för en tid, där han vågade släppa alla hämningar i sin röst.
Sonya Aho, Frilansjournalist www.hujada.com , 2009-11-12

DEL 2 Ikväll gästar Habib Mousa Estrad i Södertälje, med konserten "40 år med Habib Mousa".
Till hans ära publicerar vi ett porträtt om hans liv och hur han revolutionerade assyrisk sång när
han började sjunga folkliga sånger på det språk som Jesus talat.
Redan som liten älskade Habib att lyssna på musik och sjunga. Han minns sin farbrors bröllop som varade i
sju dagar. Det var mycket musik, sång och dans. Unge Habib lade särskilt märke till musikerna på festen
som han följde i hälarna vart de än rörde sig.
En slog på en stor trumma "dahole" och den andra spelade på "Zurna", ett blåsinstrument. Han studerade
noga hur spelmännens fingrar for över instrumenten. I dag behärskar Habib själv flera instrument.
Skickligast är han på Oud, orientalisk luta.
Habib var lyhörd och hade lätt för att lära. Trots att arabiska var hans första modersmål så snappade han
snabbt upp syriskan som han kom att behärska flytande i både tal och skrift.
Habibs tidiga intresse för musik och sång och hans djupa kärlek till det ursprungliga kulturarvet, i form av
det syriska språket, har gjort honom till den folkkäre musiker han är i dag. Genom sången förmedlar Habib
en längtan till en annan tid - till det tretusenåriga assyriska kulturarvet.
Han sjunger främst om kärlek men det är assyriska kungar, hjältar och sköna drottning Chamiram som är
föremål för denna kärlek. Han sjunger även om en mer jordnära vardag i Turabdin - i sydöstra Turkiet där
hans familj har sitt ursprung - om bondkvinnan Rihane som mjölkar geten.
För en som inte förstår innebörden i hans texter känns hans sång gammalmodig, intetsägande och enkel.
Men vid närmare lystring, då tvetydiga ordens betydelse får komma fram, väcks en känsla av tillhörighet
och ursprung.
Det var den känslan som vaknade hos mig själv då jag, vid 15-16 års ålder, för första gången lyssnade
aktivt på Habib Mousa. Sången jag lyssnade på var "O´habibo, habibo" som handlar om ett kärlekspar som
tvingas skiljas åt. Men egentligen handlar sången om en folkgrupp som tvingas lämna sitt hemland
Bethnahrin för en okänd framtid långt därifrån. Ändå säger Habib Mousa att hans texter inte på något sätt
är politiska.
- Jag tar inte någon ställning i olika uppfattningar. Istället försöker jag värna om mina rötter, mitt ursprung,
allt det som format mig till den jag är i dag, säger han.
Därför väljer han text och musik som betyder något för honom personligen. Det är viktigt med äkthet,
anser Habib. Enligt hans syn kan han skapa en egen musikidentitet endast genom att hålla sig till sitt
ursprung, det syriska språket och den assyriska musiktraditionen.
- Det finns mängder av förljugen musik. Artister plockar lite här och lite där och gör det till sin egen musik.
Men den musiken känns aldrig äkta. För mig har det blivit en prestigefylld uppgift att renodla min musik
från främmande inslag, säger Habib.
Habib Mousa har under årens lopp fått en hel del inviter från arabvärlden, varav en del mycket förmånliga
erbjudanden. Men att överge sitt ursprung och det syriska språket för att sjunga enbart på arabiska har
aldrig lockat Habib.
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Publiken assyrier är betydligt mindre än den arabiska publiken. Och trots att Habib inte har kunnat skörda
de enorma ekonomiska vinster som väntat honom om han hade satsat annorlunda ångrar han inte sitt val.
- Det spelar ingen roll att jag inte har ett öre på banken. Det viktigaste för mig är att jag har hållit fast vid
mitt namn, min själ och min identitet, säger han bestämt.
Genom sin sång och musik har Habib Mousa på ett avgörande sätt medverkat till att stärka det assyriska
folkets identitet och självkänsla.
- Jag vill att mina sånger blir ett slags ursprungsarkiv av bilder, drömmar och minnen i människors
medvetna. Musiken och drömmarna lever kvar även då vi människor är borta.
En dag i en osynlig framtid kanske det sitter någon ung människa här vid en uteservering på Söder och
nynnar en melodi om en älskad drottning med namnet Chamiram. Och även då kommer kanske tonerna att
få augustisolen att lysa lite starkare.
Sonya Aho, Frilansjournalist www.hujada.com , 2009-11-14

Han är Enkidos son
Habib Mousas historia är värd att berättas om och om
igen. Läs här ett åter aktuellt veckobrev av Abraham
Staifo om hur en liten pojke från byn Dereke utanför
Qamishly kom att skriva historia och bli en av de
största ikonerna bland det assyriska folket. - Jag vet
inte om det var mitt öde eller om jag blev vald?
Orden är Habib Mousas. Efter lördagens julkonsert i
Frölunda var han gäst hos mig. En man som sjunger bättre än vi vanliga lyssnare kan förstå. En man som
har över tusen musikstycken hemma som väntar på att bli låtar. En man som på egen hand gett den
assyriska musiken en renässans som saknar motstycke. I sanning är han den största vi har inom assyrisk
musik idag. I Beurat, Libanon blev han den första som gjorde och sjöng assyrisk folkmusik. Ett initiativ
som togs av Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO). Han blev utsedd att verka i den assyriska
musiken tjänst redan som 14-åring i Qamishly 1966. Han var diakon med en lysande röst som höjde sig
vida över de andras. Men hans musikaliska bana började långt tidigare i en brunn i byn Dereke utanför
Qamishly i Syrien.
”Malfono” som han kallas, för att han betraktas som en lärare i musik även av kollegorna, pratar ur sitt
hjärtas minnesrum. Han tar oss med på en resa över flera dimensioner. ”Vi” är tre personer som lyssnar
mitt i natten.
Från Beirut i Libanon tog hans sig via Cypern och Athen vidare till Stockholm. Det var 1977. Idag är det få
assyrier som inte känner till låtar som ”Ninwe Ninwe”, ”Kukwo d’Safro Habibro” och ”Shamo mar” och
varenda en av oss berörs ända in i benmärgen av musiken och texten.
Det är musik som präglat flera generationer assyrier och blivit et viktig del av vår identitet. Och det om
något är Habib Mousas ledstjärna.
- Jag vill ge den assyriska musiken en identitet, säger han och torkar pannan.
Habib Mousa har blivit en institution inom den assyriska musiken och hjälper nya förmågor så gott han
kan. Det är många okända sångare som fått musik av legenden. Kolla ordentligt i cd-fodralen nästa gång.
Det är också många som velat göra Habib till sin, men han vägrar låta sig köpas. Han kunde bli
mångmiljonär idag, om han valt att bli arabisk sångare.
Men för honom betyder identitet mer än pengar.
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- Jag är Enkidos son, säger han med bestämd röst och klarvakna ögon. Ingen äger mig.
Han syftar på Enkido, hjälten i den assyriska mytologin. Och han gör det med sin stolthet med pekfingret
mot taket.
Överhuvudtaget är Habib Mousa äkta. En man som följer sitt hjärtas känslor, och som är en utpräglad
känslomänniska.
Som känner sig stolt över att han blev utvald den där dagen för många år sedan i Qamishly.
- De ville att jag skulle hålla den assyriska fanan, säger han med en darrande röst.
Och som han gjorde det.
Få tag på en kassett från 1971-72. Den är guldfärgad och sprängfylld med klassiker. Lyssna ett tag. Och lär
dig låtarna som ger dit en bit av din identitet.
För det är syftet med Habib Mousas musik.
När midvinternatten i lördags natt var hårt och kall värmde Habib Mousas röst längtande själar inne i
Assyriska Kulturhuset i Frölunda. Föreningen arrangerade en annorlunda julkonsert. Ett dignande julbord
med läckerheter från det assyriska köket i härligt samspel med det bästa från det svenska fanns i matväg.
När Habib Mousa är på humör (som har var i lördags) vaggar lyssnarna på huvudet eller klappar exalterat.
Han lämnar ingen oberörd.
Många låter blicken vandra någonstans. Kanske till en lägereld då de själva sjön ”Kukwo d’Safro Habibo”.
Du blev vald Habib Mousa och det var nog ditt öde.
Vi är tacksamma för det.
(Texten är tidigare publicerad på auf.nu 2002 som ett veckobrev av Abraham Staifo, tidigare ordförande
för
AUF.)
Abraham Staifo www.auf.nu, 2009-11-13

Legenden äntrade scenen i Södertälje
Hyllningarna ville aldrig ta slut när legenden Habib Mousa bjöd på en magisk kväll fylld av
assyriska klassiker då han hyllades för sin 40-åriga karriär som artist. Ca 350 personer varav många
ungdomar, fanns på plats i konserthallen i Södertälje för att uppleva denna unika tillställning, som
vi absolut sent kommer att glömma.

Det har skrivits mycket om Habib Mousa i assyrisk media, därför har nog de flesta en ganska klar bild av
honom. Någonting som dock är värt att nämnas igen, och som bör fortsätta att nämnas, är hans insatser för
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den assyriska musiken. För att ta ett exempel så var han den som började sjunga om sådant som på den
tiden ansågs vara synd och var mer eller mindre tabubelagt, som till exempel ämnet kärlek. På så sätt är
han lite av en revolutionär när det gäller den västassyriska musikkulturen.
Första konserten som ägde rum den 24 maj i Göteborg blev en succé vilket resulterade i att man valde att
arrangera ännu en konsert, den här gången den 14 november på Estrad i Södertälje. Och återigen, vilken
tillställning det blev!
Det var hundratals förväntansfulla människor som väntade på att få komma in och ta plats i konserthallen
för att skåda assyrisk musiks största sångare och levande legend, Habib Mousa, och samtidigt hylla hans
40-åriga karriär som artist. Med andra ord var det bäddat för en historisk afton.
Kvällen inleddes med att initiativtagaren till konserterna,Yuhanon Zhaco, höll ett kort tal om anledningen
till varför huvudarrangören, Assyriska Ungdomsförbundet (AUF), tillsammans med alla andra inblandade
eldsjälar, valt att arrangera dessa två konserter. Han framtonade vikten av att värna om assyrisk musik, i
synnerhet Habib Mousa och hans verk.
Orkestern, med sina tolv olika instrument och med bland annat Gabi Masso i spetsen, började köra igång
lite senare än bestämd tid. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, vilket skulle visa sig
med en gång. Med flugan åtsittande, och stiligt klädd i sin kostym, äntrade Habib Mousa scenen till
publikens jubel och inledde med låten ”Shlome shlome ”, från 70-talet. Andra klassiker som man fick höra
under kvällen var bland annat ”Ninwe Ninwe”, ”Shamo Mar ”, ”Kekwo d’Safro”, ”Aynothakh Malfonitho ”
och ”Afro d ’Beth Nahrin ” .
Dessutom bjöd Habib Mousa på helt nya låtar som han själv komponerat, till exempel ”Qameshlo”, skriven
av Habib Mousas nära vän Ninos Aho.
Som avslut framfördes den omåttligt populära låten ”Alfo shlome w shayne” som fick taket i konserthallen
att lyfta av den fullständigt extasiska publiken. Glädjen och lyckan var påtaglig och man kunde snabbt
konstatera att den enorma besvikelsen och sorgen man kände efter Assyriskas bittra förlust i kvalet var som
bortblåst nu, istället var det glada miner så långt ögat kunde nå.
Konserten avslutades med att kvällens stjärna avtackades gång på gång med massa blommor av en rad
olika personer, bland annat Assyriska Ungdomsförbundets ordförande Sanharib Shemoun. Och där stod
han med ett leende på läpparna inför en storpublik som gav honom stående ovationer. Det flödade kärlek i
konserthallen i Södertälje, från Habibs sida såväl som från publikens.
Han var mer än värd dessa konserter. Vi bör aldrig sluta påminna honom om hur betydelsefull han faktiskt
är för det assyriska folket. Han är självaste symbolen för assyrisk musik och det om något är anledning nog
att fortsätta hylla honom och visa vår stora uppskattning.
Oavsett om man är ett stort fan till Habib Mousa och hans musik eller inte, går det inte att förneka
storheten med den här mannen.
Därför bör vi vara stolta som får vara med om en levande legend, någonting som man kan skryta om för
sina barn och barnbarn.
Michael Danho – Mediautskottet, www.auf.nu, 2009-11-23
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DECEMBER 2009 SEYFO MONUMENT BEVILJAT I SYDNEY
Tack Australien!

Assyrier i Australien firar beslutet om uppförandet av ett Seyfo-monument i Sydney. Foto: Seyfo Center

Idag den 15 december 2009 godkände Fairfields kommun-fullmäktige i Sydney, Australien att
bevilja ansökan om att resa ett monument till minnet av assyrier som föll offer under Seyfo 1915 och
Simele massakern 1933.
Under flera år har AUA, Assyrian Universal Alliance arbetat intensivt för att få stöd för byggandet av ett
Seyfo-monument. Redan år 2002 skrev AUA till dåvarande borgmästare i Fairfiled City en ansökan om att
få Seyfo-folkmordet erkänt av kommunen samt att resa ett monument för att hedra minnet av offren.
Idag
sammanträdde
Fairfiled
City:s
kommunfullmäktige för att ta ställning och
fatta beslut i monumentsfrågan. Trots starka
protester från Turkiska organisationer och
turkiska staten genom dess ambassad i Sydney
har Fairfiled City:s kommunfullmäktige
beviljad ansökan om att resa Seyfomonumentet.
AUA meddelar att byggandet av detta
minnesmärke kommer att inledas inom kort
och beräknas vara klar i maj 2010. Den
officiella avtäckningen väntas ske den 7
augusti, dagen man årligen hedrar minnet av
assyrier som föll offer för Seyfo 1915 och
beräknas vara klart i maj 2010. Den kommer att döpas till
Simele massakern 1933. AUA meddelar även Monumentet
”Garden of Nineveh” efter den berömda huvudstaden i forntida Assyrien.
att den 8 oktober 2009 har en separat ansökan
lämnats in för att namnge parken kring monumentet till "Garden of Nineveh" efter den berömda
huvudstaden i forntida Assyrien.
Tuma Palo, www.seyfocenter.se 2009-12-15
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DET ASSYRISKA TUR ABDIN
Det historiska Turabdin har i olika sammanhang beskrivits som ett arameiskt kärnland. En relativt
ny studie avslöjar dock att området var mer assyriskt än vad vi har vetat hittills.
Historikern Karen Radner publicerade år 2006 en studie över det geografiska förhållandet mellan det kända
assyriska kärnlandet kring staden Nineve och Turabdin-området. Studien bär titeln: “How to reach the
upper Tigris, the route through the Tur Abdin” (Hur man når övre Tigris; vägen genom Turabdin). I sin
studie föreslår Radner att synen på Turabdin som ett område utanför Mesopotamien inte längre är giltig när
nya fynd visar att området tillhörde det mesopotamiska landskapet och att området inte alls är så
otillgängligt söderifrån som forskarna hade utgått från hittills. Radners officiella titel är ”Reader in Ancient
Near Eastern History” och hon arbetar vid historieavdelningen vid University College London. Trots att
studien är från 2006 meddelar Karen Radner att inga nya upptäckter har gjorts och att inget nytt har förts
fram i ämnet.
Första gången Turabdin förekommer i assyriska källor är från kungen Adad Nirari den första som levde
cirka 1300 år före Kristus. Namnet som assyrierna använde för Turabdin var ”Kashiari”. Då området först
tillhörde hurriterna, en annan folkgrupp, och namnet Kashiari återfinns även i hurritiska texter resonerar
Radner att namnet Kashiari troligtvis är hurritiskt från början. Av de första assyriska källorna om
”Kashiari”, från mellan 1300 till ca 1200 f. Kr drar historikerna slutsatsen att hurriterna var den
dominerande folkgruppen i Turabdin. Det var under de hundra åren mellan 1300-1200 f. Kristus som
assyriska kungar slutgiltigt besegrade det hurriterna och tog över styret över Gozarto-området söder om
Turabdin, där Qamishly finns idag, samt själva Turabdin ända upp till Tigris norra flöde. Parallellt med det
assyriska övertagandet av Gozarto och Turabdin ser historikerna de första spåren av arameisk inflyttning
till området.
Araméerna verkar ha varit få till antalet till en början och utgjorde således inget hot mot den assyriska
statsmakten under deras första århundrade i Turabdin. Det var först under kungen Assur Bel Kalas styre,
mellan åren 1073-1056 före Kristus, som arameiska stammar i Turabdin, som nu hade växt i storlek,
började göra uppror mot statsmakten. Med start från denna kungs regeringstid och ganska exakt 200 år
framåt pågick stridigheter mellan olika arameiska stammar som hade bosatt sig i Turabdin och det
assyriska riket. Detta framgår tydligt av de årskrönikor assyriska kungar lät skriva och förvara i de arkiv
som har grävts fram av arkeologerna. Via dessa krönikor vet vi till exempel att Kungen Assurnasirpal gav
sig ut på en sexdagars krigskampanj år 879 f. Kr för att underkuva olika städer i Turabdin. Under
kampanjens andra dag erövrade han ”Matiatu”, dagens Midyat. Kungen låter uppföra en segerstele i
Midyat på vilken han beskriver sin seger. Radner upplyser om att denna stele återstår att hittas än idag,
såsom många andra artefakter som assyriologerna misstänker finns begravda i den Turabdinska jorden.
Stridigheterna i Turabdin slutar helt med kungen Shalmaneser III:s stridskampanj år 855 f. Kr. ”I mitt femte
regeringsår for jag till Kashiari och tillfångatog elva muromgärdade städer” låter han oss veta. Efter
Shalmaneser finns inga fler texter om strider i ”Kashiari” i de assyriska årskrönikorna och Radner drar
slutsatsen att: ”Efter detta, verkar den assyriska kontrollen över Kashiari regionen vara väletablerad – det
nämns inte längre något om strider (eller några andra händelser för den delen) i de assyriska kungliga
texterna.”.
En slutsats som vi kan dra av de fakta Radner förser oss med är att araméerna, till skillnad mot hurriterna
och assyrierna, aldrig tog kontrollen över Turabdin. Mycket i Radners studie talar istället för att de kom att
integreras i det assyriska riket, såsom hurriterna före dem. Därmed stärks assyriologen Simo Parpolas
uppmärksammade teori om de assyriska kungarnas assyrianiseringspolitik.
Trogen titeln på sin studie ägnar Radner en hel del utrymme åt att spåra den väg som forntidens
mesopotamier tog för att komma till Turabdin och vidare till bosättningarna och handelskolonierna vid
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Tigris norra flöden. Hon konstaterar att floden Tigris är vild och strid från och med orten Gziro (Turkiska
Cizre), där den mesopotamiska slätten börjar ge vika för höga berg och djupa dalar. Därför kunde
människorna som levde söder om Gziro inte använda den delen av floden för att ta sig upp mot dess norra
flöde. Landvägen var det enda som återstod. Den vanligaste landvägen gick tvärs genom Turabdin. Den
började vid Sufan Cay slätten, ett område cirka 25 kilometer väster om Gziro och fortsatte norrut mot en
ort vid namnet ”Basebrina” i de assyriska källorna. Namnet ”Basebrina” är med största sannolikhet lika
med dagens by Bsorino eller Basebrin som den kallas än idag. Från Basebrin gick vägen nordväst vidare
mot Midyat och sedan norrut till floden Tigris.
Historikerna utgick under en lång tid från att bergskedjan som reser sig vid Turabdins södra gräns utgjorde
en sorts kulturell och geografisk nordgräns för Mesopotamien (För oss som kommer från Qamishli är
minnet av denna bergskam tydlig där den reser sig norr om staden). Länge antog man att det hurritiska riket
som hade sin bas på slätten nedanför Turabdin hade denna bergskam som sin nordgräns. Den senaste tidens
utgrävningar har dock visat att både hurriterna och assyrierna hade en närvaro i Turabdin redan under det
andra årtusendet före vår tideräkning. Vid Tigris norra flöde, på flodens norra strand, finns en plats vid
namnet Giricano. Där har arkeologerna grävt fram ett assyriskt arkiv från 1100 f. Kr som har avslöjat att
området togs över av assyrier efter hurriterna och att bosättningens assyriska namn var ”Dunnu-ShaUzibi”. På motsatta sidan flodbanken från Giricano har arkeologerna grävt fram en stor assyrisk
handelskoloni med namnet ”Tushu” eller ”Tushan”. Från assyriska texter är det känt att Tushan var en
provinshuvudstad i Assyrien. ”Kurkh” är en annan sådan utgrävningsplats som bekräftar Assyriens tidiga
närvaro i Turabdin. Tillsammans har dessa fynd förändrat historikernas bild av Turabdin. Från att ha
betraktats som Mesopotamiens nordgräns till att ses som en fullt integrerad del av Mesopotamien, både
geografiskt och kulturellt.
Efter kung Shalmanessers kampanj år 855 blir det alltså tyst kring Turabdin i de assyriska kungliga
texterna. Namnet ”Kashiari” finns dock omnämnt vid två tillfällen från kung Ashur Banipals regeringstid
under 600-talet f. Kr. I det ena dokumentet återfinns orden ”vinodlingar i Kashiari” i en lista över områden
som är skattebefriade enligt kungens dekret. I det andra dokumentet från samma tid får vi veta att en viss
Shumma-ilani ”stadsguvernör för Arkahu som finns i Kashiari” var part i en tvist vid en domstol. Namnet
”Arkahu” är naturligtvis inget annat än byn Arkah som bebos av assyrier än idag. Många forntida namn på
orter i Turabdin har överlevt in i våra dagar. Till exempel ”Mardiane”, dagens Mardin och ”Shura”, som
tros vara dagens Sawro. Ett annat namn som Radner lätt känner igen är ”Asihu”, som kopplas till dagens
Azekh. Första gången Azekh nämns är under assyriske kungen Adad Nerari III:s regeringstid (810-738). I
ett dokument får vi veta att ”Qarha, son till Adda-Rahimi från Asihu” sålde ett fält till en annan person. En
annan intressant notering om Azekh är det basaltblock med assyrisk text som hittades i byn och som
daterats till 800-700 f. Kr. Stenen tros ha utgjort del av porten på en stor byggnad. Stenblocket köptes av
Diyarbakirs arkeologiska museum under 1960-talet och finns med all sannolikhet kvar där. Ett annat
fornassyriskt ortsnamn som har överlevt till dagens assyriska är Zazabuha, som forskarna knyter ihop med
dagens Zaz. ”Kapar-Tatu” var det fornassyriska namnet på en annan ort. Radner känner igen namnet i
dagens assyriska språk (hon kallar det syriska) som ”Kfartutho”. Prefixet ”Kapar” har betydelsen ”by” i
fornassyriskan. I den klassiska assyriskan har alltså ordet överlevt som ”Kfar” och återfinns i flera
ortsnamn såsom Kfarburan, Kfarze och Kfarbe.
Vid flera tillfällen i sin studie beklagar sig Radner över bristen av textfynd från Turabdin som beror på att
endast ett fåtal utgrävningar har gjorts i området hittills. Hon upplyser oss dock om att fältlingvisten Albert
Socin rapporterade år 1870 att han erbjöds assyriska cylinderstämplar upphittade i byn Miden, öster om
just Azekh när han befann sig i Turabdin för att dokumentera det moderna assyriska språket. Miden heter
”Middo” i de assyriska texterna. Även andra fynd av assyriska cylinderstämplar har hittats runtom i
Turabdin och historikerna ser detta som ett tecken på att det finns lertavlor begravda i den Turabdinska
jorden då cylinderstämplar användes för att signera dåtidens dokument – lertavlor.
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En stor del av Radners studie tillägnas ett speciellt område i Turabdin känt som Turo d’Izlo. Det är ett
bergsområde söder om Midyat som sträcker sig mellan Nisibin vid dagens turkisk-syriska gräns och bort
till byn Azekh i nordost. I de fornassyriska texterna heter området ”Izalla” eller ”Azalla”. Likheten med
den moderna assyriskans ”Izlo” är glasklar. Izalla-området, som är en kalkstensplatå, täcks av ett lager av
basalt från en sedan länge utsläckt vulkan. I källor från den kristna perioden beskrivs området på assyriska
ibland som ”Turo D’malbash”, som betyder ”det klädda berget”, syftandes på lagret av basalt som ”klär”
berget. Området har flera sorters vulkaniska stenar. Bland annat pumice-sten som är känd för sina renande
egenskaper. Radner passar på att ge en förklaring till de många referenser som historikerna har hittat i
fornassyriska texter till ”stenar från Izalla”. De assyriska källorna berättar om ”stenar från Izalla” som
används för att fräscha upp värdefulla föremål i templen; enligt en källa används stenarna till att putsa
”kaparu” silver. Man kan här inte undgå att notera likheten mellan det fornassyriska ordet för putsa
”Kaparu” och formen ordet har i dagens assyriska: ”kafar”. Här är de exakta orden som man har hittat på
ett assyriskt dokument från Sargon II regeringstid:
”Skriv till palatset att de bör hämta stenar från Izalla för att putsa! Vi bör putsa Ödets silvertron och
Ishtar tashme’s dörr.”
I de assyriska källorna beskrivs Izalla även som ett vinproducerande område. Radner noterar att den vilda
vindruvan Vitis vinifera växer där och att den speciella vulkaniska jordkompositionen ger bra förhållanden
för vinodling än idag. Izalla-området verkar ha varit väldigt eftertraktat. Den kungliga assyriska kusken
”Remanni-Adad” köpte två vingårdar i Turo d’Izlo år 666 f.kr enligt uppgrävda lertavlor. Karin Radner
konstaterar att namnet ”Izalla” var närmast synonymt med ordet vin i det assyriska riket, precis som ordet
Bordeaux idag är synonymt med vin. I en forntida ordlista känd som ”Nineves praktiska ordlista” har
sektionen om vin rubriken ”Vin från Izalla”. Bevis på privathandel med vin mellan Izalla och staden Ashur
har påträffats. Vinet fylldes i skinnsäckar och skickades på provisoriska träflottar nedför Tigris. Trä var
nämligen en annan vara som importerades till staden Ashur. På så sätt skapade handelsmännen väldig
praktiska flottor av trä och vinsäckar som togs isär vid ankomst och såldes var för sig. Karin Radner
konstaterar att utöver den enkla och kostnadseffektiva transporten, kunde vinet, som alltså omslöts av
flodens vatten, hållas kallt under hela färden och man undvek på så sätt att vinet skulle förstöras av
värme.
I slutet av sin studie nämner Radner i förbigående att Turo d’Izlo området gjorde uppror mot den
babyloniske kungen Nabopalassar efter Nineves fall. I en uppgrävd krönika berättas att Nabopalassar var
på väg för att hjälpa sin belägrade garnison i staden Harran mot egyptiska trupper år 609 f. Kr när ”Izalla”
gjorde uppror och han tvingades stanna upp och underkuva området. Radner låter bli att spekulera i
anledningen till Kashiari invånarnas uppror mot Nabopalassar. Det är dock inte särkilt svårt att dra
slutsatsen genom de fakta vi har tillgängligt sedan tidigare. Som historikerna har visat omgrupperade sig
den resterande assyriska armén i Harran, väster om Turabdin efter Nineves fall år 612 f. Kristus. Tre år
senare, år 609, var den upphunnen av fienden och det sista slaget om det assyriska imperiet ägde rum i
Harran. Assyrierna kämpade tillsammans med sina egyptiska allierade som hade skyndat till den assyriska
arméns hjälp. Det var alltså detta slag som Nabopalassar var på väg till då han tvingades göra halt vid Turo
d’Izlo i Tur abdin och underkuva städerna där. Det oerhört intressanta i denna iakttagelse är anledningen
till Izalla invånarnas uppror mot den förbipasserande erövraren. Den enda logiska förklaringen till Izalla
invånarnas och därmed Turabdin invånarnas uppror mot Nineves erövrare kan endast vara att dessa såg sig
som assyrier. Ur detta perspektiv ter sig deras handlande logiskt då de gjorde uppror och attackerade den
nye erövraren som drog förbi deras område. Hade människorna i Turabdin inte betraktat sig själva som
assyrier och deras område som en del av Assyrien, utan som förtryckta av det assyriska riket så hade de
enligt logikens lagar välkomnat Nabopalassar som en Befriare.
Att befolkningen i Turabdin revolterade mot kungen som hade erövrat Nineve är inte särskilt förvånande
när vi tar i beräkning omfattningen av assyrianiseringen i Turabdin. Mellan kung Shalmanessers sista
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stridskampanj år 855 i Turabdin och fram till Nineves fall år 612 finns en period på hela 243 år då
Turabdin (och omkringliggande områden) var under kontinuerlig och total assyrisk dominans utan några
uppror eller strider. 243 år motsvarar cirka 10 generationer och under en sådan lång tid är det logiskt att
tänka sig att den assyriska identiteten rotade sig i området. Om man väljer att räkna in perioden då
assyrierna underkuvande Hurriterna och inkorporerade dem i sitt rike, under 1300-talet före Kristus, så är
vi uppe i hela 700 år, eller motsvarande cirka 28 generationer av assyrisk närvaro i området. Turabdin var
alltså inte någon avlägsen plats i det forntida assyriska medvetandet, utan de facto en del av Assyrien. Mot
bakgrund av allt detta framstår Turo d’izlo invånarnas handlande mot Nabopalassar som det
enda logiska. De var helt enkelt assyrier som revolterade mot en ockupationsmakt.
I förlängningen erbjuder dessa fakta tillsammans en ny bild av Turabdins forntidshistoria, en historia i
vilken assyriernas roll och närvaro i Turabdin tvingar oss att se på området med nya ögon.

The Assyrian Identity of Turabdin
Historical Turabdin has occasionally been described as
an Aramean heart land, but a study from 2006 reveals
Turabdin to have been more Assyrian than most would
guess.
Historian Karen Radner published in 2006 a study of the
geographic conditions between the known Assyrian
heartland around the city of Nineveh and the Turabdin
area, in today's south eastern Turkey. The title of
Radners study is: "How to reach the upper Tigris, the
route through the Turabdin." In her study Radner suggests the common view regarding Turabdin as an
area outside Mesopotamia is no longer valid as new discoveries show the area belonged to the
Mesopotamian landscape and that it is far more accessible from the south than what historians were
guessing. Karen Radners official title is "Reader in Ancient Near Eastern History" and she is based at the
faculty of history at the University College London. At the time of writing this article Radner informs that
nothing new has surfaced since the publication of her paper in 2006.
The first time Turabdin is mentioned in Assyrian sources is from the time of King Adad Nirari who lived
around 1300 before Christ. The name the Assyrians used for Turabdin was "Kashieri." Radner points to
the possibility of the word "Kashieri" to be Hurrian since the area was first dominated by the Hurrians,
and the name Kashieri is found in Hurrian texts. The earliest sources on Kashieri from 1300 B.C to 1200
B.C reveal that the Hurrians were the dominant ethnic group in the area. It was also this period which saw
the Assyrian takeover of Kashieri as well as the Gozarto area south of Kashieri. In parallel with the
Assyrian takeover traces are found of Aramean settlers to the Kashieri area.
The Arameans seem to have settled in small numbers at first and they did not constitute any threat against
the Assyrian state during their first century in Kashieri. It's not until the reign of King Assur Bel Kala
between the years 1073-1056 B.C Aramean tribes, which had by now grown in numbers, started to rebel
against the state. Beginning from King Assur Bel Kalas reign and almost exactly 200 years on battles
were fought between different Aramean tribes in Turabdin and the Assyrian state. This is evident from the
Assyrian royal archives transcribed by archeologists. Through these archives we learn that the King
Assurnasirpal carried out a six day war campaign in the year 879 B.C with the aim of subduing different
cities in Turabdin. The king captured the city of "Matiatu," todays Midyat, on the second day of the
campaign and erected a victory stele in the town. Radner notes that this stele is still to be found, like
many other artifacts which assyriologists suspect are hidden in the soil of Turabdin. The battles between
the Assyrian state and its Aramean settlers in Turabdin come to an abrupt end with a final battle campaign
by king Shalmaneser III in the year of 855 B.C. "In my fifth regnal year, I ascended to Kashiari and
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captured eleven fortified cities." There are no more notes on battles in Kashieri in the Assyrian royal
archives and Radner draws the conclusion that: "After this, the Assyrian control over the Kashieri region
seems to be firmly established."
One conclusion we can draw from the facts Radner supplies us with is that the Arameans, unlike the
Hurrians and Assyrians, never took control over Turabdin. Most facts in Radners study point to the
possibility of the Arameans being integrated in the Assyrian empire, as the Hurrians before them. This
seconds the theory of assyriologist Simo Parpola on the assimilation policy of the Assyrian rulers. Radner
remains committed to the main topic of the study and puts effort into explaining how the ancient
Mesopotamians could access the Turabdin and reach the settlements and trade colonies along the northern
part of the Tigris river. She informs us that the Tigris is wild with a rapid stream until the town of Gziro
(Turkish Cizre), where the Mesopotamian plain starts. The rapid stream hindered people from using the
river to get to the Turabdin. The remaining option was to take the country road. The most used road went
right across Turabdin. It began at the Sufan Cay plain, an area circa 25 kilometers west of Gziro and
continued north towards a settlement called "Basebrina" in the Assyrian sources. That settlement is most
likely equal to today's Bsorino village in Turabdin which is also called Basebrin. From here the road
continued northwest towards Midyat until it reached the Tigris.
Historians assumed for many years that the mountain range at the southern point of Turabdin defined a
cultural and geographic boundary between Turabdin and Mesopotamia. It was also assumed that the
Hurrians had this mountain range as their northern border. Recent excavations reveal however that both
the Hurrians and Assyrians had a presence in Turabdin already during the second millennium before
Christ. Archeologists have unearthed an Assyrian archive from 1100 BC at the northern torrent of the
Tigris in a place called Giricano. The archive reveals the area was originally Hurrian but was taken over
by Assyrians who gave the settlement an Assyrian name "Dunnu-Sha-Uzibi." Just across the river bank
archeologists have unearthed a big Assyrian trade colony with the name "Tushu" or "Tushan." Assyrian
tablets reveal the settlement to be the provincial capital in northern Assyria. "Kurkh" is another
excavation site in northern Turabdin which confirms the early presence of Assyria in Turabdin. Taken
together, these findings have changed the perception of ancient Turabdin in the minds of historians. The
area is no longer seen to have been outside Mesopotamia but as a fully integrated part of it, both
geographically and culturally.
As stated earlier, King Shalmanessers campaign ended the riots in Turabdin in 855 BC and references to
Turabdin in the Assyrian sources becomes scarce hereafter. The name "Kashieri" is however mentioned
twice during King Ashur Banipals rein in the 600s.
At several points in her study Radner notes the lack of archeological finds in Turabdin due to the limited
excavations carried out in the area so far. The few finds include Assyrian cylinder stamps found in the
village of Miden (refered to as "Middo" in ancient Assyrian sources) as well as in other places in
Turabdin. The cylinder stamps, used in the ancient world to sign clay tablets, are seen by archeologists as
an indication of the soil of the area being full of remains. In one of the tablets the words "wine farms in
Kashieri" is found on a list of areas to be tax exempted by the king. In another tablet from the same period
we learn of a certain Shumma-Ilani who is "town governor of Arkahu which is in Kashieri" to have been
involved in a civil case in a court. The name "Arkahu" still lives on today in the Assyrian village of Arkah
in Turabdin. Several ancient names for places in Turabdin have remained in use till today. For example
the name "Mardiane" todays Mardin and Shura, which is believed to be the modern town of Sawro.
Another recognizable place name is "Asihu," which is today spellt "Azekh." Asihu is first mentioned
during the reign of King Adad Nerari III (810-738). A clay tablet from that time informs us that "Qarha,
son of Adda-Rahimi from Asihu" sold a piece of land to another person. Another interesting find related
to this place is a black stone with Assyrian cuneiform from the 800th century BC. The stone, which was
bought by the archeological museum of Diyarbakir during the 1960s, is believed to have formed part of
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the main entrance of a large building. Zazabuha is another ancient place name which lives on till today in
the form of the village of Zaz. Likewise the ancient name "Kapar-Tatu" is recognized by Radner in todays
Assyrian language as "Kfartutho." The prefix "Kapar" means village in ancient Assyrian. The word has
transformed into "Kfar" in classical Assyrian and is found as a prefix in Assyrian place names such as
Kfarburan, Kfarze and Kfarbe.
A great part of Radners study is devoted to a special mountainous area in Turabdin known as Turo d'Izlo.
Named "Izalla" or Azalla" in ancient Assyrian documents the area stretches south of Midyat until Nisibin
at todays Turkish-Syrian border and until Azekh in the north eastern direction. It is a limestone plateau
coated by a layer of basalt stemming from a long extinct volcano. It's designation in the classical Assyrian
from the Christian era is "Turo D'malbash," meaning the "Clothed mountain" a clear reference to the layer
of basalt. Several kinds of volcanic stones are found in the area, among them pumice stone, often used for
polishing. The ancient Assyrians knew very well about the usefulness of this kind of stones and many
references are found in clay tablets of "stones from Izalla" brought in for polishing valuable items from
the temples.
Izalla is also described as a wine producing area in the Assyrian texts. Radner notes that wild winegrapes
are common there and that the volcanic composition of the soil gives the area good conditions for wine
agriculture until today. This could explain the popularity of Izalla already in ancient times. Clay tablets
reveal that the royal Assyrian chariot driver "Remanni-Adad" bought two wine farms in Izalla in the year
666 BC. Karin Radner shows that name Izalla was in fact synonymous with wine in Assyria, just as the
name Bordeaux today is synonymous with wine in France. In an ancient word list known as The practical
vocabulary of Nineveh, the section on wine bears the heading"wine from Izalla." Ample proof exists of
wine trade between Izalla and the city of Ashbury.
In the end of her study Radner mentions, in passing, a rebellion by the inhabitants of Izalla against the
Babylonian king Nabopalassar, who captured the Assyrian capital Nineveh. An ancient chronology
reveals the Babylonian king was on his way to aid his troops in the city of Harran against Egyptian troops
in the year 609 BC when he was attacked as he was about to pass Izalla. Nabopalassar was forced to halt
and crush the rebellion before moving on. Radner does not offer any explanation to the rebellion of Izalla
but there is however a logical explanation when we take a look at the political events of that time.
As proven by historians, parts of the Assyrian army regrouped in the city of Harran, west of Turabdin,
after the fall of Nineveh in 612 BC. Three years later, in 609, it was time for the final battle of the
Assyrian empire as the enemy armies approached Harran. The Assyrians teamed up with their Egyptian
allies who had rushed to their rescue. It was this battle Nabopalassar was hurrying to when he was forced
to crush the rebellion at Turo d'Izlo in Turabdin. The real interesting point in this scenario is the reason
for the inhabitants of Izalla to rebellion. The only logical reason, interpreted by the clues we have today,
must have been that the inhabitants of Izalla (and thus of the wider Turabdin) knew themselves as
Assyrians. Their action gains full logic when we realize that they were simply Assyrians who took the
opportunity to rebell against the king which had conquered their capital Nineveh. Had the people of
Turabdin not a sense of being Assyrian, and a sense of their area as belonging to Assyria, they would
most likely not rebelled against Nabopalassar but welcome him as a liberator from the "Assyrian yoke."
It shouldn't be a surprise that the people of Turabdin rebelled against the conquerer of Nineveh as one
takes into account the level of "Assyrianification" in the area. Turabdin was under direct Assyrian rule for
243 years and under indirect Assyrian rule for at least 300 years. Taken together, the facts in Karen
Radners study reveal that Turabdin was much more Assyrian in ancient times than was previously
assumed.
By Afram Barryakoub, Translated from Swedish by Munir Gultekin
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ܕܗܘ ܢܬܠ ܠܢ ܢܨܳܠ ܚܠܦܝܟ
ܒܥܝ ܡܢ ܡܪܟ ̣
̣
ܳ
ܒܚܕ ܦܬܘܪܐ ܕܚܝܐ ܢܒܣܡ ܒܚܓܐ ܕܪܚܡܝܟ

ܫܠܝ ܠܗ ܰ
ܘܫܬ ̣ܝܩ
ܡܟ ̣ܝܠ ܗܫܐ ܶܪ ̣ܬ ܳܡܟ ܚܠܝܐ
̣
ܒܝ ܨܘܒܢ ܦܪ ̣ܝܫ ܰܘܪܚ ̣ܝܩ
ܓܘܫܡܟ ܪܚ ̣ܝܡܐ ܡܢ ̣
̣
ܛܦܝ
ܘܐܝܟܢ
ܘܢܘܗܪܐ ܕܙܝܘܟ ܰܕ ܶܥܟ ܡܢܢ
̣
ܶ
ܰ
ܓܪܝ
ܘܡܢ ܢܬܠ ܠܢ ܕܢܚܙ ܳܝܢ ܥܝܢܝܢ ܡܕܡ ܕ ̰

ܡܫܪܳܝܢ
ܒܓܘ
̣
ܫܐܠ ܡܢ ܡܪܟ ܕܢܗܘܐ ̣
ܚܘܒܐ ̣
ܘܐܟܚܕ ܢܐܨܦ ܘܢܩ ̣ܝܡ ܩܪܳܢ ܕܢ ̣ܝܫܢ ܘܓܒܢ
̣
ܒܚܕܝܘܬܢ
ܘܢܗܘܐ ܰܟܢ ܐܟܚܕ ܨܡܝܕܐ
̣
ܢܬܢ
ܘܟܠ ܕܚܙܐ ܠܢ ܢܚܫܒܟ ܚܝܐ ܐܢ̱ܬ ܒܝ ̣

ܐܘ ܠܟ ܫܡܫܐ ܢܗ ̣ܝܪ ܙ ̣ܝܘܐ ܡܢܘ ܰܚ ܳ
ܫܟ ̣ܟ؟
ܒܪܩ ܗܘܢܢ ܡܢ ܰܙ ܺ
ܕܡ ܶ
ܐܘ ܢܗ ̣ܝܪܐ ܰ
ܗܪ ̣ܝ ܳܪ ̣ܟ
ܘܒܟܪܝܘܬܐ
ܐܝܟܢ ܫܒܩܬܢ ܒܐܒܰܠ ܘܚܫܐ
̣
ܢܬܒܝܐܐ ܠܝ ܡܒܝܐܳܢ ܐܳܠ ܐܢ ܒܟ
ܒܡܢ ̣
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ܚܘܬܐ
ܡܪܝܐ ܢܒܝܐܐ ܠܟܠ ܡܚܒܢܝܟ ܒܚܘ ̣ܝ ̣
ܪܘܬܐ
ܘܡܢ
ܢܕܚܘܩ ܚܫܐ ܘܟܡ ̣ܝ ̣
ܫܪܒܬܢ ̣
̣
ܐ
ܘܗܝܡܢܘܬ
ܒܐ
ܘܚܘ
ܣܒܪܐ
ܠܠܒܢ
ܡܰܠ
ܰ ܶܘܢ
̣
̣
ܰܺ ܽ ܳ
ܰ
ܶ
ܶ
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
ܘܬܐ
ܕܐ ̣ܟܚܕ ܢܩܢܩܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܒܐܡ ̣ܝܢ ̣
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ܡ
ܐܝܐܘܢܢܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ
ܒܝܕ :ܡܪܝ
ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ݂
݂
݂
ܳ
ܒܪ ܳܳܢ܆ ܳܕܩܐܶܡ ܰܒ ܰ
ܡܕ ܳ
ܐܦܘ ̱ܗܝ ܽ
ܰܠܝ ܰܒ ܳܝܢ ݂ܳ ܰܬܢ ܰ
ܕܫܘܠ ܛ ܳܢܐ.
ܒܥܕ ܶܡ ܰܢܢ ܰܡ ܳ
ܕܥ ܳܡܐ ܺܕ ܰܝܠܢ ܺ
ܗܪ ܳܳܢ܆ ܰ
ܕܡ ܰ
ܰ
ܟܪ ܳ
ܤܛܝ ܳܢܐ܀
ܳ
ܰ ܳ
ܳ
ܳܬ ܺ
ܒܥܝܢ ܶܰܡ ܰܢܢ ܰܡ ܰܕ ܳ ݂ܳܐܬ ܳܐ܆ ܕܳܠ ܰܟܝܰܠ ܘܳܠ ܒܡ ݂ܳ
ܣܐܬܐܳ ܳ ܺ .
ܕܥ ܺ
ܚܢܘ ݂ܳܬܐ܆ ܳ
ܳܝܒܝ ܰܒ ܰ
ܡܪܝܢ ܠ ܽܗܘܢ ܰܒܡܕܝܢ ݂ܳܬܐ܀
ܡܢ ܳ ݂ܳ
ܶ ܳ ܺ ܳܶ
ܶ ܽ
ܰ ܰ ܳ
ܺܐ ݂ܳ ܰ ܰ
ܺ
ܳܝ ܕ ܰܢܣ ܰܒܘ ܶܡܢܗܽܘܢ ܰܫ ݂ܳ ܺܬܡܐܐ܆ ܺ ܕ ܰܝܢ̈ܪܐ ܽ ܡܢ ܟ ܰ̈ܪܛ ܳܝܣܐܺ ܰ .
ܪܓܐ ܕܥܬܝܪ܀
ܳܝ ܕܬܒܥܘ ܡܢܗܘܢ ܳܝܝܪ܆ ܕܐ ݂ܳ
ܘܐ ݂ܳ
ܳܝܝܗܘܢ ܒܕ ݂ܳ
ܰ
ܘܥܠ ܳܡ ܰ̈ܪܝ ܳܚ ܳܢܘ ݂ܳ ܳܬܐ ܳܟ ݂ܳ ܺ
ܦܫ ݂ܳܝܢ܆ ܰ
ܰܒ ܽ
ܚܘ ܳܘ ݂ܳ ܳܬܐ ܳܪ ܺ
ܪܟ ݂ܳ ܰܝܢ.
ܕܡ ݂ܳܘܬ
ܽ
ܶ
ܶ
ܺ
ܽ
ܰ
ܰ
ܰ
ܝܒܝܢ܀
ܶܟܒܘ ܳܚ ݂ܳ
ܠ ܶܡܬܒܥ ܡܢܗܘܢ ܡܣܪܗܒܝܢ܆ ܠ ܦ ݂ܳܘܬ ܡܐ ܕ ݂ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܺ ܳ
ܽܡܘܢ ܳܬ ܳ
ܒܥܐ ܳܗ ܶܕܐ ܶܥܠ ܽ ݂ܳܬܐ܆ ܳܤܛܪ ܡܢ ܰܥܘܳܠ ܰܘܚܛܝܐ.
ܶ ܰ
ܳ ݂ܳ ܺ ܳ
ܘܡܬܐ܆ ܶ
ܕܥ ܰ
ܣܬ ܰ
ܝܐ܀
ܕܐ
ܒܪ ݂ܳܬ ܠ ܿܗ ܡܢ ܘܠ ݂ܳ
ܥܪ ݂ܳܬ ܡܢ ܳܗܕ ܐ ݂ܳ
ܰ
ܳܐ ܳ ܳܗܐ ܰܗ ܺ
ܡܚ ݂ܳܝ ܳܰܠ ܶ
ܒܠܝ ܰܗ ܳܘܳܢ܆ ܠ ܰܥ ܳ
ܒܕ ݂ܳܟ ܺ
ܘܡ ܳܕܪ ܳܳܢ.
ܶ
ܳ
ܕܐܶ ܶܬܳܢ ܰܥܠ ܰܙ ܰ
ܒܢܢ ܳܗ ܳܳܢ܆ ܰܕܡܰܠ ܶܓܕ ܶܫܐ ܽ
ܘܚܘܣܪ ܳܳܢ܀

ܰ ܳ
ܘܐܶܢ ܳܠ ܳܥ ܺ
ܳ ܶ ܶ ܰ
ܣܬܥܪܘ ܳ
ܒܗܢ ܳܕ ܳܪܐ.
ܒܪܝܢ ̱ܗ ܰܘܘ ܠ ܟ
ܝܰܠ܆ ܶ ܚܛܗܐ ܶܕܐ ܰ ܳ
ܳ
ܣܒ ݂ܳܝܢ ܡܢܢ ܽ
ܰܟܕ ܳܢ ܺ
ܥܒܘܪܐ܆ ܶܡܕܡ ܕܳܠ ܡܨܝܢܢ ܚܝܰܠ܀
ܶ ܶ
ܺ
ܡܰܠ ܰܟ ܶ
ܣܢܝܩ ܠ ܰܝ ܳ
ܳܝ ܰܕܟ ܺܦ ݂ܳܝܢ ܰ
ܪܣܗ ܳܡ ܽܙ ܳܘܳܢ.
ܕܢ
ܐ܆
ܘܡ
ܘ
ܐ
݂ܳ
݂ܳ
ܺ
ܰ ܳ
ܳܬ ܺ
ܒܝ ܺܕ ܳܝܢܐ܀
ܒܥ ݂ܳܝܢ ܶܡ ܶܢܗ
ܒܡ ݂ܳܬ ܳܩܰܠ܆ ܠ ܶܡ ܶܕܡ ܰܕܶܟܝܒ ܶܒ ݂ܳ

ܳܠ ܳܦܫ ܰܒܢ ܰܚܕ ܳܐ ܽܡ ܳܘܪܐ܆ ܶܕܢ ܶ
ܗܘܐ ܰܡܠ ܳܦ ܳܢܐ ܺ
ܡܗ ܳܝܪܐ.
ܗܘ ܰܝܢܢ ܰܚܕ ܠ ܰܚܕ ܳܣ ܽܩ ܳܘܪܐ܆ ܰܘܠ ܰܚ ܶ
ܰ
ܒܪܗ ܐܦ ܳܕ ܽܩ ܳܘܪܐ܀
ܳܶ ܰ ܶ ܰ ܽ ܳ ܰ ܽ ܳ
ܽ
ܘܬܐ ܶ
ܘܓ ܰܙܡ ݂ܳܬ.
ܶ ܽܡܛ
ܠ ܗܕܐ ܥܠܝܢ ܫܠ ܛ ݂ܳܬ܆ ܐ ܽ ݂ܳ
ܘܡܬܐ ܕܚܢܦ ݂ܳ
ܳ
̈ܪܤܛܝ ܶܢܐ ܶܡ ܰܪܕܬ܆ ܳ
ܘܡ ݂ܳܘܬ ܽܗܘܢ ܰ
ܘܛ ܽ
ܥܠܝܢ ܶܥ ܰ
ܳ
ܫܢ ݂ܳܬ܀
ܘܡܬܐ ܰܕ ݂ܳܟ
ܕܐ ݂ܳ
݂ܳ

ܰ ܳܶ ܳ ܳ
ܺ ܳ ܳ
ܝܐ܆ ܶܢ ܰ
ܫܢ ݂ܳܬ ܰܐ ܰ
ܰܒ ܰ
ܥܝܪܬܐ.
ܦܩܽ ݂ܳܬ ܳܥܠܝܢ ܗܕ ܰܐ
ܨܡܒ ܡܫ ݂ܳܝܚ
ܳ ܳ ܳ
ܽ ܳ ܺ ܰ ܽ ܳ ܳ
ܘܡܬܐ ܗܝ ܛܝܝܐ܀
ܘܡܬܐ ܕ݂ܳܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܡܢ ܐ ݂ܳ
ܕܐ ݂ܳ
ܺ
ܳܝ ܰܚܕ ܰܚܕ ܐ ܳܢܫ ܺ
ܟܪ ܳ
ܤܛܝ ܳܢܐ܆ ܳܕܟ ܶܪ ݂ܳܟ ܠܗ ܰܥܠ ܳܡ ܽܙ ݂ܳܘ ܳܳܢ.
ܐ ܶ ݂ܳ
̱
ܘܐܢ ܳܦ ܰܓܥ ܶܒܗ ܰܚܕ ܽ
ܛܪ ݂ܳܘ ܳܳܢ܆ ܡܢ ܤܛܪܛܝܘܛܐ ܶ
ܝ ܺܕ ܳܝܢܐ܀
ܕܒ ݂ܳ
ܺ ܽ ܶ
ܰܶ
ܰ ܺ ܶ
ܳܝܗ܆ ܰ
ܝܚ ݂ܳܘܬܗ.
ܘܡ ܶܟܣ ܶܠܗ ܥܠ ܡܫ
ܡܫܐܠ ܶܠܗ ܰܥ ܰܠ ܬܘܕ
݂ܳ
ܰ ܺ ܶ
ܺ ܶ
ܫܝܐ ܗܝ ܰ
ܘܐܶܢ ܳܠ ܰܡ ܶ
ܳܝܗ܆ ܰܩ ܳ
ܳܝܗ܀
ܥܠܘ ̱ܗܝ ݂ܳ
ܗܝ ܡܪܕ ݂ܳ
ܘܕܐ ܒܬܘܕ ݂ܳ

ܶܡ ܽܛܠ ܳܗ ܶܕܐ ܳܒܠ ܺܥ ݂ܳܝ ܰܢܢ܆ ܡܢ ܰܚܢ ܶܦܐ ܶܡ ݂ܳܬ ܰܚ ܺ
ܣܕܝܢܢ.
ܳ
ܰ ܰ ܽ ܳ
ܺ
ܘܫܬܐ ܰܐ ܺ
ܗܡ ܰܝܢܢ܆ ܰܘܠ ܰܥܘܳܠ ܶܡ ݂ܳܬ ܰܢܩܦܝܢܢ܀
ܥܠ ܕܒܩ
ܡܢ ܰܐ ܺܚ ܶ
ܘܡܢ ܳܡ ܰܪܢ ܳܠ ܳܕ ܺ
ܝܕܐ ܳܙ ܺܝܥ ܰܝܢܢ܆ ܶ
ܚܠܝܢܢ.
ܰ
ܶ
ܺ
ܶ
ܺ
ܰ
ܩܕܡ ܳܡ ܰܪܢ ܡܫܬ ݂ܳܓ ܺܫ ܰܝܢܢ܆ ܘ ܳ
ܳ
ܩܕܡ ܰܚܢܦܐ ܒܗܝܠ ܰܝܢܢ܀

ܘܒ ܳ
ܡܫ ܶܪܐ ܶ
ܡܨ ܶܚܐ ܶܠܗ܆ ܰ
ܦ̈ܪ ܶܓ ܶܰܠ ܰ
ܰ
ܒܡ ܰܠܘ ̱ܗܝ ܰ
ܡܢ ܶܓܕ ܶܠܗ.
ܰ
ܶ
ܶ
ܶ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰ
ܰ
ܰ
ܳ
ܺ
ܶ
ܰ
ܘܐܝܢܐ ܕܢܫܝܫ ܟܦܪ ܠܗ܆ ܘܕܡܣܒܪ ܒܡܪܗ ܳܚܕܐ ܠܗ܀

ܽ ܳ ܽ ܳ ܳ
ܘܪܝ ܽܝ ݂ܳܘܬܐ ܳ.
ܘܡܬܐ ܕܣ
ܐ ݂ܶܳ
ܡܢ ܛܟ ܶܣܐ ܰܕܕ ܳܝܪ ܽܝ ݂ܳܘܬܐ܀

ܿ ܶ ܳܽ ܳ
ܶܢ ܰ
ܘܬܐ܆ ܳ
ܒܗܕ
ܦܠ ݂ܳ ܰܬ ܠ ܗ ܚܪܝܝ
ܶ
ܿ ܰ ݂ܳ ܺ ܳ
ܰ
ܝܐ܆
ܘܐܫܬܐܠ ݂ܳܬ ܠ ܗ ܬܚܦ ݂ܳ
ܽ ܳ ܳ
ܝܫܐ ܶ
ܢܓܕ ܐܶ ܽܢܘܢ ܺܒ ܳ
ܰ
ܟܝܐ ܰܕܢܝ ܶܚܐ.
ܳܠܚܐ܆ ܡܢ ܕܘ ݂ܳ
ܰ ݂ܳ ܺ ܶ
ܳ
ܳ
ܰ
ܶ
ܶ
ܶ
ܽ
ܰ
ܽ
ܰ
ܶ
ܝ ܦܚܐ܆ ܕܢܗܘܘܢ ܚܣܝܐ ܡ̈ܪܚܐ܀
ܘܐܳܝܝ ܐܢܘܢ ܠ ܒ ݂ܳ

ܳ
ܳܶ ܽ ܳ ܽ ܳ ܳ
ܝܐ܆ ܶܚ ܰ
ܣܢ ݂ܳܬ ܠ ܿܗ ܠ ܳܗ ܳܓ ܳܪܳܝܐ.
ܘܡܬܐ ܬ ܰܘܪܟ
ܗܕܐ ܐ ݂ܳ
ܳ ܰ ܳ ܳ
ܳ
ܕܥ ܺ
ܣܢܝܐ܆ ܳ
ܕܚ ܳ
ܡܬܢ ܰܐ ݂ܳܟ ܳ
ܳ
ܒܪܝܢ ݂ܳܳܠܘܪܚܐ ܬܝܡܢܝܐ܀
ܫܒܐ ݂ܳܳܠܘ ݂ܳ

ܰ ܶ ܽ
ܳ
ܘܐܘܠ ܳܨ ܶܳܢ܆ ܘܳܠ ܶܝ ܶ
ܕܥ ݂ܳܬ ܳ ܽܡܘܢ ܐ ܰܡܪ ܐ ̱ ܳܳܢ.
ܳܝܽ ܡܢ ܚܫܐ
ܺ ܶܪܘ ݂ܳ
ܶ
ܺ
ܰ
ܶ
ܕܐܫܬܘܩ ܳܗܐ ܡ ݂ܳܬܩܰܠ ܐ ̱ ܳܳܢ܆ ܘܕܐ ܰܡܪ ܰܚܝܰܠ ܳܠ ܶ
ܡܨܐ ܐ ̱ ܳܳܢ܀

ܶ ܳ ܶ ܳ ܰ ܳ ܺ
ܶ
ܓܥ ݂ܳܬ ܐ݂ܳܝ ܳܡ ܳܡܐ ܘܠܠ ܳܝܐ ܽ.
ܳܙ ܶܕܩ ܠܢ ܒ ݂ܳܟܝܐ ܘܐܠ ܝܐ܆ ܘ
ܰ
ܳܕܩܡܘ ܳܡ ܰ̈ܪ ܳܝܐ ܶܡܢ ܶܫܠ ܳܝܐ܆ ܘܐ ܶ
ܘܒܠܘ ܠ ܰܥ ܰܡܢ ܰܒܚܛ ܳ
ܘܦܝܐ܀

ܺ ܳ ܳܳ ܳ
ܳܐܶܨ ܺܠܝ܆ ܰܒ ܽ
ܕܡ ݂ܳܘܬ ܽܟ ܳ
ܘܒܐ ܳܕ ܶܒܨ ܺܠܝ.
ܟܐܒܐ ܗܳܢ
ܰ ܺ
ܶ
ܺ
ܺ
ܳ
ܳ
ܶ
ܳ
ܰܫ ܳ
ܪܒܐ ܳܗ ܳܳܢ ܳܚܒܨ ܠܝ܆ ܘܒܩܛܝܪܐ ܗܐ ܥܪܨ ܠܝ܀

ܶ
ܥܠܝܢ ܶ
ܕܗ ܳܒ ܶܒܐ܆ ܐܶ ݂ܳܬ ܰܥ ܰܫܢܘ ܰ
ܪܚܐ ܰ
ܺ
ܒܢ ܳ
ܝܣܢ ܰܝ ܳ
ܒܥܠ ܕ ܳܒܒܐ.
ܰ ܶ
ܰ
ܽ
ܶ
ܰ
ܶ
ܰ
ܳ
ܘܟܢܫܘ ܠ ܢܛ̈ܪܝ ܰܚܕܒܫܒܐ܆ ܘ ܶ
ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܐ܀

ܕܚ ܰܐܪ ܐ ̱ ܳܳܢ܆ ܠ ܺܓ ܰ
ܰ ܽ
ܩܢܘܡܝ ܐܶ ܽܢܗܘ ܳ
ܝܗ ܳܳܢ ܳܗܐ ܰܣ ܰܒܪ ܐ ̱ ܳܳܢ܀
ܰܒ ܺ ܳ ܰ ܳ
ܺ
ܶ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰ
ܘܒܥܕܬܐ ܟܕ ܬܗܪ ܐ̱ܳܢ܆ ܥܠ ܪܝܫ ܩܛܡܐ ܒܕܪ ܐ̱ܳܢ܀

ܺ ܳ
ܰ ܽ ܳܳ ܰ ܳ ܳ ܶ ܶ
ܰܢܦܩ ܦ ܺܘܩܕܳܢܳ ܶ ܒܪܗ ܰܒܬ ܺܐ܆ ܳܡܢ ܺܕ ܽܝܢ ܡܕܝܢ̱ ܽܬܐܳ ܶ ܶ ܳ .
ܥܠ ݂ܳܟ̈ܪܤܛܝܢܐ ܒܢܝ ܥܕܬܐ܆ ܕܢ ݂ܳܐܬܘܢ ܠ ܦܘܠ ܚܢ ܬܫܡܫܬܐ܀

ܒܣ ܺ
ܥܡܐ܆ ܺ
ܝܫܝܢ ܰܐ ܶܚܐ ܳܕܳܠ ܰܛ ܳ
ܺ ܺ
ܝܪܝܢ ܳܟܗ ܶܳܢ ܳ
ܩܕܡ ܰܥ ܳܡܐ.
ܫܓ ܽ ܳ ܳ ܰ
ܳ
ܶ
ܳ
ܶ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰ
ܽ
ܽܰܟܗ ܩܘܛܢܐ ܦܫ ܛܡܐܐ܆ ܘܠܝ ܠܗ ܥܕܘܪܐ ܘܣܡܐ܀

ܢܦܩܘ ܰܕ ܶ
ܰ
ܚܫܐ ܠ ܽܩ ܳ
ܘܪܝܐ
ܰ
ܘܩ ܶܗܠܘ ܽ
ܟܢ ܳ
ܘܫܝܐ ܶܡܢ

ܳ ܳ
ܶ
ܡܡܐ ܘܐܶܡܘ ܳܬܐ܆ ܡܢ ܳ
ܺ
ܩ̈ܪ ܶܒܐ ܶ
ܘܡܢ ܰ ܳܡܨܘ ݂ܳܬܐ.
ܝܒܝܢ ܰܥ ܶ ܰ ܳ ݂ܳ
ܚܪ ݂ܳ
ܰ ܶ
ܰ
ܶ
ܳ
ܰ
ܰ
ܳ
ܳ
ܘܡܢ ܚܣܡܐ ܕܐܒܗ ݂ܳܬܐ܆ ܗܘܝܢ ܡܒܕܪܐ ܒ ݂ܳܐܬܪܘ ݂ܳܬܐ

ܡܓܠ ܳܬܐ ܺܒ ܰ
ܶܟ ܶ ܽ ܰ ܶ ܽ
ܰ
ܰ
ܰ
ܐܝܕܝ ܽܰܟ ܽܗܘܢ.
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Fem dikter av biskop Yuhanon Dolabani
I slutet av mars för två år sedan släpptes för första gången biskop Yuhanon Dolabanis självbiografi.
Boken är skriven på assyriska (kthobonoyo) och belyser Dolabanis liv, hans tankar och hans kamp
för det assyriska folket. I boken finns även ett 30-tal dikter och sånger författade av Dolabani, varav
många av dessa tidigare aldrig har publicerats. Här nedan följer ett urval av Dolabanis dikter och
sånger.

Framåt!
Framåt, framåt assyriernas ungdomar!
Spring allt vad ni orkar på senare tid
I kunskapens stadion
I aktivitetens och vishetens
Så att ni förlänas fädernas ära
Det gamla förbryllar och förundrar
Våra fäders hjältemod
Förundrar lärda och vetenskapsmän
De visa och förståndiga
Se till att ni tävlar med dem utan dröjsmål

Dikterna är fritt översatta från assyriska till
svenska av Augin Kurt.

Hjältar
Skriv på min gravsten
Detta är statyn rest till segerns och stolthetens ära
Må Assyrien glädjas och ungdomar överallt ropa
Må de i Khabur och Adur se
Att här ligger martyren i Assyriens famn
Att Mar Shemun, sanningens och fulländningens
hjälte
Att hjältemodige Mar Shemun vilar här
Må hans ben framkalla vördnad och tårar
Hos alla förbipasserande
För att de i Khabur och Adur ser
Här ligger martyren i Assyriens famn

Assyriens flagga
Assyriens stolthet,
vår fina och dyrbara flagga
När kommer den dag jag kan betrakta dig,
Och fienden böjer huvud framför dig?

Må mina ben vila i min gravplats
När vår moder Assyrien upplever sin räddning
Må de utsmycka runt min grav med omnejd
med fria och värdiga länder
med Assyriens trupper och med upplysta
präster

Refräng:
Jag svor dig trohetsed du ärade
Att upphöja ditt horn du stolta
Att nedtrampa din fiende sönder och samman
Och återge dig din forna glans

Nationens härlighet

Din kärlek, O min älskade flagga,
Brinner i mitt hjärta
Må du vaja stolt i Ninve och Bobel
Må du fylla hela världen med vördnad och
respekt

Mitt hjärta brinner för nationens härlighet
Ty Assyriens slätter väntar på oss
Låt oss marschera O lejonungar!
Och färdas till vår nation
Låt oss marschera O lejonungar!
Och färdas till vår nation
Bergen, ängarna, dalarna, slätterna
Och alla delar i vårt land
De är våra, vi får inte glömma det
Framåt framåt mot vårt land
De är våra, vi får inte glömma det
Framåframåt mot vårt land

(refräng)
Dyrbar är du i värde och sort
I våra fäders blod är du dränkt
Av våra mödrars hårstrån är du vävd
(refräng)
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)Assyriernas elever i Kilikia (Adana
Vilken av lärda
ger månen dess glans
Denna ljusets son
Har iklätt mig stolthet

Jag var en slättens duva
Jag sjöng
Du son av Assurs land
Älskad och ärad

Dig O ljusets fader
Anropar förtröstansfulla
Ge kraft och stöd
Till den som verkar här

Någon älskvärd kallade mig
Lät mig bo i detta hem
Och med skönheten
Utsmyckade han min hals
Hemmet är kunskap
Kultur är upphöjelse
Hygien är skönhet
Det är livets villkor
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ܳ
ܰܥܡ ܽܝܘܠ ܳܦ ܶ
ܳܣܡ ܶ
ܐܶ ܳܬܐ ܺ
ܡܫ ܳ
ܬܐܣــܬܐ
ܫ
ܗ
ܢ
ܐ
ܝܚ
ܳ
ܳ
ܶ ܳ ܺ ܳ
ܕܚ ܳ
ܽ
ܩܡــܬܐ
ܰܒܕܐܠ ܶܢ
ܘܒܝܫܬܐ
ܥܬ ܐ
ܘܒܐ ܳܥ ܶܠܒ
ܳ
ܳ
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
̈
ܺ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ـــــܬܐ
ܳܟܘܒܐ
ܰܘܚܠܦ ܘܪܕܐ
ܫܕܘ ܿ ܥ ܰܠܶ
ܡܫ ܽܝܚ ܳـܝ ܰ ܳ
ܰ ̈ܶ
ܺ
ܰܪܕܦ ̱ܘ ܠ ܽܗܘܢ ܠ ܥܕܬܐ ܘܠܒܢܝܗ ܩܛܠ ̱ܘ ܒܢܘܪܐ ܘܙܝـܬܐ܀

ܰ ܰ
ܒܙ ܳ
ܬܟ ܰ
ܒܢܐ
ܡ
ܺ
ܣܒܝܒ ܶ
ܒܕ ܳܡ
ܶ ܳ
ܬܐ ܺ
ܬܗܝܪܬܐ
ܥ
ܶ
ܳܘܐܠ ܒܠ ܳܫܢܐܳ

ܳ
ܰ ܳ
ܰܡ ܶ
ܶ
ܘܕܡ ܽܒܘܟ ̈ܳܖ ܳܬܐ
ܒܡܘܬܐ
ܣܗܕ
ܳܗܐ ܶܓܠ ܰܓ ܶܡܫ
ܘܚ ܽܡ ܰ
ܶ
̈
ܳ
ܳ
ܰ
ـــــܬܐ
ܰܕܢܪܥ
ܳܣܡ ܩ ܽܢܘ ܶܶܢ
ܘܪ ܺܒܝ
ܠ ܳܠ ܝ ܰ ܳ
ܳ
ܶ
ܶ
̈
ܰ
ܰ
ܶ
ܰ
ــܕܬ ܳܐ
ܥܦܩ ܟܒܐ
ܰܒ ܺܢܝܒܠ ܕܝܢ
ܠ ܝ ܽܘܡܐ ܚ ܳ ̈ܳ ̱
ܳ
ܰ
ܳ
ܶ
ܶ
ܰ
ܒܟܘܠ ܛܒܬܐ܀
ܕܢܗܘܐ ܦܠܚ
ܪܡܙ ܰܥܠ ܰܡܕܥܐ
ܰ ܺ ܳ
ܰ
ܰ ܰ
ـܦـܖܽ ܶ
ܠـܟ ̈
ܘܶܢ
ܣܬܪ ̱ܘ ̈ܳ ܳܠܡܕܝܢ̱ܬ ܰܐ ܘ ܰ ܶ ܽ
ܰ
ܰܐ ܳܒــــܗܬܐ ܶ ܒܢܘ ܥܠܝܗܝܢ ܬ
ܘܒ ܶ
ܳ
ܐ ܶ
ܗܦܟ ̱ܘ ܰܚܛܡ ̱ܘ ܠ ܽܟܘܠܗܘܢ ܳ ̈ܒܬܐ
ܶ
ܶ
ܰ
ܳ
ܳܗܐ ܟܪܟ ܰܫܡܐ ܡܣܗܕ ܽ
ܒܨܘܪܬܐ

ܳ
ܰ
ܘܠ ܺܙܩܝــ ̈ܳܖ ܳܬܐ
̈ܰ
ܽ
̈
ܳ
ܘܖܝ
ܙܢܝ ܰ ܩ ܶ
ــܬܐ ܳ
̈
ܳ
ܗܘܘ ܬܠ ܠ ܳܬܐ
ܣܚ ̈ܝ ܳ
ܰܘ ܰܒ ܺ
ـܦܬܐ܀

ܰܒ ܶ
ܰܡ ܶ
ܪܥ ܳ
ܒܫ ܶ
ܒܟܐ ܰ
ܪܒܗ
ܒܪ ܳܝܐ
ܝܟܐ ܰ
ܒܢ ̈ܝ ܶܗܝܢ ܽ
ܰܐ ܳ
ܰ
ܒܪܘܓ ܳܙܐ
ܕܦ ܶܣܩ ̱ܘ
ܳ
ܳ
ܽܡܘܢ ܳܗܕ ܰܢ ܳ
ܕܗ ܰܟܢ ܐ̱ܢ̈ ܳ ܳܫܰܐ
ܦܫܐ
ܳ
ܿ
ܽ
ܐ ̱ ܰܡܪ ܺܠܝ ܳ
ܒܡܪܟ ܡܘܢ ܽܫܘܐܐܠܗܘ

ܳ ܳ
ܽܕܐ ̈
ܝـــــܬܐ
ܘܖ ܳܗ
ܳ
ܳ
ܩܕܡ ܳܚ ̈ܙ ܳܝــــܬܐ
ܰ ܳ ܶ ܳ
ܠـܬܐ؟
ܘܐܠ ܿܝܕܐ ܥ ܽ ܳ
ܳ
ܨܒܘܬܐ؟
ܘܡ ܳܢܐܗܝ

ܳ ܰ ܳ ܳ
ܰ ܳ
ܰ ܶ
ܕܣ ܳ
ܘܕ ܿ
ܬܝ ܿ
ܬܐ ܰ
ܝܗ ܠ ܽܚ ܶ
ܝـܬܐ
ܕܡ
ܩ
ܘܐܠ
ܝܗ
ܠ
ܐ
ܝܦ
ܳ
ܰ ܰ
ܫ ܺܢ̱ ܰ ̈ ܳ
ܬܟ ܶ
ܒܙ ܳ
ܘܫ ܰܡܪ ܶ
ܬܟ ܰ
ܰ
ܡܥـܬܐ
ܕ
ܐ
ܒܢ
ܕܡ
ܐ
ܒ
ܩܪܝ ܒ
ܺ ܳ
ܺ ܳ
ܶ
ܰ
ܺ
ܳ
ܰ
ܒܟܝ ܥܠ ܒܝܫܬܐ
ܶܨܠـܠ ܳ ܬܐܪܬܟ
ܰܫ ܳܦܐ ܰܢܦܫܟ
ܰ ܳ ܺ ܳ
ܺ
ܒܟܝ ܰܥܠ ܰܣ ̈ܟـܶܠ ܕܐܠ ܰܚ ܳ
ܒܢܦܫܐ ܕܟܬܝܐ܀
ܘܣ ܳܢܐ
ܕܩ ܿ
ܐܗܘ ܰ
ܶܙ ܰ
ܕܥ ܰܡܢ
ܽ
ܳܘ ܶܐܠ ܠ ܬ ܰ
ܘܪܟܝܐ
ܰܐ ܶ
ܕܠ ܳܩ ̱ܘ ܰܫ ̈ܡ ܶܥܐ
ܕܣ ܳ
ܰܫܢ̱ܬܐ ܰ
ܝܦܐ

ܶ ܰ
ܬܬ ܶ
ܘܕܐ ܶܒ ܳܗ
ܰܕܢ
ܘܕܐ ܶ
ܕܬ ܶ
ܛܶܠ
ܒܩ
ܽ
ܰܨ ܰܠــ ܳ ̱ܘ ܶ ܶܡܛـܘܠ
ܐ ܰܡܪܘ ܐܠ ܬ ܺ
ܗܦܟܝܢ
̱ ̱
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ܺ ܽ ܳ
ܰܥܡ ܐܝܘܬܐ
ܰ ܳ
ܳ ܶ
ܬܐ
ܕܗܝܕ ܶܝܟ ܰܫܢ̱ ̈ܳ ܳ
ܺ ܠــܒـܘܬ ܳܐ
ܰ
ܘܐܝܝܟ ̱ܝ ܰܚܪܬܐ܀

ܰ
ܰܗ ܰܘܪܐ

ܫܢ ܿ
ܕܩ ܶܪܐ ܶܡ ܽܛܠ ܽܫ ܳ
ܐܗܝ ܠ ̣ܽܟ ܰܡܢ ܳ
ܘܚ ܳ
ܘܒܐ ܶܒܬܝ ܰ
ܡܕ ܳ
ܒܢ ̈ܝ ܳܢ ܳܫܐ ܐܶ ܰ
ܰ
ܘܒܩ ܳܢܐ ܽ
ܬܝܠ ܰܕܬ
ܰ
ܶ
ܽ
ܳ
ܳ
ܳ
ܺ
ܰ
ܶ
ܰ
ܳ
ܳ
ܘܪܝ ܳܝܐ ܰ
ܪܝܢ ܟ ܳܒܐ :ܛ ܩܐ ܟܝ ܗ ܶܕܐ ܐܘܡܬ ܐܬܬܥܒܪܬ ܠ ܽܣ ܳ
ܰܟܕ ܰܫܡܠܬܝ ܩ ܳ
ܒܝܕ
ܰ
ܶ ܰ
ܰܰ ܳ ܳ ܰ ܰ
ܒܝܕ ܠܐ ܰܝܒ ܰܥܢܬܪ
ܐܣܬ ܰܕܪܬ ܒܥܪܒܝܐ

ܳܶ ܽ ܺ ܳ
ܘܓܬܝܐ
ܗܕܐ ܣ
ܽܝ ܰ
ܘܚܢܢ ܔܪܔܐ.

ܰܰܰ
ܳ ܗܘ ܳܪܐ ܳ ܶ ܳ ܿ ܶ ܰ ܳ ܳ
ܳ ܽ
ܰܠܡܬܐ ܳܩܛܘܠ ܬܐ ܕܖ ܰܥܠܢ ܡܢܗ ܳ ܠ ܒܘܬܐ
ܰ
ܺ
ܰ ܳܘܕ ܶܡܐ ܳ ܳܫܚܠܝܢ ܐܟ ܰܢܗܖ ܳܘܬܐ
ܳ ܺ ܽ ܳ ܳ
ܘܰܟ ܿ ܶܗ
ܶ ܳ ܶܘܳܠܳܳ ܰ ...ܠ ܝ ܰܕܥ ܰܝܢ ܶܣ ܶ
ܬܩܛܠ ̱ܘ
ܐܳܠ ܐܢ ܒܢܝܐ ܕ
ܒܣܝܦܐ ܶ ܐ ܳ ܳ
ܽ
ܘܰܟ ܰܡܢ ܰ
ܶ
ܐ
ܬ
ܣ
ܟ
ܢ
ܠ
ܢ
ܝ
ܕܥ
̣ܰ ܳ ܰ ܳ ܳ
ܶ ܰ
ܫܬ ܰ
ܳ
ܽ
ܚܠܦ ܥܠܡܗܘܢ ܠ ܡܘܬܐ ܘܚܖܒܬܐ .
ܘܐ

ܰܰ ܰ
ܰ ܗ ܰܘܪ ܳܐ ܰ
ܒܠܺ ܝܠ ܘܬܢ
ܰ
ܡܬ ܶܢ ܰܝܢܢ ܳ
ܘܝ ̣ܪܬ ܰܝܢܢ ܠ ܰܫܖ ܶܒܐ ܰܕ ܳܕܡܐ
ܬܩܐ ܕܐܚܖ ܶܳܢܳ
ܶ ܳ
ܶ ܳ ܳ ܶ ܰ ܰ
ܒܫܬܩܐ ܽ ܒ ܶ ̣ܟܝܢܢ ܳ ܥ ܺܠ ܰ ܫ ܽ ̱ ܳ ܳ
ܘ ܰܥܠ ܫܘܥܐ ܓܠ ܦܝܢܢ ܠ ܓ ܳܘܢܚ ̣ܬܐ
ܘܫ ܶܪ ܰܝܢܢ ܰܥܡ ܳܫ ܶ
ܳ
ܗܖܐ ܰܒܡ ܰܝ ܳܒ ̣ܬܐ .

ܰܰܰ
ܰ ܰ ܗ ܽܘܪܐ ܳ
ܳܛ ܽܫܘ ܶ ܳ ̣ܶ
ܠܟܘܢ ܰ ܛܒ ܳ
ܰܒܕܩܛܘܳܠ ܐܬܝܢ ܐܟ ܰ ܰܡܘܬܐ
ܳ
ܽܘܪܘܓ ܳܙܐ ܳܩ ܰܕܚ ܰ
ܒܥܝ ܰܢ ܽ
ܝܗܘܢ ܐܟ ܰܠ ܨ ܳܳܝܐ .
̣

ܰܰܰ
ܽ ܽ ܗܘܪܐ ܳ ܰ
ܨ ̣ܘܬܘܢ ܠ ܩܠܝܢ
ܥܕ ܰܡܫ ܳܝ ܺ
ܳ ܰ
ܩܕ ܰܝܢܢ
ܗܐ ܳ ܳ ܰ
ܳ
ܽ ܶܗܪܟܐܰ ܳ
ܘܬܡܢ ܶ ܳ ܳ
ܐ
ܳܝ
ܖ
ܕܒ
ܢ
ܒܟ ܗܝܢ ܦܩܥ
̣
ܘܗ ̣ ܳܢܝܢ ܰܬ ܺܩ ܶ
ܳ
ܒܢ ܳ
ܘܦ ܺ
ܕܫ ܳ
ܬܩܐ ܶ
ܫܪ ܰܝܢܢ ܽ
ܘܩܪܐ ܶ
ܝܦܐ
ܺ
ܰ
ܰ
ܺ
ܒܝܡ ܳܡ ܳܬܐ ܰܕܕܡܐܶ
ܰ
ܘܦ ܳ ܶܓܖܝܢ ܰܦܝܠ ܰܝܢ ܰ ܽ ܳ ̣ ܳ
ܘܠ ̣ܬܐ .
ܘܪܕܝܢ ܕܡܝܢ ܐܟ ܕܒ ̣ܬ

ܰܰܰ
ܰ ܶ ܶܗܘܪ ܶܐ ܽ ܰ ܳ ܳ
ܰ
ܳܐ ܶܒܫ ̱ܘ ܠ ܫܒܖܐ ܕܟܖܐ ܠ ܒܘܫܝ ܒܢܬܐ
ܶ
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
ܬܟܘܢ
ܘܒܠ ܰܥ ̱ܘ ܥܙܩ ̣
ܰܚܦܘ ܠ ܰܕ ܳ
ܗܒܐ
ܕܥܟܘ ܽܰܟ ܽܗܘܢ ܰܒܗܖܐܶ
ܰ ܶ
ܘܐ ܰ ̣ ̱
ܽ ܳܳ
ܘܐ ܶܚ ̣ܬ ̱ܘ ܠ ܣܘܕܖܬܐ .

ܰܰܰ
ܰ ܽ ܶ ܰܗܘܪܐ ܳ ܳ ܰ ܰ ܳ ܳ
ܘܥܡ ܰܟ ܗܝܢ ܬ ̣ܟܫܦ ̣ܬܐ ܘܨܠ ܘ ̣ܬܐ
ܕܫ ܶ
ܝܒܐ ܰܕ ܰ
ܒܖܐ ܖ ܺܗ ܶ
ܽ
ܘܓ ܳܢܐ ܰ
ܘܒ ܳ
ܡܥ ܶܦܩ ܳܠ ܰܣܘ ܶܦܐ ܰܕܫ ܰܡ ܳܝܐ
ܳ
ܰ
ܳ
ܽ
ܺ
ܶ
ܰ
ܳ
ܰ
ܗܐ ܛ ܩܝܢܢ ܖܒܐ ܘܙܥܘܖ ̣ܬܐ .

ܰܗ ܰܘ ܰܪܐ
ܰܗ ܰܘ ܰܪܐ ܰܗ ܰܘܪܐܰ
ܠܟܘܢ ܰܐܟ ܳܡܐ ܕܐܰ ܶ
ܩܕ ܰܡ ܽ
ܘܩܕܝܢ ܽ
ܘܩܕ ̱ܘ ܰܕ ܳ
ܝܟܘܢ
̣
ܰܡ ܺ ܰ ̣
ܶ
ܽ
ܶ
ܽ
ܳ
ܛܡܟܘܢ
ܶܘܢܫܝܗܘܢ ܢܥܖܒܢ ܩ ̣
ܰܕܢܦ ܳܩܢ ܶܡ ܶܢ ܳܗ
ܶܫ ܶܐܖܐ ܶ
ܘܥܙ ܳܩܬܐ .

ܰܗ ܰܘ ܰܪܐ
ܚܢܢ ܰܐܟ ܰܘܖ ܶܕܐ ܶܚ ܳܘܖܐܶ
ܰ ܰ
ܺ ܘܺ ܰ ܶ ܰ ܽ ܳ ܳ ܳ
ܕܦܝܠܝܢ ܒܕܡܐ ܘܒܐܘܟܡ ̣ܬܐ
ܰ
ܘܡܖܐ ܰܕܡ ܳ
ܘܐܟ ܽܓ ܶ
ܢܗܖܢ ܰܒ ܳܝܢܬ ܰܩܗ ܶܳܠ ܶܕܩ ܳ
ܛܡܐ
ܺ
ܥܬ ܺܝܕ ܰܝܢܢ ܶܕܢ ܰ
ܨܡܚ
ܨܡܚ ܶܘܢ ܰ
ܶ
ܳ
ܶܢ ܰ
ܒܠܨ ܰ
ܶ
ܒܝܘܡܐ ܳ ܡܕܡ
ܰ
ܳ
ܽ
ܰ
ܥܡ ܢܘܓܗܐ ܚܕ ̣ܬܐ
ܰܕܢ ܰ
ܢܗܪ ܽܰܟ ܽܗܘܢ ܳܣ ̣ ܶܟ ̱ܐ ܰܕ ܳ
ܟܝ ܳܢܐ
ܳ
ܰ
ܶ
ܶ
ܳ
ܘܢ ܺܗܘܐ ܠܫܠ ܡܐ
ܐܝܢ ܰܠ ܳ ܳ
ܺ ܶ
ܫܠ ܡܐܶ ܰ ܳ ܳ ܳ
ܰܫ ܺܦ ܽ
ܝܪܗܘܢ ܰܕܰܟ ܝܰܠ ܳܘܪܡܗܝܢ ܕܡܢܖ ̣ܬܐ܀

ܰܗ ܰܘ ܰܪܐ
ܓܝ ܳܐ ܽܡܘܖܐܶ
ܶ ܰ ܳ ܽ ܶ ܽ ܳ
ܢ ܶܫܬ ܰܦܠ ܽܢ ܰܟ ܽ ܗ ܰܝܢ ܣܶܘ ܶ ܰ ̣ ܺ ܳ ܳ
ܘܢ ̣ܬܚܪܣܘܢ ܰܟ ܙܢܝ ܖܩܕܐ ܘܦܨܝܚܘ ܰܬܐ
ܩܕܡ ܰܕܘ ܰܫܝ ܺ
ܶܘܢܬ ܰܚ ܽ
ܛܡܘܢ ܳ
ܡܥܝ ܳܣܬܢ
ܳ ܳ ܳ
̣ ܰ ܶ ܰ ܳ ܳ
ܩܗܳܠ ܕܬܫܥܝܐ ܐ̱ܚܖܳܢܝܐ
ܺ ܳ
ܝ ܳܪܐ ܰܥܡ ܺܩܝ ܳܢܬܐ .
ܘܩ ̣
ܰܗ ܰܘ ܰܪܐ
ܳ ܳ ܺ ܳ ܺ ܳ
ܝܐ ܠ ܳܡ ܶܖܝܗܿ
ܐܡܪܐ ܛܝܐ ܚܠ ̣
ܕܒ ܽܚ ܳ
ܰ
ܘܢܢ ̱ܝ
ܰ
ܽ
ܶ
ܕܒ ܽܚ ܳ
ܰ
ܘܢܢ ̱ܝ ܘܐ ̣ܟܘܠ ̱ܘ ܒ ܶܣܪ ̱ܝ
ܽ ܰ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰܟܦܢܐ ܠܡ ܠ ܟܢ ܩܛܠ
ܚܕ ܰܖܝܢ ܶ
ܰ ܰ ܶ ܶ ܳ
ܫܠ ܡ ̱ܝ
ܘܫܠ ܰ ܕܐ ܰܡ ܳܢ ܳ ܽ ܳ ܳ
ܘܒܡܥܪܬܐ ܣܖܘܚ ̣ܬܐ .

ܳ 91ܟܢܘܢ ܐ ܳ
ܚܪܝ 9001
̱

ܳܡܪ ̱ܝ ܫܡܥܘܢ ܩܪܬܡܝܢܝܐ.
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ܰ ܳ ܶ ܰ ܶ ܶ ܰ ܰ ܳܽ ܳܳ ܶ ܳܳܳ ܰ ܶ ܰ ܳ ܺ
ܘܪܕ ܳܝܐ ܰ
ܘܫ ܳ
ܘܥ ܰܪ ܳܒ ܳܝܐ ܰ
ܳܝ ܶܠܗ ܠ ܰܥ ܳܡܐ ܽܩ ܳ
ܪܟܐܰ ...
ܥܕ ܳܡܐ ܺܕܢ ܶ
ܐܚܐ
ܕܐ
ܚܢܢ ܒܥܝܢܢ ܙܕܩܐ ܕܥܡܢ ܐ ̣ܬܘܪ ܽܝܐ ܫܪܫܢܝܐ ܒܐ ̣ܬܪܗ ܐ ̣ܶܳܟܡܐ
̣
ܽ ܳ ܳ ܰ ܰ ܳ ܳ ܰ ܳܶ ܺ ܰ
ܳܳ
ܽ
ܰ
ܰ
ܰܚ ܶܝܐ ܰ ܶ ܰ
ܰ
ܰ
ܳܝܝܢ،
ܘܡܬܢ ܶܝܐ ܳܢ ܽܡܘ ܳܣ ܶܝܐ .ܐܳܠ ܒܪܡ ܚܢܢ ܠܘܩܒܠ ܫܘܥܡܪܐ ܕܚܝܠ ܘ ̣ܬܐ ܡ ܶܥܖܒܝܐ ܐ ̣
ܡܫܝܢܐ ܰܘܳ ܽܢܩ ܳ ܶܕܐ ܶܙܕܩܘ ̱ܗܝ ܐ ܳ ̣
ܘܣ ܶܒܠ ܳ
ܕܥ ܰܡܢ ܐܬܘܪ ܳܝܐ ܡܢ ܰܝܘ ܳܡܬܐ ܰܕ ܳ
ܩܪ ܳܒܐ ܽ
ܒܗܝ ܰ
ܥܕ ܳܡܐ ܠ ܰܝ ܳ
ܳ
ܘܡ ܳܢܐ ܰ
ܕܥ ܳ
ܣܒܠ ܳ
ܘܒܐ ܳܦ ܳ
ܡܖܪܐ ܰܘܖ ܽܕ ܶ
ܪܣ ܳܝܐ ܰܘ ܰ
ܘܦܝܐ
̣
̣
̣
ܳܽ ܳ ܰܰܳ ܳ ܽ ܳ ܳ
ܗܒ ܶܢܐ ܘܡܢ ܰܡܫܠ ܳܡ ܶܢܐ ܰ
ܘܩܛ ܶܰܠ ܡܢ ܰ
ܩܫ ܳܝܐ ܘܡܢ ܽܩܘܖ ܳܕ ܶܝܐ ܽܛܘܗ ܳܡ ܳܢ ܶܝܐ ܶ
ܶ
ܡܖ ܳ
ܘܚ ܳܡܝܐ
ܘܬܐ ܥܪܒܝܐ ܢ
ܘܟܢ ̣ܡܢ ܽܫܘܠ ܰܛܢ
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111

112

