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Assyrien Kulturcenter  
i Botkyrka 

 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) bildades år 1997 vid ett 
möte i Fittja av assyriska familjer som ville bedriva en förening 
med fokus på kulturella aktiviteter för alla i familjen, utan 
rökning och kortspel. Då hette föreningen Bethnahrin 
Kulturförening i Botkyrka, sedan 2007 har vi hetat Assyrien 
Kulturcenter i Botkyrka. År 1999 fick föreningen sina första 
lokaler i Hallunda och funnits där fram till år 2014. Den 1 januari 
2014 fick föreningen flytta till nya lokaler på Segersbyvägen efter 
att ha blivit uppsagd från sina lokaler i Hallunda av Svenska 

Kyrkan som ägde lokalerna och behövde dem för sin egna 
veksamhet. 
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Förord - ordföranden har ordet 
  

 

När det negativa väger över det positiva 
 

2014 har minst sagt varit ett händelserikt år. Som förening, som assyrier och som 

svenska medborgare har vi varit med om mycket detta år. Det har varit 

omtumlande på många olika sätt och tyvärr tror jag att vi tar med oss mer negativt 

än positivt in i det nya året där många utmaningar väntar. 

 

Vi börjar regionalt. Som förening har detta år präglats utav att vi fått flytta in i 

nya lokaler. Som bekant sades vårt dåvarande hyresavtal med Svenska kyrkan 

upp 2013 vilket innebar att vi fick se oss om efter nya lokaler. Lotten föll på 

Segersbyvägen där vi numera är grannar med vår systerförening Inanna 

Familjeföreningen. Detta är såklart en förändring vi inte valt självmant och det 

hade inte varit hela sanningen om jag skulle påstå att våra nya lokaler är bättre än 

dem gamla. Sanningen är snarare att vi har en lång historia i våra tidigare lokaler, 

de var en del av oss och därför var det också svårt att lämna de lokalerna.  

Däremot måste jag ändå säga att situationen har hanterats på ett väldigt bra sätt 

utan att verksamheten tagit någon större skada, något som självklart oroade oss 

innan flytten. Precis som tidigare blomstrar både barnaktiviteterna och 

äldreverksamheten samtidigt som ungdoms- och kvinnosektionen fortsätter sina 

aktiviteter lika bra som tidigare. Jag tror många medlemmar kan hålla med att vi 

kommit till den självklara insikten att det är inte lokalerna som utgör en förening 

utan snarare medlemmarna i sig. 
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Isak Betsimon    Robert Hanna 

 

Något annat som jag måste 

nämna är de fantastiska 

dagarna då över 100 personer 

spenderade tillsammans i 

Ansgarsgården under 

sommaren. Det var nämligen 

då som Assyrien 

Kulturcenter för första 

gången arrangerade ett 

familjeläger. Intresset var 

jättestort och utfallet blev 

bättre än vad jag någonsin kunde förväntat mig. Vår föreningen har arrangerat 

många olika aktiviteter under åren, familjelägret är faktiskt ett av de jag rankar 

bland de absolut bästa. Aktiviteter för hela familjen är något jag värdesätter högt. 

 

På en nationell nivå har supervalåret stulit alla rubriker. Det började med 

EU-valet i maj och avslutades, åtminstone vad vi trodde då, med kommun-, 

landstings- och riksdagsvalet i september. Ur AKC perspektiv är vi glada över att 

Isak Betsimon som är medlem i föreningen kom in i kommunalfulmäktige från 

MP. Ur ett assyriskt perspektiv var det väldigt glädjande att vi fick med 

ytterligare en assyrier i riksdagen som kämpar för de assyriska frågorna. Robert 

Hannah var med på en debatt som arrangerades av bland annat AKC och vårt 

intryck av honom var väldigt 

positivt. Ur ett svenskt 

medborgarperspektiv kan inte 

valet anses vara något annat än ett 

stort misslyckande för det svenska 

samhället. Att Sverigedemokrat- 

erna gått fram så mycket som de 

gjort, att de ligger bakom nyvalet 

nästa år (reds.anm: denna text 

skrevs innan decemberöverens- 

kommelsen) är oerhört tragiskt. 

Tyvärr är detta vad jag personligen 

tar med mig från valåret som varit.   

 

Det som påverkat oss assyrier mest av allt under året som gått är på en global 

nivå, det som pågår i mellanöstern har inte undgått någon. Vårt folk lider något 

oerhört i Irak och Syrien samt andra omkringliggande länder. Situaitionen har 
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engagerat alla assyrier på ett eller annat sätt, men även många andra folkslag. Det 

är med glädje man ser alla olika initiativ, alla vädjanden och allt som skrivs i 

media. Vi bryr oss, andra bryr sig. Tyvärr är det inte tillräckligt, tyvärr ligger vårt 

öde inte bara i våra egna händer. Det enda vi kan göra nu är att fortsätta jobba för 

att situationen i mellanöstern ska förbättras, vi får aldrig ge upp och aldrig sluta 

hoppas.  

Situationen kommer att pågå även nästa år, ett år som markerar 100-årsminnet av 

Seyfo. Hela 100 år har alltså passerat sedan det förfärliga folkmordet Seyfo i 

Osmanska riket mot assyrierna, ändå står vi här idag och bevittnar ett nytt. Det är 

knappt att man tror på det man själv skriver.   

 

Gabriel Baryawno 

Ordförande Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
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Årsmötet 
Är föreningens högsta beslutande organ där 
man väljer en ny styrelse och där beslut fattas 
om viktiga frågor. Hålls en gång om året under 

mars månad. 

Styrelsen 
Planerar verksamhen utifrån årsmötets riktlinjer, 
direktiv och beslut. Håller styrelsemöten en gång 

i månad eller vid behov. 

Kansliet 
Är underställd styrelsen. Verkställer av 
styrelsen tagna beslut, sköter samtliga 
förekommande uppgifter i kansliet. 
Posthantering, bokföring, förvaltning av 
handkassan, kontakter med myndigheter 

och medlemsfrågor m.m.  

Ungdomssektion 
Har eget årsmöte där man väljer egen 
styrelse som ansvarar för planering av 
ungdomsverksamhet och frågor som berör 
ungdomar 

Kvinnosektion 
Har eget årsmöte där man väljer egen 
styrelse som ansvarar för planering av 
verksamhet och frågor som berör kvinnor. 

 

AKC struktur 2014 

Kommitté för 
barnaktiviteter 

Kommitténs uppgifter är att samordna och 
planera barnverksamheten i föreningen. 
Samtliga sektioner och huvudstyrelsen är 

representerade i kommittén.  
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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. 
 

Förverkligande av målsättningen 
-  Föreningen förverkligar sina målsättningar och bedriver sin verksamhet 

 enligt sina stadgar, enligt stadgar och program för ARS, enligt beslut 

 tagna av ARS' riksombudsmöte och förbundsstyrelse samt på så sätt som 

 är definierade vid föreningens beslutsmässiga möten.  
 

-  Till förverkligande av sin målsättning kan föreningen anordna 

 föreningsmöten och allmänna möten samt andra sammankomster, vid 

 vilka behandlas aktuella, kulturella, idrottsliga och andra 

 samhällspolitiska frågor. Föreningen kan även anordna olika former av 

 fritids- och studieverksamhet anordna upplysnings- och 

 rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag i frågor 

 rörande assyriernas förhållanden ta kontakt med  myndigheter och 

 andra organisationer  

 

-  Föreningen mottar anslag och bidrag, gåvor och testamentsmedel samt 

 anordnar egen ekonomisk verksamhet för vilken ansöker föreningen om 

 behörigt tillstånd - i syfte att trygga sina ekonomiska förutsättningar och 

 fylla aktuella behov.  

-  Föreningen är partipolitiskt oberoende och likaså oberoende i förhållande 

 till kyrkotillhörigheten bland assyrierna.  
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Gabriel Baryawno t.h. tackar Esabelle 

genom att lämna några böcker som 

present. 

Årsmöte 
Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte söndag den 23 mars 2014. Ordförande 

Gabriel Baryawno hälsade alla de 

närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

Som hedersgäst bjöds 

riksdagledamot Esabelle Djingizian 

(MP) in för att hålla tal om 

ungdomars situation i Sverige och 

vikten av politiskt engagemang 

bland invandrarungdomar.   

Efter att mötet godkändes som 

stadgeenligt valdes Firjal dag som 

mötesordförande, Enkido Poli till 

protokollsekreterare och Josef 

Kopar samt Yildiz Kerimo till 

justerarare tillika rösträknare. 

Dgordningen fastställdes, och därefter informerade Gabriel Baryawno om 

föreningens verksamhet under 2013. 

 

Ekonomiberättelse 
George Baryawno som är kansliansvarig redogjorde föreningens ekonomi för det 

gångna verksamhetsåret. 

 

Revisionsberättelse 
Enkido Poli redogjorde revisionsberättelsen där man föreslår att årsmötet beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet ansvarsfrihet för 2013. 

Årsmötet godkänner revisorernas förslag och beviljar ansvarsfrihet för det gågna 

året (2013). 
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 Selma Hawsho         Therese Poli          Nahir Poli          Nabo Poli 

Josef Kopar      Ibrahim Kerimo 

Gabriel Baryawno 

Val av ny styrelse – konstitution  
Efter valberedningens förslag väljer årsmötet följande 

personer till nya styrelsen med respektive poster efter 

konstituerande mötet: 

Gabriel Baryawno  ordförande 

Selma Hawsho  vice ordförande 

Therese Poli  sekreterare 

Nahir Poli  ekonomiansvarig 

Nabochadnosar Poli ledamot 

Josef Kopar  suppleant 

Ibrahim Kerimo  suppleant 

 

 

 

 

 

 

Val av revisorer 
Följande personer valdes till revisorer: 

Ninos Gris, Behiye Poli (ordinarie) och 

Firjal Dag (suppleant) 

 

Val av valkommitté 
Följande personer valdes till valberedning: 

Dita Kleman, Sargon Hawsho, Enkido Poli 

(ordinarie) och Natalie Kerimo (suppleant)  

 

Utdelning av AKC kulturpriset 
Årsmötet beslutade att AKC kulturpriset för 2013 utdelas till Svante Lundgren 

och Margareta Viklund. Prisutdelningen sker i smarbete med Inanna 

Familjeföreningen vid en ceremoni den 27 april 2014 (läs mer om 

prisutdelningen längre fram i rapporten).  
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Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört: 

12 protokollförda styrelsemöten 

En planeringskonferens den 26 april 2014 och en uppföljningskonferens 14 

december 2014 

 

Medlemsantal  
Efter sanering av medlemmar under 2014 har antalet hamnat på 390 personer. 

 

Personalomsättning 
Föreningen hade en halvtidsantälld (kansliansvarig) med trygghetsanställning 

som innebär att föreningen får 90 % av lönen från staten. 

Under året har föreningen haft flera personer som ingår i anställningsformen FAS 

3 som innebär att föreningen får bidrag för att ha tagit emot personer som är 

abetslösa. 

 

Kommunal bidrag till AKC för 2015 
Botkyrka kommun beviljade AKC bidrag för 2015 enligt följande: 

Grundbidrag för hyra: 95 000 kr. Minskning med 5000 kr jämfört med förra året 

Rörligbidrag för barn och ungdomar: 23 000 kr. Ökning med 3000 kr. 

Bidrag för äldre: 40 000 kr. Minskning med 20 000 kr. 
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Välgörenhet   
AKC:s insatser inom såväl assyriska som andra 

organisationer 

 
Organisationer som fick använda AKC:s lokaler 

som sitt säte, kansli eller för andra aktiviteter: 

 

Furkono: 

Har varit hos AKC sedan 1999. Hade eget rum som kansli.  

 

Svenska Kommittén för Assyrier 

Har använt AKC:s lokaler i ca 3 år för sina styrelsemöten och årsmöten. 

Använder kansliet vid behov. 

 

Delar kansliet med AKC. Använder 

lokalerna för sina styrelsemöten och 

årsmöten samt löpande kansliarbete. Fått 

en av AKC:s anställda till förfogande som 

ska hjälpa Assyrier Utan Gränser med administrativt arbete. Även andra personal 

hjälper AUG med några arbetsuppgifter då och då. Har varit hos AKC sedan mer 

än tre år.  

 

Använder sedan 

några år tillbaka 

AKC:s lokaler för 

sina styrelsemöten ett par gånger om året. Får hjälp med personella och även 

materiella resurser. Använder även utrymme för sitt material (böcker, broschyrer 

mm.). 

 

Föreningen för Zafaran klostrets 

förening i Turabdin – Sverige  

Sedan år 2010 använder de AKC:s 

kansli. Styrelse- och årsmöten hos AKC. 

Använder personella och materiella 

resurser.  
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Vilka får använda AKC lokaler? 
Sedan bildandet har AKC haft principen att föreningens lokaler är öppna för alla 

assyriska organisationer att hålla sina möten, använda kansliet och material i det 

mån det finns möjlighet. På så sätt har föreningen varit en inspiration för andra 

när det gäller samling av många organisationer under ett och samma tak. Detta 

har varit väldigt positivt för både föreningen och de organisationer som har 

använt lokalerna. Föreningen kommer även i fortsättningen ha samma principer. 

 

 

 

Medlemmars insatser i andra organisationer: 
Namn position         organisation 
 

Afram Yakoub ordförande ARS 

Aziz Salci (Hawsho) styrelseledamot Zafaran föreningen 

  (fram till 23/9-2014) 

Aziz Salci (Hawsho) kommitté medlem Stödkommitté Assyria TV 

Dita Kleman valberedning AUG 

Enkido Poli valberedning AUG 

Feyyaz Kerimo aktiv Seyfo Center i Sverige 

Fehime Poli styrelseledamot ABF 

Gabriel Baryawno konsultråd AUG 

Gabriel Baryawno styrelseledamot AUDS 

George Baryawno sekreterare Zafaran föreningen 

  (fram till 23/9-2014) 

George Baryawno kommitté medlem Stödkommitté för Biskop 

   Saliba Özmen 

George Baryawno Kommittémedlem Stödkommitté Assyria TV 

George Baryawno revisor SKA 

George Baryawno revisor Seyfo Center i Sverige 

Ilona Dag revisor (ersättare) AUDS 

Isak Betsimon Styrelseledamot Dolabani Stiftelsen 

Jamil Hanna ledande position Furkono 

Johannes Akkurt kassör AUF 

Liljana Poli styrelseledamot AUF 

Lovisa Bethmorad styrelseledamot AUG 

Michael Yakoub kassör AUG 

Murat Poli styrelseledamot ALFS 

Nabuchadnosar Poli Nationell samordnare ARS – Seyfo 100 år 

Nail Poli styrelseledamot Zafaran föreningen  

  (fram till 23/9-2014) 
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Förkortningar: 
ARS:  Assyriska riksförbundet i Sverige 
AUG: Assyrier Utan Gränser 
ABF: Arbetarnas bildningsförbund 
AUDS: Assyriska distriktet i Stor Stockholm 
SKA: Svenska Kommitté för Assyrier 
AUF: Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige 
ALFS: Assyriska lärarförbundet i Sverige 
AMI: Assyriska Media Institutet 
IQORO:  Namnet på Dagcenterverksamheten i St. Jakob av Nsibin i Södertälje 
AKF: Assyriska kvinnoförbundet i Sverige 
AFF: Assyriska Fotboll föreningen i Södertälje 
MARA: Modern Assyrian Research Archive 

Nail Poli kommitté medlem   Stödkommitté för Biskop 

  Saliba Özmen 

Nail Poli kontaktperson Hemlandet – Frukono 

Natalie Poli revisorersättare AUDS 

Ninib Baryawno konsultråd  AUG 

Ninos Poli ordförande AMI 

Osyo Ibrahim Afram ledande position Furkono 

Rabita Kerimo huvudansvarig IQORO 

Sara Poli kanslist AUF, AKF 

Sargon Kerimo styrelseledamot AFF 

Seman Poli styrelseledamot Zafaran föreningen (fram 

   till 23/9-2014) 

Tomas Isik huvudansvarig MARA 

Yildiz Kerimo styrelseledamot ABF 

Zekiye Cansu valberedning  SKA 

Zekiye Cansu aktiv Amnesty International 

  

Antal pers. 30 antal uppdrag:  38 
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Isak Betsimon kandidat för EU parlamentet och medlem 

hos AKC: 

EU måste stödja assyrierna i Irak 
I höstas deltog jag i en konferens i Bryssel om kristnas framtid i Nordafrika och 

Mellanöstern. Jag blev närmast chockad över den okunskap som fanns hos bland 

andra EPP. Alliansen av partier som närmast kan beskrivas som kristdemokrater 

borde känna till den förföljelse som drabbat deras religionsfränder. Men nej. 

Docent Svante Lundgren kom nyligen ut med boken ”Assyrierna – från Ninve 

till Södertälje”, där han beskriver flera folkmord som drabbat assyrierna som 

riskerar att helt utplånas från sitt ursprungsland som utgörs av bland annat norra 

Irak. 

Samtidigt slog en nyhet ned som en bomb bland assyrier över hela världen. 

Ninveslätten, den del av Irak som till stor del än i dag befolkas av assyrier, kan 

komma att bli en provins med självstyre om parlamentet röstar igenom förslaget 

från Iraks ministerråd. 

 

Det här är mycket viktigt för assyrier och andra minoriteter på Ninveslätten. Nu 

kanske de får hopp och slutar fly från landet. Sedan Saddam Husseins fall har 

över hälften av de kristna i Irak flytt. Mer än 500 000 har lämnad landet på grund 

av förföljelsen. Kristna har kidnappats, våldtagits och mördats för sin tro. Många 

har fått huvudet avhugget inför kameror. 

 

Assyrier är kristna, talar ett unikt språk och har en kultur som skiljer sig från 

majoritetsbefolkningens. På Ninveslätten ska de assyriska barnen kunna studera 

på sitt eget språk och fira det assyriska nyåret akitu. Här ska invånarna själva få 

bestämma hur trygghet ska skapas och bevaras. 

Konferensen i Bryssel anordnades av MECHRIC som är en paraplyorganisation 

för kristna minoriteter i Nordafrika och Mellanöstern. Det som diskuterades 

flitigast var vilka verktyg och strategier som var bäst för att förföljda kristnas röst 

ska bli hörd och hur man skulle kunna skydda dem och ge dem trygghet för att 

inte fly. Det hölls många fina tal. Men vad hjälper några tal? 

 

Konferensdeltagarna fick träffa många mäktiga EU-politiker och tjänstemän. 

Men det räcker inte heller med att prata med ett par ambassadörer och 

inflytelserika personer. Vi behöver engagerade personer som på heltid – och 

övertid – helhjärtat arbetar med frågor om stärkande av demokratin i länder som 

Irak, till exempel genom att övervaka processen mot ett självstyre på 

Ninveslätten. 
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Miljöpartiets profil har alltid varit att värna om att en stor del av makten 

decentraliseras till ett lokalsamhälle vilket stärker medborgares möjlighet till 

delaktighet. Ett samhälle byggs bäst från gräsrotsnivå. Därför är det viktigt att EU 

säkerställer och stöttar möjligheten till bildandet av Ninveslättsprovinsen. Och 

därför är detta en av anledningarna till att jag har valt att ställa upp i 

EU-parlamentsvalet. Jag vill med hela mitt hjärta kämpa för att assyrier och andra 

minoriteter ska vara en självklar del av demokratiutvecklingen i Mellanöstern 

och Nordafrika. 

 

Isak Betsimon, (MP)  

kandidat för EU-parlamentet 

 

Intervju med Isak Betsimon  
www.assyrien.se 2014-05-10 

 

Valet till EU parlamentet har kommit igång. 

Förtidsröstningen började 7 maj och 

kommer att fortsätta till valdagen den 25 

maj. Assyrien Kulturcenter ser det som ett viktigt demokratisk val eftersom 

parlementet har en större påvkerkan på våra egna kommuner. Vi har tidigare haft 

en välbesökt paneldebatt med tre kandidater och vi vill nu passa på att intervjua 

en av dem, Isak Betsimon från Miljöpartiet, som dessutom är medlem i AKC. 

 

Shlomo Isak, vi ser dina affischer runtom i Botkyrka. Du har ett 

heltidsarbete, du är fritidspolitiker, du har nyligen fått ditt första barn och 

du är dessutom aktiv i mycket annat. Hur hinner du med allt? 

- Bsheyno! Den frågan ställer sig många men tror man på en sak så blir det inte 

svårt att samla kraft för sitt arbete. Dessutom har jag en familj som stöttar mig, 

samma sak kan sägas om min kommunavdelning för Miljöpartiet samt vänner 

som har gjort mer än vad jag har förväntat. Så jag har allt att tacka dessa för. 

 

Varför är EU så viktigt tycker du? 

- Just för att det påverkar oss mer än vad vi tror. Även om det ligger i Bryssel så 

tas det beslut om vad maten du äter har för innehåll, om dina släktingar i 

hemlandet får komma till Sverige, hur du investerar dina sparpengar och mycket 

annat. Det finns uppskattningar på att 60 procent av alla beslut som tas i 

parlementet har en direkt eller indirekt påverkan i besluten som tas på kommunal 

nivå.  

http://www.assyrien.se/
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Vad är din hållning till EU? 

- Jag måste poängtera att jag är kritisk till hur EU är format och vad som görs där 

i Bryssel. Det finns frågor som miljö, demokrati och andra överstatliga frågor 

som de skulle kunna arbeta med men just nu har det varit detaljstyrning till 

absurdum . Det finns frågor som är lämpade i EU men mycket är bättre lämpat i 

Sverige eller hemma i Botkyrka. 

 

Vilka frågor kommer du att driva? 

- Det finns olika utskott i EU och beroende på var man hamnar har man störst 

chans att påverka där man hamnar. Frågor som jag vill driva är tre saker: (1) 

demokratiarbetet inom EU men framförallt runt EU som till exempel 

Mellanöstern och framförallt våra hemländer. (2) Ekonomisk stabilitet, jag 

arbetar redan nu som tjänsteman i Finansinspektionen och vi känner en enorm 

frustration över politikernas feghet i att lösa de ekonomiska problemen vi 

befinner oss i. Kommer jag in i EU parlementet så kan mycket lösas. (3) Miljön 

eftersom jag ser hälsan som väldigt viktigt och om vi ska kunna må bra så 

behöver jorden må bra.  

 

Varför ska vi rösta på dig? 

- Jag tycker att ni ska rösta på en som har integritet, som vågar ta ställning även 

om det ibland kan anses obekväma eller kontroversiella. På EU parlamentet 

kommer vi att bemötas av många kontroversiella eller obekväma frågor som jag 

inte har något emot att bemöta. Det visade jag bland annat när frågan om 

Seyfomonumentet kom upp i Botkyrka. Jag var den enda politikern som klart och 

tydligt sa ja till det medan andra använde otydliga lagar som ursäkt. Jag vill också 

nämna att jag som tjänsteman i lilla Sverige har fått de stora jättarna Frankrike, 

Tyskland och England att gå våra vägar i många EU frågor och det beror på att 

man är påläst, har lösningsförslag och visar alla respekt. Det är denna inställning 

jag också kommer att ha som parlamentsledamot och det kommer att leda till 

goda resultat.  

 

Hur stor är chansen att du kommer in? 
Chansen finns om alla hjälps åt att ringa runt sina vänner, bekanta och släktingar. 

Jag kommer tyvärr inte hinna att göra allt jag vill men om jag får uppbackning av 

AKCs medlemmar som sprider det vidare så finns chansen. Jag vill därför be om 

allas hjälp och om vi känner att det är dags att frågor som berör vårt folk tas upp 

på högre ort så finns jag redo att ta mig an ansvaret. Nu gäller det att vi 

tillsammans får in denna kompromisslösa röst på EU nivå.  
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Besim Aydin t.v. mottar sitt pris av förbunds- 

ordförande Afram Yakoub (Båda är medlem- mar i 

AKC) Foto: Hammurabi Barasmar  

 

Hur kan man rösta? 
Redan nu finns det möjlighet med förtidsröstning runtom i Sverige. I Botkyrka 

kan man göra det på alla medborgarkontor, äldreboende och på ICA MAXI. Det 

räcker med att man tar med sig en legitimation så ska någon där på plats kunna 

hjälpa er med valsedel, röstkort och annat som skulle behövas. Om ni vill rösta på 

mig finns jag på miljöpartiets valsedel. Ta en sedel som finns på plats, kryssa nr 

32 och följ övriga instruktioner. Det här kan du göra både i Botkyrka eller övriga 

delar av landet. Om du däremot väljer att rösta på valdagen så ska du till den plats 

som står på ditt röstkort. 

 

Tawdi Isak och lycka till! 

- Tack själv!  

 

Riksförbundet 

prisade årets 

författare och 

årets eldjsäl  

Författaren Besim Aydin 

prisas för sin bokutgivning. 

Dinkha Elia, ordförande för 

Inanna familjeföreningen 

prisas för sitt engagemang 

som har lett till en aktiv och 

välfungerande 

medlemsförening.  

 

I samband med Naum Faiks dag den 9 februari 2014 utdelade Assyriska 

Riksförbundet pris till årets författare och årets eldsjäl. Genom priserna vill 

Förbundet uppmärksamma personer som gjort insatser för assyrisk kultur och 

föreningsliv i Sverige. 

Författaren Besim Aydin utsågs till årets författare för sin flitiga och 

kontinuerliga bokutgivning. Besim har gett ut böcker på svenska och assyriska, 

de flesta barnböcker. Hans roman om folkmordet Seyfo har lästs av många 

assyriska ungdomar i Sverige och har ökat läsarnas medvetande om folkmordet. 
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En tredje roman med samma tema kommer ut senare under året. Besim är den 

assyriska författare i Sverige som fortsätter vara mest produktiv.  

Ordföranden för Inanna familjeföreningen Elia Dinkha utsågs till årets eldsjäl. 

Elia har varit drivande i bildandet av föreningen som idag är en av de mest 

exemplariska assyriska föreningarna i Sverige. Inanna familjeföreningen driver 

projekt med och av barn och ungdomar som har rönt stor och positiv 

uppmärksamhet i Botkyrka kommun och stora aktörer som 

Naturskyddsföreningen och kommunen. I en tid med tuffa tider för det ideella 

föreningslivet går Inanna familjeföreningen mot strömmen och visar på nya sätt 

att utveckla och driva en assyrisk förening i Sverige år 2014.  

Pristagarna mottog varsin medalj och pris.  

Text från: www.hujada.com, 2014-02-25  

 

 

 

 

 

Ekonomiska insatser – bidrag - sponsring 
Organisation:   summa:  bidragskategori: 

 
Assyriska FF  10 000 sponsring 

Assyriska riksförbundet i Sverige  10 000 sponsring, Seyfo film 

Assyriska riksförbundet i Sverige  10 000 bidrag, Nineveslätten 

Assyrier Utan Gränser   4 200 bidrag 

Assyrier Utan Gränser   1 250 sponsring skola i Istanbul 

Modern Assyrian Research Archive     5 000 bidrag 

Svante Lundgren   5 000 Kulturpris 

Till assyriska flykting barnen i Istanbul 1 000 gåva 

Inköp av filtar till assyriska flyktingar 

Assyriska FF                                10 000 sponsring för 2015 

Assyrier Utan Gränser 2 750 julogram gåva 

Filtar till assyriska flyktingar i Irak 1 380 bistånd 

 

Summa: 60 580 kr. 

 

 

http://www.hujada.com/
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About MARA  -  www.assyrianarchive.org 
 
The Modern Assyrian Research Archive (MARA) is a digital archive based at the Faculty 

of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge. It was initiated in 2008 

by doctoral students and academic professionals interested in Assyrian Studies. 

 

The aim of MARA is to locate, collect, and preserve source material and literature on the 

history, culture, and language of the Assyrian community from the 19th century onwards. 

The Assyrians are an indigenous people from the Middle East (Iran, Iraq, Syria, and 

Turkey). Today, large communities exist in exile, predominantly in North America, 

Europe, and Russia. 

 

The source material digitized and made available by MARA comprises of digitized 

images of unpublished documents and manuscripts, non-copyrights publications, and 

audio recordings of oral sources. 

 

This work is in progress. MARA has set its goal at compiling the world’s largest digital 

archive on Modern and 

Contemporary Assyrian culture by 

making use of an extensive 

international private and 

professional network.  
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AKC och dess medlemmars medverkan i 
Assyria TV 

9 januari 2014 

Assyrierna och den kurdiska processen i Turkiet 
Dagens gäst i Funoyo är aktivisten 

Simon Poli som efter närmare 40 år i 

Sverige har återvänt till Turabdin, där 

han försöker bilda ett assyriskt råd av 

olika assyriska organisationer. Rådets 

främsta mål skulle vara att kräva 

assyrisk autonomi i Turabdin. För att 

kunna få framgång anser Simon Poli att 

det är viktigt att engagera sig i den 

pågående fredsprocessen mellan 

kurderna och regeringen Erdogan. Han 

har därför lämnat Assyriens 

befrielseparti, GFA, som han en gång i tiden var med och grundade, för att bli medlem i 

det kurdiska partiet BDP i Turkiet, som är PKK:s ansikte utåt. Assyrierna har som bekant 

en bitter erfarenhet av kurdernas deltagande i folkmordet Seyfo. På frågan om assyrierna 

kan lita på dagens kurdiska makthavare, där t ex BDP:s lokala ledare fortsätter att 

ockupera klostret Mor Augins åkermark, svarar Simon Poli att man måste bryta denna 

barriär av misstro och börja samarbeta med kurderna. 

(Simon Poli AKC medlem) 

15 januari 

Aziz Hawsho om författaren 

Abrohom Gabriel Sawme  
Med anledning av hundraårsminnet 

av den assyriske författaren 

Abrohom Gabriel Sawmes födelse, 

berättar Aziz 

Hawsho om hans liv och verk i den 

assyriska nationella rörelsens tjänst. 

Med sina knappa resurser hann 

malfono Abrohom sammanställa 15 

böcker som har revolutionerat 

assyrisk historieskrivning. I århundraden hade assyriska lärda fokuserat på det andliga 

livet och skrivit assyrisk historia utifrån Gamla testamentets innehåll. Malfono Abrohom 

ändrade på detta förhållande radikalt när han började skriva att fornassyrisk tro och 

ideologi utgör grunden för de tre stora religionerna judendom, kristendom och islam. 

(Aziz Hawsho AKC medlem) 
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18 januari 2014  

Darbo Ftiho 
Trion Ashur, Arim och Nemrud tar 

upp olika ämnen med assyrisk 

anknytning. Hur är våra assyriska 

fester? Är det pinsamt att gå dit med 

sina föräldrar? Är det okej med annan 

musik än assyrisk? Har våra fester 

blivit fyllefester? 

(Arim Salci AKC medlem) 

21 januari 2014 

Intervju med Abrohom Gabriel Sawme från 1994 
I februari 1994 besökte Aziz 

Hawsho sin favoritförfattare 

Abrohom Gabriel Sawme i 

Brasilien. Han gjorde en lång 

intervju med malfono 

Abrohom i en amatörvideo 

som har kommit att bli ett 

unikt dokument. Två år 

senare avled malfono 

Abrohom. Men hans verk 

och hans banbrytande 

historieskrivning är en 

inspiration för den assyriska 

eftervärlden. I slutet av 

intervjun visar han runt i sitt rika bibliotek. 

(Aziz Hawsho AKC medlem - t.v. på bilden) 

24 januari 2014 

Nineveslätten kan bli egen 

provins 
Tisdagen den 21 januari 2014 beslöt det 

irakiska ministerrådet att bifalla 

ansökan om fyra nya provinser i 

världen, däribland Nineveslätten där 

nästan hälften av invånarna är assyrier. 

Beslutet har hälsats med glädje av 

assyrier runtom i landet. I studion finns 

Yalda Marokil från Assyriska 

demokratiska rörelsen, Zowaa, och Afram Yakoub, ordförande i Assyriska riksförbundet, 

för att klargöra vad beslutet innebär i praktiken. Förslaget har lämnats in av Iraks 
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miljöminister Sargon Lazar Slewa, som också är medlem i Zowaas centralkommitté. 

Frågan avgörs slutligen av parlamentet i Bagdad. 

(Afram Yakoub AKC medlem) 

26 januari 2914 

What´s your opinion 
Olika åsikter om händelserna som berör assyrier i 

Sverige och utomlands. Afamia Maraha leder 

programmet och gäster är Afram Yakoub George 

Baryawno och Sonya Aho. 

(Afram Yakoub och George Baryawno 

AKC medlemmar) 

 

30 januari 2014  

Demonstration för Seyfomonument 
Cirka 400 assyrier samlades för att demonstrera till 

förmån för Seyfo-monument i Botkyrka söder om 

Stockholm. Enligt senaste uppgifterna har 

demonstrationen samlat ca 400 assyrier.  

(AKC var en av arrangörer) 

3 februari 2014 

Kan du älska ett annat lag än assyriska 

FF? 

 

I det nya avsnittet av Darbo ftiho diskuterar 

Ashur, Arim och Nemrud kring assyriers kärlek 

för andra fotbollslag än Assyriska. Är det 

acceptabelt att älska Milan lika mycket som 

Assyriska? Hur är det med svenska lag som AIK? 

Är det möjligt att brinna för två fotbollslag eller är 

det som att ha två fruar? (Arim Salci AKC 

medlem) 

 

6 februari 2014 

Seyfomonument i Botkyrka är en 

öppen fråga 
Den 30 januari beslutade fullmäktigemötet i 

Botkyrka kommun att inte bifalla 

medborgarförslaget om ett Seyfo-monument 

som lämnades in av Fehmi Barkarmo. Dock har 
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man beslutat att öppna upp för ett monument som bekostas av assyrierna själva på en 

plats som kommunen anvisar. Programmet Yawmoyo tar upp händelsen och diskuterar 

med Fehmi Barkarmo och Isak Betsimon som är involverade i frågan på olika sätt. Med i 

programmet finns även advokat Maravgi Staifo från Göteborg för att svara på juridiska 

frågor kring monumentet. Assyria TV har bjudit in Gabriel Malki (s), som valde att inte 

rösta för medborgarförslaget, att delta i programmet men han har avböjt. 

(Isak Betsimon AKC medlem) 

10 februari 2014 

Aziz Hawsho om Fader Bedros Shushe  
Den 26 januari 2014 avled prästen Bedros Shushe i Tyskland, 77 år gammal. Han har 

alltid uppmanat det assyriska folket att stå emot kyrkoledningens vanstyre och 

maktmissbruk. Pga. sin hållning i frågan har han alltid hamnat i kyrkoledningens 

skottlinje. Igår höll Aziz Hawsho som var en Fader Bedros Shushes elev ett tal om sin 

lärare under minnesdagen för Naum Faik. 

(Aziz Hawsho bilden t.h. AKC medlem) 

13 februari 2014 

En assyrisk prästs kamp för 

rättvisa 
Den nyligen bortgångne prästen Qasho 

Bedros har gjort avtryck i den assyriska 

historien genom sin frispråkighet och 

kamp mot orättvisa i det assyriska 

samhället, där kyrkan har haft en central 

roll. Kyrkoledare på hög nivå har 

missbrukat sin ställning och inlåtit sig i 

fientliga regimers motstånd mot den 

assyriska nationella rörelsen, vilket resulterade bland annat i att de utestängde 

medlemmarna i assyriska föreningar från kyrkliga tjänster i början av 1980-talet. 

Prästerna Bedros Shushe (Tyskland), Issa Naaman och Munir Barbar (Sverige) vägrade 
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lyda ett så okristligt beslut, som hade tagits av de lokala biskoparna Isa Cicek och Afram 

Abboudi. Två av dem har nu lämnat jordelivet, men deras minne kommer att leva vidare 

som Kristus sanna budbärare. I dagens program tecknar tre av Qasho Bedros gamla elever 

– Aziz Hawsho, Jan Beth-Sawoce och Abdulmasih Barabrahem – ett porträtt av denne 

modige och visionäre präst. 

(Aziz Hawsho AKC medlem) 

15 februari 2014 

Modern Assyrian Research Archive 
MARA, Modern Assyrian Research Archive har under 

flera år samlat ovärderliga dokument som berättar om 

den assyriska folkgruppens moderna historia. Sedan ett 

par år tillbaka är det mesta av materialet tillgängliga på 

nätet. Exempel på det källmaterial som MARA samlar 

in från hela världen kan vara handskrifter, gamla och 

nya historiska fotografier, dokument, tidskrifter, böcker 

och video- och ljudinspelningar. I söndags hade Mara 

et monter i kulturdagarna i Södertälje. Vi passade på att 

göra ett kort intervju med Tomas Beth-Avdalla Från 

Mara. Gå in på Maras hemsida för att läsa om mer 

(Tomas Beth-Avdalla Isik AKC medlem)  

 

19 februari 2014 

Öst-och väst assyriska dialekter 
Aziz Hawsho (AKC medlem) och Yalda Marokil 

diskuterar olika dialekter inom assyriska språket.  

(Aziz Hawsho AKC medlem) 

25 February 2014 

Quiz: Movies and music –  

Assyrian style 
Have you ever tried to translate movies from 

English to Assyrian? Stop. Right now. The trio 

in Darbo ftiho does it for you in this episode. 

Join Ashur, Arim and Nemrud as they compete 

in a quiz of movies and songs – in the Assyrian 

way. Listen to a song and guess which one it is, 

hear the translation of a movie and guess which one they talk about. Are you ready for 

this? 

(Arim Salci AKC medlem t.h. på bilden) 
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Isak Betsimon tackar 
för sig som 
frånträdande 
ordförande för AMI 

3 mars 2014 

Isak Betsimon och Robert Hanna om EU-valet 2014 
Den 25 maj är det val till 

Europaparlamentet. Från Sverige 

kommer 20 kandidater väljas till 

platserna i Bryssel. Två assyrier, 

Robert Hannah (fp) och Isak 

Betsimon (mp) kandiderar för två av 

dessa platser. Vi bjöd in Isak 

Betsimon och Robert Hannah för att 

uppmärksamma vikten om valet till 

EU-parlamentet. Programmet 

modereras av Karin Westerberg 

som är Folkpartiets ordförande i 

Södertälje. 

(Isak Betsimon – AKC medlem) 

24 mars 2014 

Vägen till giftermål 
Hur ska man veta om man vill 

dricka kaffe med sin partner, 

om man måste dricka kaffe för 

att få vara med sin partner? I 

det fjärde avsnittet av Darbo 

ftiho dyker vi in i ett 

undanskymt ämne som berör 

våra ungdomar. Många 

gömmer sig för att de inte kan 

synas öppet tillsammans, andra väljer att trolova sig 

just för att kunna gå ut offentligt. Är det fel på vår kultur? Har vi smittats av det svenska  

samhället? Och vad är egentligen värst för assyrier – sambo eller att gifta sig och skilja 

sig?  

(Akadia Hawsho (t.v.) Och Arim Salci AKC 

medlemmar) 

 

25 mars 2014 

ARS och Assyriska Media Institutets årsmöte 
Assyriska riksförbundet höll nyligen sitt årsmöte i 

Linköping, följt av Assyriska Mediainstitutets 

riksombudsmöte där en ny styrelse valdes för två år. Ninos 

Poli har valts som ordförande till AMI och Sargon Kurt till  

viceordförande, ny i styrelsen finns även Raja Zeitoun från 

Jönköping. Även stadgarna för AMI ändrades så att 
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Ninos Poli håller tal i 
egenskap av nyvald 
ordförande för AMI.  

assyriska föreningar och förbund utanför Sverige ska få möjlighet till medlemskap. 

Programmet varvas med inslag från mötena och röster från deltagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

1 april 2014 

Isak Betsimon kandidat till EU – parlamentet – tal och intervju 
Nationalekonomen Isak Betsimon som kandiderar till EU-parlamentet från Miljöpartiet 

höll också ett kort tal under Akitu. Därefter följer en intervju med Isak Betsimon.  

(Isak Betsimon t.h. – AKC medlem) 

3 april 2014 

Inför assyriskas säsong 
På måndag rivstartar Assyriskas säsong i 

Superettan med hemmamatch mot 

storfavoriten Hammarby. Trion i Darbo ftiho 

diskuterar i detta avsnitt säsongen i allmänhet, 

premiären i synnerhet. Livligt och ivrigt delar 

de förväntningar och förhoppningar inför 

AFF:s fyrtionde år i det svenska seriesystemet. 

(Arim Salci Hawsho – AKC medlem) 

4 april 2014 

Gemenskapskväll med assyrier från 

Ryssland 
Den 1 april bjöd 

AKC tillsammans 

med Inanna 

Familjeföreningen in en grupp assyrier till 

gemenskapskväll. Ryska assyrierna kom för att fira 

Akitu 
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7 april 2014 

Invigning – Assyrien Kulturcenter i Botkyrka 
Igår invigde Assyrien Kultur Center sina nya 

lokaler. Gabriel Baryawno höll ett kort öppningstal. 

I slutet följer en kort intervju med George Baryawno 

som berättar om föreningens verksamhet och 

framtidsplaner. 

 

Gabriel Baryawno – AKC ordförande höll 

öppningstal 

15 april 2014 

MARA – Digitalt arkiv om assyriernas nutidshistoria 
Modern Assyrian Research Archive är ett 

digitalt och fysiskt arkiv med syfte att lokalis- 

era, samla in bevara och tillgängliggöra 

källmaterial och litteratur om assyrier i 

modern tid. MARA är knutet till Faculty of 

Asian and Middle Eastern Studies vid 

University of Cambridge. MARA grundades 

av doktorander och akademiker från olika 

länder intresserade av assyriska studier. 

Exempel på det källmaterial som MARA 

samlar in från hela världen kan vara handskrifter, gamla och nya historiska fotografier, 

dokument, tidskrifter, böcker och video- och ljudinspelningar. MARA:s målsättning är 

att skapa världens största digitala och fysiska arkiv med fokus på assyrier i modern tid. 

MARA stiftelsens ordförande Özkan Ego och Tomas Isik svarar på frågorna om MARA 

som även i behov av ekonomiskt stöd.  

(Tomas Isik – AKC medlem, t.v.) 

17 april 2014 

Förväntningarna på patriark 

Karim 
Som bekant har den avlidne patriarken 

Zakka Iwas lämnat efter sig en kyrka i kris. 

Hans efterträdare har därför stora 

förväntningar på sig att förena alla goda 

krafter som verkar för kyrkans och folkets 

väl. Men det är bara förväntningar. Om och 

på vilket sätt det skulle kunna ske diskuteras av gästerna i studion; fader Gabriel 

Barqasho, kyrkoherde i S:t Jacob av Nsibins katedral i Södertälje, Besim Aho, ordförande 

för samma kyrka, och George Baryawno, assyrisk aktivist med insyn i både kyrkans och 
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föreningslivets bakgrund. Syrisk-ortodoxa kyrkan måste lyftas upp till en nivå där den 

blir en kyrka i tiden och inte låta sig styras som en marionett av olika regimer, är det 

samlade intrycket av diskussionen. 

(George Baryawno – AKC medlem) 

30 maj 2014 

Assyriska föreningar i Hjärta 

Botkyrka 2014 
Lördagen 24 maj firades Hjärta Botkyrka, 

Botkyrka kommuns stora kultur-och idrottsfest i 

Hågelbyparken. Tre assyriska föreningar 

samarbetade och deltog i festlig- heterna.  

(En av deltagarföreningarna är AKC) 

 

24 juni 2014 

Konsert och minnesstund för Joseph Malke 
Söndagen den 8e juni hölls en 

konsert i Assyriska Föreningen i 

Södertälje till minne av 

kompositören och musikern 

Joseph Malke (1948-2014). Aziz 

Hawsho och Hamurabi Bahe 

höll korta tal om Malfono Joseph 

Malke. Ninib Ablahad Lahdo, 

Abud Zazi och Pascal Tuma 

sjöng Josef Malkes låtar. 

Musikorkestern som till stor del 

bestod av Joseph Malkes elever 

leddes av Elias Zazi. 

Minnesdagen arrangerades av 

Assyriska Riksförbundet, Assyriska Föreningen i Södertälje, Assyriska Kulturföreningen 

i Botkyrka och Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. 

(AKC är en av arrangörerna) 

26 juni 2014 

Vad är det som ligger bakom 

attacken mot Baghdede? 
Assyriska Riksförbundets ordförande 

Afram Yakoub som har kontinuerlig 

kontakt med personer från Nineveslätten 

uttalar sig om händelserna i Baghdede. 

(Afram Yakoub – AKC medlem) 
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28 juni 2014 

Vad är det som händer i Nineveslätten? 
I onsdags bröt strider ut några få kilometer söder om 

staden Baghdede som ligger på Nineveslätten. Enligt 

webbtidningen Hujådå har striderna brutit ut när kurdiska 

styrkor som kallas Zerevani höll på att positionerade sig i 

området och därefter ha tvingat bort polisen från den 

checkpoint där det mesta av stridigheterna hade pågått. 

Till följd av striderna har staden Baghdede nästan tömts på 

sina assyriska invånare. 50 000 assyrier har lämnat staden 

på en enda dag. Många ställer sig frågan vad det är som händer i Nineveslätten. Hur det 

kommer sig att 50 000 assyrier flytt på en enda dag? Vad är bakgrunden till striderna? 

Assyriska riksförbundets ordförande Afram Yakoub som har dagligen kontakt med 

personer från Nineveslätten och frilansjournalisten Dikran Ego analyser händelserna och 

försöker svara på frågorna om vad som händer i Nineveslätten. 

(Afram Yakoub – AKC medlem) 

4 augusti 2014 

Unikt familjeläger i Flen 
Den 25-27 juli arrangerade Assyrien Kultur Center i 

Botkyrka ett läger som överträffade förväntningarna. I 

vanliga fall arrangeras läger för ungdomar men den här 

gången ville man göra det för hela familjen. Efter den 

positiva responsen från medlemmarna planerar 

föreningen fortsätta med det även kommande åren. När 

Assyria TV kom till lägret upptäckte vi att männen var 

i köket och arbetade medan alla kvinnor och barn satt 

ute och njöt av den härliga naturen och vädret vilket 

uppskattades väldigt mycket av kvinnorna.  

 

7 augusti 2014 

Nineveslätten är tömt på assyrier – senaste 

nytt om kaoset i Nineve 
Nineveslätten har tömts på assyrierna efter att de kurdiska 

styrkorna flydde sin väg. Dessförinnan har yezidiernas 

fördrivits från sina områden på Nineveslätten. Även de 

kurdiska områdena som Arbil och Duhok sägs vara under 

hot från ISIS. Därför har FNs säkerhetsråd samlats ikväll i 

New York för att eventuellt vidta åtgärder. I studion finns 

Assyriska riksförbundets ordförande Afram Yakoub och 

Assyria TVs reporter Shamoun Zaito för att berätta om det senaste som har hänt. 

(Afram Yakoub AKC medlem, t.v. på bilden) 
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15 augusti 2014 

Liveprogram lockade rekordmånga tittare 
Händelserna och tömningen av Nineveslätten på 

assyrier har visat att assyriernas existens beror helt 

och hållet på egen försvarsstyrka. Kurdiska 

peshmerge milisen som lanserades som assyriernas 

beskyddare flydde i smyg från Nineveslätten när 

Islamiska Staten, IS, terrorister närmade sig. Nu 

kräver alltfler assyrier att de ska beväpnas för att de 

ska kunna skydda sig själva. 

Assyria TV som följer händelserna uppmärksammade det med ett liveprogram som 

sändes igår kl. 20:00. Tittarna fick möjlighet att delta i programmet via telefon. Många 

ville vara med och Assyria TVs växel ringde konstant. Vi har släppt in så många samtal 

som vi har kunnat. Assyrier ringde, från Sverige, Holland, Belgien, Tyskland, Turkiet, 

Schweiz, och USA. Många fler samtal stod i växel kön för att komma fram. Men 

dessvärre stördes programmet av ett strömavbrott i hela studiobyggnaden. Många hade 

mycket att säga om denna livsviktiga händelse. Det stora intresset visar även oss att finns 

ett stort behov av att utveckla Assyria TV och göra det tillgänglig fört tittarna via 

livesändningar. 

 (Afram Yakoub AKC medlem, t.v. på bilden) 

 

31 augusti 2014 

Info om Assyria TV 
Ett system för medlemskap eller donationer för Assyria 

TV har länge varit på gång, men blivit försenat. Nu är det 

klart att lanseras. Ninos Poli, ordförande för Assyriska 

Mediainstitutet, berättar om styrelsens arbete för att 

förbättra ekonomin. Dikran Ego, chefredaktör för Assyria 

TV, redogör för redaktionens personella svårigheter i 

avsaknad av ekonomiska resurser, samt redaktionens 

målsättning och framtida planer. (Ninos Poli – AKC 

medlem) 

 

9 september 2014 

Paneldebatt inför valet 
Den 5 september hölls en paneldebatt mellan assyriska 

politiker från olika partier. Sait Yildiz från Vänsterpartiet, 

Delman Haffo från Moderaterna, Ninos Maraha från 

Folkpartiet och Isak Betsimon från Miljöpartiet deltog i 

panelen som arrangerades av Assyriska Kultur föreningen 

i Norsborg.  

(Isak Betsimon AKC medlem - t.h. på bilden) 
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10 september 2014 

Val 2014 – Esabelle Dingizian & Isak Betsimon 
Miljöpartisterna Esabelle Dingizian, riksdagskandidat och 

Isak Betsimon kandidat till kommunfullmäktige i Botkyrka 

frågas ut av Fehmi Barkarmo. 

(Isak Betsimon AKC medlem – t.h. på bilden) 

2 oktober 2014 

”Boskapsröster bidrar inte till demokrati” 
Hur resulterade valet ur assyriskt perspektiv? Vad 

har valet i Sverige för betydelse för assyrier både i 

Sverige och utomlands? Hur kommer det sig att 

anti-assyriska kandidater får röster från assyrier? 

Varför har valdeltagandet gått ner i Södertälje när 

det gick upp på resten av Sverige? Isak Betsimon, 

George Baryawno och Dikran Ego svarar på dessa 

och många andra frågor som berör valet. 

(Isak Betsimon, i mitten och George Baryawno 

t.h. på bilden - AKC medlemmar) 

9 oktober 2014 

Möte mellan assyriska organisationer om 

Syriens framtid 
Den 2-3 oktober samlades olika assyriska 

organisationer i Spaniens huvudstad Madrid för att 

diskutera Syriens framtid och minoriteternas status i 

den nya Syrien. Enligt uppgifter kommer flera möten 

att hållas för resterande minoriteter i landet. Karam 

Dawie från ADO och Jamil Hanna från GFA gästar 

Assyria TVs studio för att berätta om mötet i Madrid Mötesserien kommer att avslutas 

med en konferens som samlar Syriens alla minoriteter. Mötesserien finansieras av 

EU-parlamentet och administreras av arbetsgruppen som heter Cordoba och har ingen 

koppling till Syriska nationella koalitionen.  

(Jamil Hanna AKC medlem, t.h. på bilden) 

 

11 oktober 2014 

Stödkommitté för Assyria TV 
Styrelsen för Assyriska Mediainstitutet, som driver 

Assyria TV, har utsett en särskild kommitté för att 

samla in bidrag och donationer i Storstockholm. Här 

berättar de om sitt uppdrag och tillvägagångssätt. 

(Aziz Hawsho och George Baryawno AKC medelmmar. George t.h. på bilden) 
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1 november 2014 

”Assyriska kvinnor måste vara mer aktiva i politiken” 
Den 30 september gjorde Assyrien 

Kultur Centers kvinnosektion ett besök 

till Turabdin, Turkiet. Under besöket 

träffade kvinnosektionens medlemmar 

flyktingar som kom från Syrien och Irak. 

Zekiye Cansu, Yildiz Kerimo, Fehima 

Poli och Pervin Poli deltar i programmet 

och berättar om resan som innehöll både 

kultur och politik. 

 

(På bilden fr.h. Zekiye Cansu, Yildiz 

Kerimo, Fehime Poli, Pervin Poli – alla 

är AKC medlemmar) 

4 november 2014 

Utvecklingen av assyria TV 
Styrelsen för Assyriska 

Mediainstitutet, AMI som äger 

Assyria Tv har nyligen samlats på 

en planeringsdag för att lägga fram 

kommande årets strategi för 

kanalen. Ordföranden Ninos Poli 

och ledamoten Afamia Maraha 

(Ninos Poli AKC medlem, t.h.)  

 

18 november 2014 

”Det handlar om en förlorad generation” 
Fast i Istanbul – lördagen den 15 

november anordnade Assyrien 

Kulturcenters kvinnosektion en 

föreläsning om Assyriska 

flyktingarnas situation i Istanbul. 

Föreläsningen handlade om assyriska 

flyktingars utsatta situation i Turkiet. 

Föreläsaren var forskaren Dr. Önver 

Cetrez som arbetar för de assyriska 

flyktingarna i Istanbul sedan flera 

månader inom ramen av ett stort 

projekt med Assyrier Utan Gränser. 
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Filmteamet under inspelning i turkiska 
Assyrien sommaren 2014  

 

 

Assyria TV ägs av Assyriska Mediainstitutet (AMI). AMI bildades 24 september 2011 

och är en självständig organisation. AMI:s konstruktion och organisationsform ger 

Assyria TV en självständig och oberoende ställning, skyddat från påtryckningar, bland 

annat i en av de viktigaste uppgifterna, nämligen att granska organisationer och enskilda 

som har inflytande på beslut som rör folkgruppen. 

Assyria TV har till uppgidt att bevaka frågor med assyrisk anknytning, såväl inom det 

assyriska folket som i övriga omvärlden. Målsättningen är att kanalen skall sprida 

information och kunskap, granska och skapa debatt. 

Assyria TV:s ambition är att erbjuda ett programutbud som ger utrymme åt mångfald och 

skilda åsikter och strävar efter samverkan inom den assyriska folkgruppen kring 

gemensamma frågor. Programutbudet i Assyria TV ska präglas av demokratiska och 

humanistiska värden, utbildningsambitioner, mångfald och kvalitét. Programmen tar upp 

frågor och perspektiv på ett opartiskt och sakligt sätt. 

 

Assyriska Mediainstitutet, AMI - styrelsen 

Ninos Poli  ordgörande (AKC medlem) 

Sargon Kurt  v. ordförande 

Maikel Yakoub  kassör (AKC medlem) 

David Shisha  sekreterare 

Ledamöter:  Afamia Maraha, Raja Zeitoun, Ashur Minas, Aslan Akbas  

Suppleanter:  Josef Cacan, Abgar Gulo 

 

 

Dokumentär ska göra Seyfo allmänt känt 
En videodokumentär om folkmordet 

Seyfo är på gång. Syftet är att 

dokumentären ska visas på olika 

tv-kanaler runtom i världen under 2015 

när 100-årsminnet av folkmordet äger 

rum.  

Trots att den assyriska folkgruppen 

arbetat under flera decennier för att 

uppmärksamma omvärlden på Seyfo 

finns det ännu ingen professionell 

videodokumentär om folkmordet. Nu 

satsar Assyriska Riksförbundet 

tillsammans med producenten Aziz 
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Svante Lundgren t.h. framför stor tack för den 

uppskattning han fick efter att ha tagit emot 

Kulturpriset från AKC:s sekreterare Therese Poli 

Said från Berlin på att producera en dokumentär som ska hålla hög kvalité.  

- Vi har många artiklar, böcker, hemsidor och olika tillställningar som syftar till att 

uppmärksamma folkmordet, men konstigt nog har vi hittills inte haft en videodokumentär 

som riktar sig till utomstående och som visar vad som skedde, säger Afram Yakoub, 

ordförande för Riksförbundet: "En videodokumentär som visas på exempelvis SVT i 

Sverige skulle göra mer för att lära folk om Seyfo än alla andra ansträngningar 

tillsammans, säger han.  

Förberedelserna för inspelningen är redan igång och de första inspelningarna är planerade 

till slutet på sommaren. Projektet som har en budget på över en halv miljon kronor 

kommer att finansieras av olika assyriska organisationer och privatpersoner.  

Målsättningen är att dokumentären ska bli klar lagom till nästa år när assyrier över hela 

världen uppmärksammar att det gått 100 år sedan folkmordet.  

 

www.hujada.com Publicerad: 2014-04-19 

 

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka sponsrade filmprojektet med 10 000 kr 

 

AKC Kulturpris 2013 delades till två personer 
Kulturpriset för 2013 utdelades söndag den 27 april tillsammans med Inanna 

Familjeföreningen. AKC har delat ut Kulturpriser till personer som har engagerat sig i 

assyriernas frågor och hjälpt till med lobby och andra viktiga verksamhetsområden. 

Även Inanna Familjeföreningen ville dela ut liknande priser som resulterade i att båda 

föreningar tillsammans delade ut priset till Svante Lundgren och Margareta Viklund. (läs 

motiveringen nedan) 

 

Arrangemanget anordnades 

i Inannas lokaler. 

Motiveringstalet för Svante 

Lundgren hölls av AKC 

sekreterare Therese Poli och 

för Margareta Viklund Sedi 

Malkey som också har varit 

aktiv i Svenska Kommittén 

för Assyrier och känner 

Margareta sedan bildandet 

av kommittén, i mer än 18 år 

nu.  

Både Svante och Margareta 

framförde ett stor tack för 

priset och för 

uppskattningen de fick av 

båda föreningar. Dagen 

avslutades med mingel. 
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Margareta Viklund till höger mottar sitt pris av Sedi Malkey. 

Foto: IFF  

 

Tack från Svante via mail den 2014-04-28 

Urklipp av mailet: 

 

”Shlomo, 

Först ett tack. Som jag sade igår känner jag mig mycket hedrad av att ha fått ert fina 

kulturpris. Jag säger inte detta av artighet, jag menar det från djupet av mitt hjärta.” 

 

Motivering - uppläst av Therese Poli - AKC sekreterare: 

Svante Lundgren förtjänar Inanna Familjeföreningen och Assyrien Kulturcenters 

Kulturpris för 2013 därför att: 

Han har skrivit många artiklar och två böcker med assyriskt tema. "I svärdets tid. Det 

osmanska folkmordet på kristna minoriteter" (2009) handlar om folkmordet på armenier, 

assyrier och greker. "Assyrierna - från Nineve till Södertälje" (2014) är en översikt av 

assyriernas historia från antiken till vår tid. 

År 2007 var han med och grundade Finland-Assyrien föreningen och 2008-2012 var han 

dess ordförande. I den egenskapen har han uppvaktat två utrikesministrar, en 

inrikesminister och en ärkebiskop samt skrivit brev till europarlamentariker och andra 

beslutsfattare. Han är dock mer opinionsbildare än lobbyist och helst av allt föreläser han 

och skriver böcker. 

Han har varit i många assyriska föreningar och informerat om boken ”The Assyrian 

Harritage”. 

Återigen tackar vi för ditt engagemang 

Motiveringstal av Sedi Malkey – f.d. styrelseledamot för SKA 

Tack Margareta Viklund, för att du har gett oss 18 år av din tid! 

Margareta, 

18 år som ordförande i 

SKA- bara det säger 

mycket om dig som 

person och om ditt 

brinnande engagemang 

för frågor om 

mänskliga rättigheter 

och människans rätt till 

att existera. 

Om jag får nämna ett 

exempel från mängden 

av frågor du har jobbat 

med och lyft upp i 
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SKA, är frågan om "Folkmordet SEYFO" Du var den första personen av oss alla 

engagerade i den frågan som lyfte upp Folkmordet SEYFO I Sveriges Riksdag. Ja nu har 

vi efter flera års kämpande tillsammans med andra assyriska krafter fått ett erkännande 

från Sverige till slut. 

Den insats du har gjort för mitt folk under de gångna 18 åren i SKA var enorm. Men även 

tiden efter SKA har ditt engagemang för mitt folk inte avstannat, du har fortsatt och 

fortsätter fortfarande genom motioner du lyfter upp till svenska kyrkoråd och samfund, 

tar upp olika frågor som rör vårt folk bl.a.  i Syrien , Turkiet men också i resterande 

länder i mellanöstern.   

 

Margareta!  

För oss Assyrier kommer du utan tvekan, för alltid att vara och förbli ihågkommen, som 

en stor personlighet, en kraftfull ledare, en stor politiker, plikttrogen person med stor tillit 

och tilltro, med enorm kunskapsbank, engagerad, men också ödmjuk. Ja listan kan göras 

hur långt som helst!    

Jag önskade i skrivande stund att jag hade lite av din skrivarförmåga och ditt sätt att 

förmedla och författa hyllningstal som du egentligen förtjänar. Du har förmågan att 

plocka upp kärnan ur hjärtan och beskriva det som om det vore en inspelat film..... 

Jag vill lova dig Margareta att de gångna 18 åren aldrig var förgäves, det du har 

implementerat, de fröna som du har sått kommer att fortsätta att grå vidare och växa både 

i SKA och hos assyriska folket. Du har alltid och ofta manat oss till försoning och 

gemenskap, Jag citerar dig.... Söndra = Falla, men Alla enade = Styrka. Du har också 

alltid citerat Winston Churchill ... Never give up, Never give up......Never give up. Tro 

mig vi kommer att följa det spåret! 

 

ETT STORT TACK ÄNNU EN GÅNG 

Prisade för sitt stöd till assyrierna 
Margareta Viklund och Svante Lundgren mottog var sitt pris under söndagen för sitt 

engagemang för det assyriska folket. Priserna delades ut av Assyrien Kulturcenter och 

Inanna Familjeföreningen.  

Politikern Margareta Viklund och författaren Svante Lundgren utsågs till mottagare av 

2013 års kulturpris som delas ut av Inannan Familjeföreningen och Assyrien 

Kulturcenter.  

Margareta Viklund lyfte upp assyriska frågor under sin tid som riksdagsledamot för 

Kristdemokraterna och har även varit ordförande för Svenska Kommittéen för assyrier 

under många år. Hon var den första att ta upp frågan om Seyfo i Sveriges riksdag.  

Svante Lundgren har skrivit ett flertal böcker och artiklar om det assyriska folkets historia 

och nutid. Hans senaste bok heter "Assyrierna - från Nineve till Södertälje". Lundgren har 

även arbetat för att göra assyriernas röst hörd bland politiker och organisationer.  

 

www.hujada.com, 2014-04-28 
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Kort historik om bildandet av Svenska Kommittén för 

Assyrierna, SKA 
Det rådde ingen tvekan om att assyriska folket har varit och fortfarande är förtryckta även 

än idag i modern tid. 

Därför kände jag att det var dags att skapa opinionsbildande kommitté som skall arbeta 

för detta folks mänskliga rättigheter, och lyfta upp sakfrågan och sprida kunskap hos FN 

organ, EU och resterande makthavare världen över. Också sprida kunskap om oss och vår 

situation i de länder där vi bor och lever i.  

Därför var beslutet inte så svårt att fatta, det var en självklarhet från min sida att ta detta 

initiativ och började genast med att sondera terrängen genom att presentera idén för våra 

Riksorganisationer ADO, ADR, och Assyriska Riksförbundet. Svaret var givet. 

Därefter kom jag väldigt snabbt i kontakt med en person vid namn Per Allan Olsson 

dåvarande chef på Rädda Barnen, strax därefter chef på Svenska Röda Korset. Per Allan 

hade tidigare ställt upp för Kurderna och hjälpte dem att bilda en Svenska Kommitté för 

kurderna. Vid det tillfället ställde han krav på kurderna att även assyrierna i norra Irak 

måste få ta del av den hjälpen och inkludera i dem kommittén. 

Åter igen tyvärr historien upprepar sig, Kurderna utnyttjade assyriernas närvaro till sin 

egen fördel i statistiken, därmed fick assyrierna aldrig ta del av hjälpen som tilldelades 

där. Så småningom insåg Per Allan alla deras smutsiga spel bakom galler och hoppade av 

styrelsen med omedelbart verkan. 

Första gången var början av året 1992 som jag tog kontakt med Per- Allan Olsson för att 

få information och kunskapen om tillvägagångssättet för att starta en liknande 

organisation för mitt folk. 

Jag måste ärligt säga att han blev glad och han sa äntligen att assyrierna börjar vakna. Jag 

hjälper jätte gärna till och att du har kommit till rätt person. 

Det stora och svåra jobbet börjar 

I början av mars 1992 började vi febrilt med att söka efter lämpliga personer till den 

tilltänkta styrelsen. Men det allra svåraste och tyngsta och inte minst viktigaste var 

ordförande posten.  Den personen ska vara en duktig och kunnig ledare som skall orka 

axla den tunga arbetsuppgiften, hur hittar vi den personen? Ja frågorna var många. En sak 

var vi i alla fall överens om från början, att ordföranden posten måste vara en person med 

svensk etniskbakgrund, gärna ha en högre politisk position inom politiken eller liknande 

bakgrund var av stor vikt. 

Per Allan och jag var båda lika envisa men också optimistiska över att vi ska hitta rätt 

person, men det får gärna ta tid. ”letandet var som att leta efter en nål i höstacken”. 

Efter 1,5 års letande kom jag i kontakt med en väninna från Göteborg Edibe Yonan, hon 

var då också aktiv i politiken hos KD. Hon tipsade mig om Margareta Viklund som då var 

ordförande för kvinnoförbundet KD. Med hjärtat på rätt plats. 
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Jag kontaktade Margareta omgående, lyckligtvis fortsatte vår täta telefon samtal under 

några månader. Till sist tröttnade du säkert på mig och du sa JA!!, vi ger det en chans. 

Min glädje den dagen var enorm. 

I slutet av mars 1994 d.v.s.2 år senare hade vi vår första interimsstyrelse och vårt första 

SKA- möte med Margareta Viklund som ordförande. Därmed var bildandet av Svenska 

Kommittén för Assyrier, SKA ett faktum vi rodde i hamn. Målet var nått! 

Sedan dess har Margareta Viklund ”ofrivillig” suttit som ordförande i 18 fantastiska år i  

 

Svenska Kommittén För Assyrier SKA. 

Sedi Malkey 

Norsborg 27 april 2014 

 

Recension av Svante Lundgrens bok:  

Assyrierna - från Nineve till Södertälje  
Vilka är assyrier, varifrån 

kommer de och hur hamnade de 

i Södertälje? Hur kommer det 

sig att de har en så speciell 

bakgrund som minoritet och 

varför använder de så många 

olika benämningar om sig 

själva? Svante Lundgren, som 

är gästforskare i judaistik vid 

Lunds Universitet ger oss 

svaren i sin nyutkomna bok 

Assyrierna, från Nineve till 

Södertälje som recenseras här 

av Lennart Warring och Taina 

Kantola.  

 

Svante Lundgren har gjort något som ingen har gjort tidigare. Han har skrivit en 

sammanhållande redogörelse för assyriernas hela historia, från 2000-talet före vår 

tideräkning till idag. Han börjar sin berättelse i det forntida assyriska imperiet där 

assyrierna som lever idag har sina historiska rötter. Det assyriska imperiet var världens 

första stora imperium. Det bestod under nästan 1400 år och hade ett mycket stort 

inflytande på alla Medelhavskulturer. Efter Nineves fall 612 f vt flydde assyrierna till 

landsbygden, men de byggde så småningom upp sina städer och tempel igen. De levde i 

fortsättningen under perser, greker, romare och araber och senare under det osmanska 

styret. Men de blev inte assimilerade och de försvann inte. Lundgren lyfter fram 

forskningen som visar att den assyriska identiteten levde vidare genom språket, kulturen 

och att den assyriska nationen fortlevde som en region vars invånare erkändes som 

assyrier av omvärlden. 
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Assyrierna blev tidigt kristna eftersom mycket av den kristna tron stämde väl överens 

med deras gamla tro. Det kristna korset var ursprungligen symbolen för assyriernas hjälte 

och frälsargud Ninurta. Lundgren påpekar helt riktigt att Ninurtakorset i stort sett är 

utseendemässigt detsamma som fortfarande används i de assyriska kyrkorna. Överallt 

byggde assyrier kyrkor och kloster vars utbildningsnivå var mycket hög redan långt innan 

de europeiska universiteten ens var påtänkta. Lundgren lyfter fram en stor kulturell insats 

som assyrierna har gjort genom tiderna. Få känner till deras insatser idag. Det 

vetenskapliga och filosofiska arvet från det antika Grekland var till stora delar okänt i 

Europa under den tidiga medeltiden. Enligt konventionell historieskrivning bevarades det 

antika grekiska arvet genom den så kallade arabiska översättningsrörelsen som pågick 

under 700- 900-talet. Då översattes grekiska texter till arabiska för att senare översättas 

till latin under 1000-talet av européer. Det var dock assyrier som översatte de grekiska 

verken till arabiska och inte araberna. Tack vare denna insats av assyriska intellektuella 

blev Platon, Aristoteles och Galenos kända i Europa.  

Den blomstrande assyriska kristenheten fick ett förödande slag i Timur Lenks härjningar 

omkring år 1400. Förföljelserna av assyrier tilltog och de sökte skydd utanför sina 

traditionella områden. Under första världskriget drabbades assyrier, tillsammans med 

andra kristna, av ett regelrätt folkmord, Seyfo, år 1915. Assyriernas smärta över 

folkmordet har förstärkts av den turkiska statens inställning som än i dag är total 

förnekelse. Senare på 1960-talet ökade utflyttningen från de assyriska områdena till 

många olika länder, till Libanon, USA, Australien och även till Sverige. Tur Abdin, som 

en gång var ett av de klostertätaste områdena i hela världen är i dag nästan tömt på 

assyrier.  

I boken Assyrierna, från Nineve till Södertälje finns svaren på alla de frågor som 

cirkulerar omkring den assyriska gruppen - vilka är egentligen araméer, vilka är syrianer, 

vilka benämningar är enbart religiösa och vilka syftar till en enhetlig nationell 

samhörighet. Oavsett hur vi kallar gruppen finns de här bland oss som en minoritet med 

en stark kulturell identitet.  

Vi vill verkligen rekommendera Svante Lundgrens bok till alla som vill veta mer om 

assyriernas bakgrund och deras sagolika historia. Bara på 150 sidor och på ett språk som 

är enkelt att förstå hinner författaren berätta alla väsentliga händelser i gruppens historia. 

Boken passar utmärkt för skolundervisning eftersom alla begrepp som kan kännas lite 

främmande för ungdomar, till exempel ordet "diaspora", som betyder förskingring, är 

förklarade på vanligt språk. Sammanfattningsvis kan man säga att Svante Lundgrens bok 

är en riktig pärla. 

 

Lennart Warring, Taina Kantola 

www.hujada.com, 2014-03-18 
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Denna karta 

från 1542 

bygger på 

Ptolemaios 

tabeller från 

100-talet e.Kr. 

Assyrien nämns 

här nere till 

höger  

 

Svante Lundgren fortsätter med sina insatser för 

assyriernas frågor inom olika områden: 

Assyrien på Ptolemaios kartor 

En granskning av antika och medeltida kartor visar att namnet Assyrien användes också 

under den tid då vissa hävdar att så inte var fallet. I denna artikel behandlas kartor 

baserade på en av antikens stora vetenskapsmän, Ptolemaios.  

Assyrien på franska 1600-talskartor  

Klaudios Ptolemaios var en grekisk astronom, geograf och matematiker som verkade i 

Egypten på 100-talet e.Kr. Inom astronomin var han under århundraden det största 

namnet och man använder namnet "det ptolemaiska systemet" om den astronomiska 

världsbild som han utvecklade och som var den dominerande ända fram till Kopernikus. 

Det som intresserar oss här är emellertid hans insatser som geograf och kartograf, det vill 

säga framställare av kartor.  

 

Ptolemaios storverk Geographike hyfegesis (Guide till geografin) dominerade all 

geografisk forskning under århundraden. I det anger författaren namnet och positionerna 

på omkring 8 000 orter i den då kända världen. Till verket hörde också en samling kartor.  

Ptolemaios originalkartor har inte bevarats för eftervärlden, men från och med 1470-talet 

framställde italienska, tyska, spanska, franska, engelska och schweiziska kartografer 

kartor baserade på de beskrivningar och tabeller som finns i hans geografiska storverk. 

Det är intressant att konstatera att på dessa kartor förekommer namnet Assyrien.  

Låt oss ta två exempel. Tysken Martin Waldseemüller gjorde år 1513 en världskarta 

baserad på Ptolemaios. Området i norra Mesopotamien, söder om "Armenia maior" 

(Stor-Armenien) och väster om "Media" (Medien) kallas här "Assyria". Waldseemüller 

använde som brukligt var på 1500-talet latinska namn.  

 

Det andra exemplet är Sebastian Münsters version av Ptolemaios "Tredje karta över 

Mindre Asien", publicerad år 1542 i Basel. Här kallas norra Mesopotamien "Assyriæ 

Pars" (Del av Assyrien). Att man uttrycker det på det sättet beror på att man vill ange att 

det som syns på kartan inte är hela Assyrien utan bara en del av det.  

http://www.hujada.com/article.php?ar=2481
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Nu kan man fråga sig hur det kommer sig att Ptolemaios på 100-talet talar om Assyrien. 

Varken då eller senare på medeltiden då man gjorde upp kartor baserade på hans texter 

fanns det någon stat som hette Assyrien. Det finns en enkel förklaring till detta. Ända 

fram till 1500-talet angavs inte stater eller gränser mellan olika stater på kartor. I stället 

angavs namnet på de folk som bodde där, oberoende av vilken stat som styrde över 

området. Topografiska fakta (naturförhållanden som berg, floder, sjöar) är mycket 

beständiga och i viss mån är olika folks bosättningsområden också det. Det som däremot 

varierar stort över tid är politiska gränser. De äldsta kartorna tog vara på det som var 

beständigt och angav inte politiska gränser. 

 

När det alltså i de kartor som bygger på Ptolemaios talas om Assyrien menas inte att det 

på denna plats skulle finnas en stat som heter Assyrien. Vad som menas är att på denna 

plats bor det assyriska folket.  

 

Antiassyrier kan naturligtvis hävda att Ptolemaios hade fel. Men de kan inte hävda - vilket 

ofta varit fallet - att ingen talade om i nutid existerande assyrier förrän engelska 

arkeologer och resenärer på 1800-talet hittade på att de kristna i Mesopotamien skulle ha 

varit assyrier. Det påståendet har motbevisats för länge sedan. En liten kartografisk 

undersökning gör det på nytt.  

 

Svante Lundgren, författare 

www.hujada.com, 2014-09-27 

 

Assyrien på 

franska 

1600-talskartor 
Som en uppföljning på 

tidigare artikel om 

Assyrien på Ptolemaios 

kartor tar här docenten 

Svante Lundgren upp 

olika franska kartografer 

som pekat ut 

assyriernas land 

under historien.  

Assyrien på 

Ptolemaios kartor  

Den franske 

kartografen Philip de 

la Rue framställde år 

1653 en karta med 

namnet "Armenien 

under kejsar Justinianus tid". Justinianus I var östromersk kejsare från år 527 till sin död 

http://www.hujada.com/article.php?ar=2477
http://www.hujada.com/article.php?ar=2477
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år 565. Den här kartan är alltså skapad på 1600-talet, men strävar efter att visa hur 

Armenien tedde sig på 500-talet. Trots att kartan fokuserar på Armenien så syns också 

grannländerna. Precis som på kartor som bygger på Ptolemaios kallas området söder om 

"Armenia Maior" (Stor-Armenien) "Assyriæ Pars" (del av Assyrien).  

 

De la Rues landsman Nicolas Sanson brukar betraktas som den franska geografins fader. 

Han framställde år 1648 en karta över södra Kaukasus. Kartans namn är "Stor-Armenien, 

Kolchis, Iberien, Albanien". Det här namnet behöver en förklaring. Idag kallas Spanien 

och Portugal för den iberiska halvön och Albanien förknippas med ett land på Balkan. 

Men under långa tider användes Iberien och Albanien som namn på små riken i 

Kaukasus. Ett annat gammal kaukasiskt kungarike hette Kolchis.  

 

Alldels i nedre 

kanten av 

Sanson karta 

står "Assyria". 

Sanson kallade 

alltså norra 

Mesopotamien 

för Assyrien för 

att han 

betraktade de 

som bodde där som assyrier.  

Det är alltså inte bara de kartor som bygger på Ptolemaios som använder namnet 

Assyrien, utan också många andra gamla kartor. Det ska också sägas att det finns kartor 

där Assyrien inte förekommer utan där man använder namnet Mesopotamien. Men redan 

en kort bekantskap med gamla kartor omkullkastar påståendet att man inte skulle ha talat 

om i nutid levande assyrier förrän på 1800-talet.  

 

Svante Lundgren, Docent 

www.hujada.com, 2014-10-04 

 

Böcker till förskola i Istanbul 
Den nystartade assyriska förskolan i 

Istanbul har fått böcker och 

undervisningsmaterial av Assyriska 

riksförbundet i Sverige.  

Nyheten om den första assyriska 

förskolan i Turkiet kom tidigare i år och 

gladde många. Förskolan finns i 

Istanbul där cirka femton tusen assyrier 

lever. Efter en förfrågan från lärare på 

förskolan har Assyriska Riksförbundet i 

http://www.hujada.com/
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Laget tackar supportrarna efter 

söndagens match mot Örgryte. 

Foto: Dikran Ego  

 

Sverige skänkt flera läroböcker till förskolan som saknat egna undervisningsmaterial.  

- Stort tack för böckerna, de är väldigt bra och kommer att hjälpa mig mycket, skrev 

Jenny Cansu, en av lärarna på skolan till Assyriska Riksförbundet när hon nyligen mottog 

böckerna.  

Förskolan som officiellt heter "Mor Afrem förskolan" har cirka tjugo barn i nuläget men 

har en kapacitet på sextio barn. Stiftelsen som äger skolan planerar för att utöka förskolan 

under kommande år till en grundskola.  

Senast en assyrisk skola opererade i Turkiet var för 86 år sedan i staden Mardin.  

 

www.hujada.com, 2014-10-30 

 

Även AKC har skickat många böcker 
På begäran av personer som var insatta i startandet av förskolan i Istanbul, har även AKC 

skickat många böcker i syfte att använda de till undervisningen. De ansvariga hade 

bekräftat mottagandet av böckerna och framförde ett stor tack till föreningen. 

 

Välgörenhetsfest 
Lördag 1/11-2014. Assyriska föreningarna i Stockholmsområdet har gått ihop för 

att samla stöd till nödställda assyrier i Irak och Syrien genom en välgörenhetsfest. 

Festen ägde rum lördag 1 november i S:t Georgis kyrka i Hallunda.  

 

Sångarna Malek Elia, Aksel Kerimo och Nagham Edwar Mousa ställde upp 

ideellt. 

 

AKC var inte medarrangör men hade medemmar som hjälpte till samt att man 

hjälpte till med marknadsföring och biljettförsäljning. 

 

Festen inbringade lite mer än 170 000 kr varav 140 000 kr var från sponsorer. 

Alla intäkter, efter omkostnader, kommer 

att överföras till AUG:s konto. 

 

AFF klarade kontraktet 
FOTBOLL Fotbollsklubben Assyriska FF 

kan se fram emot en ny säsong i 

Superettan kommande år efter att ha gått 

segrande ur kvalmatchen mot Örgryte.  

Säsongen 2014 har varit tuff för Assyriska 

FF som har haft stora problem med 

resultaten. Laget hamnade tidigt i botten 

av tabellen och kämpade för sin 

http://www.hujada.com/
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överlevnad i Superettan in i den sista sekunden av kvalmatchen under söndagen.  

En degradering till division ett skulle innebära stora påfrestningar på 

organisationen som redan dras med stora ekonomiska utmaningar. Att man till 

slut lyckades hålla sig kvar i Superettan är därför av stor betydelse.  

Assyriska FF är ett av få lag i Superettan som inte har lyckats utöka det 

ekonomiska underlaget och är kvar på samma omsättningsnivå som för flera år 

sedan. Utmaningen för klubben blir att hushålla effektivt med resurserna och 

arbeta för att utveckla klubbens ekonomi.  

 

www.hujada.com, 2014-11-10 
 

Presskonferens: A Demand For Action 

(ADFA) i Sverige  
Lördagen den 15 november kl. 10 

arrangerade Assyriska 

Ungdomsdistriktet i Stockholm 

tillsammans med ADFA en 

presskonferens i ABF-huset.  

 

Representanter för ADFA och AUF 

(Assyriska Ungdomsförbundet) 

hade varit i Irak för att se hur det 

såg ut på plats. 600 000 människor, 

de flesta barn, har flytt undan IS 

folkmord på 

assyrier/syrianer/kaldéer, yezidéer 

och andra minoriteter i Irak. Det ser 

likadant ut i Syrien: Kvinnor och 

små flickor kidnappas och säljs på 

marknader, de utsätts för våldtäkt 

och grovt sexualiserat våld, och 

barn torteras och dödas. Män får 

sina huvuden avhuggna inför 

kameror.  

 

Ett folkmord försvinner inte för att man slutar rapportera eller prata om det. 

Svenska medier var mer än två månader sena med att informera om situationen i 

Mosul och Ninveslätten.  

 

http://www.hujada.com/
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Det var först när ADFA aggressivt, på twitter och facebook, adresserade reportrar 

och redaktörer samt politiker som de så småningom började rapportera om 

folkmordet.  Nu var de tysta igen. Samtidigt som till exempel Ninveslätten i 

norra Irak, ett område som motsvarar Gotlands storlek, är helt tömt på sin 

befolkning av IS.  

 

Ashur Minas som var i Irak mellan den 3:e och 10:e november, Josef Shaba som 

också nyligen var där och grundaren av ADFA, Nuri Kino, var på plats för att 

berätta, dela med sig av fakta och svara på frågor.  

 

ADFA visade också videoklipp och bilder från Irak.  

 

Bakgrund:  
ADFA började som en kampanj på sociala medier för att sprida kunskap om 

förföljelsen och grymheterna som FN liknar vid ett folkmord. Hundra år efter 

folkmordet som nästan utrotade dessa minoriteter i skuggan av Första 

världskriget upprepas nu ohyggligheterna. ADFA finns idag i nitton länder och 

driver aktivt informationsarbete om minoriteters situation i Irak och Syrien, samt 

ställer frågor till politiker om hur dessa människor kan få en permanent lösning i 

sitt hemland. ADFA har också talat i den amerikanska kongressen och i 

EU-parlamentet.  

 

Veckoslutskurs med Assyriska kvinnoförbundet  

7-9 november 2014 

”Assyriska kvinnans roll i mellanöstern” 
 

Text & bild: Yuvana Poli medlem i AKC 

 

Assyriska kvinnoförbundet i Sverige AKF bjöd sina medlemsföreningar att delta 

vid en veckoslutskurs som hade temat ”Assyriska kvinnans roll i mellanöstern”. 

På fredagen samlades c:a 35 kvinnor från assyriska föreningar från olika delar av 

Sverige för att delta vid kursen. Kursen ägde rum i Marieborg kursgård i 

Norrköping.  

Efter incheckning och rumsfördelning var det dags för middag. När alla var mätta 

och belåtna drog sig styrelsen tillbaka för att ha styrelsemöte. Resten av 

deltagarna stannade kvar i samlingsrummet och hade trevligt samkväm. Det var 

en härlig stämning och alla var taggade för att knyta nya bekantskaper, prata med 

gamla vänner och i allmänhet umgås med varandra.  

På lördagen var det fullspäckad program. 
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Efter frukosten informerade AKF om genomförda aktiviteter och kommande 

aktiviteter. Styrelsen la fram deras förslag på att genomföra en konferens i 

Istanbul under våren 2015. Styrelsen ville gärna ha synpunkter, förslag på 

innehåll samt förslag på föreläsare av deltagarna. Det diskuterades en stund och 

många kloka tankar kom under tiden.  

Sen var det dags för doktor 

Gabriel Oussi att prata för oss. 

Han gjorde en resa till Irak för att 

se på vilket sätt han kunde hjälpa 

de tusentals flyktingar som 

flydde från sina hem i 

Ninvehslätten. Innan han åkte 

fick han till stånd att ett antal 

läkare träffades här i Sverige för 

att diskutera hur de kunde bidra 

med när det gäller 

flyktingsituationen i Irak. Intresset bland läkarna var stort och alla ville hjälpa till. 

Han åkte till Irak och blev mottagen av Assyriska demokratiska organisationens 

(ADO) medlemmar.  De var med honom under hela hans vistelse. Han åkte runt 

till olika städer. Flyktingarna lever framförallt i skolor och kyrkor men det finns 

även tält och andra byggnader som används. Han konstaterar att hjälpen inte når 

fram till alla städer och byar. Det finns provisoriska, stationära läkarstugor men 

tyvärr finns det inte överallt där behovet finns. Medicin och andra medicinska 

hjälpmedel är det svårt att få tag på. 

När han kom tillbaka träffade han den gruppen av läkare igen. De blev 15 läkare 

från Sverige som bildade en förening som heter ”Ninveh Medical association”.  

Sen dess har de träffats regelbundet och de håller på att lägga en plan på hur deras 

hjälp kan nå flyktingarna i Irak. Deras första teg blir att de startar ett projekt där 

de samlar medicinskt material för att skicka det till Irak. De vill även bilda ett 

antal team med läkare och sjuksköterskor som kan åka runt till ställen där 

flyktingarna finns. 

Det var en mycket intressant föreläsning och vi önskar de lycka till med sitt 

fortsatta arbete.  

Nästa talare på dagordningen var Noursin Oussi Malki. Hon läste Media och 

kommunikation och fick ett stipendium av SIDA.  SIDA är en 

statligorganisation. De delar ut 1 % av Sveriges BNP, vilket motsvarar 400 

miljarder kronor per år, i bistånd. 4 miljarder av detta delar de ut till 

Migrationsverket. 

Noursin valde att åka till Kerala i södra Indien för att genomföra sitt projekt. I 
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Fehime Poli t.v. och Yuvana Poli redovisar 

grupparbete 

Ninsun Ibrahim 

Kerala är den syrisk ortodoxa stor. Hon träffade ättlingar till vårt folk där. De 

startade upp ett projekt som hon fortfarande är aktiv med.  

Efter lunchen samlades vi igen 

för att diskutera frågan ”ÄR 

det viktigt att AKF bygger upp 

ett internationellt nätverk”. Vi 

delades upp i grupper och satt 

blandade med kvinnor från 

andra föreningar.  

Diskussionerna var väldigt 

givande och man fick höra 

många nya åsikter och 

funderingar kring assyriska 

kvinnors situation i andra 

länder. På återsamlingen 

presenterades alla gruppers 

arbete och AKF fick många 

förslag och idéer på hur de kunde gå vidare med sitt arbete.  

Innan vi gick till middagen hann vi med en föreläsning via Skype med Nuri Kino 

och Ninsun Ibrahim som 

kom till kursgården. Nuri 

berättade för oss om ”A 

demand for action”. Hur det 

hela startades och var de 

befinner sig nu. De har 19 

aktiva medlemmar i 17 

länder bl. a. i USA, Kanada, 

Europa, Asien.  

Medlemmarna bildar 

styrelser i de länder de lever 

i. Deras uppdrag går ut på att 

t. ex följa upp det som skrivs 

i medierna och Twittra om 

det. Huvudsätet ligger i Washington. Det är ett brett nätverk som kommer till 

nytta vi många lägen. Allt som de går ut med i medierna finns det belägg för. De 

står för det de uttalar sig om. Facebook och Twitter är de mest frekventa medlen 

och de används flitigt.  Nuri har sedan starten lyckats med att nyhetsbyrån 

uppmärksammar de kristnas situation i Irak. Han har skrivit om vårt folks 

situation i New York Times. Han har närvarat vid tre tillfällen vid möten i Vita 

Huset. Nuri poängterar att det är viktigt att vi måste se oss omkring, se det som 
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Meryem Demirel t.h. tackas av AKF 

ordförande Samira Gergeo 

händer i världen. De gör ett fantastiskt arbete och vi önskar de lycka till med 

fortsättningen. 

Efter middagen samlades vi allihop igen och hade ännu en trevlig kväll 

tillsammans med mycket skratt, allsång och till och med lite dans.  

På söndagen efter frukosten 

presenterade Meryem från ADO 

sitt arbete när hon var i Tur 

Abdin. Hon träffade många 

intressanta människor och 

startade många samarbeten som 

vi hoppas mynnar i goda resultat.   

Som sista punkt hade vi en 

utvärdering av veckoslutskursen.  

Efter lunchen hade alla bråttom 

tillbaka för att hinna till 

Assyriskas kvalmatch i 

Södertälje. 

Det har varit en intressant och 

givande helg. Jag fick nöjet att träffa många fantastiska, kloka och modiga 

assyriska kvinnor. Tack AKF för en mycket bra genomfört veckoslutskurs. Efter 

en sådan kurs får man en ny positiv, energi för att engagera sig i det assyriska 

föreningslivet.  
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 Genomförda aktiviteter 2014 

 
Demonstration om Seyfomonument i Botkyrka 

Torsdag 30 januari arangerade Seyfocenter, i smarbete med bl.a. AKC, en 

demonstration för att påverka beslutet om Seyfomonument i Botkyrka.  

Demonstrationen hölls framför Folkets Hus Hallunda där 

Kommunalfullmäktiges möte ägde rum.   

Ca.300 personer var med och demonstrerade. Både assyriska och turkiska 

mediakanaler uppmärksammade demonstrationen och beslutet som togs av 

kommunfullmäktige som innebär att  ansökan om Seyfomonument är 

besvarad (ej avslag) och därmed ser kommunen positivt på en eventuell ansökan 

om resning av ett monument som dock ska ske på egen bekostnad. 

 

Referensgruppmöte för Elafskolan 
George Baryawno från AKC fick inbjudan att ingå i en referensgrupp för att 

marknadsföra Elafskolan som startade hösten 2014. Många frågor diskuterades 

vid mötet som hölls i Assyriska Föreningen i Södertäljes lokaler. Bl.a. 

diskuterade man hur AKC kan göra för att få målgruppen att intressera sig för att 

anmäla sina barn till skolan samt att AKC skulle bjuda in skolrektorn till 

föreningen för att informera om skolan. 
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 Jens Sjöström    Peter Nyberg 

Avtackning av Jens Sjöström och Peter Nyberg 
Onsdag 19 februari fick AKC inbjudan att närvara på avtackning av Jens 

Sjöström och Peter Nyberg för 

att ha slutat i kommunen och 

börjat andra tjänster. AKC 

representerades av Behiye 

Poli, Yildiz Kerimo, Pere Dag 

och Seyde Hawsho som fick 

lämna presentkort till varje 

person. De tackade AKC för 

presenten och för den tiden de 

var i kommunen och haft gott 

samarbete med bl.a. AKC  

 

ARS & AMI höll årsmöte 
Lördag 22 mars höll Assyriska riksförbundet i Sverige (ARS) och Assyriska 

Media Institutet (AMI) sitt respektive årsmöte i Linköping. 

Gabriel Baryawno och Isak Betsimon representerade AKC vid mötena. ARS 

årsmötet var informativt medan AMI valde ny styrelse. Till ordförande valdes 

Ninos Poli. Frånträdande ordförande var Isak Betsimon, båda är medlemmar i 

AKC.  

 

Stor uppslutning under Akitu-firande 
Assyriska föreningen blev fylld 

till bristningsgränsen när folk 

från när och fjärran kom för att 

delta i nyårs-firandet som blev en 

riktig folkfest.  

Över tusen personer uppskattas 

ha närvarat under lördagens 

Akitufirande i Södertälje som 

därmed tar plats som det största 

nyårs-firande i Sverige på väldigt 

länge. Särskilt från från Örebro och Eskilstuna kom många till firandet.  

- Många goda krafter samverkade för att göra det till den folkfest det blev, säger 

riksförbundets ordförande Afram Yakoub: "Vi tar med oss viktiga erfarenheter 

när vi snart ska börja skissa på nästa års firande som vi vill ska bli större och 

bättre".  
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Foto: Mats Andersson 

 

Flera kända politiker talade under nyårsgalan, Socialdemokraternas partiledare 

Stefan Löfven, integrationsministern Erik Ullenhag och vänsterpartiledaren 

Jonas Sjöstedt. Samtliga betonade bland annat folkmordet Seyfo som en viktig 

fråga för svensk-assyrierna och Erik Ullenhag talade om vikten av Nineveslätten 

som en assyrisk provins i Irak. Isak Betsimon från miljöpartiet och Robert Hanna 

från folkpartiet som båda ställer upp i EU-valet fick applåder för sina löften att 

driva frågor som berör den assyriska folkgruppen.  

 

Flera medier var också på plats och bidrog till att sprida medvetenhet om det 

assyriska nyåret. Assyria TV sände live på webben och fick många tittare från 

olika delar av världen. Expressen tv sände också live från eventet och har lagt upp 

ett inslag som kan ses. Ett tyskt TV-team från Europas största TV-nätverk 

kommer att använda delar av firandet i en kommande dokumentär. Länstidningen 

var på plats med reporter och fotograf.  

 

Programmet började med en tyst minut för den nyligen bortgångne assyriske 

patriarken Zakka I Iwas.  

 

www.hujada.com, 2014-03-30 

 

 

Nyårsfirande och Löfven lockade 1000  
En stor lyckad folkfest. Det 

är den sammanfattande 

beskrivningen av firandet 

av det assyriska nyåret som 

ägde rum i Södertälje i 

lördags.  

 

 ”Bär med er detta: Precis 

som vintern alltid besegras 

av våren, kommer hatet 

alltid att besegras av tanken 

om gemenskap och frihet”. 

Orden är den 

socialdemokratiske 

partiledaren Stefan 

Löfvens. Han var en av de 

politiska talare som tackat ja till att tala vid det assyriska nyåret, Akitu, som 

http://www.hujada.com/


58 
 

firades i lördags. Även integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och 

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt deltog. 

 

Cirka 1000 personer hade slutit upp, många från andra orter i landet varifrån 

bland annat bussar gått.  

 

På scenen hölls tal och bjöds på underhållning. Utanför lekte barn i en hoppborg.  

Några äldre herrar, elegant klädda i kostym står en bit därifrån och diskuterar.  

”Det är som ett utdrag ur någon av Gudfaderfilmerna”. 

Det är Nemrud Kurt, bland annat verksam för Assyria tv, som gör liknelsen.  

– Ja, skriv det, säger han uppmanande. 

– Se hur de gestikulerar. Och de är också från Medelhavsområdet. Skillnaden är 

att de här männen inte har några lik i bagageluckorna, säger han och skrattar, men 

blir sedan allvarligare.  

 

– En sådan här dag, det finns inget bättre än att se kvinnor, män och barn samlade. 

Mest glad är jag för alla barn och ungdomar, att se att de är med i kampen för den 

assyriska folkgruppens överlevnad i Sverige. 

Inne vid ett bord inte långt från scenen sitter familjen Chabo. 

Kinora, 10, viftar med en flagga och ser ut att njuta av dagen.  

– Det kanske främst är för att det är så många från oss som är här, man känner sig 

trygg, säger Rania Chabo, som jämför Akitu med den svenska nationaldagen. 

Hon tycker det är bra att partiledarna visar sig och för fram sina budskap, säger 

hon samtidigt som Löfven kliver ned från scenen. 

 

Afram Yakoub är ordförande på Assyriska riksförbundet, dagens huvudarrangör. 

Han menar att de politiska talarna tog upp frågor som är viktiga för den assyriska 

folkgruppen, att de var pålästa.  

 

– Löfven talade om gemenskap, om våra olika identiteter men samtidigt om den 

svenska gemenskapen vi har tillsammans. Jonas hade större fokus på de assyriska 

frågorna, som att Turkiet måste göra upp med sin historia. Och Ullenhag var 

också mycket bra och visade att han är insatt i våra frågor, säger han.  

Dagen inger hopp, sammanfattar Nemrud Kurt.  

–Vi har funnits som folk i 6764 år. Att se så här många samlade i dag inger hopp 

för framtiden. Det skapar en stolthet för de som inte har det. Och stärker 

stoltheten för de som redan har den, säger han. 

 

Text från: Länstidningen, 30 mars 2014   
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Bilden ovan: Gruppen tackas av under AKITU den 29 mars 

Bilden nedan: det var över 1000 personer som var i Södertälje och firade 

AKITU. 

Assyrier från Ryssland gästar Sverige  

En grupp assyrier på 14 personer från Ryssland besökte Sverige för att närvara på 

AKITU firandet den 29 mars 2014 i Södertälje. 
 

Gruppen kom till Sverige 

på inbjudan av Assyriska 

riksförbundet och vistades i 

Sverige under perioden 28 

mars till 4 april 2014. Det är 

medlemmar i 

organisationen Khaydta 

som på engelska heter 

"National and cultural 

Autonomy of the Assyrians 

of the Krasnodarskiy 

region".  
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De har tidigare besökt assyrier i Tyskland och vill nu stifta närmare bekantskap 

med den assyriska communityn i Södertälje och andra föreningar, berättar Nina 

Georgizova som är kontaktperson mellan Khaydta och Assyriska Riksförbundet i 

Sverige. Huvudattraktionen blev firandet av det assyriska nyåret Akitu i 

Södertälje den 29 mars.  

Det finns uppskattningsvis 50 tusen assyrier i Ryssland. De flesta är ättlingar till 

assyrier från Urmia-området som för hundra år sedan följde med ryska armén in 

Ryssland för att undgå folkmordet Seyfo.  

 

AKC och Inanna firade AKITU tillsammans med 

gruppen från Ryssland 

AKC, tillsammans med Inanna Familjeföreningen, tog tillfället i akt och bjöd 

gruppen till föreningen för en shahro och samkväm för att fira det assyriska nya 

året AKITU som infaller 1 april.   

Tisdag den 1 april 

anordnades firandet i 

Inannas lokaler. Det var 

stor uppslutning. Över 

100 personer var på 

plats. Kvällens program 

innehöll dans musik, 

öppet buffé med många 

rätter. 

Huvudattraktionen under kvällen var utan tvekan de folkdanser som gruppen 

visade.  
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Föreningens ordförande Gabriel Baryawno, håller tal om 

invigningen av nya lokaler. 

Invigningen av nya lokaler – i en positiv anda! 

Assyrien Kulturcenter har som bekant flyttat in i nya lokaler och den 6 april 

invigde man dessa tillsammans med sina medlemmar och en massa 

representanter ifrån olika samarbetsorganisationer. 

 

AKC har haft sin hemvist i Hallunda i över 15 år och beskedet att vi var tvungna 

att lämna lokalerna var ett hårt bakslag för föreningen och dess verksamhet. 

Många befarade för vilka konsekvenserna kunde bli i och med denna flytt. Nu när 

ca två månader passerat sedan vi startade verksamheten igen kan vi konstatera att 

en kulturförening inte är lokalerna den vistas i utan det är medlemmarna som är 

denna kulturförening, detta kulturcenter. Så länge vi har gemenskapen som finns 

i denna förening spelar det ingen roll vart vi är någonstans. 

 

Efter två månader har vi inte märkt av någon stagnation, två av våra viktigaste 

aktiviteter (Dawmo och barnverksamheten) går bättre än förväntat. 

Ungdomsverksamheten har fått en nytändning där vi kan se fram emot ett 

händelserikt år, bl.a. kommer vi att arrangera en fotbollsturnering med fest 

tillsammans med Assyriska Ungdomsförbundet nästa år och det är något vi 

saknat. Vi är säkra på att våra ungdomar kommer visa vilken kapacitet vi har när 

det kommer till stora evenemang. 

 

En positiv anda har genomsyrat våra första månader i de nya lokalerna och 
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Medlemmar från Kvinnostyrelsen, 

fr. v. Pervin Poli, Samfo Kerimo, Behiye 

Poli, Yildiz Kerimo, Fehime Poli 

detsamma gällde invigning. Det inger hopp när över 100 personer tar sig till 

föreningen för att tillsammans inviga lokalerna och visa sitt stöd. 

Vi vill därför passa på att återigen tacka alla som närvarade och överlämnade 

gåvor i olika former; ingen nämnd, ingen glömd som det brukar heta. I det här 

fallet ska vi ändå nämna vår kära 

kvinnosektion som förberedde 

mat och dryck till alla 

närvarande, som vanligt var 

ingen missnöjd eftersom att 

allting var lika gott som vanligt! 

Stort tack till er! 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack 

till vissa av våra medlemmar och 

personal som betytt väldigt 

mycket de senaste månaderna. 

Tack vare dessa eldsjälar har 

övergången till de nya lokalerna 

fungerat på ett utomordentligt sätt. Tiden de lagt ner går inte att räkna längre och 

det är något som uppskattas av alla föreningens medlemmar. 

 

Styrelsen i Assyrien Kulturcenter 

 

AKC höll sin Planeringskonferns 
Lördagen den 26 

april 2014 höll 

föreningen sin årlige 

planeringskonferens i 

föreningens lokaler.   

Syftet med 

konferensen är att 

tillsammans med 

samtliga personer 

som sitter i 

sektionsstyrelser, 

kommitteer och som 

har andra uppdrag diskutera, utvärdera och planera framtida verksamheten. 

Resultatet av konferensen publiceras längre fram i rapporten under rubriken 

”Verksamhetsplan 2014-2015”. 
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Nytt för i år är att den 14 december 2014 hölls en Uppföljning av konferensen för 

samma målgrupp där man utvärderade de tagna besluten vid förra konferensen, 

vad som inte kunde genomföras och varför. 

 

Konsert & Minnesstund för Joseph Malke 
Söndagen den 8:e juni 2014 hölls en konsert i Assyriska Föreningen i Södertälje 

till minne av kompositören och musikern Joseph Malke (1948-2014).  

Verksamheten som har planerats av Assyriska Riksförbundet i Sverige - ARS i 

samarbete med Assyriska föreningen i Södertälje, AKFB och AKC genomfördes 

som planerat i Assyriska Kulturhuset i Södertälje. 

 

Över 300 personer var närvarande. Sångarna Ninib Abdulahad Lahdo, Abbud 

Zazi, Pascal Touma, Gabi Masso och en armenisk musiker ställde upp 

tillsammans med ca.10 personer som ingick i musikgruppen som spelade olika 

instrument. Aziz Hawsho från AKC läste upp en dikt och höll ett korttal om 

Joseph Malke. 

 

Minnesdagen arrangerades av Assyriska Riksförbundet, Assyriska Föreningen i 

Södertälje, Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka och Assyrien Kulturcenter i 

Botkyrka. Assyria TV sände hela konserten. 

 

Malfono Joseph Malke hade 

under flera år undervisat 

musiklektioner i AKC och 

tack vore hans insatser har vi 

flera talanger inom 

musikbranschen. 

 

Bilden är tagen från 2004 

under en musiklektion hos 

AKC 
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Joseph Malke, september 2012.  

Foto: Riad Asmar  

 

Musikern och 

kompositören Joseph 

Malke har gått bort 
Den välkände assyriske musikern och 

kompositören Joseph Malke gick bort 

under fredag eftermiddag den 18 april 

2014. Många av Joseph Malkes sånger 

räknas idag som tidlösa assyriska 

klassiker. Han blev 65 år.  

Den assyriske musikern och 

kompositören Joseph Malke föddes 1948 i Qamishlo. Malkes familj, 

Be-Qasho-Jerjo, är en gren av Grigho-ätten och kommer ursprungligen  

från Midyad i Turabdin. 

 

Malfono Joseph Malke började sin musikkarriär tidigt på 1960-talet. Han spelade 

saxofon i ett lokalt brassband (blåsorkester) som leddes av läraren Hasan al-Turk 

(ursprungligen från Kaukasus). Under mitten av 1960-talet tog Joseph Malke 

musiklektioner av musikern och kompositören Gabriel Asaad i Kulturcentret i 

Qamishlo. Malke lärde sig noter, fördjupade sig i den klassiska orientaliska 

musiken och spelade bl.a. sama'iyat (instrumentala stycken). Under denna tid 

började han även att spela dragspel (ackordion) samt uppträda i kulturcentret 

tillsammans med sina vänner från musiklektionerna George Chachan, Elias 

Dawud, Mohammad Aziz Zaza m.fl. 

 

Malfono Joseph Malke komponerade sin första låt 1967, Rḥimto d leb, som kom 

att spelas in av Jalil Maiilo 1969 och av Ninib A Lahdo 1981. Texten till denna låt 

är skriven av Dr. Abrohom Lahdo. I slutet av 1967 flyttade Joseph Malke från 

Qamishlo till Damaskus, där han kom att spela med stadens radioorkester. 

 

Efter en kort vistelse i Spanien i början av 1970-talet flyttade Malfono Joseph 

Malke till Sverige. Det var här i Sverige som hans kreativitet och produktion 

började blomma och ta sin form. 1975 grundar han musikgruppen Babylon 

(Gudo d Bobel) tillsammans med Afram Asaad på oud, George Sawma på 

derbakke, med de två bröderna och diakonerna Samaan och Boutros Hadrouli vid 

sång. Joseph Malke var den förste professionelle assyriske musikern och 

bröderna Hadrouli de första assyriska sångarna i Sverige. Joseph Malke spelar 

dragspel i bandet. Under de närmast följande åren skulle bandet komma att spela 

i olika assyriska fester och evenemang runt om i landet. 1979 spelade bandet in 
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sitt första och enda album, som innehåller bl.a. låten Men Beth-Nahrin athyono, 

musik av Joseph Malke, sång och text av Lina Haffo. 

 

Malfono Joseph Malke var en genuin multi-instrumentalist. Utöver saxofon och 

dragspel spelade han även fiol och framförallt oud, som skulle komma att bli hans 

huvudinstrument. Med sitt skickliga spelande kom han att bli en motor för den 

assyriska folkmusiken i Sverige de följande 30 åren i Sverige. Så småningom 

skulle Gudo d Bobel att gå samman med den av Ninib A Lahdo ledda 

musikgruppen Gudo d Shamiram under det nya namnet Gudo d Ishtar. Joseph 

Malke och det nya bandet hade en framträdande roll i Assyriska konstnärernas 

förbund i Sverige, som bildades 1979 på initiativ av Assyriska riksförbundet. 

Joseph Malke skulle komma att leda förbundets olika musikprojekt de 

kommande åren i egenskap av musikledare. Gudo d Ishtar spelade in ett första 

album med barnvisor 1980, Ninib A Lahdos första album 1981, och ett andra 

album med barnvisor 1983. Samtliga tre album innehåller låtar komponerade av 

Malfono Joseph Malke, idag klassiker bland många assyrier; Ethmol emar 

malfono, Toxu toxu ḥabibe, Tate tate m.fl. 

 

Malfono Joseph Malke ackompanjerade på oud och dragspel i ett musikalbum av 

Sardanapal Asaad 1983, och i två musikalbum av Mona Betros 1984 och 1986. 

Under det sistnämnda året komponerade Joseph Malke en av sina mest älskade 

låtar, Tex ḥawro d ḥulme, som kom att spelas in av Fuad Ispir. Texten till sången 

är skriven av George Shamoun. Andra populära låtar komponerade av Joseph 

Malke är Azzan lu shahro av Jacob Malki 1991, Kroḥmallox ḥabib, Cashtar w 

Tammuz, och Clayme du futbol av Juliana Jendo åren 1993 och 1995. 

 

Malfono Joseph Malke var musiklärare genom åren och hade många elever. 

Bland de elever han undervisade kan nämnas medlemmarna i Gudo d 

Qenneshrin, Gabi Masso och Yaakob Danho m.fl. På senare år var Joseph Malke 

medlem i Suroyo TV:s musikband och uppträdde i flera olika direktsända 

tv-program. Bland de senare låtar Malfono Joseph Malke gjorde kan nämnas D lo 

mi ḥubaydax, Way Way, Ḥabibto du lebo av Pascal 2007, och skrivna av 

Abdelmasih Shamoun. 

 

Malfono Joseph Malke hedrades vid ADO:s 50 års jubileum i Södertälje i augusti 

2007 med ett hederspris för sin kulturella livsgärning. Den 29 november 2009 

arrangerade Syriac Music-Kören en konsert i Estrad Folkets hus som hyllning till 

Joseph Malke. Hans mest älskade låtar framfördes i konserten, som leddes av Issa 

Habil. 
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Bilden fr. v. Sargon Hawsho (moderator), 

Metin Rhawi (s), Isak Betsimon(mp), Robert 

Hanna (fp) 

Malfono Joseph Malke lämnar efter sig inte bara en sörjande familj med två barn, 

dotter och son, utan också ett musikarv som vi inte bör glömma bort. Hans 

bortgång är en stor förlust för den assyriska musikkulturen och det assyriska 

folket. 

 

Assyriska Riksförbundet beklagar sorgen och skickar sina djupaste kondoleanser 

till Malfono Joseph Malkes familj. Må han vila i frid. 

 

www.hujada.com, 2014-04-21 

 

Debatt om EU valet  

AKC, i samarbete med Inanna 

Familjeföreningen, anordnade 

en debatt söndag den 27 april 

om EU valet som var den 25 

maj. Till denna dag bjöds 

assyriska och svenska politiker 

som har kandiderat till EU 

parlamentet. Bland de inbjudna 

var Isak Betsimon (mp), tillika 

medlem hos AKC. Andra 

närvarande politiker var Robert 

Hanna (fp) och Metin Rhawi (s). 

 

Dagen började med fika. Efter välkomsttal började paneldebatten där 

kandidaterna presenterade sig och berättade om sina mål i EU parlamentet om de 

kommer in. Därefter följde diskussion och frågor. Debatten hölls i Inanna 

föreningens lokaler. 
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AUG årsmöte 

Söndag 11 maj höll Assyrier Utan Gränser (AUG) sitt årsmöte i AKC:s lokaler.  

Flera medlemmar från AKC var närvarande och är med i olika poster. Nuvarande 

styrelsens mandatperiod är till nästa år. 

 

AKC medlemmar besökte AFF 

Söndag 11 maj var AKC inbjudna att träffa Assyriska FF styrelse.  

De ca.15 personer som var närvarande fick bra bemötande av bl.a. Assyriskas 

ordförande Ninib Kino som informerade om AFF och dess visioner – kortsiktiga 

och långsiktiga. Det var givande information vi fick under mötet.  

Föreläsning av Gabriel Afram 
 

Söndag 18 maj föreläste Gabriel 

Afram om sin nya bok. Boken 

handlar om de förfalskningar 

och ändringar som några från 

kyrkoledningen har gjort mot 
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den assyriska benämningen. Det var en mycket intressant och givande 

föreläsning. Även Assyria TV var på plats och filmade hela föreläsningen. 

 

Assyrisk kultur under Hjärta Botkyrka 

Lördag 24 maj hade AKC tillsammans med Inanna och AKFB Norsborg 

föreningar deltagit i Hjärta Botkyrka i Hågelbyparken. AKC ansvarade för grillen 

medan AKFB för dansuppvisning där föreningens dansgrupp, som består av barn 

under 15 år, visade två danser.   Därefter fick även publiken dansa. Inanna 

ansvarade för barnaktiviteterna. AKC ansvarade även för korvservering till 

barnen (ca.40 barn fick servering) och för övriga barnaktiviteter.  

 

Hjärta Botkyrka 2014 
Lördagen 24 maj firades Hjärta Botkyrka, 

Botkyrka kommuns stora kultur-och idrottsfest 

i Hågelbyparken. I strålande solsken och 

sydeuropeisk värme fylldes Hågelbyparken åter för att hylla det rika kultur och 

idrottsutbud som finns i Botkyrka. Dagen där föreningslivet hyllas och glänser 

tillsammans med kommunens kulturaktörer. I vad som kan liknas med en buffé 
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av prova på aktiviteter blandades i år allt 

från att tova stenar och pop up idélab 

med interaktiva fotoutställningar, 

boxning, sambafotboll och 

mountainbikebana. Hjärta Botkyrkas 

matmarknad bjöd åter igen på härliga 

smakupplevelser tillsammans med 

Anna Giertz mysiga café och grillarna 

gick varma runt om i parken. 

På scenerna kunde publiken bland annat se dans, rock, pop, hip-hop och sjunga 

allsång. Ung Cirkör hadepremiär på sin nya fartfyllda street show och efteråt 

kunde besökarna prova sina akrobatiska talanger med Cirkör in the Hoods. 

Scenskolan FEJM firar i år sitt 30-års jubileum 

och stod i år för dagens överraskning med en 

sk.”flash mob” där FEJMs elever plötsligt fyllde 

gräsmattan med dans och sång 

- Det här är verkligen en dag för hela familjen, 

alla åldrar. Hjärta Botkyrka är som ett koncentrat 

av allt det som finns att göra hela året runt om i 

Botkyrka. Det blir tydligt vilken levande kommun Botkyrka är. Så många aktörer 

samlade  på samma plats  är fantastiskt, säger kommunens projektledare Oskar 

Ling. Min familj är här och barnen är helt i gasen av alla nya intryck, jag är lite 

avundsjuk på dem som hinner ta del av dagens alla aktiviteter. 

- Botkyrka kulturskola imponerar med sin stora spännvidd och talang. Ett 

exempel är årets mottagare av Botkyrkas 

barn- och ungdomskulturpris – Joline 

Granath, och Gabriella Sjögren, båda 

tidigare elever i Kulturskolan. 

Under högtidliga former prisades 

Botkyrkas stjärnor inom kultur och idrott. 

Botkyrka kulturstipendium, barn- och 

ungdomskulturpriset och Botkyrkas 

stjärnor 2014 delades ut av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ebba Östlin 

och kultur-och fritidsnämndens ordförande Mattias Gökinan. 

Botkyrkas barn- och ungdomskulturpris 2014 tilldelas Gabriella Sjögren och 

Joline Granath och Botkyrkas kulturstipendium 2014 tilldelas Ahmed Nuru 

Hussen. Botkyrka idrottsstipendium tilldelas Esra Kisa och Peter Huglow. 

 
Fotograf: Camilla Carlquist, Text från: www.botkyrka.se, 2014-05-27 

 

http://www.botkyrka.se/
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Krismöte om Nineveslätten 
Söndag 6 juli 2014 kallade 

ARS sina medlemmar till 

krismöte med anledning av det 

som sker i Nineveslätten i Irak. 

Det var stort intresse och 

många personer var 

närvarande. Det som var 

positivt att det var stort 

intresse av de närvarande att 

lyssna och även bidra med nåt. 

Mötet hölls i assyriska 

Föreningens lokaler i 

Södertälje. Ca.15 personer 

från AKC var närvarande.  

 

Unikt familjeläger på Ansgarsgården 

Den 25-27 juli genomfördes för första gången någonsin, under AKC:s regi, ett 

familjeläger.  

Dessa tre dagar spenderades på Ansgarsgården, Flen. Årets läger skiljde sig från 

de gångna årens sommarläger vars målgrupp var barn och ungdomar, denna gång 

var alltså tanken att hela familjen skulle vara på läger tillsammans.  

 

Ansgardsgården rymmer 80 platser vilket också var målet vad gäller antalet 

deltagare. Till vår stora glädje var intresset väldigt högt och vi lyckades tillslut få 
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plats med hela 88 deltagare efter lite kreativitet. De som inte fick plats fick istället 

möjlighet att komma på lördagen för att tillbringa hela dagen på lägret utan 

övernattning. Totalt hade vi 23 besökande under lägret varav fem personer från 

Assyriska riksförbundet och Assyria TV. 

 

Lägret skiljde sig från andra läger i många avseenden; målgruppen som 

omfattade alla åldrar men även att kökspersonalen och ledarna bestod av lägrets 

deltagare. Det var med stort glädje deltagarna tog ansvar och genomförde sina 

arbetsuppgifter. Värt att nämna är att köksarbetet och matlagningen utfördes av 

männen, på initiativ av männen. För mig är detta initiativ ett resultat av AKC:s 

ständiga arbete med jämställdhet. 

 

Under dessa tre dagar tillät vädret oss att spendera den mesta av tiden utomhus 

där man bl.a. spelade fotboll, volleyboll, badade, paddlade kanot och dansade till 

tonerna av härlig assyrisk musik som ekade i lägergården konstant från första till 

sista timme. Lördagen var förmodligen den trevligaste dagen med alla besök där 
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vi hann med en 5-kamp med traditionella lekar, en stor grillning, filmande och 

intervjuer av Assyria TV samt uppskattad information av ARS ordförande Afram 

Yakoub om assyriernas utsatta situation i Irak och Syrien. Dagen avslutades med 

en fest ända in på småtimmarna. 

Deltagarna har varit 

genomgående postiva i 

sin kritik efter lägret. 

Det enda man klagat på 

är att lägret varit för 

kort! Och jag kan bara 

hålla med, detta läger 

kommer vi att minnas 

för en lång tid framöver. 

Jag vill därför ta tillfället 

i akt och tacka alla 

familjer för deras 

närvaro som gjorde detta 

till tre oförglömliga 

dagar. Ett speciellt tack 

till vissa deltagare som 

tog på sig ansvar att arrangera olika aktiviteter (bl.a. 5-kampen) som gjorde detta 

läger ännu bättre. Men i 

slutändan är det ändå 

föreningens personal som jag 

mest av alla vill tacka. De har 

dragit det stora lasset vad gäller 

förberedelser och planering 

innan lägret, genomförandet 

under lägret samt all efterarbete 

och uppföljning efter lägret. 

Stort tack för en 

av de mest 

lyckade 

aktiviteterna på 

länge!  

 

Med dessa ord 

sätter vi punkt för 

årets familjeläger 

samtidigt som vi 
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ser fram emot nästa. Men innan dess händer mycket spännande den närmaste 

tiden, föreningen öppnar igen den 4 augusti och förhoppnigsvis får vi samma 

uppslutning kring aktiviteterna som på lägret. 

Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar med många soliga dagar! 

 

Gabriel Baryawno, ordförande  

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka  

 
 

 

 

 

 

 

Assyria TV om lägret:  
Unikt familjeläger i 

Flen! 
Den 25-27 juli arrangerade 

Assyrien Kulturcenter i 

Botkyrka ett läger som 

överträffade förväntningarna. 

I vanliga fall arrangeras läger 

för ungdomar men den här 

Kort fakta om lägret: 
Datum: 25-27 juli 2014: 

Antalet deltagare: 88 

Gäster 18 

Särskild bjudna gäster 5 (ARS, Assyria TV) 

 



74 
 

Bilden fr. v. Sargon Hawsho (moderator), Sait Yildiz (v), 

Linnart Shabo (s), Isak Betsimon (mp), Ninos Maraha (fp) 

gången ville man göra det för hela familjen. Efter den positiva responsen från 

medlemmarna planerar föreningen fortsätta med det även kommande åren. När 

Assyria TV kom till lägret upptäckte vi att männen var i köket och arbetade 

medan alla kvinnor och barn satt ute och njöt av den härliga naturen och vädret 

vilket uppskattades väldigt mycket av kvinnorna.  

 

Återträff för lägerdeltagare  

anordnades söndag den 26 oktober. Dagens aktiviteter var fokuserat på aktiviteter 

för barn. Läs mer om återträffen nedan under rubriken Barnverksamhet. 

 

Valinformation 
Den 7 september 

2014 annordnade 

AKC i samarbte 

med Inanna 

Familjeföreningen 

valinformation.  

Fyra assyriska 

politiker var med 

och informerade 

om sina visioner 

och de frågor som 

de tänker ta upp 

om de kommer in i 
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olika platser. Dessa var Isak Betsimon, Sait Yildiz, Linnart Shabo och Ninos 

Maraha. Informationen hölls i Inannas lokaler.   

 

Seyfo Center höll sitt årsmöte 

Söndag 19 oktober höll Seyfo Center i Sverige sitt årsmöte i AKC:s lokaler. 

Fehmi Barkarmo omvaldes som ordförande för ytterligare två år. Isa Demir och 

Peter Butros (AUF ordförande) valdes som ledamöter.  

 

Minnestund för Lennart Warring 

AKC har i samarbete 

med Seyfocenter och 

Assyriska 

Kulturföreningen i 

Botkyrka hållit 

minnesstund för 

Lennart Warring efter 

begravningen som ägde 
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Referensgruppen möts i Tullinge i mars 2013 

för att diskutera boken Assurs folk.  

Fr h: Lennart Warring, Taina Kantola, Fehmi 

Barkarmo och lille Aday Kurt Haninke. 

Foto: Augin Kurt Haninke.  

 

rum i tullinge.  

Minnesstunden hölls i AKC:s lokaler fredag den 12 december 2014, mellan kl. 

13.00 och 15.00 med mat, fika och tal.  

Fehmi Barkarmo var en av talarna. Minnesstunden började med att George B. 

hälsade alla välkomna.  

Behiye Poli, Seyde Hawsho, Pero Dag och Yildiz Kerimo från Kvinnostyrelsen 

hade ställt upp med att laga en del av maten och hjälpte till med serveringen. 

Ca.40 personer var närvarande.  

 

Till minne av Lennart Warring 

Augin Kurt Haninke - Journalist www.hujada.com 

  
Döden ryckte hastigt bort författaren och översättaren Lennart Warring. Han har 

visserligen bidragit till att öka insikten om assyrisk litteraturhistoria och dess betydelse 

för civilisationens utveckling. Men han hade ännu fler intressanta projekt i sikte, 

däribland en djupanalys om assyrisk filosofis påverkan på grekiska klassiker som Platon, 

skriver hans gode vän Augin Kurt Haninke.  

 

Lennart Warring avled i ett sjukhem i 

Norsborg söndagen den 16 november 

2014 i sviterna av en mycket sällsynt 

sjukdom som kallas Churg-Strauss 

syndrom, som drabbar ungefär en på 

miljonen. Sjukdomen innebar att han 

var överkänslig och allergisk mot 

vissa födoämnen och hade astma. Det 

tog flera år för läkarna att ställa rätt 

diagnos. Men när det väl var gjort fick 

han behandling och kunde leva ett 

mer normalt liv i sin enkla lägenhet i 

Tullinge.  

 

Under den gångna sommaren blev 

han dock akut sjuk och behövde 

behandling. Efter en kort vistelse på 

sjukhus skulle han vårdas hemma. 

Men av någon anledning fick han fel 

dos kortison. Det ledde till att han blev förlamad och sängbunden. Hans goda vän Taina 

Kantola försökte hjälpa honom att komma till ett vårdhem, eftersom hemtjänstens 

insatser inte längre täckte hans vårdbehov. Men Botkyrka kommun avvisade ansökan. 

Till slut uppmärksammades saken i tidningen Aftonbladet i oktober och då ändrade sig 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19675354.ab
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kommunen. Men skadan var redan skedd. Några veckor senare var Lennart så svag och 

mager att han tynade bort förtvivlad och deprimerad. Han lämnar en syster och många 

nära vänner i sorg och saknad.  

 

Lennart var en oerhört begåvad och bildad man med en Filosofie licentiatexamen i 

Filmvetenskap. Han skrev sin licentiatavhandling Hotet från Ovan om Science fiction i 

film. Han var intresserad av Jungiansk filosofi och var studierektor på Institutet för 

analytisk psykologi i Stockholm 1995-96. Numera är institutet nedlagt. Lennart hade 

också läst idéhistoria och sociologi och var välbevandrad i forntida kulturer, myter, 

vetenskapshistoria och litterära källskrifter. Assyrisk och mesopotamisk litteratur låg 

särskilt varmt om hjärtat hos honom. Han lärde sig till exempel sumeriska för att kunna 

översätta den mångtusenåriga poesin om kärleksgudinnan Inanna, som senare kom att 

heta Ishtar hos assyrierna. 

 

Jag lärde känna Lennart första gången när jag bevakade en litteraturafton i Hallunda 

Folkets hus 2001 då nyöversättningen av Gilgamesh-eposet skulle presenteras. Jag 

spelade in hela evenemanget för Sveriges radios assyriska sändningar. Lennart Warring 

och Taina Kantola hade nyligen översatt assyriologiprofessorn Simo Parpolas version av 

världens äldsta skrivna epos från akkadisk-assyriska. Boken kom ut på Natur och Kultur 

2001 och utsågs av Kulturrådet till att ingå i kategorin Alla tiders klassiker. 

 

Därefter bildades ett sällskap som fick namnet Gilgamesh-sällskapet. En av 

medlemmarna var Fehmi Barkarmo som har varit en nära vän åt författarparet och 

drivande i Gilgamesh-sällskapet. Sällskapet har aktivt spridit kunskap om den 

mesopotamiska kulturen och dess insatser för eftervärlden. Författarna blev inbjudna till 

föredrag och litteraturevenemang på bibliotek och skolor. De fascinerade åhörarna med 

intressanta berättelser om forna hjältar som Gilgamesh, som sökte meningen med livet 

och till slut fann hemligheten bakom skapelsen. Efter Lennarts död skrev kollegan Taina 

så här om Lennarts förhållande till Gilgamesh: 

När Lennart var i form gillade han att gå omkring och fundera på gåtor. Gåtornas gåta 

var Gilgamesh-eposet. "Han skådade hemligheten, uppenbarade det dolda... Han 

bevarade berättelsen om tiden före Floden för eftervärlden. Leta efter kopparkistan med 

lertavlan, öppna bronslåset, öppna locket till hemligheten! Läs berättelsen om den man, 

Gilgamesh, som gick igenom alla lidanden." Så börjar Gilgamesh-eposet. Och även 

Lennart gick igenom ofattbara lidanden, och även han bevarade berättelsen om tiden 

före Floden för eftervärlden. 

 

Hösten 2011 kom Lennart och Tainas nästa bok Inanna - Skymningens drottning på 

bokförlaget Atlantis. Boken är översatt från det sumeriska originalet. Också den utsågs 

till Alla tiders klassiker.  

 

Sedan kom nästa projekt att handla om en bok med titeln Assurs folk. Fehmi Barkarmo 

och jag har under de senaste två åren varit referenspersoner och tagit del av varje kapitel 

som höll på att skrivas färdigt. Boken är en sammanfattning av forntida assyrisk litteratur, 
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vetenskap, filosofi och religion som resulterat i kristendomens gryning och som lade 

grunden för det västerländska kulturarvet via Grekland. Författarna själva beskrev 

innehållet så här i en presentation för förlaget: 

"Boken kommer att inkludera samhällsformer, kultur, ekonomi, vetenskap, religion, 

filosofi och litteraturhistoria. Vi kommer att lyfta fram historiska perioder, händelser, 

vetenskapliga och kulturella insatser som idag är okända för många. Boken ska skildra 

den etniska och kulturella kontinuiteten hos det assyriska folket genom historiens förlopp. 

För att få ett så stort faktaunderlag som möjligt kommer vi inte bara använda skriftliga 

källor utan även intervjua assyrier som besitter i olika former av specialkunskaper. Vår 

avsikt är att skildra saker som assyrier själva anser vara av särskild stor vikt." 

 

Fehmi Barkarmo har också ordnat med sponsorer för projektet som blev klart under våren 

2014. Boken var planerad att ges ut av bokförlaget Atlantis under hösten samma år, men 

Atlantis backade plötsligt ur samarbetet med hänvisning till ekonomiska problem. 

Författarna presenterade projektet för en f d medarbetare på Atlantis, som gick över till 

Natur och Kultur. Han föreslog en uppdelning av materialet i två böcker, men mitt i dessa 

förhandlingar insjuknade Lennart och kunde aldrig mer återhämta sig. Nu lovar Taina att 

hon ska se till att göra klart arbetet som krävs och att hon också ska skriva en kortare 

version av Assurs folk. Sponsorerna kommer att få utförlig information när projektet har 

fått sin nya form, hälsar Fehmi Barkarmo. 

 

Ett vanligt misstag som nutida författare gör är att tolka forntiden med dagens ögon. Ett 

exempel var när det unga språkgeniet Ola Wikander skrev en märklig kommentar om 

Gilgameshs relation till vännen Enkido. I en av sina böcker, jag tror att det var I döda 

språks sällskap, insinuerade Wikander att vänskapen mellan Gilgamesh och Enkido kan 

ha varit mer än bara vänskap, att döma av den tolfte tavlan i eposet. När jag läste det 

vände jag mig till Lennart Warring, som var expert på Gilgamesh-eposet och fornassyrisk 

litteratur, och frågade om det kan ligga någon sanning i Wikanders påstående. Han 

avfärdade det med bestämdhet och sade: "Det förekommer ingen homosexualitet i 

assyrisk litteratur. Det betyder inte att det inte förekom homosexualitet bland assyrierna, 

men till skillnad från grekisk litteratur finns det över huvud taget inte omnämnt i assyrisk 

litteratur. Det är en främmande tolkning som den unge Wikander gör".  

 

Lennart Warring kunde sitt ämne. Nu finns han inte längre bland oss men hans insatser 

för vår kultur och historia kommer att minnas av varje assyrier som kämpar för att bevara 

detta anrika kulturarv för eftervärlden. 

 

Ps! Lennart Warring kommer att begravas i Tullinge kyrka fredagen den 12 december 

klockan 12: 00 med en efterföljande minnesstund på Assyrien kulturcenter, AKC i Alby 

kl 13:00. Alla är välkomna! 

 

Augin Kurt Haninke, Journalist 

www.hujada.com, 2014-11-27 
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Dagcenterverksamheten ”Dawmo” 9:e året 
Flyttningen till nya lokaler under februari 2014 hade mötts med stort besvikelse 

av deltagarna. Det var just den gruppen som kom att drabbas med tanke på 

obekväma kommunikationer till de nya lokalerna.  

 

Först den 6 mars 2014 kunde vi starta verksamheten efter att det ha tagits 3 

månader att flytta och iordningställa nya lokalerna för att kunna börja med 

aktiviteterna igen. 

 

De nya lokalernass obekväma geografiska läge har satt en stor prägel i 

verksamheten. Efter årets slut har vi tappat ca. 25 % av deltagarna jämfört med 

2013. Men verksamheten har förflutit som vanligt. Vi har försökt att locka 

deltagarna till verksamheten tack vare det välgenomförda, kvalitativa och 

välorganiserade arbetssättet.  

 

Föreningens ledning gör allt för att hitta andra mer lämpliga lokaler som är lättare 

att ta sig till. Om inte föreningen hittar nya lokaler finns risken att antalet 

deltagare kommer att minska i framtiden vilket var motsatsen i de gamla 

lokalerna då det ökade hela tiden. Det är vår förhoppning att lokalproblemen 

lösas de närmaste åren innan det är försent. 

 

George Baryawno, projektledare 

 

Dawmo dagbok - Genomförda aktiviteter  
 

Mars  

6/3-2014, nystart för vårtermin. Första dagen i de nya lokalerna. Verksamheten 

har börjat sent p.g.a. flyttning och renovering av nya lokaler.  
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Deltagarna var glada över att verksamheten startat ogen och tycke om nya 

lokalerna. Det enda negativa är att det är svårt att ta sig till lokalerna p.g.a. att 

busshållplatserna är lite för långt ifrån lokalerna. 

13/3-2014, information om att anordna sommarläger i början av juni som 

avslutning för vårtermin. Fortsätter med planeringen vid kommande tillfällen. 

18/3-2014, Nadia Touma från landstinget höll föreläsning om hälsa med tema om 

rökning och dess negativa konsekvenser. Hon höll en föreläsningsserie hela året 

med olika teman. 

25/3-2014, Nadia Touma höll 

föreläsning om hälsa med tema 

om allergi  

* Antalet deltagare under 

månaden var över 

förväntningar med tanke på 

nya lokalernas geografiska 

läge. Det är svårare att ta sig till 

dessa lokaler än vad det var i de 

gamla. Det är föreningens förhoppning att antalet deltagare ska öka till över 40 i 

snitt. 

 

April  

1/4-2014, Assyriskt 

Nyår. Firades 

tillsammans med en 

grupp assyrier (11 

personer) som var på 

besök från Ryssland. 

De är ättlingar till de 

assyrier som hade flytt 

till Ryssland från Iran 

under första 

världskriget.  Gruppen informerade om assyrierna i Ryssland, deras kulturella 

verksamhet och hur de har lyckats bevara det assyriska språk och kulturen. Dagen 

avslutades med att 

gruppen visade upp några 

assyriska danser. 

 

8/4-2014, Nadia Touma 

föreläser om hälsa 
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Maj  

13/5-2014, information om EU valet. Planering att rösta i grupp nästa torsdag den 

15 maj 

 

15/5-14, informerade deltagarna om 

EU valet, betydelsen av att rösta och 

hur röstningen går till genom att 

uppmana de att följa med till Maxi 

och förtidsrösta. 

Dagen arrangerades i samarbete 

med Botkyrka kommun och Inanna Familjeföreningen där vi bjöd deltagarna på 

lunch och fika. Därefter fick personalen följa med de som ville rösta. Visserligen 

var de ca.15 personer som var där och röstade men informationen gick ändå fram 

till alla. Anledningen till att alla inte kunde följa med var p.g.a. svårigheten att ta 

sig till Maxi. Men många lovade att rösta ändå vid olika tider och tillfällen. 

 

20/5-2014, årets sommar läger är bokad i Ansgardsgården i Flen under perioden 

2-5 juni. Över 50 personer har anmält sig. Det är större intresse än förra året vars 

antal var 30. Diskussion och planering om programmet. 

 

2-5 juni 2014,  

Anordnade sommarläger för Dagcenters 

deltagare iAnsgardsgården nära till 

Flen.  

51 personer och 3 ledare var med i 
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lägret. Även denna verksamhet var avslutning för vårterminen. 

 

Augusti  
5/8-2014, Verksamheten startas om efter sommaruppehållet. Antalet deltagare 

har varit lågt. Det berodde på att vi startade verksamheten tidigare än vad vi 

brukade göra. Det var för varmt och många var fortfarande på semester. 

 

September  

4/9-2014, planering av besök till museum i 

Sigtuna den 11 september 

 

9/9-2104, valinformation - vikten av att 

rösta, information om den planerade resan 

till Sigtuna museum.  

 

11/9-2014, besök till Sigtuna museum, rundvandring i Sigtuna, åt lunch i en 

restaurang i Upplands Väsby.  

 

30/9-2014, vi har 

återigen startat 

föreläsningsserien på 

tisdagar. Nadia från 

landstinget informerar 

om olika hälsofrågor. 

Vi har haft liknande 

föreläsningar under 

våren och förra året. 

Dessa föreläsningar 

uppskattas ganska mycket av deltagarna. 

 

Oktober  

2/10-2014, startade simning – varje torsdag. 8 personer åkte till Fittjasimhallen 

denna dag. 

 

14/10-2014, arrangerade 

besök till st. Jakob av 

Nsibin katedralen i 

Södertälje som också har 

liknande 

dagcenterverksamhet. 
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Gruppen bestod av 29 personer + 2 personal. De åt lunch tillsammans med 

kyrkans deltagare, spelade bingo och hade en mindre fest. 

 

30/10-2014, oktober månad avslutades med fest med dans, musik och lekar som 

uppskattades mycket. 

 

November  

18/11-2014, Nadia från landstinget höll sista informationstillfället för året. 

 

December 2014 

Den 18 december avslutades verksamheten för året med fest. 
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Dagcenterverksamhet i siffror 

Verksamhetsperiod: mars – december 2014 
Aktivitets period: 6 mars - 18 december 2014 
Antal aktivitets dagar: 65 – minskning med 6 dagar p.g.a. 
 flyttning till nya lokaler    
Antal aktivitets timmar: 336  
Planeringstimmar:         336  
Total antal besökare: 2466  
Snitt per/dag för alla besökare: 37,93 
Antal besökare över 65 år: 1485  
Snitt per/dag - över 65 år: 22,84 
Antal tjänstgörande personal: 342 
Snitt per dag - personal: 5,26 
Antal utflykter, resor: 3 - var av en var 4 dagars sommarläger  
Antal anmälda t.o.m. dec - 2014 283 – ökning med 12 personer  
Arbetsgruppsmöte:      65  
(diskussion, utvärdering, synpunkter under dessa möten – varje måndag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om  
Dagcenterverksamheten Dawmo 

Det var i april 2006 som verksamheten sattes igång i föreningen efter att 
av Botkyrka Kommun fått beviljat bidrag för Dagcenterverksamheten för 
pensionärer, sjukbidragstagare, förtidspensionärer och andra kategorier av 
personer som kände sig isolerade hemma och ville komma ut och träffa 
andra människor. Syftet med verksamheten är att skapa livsglädje och 
andra möjligheter för målgruppen, att bryta deras isolering. 

Redan första året hade vi överträffat målet när det gäller antalet 
deltagare, organisation, dokumentation och andra detaljer som ingick i 
verksamheten. 
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Akadia Hawsho t.v. och Liljana Poli 

Ungdomssektionens 

verksamhet 2014 
 

Förord 
När jag fick förtroendet att leda Assyrien Kulturcenters Ungdomsstyrelse var det 

naturligtvis glädjande och spännande. Men att leda en ungdomsstyrelse är ett 

tufft och ansvarsfullt arbete med många frågor att ta tag i. Tidigare har jag endast 

suttit med som styrelsemedlem, sett upp till ordförande. Betraktat dess hårda 

arbete för att bevara den assyriska andan. I år skulle det bli jag.  

 

Den 18 mars 2014 hade 

ungdomssektionen årsmöte i 

AKC:s nya lokal i Alby för att 

välja en ny styrelse. Jag, 

Akadia Hawsho, blev vald till 

ordförande och min 

vapendragare Liljana Poli 

kom att bli Vice Ordförande. 

Resten av den nya styrelsen 

skulle bestå av Alexandra 

Jano, Natalie Poli, Ilona Dag, 

Tobil Poli, Athrin Kerimo, 

Ornina och Dilmon Hawsho 

och slutligen Enlil Poli.  

 

Som jag nämnde ovan blev vi i år tvungna att byta lokal, det visade sig vara en 

stor utmaning för vårt verksamhetsår. För många var den gamla lokalen ett hem. 

En plats man växt upp i och skapat sig oändliga minnen i. Ungdomsstyrelsen 

utmaning detta verksamhetsår blev därför att tillföra den sortens trygghet och 

känsla vi upplevde i förra lokalen. Med andra ord skapa ett hem.  

 

Samtliga styrelsemedlemmar såg framemot ytterligare ett år där vi skulle göra allt 

för att engagera och inspirera våra assyriska ungdomar. Ett stort projekt vi hade 

var att inreda ungdomsrummet. Det innebar tre veckor utav hårt arbete - ständigt 

målande, byggande, inredande och köpande. Men allt vårt hårda arbete vart värt 

det. Resultatet blev fantastiskt.  
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Något vi har lagt extra mycket krut på i år är samarbete. Tillsammans med andra 

assyriska föreningar runt om i länet har vi genomfört ett antal aktiviteter ihop då 

vi har insett hur viktigt 

det är med samarbeten 

mellan olika Assyriska 

föreningar. Samarbeten 

gynnar både ungdo- 

marna och förenin- 

garna.  

 

I skrivandets stund 

planerar vi kanske den 

största aktiviteten 

sedan Asharidu 

festivalen 2004 som 

kommer äga rum den 7 

februari 2015. En fotbollsturnering som följs upp av en fest med självaste Linda 

George, i samarbete med Assyriska Ungdomsförbundet.  

 

2014 har minst sagt varit ett intensivt, tufft men framförallt fantastiskt år som 

präglats av många lyckade aktiviteter. Det är nu i efterhand som man inser att 

ordförandeskapet inte är så tufft om man har dem rätta styrelsemedlemmarna runt 

om sig. Framförallt ska min vapendragare, Liljana Poli, samt huvudstyrelsens 

ordförande Gabriel Baryawno ha ett stort tack för allt de bidragit med.  

 

Akadia Hawsho 

ordförande för ungdomsstyrelsen 
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Årsmöte 
Ungdomssektionen höll sitt 

årsmöte 18 mars 2014. Efter 

att ha diskuterat sektionens 

verksamhet valdes en ny 

styrelse för kommande 

mandatsperiod enligt följnde:  

 

Akadia Hawsho, ordförande 

Liljana Poli, v. ordförande 

Ilona Dag, media ansvarig 

 

Övriga ledamöter: 

Dilmon Hawsho, Athrin 

Kerimo, Ornina Hawsho, Tobil Poli, Alexandra Jano, Enlil Poli, Diala Salci, 

Natalie Poli 

 

* Styrelsen har under verksamhtesaret 2014 hållit 9 protokollförda styrelsemöten. 

 

Chillkväll  
Den 11 april 2014 anordnade ungdomsstyrelsen den första aktiviteten för 

verksamhetsåret samt den första aktiviteten i den nya föreningen. 

Aktiviteten var den traditionella chillkvällen. Skillnaden i år var att vi valde att ha 

för de yngre ungdomarna, rättare sagt dem ungdomar som precis klivit in i 
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tonåren. Åldersgränsen sattes för tolv år och uppåt, och som alltid blev det en 

lyckad kväll.  

 

Borden var fyllda med allt från snacks, godis och läsk till dem traditionella 

nötterna och solrosfröen. Och om jag inte har fel vart det uppskattat av alla.  

Kvällen började med det populära sällskapspelet ”med andra ord” och skapade en 

härlig tävlingsanda i rummet. Därefter fortsatte vi med den spännande leken 

”maffia” som går ut på att en kallblodig mördare ska försöka döda så många 

bönder i en by. Ett lyckat sällskapsspel som inte går att avsluta utan lite tjafs, bråk 

och intriger sinsemellan dem spelande. 

 

Efter detta började matchen mellan vårt älskade lag Assyriska och smålands 

Öster.  Vi alla intog varsin plats och tittade med spänning när Assyriska tog sina 

första tre poäng för säsongen. Vinsten bidrog med en glad och härlig stämning i 

lokalen!  

 

Kvällen avslutades runt tolvtiden och därefter var det bara att börja städa.  

Vi vill tacka alla som kunde närvara och förhoppningsvis ses vi igen till nästa 

aktivitet!  

 

Champions League finalen visades i föreningens 

lokaler 
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Champions League fascinerar fotbollsälskare världen över, inte minst assyrier. 

Fotbollsturneringen spelas årligen och har blivit lite av en tradition för Assyrien 

Kultur Centers ungdomsstyrelser genom åren att visa dessa matcher. 2014 har 

inte varit ett undantag. Under matchernas och aktiviteternas gång har det 

serverats allt från nötter till tacos. Stämningen i föreningen när rivaler har spelat 

mot varandra kan inte beskrivas med annat än spänning, glädje och tårar. 

Kvällarna avslutades nätt och jämnt med häftiga diskussioner. Med diskussioner 

menar jag självklart vrål och skrik. För oss som inte har varit lika insatta i 

fotbollen har det varit ren underhållning. En tradition som förhoppningsvis aldrig 

kommer försvinna. Den stora händelsen är självklart finalen, den visades lördag 

den 24 maj 2014. Ett högintressant derby mellan Real och Atletico Madrid som 

de förstnämnda till slut vann, till mångas stora glädje och besvikelse.  

 

Midsommar på Assyrisk vis  
Den 20 juli 2014 samlades 50 ungdomar i Assyriska 

föreningen i Södertälje för firandet av den första 

assyriska midsommaren. Denna midsommar 

anordnades av AUF och AUDS i samarbete med AKC, 

AKFB, Zelge fans och Södertäljes ungdomsstyrelse.  

Vi planerade att vara i Tantolunden på Södermalm, men 

tyvärr så var vädret ett stort hinder och vi var tvungna 

att byta plats till Assyriska föreningen i Södertälje.  

Vi startade denna kväll med att grilla och mingla och 

sedan så ville vissa leka lekar som kubb osv. vi dansade 

runt den hemma gjorda midsommarstången och hade en 

underbar kväll. 

Hoppas att detta kan bli en aktivitet som sker varje år.   
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Taekwondo 

lördag den 7 juni 2014 kl 12.00 så hade vi en taekwondo-aktivitet i samarbete 

med REI kampsport. 10 personer närvarade på denna aktivitet. Aktiviteten 

började med att tränaren Mauro lät deltagarna värma upp med olika övningar, där 

efter så demonstrerade han vissa övningar och det var specifikt en övning där 

man sparkade på en slagpåse och det såg ut som om deltagarna dansade khasade 

med den. Åldersgränsen var 5+. Så småttingarna kom också, alla hade de jätte 

roligt och det var ett grymt träningspass. Avslutningsvis så tackade vi alla Mauro 

för ett grymt träningspass och alla lämnade lokalen med ett leende på läpparna. 

Denna aktivitet kommer vi absolut att göra om. 

 

Taekwondo 

för tjejer 
Då våra grannar i den 

nya lokalen var en 

taekwondoförening 

rådde det inga tvivel 

om att ett samarbete 

skulle formas. Tidigare detta verksamhetsår hade vi en taekwondo aktivitet. 

Lördagen 27 oktober 2014 organiserade ungdomsstyrelsen ytterligare en 

taekwondo aktivitet – fast denna gång endast för tjejer. Aktiviteten föll dessvärre 

under en helg och där av kunde inte många närvara, men vi som var där tyckte att 

det var en bra självförsvarskurs. Kunskap, lärdom och svett togs med när vi 

lämna lokalen. 

 

Text av: Liljana Poli, vice ordförande ungdomsstyrelsen 
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Assyria Cup i Göteborg – arrangerat av AUF 
Ett gäng förhoppningsfulla 

ungdomar samlades i Hallunda 

en vanlig lördagsmorgon för att 

invänta bussen som kom 

klockan 04.30. Efter att ha 

dygnat hela kvällen så var vi 

självklart extremt trötta och de 

flesta ville sova på bussen. Men 

väl på bussen så gjorde vi oss 

alla hemmastadda och det 

dröjde inte länge förrän vårt 

energiska gäng blev lite 

uttråkade, när en person började trumma på stolssätet och musiken var i full gång 

och trummande ledde detta till sång och bagiye hamnade på allas läppar. Det var 

härligt att se alla sjunga och jag slår vad om vi inte varit på bussen så skulle de 

flesta av oss att dansa också, men den trånga gången försvårade det hela. Men vi 

lät det inte stoppa oss. Det var en resa som sent kommer att glömmas. 

 

Väl på plats 

efter 8 

timmar av 

stök och stoj, 

ett ex antal 

sånger och ett 

extremt trött 

gäng så 

gjorde vi oss 

hemmastadda och började förbereda oss, lagen eggade upp varandra och 

funktionärerna sprang som galningar, men alla var där av en och samma 

anledning, THE BATTLE OF ASSYRIA CUP HAD BEGUN. Hela turneringen 

började med att Sara Poli och Lucy Aksöz informerade lagen om spelschemat 

och spelreglerna och domarna presenterade sig själva och så var matcherna i full 

gång, spänningen ökade efter varje vinst och slutligen så klev en ensam segrare 

fram. Finalmatchen var ruggigt jämn och slutade med straffar. Vinnaren blev 

laget Brandao Jönsson (Göteborg), tvåa kom laget Bäkälöria (Södertälje) och sist 

men absolut inte minst kom laget WE R N (Linköping) på tredje plats. Kort efter 

att finalen spelats åkte de flesta till Assyriska Föreningen i Västra Frölunda för att 

förbereda sig inför festen. Några dödade timmarna med att gå till centrum och äta 

medan andra åkte hem till släktingar och vänner. 
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Festen började med ett kick och Fadi Komo sjöng superbra hela kvällen, 

Khasade, Bagiye och mycket mer. Alla dansade och sjöng med och det var en 

riktigt lyckad kväll. Vid 12-slaget firades det med sång och tårta då en av 

deltagarna fyllde år. Strax efter det hade vi prisutdelning. Där utsåg vi bästa tjej 

(Hanan Ashak), bästa kille (Jan Yakob) och bästa utklädda lag (The 

Assyriansons). Där delades det även ut medaljer och pokaler och en massa 

leenden ifrån spelare och funktionärer. 

 

Efter det så fortsatte festen med full rulle. 

 

Klockan 02.00 så avrundades festen med protester, man ville ha mer. Tyvärr så 

funkade detta inte och deltagarna fick istället invänta bussarna och klockan 03.00 

var vi på väg igen, men inte för ett nytt äventyr, till en ny stad eller turnering, utan 

för att åka hem igen, utmattade och helt slutkörda sov majoriteten av ungdomarna 

på bussen. Ingen musik, inga glada sånger och röster, men ett belåtet leende på 

läpparna räckte gott och väl. 

 

10.00 var vi äntligen tillbaka i Hallunda efter en otroligt rolig och lärorik resa där 

man mött Assyriska ungdomar från hela Sverige. En av de lyckade turneringarna 

jag har varit på och jag längtar redan till nästa. 

 

Liljana Poli, Idrottsutskottet AUF och vice ordförande AKC  

www.auf.nu, 2014-08-28 

 

AKC ungdomar deltog i Assyria Cup  
Den 16 augusti 2014 hade Assyriska ungdomsförbundet (AUF) anordnat en 

fotbollsturnering i 

Göteborg och ett flertal 

lag från olika orter i 

Sverige, bl.a. från AKC, 

fanns på plats för att tävla 

mot varandra. Efter 

turneringen hölls det en 

fest där det vinnande 

laget fick sitt pris. Även 

fast AKC:s lag inte vann 

en enda match så hade 

man roligt, vilket var 

syftet med hela turneringen. Dessutom vann AKC fair play priset vilket är ett 

hedersamt pris! 

http://www.auf.nu/
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Kick-off inför skolstarten – Grillkväll 

till förmån för Assyrien  
Den 21 augusti 2014 anordnade tre olika ungdomssektioner 

en grillkväll i Norsborg för Assyriens ungdomar. Dessa tre 

föreningar som stod för kvällen var Assyrien Kulturcenter i 

Botkyrka, Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka och 

Assyriska Kulturföreningen i Södertälje.  

 

Syftet med denna aktivitet var att samla ihop så många ungdomar som möjligt för 

att avsluta detta års sommarlov samt att kicka igång skolstarten tillsammans.  

Kvällen blev bättre än förväntad och minst femtio ungdomar närvarade. . Vi både 

grillade, dansade och 

spelade spel som 

triggade igång alla 

vinnarskallar i lokalen. 

Spelen bidrog med 

mycket skratt och 

härlig stämning. Trots 

att det var en vanlig 

vardag valde folk att 

stanna kvar till midnatt 

och bara det säger sitt – 

grillkvällen var en succé! En bättre torsdagskväll fick man helt enkelt leta efter. 

Att vi var flera arrangörer var inte heller en slump då vi på senare tid har insett 

hur viktigt det är med samarbeten mellan flera assyriska föreningar.  

 

När vi den 15 augusti skulle planera denna aktivitet kom våra bröder och systrar i 

Irak på tal. Det finns nog inte en enda assyrier idag som inte vet vad som 

försiggår i Mellanöstern. För första gången på 1800 år har kyrkklockorna slutat 

ringa i Nineve. Staden är tom på assyrier och vårt folk har tvingats välja mellan 

att fly, konvertera till islam, betala skatt eller dö. Vi funderade på hur vi 

ungdomar genom våra aktiviteter kan bidra med hjälp. Vi bestämde oss för att all 

vinst skulle skickas till Assyrier Utan Gränser som därefter kommer se till att det 

når assyrierna i hemländerna i form av olika förnödenheter. Under kvällen 

lyckades vi med en vinst på totalt 2550 SEK.  

Vi tre föreningar tackar alla som närvarade och ser framemot framtida aktivteter 

tillsammans!  

 

Akadia Hawsho, ordförande ungdomsstyrelsen i AKC 
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Klättring för ungdomar  
Söndagen den 21a september arrangerade 

ungdomsstyrelsen spontant Klättring i Karbin 

klätterhall. Trots att deltagarna var få så 

uppskattades aktiviteten av de närvarande. Vi fick 

testa på både så kallade "bouldering" väggar 

(klättring utan rep på 5-6 m höga väggar) och 

klättring med rep på 15 meter höga väggar. Efter 

aktiviteten åkte vi till Svenska Hamburgarköket 

och åt hamburgare, en perfekt avslutning på 

aktiviteten. Ungdomsstyrelsen vill tacka Nabo 

Poli och Enkido Poli som ställde upp och hjälpte oss under hela aktiviteten! 

 

Pärlkväll i Botkyrka för assyrierna i Irak och 

Syrien 
Free Assyria/Free Suryoye är ett initiativ av en 9 årig 

flicka som fått stor uppmärksamhet såväl nationellt som 

internationellt. Hennes namn är Melisia Younan och 

kommer från Göteborg. Precis som många andra assyrier 

ville hon göra något för sitt folk som lider i Irak och 

Syrien p.g.a. oroligheterna. Hon började pärla 

armband…   

 

Hennes äldre syskon Josef, Ninia och Rany är de drivande krafterna bakom 

projektet tillsammans med henne. Tillsammans pärlade de hundratals armband 

som de sålde via Facebook för 100 kr. Pengarna gick oavkortat till assyrierna i 

Irak och Syrien. Problemet var 

bara att beställningarna haglade 

in och de hann inte med. Många 

erbjöd sin hjälp och det 

resulterade i pärl-kvällar där alla 

fick komma och hjälpa till med 

att pärla för att man skulle hinna 

med beställningarna.  

 

En sådan pärl-kväll arrangerades 

tillsammans med Assyrien 

Kulturcenters Ungdomsstyrelse i just Assyrien Kulturcenter i Botkyrka lördagen 

den 4:e oktober 2014. Nästintill hundra personer närvarade och var med för att 
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pärla armband där en stor av del av dessa såldes under dagen. Hela 12 000 kronor 

blev resultatet som kommer gå till vårt folk i mellanöstern. Josef Younan var 

även på plats och ställde 

upp på en intervju.   

 

När och hur kom din 

syster på detta initiativ? 

I och med krisen och 

händelserna i Irak och 

Syrien uppmärksammade 

hon diskussionerna i vår 

familj och blev genast 

ledsen över vilken 

situation alla barn i hemländerna fick genomlida. Hon påverkades väldigt mycket 

av det och ville hjälpa till på ett eller annat sätt. Då kom hon på idén att pärla och 

sälja armband för att kunna skänka pengarna till vårt folk i Irak och Syrien.  

 

Hon sa: ”Mamma ja vill inte se barnen där gråta, jag vill att de också ska ha en 

mamma och pappa som jag har. Jag vill att de ska må bra som oss.” 

 

Vi tog en bild på första armbandet och publicerade på Facebook. Spridningen och 

reaktionerna var enorma och på den vägen har det fortsatt. Det hela började för ca 

två månader sedan. 

 

Hur når pengarna assyrier i Irak och Syrien? 

Vi har gått igenom alla möjliga välgörenhetsorganisationer som hjälper vårt folk 

och därefter utvärderat dessa utifrån våra egna kriterier och krav. Det är viktigt 

för oss att vi kan känna oss trygga att pengarna når vårt folk. 

 

Första insättningen blev därför till Assyrier Utan gränser eftersom att de 

uppfyllde alla våra krav och hade ett 90-konto. Den insättningen var på 100 000 

SEK. Nu fortsätter vi att undersöka och utvärdera andra organisationer inför 

nästa insättning. 

 

Hur länge kommer ni fortsätta med detta? 

Vi fortsätter så länge som vårt folk behöver den här hjälpen. Vi ser det inte som 

ett kortsiktigt projekt utan vill hjälpa till så länge som behovet finns. 

Vilken respons har ni fått och vilka har uppmärksammat ert initiativ? 

Responsen har varit enorm och väldigt positiv, väldigt många är tacksamma och 

hjälpsamma vilket underlättat. Många eldsjälar har hjälpt till oerhört mycket. 
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Södra Sidan nr 36. 11-17 oktober 2014 

Uppmärksamheten har varit över förväntan, vi har bl.a. varit med på Aftonbladet, 

TV4 morgonsoffan och Sveriges Radio. 

 

Vilka planer i samband med detta projekt har ni närmaste tiden? 

Planen är att fortsätta och vi vill satsa på flera olika projekt inom projektet. T.ex. 

ska vi försöka nå ut till företag, sälja armbanden på olika butiker men vi vill även 

skapa större aktiviteter kring pärlandet och även besöka fler städer. 

 

Någonting i övrigt som du vill tillägga? 

Jag och mina syskon vill rikta ett stort tack till alla assyriska föreningar och andra 

organisationer som velat ta emot oss och anordna pärlning för att hjälpa till. Ett 

stort tack även till alla människor där ute som hjälper till på ett eller annat sätt, 

utan dessa hade denna hjälp till vårt folk i Irak och Syrien inte varit möjlig.  

 

www.assyrien.se     
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Välgörenhetsfest för assyrierna i Syrien och Irak 
Assyriska föreningarna i Stockholmsområdet har gick ihop för att samla stöd till 

nödställda assyrier i Irak och Syrien genom en välgörenhetsfest. Festen ägde rum 

lördag 1 november i S:t Georgis kyrka i Hallunda.  

Sångarna Malek Elia, Aksel Kerimo och Nagham Edwar Mousa ställde upp 

ideellt. 

AKC ställde upp med praktiska arbetet och marknadsföring trots att vi inte var 

arrangör. 

Enligt preliminära beräkningar kommer festen ge utdelning på över 150 000 kr 

som nettovinst var av ca.140 tusen är från sponsorer. Hela vinstsumman 

betalades till AUG´s konto. 

 

Visning av Assyriska FF:s matcher  

Hur många av oss AFF-supportrar har inte velat samlas på en gemensam plats för 

att tillsammans titta och heja fram vårt kära landslag? En regelbunden aktivitet 

detta verksamhetsår har varit att visa Assyriska FF's bortamatcher i föreningen. 

Och oj vilken bra respons vi har fått från denna aktivitet. Varje bortamatch som 

visats har minst 30 personer, små till stora, närvarit. Chips och andra goda 

onyttigheter har stått på borden varje gång för att ha något att knapra på under 

dem 90 minuterna som AFF bidrar med nervositet, frustration, ångest men 

framförallt glädje. Äldre herrar som skriker och inte kan behärska sitt 

temperament har varit en underhållande scen för de yngre. och barn som visar 

samma kämpaglöd och kärlek för laget har sannerligen lugnat ner dem äldre av 

vetskapen att kärleken för AFF kommer leva vidare hos flera generationer.  

 

Som ni säkert 

känner till vid 

det här läget 

knep Assyriska 

FF den sista 

kvalplatsen. 

Två 

kvalmatcher 

skulle spelas varav den första spelades på torsdag 6/11-2014 borta mot Örgryte i 

Göteborg. AKC:s ungdomsstyrelse visade bortamatchen i föreningen, den 

slutade 1-1. Till hemmamatchen fanns ingen tanke på att visa matchen, då begav 

sig nämligen alla till Södertälje fotbolslarena för att heja kvar Assyriska i 

Superettan. Och mycket riktigt slutade matchen i vår favör,  0-0 räckte för att 

Assyriska FF skulle gå segrande ur ett kvar för första gången någonsin.  
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Bio, Hobbitkväll 
När den sista delen av Hobbit-trilogin hade sin premiär runt om i världen den 10 

december 

2014 rådde 

det inga 

tvivel om att 

vår nästa 

aktivitet 

skulle bli ett 

biobesök till 

Heron City. 

Sexton 

biljetter reserverades och intresset för dessa var stort. Hobbit är utan tvekan en 

populär filmserie. Väl på premiärdagen samlades 16 förhoppningsfulla 

ungdomar i Heron City för att äta gemensamt och därefter gå upp till salongerna 

med en förväntansfull och lycklig känsla. Efter filmen skildes vi åt och jag talar 

nog för alla deltagare när jag säger att den kvällen la man sig med ett gott leende 

på läpparna. Hobbit i all ära, men dagens roligaste minne blir trots allt när sexton 

assyrier vandrade in på rad iklädda assyriska kläder och tystade ner en fullsatt 

biosalong.  

 

AUF:s Londonresa 

Mellan den 11- 14 

december åkte 15 

assyriska ungdomar 

från hela landet med 

Assyriska 

Ungdomsförbundet i 

Sverige (AUF) till 

London för att bl.a. 

besöka de anrika och 

berömda assyriska 

fornlämningarna på 

British Museum.  
 

- Detta är årets tredje 

resa som syftar till att 

fortsätta arbetet med 

att knyta och förbättra relationerna till våra assyriska ungdomar och 
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organisationer runt om i världen, men även att stärka det nationella medvetandet 

hos våra ungdomar från Sverige. Både historiskt och kulturellt, säger Ashur 

Minas som leder det Internationella och Hemlandsutskottet (IHU).  

 

Den första dagen 

checkade resegruppen 

sent in på hotell i 

Sussex Gardens i 

centrala London efter 

en lång resa med flyg 

och tåg genom 

Londons underjord. 

Resans andra dag 

började med 

gemensam frukost och information från reseledare. 

 

Därefter startade fritid och de flesta blev lockades av Londons shoppingliv. 

Senare mot sen eftermiddag samlades samtliga vid hotellet för att bocka av resans 

första aktivitet; ett besök på Assyrian Societ Club of United Kingdom (ASUK). 

 

Resegruppen blev varmt mottagen av ordförande samt medlemmar, unga som 

gamla. 

 

- Det värmde i hjärtat av att se att det också finns assyrier utanför Sverige som 

bryr sig om sin nation. De hade aktiviteter för både stora och små. De vill inte 

glömma den assyriska nationen. Vi blev väldigt trevligt välkomnande och det 

värmde i hjärtat, säger Ninve, en av resedeltagarna från Stockholm. 

 

Ashur Minas berättar vidare om ASUK:s organisation och aktiviteter: 

- Assyrierna i hela Storbritannien utgör endast en bråkdel av vårt antal i Sverige, 

vilket ger tydliga avtryck i föreningslivet. Bl.a. har de endast en officiell förening 

i hela Storbritannien. ASUK fyller en mer social funktion då den fungerar som en 

social samlingspunkt för medlemmarna som utgör ca 300 personer. 

 

Trots detta finns en vilja hos styrelsen att utveckla verksamheten och utöka 

aktiviteterna. 

- det är här vi kommer in i bilden, konstaterar Ashur Minas bestämt. 

- vi har startat en dialog för att kunna lära och utbyta erfarenhet och kunskap av 

varandra, fortsätter han. 

 



100 
 

Senare mot kvällen fortsatte resegruppen mot nästa destination; den ökända och 

omtalade krogen, Gilgamesh Restaurant & Bar, som är inredd och utsmyckad 

med assyrisk krigskonst och historia. 

 

- Vad grymt! Det var mitt 

första besök på 

"Gilgamesh" trots att jag 

besökt London ett flertal 

gånger förut och det var 

absolut värt besöket. Det är 

som att kliva in i assyriska 

riket med en härligt modern 

atmosfär och stämning, 

beskriver resedeltagaren 

Ninos. 

 

Den tredje dagen bar det av till det som de flesta längtat efter och sett mest fram 

emot, nämligen resan tillbaka till det assyriska riket; British Museum. AUF 

mottogs av två assyriologer som kände sig ärade att guida den nya generationens 

assyrier genom sina förfäders fornlämningar. 

 

Samtliga frågor mottogs varmt från assyriologparet som utgjordes av en 

äldre dam i 90-års ålder med unik expertis inom området och en medelålders- 

professor som föreläser inom området för akademiker. 

 

- Det är en mäktig känsla att vara bland mina förfäders inspirerande konst och se 

det inflytande de efterlämnat, säger Nouhadra som följde med på resan.   

- Mitt bästa minne från resan var faktiskt på Britishmuseum när vi skullegå mot

den assyriska delen och vi fick se de två lamassun stå där och uppfylla sina plikt

genom att skydda vårt arv, beskriver göteborgaren Enlilstolt.  

 

Gabriella från Järfälla beskriver det med följande ord: 

- Tack vare vår guide på muséet har jag idag fåtten tydligare bild över hur mitt 

folk levde ochkämpade för sitt rike, vilket gör att man idag villkämpa ännu mer,

 då vi vet på ett mer specifiktsätt hur de verkligen visade kärlek ochgemenskap f

ör sitt folk. 

 

Mot kvällen efter ytterligare fritid och shopping avrundades kvällen med en 

gemensam kvällsmiddag på en orientalisk restaurang. 
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Sista dagen var den bästa ur socialtperspektiv då vi alla umgicks och åttillsamm 

ans, säger Youkhanna frånHelsingborg.  

 

Att det rådde en bra stämning med stark samhörighet bekräftades av Enlil:   

   

Det bästa ur ett socialt perspektiv är att jag lärdekänna många av de 

resterande deltagarna och vet att dessa kommer vara vänner resten avlivet.  

   

www.auf.nu, 24 december 2014 

 

Sara Poli, Akadia Hawsho och Liljana Poli från AKC deltog på resan.  

 

 

 

 

http://www.auf.nu/
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Barnverksamhet 2014 
 

 

Barnaktiviteter i föreningen främjar 

nyskapande och kreativitet  
 

2014 års barnaktiviteter var väldigt 

uppskattade av både barn och 

föräldrar. Vid vart annat veckoslut 

bjöd föreningen på en öppen 

verksamhet för barn i blandade 

åldrar att träffas och umgås på. Det 

serverades mat till barnen och 

föräldrar bjöds på fika, så att även 

de kunde ha en avkopplande stund. 

Därefter följde olika aktiviteter beroende på åldrar och intresse. 

 

Bakning och datorspel är alltid kul men under 2014 har fokus legat på 

hållbarhet, nyskapande och kreativitet. Barnen har till exempel av sådant vi 

vanligtvis slänger i papperskorgen skapat vackra konstverk, bilar, raketer, 

robotar, änglar och juldekoration. Fantasin har flödat fritt. Vi har haft som mål 

att barnen ska få arbeta med händerna för att förbättra motoriken och 

fingerfärdigheten, och även utveckla den kommunikativa förmågan då vissa 

moment kräver fler än en person. Sång och dans är en naturlig del i vår kultur 

och så även hos våra barn. En sprudlande glädje och lycka har spridits bland oss 

alla när vi tillsammans med barnen slutit upp i assyriska folkdansen "Bagiye" 

(assyriskt namn), eller klappat händerna i takt till barnens svingande assyriska 

barnvisa "Ha, tre, tlotho" (ett, två, tre) och "Blinka lilla stjärna där"!  

 

Genom vår verksamhet vill vi stärka barnens och de vuxnas gemenskap, främja 

nyskapandet och kreativiteten, bygga en samhörighet, samt skapa förståelse för 

hållbarheten. 

Vi ser fram emot nästa års barnaktiviteter och hoppas på att kunna erbjuda 

gamla som nya deltagare på flera varierande aktiviteter och minnesvärda 

stunder. Väl mött! 

 

Selma Hawsho & Dita Kleman (Sammankallande i Barnkommitté) 
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Barnkommittén som bildades under verksamhetsåret 

består av följande eldsjälar: 
 

Dita Kleman och Selma Hawsho (sammankallande), övriga ledamöter: Pervin 

Poli, Yildiz Kerimo och Fehime Poli. 

 

Genomförda aktiviteter – barnen i fokus 

Återträff med Shahro för lägerdeltagare 

Efter succén på 

familjelägret 

tidigare i år var 

det dags för 

återträff för alla 

lägerdeltagare. 

Söndag 26 

oktober 2014 

planerades dagen 

av Barnkommittén, kvinnostyrelsen och kansliet i form av en shahro med olika 

aktiviteter. Dagens höjdpunkt var när barnen fick var sin T-shirt där det på 

framsidan var tryckt den assyriska bevingade tjuren med texten ”I am the future”. 
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Texten är tagen från www.botkyrkabyggen.se 

Dinkha Elia Inanna föreningens 

ordförande visar stolt hur fågelholkar 

verksamhten bedrivs. 

Barnen var mycket glada över presenten. I övrigt diskuterades nästa års läger, var 

man vill ha den och andra viktiga frågor. Ca.50 vuxna och 30 barn var 

närvarande. 

 

Fågelholkar – ett sätt att få 

barnen ut i naturen 
Till årets Fåglholkar verksamhetn 

deltog även AKC. Detta uppskattades 

av de barn från föreningen som 

deltog i verksamheten. Styrelsen 

överväger att även under kommande 

åren planera verksamheten – antingen 

själv eller i samarbete med Inanna F. 

föreningen. 

Tack till Inanna Familjeföreningen 

som har bedrivit verksamhten sedan 

flera år. 
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Julfest med jultomten Mor Zokhe  

Kvinnostyrelsen och Barnkommittén anordnade söndag den 21 december 2014 

Julfest för hela familjen. Vi hade besök av Jultomten som delade ut 62 presenter 

till de snälla barnen. Presenterna bestod av en vit mössa med assyrisk flagga som 

uppskattades av de vuxna och barnen var överlyckliga, samt 50 st. julogram 

köpta från AUG där AKC betalade 55 kr/st. där pengarna går till assyriska 

flyktingar i Syrien och Irak. Julogrammen var en gåva från de barn som var 

närvarande i festen. 

 

Det var ett lyckat 

arrangemang tack 

vare Barnkommitténs 

och kvinnostyrelsens 

insatser - i spetsen 

Dita Kleman och 

Selma Hawsho. Detta 

kallar jag för ett 

föredömligt 

ansvartagande av de 

som bidrog till att vi 

upplevde en fantastisk dag där ca.70 barn och över 50 vuxna var närvarande. 

 

Verksamheten arrangerades i samarbete med  

Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm 
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Barnaktiviter i bild 
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Genomförda Barnaktiviteter 2014 i siffror 

 

 

 

 

 
Tema Datum närv.  vuxna   ansvariga      

     barn 

 

Vårtermin 

Start, planering  2014-03-07 26 22 Dita Kleman 

Tidspromenad  2014-03-21 23 25 Gippa Poli, Ninve Dag 

Påskpyssel  2014-04-04 32 24 Nahrin Badur, Silvia Kerimo 

Invigning nya lokaler 2014-04-06 45     110 Dita Kleman, Selma Hawsho 

Påskfest    2014-04-16 40 35 Kvinnostyrelsen 

Tårttävling  2014-04-25 32 24 Jelda haddad, Nineve Baresso 

Göra egna mappar  2014-05-09 24 17 Selma Hawsho 

Hjärta Botkyrka  2014-05-24 40 40 Dita Kleman, Selma Hawsho 

 

Hösttermin 

Nystart, olika lekar  2014-08-29 17 17 Pervin Poli, Yildiz Kerimo 

Olika lekar, planering 2014-09-12 27 19 Kommitté medlemmar 

Olika lekar  2014-09-26 12 8 Selma Hawsho, föräldrar 

Bakning bullar  2014-10-10 19 20 Silvia Kerimo, Brola Poli 

Målning, lägerbilder  2014-10-24 14 10 Barnkommitté 

Bakning, lekar  2014-11-07 17 10 Dita Kleman, Selma Hawsho 

Olika lekar  2014-11-21 21 17 Barnkommitté 

Skapande verkstad  2014-12-05 24 25 Barnkommitté 

Julbord  2014-12-07 25 60 Kvinnostyrelsen, Barnkommitte 

Julfest  2014-12-21 65 50 Kvinnostyrelsen, Barnkommitté 

 

Total antal   533    583  
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Kvinnosektionens verksamhet 2014 

 

Förord; 

      2014 fylld av sorg och besvikelse! 
 

När jag tittar på året som vi lämnar bakom oss så har det varit ett år fyllt av 

glädje, gemenskap samt frustration, sorg och besvikelse. 

 

En besvikelse som jag har upplevt har varit den när vi flyttade till den nya lokalen 

i Segersbyv. i Alby. Den gamla lokalen låg så centralt så att barn, vuxna och äldre 

lätt kunde ta sig till föreningen utan något problem i jämförelse med den 

nuvarande lokalen. 

 

Tyvärr så påverkades många medlemmar under den första perioden vid flytten, 

många medlemmar gick miste om aktiviteter som hölls i lokalen. Trots detta har 

aktiviteter ändå hållits igång för de medlemmar som tog sig till föreningen. 

 

Med tiden har nu äntligen både gamla och nya medlemmar hittat till föreningen. 

Ett av kvinnosektions vision och mål var att öka intresset hos unga medlemmarna 

till att vara aktiva och delta mer i våra aktiviteter. Man har försökt göra detta 

muntligt men det har inte fått den effekten vi planerade, så inför detta år (2015) 

ska vi försökta få kontakt med dem unga medlemmarna på andra sätt, t.ex. via 
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e-post, telefon eller sms för att se om vi når fram till ungdomarna ännu bättre. Så 

vi i styrelsen ska försöka återuppta målet under år 2015 för att kunna se om vi kan 

uppnå vårt mål bättre. 

 

Något som påverkat mig speciellt mycket och som jag såg som väldigt glädjande 

var julfesten från det gångna året. Då tomten kom in i lokalen medan alla barn 

med föräldrar sjöng julsånger.  

 

Kvinnosektionen är delaktig i de flesta av föreningens aktiviteter, jobbat med 

andra organisation/föreningar i samband med internationella kvinnodagen och 

andra arrangerade aktiviteter av kommunen. 

 

Vi har även varit aktiva som vanligt i alla föreningens aktiviteter. Ett stort tack till 

alla i kvinnosektionen för ett bra och effektiv samarbete med god 

sammanhållning. 

 

År 2014 har varit ett 

tragiskt och ett 

overkligt år för mitt 

folk i hemländerna, 

främst i Mellanöstern, 

Syrien/Irak. Än idag 

jagas mitt folk bort 

från sitt hemland och 

blir flyktingar i hela 

världen. Vår historia, 

byggnader och böcker 

förstörs av förövaren, 

kvinnor har kidnappats 

och tvingats 

konvertera till Islam 

och män som blir 

halshuggna av IS. Med 

andra ord mitt folk blir förföljt av Syriska regimen, IS och systematiskt 

konfiskering av våra marker av den Turkiska staten. Med detta vill jag tacka alla 

våra medlemmar, med en förhoppning om att år 2015 blir ett bättre år i 

Ninve-slätten, Gozertå och för Turabdin än år 2014. 

 

Zekiye Cansu, sekreterare 

 



110 
 

Stående fr. v. Teres Baryawno, Nevrik Kerimo, Seyde Hawsho, Zekiye 

Cansu, Behiye Poli, Yildiz Kerimo, Lydia Eskander, Fehime Poli, Pero Dag 

Sittande fr. v. Rahel Poli, Sanfo Kerimo, Pervin Poli. 

Bakom kameran: Turkan Mado 

Årsmöte 
På Kvinnosektionens årsmöte den 14 april 2013 valdes följande personer till 

styrelsen;  

Behiye Poli  (nyvald)  Ordförande;  

Sanfo Kerimo  (nyvald)  Vice ordförande;  

Zekiye Cansu  (omvald)  Sekreterare;  

 

Övriga ledamöter:  

Omvalda: Yildiz Kerimo, Fehima Poli, Pere dag, Lidya Eskender, Teres 

Baryawno, Pervin Poli, Rahel Poli 

Nyvalda: Nevrik Kerimo, Turkan Mado, Seyde Hawso  

 

 

 

Styrelsen har under 2014 haft 10 protokollförda 

sammanträde och deltagit i många planeringsmöten 

för vissa aktiviteter. 
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Hano Hano kritho firades traditionell enligt 
Söndag 2 mars 2014 firades Hana 

Kritho. Det var första aktiviteten i 

nya lokaler. De över 70 personer – 

barn och vuxna som var i föreningen 

tyckte om nya lokaler. I programmet 

ingick tal av Aziz Hawsho som 

berättade om Hano Kritho traditionen 

enligt öst assyriernas version och 

firandet. Afram Yakoub – ARS 

ordförande fick informera om den 

planerade AKITU firandet den 29 

mars i Södertälje, vikten av att 

marknadsföra den så att så många 

personer som möjligt kommer. 

I enlighet med planeringen serverades burgul med stektägg, fika och frukt. De 

närvarande var nöjda med firandet.  

 

Internationella Kvinnodagen  

Den 8 mars firades Internationella kvinnodagen i Inanna familjeföreningens 

lokaler som ligger i samma våning so  m AKC lokaler. Jill Melinder, ordförande i 

S-kvinnor, pratade om kvinnor på arbetsmarknaden, scenskolan fejm stod för 

teatern och våra assyriska föreningar höll i dansuppträdanden. Programmet 

innehöll tal, diskussioner, dans och mycket skratt.   
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Yildiz Kerimo från AKC s 

kvionnostyrelsen höll tal om vikten av 

deltagandet i Internationella Kvinnodagen 

Dagen arrangerades av ABF, Inanna familjeförening, Assyriska 

kulturföreningen, Assyrien kulturcenter i Botkyrka, Botkyrka kvinno- och 

tjejjour, Föreningen Varken hora eller 

kuvad, Vänsterpartiet, Botkyrka 

kvinnoresurscenter, S-kvinnor, 

Filippinska kultur- och fritidsföreningen 

och Verdandi. 
 

 

Assyriska kvinnoförbundets informationsmöte 
AKF höll sitt informationsmöte den 12 april i Örebro. Informationen handlade 

om det gångna årets verksamhet. Till dagen inbjöds politiker för att informera om 

EU-valet. Pervin Poli, Seyde Hawsho, Behiye Poli och Yildiz Kerimo deltog på 

mötet. 

 

Påskfest  
Den 16 april anordnade 

kvinnostyrelsen Påskfest för hela 

familjen med anledning av 

Påskfirandet. Över 70 personer var 

närvarande under festen. 

Kvinnostyrelsen som hade 

ansvaret delade ut presenter till 

barnen som också fick 

matservering. Till vuxna 

serverades fika och frukt. 
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ABF höll sitt ordinarieårsmöte 
Onsdag 23/4-2014, Fehime Poli valdes som ordinarie i styrelsen och Yildiz 

Kerimo som suppleant. 

 

Konferens om EU valet 
3-4 maj, anordnade ABF en Konferens om EU valet i 

Nynäsgården. Behiye Poli, Yildiz Kerimo och Fehime 

Poli deltog i komnferensen. 

 

Morsdag firades i föreningen 

Den 23 maj anordnade kvinnostyrelsen firandet av Morsdag i föreningens 

lokaler. Dagen planeras i form av knytkalas. Medlemmar från Inanna 

Familjeföreningen och AKFB Norsborg föreningar var inbjudna.  

 

Studiebesök till riksdagen 

Kvinnostyrelsen genomförde den 9 juni studiebesök till Riksdagen. Esabelle 

Djingizian – riksdagsledamot (MP) tog emot och guidade gruppen (8 personer) 
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Hatice Toklucu t.v. 

tackas av Behiye Poli 

runt i riksdagen.  Esabelle sa att det är väldigt viktigt att kvinnor med utländsk 

bakgrund försöker engagera sig i politiken, på kommun, landsting och riksnivå. 

För att det skall spegla samhället.   

 

Föreläsning om pension och olika försäkringar  
Hatice Toklucu som höll föreläsningen 21 

september jobbar på Swedbanks huvudkontor i 

Farsta, med att informera om 

pensionsförsäkringar i allmänhet. Hon åker runt 

till olika föreningar som bjuder in henne, för att 

informera om försäkringar. 

Informationen handlade om att, förutom att 

berätta om pensionssystemet och olika 

försäkringar, också om att ge pedagogiska råd 

och tips i lugn takt med tillräcklig god tid för 

frågor om vad man bör tänka på i olika 

livssituationer samt var man kan hämta viktig 

information. 

Mycket givande förläsning. De som inte 

närvarade missade viktigt information. Tyvärr 

så var föreläsningen för alla, både män o kvinnor, 

men inga män fanns på plats.     

 

Resa till Assyrien – 

Turabdin 
Kvinnostyrelgenomförde en resa till 

Assyrien Turabdin under perioden 28/10 – 

8/10- 2014. Syftet med resan var att stärka 

assyriska kvinnors roll i samhället (vi har 
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Besök till St. Maria Kyrkan i Diyarbakir 

(Omid) prästen Yusuf Akbulut i mitten. 

från medlemmar som varit på besök i hemlandet fått höra att det finns intresse 

från kvinnorna att få lära sig att bli aktiva i Midyat, främst de som har återvänd 

från Eu), att ge våra kvinnor chansen att få uppleva sina födelseplatser och på så 

sätt knyta an egna band till platsen där deras tidigare generationer växt upp och de 

själva. Planen är att besöka så många ”assyriska” byar, kloster och minnesplatser 

som möjligt under vistelsen på 10 dagar. Vi kom att tillbringa 2 dagar i Istanbul 

på tillbaka vägen. Vi har blivit tillfrågade att besöka assyriska flyktingar från 

Syrien. Det är ett projekt som ”Assyrier utan gränser” har tillsammans med 

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (Önver Cetraz är projektledare). Syftet är 

att planera och genomföra meningsgivande aktiviteter bland assyriska flyktingar 

i Istanbul. Se mer information om projektet på Assyrier utan gränsers hemsida. 

 

Dag 1: Åkte från Arlanda 

flygplats till Istanbul, där 

överlämnade vi kläder och 

leksaker till behövande i Istanbul. 

Vi möte upp Terzo B., samt 

Leman och Amira från Marselle 

på flygplatsen. Sedan tog vi flyget 

vidare till Diyarbakir. Väl i 

Diyarbakir besökte vi St: Maria 

kyrkan och möte prästen Yusuf 

Akbulut och hans familj. Vi 

deltog i söndagsmässa och efter 

mässan satt vi och diskuterade 

situationen för vårt folk och han 

berättade även om när han för ca 

10 år sedan blev fängslade för att 

han sa att det hade varit seyfo på 

vårt folk.   Det var en önskan av 

oss att få, gå genom Naum Faik 

gatan i Diyarbakir. Men vi blev 

avråda att göra det pga oroligheter 

på plats. Sedan åkte vi vidare till 

Midyat. Väl där tog vi in på våra 

hotell. 

 

Dag 2. Vi besökte Febronia i Mardins stadshus för att prata om vårt folks 

situation och speciellt om kvinnors och ungdomars utveckling och möjlighetet.  
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Besök hos Febroniye Akyol som delar Mardins kommunalråds 

ordförandeskap med Ahmet Turk.T.h. på bilden tackas hon av Zekiye Cansu 

 

Besök hos Biskop Saliba Özmen i Zafaran klostret i Mardin 

 

Sedan besökte vi Zafaran klostret och hade en pratstund med biskopen Saliba 

Özmen, han berättade om situationen i mellanöstern, väldigt oroligt av det som 

händer i området.   

Dag 3: Dagens aktivitet började med att vår 

chaufför hämtade oss vid hotellen.  

 

Först åkte vi till by Sare. Gick en rundvandring 

runt hela byn väldig fin by med fina vyer och vida 

åkrar och berg. Ny anlagda gator och hus. Sedan 

åkte vi vidare till Midin, Medans vi väntade på att  

någon skulle komma med nycklar till kyrkan så 
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Besök till byn Hazakh (bilden t.v.) och Mar Gabriel kloster biskop Samuel Aktas. 

Bilden nedan är hos familjen Akcan i byn Anhel 

tog vi en rundvandring i byn. Vidare från Midin åkte vi till Hazah. Och vidare till 

Mor Gabriel klostret där vi blev guidade runt och sedan satt vi med biskopen 

Samuel Aktas och pratade om hans syn på den oroliga situationen i Irak, Syrien 

och Turabdin. Sedan blev vi bjudna på frukt och fika hos nunorna. Därifrån åkte 

vi till Kafro och åt Pizza . Väldigt 

god pizza. Sista anhalten blev att vi 

åkte till byn Anhil och besökte 

familjen Akcan som kommer från 

Sverige och lämnade av Leman 

hos sin syster för övernattning. 

 

Dag 4. Vår första aktivitet var att 

besöka Edibe Gabriel som sitter i 

kommunfullmäktige i Midyat, 

representerar vårt folk i BDP – 

partiet. Diskuterade vårt folks 

situation i Midyat och under 

samtalet kom det fram att vi har 

ungdomar som behöver stöd för 

sina studier. Hon hänvisade oss att 

ta kontakt med Oden Hanno. Därifrån besökte vi Midyatbon Yildiz Kucukaslan, 

vi blev bjudna på en av våra traditionella maträtt ”Balloh” och fika. Efter besöket 
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Översta bilden: Mor Yakob klostret i byn Saleh 

Nedersta bilden: Mor Augin klostret 

gick vi runt i Midyat stad, sedan besökte vi Pervin Poli´s mamma och avslutade 

vår dag med att besöka Zekiye Besara med trevligt samkväm. 

 

Dag 5. Några av oss började dagen redan kl 6:00  med att ta en promenad till 

Vindruvsåkrarna. Vi 

blev bjudna av 

Merame Teza till 

hennes föräldrars åker, 

där vi plockade 

massor av druvor. 

Sedan gick vi till Mor 

Abrohom 

träningspark, där vi 

möte resten av 

gruppen. Efter 

frukosten åkte vi till 

Vinfabriken som ägs 

av Yakub Gabriel. Vi 

fick en rund guidning i 

fabriken sedan fick vi 

provsmaka och köpa 

vin, de som ville. 

Vidare åkte vi till 

byarna Bate, Salih, 

Zaz, Hah, Mor Yakob 

del Gazel Kloster. I 

Del Gazel klostret 

möte vi 

journalisten/författare 

Riad Asmar som 

spelar in 

dokumentären om 

Seyfo. Väldigt vacker plats. Sedan besökte vi Mor Malke klostret. Vi avslutade 

dagen med att vi var bjudna på Kursikat hos familjen Malke/Macida Sushe. Efter 

maten kom resten av gruppen och vi tillbringade en trevlig kväll med andra 

besökande från övriga Europa. 

 

Dag 6. Började dagen med att gå en rundvandring i de stora kända stenhusen i 

Midyat. 
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Mor Barsaumo kyrkan i Midyat 

Sedan var vi i affärerna i Midyat och handlade det vi behövde (kryddor, hkude, 

mm), därifrån åkte vi vidare till Mardin på rundvandring och shopping. 

 

Dag 7. Vår Chaufför Andravos hämtade oss vid hotellen och vi åkte och besökte 

hans familj i byn Arkah. Vi träffade hela hans familj och blev bjuda på fika och 

frukt. Därefter åkte vi vidare till nästa destination som var Mor Augin Klostret. 

Där blev vi guidade runt och efter rundvandringen satt vi och pratade med 

munken om deras situation i området. Därifrån åkte vi till byn Gundik Sukro, där 

Bahia Poli bodde innan de åkte till Sverige I byn fanns en familj som öppnade 

kyrkan för oss, sedan blev vi bjudna hem till dem. De hade kommit som 

flyktingar från Syrien till byn. Vi diskuterade vårt folks situation i Syrien och de 

berättande att de bara gick och väntade på att får visum för att åka till något land i 

Europa. Vi åkte vidare till Maje Hevare, där en del oss åt middag och sedan åkte 

vi till hotellet Turabdin och avslutade vår kväll tillsammans med dans och musik. 

 

Dag 8. Deltog i söndagsgodtjänsten i Mor Barsomo Kyrkan, efter godtjänsten var 

vi bjudna på lunch (Aprah och 

Dulma) hos Saide Hawsho och 

därefter åkte vi till Simon Poli 

och träffade några andra personer 

som hjälper till med 

förnödenheter för vårt folk i 

Turabin och Irak. Kvällen 

avslutade vi på hotellet Turabin 

med dans och musik tillsammans 

med andra bekanta från Midyat 

och Sverige. 

 

Dag 9. Åker tidigt till flygplatsen 

i Diyarbakir, tog flyget till 

Istanbul, checkade in på hotellet, 

sedan gick ut och åt. Åkte runt 

hotell området. 

 

Dag 10. Vi åt frukost. Efter 

frukosten åkte vi till Samatia för 

att besöka de Assyriska 

flyktingarna från Syrien. Yakob Atug och Önver Cetrez är ansvariga för dessa 

människor. Vi träffade barnen som deltar i aktiviteter som Önver är ansvarig för i 

sitt projekt. Sedan tog de oss för att besöka kvinnorna för att se deras boende och 
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Assyriska flyktingbarnen från Syrien som lever i 

miserabla förhållanden i Istanbul 

sedan en av männens boende där vi blev bjudna på lunch (maklube). Efter 

lunchen höll Zekiye Cansu föreläsning om Amnestys grundläggande arbete. 

Mycket uppskattat 

besök för 

flyktingarna. Vi 

fick en bild av de 

svåra förhållanden 

de lever i som 

flyktingar utan 

några rättigheter. 

Deras situation 

påverkade oss 

väldigt mycket.  

 

 

Dag 11.  Åkte och 

shoppade i Kapali 

Carsi och Mahmut 

pasa. Åkte till flygplatsen på eftermiddagen. Var hemma i Sverige sent på 

kvällen. En givande och väldigt händelserikt/berörande/ påverkande resa. 

 

AKF veckoslutskurs  
Assyriska Kvinnoförbundet anordnade veckoslutskur under perioden 7-9 

november 2014. Kursen handlade om den assyriska kvinnans situation i 

mellanöstern. AKC:s Kvinnor fick tillfället att berätta om hemlandsresan som 

kvinnosektionen gjorde till Turabdin på konferensen. 

Från AKC deltog: Fehime Poli, Yildiz Kerimo, Pervin Poli, Pero Dag och Rahel 

Poli. 

På sidan 51 i rapporten kan du läsa mer om kursen som är skriven av Yuvana 

Poli. 

 

Arrangörer utbildning 
ABF anordnade arrangörer utbildning – 

konferens på två dagars kryssning till Åland den 

18, 19 november 2014. Konferensen handlade 

om att få tips om det man behöver veta innan, 

under och efter arrangemanget. Man har även 

diskuterat om marknadsföring, ekonomi och hur man kläcker nya idéer. 

Från AKC deltog Pero Dag och Teres Baryawno 



121 
 

Föreläsning: 

”Fast i Istanbul - Assyriska flyktingars utsatta 

situation i Turkiet” 
AKC kvinnosektion anordnade en föreläsning om Assyriska flyktingarssituation 

i Istanbul. Föreläsningen är ett resultat av kvinnostyrelsens nyligen genomförda 

resa till Assyrien och även i Istanbul. Där bevittnade de assyriska flyktingarnas 

utsatta situation samt träffat Dr. Önver Cetrez som arbetar för assyriska 

flyktingar i Istanbul sedan flera månader inom ramen av ett projekt. 

Föreläsningen hölls i AKC lokaler lördag den 15 november 2015. 

 

Assyriskt Julbord - Knytkalas 

 

Årets Julbord anordnades söndag den 7 december 2014 i form av ett knytkalas. 

Föreningen bjöd på vissa smårätter, frukt och dryck men julbordet i sig utgjordes 
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av de olika rätter som hämtades av medlemmar som var närvarande. Dans, musik 

och barnunderhållning var en del av de aktiviteter som anordnades.   

Alla i kvinnosektionen fick laga en maträtt som vi bestämde innan, så att vi fick 

en bas maträtt, sedan fick alla som kom ta med sig det dom ville. Det blev ett 

väldigt lyckat julbord med god julstämning.  

 

(Läs Bethnahrin Hawsos artikel om julbordet nedan) 

 

”Julbord – hos Assyrien Kultur center 
En ny tradition som blivit allt mer populär för mig de senaste åren är att gå på det 

årliga Assyriska julbord som Assyrien Kultur center anordnar. Trots min flytt 

sedan tre år tillbaka kommer jag alltid att vara en AKC – ambassadör. Jag har 

mina rötter i AKC. 

 

Den största anledningen 

till att jag fick upp 

ögonen var att man 

valde att ordna ett 

knytkalas. Eftersom det 

Assyriska köket 

omfattar en hel rad svåra rätter är knytkalas ett sätt att fördela ansvaret ut på flera. 

Väldigt bra! 

 

Självklart den goda stämningen när man kom in. Sedan upplevelsen man fick 

bara av att titta på julbordet som serverades och så följde så klart fantastiska 

smaker från dessertbordet. 

Julen för mig handlar om att få samlas, att få trivas i varandras sällskap. Julen är 

en högtid där man får tillfälle att visa uppskattning för dem man tycker om. Här i 

Norden blir julfirandet något som lyser upp den mörka årstiden. Hela Sverige 

liksom jag som Assyrier blir fyllt av skratt och glädje. Det är inte de materiella 

tingen som gör julen minnesvärd. Jag vill uppmana alla att tänka på sina 

medmänniskor. En hjälpande hand kan ge dig så mycket mer av den där jul 

känslan vi alla ständigt är på jakt efter. En sådan jul vill vi ha mer av. 

 

Slutligen vill jag tacka alla kvinnor som hjälpt till. Ni gör ett fantastiskt jobb! Vi 

ses nästa år igen. God jul/Edo brikho 

 

Bethnahrin Hawsho  

Julbord – Assyrien Kultur center”    
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Uppföljning av planeringskonferens från den 26 

april  

Söndagen den 14 december 2014 anordnades uppföljning konferensen som hölls 

tidigare i år – 26 april. Under konferensen diskuterades om vad man har 

diskuterat och vad man inte kunnat genomföra under året. 

 

Bra uppslutning från kvinnosektionen. Vissa av målen har genomfört och vissa 

har inte lyckats så bra, men vi får fortsätta att arbeta med det som inte har gått bra. 

Mer om konferensen finns att läsa vid kommande sidor under rubriken 

Verksamhetsplan 2014 – 2015. 
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Huvudstyrelsen – inklusive kansliet 

Utvärdering 
Närvaro: Närvaron bland 

styrelsemedlemmarna 

kunde varit bättre. Många 

var inte lika aktiva på 

föreningens aktiviteter 

och prioriterade oftast 

annat. Detta ledde det till 

att det var endast ett fåtal 

som gjorde själva arbetet.  

Vad gäller aktiviteter så 

var närvaron bland medlemmarna bra men inte tillräcklig, här är vi självkritiska 

då möjligtvis marknadsföringen kunde varit bättre (ännu mer på hemsidan och 

Facebook). Men även att man försöker hitta lämpligare dagar och tider för vissa 

aktiviteter. 

 

Kommande verksamhetsår 
Styrelsen ska försöka tänka nytt och våga mer. Ett exempel är att försöka anordna 

roliga och lockande sidoaktiviteter i samband med t.ex. föreläsningar. Ett 

exempel är en söndagsbrunch där man sitter och äter tillsammans för att sedan 

lyssna på föreläsaren.  

 

Kansliet önskar ett större engagemang hos styrelsen vad gäller medlemsbladet. 

Det gäller medlemsbladets utformning och layout. Med andra ord, kanske ett helt 

nytt medlemsblad. Man beslutar att första medlemsbladet efter sommaren ska 

vara av en helt ny karaktär, detta ansvar kommer att tilldelas under ett 

styrelsemöte. 

 
Kansliet önskar också ett större engagemang hos alla styrelsemedlemmar inför en 

aktivitet. Efter diskussioner kom man fram till att samtliga aktiviteter som 

Verksamhetsplan 
2014 – 2015 

Antagits vid planeringskonferens den 26 april 2014 
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planeras kommer att få en huvudansvarig ifrån styrelsen som ser till att allting 

inför aktiviteten är planerat och förberett. På detta sätt avlastar man kansliet och 

styrelsen får chansen att sätta större prägel på aktiviteterna. 

 

Vidare kommer man fram till att barnaktiviteterna vuxit till att vara en stor del av 

föreningen och att nuvarande organisation kanske behöver förstärkas. I nästa 

styrelsemöte kommer man att diskutera ett eventuellt bildande av en kommitté 

för detta ändamål. Eventuellt en representant från varje styrelse. 

 

Ett förslag som inkommer är att ha en enkätundersökning för medlemmarna för 

att se vad som tilltalar medlemmarna samt hur de får information om 

aktiviteterna.  

 

Ungdomsstyrelsen 

Utvärdering 
Närvaro: styrelsen har 9 

medlemmar. Oftast är det 

samma personer som 

kommer till de olika mötena. 

Arbetsbelastning: som 

ovan, då leder det till att 

samma personer tar ansvar 

för de olika aktiviteterna. 

Aktiviteter: för de som är 12 år och uppåt har det mest varit nöjesaktiviteter och 

detta kommer man att fortsättas med detta år. Vad som kunde gjorts bättre var att 

fler medlemmarna kunde komma eftersom intresset för föreningslivet inte är lika 

stort som tidigare år. Man ska försöka hitta nyckelpersoner som drar sina vänner 

till de olika aktiviteterna. Man planerar även att skicka ett sms till ungdomarna 

inför de olika aktiviteterna för att på så sätt bredda marknadsföringen. 

Ungdomsstyrelsen ska också värna om samarbetet med de andra 

föreningarna/organisationerna. 

 

Kommande verksamhetsår: 
Ska fokusera på målgruppen 12-14 år. Hittills har styrelsen haft bra uppslutning 

på sina aktiviteter som planerar att fortsätta med de aktiviteter som funnits 

föregående år. 

Ungdomsstyrelsen ser väldigt positivt till samarbetet med AKFB då det finns 

många ungdomar tillsammans som då kan göra mycket roligt tillsammans.  
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Kvinnosektionen 

Utvärdering 
Närvarande: 13 styrelsemedlemmar som inte alltid kommit till alla möten.  

Arbetsbelastning: 
Alltid samma 

personer som 

ställer upp, man 

vill att fler blir mer 

delaktiga. Man har 

försökt prata med 

medlemmarna och 

ska försöka igen 

att få medlemmarna att vilja lära sig nya saker och ta större ansvar. De kanske 

behöver någon som är huvudansvarig på de olika aktiviteterna.  

 

 

Viktigt att nya som kommer till föreningen välkomnas av styrelsen och känner 

sig välkomna. Viktigt att vi ser över de aktiviteter (exempelvis barnaktiviteterna) 

som utförs, att de genomförs ordentligt och att det finns en aktivitet hela tiden så 

att barnen inte bara springer runt. Styrelsen önskar en bättre planering vid 

barnaktiviteterna så att den blir mer kvalitativ.  

 

Behovet finns att det kanske anordnas en barnaktivitetskommitté som fokuserar 

sig på barnen. Vem som ska sitta i denna kommitté och vad syftet ska vara 

kommer huvudstyrelsen att ta vidare. Eventuellt samarbeta med Inanna 

föreningen? 
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Övrigt: Styrelsen kommer att löpa på som tidigare år med aktiviteter och 

föreläsningar men lägga mer fokus på att knyta personlig kontakt med 

medlemmarna för att förbättra uppslutningen på aktiviteterna.  

Kommande verksamhetsår 
Knyta mer personlig kontakt med medlemmarna. Vill satsa på kvinnor och barn.  

 

Föreningens nyckelfrågor 
Konferensen delades upp i två delar där den första gick ut på att alla sektioner 

skulle sitta i grupp och dels utvärdera året som gått men även verksamhetsåret 

som kommer. I del två skulle fokus istället ligga på att diskutera samarbetet med 

Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka samt lokalfrågan.  

 

Samarbete med AKFB och lokalfrågan 
Ett samarbete med AKFB har funnits tidigare nu men samarbetet med fokus på 

att hitta en gemensam byggnad för de båda föreningarna samt/eller slå ihop 

föreningarna startade i ett presidiemöte där AKC diskuterade med flera 

medlemmar i hur vi på bästa sätt skulle kunna gå vidare med lokalfrågan. 

 

En gemensam lokalkommitté bildades till slut med AKFB med uppgiften att just 

komma med förslag på hur det ovannämnda kunde uppnås. Man diskuterade 

olika alternativ men kom sedan överens om att föreslå för respektive förenings 

årsmöte att avvakta en eventuell hopslagning av föreningarna eller hitta en 

gemensam byggnad, istället skulle man arbeta för att anordna gemensamma 

aktiviteter tillsammans där medlemmarna lär känna varandra bättre för att på så 

sätt först vänja dem vid tanken. 

 

I princip alla är positiva till att föreningarna närmar sig varandra och samarbetar 

men problemet som uppstår för AKC är att man inte kan avvakta och se vad 

resultat blir. I princip alla i AKC är inställda på att inte stanna i nuvarande lokaler 

och därför behöver man också agera så tidigt som möjligt för att kunna hitta 

lämplig lokal att köpa/bygga. 

 

AKC:s ambition är fortfarande att hitta en gemensam byggnad med AKFB men 

eftersom att lokalkommittén har lagt just den biten på is väljer AKC:s styrelse att 

lyfta frågan igen och starta en undersökning med målet att se sig om efter olika 

möjligheter att köpa en lokal eller bygga en. AKFB kommer att hållas 

uppdaterade om detta. 
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Under nästa styrelsemöte kommer det beslutas om en grupp för detta ändamål. 

Därefter kommer man att kontakta kommunen för att se vilka möjligheter som 

finns.  

 

Konkret handlingsplan 
Huvudstyrelsen 

 Se över sina marknadsföringsmetoder 
 Utvärdera/ifrågasätta egna metoder vid aktiviteter som inte lockat många 

 medlemmar 

 Arrangera fler sidoaktiviteter i samband med t.ex. föreläsningar 

 Alltid utse en huvudansvarig för sina aktiviteter  

 Öka sitt engagemang i föreningens aktiviteter 

 Upprätta ett helt nytt medlemsblad till efter sommaren 

 Bilda en kommitté för barnaktiviteterna 

 Se över om föreningen behöver och kan köpa en minibuss 

 Upprätta en enkätundersökning i samband med aktiviteter 

 Bilda en kommitté för lokalköp eller nybyggnation 

 

Ungdomsstyrelsen 

 Fördela arbetsbelastningen bättre 
 Försöka locka fler ungdomar till sina aktiviteter men även föreningens 

 Man ska försöka hitta nyckelpersoner som drar sina vänner till de olika 

 aktiviteterna 

 Försöka att alltid skicka ett sms till ungdomarna inför de olika 

 aktiviteterna  

 Ungdomsstyrelsen ska också värna om samarbetet med de andra 

 föreningarna/organisationerna 

 

Kvinnostyrelsen 

 Fördela arbetsbelastningen bättre 
 Försöka locka fler unga kvinnor till sina aktiviteter 

 Välkomna nya deltagare/medlemmar som är nya i föreningen 
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Artikelförfatta-

re Augin Kurt 

Haninke 

 

 

 

 
 

Fader Bedros - En patriotisk rebell 
Den 26 januari 2014 avled den assyriske prästen Bedros 

Shushe i Tyskland, 77 år gammal. Fader Bedros var en 

ovanlig präst inom syrisk-ortodoxa kyrkan. Makt och 

rikedom var han inte så intresserad av. Istället var han 

en patriotisk rebell som uppmanade det assyriska folket 

att stå emot kyrkoledningens vanstyre och 

maktmissbruk, skriver Augin Kurt Haninke.  

 

Allmänt känd som Qasho Bedros har denne modige man i 

hela sitt liv stått rakryggad inför ständiga påhopp från sin 

kyrkoledning och olika civila aktörer på grund av en 

frispråkighet och reformiver som är sällsynt bland 

prästerskapet. Hans mål var att förena kyrkan och nationen i kampen för 

överlevnad hos den utsatta assyriska nationen. Men motståndet blev övermäktigt 

och tvingade honom att ansluta sig till Vatikanen under åren 1991-2005. 

Motståndet bedrevs av reaktionära krafter, t ex mäktiga assyriska klaner från 

Midyat, som samarbetade med kyrkans ledning i kampen mot den assyriska 

nationella rörelsen. Denna kamp pågår än idag under täckmanteln av 

namnkonflikten. 

 

 Vem var denne rakryggade präst?  

Bedros Shushe föddes i Midyat 1937 av fattiga assyriska föräldrar i ett 

traumatiserat samhälle, som försökte återhämta sig från folkmordet Seyfo 1915. 

En ny era hade börjat i Turkiets historia med Mustafa Kemal Atatürks nya 

republik som försökte assimilera etniska minoriteter till turkar. Ett viktigt steg i 

denna assimileringspolitik var att förbjuda all undervisning utanför det turkiska 

utbildningsväsendet. De officiella assyriska skolorna stängdes 1928. I Midyat 

fanns dessförinnan fyra skolor i kyrkornas regi med lärare betalda av staten och 

befriade från militärtjänsten. 1934 utfärdades ett nytt påbud om assimilering när 

lagen om efternamn trädde i kraft. Alla medborgare skulle ges ett påtvingat 

efternamn och alla orter skulle få turkiska namn. Projektet sjösattes under en tid 

av två år och familjen Shushe fick efternamnet Öğünç. 

Internationella händelser 

som berör oss Assyrier! 
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Han skrev inte med fjäder, 

men välmed handgjorda 

vasspennor. Här ett 

porträtt som illustrerar 

handskrift 

 

Med en del av sina assyriska elever på 

1960-talet   

 

Assyrierna i Turabdin 

fortsatte att ge sina barn 

undervisning i sitt eget 

språk, men under 

täckmanteln 

"bibelstudier". När unge 

Bedros var 5-6 år började 

han således lära sig sitt 

modersmål i dessa skolor. 

Samtidigt fick han 

undervisning i den 

turkiska folkskolan.  

 

Vid 17-årsåldern utsågs 

han till assyrisk lärare i byn 

Hah, varifrån hans släkt 

hade flyttat till Midyat ca 250 år tidigare. Ett år senare stationerades han som 

lärare i Sankta Shmunikyrkan i Midyat, där han 

blev kvar i sin tjänst i 15 år. Det var 1955 när 

Turabdin fick Afrem Bilgiç från byn Bote som 

ny biskop. Malfono Bedros utmärkte sig från 

sina föregångare genom sin radikalism och 

reformer i kyrkans tradition, men hade hela 

tiden stöd hos biskop Afrem. Han var t ex den 

förste i Turabdins historia som bildade en 

flickkör som medverkade i söndagsmässan. 

Flickorna kunde till och med få läsa Paulus brev 

till församlingen. Han undervisade ett hundratal 

barn i alla åldrar, däribland ett 30-tal flickor. En 

annan "nymodighet" från hans sida var att låta 

eleverna spela teaterpjäser vid nyår och andra 

högtider, som handlade om årstiderna eller den 

bibliska berättelsen om Josef i Egypten. 

 

Så småningom lärde han sig också engelska 

självmant och började undervisa i det. Även 

muslimska högstadielever från stadsdelen Estel 

brukade studera engelska hos honom. Han fick 

fem turkiska lira per elev och månad - ett 

välkommet tillskott till en blygsam lärarlön som 
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inte ens räckte till en egen bostad, berättar fader Bedros i en lång intervju med Jan 

Beth-Sawoce från 2001. 

 

 Vid den här tiden, på 1950- och 60-talen, visste malfono Bedros ingenting om 

sina assyriska rötter innan hans folk antog kristendomen. Nästan ingen annan i 

Turabdin var heller medveten om sin etniska härkomst och de fornassyriska 

förfäderna, eftersom kyrkan för länge sedan hade betraktat sin forna historia som 

hednisk och fjärmat sig från det förkristna kulturarvet. Men mot slutet av 

1960-talet fick han en unik bok hemskickad med posten. Författaren var bosatt i 

Brasilien och hette Abrohom Gabriel Sawme. Han var en f d elev hos Yuhanon 

Dolabani vid den berömda assyriska skolan i Adana i början av 1920-talet. Boken 

hette "Kthobo d mardutho d Suryoye" och beskrev ingående assyrisk historia, t ex 

hur kristendomen är baserad på våra assyriska förfäders tro och vilka stordåd de 

hade uträttat i mänsklighetens tjänst. Därmed lades grunden för den patriotism 

som malfono Bedros ville överföra på en vilsen kyrka som tog avstånd från sina 

anrika förfäder.  

 

Malfono Bedros har också gjort en viktig insats i språkets tjänst när han med sin 

vackra handstil kopierade ett par hundra kyrkliga böcker som har använts runtom 

i Turabdin eller på andra håll. Gamla skrifter som används i liturgin slets hårt och 

gick inte alltid att laga. I brist på tryckerier satt lärare som malfono Bedros och 

skrev av dem sida för sida, dag in och dag ut. Till och med bläcket var en 

bristvara, så han gjorde eget av rostat vete. Jag har sett några böcker med min 

egen fars handstil skrivna i vetebaserat bläck. Det har en vacker mörkbrun färg 

och bleknar inte så lätt. Fader Bedros skrev inte bara av texten i de gamla 

böckerna. Han band också den nya boken innan han lämnade den vidare till 

beställaren. Allt gjordes gratis förstås. Även efter att han kom till Tyskland har 

han fortsatt med detta. Totalt kan det röra sig om 300 verk med hans egen 

handstil. 

 

1969 kom han till dåvarande Västtyskland som gästarbetare. Men en av hans 

gamla vänner från tiden i Midyat, orientalisten Helga Anschütz, ansåg att hans 

kunskaper och kompetens bättre skulle komma till användning om han blev både 

präst och en sorts social rådgivare åt de assyriska gästarbetarna. Hennes 

kontakter inom den katolska kyrkan i Bayern ledde till att den lokale biskopen 

och andra potentater skrev till den syrisk-ortodoxe patriarken Yakub III i 

Damaskus om tillstånd. Patriarken gick med på det och 1971 vigdes malfono 

Bedros till präst av sin mentor biskop Afrem i Midyat. Därefter tog han sin familj 

och flyttade till Tyskland för gott. Den katolska hjälporganisationen Caritas 

började avlöna fader Bedros, som blev den ende assyriske prästen för hela 
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Centraleuropa (Tyskland, Schweiz, Österrike m fl). I nästan ett decennium kom 

han att tillbringa en stor del av sitt liv i tågresande mellan olika orter. På den tiden 

fanns inte heller några telefoner i gästarbetarnas hem. Så han brukade skriva brev 

eller vykort och meddela sin ankomst. Detsamma gjorde de utspridda 

församlingsmedlemmarna när de hade ett barn att döpa eller en annan religiös 

tjänst som behövde uträttas av fader Bedros. 

 

Mot slutet av 1970-talet började andra assyriska präster stationeras i Tyskland 

och övriga länder, när invandringen av assyrierna till dessa länder hade ökat. 

Många av våra präster är kända för att törsta efter makt och pengar. I Turabdin 

var de fattiga. Men i Tyskland och Schweiz fanns församlingsmedlemmar som 

hade det gott ställt jämfört med sina bröder i hemlandet. Således var det mycket 

attraktivt för en präst att bli stationerad i Tyskland eller övriga länder i Europa. 

Detta medförde att några präster och munkar i sin rivalitet började motarbeta 

fader Bedros, trots att han hade hjälpt många av dem när de var nyinflyttade. 

Munken Isa Cicek, som också var släkt med fader Bedros fru, tillbringade långa 

tider i prästparets hem utanför Augsburg i början av 1970-talet. När han så 

småningom blev biskop för Centraleuropa och en mäktig spelare i kampen mot 

den assyriska nationella rörelsen, suspenderade han flera gånger fader Bedros 

från prästämbetet. 

 

En annan präst från Midyat, som fader Bedros nämner vid namn i intervjun från 

2001, hade angett fader Bedros och en österrikisk katolsk munk i Istanbul till den 

turkiska säkerhetstjänsten för statsfientlig verksamhet. Munken hette Broder 

Josef och var föreståndare för katolska tyska skolan i Istanbul. Prästen i fråga 

hade bett fader Bedros att se till att hans son Sabri skulle få inträde till katolska 

skolan, men Sabri klarade inte inträdesprovet. Då hämnades prästen på sina 

kollegor. Broder Josef blev utvisad från Turkiet och fader Bedros kunde inte 

besöka sitt älskade hemland på tre decennier. Flera andra assyrier - både präster 

som var agenter i den turkiska säkerhetstjänsten - och deras medlöpare bland 

gästarbetarna hade också angett fader Bedros till de turkiska myndigheterna. De 

anklagade honom för "assyrisk separatism" och annan statsfientlig verksamhet. 

Någon assyrisk separatism har aldrig varit aktuell, men termen användes likväl 

av angivarna om de assyrier som var aktiva i det assyriska föreningslivet i 

utlandet. Fader Bedros dömdes i sin frånvaro av säkerhetsdomstolen i 

Diyarbakir, samma domstol som år 2001 ställde fader Yusuf Akbulut till svars för 

hans uttalande att inte bara armenierna hade blivit offer för folkmordet 1915.  

 

Men 1995 utfärdades tydligen en allmän amnesti och fader Bedros blev kallad till 

turkiska ambassaden i München där han delgavs både beslutet och hela 
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underlaget till den makulerade domen. Där finns namnen på alla dem som 

falskeligen hade angett honom till turkiska myndigheter. Långt senare fick han 

också en skriftlig ursäkt av en prästkollega i Turkiet som var känd för att gå 

säkerhetstjänstens ärenden och en nyckelfigur i det organiserade motståndet mot 

den assyriska föreningsrörelsen i Sverige, Tyskland, Schweiz och andra 

invandringsländer. Mer om detta i min kommande bok. 

 

Fader Bedros var alltså en eldsjäl som brann för den utsatta assyriska nationen, 

vars mäktigaste organisation - kyrkan - hade blivit infiltrerad av fientliga krafter 

som värvade kyrkoledare för att skapa konflikt bland assyrierna. Denna konflikt 

har fått etiketten "namnkonflikten" men är i grunden ett politiskt verktyg för att 

söndra och härska, säger fader Bedros i intervjun från 2001. Han återger ett 

tydligt exempel på kyrkoledningens dubbelspel när han berättar om patriark 

Yakubs besök i Tyskland 1977. Redan 1971 hade patriarken och medföljande 

biskopar - däribland nuvarande patriark Zakka Iwas - varit gäster i fader Bedros 

hem i Tyskland. De döpte hans nyfödde son Ashur utan att protestera mot valet av 

detta namn, som de senare bekämpade ivrigt. Zakka Iwas själv heter för övrigt 

fortfarande Sanharib i sina ID-handlingar. 

 

Men 1977 hade den assyriska rörelsen vunnit terräng bland de assyriska 

invandrarna i Västvärlden och assyriska föreningar och förbund började bildas i 

snabb takt. Regimer i Mellanöstern, däribland Turkiet, såg detta som ett hot. 

Samtidigt kände kyrkans ledning sin världsliga makt hotad av den sekulära 

nationella rörelsen. Av denna anledning lät sig olika assyriska patriarker villigt 

värvas av dessa regimer och kampen antog en organiserad form i kyrkans regi. Så 

när patriark Yakub kom till Sverige och Tyskland på besök 1977 var han beredd 

att bannlysa den assyriska sidan i den uppseglande namnstriden. Fader Bedros 

berättar i intervjun att han var närvarande när både assyriska företrädare och 

deras motståndare bland klanledarna hade träffat patriarken. De samtalade med 

patriarken separat och fader Bedros bevittnade med egna ögon hur patriarken 

slängde bränsle på elden genom att spela ett falskt spel. Till assyrierna sade han 

att de var bildade och upplysta. De behövde inte bry sig om okunniga klanledare. 

När han träffade klanledarna sade han att assyrierna var parasiter som var ute 

efter att dela folket och skada kyrkan. Efter dessa möten ställde fader Bedros en 

befogad fråga till patriarken: 

- Vilken sida vill du att jag ska följa? Patriarken svarade med tystnad, säger han. 

Detta är bara ett konkret exempel på det stora dubbelspel hos kyrkoledningen 

som har fördjupat splittringen inom folkgruppen. Nuvarande patriarken har 

fortsatt i föregångarens spår men gått ett steg längre. Under patriark Yakubs tid 

var kyrkan en intakt organisation. Nu slits även kyrkan av interna splittringar. 



134 
 

Patriarken själv har gjort sitt bästa för att underlätta splittringen inom 

syrisk-ortodoxa kyrkan genom att viga nya biskopar på löpande band och 

upprätta nya stift i de befintliga, både i Europa och övriga delar av Västvärlden 

där det bor assyrier med syrisk-ortodox kyrkotillhörighet.  

 

Fader Bedros var mycket medveten om och förbittrad över denna splittring inom 

folket och kyrkan. På frågan om han trodde att assyrierna i framtiden skulle 

kunna upprätta en egen stat för att överleva som nation, svarar han att de olika 

assyriska kyrkorna måste förenas först. Annars blir det svårt. Han manade därför 

till enighet inom de sju kyrkor i Mellanöstern som har assyriska rötter, så kallade 

syrisk-talande kyrkor: Syrisk-ortodoxa kyrkan, Österns assyriska kyrka, Österns 

gamla kyrka, Kaldeiska kyrkan, Syrisk-katolska kyrkan, Melkitiska kyrkan och 

Maronitiska kyrkan. Det finns också protestantiska assyriska kyrkor. Men 

kyrkoledarna i dessa kyrkor kommer inte självmant att sträva efter assyrisk 

enighet, om inte ett starkt krav kommer från församlingsmedlemmarna, säger 

fader Bedros i en röst till eftervärlden som för alltid kommer att klinga i våra 

öron, trots att han själv har lämnat jordelivet. Må hans själ vila i frid! 

 

Augin Kurt Haninke  
Journalist 

www.hujada.com, Publicerad: 2014-02-13 

 

Nya patriarken: 

"Kyrkans enda 

symbol är korset"  
Assyrisk ortodoxa kyrkans 

nyvalda patriark blir biskop 

Aphrem Karim som ledde stiftet i 

östra USA.  

 

Biskop Aphrem Karim utsågs under veckan till ny patriark för assyrisk ortodoxa 

kyrkan efter Zakka I Iwas bortgång. Den nya patriarken antar namnet Mor 

Ignatius Aphrem II Karim och installeras formellt i september.  

Efter att han valts till patriark meddelade Aphrem Karim att kyrkans enda symbol 

är korset och att kyrkan tillhör alla sina medlemmar oavsett deras syn på den 

etniska identiteten, berättade den mångfaldigt belönade journalisten, 

http://www.hujada.com/


135 
 

Från v: Afram Yakoub, ordf. ARS, 

biskop Ablahad Gallo Shabo, patriark 

Mor Ignatios Afrem II, dayroyo Afrem 

och ARS vice ordf. Tony Meshko.  

Foto: ARS  

 

människorättskämpen och författaren Nuri Kino som har befunnit sig på plats i 

Libanon till Assyria TV.  

Karim är född i Syrien, Qamishli och har levt och studerat i Egypten, Irland och 
USA.  

www.hujada.com 2014-04-02 

 

Nyvald patriark signalerar kursändring 

Den nytillträdda patriarken för assyrisk 

ortodoxa kyrkan har tydligt markerat 

att han kommer att verka politiskt i 

samband med ett historiskt tal under 

hans första gudstjänst i Beirut.  

 

Ignatios Afrem II, nyvald patriark för 

assyrisk-ortodoxa kyrkoinriktningen 

höll ett bejublat tal under sin första 

gudstjänst i Beirut söndagen den första 

juni. Innehållet i talet markerade 

patriarkens vilja att driva politiska 

frågor som gagnar den assyriska 

folkgruppen till skillnad mot tidigare, 

menar representanter för Assyriska 

Riksförbundet i Sverige som gratulerade patriarken på plats i Beirut.  

- Det finns flera positiva signaler. Han inledde till exempel sitt tal på assyriska 

och inte på arabiska. Jag tolkar det som att han avser att stärka assyriskan inom 

kyrkan och rulla tillbaka den negativa utvecklingen där arabiskan har fått alltmer 

plats, säger förbundsordföranden Afram Yakoub: "Patriarken berörde även 

folkmordet Seyfo, vilket så vitt jag vet aldrig har skett tidigare i offentliga 

sammanhang av tidigare patriarker. Han uttalade även tydliga önskemål om en 

större politisk representation för assyrierna i Libanon, om platser i parlamentet 

och i regeringen. Det är också något helt nytt för kyrkan att i modern tid ställa sig 

bakom sådana politiska ambitioner", menar förbundsordföranden som var på 

plats tillsammans med sin vice ordförande Tony Meshko och Elias Shahin i 

egenskap av sakkunnig.  

http://www.hujada.com/
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Skärmdump från Rapports inslag om 

manifestationen i Södertälje.  

 

Förbundsdelegationen gratulerade patriarken och hade möjlighet att träffa flera 

inflytelserika personer i Libanon samt flera organisationer.  

www.hujadda.com Publicerad: 2014-06-03 

 

 

Hundratal manifesterade mot islamister och 

ockupation av Nineveslätten 
Flera hundra assyrier deltog i 

manifestationen under söndagen för 

att visa solidaritet med sina 

landsmän i irakiska Assyrien och 

uppmärksamma Sverige på vad som 

håller på att ske på Nineveslätten.  

Närmare fyrahundra assyrier 

närvarade under manifestationen 

under söndagen på Stortorget i 

Södertälje för att uppmärksamma 

omvärlden på assyriernas situation i 

Irak.  

 

Den bitvis regndrabbade manifestationen var startskottet för Assyriska 

Riksförbundets kampanj som syftar till att öka stödet för assyrierna i det 

våldshärjade landet.  

- Islamisterna står bara ett fåtal kilometer från staden Bartella som ligger på 

Nineveslätten, sa förbundsordförande Afram Yakoub och uppmärksammade 

samtidigt grundorsaken till den osäkerhet som assyrierna känner idag: "Sedan 

USA:s invasion år 2003 har assyrierna gjort flera försök till att få till egna 

försvarsstyrkor på Nineveslätten. Varje gång har de kurdiska partierna och den 

kurdiska administrationen hindrat det på olika sätt", berättade han.  

 

- Vi är många assyrier som hade hoppats på att kurderna, som själva länge varit 

förtryckta och törstat efter ett uns av frihet, skulle visa solidaritet och förståelse 

för assyriernas hopp om ett eget område på Nineveslätten. Vi ser istället hur 

dagens situation utnyttjas till att ockupera området, resa kurdiska flaggan och 

avsätta lokala ledare på Nineveslätten", berättade Yakoub.  

Mats Pertoft, riksdagsledamot för Miljöpartiet talade bland annat om vikten av att 

alla folkgrupper i Irak måste respektera varandras rättigheter och inte utnyttja 

situationen på ett negativt sätt: "Hotet från ISIS är fruktansvärt och hela världen 

http://www.hujadda.com/
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måste stå upp mot det, också Sveriges regering, men det hotet får inte bli en 

förevändning för andra grupper att förtrycka andra. Det hotet får inte bli en 

förevändning för att kurderna ska förtrycka assyrierna eller assyrierna förtrycka 

andra," sa Pertoft.  

 

Ninos Maraha från Folkpartiet uppmärksammade sitt partis arbete för assyriernas 

rätt till lokalt självstyre på Nineveslätten och sa bland annat: "Ett lokalt självstyre 

på Nineveslätten är en lösning som innebär att assyrierna kan leva i fred och 

samexistens med andra folkgrupper i det land där assyrier är 

ursprungsbefolkning".  

 

Manifestationen uppmärksammades i flera medier, däribland SVT:s Rapport som 

toppade sin 18:sändning med Irak-krisen. 

  

www.hujada.com, 2014-06-23 

 

Fråga till statsråd: 

Yilmaz Kerimo (s) frågar utrikesminister Carl 

Bildt (m) 
Hårdföra islamister har tagit över staden Mosul och andra delar av Irak. Tusentals 

assyrier/syrianer/kaldéer har flytt staden som nu är helt tömd på sin kristna 

befolkning. Många har flytt till det närliggande området Nineveslätten som ligger 

öster om Mosul. Nu befinner sig dessa assyrier/syrianer/kaldéer tillsammans med 

de som lever där sedan tidigare under kurdiska påtryckningar.  

 

Rapporter från Norra Irak gör gällande att kurdisk milis har rest den kurdiska 

flaggan på myndighetsbyggnader i Nineveslätten efter att irakisk polis och militär 

har tvingats lämna området. Nyligen försökte personer från Massoud Barzanis 

parti, KDP, att avsätta den demokratiskt valda ordföranden i staden Alqosh på 

Nineveslätten och ersätta honom med en person som är medlem i KDP partiet.  

Nineveslätten är officiellt en del av de så kallade "disputed territories" i Irak. Där 

finns flera minoriteter; assyrier/syrianer/kaldéer, yezidier och shabaks dock 

väldigt få kurder. Det har framförts många krav från lokalbefolkningen om att 

Nineveslätten ska få självbestämmanderätt inom ramen för Iraks konstitution och 

regeringen i Bagdad fattade nyligen beslut om att området ska få provinsstatus. 

Situationen i Irak är ohållbar för alla och värst för assyrier/syrianer/kaldéer. FN 

och EU måste agera så att Mellanöstern inte töms på kristna. Även dessa grupper 

liksom kurdiska gruppen i Norra Irak måste få självbestämmande i Nineveslätten. 

http://www.svtplay.se/video/2134070/rapport/22-6-18-00
http://www.hujada.com/
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Jag vill därför fråga utrikesministern:  

 

På vilket sätt tänker ministern lyfta frågan om respekt för lokalbefolkningens 

önskemål om självbestämmande på Nineveslätten med företrädare i Irak och 

KRG i Norra Irak? 

 

2014-06-24 

 

TOBIAS TANKAR 

- VÄNSTERPARTISTER MÅSTE ÄVEN LYSSNA PÅ ISRAELISKA ARABER 

SOM OMFAMNAR DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR 

 

EUROPEISKA STATER BÄR ETT ANSVAR ATT 

HJÄLPA ASSYRIER 
 

Det finns nu en möjlighet att skriva historia i 

Mellanöstern, när ISIS kommer att bli 

besegrat och Irak och Syrien upphör, vilket 

Irak och Syrien är dömt till. Syrien och Irak 

hölls bara samman genom våldets, hotens 

och blodets diktatur. Nu hoppas kurder få en 

stat och assyrier hoppas på att återfå sin 

självständighet i ett självständigt land. Båda 

folken hävdar att de på historisk grund har 

rätt till ungefär samma område. Assyrierna vill i första hand ha 

Nineveslätten, en bråkdel av sitt forna rike. Det är viktigt, att europeiska 

stater, som tidigare svikit assyrierna, nu inte sviker dem igen. 

 

Mellanösterns historia visar att assyrier så väl som kurder har farit illa när de inte 

varit självständiga. Ett annat folk, som också varit hårt utsatt i vågor var judarna, 

som i Irak flera gånger i historien förföljdes. I Bagdad utsattes de bland annat för 

pogromer 1828 och 1941. Efter att Israel utropades 1948 hängdes flera judar och 

våldsamma upplopp mot judar eskalerade runt 1947-1949. Judarna, med en 
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mångtusenårig historia i Irak, flydde och de som blev kvar blev 

diskriminerade. Bara en självständig judisk stat blev judarnas räddning i 

Mellanöstern. Israel har trots sin lilla yta och stora yttre hot lyckats etablera sig 

som en modern, demokratisk stat skapad av det judiska folket. 

 

Den första lasten olja har nu gått till Israel från det kurdiska självstyret i Irak, som 

aldrig tidigare har haft officiella diplomatiska förbindelser med den judiska 

staten. Detta kan innebära att en ny positiv era inleds för Mellanösterns 

minoriteter och att det blir slutet för det antisemitiska sekteristiska styret i 

Bagdad. Nu gäller det bara att islamisterna i ISIS som intagit stora delar av norra 

Irak och Syrien inte får behålla makten i det territorium man rövat till sig. Om 

ISIS faller ser kurderna ut att kräva stora landområden. Kanske kan kurder nu få 

en riktig demokrati där de bor i Irak och Syrien. Det är nu också viktigt att 

assyrier, som bor i samma områden, får ett eget territorium där de kan leva i fred 

med en framtida demokratisk kurdisk stat. 

 

En riktig demokratisk stat innebär att staten omfamnar de demokratiska 

värderingar vi har i Europa, de vi lärt oss i Sverige, de som är universella. Om 

man omfamnar dessa värderingar, kan man inte förvägra varken assyrier eller 

kurder rätt till land. Det innebär istället att båda sidor måste kunna se att man har 

en rätt till land i området. 

 

Kurder har en unik kurdisk kultur, ett unikt språk och ursprungligen en unik 

religion. De flesta kurder är idag sekulära sunnimuslimer. Assyrier har en unik 

assyrisk kultur, ett unikt språk och ursprungligen en unik religion. Assyrierna är 

kristna av olika inriktningar. Det är viktigt att båda folken får utvecklas och efter 

hundratals, om inte tusentals år äntligen få vara självständiga nationer som EU 

och Sverige ska välkomna till vår gemenskap av demokratiska stater. 

 

Assyriska organisationer har krävt att 

assyrierna ska få en egen provins i norra 

Irak, Nineveslätten, som ligger strax öster 

om den större staden Mosul. Detta område 

hoppas många ska bli fröet till en assyrisk 

stat. Här bor maximalt runt 200 000 – 250 

000 assyrier och här anser assyrierna sig ha 

rätt till självstyre. Det tilltänkta territoriet 

löper längs med östbanken av floden Tigris 

och är  ett 4,197 kvadratkilometer stort 

område (motsvarande Gästriklands yta) med 
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gräns mot det kurdiska självstyret (Irakiska Kurdistan) i öst. I omgivningen 

ligger  ruinerna av det gamla Nineve som var centrum i det forna Assyriska riket, 

som föll i ockupanters händer 612 f Kr. Sedan dess har det assyriska folket varit 

ett folk utan eget land även om perioder av mer eller mindre frihet förekommit 

under olika härskare och olika imperium på olika platser i regionen. 

 

En period som var särskilt svår att leva under var under osmanernas styre. Mot 

slutet av denna period utspelades en händelse som påverkat det assyriska folket 

på ett förödande vis.  Osmanernas väldiga krig mot europeiska stater krävde mer 

och mer ekonomiska resurser, som osmanerna fick in genom skatt 

från dhimmis.  Som dhimmi var man i det islamiska samhället ”skyddad” om 

man var jude eller kristen, om man betalade den särskilda dhimmi-skatten men 

man var inte heller tillåten att försvara sig.  Dhimmi-statusen innebar också en 

rad andra restriktioner och särskilda regler för kristna och judar. Man kan likna 

det vid apartheidlagar. Assyrierna, armenierna och judarna var de som fick stå för 

osmanernas eskalerande utgifter för krig. 

 

Assyrierna valde att göra uppror och gav sig in i osmanska turkarnas krig mot 

Europa men på Englands och Frankrikes sida. Många assyrier stred också för 

britterna i det som kom att bli dagens Israel och befriade på så sätt området från 

det osmanska riket. Sedan kunde judisk immigration på allvar ta fart, vilket var en 

av förutsättningarna för att en judisk stat åter skulle kunna ta form. 

För sin allians med engelsmännen och fransmännen straffades assyrierna hårt av 

de osmanska turkarna. Deras uppror blev nu en förevändning för härskarfolket att 

etniskt rensa sitt imperium från kristna folk. De kristna kuvades och utplånades 

nästan helt. Den etniska rensningen, går under benämningen Seyfo (”Svärd”). 

Det var ett folkmord som påbörjades 1914 och höll på till 1925 mot kristna 

assyrier, armenier, greker och även en del judar. Assyrier, som jag talat med och 

som jobbar för assyriska människorättsorganisationer, säger att runt 75% av 

assyriernas befolkning kan ha mördats, i siffror talar man om runt 750 000 

assyriska offer. Folkmordet utfördes av osmanerna och av en del sunnitiska 

kurder i det osmanska riket. 

 

Folkmordet Seyfo är en del av det assyriska folkets kollektiva minne som 

ständigt gör sig påmint. De som lever är alla ättlingar till överlevare, som har 

kunnat berätta till sina barn och barnbarn om den hemska folkmordet. 

 

Som tack för sitt stöd till västmakterna lovades assyrierna självständighet. Men 

de fagra löftena infriades aldrig av västmakterna när det osmanska riket delades 

upp av dessa. Istället kan det uppfattas som om britterna indirekt stödde folkmord 
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på assyrierna 1933 kort efter att Irak blivit självständigt. Den irakiska armén gick 

till angrepp mot assyrierna och plundring av assyriska samhällen och avrättningar 

av tusentals oskyldiga assyrier förekom. Fransmännen nekade assyrierna asyl i 

sitt mandat i Syrien och England, som hade militär närvaro i Irak och därmed 

visst militärt ansvar upphörde att kräva rättvisa för assyrierna. England och 

Frankrike har all anledning att stödja assyrisk självständighet idag och inte göra 

om sina historiska misstag i Mellanöstern. Europa är skyldigt att inte låta det ske 

igen. Ändå sker det idag. Massflykten är stor och de som lever kvar lever i 

fruktan. 

 

Ett självständigt Assyrien bör vara en angelägen fråga även för Sverige och för 

Sveriges folkvalda. Assyrier som flytt i olika vågor från Mellanöstern har blivit 

våra medborgare. Idag bor ungefär 120 000 assyrier här i Sverige. Dessa har 

under generationer bidragit till det svenska samhällets ekonomi och välfärd. 

Svenska partiers stöd till en assyrisk stat har dock visat sig rätt klent. Vad jag vet 

har bara Folkpartiet tagit någorlunda ställning till assyrisk autonomi eller 

självstyre i norra Irak. Vad ställningstagandet konkret betyder är dock mer 

osäkert. Fler partier borde engagera sig för assyriernas rättigheter och 

självständighet. Men det tycks bara vara den kaotiska, korrupta och 

terrorglorifierande Palestinska myndigheten, som sprider judehat, som svenska 

politiker vill erkänna som arabstat nummer 23. Jag tror inte det är det stödet 

Mellanöstern behöver. 

 

Ett nytt Mellanöstern med ny kartbild kräver nya allianser. En ny tid kan ta vid då 

kurder, assyrier och israeler kan utmana maktbalansen i Mellanöstern och visa att 

riktig demokrati kan vara möjlig även där diktatur, religiöst krig, folkmord och 

förtryck dominerat historien. Israel-Assyrien-Kurdistan det kan bli den nya 

alliansen för ett demokratiskt och säkrare Mellanöstern som kan påverka och 

påskynda demokratiseringen av arabvärlden på lång sikt! 

 

Tänk om Sverige och EU kan bidra till vända den negativa trenden, som innebär 

att folk är på flykt från länder i denna del av världen, till att alla dessa länder blir 

de attraktiva, innovativa demokratiska förebilderna för framtiden! Detta kräver 

att man i norra Irak kan se sin nästas behov och att europeiska ledare agerar för 

assyriernas rätt likaväl som för kurders rätt till självstyre. Assyrierna får inte 

glömmas bort. 

 

Det är dags att så fröet till ett demokratiskt Kurdistan och ett 

demokratiskt Assyrien. Kanske kan Mellanöstern få sin andra 
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och tredje demokrati som båda kan bli Israels riktiga partners 

för fred. 
  

http://tobiastankar.wordpress.com/2014/06/25/europeiska-stater-bar-ett-an

svar-att-hjalpa-assyrierna/ 

 

Dramatiskt när Islamiska staten fördrev 

assyrier  

 

En spontan aktion, så kallad flashmob utspelade sig på Sergelstorg i Stockholm 

under dagen när män utklädda till IS terrorister drev ut assyrier från området.  
Aktionen som anordnades av Assyriska Riksförbundet genomfördes i syfte att 

visualisera den etniska utrensningen av assyrier i Irak. Cirka fyrtio ungdomar 

hjälpte till med att spela upp den dramatiska scenen som fick folk i rusningen att 

stanna upp och titta till.  

Flera svenska medier var på plats för att dokumentera händelsen. Ett av slagorden 

var riktat till utrikesminister Carl Bildt med uppmaningen: "Agera Carl Bildt!". 

Utrikesministern har än så länge endast twittrat och skrivit några rader om 

utrensningen på sin blogg. Inget officiellt fördömande har kommit från den 
svenska regeringen.  

Assyriska Riksförbundet och dess medlemsorganisationer har flera inplanerade 

aktioner den närmaste tiden. Intressserade som vill starta aktioner eller medverka 
i planerade aktioner kan mejla till kansli@assyriskariksforbundet.se 

www.hujada.com, 2014-07-30 

 

http://www.hujada.com/
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Irakier flyr Mosul sedan trupper 

från Islamistiska staten (IS) intagit 

staden i juni. FOTO: AP 

Jonas Sjöstedt och 
Peter Butros 

 

Regeringen passiv när minoriteter förföljs  

SVD Opinion , 5 augusti 2014   

BRÄNNPUNKT | IRAK 

Det är frustrerande och beklagligt att den 

svenska regeringen inte använder de 

politiska verktyg som finns för att få ett 

slut på förföljelserna av minoriteter i Irak, 

skriver Jonas Sjöstedt (V) och Peter 

Butros, Assyriska Ungdomsförbundet. 

Vi måste verka för att avbryta alla typer av 

vapenleveranser som via transitländer 

sätts i händerna på extremistiska grupper.  

 

Mångmiljonstaden Mosul  i norra Irak har i 

årtusenden varit en smältdegel där människor och 

idéer levt och blomstrat tillsammans. Sedan 

extremistiska terrorgruppen islamiska staten, IS, 

erövrat staden har etniska och religiösa 

minoriteter hotats och fördrivits. Det är en oerhört 

oroande utveckling som riskerar att eskalera om inget görs. 
 

Där islamiska staten våldsamt har dragit fram i Syrien och Irak har också 

förföljelserna av olika minoriteter intensifierats. Staden Mosul är inget undantag. 

Mosuls sista kvarvarande kristna grupper, inklusive assyrierna, har alla flytt efter 

att bevittnade systematiska hot och mord riktats mot dem enligt flera 

människorättsorganisationer. 

 

Assyrierna, som är Iraks ursprungsbefolkning, har länge varit marginaliserade. 

Majoriteten av dem har koncentrerats till Ninveslätten strax utanför Mosul. 

Den senaste utvecklingen har tvingat in dem mitt i en oroshärd i strider mellan 

extremistiska grupper, irakiska regeringsstyrkor och de regionala kurdiska 

regeringsstyrkorna. Situationen är extremt akut med tiotusentals interna 

flyktingar som följd. 
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Mot denna utveckling har den centrala regeringen i Bagdad varit allt för passiv. 

Den irakiska premiärministern Nuri Al-Maliki som lett landet sedan 2006 har i 

stället för försoning byggt sin legitimitet på splittring, sekterism och 

majoritetsförtryck. Islamiska statens framfart måste ses mot bakgrund av detta. 

 

Det är det enorma missnöje bland Iraks sunnimuslimer som växt fram sedan 

den amerikanska invasionen och som cementerats av centralregeringen i Bagdad 

som nu exploateras av fascistoida grupper som just islamiska staten. Den ideologi 

som islamiska staten uppbär, en slags sunnimuslimsk ultranationalism, är inte 

representativ för varken islam eller världens muslimer. Det visar sig inte minst 

genom att många av offren för IS själva är muslimer. Den får aldrig ges den 

legitimitet den påstår sig företräda. Inte desto mindre är islamiska staten och 

liknande extremistiska grupper ett reellt och växande hot mot just religiösa och 

etniska minoriteter i området och riskerar att destabilisera hela regionen. 

 

Varhelst fascismen och rasismen växer, må så vara i mångkulturella staden 

Mosul, i Jerusalem, i Berlin, i Kapstaden, i Oslo eller i Stockholm, måste vårt 

svar vara lika fast och tydligt som det är grundläggande till försvar av de 

mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Därför är det frustrerande att 

bevittna omvärldens passivitet och ignorans för minoriteternas situation i Irak. 

Det är oerhört beklagligt att den svenska regeringen inte använder de 

påverkansmöjligheter och de politiska verktyg som finns till förfogande för att få 

ett slut på förföljelserna av minoriteter i Irak. 

 

Det finns vissa grundläggande principer som den svenska utrikespolitiken har 

att förhålla sig till; 

• Att respektera Iraks suveränitet och territoriella gränser. Den typ av 

konstitutionellt illegitim utbrytning ur landet som IS nu försöker förverkliga 

skapar bara nya konfliktzoner och fördjupar misstänksamheten mellan Iraks 

etniska och religiösa grupper. 

• Vi vill att Sverige i FN lyfter frågan om hur man kan säkerställa att assyrierna 

och andra minoriteter på Ninveslätten där assyrierna fortfarande är i majoritet kan 

få leva kvar och respekteras. 

• Vi vill att FN utser en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Irak och att 

avvisningar till landet upphör. 

• Vi måste verka för att avbryta alla typer av vapenleveranser som via 

transitländer sätts i händerna på extremistiska grupper. Där måste också Turkiet, 

som den svenska utrikesministern har omvittnade goda relationer till, tydligare 

och mer effektivt bevaka sina gränser mot Syrien och Irak för att stoppa inflödet 

av vapen och frivilliga till extremistgrupperna där. 
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Nyhet på Aftonbladet om den assyriska 

styrkan som bildas.  

 

Vår oro att den amerikanskledda invasionen av Irak skulle kasta in området i 

långvariga och förödande konflikter har besannats. Det är minoriteter och särskilt 

kvinnor och barn i Irak som får bära konsekvenserna av västvärldens 

misslyckanden. Den svenska regerings passiva inställning är både frustrerande 

och oförklarlig. Det är inte värdigt de demokratiska ideal vi värdesätter så högt. 

Vi kan göra mer än så. 

 
JONAS SJÖSTEDT 
partiledare, Vänsterpartiet 
 
PETER BUTROS 
ordförande, Assyriska Ungdomsförbundet 
 

Från frizon till 

beväpning 

Västmakterna har inte visat intresse 

för att skapa en frizon på 

Nineveslätten trots de senaste 

dagarnas dramatiska utveckling. 

Nu kräver alltfler assyrier att de ska 

beväpnas för att de ska kunna 

skydda sig själva.  

Sedan torsdag 7 augusti är 

Nineveslätten tömd på sin 

befolkning. Över en kvarts miljon 

människor flydde hals över huvud 

när kurdisk milis övergav sina 

posteringar inför attacker från Islamiska staten. Det akuta läget har 

uppmärksammats i världsmedia och fördömts från otaliga håll. Fördömanden 

hjälper dock föga de närmare tvåhundratusen assyrier som nu tvingas leva mer 

eller mindre på gatorna i norra Irak.  

Besvikelsen är stor sedan det stod klart att FN:s säkerhetsråd inte vill införa en 

frizon på Nineveslätten. När sedan USA:s president kort därpå tillkännagav att 

man endast kommer att slå mot IS om de försöker attackera Arbil eller yezidierna 

på berget Sinjar fanns inga gränser för frustrationen bland assyrier. Trots ett grönt 

ljus från irakiska parlamentet och en direkt uppmaning till FN att skapa en frizon 

på Nineveslätten så har alltså världsmakterna inte agerat.  
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Kyrkoledare under mötet med Obama i 

Washington. Foto: Vita Huset  

 

En högt uppsatt källa i en europeisk regering som Hujådå varit i kontakt med 

förklarar: "Ingen vill sätta trupper i Irak, särskilt inte efter det man har upplevt i 
Afganistan och tidigare i Irak".  

Mot denna bakgrund har alltfler assyrier insett att de själva måste försvara sig och 
inte räkna med trupper från andra länder.  

"Vi har sedan några få dagar ändrat vår inställning, vi kräver nu av Washington 

att beväpna assyrierna", säger Martin Youmaran från Assyrian American 

National Coalition, en av de största påtryckningsgrupper som har direkt kontakt 

med ledande makthavare i USA.  

I ett uttalande i irakisk media krävde nyligen Imad Youkhanna, ledamot av iraks 

parlament och medlem i Assyrian Democratic Movement, att makthavarna i 
Bagdad beväpnar assyrierna.  

Under ett telefonmöte som assyriska riksförbunden i Europa kommer att hålla 

under veckan väntas en liknande kursändring.  

Assyrierna på Nineveslätten började beväpna sig och bilda en styrka kort efter IS 

invasion av Mosul. Initiativet hann dock inte växa tillräckligt innan terroristerna 

slog till mot Nineveslätten. Uppbyggnaden av styrkan fortsätter och har redan fått 

visst stöd från Bagdad. Målet är att säkra Nineveslätten med hjälp av 

luftunderstöd av USA som kan bomba terroristernas konvojer och tyngre vapen 

på Nineveslätten.  

www.hujada.com, 2014-08-11 

Assyriska patriarker i möte med Obama 
 

Flera kyrkoledare träffade 

president Barack Obama i vita 

huset nyligen. Under det 

timslånga mötet diskuterades 

assyriernas och andra 

icke-muslimers framtid i Irak och 

Mellanöstern.  

Flera kyrkoledare, däribland 

assyrisk ortodoxa patriarken 

Aphrem II Karim höll ett möte 

med den amerikanske presidenten 

Barack Obama torsdagen den elfte 

http://aina.org/news/20140810150643.htm
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Syriac Orthodox Patriarch Ignatius Aphrem 

II speaking at the In Defense of Christians 

Summit in Washington (AINA photo). 

 

september i Vita huset.  

 

Enligt uppgifter i media pågick mötet cirka en timme där man uppmanade USA:s 

ledning att agera kraftfullt mot terrorismen och hjälpa icke-muslimska 

folkgrupper att kunna stanna kvar i sina ursprungsområden i Mellanöstern. 

Kyrkoledarna överlämnade ett skriftligt brev till presidenten med konkreta 

åtgärder som de önskar se från USA:s sida.  

 

Med på mötet fanns Susan Rice, USA:s nationella säkerhetsrådgivare och andra 

nyckelpersoner ur Obamas stab. Att döma av presidentens officiella schema var 

mötet inte planerat sedan tidigare utan kom till akut då det inte står något om det 

i vita husets schema. Kyrkoledarna befann sig i Washington för en tredagars 

konferens arrangerad av intresseorganisationen In Defence of Christians.  

Aphrem II har tagit flera politiska intitativ sedan han tillträdde som patriark 

tidigare i år. Genom att bilda en koalition med andra kyrkoledare från 

Mellanöstern har han hjälpt till att rikta uppmärksamhet mot det assyriska folkets 

svårigheter i Irak och Syrien.  

www.hujada.com, 2014-09-14 

 

Assyrian Orthodox Patriarch Delivers Keynote 

Speech At in Defense of Christians Summit 
 

Washington (AINA) -- 

Yesterday, on the third day of 

the In Defense of Christians 

summit, Patriarch Ignatius 

Aphrem II, Syriac Orthodox 

Patriarch of Antioch, delivered 

a keynote address on the 

persecution of Christians in 

Iraq and Syria. The title of the 

speech was Do Muslims need 

Christians in the Middle 

East?  

The Patriarch began by saying 

"Muslims were welcomed to 

many major cities in what is today known as Syria, Lebanon and Iraq by 

http://www.hujada.com/
http://www.indefenseofchristians.org/
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Christians...Christians had established the infrastructure of the new [Islamic] 

state." 

The Patriarch said: 

Many of the Christians were forced to convert as a result of the imposition of 

heavy jizya, poll tax, on them. They often endured many periods of persecution, 

especially during the Mongol and Ottoman times. The Genocide of Armenians 

and Syriac speaking Christians unleashed during World War One resulted in the 

extermination of millions of Christians. In fact, we all are commemorating this 

tragic event throughout next year as the hundredth anniversary of this atrocity. 

I believe that Muslims need Christians to challenge themselves to live in a 

pluralistic and multi-religious society where they can affirm their identity without 

being afraid of the other. Muslims ought to be able to embrace the values of 

tolerance and acceptance of the other as a sign of self confidence to prove that 

Islam as a religion can coexist with other religions without the need to absorb 

others or the fear that it may be absorbed by others. Living in isolation will keep 

Muslims ignorant of the other and ignorance is the mother of all fear. 

It's high time for Muslim scholars and religious leader to prove to the world that 

these groups do not represent true Muslim teachings. 

Muslims need Christians to fight together extremism. Muslims need Christians to 

fight together secularism, a common enemy of all believers from all religions. 

Muslims need Christians to fight together commercialism -- the human being has 

become a commodity being sold. We have to come together to restore back the 

dignity of the human being as the image of God on earth. 

I conclude by calling upon the international community to help us Christians stay 

in our homelands, in the lands that are forefathers for two millennia witnessed for 

Christ and for many millennia lives as the people, indigenous people of that land 

By calling upon them [international community] to help us stay in our homeland 

we also want them to work hard to make sure that these Christians should be 

protected, should be provided with dignity, with honor, and should not be subject 

to attacks such as we are seeing today. 

www.aina.com, 2014-09-13 

http://www.aina.com/
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Assyrians Demonstrate Worldwide Against 

ISIS Persecution 
 

Demonstration in Sydney.(AINA) -- Thousands of Assyrians held demonstration 

in major world cities today to 

support the Assyrians 

Christians of Mosul, who 

have been completely driven 

from the city by the Islamic 

State (IS, formerly ISIS).  

 

Demonstrations were held in 

the following cities:  

Arbel Iraq, Arhus Denmark, 

Augsberg Germany, Beirut 

Lebanon, Cologne Germnay, 

Copenhagen Denmark, 

Detroit United States, 

Enschede, Holland,  

 

 

Gothenburg Sweden, Gutersloh Germnay, 

Hamburg Germnay Hamilton Canada, 

Jonkoping Sweden, London England, Los 

Angeles United States, Melbourne Australia, New York Unite s States, 

Norrkoping Sweden, Paris France, Phoenix Unites States, San Francisco Unites 
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States, San Jose Unites States, Stockholm Sweden, Sydney Australia, Toronto 

Canada, Vienna Austria 

 

In all the demonstrations, the people 

wore a white shirt emblazoned with a 

red Arabic letter "noon", which 

stands for the Arabic word for 

Christian (nasrani). Two weeks ago 

ISIS marked all Christian homes and 

institutions in Mosul with this letter 

to identify them as Christian, and 

wrote "property of the Islamic State" 

on most of them (AINA 2014-07-19). 

 

In Sydney over 6000 thousand people attended the demonstration. 

In London 150 

people joined the 

demonstration 

In San Francisco 

more than 1,000 

people turned out. 

In New York 200 

people attended. 

The demonstrations 

were a result of a 

grassroots effort by 

Assyrians throughout 

the world and were organized and coordinated using social media. 

 

The Islamic State captured the city 

of Mosul, Iraq on June 10. Almost 

immediately thereafter it began to 

drive Assyrians out of Mosul and 

destroy Christian and non-Sunni 

institutions (AINA 2014-07-29). 

 
 

 

 

The Arabic letter "n" (inside red 

circle), signifying "Nasrani" 

(Christian), on a Christian home in 

Mosul. 

 

http://www.aina.org/news/20140719115241.htm
http://www.aina.org/news/20140729115702.htm
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Pictures from the demonstrations all over the world 
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Pictures from the demonstrations all over the world 

 

 

 



153 
 

'The Nineveh Plains are rich 

in natural resources and sit 

to the north-west of 

Baghdad; the largest city 

there is Mosul. 

Nevertheless, the area has 

long been caught in a 

conflict between the central 

government in Baghdad 

and the semi-autonomous 

Kurdistan region.' 

 

Who are the Assyrians and what are the 

Nineveh Plains? 
 

Ramy Jajo  
Tuesday, 16 September 2014  

 

The Iraq conflict is covered by most of the 

world's media and the Assyrians are mentioned 

frequently alongside the Kurds and Arabs. Whilst 

they are neither Kurd nor Arab, the Assyrians are 

nevertheless a crucial part of Iraq's history as a 

distinct ethnic group in their own right. 

A largely Christian people with their own 

language, culture and flag, these ancient Semites 

trace their roots to the Assyrians and Babylonians 

of antiquity, making them indigenous to the land 

we now know as Iraq, but which used to be called Mesopotamia. 

During the 20th century, the Assyrians began to 

consider the concept of nationalism, a notion 

introduced by the British; they were promised a 

state of their own although this never 

materialised, leaving the Assyrians defenceless 

and stateless. Over time, they were subject to 

unjust treatment by successive and repressive 

Iraqi governments which deprived them of their 

Assyrian identity. 

Much has been reported about the Assyrians and their desire for a province within 

a federal Iraq.The constitution guarantee's Iraq's minorities the right to administer 

their own province where they make up a majority. Today's Assyrian Chaldean 

people are a majority in the Assyrian heartland of the Nineveh Plains. There is no 

doubt that the area is historically, Biblically and geographically Assyrian. Earlier 

in the year, the Iraqi Council of Ministers under the then Prime Minister Nouri 

Al-Maliki approved a plan to establish and formally recognise the Nineveh Plains 

as a self-governing province. This would ensure that the Nineveh Plains and its 

governing body would benefit from the Iraqi federal budget; the current conflict 

brought the plan to a standstill. 
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Overall, Arabs represent 78 per cent of Iraq's population; Kurds and Yezidis 

make up 16 per cent, but the Assyrian Chaldean people have dwindled to a 

staggeringly low 6 per cent. Most of the Assyrians have migrated due to centuries 

of persecution and inaction by Iraq's federal government. Since the 2003 US-led 

invasion, being subject to official oppression has become the Christian way of 

life.The Assyrian population inhabiting their ancestral homeland have suffered 

from unjust treatment whereby rape, murder and illegal land seizures are the 

norm. 

In July the terrorists of the so-called Islamic State (ISIS) marched across Iraq's 

borders into Mosul and the Nineveh Plains, unleashing a "holy war" against the 

Assyrian Chaldean community and other citizens such as the Yezidis. The world 

watched in agony as innocent civilians, men, woman and children, were 

murdered systematically in large numbers, had their homes seized and their 

woman sold as slaves in the Mosul market, saw their places of worship burnt to 

the ground and were told either to convert to Islam, pay a tax, leave the city or die. 

It is a modern day holocaust which the international community recognises as 

genocide. 

As the Iraqi and Kurdish forces launch an offensive towards the ISIS militants, 

Assyrian leaders have started to forge a union amongst their political parties in 

the diaspora to lobby international support for an autonomous Nineveh Plains 

region. Meanwhile, two of the most prominent Assyrian political parties in Iraq, 

the Assyrian Democratic Movement and Assyrian Patriotic Party, have 

established an army which has been deployed to work alongside the Kurdish 

Pashmerga militia in a move supported by Iraqi Kurdistan's President Masoud 

Barzani. 

Support for the Assyrians has been seen as far away as Australia. "Let me say this 

very, very clearly," said Chris Bowen, an MP in the Australian Federal 

Government, "the Islamic State is seeking to commit genocide. And I ask the 

House to send the strongest possible message that we will not stand for it. Even 

more importantly, it is important that the House says that once the scourge of ISIS 

has been dealt with, once the scourge of the Islamic State has been expelled from 

Iraq, let us not miss that opportunity to ensure ongoing protection for the 

Christians of Iraq--real protection for the Christians of Iraq--and let us move to 

ensure that the Christians of Iraq have a safe haven where they can live in peace 

and prosperity and they can live with reassurance. This has been agreed to by the 

former Iraqi government in principle, but we must keep moving forward." 
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The Nineveh Plains are rich in natural resources and sit to the north-west of 

Baghdad; the largest city there is Mosul. Nevertheless, the area has long been 

caught in a conflict between the central government in Baghdad and the 

semi-autonomous Kurdistan region. The Assyrians have waited a long time to 

administer their own affairs and report directly to Baghdad, but the Kurdistan 

Regional Government has claims on historic Assyrian territory and is looking to 

absorb it into its own zone. 

Just this month, Iraq's parliament approved a new government setting the stage 

for expanded US military support to fight ISIS. The new cabinet was sworn in 

along with new Prime Minister Haider Al-Abadi. In a statement he vowed to 

work "with all communities in Iraq." However, Assyrian leaders were left 

dissatisfied, claiming that they are under-represented with only one ministerial 

seat allocated to a communist party member. Yonadam Kanna, head of the 

Al-Rafidain Christian bloc within the parliament has demanded that the prime 

minister should "not make the same mistakes as the previous government." 

Kanna added that his people resent the way that the Christians have been 

marginalised in Al-Abadi's government. 

Throughout history, the Assyrians have navigated through darkness, oppression 

and sacrifice, all whilst keeping an unwavering eye out for a beacon of hope. 

Now is the time for Iraq and the international community to voice their support 

and provide full assistance to the Assyrians as they seek to emerge from the 

darkness and find comfort in the land that they have called home for over 4,500 

years. Now is the time to create the autonomous region of Nineveh in the new 

Iraq. 

 

The author is an Australian journalist who resides in Sydney. He was born in 

Baghdad and is of Chaldean/Assyrian background 

 

https://www.middleeastmonitor.com/index.php 
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ASSYRIANS OF TURKEY TO OPEN THEIR 

OWN 

SCHOOL 
Erhan Öztürk 

ISTANBUL 

— Turkey's 

Assyrian 

community regain 

right to start a 

school, 86 years 

after their sole 

school was closed. 

A nursery school located in Istanbul's Yeşilköy district will be opened after an 

approval of its curriculum. Encouraged by the Turkish government's reforms to 

restore rights of minorities in the country, the Assyrian community has applied to 

a court in Ankara for the opening of a school. The Ministry of National Education 

has aked the Assyrians to prepare a curriculum. 

 

A lecturer from Artuklu University in the southeastern province of Mardin where 

the Assyrian population is concentrated drafted a curriculum in Assyrian. An 

Assyrian church foundation rented a triple-storey building in Yeşilköy on 

Istanbul's European side for the nursery school and a staff of six teachers was 

appointed. The school now awaits approval of the ministry to start the academic 

year next week. 

 

Sait Susin, director of the Virgin Mary Assyrian Church Foundation, said the 

developments regarding the rights of minorities in the past decade motivated 

them to open the school. "Previously, we couldn't even dare to speak about it, 

fearing reactions. Now, we can easily talk to the prime minister and other 

officials about our problems. This is an important step," he said. Susin said they 

were pleased that the Ministry of National Education did not appeal to the court 

order that allowed the opening of the school. "In the past, our efforts to open a 

school were blocked by regulations," he said.  

 

"Assyrian children speaking Assyrian at home had to speak another language 

when they went out. They were traumatized. For instance, a survey found 

students attending Assyrian language and literature departments at the university 

could not understand a word of the Assyrian used in their studies as they could 
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not speak Assyrian freely," Kenan Gürdal, deputy director of the foundation, 

said. Gürdal said they fought for years for the opening of the school. "Now, 

ministry officials, bureaucrats take an interest in our case and help us," he said. 

Gürdal noted that teachers appointed at the school are fluent in Assyrian and 

Aramaic as well as in English and would teach three languages. He said 60 

students will attend the school and parents not living in Istanbul also sought to 

enrol their children in the school. 

 

The foundation had formally applied for the reopening of the school last year but 

the application was initially rejected by the Ministry of National Education on the 

grounds that only members of Armenian, Greek and Jewish community can open 

schools according to the Treaty of Lausanne that led to the closure of the school 

in 1928. The foundation now plans to open up elementary, middle and high 

schools for Assyrians. 

 

Turkey's non-Muslim minorities have long been treated as second-class citizens 

and deprived of rights such as opening schools. Since the Justice and 

Development Party (AK Party) came to power in 2002, minorities have seen an 

improvement of their rights such as the return of properties belonging to 

Christian communities, years after they were seized by the state. 

 

 

Published: 29.08.2014  

 

Greek law criminalizing denial of Armenian, 

Greek and Assyrian genocides may be 

overturned by ECHR, ARF official warns 
 

YEREVAN, September 10. / ARKA /. The 

anti-racism bill passed by the Greek parliament 

on Tuesday criminalizing also the denial of the 

Holocaust and the Greek, Armenian and 

Assyrian genocides, committed by the Ottoman 

Turkey, may also be overturned by the 

European Court of Human Rights because of 

falling under freedom of expression, warned 

today Kiro Manoyan, a senior official of the 
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Armenian Revolutionary Federation/ Dashnaktsutyun, reminding the case of 

Dogu Perincek. 

 

The new anti-racism law introduces penalties for those who incite violence or 

hatred on the grounds of race, religion and ethnic origin. In addition, the new law 

makes it illegal to deny the genocides of Jews, Armenians, Assyrians and 

Ottoman Greeks. 

 

Parties or associations supporting racism may be deprived of state funding for a 

period of one to six months and receive fines up to 100,000 euros. Individuals 

promoting racism may receive fines of up to 30,000 euros. Hate crimes will be 

punished by up to three years’ imprisonment. 

 

On December 17, 2013 the European Court of Human Rights ruled that a 2007 

March ruling by the Lausanne Police Court in Switzerland finding that Dogu 

Perincek, the chairman of Turkish Workers' Party, was guilty of racial 

discrimination for denying the 1915 mass killings of Armenians as "genocide,” 

falls under freedom of expression.   

 

The ruling followed an appeal from the Turkish politician to his conviction in 

Switzerland after a complaint filed by the Switzerland-Armenia Association on 

July 15, 2005. 

 

The ECHR ruling stated that "the free exercise of the right to openly discuss 

questions of a sensitive and controversial nature is one of the fundamental aspects 

of freedom of expression and distinguishes a tolerant and pluralistic democratic 

society from a totalitarian or dictatorial regime." 

 

The original case emerged from Perincek's participation in a number of 

conferences in Switzerland in 2005, during which he publicly denied that the 

Ottoman Empire had perpetrated the crime of genocide against the Armenian 

people in 1915. 

 

Perincek appealed against the ruling at the Swiss Court of Appeals as well as at 

the Federal Court, however both endorsed the lower court’s ruling saying that the 

Armenian genocide was historical fact.  
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Minnesmonumentet i Egaleo, 

Aten. Foto: Assyrian Union of 

Hellas  

 

Minnesmonument för Seyfo avtäckt i 

Grekland 
 

SEYFO Ett minnesmonument avtäcktes i 

Grekland under söndagen (2014-10-19) för 

offren från assyriska folkmordet. "Vi har 

arbetat för detta under flera år", berättar 

Kyriakos Betsaras, från Assyriska 

riksförbundet i Grekland.  

 

Efter flera års kontakter med myndigheterna i 

Atenförorten Egaleo godkände till slut 

kommunen ett minnesmonument för 

folkmordet på det assyriska folket. Egaleo är 

en av de kommuner i Grekland där det bor 

flera hundra assyrier. Den första assyriska 

kolonin i Grekland kom till under 1930-talet. 

Assyriska riksförbundet i Grekland eller 

Assyrian Union of Hellas som organisationen 

heter på engelska bildades 1934 och är den 

äldsta kända assyriska organisationen i 

Europa. 

 

- Ja, vi är inte precis en nybildad organisation, berättar Kyriakos Betsaras för 

Hujådå: "Vi fick monumentet godkänt för cirka ett år sedan och myndigheterna 

här har förstått att det är viktigt för oss, säger Betsaras som är ledamot i Assyrian 

Union of Hellas och en av de assyriska eldsjälarna i den grekisk-assyriska 

communityn.  

 

Flera lokal borgmästare var bland hedersgästerna under avtäckningsceremonin 

på S:t Spyridontorget i centrala Egaleo där monumentet nu står.  

Senast ett minnesmonument avtäcktes i Europa var i den belgiska pilgrimsorten 

Banneaux under 2013 efter en ansökan från Institute Syriac de Belgique till de 

lokala myndigheterna.  

Redaktionen  

 

www.hujada.com, 2014-10-20 

 

 

http://www.hujada.com/
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Monument to Assyrian Genocide victims is 

opened in Greece 
A memorial for the Assyrian victims 

of the Turkish genocide of Christians 

during World War I was unveiled in 

Athens, Greece, a city that hosts 

approximately 8,000 Assyrians. 

According to estimates from that era, 

the Turkish genocide claimed 

750,000 Assyrians, 1.5 million 

Armenians and 500,000 Pontic Greeks. Asbarez.com writes about this. 

The ceremony for the unveiling of the monument was attended by four hundred 

people, including members of the Assyrian, Greek and Armenian communities, 

as well as representatives from the Armenian embassy. The monument was 

officially presented by the current and former Mayors of the Greek capital. 

President of the Assyrian Union of Greece Kyriakos Betsaras opened the 

ceremony, while both the Director of the Assyrian Genocide Research Center, 

Sabri Atman, and the former Mayor of Egaleo gave speeches. 

The three communities have cooperated in the past regarding the issue of the 

Turkish genocide. In fact, in 2010, the Greek Parliament held a discussion on the 

topic of “Three Genocides, One Strategy.” 

Discussions about the erection of a monument began almost three years ago, and 

last year, the Assyrian Union of Greece’s request to build a monument to 

commemorate the victims of the Assyrian genocide was met. 

http://www.times.am/?p=97820&l=en, 2014-10-22 

Seyfoaktiviteter i Grekland 

kommer att fortsätta 

 
Ordföranden för Seyfo Center Sabri Atman deltog som 

huvudtalare i invigningsceremonin av Seyfomonumentet 

som avtäcktes i Aten söndagen den 19 oktober. Fehmi 

Brakarmo har intervjuat honom om hans intryck från 

invigningen. 

http://www.times.am/?p=97820&l=en
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Fehmi B. Du åkte till Grekland enda från USA för att delta i invigningen. Hur har 

resan varit och vad är dina intryck från invigningen? 

Sabri A. En tur och retur resa mellan Los Angeles och Aten tar 32 timmar. Under 

resan fick jag övernatta 12 timmar på en stol på Paris flyggplats. Lägg därtill två 

misslyckade operationer och ett trasigt knä så förstår man hur resan har varit. 

Men den väl lyckade uppföringen av Seyfomonumentet i Aten och 

gästvänligheten jag har mött bland vårt folk i Grekland har fått mig att glömma 

all värk.   

Fehmi B. Kan du upplysa oss om historiken bakom uppförandet av 

Seyfomonumentet i Grekland?   

Sabri A. I egentligen började 

hela processen år 2007 i 

Bosnien. Jag deltog i en 

konferens som hade anordnats 

utav den internationella 

institutionen för 

folkmordsexperter och där 

stannade jag i en vecka. Under 

hela veckan där knöt jag 

kontakter med flera 

vetenskapsmän och sakkunniga 

armenier, greker och 

personligheter från andra 

folkgrupper. Dessa kontakter 

fortsätter än idag. 

Eftre denna konferens i 

Sarajevo deltog jag i en första 

gångs konferens där med 750 

deltagare i staden Komotini där 

jag framförde en presentation 

om Seyfo. Året därpå hade jag 

blivit inbjuden till Armenien. 

Ett år senare deltog jag i en konferens i Thessaloniki och senast år 2010 deltog jag 

i en stor konferens i Aten där jag framförde förslaget om ett Seyfomonument. 

Sedan dess har vi haft starka förbindelser med våra kamrater där. 

Seyfomonumentet uppfördes i namnet av Assyriska Riksförbundet i Grekland. 

Både riksförbundets och min värdefulle vän ordföranden Kyriakos Betsaras har 
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stor del i uppförandet av monumentet. Utan deras ansträngningar skulle det inte 

kunna förverkligas. 

Fehmi B. Har ni satt punkt för era aktiviteter i 

Grekland eller kommer det att fortsätta? 

Sabri A. Nej, där är vi inte färdiga ännu och 

det kommer vi aldrig att bli. Vår verksamhet i 

Grekland fortsätter på basis av en 

överenskommelse om ’tre folkgrupper-tre 

folkmord-en strategi’. Jag är inbjuden till två 

olika konferenser som kommer att 

genomföras om några månader och dessutom 

vill jag dela en glad nyhet först med Hujådås 

läsare: Det kommer att uppföras två stora 

monument å tre folkgruppers vägnar. 

Förarbetet för dessa monument kommer att 

påbörjas snart och jag hoppas att vi ska kunna 

inviga dem någon gång april-maj 20015. 

Fehmi B. Hur går med verksamheten i USA? 

Sabri A. Här fortsätter jag in med min forskarutbildning om Seyfo. Samtidigt 

fortsätter jag mitt engagemang för Seyfo Center oavbrutet och verksamheten 

utvecklas för varje dag som går. T ex är det numera få östassyrier som inte känner 

till begreppet Seyfo. Vi märker en ökad delaktighet i våra aktiviteter. Vi har 

lyckats knyta viktiga och nära kontakter med både amerikanska och armeniska 

institutioner och vetenskapsmän. Tillsammans med editören för den armeniska 

veckotidningen The Armenian Weekly har vi börjat med publiceringen av en 

serie artiklar om det assyriska folkmordet Seyfo och det kommer att pågå i några 

veckor. 

Under de närmaste dagarna kommer vi att ha ett viktigt möte med Harut 

Sassounian som är ledaren för unionen av sex olika institutioner i den armeniska 

diasporan i USA. Under detta möte kommer vi att föra diskussioner om de 

aktiviteter som vi gemensamt kan bedriva både i USA och i Armenien. Vi 

kommer absolut att få till stånd ett erkännande av Seyfo utav den armeniska 

staten. 

Fehmi B. Har du något att säga till vårt folk i Sverige? 



163 
 

Sabri A. Om några månader är vi framme vid 100 årsminnet av folkmordet som 

vårt folk har fått utstå. Vi är i behov av stöd från vårt folks alla organisationer och 

engagerade personligheter för att hedra minnet Seyfo offren på ett sätt som 

präglas av politiskt uppvaknande och 

målmedvetenhet. Det förväntas att vi 

ska agera med förnuft och lyfta fram 

det som förenar oss i stället för det 

som splittrar oss.  

Att uppföra ett monument är aldrig en 

lätt uppgift. T ex ligger det ett treårigt 

ihärdigt arbete bakom det nyligen 

invigda monumentet i Aten. 

Dessutom har det kostat 27 000 euro 

och att åka till invigningen enda från USA kostar ca 3 000 euro. Dessa och 

liknande aktiviteter pågår oavbrutet året runt. Med tanke på dessa ansträngningar, 

kostnader och de konkreta resultaten som Seyfo Center tillsammans med våra 

andra organisationer presterar måste varje individ, framför alt de ekonomiskt 

välställda personerna, fråga sig vad han/hon har för del och hur mycket han/hon 

bidrar till den här verksamheten… 

Jag vädjar särskilt till våra ungdomar i Sverige: var med Seyfo Centers 

verksamhet och hjälp till, ni behövs!  

2014-11-03 
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 ܢܥܘܡ ܦܐܝܩܘ  ܥ̈ܠܝܡܐ ܕܩܡܫܠܝ

 ܶܡܢ ܺܕܝܠܝ ܫ̈ܠܶܡܐ ܘܐ݂ܝܳܩ̈ܪܐ ܪܰ̈ܶܒܐܠܽܗܘܢ 
̱ܢܳܒ̈ܶܪܐ ܳܛ̈ܒܐ ܥ̈ܠܝܶܡܐ ܕܩܰ̈ܺܡ݂ܝܫܺܠܝ ܓܰ̈  ܠܰ̈
ܐܽܓܘܳܳܢ ܳܩܝܺܡܝܢ ܥ̈ܠܝܶܡܐ ܥܡ ܳܣ̈ܒܐ  ܒܰ̈

ܝܒܺܪܝܢ ܡܳܪܶܪܐ ܥܡ ܺܟܐ̈ܒܐ ܐ ܡܣܰ̈  ܚܳܠܦ ܐ̣ܘܡ݂ܬܳ
 

̱ܢܳܒ̈ܶܪܐ ܳܡܐ ܕܓܰ̈
ܶ
 ܳܦܠܺܚܝܢ ܚܳܠܦ ܚܺܣܝܡܳܬܐ ܐ

ܦܳܪܐ ܡܩܰ̈ܕܳܫܐ ܽܣܘ݂ܓܐܽܗܘܢ ܐܰ̈ܳܟ̈ܶܪܐ ܘ ܥܰ̈  ܒܗܰ̈
ܝܳܐ ܘܺܒܐ݂ܝܳܡܳܡܐ ܶܠܗ 

ܶ
 ܽܗܘ ܫܰ̈ܳܗܶܪܐܒܶܠ

ܙܺܪܝܙܽܘ ܚܺܦܝܺܛܝܢ ܘܺܒܐܝ̈ܕܝܽܗܘܢ ܶܓܐܶܪܐ  ܒܰ̈
 

ܚܽܒ̈ܘܫܶܝܐ ܐܠ ܳܚܫܺܒܝܢ ܶܡܶܕܡ  ܶܢܓ̈ܕܶܐ ܕܒܰ̈
 ܘܰ̈ܡܥܰ̈ܬܺܕܝܢ ̱ܗܘܘ ܠܽܗܘܢ ܶܡܢܩܳܕܡ ܽܽܟܶܡܶܕܡ

 
ܳ
ܕ ܡܢܽܗܘܢ ܐ   ܶܠܡ ܥܠ ܳܗܶܕܐ ܘܐܠ ܳܣ݂ܟ ܚܰ̈

ܕ ܐܠܚܺܪܝܢ ܳܩܶܕܡ ܕܳܘܐ ܳܚܒܺܨܝܢ ܘܚܰ̈  ܒܠܟ ܚܰ̈
 

ܐ ܕ ܕܝܢ ܳܒܶܥܐ ܕܽܗܘ ܶܢܗܶܘܐ ܫܳܪ݂ܓܳ  ܕܠܟ ܚܰ̈
ܪ ܠܚܶ  ܐܕܢܰ̈ܢܗܰ̈ ܐ ܘܶܢܒܰܛܰ̈ ܠܗ ܳܫ݂ܓܳ  ̈ܫܳܳܟ݂

ܐ ̱ܐܚܺܪܳܳܢ ܳܒܶܥܐ ܕܽܗܘ ܶܢܗܶܘܐ ܣܝ݂ܳܓܳ  ܘܰ̈
ܐ ̈ܘ̱ܗܝ ܢܰ̈ܦܶܫܗ ܳܗܕ ܳܪ݂ܓܳ ܪ ܐܠܚܰ̈ ܬܰ̈  ܕܰ̈ܢܣܰ̈

 
ܢ
̈ܰ
݂ܬ ܪܰ̈ܦܝܽܘ݂ܬ ܝܠܰ̈  ܳܗܕ ܐ݂ܰ̈ܬܺܠܝܽܛܘ݂ܬܽܗܘܢ ܚܰ̈

ܝܕ݂ܰ̈ܬ ܒܺܠܝܽܠܘ݂ܬܢ ܝܒܳܪܢܽܘ݂ܬܗܘܢ ܚܰ̈  ܘܐܦ ܡܣܰ̈
 ܺܩܐܪܳܣܐ ܕܰ̈ܐܪܰ̈ܥ ܒܗ ܐܰ̈ܺܥ݂ܝܪ ܠܕܰ̈ܡܽܟܘ݂ܬܢ
ܶܬ݂ܬ ܶܥܩ̈ܒ݂ܬܢ ܫܺܒܝܐܠ ܬܺܪܝܳܨܐ ܣܰ̈  ܘܒܰ̈

 
ܝܳ  ܝܽܡܘ݂ܬܢܚܰ̈ ܓܝ ܥܠܰ̈  ܳܒܐ ܠܽܗܘܢ ܣܰ̈

ܰ̈ܢ ܘ̈ܕܳܝ݂
̈ܰ
ܰ̈ܢ ܠܽܗܘܢ ܽܣܘ݂ܓܐܐ ܕܬ  ܘܰ̈ܡܩܰ̈ܪܺܒܝܢ

ܢ
̈ܰ
̈ܘ݂ܬ ܘ ܶܠܒܰ̈  ܘܽܚܘܒܽܗܘܢ ܶܓܝܪ ܝܶܺܪܒ ܒ݂ܓܰ̈
ܢ
̈ܰ
ܒܽܗܘܢ ܺܨܝܪ ܽܕܘܡܝܳܐ ܐܦ ܕܰ̈ܐܳܒ̈ܗ݂ܬ  ܘܰ̈

 
ܘܳܳܢ ܕܳܗܠܝܢ ܢܰ̈ܺܨܝܶ̈ܚܐ ܚܳܠܦ ܐ݂ܰ̈ܓܽ  ܘܰ̈

ܫܺܒ̈ܝܶܚܐ ܝܰ̈ܕܘ ܘܶܢ݂ܬܡܢܶܐ ܒܰ̈  ܳܙܶܕܩ ܕܶܢ̣ܬܚܰ̈
ܒܳܗܶܕܐ ܳܗܶܘܝܢ ܣܺܘܝܶ̈ܚܐ ܘܦܺܨܝ̈ܚܐ  ܘܰ̈

ܢܳܐ ܢܺܦ̈ܝܶܚܐ܀ܳܣܶܦܩ   ܕܥܠ ܚܺܕ̈ܕܶܐ ܳܗ݂ܟܰ̈
 

 

 
ܐܝܶܩ ܳܩܐܠ ̱ܗܘ ܕܰ̈ܩܳܪܐ ܥܠ ܺܥܝܽܪܘ݂ܬܐ  ܢܰ̈ܥܽܘܡ ܦܰ̈

ܢܳܢ݂ܽܘ݂ܬܐ ܫܺܠܝܽܚܘ݂ܬܗ ܒܛܰ̈  ܫܰ̈ܺܪܝ ܳܒܐܺܡܝܕ ܒܰ̈
ܠܶܡܕ ܘܐܰ̈ 

̈ܰ
ܟܢܺܝܽܫܘ݂ܬܐ ܬ ܰ̈̈ܝܐ ܕܐܘܡ݂ܬܐ ܒܰ̈  ܶܠܦ ܒܢ

 ܶܡܰܛ ܐܘܡ݂ܬܐ ܡܰܛ ܺܥܕܬܐ ܒܽܫܘܒܳܗܽܪܘ݂ܬܐ
 
ܢܽܘܢ ܙܺܡܝܪܬܐ ܚܕܰ̈ܬܐ ܕܰ̈ܚܳܕܝܽܘ݂ܬܐ ܐܰ̈ 

ܶ
 ܶܠܦ ܐ
ܰ̈̈ܝܐ  ܳܪܡ ܕܐܠ ܦܺܪܝܽܫܘ݂ܬܐܒܢ

ܳ
ܰ̈̈ܝܐ ܕܐ  ܕܐ݂ܬܘܪ ܒܢ

ܺܨܝܽܦܘ݂ܬܐ ܠ ܺܥܝܽܪܘ݂ܬܐ ܒܚܰ̈ ܦܪܰ̈ܣ ܠܶܪܢܝܳܐ ܕܥܰ̈  ܘܰ̈
ܚܺܦܝܽܛܘ݂ܬܐ  ܘܰ̈ܬ݂ܟܒ ܠܠܟܗܘܢ ܽܓ̈ܘܙܶܥܐ ܕܐ݂ܘܡ݂ܬܐ ܒܰ̈

 
ܰ̈ܢ ܬܶܝܝܢ ܥ݂݂ܓܰ̈ ܶܡ̣ܬܠܰ̈ ܬܬܺܥܝܪܘ ܐܡܪ ܘܐܢ ܕܐܠ ܒܰ̈

ܶ
 ܐ

ܒܶܚ̈ܪܝܳܢܶܐ ܕܐܢ ܡܩܰ̈ܶܘܝܢܢ ܘ݂ܬܐ ܘܰ̈ ܦܺܠܝ݂ܓܽ  ܒܰ̈
ܰ̈ܢ ܕܐܠ ܶܟܫܐܠ ܚܢܢ ܳܣܝܺܦܝܢ ܦܺܫܝܽܩܘ ܘܰ̈  ܺܠܝ̣ܓ ܘܒܰ̈

ܪ݂ܕܝܢܢܘܡܢ  ܢ ܫܺܒ̣ܝܚܐ ܶܡ̣ܬܓܰ̈ ܢܣܰ̈ ݂  ܝܽܘܳܒܐܠ ܕܓܰ̈
 

ܬܝ ܽܪܘܡܳܪܳܡܐ  ܕܐܠ ܽܚܘܝܳܳܕܐ ܕܐܠ ܐܘܝܽܘ݂ܬܐ ܠܰ̈
 ܕܐܠ ܺܚܝܨܽܘ݂ܬܐ ܘܟܰ̈ܺܫܝܽܪܘ݂ܬܐ ܠܬܝ ܢܽܘܳܚܳܡܐ
ܡ ܕܽܩܘܝܳܳܡܐ  ܳܪ̱ܐܳܙܐ ܳܗܳܳܢ ܳܪ̱ܐܙܐ ܗܘ ܪܰ̈ܳܒܐ ܠܰ̈

̈ܘ݂ܬܐ ܠܬܝ ܽܣܘܡܳܣܳܡܐ܀ ܣܰ̈
ܳ
 ܕܐܠ ܒܺܛܝܽܠܘ݂ܬܐ ܕܐ

 

  Eliyo Dere    ܝ  ܐܪܐ ܠܐ: ܒܝܕ  
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   ܐܝܠܗ ܒܥܕܬܐ ܐܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܐܒܡܕܝܕܨܘܐܬܐ ܐܥܡ ܝܠܘܦ  

ܪ  ܼܝܡ ܒܰ̈
ܺ
ܓܝ ܠܛ ܳܳܢ ܣܰ̈ ̱ܐܳܢܳܫܐ ܗܰ̈

ܪ  ܡܰ̈
ܳ
ܠ ܳܗܕܐ ܐ ̈ܝܶܐ ܕܝܺܠܗ ، ܥܰ̈ ܚܰ̈ ܒܰ̈

ܪ ܕܰ̈ܘܳܡܐ ܕܐܠ  ܡܰ̈
ܳ
 ܐ
ܳ
ܬܐܠ ̱ܐܳܳܢ ܺܟܬܝ ܡܰ̈
 . ܝܳܗܳܒܐ ܻܦܐ̇ܪܐ

ܳ
̱ܐܳܢܳܫܐ ܟܐ̈ܦܐ ܐܠ

 . ܟܳܡܶܚܐ ܒ̇ܗ 
ܳ
̣ܬܐܠ ܪ ܡܰ̈ . ܐܟ ܶܕܐܡܰ̈
ܟܝܳܡܐ ܶܪܡܳܙܐ ܳܣܶܦܩ ܠܗ  ..ܚܰ̈
ܓ̈ܝܐܐ  ܠܳܦܢܳܐ ܣܰ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܢ ܡܰ̈

ܐ̣ܟܘ̤ܬܟ ܕܐܝ ܠܗܘܢ ܽܟܰ̈ܬܳܝܐ 
̱ܐܳܢܳܫܬܳܝܐ ܘܐܘܡܳܬܳܢܬܝܐ ܩܪܝܺܚܳܬܐ 
ܠܦܢ̈ܐ،  ܕܐܟ ܚ̈ܣܝܳܐ، ܳܟܗܳ̈ܢ، ܡܰ̈
ܕܰ̈ܡܝܳܟ̈ܝܐ   ܝܡ̈ܬܐ ܐܟܰ̈ ܝ̈ܡܐ، ܥܠܰ̈ ܥܠܰ̈
ܡܝ ܟܶܡܟܳܪ̈ܗܝ، 

ܳ̈
ܰ̈ܘܳܡܢܐ ܶܡܛ ܝ

ܬܳܝܐ ̱ܐܳܢܳܫܬܳܝܐ ܕܐܢ̱ܬ ܐ̣ܝ ̱ܗܳܘܐ ܠܟ̣ 
ܠ ܕܐ̣ܝ ܠܽܗܘܢ ܽܟܰ̈  .ܟܺܡܝܨܰ̈ܥ̈ܪܝ، ܟܺܡܝܳܕ̈ܫܝ ܥܰ̈

 
ܘܳܕܐ ܽܕ ܙܰ̈ܘ ܶܪܒ ܽܡܘܢܝܳܐ ܐܘ ܦܰ̈ ܥ ܶܕܓ ܺܡܝܚܰ̈ ̈ܫܒܰ̈ ܡܫ̈ܝܢ ܘܰ̈ ܢܻܝ ܚܰ̈  ܘܰ̈ܠܡܘܢ ؟. ܳܥܐ ܐܬܘܳܪܝܳܐ ؟ ܕܗܰ̈

 
ܳ
ܠ ܐܘ ܽܫܳܘܐܠ ܢܶܐ ̱ܐܳܳܢ ܥܰ̈ ܳܢ ܶܓܶܕܡܦܰ̈

ܶ
ܳܡܐ  ؟ ܝܕܥܬܝܘܢ ܐܳܢ ܝܳܕܰ̈ܥ ̱ܐܳܳܢ ܩܰ̈ܝ،ܐ ܢ ܠܘ ܥܰ̈ ܦܠܰ̈ ܘܠܰ̈ ܠ ܕܡܰ̈ ܥܰ̈

ܝܳܐ ܚܺܛܬܳܝܐ ܽܕܘ ܙܰ̈ܘܳܥܐ ܐܬܘܳܪܝܳܐ
ܶ
̣ܬ ܫܳܠܳܡܐ ܗܰ̈ ܘܕܝ ܽܫܘܒܳܩܢܳܐ، ܘܰ̈

̈ܰ
ܢ ، ܬ  .ܕܝܻܠܰ̈

 
ܥܒܳ 
̈ܰ
ܝܡܰ̈ܢܢܳܐ ܬ ܳܪܝܐ ܶܟܡܗܰ̈ ܒܚܰ̈ ܫܳܡܐ ܳܛܳܒܐ ܘܰ̈ ܐ ، ܛܶܪܐ ܳܠܟ ܫܳܡܐ ܳܛܳܒܐ ܘܰ̈ ܘܰ̈ ܐ ܕܝܻܠܟ ܐܠܳ ܐܰ̈ܶܙܐ ܶܠܗ ܻܒܝ ܗܰ̈

ܪ ܡ ܩܰ̈ܝܳܡ ܳܣ̣ܟ ܐܠܳ ܶܕܝܢ ܳܥܒܰ̈  .ܠܥܳܠܰ̈
 
ܠܳܦܢܳܐ ܡܝܰ̈ܩܳܪܐ ܶܦܛܪܘܣ   ܫܳܠܡܐ ܳܟܗܳܳܢ ܙܰ̈ܗܝܳܐ ܡܰ̈ ܗ، ܶܙܠ ܒܰ̈

ܶ
ܣܝܳܡܐ ܠܘ ܙܰ̈ܘܥܐ ܐܘܡܳܬܢܝܳܐ ܽܽܟ ܪܝܳܫܐ ܒܰ̈

ܰ̈ܥܩܘܒ ܐܰ̈ ܒܬܝܢܰ̈ܗܪܝܢ̈ܝܶ ، ܽܫܘܫܗ ܠܥܘܶܒܗ  ܕܰ̈ܐܒܘܢ ܐܰ̈ܒܳܪܗܡ، ܻܘܐܝܣܳܚܩ ܟ̣ ̣ܬܢܻܝܳܚܝܳܐ ܒܽܕܘܬ̣ܟ̣ܟ ܘܝ ܐ ܕܡܰ̈
ܫܠܳܡܐ ܓܝ ܾܦܘܫܘܢ ܒܰ̈ ܘܕܝ ܣܰ̈

̈ܰ
ܣܻܝܡܐ ܠܠܽܟܰ̈ܢ ܬ ܠܟܘ̣ܬܐ ܪܝܻܳܫܐ ܒܰ̈  ܡܰ̈

ܽ
 .ܐ

                                         
 4102 ܰܥܙܝܙ ܰܚܘܳܫ  ܫܢܬ
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ܠܚܘܕ ܰ̈ܘܳܡܐ ܶܡܢ . ܐܬܘܳܪܝܳܐ ܒܰ̈ ܠ ܝ ܰ̈ܘܳܡܐ ܥܰ̈ ܢ ܟܶܡܦܶܠ̣ܓ ܝ ܳܡܐ ܕܝܠܰ̈ ܫܳܡܐ ̱ܐܚܶܪܳܳܢ، ܽܒܘ ܽܕܘܡܝܰ̈ܢܳܐ ܥܰ̈
ܶ
 ܐ
ܳ
ܘܐܠ

ܐ.ܚܳܕܶܕܐ ܶܘܟܳܪܶܚܩ 
ܳ
ܳܕܐ ܕܣܘܪܝܳܝܘܬ  .ܳܗܳܳܢ ܻܐܝܰ̈ܘ̱ܗܝ ܺܒܝܫ ܓܰ̈

 
݂ܰ̈ܬ  ܫܢ ܐ ܪܰ̈ܒ݂ܬܐ ܒܠܽܟ̇ܗ ܐܘܪܝܦܝ   2891ܒܰ̈

ܳ
ܶܥܒܳܕܢܘܬ ܣܶܘܕܝܢ ܛܪܰ̈ܐ ܠ̱ܗܽܘܢ ܡܰ̈ ܺܘܝ ܒܘܠ̈ܒܐܠ ܪܰ̈̈ܒܐ ܳܗܪܳܟܐ ܒܰ̈ ܗܰ̈

ܠܦܢܳܐ ܘܩܰ̈ܫܝܳܫܐ  ܐ ܳܗܢܘܢ ܡܢܳܳܚܐ ܡܰ̈ ܒܝܰ̈ܘܡ݂ܬ̈  ̱ܐܳܢܳܫ̈ܝܐ ܘܰ̈
ܳ
ܠܦܘ̈ܣܳܩܢܶܐ ܕܡܻܝܕܻܝ ܳܗܪܳܟܐ ܶܒܣܘܝܕ، ܐܠ ܘܰ̈

ܘ ܠܘܩܒܰ̈ܠ  ، ܦܛܪܘܣ ܫܘܫܗ  ܺܟܐܳ̈ܢ ܺܕܐܝܰ̈ܝܗܘܢ ̱ܗܘܰ̈
ܳ
 ̱ܐܳܢܳܫܶܝܐ ܘܐܠ

ܳ
ܳܩܡ ܠܘܩܒܰ̈ܠ ܦܘܣܳܩܢ̈ܐ ܳܗܠܝܢ ܐܠ

ܡ ܬܪܝܢ ܳܟܗܳ̈ܢ ، ܳܢܡܘܳܣܐ ܕܰ̈ܡܫܝܳܚܝܘܬܐ ̣ܝ ܽܟܰ̈ܬܳܝܐ ܢܰ̈ܫ̣ܝܦܳܬܐ ܘܢܰ̈ܨ̣ܝܚܳܬܐ، ܥܰ̈ ܳܗܳܳܢ ܦܛܪܘܣ ܫܘܫܗ ܽܟܰ̈
ܪ ܳܗܪܳܟܐ ܶܒܣܶܘܝܕ ܪܒܰ̈ ܐ ܶܢܥܡܰ̈ܢ، ܘ̣ܟܘܳܪܝܳܐ ܽܡܘܢܻܝܪ ܒܰ̈  .ܕܰ̈ܒܗܘ ܙܰ̈ܒܢܳܐ ܡܢܳܳܚܐ ܩ̄ܫ ܥܻܝܣܰ̈

 
ܫܳܪܪܳ  ܐ ܒܰ̈

ܳ
ܐ ܥܻܕܬ  ܶܡܦܳܠ̣ܓܳ

ܳ
ܐ ܕܐܠ ܘܝܢ ܶܥܠ݂ܬܳ ܝܢ ܽܟܰ̈ܬܳܝܐ ܢܰ̈ܨܝܚܳܬܐ ܘܗܰ̈ ܻ ܐ ܳܟܗܳ̈ܢ ܳܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܽܟܰ̈

̈
ܳܬ
ܳ
ܐ ܐܰ̈ ܬ̈ܠ

ܝܪ ܶܡܢ ܕܐܝܝܗ ܦܠܝ̣ܓܳܬܐ ܝܻܕܝܥܳܬܝܳܐ ܠܘ̣ܬ̣ܟܘܢ، ܥܕܰ̈ܳܡܐ ܩܰ̈ܠܝܠ ܕܗܰ̈  ܡܢ ܐܝ ܥܕܬܐ !ܝܰ̈
̈ܰ
ܘܝ ܶܫܠܝܳܐ ܬ

ܪ ܦܘܣܳܩܢ̈ܐ ܕܰ̈ܣ ܪܳܓܢܬ̣ܝܐ ܳܒܬܰ̈ ܠ ܪܘܚ̇ܗ ܓܶܪܫ ܠ̇ܗ ܪܘܚܰ̈ܗ ܘܦܐܝܳܫܐ ܡܦܰ̈ ̇ܗ ܥܰ̈ ܶܚܣ ܠܰ̈ ܰ̈ܕܘ̈ܣܐ ܡܰ̈ ܘܢܢ
ܰ̈ܬ ܝܢ̣ܳܬ ܽܽܟܗ ܶܟܢܫܰ̈ܢ ܕܰ̈ܒܳܳܓܘ̣ܬܐ 2881ــ  2891ܕܰ̈ܫܢ  ܒܰ̈

̈
ܠ̈ܝܐ ܒܘܠܳܒܐܠ ̈ܡܫ ܫܢ̈ܐ ܡܰ̈  .ܚܰ̈

 
ܝ̈ܦܐ  ܶܪܐ ܫܢ̈ܝܢܶܐ ܘܰ̈ܠܣܰ̈

̈
ܘܝ ܢܺܝܳܫܐ ܘܩܘܪܳܒܢܳܐ ܐܠܰ̈ ܶܓܐ ܒܪܰ̈ܡ ܩ̄ܫ ܶܦܛܪܘܣ ܫܽܘܫܗ ܒܠܽܟ̇ܗ ܐܘܪܝܺܦܝ ܗܰ̈

ܟ ܡܢ ܚܰ̈ܣܝܳܐ ܔܝܔܰ̈ ܦܪܝܱܫܐ݂ܝ ܨܠܘ̣ܬܗ ܥܰ̈ ܶܚܪܳܒܢ̈ܐ ܘܰ̈ ܶܡܨܳܥܬܳܝܐ  ܐܘ ܚܰ̈ܣܝܳܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ،ܠܺܛܝ̈ܫܐܰ̈ ܕܰ̈ ܡܰ̈
ܰ̈ܪܚܐ ܠܘܝܳܫܐ ، ܦܘܣܩܢܐ ܳܒ̣ܬܪ ܦܘܣܳܩܢܐ  ܥܠ ܩ̄ܫ ܦܛܪܘܣ ܫܘܫܗ  ،ܬܳܠܑܬܐ ܫܠܝܳܚܐ ،ܝ

ܳܳܢ ܬܘܒ ̱ܐܳܢܳܫܝܳܐ ܠܳܦܢܐ ܗܰ̈ ܘ ܩܰ̈ܶܕܪ ܶܕܡܕܰ̈ܶܒܪ ܔܺܒܝܪ  ،ܡܰ̈ ܢܩܰ̈ܦ  2882ܗܰ̈ ܝܶܕܗ ܘܰ̈ ܡܰ̈
ܶ
ܛܶܪܐ ܶܠܗ ܠܻܝ ܻܥܕܬܐ ܐ
ܘ ܶܠܗ ̈ܒܪܐ ܳܗܠܝܢ ܕܳܪܚܡܝܢ ܗܘܰ̈ ܡܗ ܚܰ̈ ܡܰ̈ܢܬܳܝܐ  ܘܐܙܰ̈ܠ ܥܰ̈  .ܠܻܥܕܬܐ ܩܰ̈ܬܘܠܝܩܝ ܰܐܰ̈

 
ܩܳܪܳܒܐ  ܳܘܢܳܐܝ ܘܰ̈ ܗ ܐܰ̈ ̈ܚܶܝܐ ܺܕܝܠܗ ܓܰ̈ ܰ̈ܦܠܰ̈ ܶܥܒܳܕܢܘ̣ܬܐ ܪܰ̈ܒܬܐ ܐܰ̈ܥܶܠܝܗ ܣܘܳܟܐܠܝ ܡܠܟܰ̈ ܳܗܳܢ ܛܶܪܐ ܠܗ ܡܰ̈

ܰ̈ܘܳܡܐܝ̣  ܠ ܝܻܩܰ̈ܪ̣ܬܐ ܽܽܟ̇ܗ ܝ  .ܥܰ̈
 

̣ܰ̈ܬ  ܝ ܩܰ̈ܕܝܫܳܬܐ ܽܣܘܪܝܬܝܐ، ܘܫܰ̈ܶܡܫ ܠܳܘ̣ܬ ܩܰ̈ܬܘܠܝܳܩ̈ܝܐ  1112ܫܢ  21ܕܰ̈ܶܥܪ ܠܻܝ ܻܥܕܬܐ ܕܝܻܠܗ ̱ܗܺ
 . ܫܢ̈ܝܢ

ܶ
ܶܠ ܳܕܐ ܡܰ̈ ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ ܕܫܰ̈ܢܝ ̱ܗܳܘܐ ܡܢܳܳܚܐ ̣ܟܘܳܪܝܳܐ ܥܰ̈ ܙܰ̈ܠ ܘܰ̈

ܶ
ܰ̈ܕ ، ܩ̄ܫ ܶܦܛܪܘܣ ܫܽܘܫܗ ܬܘܒ ܐ ܗ ܒܶܡܕܝ

ܪ ̱ܐܳܳܢ ܫܢܬ  ̱ܢܳܬܐ ܚܳܕܐ ܳܣܒܰ̈ ܐ ܐܟ ܫܰ̈
ܳ
ܰ̈ܕ ܫܰ̈ܶܡܫ ܳܟܗܢܘܬ ܰ̈ܕ  1112ܠܶܡܕܝ ܕܰ̈ܒܶܡܬܳܚܐ ܳܗܳܢ ܻܕܐܝܘܗܝ ܒܶܡܕܝ

ܳܟܰ̈ܒܙܰ̈ܒܢ̈ܐ  ، ܟܰ̈ܢܫ ܠܨܪܝ̈ܛܬܐ ܕܟܘܪܐܦܣܩܘܦܐ ܶܢܥܡܐܢ ܐܰ̈ܝܕܝܢ ܨܪܰ̈ܛ ܘܰ̈ܬܟܒ ܳܒܐ ܕܡܰ̈
ܳ
ܡܗ ܬܟ ܕܡܫܬܰ̈

ܒܗ ܒܩܰ̈ܢܝܐ ܻܕܐܝ̈ܕܝܗ ܬܟܰ̈ ܒܶܥܗ ܘܰ̈ ܠ ̱ܗܝ ܐܰ̈ܝܳܟܐ ܕܳܗܘܶ .ܘܛܰ̈ ܡܥܰ̈ܩܰ̈ܒ ̱ܗܳܘܐ ܥܰ̈ ̈ܒܐ ܘܰ̈
̈ܳ
ܠ ܐܰ̈ܬܟ ܐ ̱ܗܳܘܐ ܳܟܪܰ̈ܟ ̱ܗܳܘܐ ܥܰ̈

ܪܕܘ̣ܬܐ ܣܘܪܝܬܳܝܐ  .ܡܰ̈
ܰ̈ܬ  ܠܳܦܢܐ ܶܦܛܪܘܣ ܽܫܘܶܫܗ ܡܜܰ̈ܝܰ̈ܒ ܶܠܗ ܟܽܪܘ̣ܟܝܳܐ ܘܟܰ̈ܢܶܫ ܐ̣ܰ̈ܟ ܬܳܡܢ̈ܝܢ ܝܳܠܘ̈ܦܐ ܺܕܝܠܗ 1121ܫܢ  ܡܰ̈

ܣܝܳܡܐ ܓܝ ܒܰ̈ ܰ̈̈ܘܡܝܢ ܣܰ̈ ܪ ܝ ܥܣܰ̈
̈ ܒܕܝܢ ܶܡܬܳܚܐ ܕܚܡܫܰ̈ ܐ ܠܽܛܘܪ ܥܰ̈

̈
ܕ ܕܰ̈ܘܳܪܐ ܽܠܘ ܐܬܳܪܐ ܕܰ̈ܐܳܒܳܗܬ ܥܒܰ̈  ܘܰ̈

ܶܒܪ ܠܡܝ̈ܕܐ ܺܕܝܠܗ.ܥܰ̈
̈ܰ
 .ܳܦܫ ܥܘܗܳܕܳܳܢ ܠܘ̣ܬ ܽܽܟܗܘܢ ܬ
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ܳܡܢ 
̈ܰ
ܢܝܰ̈ܐ ܫܰ̈ܶܡܫ ܳܟܗܢܘ݂ܬܐ ܬ ܡܰ̈

̈ܰ
ܪ ܶܡ̣ܬܳܚܐ ܕܰ̈ܟܳܡܐ ܳܫܒܘ̈ܥܐ ܩܰ̈ܫܝܳܫܐ ܙܰ̈ܗܝܐ ܦܛܪܘܤ ܫܘܫܗ ܗܦܰ̈ܟ̣ ܰܠ ܳܒ̣ܬܰ̈

ܢ ܣܘܪܝܝܐــ ܐܬܘܳܪܝܳܐ ܳܡܐ ܕܝܠܰ̈ ܐ ܕܐ̣ܝ ̱ܗܳܘܐ ܥܰ̈ ̣
ܳ
ܘܪܝܦܝ ܠܽܟ ܽܕܘܬܟ

ܽ
ܐܠ ܒܠܽܟܿܗ ܐ

ܶ
ܠܚܘܕ ܐ ܢܝܰ̈ܐ ܒܰ̈  ܒܐܠܡܰ̈

ܳ
 .ܐܠ
 

 
ܳ
ܐܐ ܟܰ̈ܝܐܠ

ܝܳ̈
̈ ܦܰ̈ ܕܐܠ ܰܐܰ̈ ܪ ܘܰ̈ ܫܶܡܫܬܐ ܠܥܰ̈ܳܡܐ ܕܝܠܗ ܕܐܠ ܩܰ̈ܚܰ̈

ܶ
ܕ ܘܝ̱ܗܒ ܬ ܐ ܡܢ ܚܳܕܶܕܐ ܥܒܰ̈

̈
ܐ ܕܪܰ̈ܚܘܶܩ

̈
ܬܶܪ
̈ ܡܰ̈

ܳܡܢ ܶܡܶܕܡ
̈ܰ
ܛܐܠ، ܘܐܠ ܡܩܰ̈ܶܒܠ ܬ ܕܐܠ ܒܰ̈ ܳܣܐ . ܕܘܡܳܕܳܡܐ، ܘܰ̈

ܳ
̣ܰ̈ܓܳܪܐ ܕܝܠܗ ܶܡܢ ܫܘܬ ܢܳܶܣܒ ̱ܗܘܐ ܐܠ

ܡ ܠܟ ̣ܐ̱ܳܢܳܫܐ . ܕܩܰ̈ܪܝܛܰ̈ܐܣ ܣܝܳܡܐ ܘܥܰ̈ ܗ ܕܰ̈ܪܳܒܢ̈ܐ ܒܶܠܳܒܐ ܒܰ̈ ̈ܝܘܗܝ ܒܰ̈ ܪ ̱ܗܳܘܐ ܠܚܰ̈ ܥܒܰ̈ ̈ܰ ܒܳܫܒܘܶܥܐ ܡ  ܘܰ̈
ܐܘܪܝܦܝ، ܡܰܛ ܕܗܘ ܐܝܘ̱ܗܝ ܳܟܗܳܢ ܩܰ̈ܕܳܡܝܳܐ ܦܨܝܚܳ  ܪܫܝܡ ܳܟܗܳ̈ܢ ܚ̈ܕܬܐ ܒܰ̈ ̱ܢܳܬܐ ܕܰ̈ܐܬܝ ܘܰ̈ ܝܳܐ ܥܕܰ̈ܡܐ ܠܝ ܫܰ̈

ܡܢ 
̈ܰ
 ܣܘܪܝܝܐ ܕܽܽܟ̇ܗ ܐܘܪܘܦܝ ܡܢ ܬ

  ܘܐܠܰ̈ ܚܳܣ̈ܡܐ ܡܩܰ̈ܶܒܠ ܕܝܶܠܗ ܘܶܕܚܳܕܶܕܐ
ܶ
ܗ ܒܘ̈ܠܳܒܐܠ ܪܰ̈ܐ ܠܶܗ ܠܰ̈ ܡ ܳܗܕܐ ܽܽܟ̇ܗ ܒܶܠܳܒܐ . ܡܫܰ̈ ܒܪܰ̈ܡ ܥܰ̈

ܪ ̱ܗܳܘܐ ܠܥܰ̈ܡܐ ܕܝܠܗ ܽܟ ܡܕܰ̈ܒܰ̈ ܪ ̱ܗܳܘܐ ܘܰ̈ ܝܒܰ̈ ܙܳܢ ̱ܐܳܢܳܫܝܐ ܪܘܝܻܳܚܐ ܡܣܰ̈ ܶܫܡ̈ܫܬܐ ܒܰ̈
ܶ
̱ܰ̈ܗܒ ܬ ܗ ܕܐܠ ܦܘܪܳܫܢܳܐ ܕܝ

 .ܠܠܽܟܗܘܢ ܒܢ̈ܝܳܐ ܕܻܥܕܬܢ ܽܣܘܪܝܬܳܝܐ
 

ܳܘܐ  ܐ ܕܬܶܟܳܘܐ ܐܘ ܝܱܘܡܰ̈
ܳ
ܥܑܒ
̈ܰ
 ܘܽܠܘ ܬ

̈
ܡ ܒܘܠܳܒܐܠ ܘܥܰ̈

ܗ ܥܕܰ̈ܳܡܐ ܐܠܰ̈ 
ܶ
ܳܒܐ ܡܢ ܐܝܳܕܬ  ݂

ܳ
 ܢܰ̈ܦܝܠ ܐܘ ܩܰ̈ܢܝܐ ܶܕܬܟ

ܳ
ܐܠ

ܳܪܝܶܐ ܕܝܠܗ ܰ̈ܘܳܡ̈ܬܐ ̱ܐܚܰ̈ ܪ ̱ܐܳܳܢ ̣ܕܬܟܰ̈ܒ ܐܘܟܬ݂ܝ . ܝ ܳܣܒܰ̈
ܡ̈ܫܝ ܝܪ ܶܡܢ ܚܰ̈ ܣܪܰ̈ܛ ܝܰ̈ ܢ ܘܰ̈

̈ܰ
̈ܒܐ ܕܶܣܦܳܪܝܘ݂ܬ

ܳ
ܢ ܬܟ

ܳܟܰ̈ܒܙܒܢܐ ܕܐܘܡܬܢ  ܢܝܰ̈ܐ ܶܡܢܗܘܢ ܡܰ̈ ܠܡܰ̈ ܒܰ̈
ܪܕܘܬ̈ܢܝܶܐ  ̈ܢܝܐ ܘܡܰ̈

ܳ
̈ܒܐ ܺܥܕܬ

ܳ
ܡ ܬܟ ̱ܐܣܘܪܝܬܳܳܝܐ  ܥܰ̈

ܒܳܳܓܘ̤ܬܐ ܳܣܒܪ ̱ܐܳܢ ܕܰ̈ܬ݂ܟܰ̈ܒ ܩܰ̈ܪܝܳܒܐ  ܐܬܳܪܐ ܘܰ̈  121ܒܰ̈
ܢܳܢܳܐ،  ܠܳܦܢܐ ܛܰ̈ ܒ  ܳܗܳܳܢ ܐ݂ܝܘ̱ܗܝ ܐܘ ܡܰ̈ ̣

ܐ ܬܟܰ̈
ܶ
̈ܒ
ܳ
ܬ݂ܟ

، ܳܟܗܳܳܢ ܡܫܝܳܚܝܳܐ، ܳܗܳܢ ܐܝܘ̱ܗܝ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܫܰ̈ܪܝܳܪܐ
 .ܢܳܝܳܐ ܢܰ̈ܨܝܳܚܐ ܦܛܪܘܣ ܽܫܘܫܗܐܘܡܬ݂ 

 
̱ܢܳܬܐ  ܪ ܡܢ ܫܰ̈ ݂

̱ܐܢ̈ܳܫܝܢ ܡܢ ܥܕܬܢ،  2891ܒـܳܬܰ̈
ܢ 
̈ܰ
ܫܳܡܐ ܕܥܕܬ ܢ ܒܪܰ̈ܡ ܒܰ̈

̈ܰ
ܪ ܶܡܢ ܻܥܕܬ  ܘ̱ܐܳܢ̈ܫܝܢ ܠܒܰ̈

 ܶܢܬܝܗܒ 
ܳ
 ܕܐܠ

ܳ
ܒ̱ܘ ܦܘܣܳܩܢܐ ܐܠ ̱ܐܳܢܳܫܝܳܐ ܢ݂ܟܺܝܐܠ ܢܣܰ̈

ܐ ܪܘܳܚܢܬ̈ܝܐ ܠܳܗܠܝܢ ܕܰ̈ܡܫܰ̈ܡܗܝܢ ܢܰ̈ܶܦܫܗܘܢ ܐܘܡܬܳܢܶܝܐ ܐ݂ܬܘܳܪܝ̈ܶܐ  ܶܫܡ̈ܫ݂ܬܳ
ܶ
ܬܶܘܐ ܶܡܶܕܡ. ܬ ܐ  ܘܳܗܳܳܢ ܠܰ̈

ܳ
ܕܬ ܚܰ̈

ܠ ̱ܗܽܘ ܙܰ̈ܘܳܥܐ ܐܘܡ݂ܬܳܢܝܳܐ، ܐ݂ܬܘܪܝܐ  .ܥܰ̈
 

ܳܢܝܳܐ ܥܕܰ̈ܳܡܐ  ܘܡܳܬ̣
ܽ
ܐ ̈ܫܢܝܢ ܝܻܺܕܝܶܥܢܶܐ ܠܘ ܙܰ̈ܘܳܥܐ ܐ

̈
ܐ
̈
ܶܫܬ̈ܥܢܶܝܐ ܒܶܥܶܠܕܳܒ̈ܒܐ ܶܡܢ ܩܰ̈ܪܝܳܒܐ ܕܳܡ

ܶ
ܕܰ̈ܐ݂ܟ ܳܗܶܠܝܢ ܬ

ܐ ܟܳܦܠܺܚܝܢ ܶܡܰܛ ܝܘ̣ܬܳܪܳ̈ܢ ܕܝܻܠܗܘܢ .  ܠܝܰ̈ܘܳܡܢܳܐ
ܳ
ܪ ܶܡܢ ܺܥܕܬ ܐ، ܐ̣ܝ ̰ܐܳܢܳܫܐ ܠܒܰ̈

ܳ
ܐ݂ܝ ̱ܐܳܢܳܫܐ ܶܡܢ ܺܥܕܬ

ܝܶܐ
ܳ
ܫܝܣܳܛ̈ܝܐ ܕܐܝܝܗ̇ܘܢ ܠܘܩܒܰ̈ܠ ܙܰ̈ܘܥܳ  ܳܝ̣ ܢܝܣܳܛ̈ܝܐ ܦܰ̈ ܬ̈ܘܶܡܐ ܫܘܦܰ̈ ܳܟ̈ܡܐ ܘܥܰ̈  ܚܰ̈

̈
ܝܐܠ ܡ ܚܰ̈ ܐ ܥܰ̈

̈
ܢܶ̈ܦ  ܛܰ̈



168 
 

ܰ̈ܕ ܐܚ ܠܶܡܕܝ ܰ̈ܥܝܪ ܡܢ ܚܰ̈ ̱ܢܳܬܐ ܚܳܕܐ ܕ  ܐܳܚܝܳܐ ܐ݂ܝܘ̱ܗ ܝ ̱ܗܳܘܐ، ܳܒ݂ܬܪ ܡܢ ܫܰ̈ ܘܰ̈ ܒܝܰ̈ܘܳܡܵܬܐ . ܕܰ̈ܒܶܫܪܶܫܗ ܚܰ̈
ܢܝ ܒܥܳܐ ܡܢ ݂ܟܘܳܪܝܳܐ ܐܒܪܗܡ  ܢܢ ܕܘܐܠܒܰ̈ ܡܰ̈ܢ ܚܰ̈ܣܝܐ ܝܘܚܰ̈ ܔܳܔܐ ( ܐܰ̈ܩܨܰ̈ܐܢ)ܳܗܢܘܢ ܨܠܘ݂ܬܗ ܥܰ̈ ܕܒܬ݂ܝ ܗܰ̈

ܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܐܒܳܪܳܗܡ ،(ܕܙܥܦܐܪܢ)ܕܶܢܗܘܐ ܡܠܳܦܢܳܐ ܒܕܰ̈ܝܳܪܐ ܕܟܘܪܟܳܡܐ  ܠܳܦܢܐ ܕܡܰ̈ ܡܰܛ ܕܰ̈ܒܗܘ ܙܰ̈ܒܢܳܐ ܡܰ̈
ܐ  ̣
ܳ
ܠܳܦܢܘܬ ܙܰ̈ܠ ܠܕܰ̈ܝܳܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܳܣܡ ܡܰ̈

ܶ
ܔܳܔܐ ܐ ܠ ܳܗܕܐ ݂ܟܘܳܪܝܐ ܐܒܪܗܡ ܗܰ̈ ܔܳܔܐ ܐ݂ܝܘ̱ܗܝ ̱ܗܳܘܐ،ܥܰ̈ ܗܰ̈

ܡܢ
̈ܰ
ܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܣܳ .  ܬ

ܳ
ܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܒܽܕܘܬܟܗ ܒܥܕܬ ܕ ܳܗܳܢ ܶܦܛܪܘܣ ܫܘܶܫܗ ܘܰ̈ ܪ ̱ܐܳܢ ܥܒܰ̈ ܒܰ̈

ܰ̈ܕ ܝܐ ܥܕܰ̈ܳܡܐ ܕܰ̈ܢܦܩ ܡܢ ܶܡܕܝ
ܵ ̈ܰ ܪ ܫܢ ̈ܥܣܰ̈ ܐ ܫܬܰ̈

ܳ
ܠܳܦܢܘܬ ܡܢ ܡܰ̈

̈ܰ
.ܬ  

 
ܕ ܶܡܢܗܘܢ ܫܰ̈ܳܡ̈ܫܐ ܘܶܡܢܗܘܢ  ܪ ܚܰ̈ ܕ ܳܒܬܰ̈ ܗ ܐܰ̈ܩܝܡ ܶܠܗ ܽܓܘ̈ܕܶܐ ܓܾܘ̈ܕܶܐ ܕܝܳܠܘ̈ܦܐ ܚܰ̈

ܶ
ܠܳܦܢܘ̣ܬ ܒܶܡ̣ܬܳܚܐ ܕܡܰ̈ ܘܰ̈

ܬ̈ 
̈
ܝܳܡ ̈ܝܶܡܐ ܘܰ̈ܥܠܰ̈ ܐ ܥܠܰ̈

ܶ
ܝܶܢ ܝܳܠܘ̈ܦ ، ܐ̣ܝ ̱ܗܳܘܐ ܶܠܗ ܩܰ̈ܪܝܳܒܐ ܠܡ̣ܰ̈ܬ̈ ܠܳܦܢ̈ܐ ܘܶܡܢܗܘܢ ܳܟܗܳ̈ܢܶ ܐ ܒܠܽܟܗܝܢ ܡܰ̈

ܰ̈ܕ ܪܬܝ ܫܽܡܘܢܝ ܕܰ̈ܒܶܡܕܝ ܐ ܕܡܰ̈
ܳ
ܗ ܒܥܺܕܬ

ܶ
ܠܳܦܢܘܬ  .ܫܢ̈ܝܳܐ ܕܡܰ̈

 
ܐ ܳ ݂ܟ ܫܰ̈ܶܡ̈ܫܬܳܝ݂

ܝ̈ܡܳܬܐ ܠܝ ܺܥܕܬܐ ܶܕܡܫܰ̈ܡܫܝ ܐܰ̈ ܥܠܰ̈ ܪ ܠܗ ܠܰ̈ ܥܒܰ̈ ܰ̈ܕ ܕܡܰ̈ ܠܳܦܢܐ ܩܰ̈ܕܳܡܝܐ ܕܐ݂ܝܘ̱ܗܝ ܒܶܡܕܝ  .ܡܰ̈
ܘ  ܓܝ ܬܪܝܳܨܐ ̱ܗܽ ܐ ܘܣܰ̈

ܳ
ܝܡܘ݂ܬ ܒܳܪܐ ܕܰ̈ܥܠܰ̈ ܠܦܢܐ ܩܰ̈ܘܳܡܝܳܐ، ܚܰ̈ ܳܕܳܪܳܢܝܐ، ܘܡܰ̈ ܠܳܦܢܐ ܠܳܦܢܐ ܚܦܝܳܛܐ، ܡܰ̈ ܢܳܐ ܡܰ̈ ܳܗ݂ܟ̣ܰ̈

 .݂ܟܰ̈ܒܳܪܐ ܺܕܝܠܗ ܐܝܢ ܐܝܢ ܘܐܠ ܐܠ ̱ܗܶܘܐ
 

ܫܥܬܻܝܳܐ 
̈ܰ
ܢܘܢ، ܚܳܕܐ ܶܡܢܗܘܢ ܬ

ܶ
ܘܢܝ ܐ ܐ ܕܰ̈ܥܕܰ̈ܟܝܠ ܒܗܰ̈

ܳ
ܶܣܪܳܚ̈ܬ ܪܬܝܵܢ ܡܰ̈

̈ܰ
ܐ ܠܳܒܠܝ ܶܕܡܩܰ̈ܕܰ̈ܡܠܗ ܬ ܶ ܬܳܟ݂

ܰ̈ܘܣܦ ̱ܢܳܬܐ ، ܕܝ ܣܪܰ̈ܚܬܐ ܕܪܝܻܫ ܫܰ̈  . ܘ̱ܐܚܳܪܝܐ ، ܡܰ̈
         

ܡܚܕܰ̈ܬ  ܶܒ ̱ܗܳܘܐ ܘܰ̈ ܳܒܐ ܐܡܝܢܐ݂ܝ ܬܳܟ݂
ܳ
ܝܐ ܬ݂ܟ ܘ݂ܟܰ̈ܐ ܙܰ̈ܒܢܳܐ ܕܝܠܗ ݂ܽܟܰ̈ ܳܢ̈ܝܐ ܩܰ̈ܪܝܳܒܐ ܘܐܠ ܒܰ̈ܣ ܗܰ̈

ܳ
̈ܒܐ ܥܕܬ

ܳ
ܳܟ ̱ܗܳܘܐ ܠܰ̈

ܰ̈ܕ ܬ݂ܟܽܘܠܗ291 ܐ ܒܶܡܕܝ
ܵ
ܶܒ
ܳ
ܪܰ̈ܳܒܝܐ.ܬ݂ܟ ܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܥܰ̈

ܟܘܪܳܕܝܳܐ، ܬܘܪܳܟܝܐ،  ،ܥܡ ܳܗܕܐ ܝܳܕܥ ̱ܗܳܘܐ ܫܳܬܐ ܶܠܳܫܢܶܵ
ܢܳܝܳܐ ܝܺܕܝ . ܐܢܳܓܝܳܫܝܳܐ، ܘܰ̈ܰܐܡܰ̈ ܘ ܡܰ̈ ܝܢ ̱ܗܘܰ̈

ܶ
ܬ
ܳ
ܝܳ̈ܝܶܐ  ܝ̈ܳܠܘܶܦܐ ܐ ܶܫ̈ܠܳܡܢܶܐ ܐܰ̈ܘܟܬ݂ܝ ܛܰ̈ ܬܘܒ ܐܝ ̱ܗܳܘܐ ܠܗ ܡܰ̈

 
ܳܫܢܶܵ
̈
ܐ ܕܰ̈ܒܶܠ ܳܪܝܶܐ ܡܫܰ̈ܶܚ̈ܠܶܦܐ ܶܡܢܶܗ̱ܗܳܘܐ ܶܗܪܶܓ̈  .ܐ ܢܘ̈ܟ̣

 
ܢܳܓܝܳܫܝܐ 

ܶ
ܘ ܠܳܘ̣ܬܗ ܶܡܰܛ ܕܰ̈ܘܪܐ ܕܶܠܳܫܢܐ ܐ ܝܢ ̱ܗܘܰ̈

ܶ
ܬܪܰ̈ܝܳܢܬܝܐ ܬܘܪܳܟܬܳܝܐ ܐܬ ܕܪܰ̈ܫܬܐ ܶܡܨܥܬܝܐ، ܘܰ̈ ܘܶܡܢ ܡܰ̈
ܘ ܥܘܕܳܪܳܢ  ܘܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ܶܡܢܶܗ  .ܝܳܠ̈ܘܶܦܐ  ܕܢܳܣܒܝܢ ̱ܗܘܰ̈

 
ܬܝ 29ـ2898ـ2821 ܰ̈ܕ ܠܰ̈ ܪܬܝ ܫܽܡܘܢܝ ܕܰ̈ܒܡܕܝ ܦ ܶܠܗ ܺܒܝ ܺܥܕܬܐ ܕܡܰ̈ ܘܠܰ̈ ܪ ̈ܫܢܶܐ ܡܰ̈ ̈ܥܣܰ̈  ܫܬܰ̈

ܰ̈ܕ ܠܦܢܐ ܶܦܛܪܘܣ ܽܫܘܫܗ ܒܶܡܕܝ ܐ ܕܰ̈ܐ݂ܟ ܡܢܳܳܚܐ ܩܰ̈ܫܝܳܫܐ ܘܡܰ̈
ܳ
ܟܫܰ̈ܪ ܶܠܗ ܺܒܝ ܾܡܠܳܦܢܘܬ ܠܳܦܢܐ ܕܡܰ̈  .ܡܰ̈

ܫܢـܬ  ܪܬܝ 2898ܒܰ̈ ܘ ܺܥܕܬܐ ܕܡܰ̈ ̣ ܰ̈ܕ ܪܺܫܝܡ ܳܟܗܳܢ ܒܓܰ̈ ̱ܢܳܬܐ ܚܳܕܐ ܗܦܟ݂ܰ̈ ܠܶܡܕܝ ܢܝܰ̈ܐ ܘܰ̈ܦܠܚ ܫܰ̈
ܙܰ̈ܠ ܐܠܠܡܰ̈

ܶ
ܐ

ܡܰ̈ܢ 2822ܫܡܘܢܝ ܣܝܐ ܐܰ̈ܦܪܝܡ ܳܒܳܬܝܳܐ ܨܠܘ݂ܬܗ ܥܰ̈ ܠ ܐܝܕܵܘ̱ܗܝ ܡܢܳܳܚܐ ܚܰ̈ ܘ ܕܶܡܰܽܛ ܰܐܰ̈ ، ܥܰ̈ ܡܰ̈ܢܝܰ̈ܐ ܗܰ̈
 .ܪܫܻܝܡ ̱ܗܳܘܐ ܶܠܗ
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 6102ܟܢܘܢ ̱ܪ ܚܪܝ   62 ܗܠܝܢ  ܫܢܝ ܡܢ ܚܝ  
 

 

ܥܙܝܙ ܚܘܫ  ܐܒܡܠܬܗ ܐܥܠ ܡܠܦܢ  
 ܦܜܪܘܣ ܫܘܫܗ

 

 ܰܡܠܳܦܳܢܐ ܕܝܰܠܢ ܶܦܜܪܘܣ ܫܘܫܗ ܡܝܰܩܳܪܐ
  ܰܡܡܳܠܐ ܥܰܠ ܰܚܵܝܐ ܕܳܟܗܳܢܐ ܱܙܗܳܝܐ

ܓܝ ܠܝ ܣܝܥܳܬܐ  ܐ ܣܰ̈
ܳ ̈
ܶܘܕܳܝ

̈ܰ
ܬ

ܡ ܕܘ݂ܟܪܳܳܢ ܕ̱ܗܘ  ܡܜܰ̈ܝܳܒܢܬܳܝܐ ܕܥܰ̈
ܐܝܩ ܠܳܦܢܳܐ ܪܰ̈ܳܒܐ ܢܰ̈ܥܘܡ ܦܰ̈ ܕ̱ܗܘ . ܡܰ̈
ܢ ܟܳܡܐ ܩܰ̈ܜܝܢܵܳܬܐ  ܐܰ̈ܦܬܐ ܠܿܗܰ̈ ܠܰ̈

ܐ ܕ̱ܗܘ  ܶܝܵ ܠ ܚܰ̈ ܕܳܩܪܝܢܢ ܶܡܠܳܬܐ ܥܰ̈
ܝܢܳܬܢ  ܠܳܦܢܳܐ ܕܫܰ̈ܢܝ ܠܗ ܡܢ ܒܰ̈ ܡܰ̈
ܡܢܳܳܚܐ ܳܟܗܳܳܢ ܡܝܰ̈ܩܳܪܐ ܶܦܜܪܘܣ 

ܪ . ܫܘܫܗ ܗܳܢ ܐܝܘ̱ܗܝ ܕܰ̈ܥܒܰ̈
ܝ  ܝܘܵܗ̱ ܐ ܕܚܰ̈ ܰ̈ܘ̈ܡ̣ܬܳ ܽܟܗܘܢ ܝ
ܘ 
ܽ
ܳܡܐ ܕܝܶܠܗ ܐ ܒܶܬܫܶܡܫܳܬܐ ܕ ܥܰ̈

ܠ (. ܤܘܪܝܳܝܳܐ)ܣܘܳܪܝܳܐ ܐܰ̈ܘܟܬ̣ܝ  ܥܰ̈
ܗܳܪܐ  ܳܗܶܕܐ ܟܳܫܶܘܐ ܕܺܡܝܫܰ̈ܶܠܜ ܒܰ̈

ܵܝܐ ܘܰ̈  ܣܝܵܳܡܐ ܩܰ̈ܠܝܠ ܥܠ ܐܰ̈ ܚܰ̈
 .ܕܝܠܗ

 
ܬܝܶܠܕ ܒܫ̱ܢܬ 

ܶ
ܠܳܦܢܐ ܶܦܜܪܘܣ ܐ ܰ̈ܕ    2812ܡܰ̈ ܒܶܡܕܝ

ܝܶܡܢܵܐ ܐܰ̈ܒܐ ܕܝܠܗ  ܶܒܬܝܢܰ̈ܗܪܝܢ ܡܢ ܐܰ̈ܳܒܵܗܐ ܣܘܪܝܶܳܝܵܐ ܡܗܰ̈
ܐ ܪܚܰ̈ ݂ܬܪܰ̈ܒܝ ܬܪܒܬܝܐ .  ܶܓܪܓܝܣ ܶܘܐܡܗ ܦܰ̈

ܶ
ܐ

ܶܪܐ ܶܠܗ  ،ܣܘܪܝܬܳܳܝܐ ܥ ܫܢܵܝܢ ܡܫܰ̈ ܘܝ ܽܥܘܡܶܪܗ ܫܒܰ̈ ܗܰ̈
ܐ 
ܳ
ܒ ܠܳܣܗܕܘ݂ܬ ܢܣܰ̈ ܐ،ܘܰ̈

ܳ
ܘܪܳܟܬܳܝܐ ܫܰ̈ܪܳܘܝ

ܽ
ܒܡܰ̈ܕܪܰ̈ܫܬܐ ܬ

ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ  ܶܡܫ ܫܢܻܝܵܢ، ܘܰ̈ ܕܪܰ̈ܫܬܐ ܫܰ̈ܪܘܰ̈ܝܐ ܬܘܪܳܟܬܝܐ ܕܚܰ̈ ܕܡܰ̈
ܪܬ̱ܝ ܫܡܘܢܻܝ  ܶܙܠ ̰ܗܳܘܐ ܠܝ  ܒܡܰ̈ܕܪܰ̈ܫܬܐ ܕܡܰ̈

ܳ
ܳܗܳܢ ܐ
ܰ̈ܕ̣  ܠܳܦܢܳܐ ܕܝܠܗ ܡܢܳܳܚܐ ̣ܟܘܳܪܝܳܐ ܐܰ̈ܒܳܪܳܗܡ . ܕܰ̈ܒܡ̣ܕܝ ܘܡܰ̈

ܔܳܔܐ ܐ̣ܝܘ̱ܗܝ ܗ ܩܶܪܐ  ܕܒܬܝ ܗܰ̈
ܶ
̱ܗܳܘܐ  ܠܳܘ݂ܬ
ܳܒܢܳܝܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܳ
ܰ̈ܝܕܗ ܬܟ ܥܘܡܶܪܗ . ܠܗ،ܘܝܰ̈ܠܝܦ ܶܠܳܫܢ

ܡܢ ܫܰ̈ܪܝ ܒܡܰ̈ܠܳܦܢܘܬܐ ܐ̣ܰ̈ܟ 29
̈ܰ
ܐܚ ܬ ܙܰ̈ܠ ܠܚܰ̈

ܶ
ܐ ܐ
ܫܢܶܵ

ܠܳܦܢܘܬܐ ܶܡܰܛ  ܕ ܡܰ̈ ܳܡܢ ܥܒܰ̈
̈ܰ
̱ܢܳܬܐ ܚܳܕܐ ܳܦܫ ܬ  ܫܰ̈
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that which thou hast written, that I should come to thee, (behold) all that for which I was sent 
again to My Father who sent Me, and when I shall have  ascendere below is finished, and I h

, who shall heal all thy sufferings, and shall to Him I will send thee one of My disciples ascended
And thy city  all who are with thee unto life eternal. convertgive (thee) health again, and shall 

Eusebius.)According to ( forever, and the enemy shall never overcome it.'" blessedshall be   
 
ܕܰ̈ܪ܆ ܐܰ̈ܘܶܣܒܝܳܘܣ   ܪ ܫܰ̈ ܐ ܕܝܽܶܫܘܥ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܰ̈ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܠ ܐ ܘ̱ܗܝ ܣܺܪ̣ܝܛ ܥܰ̈

̈ܰ
ܳܡܐ ܫܺܛ̣ܝܳܦܐ ܕܰ̈ܠܶܥܠ ܕܰ̈ܬܽܚܘ̣ܬ ܒܶܦ̣ܬ̣ܓܳ

ܪ ܡܰ̈
ܳ
ܢܳܐ ܐ ܳܢܐ̣ܝ ܳܗ̣ܟܰ̈ ܛ“: ܶܡܠ̣ܬܳ ܠܰ̈ ̈ܝܢ ܶܒܗ ܐܠܐ ܶܢܫܬܰ̈ ܒܶܥܠܕܳܒܳܒܐ ܳܣܟ ܳܣ̣ܟܺ ܡ ܳܥܠܺܡ̣ܝܢ ܶܢܗܶܘܐ ܒܺܪܝ̣ܟ، ܘܰ̈ ܟ ܠܳܥܠܰ̈ ܪܟ̣ܳ   1.”ܟܰ̈

ܐ ܳܗܶܕܐ ܕܰ̈ܠܶܥܠ 
ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܝܡܰ̈ܢܳܬܐ ܬܶܗܐ ـ ܒܶܫܪܳܫܐ ܕܐ ܢܳܐ ܕܶܡ̣ܬܗܰ̈ ܐ ـ ܐܰ̈ܝܟܰ̈ ܳ ܢܬܳܝ̣ ܐܠܷ̈ ̱ܐܚ̈ܪܐ ܝܢ ̈ܡܷ̈

ܶ
ܪܬ
̈ܰ
ܒܡܰ̈ܦܰ̈ܩܳܬܐ ܽܣܘܪܝܬܳܳܝܐ܆ ̱ܐܳܢܫ ̱ܐܚܺܪ̣ܝܢ ܬ

ܰ̈ܝܶܗܝܢ܆  ̣ܝ̣
ܺ
ܡ ܳܥܠܺܡ̣ܝܢܕܐ ̈ܝܢ، ܠܥܳܠܰ̈ ܰ̈ܢ ܘܳܣܟ ܳܣ̣ܟܺ ܦ ܳܚܶܙܝܢ ܚܬܰ̈ ܒܢܳܐ ܶܡܢ ܙܰ̈ܒܢܷ̈̈ܐ ܕܶܡܢ̇ܳܗ ܐܰ̈ܺܪ̣ܝܡ ܘܰ̈

ܪ ̱ܐܳܳܢ܆. ܕܰ̈ܒܙܰ̈ ܡܰ̈
ܳ
 ܐܰ̈ܝܟܰ̈ܢ ܕܺܗ̣ܝ ܐ

ܪܰ̈ܪ ܫܬܰ̈
ܶ
ܕܐܠܐ ܐ ̱ܐܡܳܪܐ ܳܗܳܳܢ ܕܒܰ̈ ܠ ܳܗܶܕܐ ܳܣܗܳܕܐ ،ܡܰ̈ ܡ ܕܥܰ̈

ܶ
ܕܳܩܐ ܪ ܘܰ̈ ܘܪܳܗܝ ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ ܕܰ̈ܥܒܰ̈

ܽ
ܐ ܕܐ
ܳ
ܢܳܝܽܘ̣ܬ ܠܝܳܐ ،ܐܰ̈ܝܟܰ̈

̈ܰ
ܘܪܳܗܝ ܐܠܐ ܒܺܪ̣ܝ̣ܳܟܳܐ . ܐܠܐ ܬ

ܽ
ܐ

ܠ ܶܠܳܫܢܶܗ ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܘ ܕܥܰ̈ ܪܰ̈ܬ݀ ܐ̣ܰ̈ܟܳܡܐ ܕܗܰ̈ ܳܐ ܬܟܰ̈ ܫܺܪ̣ܝ̣ ܐ ܘܰ̈
ܳ
ܦܐܠܐ ܺܚܐܪܬ

ܳ
ܬܶܝܝ̇ܗ ܡܺܫ̣ܝܳܚܬܳܝܐ، ܘܐ ݀ ܒܳܗܝ ܕܠܰ̈ ܺܪܳܳܢ ̱ܐܳܢܫ ̱ܐܚ ،ܩܰ̈ܘܝܰ̈

ܐ ܳܗܶܕܐ . ܕܕܰ̈ܶܓ 
ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܚܺܒ̣ܝܽܫܘ̣ܬ ܐ ܝܶܡܢ ̱ܗܳܘܐ، ܐܠܐ ܳܘܠܳܝܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܶܠܗ ܕܒܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܡܗܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܟ ܶܒܐܓܰ̈ ܫܳܪܳܪܐ ܚܰ̈ܣܝܳܐ ܺܔ̣ܝܔܰ̈ ܢ ܒܰ̈

ܶ
ܕܐ

ܶܪܨ ،ܶܡܶܕܡ ܕܽܗ̣ܘ ܢܫܰ̈ܚܶܠܦ ̱ܗܳܘܐ ܰ̈ܦܶܫܗ ܕܽܗ̣ܘ ܢܬܰ̈ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܒܢ ܕܠܰ̈  .ܘܰ̈
 

ܟ ܩܢܶܐ ̱ܗܳܘܐ، ܕܺ  ܐ ܕܺܔ̣ܝܔܰ̈
ܳ
̣ܝ ̱ܗܳܘܐ ܶܠܗܒܶܓܒ ܺܕ̣ܝܳܠܬܳܝܐ ܳܗܶܕܐ ܐܠܐ ܫܰ̈ܺܦ̣ܝܪܬ

ܺ
ܐ ܐ ܐ ܳܛܒ̣ܬܳ

ܳ
ܗ ܐܠܐ ܳܘܐܠܷ̈ . ̣ܝܳܠܬܝܐ ̱ܐܚܺܪܬ

̣ܬܶ ܒܳܛ̈ܒܐ ܘܰ̈
ܐ ܳ ̈ܪܢܬܳܝ̣ ܳܒܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܕܡܰ̈

̣ܳܟܳ ܘܶܕܐ ̱ܐܳܳܢ ܶܒܗ ܒܰ̈ ܐ . ܕܶܢܟܽܦܘܪ، ܶܡܶܕܡ ܕܡܰ̈ ̈ܒܷ̈
ܢܕܰ̈ܐ ܬ̣ܟܳ ܪ ܶܥܒܳܪܝܳܐ ܒܳܗܘܠܰ̈ ܟ ܒܶܒܬ̣ܝ ܦܳܪܳܣܐ ܕܒܰ̈ ܺܔ̣ܝܔܰ̈

ܥ ܐܐ ܛܒܰ̈ ܺܓ̈ܝܷ̈ ܙܝܳܐ ܕܚܰ̈ܣ. ܣܰ̈ ܆ ܶܡ̣ܬܚܰ̈ ܶܘܐܒܪܰ̈ܡ ܒܙ̈ܽܘܝܶܳܦܐ ܕܰ̈ܠܶܥܠ ܶܥܗܶܕ̣ܬ ܒܳܒܐܠܐ ̈ܘܶܒܐ ܐܠܐ ̱ܗܳܘܐ ܡܚܰ̈
ܽ
̣ܝܳܩܳܪܐ ܠܳܳܟ̣

ܺ
ܟ ܐ . ܝܳܐ ܺܔ̣ܝܔܰ̈

ܡ ܐ ܕܶܡܢܕܺܪ̣ܝܫ ܚ̣ܬܰ̈ ̈ܒܷ̈
̣ܳܟܳ ܛ ܘܶܡܢ ܨܽܒܘ̣ܬ ܢܰ̈ܦܶܫܗ܆ ܒܰ̈ ܠܰ̈ ̣ܬܡܰ̈

ܶ
ܐ ܕܰ̈ܫܳܡܐ ܐ

ܳ
ܦ  ،ܒܡܰ̈ܨܽܘ̣ܬ ܚܬܰ̈ ܐܠܷ̈ ܫܰ̈ܚܶܠܦ ܘܰ̈ ܳܡܢ ̈ܡܷ̈

̈ܰ
ܳܗܪ ܬ

ܰ̈ܢ ܐ ܳܣܡ، ܐ̣ܰ̈ܟܳܡܐ ܕܰ̈ܠܶܥܠ ܚܙܰ̈ܝܢ ܳ ܶܗܝܢ ܶܕܝܢ ̱ܐܚ̈ܳܪܢܬܳܝ̣ ̣
ܒܽܕܘܬܟܰ̈ ܐ ܗܳ . ܘܰ̈ ̈ܒܷ̈

ܠ ܳܗܶܕܐ ܒܶܩܪܝܳܢܳܐ ܕܰ̈ܬ̣ܟܳ ܡ، ܒܥܰ̈̈ܝܢܶܐ ܥܰ̈ ܶܠܝܢ ܕܽܗ̣ܘ ܚ̣ܬܰ̈
ܪ ܡܙܰ̈ܗܰ̈ ܐ ܕܶܢ̣ܬܩܽܪܘܢ، ܠܳܩܽܪܘܝܳܐ ܡܥ̣ܺܝܪ ̱ܐܳܳܢ ܘܰ̈ ܳ ܩ̈ܪ̣ܝܺܛ̣ܝܳܩܬܳܝ̣ ܐ ܘܰ̈

ܳ
 .ܙܺܗ̣ܝ̈ܳܪ̣ܬ

 
ܟ ܐ ܺܔ̣ܝܔܰ̈ ܳܡܐ ، ܽܒ̈ܘܠܳܒܐܠܷ̈ ܕܰ̈ܒܳܪܐ ܚܰ̈ܣܝܳܐ ܺܥ̣ܝܣܰ̈ ܰ̈ܝ ܶܟܢܶ̈ܫܐ ܕܥܰ̈ ܝܢ ܗ ܒܰ̈

ܶ
ܢ ܺܪ̣ܝܳܫܢܽܘ̣ܬ ܙܒܰ̈ ܐ ܗܳܘܐ ܠܽܗܘܢ ܒܰ̈ ̈ܘܫܶܝܐ ܕܶܥܠ̣ܬܳ ܫ̣ܓܽ ܘܰ̈

ܘܺܪ̣ܝܺܦ̣ܝ ܶܡܨܳܥܬܳܝܐ
ܽ
ܐ ܘܶܚ̈ܪܝܳܢܶܐ ܕܰ̈ܐܺܥ̣ܝܪ ܘܽܠܘܩܒܰ̈ܠ ̱ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ، ܽܣܘܪܝܳܝܳܐ ܒܐ

ܳ
̣ܬ ܨ̈ܘܐ ܰ̈ܝ ̱ܐܳܢܺܫ̈ܝܢ ܶܡܢ ܕܳܟ̈ܗܳܶܢ ܘܩܰ̈ܺܫ̈ܝܶܫܐ܆ ܡܰ̈ ܝܢ ܘܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܕܒܰ̈

̣ܝ ܐܰ̈ܩܶܪܒ
ܺ
ܘܳܡܐ

ܽ
ܠ ܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ، ܕܠܳܛ ܝܶܐ ܥܰ̈ ܘ ܢܽܘ̣ܟ̈ܪܐ ̣ܝ ܶܕܝܢ ܐܠܐ ܳܙܶܕܩ ܕܶܢܗܽܘܘܢ ̱ܗܘܰ̈

ܺ
ܦܪ̣ܝܳܫܐ ܰ̈ܢ، ܘܰ̈ ܠ ̱ܐܳܢܫ ܶܡܢ ܝܶܐ ܥܰ̈ ܘ ܢܽܘ̣ܟ̈ܪܐ ܐܠܐ ̱ܗܘܰ̈

ܓܺ  ܐܪ ܕܣܰ̈ ܢܳܢ ܐܰ̈ܔܰ̈ ܥ ܘܰ̈ܣܒܰ̈ܠܝܽܘܚܰ̈ ܐ ܶܡܢ ܚܰ̈ܣܝܳܐ ܳܗܳܳܢ ܕܽܗ̣ܘ ܒܠܰ̈
ܳ
ܐ̣ܬ ܪ. ̈ܝܐ ܡܰ̈

ܳ
ܳܢܝܳܐ ܶܓܳܦܢܳܝܳܐ ܐ ̣ܬܐܠܐ ܶܚ̣ܟܡ̣ܬܳ ̣ܝ : ܡܰ̈

ܺ
ܶܦܢ ܕܰ̈ܠܺܩ̣ܝܳܫܐ

ܳ
ܐ

̈ܝܢ ܐܠܐ ܶܡܬܬܺܥ̣ܝܪ ܪܳܢܳܫܐ ܶܡܬܬܺܥ̣ܝܪ، ܳܛܒ ̱ܗ̣ܘ ܶܡܢ ܳܗܝ ܕܳܣܟ ܳܣ̣ܟܺ ܐ ܕܒܰ̈
ܳ
ܪܬ ܘܚܰ̈ ܒܬܰ̈  .ܘܰ̈

 
ܰ̈ܢ ܽܥܘܠ ،ܽܩܘܡ ܳܠܟ ܳܪܚܳܡܐ ܒܺܪ̣ܝ̣ ܐ ܘܠܰ̈ ܰ̈ܡܺܠ̣ܝ̣ܟܳ ܟ ܝ

 !ܐܰ̈
ܚܺܙ̣ܝ ܠܙܰ̈ܒܢܳܐ  ܡ ܐ̱ܰ̈ܢܬܘܰ̈

ܶ
ܥܽܕܘܠ ،ܕܶܒܗ ܳܩܐ

ܶ
ܢ ܐܠܐ ܬ  ،ܘܠܰ̈

ܫܽܩܘܠ،
ܶ
ܟ ܐܠܐ ܶܓܝܪ ܬ

̣ܬܳ ̈ܦܐ ܠ ܬܟܰ̈ ̈ܪܝ ܥܰ̈  ܠܡܰ̈̈ܘܒܐܠܷ̈ ܕܰ̈ܥܒܰ̈
ܘܳܢܟ ܦܰ̈ܬܰ̈ܚ ܐ ܣܽܒܘܠ ،ܠܡܰ̈ܕܳܥܟ ܐܰ̈ܪܘܰ̈ܚ ،ܠܗܰ̈

ܳ
̣ܬ
ܳ
̈ܕ̣ܬ  .ܠܚܰ̈

 
 ܰܓܒܺܪܪܝܶܠ ܪܰܦܰܪܪܡ

 2014ܫܳܒܛ  25

                                                           
1 Church History, Eusebius (Book I), Catholic Encyclopedia, church Fathers 
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ܐ ܡܳܕܩ ̣ܬܳ ܘ ܕܰ̈ܒܡ̣ܰ̈ܳܟܳܒܢܽܘ̣ܬ ܙܰ̈ܒܢܷ̈̈ܐ ܒܺܚ̣ܝܪ ܘܕܰ̈ܒܝܰ̈ܕ̈ܥܐ ܐ ܽܽܟ . ܒܪܰ̈ܡ ܠܗܰ̈ ܳ ܛܽܡܘܪܳܝ̣ ̈ܩܝ ܠܽܦܘ̣ܬ ܡܰ̈ ܦܰ̈
̈ܰ
ܬܬ
ܶ
ܶܗܝܢ ܕܶܡܢ ܬܶܚܬ̣ܝ ܐܰ̈ܪܳܥܐ ܕܐ

ܘܪܳܗܝ܆ ܕܰ̈ 
ܽ
ܪ ܒܐ ܐ ܕܐܰ̈ܒܓܰ̈

ܳ
ܠܽܟܘ̣ܬ ܳܢܶ ”ܡܰ̈

ܶ
ܘܳܪܝܳܐ ܶܡ̣ܬܟܰ̈ܝܢܳܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܳܛܒ ̣ܝܺܕ̣ܝܥ ”ܒܡܰ̈ܠܽܟܘ̣ܬ ܶܥܣܳܪܐ

ܽ
ܳܡܐ ܐ̣ܬ ܡܳܗܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܕܶܡܢ ܥܰ̈ . ܶܡܫܬܰ̈

ܰ̈ܢ ܕ ܳܚܶܙܝܢ
ܶ
̣ܝ ܕܳܗܪܳܟܐ ܳܦܐ

ܺ
ܙܽܘܳܦܐ ܬܶܝܐ܆ ܚܰ̈ ܘܳܟܳܡܐ ܠܥܰ̈ܳܡܐ ܐܰ̈ܪܡܢܳܝܳܐ ܕܰ̈ܡܒܰ̈

ܽ
ܪ ܐ ܘܪܳܗܝܳܐ ܳܗܳܳܢ ܒܳܗܝ ܕܰ̈ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈

ܽ
ܠ . ܟܰ̈ܕ ܳܛܒ ܳܗܶܕܐ܆ ܐ ܥܰ̈

ܐ ܕܥܰ̈ 
ܳ
̣ܬ
ܳ
̈ܕ̣ܬ ܪ ̱ܐܳܳܢ܆ ܕܶܡܢ ܶܙܕܩܰ̈ܢ ̱ܗ̣ܘ ܕܰ̈ܒܥܰ̈̈ܝܢܶܐ ܚܰ̈ ܡܰ̈

ܳ
ܩܰ̈ܪܳܗܶܕܐ ܐ ܢܒܰ̈ ܐܠܷ̈ ܕܐܰ̈ܟ ܳܗܶܠܝܢ ܶܡܢܕܺܪ̣ܝܫ ܕܰ̈ܚܝܳܳܪܐ ܶܢܪܶܡܐ ܘܰ̈ ܘ ܽܽܟܶܡܶܕܡ . ܠ ܽܫ̈ܘܐܐ ܠܰ̈

ܺܪ̣ܝܪ ܐ ܥܺܬܝܶ̈ܩܐ ܬ̣ܟܰ̈ܒܘ ܕܰ̈ܬܺܪ̣ܝܨ ̱ܗ̣ܘ ܘܫܰ̈ ̈ܒܷ̈
̣ܳܟܳ ܐ ܩܰ̈̈ܕܶܡܐ ܕܒܰ̈

ܳ
̣ܬ ܳܒ̈ܗܐ

ܰ̈ܢ ،ܕܐܰ̈  .ܳܗܐ ܳܚܶܙܝܢ
ܰ̈ܦܶܫܗ ܐܰ̈ܐܠ̣ܺܝ ̱ܗܳܘܐ ܘ ܢ ܕܰ̈ܠܢ

ܶ
ܐܪ ܕܐ ܢܳܢ ܐܰ̈ܔܰ̈ ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈ ܝ ܶܠܗ ܠܩܰ̈ ܐ ܳܗܶܠܝܢ ܳܣ̈ܦܳܩܢ ̱ܗ̈ܘܱ

ܳ
ܚ̈ܘܳܝ̣

̈ܰ
ܦ܆ ܶܡܢ ܬ ܢܳܐ ܕܢܺܐܠܰ̈ ܶܬܫ ܐܰ̈ܝܟܰ̈ ܦܰ̈

ܳܶܢ ܢܽܩܘܡ ܠ ̱ܐܚ̈ܪܐ
ܩܳܕܡܺܕ̣ܝܢܳܐ ܕܽܠܘܩܒܰ̈ ܢ . ܩܳܕܡ ܕܒܰ̈ ̣ܝܰ̈ܘ̱ܗܝ܆ ܒܳܗܝ ܕܶܡܚܳܕܐ ܕܳܟ̈ܗܳܶܢ ܺܕ̣ܝܠܰ̈

ܺ
ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܐ ܰ̈ܢ ܝ ܶܩܛܳܪܐ ܕܶܒܗ ܳܦܥܓ̣ܺܝܢ

ܐ ܺܥ̣ܝܩܳܬܐ ܕܶܡܙܕܰ̈ܪܺܒ̣ܝܢ ̣ܬܬ̣ܟܶܒܘ ܶܡܣܬܰ̈ ، ܕܶܡܬܬܺܥ̣ܝܺܩ̣ܝܢ ܘܕܰ̈ܒܳܙܺܘ̣ܝܳ
ܶ
̣ܝ ܐ

ܺ
ܐ ܕܶܪܡܳܙܳܢܐ ̈ܝܷ̈

ܳ
ܶܘܢܳܶܓ

ܶ
ܐ ܐ ̈ܡܷ̈ ̣ܬܐܠܐ ܒܶܦ̣ܬ̣ܓܳ ܟ ܡܰ̈

̣ܝܢ، ܐܰ̈ ܪ̣ܟܺ
ܪ  ܡܰ̈

ܳ
ܰ̈ܘ̱ܗܝ”ܕܐ ̣ܝ̣

ܺ
ܘ ܳܡܐ  ”ܕܳܟܗܳܳܢ ܢܽܘܳܪܐ ܘܢܽܘܗܳܪܐ ܐ ܪ”ܐܰ̈ܘ ܗܰ̈ ܣܰ̈

ܳ
ܫܡܰ̈ܝܳܐ ،ܕܰ̈ܒܐܰ̈ܪܳܥܐ ܳܟܗܳܳܢ ܐ ܦ ܒܰ̈

ܳ
ܢܳܐ ܐ  .”ܳܗ̣ܟܰ̈

ܬܺܪ̣ܝܽܘܢ ܪܽܗܘܢ ܶܡܣܬܰ̈ ܪܶܥܐ ܳܗܶܠܝܢ ܕܳܒ̣ܬܰ̈
̈ܰ
ܝ܆ ܽܦܘܩܘ ܠ̣ܟܽܘܢ ܶܡܢ ܬ ܺܒ̈ܝܒܰ̈ ܨܝܳܐ ܠ̣ܟܽܘܢ! ܚܰ̈ ܦܐܠܐ ؛ ܐܠܐ ܡܰ̈

ܳ
ܐܣܽܪܘܢ ܘܐ

ܶ
ܐܠܐ ܕܬ

ܫܽܪܘܢ، ܐܠܐ ܒܰ̈ 
ܶ
ܐܪܳܥܐܕܬ ܦܐܠܐ ܒܰ̈

ܳ
ܕ ܠܡܰ̈ܚܶܣܢ ܶܡܫܟܺܚܬ̣ܝܽܘܢ. ܫܡܰ̈ܝܳܐ ܘܐ ܐ ܺܕ̣ܝܠ̣ܟܽܘܢ ܳܗܶܕܐ ܠܶܡܥܒܰ̈

ܳ
ܽܝܘܢ ܶܡܶܕܡ . ܺܒܐ̣ܝܩܰ̈ܪ̣ܬ ܐܠܐ ̱ܗܘܰ̈

ܰ̈̈ܝܢܳܳܫܐ ܐܰ̈ܪܳܥܢܶܳܝܐ ܢ ܒܢ
ܶ
ܐܠܐ ܐ
ܶ
ܰ̈ܦܫ̣ܟܽܘܢ . ܐ ̣ܝܢ، ܐ̱ܰ̈ܢܽܬܘܢ ܒܢ

ܺ
ܽܝܘܢ ܡܡܰ̈ܶܠ ܝܽܟܘܢ ܒܳܗܝ ܕܰ̈ܒܽܪܘܚܽܩܘܕܳܫܐ ܗܘܰ̈ ̣ܝܳܕܐ ܕܰ̈ܥܠܰ̈

ܺ
ܣܝܳܡ ܐ ܒܰ̈

ܝܡܢܬ̣ܺܝܽܘܢ  .ܒܳܗܶܕܐ ܐܠܐ ܡܗܰ̈
ܳܢܝܳܐ ܐܰ̈ܪܰ̈ܐ  ̣ܬܐܠܐ ܶܚ̣ܟܡ̣ܬܳ ܘܢ؟ ܡܰ̈

ܬ̣ܝܽ ܳܡܐ ܳܗܳܳܢ ܶܡܣܺܟܢܳܐ ܕܳܓܚ̣ܟܺ ܠ ܥܰ̈ ܐ ܕܥܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܐ ܕܰ̈ܫܢ ̈ܝܐ
ܦܰ̈ ܐܠܐ ܳܣܦܳܩܐ ܠ̣ܟܽܘܢ ܕܶܡܢ ܶܡ̣ܬܳܚܐ ܕܰ̈ܬܶܪܝܢ ܰܐܰ̈

ܪ ܡܰ̈
ܳ
ܬܺܕ̣ܝܢܽܘܢ: ܐ

ܶ
ܢܳܐ ܕܐܠܐ ܬ ܝܟܰ̈

ܢ ܐܰ̈ܢ̱ . ܐܠܐ ܬܽܕܘܢܽܘܢ ܐܰ̈
ܶ
ܢܳܢ ܳܕܐ ܐܝܢܳܐ ܶܙܕܳܩܐ ܐ̱ܰ̈ܢܬ ܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈ ܪ ̱ܐܳܳܢ܆ ܒܰ̈ ܡܰ̈

ܳ
ܠ ̱ܐܳܳܢ ܘܐ

ܶ
ܠ ܳܗܶܕܐ ܡܫܰ̈ܐ ܬ ܥܰ̈

ܪ ܐ̱ܰ̈ܢܬ ܡܰ̈
ܳ
 ؟ܺܠ̣ܝ ܟܰ̈ܕ ܐ

ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܬܚܙܝܐ ܘܡܬܒܕܩܐ ܳܕܐܦ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܚܐ ܢܦܠܬ ܕܗܓܓܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ ”
ܢܘܝ ܕܝܠܟ. ܠܝ̣ 

̈ܰ
ܦܢ ܕܐܠ ܪܚܝܩܐ ܡܢ ܩܘܫܬܐ ܬ

ܳ
 ܡܳܟܒܙܒܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܳܟ̈ܒܢܐ ܙܐ̈ܦܢܐ ܘܫܰ̈ܩ̈ܪܐ ܕܰ̈ܐܝܟ ܕܒܚܪܝܢܐ . ܐ

ܶ
ܒܕܰ̈ܡܐܠ

 .”ܘܒܡܰ̈ܨܘܬܐ ̱ܐܚܪܢܝܐܝ ܬ̣ܟܰ̈ܒܘ ܘܠܘ ܩܘܫܬܐ
ܳܳܢ ܡܰ̈ 

ܶ
̣ܝ ܶܕܝܢ ܘܐ

ܺ
ܢ ܦܺܪ̣ܝܳܫܐ ܪ ̱ܐܳܳܢ܆ ܕܰ̈ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܺܕ̣ܝܠܰ̈ ܡܰ̈

ܳ
ܘܶܣܦ ̱ܐܳܳܢ ܘܐ ܚܳܒܐܠܐ ܡܰ̈

ܐ”ܢ܆ ܠܰ̈
ܳ
ܘܳܪܝܽܘ̣ܬ

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܶܒܐ ܕܐ ܳܘܳܢܝܳܐ  ”ܒܶܥܠܕ̈ܒܐ ܙܳܳܢ ܓܰ̈ ܒܰ̈

ܢܶܐ ܡܙܰ̈  ̣ܳܟ̈ܒܐ ܐ ܕܰ̈ܠܶܫܚܳܪܐ ܕܡܰ̈
ܳ
ܽܨܘ̣ܬ ܟ ܕܰ̈ܒܢ̣ܺܝܫ ܶܚܪܝܳܢܳܐ ܘܡܰ̈ ܐ ܺܔ̣ܝܔܰ̈ ܐ ܕܚܰ̈ܣܝܳܐ ܺܥ̣ܝܣܰ̈ ܳ ܐ ܣܺܡܬ̣ܝ̣

ܳ
ܰ̈ܢ ܒܶܡ̣ܬܕܰ̈ܒܳܪܢܽܘ̣ܬ ܐ ܝܳ̈ܦܢܶ ܐ̣ܰ̈ܟܳܡܐ ܕܳܚܶܙܝܢ

ܬܶܝܐ ̱ܗܳܘܐ ܳܢܩܺܦ̣ܝܢ ܐ ܕܽܗ̣ܘ ܶܡ̣ܬܒܰ̈ ܡܙܰ̈ܝܺܦ̣ܝܢ. ܘܫܰ̈ܳܩ̈ܪܷ̈ ܪܺܦ̣ܝܢ ܘܰ̈ ܫܳܪܳܪܐ ܘܰ̈ܠܽܩܘܫܳܬܐ ܡܚܰ̈ ܐ ܠܰ̈
ܳ
ܕܐܠܐ ܶܒܗܬ̣ܬ ܢܳܐ ܕܐܠܐ ܽܟܘܚܳܕܳܳܢ ܘܰ̈  .ܘܳܗ̣ܟܰ̈

ܠܽܚܘܕ ܕܐܰ̈ܡܪܰ̈ܚ ܐ ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܒܰ̈
ܳ
ܪ̣ܬ ܐ ܶܒܐܓܰ̈ ܡܙܰ̈ܝܽܳܦܘ ܶܡܠ̣ܬܳ ܘ ܕܠܰ̈ ܟ ܠܰ̈ ܕ܆ ܚܰ̈ܣܝܳܐ ܺܔ̣ܝܔܰ̈ ܢ ܒܳܕܳܪܐ ܕܶܥܣܺܪ̣ܝܢ ܘܚܰ̈

ܶ
ܠ ، ܕܐ ܐܠܐ ܕܥܰ̈

ܶ
ܐ

ܘܳܢܳ ܶܠܳܫܢܶܗ ܕ ܟܳܡܐ ܐܠܐ ܳܥܒܳܪܐ ܠܗܰ̈ ܺܫ̣ܝܚ܆ ܟܳܡܐ ܒܰ̈
ܒ ܘܐܰ̈ ܒܰ̈ ̣ܬܠܰ̈

ܶ
ܘ ܐ
ܽ
ܡܕܰ̈ܳܳܓ ܝܡܰ̈ܢ ܕܳܟܗܳܳܢ ̱ܐܳܢܫ ̱ܐܚܺܪܳܳܢ ! ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܠܰ̈ ܐܰ̈ܘ ܕܶܡ̣ܬܗܰ̈

ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܳܠ̇ܗ ܕܰ̈ܶܒܩ ܕܒܰ̈ ̇ܗ ܕܽܗ̣ܘ ̣ܓܒܰ̈ܠ ܘܰ̈
ܳ
ܐ ܳܗܶܕܐ ܠܽܟ ܽܽܟ

ܳ
ܪ̣ܬ ܘܳܳܢ ܕܰ̈ܐܠܶܓܰ̈  ؟ܫܺܡ̣ܝܛ ܗܰ̈

 ̣ ܳܶܢ ܒܽܕܘܬܟܰ̈ ̈ܘܶܒܐ ܽܣܘܪܝܶܳܝܐ ̱ܐܚ̈ܪܐ
ܽ
ܪܬܘܳ ”܆ ”ܒܥܶܠܕܳܒܳܒܐ”ܬܳܟ̣ ܠܳܦܢܳܐ ܥܶܒܕ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ . ܬ̣ܟܰ̈ܒܘ ”ܝܳܐܦܰ̈ ܝܢ̣ܳܬܽܗܘܢ ܡܰ̈ ܶܡܢ ܒܰ̈

ܫ ̣ܳܟܳܳܒܐ ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܕܰ̈ . ܕܩܰ̈ܪ̱ܰ̈ܗܒܰ̈ ܥܺܣ̣ܝܳܪܝܳܐ܆  ”ܕܳܡܐ ܙܺܠ̣ܝܳܚܐ”ܒܰ̈ ܪܬܳܘܝܳܐܒܶܣܪܳܛܐ ̱ܐܚܳܪܝܳܐ ܕܰ̈ܦܳܬܳܚܐ ܬܳܠܬܰ̈ ܪ ܦܰ̈ ܡܰ̈
ܳ
ܘܐ̣ܰ̈ܟܳܡܐ . ܐ

ܝܶܡܢ ̱ܐܳܢܳ  ܟ، ܡܗܰ̈ ܡܰ̈ ܣܬܰ̈
ܶ
ܒܥܳܐ ̱ܐܚܺܪܳܳܢ ܐ ܠ ܡܰ̈ ܒܳܪܐ ܺܠ̣ܝ ܽܗ̣ܘ ܒܕܰ̈ܘܶܪܗ ܕܥܰ̈ ܐ . ܕܶܡܣܬܰ̈ ܐܠܷ̈ ܳܗܶܠܝܢ ܡܫܰ̈̈ܚܠܳܦ̣ܬܳ ܶܡܢܠܽܟܦܽܪܘܣ ̈ܡܷ̈

ܠ  ܐ”ܥܰ̈
ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܺܪ̣ܝܽܪܘ̣ܬ ܐ ܪ ̱ܐܳܢܳ  ”ܫܰ̈ ܡܰ̈

ܳ
ܐ ܕܽܫܘܐܐܠܐ ܕܰ̈ܡܺܩ̣ܝ̈ܳܡܢ ܘܶܟܫܐܠܐ ܕܰ̈ܡܥ̣ܺܝ̈ܳܪܢ، ܐ

ܳ
̣ܬ
ܳ
ܺܪܝ̣ . ܳܗܶܕܐ܆ ܐ ܐ ܳܗܶܕܐ ܫܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܶܦܢ ܕܐ

ܳ
ܗܶܘܐ، ܐ

ܶ
ܐ ܬ
ܳ
ܪܬ

̣ܬ܆  ، ܶܟܐܡܰ̈ ܐܠܷ̈ ܝܶܗܝܢ ܳܗܶܠܝܢ ̈ܡܷ̈
ܰ̈ܝ ܬܳܠ̣ܬܰ̈ ܝܢ ܪܬܳܘܝܳܐ، ܒܶܥܠܕܳܒܳܒܐܶܡܢ ܒܰ̈ ܘܳܪܝܳܐ܆ ܦܰ̈

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܠܽܚܘܕ ܕ̣ܰ̈ܓܳܒܐ  ܘܐ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܰ̈ܚܳܕܐ ܶܡܢܶܗܝܢ ܒܰ̈

ܪ ̱ܐܳܢܳ  ܡܰ̈
ܳ
ܰ̈ܢ ،ܒܪܰ̈ܡ ̱ܐܳܢܫ ̱ܐܚܺܪ̣ܝܢ. ܐ ܶܪܨ ܳܚܶܙܝܢ

̈ܰ
ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܬ ܐ ܕܰ̈ܒܶܠܶܒܗ ܕܠܰ̈ ܰ̈ܬ̣ܟܳ ܝܡܢܳܐ ܐܠ  .ܐܠܐ ܡܗܰ̈

ܥܺܬܝ̣  ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܠܰ̈ ܪ ̱ܐܳܢܳ ܳܚܣ ܶܠܗ ܠܰ̈ ܡܰ̈
ܳ
ܘܪܳܗܝ ܕܐܠܐ ̱ܗܳܘܐ ܝܳܕܰ̈ܥ، ܐ

ܽ
ܐܠܷ̈ ! ܽܕܘ̣ܬ ܐ

̱ܰ̈ܗܒ ܕܶܢ̣ܬܡܰ̈ ܪ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܝ ܒܳܗܝ ܕܽܫܘܘܳܕܝܳܐ ܕܰ̈ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈
 .̱ܗܳܘܐ ܳܙܕܳܩܐ ̱ܗܳܘܬ̣ 

ܐ”ܐܰ̈ܳܒܐ ܕ
ܳ
̣ܳܟܳܒܢܽܘ̣ܬ ܙܰ̈̈ܒܢܶܐ ܕܺܥܕܬ ܰ̈ܐ ”ܡܰ̈ ܺܪܝ ܰ̈ܘ̱ܗܝ ܐܰ̈ܘܶܣܒܝܳܘܣ ܕܶܩܣܰ̈ ̣ܝ̣

ܺ
ܫܳܟܳܪܐ ܳܗܶܕܐ  229 - 262܆ ܕܐ

ܶ
ܒܡܰ̈ܥܪܳܒܐ ܒܐ ܒܡܰ̈ܕܢܳܚܐ ܘܰ̈

ܒܥܳܐ ܩܰ̈ܕܳܡܝܳ  ܠ ܫܰ̈ܪܳܒܐ ܳܗܳܳܢ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܬ̣ܟܰ̈ܒ. ܐ ܚܺܫ̣ܝܒܐܰ̈ܟ ܡܰ̈ ܐ ܥܰ̈
ܳ
 Jesus said to: ܒܡ̣ܰ̈ܳܟܳܒܢܽܘ̣ܬ ܙܰ̈ܒܢܷ̈̈ܐ ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܕܺܥܕܬ

Hannan, the secretary, "Go thou, and say to thy master, who hath sent thee to Me: 'Happy art 
thou who hast believed in Me, not having seen me, for it is written of me that those who shall 

in Me. As to  believeshall in Me, and that those who shall not see Me  believesee me shall not  
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ܕܰ̈ܪ ܘܪܳܗܝ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܫܰ̈
ܽ
ܠܳܟܐ ܕܐ ܪ ܡܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܨܽܒܘ̣ܬ ܐ ܪ ̱ܐܳܳܢ܆ ܒܰ̈ ܡܰ̈

ܳ
ܐܪ ܐ ܢܳܢ ܐܰ̈ܔܰ̈ : ܐܰ̈ܺܡ̣ܝܳܪܐ ،ܒܫܰ̈ܪܳܒܐ ܶܕܝܢ ܕܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈
ܪ܆  ܡܰ̈

ܶ
ܪ ܘܐ ܛ ܶܒܗ”ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܬ̣ܟܰ̈ܒ ܶܠܗ ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈ ܠܰ̈ ܒܶܥܠܕܳܒܳܒܐ ܐܠܐ ܶܢܫܬܰ̈ ܟ ܶܢܗܶܘܐ ܒܺܪ̣ܝܟ، ܘܰ̈ ̣ܳܟܳܒܝ . ”ܟܰ̈ܪ̣ܟܳ ܢ ܒܰ̈ ܳܳܢ ܡܰ̈
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ܪܽܕܘ̣ܬ ܕܶܡܢ ܡܰ̈ ܐ ܘܰ̈ ܳ ܫ̈ܥܬܳܝ̣

̈ܰ
ܘ ܘܬ ܘܙܰ̈ܒ ܕܫܰ̈̈ܪܶܒܐ ̱ܗܘܰ̈ ܫܬܰ̈

ܶ
ܕܐ ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܶܟܫܐܠܐ ، ܘܰ̈ ܝ

ܝ̣ 
ܺ
̣ܝܶܠܝ . ܐܠܐ ܐ

ܺ ̣ܝܶܠܝܳܘ ܳܓܰ̈
ܺ ܝܳܐ ܳܓܰ̈

ܳ ̣ܝܛܰ̈
ܺ
ܳܳܢ ܐ ̣ܰ̈ܬ    Galileo Gelileiܐܠܐ ܶܢܳܛܶܐ ܠܝܰ̈ܽܕܘܥ̣ܬܳ ، 1642ـ  1564ܫܢ

ܺܠ̣ܝܳܛܐ ܐܰ̈ܪܳܥܢܳܝܳܐ ܕܕܰ̈ܠܶܩܒ ܐ ܒܽܫܘܐܐܠ ܦܰ̈
ܳ
ܐ ܕܺܥܕܬ

ܳ
ܚܝܳܪܬ ܐ . ܕܠܰ̈ ̈ܒܷ̈

̣ܳܟܳ ܐ ܬܶܠܝܢ ܕܒܰ̈ ܳ ܢܬܳܳܝ̣ ܐ ܟ̈ܝܐ
̣ܬܳ ܐܠܷ̈ ̱ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ܕܰ̈ܒܝܰ̈ܕ̈ܥܐ ܢܳܐ ܽܫ̈ܘܐܐ ܘܳܗ̣ܟܰ̈

ܺܘܝ̣  ܘ ܬܪ̣ܝܶܨܐ ܚܰ̈ ܐ ܕܐܠܐ ̱ܗܘܰ̈
ܳ
ܚܕܰ̈ܬ ܢ ܘܰ̈ ܺܬ̣ܝܩܳܬܐ ܡܰ̈ ̣ܺܝܺܩ̣ܝ ܥܰ̈ ̣ ܺ . ܕܺܕ̣ܝܰ̈ ܝ ܳܗܶܕܐ܆ ܒܢ ̈ܦܱ

ܠ ܐܰ̈ ܡܳܣܡܒܺܪ̣ܝܳܫܐ ܩܳܕܡ ܺܒܐܡ ܥܰ̈ ̣ܝܳܫܐ ܕܽܥܘܳܩܳܒܐ ܘܰ̈
ܬ݀  ܐ ܶܦܠܚܰ̈

ܳ
ܺܩ̣ܝܡ ܺܥܕܬ

̈ܰ
ܐ. ܺܕ̣ܝܢܳܐ ܕܶܢܬܬ ̣ܝܶܠܝ ܙ̣ܟܳ

ܺ ܐ ܶܕܝܢ ܳܓܰ̈
ܳ
ܪ̣ܬ ܘ . ܒܚܰ̈ ܳܒܐ ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܗܘܰ̈ ܫܳܪܳܪܐ ܕܰ̈ܒܓܰ̈ ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܒܳܗܝ ܕܽܩܘܫܳܬܐ ܘܰ̈ ܘܝ
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What some experts have to say about Moses’ real 

origins may upset the story upon which the Haggadah is 

based. 

Parts of Moses’ story — the baby in the basket in the Nile, 

the adopted son who became a prince — may have been 

borrowed, if not outright plagiarized, from legends 

belonging to another ancient culture: Assyria. 

“The story of Moses being floated down the Nile, then 

discovered and adopted by the daughter of the Pharaoh is — note-for-note — lifted from an ancient 

Assyrian myth about Sargon,”  

Here is that legend: Born to a priestess mother and a wild, mystical man who lived in the hills, the 

infant Sargon was put in a basket and floated down the Euphrates River, Sargon was found and 

adopted by an artisan who raised him to adulthood. When he learned of his true roots, Sargon 

fulfilled his destiny, overcoming many challenges to become king of Assyria. 

 
ܡ̱ܠܐܠܐ 

ܡ؛ ܕܳܪܳܫܐ ܕܺܚܐܽܪܘ̣ܬ ܡܰ̈
ܶ
ܢܶܳܝܐ ܳܩܐ ܠ ܽܕܘ̈ܡܶܣܐ ܝܽܘܠ̈ܦܐ ܕܥܰ̈ ̣ܝܰ̈ܘ̱ܗܝ ܘܰ̈

ܺ
̣ܬܝ ܕܰ̈ܡܺܠ̣ܝܳܠܝܳܐ ܐ ܡܰ̈

ܶ
ܚܽܦܘܳܡܐ ܠܽܟ ܐ ܦܬܰ̈ ܘܡܰ̈

ܪ ̱ܐܳܢܳ  ܡܰ̈
ܳ
̣ܝܰ̈ܘ̱ܗܝ ܐ

ܺ
ܢܳܝܳܐ ܐ ܕܳܘܐ ܶܠܗ ܡܩܰ̈ܶܒܠ ̱ܐܳܢܳ  ،ܕܰ̈ܣܽܬܘܪܝܳܐ ܳܗܳܳܢ ܒܰ̈ ܒܚܰ̈ ܢ ܶܡܢ ܚܳܠܦ ܕܶܢܩܽܪܘܢ . ܘܰ̈ ܒܪܰ̈ܡ ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܺܕ̣ܝܠܰ̈

ܳܢܶܝܐ ܡ ܙܰ̈ܒܢܳܐ ܕܶܢܪܽܕܘܢ ܘܕܰ̈ܒܝ̈ܽܘܠܳܦܢܶܐ ̣ܝܕܰ̈̈ܥ̣ܬܳ ܕܥܰ̈ ܘܢ ܘܰ̈
ܽ
ܢܒܰ̈ܛ ܐ ܕܶܢܫܽܪܘܢ ܘܰ̈ ܳ ܚ̈ܘܳܝ̣

ܐ ܕܰ̈ܠܬܰ̈
ܶ
̈ܕ̣ܬ ܐ  ،ܚܰ̈ ܐ ܕܳܕܪܷ̈

ܳ
ܺܦ̣ܝܺܙܝܳ̈ܩܬܳܝ̣

ܶܗܢܽܘܢ ܒܶܡܬܰ̈
ܘܺܣ̣ܝܢ ؛ܫܰ̈̈ܪܳܘܝܶܐ ܘܶܡ̈ܨܳܥܶܝܐ ܣܐܠܷ̈ ܘܐܠܐ ܡܩܰ̈ܶܒܠ ܶܡ̣ܬܓܰ̈

ܳܢܝܳܐ ܳܗܳܫܝܳܐ ܕܰ̈ܠܶܗܝܢ ܡܰ̈ ̣ܓܳܡܐ . ܕܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ̣ܝܕܰ̈ܥ̣ܬܳ
ܶ
ܐܐ ܕܬ ܟܰ̈ܕ ܽܣܘ̣ܓܳ

ܐ 
ܶ
̈ܕ̣ܬ ܢܶܝܐ ܚܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܠ̈ܪܷ̈

ܳ
ܢܬܳܝ̣ ܐ ̱ܐܚ̈ܪܐ

ܳ
ܳܢܝܳܐ ܕܺܥ̈ܕ̣ܬ

ܳ
ܳܗܐ ܺܥܕܬ

ܳ ܘ ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܘܰܐܰ̈ ̣ܝܢ ܐܰ̈ܟ ܗܰ̈ ܪ̣ܟܺ ܐ ܶܡܣܬܰ̈ ܢ ܶܕܝܢ ܒܥܰ̈ܺܬܝܳ̈ܩ̣ܬܳ ܡܥܰ̈ܦܺܩ̣ܝܢ، ܺܕ̣ܝܠܰ̈
ܠܽܚܘܕ ܣܢ̣ܺܝܩ ܠ ܣܢܺܐ̣ܓܽܪܘ̣ܬܽܗܘܢ ܒܰ̈  !ܕܥܰ̈

ܬܶܝܐ ܣܶܘܝܕ ܶܓܕܫܰ̈ܬ݀ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܠܳܒܠܝ ܡܰ̈ ܐ ܕܒܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܐ ܚܳܕܐ ܣܶܘܝܳܕܳܝܐ . ܫܰ̈ܪܳܒܐ ܳܗܳܳܢ܆ ܕܰ̈ܢ̣ܺܝܚܳܬܐ ܚܳܕܐ ܕܶܡܢ ܶܡ̣ܬܳܚܐ ܕܰ̈ܟܳܡܐ ܫܢ
ܳ
ܐܰ̈ܡܢܳܪܬ

ܕ ܕܰ̈ܒܐܰ̈  ܳܚܐ ܚܰ̈
ܳ
ܳܓ ܽܕܘܳܡܝܳܐ ̱ܗܳܘܐܒܰ̈ ݀܆ ܒܳܗܝ ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܣܰ̈ ܘܝܰ̈ ܬ݀ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܚܰ̈ ܐ . ̣ܬܳܪܐ ܶܦܪܣܰ̈ ܳ ܐ ܣܶܘܝܳ̈ܕܳܝ̣

ܳ
ܳܚܐ ܳܗܳܳܢ ܒܥ̈ܺܕ̣ܬ

ܳ
ܟܰ̈ܕ ܳܛܒ ܕܰ̈ܳܓ

ܺܘܝ̣  ̣ܬܚܰ̈
ܶ
ܐ ܐ
ܳ
ܐ̣ܬ ܺܓ̈ܝܐ ܦܛܽܪܘܳܦܐ ، ܣܰ̈

ܶ
ܥܰ̈ܠ، ܐ ̣ܬܦܰ̈

ܶ
ܣܶܘܝܕ ܕܽܠܘܩܒܰ̈ܠ ܳܗܶܕܐ ܕܐܠܐ ܐ ܐ ܕܒܰ̈ ܳ ܐ ܡܺܫ̣ܝ̈ܳܚܬܳܝ̣

ܳ
ܕ̱ܐܳܢܫ ܶܡܢ ܡܡ̣ܰ̈ܬܳܠܢܷ̈̈ܐ ܕܺܥ̈ܕ̣ܬ ܘܰ̈

ܝܳܐ ܺܕ̣ܝܠܰ̈  ܰ̈ܪ̣ܟܳ ܛܪܝ ܣܶܘܝܕܦܰ̈ ܠܽܚܘܕ ܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ܩܢܶܐ، ܢ ܕܒܰ̈ ܕܪܰ̈ܫܳܬܐ ܫܰ̈ܪܳܘܳܝܐ ܒܰ̈ ܐܫ ܕܶܡܢ ܡܰ̈ ܗ ܕܚܰ̈ܣܝܳܐ ܶܒܢܝܳܺܡ̣ܝܢ ܐܰ̈ܛܰ̈
ܑܶ
 ،ܡܥܰ̈ܠܝܽܘ̣ܬ

ܢܷ̈̈ܐ 
ܳ
ܶܠ ܒܺܪ̣ܝܫ ܶܡ̣ܬܥܰ̈ ܶܟܣ ܘܰ̈ ܐ ܛܰ̈ ܠ̣ܟܳ ܐ ܘܗܰ̈ ܳ ܬ̣ܝ̣

ܺ
ܳܓ
̈ܰ
̣ܝܢܓ ܬ

ܺ
̣ܰ̈ܬ ܳܢܘܪܳܫܘ̇ܦ ܡܺܕ̣ܝܢ ܡ، ܒܰ̈ ̣ܝ ܳܚ̣ܟܶ

ܺ
ܩܢܳܐ
̈ܰ
ܕ ܬ ܘܳܕܐܦܐܠܐ ܶܠܳܫܢܳܐ ܚܰ̈
ܢܶܐ ܽܠܘܩܒܰ̈ܠ ܳܓ̈ܝܐ

ܳܚܐ ܳܗܳܳܢ ܢܦܰ̈  ܘܰ̈ܡܬܰ̈
ܳ
ܝ̣ . ܩܳܓ

ܺ
ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܐܠܐ ܐ ܐܫ ܕܠܰ̈

ܣܝܳܐ ܶܒܢܝܰ̈ܺܡ̣ܝܢ ܐܰ̈ܛܰ̈  ؟ܐܰ̈ܪܰ̈ܐ ܣܢܺܐ̣ܓܳܪܐ ܕܳܛܒ ܶܡܢ ܚܰ̈
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ܝ ܘܪܳܚܐ ܘܕܰ̈ܪܳܒܐ ܩܳܕܡܰ̈
ܽ
ܫ̈ܘܝܳܢ ܐ ܶܢܝܢ ܕܡܰ̈

ܶ
ܐ ܐ ܐ ܩܰ̈ܺܕܝܳ̈ܡ̣ܬܳ ܳ ܰ̈ܢ ܒܳܗܝ ܕܰ̈ܙܽܥܘܪܳܝ̣ ܕܐܠܐ ̣ܝܶܠܦܢ ܰ̈ܢ ܶܡܢ ܫܳܪܳܪܐ ܘܰ̈ ܩܢ ܚܰ̈

̣ܬܪܰ̈
ܶ
̣ܬܝ ܕܐ ܡܰ̈

ܶ
ܶܗܝܢ ܠܽܟ ܐ

ܐ ܗ̈ܢܝܳܢ ، ܕܪܰ̈ܘܪܳܒ̣ܬܳ ܐ ܡܰ̈ ܐܠܷ̈ ܪܰ̈ܘܪܳܒ̣ܬܳ ܢܐܠܐ ̈ܡܷ̈ ܕܪܐ
ܘ̣ܬܳܪܢ ܘܰ̈ܡܥܰ̈ ܐ ܕܐܰ̈ܟ ܳܗܶܠܝܢ ܡܰ̈ ̣ܬܳ ܐ

̈
ܳܛ ܐ ܘܒܰ̈ ܐ ܣ̈ܪ̣ܝܳܩ̣ܬܳ

ܳ
̣ܬ ܦܐܠܐ ܢܺܒܝ̈ܘܐ

ܳ
 .ܘܐ

̣ܰ̈ܬ  ܫܢ ܘܳܪܝܳܐ ܐܠܐ ܒܰ̈
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܳܳܢ ܐ

ܽ
ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ، ܐ ܡܰ̈ܢ ܝ ܡ ܳܒ̇ܗ ܥܰ̈

ܶ
ܐ ܕܳܩܐ

ܳ
ܢܳܝܽܘ̣ܬ ܐܝܟܰ̈ ܪ ̱ܐܳܳܢ܆ ܒܰ̈ ܡܰ̈

ܳ
ܠܳܗܶܕܐ ܐ ܡ  2050ܥܰ̈ ܦܐܠܐ ܕܰ̈ܠܥܳܠܰ̈

ܳ
ܘܐ

ܰ̈ܢ ܘ ܕܰ̈ܥܺܬ̣ܝܕ ܕܰ̈ܠܶܡܚܳܙܝܽܘ ܶܡܫܟܺܚ̣ܝܢ ܦܐܠܐ ܒܗܰ̈
ܳ
 . ܳܥܠܺܡ̈ܝܢ܆ ܐܠܐ ܒܥܳܠܳܡܐ ܳܗܳܳܢ ܘܐ

 ܣܳܛܘܟܳܗܘܠܡ
 1121ܐܰ̈ܝܽܠܘܠ  22
 

ܠܺܔ̣ܝܩܰ̈ܐ ܐܪ ܶܡܢ ܒܰ̈ ܢܳܢ ܐܰ̈ܔܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܬ̣ܟܰ̈ܒ ܺܠ̣ܝ ܩܰ̈ܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈
ܳ
̣ܬ ܝ̇ܗ ܐܠܶܓ̈ܪܐ

ܶ
̣ܝ̣
ܺ
ܐ ܐ
ܳ
 .ܳܗܶܕܐ ܶܒܣܬܳܪܝܽܘ̣ܬ

ܪ ܡܰ̈
ܺ
 : ܫܳܪܳܪܐ ܕܐ

ܶ
ܝܶܗܝܢ ܐ

̈ܰ
ܪܬ
̈ܰ
ܠ ܳܗܶܠܝܢ ܬ ܐ ܐܠܐ ܥܰ̈

ܳ
ܢܳܢ ܶܫܩܶܠ̣ܬ ܠܶܡ̣ܳܟܳܽܒܘ ܶܠܗ ܽܦܘܳܢܝܳܐ ܣܢ̣ܺܝܽܩܘ̣ܬ ܐ ܕܶܡܢ ܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈

ܳ
̣ܬ ܓ̈ܪܐ

ܐ ܘܐ̣ܰ̈ܬܳܪܐ . ܚܺܙ̣ܝ̣ ̱ܗܺܘܝ̣  ܶܕ̣ܓ، ܘܽܕܘܬ̣ܟܳ ܕܢܰ̈̈ܘ̱ܗܝ ܕܳܣ̣ܟܰ̈ܪ ܘܡܰ̈
ܶ
ܐ ܐ
ܳ
̣ܬ
ܳ
̈ܕ̣ܬ ܡ ܘܕܰ̈ܠܚܰ̈

ܶ
ܘ ܕܰ̈ܠܡܰ̈ܕܶܥܗ ܳܛܐ ܒܶܪܥܝܳܢܳܐ ܺܕ̣ܝܠܝ܆ ܗܰ̈

ܐ ܕܐܠܐ ܝܳܗܶ 
ܳ
̣ܬ
ܳ
̈ܕ̣ܬ ܐ ܚܰ̈ ܳ ܐ ܘܰ̈ܠܡܰ̈ܚ̈ܘܳܝ̣

ܳ
ܕ̣ܬ ܳܪܝ̱ܗܝ ܒܶܫܬܳܩܟ”ܒ܆ ܕܰ̈ܠܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ܚܰ̈

̈ܰ
ܐ ܺܕ̣ܝܕܰ̈ܥܳܬܐ ،ܐܰ̈ܘܬ ̣ܺܝܪ ܶܡܢ ܕܰ̈ܒܶܡܠ̣ܬܳ ܳܡܪܝ  ”ܝܰ̈

ܶܩܕ ̣ܝܣܳܚܩ ܕܢ̣ܺܝܢܶܘܐ ܦܰ̈
ܺ
ܐ ܳܗܶܠܝܢ . ܐ

ܳ
̣ܬ ܕ ܽܦܘܳܢܝܳܐ ܕܰ̈ܐܠܶܓ̈ܪܐ

ܢ ܕܰ̈ܗܺܘ̣ܝ ܝܳܕܰ̈ܥ ܘܶܒܠܥܳ ܳܡܐ ܺܕ̣ܝܠܰ̈ ܒܪܰ̈ܡ ܟܰ̈ܕ ܠܫܰ̈ܘܝܽܘ̣ܬ ܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ܕܥܰ̈
ܐܝܳܐ ܚܺܙܝ̣  ܦܽܪܘܣ ܐܠܐ ܦܰ̈

ܶ
ܫܶܕܐ ܒܥܬܺܝ̣ . ܕܐ

ܶ
ܠ ܳܗܶܕܐ ܕܢܽܘܗܳܪܐ ܐ ܕܥܰ̈ ܠܳܟܬܳܝܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܫܰ̈ܚܠܶܦ̣ܬ ܘܰ̈ ܠ ܳܗܶܕܐ ܠܰ̈  . ܥܰ̈

  
ܬ ܦ ܘܰ̈

ܶ
ܐ ܕܰܳܐ ܳ ܠܺܔ̣ܝܩܰ̈ܐܒܶܬܫ̈ܪܳܝ̣ ܶܡܫ، ܒܶܥܳܕܢ ܶܡܐܙܰ̈ܠܳܬܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܩܰ̈ܕܳܡܬܳܝܐ ܕܰ̈ܠܒܰ̈ ܫܥ̣ܺܝܢ ܘܚܰ̈

ܶ
ܕܬ ܒܶܬܫܶܡܫܳܬܐ  ،ܫܰ̈ܥܳܡܐܐ ܘܰ̈

ܐܪ ܢܢ ܐܰ̈ܔܰ̈ ܠ ܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈ ܘܽܕܘܟܽܣܘ ، ܕܰ̈ܦܳܪܣܳܩܐܠܐ ܽܣܘܪܝܳܝܳܐ ܒܪܰ̈ܐܕܝܳܘ ܕܰ̈ܣܶܘܝܕ ܥܰ̈
ܳ
ܪܬ
ܳ
ܐ ܕܽܣܘܪܝܶܳܝܐ ܐ

ܳ
ܡܟܰ̈ܗܳܢܢܳܐ ܕܺܥܕܬ

ܘܕܶܥܬ̣  ܫܬܰ̈
ܶ
ܒܽܪܘܟܶܣܠ ܐ  .ܕܒܰ̈

 
ܰ̈ܦܶܫܗ ܕܰ̈  ̣ܝ ܕ̣ܝܶܠܦܳܟܗܳܳܢ ܳܗܳܳܢ܆ ܽܗ̣ܘ ܒܢ

ܺ
ܩܢܳܐ
̈ܰ
ܐ ܚܺܙ̣ܝ ܶܒܗ، ܺܕ̣ܝܳܠܬܳܝܐ ، ܰܠܳܶܫܢܶܗ ܽܣܘܪܝܳܝܳܐ ܫܰ̈ܘܶܫܛ ܘܬ

ܳ
ܺܕ̣ܝܳܠܬܳܝܐ ܫܰ̈ܺܦ̣ܝܪܬ

ܢ ܡܫܰ̈ܡܺܫ̣ܝܢ
̈ܰ
ܘ ܺܥ̈ܕ̣ܬ ܳܶܢ ܕܰ̈ܒܓܰ̈ ܢ ̱ܐܚ̈ܪܐ

ܐ ܕܳܟ̈ܗܳܶܢ ܺܕ̣ܝܠܰ̈ ܐ ܪܰ̈ܒ̣ܬܳ
ܳ
ܘ̣ܬ
ܽ
ܺܓܝܐ ܳܪܝܽܘ ܶܒܗ . ܕܳܦܪܳܫܐ ܶܠܗ ܶܡܢ ܣܰ̈ ܳܶܢ ܕܰ̈ܠܶܡ̣ܬܡܰ̈ ܐܐ ̱ܐܚ̈ܪܐ ܺܓ̈ܝܷ̈ ܘܣܰ̈

ܶܒܬ̣  ܪ ܬܶܟ̣ ܕܳܙܕܳܩܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܒܕܰ̈ܥܒܰ̈
ܫ ܕܐܠܐ ܶܟܫܐܠܐ ܕܳܣܶܡܟ ̱ܐܳܳܢ ܶܠܗ .2

ܝ ܕܳܟܗܳܳܢ . ܶܡܶܕܡ ܕܰ̈ܥܕܰ̈ܡܰ̈ ̈ܦܱ
ܠ ܐܰ̈ ܘ ܥܰ̈ ܝ ܳܗܶܕܐ؛ ܘܠܰ̈ ̈ܦܱ

ܠ ܐܰ̈ ܥܰ̈
̣ܝܳܩܳܪܐ ܪܰ̈ܳܒܐ ܗܺܘ̣ܝ ܳܦܶܪܫ ̱ܐܳܳܢ ܶܠܗ

ܺ
ܰ̈ܘ̱ܗܝ܆ ܐ ̣ܝ̣

ܺ
ܳܘܳܢܝܳܐ . ܐ ܙܳܳܢ ܓܰ̈ ܐ ܕܶܦܪܶܣ̣ܬ ܒܰ̈ ̈ܒܷ̈

̣ܳܟܳ ܶܡܗ ܩܰ̈ܺܘ̣ܝ ܘܠܰ̈ ܠ ܳܗܶܕܐ ܒܽܡܘܳܛܝܳܐ ܥܰ̈ ܥܰ̈
 .ܶܠܗ ܗܺܘ̣ܝ ܡܫܰ̈ܕܰ̈ܪ

 
ܢܳܢ ܠ ܒܪܰ̈ܡ ܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܝܽܘܚܰ̈

ܶ
ܕܳܡܶܠܛ ܘܳܥܐ ܝܶܠܗ ܝܽܘܠܳܦܢܳܝܳܐ ܒܰ̈ ܐܠܷ̈ ܕܰ̈ܠܶܥܠ ܶܡܢ ܚܰ̈ ܗ ̱ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ܒܽܫ̈ܘܐܐ

ܶ
̣ܬ ܰ̈̈ܘܐ ܒܳܗܝ  ؛ܒܽܕܘܡܝܳܐ ܕܰ̈ܟܢ ܘܰ̈

ܳܢܝܳܐ ܳܕܳܪܳܢܝܳܐ ܕܐܠܐ ܡܩܰ̈ܶܒܠ
ܥܰܶܛ ܚܺܙܝ̣  ؛ܕܰ̈ܠܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ̣ܝܕܰ̈ܥ̣ܬܳ ܶܡܗ ܕܰ̈ܥܶܣܩ ̱ܗ̣ܘ ܘܰ̈ ܝܶܗܝܢ ܙܰ̈ܒܢܳܐ . ܕܳܪܳܫܐ ܕܥܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܥܠܰ̈ ܳ ܚ̈ܘܳܝ̣

ܒܬܰ̈
ܪܰ̈ܟ ܪ ܗܳܘܐ ܶܠܗ ܶܡܣܬܰ̈  ، ܥܒܰ̈

ܳ
̣ܬ
ܳ
̈ܕ̣ܬ ܣܐܠܷ̈ ܘܰ̈ܠܚܰ̈

ܐ ܡܰ̈ ܳ ܐ ܬ̣ܟܰ̈ܒܘ . ܐ ܝܽܘܠܳܦܢ̈ܐܬܳܝ̣
ܳ
ܐ ܕܰ̈ܒܽܫܘܳܪܝ ܡܺܫ̣ܝܳܚܝܽܘ̣ܬ ܐ ܩܰ̈ܕ̈ܡܷ̈ ܳܒ̈ܗܷ̈

ܐ ܕܐܰ̈
ܳ
̣ܬ ܠܡܰ̈ܠܳܟܢ̈ܘܐ

ܶܢܝܢ ܡܐܰ̈ܶܠܨ
ܶ
ܳܒܽܩܘ ܐ ܡܛܰ̈ ܕ ܕܠܰ̈ ̣ܝ ܒܳܕܳܪܐ ܕܶܥܣܺܪ̣ܝܢ ܘܚܰ̈

ܺ
ܳܢܐ ܳܡܐ ܐܰ̈ܘ . ܶܡܠ̣ܬܳ ܳܗܳܳܢ ܒܶܪܢܝܳܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܳܥܒܕܰ̈ܐ ̱ܗ̣ܘ ܽܕܘܡܳܣܢܳܝܳܐ ܕܰ̈ܐܟ ܥܰ̈

ܕܐܠܐ  ܝܢ ܳܩܝܺܡ̣ܝܢ ܘܰ̈ ܢ ܗܘܰ̈
ܐ ܕܰ̈ܒܽܕܘܬ̣ܟܰ̈

ܳ
ܰ̈ܢܺܥܕܬ ܘܺܪ̣ܝܢ ܐ . ܶܡ̣ܬܛܰ̈

ܳ
ܐ ܕܰ̈ܒܐ̣ܰ̈ܬܪܳܘ̣ܬ ܳ ܢܬܳܝ̣ ܐ ̱ܐܚ̈ܪܐ

ܳ
ܐ ܡܺܫ̣ܝ̈ܳܚܬܳܝ̣

ܳ
ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ ܕܰ̈ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܕܺܥ̈ܕ̣ܬ

ܘܫܺܛ̣ܝܢ ܕܶܡܫܬܰ̈ ܥ̈ܪܳܒܶܝܐ ܽܟܘܠܽܗܘܢ ܕܶܡ̣ܬܩܰ̈ܕܺܡ̣ܝܢ ܘܰ̈ ܰ̈ܢ ،ܡܰ̈ ܣܬܺܪ̣ܝܢ ܳܚܶܙܝܢ ܚܳܒܐܠܐ ܕܳܗܐ ܶܡ̣ܬܒܰ̈
ܢ ܶܕܝܢ ܠܰ̈  .ܺܕ̣ܝܠܰ̈

 
ܳ
ܚܕܰ̈ܬ ܢ ܘܰ̈ ܺܬ̣ܝܩܳܬܐ ܡܰ̈ ̣ܝܺܩ̣ܝ ܥܰ̈ ̣ ̣ܝ ܒܺܕ̣ܝܰ̈

ܺ
ܐܐ ܐ ܺܓ̈ܝܷ̈ ܐܠܷ̈ ܣܰ̈ ܣܐܠܷ̈ ܽܫ̈ܘܐܐ

ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܕܰ̈ܠܽܗܘܢ ܡܰ̈ ܳܢܝܳܐ ܕܝ ܘܳܳܢ ܡܺܠ̣ܝܐܠܐ ܘܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ̣ܝܕܰ̈ܥ̣ܬܳ ܐ ܕܗܰ̈
̣ܺܝܪ ܐܰ̈ܘ ܕܰ̈ܒܺܨ̣ܝܪ. ܘܐܠܐ ܡܩܰ̈ܶܒܠ ܐ܆ ܕܝܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܐ ܕܰ̈ܫܢ ̈ܝܐ

ܦܰ̈ ܠ ܕܶܡܢ ܬܶܪܝܢ ܰܐܰ̈ ܪ܆ ، ܥܰ̈ ܡܰ̈
ܶ
ܐ ܕܶܡܶܕܡ ܐ ܳ ܘܺܕ̣ܝ̣

̈ܰ
ܐ ܒܶܫܡ ܬ ܢ ܩܰ̈ܕ̈ܡܷ̈

̈ܰ
̣ܬ ܳܒ̈ܗܐ

ܕܐܰ̈
ܐ ̱ܗ̣ܘ ܐܠܐ 

̣ܝܰ̈ܘ̱ܗܝ ܘܕܰ̈ܫܳܪܪܰ̈
ܺ
ܪ ܕܰ̈ܥܕܰ̈ܳܡܐ ܠܝܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܕܳܗܳܳܢ ܽܩܘܫܳܬܐ ܐ ܚܠܳܦܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰ̈ ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܽܟܘܠ ، ܶܡܫܬܰ̈ ܳܢܝܳܐ ܕܝ ܝܽܘܠܳܦܢܳܐ ̣ܝܕܰ̈ܥ̣ܬܳ

ܣܐܠܷ̈ 
̣ܝ ܠܳܗܶܕܐ ܡܰ̈

ܺ
ܠ ܶܡܶܕܡ. ܽܟܘܳܠܢܳܐ ̈ܘܫܰ̈ܛܝ ܕܥܰ̈ ܫܬܰ̈

ܶ
ܐ ܕܐ ܳ ̱ܐܚ̈ܳܪܢܬܳܝ̣ ܩܝ ܘܰ̈ ̈ܦܱ

̈ܰ
ܬܬ
ܶ
ܐ ܕܶܡܢ ܬܶܚܬ̣ܝ ܐܰ̈ܪܳܥܐ ܕܐ

ܳ
̣ܬ
ܳ
̈ܕ̣ܬ ܐ ܚܰ̈ ܳ ܚ̈ܘܳܝ̣

̈ܰ
 ܒܳܗܝ ܕܬ

                                                           
 
̣ܳܟܳܒܝ4 ܐ” ܕ ܚܺܙ̣ܝ ܠܰ̈

ܵ
ܬ 
ܵ
ܐ  ”ܸܐܓܪ

ܳ
ܐ̣ܬ ܪܫ̣ܰ̈ܓܢܳܐ܆ܬܶܚܬ̣ܝ  126ܦܰ̈ ̣ܝܐܠܐ ܘܦܰ̈

ܺ
ܝ” ܫܳܡܐ ܫܐ

ܺ
ܐ ܠܩܰ̈ܺܫ̣ܝܳܫܐ ܫܽܡܘܐ

ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
 2ܠ ܐ
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ܢ ܺܒ̣ܝܒܰ̈ ܘܳܪܝܳܐ !ܚܰ̈
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܳܡܐ ܐ ܳܡܐ ܝܽܘ̱ܗܳܕܝܳܐ ،ܥܰ̈ ܢ ܢܺ . ܐܠܐ ̱ܗܳܘܐ ܥܰ̈

ܶ
ܐ܆ ܢܰ̈ܦܶܫܗ ܕܰ̈ܒܶܗܪܬܶܙܠ ܶܨܗܝܽܘܳܢܝܳܐ ܠܶܡܕܳܡܝܽܘ ܳܒܥܶܐ، ܘܕܐ ܚܐ

̣ܝܢܳܘܣ ܐܰ̈
̣ܝܨ
ܺ ܰ̈ܐ ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܕܶܢܒܢܶܐ ̱ܗܳܘܐ ܰܐܰ̈ ܐ ܕܪܰ̈ܒܝ ܠܶܬܐܳܘܺܪܝ ܺܣ̈ܝܢ̣ܳܬܳ ܐ ܘܚܰ̈ ܺܫ̈ܝܢ̣ܳܬܳ ܐ ܥܰ̈ ܠ ܩܰ̈ܺܕܝܳ̈ܡ̣ܬܳ ܐ ܳܗܶܠܝܢ . ܥܰ̈

ܳ
̣ܬ ܪ ܶܡܢ ܢܺܒܝ̈ܘܐ ܠܒܰ̈

ܕ
ܶ
ܐ ܘܬ

ܳ
̣ܬ ܐܝܶܠܝܢ ܡܳܟܢ̈ܘܐ ܕܒܰ̈ ܝܐܠܐ ܘܰ̈ ܝܢܳܐ ܚܰ̈

ܐ ܕܰ̈ܒܐܰ̈ ܐ ܘܳܒܽܕ̈ܘܳܠ̣ܬܳ ܰ̈ܥ ܥܺܬ̣ܝܕܣ̈ܺܪ̣ܝܳܩ̣ܬܳ ܢ ܐ ܕܰ̈ܠܢ̣ܺܝܳܫܐ ܳܗܳܳܢ ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܕܶܢ̣ܬܡܰ̈
ܳ
ܐܰ̈ܝܟܰ̈ܢܳܐ ، ܡ̈ܳܪ̣ܬ

ܝܡܢܳܐ ܢܶܗܐ  ܘ̱ܗܝ ܕܳܩܽܪܘܝܳܐ ܕܶܡ̣ܬܗܰ̈ ܐ ܩܳܕܡܰ̈ ܳ ܚ̈ܘܳܝ̣
̈ܰ
 .ܳܙܕܳܩܐ ̱ܗܳܘܬ̣  ̱ܗܳܘܐ ܶܠܗ ܠܶܡܦܳܪܽܣܘܬ

ܒܳܪܐ ܐܺܗ̣ܝ ! ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܚܰ̈
ܳ
ܘ ܐܠܐ ܣܳ  ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ

ܳܢܝܳܐ ܠܶܡܪܳܡܙܽ ܘܡ̣ܬܳ
ܽ
ܟ ܕܶܡܢ ܶܪܢܝܳܐ ܐ

ܳ
ܣܬܳܪܢܽܘ̣ܬ ܠ ܐܠܐ ܶܡ̣ܬܒܰ̈ ܰ̈ܦܳܫ̇ܗ ܥܰ̈ ܒܳܗܝ ܦܳܩܐ ܒܢ

ܙܝܳܐ ܟ ܡܓܰ̈
ܳ
ܐ ܡܺܠ̈ܝܳܠܶܝܐ ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ. ܕܶܡܢ ܳܣ̈ܡ̣ܟܶ

ܳ
ܠܳܟܢܽܘ̣ܬ ܒܳܪܐ ܳܕܡܝܳܐ܆ ܡܰ̈ ܘ ܕܓܰ̈ ܳܶܢ ܢܽܘ̈ ܨܝܳܕ  ܕܶܡܢ ܩܳܕܡ ܠܡ̣ܰ̈ܬܐܠܐ ܗܰ̈

ܐ ܕܶܓܪܶܟܐ ܫܰ̈ܳܡܐ  ـ ܝܰ̈ܳܡܐ ܐܰ̈ܠܛܰ̈ܢܺܛ̣ܝܳܩܝܳܐܕܰ̈ܒ ܳܗܶܠܝܢ ܳ ܘ ܳܗܶܠܝܢ ܕܰ̈ܒܳܫܺܩܬ̣ܝ̣
 .ܕܰ̈ܠܽܗܘܢ ܡܙܰ̈ܶܒܢ ܳܕܶܡܐ ܐ̱ܰ̈ܢܬܳܫܥܺܛ̣ܝܢ ـ ܘܠܰ̈

 
ܰ̈ܬ݀  ܫܢ ܘܳܪܝܳܐ ܠܰ̈

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܳܳܢ ܐ

ܽ
ܐ ܕܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܐܰ̈ܳܚܐ ܚܳܕܪܰ̈ܘ̱ܗܝ ܕܢܽܘܳܚܡ ܐ

ܳ
ܠ ܳܒܠܝ 2050ܢܺܒ̣ܝܽܘ̣ܬ ܣܳܩܐ ܥܰ̈ ܘ ܡܰ̈ ܐܰ̈ܺܡ̣ܝܪ ܶܒܗ܆ ܕ ܫܰ̈ܪܳܒܐ ܗܰ̈
ܡ ܐܰ̈ܕܰ̈ܝ ܫܺܠ̣ܝܳܚܐ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐܒܳܗܝ ܕܰ̈  ܐ ܥܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܘܪܳܗܝ ܐ

ܽ
ܰ̈ܬ݀ ܐ ܠܳܟܐ ܕܰ̈ܡܺܕ̣ܝܢ ܘܳܟܳܡܐ، ܡܰ̈

ܽ
ܪ ܐ ܕܰ̈ܪ ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈ ܘܳܳܢ . ܫܰ̈ ܳܟܗܳܳܢ ̱ܐܳܢܫ ܒܺܠ̣ܝܠ ܗܰ̈

ܫܶܡܗ ܕܝܽܶܫܘܥ ܳܢܨܳܪܝܳܐ ܕܰ̈ܶܒܩ ܠܫܰ̈ܪ ܐ ܳܗܶܕܐ ܒܰ̈ ܳ ܗ ܳܗܶܕܐ ܕܰ̈ܳܳܓܳܬܐ ܐܰ̈ܘ ܕܳܒܐ ܳܗܳܳܢ ܘܰ̈ܠܽܫܘܺܥܬ̣ܝ̣
ܶ
ܠܳܟܢܽܘ̣ܬ ܐܰ̈ܘ ܐܠܐ ܝܳܕܰ̈ܥ ̱ܗܳܘܐ ܶܪܙܳܦܐ ܕܡܰ̈

ܩܒܰ̈ܠ ܕܐܠܐ ܶܡܫܟܳܚܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܝܳܕܰ̈ܥ ̱ܗܳܘܐ،  ܡ ܫܳܪܳܪܐ ܕܶܢܣܬܰ̈ ܝܰ̈̈ܘ̱ܗܝ ܕܥܰ̈ ܢ ܕܰ̈ܒܚܰ̈
ܶ
ܠܕܐ ܠܥܰ̈ ܳܡܪܰ̈ܢ  ܶܠܳܫܢܶܗ ܕܰ̈ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܳܗܶܕܐ ܥܰ̈

ܐ
ܳ
ܪ̣ܬ ܪ ܕܰ̈  ܶܒܐܓܰ̈ ܕܰ̈ܪ ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈ ܪ܆ܫܰ̈ ܡܰ̈

ܶ
ܛ ܶܒܗ» ܐ ܒܶܥܠܕܳܒܳܒܐ ܐܠܐ ܶܢܫܬܰ̈ܠܰ̈ ܟ ܶܢܗܶܘܐ ܒܺܪ̣ܝܟ، ܘܰ̈ ̣ܬ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܒܶܪܗ . «ܟܰ̈ܪ̣ܟܳ ܶܟܐܡܰ̈

ܘܺܕܝ̣  ܫܬܰ̈
ܶ
ܪ ܐ ܕܰ̈ܪ ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈ ܐ ܕܫܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܳܗܐ܆ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܶܒܐܓܰ̈

ܳ  .ܕܰܐܰ̈
ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܽܽܟܰ̈  ܰ̈ܢܝܳܕܥܺ  ܢܝ ܢ ܕܰ̈  ̣ܝܢ ܡܰ̈

ܶ
ܠ ܳܥܽܡܘܪܝ̇ܗ ܥܕܰ̈ܘ! ܳܡܢܳܐ ܓܕܰ̈ܫܐܠܽܘܪܳܗܝ ܐ ܪܽܕܘܦܶܝܐ ܕܥܰ̈ ܛܐܠܷ̈ ܘܰ̈ ܕܐܠ! ܘܕܰ̈ܟܳܡܐ ̈ܩܷ̈  ܬ̣  ܗܘܳ ܘܰ̈

ܘܪܳܗܝ܆
ܽ
ܬܶܝܝ̇ܗ ܡܺܫ̣ܝܳܚܬܳܝܐ)ܐܠܐ ܒܺܪ̣ܝ̣ܳܟܳܐ  ܐ ݀ ܐ̣ܰ̈ܟܳܡܐ ܕܰ̈ܥܶܠܝܗ̇ ( ܒܳܗܝ ܕܠܰ̈ ܐ ܩܰ̈ܘܝܰ̈

ܳ
ܦܐܠܐ ܺܚܐܪܬ

ܳ
ܪ ܘܐ ܡܰ̈

ܶ
 . ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܰ̈ܳܓܐܠܐ ܐ

ܳ
ܨܽܒܘ̣ܬ ܐ ܒܰ̈

ܢܽܘ ܳܚܶܙܐ ܐ̱ܰ̈ܢܬܳܗܶܕܐ ܐܰ̈ܪܰ̈ܐ   ؟ܕܕܰ̈ܶܓ  ܡܰ̈
ܥܬܺ  ܢܳܐ ܒܳܗܝ ܕܰ̈ܠܠܽܟܶܡܶܕܡ ܽܗ̣ܘ ܝܳܕܰ̈ܥ ̱ܗܳܘܐ ܘܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܠܰ̈

ܳ
ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܶܢܗܶܘܐ ܡܕܰ̈ܳܓ ܘܪܳܗܝܳܚܣ ܶܠܗ ܠܰ̈

ܽ
ܐ ܕܐ
ܳ
ܢܳܐ . ̣ܝܽܕܘ̣ܬ

ܳ
ܐܠܐ ܡܕܰ̈ܳܓ

ܶ
ܐ

ܘ  ܪܰ̈ܳܒܐ܆ ܒܳܪܐ ܐܰ̈ܘ ܗܰ̈ ܪ ܶܡܢ ܢܺܚ̣ܝܶܪܗ ܓܰ̈ ܘܳܳܢ ܕܰ̈ܠܒܰ̈ ܰ̈ܦܶܫܗ ܫܰ̈ܪܳܒܐܘܕܰ̈ܠܐܠܐ ܳܚܶܙܐ ̱ܗܳܘܐ ܕܳܟܗܳܳܢ ܫܺܡ̣ܝܛ ܗܰ̈ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܽܗ̣ܘ ܒܢ  ܳܗܳܳܢ ܕܠܰ̈
ܰ̈ܘ̱ܗܝܕ ܰܐܶܒܫܕܐܰ̈ܥܶܛܦ ܘܰ̈  ̣ܝ̣

ܺ
ܰ̈ܢ ܐ  .ܳܗܐ ܳܚܶܙܝܢ

 
̈ܘ̱ܗܝ ܐ ܐܰ̈ܦܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܐ ܕܰ̈ܫܢ ̈ܝܐ

ܦܰ̈ ܢ ܶܡܢ ܬܶܪܝܢ ܰܐܰ̈ ܳܡܐ ܺܕ̣ܝܠܰ̈ ܝ̈ܐܐ ܐܰ̈ܺܪ̣ܝܡ ܥܰ̈ ̣ܝܕܰ̈
ܺ
̱ܰ̈ܗܒ ܘܐ ܥܽܪܘܩܝܳܐ ܝ ܰ̈ܗܺܒ̣ܝܢ . ܠܰ̈ ܐ ܐܠܐ ܶܡ̣ܬܝ ܟܰ̈ܕ ܳܛܒ ܝܳܕܰ̈ܥ ܕܶܙܕ̈ܩܷ̈

ܳܓܢܬܳܳܝܐ ܳܟܶܪܟ  ܘܪܳܚܐ ܡܰ̈
ܽ
ܠ ܐ ܢܳܥܽܘ ܠܢ̣ܺܝܫܰ̈̈ܘ̱ܗܝ ܥܰ̈ ܐ ܶܡ̣ܬܢܰ̈ܣܺܒ̣ܝܢ ܠܶܡ̣ܬܡܰ̈ ̈ܝܐ ܰ̈ܺܩ̣ܝܪ ܕܡܰ̈ ܘܳܳܢ ܝ ̣ܓܽ

ܕܺܒ̣ܝܽܚܘ̣ܬ ܢܰ̈ܦܳܫܐ ܘܕܰ̈ܒܐܰ̈ ܐܠܐ ܕܒܰ̈
ܶ
ܐ

  .ܘܶܡܣܬܶܡܟ
ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܠ ܐ ܘܪܳܗܝ ܥܰ̈

ܽ
ܐ ܕܐ ܦ ܳܥܽܡܘܪܷ̈

ܳ
ܢܳܐ ܐ ܬܬܽܶܟܘܳܗ̣ܟܰ̈

ܶ
ܛ . ܐ ܳܗܶܕܐ ܐ ܠܰ̈ ܒܶܥܠܕܳܒܳܒܐ ܕܐܠܐ ܥܺܬ̣ܝܕ ܕܰ̈ܥܶܠܝ̇ܗ ܶܢܫܬܰ̈ ܘܰ̈

ܝܶܡܢ ̣ܝܰ̈ܘ̱ܗܝ. ܗܰ̈
ܺ
̣ܳܟܰ̈ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ ܐ  .ܫܰ̈ܪܳܟܢܳܐ܆ ܡܰ̈

 
ܢ ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܺܒ̣ܝܒܰ̈ ܕܒܝܽܚܘ̣ܬ ܢܰ̈ܦܳܫܐ ܘܢܽܘܳܩܝܳܐ ܶܡܢ ܒܢܱ̈ܝ ! ܚܰ̈ ܘܳܳܢ ܪܰ̈ܳܒܐ ܘܰ̈ ܐܠܐ ܐ̣ܰ̈ܓܽ

ܶ
ܐ ܐܠܐ ܳܗܶܦܟ، ܐ

ܐ ܣ̈ܪܝܳܩ̣ܬܳ
ܳ
̣ܬ ܢܺܒܝ̈ܘܐ ܘܳܪܝܳܐ ܒܰ̈

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܳܳܢ ܐ

ܽ
ܐ

ܒܰ̈ 
ܳ
ܳܡܐ ܬ ܪ . ܥܥܰ̈ ܝܟ ܐܠܐ ܳܣܒܰ̈ ܰ̈ܐ ̱ܗ̣ܘ ܥܠܰ̈ ܺܚ̣ܝܳܩܢ، ܕܢܽܘ̣ܟܳܪܝ

ܳܡܐ ܳܗܳܳܢ ܪܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܟܳܡܐ ܶܡܢ ܒܢܱ̈ܝ ܥܰ̈
ܳ
ܥܝܳܢܳ̈ܘ̣ܬ ܐ ܘܶܡ̣ܬܒܰ̈ ̣ܬܳ ܘܳܗܶܠܝܢ ܶܫܐ̈ܠܐ

̄ܝܶܕܐ ܐܰ̈ܡ̈ܪܝܳܟܶܝܐ. ̱ܐܳܢܳ  ܘ̈ܚܳܕܳܶܢ ܡܚܰ̈
ܽ
ܡܰ̈ܢ ܕܰ̈ܒܐ ܐ ܕܰ̈ܒܢܱ̈ܝ ܥܰ̈

ܳ
ܢܳܝܽܘ̣ܬ ܰ̈ܝܟܰ̈ ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܐܠ ܪ. ܳܛܒ ܫܰ̈ܺܦ̣ܝܪ ܝܳܕܰ̈ܥ ܐ̱ܰ̈ܢܬ ܝ ܐ : ܐܰ̈ܳܝܐ ܠܺܡܐܡܰ̈

ܳ
ܢܳܝܽܘ̣ܬ ܐܰ̈ܝܟܰ̈

ܡܳ  ܕܬ܆ ܳܛܒ ܕܥܰ̈ ܰ̈ܦܳܫܟ ܥܒ̣ܰ̈ ̱ܢܬ ܒܢ
̣ܰ̈ܬ ܺܫ̣ܝܟܰ̈ܐܳܓܘ ܒܽܦܘܚܳܡܐ ܕܐܰ̈ ܡܺܕ̣ܝܢ ܐ ܒܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܡܺܫ̣ܝܢ ܫܢ ܪܒܥ̣ܺܝܢ ܘܚܰ̈

ܘܳܪܝܳܐ ܕܶܡܢ ܩܳܕܡ ܐܰ̈
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܐ ܐ
 ݀ ܣܬܪܰ̈ܬ ̣ܬܒܰ̈

ܶ
̇ܗ . ܐ ܕܶܡܢ ܽܕܘܬ̣ܟܳ ܠܽܚܘܕ ܕܢܰ̈ܥܒܽܕܘܢ ܘܰ̈ ܠ ܶܨܦܳܪܐ ܚܳܕܐ ܒܰ̈ ܐ ܕܥܰ̈

ܳ
ܡܺܕ̣ܝ̱ܢܳܬܐ ܥܺܗ̣ܝܕܬ ܘܪܝܶܐ ܕܒܰ̈

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܐ ܐ ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܳܥܽܡܘܪܷ̈ ܝ

ܝܐܠܐ ܐܠܐ  ܪܬ ܕܰ̈ܢܺܙ̣ܝܥܽܘܢ ܕܚܰ̈ ܡ̣ܰ̈
ܶ
ܢܬ̣ܺܝ ܘܐ

̈ܰ
̣ܝ ܒܽܗܘܢ، ܐ̱ܰ̈ܢܬ ܬ

ܺ
ܪ ܐ̱ܰ̈ܢܬ. ܐ ܡܰ̈

ܳ
̱ܢܬ ܶܡܶܕܡ ܐܠܐ ܐ

ܦܢܶܐ ܐܰ̈ ܳܡܟ ܡܰ̈
ܶ
ܘܪ ܐ

ܽ
 ؟ܕܐܰ̈ܝܟܰ̈ܢ ܶܓܝܪ ܐܠ̣ܳܬ

ܘܪ ܕܶܡܢ ܳܥܽܡܘܪܰ̈ܘ̱ܗܝ ܶܫ̈ܪܳܫܢܶܳܝܐ ܕ
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܰ̈̈ܝܢܳܳܫܐ ̱ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ܕܰ̈ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ ܳܗܳܳܢ ܐ ܐ ܕܰ̈ܒܢ

ܳ
ܒܳܘ̣ܬ ܐ ܘܪܷ̈ ̈ܝܐ

ܦܰ̈ ܦ ܰܐܰ̈
ܳ
ܢܳܐ ܐ ܡ܆ ܘܳܗ̣ܟܰ̈ ܳܳܢ ܠܰ̈

ܶ
ܦܰ̈ܩ ܳܗܐ ܐ ܶܡܣܬܰ̈

ܰ̈ܢ ܠ ܫܽ ! ܳܚܶܙܝܢ ܝܳܒ ܐ̱ܰ̈ܢܬܕܥܰ̈ ܢ ܕܚܰ̈ ܺܣ̣ܝܢܳܐ ܠܶܡܬܰ̈ܠ ܘܰ̈ܠܡܰ̈ܘܳܫܽܛܘ ܠܰ̈ ܐܠܐ ܳܗܳܳܢ ܽܦܘܳܢܝܳܐ ܚܰ̈
ܳ
. ܶܡܢ ܶܙܕܩܰ̈ܢ ̱ܗ̣ܘ ܕܶܡܢܳܟ ܶܢܬܒܰ̈ܥ، ܘܐ

 
ܽ
ܪ ܐ ܺܛ̈ܝܐܠܷ̈ ܕܰ̈ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈

ܘ ܒܺܠ̣ܝܐܠܐ ܕܽܫ̈ܘܘܳܕܝܶܐ ܣ̈ܪ̣ܝܶܩܐ ܘܒܰ̈ ܺܣ̣ܝܢܳܬܐ ܶܡܢ ܫܰ̈ܪܳܒܐ ܕܳܟܗܳܳܢ ܗܰ̈ ̣ܝܪ ܚܰ̈
ܺ ܟ ܐܠܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܝܰ̈

ܳ
ܢܕܐܠܐ ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ

ܶ
ܘܳܟܳܡܐ ܘܐ

̱ܰ̈ܗܒ   .ܽܗ̣ܘ ܶܠܗ ܝ
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ܐ ܡܺܫ̣ܝܳܚܬܳܝܐ ܳ ܘܺܕ̣ܝ̣

̇ܗ ܒܬܰ̈
ܳ
ܝ ܐܰ̈ܺܣ̣ܝܽܪܘ̣ܬ ̈ܦܱ

ܠ ܐܰ̈ ̣ܝܳܩܳܪܐ ܕܰ̈ܐܠܽܘܳܪܳܝܐ ܳܦܶܪܫ ܥܰ̈
ܺ
ܫ ܘܐ ܗ ܕܩܰ̈ܪ̱ܰ̈ܗܒܰ̈

ܶ
ܝܳܡܢܽܘ̣ܬ ܳܒܐ . ܩܰ̈ܫܝܽܘ̣ܬ ܗܰ̈ ܶܡܢ ܓܰ̈

ܘܳܪܳܝܐ ܕ
ܽ
ܠܽܚܘܕ ܕܰ̈ܒܐ ܐ ܕܽܡܘܶܫܐ ܒܰ̈ ܳ ܫܥܬ̣ܺܝ̣

̈ܰ
ܘ ܬ ܦܐܠܐ ܳܟܦܺܪ̣ܝܢ، ܕܠܰ̈

ܳ
ܐ ܐܠܐ ܳܢܟܺܪ̣ܝܢ ܘܐ

ܰ̈̈ܕܳܥ̣ܬܳ ܰ̈ܘܳܡܢܳܐ ܽܽܟܽܗܘܢ ܽܚܘܕܪܰ̈ܝ ܝ ܶܡܢ ̱ܐܚܺܪܳܳܢ، ܝ
ܐܠܐ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܡܰ̈ 

ܶ
ܢܺܣ̣ܝܳܒܐ ܐ ܝܶܐ ܓܢ̣ܺܝܳܒܐ ܘܰ̈ ܘܪܐ

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܐ ܕܐ

ܳ
ܦ ܪܽܕܘ̣ܬ

ܳ
ܘܳܦܢܳܐܐ ܕܛܰ̈ ܐ ܕܢܽܘܚ ܘܰ̈ ܳ ܫܥܬ̣ܺܝ̣

̈ܰ
 .ܬ

 
ܝ܆   -ܒ  ܘܰ̈ ܠܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܬܶܚܬ̣ܝ ܥܰ̈

ܳ
ܪܬ ܐ ܕܰ̈ܡܢܳܳܚܐ ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܐܰ̈ܳܚܐ ܒܺܡܐܡܰ̈

ܳ
ܠ ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ ܐ ܕܥܰ̈ ܐ ”ܡܪܰ̈ܒܝܽܘ̣ܬ ܶܡܠ̣ܬܳ ̣ܵ ܬ  ܢܒܝ̈ܘ̣ܵ ܐ ܕܒ ܲ

̣ܵ ̣ܵܢܘܬ  ܪܟ 
ܲ
ܸܡܣܬ 

ܥܪܘܩܝ̣ܵܐ ܙ̣ܵܐ ܘ ܲ ܠܗ̣ܵ ܝ̇ܗ ܕܙܘ  ܸ ܬ  ܐ ܐܝ  ̣ܵ ܬ 
ܡܶܪܬ̣  .ܪܳܡܬ̣  ”ܐ̣ܵ

ܶ
ܳܳܢ ܶܕܝܢ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܥܶܠܝ̇ܗ ܽܪܘܳܨܳܳܢ ܶܥܒܶܕ̣ܬ ܘܐ

ܶ
 :ܐ

ܝܐܠܐ ܕܰ̈ܪܺܗܝ̣  ܦܐܠܐ ܒܚܰ̈
ܳ
ܗ ܘܐ

ܶ
ܳܢܝܽܘ̣ܬ ܘܡ̣ܬܳ

ܽ
ܐ ܶܠܗ ܝܳܕܰ̈ܥ ̱ܐܳܳܢ ܐܠܐ ܳܟܶܫܠ ̱ܐܳܳܢ ܐܠܐ ܒܐ

ܳ
ܐ̣ܬ ܺܓ̈ܝܐ ܐ ܣܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܳܚܐ ܕܶܡܢ ܫܢ

ܒܳܪܐ ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܐܰ̈ ܛܽܪܘ̣ܬ ܚܰ̈
̣ܳܟܳܳܒܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܕ ܗ ܶܡܶܕܡ ܕܳܥܶܗܕ ̱ܐܳܳܢ ܶܠܗ ܒܰ̈ ܐ»ܶܡܠ̣ܬܶ

ܳ
̣ܬ ܶܛܳܒܢ̈ܘܐ ܐܠܐ . «ܡܰ̈

ܶ
ܽ ܐ ܢܳܝ ܐ ܕܰ̈ܫܳܪܽܪܘ̣ܬ ܐܰ̈ܝܟܰ̈ ̱ܚܺܪܳܳܢ ܒܶܗܦ̣ܟܳ

ܐ ܕܳܒ̇ܗ ܶܡܢ ܙܰ̈ܒܢܳܐ ܐܠܰ̈
ܳ
ܘ̣ܬ

ܡ܆ 
ܶ
ܡܰ̈ܢ ܳܩܐ ̣ܰ̈ܬ ܥܰ̈ ܫܢ ܘܳܪܝܳܐ ܕܠܰ̈

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܳܳܢ ܐ

ܽ
̣ܬܢܰ̈ܺܒ̣ܝ ܒܳܗܝ ܕܐ

ܶ
ܪ 2050ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܐܰ̈ܩܪܰ̈ܚ ܘܐ ܡܰ̈

ܶ
ܒܳܗܝ . ܕܶܢ̣ܬܢܰ̈ܚܡ ܥܺܬ̣ܝܕ ܐ

ܐ ܶܪܚܶܡܬ̣  ܪܰ̈ܶܒܐ ܥܶܠܝ̇ܗ ܶܡܠ̣ܬܳ
ܶ
̣ܝܳܩܬܳܝܐ ܕܐ ܐ ܳܗܶܕܐ ܕܐܠܐ ܳܚܶܙܐ ̱ܐܳܳܢ ܳܠ̇ܗ ܽܠܘ̣ܓܺ

ܳ
ܩܪܳܚܢܽܘ̣ܬ  .ܕܡܰ̈

 
ܺܬܝܶ̈ܩܐ ܕܚܳ  ܢ ܶܩܢܛ̈ܪܘܳܶܢ ܥܰ̈ ܙܒܰ̈ ܢ ܠܰ̈ ܘܶܡܢ ܙܒܰ̈ ܳܢܬܳܝܐ ܳܦܪܺܫ̣ܝܢ ̱ܗܘܰ̈ ܘܡ̣ܬܳ

ܽ
ܐ ܐ
ܳ
ܨܽܒܘ̣ܬ ܐ ܕܠܰ̈

ܳ
ܽܗܘܪܬ ܐ ܒܰ̈

ܳ
ܒܪܽܗܘܢ ܚܳܕܪܰ̈ܝ ܥܺܬ̣ܝܽܕܘ̣ܬ ، ܒ ܣܰ̈

ܐ ܡܺܠ̣ܝܠܳ  ܳ ܫܺܪ̣ܝ̣
̈ܰ
ܰ̈ܕ ܬ ܠ ܝ ܐ ܬܝܳ ܶܡܢ ܚܳܠܦ ܳܗܝ ܕܥܰ̈ ̈ܪܟܳܒ̣ܬܳ ܠ ܡܰ̈ ܐ ܶܢ̣ܓܽܒܘܢ ܐܰ̈ܘ ܳܫܘܺܪ̣ܝܢ ܥܰ̈

ܳ
ܘܪܳܚܐ ܚܕܰ̈ܬ

ܽ
̣ܝܳܩܬܳܝܐ ܕܐ ܐ ܘܽܠܘ̣ܓܺ

ܐ 
ܳ
ܢܺܒ̈ܝܳܘ̣ܬ ܰ̈ܕ̈ܢܳܕܢ ܐܰ̈ܘ ܶܕܝܢ ܒܰ̈ ܫ ܡܢ ܐ ܕ̱ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ܕܰ̈ܥܕܰ̈ܡܰ̈ ܳ ܐ ̱ܐܚ̈ܳܪܢܬܳܝ̣

ܳ
̣ܬ ܢ̈ܘܐ
ܳ
ܽܟ
̈ܰ
ܠ ܶܡܬܬ ܘܳܪܳܝܐ ܐܰ̈ܘ ܶܕܝܢ ܕܥܰ̈

ܽ
ܳܒܐ ܕܐ ܐ ܕܶܡܢ ܬ̣ܟܳ ܣܺܦ̈ܝܳܩ̣ܬܳ

ܘܳܟܳܡܐ
ܽ
ܪ ܐ ܐ ܕܰ̈ܐܠܰ̈ܒܓܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
ܐ ܕܐܰ̈ܟ ܐ ܰ̈ܝܶܗܝܢ ̣ܓܺܒ̈ܝܳܠ̣ܬܳ ̣ܝ̣

ܺ
ܘܪܳܗܝ ܕܶܠܗ ܠܳܗܳܳܢ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ  ،ܕܐ

ܽ
ܰ̈ܕܐܰ̈ܺܚ̣ܝܕ ܽܫܘܠܳܛܢܳܐ ܕܐ ܠ ܝ ܐܰ̈ܕܰ̈ܝ  ܕܥܰ̈

ܐ  ܫܺܠ̣ܝܳܚܐ
ܳ
ܪ̣ܬ ܓܰ̈

ܶ
̣ܝܢܕܶܠܗ ܐ ܒ̣ܟܺ  .ܫܰ̈ܕܰ̈ܪ ܶܡܣܬܰ̈

 
ܟܶܪܙ ܶܒܗ ܒ ܐ ܕܡܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܣܒܰ̈ ܒܢܳܐ ܳܗܳܳܢ ̱ܐܚܳܪܝܳܐ ܩܺܪ̣ܝ̣ ܺܠ̣ܝ ܠܰ̈

ܒܳܪܐ ܙܰ̈ ܘܳܪܝܳܐ ܚܳܕܶܪܝ̇ܗ ܚܰ̈
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܺܬ̣ܝܳܩܐ ܒܙܰ̈ܘܳܥܐ ܐ ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܐܰ̈ܳܚܐ، ܶܩܢܛܽܪܘܳܳܢ ܥܰ̈

ܠ ܕܰ̈ܳܦܐ ܢܰ̈ܘܳܠܢܳܝܳܐ ܕܽܚܘܝܳܳܕܐ ܘܳܪܳܝܐ ܥܰ̈
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܐ ܐ
ܳ
ܰ̈ܬ݀  ،ܳܟܘܡ.ܕܰ̈ܨܽܒܘ̣ܬ ܫܢ ܘܳܪܝܳܐ ܠܰ̈

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܳܳܢ ܐ

ܽ
ܪ܆ ܕܐ ܡܰ̈

ܳ
 2050ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܶܡ̣ܬܢܰ̈ܶܒܐ ܘܐ

ܡ ܥܺܬ̣ܝܕܕܶܢܬ̣  ܘܳܪܝܳܐ ܶܡܢܕܺܪ̣ܝܫ ܕܶܢܗܽܦܘܟ. ܢܰ̈ܚܰ̈
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܢܰ̈ܢ ܐ

ܽ
ܩܺܦ̣ܝܳܣܐ ܕܐ ܐ  ܶܡ̣ܬܢܰ̈ܶܒܐ ܕܰ̈ܒܙܰ̈ܒܢܳܐ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢ ܟܰ̈ܪܝܳܐ ܘܰ̈

ܳ
ܪ̣ܬ ܶܡܢܠܽܟܦܪܘܣ ܣܒܰ̈

ܝܡܢܳܐ ܺܗ̣ܝ ܳܒܪܝܳܐ ܐ ܠܳܘ̣ܬ ܳܩܽܪܘܝܳܐ ܡܗܰ̈
ܳ
ܦܺܨ̣ܝܽܚܘ̣ܬ ܕܳܘܐ ܘܰ̈ ܐ ܘܚܰ̈ ܐ܆ . ̱ܗ̣ܝ ܳܛܒ ܪܰ̈ܒ̣ܬܳ

ܳ
ܰ̈ܘ̱ܗܝ܆ ܒܳܗܝ ܕܰ̈ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ ̣ܝ̣

ܺ
ܐܠܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܶܕܝܢ ܐ ܽܫܘܐܐ

ܳܡܐ ܳܗܳܳܢ ܐܰ̈ ܟܰ̈ܕ ܢ ܐ ܶܡܢ ܒܢܱ̈ܝ ܥܰ̈ ܩܝܳܡ ܽܕܘܳܒ̈ܪܷ̈
ܒܥܳܐ ܒܰ̈

ܳ
ܕܐܠܐ ܬ ܰ̈ܒܐܠܐ ܘܰ̈ ܢܺܒܝܳܐ ܶܡ̣ܬܝ

ܺܕ̣ܝܳܫܐ ܕܠܰ̈ ܰ̈ܕ ܽܪܘܳܚܐ ܩܰ̈ ܠ ܝ ܕܥܰ̈ ܝ̇ܗ ܘܰ̈ ܶ ̣ܝ̣
ܺ
ܐ ܐ
ܳ
ܢܳܐ ܺܒܝܽܘ̣ܬ ܝܟܰ̈

̣ܺܝܪ ܩ ܐ ܠܶܡ̣ܬܳܚܐ ܝܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܪܒܥ̣ܺܝܢ ܫܢ
ܘܳܪܐ ܳܗܳܳܢ ܕܐܰ̈ ܬܩܰ̈ܶܦܣ ܠܛܰ̈ ܟܶܪܐ ܘܰ̈

̈ܰ
ܨܝܳܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܳܠܟ ܟܰ̈ܝ ܕܬ ܐ ܐܠܐ ܡܰ̈

܆ ܐܰ̈ܪܰ̈ ܐܠܷ̈
̣ܬܡܰ̈
ܶ
ܐ ܬ
ܳ
! ܺܦ̣ܝܳܣܐܕܰ̈ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ

ܕܩܰ̈ܺܠ̣ܝܠ ܶܡܢ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢ ܠܽܚܘܕ ܐܰ̈ܘ ܠܰ̈ ܐ ܒܰ̈ ܰ̈̈ܝܐ ܶܡܫ ܫܢ ܪ܆ ܠܶܡ̣ܬܳܚܐ ܕܚܰ̈ ܳܝܐ ܠܺܡܐܡܰ̈
ܐ ؟ ܐܰ̈ ̈ܝܷ̈ ܕ ܕܰ̈ܒܚܰ̈ ̣ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ܟܰ̈ ̱ܢܬ ܘܰ̈

ܢܳܐ ܕܐܰ̈ ܐܰ̈ܝܟܰ̈
ܚܙܽܘܢ

ܶ
ܽܝܘܢ ܕܰ̈ܠܶܚܠܳܡܐ ܳܗܳܳܢ ܒܥܰ̈̈ܝܢܶܐ ܺܕ̣ܝܠ̣ܟܽܘܢ ܕܬ ܠ ̱ܐܳܢܫ . ̱ܗܘܰ̈ ܰ̈ܦܳܫܟ ܕܳܛܒ ܠܺܗ̣ܝܩ ܐ̱ܰ̈ܢܬ ܕܥܰ̈ ܘܕܰ̈ܠܳܗܶܕܐ ܐ̱ܰ̈ܢܬ ܒܢ

ܠܝܳܐ
̈ܰ
ܪ ̱ܐܳܢܳ ، ܬ  ؟ܐܠܐ ܳܣܒܰ̈
 

ܪ ܡܕܰ̈  ܶܡܢ ܳܒ̣ܬܰ̈ ܐ ܕܥܰ̈
ܳ
ܩܒܳܠܢܽܘ̣ܬ ̈ܘܶܩܐ ܕܡܰ̈ ܠܚܰ̈ ܐܠܷ̈   ܗܺܘ̇ܝ̣  ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܠܽܣܘܪܶܛܐ ܘܰ̈

ܐ ܳܗܶܠܝܢ  ،ܡܦܰ̈ ܠ ܩܰ̈ܺܕܝܳ̈ܡ̣ܬܳ ܘܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܕܥܰ̈
ܐ  ܫܳܪ̣ܓܳ ܗ ܳܗܶܕܐ ܽܗ̣ܘ ܳܗܳܳܢ ܳܒܢܶܐ ܕܒܰ̈

ܶ
ܢܺܒܝܽܘܬ ܆ܕܠܰ̈ ̣ ܠܽܚܘܕ  ܶܟܪܬ̣ܟܶ ܒܳܪܐ ܒܰ̈ ܦܳܣܩ ܣܰ̈ ܘ ܒܰ̈ ܪ ̱ܐܳܳܢ ܒܳܗܝ  ܶܢܦܶܠ̣ܬ܆ܠܰ̈ ܦ ܶܡ̣ܬܕܰ̈ܡܰ̈

ܳ
ܐܠܐ ܐ
ܶ
ܐ

ܝܕܐܰ̈ܝܟܰ̈ܢ ܺܡܐܡܪܳ  ܰ̈ ܐ ܕܐ̣ܰ̈ܟ ܳܗܳܳܢ ܒܰ̈ ܠ ܢܰ̈ܦܶܫܗ ܠܺܡܐܡܳܪܐ ܳܗܳܳܢ ܢ ܕܥܰ̈ ܡܪܰ̈ܚ ܘܰ̈ ܳܡܐ ܠܶܡܦܳܪܽܣܘ ܶܠܗ ܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܡܰ̈ ܝ ܶܣܕܶܪܐ ܕܥܰ̈
ܡܳܣܽܡܘ ܡܩܰ̈ܶܒܠ؟  ܕܠܰ̈

 
ܒܳܪܐ ܺܠܝ̣  ܩܪܳܚܢܳܐ܆ ،ܐ̣ܰ̈ܟܳܡܐ ܕܶܡܣܬܰ̈ ܺܪ̣ܝܳܪܐ  ܡܰ̈ ܺܣ̣ܝܢܳܐ ܘܫܰ̈ ܙܳܳܢ ܚܰ̈ ܐ ܳܗܶܕܐ ܕܰ̈ܳܳܓܳܬܐ ܒܰ̈

ܳ
ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ ܝܶܡܢܒܰ̈ ܐ. ܐܠܐ ̱ܗܳܘܐ ܡܗܰ̈

ܳ
ܠܳܟܢܽܘ̱ܬ  ܳܗܶܕܐ ܡܰ̈

ܺܛ̣ܝܠܬܳ  ܦܐܠܐ ܳܪܡܳܙܐ ܣܺܪ̣ܝܩܳܬܐ ܘܒܰ̈
ܳ
ܠ ܶܡܶܕܡ ܐܠܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܳܣܗܳܕܐ ܘܐ ܐ ܥܰ̈

ܳ
ܰ̈ܺܨ̣ܝܽܦܘ̣ܬ ܠ ܐܠܐ ܝ ܢ ܥܰ̈

ܶ
ܐܠܐ ܐ
ܶ
ܐ ܐ

ܳ
ܐ ܘܰ̈ܠܐܠܐ ܒܺܛ̣ܝܽܠܘ̣ܬ

ܳ
ܨܽܒܘ̣ܬ  ܕܒܰ̈

ܗ̇ 
ܳ
ܘܳܪܳܝܐ ܽܽܟ

ܽ
̣ܬ
ܳ
ܢ ܐ

ܶ
ܐܠܐ ܐ
ܶ
ܠ ܶܟܢܶ̈ܫܐ ܘܐܠܐ ̱ܗܳܘ̣ܬ ܶܡܶܕܡ ܐ  .ܽܓܘܚܳܟܐ ܕܥܰ̈
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ܐܡ
ܰ
ܐܶܝܠ ܰܐܦܪ

ܺ
 ܰܓܒܪ

ܬܘܪܓܡܐ ܥܠ ܡܚܒܠܢܘܬ  ܣܦܪܐ ܕܩܡ 
 ܒܗܘܢ ܚܣܝܐ ܥܝ ܣܐ ܔܝܔܟ ܕܗܘܠܢܕܐ

 
ܐ ܳܗܳܢܳ 

ܳ
ܠ ܡܽܠܘܐ ܐ ܕܥܰ̈

ܳ
   :ܶܒܣܬܳܪܝܽܘ̣ܬ

ܳܕܐ ܕ    -ܐ 
ܳ
ܐ ܕܐܰ̈ܟܰ̈ܕ ܐܰ̈ܘܽܥܘܬ

ܳ
ܠܽܟܘ̣ܬ ܽܪܘܺܟ̣ܝܢ ܩܰ̈ܕܳܡܝܳܐ ܡܰ̈  ܫܰ̈

ܘܳܪܝܳܐ   -ܒ 
ܽ
̣ܬ
ܳ
ܘܚܳܕܳܳܢ ܐ

ܽ
ܠ ܩܳܝܡ ܐ ܐ ܕܢ̣ܺܝܢܳܘܣ ܐܰ̈ܳܚܐ ܥܰ̈

ܳ
ܢܺܒܝܽܘ̣ܬ

ܰ̈ܬ݀   2050ܫܢ
ܝ̣ܵܐ ܕܡ̣ܵ ܢ ܩ ܲ ܪܘܟܝ  ܘ ܫ ܲ ܕ ܐ ܲ ܟ ܲ

ܲ
ܐ ܕܐ  ̣ܵ ܒ ܡܠܟܘܬ  ̣ܳ ܆ ܟܬ 

ܬܶܝܐ  ܫ ܡܒܰ̈ ܠܳܦܢܳܐ ܩܰ̈ܪ̱ܰ̈ܗܒܰ̈ ܠܝܰ̈ܺܩ̣ܝܪܽܗܘܢ ܕܰ̈ܣܝܳܡܰ̈̈ܘ̱ܗܝ ܕܡܰ̈
ܐ . ̱ܐܳܢܳ  ܺܣܝܰ̈ܐ ܪܰ̈ܒ̣ܬܳ ܢܛܐܰ̈

ܫ ܒܦܰ̈ ܠܳܦܢܳܐ ܥܶܒܕܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܩܰ̈ܪܰ̈ܗܒܰ̈ ܡܰ̈
ܬܽܚ̈ܘܶܡܐ ܐܠܐ  ܐ ܕܠܰ̈

ܒܡܰ̈ܚܫܰ̈ܒ̣ܬܳ ܳܓܶܕܠ ܳܠܟ ܠܫܰ̈ܪܳܒܐ، ܘܰ̈
ܐ ܕܳܳܛܶܐ ܐ̱ܰ̈ܢܬ  ܝܟ ܳܣܶܪ̣ܓ، ܠܕܰ̈ܪ̣ܓܳ ܐ ܩܳܕܡܰ̈ ܳ ܫܥܬ̣ܺܝ̣

ܝܳܕܳܥܐ ܠܬܰ̈
ܐ  ̈ܝܐ

ܦܰ̈ ܐ ܕܶܡܢ ܰܐܰ̈ ܳ ܫܥܬ̣ܺܝ̣
̈ܰ
ܐ ܶܓܕܫܰ̈ܬ݀ ܒ̇ܗܝ ܕܬ ܰ̈̈ܝܐ . ܕܰ̈ܫܢ

ܐ  ܳ ܺܡ̣ܝܩܳܬܐ ܕܰ̈ܒܡ̣ܰ̈ܳܟܳܒܢܽܘ̣ܬ ܙܰ̈ܒܢܷ̈̈ܐ ܕܰ̈ܦܢܬ̣ܺܝ̣ ܺܒ̣ܝܕܰ̈ܥܶܬܗ ܥܰ̈
ܝܟ ܳܣܕܰ̈ܪ ܐ ܩܳܕܡܰ̈ ܳ ܙܽܥܘܪܳܝ̣ ܐ . ܠܰ̈

ܳ
̣ܬ ܘܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܠܳܙ̣ܟ̈ܘܐ
ܶܡܐ ܳܙܩܰ̈ܪ ܘܳܥܶܙܠ ܐ ܳܛ̈ܺܝ̣ ܐ ܶܠܳܫܢ̈ܝܷ̈ ܐ ܒܽܡ̈ܘܳܕ̣ܟܶ

ܳ
̣ܬ . ܘܰ̈ܠܶܡܙܕ̣ܰ̈ܟܝܳܢ̈ܘܐ

ܠܶܒܫ،  ܩܢ̈ܽܘܶܡܐ ܢܰ̈ܺܨܝܶ̈ܚܐ ܡܰ̈ ܘ̱ܗܝ ܗܺܕ̣ܝ̈ܶܪܐ ܕܠܰ̈ ܒܽܩ̈ܘܳܠܣܰ̈
ܣܓ̣ܽ 

ܶ
ܘܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܒܽܓ̈ܘܳܢܝܰ̈ܘ̱ܗܝ . ܘܕ ܠܽܗܘܢ ܳܫܶܒܩ ܳܠܟ̣ ܕܬ

ܣܽܩܘܪ ܳܛܶܪܐ ܳܠܟ̣ 
ܶ
ܣܢܶܐ ܘܬ

ܶ
̈ܪܽܨܘܶܦܐ ܪܺܫ̣ܝܶܥܐ ܡܕܰ̈ܶܒܩ، ܕܐܠܐ ܺܒ̣ܝܕܰ̈ܥܳܬܐ ܕܰ̈ܠܽܗܘܢ ܕܬ ܶܡܐ ܳܗܶܠܝܢ ܕܶܥܗܶܕܬ̣ . ܥܺܕ̣ܝܐ̈ܠܷ̈ ܕܰ̈ܒܦܰ̈ ܣ̈ܝܐ ، ܒܰ̈

ܝܶܕܠ ܘܶܠܗ ܽܗ̣ܘ ܳܟܶܕܢ  ܗ ܠܳܩܽܪܘܝܳܐ ܡܒܰ̈  ܶܡܠ̣ܬܶ
ܶ
ܪܺܗ̣ܝܛܽܪܘ̣ܬ ܝܐܠܐ ܕܰ̈ܣܺܩ̣ܝܽܠܘ̣ܬ ܶܠܳܫܢܶܗ ܘܰ̈ ܘܳܦ̣ܟܰ̈ܪ ܘܐܱܠܝܳܟܐ ܕܳܨܶܒܐ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܒܚܰ̈

ܘܶܒܠ ܶܡܗ ܡܰ̈ ܪ ̱ܐܳܢܳ . ܥܰ̈ ܡܰ̈
ܳ
ܒܶܣܕܳܪܐ : ܶܒܠܥܳܕ ܽܪܘܒܳܪܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܐ ܐ ܕܳܣܦ̈ܶܪܐ ܡܺܗ̣ܝ̈ܶܪܐ ܘܰ̈ ܰ̈ܢ ܳܗܳܳܢ ܒܕܰ̈ܪ̣ܓܳ ܠܳܦܢ ܩܰ̈ܢܶܝܗ ܕܡܰ̈

ܪ ̱ܐܳܢܳ  ܡܰ̈
ܳ
ܶܒ̈ܝܳܠܶܝܐ ܱܪܶܒܐ ܕܰ̈ܠܶܡܚܳܪܙܽܘ ܶܠܗ ܕܳܫܶܘܐ ܐ

ܶ
̈ܘܶܒܐ ܬ ܽ  .ܕܬܳܟ̣
ܐ 
ܳ
ܐ̣ܬ ܠܳܦܢܳܐ ܥܶܒܕ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ  281ܒܦܰ̈ ܫ ܳܗ̣ܟܰ̈ܢܳܐ ܬ̣ܟܰ̈ܒܡܰ̈  :ܕܩܰ̈ܪ̱ܰ̈ܗܒܰ̈

 
ܐ  ܕ ܶܡܢ ܨܰ̈ܠ̈ܡܷ̈ ܠ ܚܰ̈ ܫܬܟܰ̈̈ܚܝ ܥܰ̈

ܶ
ܝܡܢ̣ܺܝܢ، ܶܡ̣ܬܐܰ̈ܡܳܪܐ ܕܐ ܠ ܝܽܘܳܒܐܠܐ ܕܫܰ̈ܽܪܘܺܟ̣ܝܢ ܕܐܠܐ  ܶܡ̣ܬܗܰ̈ ܐ ܥܰ̈ ܳ ̣ ܳܓܳܓܬ̈ܝܐ ܐ ܗܰ̈ ܳ ̣

ܫܥܬ̈ܝܳ
̈ܰ
̣ܝ ܬ

ܺ
ܐ

ܪ܆  ܡܰ̈
ܳ
ܠܳܟܐ ܕܐܰ̈ܟܰ̈ܕ”ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܕܰ̈ܫܒܰ̈ܩ ܠܥܽܘܗܳܕܳܳܢ ܕܐ ܳܳܢ، ܡܰ̈ ܝܠ̣ܬܳ ܠܳܟܐ ܚܰ̈ ܳܳܢ ̱ܐܳܳܢ ܫܰ̈ܽܪܘܺܟ̣ܝܢ ܡܰ̈

ܶ
ܡܝ ܒܺܨ̣ܝܳܪܐ ܗ̱ . ܐ

ܶ
ܳܘ̣ܬ ܒܶܓܢܳܣ̇ܗ، ܐ

ܒܝ ܐܠܐ ܝܺܺܕ̣ܝܥ ܫܶܡܗ
ܳ
ܠ ܣܳܦܳܪܐ ܕܰ̈ܦܳܪ̣ܬ ܢܰ̈ܗܳܪܐ ܳܢܦܐܠܐ . ܘܐ ܰ̈ܬ݀ ܺܒ̣ܝ . ܶܫܪܳܫܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܶܡܢ ܡܺܕ̣ܝ̱ܢܳܬܐ ܐܰ̈ܽܕܘܺܦ̣ܝܪܰ̈ܐܳܢܘ ܕܥܰ̈ ܳܡܢ ܶܒܛܢ

̈ܰ
ܬ

ܢܝ ܒܽܛܘܫܝܳܐ
̈ܰ
ܡܝ، ܺܘ̣ܝܶܠܕ̣ܬ

ܶ
ܐ. ܐ ̈ܝܐ ܘ ܺܠ̣ܝ ܡܰ̈

ܰ̈ܗܳܪܐ، ܘܐܠܐ ܡܛܰ̈ ܢܝ ܒܢ
̈ܰ
ܫܳܕ̣ܬ ܐܠܐ ܕܶܡܢ ܐܰ̈ܕܳܢܳܒܐ ܕܺܛ̣ܝܳܫܐ ܒܶܙܦܳܬܐ، ܘܰ̈ ܢܝ ܒܣܰ̈

. ܘܳܣܡܬܰ̈
ܢܳܢܳܐ ܒܕܰ̈ܢܝ ܓܰ̈ ܒܶܬܫܶܡܫܳܬܐ ܺܕ̣ܝܠܝ ܳܗܶܕܐ ܒܥܰ̈ܝܢܳܐ ܕܽܚܘܳܒܐ ܠܳܘ̣ܬ ، ܘܕܰ̈ܒܪܰ̈ܢܝ ܢܰ̈ܗܳܪܐ ܠܳܘ̣ܬ ܐܰ̈ܺܩ̣ܝ ܳܫܩܝܳܐ ܘܪܰ̈ܒܝܰ̈ܢܝ ܐܰ̈ܟ ܒܶܪܗ ܘܥܰ̈ ܘܰ̈

ܪܰ̈ܐ ܳܩܶܡܬ̣  ܣܬܰ̈
ܶ
 .”ܐ
 

ܶܒܬ̣  ܳܕܐ ܕܬܶܟ̣
ܳ
ܬܳܝܐ ܳܗܶܕܐ ܒܥܽܘܬ

ܳ
ܠ ܽܟ ܐ ܥܰ̈ ܢܳܐ ܪܰ̈ܺܒܬ̣ܝ ܶܡܠ̣ܬܳ ܳܳܢ ܶܕܝܢ ܳܗ̣ܟܰ̈

ܶ
 :ܘܐ

ܐ ܕܰ̈ܒܡܰ̈ܳܟܳܒܢܽܘ̣ܬ ܫܰ̈ܪܳܒܐ ܳܗܳܢܳ 
ܳ
ܠܦܳ ܒܺܨ̣ܝܽܪܘ̣ܬ ܝ̇ܗ، ܒ̇ܗܝ ܕܡܰ̈ ܶ ̣ܝ̣

ܺ
ܝܶܡܢ ܒܫܰ̈ܪܳܒܐ ܢܳ  ܳܚܶܙܐ ̱ܐܳܳܢ ܐ ܫ ܟܰ̈ܕ ܡܗܰ̈ ܐ ܥܶܒܕܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܩܰ̈ܪ̱ܰ̈ܗܒܰ̈

ܰ̈ܘܗܝ ܶܡܢ ܩܳܕܡ ܽܡܘܫܶ  ̣ܝ̣
ܺ
ܕܫܰ̈ܽܪܘܺܟ̣ܝܢ ܳܗܳܳܢ ܕܰ̈ܒܳܕܶܪܐ ܐ ܺܨ̣ܝ، ܘܰ̈ ̣ܬܦܰ̈

ܶ
ܘ ܢܰ̈ܗܳܪܐ ܘܐ ܐ ܕܩܰ̈ܝܳܣܐ ܒܓܰ̈

ܳ
̣ܬܚܺܙ̣ܝ ܒܺܩܐܽܒܘ̣ܬ

ܶ
ܐ، ܕܽܡܘܶܫܐ ܕܐܰ̈ܝܟܰ̈ܢ ܐ

ܢܳܐ ܶܒܗ ܐܠܐ 
ܳ
ܘ̣ܽܟ

ܽ
ܪ، ܕܬ ܡܰ̈

ܳ
ܠ ܢܰ̈ܦܶܫܗ ܐ ܩ ܕܰ̈ܠܳܗܶܕܐ ܥܰ̈ ܕ ܕܰ̈ܠܥܽܘܗܳܕܳܳܢ ܫܒܰ̈ ܠ ܨܰ̈ܠܳܡܐ ܚܰ̈ ܡܘܥܰ̈

ܶ
ܠ ، ܳܣܐ ܐܠܐ ܥܰ̈

ܶ
 ܐܠܐ ܳܣܗܳܕܐ ܳܗܶܕܐ ܐ
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ܪ ܠ̣ܳܟܳܐ ܶܥܫܬܰ̈ ܠܳܟܐ ܕܫܢܺܝ̣ܓ ܒܽܚܘܳܒܐ ܕܡܰ̈ ܽܡܘܙ ܡܰ̈
̈ܰ
 .ܬ

ܪ ܐ ܕܒܰ̈
ܳ
ـܝܽܘ̣ܬ ܐ ܘܚܰ̈

ܳ
ܢ ̱ܐܳܢܽܫܘ̣ܬ  .ܕܶܡ̣ܬܪܶܚܡ ̱ܗܳܘܐ ̣ܡܶ

ܪ ܢܗܰ̈ ܝܳܐ ܘܰ̈
ܶ
ܺܣܝܡ ܽܩܘܒܶܠܗ ܰܠ ܗ ܘܒܰ̈

ܶ
ܠ ܺܟܐܢܽܘ̣ܬ  .ܥܰ̈

ܪ܀
̈ܰ
ܦ ܠܽܟ ܐ̣ܰ̈ܬ

ܳ
ܐ ܘܐ ܐ ܕܳܗܶܕܐ ܒܺܪ̣ܝܳ

ܳ
ܝܽܡܘ̣ܬ  ܠܳܘ̣ܬ ܥܠܰ̈

 
ܰ̈̈ܘܺܡܝܢ ܢܦܰ̈ܩ ܠܽܛܘܳܪܐ ܶܡܰܽܛ  ܢ ܝ ܕ ̣ܡܶ ܝܳܕܐܒܚܰ̈  .ܨܰ̈

ܘ ܩܰ̈ܝܳܕܐ ܐ ܢ̣ܦܰ̈ܠ ܒ̣ܓܰ̈
ܶ
ܝܢ̣ܳܬ ܳܥ̈ܒ ܰ̈ܪ ܒܰ̈ ܘ ܡܕܰ̈ܝ  .ܟܰ̈ܕ ̱ܗܽ

ܳܕܐ  ܒܺܒܝܽܫܘ̣ܬ ܓܰ̈
ܳ
ܳܚܐ ܕܺܕܝܳܙܐ ܢܺܟܝܐܠ  .ܒܢ̈ܶܫܶܒܐ ܘܦܰ̈

ܰ̈ܺܕܝܳܕܐ܀ ܘ ܝ ܽܡܘܙ ܪܺܚـܝܳܡܐ ܗܰ̈ ܡܳܚܐ ܒܩܰ̈̈ܪܶܢܗ ܠܬܰ̈  ܘܰ̈
 

ܐ ܒܳܗܳܳܢ ܶܛܳܒܐ ܳ ܠ ܶܒ̈ܪܳܝ̣ ܳܫܐ ܥܰ̈ ܟ ܚܰ̈  .ܐܰ̈ܡ̣ܠܶ
ܐ ܡܶܠܝܢ ܒܽܠܘܳܒܳܒܐ

ܳ
ܝܡܘ̣ܬ ܐ ܘܰ̈ܥܠܰ̈

ܳ
ܝܽܘ̣ܬ ـ  ܠ ܚܰ̈  .ܥܰ̈
ܠ ܐܰ̈ܺܡܝܪܳ  ܳܳܢ ܪܺܚـܝܳܡܐ ܘܳܛܳܒܐܥܰ̈

ܳ
 .ܐ ܢܰ̈ܚܺܫܝܪ̣ܬ

ܳܒܐ܀ ܫܶܕܐ ܒܓܰ̈ ܺܪܝܳܪܐ ܘܰ̈ ܘ ܡܰ̈ ̣ܬܩܰܶܛ ܒܽܓܘܢܳܚܐ ܗܰ̈
ܶ
 ܕܐ
 

ܪ ܠ̣ܳܟܳܐ ܶܥܫܬܰ̈ ܽܡܘܙ ܡܰ̈
̈ܰ
ܐ ܕܬ

ܳ
ܘܬ  .ܶܫܡܥ̣ܰ̈ܬ ܶܛܳܒܐ ܕܡܰ̈

ܪ ܦ ܘܡܛܰ̈
ܳ
ܳܫܐ ܐ ̈ܝܢܶܝ̇ܗ ܶܕ̈ܡܶܥܐ ܕܚܰ̈ ܢ ܥܰ̈ ̈ܠܝ ̣ܡܶ  .ܫܚܰ̈

ܕܰ̈ܪ ܽܡܘܙ ܘܶܕ̈ܡܶܥܝ̇ܗ ܒܰ̈
̈ܰ
ܠܳܟܐ ܬ ܺܒܝܳܒ̇ܗ ܡܰ̈ ܠ ܚܰ̈  .ܥܰ̈

ܠ̣ܳܟܳܐ  ܠ ܪܺܚـܝܳܡ̇ܗ ܳܗܝ ܡܰ̈ ̣ ܥܰ̈ ܪ܀ܒ̣ܳܟܳ  ܘ̱ܐܚ̈ܳܪܳܶܢ ܘܣܛܰ̈
 

ܐ
ܳ
ܠ̣ܳܟܳܐ ܕܫܰ̈ܺܦܝ̈ܳܪ̣ܬ ܫܝܽܘܠ ܳܗܝ ܡܰ̈ ̣ܬ ܠܰ̈  .̣ܢܶܚܬܰ̈

ܳܐ ̣ ̣ ܫܝܽܘܠ ܘܕܠܽܟ ܶܚ̣ܫ̣ܳܟܳ ܠܳܟܰ̈ ̇ܗ ܡܰ̈
 .ܠܳܘ̣ܬ ܳܗܝ ܳܚ̣ܬܳ

ܐ
ܳ
̣ܬ ̈ܘܳ ܺܒܝܳܒ̇ܗ ܕܶܠܒܰ̈ ܘ ܚܰ̈ ̣ܬ ܶܡܢ̇ܳܗ ܠܗܰ̈ ܠܰ̈

ܶ
 .ܘܫܐ

ܐ܀ ̣ܬܳ
ܳ
 ܳܥ̈ܩ

ܳ
ܘܘܳܗܝܳܐ ܘܕܐܠ

ܽ
 ܬ
ܳ
ـܝܳܐ ܘܚܺܠܝܳܡܐ ܕܐܠ  ܚܰ̈

 
ܠ ܳܗܕ  ̇ܗ ܶܪ̣ܓܙ̣ܰ̈ܬ ܽܪܘ̣ܓܳܙܐ ܪܰ̈ܳܒܐ ܥܰ̈ ܐܳܚ̣ܬܳ  .ܒܥ̣ܳܬܳ

ܐ ̣ܳܟܳܐ ܺܕܝܠܝ ܒܳܗܶܕܐ ܳܦ̣ܬܳ  .ܐܰ̈ܝܟܰ̈ܢ ܳܥܒܪܰ̈ܬܝ ܠܡܰ̈ܡܠܰ̈
ܐ
ܳ
ܘ̣ܬ ܠ ܠܳܘ̣ܬܝ ܠܳܗܶܕܐ ܗܰ̈ ܬܝ ܐ̱ܠܳܢܫ ܦܳܣܳܣܐ ܠܶܡܐܥܰ̈  .ܕܠܰ̈

ܐ܀
ܳ
̣ܬ
ܳ
ـܝܳܐ ܠܺܒܝܳܫܐ ܠܽܒ̈ܘܶܫܐ ܘܶܒܠܥܳܕ ܐ ܘ ܚܰ̈  ܟܰ̈ܕ ̱ܗܽ

 

ܪܶܕܐ ܟܺܡܝܺܪܝܢ  ܝܳܕܳܥܐ ܐ̱ܰ̈ܢܬܝ ܕܘܰ̈
ܳ
̣ ܕܐܠ ܢܬܝܰ̈

ܪ ܦܰ̈  .ܶܥܫܬܰ̈
ܽܡܘܙ ܳܢܛܺܪܝܢ ܐ ܠܬܰ̈ ̈ܝܳܡ̣ܬܳ ܡ ܥܠܰ̈ ̈ܝܶܡܐ ܪܺܚـܝܶܡܐ ܥܰ̈  .ܥܠܰ̈

ܐ 
ܳ
ـ̈ܝܳܘ̣ܬ ܦ ܚܰ̈

ܳ
ܶܟܝܢܘܐ  .ܠܶܥܣܳܒܐ ܪ̣ܰ̈ܓܝܳܐ ܶܡ̱ܢ ܙܰ̈ܒܢܳܐ ܡܣܰ̈

ܺܓܝ ܠܺܗܝܺܩܝܢ܀ ܠ ܢܽܘܳܚܶܡܗ ܣܰ̈ ܗ ܟܝܳܢܳܐ ܥܰ̈
ܶ
 ܘܽܽܟ
 

ܺܓܝ ܪܰ̈ܳܒܐ ܳܘ̇ܗ ܕܰ̈ܫܝܽܘܠ ܗܳܘܐ ̱ܗܳܘܐ ܙܰ̈ܘܳܥܐ ܣܰ̈  .ܒܓܰ̈
 ܘܪܰ̈ܘܳܒܐ

ܳ
ܠ ܢܽܘܳܩܳܫܐ ܘܳܩܐܠ ܬܬܺܥܝܪ ܥܰ̈

ܶ
ܽܡܘܙ ܐ

̈ܰ
 .ܬ

ܠ̣ܳܟܳܐ ܕܰ̈ܫܝܽܘܠ ܐ̣ܰ̈ܝܟ ܕܩܳܪܳܒܐ ܪ ܘܡܰ̈ ܝܢ̣ܳܬ ܶܥܫܬܰ̈  .ܒܰ̈
 
ܳ
ܠܳܟܐ ܪܺܚـܝܳܡܐ ܘܐ ܽܡܘܙ ܡܰ̈ ܺܒܝܳܒܐ܀ܶܢܫܩ̣ܰ̈ܬ ܠܬܰ̈  ܦ ܚܰ̈

 
ܽܡܘܙ ܪܺܚـܝܳܡܐ ܒܝܰ̈ܪܳܚܐ ܕܢܺܝܳܣܢ

̈ܰ
ܡ ܶܠܗ ܬ ̣ܬܢܰ̈ܚܰ̈

ܶ
 .ܐ

̇ܗ ܘܽܦ̈ܘܶܡܐ ܳܓ̈ܚܳܟܢ
ܳ
ܐ ܒܐܰ̈ܪܳܥܐ ܽܽܟ

ܳ
 .ܗܳܘ̣ܬ ܦܺܨܝـܽܚܘ̣ܬ

ܳܡܢ
̈ܰ
ܐ ܳܗܪܳܟܐ ܘܬ

ܳ
̱ܢܳܬܐ ܚܕܰ̈ܬ ܠ ܽܫܘܳܪܝܳܐ ܕܫܰ̈  .ܥܰ̈

̈ܠܝܳܢ܀ ܐ ܘܺܦܐܶܪܐ ܡܰ̈
ܶ
̈ܒ
̈
ܳܒ ̈ܪܶܓܐ ܒܠܽܟ ܗܰ̈ ܐ ܘܡܰ̈

ܶ ܢ̈  ܓܰ̈
 

ܐ
ܳ
ܠ ܐܰ̈ܪܳܥܐ ܳܛܒ ܦܺܨ̣ܝـܽܚܘ̣ܬ  .ܒܝܰ̈ܪܳܚܐ ܕܢܺܝܳܣܢ ܗܳܘܐ ܥܰ̈

ܐ
ܳ
ܐ ܕܽܣܘܪܝܳـܝܽܘ̣ܬ

ܳ
̱ܢܳܬܐ ܚܕܰ̈ܬ  .ܗܳܘܐ ܽܫܘܳܪܝܳܐ ܕܫܰ̈

ܐ
ܳ
ܦ ܳܓـܽܠܘ̣ܬ

ܳ
ܘ ܶܒܬ̣ܝ ܢܰ̈ܗܺܪܝܢ ܘܐ  .ܘܳܗܐ ܶܡ̣ܬܚܰ̈ܓܝܳܐ ܒ̣ܓܰ̈

ܐ܀
ܳ
ܗܶܘܐ ܒܺܪܝ̣ܳܟܳܐ ܠܠܽܟ ̱ܐܳܢܽܫܘ̣ܬ

ܶ
̱ܢܳܬܐ ܬ  ܘܳܗܶܕܐ ܫܰ̈

 
 
 

ܝ
ܺ

 ܰܓܒܺܪܪܝܶܠ ܐܶܒܬ̣ܝ ܶܥܢܺܓܝܺܠ
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ܝܢ ܠ̱ܗܘ ܕ ܒܢܺܝܳܣܢ ܒܰ̈ ܠܚܰ̈ ܳܕܪ ܘܰ̈
ܳ
ܘܶܡܶܒ̣ܬܪ ̱ܗ̣ܘ ܶܫܒܝܳܐ ܕܳܦ̈ܪܳܣܶܝܐ .ܣ̣ܝܩܘܡܐ ܕܶܥܣܪ̣ܝܢ ܒܐ

ܳܦ̈ܪܳܣܝܐ ܘܺܣ̣ܝܶܡܢܢܶܝ ܥܝ̈ܳܕܐ، ܠܳܒܶܒܝܠ ܝܕܰ̈ܢ ܺܡ̣ܝܶܕܢܢܶܝܠܰ̈
̈ܰ
݂ܬ ܫܠܳܡܢ̈ܘܳ ܡܰ̈ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܘ̱ܗܰ̈ ܰ̈ܶܒܐ ܡܰ̈ ̈ܰ  ܳܓ̣

ܝܶܝܗ ܕܐ ܕ̱ܗܘ ܢܰ̈ܘܳܪܘܙ ܕܶܟܬܝܝܐ ܡ̣ܝܳܕܐ. ܠܪ̣ܘܚܰ̈ ̣ܬܐܠ ܕ̱ܗ̣ܘ ܶܥܐ ܕ ̱ܗ̣ܘ ܡܰ̈ ܥܝ̈ܳܕܰ̈ܢܝ̣  ̣ܟܶ  .ܡܰ̈
ܠ̈ܩܐ ܬܐܦܰ̈

ܳ
ܬ̈ܠ ܗ ܠܰ̈

ܶ
̣ܰ̈ܬ ܫܥܬ̣ܺܝ̣

ܶ
ܠ ܫ̣ܰ̈ܒܥܐ ܽܠ̈ܘܶܚܐ ܕ̱ܗ̣ܘ  ̱ܗ̣ܝ ܬ ܐ ܥܰ̈ ܳܟܶܡܦܳܠ̣ܓܐ ܘܬ̣ܟ̣ܝ̣ܒܳ

ܗ.ܝܢܳܐܛܽ 
ܶ
̣ܬ
̈ܰ
ܝܢ  ̱ܗ̣ܝ ܽܫܘܺܥܬܝ̣ܬ ܝܶܕܗ ܕܶܡ̱ܢܒܰ̈ ܡܽܡܘܙ ܘ̱ܗ̣ܝ ܩܳܝܡܬܰ̈

̈ܰ
ܘܬܐ ܕܬ ܠ ̱ܗ̣ܘ ܡܰ̈ ܳܟܡܰ̈ܚܟܝܳܐ ܥܰ̈

ܐ، ܘ̱ܗܝ̣  ̣ ܡܬ̣ܝ̈ ܝܶܕܗ ̱ܗܰ̈ ܪ ܡ̱ܗ̣ܝ ܩܝܰ̈ܡܬܰ̈ ܐ ܶܒ̣ܬܶ ܘܝܐ ܶܒܒܪ̣ܝ̣ ܕ̣ܘ̣ܬܐ ܕܗܰ̈ ܐ .ܚܰ̈ ܫܥܬ̣ܝ̣
ܶ
ܠܦ̣ܘ̣ܬ ̱ܗ̣ܝ ܬ

ܕ ܒܢܺܝܳܣܢ ̱ܗܘ ܐ ܒܚܰ̈ ܡܬ̣ܝ̈ ܝܢ ̱ܗܰ̈ ܡܽܡܘܙ ܩܰ̈ܶܝܡ ܶܡ̱ܢ ܒܰ̈
̈ܰ
  .ܬ

ܐ̣ܬܝܐ ܕ̱ܗ̣ܘ ܪܒ̣ܝܥܐ ̱ܕ̣ܬܐ  ̱ܗܘ̣  ܘܒ̱ܗ̣ܘ ܡܰ̈ ̈ܝܐ ܶܡܚܰ̈ ـܐ ܚܶܪܬܐ ܳܟܡܰ̈ܶܚܣ ܘܚܰ̈ ܟܝܳܢܳܐ ܢܰ̈ܩܠܰ̈
ܗܕ̱ܗܝ̣  ܠ ܳܦ̣ܬܰ̈ ܶܪܝܢܕܳܕܥ̈ܪܝ ܥܰ̈ ܳܕܪ . ܐܰ̈ܪܥܐ ܳܟܡܫܰ̈

ܳ
ܠܽܦܘ݂ܬ ̱ܗ̣ܝ ̣ܝܕܰ̈ܥܳܬܐ ܕ̱ܗ̣ܘ ܝܽܘܠܳܦܢܳܐ، ܐ ܘܰ̈

ܰ̈̈ܪܚܐ ܝ ̱ܕ̣ܬܐ ܘܢܺܝܳܣܢ ܶܢܝ ̱ܗܰ̈ ܶܪܝܢ ܶܡ̱ܢ ܚܰ̈ ̈ܝܶܐ ܳܟܡܫܰ̈ ܚܰ̈  .ܕܐܰ̈ܶܒܗ ̱ܗܰ̈
ܕ ܒܢܺܝܳܣܢ ܕܟܬ̣ܝܝܳܐ ܺܪܝܫܰ̈ܗ ܕ̱ܗܝ̣  ̣ܬܘܳܪܝܐ ܘܒܶ  ܚܰ̈

ܳ
̱ܢܳܬܐ ܐ ܳܢܝܳܐ ܫܰ̈ ܘܡ݂ܬܳ

ܽ
ܦ ܽܥܘܕܳܥܳܕܐ ܐ

ܳ
ܗ ܒܙܰ̈ܒܢܐ ܐ

ܳܢܝܳܐ ܫܥܬ݂ܺܝܳ
̈ܰ
ܳܢܝܳܐ ܝܳܐ ܣܶܬܝ ܬ

ܳ
ܘ݂ܬ
ܽ
ܐ. ܘܝܳܪܬ

ܳ
ܘ݂ܬ
ܽ
̱ܗܢ ܐ̣ܰ̈ܬܪܰ̈ܳܘ̣ܬܐ ܕ̱ܗܝ ܳܳܓ ܘܟܬ̣ܝ̣ ܒܰ̈

ܪܶܟܐ ܐܰ̈  ܗܰ̈
ܶܘܗ ܕܰ̈ܐܰ̈ܳܘ̈ܘܳܶܢ ܢܰ̈ܥ̣ܝ̈ܡܐ ܕܰ̈ܳܢ ܒܓܰ̈ ܰ̈ܐ ̱ܗܘ ܶܥܐ  . ܳܟܡܥܰ̈ܕܥܺܕܝܢ

ܳ
ܐܠ
ܶ
ܰ̈ܐ ̱ܗܘ  ܐ ܒܶܒܬ݂ܝܢܰ̈ܗܪܝܢ،ܳܟܡܥܰ̈ܕܥܺܕܝܢ

 
ܽ
݂ܬ
ܳ
̱ܢܳܬܐ ܐ ܕܰ̈ܳܳܢ ܕܺܪܝܫܰ̈ܗ ܕ̱ܗ̣ܝ ܫܰ̈ ܕܶܥܐ ܐ ܚܰ̈

ܳ
ܗ̈ܕܐ ܪܰ̈ܒܐ  ܘܳܪܝ ܘܰ̈ ܠ ̱ܗܰ̈ ̈ܪܶܓܐ ܘܥܰ̈ ܡܰ̈ ܠ ̱ܗܰ̈ ܒܢܺܝܳܣܢ ܥܰ̈

ܐ ܡ̈ܕܺܝܢ݂ܳܬܳ ܪ̣ܒܰ̈ܠ ܡܰ̈ ܪܶܕܐ ܕܠܰ̈ ܘܰ̈ ܝܢ ̱ܗܰ̈ ܙܰ̈ܠ̈ܓܐ ܕܗ̣ܝ ܶܫܡܳܫܐ ܫܰ̈ܚ̣ܝܢܬܐ ܘܒܰ̈ ܬ ̱ܗܰ̈ ̣ܬܐ،ܘܬܚܰ̈ ܰ̈̈ܘܳ ܪܝ ܩܰ̈  ܘܡܰ̈
ܘܬܦܝ̣  ܦܨ̣ܝܚ̣ܘ̣ܬܐ ܳܟܶܡ̈ܫܬܰ̈ ܐ ܘܒܰ̈

ܳ
ܽܕܘ݂ܬ ܝܳܐ ܕܳܢ̈ܫܐ ܒܚܰ̈ ܦܰ̈

̈
ܳܡܐ ܕܰ̈ܰܐ

̈ܰ
ܢܶܐ ܕܬ ܽܫ̈ܘܫܰ̈ ܢܳܐ  ܘ̱ܗܰ̈ ܒ̱ܗܘ ܙ̣ܘܝܳܚܰ̈
ܕܰ̈ܳܢ  ܕ ܒܢ̣ܝܳܣܢܕ̱ܗ̣ܘ ܶܥܐ ܳܢܝܐ ܕܚܰ̈   .ܐ̣ܘܡ̣ܬܳ

ܶܙܡ
ܳ
ܺܓܝ ܝܺܺܨܝܳܦܝܐ ܘܽܳܟ ܕܰ̈ܢܐܣܰ̈ ܫܰ̈ܢ  ̱ܗܘ ܶܥܐ ܰ̈ܐ ܶܠܗ ܡ̱ܗܘ ܐܰ̈ܒܳܕܳܳܢ ܠܰ̈ ܕܳܗܶܘܳܢܰ̈ ܶܠܗ ܳܡܳܪܐ ܘܕܶܢܛܪ̣ܝܢ

ܶܟܪ ܘ݂ܟܰ̈ܐ. ܕܐܠ ܡ̣ܝܣܰ̈ ̱ܗܢ ܥܝ̈ܳܕܰ̈ܝܕܰ̈ܢ ܟܘܰܠܶܗ ܘܠ̱ܗ̣ܝ  ܘܗܰ̈ ܶܙܡ ܶܙܕ ܕܳܗܶܘܳܢܰ̈ ܳܡܪܐ ܠܰ̈
ܳ
ܣܶܬܝ ܽܳܟ

ܝܕܰ̈ܢ ܒ̱ܗܝ̣ 
̈ܰ
ܪܕܘ̣ܬ  .ܳܳܓ̣ܘ̣ܬܐ ܡܰ̈

ܢ ܕ ̱ܗܰ̈ ܐ ܐܰ̈ܕܫ̱ܰ̈ܢܬܐ ܣܶܬܝ ̣ܟܶ
ܶ ܫܢ̈
ܶ
ܕ ܒܢ̣ܝܳܣܢ ܒ̱ܗ̣ܘ ܣܶܘܝܕ  ܐ ܢ ̱ܗ̣ܘ ܶܥܕܰ̈ܳܢ ܕܚܰ̈ ̣݀̈ܝ ܡܥܰ̈ܝܰ̈ܕ ܠܰ̈ ܕܫܰ̈ܦ̣ܝܥ

ܗ ܐ ܟ̣ܘܠܰ̈ ܳܢܰ̈ ܪ̣ܝܫ ܫ̱ܰ̈ܢܬܐ،  .ܘܶܒܒܪ̣ܝ̣ ܗ ܶܟܐܡ̱ܪܺ
ܶ
̣ܬ ܡ ܗܰ̈ ܳܗܘܝܳܐ ܒܪ̣ܝ̣ܳܟܐ  7676ܕ( ܐܰ̈ܟܬ̣ܝܘ)ܥܰ̈

̣ܬܘܳܪܝܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܟ̣ܘܶܠܗ ܠ̱ܗܘ
ܳ
ܡܐ ܐ  .ܥܰ̈

 
 ܫܡܥܘܢ ܒܪܡܥܢܐ                                 

Simon Barmano 
www.hujada.com 08-04-2014܇ 
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  ܐܟ̣ܝܬܘ ܪܝܰܫܗܕ̱ܗܝ̣ 
ܳ

 ܫ̱ܢܬ
ܘܐܬܝܐ ̱ܪܣܘܐܝܬܳܝܐ ܪܟܬ̣ܝܘ ܐܝܰܫܗܐ̱ܗ̣ܝ ܫ̱ܢܳܬܐ

ܽ
 4106=7676ܐܒܢܝܣܢ  1 ܪܬ

ܰ̈ܐ  ܽܒ̱ܗܘ ܽܦܘܪܳܣܐ ܕ̱ܗ̣ܘ ܥ̣ܘܕܳܥܕܐ ܕܪܝܫܰ̈ܗܿ  ܕ ܒܢ݂ܝܣܢ، ܳܟܶܡܦܳܨܚ̣ܝܢ ̣ܬܘܳܪܝܐ ܕܚܰ̈
ܳ
ܺܕ̱ܗ̣ܝ ܫ̱ܰ̈ܢܬܐ ܐ

ܰ̈ܐ  ܝܢ ܡ̱ܪܺ
ܶ
ܡܐ 7676ܫ̱ܢܬܐ ܐ̣ܬܘܳܪܝܐ̱ܐܣܘܪܝܬܳܝܐܕ ܪ̣ܝܫܰ̈ܿܗ ܺܕ̱ܗܝ̣ ܕܐ ܠ ̱ܗ̣ܘ ܥܰ̈ ܳܗܘܝܳܐ ܒܪ̣ܝ̣ܳܟܐ ܥܰ̈

ܗܿ  ܐ݂ܬܘܪܝܐ  .ܣܘܪܝܝܐ ܕܳܟܳܚܶܝܢ ܺܒ̱ܗ̣ܝ ܒܺܪ݂ܝܐ ܽܟ̣ܘܠܰ̈
ܢܳܐ ܙܰ̈ܒܢ̈ܐ ܩ̱ܰ̈ܕܳܡ̈ܝܶܐ ̱ܗ̣ܘ ܙ̣ܘܝܳܚܰ̈ ܳܕܪ  ܒܰ̈

ܳ
ܰ̈ܪܚܐ ܕܐ ܕ ܕ̱ܗ̣ܘ ܝ ܶܪܐ ̱ܗܘܐ ܶܡܐ ܥܣܪ݂ܝܢ ܘܚܰ̈ ܕ ܒܢ̣ܝܶܣܢ ܡܫܰ̈ ܕܚܰ̈

ܐ ܳܗܠ ܡ ̱ܗܘܰ̈ ܕ ܒ ܘܡܕܰ̈ܘܰ̈ ܪ ܝܘ̈ܡܝܢ . ܢ݂ܝܣܢܠ̱ܗ̣ܘ ܝܰ̈ܘܡܐ ܕܚܰ̈ ܘܟܬ̣ܝ̣ ܶܡ݂ܬܚܐ ܕܬܪܰ̈ܥܣܰ̈
ܐܰ̈

ܝ ܠܗ ܐ ܟ̣ܘܠ ܝܰ̈ܘܡܐ ܡܥܰ̈̈ܕܥܺܕ݂ܝ ̱ܗܘܰ̈ ܚܦ݂ܝܛ̈ܘ݂ܬܐ ܡܫܰ̈ܚ̈ܠܳܦ݂ܬ̣
ܝܕܰ̈ܢ، ܒܰ̈

̈ܰ
̣ܬ ܢ ܐܰ̈ܳܒ̈ܗܳ ܘܽܒ̱ܗ̣ܘ . ̱ܗܰ̈

ܢܐ ܶܡ̣ܬܚܐ ܕ̱ܗܘ
ܳ
ܕܐ ܕܰ̈ܚܕ ܒܢ̣ܝܳܣܢ ܶܒܛ ܕܺܥܐ ̈ܡܶܡܐ ܕܳܚܶܝܢ  ܥܰ̈ ܐ ܠܟ̣ܘܰܠܶܗ ܐܰ̈ܥܰ̈ ܽܪ̣ܘܫܳܡܝܐ ܗܘܰ̈

ܐ ܚܬ ̱ܗ̣ܝ ܫ̣ܘܠܳܛܢ̣ܘ̣ܬܐ ܕ̱ܗܝ ̱ܗܘܰ̈
̈ܰ
  ܬ

ܳ
ܠܟ̣ܘ̣ܬܐ ܕܐ   .̣ܬܘܪܡܰ̈

ܕ ܢ̣ܝܳܣܢ ܫ̣ܘܳܪܝܐ ܕܐ ܕܚܰ̈ ܐ  ̱ܗ̣ܘ ܺܥܐ
ܶ
ܬ ̱ܕ̈ ܫ ܠܒ̈ܘܶܫܐ ܚܰ̈ ̣ܒܶ

ܳ
ܰ̈ܐ ̱ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܐ ܽܳܟ ܐ ܝܳܐ، ܘܳܟܳܚܶܙܝܢ

ܶ
̣ܬ ̱ܕ̈ ̈ܝܐ ܚܰ̈ ܕܰ̈ܚܰ̈

ܪܕܐ ܘܰ̈ ܚ̣ܝ ܺܒ̱ܗܝ̣  ܒܰ̈ ܐ ܳܟܶܡܦ̈ܨܳ
ܳ
݂ܬ ܝ̈ܘܳ ܚܰ̈ ܳܢ̈ܫܶܐ ܘܰ̈ ܰ̈ܪ̣ܘܩ̣ܘ̣ܬܐ، ܘܽܟ̣ܘܰܠܶܗ ̱ܗܰ̈ ܕ  ܘܺܒ̱ܗ̣ܝ ܝ ܝܐ ܕܚܰ̈

̈ܰ
ܶܡܐ̣ܬ

ܐ . ܒܢ̣ܝܳܣܢ
ܳ
ܕܐ ܕ̱ܗ̣ܝ ܐܰ̈ܘܝ̣ܘ̣ܬ ܕ ܒܢ̣ܝܳܣܢ ̱ܗ̣ܘ ܺܥܐ  .ܺܚܐܪ̣ܘ̣ܬܐ ܝܐ ܘܺܕ̱ܗܝ̣ ܚܰ̈

ܬ̣ܝܩܐ ܰ̈ܪܳܚܐ  ܠܽܦܘ݂ܬ ̱ܗܘ ܽܣܘܪܳܓܳܕܐ ܥܰ̈ ܕ ܒ̱ܗ̣ܘ ܝ ܪܝܳܐ ܚܰ̈ ̣ܬܘܳܪܝܐ ܳܟܡܫܰ̈
ܳ
̱ܢܳܬܐ ܐ ܺܪܝܫܰ̈̇ܗܕ̱ܗܝ ܫܰ̈

ܕܰ̈ܳܳܢ . ܒܢܺܝܳܣܢ ܕ̱ܰ̈ܗܢ ܐܰ̈ܪܒܥܐ، ܐܰ̈ܘܺܟܬܝ݂  ܘ ̱ܗ̣ܘ ܶܥܐ ܘܳܪܝܶܐ ܡܥܰ̈̈ܕܥܺܕܝ ̱ܗܘܰ̈
ܽ
݂ܬ
ܳ
ܢ ܐ ܶܡܶܡܶܩܶܕܡ ̱ܗܰ̈

ܐ ܠܶܡ݂ܬܳܚܐ
ܺ
ܰ̈ܘ̈ܡ ܪ ܝ ܐ .ܕܰ̈ܬܶܪܥܣܰ̈

ܳ
ܕ݂ܬ  ̱ܗ̣ܘ ܙܰ̈ܒܢܳܢܳܐ ܳܟܢܶܳܦܠܘܠܽܦܘ݂ܬ ̱ܗܘ ܽܣܘܪܳܓܳܕܐ ܚܰ̈

 



181 
 

ܐ ̮ܠܢ ܩܰ̈ܪܝܳܒܐ
ܳ
ܐ ܐܼܬ

ܳ
ܫܪܼܝ ܠܝܰ̈ܘܳܡܐ ܬܪܰ̈ܝܳܢܳܐ ܕܡܰ̈ ܣܝܶܡܐ ܥܡ  11ܘܰ̈ ܐ ܒܰ̈ ܰ̈ܘܳܡ݂ܬܵ ܪܢܰ̈ܢ ܝ ܥܒܰ̈ ܐ ܘܰ̈

ܵ
ܳܣܥܘܶܪ

ܐ
ܳ
ܦܨܝܚܘ݂ܬ ܳܛܶܝܢ ܒܰ̈ ܐ ܕܐܠ ܶܡ݂ܬܶ

 ..ܚܳܕܶܕܐ ܝܘܡ݂ܬܵܳ
ܐ 
ܳ
ܫܪ݂ܝ ܟܫܰ̈ܪ ܠܿܗܰ̈ ܠܝ ܡܰ̈ ܡܰ̈

ܐ 
ܳ
ܬ ܡܕܰ̈ܒܳܪܢܘ݂ܬ ܳܗܶܕܐ ܒܶܥܠܰ̈

ܰ̈ܘܳܳܢ،  ܪܝ ܒܳܪܐ ܶܔܪܔܝܣ ܒܰ̈ ܕܚܰ̈
ܡܥܰ̈ܕܳܪܳܳܢ ܕܝܠܗ  ܐܫܘܪ ܘܰ̈

ܟܰ̈ܪܝܳܡܐ،ܘܐܣܝܐ ܐܒܪܗܡ 
ܝܰ̈ܣ  ܒܪܐ ܰܐܰ̈ ܐܦܪܡ، ܘܥܡ ܚܰ̈
ܡܘܪܰ̈ܐܕ ܕܳܛܶܢ̱ܘ ܽܽܟܿܗܰ̈ 

ܐ ܳܗܶܕܐ
ܳ
ܫܳܡܐ ܕܰ̈ . ܡܫܰ̈ܠܘ݂ܬ ܒܰ̈

ܰ̈ܢ ܠܗܘܢ  ܶܡܐ ܡܩܰ̈ܪܒܝܢ ̱ܕܵܳ ܗܰ̈
ܰ̈ܘܵܡܐ ܕܐܠܳ  ܐ ܝ ܬـܳܠ݂ܬܳ ܺܓܝ ܒܰ̈ ܥܝܒܝ ܣܰ̈

̈ܰ
ܢܝ ܬ ܫܪ݂ܝܐ ܟܘܠܽܗܘܢ ܗܰ̈ ܳܐ ܠܡܕܰ̈ܒܳܪܳܶܢ ܕܠܝ ܡܰ̈ ܶܗܢܬܳܝ݂

ܶ
ܬ

ܪܸܘ ܳܒܥܝܢܢ ܠܽܟ ܫܰ̈  .ܟܶܡܳܛܝܢ ܡܰ̈
ܶ
ܳܕܵܡܐ ܐ ܐܐ ܡܢ ܗܰ̈ ܓܶܝܵ ܒܕܘܡܝܰ̈ܢܳܐܣܰ̈ ܐ ܳܗܕܐ ܘܰ̈

ܳ
ܫܪ݂ܝ  .̱ܢܳܬܐ ܕܐ݂ܟ ܡܰ̈

ܐ ܕ ܒܫܰ̈ܳܒܐ ܒܳܫܥ݂ܬܳ ܳܡܐ ܕܰ̈ܒܝܘܡ ܚܰ̈
ܳ
ܒܚܘܬ  ܕܝܠܢ 21ܘܰ̈

ܳ
ܰ̈ܢ ܠܶܡ݂ܟܐܠ ݂ܽܟܢ

ܶ
ܰ̈ܘܳܡܐ ܐ ܶܦܠܳܓܐ ܕܝ

ܢ ܕܰ̈ܡܪܰ̈ܚܳܦܐ ̱ܗܳܘ݂ܬ 
̈ܰ
݂ܬ
ܳ
ܩܳܕܡ ܐ ܐ ܘܰ̈

ܳ
ܫܪ݂ܝ ܡ ܚܳܕܶܕܐ ܩܳܕܡ ܡܰ̈ ܰ̈ܢ ܽܽܟܰ̈ܢ ܥܰ̈ ܢܫܝܢ ܰ̈ܘܳܡܐ ܡܟܰ̈ ܕܦܰ̈ܠܓܗ ܕܝ
ܰ̈ܢ  ܐܘܡ݂ܬܳܢܝܳܐ ܕܝܶܠܦܢ

ܳ
ܪܢܢ  ܠܳܩܐܠ ܙܡܰ̈ ܠܳܦܢܐ ܥܙܝܙ  ܠܶܥܠ ܶܡܢ ܪܝܫܰ̈ܢ ܘܰ̈  ܕܡܰ̈

ܶ
ܶܠܗ ܡܢ ܶܡܐܠ

ܡ ܚܳܕܶܕܐ ܘܳܫܐ ܽܽܟܰ̈ܢ ܥܰ̈ ܒܩܝܢܳܬܐ .ܚܰ̈ ܐ)ܘܰ̈ ܩܘܒܰ̈ ܐ ܕܒܰ̈  (ܕܰ̈ܫܬܰ̈
ܐ ܝܽܘܠܳܦܢܳܐ،  ܬܳܘܐ،ܡܺܠܬ݂ܝܳ ܐ ܠܰ̈

̈ܰ
ܕܳܘ݂ܬ ، ݂ܟܶ ܐ ܽܽܟܗܰ̈

ܳ
ܠܟܘ݂ܬܐ ܪܰ̈ܒ݂ܬܐ، ܶܒܒܪ݂ܝ ܢ،ܡܰ̈  ܐܬܘܪ ܟܬܝ ܳܘܐ ܠܰ̈

ܐ܀
ܳ
̱ܢܳܒܪܘ݂ܬ  ܪܰ̈ܳܒܐ ܒܠܽܟ ܓܰ̈

ܳ
ܝܐܠ ܡ ܚܰ̈ ܐ ܥܰ̈

ܳ
ܪܕܘ݂ܬ ܐ ܡܰ̈  ܡܺܠܬ݂ܝܳ

ܳܡܐ ܣܘܪܝܝ ܘܪ ܝܳܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܕܥܰ̈
ܽ
ܬ
ܳ
ܳܳܢ ܣܘܪܝܝܐ،ܶܘܐܳܳܢ ܐ

ܶ
ܳܕܝܳܐ، ܐ ܡܰ̈ܢ ܽܟܰ̈ ܐ݂ܬܳܪܐ ܕܥܰ̈ ܐ،ܐܬܘܪ ܝܳܐ ܘܰ̈

ܬܘܳܪܝܳܐ܀
ܳ
ܳܕܝܳܐ،ܒܬܝܢܗܪܝܢ ܐ݂ܬܳܪܐ ܕܠܽܟ ܐ  ܽܟܰ̈

ܥܳܕܐ  ܦܳܪܬ ܳܶܢ، ܬܚܵܘܶܡܐ ܕܰ̈ܐ݂ܬܪܰ̈ܝܕܰ̈ܢ،ܘܰ̈ ܬ ܘܰ̈ ܝܕܰ̈ܢ، ܶܕܩܠܰ̈ ܰ̈ܐܪܥܰ̈ ܐ ܝ
ܰ̈ܝܳܵ ܐܐ ܫ̮ܢ

ܵ
ܳܦ ܶܡܢ ܫܰ̈ܒܥܳܐ ܰܐܰ̈

ܰ̈ܢ ܰ̈ܢ܀،ܝܳܗܒܝܢ ܥܶܠܝܢ ܐ ܕܐ݂ܬܘܪ ܒܢܺܝܢܶܘܐ ܕܡܰ̈
ܳ
݂ܬ
ܳ
ܰ̈ܢ ، ܺܠܝ ܐ ܰ̈ܘܳܡܐ ܳܕܥܺܪܝܢ  ܝ

ܬܳܝܐ ܢ ܠܘ ܒܰ̈ ܢ ܳܦ݂ܬܰ̈ ܰ̈ܢ ܽܗܘܠܰ̈ ܳܕܳܝ݂ ܒܝܺܪܝܢܢ ܒܪܰ̈ ܡ ܚܳܕܶܕܐ ܥܰ̈ ܐ ܥܰ̈
ܳ
ܢ ܟܳܡܐ ܽܨܘܳܪ݂ܬ ܪܠܰ̈ ܪܶܟܢ ܡܨܰ̈ܘܰ̈  ܳܒ݂ܬܰ̈

ܬܶܝܗ ܕܰ̈ܶܥܪ  ܺܛܝ ܒܫܰ̈ܝܢܳܐ ܠܒܰ̈ ܰ̈ܢ ܡܰ̈ ܕ ܶܡܢ ܢ ܢܰ̈ܥܝܵܡܐ.ܠܽܟ ܚܰ̈ ܡܐ ܶܦܐܡܰ̈  ܳܛܰ̈
ܽ
ܐܝܺܫ ܐ ܪ ̱ܐܳܳܢ ܦܰ̈  ܳܣܒܰ̈

ܐ ܝܻܩܰ̈ܪܬܢܬܝܐ 
ܳ
ܝ ܱܡܫܪܝ ܐܝܳܺܫܐ ܽܕܘ݂ܟܳܪܳܳܢ ̱ܗܺ ܰ̈ܢ ܦܺܨܝܳܚܶܝܐ ܘܦܰ̈ ܐ ܢܰ̈ܦܝܩܝܢ

ܵ
ܶܒ  . 1121.ܫ̣ܢܬܘܪܰ̈

      Aziz Hawsho    - ܥܙ̣ܝܙ ܰܚܘܳܫܐ
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ܡܫܪܝܬܐ ܫܢ̱ܬܢܝܬܐ ܝܩܪܬܢܝܬܐ ܢܘܩܙܬܐ 
 ܢܝܬܐ ܕܐܬܘܪ ܒܘܬܫܝܪܟܐ ܡܪܕܘܬ

ܐ ܫ̱ܢܳܬܢܬܳܝܐ ܕܐܼܝ 
ܳ
ܚܪܙܬ

̈ܰ
̱ܢܬܐ ̮ܩܕܡܬܝܐ ܕܰ̈ܒܕܘܡܝܳܐ ܳܗܳܳܢ ܠܦܘܼܬ ܬ ܙܒܰ̈ ܐ ܕܠܰ̈

ܳ
ܬ ܱܡܫܪܼܝ ܟܣܰ̈ ܬܛܰ̈

ܶ
ܐ

ܢ ܘ ܽܚܘܕܳܪܐ ܺܕܝܠܰ̈  .ܒܿܗ ܽܦܘܣܳܩܢܐ ܥܝܳܳܕܝܳܐ ܒܼܓܰ̈
ܿܗ ܠܝ  ܶܪܐ ܠܰ̈ ܫܪܼܝܐܡܫܰ̈ ̱ܢܳܬܐ ـ 52ـ52ـ52 ܡܰ̈ ܐ ܕܰ̈ܒܝܰ̈ܪܳܚܐ ܬܡܘܙ ܫܰ̈

ܵ
ܐ ܝܰ̈ܘܶܡ ܗܘܼܟܰ̈ܐ  5102ܬܳܠܼܬܳ

ܝܡܼܬܐ  ܝܶܡܐ ܘܥܠܰ̈ ܙܽܥܘܶܪܐ ܥܠܰ̈ ܐ ܪܰ̈ܶܒܐ ܘܰ̈
ܳ
ܝ ܝܺܩܪܬ ܿܗ ܸܗܺ ܫܰ̈ܢ ܽܟܘܠܰ̈ ܝܳܒܐ ܠܰ̈ ܫܪܼܝܐ ܡܛܰ̈ ܝ ܡܰ̈ ̱ܗܺ

ܐ ܩܰ̈ܪܝܒܳܬܐ ܶܠܦܶܠܢ 051ܩܰ̈ܺܪܝܳܒܐ 
ܳ
ܐ ̱ܗܺܝ ܕܘܬ݂ܟ  .ܢܰ̈ܦܵܫܼܬܳ

ܐܪܰ̈ ܫܰ̈ܦܝܳܐ ܫܡܰ̈ܝܐ 
ܳ
ܣܵܝܶܡܐ ܐ ܐ ܒܰ̈

ܶ
ܰ̈ܘܵܡ ܢ ܝ ܪ ܠܰ̈ ܥܒܰ̈ ܰ̈ܕܡܰ̈ ܠ ܝ ܐ ܫܰ̈ܚܝܢܳܬܐ ܥܰ̈ ܘܰ̈ ܡ ܗܰ̈ ܐ ܥܰ̈  ܫܦܬܼܝܳ

ܣܝܳܡܐ ܡ ܟܝܳܢܳܐ ܒܰ̈ ܐ ܘܥܰ̈ ܶܝܵ ܐ ܕܡܰ̈  .ܝܰ̈ܡܼܬܳ
ܝܳܡܼܬܐ ܚܺܦܝܶܛܐ ܪܬܝܢ ܥܠܰ̈

̈ܰ
ܡ ܬ ܐ ܥܰ̈

ܶ
ܰ̈ܘܵܡ ܐ ܝ ܫܰ̈ܢ ܐܬܳܠܼܬܳ ܐ ܠܰ̈ ܐ ܡܠܬܼܝܳ

ܳ
ܚܶܪܙܬ

̈ܰ
ܢ ܬ  ܐܼܝ ̱ܗܳܘܐ ܠܰ̈

ܡ ܙܥܘܶܪܐ ܐ ܥܰ̈
ܵ
ܐ ܘܰ̈ܫܔܝܶܡ

ܵ
ܐ ܕܐܻܝܰ̈ܐ ܦܘܺܠܝ ܐܡܝܢܐܝ ܚܦܝܶܛ

ܳ
ܪܬ ܡ ܡܝܰ̈ܩܰ̈ ܘܳܫܐ ܥܰ̈ .  ܶܣܠܡܰ̈ܐ ܚܰ̈

ܫ
ܶ
ܫܰ̈ܢ ܐܙܽܥܘܶܪܐܐܻܝܼ ̱ܗܳܘܐ ܠܢ ܬ  ܡܫܰ̈ܶܚܠܶܦܐ ܠܰ̈

ܶ
ܐ ܕܰ̈ܙܥܘܶܪܐ. ܶܬܶܥܢܵܝܐ ܟܺܪܝ݂ܟܳ

ܶ
ܕ ܬ  ܚܰ̈

ܐ ܶܝܵ ܠ ܠܝ ܝܰ̈ܡܳܬܐ ܕܰ̈ ܡܰ̈  ܥܰ̈
ܶ
ܘ ܩܰ̈ܪܩܘܵܪܐ ܝ . ܒ݂ܓܰ̈ ܢ ܡܘܳܪܝܳܐ ܕ̰ܗܺ ܕܰ̈ܬܪܝܢ ܐܝ ̱ܗܳܘܐ ܠܰ̈
 
ܳ
ܪܳܢܢ ، ܐܣܶܦܪܝ݂ܓܐܠ ܢܳܐ ܐܰ̈ܥܒܰ̈ ، ܕܰ̈ܒܥܘܡܶܪܐ ܡܫܰ̈ܶܚܠܶܦܐ ܗ݂ܟܰ̈

ܳ
ܐܠ ܣܦܝܪܣܰ̈

ܶ
ܡ ܐ ܣܦܝܪ ܐܝܳܕܐ،ܘܥܰ̈

ܶ
ܐ

ܒ ܐ ܳܗܶܕܐ ܘܰ̈
ܳ
 ܝܰ̈ܘܡܝܢ ܕܰ̈ܒܡܰ̈ܫܪܼܝ

ܳ
ܬܠܼܬܐ ܡ ܠܰ̈ ܣܝܡܳܬܐ ܥܰ̈ ܡ ܚܘܳܒܐ ܒܰ̈ ܣܝܳܡܐ ܘܥܰ̈ ܡܘܳܙ݂ܓܐ ܒܰ̈

 ܘܰ̈ܠܣܝܥܳܬܐ . ܓܒܝܢܳܐ ܶܥܳܠܝܳܐ
ܶ
ܐ ݂ܐܚܶܪܳܢ

ܵ
ܬܘܒ ܗܳܘܐ ܠܢ ܶܡܶܕܡ ܡܫܰ̈ܚܠܳܦܐ ܥܠ ܡܶܫܪܳܝܼ

 ܒܝܰ̈ܘܳܡܐ 
ܳ
ܫܰ̈ܢ ܛܘܝܳܒ ܶܡ݂ܟܐܠ ܼܬ ܦܘܣܳܩܢܳܐ ܠܰ̈ ܐ ܶܢܣܒܰ̈ ܐ  1ܡܕܰ̈ܒܳܪܢܬܼܝܳ

ܳ
ܩܚܘ݂ܬ ܙܰ̈ܒܢܝܢ ܥܡ ܦܐܶܪܐ ܘܰ̈

ܗܳܘܝܳ  ܐ ܠܰ̈
ܳ
ܼܬ
ܶ
ܐ ܐ
ܶ
ܝܵܡ ܳܒܐ ܕܰ̈ܥܠܰ̈ ܫܬܑܝܐ ܶܡܢ ܓܰ̈ ܐ ....  ܐܥܡ ܠܟ ܙܳܳܢ ܕܡܰ̈ ܝܳܡܼܬܵ ܥܠܰ̈ ܐ ܘܰ̈

ܵ
ܶܢܶܫ

ܰ̈ܵܘܶܡܐ ܕܒܡܰ̈ܫܪܝܐ ܐ ܝ ܶܣܡܘ ܒܶܡܼܬܳܚܐ ܕܰ̈ܬܳܠܼܬܳ  ..ܒܰ̈
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