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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. 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.
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Förord - ordföranden har ordet
Vi lägger ytterligare ett år
bakom oss och jag ska försöka
kort sammanfatta styrelsens syn
på året som gått. I skuggan av
100 årsminnet Seyfo pågår ånyo
Seyfo i våra hemländer.
Tvångskonverteringar,
massmord,
bestialiska
halshuggningar, slavmarknader,
flyktingkatastrofer och andra
vidrigheter man hade hoppats
hade förpassats till historien en
gång för alla sker här och nu.
Prövningarna för Assyrierna i hemlandet är enorma. Dessa hemskheter har nog inte
undgått någon av oss. Samtidigt måste AKC´s verksamhet fortlöpa. Jag vill gärna
sammanfatta det med 3 steg framåt och två steg bakåt. Låt oss göra en återblick
kort på vad som har hänt i föreningen.
Ungdomarna i föreningen har lyckats arrangera Asharidu Cup, fotbollsturnering,
med fantastiska resultat och detta kulminerade i en sprakande fest med Linda
George som sent kommer glömmas.
Dawmo verksamheten skapar underverk
med ytterst begränsade resurser. Ett stort
tack till personalen och alla deltagare.
Deltagande i barnaktiviteterna har ökat
dock skulle vi behöva jobba en bättre
sturktur för hur detta skall ske. Nygamla
aktiviteter som språkkurser i både Öst
och VästAssyriska har startats upp under
året och kommer fortsätta 2016.
Danskurser för barn startas i Januari
2016. Året löpte vidare med en del
Seyfoaktiviteter och filmvisning i
Hallunda Folkets Hus. Dessa kulturella
aktiviteter är vi i styrelsen särskilt stolta
över.
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Utöver detta har vi genomfört våra återkommande aktiviteter såsom Hano Qritho,
Påsk och julfester, föreläsningar. AKC´s populära sommarläger i Ansgarsgården
med högt deltagande var lyckat, regnet till trots.
Vad kan vi förvänta oss av året som kommer? Vi fortsätter på den inslagna vägen
och gör vissa finjusteringar så att vi får ut max av varje aktivitet. Vi jobbar också
med våra informationsflöden. Hur dessa skall bli ännu mer tydliga. Ett annat jobb
som håller på är uppdatering av hemsidan som förhoppningsvis kommer lanseras i
2016.

Till sist önskar jag också att alla våra medlemmar engagerar sig mer i föreningens
aktiviteter. Jag är övertygad om att var och en av oss kan bidra med något. Jag är
lika övertygad att alla kan skapa sig den lilla tiden som krävs för detta.
Låt oss göra 2016 till ett historiskt år med många och meningsfulla aktiviteter.
Tillsammans är vi starka!
Ordförande Assyrien Kulturcenter,
Sargon Hawsho
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AKC struktur 2015

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 fler
vid behov.

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.

Barnkommitté

Kansliet

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

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.
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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 kontakt med myndigheter som assyrierna kommer i
kontakt med.

Förverkligande av målsättningen
-

Föreningen förverkligar sin målsättning och bedriver sin verksamhet
enligt sina och ARS stadgar samt 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, upplysnings- och
rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag i frågor
rörande assyriernas förhållanden.

-

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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Årsmöte 2015

Hölls söndag den 15 mars 2015

Ekonomiberättelse
George Baryawno som är kansliansvarig lämnade rapport om den ekonomiska
förvaltningen – kontoinnehav samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
2014.

Revisionsberättelse
Behiye Poli – av årsmötet vald revisor läste ur revisionsberättelsen – undertecknad
av revisorer som föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet till frånträdande
styrelsen då de inte hade något att anmärka.

Ansvarsfrihet
Styrlsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

Val av ny styrelse – konstitution
Nyvalda styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Gabriel Baryawno
ordförande
(lämnade styrelsen 3 juni)
Sargon Hawsho
v. ordförande (ordförande f.o.m. 3 juni)
Therese Poli
sekreterare
Nahir Poli
ekonomiansvarig
Nabuchadnosar Poli
ledamot
(v. ordförande fr.o.m. 3 juni)
Josef Kopar
suppleant
(ordinarie fr.o.m. 3 juni)
Natalie Kerimo
suppleant
- En representant från ungdoms- och kvinnosektion samt barnkommittén har
närvaro- och rösträtt
- Kansliansvarig har närvarorätt
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Gabriel Baryawno

Sargon Hawsho

Nabochadnosar Poli

Therese Poli

Josef Kopar

Nahir Poli

Natalie Kerimo

Val av revisorer
Följande personer valdes till revisorer för kommande verksamhetsåret:
Ordinarie:
Behiye Poli och Ninos Garis,
Suppleanter: Firjal Dag och Selma Hawsho

Val av valkommitté
Följande personer valdes till valkommittén för kommande verksamhetsåret:
Ordinarie:
Enkido Poli och Dita Kleman
Suppleanter: Janet Barhanna och Kima Poli

Utdelning av AKC:s kulturpriset för 2014
Gabriel Baryawno informerade att styrelsen beslutat att dela ut AKC:s kulturpris
för 2014 till den bortgångne Lennart Warring som har skrivit flera böcker om
Assyrier, bl.a. boken Assurs Folk som nästan var färdig för tryck. Det var
meningen att hans väninna Tanja skulle ta emot priset i dag efter årsmötet. Men
innan årsmötet meddelade hon att hon var sjuk och beklagade för att inte kunnat
komma.
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Priset delades istället ut under
litteraturdagen den 19 april då fyra
författare var inbjudna att hålla
föreläsning om sina nyutkomna böcker.

Tanja Kantola (t.v.) tar emot AKC kulturpriset den 19 april under
litteraturdagen. Avlidne Lennart Warring t.h.

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört
- 11 protokollförda styrelsemöten samt,
- En planeringskonferens den 10 maj 2015

Medlemsantal
Efter sanering av medlemsregistret under 2015 är antalet medlemmar nu 383.

Personalomsättning
Fram till 31/7- 2015 hade föreningen en halvtidsantälld med trygghetsanställning
(bidrag från arbesförmedlingen). Då arbetsförmedlingen inte förlängt
anställningen med lönebidrag anställdes en person på deltid vars lön betalades av
föreningen. Under året hade föreningen rätt att få 10 personer som ingår i
anställningsformen FAS 3.

Kommunalt bidrag till AKC för 2016
Botkyrka kommun beviljade AKC bidrag för 2016 enligt följande:
Grundbidrag för hyra: 97 000 kr. Ökning med 2000 kr jämfört med förra året
Rörligbidrag för barn och ungdomar: 25 000 kr. Ökning med 2000 kr.
Bidrag för Äldre: 40 000 kr. Samma som förra året.
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Välgörenhet
AKC:s insatser inom såväl assyriska som andra organisationer

Organisationer i samma lokaler som AKC

Assyrien Institutet - Furkono

Assyrier Utan Gränser

Följande medlemmar från AKC är engagerade i AUG:s organisation:
Sisilya Rhawi
ordförande
Donna-Petra Shaheen
styrelseledamot
Siduri Poli
IT ansvarig
Lovisa Bethmorad
konsultrådet
Gabriel Baryawno
konsultrådet och stipendieansvarig
Dita Kleman
valberedning
Betnahrin Hawsho Akcan
-:Enkido Poli
-:-

Medlemmars insatser i andra organisationer:
Namn

position

organisation

Afram Yakoub
Aziz Poli
Aziz Salci (Hawsho)
Behiye Poli
Behiye Poli
Bethnahrin Hawsho Akcan
Dita Kleman
Donna-Petra Shaheen
Enkido Poli
Feyyaz Kerimo
Fehime Poli
Gabriel Baryawno
George Baryawno
Ilona Dag

ordförande
aktiv
kommitté medlem
1: a supplent
valberedning
valberedning
valberedning
styrelseledamot
valberedning
aktiv
styrelseledamot
konsultråd, stipendieansv
Kommittémedlem
Styrelseledamot

ARS
ARS - friskola Botkyrka
Stödkommitté Assyria TV
ARS
AKF
AUG
AUG
AUG
AUG
Seyfo Center i Sverige
ABF
AUG
Stödkommitté Assyria TV
AUDS
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Isak Betsimon
Jamil Hanna
Jenny Orahim
Johannes Akkurt
Liljana Poli
Lovisa Bethmorad
Nabuchadnosar Poli
Nail Poli
Natalie Poli
Ninos Poli
Nohadra Heido
Osyo Ibrahim Afram
Rabita Kerimo
Romiana Bikasha
Sara Poli
Sargon Hawsho
Sargon Kerimo
Siduri Poli
Sisilya Rhawi
Tomas Isik
Yildiz Kerimo
Zekiye Cansu
Zekiye Cansu

Styrelseledamot
ledande position
v. odförande
Ordförande
aktiv
Konsultrådet
Nationell samordnare
aktiv
Styrelseledamot
ordförande
ledamot
ledande position
huvudansvarig
engagerad
kanslist
ordinarie revisor
styrelseledamot
IT ansvarig
ordförande
huvudansvarig
styrelseledamot
aktiv
ordförande

Dolabani Stiftelsen
Assyrien Institutet
ARS
AUF
AUF
AUG
ARS – Seyfo 100 år
Frukono/Gefo
AUDS
AMI
AUF
Furkono/Gefo
IQORO
AUF, AUG
AUF, AKF
ARS
AFF
AUG
AUG
MARA
AKF
Amnesty International
Assyriska Hjälpfonde

Förkortningar:
ARS:
AUG:
ABF:
AUDS:
SKA:
AUF:
ALFS:
AMI:
IQORO:
AKF:
AFF:
MARA:

Assyriska riksförbundet i Sverige
Assyrier Utan Gränser
Arbetarnas bildningsförbund
Assyriska distriktet i Stor Stockholm
Svenska Kommitté för Assyrier
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
Assyriska lärarförbundet i Sverige
Assyriska Media Institutet
Namnet på Dagcenterverksamheten i St. Jakob av Nsibin i Södertälje
Assyriska kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Fotboll föreningen i Södertälje
Modern Assyrian Research Archive
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Ekonomiska insatser: bidrag och sponsring
Organisation:
Assyria TV
Dr. Meleks hemlands fond
Assyriska FF
Författare Lennart Warring
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Assyrier Utan Gränser
Assyriska Hjälpfonden

Summa:

summa:
20 700
1 000
10 000
5 000
10 000
9 200
500

bidragskategori:
bidrag/avgift
bidrag
bidrag
Kulturpris
bistånd till Assyrien
bidrag/bistånd till Assyrien
bidrag/bistånd till Assyrien

56 400 kr

AKC och dess medlemmars medverkan i Assyria TV
Assyria TV är en väldigt uppskattad assyrisk TV-kanal som rapporterar, debatterar
och upplyser såväl assyrier som andra nationaliteter som följer TV-kanalen. Under
året har flera av AKC:s medlemmar medverkat på ett eller annat sätt, nedan är ett
axplock:
1feb:

Ibrahim Afram och Jamil Hanna berättade om sitt möte med
diplomater från Ryssland utrikesministerium
21/2: Program med videoklipp från Asharidu turnering och fest med Linda
George och Aksel Kerimo
25/3: Zekiye Cansu medverkade i programmet om Assyriska
Hjälporganisationer
12/4: Aziz Hawsho medverkade i diskussioner om samarbete med judiska
organisationer
20/4: Besim Aydin om sin Seyfo-trilogi
11/5: George Baryawno om bl.a. enighet på den assyriska sidans bekostnad
28/5: Program om AKC:s litteraturdag
28/7: Program om Augin Kurt Haninkes föreläsning under AKC:s familjeläger
29/8: Seman Poli om mordet på David Jendo
10/9: Shmouil Khoury om den bortglömda Yakub Brahim Gorek
19/9: Rabita Kerimo och Donna-Petra Shaheen om Assyrier Utan Gränsers
medecinprojekt
13/10: Afram Yakoub om Assyrisk konfederation i Europa
18/10: Jenny Orahim och Ornina Heido om assyriska bröllop
16/12: Sisilya Rhawi mottog hedersvärt pris till Assyrier Utan Gränser
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Genomförda aktiviteter 2015
Planeringskonferens
AKC:s planeringskonferens hölls söndag den 10 maj 2015.
Dagen inleddes med att Amira Chamoun från ABF fick hålla
kort information om vad ABF står för och önskade AKC lycka
till med konferensen. Många viktiga frågor diskuterades.

Amira Chamoun (översta bilden) informerar om ABF för konferensdeltagare

Tre Generationers erfarenheter av
barndom
AKC var med i denna verksamhet som hade planerats av
Botkyrka kommun och de tre föreningsråden i Botkyrka.
Sargon Hawsho från AKC medverkade i panelen där man
diskuterade olika frågor i Botkyrka. Dagen anordnades
lördag den 14 november 2015 i Fittja skolan

Inanna Familjeföreningens Fågelholkar (översta bilden) var extra
uppmärksammade.
Sargon Hawsho från AKC (2:a fr. h. ) talar i paneldebatten.
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AKC:s familjeläger 2015: alla pysselbitar föll på plats
förutom vädret

Efter förra årets succé var det givet att vi skulle arrangera ett nytt familjeläger. Då
var lägret så lyckat att många ville förlänga lägret med en dag, så blev också fallet.
Årets läger i Angarsgården (Flen) var mellan 23-26 juli, tre nätter och fyra dagar av
väldigt olika karaktär där vädret
kom att hamna i centrum.
AKC:s familjeläger har visat sig
vara ett oerhört lyckat koncept, ett
koncept inspirerat av Inanna
familjeföreningens dito och som
nu gett ringar i vattnet och bidragit
till ytterligare ett familjeläger i år (förutom AKC:s), nämligen ett arrangerat av
Assyriska föreningen i Södertälje och förhoppningsvis ytterligare ett nytt nästa år.
Mer om det senare.
Första dagen började som en första dag brukar, planering och förberedelser i fokus
samtidigt som de flesta av totalt 82 deltagare inte hade anlänt än. De som var där
hade
det
dock
jättetrevligt
och
spenderade hela natten
lång tillsammans, en bra
start på lägret helt
enkelt.
Andra dagen började så
sakteligen ännu fler
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deltagare att anlända, så även våra gäster för dagen, ca 50 personer från
Norrköping och Linköping. Dagen präglades utav sång, dans, fotboll och grill. Dr.
Ibrahim Afram höll föreläsning för ungdomarna från Norrköping och Linköping
om identitet, integration och vikten av att engagera sig i föreningslivet i Sverige då
de flesta av dessa ungdomar endast varit en ganska kort tid här i Sverige. Även
Meryem Demirel från Norrköping och George Chamoun från Linköping fick hålla
föreläsning och information om olika ämnen. Dagen förflöt därefter i typisk
lägeranda och alla hade det hur trevligt som helst. Våra gästers närvaro förgyllde
dagen och tanken är att även de tillsammans med andra assyriska föreningar ska
arrangera ett eget familjeläger.

Nästa dag förväntades ännu fler gäster, bl.a. Augin Kurt Haninke som skulle ge de
yngre barnen en kort genomgång om assyrisk historia och identitet, något som
uppskattades av barnen samt även alla vuxna. Faktiskt till den grad att de vuxna
ställde flertalet frågor om assyriernas situation som ledde till ca en timme längre
genomgång, väldigt intressant och givande var det. Ju längre dagen fortskred
fylldes lägergården utav fler och fler besökare. Tyvärr hade vi under dagen inte
vädret på vår sida, det blev bara värre och värre. Det hela slutade med hällregn
under hela eftermiddagen och kvällen.

Som tur är kommer man långt med rätt inställning vilket gjorde att dagen ändå
slutade bra med både grill och dans på kvällen men tyvärr fick en hel del ställas in

19
då det helt enkelt inte gick att genomföra. Ett exempel var flertalet aktiviteter
såsom assyrisk 5-kamp och tipspromenad som ungdomsstyrelsen hade planerat för
de yngre, dock fick de improvisera och hade dans mm. för barnen inomhus istället.
Ett stort tack till ungdoms styrelsen för det!
Sista dagen avslutades
med
gemensam
frukost, städning och
slutligen
lite
gemensamma bilder.
Årets läger blev ett
innehållsrikt
sådant
där alla fick med sig
minnesvärda
dagar
från Ansgarsgården. Nästa år ska ett nytt familjeläger arrangeras, vi hoppas på lika
roliga, underhållande och intressanta dagar men denna gång med bättre väder!
Avslutningsvis ett stort tack till alla deltagare och besökare för att ni närvarade och
bidrog till lägret. Och såklart ett riktigt stort tack till samtliga i personalen som
under hela året planerat för dessa dagar. Oerhört mycket energi har gått åt att
planera detta läger och minst lika mycket energi gick åt under dessa dagar då
personalen verkligen gav allt för att alla skulle få ett så bra läger som möjligt. Det
har sagts många gånger men kan inte sägas för ofta, AKC:s personal är föreningens
motor och utan dem skulle det allra mesta av det vi lyckas åstadkomma inte vara
möjligt.

Kort fakta om lägret:
Arrangör:
Datum:
Plats:
Antal deltagare:
En-dags besökare:
Deltagare och besökare

Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
23-26 juli 2015
Ansgarsgården, Flen
81
32
60 kvinnor och 53 män

Gäster från Linköping o. Norrköping: 47
Antal föreläsare:
4
Gäster från Upplands Väsby:
2

Total antal deltagare och besökare: 166 personer
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Återträff - familjefest
Söndagen den 27 oktober 2015 anordnades en familjefest för alla åldrar i
kombination med en återträff för lägerdeltagarna. Dagen började med att Nabo
Poli hälsade alla välkomna och därefter fick Elafskolans f.d. rektor Helmuth
Lavicka ordet där han informerade initiativet att starta friskola med assyrisk
inriktning även i Botkyrka. Skolans ägare den här gången är Assyriska
riksförbundet och kommer att heta "Assyriska Skolan Nineveh i Botkyrka". Efter
informationen delades det ut blanketter för intresseanmälan som inte är bindande
men som kommer att vara underlag för ansökan om tillstånd hos Borkyrka
kommun under våren 2016. Aziz Poli som hjälper Helmuth fick också informera
på assyriska hur viktig det är att starta Assyrisk skola även här i Botkyrka. De
som var närvarande lyssnade med stort intresse. Under hösten kommer Helmuth
tillsammans med Aziz besöka familjer som har barn och informera om skolan.
Efter skolinformation fick George Baryawno ordet och höll ett kort tal om Elias
Morad som har varit hos AKC ca. 5 år och jobbat helhjärtat i föreningen där han
avtackades för den tiden nu när han går i pension. Blommor, en bok och
presentkort på 1000 kr utdelades till Elias.
Som sista punkt i programmet fick Nabo leda diskussionen om årets Familjeläger
och hur vi vill ha det nästa år. Dagen avslutades med att man åt av det dukade
bordet med olika goda maträtter, fika, frukt och bakelser.
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Stockholms Fjällkoloni, Assyriska Riksförbundet i Sverige, Assyriska
Ungdomsförbundet i Sverige, Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, Assyriska
Ungdomsdistriktet i Stockholm, Solna Korv, Axfood, Ferit Varli och Restaurang
Steak House (Daniel Malkey)
för ekonomisk och materiell sponsring som gjorde att vi kunde förverkliga årets
Familjeläger 2015
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Dagcenterverksamheten Dawmo
fyller 10 år
Historik, aktiviteter och statisk
Det var 5 september 2006 som var första dagen då verksamheten startades. Detta
innebär att september 2016 fyller verksamheten 10 år som ger anledning att fira 10
års jubileum.

Månadens fester brukade alltid var nåt extra och lockade alltid mer folk
Inflyttningen till nya lokaler våren 2014 var besvikelse för målgruppen då nya
lokaler hade dåligt läge och är svårare att ta sig än vad det var i de gamla lokalerna
i Hallunda. Snittet på antalet deltagare hade minskat till 37,93 under 2014 med
under 2015 ökade åter igen över 40 personer närmare bestämt till 40,72/dag.
Ökningen - trots sämre geografiskt läge - berodde på två faktorer; att målgruppen
hade inte bättre alternativ än var
föreningen erbjöd och det andra
är att många deltagare hade
lockat med sig sina släktingar,
vänner och flera nyinflyttade till
kommunen.

Tack vare Fehime Polin
Candemir är alla deltagare
nöjda med maten som serveras
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Minskade anslag
Kommunen har även i år minskat anslagen genom att bevilja 40 000 kr. Samma
anslag för 2016 har beslutats.Trots detta tråkiga besked kommer föreningen att
fortsätta bedriva verksamheten i obruten takt.

Genomförda aktiviteter
Aktiviteter har bestått av bl.a. nyhetsinformation, dans, musik, bingo, filmvisning,
lekar, månadsfester, utflykter, resor, hälsoinformation, matlagning, mm. Nedan är
ett axplock utav dessa:

12 mars: Internationella Kvinnodagen firas med dans, musik, lekar och tal.

19 mars: Besök hos Assyriska Ortodoxa St. Maria kyrkan i Tensta.
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13 maj: Besök till St. Maria Kyrkan i Norrköping som också bedriver
dagcenterverksamhet.
19 maj: Richard Alarkon från
Storvredsbadet i Tumba höll viktig och
givande information om att träna och om
andra viktiga frågor om hälsan.
Deltagarna ville ha flera liknande
föreläsningar.

28 maj: Seyde Cicek - personal i
föreningen höll info om cancer och
andra hälsofrågor
9 juni: Som avslutning för vårtermin
anordnades restaurangsbesök i
Upplands Väsby
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1 oktober: Besök av biskop Saliba Özmen som är stationerad i Zafaran klostret i
sydöstra Turkiet och ansvarar för Mardin och Diyarbakir Ärkestiftelsen. Han höll
tal om assyriernas utsatta situation i Turkiet i synnerhet i mellanöstern där det
pågår folkmord på assyrier.

2-3 november: 24 timmars kryssningsresa till Mariehamn kombinerad med
konferens på båten där man diskuterade verksamheten.

6 novmber: Äldredagarna 2015 i Botkyrka
Kommun. AKC var bjudna till denna dag för att
informera om Dagcenterverksamheten Dawmo
samt vara med i panelen tillsammans med bl.a.
äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér.
Mer att läsa om nedan.
17 november: Tandsköterskan Elisabeth Kerimo från Hallunda tandvård
informerade om tandhygien och andra viktiga frågor om ämnet.
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3, 8 december: Nadia Toma
hälsokommunikatör från
landstinget informerade om olika
hälsofrågor
15 december : Året avslutades
med Luciafirande och fest med
Jultallrik i menyn.

George Baryawno, projektledare
Tack till Jalal
Yaldiko t.v.
för
brödleverans
till Dawmo
sedan flera år
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Mer att läsa om Dawmo:

Äldre assyrier aktiveras i Dawmo
I dagverksamheten
Dawmo i Botkyrka
har
daglediga
assyrier, mest äldre
kvinnor, aktiverats i
snart tio års tid.
Det är en vanlig
torsdagsförmiddag.
Det
sjuder
av
Deltagare i Dawmos sommarläger 2014.
aktivitet i Assyrien
Kulturcenters (AKC) lokaler i Alby. Många hjälper till med att laga mat,
ställa salen i ordning och på andra sätt. Och efter en stund börjar kvinnorna
droppa in. Det är igen dags för samling i dagverksamheten Dawmo
- Det hela började med en rapport år 2003, skriven av Ninos Garis och Önver
Cetrez, om äldre assyriers behov i Botkyrka, berättar George Baryawno,
verksamhetsledare på AKC. Vi läste rapporten och insåg att vi måste göra något.
Vi visste att det fanns många kvinnor som var ganska isolerade, som knappt gick ut
och sällan träffade andra. Männen går på café och spelar kort, men kvinnorna är
ofta bara hemma.
År 2006 drog projektet igång med stöd av kommunen. Det kommunala bidraget
har med åren hela tiden sjunkit. Första året var det 200 000 kronor, ifjol 60 000 och
i år 40 000. Alla daglediga välkomnas, både personer med ålderspension,
förtidspension och sjukpension, men det kommunala bidraget ges bara för dem
som är över 65 år.
- Syftet med verksamheten är att bryta isoleringen och skapa livsglädje, berättar
George. Vi kom igång över förväntan väl. I vår ansökan skrev vi att målet var att ha
30 deltagare, men redan efter två månader var vi uppe i över 40.
När verksamheten började hade AKC sina lokaler i centrala Hallunda. I början av
år 2014 var föreningen tvungen att flytta till andra lokaler i Alby. Det här gjorde att
många fick svårt att ta sig till samlingarna, vilket också syns i deltagarantalet. Före
flytten var det 45 personer i snitt, efter flytten 35.
- Det som är speciellt, eventuellt unikt, för den här verksamheten är blandningen av
öst- och västassyrier, förklarar George. Vi är en västassyrisk förening, men 70 %
av dem som deltar i Dawmo är östassyrier. Det betyder också att det gemensamma
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språket är arabiska. Men det talas nog också assyriska här, både den västliga och
östliga dialekten.
Dawmo samlas två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Deltagarna börjar
komma elvatiden och de stannar i flera timmar. Alla får en måltid med huvudrätt,
frukt och fika med kakor. För det betalar de ett självkostnadspris på 20 kronor.
Varje gång är det olika aktiviteter som dans, musik, bingo, föreläsningar,
information om aktuella frågor. Ibland görs utflykter och deltagarna får hjälp med
olika myndighetskontakter och med att fylla i blanketter. Det har genom året
ordnats både sommarläger och resor utomlands. De olika aktiviteterna som ordnas
bygger helt på deltagarnas önskemål.
- Fram till år 2013 hade vi medhjälpare i verksamheten som hade lönebidrag, säger
George. Men på grund av det fusk som andra ägnades sig åt stramades detta åt så
nu har vi tio personer i så kallad Fas 3-sysselsättning som hjälper till. Vi är väldigt
måna om att allt ska gå rätt till och rapporterar minutiöst till kommunen. Vi gör
dagsrapport från varje samling, där de närvarande antecknas liksom vilka
aktiviteter som genomförts. Sen gör vi både månads- och årsrapport som vi skickar
till kommunen.
AKC är känd som en förening som detaljerat dokumenterar sin verksamhet i bland
annat omfattande årsberättelser.
- Vi gör det också för forskningens skull, understryker George. I framtiden när
forskare vill studera assyriernas historia i Sverige är det bra att det finns dokument
som detaljerat berättar om vad som hände. Vi skickar fem exemplar av varje
årsberättelse till Kungliga biblioteket.
En av dem som flitigt deltar i Dawmo är Frial Melko, som är 65 år och armenier
från Irak. Hon har bott tre år i Sverige, i Hallunda.
- Det var en vän till mig som tog mig hit, berättar Frial. Här får jag träffa vänner
och ha kul. Jag har varit med ända sedan jag kom till Sverige. Jag är mycket
tacksam för Dawmo och alla vänliga mänskor här. Om Dawmo inte fanns skulle
jag mest sitta hemma. Genom det här får jag ett avbrott i vardagen, får göra något
annat.
Också Majida Namrood och hennes svägerska Hasina Namrood är glada och
tacksamma för verksamheten. - Vi har bott i Sverige i tiotals år och har varit med i
Dawmo sedan det började. Det är fint här, men vi tyckte bättre om det på den gamla
platsen. För oss som bor i Norsborg är det lång väg och besvärligt att ta sig hit.
Majida och Hasina tillhör den kaldeiska kyrkan och talar assyriska hemma. De har
varit med i svensk dagverksamhet, men trivs bättre i Dawmo, där de får tala sitt
eget språk och där verksamheten passar dem bättre.
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Till sist, George, varför heter verksamheten Dawmo?
- Dawmo betyder "träd". Om vi ser vårt folk som ett träd är det de äldre som utgör
själva stammen, som håller upp trädet. Den här verksamheten ger tillbaka till dem
som har burit oss.
www.hujada.com Publicerad: 2015-08-22

AKC deltog i Äldredagarna
AKC inbjöds till Äldredagarna 2015 som anordnades av Botkyrka kommun fredag
den 6 november 2015 kl. 10 - 16 för att under konferensen informera om
Dagcenterverksamheten Dawmo samt vara med i panelen tillsammans med bl.a.
äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér.
Det
var
många
positiva inslag under
dagen.
George
Baryawno - ansvarig
för
föreningens
Dagcenterverksamhet
fick möjlighet att
informera
om
verksamheten medan bildspel på skärmen i Tumbascenen pågick om Dawmos
aktiviteter sedan den startats 2006.
Programmet inleddes med välkomsttal av Tuva Lund från vård och
omsorgsnämnden. Därefter framfördes några sånger av pensionärernas
riksorganisation - PRO:s Körsång. Och kl. 10:45 var det dags för George att hålla
sitt tal. Nedan publiceras ett sammandrag av Georges tal.
Efter lunchen hölls ett tal av PRO:s
ordförande Christina Tallberg och
Sverige Pensionärernas förbund SPF:s ordförande Peter Sikström
som informerade om viktiga frågor
som
berörs
pensionerarnas
situation, äldreboende, löner m.m.
Äldre- och Jämställdhetsminister
Åsa Regnér höll också sitt tal där
hon betonade vikten av de frågor
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som berör äldre att regeringen försöker göra sitt bästa för att förbättra deras
situation.
Programmet avslutades med panelsamtal med Tuva Lund, Christina Tallberg,
Peter Sikström, Åsa Regnèr och George Baryawno - Leif Magnusson från
Mångkulturell Centrum som moderator.
Det var mycket givande dag för AKC då vi fick möjlighet att ge en positiv bild på
Dawmos verksamhet som har pågått sedan 2006. Det var många som berömde
AKC verksamhet och ville gärna komma på besök för att se aktiviteterna. Även
Äldreministern framförde sitt önskemål om att hon vill gärna besöka AKC. (Georg
kommer att bjuda henne till AKC vid senare tillfälle)
Under dagen var tidningen Mitt i Botkyrka på plats och intervjuade bl.a. George.
Text från www.hujada.com, 2015-08-22

Följande är sammandrag av Georges tal:
AKC Bildades 1997 i syfte att skapa en
förening som var öppen för alla åldrar i
både könen. Bryta det traditionella
mansdominerande föreningar som var
vanliga. Därför har föreningen prioriterat
verksamheten i första hand för barn- och
ungdomar samt kvinnorna för att skapa en
aktiv förening med jämlikhet.
En grupp som har hamnat i skymundan är
de äldre vilka ofta lever ett inrutat och
isolerat liv. De lever mycket isolerade från
majoritetssamhället och har svårt att
orientera sig i det svenska samhället p.g.a.
språk och andra orsaker. Det är också
ytterst få av dessa äldre som fått tillfälle
att delta i olika kulturella och sociala
arrangemang utanför sitt bostadsområde. Ministern berömmer AKC
En sådan levnadssituation kan leda till att verksamhetsrapport som hon tog
man snabbt tappar livsglädjen.
emot av George under
paneldiskussionen
September 2003 blev vi påminda om

31
problematiken för de äldre genom en studie om äldreomsorg för assyrier i
Botkyrka (Ninos Garis - docent i fysik, Önver Cetrez - doktorand i
religionspsykologi)
Våren 2005 inleddes diskussioner med kommunen om att föreningen tänker starta
Dagcenterverksamhet för äldre
Efter att ha fått positiva signaler från ledande personer inom äldreomsorg i
kommunen har föreningen ansökt om projektbidrag den 11 april 2005 för att starta
Dagcenterverksamhet i föreningen som mål som anges ovan.
Målgruppen skulle vara ålderspensionärer, förtidspensionärer, sjukpensionärer,
sjukbidragstagare och även andra kategorier av äldre som vill komma ut och bryta
sin isolering p.g.a. olika skäl.
De primära aktiviteter skulle bestå av följande:
* Uppsökande verksamhet i inledningsfasen av projektet,
* Öppen verksamhet (5 dagar i veckan med 5 timmar per dag),
* Integrationsaktiviteter som t.ex. matlagning med en svensk pensionärs
förening eller andra äldre invandrargrupper,
* Studiebesök/utflykter med bl.a. besök på svenska lantgårdar, gårdsmejerier,
gamla kloster och kyrkor, museer, andra sevärdheter,
* Hälsoförebyggande aktiviteter som t. ex. kostrådgivning och motion.
* Samhällsinformation inom olika områden

Viktiga beslut:
7 april 2006 beslutar kommunen om bidrag på 200 000 kr.
April - september 2006 planerades och marknadsfördes projektet.
5 september 2006 startar dagcenterverksamheten. Målsättningen från början var
att uppnå 30 pers/dag men redan efter två månader har målet överträffats och
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antalet per dag passerade över 40. Detta var ett bevis på att behovet att komma ut
och träffa andra utanför sitt hem var stort.
Organisation, närvaro och ekonomi
Aktivitetsdagar
617 (per den 31/10-2015)
Antal besökare:
25617
Antal besökare över 65:
14898
Antal inbjudna gäster:
178
Antal utflykter:
48
Antal anmälda:
297
Ekonomi: Följande bidrag har föreningen fått sedan starten: Första året: 200 000,
andra året: 120 000, tredje året: 60 000, senaste två åren 40 000
Tack vore personal med lönebidrag och ersättning från FAS 3 personal klarar vi att
fortsätta med verksamheten. Den dagen då staten lägger ned FAS 3, då kommer vi
att stå inför stora utmaningar; antingen ökar kommunen bidraget eller så får vi
också lägga ned verksamheten som har pågått sedan 2006. Det skulle vara ett hårt
slag mot målgruppen.
Till sist vill jag avsluta mitt tal genom att påpeka följande - både till Katarina
Berggren Botkyrka kommuns ordförande och äldreministern Åsa Regner
- om kommunen hade bedrivit liknande verksamhet så hade kostnaderna utan
tvekan varit nära halv miljon per år. Vi gör detta med bara 40 000 - tack vare
lönebidrag och FAS 3 ersättning.
Om några veckor kommer kommunen att fatta beslut om bidrag för nästa år; jag
hoppas att Katarina Berggren tar med sig ekonomiska frågan och gör sitt bästa för
att beslutet blir mer rättvis.
Och till Åsa Regner vill jag framföra mitt önskemål - att frågan om FAS 3 systemet
ska fortsätta bestå - åtminstone för ideella föreningar - annars är negativa
konsekvenser blir ett faktum.
Tack för att ni har lyssnat.
George Baryawno, projektledare för AKC Dagcenterverksamhet
Tumba 2015-11-06
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Dagcenterverksamhet i siffror
Verksamhetsperiod:
Antal aktivitets dagar:
Antal aktivitets timmar:
Planeringstimmar:
Total antal besökare:
Snitt per/dag för alla besökare:
Antal besökare över 65 år:
Snitt per/dag - över 65 år:
Antal tjänstgörande personal:
Snitt per dag - personal:
Antal utflykter, resor:
Antal anmälda t.o.m. dec - 2015
Arbetsgruppsmöte:

Januari – december 2015
81
400
395
3299
40,72
2177
26,87
419
5,17
5
305 - ökning med 22 personer
162

(diskussion, utvärdering, synpunkter under dessa möten – varje måndag)

Assyrisk dagverksamhet presenterades för minister
När Åsa Regnér, som är barn-, äldre- och
jämställdhetsminister, besökte Botkyrka fick
hon en presentation av den assyriska
dagverksamheten Dawmo.
Förra veckan ordnade Botkyrka kommun
äldredagarna 2015. Temat för dagarna var
"Goda grannar" och på fredag gästades dagarna
av minister Åsa Regnér, som är ansvarig för
bland annat äldrefrågor. Under fredagens
seminarium fick George Baryawno från
Assyrien Kulturcenter (AKC) möjlighet att
presentera föreningens dagverksamhet Dawmo
närvarande.

Minister Åsa Regnér fick
information om assyrisk
dagverksamhet för äldre.
för ministern och andra

Baryawno berättade om denna verksamhet som startade hösten 2006 ( Hujådå har
tidigare skrivit om Dawmo). Han avslutade sitt anförande med att berätta hur det
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kommunala bidragit hela tiden sjunkit och att verksamheten idag helt och hållet
möjliggörs av personal med lönebidrag och Fas 3-personal.
- Den dag då staten lägger ner Fas 3 då kommer vi att stå inför stora utmaningar,
sade Baryawno. Antingen ökar kommunen bidragit eller så får vi lägga ned
verksamheten. Det skulle vara ett hårt slag mot målgruppen.
Baryawno vädjade till minister Regnér att låta Fas 3-systemet bestå, åtminstone för
ideella föreningar. Många, också ministern, berömde Dawmo och framförde
önskemålet att få besöka verksamheten. En formell inbjudan till Åsa Regnér att
besöka AKC:s dagverksamhet kommer att skickas till henne.
Text från www.hujada.com
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Ungdomssektionens
verksamhet 2015
Förord
År 2015 var ett övergångens år, en övergång från fokus på en viss åldersgrupp till
en annan. De senaste 10 åren har vi fokuserat väldigt mycket på de ungdomar som
idag lämnat tonåren. Det är ungdomar vilka vi har arrangerat hundratalet aktiviteter

för varav flera ungdomsläger. Detta gjorde vi för att vi ansåg de vara både
föreningens men även den assyriska rörelsens framtid. Jag personligen har varit
med under halva denna resa som krävt mycket hårt arbete, tid, energi och
uppoffringar. Trots det skulle jag göra om det alla dagar i veckan, speciellt när man
ser resultatet utav detta arbete som hela vår förening ligger bakom. Idag är det
dessa ungdomar som populerar stora delar utav våra assyriska organisationer, det
är dessa ungdomar som är en stor del utav den assyriska rörelsen och jag är säker på
att de kommer ta att ta allt större plats ju längre tid det går.
Nu är det istället
fokus på en yngre
åldersgrupp och på
samma sätt som
tidigare åldersgrupp
hoppas jag att vår
förening klarar av att
fostra
framtidens
assyriska ledare. Att
få vara en del utav
detta unnar jag alla,
trots allt man ger så får man så mycket mer tillbaka.
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En del utav detta arbete är att inkludera dessa yngre ungdomar i vår
ungdomsstyrelse, idag har vi hela sex stycken ledamöter under 15 år. De är med för
att dels lära sig hur man jobbar i en styrelse men även för att själva få prägla hur
ungdomssektionens aktiviteter ska utformas. Till sin hjälp har de flera ledamöter
som varit med länge och nu ska guida dem i ungdomsstyrelsearbetet.
Trots att det varit ett år där vi ändrat mycket och skiftat fokus har vi hunnit med
ganska mycket, dels mindre aktiviteter för vår förening men även lite större som vi
arrangerat i samarbete med andra föreningar. Två utav alla dessa aktiviteter sticker
ut, ena var den välgörenhetsafton som vår ungdomsstyrelse tillsammans med
många andra assyriska föreningar arrangerade i mars till förmån för assyrierna i
hemländerna. Deras utsatta situation har inte undgått en enda assyrier så för vår
ungdomsstyrelse var det ingen tvkan om att hjälpa till. En stor summa samlades in
som till slut skänktes till välgörenhetsorganisationen Assyrier Utan Gränser. Den
andra aktiviteten var Asharidu Cup och fest.

För många var Asharidu en tunriering och en fest, för oss var det så mycket mer.
Precis som 2004 fick vi återigen uppleva hur AKC alltid vågar sträva efter det
bästa, att man inte nöjer sig med något halvdant. Genom hela planering och
utförandet lämnades inget åt slumpen, allt planerades in i minsta detalj. Vi ville
helt enkelt att detta skulle bli den bästa turneringen och festen som någonsin
arrangeras. Att Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige ansåg detta vara just den
bästa tunrierngen och festen på väldigt många år gjorde att vi snabbt glömde all
energi som gick åt för detta, det var det värt det helt enkelt!
Gabriel Baryawno,
Ungdomsansvarig
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Årsmöte
Torsdagen den 9 april höll ungdomssektionen sitt årsmöte där man bl.a. valde en
styrelse för den kommande mandatperioden. Hela den tidigare styrelsen valde att
fortsätta. Enda skillnaden ifrån förra året var att Gabriel Baryawno skulle som
representant från huvudstyrelsen vara med i form av ansvarig för
ungdomsverksamheten. Styrelsen skulle alltså bestå av följande personer:

Akadia Hawsho

Liljana Poli

Ilona Dag

Natalie Poli

Athrin Kerimo

Tobil Poli

Senare under året tillkom en grupp yngre ungdomar där tanken var att de skulle få
vara med i styrelsen för att dels påverka sin verksamhet men även för att lära sig
styrelsearbetet. Dessa var:

Priscilla Haddad

Dilmon Hawsho

Ilona Badur

Tibelia Dag

Alexander Haddad

Ornina Hawsho

Tobil Dag

Sargon Badur
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Genomförda aktiviteter
Asharidu - fotbollsturnering och
fest med Linda George
År 2004 anordnades Asharidu-festivalen. En
festival som det än idag talas om. Vår förening
visade vad våra medlemmar tillsammans kan
åstadkomma, något som gav eko runt om i landet.
Tio år senare anordnade dagens ungdomsstyrelse,
som då endast sprang runt utan några bekymmer,
en liknande aktivitet. Ribban sattes högt,
förväntningarna var många. Skulle vi klara av att
leva upp till namnet Asharidu?
Kugghjulen sattes igång och en kommitté bestående av sju passionerade ungdomar
bildades. Denna kommitté utgjordes utav Robert Gergeo (ordförande AUF
Idrottsutskottet), Izla Akcan
(ledamot AUF Idrottsutskottet),
Sara Poli (kanslist AUF), Akadia
Hawsho (ordförande AKC:s
ungdomsstyrelse), Liljana Poli
(ledamot AUF:s huvudstyrelse
och vice ordförande AKC:s
ungdomsstyrelse), Tobil Poli
(ledamot
AKC:s
ungdomsstyrelse) och Gabriel
Baryawno (ordförande AKC:s
huvudstyrelse).
Redan
när
turneringen tilldelades oss var vi
enade om att vi skulle slå på
stort. Som tidigare nämnt hade vi
ett namn att leva upp till. Till en
början gick allt som en dans.
Sport- och festlokal bokades, en
sagolik sångerska från fjärran
lands togs kontakt med och en gruppchatt på Facebook upprättades. Vi i
kommittén hade då fortfarande bara goda tankar om varandra. Nu kanske ni tänker,
vadå goda tankar?
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Alla individer hanterar stress olika. Inom kommittén kunde man se alla möjliga
former av stress. Ilska, glömska, tårar och temperament var bara några få symtom.
Och för varje dag som gick och vi närmade oss finaldagen togs stressen ut på
varandra. Att idrottsutskottets ordförande en månad innan eventet besluta sig för
att sluta snusa gjorde inte saken bättre kan jag lova. Men i dagsläget är vi alla goda
vänner.
Månaderna flög förbi och
plötsligt var vi framme i
februari. Den 7 februari gick
startskottet
för
#AshariduCup2015 igång,
men det var ingen drömstart.
Dagen började på natten där
det var tänkt att två bussar
skulle plocka upp assyriska
ungdomar från landets olika
hörn med slutdestination
Botkyrka. Istället fick ett
flertal av oss samtal innan
gryningen som sade att bussfirman tagit fel på datumet. Det fanns inga bussar. Men
på något oförståndligt och mirakulöst sätt löste dilemmat sig och sexton trötta dock
energiska lag anlände till hallen.
Inför turneringen tisslades och tasslades det om proffsspelare, tjuvträningar och om
inte Sveriges fotbollslandslag borde skickat ut en talangscout. När matcherna väl
satte igång var stämningen bland lagen och på läktaren god. I ett hopplöst försök
ansträngde sig till och med en ensam person med en hejarklacksramsa som innebar
att skrika från andra sidan hallen. Fick hen någon respons? Svaret vet ni nog redan.
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Asharidu Cup avslutades med en storslagen fest som fyllde Assyriska Kulturhuset i
Södertälje. På scen stod ingen mindre än självaste Linda George och AKC:s egna
medlem Aksel Kerimo, båda förtrollade oss alla med sina röster. En fest helt enkelt
svår att glömma. En dag svår att glömma. Assyrien Kulturcenter och Assyriska
Ungdomsförbundet i Sverige förtjänar en stor eloge för deras fantastiska samarbete
och engagemang under hela dagen. Många personer har bidragit på många olika
vis under evenemangets gång, ett stort tack till er. Utan er hjälp skulle Asharidu
inte ha blivit så lyckat.
Avslutningsvis ett litet citat ifrån Linda George:
"Best Assyrian youth ever, God bless each and everyone one of you".
Med dessa ord sätter vi punkt för Asharidu Cup 2015. Nu återstår det att se i vilken
form Asharidu kommer att anordnas om ytterligare 10 år.
Text av:
Akadia Hawsho och Gabriel Baryawno,
Ungdomsstyrelsen

Asharidu Cup – turnering
och fest
Nytt år, nya evenemang! Först på listan
stod Asharidu Cup och lyste,
fotbollsturnering i Botkyrkahallen och
en fest i Assyriska Föreningen i
Södertälje fanns med på schemat.
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Dagen började tyvärr på sämsta tänkbara sätt, två bussar som skulle plocka upp
assyriska ungdomar från olika städer i landet kom aldrig till hållplatserna. I och
med detta så försenades schemat och nervositeten hos funktionärer och arrangörer
steg med skyhöga höjder. Men med hjälp av logiskt tänkande och
”evenemangsfeber” bestämdes det att alla skulle transporteras med tåg. Till slut var
alla framme och välkomnades med frukost, genomgång av dagen och självklart
den underbara assyriska nationalsången.
Matcherna var i full gång, det var fint och härligt spel, lite tuffa sekvenser och en
härlig atmosfär. Efter gruppspelet bjöds det på lunch och fika, och efter en liten
”siesta” var det dags att sparka igång slutspelet. Matcherna blev tuffare och tuffare,
spelarna lirade med stor vilja och insåg hur nära guldet stod dem. I bronsmatchen
var det ”I Shabake De Jönsson” som tog hem bronset efter att ha slagit
”0-Hemmavinster FF” med 1-0. I finalen ställdes ”Choban Salata” mot
”#SamKnows”. En mycket fartfylld och intensiv match där det segrande laget
skulle heta ”SamKnows”. Laget från Eskilstuna vann med hela 3-1 och säkrade
guldet.
När turneringen var över, slog klockan till för att transportera sig till Assyriska
Föreningen i Södertälje för en mycket efterlängtad fest med Linda George från
USA men också tillsammans med vår lokala och käre Aksel Kerimo. Festen
började med rasande fart och verkade som om den aldrig skulle ta slut. Under
festen passade även Idrottsutskottet på att tacka alla samt dela ut priser till brons-,
silver- och guldmedaljörer men också till bästa tjej och kille samt bästa utklädnad
och fair play. Som festen började, avslutades den med härliga stämmor från
sångarna tillsammans med publikens energiska och underbara danser. Efter en lång
dag var det dags för transport till hemmaorterna och sängarna med längtan efter
nästa turnering med uppföljande fest.
Text från www.AUF.nu

Skidresa i Romme
Ungdomsstyrelserna i Assyriska
föreningen i Södertälje och AKC
arrangerade en skidresa i Romme
Alpin den 8 mars 2015. 100
assyriska ungdomar närvarade.
Två fyllda bussar åkte från
Södertälje. Det var en väldigt lyckad aktivitet som förhoppningsvis kan upprepas
varje år.
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Välgörenhetsafton för assyrierna i hemlandet
Den 20 mars anordnade
AKC, AKFB, Södertäljes
ungdomsstyrelse, AUDS,
AUF,
Dolabani
föreningen och Järfällas
förening
en
välgörenhetskväll
för
dem drabbade i Syrien.
Assyrierna har länge
varit en utsatt grupp i
Mellanöstern. Trots att
assyrierna
är
urbefolkningen i området
fördrivs man nu från sina hemtrakter i landet mellan floderna. För att hjälpa dessa
utsatta gjorde de assyriska föreningarnas ungdomssektioner i Stockholmsområdet
gemensam sak med AUDS genom att anordna en stödkväll i Södertälje den 20
mars 2015 där överskottet skulle gå till assyrierna i hemlandet.
Kvällar som denna behövs och det var många som helhjärtat ställde sig bakom
arrangemanget. Alla som engagerade sig gjorde det ideellt. Inte mindre än tre
assyriska
organisationer,
Assyriska
ungdomsförbundet,
Assyriska
ungdomsdistriktet i Stockholm och Assyriska kvinnoförbundet, samt en rad
företag och privatpersoner valde dessutom att stödja kvällen och syftet.
Ganska snabbt stod det klart att de som valde att delta under kvällen tillhörde de
mer engagerade assyrierna i föreningslivet. Här fanns folk från Järfälla i norr,
Södertälje i syd, och allt däremellan. Tillsammans fick man avnjuta en kväll i
vänskaplig anda.
De folkkära sångarna Aboud Zazi och Ninib Ablahad Lahdo, uppbackade av
orkestern Orkina, öppnade upp folkmusikskatten och avverkade den ena assyriska
favoriten efter den andra. Rena himlen för alla kulturälskare! Kvällen bjöd också
på en livepremiär av Josef och Sara Rhawis låt ”Home”, specialkomponerad för
det ideella initiativet A Demand For Action. Stilfullt och vackert i all sin enkelhet!
Välgörenhetsaftonen var ursprungligen tänkt som en lugn och lågmäld kväll. Så
var den också till stora delar, men någonstans vid midnatt tog dansklassikerna och
livslusten över. En efter en slöt upp i spontan ringdans och sångarna sjöng efter
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önskemål. Till en av kvällens höjdpunkter måste också räknas sångarnas duetter
och deras inbjudan till publiken att sjunga med.
Det var en kväll som i sin enkelhet vara väldigt vacker och ett fräscht tillskott i det
assyriska föreningslivet där kultur och välgörenhet gifter sig med varandra.
Text av Akadia Hawsho, ungdomsstyrelsen

Ungdomens insamlingsgala gav stor donation till
Assyrier Utan Gränser
Ännu ett offensivt initiativ från ungdomsorganisationer i nära samarbete med
andra kulturföreningar har resulterat i en stor och viktig donation till Asyriers Utan
Gränsers hjälparbete
bland flyktingarna.
Det rör sig om den
välgörenhetsafton
som
arrangerades
den 20 mars i år av
Assyriska
Ungdomsdistriktet i
Stockholm,
Assyriska
Ungdomssektionen i
Södertälje, Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, Assyrien Kulturcenter,
Dolabani Kulturföreningen, Assyriska föreningen i Järfälla och Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka. Tack vare de duktiga och hängivna arrangörerna och
de många generösa givarna blev det imponerande insamlingsresultatet hela 56 120
kronor! Ett fantastiskt resultat – och ett mycket viktigt bidrag till våra hjälpprojekt!
Det är särskilt glädjande och uppmuntrande att återigen se ungdomar visa prov på
initiativförmåga, organisationstalang och solidaritet med assyrierna (även kallade
syrianer och kaldéer) i ursprungsländerna. Samarbetet mellan så många
organisationer visar också vad vi kan åstadkomma med gemensamma krafter –
tillsammans är vi starka! Stort tack till alla som var med och gjorde detta till en
oförglömlig kväll – varje gåva bidrar till att bygga en bättre framtid för assyrierna i
sina ursprungsländer!
Text från www.assyrierutangranser.se
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Champions League matcher visades i AKC
Tisdag 21/4-2015, visades
det högintressanta mötet
mellan Bayern München –
Porto.
Onsdag 22/4-2015, visades
derbyt mellan Real Madrid
– Atletico Madrid, en
upprepning av fjolårets
finalmatch mellan de båda
Madrid-lagen.

Visning av Champions League-final
Lördag 6 juni från kl. 20 visades Champions League-finalen mellan Juventus och
Barcelona i samarbete med Assyriska kulturföreningen i Botkyrka. Matchen
visades i AKFB:s föreningslokal.

Chillkväll och FIFA-turnering
Fredagen den 4 december annordnade ungdomsstyrelsen en chillkväll för
ungdomar i AKC i åldrarna 12 år och uppåt! Det var många olika aktiviteter under
kvällen så som FIFA-turneringen och sällskapsspel. Det bjöds på en massa gott,
bl.a. hembakad kladdkaka!
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Barnverksamhet 2015
- Några ord om 2015
Vi började året med att fortsätta med våra barnaktiviteter och skapande verkstad.
Men p.g.a. att de ansvariga inte skulle kunna fortsätta att ha ansvaret p.g.a. tidsbrist
så kallades de föräldrarna som medverkat på barnaktiviteterna till ett föräldramöte
efter sommaruppehållet för att diskutera barnaktiviteternas framtid och upplägg.
Under mötet ville föräldrarna som närvarade istället rikta om fokus från
barnaktiviteter till familjeaktivitet i form av samkväm en gång i månaden. Då
skulle inte någon behöva ha ansvaret för aktiviteten, utan all planering gjordes
under föräldramötet i form av att bestämma datum för aktiviteterna, tema för
kvällarna samt vad som skulle serveras under kvällen. Barnaktivitetsdagarna byttes
ut mot familjekvällar med följande teman; ”Lägeråterträff”, ”Glöggkväll”,
”Halloweenkväll” och ”Julfest”. Det planerades inte något specifikt för barnen
utan föreningen fick verka som en samlingsplats för hela familjen där varje
medlem skapade sin egen sysselsättning utifrån de förutsättningar som föreningens
lokaler erbjöd.
Text av Dita Kleman

Dita Kleman

Pervin Poli

Barnkommitté

Selma Hawsho

Behiye Poli

Fehime Poli

Yildiz Kerimo
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Aktiviteter i siffror
Antalet
närvarande:

Ansvarig:

Barn: vuxna
Gympa för barn 3-5 år:
349
228
Sargon Hawsho
Övriga aktiviteter (olika tema) 460
354
Barnkommitté och
personer från andra styrelser

Teman
Skapande verkstad, deltagande i Eath Our, påskfest, familjeträffar,
familjeläger, återträff, utflykt till Tekniska Muséet, Halloween för hela
familjen, familjekväll med glögg, pepparkakor och lussebullar, assyriskt
julbord, chillkvällar, avslutnings fester, gympa för barn.

Genomförda aktiviteter
AKC deltog i Earth Hour 2015
Världsnaturfondens globala klimatkampanj arrangerade Earth Hour för nionde året
i rad. Liksom tidigare år gör vi i Botkyrka mer än att bara släcka ned! Även AKC
deltog i Earth Hour 2015 genom att arrangera prova på–aktiviteter för barn. Dita
Kleman, Selma Hawsho och Ashur Kerimo ansvarade för genomförande av
aktiviteterna. Ett 10-tal barn och vuxna från AKC närvarande.
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Påkfest för hela familjen
Fredagen den 3:e april arrangerade AKC:s Kvinnostyrelse och Barnkommitté en
fest med anledning av påskfirandet. Barnen fick bl.a. måla ägg. Föreningen
serverade korv med bröd till barnen medan vuxna fick kaffe, klicha, frukt och ägg.

I slutet av festen fick barnen besök av ”Påsktanten” Selma som delade stora
påskägg. Alla de närvarande fick uppleva en härlig påskstämning tack vare Dita
och Selma. Naturligtvis tackar vi de som jobbade i serveringen och för inköp av
presenter. Dessa var Behiye Poli, Zekiye Cansu, Terzo Baryawno, Pervin Poli,
Fehime Poli, Pero Dag, Seyde Hawsho och Ashur Kerimo.
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Avslutning för vårtermin med grill!
Fredag 12/6-2015 genomfördes aktiviteten ute på gräsmattan, nära föreningens
ingång. Barnen bjöds på grillkorv och hamburgare. Vi hade tur med vädret då det
var en av de varmaste dagarna på länge. Barnen var sysselsatta med olika
aktiviteter under ledning av Dita och andra från barnkommittén medan föräldrarna
njöt av fina vädret.

Utflykt till tekniska muséet
Tisdag 27 oktober hade barnen en utflykt
till Tekniska museet.

Familjekväll med Halloween
tema
Det var mysig en kväll för alla de ca. 60-70
personer varav mer än hälften var barn som
kom till festen. Ninve Dag
tillsammans
med
ungdomarna Tibelia Dag,
Priscilla Haddad, Ilona
Badur och Tobil Dag var i
föreningen och tog hand
om dekorationerna. Pero
Dag och Ashur Kerimo
ansvarade för serveringen. Festen hölls fredag 30/10-2015.

49

Glöggkväll
I slutet av november
arrangerades
en
glöggkväll för hela
familjen där det
bjöds på glögg och
pepparkakor mm.

Julfest med
Tomten "Mor
Zokhe"
18 december hade vi
AKC:s årliga julfest.
Barnen var såklart
nöjda med presenterna
de fick av den snälla
tomten som besökte
föreningen.
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Gympa för barn
I början av 2015 startades
gympa för barn i åldrarna 3-5.
Sargon Hawsho hade ansvaret
för verksamheten. Syftet med
verksamheten är att aktivera
barnen i olika grenar av
sporter eftersom möjligheterna i samhället för
målgruppen är begränsade.
Eftersom intresset är stort så kommer föreningen att fortsätta med verksamheten
under de kommande åren.
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Kvinnosektionens verksamhet 2015
Årsmöte
Vid årsmötet som hölls den 29:e mars valdes följande personer till sektionens
styrelse och vid sitt första möte konstituerade de sig enligt följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kontaktperson
Ledamöter
Suppleanter

Behiye Poli
Zekiye Cansu
Janet Barhanna
Rahel Poli
Yildiz Kerimo, Perivan Poli, Terzo Baryawno, Pero
Dag, Fehime Poli
Seyde Hawsho, Peyruze Poli

Till valberedningen valdes; Yildiz Kerimo och Fehime Poli

Kvinnostyrelsen, översta raden f.v. Behiye Poli, Zekiye Cansu, Fehime Poli, Janet
Barhanna, yildiz Kerimo.
Mittersta raden fr.v. Pervin Poli, Seyde Hawsho, Terzo Baryawno, Rahel Poli
Nedersta raden fr. v. Pero Dag, Peyruze Poli
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Genomförda aktiviteter
Föreläsning av Anna Melle – Hano kritho firandet

AKC Kvinnostyrelse planerade en föreläsning av Anna Melle lördag den 21
februari 2015 som handlade om hennes senaste bok. Efter föreläsningen fortsatte
dagen med firandet av Hano kritho. Föreningen bjöd på burgul med stekta ägg.

Vem är Anna Melle?
Anna Melle tog sin lärarexamen vid högskolan i
Jönköping. Hon är idag verksam som
gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap.
Hon har en bred erfarenhet av det mångkulturella
svenska samhället och föreläser bl.a. om
kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat
våld samt om patientbemötande inom vården.
Anna är även författare och har givit ut ett flertal
böcker inom dessa områden. Anna är en mycket
uppskattat och flitigt anlitad föreläsare och
sagoberättare. På sina föreläsningar engagerar
hon bl.a. sina lyssnare med exempel tagna från
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det egna livet och lyssnaren får en möjlighet att se vardagssituationer inom
exempelvis rättsväsendet och äldrevården med ett annat perspektiv.
Text från www.annamelle.com

Knytkalas
för
kvinnor och
män
Kvinnostyrelsen
arrangerade
ett
knytkalas fredag
den 6 mars 2015.

Internationella kvinnodagen arrangerades
tillsammans med andra organisationer
Tankarna gick till de kidnappade assyrierna vid Internationella Kvinnodagen
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Internationella kvinnodagen firades i Assyriska kulturföreningens lokaler i
Norsborg i samarbete med ABF, Verdandi och andra kulturella föreningar i
Botkyrka. Dagens program började med en kort presentation av alla
organisationer och föreningar. Behiye Poli presenterade AKC:s verksamhet med
ett kort tal.
Programmet
innehöll även
dels en pjäs
(stjärnlösa
nätter) som
handlade om
heder inom
olika kulturer
samt
en
föreläsning
om Seyfo av
Marina Andersson som berättade om sin bok som handlar om flykt från ett land
till ett annat. Hon berättade bl.a. om traumat som hennes mormor hade upplevt
under Seyfo 1915 och burit den inom sig under hela sitt liv som har påverkat tre
generationer.

Assyriska Kvinnoförbundets årsmöte
Årsmötet hölls i Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping lördag den 14 mars.
AKC:s kvinnosektion representerades av Yildiz Kerimo och Pervin Poli. Yildiz
valdes till AKF:s styrelse. Behiye Poli är med i valberedningen även kommande
verksamhetsår.

Matlagningskurs
AKC:s
kvinnosektion
startade den 5 mars 2015
en
assyrisk
matlagningskurs
för
målgruppen ungdomar,
nygifta
och
unga
föräldrar.
Rätter som tilllagades var
bl.a. Kebbe, Kursikat och Börek. Kursen avslutade i mitten av juni 2015.
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Planeringskonferens

Kvinnosektionen var med i AKC:s konferens som hölls som planerat söndagen
den 10 maj 2015. Dagen inleddes med att Amira Chamoun från ABF fick hålla
kort information om vad ABF står för och önskade AKC lycka till med
konferensen. Många viktiga frågor bl.a. om kvinnosektionen diskuterades.

Amira Chamoun från ABF fyllde 50 år
AKC hade fått inbjudan från ABF att närvara vid Amiras
(har jobbat nära AKC i många år) 50 års födelsedag. Från
AKC:s Kvinnosektion deltog Behiye Poli, Pero Dag,
Yildiz Kerimo och Terzo Baryawno. Blommor och fem
böcker hade överlämnats till Amira som present.
Tillställningen hölls fredag den 22 maj 2015.

Amira tackade alla som
uppvaktade
hennes
50-års dag med följande
ord:
Tusen tack för all
uppvaktning!
Blev rätt överraskad
och rörd över all
uppvaktning på min
50-års dag.
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Det värmde verkligen hjärtat med alla fina gratulationstal, presenterna och
blommorna.
Det är sant det som brukar sägas " Åren går och vännerna består".
Stort tack till er alla!

Mors dag i Assyriska Kulturhuset i Södertälje

Söndag 31 mars 2015 arrangerades mors dag i samarbete med Assyriska
föreningen i Södertälje, Inanna Familjeförening, Assyriska Kulturföreningen i
Norsborg och AKC. Det var en mycket trevlig fest som hedarde alla mödrar.

Knytkalas för hela familjen

Hölls fredagen den 16:e oktober.
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Tjejkväll för unga mammor

På initiativ av några unga mammor anordnades en Tjejkväll i AKC fredagen den
23 oktober 2015. Kvällen var en "Barnfri Tjejkväll" för kvinnor i åldrarna 25-49 i
form av knytis med tema lättare tilltugg.

AKF veckoslutskurs i Norrköping
Assyriska kvinnoförbundet hade den 31 oktober 2015 en konferens som handlade
om
migrationsoch
flyktingfsrågan som är
väldigt aktuell just nu.
Från AKC deltog Zekiye
Cansu
och
Janet
Barhanna.

Föreläsning och Debatt
AKC kvinnostyrelsen bjöd in Augin Kurt
Haninke att föreläsa om assyrisk identitet
med efterföljande debatt om olika aktuella
frågor.
Syftet var att dels få kunskap om assyrisk
identitet men även debattera om olika
aktuella frågor som diskuteras bland folket
och i media. Föreläsningen hölls i AKC:s lokaler söndag den 15 november 2015.
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Feministiskt Forum i Botkyrka
Lördagen den 5 december 2015 var AKC:s kvinnosektion med bland
arrangörerna till årets Feministiskt Forum i Hallunda Folkets Hus. Programmet
innehöll tal, musik, föreläsningar samt en enmansföreställning av Yelda Hadodo
och även dansuppvisning från Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka.

Samarbetet med arrangörerna var så bra att vi kommer att har olika aktiviteter
tillsammans i framtiden.

Assyriskt Julbord - knytkalas
Det efterlängtade Assyriska julbordet i form av knytkals genomfördes som
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planerat söndag den 13 december 2015. Under kvällen fick Siham Hawsho
presentera sin nyutkommna bok "The Twins". Intäkter för boken kommer att
skänkas till Assyrier Utan Gränser.
Dagen inleddes med Behiye
Polis öppningstal där hon
välkomnade alla till årets
julbord och bjöd de
närvarande till det dukade
bordet med många rätter.
Nära 90 personer närvarande
och fick äta av de goda
rätterna som hämtades av de
närvarande medlemmarna.
Behiye Poli, Pero Dag,
Turkan Hawsho och Pervin
Poli hjälpte Ashur i köket.
Kvinnosektionen hade tagit
på sig att göra olika
maträtter så att det fanns en
bas av våra vanliga
maträtter.

Julfest
Fredagen den 18 december hade vi vår årliga julfest för hela familjen med barnen
i fokus. Deltagandet var ganska högt av både barn och vuxna.

I år fick Seyde Hawsho och Terzo Baryawno ordna med presenter till barnen.
Det blev fina presenter som barnen uppskattade.
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Slutord för år 2015
Vi har utfört dem aktiviteter som
kvinnosektionen hade planerat för
året. Tyvärr var deltagandet vid vissa
utförda
aktiviteter
lågt,
men
kvinnosektionen vill rikta stort tack
till de som deltagit i aktiviteterna för
deras uppslutning
Utöver sektionens fasta aktiviteter har
vi även varit delaktiga i föreningens
övriga aktiviteter.
Vår förhoppning inför år 2016 är att
öka medvetandet hos våra kvinnor om
föreningslivet och att våra föreningar
behövs så att våra barn lär sig bli
medvetna om dess identitet och
kultur.
Året som gått har varit bra men tyvärr
så har den varit fylld av frustration,
sorg mm. Tragedierna som drabbade
vårt folk år 2014 i Syrien och Irak, har
fortsatt år 2015, med det som hänt i
Qamishli (Zalin) 30 december och i
Gozarto.
Vi hoppas på fred och rättvisa för vårt
folk i våra hemländer och för alla
människor som är på flykt i olika delar
av världen. Kvinnosektionen tackar alla sina medlemmar för ett gott samarbete.
Kvinnosektionen
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Assyrisk litteratur 2015
Litteraturdag i AKC

Söndagen den 19:e april arrangerade Assyrien Kulturcenter en fullspäckad
litteraturdag med fyra av våra främsta författare; Svante Lundgren, Jan
Beth-Sawoce, Besim Aydin och Augin Kurt Haninke. Samtliga hade nyutkomna
böcker att informera om vilket gjorde tillställning väldigt intressant.
Innan författarna fick ordet skulle dock Assyrien Kulturcenters årliga kulturpris
delas ut och detta år föll valet på Lennart Warring som alltså tilldelades priset
postumt. Hans nära vän sedan väldigt många år tillbaka, Taina Kantola, fick ta
emot priset. I samband med att Taina tog emot priset informerade hon också om att
boken Assurs folk är nära tryckning
Efter priset fick samtliga författare berätta mer om sina böcker, de flesta handlade
eller var till stora delar kopplade till Seyfo, folkmordet på assyrierna 1915. Ett
folkmord som är högaktuellt dessa dagar då det passerat 100 år den 24 april. Augin
Kurt Haninke fick äran att börja berätta om boken ”Patriark Shakers arvtagare” och
sedan följde i tur och ordning Svante Lundgren om boken ”Hundra år av
tveksamhet”, Besim Aydin om ”Ett minne ur mörkrets grynning” och slutligen Jan
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Bet-Sawoce om ”Den assyro-kaldeiska aktionen 3”. De många frågorna riktade till
samtliga författare vittnade om intresset kring dessa böcker, förhoppningsvis når
de och läses av så många som möjligt då jag personligen anser de redan vara en stor
del av den assyriska litteraturskatten.
Dagen avslutades med att de närvarande minglade samt fick chansen att köpa
böckerna med författarnas signeringar.
Från AKC:s sida vill vi rikta ett stort tack till Lennart och Taina samt våra fyra
författare som närvarade på vår litteraturdag. Förhoppningsvis får vi se fler
tillställningar av denna art i framtiden.
Gabriel Baryawno, ordförande

Årets assyriska
litteraturdag
Hammurabi BarAsmar AKC:s
assyriska litteraturdag.
Efter att den 19 april ha varit i
kyrkan som vanligt tog jag
tunnelbanan
från
norra
Stockholm till Hallunda och
skulle ha åkt vidare med buss
till Assyrien Kulturcenter i
Botkyrka (AKC) för att delta i
dess litteraturdag.
Författarna Jan Beth-Sawoce, Augin Kurt Haninke,

När jag var framme i Hallunda
Taina Kantol, Besim Aydin och Svante Lundgren på
hade bussen redan gått och jag
AKC:s litteraturdag. Foto: Hammurabi BarAsmar
skulle ha behövt vänta en halv
timme på nästa. Dessvärre
skulle jag ha missat halva arrangemanget och därmed skulle min dag ha blivit
förstörd. Men tack vare den vänlighet som finns nästan bara hos AKC blev min dag
räddad genom att jag ringde vänner som var på väg dit och bad dem köra förbi där
jag väntade. Efter en sådan behandling känner man sig välkommen, värderad och
vill gärna ge tillbaka på något sätt genom att fortsätta vara en aktiv
samhällsmänniska, eller bli ännu mer aktiv.
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Det var alltså en stressig dag för mig, men det var den värd och jag glömde bort
stressen efter att ha varit med på detta mångsidiga och givande arrangemang.
Liksom många andra assyrier blir jag ibland ledsen och besviken på våra
institutioner, organisationer och de aktiva assyrierna som motarbetar varandra,
men också stänger ut individer bland vårt folk, vilka tvingas till passivitet och i
värsta fall omvandlas till antiassyrier. Jag har själv erfarenhet av det jag nämner
här, men som orubbad optimist blir jag glad och hopfull så fort det förekommer
positiva händelser/aktiviteter om den assyriska saken, vilka också har skett under
de senare månaderna på olika ställen i Sverige, bland andra de aktiviteterna som
har arrangerats av AKC.
Den senaste aktiviteten AKC arrangerade var alltså denna Assyriska Litteraturdag
den 19 april. De inbjudna författarna var Augin Kurt Haninke, Besim Aydin, Jan
Beth-Sawoce och Svante Lundgren, vilka presenterade och signerade sina
nyutkomna böcker. Dessa författare har olika bakgrund, vilket gör att var och en av
dem skriver på sitt sätt och fyller var och en av dem ett tomrum. Dessutom har
dessa författare något gemensamt som är den assyriska saken, vilken de brinner
för. Ifrån min närvaro vid detta mångsidiga arrangemang vill jag här försöka
presentera var och en av de nämnda författarna i bokstavsordning:
Augin Kurt Haninke
Patriark Shakers Arvtagare är en bok som handlar om hur fyra syrisk-ortodoxa
patriarker har skadat den assyriska identiteten under de senaste hundra åren.
Frågorna i boken är många, land andra: Varför gick patriark Elias III Shaker med
på att acceptera turkarnas krav att syrisk-ortodoxa kyrkans anhängare är etniska
turkar (tvångsturkifiering)? arför vände patriark Afrem Barsaum 180 grader, från
patriotisk assyrier till extrem antiassyrier? Augin svarar förstås på dessa och andra
frågor med dokument, men avslöjar också förvrängningar och lögner som har
tidigare skrivits om dessa patriarker och om andra ledare för syrisk-ortodoxa
kyrkan under den nämnda tidsperioden.
Även andra har skrivit om dessa patriarker, i synnerhet om Afrem Barsaum, men
nästan bara positivt och syftet är solklart. Men i den nyutkomna boken Patriark
Shakers arvtagare kommer sanningen om dessa patriarker fram och
förhoppningsvis blir denna innehållsrika bok en käpp i hjulet för dem som
fortsätter använda sig av metoden "söndra och härska". Antiassyrier bland vårt folk
brukar hänvisa till vad dessa patriarker har sagt som källa till sina argument. Därför
bör denna bok finnas i varje assyriskt hem, men också finnas tillgänglig på de
universitet i Sverige där studier bedrivs om vårt folk och om vår syrisk-ortodoxa
kyrka.
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Besim Aydin
Ett minne ur mörkrets gryning är sista delen i romantrilogin om folkmordet Seyfo.
Jag har läst några böcker av andra författare om vårt folk i romanform, bland andra
En gång i Nineve av Artur Lundkvist, utkommen år 1977 och OANNES av Tore
Zetterholm, utkommen år 1975, men dessa böcker handlar om gamla
Assyrien/assyrier. Däremot hade jag aldrig hört om sådana böcker om assyrierna
efter Ninives och Babylons fall tills Besim Aydin för några år sedan tog på sig att
fylla detta tomrum. Eftersom jag inte har hunnit läsa Besims senaste bok kan jag
inte yttra mig om dess innehåll, men ifrån hans tidigare romaner kan jag säga att
Besim har talang att berätta om sitt folks öde under de senaste hundra åren.
Fehmi Bargello inte var närvarande vid litteraturdagen den 19 april, men för att det
ska vara rättvist måste jag här nämna även honom. Fehmi skriver mest utifrån egna
upplevelser i tid och rum och på ett humoristiskt sätt. Jag läste Fehmis första bok i
romanform Naso några gånger och varje gång skrattade jag nästan ihjäl mig. Jag
kan jämföra Fehmis skrivsätt med Tom Sharpe (engelsk författare), men Tom är
mer fräck, eller rättare sagt mer frispråkig i sin humor.
Jan Beth-Sawoce
Den Assyro-Kaldéiska aktionen III innehåller flera ytterst intressanta dokument
från 1920-talet om assyriernas strävan efter egen stat. Också en del andra
dokument från samma tidsperiod finns med. Jan har samtidigt kommit ut med en
mindre bok J. Gorek från Karboran som handlar om en hittills okänd aktiv person
av assyrisk härkomst och bosatt i Frankrike på 1920-talet. Jag har börjat läsa den
sistnämnda boken på grund av att den är tunnare, men också av min nyfikenhet på
denne okände personlighet som Karboranättlingar enligt min mening bör vara
stolta över. Jag liksom många andra assyrier blir förvånad över hur Jan lyckas få
tag i dessa dokument som har varit gömda i arkiv på olika ställen i åratal och långt
borta från Sverige.
Svante Lundgren
Hundra år av tveksamhet är andra boken som Svante ger ut om det osmanska
folkmordet (Seyfo) på kristna folkgrupper år 1915, men också om Sveriges
reaktion på detta. I boken beskrivs folkmordet på armenier, assyrier och greker
under och efter första världskriget, nordiska vittnen till dessa grymma händelser
och kampen för ett erkännande av folkmordet. Vidare analyserar Svante den
svenska riksdagens erkännande av detta folkmord som ägde rum i mars 2010 och
den politiska process som ledde fram till detta beslut samt den debatt som beslutet
skapade.
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Svante har även skrivit en bok Assyrierna - från Nineve till Södertälje, vilken ger
en kortfattad information om assyriernas kontinuerliga historia. Även denna bok är
värd att läsa. Jag rekommenderar i synnerhet assyriska ungdomar och icke-assyrier
att läsa denna bok, den är dessutom lättläst.
AKC:s kulturpris
Vid samma tillfälle den 19 april ägde också utdelningen av AKC:s årliga kulturpris
rum. I år delades det ut till Lennart Warring postumt och togs emot av vännen och
medförfattaren Taina Kantola.
Taina hade klump i halsen när hon talade om Lennarts engagemang, om
svårigheten att arbeta på boken Assurs folk utan Lennarts närvaro och hans
kunskap, eftersom de tillsammans arbetade på denna och tidigare utgivna böcker
om det mesopotamiska kulturarvet. Men sjukdomen gav inte Lennart möjlighet att
vara med vid denna boks utgivning eller att ta emot AKC:s kulturpris. Taina lovade
att fortsätta på samma bana så länge hon orkar. I alla fall ska hon kämpa för att
denna bok som ligger hos två olika bokförlag kommer att utges i en snar framtid,
men den utges i två olika versioner på grund av att ena bokförlaget har krävt
revidering och Taina har accepterat det.
Lennart var det assyriska folkets vän och även min vän personligen. Trots att
Lennart inte förstod det assyriska språket närvarade han vid många arrangemang i
assyriska institutioner i Stockholmstrakten. Jag brukade göra mitt bästa genom mitt
sällskap för att Lennart inte skulle känna sig ensam och ibland försökte jag tolka
för honom. Jag personligen fick chansen att känna Lennart närmare genom att vara
med i Gilgamesh-sällskapet och måste säga att hans bortgång är en stor förlust för
assyrierna, i synnerhet för detta folks litteratur och historieskrivning.
Avslutningsvis vill jag på min och jag tror också på assyriernas vägnar vädja till
assyriska institutioner, organisationer och de aktiva assyrierna att sluta motarbeta
varandra, utan i stället ställa upp för varandra inom institutionen/organisationen,
men också liksom AKC vara öppna för goda krafter utifrån, både assyrier och
icke-assyrier, och låta dem känna sig välkomna, eftersom
vårt folk är i behöv av alla sorters insatser, stora som små.
Ta efter (kopiera) varandras lyckade insatser. Konkurrens
är bra på alla fronter, men bara den sker utan att sätta
käppar i hjulet för varandras verksamheter.
Text av från Hammurabi BarAsmar publicerad på
www.hujada.com
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Bok release:
"Mariam - hederskvinnorna" och "Revolutionären från Khabour"
Release av dessa böcker
arrangerades av Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka
och Assyriska Föreningen i
Södertälje, söndag den 4
oktober 2015 i Assyriska
Kulturhuset i Södertälje.
Dagen
inleddes
med
frukost och de ca. 60-70
personer som hade kommit
för att lyssna hade
möjlighet att diskutera
olika
frågor
tills
programmet satt igång.

Ghassan Younan t.v. och Anna Melle i mitten
tackas av Nursel Awrohum

Nursel Awrohum från
Södertäljeföreningens styrelse och även ordförande för Assyriska kvinnoförbundet
i Sverige hälsade alla välkomna och gav ordet till Anna Melle som informerade
kort om de fem böcker som hon har skrivit tidigare och lite mer detaljerad om sin
senaste bok "Mariam - hederskvinnorna" som är en roman baserad på verkliga
händelser.
Författaren Anna Melle, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, har
intervjuat flera kvinnor i de länder som berörs men även i Sverige.
– Som ordförande i Assyriska kvinnoförbundet träffade jag många kvinnor, säger
Anna Melle, som själv är uppväxt i en liten by i sydöstra Turkiet och har även i
Istanbul.
– Jag har sett det här patriarkala förtrycket.
För fem år sedan reste hon tillbaka till den by hon lämnade för omkring 40 år
sedan.
– Då fanns det ingen el och inget vatten i hemmen. Nu är det väldigt tekniskt
utvecklat – men mentalt har det inte hänt mycket. Den äldre generationen är exakt
densamma vilket innebär att flickor inte får utbildning, eftersom de ändå ska giftas
bort och arbeta i hemmet. Den utbildning som flickorna behöver står de äldre
kvinnorna för.
Boken spänner över 100 år och skildrar det vardagliga livet för tre generationer
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kvinnor. Där finns 12-åriga Mariam som ifrågasätter och vill förändra bybornas
värderingar kring det råa våld som drabbar flickor. Men hon blir själv våldtagen.
Historien tystas ner och som 16-åring blir hon bortgift.
– Trots allt det svåra slutar berättelsen lyckligt. Den berättar att det finns hopp om
att det går att förändra, säger Anna Melle.
Ninos Aho "Revolutionären från Khabour"
Hikmat Sabbagh ordförande för Assyrian Universal Alliance (AUA) i Sverige fick
ordet och presenterade författaren Ghassan Younan och bakgrunden till varför han
skrev boken om Ninos Aho som gick bort för några år sedan.
Ghassan Younan som är själv aktivist inom assyriska rörelsen och företräder AUA
i Europa fick ordet efter Hikmat och informerade att Ninos Aho har varit aktiv
inom den assyriska rörelsen i mer än 60 år som förtjänar att bli ihågkommen bl.a.
genom liknande böcker som han har skrivit för att hedra honom från hans
perspektiv.
Programmet avslutades med försäljning och signering av böcker. Värd att nämnas
är att samtliga intäkter från Ninos Ahos bok kommer att gå till assyriska flyktingar
i Syrien.
Text av George Baryawno, kansliansvarig AKC

Kort om årets nya assyriska böcker
En assyrisk fighters väg
Andreas Haddads självutlämnande bok
om sin fotbollskarriär och sin väg in i
och så småningom ut ur kriminalitet
har väckt stor uppmärksamhet.
Alla vi som en tid har följt Assyriska
minns den där bortamatchen mot IFK
Göteborg våren 2005. Assyriska var
nya i Allsvenskan, en främmande fågel
i svensk elitfotboll. Efter att ha förlorat
Svante Lundgren recenserar Andreas
i premiären mot Hammarby ställdes
Haddads bok "Helvetet tur och retur".
laget nu mot en av de riktigt stora i
svensk fotboll, Göteborgs blåvita stolthet. Assyriska skrällde och vann med 3-0.
Andreas Haddad gjorde två mål och var plötsligt glödhet.

68

Patriarker granskas
i ny bok
Journalisten Augin Kurt Haninkes nya
bok är en kritisk granskning av
moderna syrisk-ortodoxa patriarkers
agerande.
Boken heter Patriark Shakers
arvtagare. Patriark Elias III Shaker
innehade patriarkämbetet mellan åren
1917 och 1932. Under den turbulenta
tiden efter Seyfo satsade han allt på ett
kort: att ställa in sig hos de turkiska
makthavarna.

Augin Kurt Haninke har utkommit
med en bok om syrisk-ortodoxa
patriarkers agerande i modern tid.

Modern Assyrian Music

Författaren Abboud Zeitoune från Wiesbaden i Tyskland är aktuell med en ny bok,
Modern Assyrian Music. Boken är en gedigen dokumentation över den assyriska
musiken genom historien och är den enda i sitt slag.
Den 561-sidiga boken innehåll- er även biogra- fier över kompositörer och
sångare, historik över musiknoter till assyriska sånger, katalog över musikverk
m.m. Zeitoune tar upp den historiska anledningen till varför som det ansågs
förbjudet att sjunga på Jesus språk. Med boken följer en CD på 60 mp3-låtar.
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Bok om Ninos Aho "Revolutionären från Khabour
I mer än 40 år har poeten
och eldsjälen Ninos Aho
strävat efter att skapa en
ny assyrisk identitet, som
han kallar "Den moderne
assyriern". I
höstas
hyllades han i Tyskland
och Holland.
Ghassan Younan författare till boken om Ninos
Aho "Revolutionärern från Khabour"

Välskrivet om kvinnor i en patriarkal värld
Anna Melle har skrivit en fantastiskt bra
bok om kvinnans utsatthet i en patriarkal
värld. Boken belyser olika problem i ett
patriarkalt
samhälle
och
dess
maktstrukturer. Författaren återger och
skildrar en familjestruktur som många
känner igen sig i.

Intellektuell från Kfarboran lyfts fram i ny bok
J. Gorek från Kfarboran i
Turabdin
verkade
på
1920-talet för assyriernas
rättigheter. Litet är känt om
honom, men några av hans
texter kommer snart ut i
svensk översättning. Jan
Beṯ-Şawoce har i åratal i olika arkiv jagat intressanta dokument om assyriska
frågor, inte minst gällande Sayfo. Sedan har han sammanställt dem och utgett dem
i svensk översättning. Snart utkommer nästa bok: en antologi med J. Goreks texter.
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J. Gorek kallades ibland Jacques (Yaʿqub eller Aqub) men också Ibrahim (Bërho).
Det är möjligt att han använde bägge namnen. Han föddes i Kfarboran den 20 juni
1889.

Romantrilogi om livet i Tur Abdin
Besim Aydin har nyligen gett
ut den avslutande delen i sin
trilogi om Benjamin från byn
Zaz i Tur Abdin.
Aydin bor i Hallunda, arbetar
på IKEA och brinner för att
sprida
böcker
bland
assyrierna. Han har på eget
förlag gett ut flera barnböcker
i assyrisk översättning. Bland
dem finns klassiker som Pippi
Långstrump, Nicke Nyfiken
och Mamma Mu. Han har också gett ut den första romanen om folkmordet som
utspelar sig i Tur Abdin, I dödens skugga (2006). Uppföljaren heter Den dolda
sanningen (2011). Nu kommer den tredje delen, Ett minne ur mörkrets gryning.

Midyats moderna
historia i stort och
smått
Småstaden Midyat i Turabdin
har länge varit centralort för
omgivande assyriska byar.
Midyats öde har därför
påverkat hela bygden på ett
eller annat sätt. Fehmi
Bargello, som själv är född
och uppvuxen i Midyat, har nu
nedtecknat stadens moderna
historia genom att referera till
stora som små händelser i
vardagen.

Fehmi Bargello har skrivit en bok om sin
hemstad Midyat.
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I skuggan av Simele
Simelemassakern och terrorn sedan
Saddam Husseins fall är inte de enda
katastroferna som drabbat assyrierna
i Irak. Under hela det självständiga
Iraks historia har assyrierna varit
föremål för en systematisk kampanj
att osynliggöra och arabisera dem.
Att läsa om assyriernas öde i
1900-talets Irak är inte muntert.

Ny roman om Turabdin

Sargon Donabeds nya bok är en
insiktsfull beskrivning av assyriernas
moderna historia i Irak

2015 har en ny spännande bok utkommit på Tigris Press. Det handlar om Nemrud
Kurts faktaroman "De döda lär de levande".

Nemrud om vad boken handlar om?
Boken är egentligen två sammanflätade berättelser som överlappar varandra och
tillsammans utgör en faktaroman. Vartannat kapitel är från nutiden och vartannat
från dåtiden. Å ena sidan får vi följa den unge svensk-assyriern Nedro år 2015. Han
åker för första gången ner till sitt Assyrien ...
www.hujada.com 2015-12-11
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Bok av Seham Yousef Hawsho:

The Twins - My mother and Syria
Boken handlar om författarens moder, hennes sista år i livet samtidigt som hennes
andra moder (Syrien) börjar blöda och kriget börjar trappa upp...
Boken är baserad på verkliga händelser, iaktagelser
samt citat. I huvudsak får
man
lära
känna
författarens mor hur hon
levde och hon levt under
sina äldre dar och
författarens kamp och
starka vilja att hjälpa
hennes mor samtidigt
som hon befinner sig i
Sverige.
Läsaren
kommer att känna stark kärlek och sorg när de läser
boken.
Seham Hawsho är medlem hos AKC. Boken är skriven på arabiska och engelska.

Kopparslagarens son
Lättläst och intressant om en fin
människa, men inte mycket om det
assyriska, tycker Svante Lundgren
om boken om Kennedy Bakircioglu.
Kennedy
Bakircioglus
fina
fotbollskarriär är ännu inte över,
men den första boken om honom har
utkommit. Jag kan inte låta bli att
jämföra med Andreas Haddads bok
som kom ifjol. Den lockade med
avslöjanden om kokain och
kriminalitet. Den som väntar något
liknande av Kennedys bok väntar förgäves. Kennedy är en snäll och god man eller som han själv säger "en fin kille med stort hjärta" - som har en stark gudstro
och som alltid lytt föräldrarnas råd att hålla sig borta från droger och kriminalitet.
Kennedy växte upp i Ronna i Södertälje, var ett underbarn i Assyriska …
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Ny engelsk-assyrisk-arabisk
ordbok

Bailis Yamlikha Shamoun har
jobbat på sin trespråkiga
ordbok i 25 år.

En ny ordbok omfattande tre språk har
nyligen utkommit. 6 500 engelska ord och
uttryck ges nu både assyrisk och arabisk
översättning.
Mannen bakom detta storverk heter Bailis
Yamlikha Shamoun. Hans familj härstammar
från Urmia, men själv föddes han i Bagdad år
1942. Han blev tvungen att avbryta sina
studier vid universitetet i den irakiska
huvudstaden och emigrerade till USA år
1965. Tre år senare tog han en examen vid
Campbell University of North Carolina.
Bailis Yamlikha Shamoun har alltid varit
övertygad om det assyriska språkets betydelse.

Alice i Underlandet på assyriska
På tisdag utkom den klassiska barnberättelsen
Alice i Underlandet på västassyriska talspråket.
Den engelske författaren och matematikern
Lewis Carroll, som egentligen hette Charles
Lutwidge Dodgson, gav år 1865 ut en berättelse
som till skillnad från vad han annars skrivit har
blivit en verklig klassiker. Alice's Adventures in
Wonderland berättar om den sjuåriga flickan
Alice som får vara med om det ena mer
märkvärdiga äventyret efter det andra.
Trots att boken är skriven på en mycket
svåröversättlig engelska med en hel del
nonsensspråk och barnramsor har den översatts
till många språk.
www.hujada.com 2015-09-02
Texter om böckerna från www.hujada.com

Barnboksklassikern Alice i
Underlandet har utkommit
på şurayt
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Internationella och nationella händelser

Historiskt fackeltåg för
100-årsminnet av Seyfo
Över 1000 personer hade samlats på Mynttorget i
Stockholm för att inleda uppmärksammandet och
hedrandet av alla dem som föll offer för
folkmordet Seyfo 1915. Fackeltåget började som
planerat 17:00 med avfärd mot Sergels Torg via Drottninggatan.
AKC hade med sig 13 plakat som hade texter om Seyfo som hade skrivits av ARS.
AKC delade ut facklor och t-shirtar till sina medlemmar (t-shirten hade vi fått
från Inanna föreningen).
Fackeltåget var rikstäckande och genomfördes samtidigt i Göteborg, Jönköping,
Linköping, Norrköping och Örebro.
Fackeltåget arrangerades söndag den 25 januari 2015 av Assyriska riksförbundet i
Sverige i samarbete med medlemsföreningar. AKC var sammankallande för
planeringen av verksamheten i Stockholm.

Media om fackeltåg:

Värdig manifestation lyste upp Sverige
En
värdig
och
lyckad
manifestation,
så
beskrivs
söndagens
fackeltåg
av
nyckelpersoner i de sex städer där
man tågade för Seyfo-erkännande.
Totalt över tretusen assyrier
beräknas ha deltagit i söndagens
fackeltåg som anordnades simultant i Stockholm, Norrköping, Linköping, Örebro,
Jönköping och Göteborg.
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- Vi kan nöjt konstatera att vår nationella samordning fungerar. Det här markerar
en värdig inledning på 100-årsminnet som riksförbundet och friviliiga arbetar med
hårt sedan månader, säger förbundsordförande Afram Yakoub.
Fackeltågen fångade medias intresse och resulterade i flertalet artiklar i lokalpress
om folkmordet på assyrierna.
Sedan augusti 2014 har riksförbundet en nationell samordnare för 100-årsminnet.
Flera viktiga event är planerade att äga rum under årets gång. Bland annat kommer
ett unikt studiematerial att distribueras till i stort sett samtliga grundskolor i landet.
Text från www.hujada.com, 2015-01-26

Seyfo uppmärksammades stort
Förra veckan var det stort
massmedialt
fokus
på
hundraårsdagen av folkmordet
på armenier, assyrier och
greker.
Media skrev mycket om
folkmordet, både om hur det
högtidlighölls i Armenien och
i Sverige och om den svenska
regeringens ovilja att följa
riksdagsbeslutet
om
ett
erkännande. På ledarplats
Många hade samlats på Sergels torg för att kräva
krävde
bland
andra
ett erkännande. Foto: Assyria TV
Aftonbladet, Länstidningen
och Göteborgs-Posten att
regeringen måste hålla sitt löfte om ett erkännande.
Assyriska Riksförbundet höll två manifestationer på minnesdagen den 24 april. På
Politikertorget i Södertälje talade representanter för olika politiska partier.
Manifestationen på Sergels torgs i Stockholm var ett samarrangemang med
Armeniska Riksförbundet och Pontiska föreningen i Stockholm. Representanter
för de arrangerande föreningarna samt för politiska partier höll tal till de över 1 000
personer som hade samlats.
Vid sidan av manifestationerna i Södertälje och Stockholm hölls också olika
evenemang där folkmordet uppmärksammades på andra orter i Sverige. Flera
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tidningar publicerade opinionsartiklar som krävde att regeringen erkänner Seyfo
eller att det nya folkmord som nu pågår i Irak och Syrien bör stoppas.
I samband med minnesdagen lanserade riksförbundet en namninsamling för att
kräva ett erkännande av regeringen. Den har hittills samlat över tusen
underskrifter. Insamlingen pågår ännu och namnlistorna kommer att överlämnas
till representanter för regeringen.
www.hujada.com, 2015-04-28

Succé för Seyfofilm
Premiärvisningen
för
dokumentärfilmen om Seyfo
blev en framgång med stor
publik som berömde filmen.
Det är inte varje dag som en
film har världspremiär i
Södertälje. Men på söndag
skedde det. Filmen Seyfo har
gjordes på uppdrag av
Assyriska Riksförbundet och
Regissören Aziz Said avtackas
visades för första gången för
publik på Estrad i Södertälje
Stadshus. Filmen väckte stort intresse och omkring 400 åskådare fyllde salongen.
Regissören Aziz Said var själv närvarande. Innan filmen visades avtackades han av
representanter för riksförbundet. Han uttryckte sin tacksamhet över att projektet nu
hade rotts i hamn och filmen var redo att visas.
Filmen börjar med att ett antal assyrier i Södertälje säger hur deras förfäder
drabbades av folkmordet. Det här är ett effektivt sätt att visa att det just nu mitt
ibland oss finns många som är personligen berörda av händelserna för hundra år
sedan.
Filmen visades under året i Botkyrka (Folkets Hus) lördag den 24 oktober 2015.
Visningen arrangerades av AKC, Dolabani Stiftelsen och Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka.
Samma dag pågick även uppmärksammandet av FN-dagen i samma lokaler.
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Armeniens ambassadör om folkmordserkännande
Armeniens parlament har i
ett historiskt beslut idag
enhälligt erkänt det grekiska
och
det
assyriska
folkmordet, vilket landets
ambassadör i Stockholm
välkomnar.
Det har länge legat i luften
att Armenien, som varit en
självständig republik i 24 år,
officiellt ska erkänna Seyfo.
Landets ledning har goda
relationer till den assyriska
Minnesmärket över Seyfos offer i Jerevan.
folkgruppen
och
i
huvudstaden Jerevan finns
sedan tre år tillbaka ett minnesmärke för Seyfos offer. Nu kommer också ett
officiellt erkännande.
Parlamentsledamoten Edvard Sharmanazov, som har grekisk bakgrund, lade fram
ett förslag i parlamentet om att fördöma det grekiska och det assyriska folkmordet
som ägde rum i det osmanska riket. När förslaget diskuterades i parlamentet på
måndag fick det stöd av alla partier. Idag, tisdagen den 24 mars, antogs förslaget
enhälligt med rösterna 117-0. Parlamentet har 131 medlemmar, av vilka 14 var
frånvarande.
- Att Republiken Armeniens nationalförsamling den 24 mars 2015 antog resolution
"Fördömande av det grekiska och det assyriska folkmordet utfört av det osmanska
Turkiet 1915-23" är ett ytterligare bidrag till erkännandet av och den världsvida
kampen mot folkmord, säger Artak Apitonian, Armeniens ambassadör i
Stockholm. Beslutet fattades enhälligt vilket visar att alla delar av det armeniska
samhället förenas i fördömandet av folkmordet som drabbade assyrier och pontiska
greker. Detta beslut är ytterligare ett bevis på att vi står enade med våra assyriska
och grekiska bröder i kampen för ett internationellt erkännande och fördömande av
de brott mot mänskligheten som det osmanska Turkiet utförde.
Ambassadör Apitonian har gjort sig känd som en stor vän av assyrierna. Han talade
i februari i år vid Naum Faiq-firandet i Södertälje.
Text från www.hujada.com
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Nederländerna erkänner Seyfo
En majoritet i det nederländska parlamentet röstade för ett erkännande av
folkmordet på assyrier under torsdagen. Därmed har tre nationella parlament i
världen erkänt att ett folkmord utfördes mot det assyriska folket 1915.
Nyheten blev en överraskning för många assyrier i Nederländerna och på andra
håll. Få har känt till att parlamentet i Nederländerna skulle rösta om ett erkännande
av 1915 års folkmord som utfördes av dåvarande ottomanska riket.
Motionen lades fram av Joël Voordewind från det kristna partiet Christen Unie.
Voordewind har engagerat sig i den assyriska frågan sedan flera år och han har
bland annat besökt Nineveslätten. Till sin hjälp hade han Attiya Gamri, assyrisk
profil i Nederländerna och politiskt aktiv i Partij van de Arbeid, landets
motsvarighet
till
socialdemokraterna.
- Jag lyckades säkra
mitt
partis
godkännande
av
motionen efter bland
annat ett möte med
partiets ordförande,
berättar Attiya som
även intervjuats i
Assyria TV om
nyheten.
För cirka tio år sedan antog det nederländska parlamentet en motion som innebar
att endast folkmordet på armenier erkändes. Den nya motionen som passerade
under torsdagen innebar att Nederländerna nu även erkänner att ett folkmord
skedde mot assyrier och pontiska greker.
- Det som pågår idag i Assyrien har gjort det tydligt för allmänheten och politikerna
att assyrierna är utsatta. Det har hjälpt att synliggöra oss och att säkra ett
erkännande, menar Attiya Gamri.
Tidigare i år erkände Armeniens parlament att assyrierna och grekerna utsattes för
folkmord år 1915. Därmed har tre nationella parlament i världen erkänt folkmordet
på assyrier: Sverige, Armenien och Nederländerna. Ett fjärde land kan ansluta
inom kort när Frankrikes parlament väntas rösta för ett erkännande efter att två
motioner i frågan lämnats in för behandling.
Text från www.hujada.com
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Andra länder som har erkänt Seyfo under 2015:
Vatikanstaten
Tjeckien
Österrike
Belgien
Tyskland
Luxemburg
Australien

2015-04-12
2015-04-15
2015-04-22
2015-04-23
2015-04-24
2015-05-08
2015-05-11

Seyfomonument har upprättats
i följande länder och städer:
Land/stad

år

1- Irak, Baquba
2- USA, Chicago
3- Frankrike, Sarscelles
4- USA, Los Angeles
5- England, Wales
6- Ukraina, Kiev
7- Ryssland, St. Petersburg
8- Australien, Fairfield
9- Frankrike, St. Brice Paris
10- Armenien, Yerevan
11- Frankrike, Arnouville
12- Belgien, Liege
13- Sverige, Jönköping
14- Turkiet, Diyarbakir
15- Grekland, Aten
16- Sverige, Stockholm
17- Sverige, Örebro
18- Schweiz, Locarno
19- USA, Boston

1919
2000
2005
2007
2007
2008
2008
2010
2011
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2015
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Het fråga togs upp när
patriarken mötte
politiker
Flyktingpolitik och Seyfomonument
var några av frågorna som
avhandlades när patriarken träffade
kommunledningen.
Södertälje.
Under måndagen träffade patriarken
kommunfullmäktige
och
gruppledarna för att samtala om
Patriark Ighnatius Aphrem II inledde sitt
Södertälje.
Sverigebesök i kommunen
– Vi är glada att han kommer hit. Det
finns ingen stad i världen som
procentuellt har så många syrisk-ortodoxa som vi har, säger Boel Godner (S),
kommunstyrelsens ordförande.
Ett ämne som togs upp var utmaningarna med de stora flyktingströmmar där
många från Syrien söker sig till kommunen trots den rådande bostadsbristen.
Där hoppades Boel Godner på att kyrkan skulle kunna hjälpa till med att skicka
signaler så att flyktingarna söker sig till närliggande kommuner i stället.
– Då kan man ändå åka hit till sina kyrkor men slippa trångboddheten, säger hon.
Även Seyfo avhandlades under måndagens möte. Statsminister Stefan Löfven (S)
har varit ovillig att kalla Seyfo för ett folkmord, trots att de rödgröna drev igenom
ett sådant beslut 2010. Det hindrade dock inte Boel Godner att använda ordet.
– Det är många som berörs av folkmordet och vi pratade om ett monument. Att vi
vill ha hit ett nationellt monument till Södertälje.
Länstidningen, 25 maj 2015
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Stödmanifestation efter blodig attack i Syrien
Minst 16 personer dödades
och 30 skadades i tre
bombattentat
mot
restauranger
i
den
nordöstra syriska staden
Qamishli. Under söndagen
anordnar
Assyriska
riksförbundet
en
stödmanifestation till stöd
för staden.
I Södertälje finns många invånare med koppling till Qamishli i norra Syrien.
Manifestationen, som först skulle ha ägt rum i centrala Södertälje på fredagen, äger
nu rum i Assyriska föreningens lokaler på söndag klockan 16.
– Vi gör den här manifestationen akut och
spontant. Qamishli har varit ett av de delar av
Syrien som varit mest förskonade från kriget.
Om detta är ett mönster i området är det
fruktansvärt,
säger
Afram
Yakoub,
ordförande i Assyriska riksförbundet i
Sverige.
Minst ett av dåden utfördes av en
självmordsbombare,
uppger
det
brittiskbaserade oppositionsvänliga Syriska
människorättsobservatoriet.
Terrororganisationen Islamiska staten (IS)
har tagit på sig attackerna.
Qamishli, som ligger nära gränsen mot
Turkiet, är uppdelad i två zoner, varav den
ena
kontrolleras
av
den
kurdiska
YPG-gerillan. Den andra zonen, där
sprängningarna inträffade, kontrolleras av
den syriska regimen.
Under manifestationen på nyårsdagen
kommer det hållas en tyst minut.
SVT.se 1 januari 2016
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Lyckat första år för Elafskolan
Den första svensk-assyriska skolan, Elafskolan i Södertälje, kan se tillbaka på ett
framgångsrikt första år.
Hösten 2014 startade Elafskolan i Södertälje, Sveriges första skola med assyrisk
profil. Efter det första läsåret kan man konstatera att förväntningarna överträffats.
Studieresultaten är goda och både personal, barn och föräldrar är nöjda. Men för
framtiden måste utrymmesbristen lösas.
- Det som skiljer oss från andra skolor är att vi har en assyrisk profil, säger rektor
Helmuth Lavicka. Vi har en vision om en assyrisk nation, en nation i diaspora. Om
den ska bestå och utvecklas måste det finnas assyriska skolor.
Elafskolan undervisar dubbelt fler timmar i barnens modersmål, alltså assyriska,
och likaså i svenska, matematik och engelska än vad man gör i de kommunala
skolorna. Assyriska undervisningen omfattar både talspråket och det klassiska
skriftspråket, kthobonoyo.
Om ni ger mer undervisning i modersmål, svenska, matematik och engelska, vad
ger ni då mindre undervisning i?
- Ingenting. Vi har fler timmar än andra skolor. Det finns stadgat om en viss
minimimängd timmar som måste undervisas i olika ämnen. Men man får ge fler
timmar. Det gör vi.
I våras deltog eleverna i årskurs 3 och årskurs 6 i nationella prov i svenska och
matematik. Resultaten i svenska var okej och i matematik mycket goda.
Utvecklingssamtalen med elever och föräldrar visar att barnen trivs och föräldrarna
är nöjda.
Att det är så kan Eliza Afram intyga. Hon är anställd på skolan som
skolsekreterare, men också förälder med barn i förskoleklassen, årskurs 3 och
årskurs 5.
- Jag har tidigare jobbat som sekreterare på Scania och Astra. Sedan oktober jobbar
jag här på Elafskolan och trivs utmärkt. Det är med glädje jag går till jobbet varje
dag. Det beror framför allt på mina toppenkollegor.
Inte bara Eliza utan också hennes barn stortrivs i skolan. De äldre gick tidigare i en
skola i Norsborg, där familjen bor, med 650 elever. I en så stor skola är det lätt att
den enskilde eleven glöms bort, drunknar i mängden. Nu trivs barnen, de älskar
skolan och går dit gärna.
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- När vi hörde om att skolan skulle starta tänkte min man och jag genast att det här
är för oss. Många av våra vänner var lite avvaktande och menade att man kan vänta
och se vad det blir. Men vi tänkte att vi vill att våra barn ska vara med från början.
Resultaten är goda, barnen trivs, föräldrarna är nöjda. Alla lovprisar Elafskolan.
Finns det ingenting som är negativt?
- Nja, säger Eliza och funderar en god stund. Egentligen inte. Det skulle i så fall
vara lokalerna. Det här är ju ett mysigt hus, men det är ganska litet. Och när skolan
under kommande år växer så måste vi hitta en annan lösning.
Skolan har idag fyra basgrupper: förskoleklass, årskurs 1-2, årskurs 3-4 och årskurs
5-6. De som under det första året gått i sexan går nästa år i sjuan. På det här sättet
byggs skolan ut med ett år i taget. Skolan har tillstånd att driva verksamhet från
förskoleklass till årskurs 9. Till nästa år tas endast nya elever till förskoleklassen
emot. Skolan har helt enkelt inte kapacitet att ta emot fler.
- Vi ryms inte in många fler än vi är idag, förklarar Helmuth. När vi bygger ut
skolan med en klass per år måste vi snart ha nya, större utrymmen. Som jag ser det
bör de stå klara 2016. Men det här är inte en fråga som jag ska hantera, utan skolans
ägare, Aprendere Skolor.
När skolan startade var utmaningen att rekrytera tillräckligt många elever. Nu är
problemet det motsatta: Det finns elever som skulle vilja börja i skolan, men det
finns inte plats för dem. Det finns alldeles uppenbart en efterfrågan på
svensk-assyriska skolor. Assyriska Riksförbundet har därför gått in för att etablera
sådana skolor också på andra orter i Sverige.

Text från www.hujada.com 2015-07-21

Friskola med Assyrisk inriktning i Botkyrka
Söndagen den 6:e september hölls, på begäran av ARS, ett mötet hos AKC för att
diskutera om en eventuell ansökan om friskola med assyrisk inriktning i Botkyrka.
Förutom Elafskolans rektor Helmuth Lavicka så var även Afram Yakoub och
Svante Lundgren närvarande. Av de som kallades till mötet var Aziz Poli, Lovisa
Bethmorad, Theres Poli, Eva Hawsho, Nabo Poli, George Baryawno och Ashur
Kerimo närvarande. Flera personer utifrån detta möte har och kommer fortsätta
arbete för detta ändamål.
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ܐܠܐ
ܦܫܘܚܝܐ
ܛ̈ܪܩܐ ܒܫܘܘܫܛܐ ܪܥܝܢܝܐ ܘܬܘܩܢܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ .ܕܡܗܡܝܢܘܬܗ ܘܬܒܝܪܘܬܗ ܡܘܠܕܐ ܼ
ܰ ܳ
ܿ
ܗܝܝܘܬܢܝܐ ܰܘܛܠܘܩܝܐ ܳܝ ܳ
ܡܚ ܳ
ܪܬܘܬܢܝܐ ܰ
ܳ
ܘܫܦܠܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܰ
ܕܟܝܪܐ ܠܡܪܝ
ܣܕܢܝܐ
ܘܡܚܣܪܢܝܐ ܼܡܢ ܿܗ ܰܕ ܼ
ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ.
ܰ
ܠܐ ܟܣܝܐ ̱ܿܗ ܕܠܡ ܡܬܐܒܠܝܢܢ ܥܠ ܚܘܣܪܢܐ ܘܐܒܕܢܐ .ܘܚܐܫܝܢܢ ܼܡܢ ܨܥܪܐ ܘܚܫܐ ܘܛܠܘܡܝܐ
ܰܡܙܥܪܢܐ .ܐܠܐ ܥܡ ܗܕܐ܆ ܛܢܢܐ ܰܓܠܝܐ ܡܬܚܙܐ ܒܐܘܪܡܝܐ ܘܢܘܗܕܪܐ ܘܐܪܒܝܠ ܘܫܪܟܐ ܕܦܢܝ̈ܬܢ.
ܛܥܝܢ ܣܒܪܐ ܚܕܬܐ ܰ
ܕܒܛܢܐ ܰ
ܘܝܠܕܐ ܡܛܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ .ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܛܥܐ ܕܠܡ
ܛܢܢܐ ܗܢܐ
ܼ
ܳ
ܰ
ܳ
ܳ
ܫܒܝܚܘܬܗܝܢ.
ܬܫܡܫܐܬ ܘܚܕܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܠܐ ܚܣ̈ܪܢ ܘܠܐ ܒܨ̈ܪܢ .ܐܦܠܐ ܦܛܪܐ
ܼ
ܛܘܒܬܢܘܬܗܝܢ ܘ ܼ
ܡܪܕܝܢ :ܒܝܬܢܗܪܝܢ 02 .ܫܒܛ 0211
ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ
Adress:
Malfono Yusuf Beğtaş, P.O. Box: 25, 47100 Mardin / Turkey
Telephone:
00-90-482-2132445 Mobile: 00-90-532-6123628
Email :
malfono1321@gmail.com
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ܿ
ܿ
ܿ
ܡܠܝܛܐܬܳ .
ܫܪܓܗܰ .
ܘܒܟܝܐ ܳܘܐܠܝܐ.
ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܰܕܥܝܟ
ܟܚܝܕ .ܘܡܪܫܠܐ ܪܘܚܗ ܼ
ܘܫܬܝܩ ܩܢܝܗ ܰܘ ܼ
ܿ
ܘܕܡܥܬܗ ܚܢܝܓܐܬ ܘܡܪܝܪܬܐ ܠܐ ܡܬܟܦܪܐ ܐܢ ܠܐ ܳܩܝܡܐ ܳ
ܘܢܨܚܐ ܬܪܡܝܐܬ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐܬ ܕܫܠܒܐ
ܡܢܝܚܢܐ .ܠܘ ܒܠܚܘܕ
ܕܢܝܢܘܐ ...ܘܗܕܐ ܡܣܬܟܝܐ ܕܬܗܘܐ ܫܬܐܣܐܬ ܛܒܐܬ ܠܣܒܪܐ ܚܕܬܐ ܘܢܫܡܐ ܼ
ܠܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ̈
ܠܒܢܝ ܥܡܢ ܕܓܠܘܬܐ ܘܕܦܢܝ̈ܐܬ ܕܝܠܢ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ..
̈ܪܥܝܢܐ ܩܦܝ̈ܣܐ:
ܰ
ܳ
 1ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܐܦܐ ̱ܗܘ ܕܙܘܝܐܬ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܘܣܒܪܢ ܘܚܘܒܢ .ܘܒܗ ܗܘ ܬܠܝܐ ܗܝܝܘܬܢ.
ܘܗܘܝܘ ܐܣܛܘܟܣܐ ܪܝܫܝܐ ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܘܝܪܬܘܬܢ...
̈
 0ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܣܘܬܪܐ ܰ
ܡܣܬܩ ܳ
ܒܠܢܝܐܬ .ܡܛܠܗܕܐ ܣܢܝܩ ̱ܗܘ
ܘܣ ̈ܘܓܐ ܠܘܩܒܠ
ܳ
ܳ
ܦܣܝ̈ܩܐ
ܠܫܢܝܐ ܥܒܘܕܐ ܘܐܡܝܢܐ
ܘܟܘ ܳܝܢܐ ܕܓܘܫܡܐ
ܠܫܘܬܐܣܐ ܼ
ܘܫܓܝܡܐ ܒܬܚܪܙܬܐ ܕ̈ܪܥܝܢܐ ܼ
ܼ
̈
̈
ܰ
ܘܡܨܥܝܐ ̈
̈
ܘܫܒܝܠܐ ܡܛܠ ܣܘܥ̈ܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܡܣܬܟܝܢܐ.
ܡܓ ܳ
 3ܫܘܬܐܣܐ ܗܢܐ ܙܕܩ ܕܢܩܢܐ ܕܝܠܝܐܬ ܐܘܡܬܢܝܐܬ ܰ
ܪܓ ܼܢܝܐܬ ܕܝܗܒܐ ܐܝܩܪܐ ܠܟܠ ܿܡܢ ܕܥܐܠ
ܒܓܝܓܠܐ ܕܢܨܝ̈ܚܐ ܘܚܠܝ̈ܨܐ ܘܙ̈ܪܝܙܐ ܕܝܨܦܝܢ ܕܢܘܛܪܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.
ܕܓܘܦܐ ܰܢ ܳ
ܚܡ ܼܢܘܬܐ ܕܚܘܟ̈ܡܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܠܫܢܝ̈ܐ ̈
ܘܟܘ ܳܝܢܐ ܰ
ܡܢ ܳ
ܘܠܝܐ ܡܛܠ ܰ
ܐܒܗܝܐܰ .ܓܘܦܐ
ܬܘ ܳܩܢܐ ܼ
ܼ 4
̈
̈
̈
̈
ܳ
ܰ
ܰ
ܫܟܘܚܝܐ ܕܚܫܚܐܬ ܘܒܢܬܩܠܐ ܚܕܬܬܐ ܘܒܘܕܪܗܝܢ
) )netܗܢܐ ܡܬܚܦܛ ܒܡܘܠܕ ܼܢܘܬܐ ܘ ܼ
ܚܘܫܚܐܳ .
ܳ
ܘܦܪܣܗܝܢ ܡܛܠ ܳ
ܘܥܒܕ ܫܘܪܒܐ ܘܡܥܝܪ ܪܓܘܫܬܢܘܬܐ ܕܡܫܚܠܦܐ ܒܠܐ ܥܬܝܩܐ ܒܚܕ
ܚܘܫܒܐ ܰܡ ̈
̈
ܚܒܢܐ ܰ
ܚܕܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܢܬܪܘܨ ̈ܪܥܝܢܐ ܠܘܬ ܰܡ ܳ
ܘܡܕܥܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܥܝܪܘܬܐ
ܘܪܒܢܘܬ
ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܒܝܢܬ ܣܕ̈ܪܐ ܕܐܘܡܐܬ .ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܘܡܬܥܕܪܢܘܬܐ ܕܥܡ ̈ܪܝܫܢܐ ̈ܪܘܚܢܝܐ
̈
̈
ܬܠܦܙܝܘܢܐ) ̈
̈
ܦܘܠܝܛ ܳܝܩܝܐ ܘܦܪܣ ̈
̈
ܕܒܢܝ ܥܡܢ.
ܚܙܘܐ (
ܘܓܘܫܡܐ
ܕܥܕܬܐ
 1ܠܫܢܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ̱ܗܘ .ܟܡܐ ܳ
ܘܢܨܚ ܳ
ܘܫܦܪ ...ܝܗܘܒܘܬ ܪܘܚܐ ܰ
ܕܓܐܚ܆ ܡܬܡܪܩ ܳ
ܘܡܢܚܡܢܘܬ
̈
ܳ̈
̈
̈
ܠܣܘܟܠܝܐܬ
ܐܒܗܝܐ ܰܡܩܢܝܐ ܚܝܠܐ ܬܪܥܝܬܢܝܐ ܚܕܬܐ
ܘܛܟܢܐ
ܕܚܘܫܚܐ
ܣܘܟ̈ܠܐ ܐܒܝ̈ܕܐ
ܳ
̈
ܕܟܢܘܫܝܝܐܬ .ܟܕ ܬܪܥܝܬܗ ܣܦܝܪܬܐ ܳܥܫܢܐ܆ ܠܫܢܐ ܪܘܚ ܘܡܬܡܠܛ .ܠܫܢܐ ܰܝܠܕܐ ̱ܗܘ
ܘܛܟܢܝ̈ܐܬ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܠܫܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܰ
ܰ
̈
ܳ
ܡܥܫܢܐ
ܒܚܘ ܳܫܚܐ
ܕܬܪܥܝܐܬ .ܘܡܫܬܘܬܦܢܘܬܐ
ܘܡܫܘܫܛܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܣܦܝܪܬܐ ܒܝܢܬ ܣܕ̈ܪܐ ܕܐܘܡܐܬ.
̈
̈
ܒܚ ̈
̈
ܰ 6ܚ ̈
ܢܫܬܚܠܦܢ ܰ
ܘܡܬܠܩܛܢ ܼܡܢ
ܕܡܬܩܛܦܢ
ܫܚܐܬ
ܕܫܟܝ̈ܚܢ ܒܬ̈ܪܝܗܘܢ ܠܥ̈ܙܐ
ܫܚܐܬ ܥܘܕܝ̈ܝܐܬ
ܼ
̈
ܬ̈ܪܝܨܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܫ̈ܪܫܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ.
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ܩܘܬܐ ̈
ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܗ ܪܒܐܬ ...ܘܟܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܥܪܘܩ ܼܡܢ ܣܢܝ̈ ܳ
ܕܒܠܨ ܢ ܘܐܬܝ̈ܢ ܼܡܢ
ܣܦܝ̈ܪܐ
̣
̣
̈
̈
ܳ
̈
̈
̈
ܛܘܘ̈ܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܬ̈ܪܥܝܬܢܝܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܝܘܡܝܐ ܕܚܝܐ ..ܘ ܼܿܗ ܘܠܝܐܬ ܕܚܩܐ ܠܡܪܢܐ
ܢܘܬܐ ̈
ܘܡܬܬܚܝ̈ ܳܒ ܳ
ܐܡܝܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܪܢܐܝܬ
ܕܙܕܩܢ ܡܛܠ
ܣܢܝ ̈ܩ ܳܘܬܐ
̣
ܰܒ ̣
ܼ
ܘܡܪܕܘܬܢܐܝܬ ܘܝܪܬܘܬܢܐܝܬ ܘܦܘܠܝܛܝܩܐܝܬ.
ܪܓܢܐ ܰܘ ܰ
ܡܓ ܳ
ܠܟܘܝܢܐ ܐܘ ܠܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܐܘܡܬܢܝܐ ܰ
ܳ
ܡܥܫܢܢܐ .ܘܗܕܐ ܕܝܢ
ܣܢܝܩ ̱ܗܘ
ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܼ
̈
̈
ܰ
̈
̈
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܠܐ ܳܗܘܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬ̈ܪܡܝܐܬ ܕܢܦܚܢ ܪܘܚܐ ܘܝܗܒܢ ܚܝܠܐ ܠܢܝܫܐ ܗܢܐ .ܟܕ ܢܨܦܢ ̈ܪܥܝܢܐ ܡܥܘܟܢܐ
ܡܫܘܚ̈ܪܢܐ ܳܕܩܝܡܝܢ ܒܐܦ̈ܝ ܰ
ܘ̈ܪܕܦܢ ܟܠܝ̈ܢܐ ܰ
ܡܬܓ ܳ
ܕܢܝܫܐ ܘܡܣܬܒܟܢܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ.
ܘܝܢܘܬܐ ܼ
ܰ
ܘܕܠܐ ܦܘܫܟ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܝܫܐ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܡܘܠܕ ܳ
ܳ
ܘܕܘܒܪܐ ܰ
ܪܒܝܐܬ ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ
ܬܘܩܢܐ
ܘܙܘܥܐ ܘܬ ܼ
ܚܕܬܐ ܒܨܦܐܬ ܘܛܢܢܐ ܠܫܢܝܐ.
ܐܝܢ܆ ̈ܪܥܝܢܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܘܒܘܕܪܐ ܶ
ܢܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܰ
ܡܢܘܓ܆ ܐܠܐ ̈
ܡܢܘܠ ܰܘ ܶ
ܡܥܕ̈ܪܢ ܳ
ܡܟ ܳ
ܘܦܗܝܐ ܰ
ܘܣ ̈ܡ ܳܟܢ.
ܡܛܟܣܐܬ ܳ ܳ
ܫܬܪܐ ܰ
ܕܢ ܰ
̈
ܥܠܗܕܐ ܐܢܗܘ ܶ
ܒܬ ܳ
ܘܚܘ ܳܕܬܐ ܪܥܝܢܝܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ
̈ܪܡܝܐܬ
ܕܒܘ ܳܕܩܐ ܼ
ܕܝ ̈ܨܦܢ ܼ
ܘܚܘ ܳܣܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܠܫܢܝܐ ܡܣܬܟܝܢܐ܆ ܗܝܕܝܟ ܡܨܝܐ ܕܬܠܒܫ
ܘܢܘܛܪܐ ܼ
ܼ
ܘܚܠܝܨܐܝܬ.
ܐܘܡܬܢ ܬܩܢܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܨܝܐ ܕܬܩܪܐ ܫܠܡܐ ܠܕ̈ܪܐ ܕܐܬܝܢ ܢܨܝܚܐܝܬ
ܼ
ܣܘܟ̈ܝܐ ̈ܪܒܐ ̈
ܘܙܢܢܝܐ ܳܨܠܝܢ ܐܕܢܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܗܢܐ
ܘܬܢܢ ܡܘܕܥ ̱ܐܢܐ ܕܠܡ ܼ
̈
̈
ܳ
ܠܫܢܝܐ .ܕܣܢܝܩܘܬܗ ܳܢܩܫܐ ܒܬ̈ܪܥܐ ܕܐܕܢܐ ܘܠܒܘܬܐ ܕܦ̈ܪܘܫܐ .ܡܕܝܢ ܡܪܝܐ ܢܣܡܘܟ ܘܢܣܝܥ
̈
ܥܡܘܠܬܢܐ ܕܡܬܚܦܛܝܢ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ .ܘܢܐܚܘܕ ܒܐܝܕܐ ܘܢܢܗܪ ܬܪܥܝܐܬ ܕܟܠܢ ܘܥܡ ܕܝܠܢ ܢܥܫܢ ܐܦ
ܕܪܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܣܝܥ̈ܢܐ ̈
ܘܣܡܘܟܐ ܠܫܘܪܝܐ ܐܡܝܢܐ ܘܫܘܠܡܐ ܛܒܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܰܓ ܳ
ܘܢܝܐ ܕܠܫܢܢ.
̈
ܒܚܘܟܡܐ ܕܠܫܢܐ
ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܟܘܝܢܐ ܠܫܢܝܐ ܡܣܬܟܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܬܩܝܡ ܼܡܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ̈ܪܕܝܐ ܕܣܦܝܪܝܢ
ܣܘܪܝܝܐ ܼܡܢ ܟܠܗܝܢ ܦܢܝ̈ܬܢ .ܘܢܬܚܦܛ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܣܝܪ ܒܫܘܘܫܛܐ ܘܩܘܝܡܐ ܘܚܘܝܠܐ ܠܫܢܝܐ.
̈
ܳ
ܘܣܛܪ ܼܡܢ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܥܗܢܐ ܘܣܦܩܐ ܠܡܚܙܐ ܫܒܝ̈ܠܐ ̈
ܘܬܘܩܢܐ
ܠܓܘ ܳܒܝܐ
ܘܡܨܥܝܐ ܚܕܬܐ ܼ
̈
̈
ܫܚܐܬ ̈
ܬܘ ܳ
ܕܚ ̈
ܰ
ܘܥܘ ܳܫܢܐ ܕܠܫܢܐ ܶܣܦܪܝܐ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܕܬ̈ܪܝܗܘܢ
ܘܛܟܢܐ
ܐܒܗܝܐܬ
ܪܣܝܐ ܼ
ܡܬܒܥܝܢܐ ܡܛܠ ܼ
ܺ
ܰ
ܠܥܙܐ ̈
̈
ܣܘܕܝܐ .ܟܐܡܬ ܣܘܪܝܬ ܰܡ ܳ
ܕܢܚܝܐ ܘܣܘܪܝܬ ܡܥܪܒܝܐ.
ܐܝܬܝܗ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ .ܕܝܠܝ̈ܐܬ ̈
ܿ
ܣܓܝܐܬܐ ܰܩܢܝܐ ܒܝܘܒܠܐ
ܐܘܡܬܢ ܥܘܬܪܐ ܘܫܘܡܢܐ ܝܪܬܘܬܢܝܐ
̈
ܰ
ܿ
ܿ
ܰ
̈
ܥܡܝܠܐܬ ܕܩܪܒܬ
ܕ ̱ܐܢܫܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ .ܐܠܐ ܫܒܝܚܬܗܝܢ ܕܕܝܠܝܬܗ ܐܝܬܝܗ ܬܫܡܫܐܬ
ܼ
ܿ
ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܠܫܢܗܿ
ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܗܘܒܒܐ ܪܥܝܢܝܐ ܡܕܢܚܐܝܬ ܘܡܥܪܒܐܝܬ .ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܘܒܝܕ
ܐܬܡܨܝܬ ܰ
ܕܬ ܰ
ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܦ̈ܪܝܫܐ ̈
ܢܗܪ ܝܘܠܦܢܐܝܬ ܰ
ܕܚܝܐ ܟܕ ܳܫܒܩܐ ܚܟܡܐܬ ܘܥܘܬܪܐ ܠ ̱ܐܢܫܘܬܐ.
ܒܚ ̈ܘܩܐ
ܼ
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̈
ܡܬܠܡܕܢܐ ܡܝܩ̈ܪܐ
ܡܠܦܢ̈ܐ ܢܨ ܼܝ ̈ܚܐ ܘܙܡܝ̈ܢܐ
ܘܡܛܝ̈ܒܐ ܕܟܢܘܫܝܐ
ܬܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ
ܣܘܪܝܝܐ.
̈
ܿ
̈
ܥܬܝܩܐܬ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ
ܡܕܝܢܐܬ
ܕܐܝܬܝܗ ܚܕܐ ܼܡܢ
ܫܠܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܘܢ ܘܠܐܘܪܡܝܐ ܿܿܗ
ܿ
ܘܡܦܪܝܢܘܬܗ
ܣܘܪܝܝܐܬ .ܘܡܒܘܥܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܕܪܐ ̱ܐܚܪܝܐ .ܘܐܠܘܠܐ ܛܢܢܐ ܕܐܘܪܡܝܐ
ܡܩܠܣܐܬ܆ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܰ
ܰ
ܒܩܘܡܐ ܰ
ܘܫܘܝܘܬܐ ܰ
ܕܝܘܡܢܐ.
̱
ܳ
ܐܘܡܬ ܳܢܝܐܬ
ܩܕܡ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩ ̱ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܕܐܙܝܥ ܒܢ ܚܝܠܐ ܥܒܘܕܐ ܠܡܬܟܢܫܘ ܰܒܨܡܝܕܘܬܐ
̈
̈
ܒܢܝܫܐ ܕܢܫܬܘܕܥ ܣܢܝ̈ ܳ
ܳ
ܩܘܬܗ.
ܕܚܝܓܐ ܠܢ ܒ̈ܪܓܫܐ ܛܒܐ ܠܐܦܝ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܼ
ܚܕܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܟܪܝܟܝܢ ܠܝ ܒܛܘܝܒܐ ܕܒܝܢܬܟܘܢ .ܬܢܢ ܬܘܕܝܐܬ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܡܩܪܒ ̱ܐܢܐ
ܠܙܡܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܬܒܝܠܝܐ ܐܬܘܪܝܐ .ܘܬܘܕܝ ܘܩܘܠܣܐ ܠܡܬܠܡܕܢܘܬܟܘܢ ܘܫܦܝܪܘܬ
ܛܘܝܒܟܘܢ.
̈
̈
ܐܣܛܘܟܣܐ
ܘܚܟܡܐܬ ܕܝܪܬܘܬܐ ܐܢܫܝܐܬ .ܐܠܐ ܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬܘܿܗ ܚܕ ܼܡܢ
ܟܠ ܠܫܢܐ ܳܛܥܢ ܐ̈ܪܙܐ
ܳ
ܿ
ܰ
ܘܛܥܢ ܐܝܩܪܐ ܰ
ܳ
ܕܡܕܝܢ ܼܝܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܘܬܘܩܢܗܳ .
ܡܢܬܥܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܫܝܬܢܝܐܬ
ܘ̈ܪܝ ܳܫܝܐ
ܩܕܝ̈ ܳܡܝܐ ܼ
̈
ܘܕܐܒܗܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܕܐܘܪܿܗ ܘܢܨܝܒܝܢ.
ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ
ܳ
ܘܚܘܣܢܐ ܘܡܚܝܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܗܢܐ ܘܠܝܐܬ ̣ܿܗ ܕܟܠ
ܥܠܗܕܐ ܰܒܠܝܥܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܢܘܛܪܐ
ܣܘܪܝܝܐ ܦܰܛܢܐ ܘܦܪܘܫܐ .ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܢ ܐܠܐ ܕܟܠ ܣܦܝܪܐ ܘܢܗܝܪܐ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܳ
ܘܣܦܪܐ
ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܪܓܝܫ ܒܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝܘܬܗ ܥܠܡܢܐܝܬ ܘܡܫܝܚܐܝܬ ܘܡܪܕܘܬܢܐܝܬ.
ܙܩܝܦܐ
ܐܝܢ :ܐܦܢ ܥܡܝܠ ̱ܗܘ ܘܥܣܩ ܦܘܠܚܢܐ ܘܬܫܡܫܐܬ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܐܠܐ ܘܠܝܬܗ ܒܕܡܘܬ ܼ
ܿ
ܿ
ܣܝܡ ̱ܗܘ ܥܠ ܟܬܦܐ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝܐ ܘܟܠ
ܐܝܬܝܗ .ܘܢܝܪܗ ܠܐ ܡܬܦܠܥܢܐ ܼ
̈
ܕܫ̈ܪܫܐ ̈
̈ܪܣܝܐ ܶ
ܒܬܘ ܳ
ܠܫܢܝܐ ܡܛܠ ̈
ܦܩܚܐ ܡܣܬܟܝܢܐ.
ܒܪܢܫܐ ܡܪܐ ܬܐܪܬܐ ܰܚܝܐܬ ܕ ܳܨܒܐ ܘܡܬܒܣܡ ܼ
ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܢܫܘܬܐ .ܕܠܐ ܟܣܝܐ ̣ܡܢ
ܩܘ ܕܢܚܘܐ ܐܠܨܝܘܬܐ ܪܒܐܬ
ܕܛܥܝܢ ܒܥܒܪܐ ̣
ܣܢܝ ̣
̣
ܣܒܪ ̱ܐܢܐ ܠܝܬ ̣
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ܳ
ܰ ̈
ܦܬܚܐ ̈
ܘܣܘܟܐܠ ܐܣܝܪܐ ̱ܗܝ ܒܬܠܡܝܕܐ .ܗܐܢ ܕܣܢܝܩ ̱ܗܘ
ܡܕܪܫܬܐ ܘܡܠܦܢܐ ܩܠܝܕܐ ܐܢܘܢ .ܐܐܠ
ܕܐܘܘܐܢ ܘܬܘܩܢ ܬܨܒ ܬܼܝܐ ܰܓ ̈ܘܝܐ ܬ
ܰ
ܳ
ܠܡܬܓܘܝܳܢܘܬܐ ܕܝ ܰ ̈
ܣܦܝܪܬܐ ܘܢܰܗܝܪܬܐ ܰܘ ܰ
ܰ
ܡܫܘܫܛ ܬܢܼܝܐ.
ܪܥܼܝܐ
ܠܝܦܬܐ ܡܠܛ ܬ ܬ
ܬ
ܬ
̈
ܰ
̈
̈
ܡܘܬܪܢܼܝܐ
ܥܝܢ ܥܘܗܕܐܢ ܕܥܘܡܪܐ܆ ܐܐܠ ܙܕܩ ܕܢܣܒܠܘܢ ܠܢ ܠܘܬ ܡܬܡܪܝܢܘܬܐ
ܬ
ܠܝܢ ܘܡܙ ܬܝ ܬ
ܐܝܢ܆ ܐܦܢ ܢܒܗܐ ܛܒܐ ܡܕ ܬܝ ܬ
ܘܫܪܝܪܘܬܐ ܰܓ ܳܘܬܝܐ .ܥܘܗܕܐܢ ܕܟܝܐ ܘܦܫܝܛܐ ܘܕܘܒܪܐ ܛܒܐ ̈
ܘܡܣܬܠܟܢܘܬܐ ܰ
ܡܒܢܝܢܼܝܐ ܰ
ܕܣ ̈ܘܓܐ ܕܩܘܫܬܐ ܰ
ܕܢܒܗܐ ܗܠܝܢ ܡܘܬܪ
ܰ
ܰ
̈
ܪܒܼܝܐ ܕܩܘܝܡ ܚܝܐ ܘܡܘܣܦ ܢܝܚܘܬ ܬܐܪܬܐ..
ܐܦ ܠܬ ܬ
ܰ
̈
ܳ
ܰ
ܫܦܼܝܐ ܕܡܩܪܒܐ
ܘܗܝ ܡܬܓܘܝܢܘܬܐ ܕܥܘܗܕܐܢ ܕܝܘܡܐ ܗܐܢ܆ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܦܘܪܣܐ ܛܒܐ ܠܡܬܒܪܝܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܚܕܬܐ ܒܪܡ
ܬ
ܳ
ܒܥܘܡܩܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ :ܡܠܛ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܕܡܬܥܫܢܐ ܒܣܘܥ̈ܪܐܢ ܬܐ̈ܪܬ ܳܢܝܐ .ܡܠܛ
ܘܐܣܪܐ ܡܢܕܪܝܫ ܬ
̈
ܘܣܢܝܩܘܬܗ .ܐܠ ܢܥܛܐ܆ ܐܢ ܠܬܝ ܐܬܪܐ܆ ܠܬܝ ܐܦ ܠܓܘܬܐ.
ܐܬܪܐ
ܳ
ܳ
ܰ
ܟܕ ܩܢܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܚܝܐܠ ܣܦܩܐ ܕܢܪܡܐ ܕܘܐܠ ܕܝܠܢ ܒܒܐܪܐ ܥܡܝܩܬܐ ܕܥܘܡܪܐ܆ ܡܨܝܐ ܕܢܙܠܘܥ ̈
ܡܝܐ ̈ܪܥܝܢܝܐ ܡܠܛ ܬܘܪܣܝܐ
ܰ
ܦܩܢܐ ܘܫ̈ܪܝܐ ܰ
ܘܡ ̈
ܘܡܗܕܝܢܐ ܰ
̈
ܚܠܝܡܬܐ ܿܗܝ ܳܕܟܫܪܐ ܒ̈ܪܢܝܐ ܰ
ܡ̈ܪܥܝܢܐ.
ܡܫ ̈ܒܠܢܐ
ܟܢܘܫܝܳܝܐ ܘܬܪܥܼܝܐ ܬ
ܬ
̈
ܿ
ܳ
ܰ
ܳ
ܘܣܘܥ̈ܪܐܢ ܡܘܬ̈ܪܐܢ .ܘܡܬܬܪܣܝܐ ܬܡܢ ̈
ܣܘܟܐܠ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܡܟܝܬܟܐ ܳܕܚܕܝܐ
ܗܝ ܡܠܬܐ ܫܪܐ ܒܥܒܕܐ ܬ
ܒܥܘܡܩܐ ܗܐܢ ܡܢ ܬ
ܬ
ܶ ܰ
ܬܚܢܘܬܐ ܕܚܘ ܳܕܬܐ ܰܗ ܳ ܳ
ܘܫܘܓܢܳܝܐ ܳ
ܪܘܚܢܝܐ.
ܘܢܢܝܐ ܬ
ܬ
ܒܡܬܦ ܳ ܬ
ܠܚܘ ܳܣܢܐ ܘܫܘܘܫܛܐ (ܕܠܟܢ) ܪܘܚܐ ܕܣܒܪܐ .ܘܚܘܒܐ .ܘܢܘܗܪܐ .ܘܐܝܩܪܐ .ܘܡܫܐܠܘܬܐ.
ܘܕܘܡܝܐ ܘܛܘܦܣܐ ܐܢܘܢ ܛܒܐ
ܬ
̈
ܘܡܦܪܝܢܘܬܐ .ܘܥܘܒܐ ܰܫܘܝܐ ̈
ܘܫܘܡܗܐ ܘܕܘܒ̈ܪܐ ܬ ̈
ܒܕܘܡܣܐ
ܕܛܡܝܪ ̱ܗܘ
ܘܪܡܝܣܐ
ܒܣܝܡܐ .ܘܪܘܚܐ ܕܠܫܢܐ ܰܪܕܝܐ
ܬ
ܬ
ܚܠܝܨܐ .ܘܚܢܢܐ ܬ
ܰܗ ܬ ̈
ܝܡܢܘ ܳܬܢܝܐ ̈
ܡܫܝ ̈ܚܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ .
ܘܫܕܟܐ ܬ
ܳ
ܰ
ܰ
ܕܟܝܪܐ
ܐܢܗܘ ܕܒܥܝܢܢ ܕܢܫܬܘܫܛ ܪܥܝܢܐܬܝ܆ ܘܢܬܥܫܢ ܝܘܠܦܢܐܬܝ܆ ܘܢܬܚܣܢ ܦܘܠܝܛܝܩܐܬܝ ܙܕܩ ܕܢܚܟܘܡ ܥܘܡܩܐ ܬ
ܕܥܘܡܩܐ ܗܐܢ.
ܘܢܰܣܓܐ ܘܢܰܘܣܦ ܩܪܝܢܐ ܒܡܣܬܠܟܢܘܬܐ ܬ
ܳ
ܳ
ܿ
ܰ
ܗܝ ܨܒܘܬܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܩܝܡܐ ܥܠ ܚܘܪܦܐ ܕܐܬܝܘܬܐ ܘܠܼܝܝܘܬܐ܆ ܪܥܝܢܐܬܝ ܙܕܩ ܕܢܡܙܘܓ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܚܕܬܐ .ܘܗܘ ܕܐܒܗܝ
ܘܟܕ ܬ
ܶ ܰ
ܣܬܠܟܢܘܬܐ ܳܕ ܳܪܢܼܳܝܐ .ܕܐܠ ܶ
ܕܢܕܪܫܝܗ ܡܠܛ ̈
ܰ
ܿ
ܰ
ܡܨܥܝܐ ܕܡܫܡܫܝܢ
ܚܙܐ ܠܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܘܪܚܐ ̱ܐܚܪܬܐ
ܘܡ
ܕܪܟܢܘܬܐ
ܒܡ
ܬܝܩ
ܘܥ
ܬ
̈
ܚܝܢܢ.
ܒܦܢܼܝܐ
ܠܗܠܝܢ ܕܢܘܛܪܐ ܘܣܘܬܪܐ ܕܐܬܝܘܬܢ ܘܠܟ ܡܐ ܕܐܣܝܪ ܒܣܘܪܝܝܘܬܢ
ܕܫܟܝ ܬ
ܬ
ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ̈ܪܥܝܢܝ ܰܓ ̈ܘܝܐ ܕܬܟܒܬ ܐܢܘܢ ܡܠܛ ܦܘܪܣܐ ܦܨܝܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܝܘܡܐ ܗܐܢ ..ܚܕܐ ̱ܐܐܢ ܕܢܬܩܪܘܢ ܟܕ ܙܒܢܐ ܿܗܘܐ
ܰ
ܡܩܒܐܠ......
̈
ܘܐܚܪܬܝ ܡܘܕܥ ̱ܐܐܢ ܕܠܡ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܠܛܡ ܠܛܒܬܐ ܒܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܬ̈ܪܥܐ ܰܓ ̈ܘܝܐ ܕܪܘܙܐ ܡܣܬܟܪܝܢ .ܘܓܘܚܟܐ ܚܘ ܬܝ̈ܚܐ
ܡܬܠܥܓܝܢ...
ܥܠܗܕܐ ܐܘ ܡܝܩ̈ܪܐ...
̈
ܬܗܢܼܝܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܒܼܝܝܘܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܘܠܝܩܪܦܘܣ ܐܘܓܝܢ ܐܝܕܝܢ .ܘܬܘܕܝ ܣܓܝ ܠܒܛܝܠܘܬܟܘܢ.
̈
ܰ
ܘܢܬܢܨܚ ܐܘܟܦܢܟܘܢ .ܘܬܐܪܒ ܡܚܫܒܬܟܘܢ .ܘܢܫܬܡܐܠ ܣܘܟܝܟܘܢ ܒܥܡܐܠ ܘܦܐ̈ܪܐ ܡܘܬ̈ܪܐܢ ܕܝܘܡܐ ܗܐܢ ܕܡܕܪܫܬܐ
ܿ ܰ ܿ
ܳ
ܥܘܡܪܬܝܐܿ ...ܗܝ ܕܗܘܬܝ ܐܦ ܐܐܢ ܰ
ܒܚ ̈ܘܩܐ ܦ̈ܪܝܫܐ .ܘܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܫܢܝ ܬܟܒܬ ̱ܗܘܬܝ ܕܠܡ« :ܒܠܟ ܰܦܘܫܐ ܐܬܝ
ܡܫܡܫܢܗ
ܰ
ܡܐܙܠܬܐ .ܘܒܠܟ ܡܐܙܠܬܐ ܦܘܫܐ»!!!....
ܳ
ܒܡ ܳ
ܐܢ ܐܠ ܝܳܩܪ ܫܡܥܐ ܘܩܪܝܢܐ܆ ܚܬܡ ̱ܐܐܢ ܰ
̈
ܕܟܪܢܘܬܐ ܿ
ܕܐܒܗܬܐ:
ܥܘܡܪܝܐ ܘܫܪܟܐ
ܥܘܡܩܐ
ܕܗܘ ܡܐ ܕܡܬܩܬ ܘܝܠܦܬ ܐܐܢ ܬܡܢ ܬ
ܛܒܬܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܳܒܪܝܐ ܬܘܠܟܢܐ ܘܡܬܢ ܰ ܳ
ܦܫܢܘܬܐ...
ܘܛܒܬܐ ܕܪܥܝܢܐ܆ ܥܘܡܩܐ ܘܡܣܬܠܟܢܘܬܐ...
ܕܡ ܿܬܐܠ ܰ
ܘܛܒܬܐ ܰ
ܘܡܣܒܐ܆ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ...
ܳ
ܘܚܘܣܢܐ ܰ
ܘܚܘܣܢܐ ܘܚܢܢܐ...
ܘܛܒܬܐ ܕܚܘܒܐ܆ ܬܕܘܡܝܐ ܬ
ܰ
ܰ
ܰ
ܿ
ܿ
ܿ
̈
ܿܗܘ ܕܝܳܕܥ ܳ
ܠܣܘ ܳܟܐܠ ܗܠܝܢ܆ ܡܥܕܪ ܘܡܬܥܕܪ ...ܗܘ ܕܡܬܥܕܪ܆ ܡܬܥܫܢ ...ܗܘ ܕܡܬܥܫܢ܆ ܡܟܫܪ ܘܡܨܠܚ ...ܗܘ
ܘܚܟܡ
ܳ
ܳ
ܶ
ܰ
ܰ
ܰ
ܿ
ܿ
ܿ
ܳ
ܕܡܨܠܚ܆ ܘܡܟܫܪ ܐܠ ܗܘܐ ܩܛܪܐ ܐܐܠ ܫܪܝܐ .ܘܗܘ ܕܗܘܐ ܫܪܝܐ܆ ܡܘܣܦ ܟܟܪܗ ܘܡܘܗܒܬܗ...

ܥܡ ̈
̈
ܘܣܘܘܚܝ.
ܝܘܐܒܝ
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ܣܝܥܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ
̈
ܕܬܠܡܝܕܝ ܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪܝ
ܓܒܪܐܝܠ

ܫܠܡܐ ..ܐܝܩܪܐ ..ܘܚܘܒܐ....
ܐܬܒܣܡܬ ܘܪܘܙܰܬ ܪܘܚܝ ܰܒܙܡܝܢܘܬܐ ܳ
ܰ
ܕܩܪܝܢ ܐ ̱ܢܬܘܢ ܠܝ ܠܡܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܘܒܝܢܬܟܘܢ
ܒܚܕܘܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܛܪܝܢ ̱ܐܢܬܘܢ  32-32ܐܝܪ  3102ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܗܘܠܠܢܕܐ
ܒܝܕ:
ܡܠܛ ܐܝܩܪܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ.
ܡܠܦܐܢ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ
ܙܓܝܪܐ܆ ܒܪܡ ܗܘܢܢܐܬܝ
ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܠܪܥܝܢܐ ܡܩܠܣܐ ܘܠܙܡܝܢܘܬܐ .ܐܦܢ ܐܘܪܚܝ ܬ
̈
̈
ܥܘܗܕܐܢ ܒܣܝ̈ܡܐ.
ܒܣܘܟܐܠ ܕܝܘܡܐ ܗܐܢ ܕܡܼܝܐ ܠܒܐܠ
ܘܪܓܫܢܐܬܝ ܥܡܟܘܢ ܐܬܝܝ
ܿܗܝ ܕܫܪܝܪܐ ܬܡܢ ܝܘܡܐ ܕܩܪܬܝ ܙܡܝܢܘܬܟܘܢ ܪܐܢ ̱ܗܘܬܝ ܠܡܬܟܒ .ܐܐܠ ܪܥܝܢܝ ܐܠ ܐܬܥܢܝ ܥܡܝ ܘܨܒܝܢܝ ܐܠ ܐܫܦܢܝ ...ܩܨܬ
ܶ ܰ
ܳ
ܰ
̈ܳܳ
ܫܬܒܝܳܢܘܬ ̈
ܚܘܫܒܐ ܒܗܘ ܡܐ ܳ
ܕܓܕܫ ܒܥܝܪܩ ܘܣܘܪܝܐ .ܘܦܪܝܫܐܬܝ
ܚܛܝܦܐ ܘܡ
ܘܝܘܩܪܐ ܠܙ ܬܝܙܐ ܘܡܚܨܦܢܐ ܘܒܐܠ ܬ
ܡܬܬܚܝܒܢ ܼܳܝܐ ܬ
ܶ
ܘܥܢܝܢܐ ܠܙܕܩܐ̈
ܒܓ ̈ܘܬܝܐ ̈
̈
ܟܝܢܰ .
ܓܢܝܚܬܐ ܘܦܗܝܐ ܪܥܝܢܝܐ ܰ
ܕܣܘܕܐ
ܒܒܢ̈ܝ ܥܡܢ .ܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ
ܘܨܘ̈ܪܐܢ ܟܪ ܬܝܟܝܢ .ܘܬܢܚܬܐ ܬ
ܡܠܝ ܬ
ܬ
ܕܡܣܬܪܚܝܢ ܘܡܬܕܝܫܝܢ ܘܡܬܪܕܦܝܢ!!!...
ܰ
ܰ
ܳ
ܰ
ܘܒܐܝܟܢܘ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܚܐܒ ܰܩܢܝܐܳ .
ܗܝ ܬܪܥܼܝܐ ܡܬܚܒܫܐ ܒܢܡܪܬܐ
ܘܚܓܪܐ ܰܡ ܰܚܫܒܬܐ .ܘܡܬܦܓܕܐ ܬܪܥܼܝܐ .ܘܒܙܒܢܐ
ܡܚܫܢܐ ܟܕ ܬ
ܿ
ܰ
ܿ
̈
̈
ܕܚܘ ܳܫܒܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܦܪܚܬܐ ܛܪܦܐ ܓܦܝܗ ܠܟܐ ܘܠܟܐ܆ ܐܐܠ ܐܠ ܡܨܝܐ ܕܬܓܕܘܠ ܛܘܣܐ .ܘܬܢܢ ܒܪܢܫܐ ܪܓܫ ܒܣܦܝܩܘܬܐ
ܰ ܰ
ܳ
ܳ
ܳ
̈
ܫܦܝܥܐ܆ ܐܠ ܡܨܐ ܕܢܬܟܘܒ ܡܬܕܝܠܢܼܝܗ ܡܫܟܐܬܝ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܐ.
ܘܡܬܚܡܘܬܐ ܕܢܒܥܐ ܘܐܬܝܐ ܬܡܢ ܒܨܝܪܘܬܐ .ܘܟܕ ܐܠ ܗܘܐ ܥܒܘܕܐ ܬ
ܐܐܠ ܦܐܫ ܪܫ ܬܝܐܠ ܳ
ܘܚܫܘܫܐ ܰܘܡܥ ܰ ܰܘܟܐ.
ܳ
ܰ
ܶ
ܗܘ ܒܗ܆ ܩܢܐ ܦܫܝܛܘܬܐ ܒܓܘܗ.
ܕܗܘ ܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܡܬܟܢܫ ܬ
ܥܠܗܕܐ ܣܟܼܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܐܢ ܕܒܗ ܟܢܫܬ ܐܐܢ ܠܝ .ܬ
ܒܗܘ ܡܐ ܳ
ܕܪܟܢܘܬܗ .ܘܡܩܒܠ ܳ
ܰ ܳ
ܘܣܘ ܳܟܐܠ ܰ
ܕܒܥܐ ܕܢܬܟܘܒ.
ܫܘܒܐܠ ܬ
ܬ
ܘܡܬܬܘܣܦܐ ܡ ܬ
ܒܫܘܪܝܐ :ܐܝܟ ܐܝܩܪܐ ܠܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܫ ܚܣܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܪܝܫ ܥܘܡܪܐ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩ
ܳ
ܡܚܝܐܠ܆ ܰܘܢܦܚ ܪܘܚܐ ܒܒܨܝ̈ܪܐ ܡܠܛ ܚܘ ܳ
ܳ
̱ܐܐܢ ܠܡܪܝܐ ܕܐܙܝܥ ܚܝܐܠ ܥܒܘܕܐ ܰܒ ̈
ܐܬܪܢܝܐ .ܘܡܠܛ
ܘܥܘ ܳܙܝܐ ܘܣܘܪܟܐ
ܡܣܢܐ
ܬ
ܬ
ܰ
ܬ̈
ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ
ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܛܢܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܘܡܪܐ ܘܕܠܟܗܘܢ ܥܘܕ̈ܪܐܢ
ܡܣܝܡܢܐ ܰܕܣܡܟܘ ܰܘܣܝܰܥܘ ܗܠܝܢ ܬ
ܓܒܪܐܝܠ ܘܡܕܪܫܬܗ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܠܟܢ.
ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܕܫܩܠܬܘܢ ܥܛܢܐ ܠܫܘܡܠܝ ̈
ܢܝܫܐ ̈
ܚܕܬܐ ܰܒܩܛܘܪܝܐ ܕܝܘܡܐ ܗܐܢ .ܕܐܬܝܘܗܝ ܝܘܡܐ ܡܦܨܚܢܐ ܠܒܢ̈ܝ ܬܘܠܡܕܐ
ܘܥܘܗܕܐܢ ܳ
̈
̈
ܘܩܪܐ ܫܠܡܐ ܰܫܪܝܪܐ ܠܠܛܝܐ ܿܗܘ
ܠܚܘܫܒܐ
ܘܡܬܕ̈ܪܓܢܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ .ܝܘܡܐ ܗܐܢ ܳܫܒܐ
̈
ܰ
ܒܪܝܪܐ ܕܟܪܝܟ ̱ܗܘܐ ܒܙܒܢ ܒܥ ܰ ̈
ܳ
ܙܪܘܪܐ ܕܒܪܢܫܢ ܰܓ ܳܘܝܐ .ܘܕܝܠܢܐܬܝ ܣܘܟܐܠ ܦ̈ܪܝܫܐ ܝܗܒ ܠܥܡܐܠ ܕܡܠܦܢܐ ܥܝܣܐ ܓܪܝܣ ܗܐܢ
ܰ
ܰ
ܰ
ܕܐܝܟ ܐܟܪܐ ܟܫܝܪܐ ܰ
ܰ
ܳ
ܰ
ܕܩܬܬܝܐ ܥܝܢܗ ܒܐܕܪܗ ..ܦܠܚ .ܟܪܒ .ܬܐܢ .ܙܪܥ .ܥܡܠ .ܚܨܕ ..ܘܗܐ ܝܘܡܢ ܡܬܒܣܡ ܒܐܕܪܗ...
ܳ
ܰ
̈
̈
ܕܡܚ ̈ܕܝܢܐ ̈
ܰ
ܰ
ܰ
ܳ
ܗܘܝܢ ܢܰܩܝܦܘܬܐ ܒܫܘܡܠܝܐ ܕܣܘܟܝܐ ܘܚܨܕܐ ܕܥܡܐܠ ܘܐܠܘܬܐ .ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܘܒܘܝܐܐ ܚܠܝܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܗܘܘܢ ܦܘܪܥܢܐ
ܿ
̈
ܗܝ ܘܪܕܐ ܕܡܬܩܪܒܐ ܒܚܝܐ܆ ܛܒܐ ̱ܗܝ ܬܡܢ ܗܝ ܕܡܬܬܣܝܡܐ ܥܠ ܩܒܪܐ».
ܕܐܡܝܪܐ « :ܬ
ܠܬܫܡܫܬܗ .ܐܝܟ ܬ
ܕܥ ܳ
ܕܫܡܫ ܰ
ܘܣܒܪ ̱ܐܐܢ ܕܦܨܝܚ ̱ܗܘ ܒܥܳܠܡܐ ܗܐܢ ܳ
ܒܗܘ ܡܐ ܰ
ܠܡܝܘܬܐ ܰ
ܘܩܪܒ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ .ܐܦܢ ܣܘܓܐܬ
ܬ
ܘܐܫܬܚܩ ܘܐܬܛܪܦ ....ܒܥܰܡܐܠ ܘܐܠܘܬܐ ̈
ܶ
ܘܕܘܘܕܐ܆ ܐܐܠ ܙܕܩ ܕܢܚܕܐ ܘܢܪܘܙ ܕܐܝܩܪܗ ܣܓܝ ܒܐܘ ̈ܚܕܐܢ ܕܡܣܬܠܟܢܘܬܐ
ܐܬܡܥܶܣ
ܳ
ܳ
ܳ
ܛܘܒܬܢܘܬܗܿ.
ܶ
ܘܦܪܘܫܘܬܐ .ܕܫܩܝܐ ܘܫܘܡܫܐ ܕܠܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܡܩܢܐ ܚܕܘܬܐ ܣܘܠܟܼܝܐ ܕܐܠ ܦܛܪܐ
ܬ
̈
ܡܠܦܢܐ ܣܦܝ̈ܪܐ:
ܕܐܡܝܪܐ ܠܚܕ ܬܡܢ
ܘܣܒܪ ̱ܐܐܢ ܳܕܚܟܡ ܿܗܝ ܬ
«ܣܘܥ̈ܪܐܢ ܒ̈ܪܝܐ ܕܠܓܝܙܝܢ ܬܡܢ ܚܘܒܐ܆ ܐܠ ܡܘܬܪܝܢ ܡܕܡ .ܠܟܡܕܡ ܕܡܬܥܒܕ ܒܚܘܒܐ ܡܘܬܪܐܢ ̱ܗܘ .ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܙܥܘܪܐ .ܒܕ
ܠܐܗܐ ܚܐܪ ܒܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܐܝܕܐ ܫܢܓܬܐ ܳܥܒܕ ܳ
ܥܒ ̈
ܕܘܗܝ .ܘܐܝܟ ܟܡܝܘܬ ܚܘܒܐ܆ ܡܘܪܒ ܠܐܗܐ ܟܡܝܘܬ ܣܘܥܪܐܢ».
ܐܠ ܟܣܝܐ ̱ܗܝ ܕܠܡ ܡܬܐܒܠܝܢܢ ܥܠ ܚܘܣܪܐܢ ܘܐܒܕܐܢ .ܘܚܐܫܝܢܢ ܬܡܢ ܰܨܥܪܐ ܘܚܫܐ ܘܠܛܘܡܝܐ ܰܡܙܥܪܐܢ .ܐܐܠ ܥܡ ܗܕܐ܆ ܛܢܢܐ
ܰ
ܕܥܛܝܢ ܣܒܪܐ ܚܕܬܐ ܕܐܘܟܦܢܐ ܡܠܛ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܝܪܬܘܬܗ ܢܰܨ ܬܝ ܰܚܬ ܰܫܪܒܐ.
ܠܓܝܐ ܡܬܚܙܐ ܬ
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ܻܡܐܡܪܐ ܕܥܠ
ܺ
̈
ܣܗܕܐ ܰ
ܕܩܡܫܠܝ
ܰܕ ̈
ܒܝܘܡܬܢ
ܒܝܕ :ܥܙܝܙ ܚܘܫܐ
ܒܩ ܶܡܫܠܝ ܰ ،ܕ ̈
ܠܣܗܕܘ ̣ܬܐ ܰ ،ܕ ܰ
ܰܘ ܳ
ܒܝܘܡ
ܰ
ܰ
ܰܚ ܳܫܐ ܶܠ ܰ
ܒܫܬ ،ܠܠܟ ̇ܗ ܐܘܡܬܢܰ ،ܒܟܡܝܪܘܬܢ:
ܳ
̈
ܰ
ܶ
̈
ܳ
ܰܘ ܳܕܡܐ ܕܤܗܕܝܢ ܳ ،ܓܐ ܒܫܘܩܐ  ،ܕܙܐܠܝܢ ܡܕܝ ̱ܢܬܢ .
ܰ
ܳ
̈
ܒܐܪܥܐ ܳ ،ܕܐ ̣ܬܘܪ ܐܘܡܬܢ:
ܒܗܘܢܝܢ ،ܩܒܝ̈ܪܐ
ܚܦܝ̈ܪܐ

ܰܣ ܳ
ܝܦܐ ܳ
ܘܒ ܰܬܪ ܰ ،ܤܝܦܐ ̱ܐܚ ܻܪ ܳܐܢ ܰ ،
ܡܚܘ ܳܟܦܘ̈ܪܐ
ܳ
̈
ܠܛܘܡܐ :
ܰܫܪܝ ܒܢܝܢܘܐ ܳ ،ܗܝ ܥܙܝܙܬܐ  ،ܡܢ
ܰ
ܳ
ܳܒ ܰܬܪ ܢܝܢܘܐ ܰ ،ܘ ܰ
ܡܚܘ ܰܤܝܦܐ  ،ܒܫܠܘܐ ܕܢܝܢܘܐ.
ܰ ̈ ܳ
ܳ
ܕܚܒܘܪ ܰ ،ܘ ܰ
ܒܩܘ̈ܪܝܐ ܰ
ܡܚܘ ܰܣܝܦܐ  ،ܒܒܢܝ ܐ ̣ܬܘܪ:
ܳ
ܳ
ܩܕܡ ܪܝܫ ܰܫ ̱ܢܬܐ ܰ ،ܘܒܝܰܘܡܐ ܰܚܕ ،ܣܝܦܐ ܒܙܰܠܝܢ.
ܰ ܰ ܰ
ܰ
ܰ
ܡܕܝ ̱ܢܬܐ ܪܒܬܐ  ،ܕܥܡܐ ܕܝܠܢ  ،ܕܣܒܪܢ ܬܠܝܢ:
̈
̈
̈
،ܣܓܝܐܐ ܩܒܝܪ .
ܒܡܥܛܡܐ
ܒܦܘܪܩܥܐ ܰ ،ܕ
ܰܘ
ܶ
ܳ
̈
ܥܠܝܡܐ  ،ܕܐܠ ܚܛܼܝܐ ܢܕܝܪ:
ܡܢ ܟܦܘ̈ܪܐ  ،ܐܬܩܠܛ

ܚܢܰܢ ܣܘܪܝ̈ܝܐ ܰ ،ܒ ܳ
ܕܤܗܕܝܢ ܳ ،
̈
ܕܗܐ ܳܥܡܕܝܢܰܢ.
ܕܡܐ
ܳ̈
ܒܩܐܠ ܡܪܝ̈ܪܐ ܶ ،ܕܡܢ ܰܩܡܫܠܝ ܗܐ ܫܡܥܝܢܢ :
ܳ
ܰ ܳ ܰܳ
ܰ ܳ
ܒܩܛܐܠ ܰܚܕܬܐ ܗܐ ܳܩܝܡܝܢܰܢ.
ܚܕܬܐ ،
ܒܣܝܦܐ
ܶ
ܶ
ܰ
ܳ
ܰ
ܰ
ܥܕܡܐ ܠܡܬܝ  ،ܒܚܫܐ ܗܐܢ ܡܬܚܝܕܝܢܢ:
ܳ
ܶ
ܒܠ ܳܒܐ ܳܕܐܬܘܪ ܒܙܰܠܝܢ ܡܕܝ ̱ܢܬܐ ܐܫܕܝܢ ܠܕܡܐ.
ܳ
ܳ
ܨܒܝܥܐ ܰܒ ܳ
̈
ܰܘܠܛܘܝܳܒܐ ܰ ،
ܠܫ ̱ܢܬܐ ܰ
ܕܡܐ:
ܚܕܬܐ ،
ܳ
̈
ܰ
̈
ܒܢ̈ܝ ܳܓܙܰܪܬܐ ܰ ،ܓܒ̈ܪܐ ܙܪܝܙܐ  ،ܣܢܝܩܐ ܠܕܡܐ.
ܡܫܪܐ ܰܩ ܳ
ܣܒܪܐ ܕܐܬܝ ܠܗܘܢ  ،ܒܥܰܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܰ ،
ܘܡܐ:
̈
ܰ ܳ ܰ ܳ
ܕܬܐ ̈ ،
ܛܒܐ ܰܚܕܬܐ ،ܕܗܐ ܳܫܡܥܝܢܰܢ .
ܝܘܡܐ ܚ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰܩܛܐܠ ܚܛܦܐ  ،ܥܡ ܠܓܘܬܐ  ،ܗܐ ܚܙܝܢܢ:
ܳ
ܕܠܣܢܝܩܘܬܐ  ،ܕܐܬܝ ܠܢ ܝ ܰ ܳ
ܘܡܢ ܶ ،ܕܡ ܰ
ܬܚܝܕܝܢܰܢ.
ܰ
ܳ
̈
ܦܠܝܓܝܐ  ،ܡܘܢ ܥܒܕܝܢܢ:
ܒܣܝܦܐ ܗܐܢ  ،ܚܢܰܢ

ܰܚ ܳܫܐ ܰܪܒܐ ܶ ،ܠ ܰ
ܒܫܬ ܙܰܠܝܢ ܳ ،ܗܝ ܝܰܩܝܪܬܐ.
ܰ ܳ
ܶ
ܳ
ܳ
ܡܕܝ ̱ܢ ܰܬܢ ܰܪܒܬܐ  ،ܠ ܰ
ܒܫܬ ܟ ̈ܡܐ  ،ܗܝ ܥܙܝܙܬܐ:
̈ ܳܶ ܰ ܳ ܰ ܳ
̈
ܘܕܡܥܐ  ،ܥܡ ܗܘܠܗܐܠ  ،ܕܒܓܙܪܬܐ.
ܶܒ ̣ܟܝܳܐ
ܰ ܳ
ܶ
ܳ
ܶ
ܳ
ܳ
ܐ ܳܡܐ ܕܪ ̣ܓܫܐ  ،ܐܘܡܬܢܝܳܐ ،ܐ ̣ܢܬܝ ܢܗܝܪܬܐ :

ܰ ܶ
ܠܣ ܳ
ܳ
ܫܘܠ ܳܡܐ ܰ ،
ܝܦܐ ܳܗܐܢ.
ܬܝ ܰ ،ܠܼܝ
ܥܕ ܳܡܐ ܐܠ ܰܡ
̱
ܳ
ܳ
ܰܘܚܢܰܢ ܰܒ ܰ
ܳ
ܝܘܬܪ ܳܐܢ :
ܐܬܪܢܰ ،ܘ
ܒܦܘܠܚܢܰܢ ،ܕܐܠ ̣
ܗܘܝܢܰܢ ܶܕ ܳ
ܚܛܼܝܐ ܰ ،
ܒܚܐ ،ܒܝܘܡܐ ܗܐܢ:
ܶܕܡܢ ܒܢ̈ܝ
̣
ܳ
ܰ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳܩܠܛܝܢ ،ܘܡܚܝܢ ،ܘܐܫܕܝܢ ܠܕܡܐ  ،ܕܐܠ ܚܘܤܢܐ:

ܥܙܝܙ ܚܘܫܐ
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ܬܘܕܬܝܢܝܐ ؟ ܳܥܒܕܝܢ ܰܠܡ ܗܕܐ  ،ܐܝܟܢܳܐ ܰܕܢܫܚܠܦܘܢ ܰ
̈
̈
ܕܠܨܒܘܬܐ
ܒܫܘܡܗܐ
ܐܪܐ ܠܡܢܳܐ ܐܢܘܢ ܐܠ ܡܟܢܝܢ ܢܰܦܫܗܘܢ
ܳ ܳ
̈
ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܬܝܐܰ ،ܠܨܒܘܬܐ ܰ
ܶ
ܠܝܠܘܬܐ ܡܫܝܚܼܝܐ ܐܦ ܕܢܒܪܘܢ ܩܛ̈ܪܐ ܒܝܢܬ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ،ܕܠܫܒܒܘ ̱ܗܝ
ܕܩ
̣
̈
ܬܘܪܟܝܐ ،ܘܟܘܪܕܝ̈ܐ.
ܥ̈ܪܒܝܐ،
ܰ
ܳ
̈
ܰ
̈
ܶ
ܳ
ܰ
ܳ
ܺ
ܰ
ܰ
ܠܗܫܐ ܙܕܩܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܐܠ ܐܬܐ ܠܗܘܝܐ  ،ܘܒܝܘܡܬܐ ܗܠܝܢ ܡ ̣ܬܕܕܝܫܝܢ ܬܝܝܪܐܬܝ ܝܘܡܐ ܒܬܪ ܝܘܡܐ .ܥܡܐ
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ܩܪܒܐ ܶܡܨܥܝܐ ܰ
ܬܘܠܟܢܳܐ ܒܢ ܰ ܶ
ܤܓܝܐܐ ܠܟ ܐܡܬܝ ܰ
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ܕܢܚܐ،
ܒܓܘ ̣ܐܬܪܗ .ܐܐܠ ܡܢ ܕ̈ܪܐ
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ܥܕܟܝܠ ܝܳܗܒ ܩܘܪܒܢܐ ܕܐܠ ܡܢܝܢ.
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ܠܼܝ ܒܥܠܡܐ ̱ܐܢܫ ܕܐܠ ܝܕܥ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܫܟܝܚ ̱ܗܘܐ ܐܦ ܩܕܝܡ ܡܫܝܚܐ ،ܘܝܕܝܥܐ ܒܠܟܗ ܡܬܟܒܙܒܢܐ ܥܠܡܝܢܝܐ،
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ܰܘܡܕܝܢܳܝܐܰ .
ܐܘܟܼܝ ܫܘܪܝܐ  ،ܐܘ ܣܘܪܝܳܐ  ،ܐܘ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܘܝܘ،
ܐܒܗܬܢ ܗܘܝܘ ܰܥܡܐ ܐܫܘܪܝܳܐ
ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ
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ܥܡܐ ܥܬܝܩܐ ܰ
ܕܫܬܣ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܰܩܕܡܼܝܐ ܒܥܠܡܐ ܰ
ܘܩܕܡܝܐ ܰ
ܕܥܡ ܡܠܟܘܬܗ ܐ ̣ܬܘܪܬܝܐ ،ܐܫܘܪܬܝܐ،
ܕܩ ܶܒܠ ܠܰ
ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܳܒ ܰܬܪܟܢܶ
ܒܐܪܥܗ ܕܒܬܢܗܪܝܢܰ .ܥܡܐ ܗܐܢ ܐܬܝܘܗܝ ܩܕܡܝܐ ܰ
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ܐܣܘܪܬܝܐ،ܣܘܪܬܝܐ ،ܘܣܘܪܝܼܝܐ ،
̱
̈
̈
̈
̈
ܘܢܣܛܘܪܢܝܐ ،ܘܤܘ̈ܪܝܝܐ ،ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ.
ܫܚܠܦܐ ܕܐܟ ܠܟܕܝ̈ܐ ،
ܬܘܕܬܝܢܝܐ ܡ
ܒܫܘܡܗܐ
ܕܒܕ̈ܪܐ ܕܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܐܬܟܢܝ
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ܐܐܠ ܬܘܒ ܗܘܝܘ ܗܘ ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܪܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܬܘܪܬܝܐ .ܒܡܪܕܘܬܗ ،ܒܠܫܢܗ  ،ܒܡܫܠܡܢܘܬܗ
ܐܰܚܝܕܝܢ ܒܐܪܥܗ ܚܝܳܐ ܳ
ܘܚ ܶܝܐ.
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̈
ܰ
 0102ܘܥܕܡܐ
̈
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ܡܘܬܪ ܠܢ ܡܕܡ  ،ܒܗܝ ܕܙܕܩܐ ܐܠ ܡܬܝܗܒܝܢ،
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ܕܗܐ ܳܚ ܶܙܝܢܰܢ
ܐܐܠ ܡܬܢܣܒܝܢ .ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ
ܘܚ ܶܝܢܰܢ ܠܗ ،ܡܕܡ ܰܕ ܰ
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ܪܝܫܟܼܝܐܒ ܕܡܠܟܘܬܢ ܢܝܢܘܐ ܪܚܝܡܬܐ ܐܘܟܼܝ (ܡܘܨܠ) ،ܒܬܪ ܫܠܘܐ ܕܢܝܢܘܐ 23 ،ܩܘܪܝ̈ܐ
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ܳ
ܳ
ܕܣܝܦܐ ܐܠ ܤ ̣ܟ ܰ
ܙܐܠܝܢ ܐܘܟܼܝ (ܩܐܡܫܠܝ) ܗܕܐ ܟܡܚܘܐ ܰ
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ܼܝܐ ܘܠܟ ܙܢܝ ܕܚܦܝܛܘܬܐ ܡܥܝܪܢܘܬܐ .ܕܒܝܘܡܬܐ ܗܠܝܢ ܗܕܐ
ܠܚܕܕܐ ܰܘܕܢ ܰܫܡܥܘܢ ܠܩܠܗܘܢ ܠܥܠܡܐ ܒܝܕ ܬܠܓ ̣
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ܕܐܬܝܘܗܝ ܡܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ،ܘܡܬܟܒܙܒܢܐ  ،ܘܠܫܢܐ ܦܪܝܫܐ ܗܘ ܕܒܕ̈ܪܘܗܝ ܕܗܒܢܝܐ ܐܥܬܪ
ܘܥܡܗܘܢ ܥܡܐ ܕܝܠܢ،
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ܠܠܟܗ ܥܠܡܐ .ܚܢܢ ܐܟ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ  ،ܒܓܘ ܒܼܝܢܗܪܝܢ ،ܒܥܘܬܢ ܫܝܢܐ ܫܠܡܐ ܘܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ
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ܒܡ ܶܕܢܚܐ ܳ
ܘܐܡܘܬܐ ܰܕ ܰ
ܡܨܥܝܐ.
ܒܝܢܬ ܠܟܗܘܢ ܥ ̱ܡ ̈ܡܐ
ܘܐܢ ܕܝܢ ܒܕܥܬܝܕ ܕܐܠ ܢܗܘܐ ܰܡ ܶܘܕܝܳܢܘܬܐ ̈
ܒܙܕܩܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܐܠ ܦܘܪܫܢܐ ܰ
̈
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ܨܥܝܐ ܘܥܡܗܘܢ ܰܥܡܐ ܕܝܠܢ ܬܡܢ ܐܠ ܡܨܝܐ ܕܢܡܠ ̣ܟ ܫܠܡܐ  ،ܘܫܝܢܐ  ،ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܕܝܡܘܩܪ ܬܛܝܘܬܐ.
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ܘܬܐ ،ܘܩܛܐܠ ،ܘܬܦܫܝܪܐ،
ܠܓ ̣
ܘܙܘܥܬܐ ،ܒ ̣
̣ܰ
ܕܫܪܝ ܩܪ ̈ܒܐ ܒܥܝܪܩ ،ܡܢ ܗܘ ܝܘܡܐ ̣
ܰ
ܶ
̈
ܰܥܡܐ ܶܫ ܳ
ܰ
ܪܫܢܳܝܐ ܕܐ ̣ܬܪܐܰ .
ܳ
ܰ
ܰ
̈
ܠܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܠܟܗܘܢ ܕ̈ܪܐ ܡܬ ܳ
ܠܨܢܘܬܗ
ܕܥܠ ܩܛܐܠ ܡܪܝ̈ܪܐ ܥܡ ܚܝܐ ܬܥܝܫܐ ܰ ܕ ܳܣܒ ̱
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ܘܠܓܘܬܗ  ،ܘܬܘܬܒܘܬܗ ܕܐܠܪܒܥ ̈
ܦܢܝܢ ܰܕܒܪܬܝܐ ܐ ܶܘ ܰ
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ܬܚܦܘܢ ܠܝ ܐܬܝܘܬܐ ܐܘܡܬܢܼܝܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐܰ ،ܣ ̈
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ܠܗܰ .ܣܓܝ ܰܫܦܝܪ ܝܳܕܥܝܢ ܰ
ܒܫܪܫܗ ܡܢ ܠܟܗܘܢ
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ܡܫܠܛܝܢ ܝܰܘܡܢܳܐ ܒܐܬܪܗ ܐܒܗܝܳܐ ܒܼܝܢܗܪܝܢ ܳܕ ̣ܐܬܘܪ.
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