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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
Shlomo kära AKC-medlem,
Nu lämnar vi ett minst sagt annorlunda
verksamhetsår bakom oss. Det har
varit ett tufft år då många av våra
aktiviteter fått ställas in på grund av
Covid-19 pandemin som t.ex. den
populära folkdanskursen för barn,
rörelsetimmen för våra yngre och
Dawmo för våra äldre medlemmar.
Trots detta kan vi lyfta fram några
aktiviteter som vi lyckats genomföra
där föreningen har varit direkt eller
indirekt delaktig i.
Den hyllade programserien Samtal om
mitt liv spelades in i föreningens
lokaler 2019. Den redigerades klart
under början av år 2020 och hade
premiär på Assyria TV i början av
sommaren och fick fina recensioner
från många håll runtom i världen.

Donna-Petra Shaheen Touma är
läkare på Södertälje Sjukhus - t.h.
på bilden - är medlem i AKC - har
tillsammans med sina kollegor
kämpat mycke för att hjälpa de som
drabbades av Covid 19 viruset.

Under juli månad tog föreningen emot sju feriepraktikanter som i två veckor
fick delta i samhällsviktiga kurser, föreläsningar och andra aktiviteter
arrangerade och planerade av George Baryawno och Aziz Poli med hjälp av
Ashur Kerimo, i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer.
År 2020 var också ett händelserikt litteraturår för två av våra medlemmar.
Siduri Poli fick sin bok ”Hur man lyckas i en vit värld” publicerad. I boken får
läsaren tips på hur man når toppen i en värld där man inte tillhör
majoritetsbefolkningen. ”Vägen till Assyrien” skriven av Afram Yakoub fick
vi också läsa under året. Yakoub skriver om den moderna Assyriska rörelsen
och dess misslyckanden. Två viktiga verk av våra egna medlemmar som gör
oss oerhört stolta.
Men nu går vi mot ljusare tider, dagarna blir längre och snart är våren här och
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kanske kan vi snart börja med våra möten och aktiviteter som många av oss
har saknat.

Det har som sagt varit många restriktioner som gjort det svårt för oss att träffa
nära och kära, men nu när vaccineringen kommit igång hoppas vi att
restriktionerna
lättar och livet
återgår till det
normala.
Ha det bra och
var rädda om
er.
Håll ut och håll
avstånd.

Shlome,
Nabuchadnosar
Poli,
Januari 2021
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AKC struktur 2 0 2 0

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. Hjälper till med barn och
ungdomsaktiviteter.

Barn och
Ungdomsverksamhet

Kvinnokommitté
Har eget årsmöte där man väljer
egen styrelse som ansvarar för
planering av verksamhet och frågor
som berör kvinnor. Hjälper till med
barnaktiviteter

Det är Huvudstyrelsen, Kvinnokommitté och flera frivilliga ungdomar som ansvarar för planering
och genomförande av verksamheten
ungdomar.
barnaktiviteter

Kansliet
Är underställd styrelsen och andra
sektioner. Verkställer de 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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Årsmötet hölls:
söndag den 4 oktober 2020
(P.g.a. rådande omständigheter - Corona - årsmötet
hölls oktober istället för mars)
Mötesfunktionärer
Ordförande: Gabriel Baryawno
Protokoll sekreterare: Dita Kleman

2 justerare, tillika rösträknare:
Edvart Kerimo och Murat Poli

Genomgång av föregående års
verksamhetsberättelse
Ordförande Nabuchadnosar Poli ger
en summering över 2019 års verksamhetsberättelse. Alla mötesdeltagare har
fått ett ex av verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen finns för alla
medlemmar att hämta ut i föreningen.

Ekonomiberättelse
Paul Poli, kassör, ger en redovisning av 2019 års ekonomiberättelse.

Revisionsberättelse
Av årsmötet valda revisorer: Behiye Poli, Besim Aydin, Gabriel Baryawno
Gabriel Baryawno, revisor, går igenom revisionsberättelsen och informerar
mötet om att revisorerna rekommenderar årsmötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna verksamhetsperioden
Årsmötet går på revisorernas förslag och beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.

Val av styrelse för 2 år
Samma personer som gångna åren är omvalda till styrelsen:
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Nabo Poli

Selma Hawsho

Robert Dag

Therese Poli

Josef Kopar

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Nabochadnosar Poli
ordförande
Robert Dag
v. ordförande
Therese Poli
sekreterare
Paul Poli
kassör/ekonomiansvarig
Selma Hawsho
ledamot
Josef Kopar
ledamot
Natalie Kerimo
suppleant

Val av Revisorer:
Följande personer är invalda som revisorer:
Behiye Poli, Gabriel Baryawno, Yildiz Kerimo, suppleant

Valberedning - valda vid förra årsmötet
Följande personer är invalda i valberedningen:
Enkido Poli, Dita Kleman, Zeikye Cansu, suppleant

Paul Poli

Natalie Kerimo
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Utdelning av årets kulturpriset
Årets Kulturpris från Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka tilldelas
artisten, låtskrivaren och assyriska
eldsjälen malfono Ninib Abdulahad
Lahdo.
Motivering:
Malfono Ninib A. Lahdo har utmärkt
sig som en betydande person för den
assyriska kulturen, bland annat genom
sin sång och sitt skådespelande. Under sin karriär har malfono Lahdo berört
med assyriska folkkära sånger såsom Azzen Azzen, Tokhu Tokhu Habibe,
Zabne o Döre m.fl. Han har även gjort hyllade inspel i teater och film såsom
Varma soppa och politik, Gushro Dalale, Darbo Dhubo. Utan tvekan har
Malfono Lahdo alltid ställt upp för assyriska organisationer med sång och
musik vid speciella högtider och banat väg för kommande assyriska talanger.
P.g.a. rådande omständigheter - pandemi - prisutdelningen ej kunnat
genomföras. Styrelsen avvaktar tills man får anordna en arrangemang för att
utdela priset. Pristagaren malfono Ninib Abdulahad Lahdo har underrättats
om prisutdelningen.

Avtackning av George Sargon Baryawno
Nabuchadnosar
och
föreningens styrelse tackar
av George S. Baryawno
genom att säga följande ord
samt överlämna en gåva
från föreningen bestående
av en ny tavla av
konstnären Afram Azri.
”Assyrien
Kulturcenter
grundades år 1997 och
under alla dessa år har en
Styrelsen överlämnar gåvan till George.
person varit en av de
Fr. v. Nabo Poli, Sema Hawsho, Robert
viktigaste grundpelarna för
Dag, Paul Poli, Josef Kopar och George S.
föreningens
existens.
Baryawno
Denne person har varit
motorn och ryggraden för hela organisationen. Från att ha organiserat,
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strukturerat och planerat allt arbete i kansliet, ha varit med på så gott som alla
föreningens möten: presidier, styrelse, kvinnosektionen, Dawmo, fört vidare
sina enorma kunskaper och delat med sig av sina erfarenheter inom
föreningsteknik till såväl unga som vuxna, till att ha varit en viktig stöttepelare
för våra övriga assyriska organisationer så som AUG, ARS och AKF.
Listan blir oändligt lång om vi fortsätter och hur viktigt du har varit för
föreningen kan ingen i organisationen eller den assyriska rörelsen ha undgått.
Varken ord eller presenter gör rättvisa för det arbete du har utfört här i
föreningen.
Du går i pension nu men lämnar oss inte helt och hållet, då du kommer att
hjälpa till ideellt. Så enkelt är det inte att bli av med oss! Medlemskapet gäller
livet ut!
Vi önskar dig en härlig tid under din pension, njut av varenda sekund och gör
det som gör dig lycklig!
Vi, styrelsen och alla föreningens medlemmar, vill tacka dig för alla dessa
fantastiska år, din tid, ditt ständiga engagemang och det viktiga arbetet som du
skickar vidare till framtidens assyriska generationer. Stort tack till dig George
Sargon Baryawno.”

Avslut
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Värd att veta:
Antal Styrelsemöten:
Medlemsantal:
Personalomsättning:
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366
1 (med lönebidrag)

Kommunal bidrag för 2020
Bidrag för hyra:
77 000
Bidrag för Barn och ungdoms verksamhet:
9 236
Bidrag för Äldre verksamhet:
33 110
Bidrag för Feriepraktikanter:
40 000
Extra hyresstöd p.g.a. coronaläget:
26 402
Extra hyresstöd p.g.a. coronaläget
12 744
Summa:
198 492 kr.

Kommunikations kanaler med medlemmar:
Hemsida, e-mail, SMS, Facebook, telefon, post
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Saro Poli
1919 Midyat
2020 Sverige
Hon var föreningens
äldsta medlem. Hon
gick bort p.g.a. åldern.
Hon lämnade efter
sig10 söner och
många barnbarn och
barnbarnsbarn.
Må hon vila i frid.

Melki Dag
1945 Arnas
2020 Sverige
Vännen Malki lämnade
efter sig 3 söner,
2 döttrar och många
barnbarn. De flesta är
medlemmar i AKC.
Han hade jobbat flera
år i föreningen under
90 talet. Han föll offer
till Corona pandemin
och andra sjukdomar.
Må han vila i frid.

Siduri Poli
- medlem i
AKC
Debuderar med
sin bok "Hur du
lyckas i en vit
värld" som har
bemöts med
positiv kritik

2020-10-15
Siduri inbjöds till
Assyria TV
Under rubriken:
- Young Successful
Assyrians

P.g.a. det stora uppmärksamheten som boken
fick, SVT inbjöd Siduri den 9 juli 2020
attberätta om sin bok.
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Välgörenhet - insatser
AKC:s insatser inom såväl assyriska som andra
organisationer

Medlemmars insatser i andra
organisationer:
Namn

position

Afram Yakoub
Caroline Bernadotte Khamo
Gabriel Baryawno
Isak Betsimon

Hjälper kansliet
Programledare
konsultrådet
Styrelseledamot
Revisor
v. ordförande
v. ordförande
styrelse suppleant
Valberedning
v. ordförande
Valberedning
styrelseledamot
2:a suppleant
ordförande
v. ordförande

Murat Poli
Nabochadnosar Poli
Ninos Bethzazi
Nohadra Heido
Romiana Bikasha
Siduri Poli
Tobil Poli
Yildiz Kerimo
Zekiye Cansu

organisation
ARS
Assyria TV
AUG
Dolabani Stiftelsen
ARS
AMI
ARS
AUG
AUG
AUG
AUG
ARS
AKF
Assyriska Hjälpfonden
AKF

Förkortningar:
ARS:
AUG:
ABF:
AUF:
AMI:
AKF:

Assyriska riksförbundet i Sverige
Assyrier Utan Gränser
Arbetarnas bildningsförbund
Assyriska Ungdomsförbundet
AMI - Assyria TV
Assyriska kvinnoförbundet i Sverige
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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:
Caroline Bernadotte Khamo är medlem i AKC
arbetar frivillig för Assyria TV

2020-01-07
Lecture by Dr.
Yaacov Maoz about
Assyrian Jews in
Israel
Föreläsningen
arrangerades av:
Inanna
Familjeföreninge
och Assyrien
Kulturcenter i
Botkyrka

2020-06-13
Interview with Aziz Poli about the program eries "Conversations about my life"

Serierna om
"Samtal om
mitt liv" är
AKC projekt i
samarbete
med ABF och
Assyria TV.
Aziz Poli är
medlem i AKC
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2020-06-08
Interview with Dr.
Donna-Petra Touma
Emergency physician
in Södertälje hospital

Dr. Donna-Petra är
medlem i AKC

2020-06-15
Conversations
with Aziz Poli Guest George
Baryawno
Programmet är
en intervju
projekt som är
AKC produkt i
samarbete med
Assyria TV.
T.v. George
Baryawno och Aziz Poli är medlem i AKC

2020-07-06
Conversations
with Aziz Poli
- Guest Yildiz
Kerimo
Programmet
är en intervju
projekt som
är AKC
produkt i
samarbete
med Assyria
TV.
T.v. Yildiz
Kerimo och Aziz Poli är medlem i AKC
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2020-07-09
Simon Poli about the theater Where should we go now?

Teatern är en produkt av AAKC som gjordes 2013 - regiserad av Simon Poli
som är medlem i AKC.

2020-07-14
Live debate on the
chronic problems in
the Assyrian national
movement.

Aziz Poli t.h. nedre
bilden är medlem i
AKC

2020-07-27
Conversations
with Aziz Poli
- Guest Aziz
Salci Hawsho

Programmet
är en intervju
projekt som är
AKC produkt
i samarbe- te
med Assyria
TV. T.v. Aziz Hawsho och Aziz Poli är medlem i AKC
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2020-08-05
New book on the modern
Assyrian movement qnd its
failures

Intervju med Afram
Yakoub som är medlem i
AKC ang. hans nya bok om
Vägen till Assyrien.
2020-08-06
Live about the situation of
Assyrians in Lebanon after
the blast

Dr. Donna-Petra Touma är
medlem i AKC
2020-08.17

Conversations with Aziz Poli Guest Sara Poli

Programmet är en intervju
projekt som är AKC produkt i
samarbe- te med Assyria TV.
T.v. Sara Poli och Aziz Poli är
medlem i AKC

2020-09-03
Live about the development
in Syria with Jamil Hanna
and Ibrahim Afram

Osyo Ibrahim Afram t.v. är
medlem i AKC
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2020-09-14
Conversations with Aziz Poli
- Guest Dr. Gabriel Oussi
Programmet är en intervju
projekt som är AKC
produkt i samarbete med
Assyria TV.
På bilden t.h. Aziz Poli är
medlem i AKC
2020-10-05
Conversations with Aziz
Poli - Guest Murat Poli
Programmet är en intervju
projekt som är AKC
produkt i samarbete med
Assyria TV.
På bilden fr.v. Murat och
Aziz Poli är medlemmar i
AKC

2020-10-08
About Azerbaijan`s
attack on Artsakh with
Dr. Ibrahim Afram

T.h. Dr. Ibrahim Afram
är medlem i AKC

2020-10-15
Young Successful
Assyrians
- Siduri Poli

Siduri Poli är medlem i
AKC
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2020-10-26
Conversations with Aziz
Poli - Guest Attiya Gamri

Programmet är en
intervju projekt som är
AKC produkt i samarbete
med Assyria TV.
På bilden t.h. Aziz Poli är
medlem i AKC

2020-12-03
The Path to Assyria - Aplea for a
new understanding of the failure
of the Assyria movement

EN: In the current literary program of December 3, 2020 we have the honor to welcome the author of a
new book with the title ”The Path to Assyria”. In this current book, the author explores, among other things,
the fundamental question of why the Assyrian nation has not achieved its freedom despite a hundred years
of struggle. The following questions run like a thread through the structured and well-founded analysis:
”Why has the Assyrian movement made no progress and what are the reasons for this rigidity and
weakness?”. However, the book also impressively shows a proposed solution that could lead the Assyrian
nation out of this hopeless situation. The introduction to the book ”The Path to Assyria” follows with the
following quote by Jacques Gorek: ”Let us just rely on ourselves for our deliverance and that of Assyria”.
This expressive aphorism definitely sounds promising and arouses the appetite for the content. The book
(99 pages) was recently published by Tigris Press (www.tigrispress.com / ISBN 978-91-981541-6-0).
DE: In der aktuellen Literatursendung vom 3. Dezember 2020 haben wir die Ehre den Autor des Buches
”The Path to Assyria” als Gast begrüssen zu dürfen. In seinem aktuellen Buch geht der Autor unter anderem
der Grundsatzfrage nach warum die assyrische Nation trotz ihrer hundertjährigen Anstrengung ihre Freiheit
nicht erreicht hat. Folgende Fragen ziehen sich wie ein roter Faden durch die strukturierte und fundierte
Analyse: ”Warum hat die assyrische Bewegung keine Fortschritte gemacht und was sind die Gründe für
diese Starre und Schwäche?”. Das Buch zeigt jedoch auch auf eindrückliche Art und Weise einen
Lösungsvorschlag auf, der die assyrische Nation aus der hoffnungslosen Situation herausführen könnte.
Die Einleitung des Buches ”The Path to Assyria” erfolgt mit folgendem Zitat von Jacques Gorek: ”Let us
just rely on ourselves for our deliverance and that of Assyria”. Dieser ausdrucksstarke Aphorismus hört sich
auf jeden Fall vielversprechend an und macht Appetit auf den Inhalt. Das Buch (99 Seiten) ist vor kurzem
bei Tigris Press erschienen (www.tigrispress.com / ISBN 978-91-981541-6-0).

Afram Yakoub t.v. på bilden är medlem i AKC.
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Genomförda aktiviteter 2020
P.g.a coronoläget - covid 19 - Pandemi under hela verksamhetsåret, genomförda aktiviteterna var mycket begränsade. Nedan
publiceras de aktiviteter som föreningen kunde genomföra under
våren för att senare lägga ner helt och hållet samtliga aktiviteter.

- Barn och Ungdomsverksamhet 2020
Barngympa genomfördes på Björkhaga skolans gymnastik sal under
perioden 22/1-2020 - 4/3-2020 - en gång i veckan
P.g.a. Corona pandemin verksamheten lades ner tills vidare

Folkdansträning - premiär under ledning av Carolina Bernadotte
Khamo under perioden 16/2-2020 - 1/3-2020.
P.g.a. Corona pandemin genomfördes endast tre träningar
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Sportlovsveckan:
Besök till Brandstationen
25/2-2020
Under ledning av Enkido Poli och flera
andra föräldrar genomfördes besökte till
Brandstationen. Antal deltagare: 25 barn
och 8 vuxna
Skidresa Romme Alpin
7/3-2020
AKC genomförde resan som planerad.
Antal deltagare: 10 barn och 7 vuxna.

Under den korta perioden som
aktiviteterna för barn kunnat
genomföras, var antalet barn
167 och medföljande vuxna 92.
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- Kvinnokommitténs verksamhet 2020
AKF höll sitt ordinarie styrelsemöte i AKC lokaler - 25/1-2020
AKC Kvinnokommitté höll ett möte onsdag den 19 februari 2020

Internationella Kvinnodagen - 8 mars 2020
AKC är var med och firade Internationella Kvinnodagen tillsammans med
ABF och flera andra organisationer. Evenemanget genomfördes i Folkets Hus
Hallunda.
Programmet innehöll Vernissage från Kollektivet "Rebelliskt Öga"
Revolutionen i Chile ur ett feministiskt perspektiv, Föreläsning av Alexandra
Pascalidou - författaren till boken "Mammorna", panelsamtal m.m.
AKC ställde ut informationsbort med bl.a. böcker och tavlor.
Programmet startades med kort presentation av alla föreningar som var
arrangörer som bestod av olika nationaliteter.

Varje förening har presenterad sig och deras verksamhet som var inriktat för
jämställdhet och kvinnans roll i dagens samhälle.
Mest fokus var på dem outvecklade länderna som kvinnor drabbas mest
genom att hur dem utnyttjas med hårda och långa pass arbete och våld i både
hemmet och i samhället. Chilenska tjej föreningen hade anordnat ett
utställning av bilder som berörde känslorna som handlade om våld mot
ungdomarna under demonstrationer som hände under de dem senaste
månaderna i Chile.
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Inanna familjeföreningen hade ett utställning av dem assyriska första
drottningars dräkter, smycke, kläder .

Föreläsaren för dagens program var
Alexandra Pascalidous. Panels temat
handlade om hennes bok mammorna
som drabbas mest även i den svenska
samhället när deras barn hamnar

AKC medlemmar med Alexandra
Pascalidous. Fr. v. Meryem
Mado, Seyde Hawsho, Leyla
Sözen, Alexandra Pascalidous
och Yildiz Kerimo

utanförskap och i kriminalitet. Och att dem mammorna känner sig skyldiga,
och ensamma till sist.
Dagens program var välplanerad och lyckat. Vi från AKC hade info, bord med
böcker och tavlor som handlade om kvinnor, presenterade förenings
verksamhet, struktur och att vi kvinnor har haft stort plats i förningens
verksamhet från starten fram till idag.
Yildiz Kerimo
Ansvarig för AKC : Kvinnokommitté
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Assyriska Kvinnoförbundets årsmöte den 14 mars 2020
Måndag 16 mars 2020

AKF höll sitt årsmöte eller
lättare sagt informationsmöte,
i Norrköping den 14 mars. Till
mötet kom medlemmar från
Göteborg,
Jönköping,
Norrköping,
Södertälje,
Botkyrka och Stockholm. De
närvarande till mötet var 34
medlemmar.
AKF höll sitt årsmöte eller
lättare sagt informationsmöte,
i Norrköping den 14 mars. Till
mötet kom medlemmar från Göteborg, Jönköping, Norrköping, Södertälje,
Botkyrka och Stockholm. De närvarande till mötet var 34 medlemmar.
Ordföranden Nursel Awrohum välkomnade alla och öppnade mötet.
Elisabeth Kavakcioglu valdes till mötets ordförande och som mötets
sekreterare valdes Sonya Aho. Lättarbetad flöt vårt möte fram till
verksamhetsberättelsens punkt, då Nursel tog över och pratade om aktiviteter
som AKF genomförde under det gångna året samt tog hon också upp framtida
planerade driftigheten/verksamhet. Därefter diskuterades kort frågan om
AKF, om AKF behöver ha en auktoriserad revisor men mötet beslutade att
överlämna frågan till styrelsen som skall avgöra detta.
Årets AKF:s utmärkelse delades till ”Shamiran Sy Verkstad” grundades av
Assyriska Bistånd och Utvecklingens Fonden i Kamishly. Nursel läste upp
syftet "Shamiran Sy Verkstad" är att ge kvinnorna som är bidragsberoende
från olika hjälporganisationer att jobba i verkstad för att kunna försörja sina
familjer. Idag jobbar tre kvinnor, heltid på verkstad, där dem syr nya och
reparerar gamla kläder. Intäkterna som kommer från verkstad går till de
anställdas löner, och andra kostnader såsom, hyra, el, inköp av material etc.
Verksamhetens utveckling är beroende av det stöd och hjälp de får från
Assyriska Bistånd och Utvecklingens Fonden. AKF är glad och stolt över
genom att årets utmärkelse går till drivande kvinnor som kämpar för dem
behövande kvinnorna i Kamishly, vi önskar att denna verkstad lyckas i sin
utveckling och ekonomin för att kunna anställa flera behövande kvinnor.
SIOS:s Kvinnoordförande Hulya tillsammans med Mecida informerade om
SIOS verksamheter och om SIOS huvudstyrelsen. Efter informationsmötet

26
var avklarat var det dags för lunch. AKF bjöd alla medlemmarna med en god
lunch.
Som avslutning på dagens program skulle Önver Cetrez föreläsa om:
”Religion som stöd eller börda”.
Önver är docent i Uppsala Universitet och presenterar forskningsresultat från
en studie bland assyrier från Syrien. Dessvärre blev Önvers föreläsning inte
av för att det blev missförstånd på dagen, så han erbjöd att ställa upp
med Skype men många av närvarande föreslog att AKF bjuder in honom vid
ett annat tillfälle.
Önvers tid användes till en diskussion där man kom på flera viktiga frågor
kring vår folksituation, som de går igenom i Mesopotamien ex. om mark,
förtrycket, oroligheter, kvinnor och barn mm, AKF antecknat allt för att
kunna lyfta upp dessa frågor i Brysselkonferensen som kommer eventuellt äga
rum under hösten 2020.
Vid pennan, Zekiye Cansu
www.assyriskakvinnoforbundet.se
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- Dagcenterverksamhet - Dawmo
- Aktiviteter för seniormedlemmar
Dagcenterverksamhet - Dawmo

2020 året var mycket begränsat för verksamheten. Under året har vi lyckats
genomföra följande perioder för att senare - p.g.a coronaläget lägga ner
verksamheten tillsvidare.

* 2020-01-09, nystart för 2020
* 2020-01-30, månaden avslutades med fest - dans, musik, bingo, lekar
* 2020-02-04, nymånad
*2020-02-27, avslutning för denna månad - med dans, musik, lekar m.m.
* 2020-03-03, nymånad
* 2020-03-12 verksamheten inställt tillsvidare pga. coronaviruset. Ingen vågar
komma.
Efter den långa uppehållet p.g.a. Corona, på begäran av Dawmo deltagare
startades verksamheten på prov den 29/9-2020, Men p.g.a. för få deltagare har
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deltagarna som var i föreningen begärde att skjuta upp verksamheten till
längre fram i tiden.
Veksamheten kunde ej återupptas under 2020 då corona läget blev sämre.

Planering av Seniorveckan 2020
Vid Planringsmöte hos kommunen för Seniorveckan den 21/2-2020
beslutades att även denna arrangeman med stor sannolikhet kommer att ställas
in.
Vid ett senare beslut inställdes.
Aziz Poli och George deltog i mötet

Aktiviteter för Senior medlemmar
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Under perioden 19/2 -2020 - 21/10-2020 har verksamhete bedrivits som
vanligt men efter oktober
pga andra vågen av corono inställdes
verksamheten tills vidare.
Ansvarig: Aziz Poli
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Övriga aktiviteter
Möte hos kommunen
9/1-2020 för att diskutera mottagandet av praktikanter i år
Aziz Poli och George har deltagit i mötet

Samkväm - Shahro
26/1-2020 tillsammans med Assyriska Föreningen i Stockholm (AFS)

Som uppföljning av Familjelägret som genomfördes juli 2019 tillsammans
med AFS har denna samkväm - shahro planerats och genomfördes i Assyriska
Ortodoxa kyrkans lokaler i Hallonberg i Stockholm.
Kvällens
program innehöll
dans, musik och
lekar för barn.
För Musiken stod
Josef Cacan
(t.h. på bilden)
och keyboard
Andreas
Barjoussef.
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Naum Faiq med flera assyriska upplysarnas dag
Tisdag 4 februari 2020

Söndagen den 2 februari uppmärksammades det årliga Naum Faiq firandet med
flera assyriska upplysarna, i Assyriska kulter
föreningen i Södertälje kl. 16:00.
Under denna dag lyfter man upp assyrisk
litteratur och bildning. Dagen bjöds det på live
musik, där den duktiga Meryam Younan sjöng
flera assyriska nationella låtar. Tigran Hovsepyan som är ättling till Ashur
Yousuf, kom från Oslo och pratade om sina gärningar och sitt liv. Marta

Youcel Esho pratade om sitt arbete och vision inom ACE. Nemrut Barkarmo
presenterade Assyriska Bokklubben, där han berättade om deras aktiviteter
samt om hur de kan föra vidare, det arv och identitet som våra lärda lämnade
efter sig till oss, det assyriska folket.

Från AKF kunde bara ordföranden Nursel Awrohum som kunde närvara på
evenemanget. Assyriska Kvinnoförbundet var med som arrangör tillsammans
med AKC, ARS och Södertälje föreningen. AKF tackar alla medverkande och
närvarande på denna dag.
Vid Penna Zekiye Cansu
Assyriskakvinnoforbundet.se
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Jag kommer aldrig att be om ursäkt…….
Den 2:a februari igår hölls de
assyriska upplysarnas dag i
Södertälje föreningen.
En högtidlig dag som har sitt
ursprung i Naum Faiq dagen men
som kommit att inkludera flera
ledare, poeter och upplysare för den
assyriska nationen som Ashur
Yousef, Agha Petros, Youhanon Dolabani m.fl.
Mycket av den problematiken som upplysarna förespråkade lösningar på har
vi än idag.
Allt från benämningar till misstänksamhet och misstro beroende på vilken del
av Assyrien man kommer ifrån.
Men hur länge ska man låta en problematik kvarstå?
Hur länge ska man analysera problematiken innan man tar itu med de?
Som assyrier som inte kan språket har man fått höra de ena och de andra.
Senast igår fick man höra att ”det är lätt att påpeka att man ska sluta göra
skillnad på öst -och västassyrier när man själv inte kan språket”. Och för vissa
kanske det är lätt men så är de i verkligheten inte.
Att engagera sig i den assyriska frågan är inte enkelt då man ska ha ett kritiskt
tänkande med förmåga att analysera varenda text, artikel, bok, debatt som
framförs när de handlar om just assyriernas framtid.
Rätt inställning och attityd krävs också av en då man ska delta på de aktiviteter
som de assyriska föreningar erbjuder runtom i landet.
Att bygga upp ett förtroende tar tid men att rasera går snabbt.
Om det är så att man ser ner på en som inte kan assyriska, behöver vi inte prata
med varandra mer oavsett om den personen jobbar för assyriska
organisationer eller inte.
Jag engagerar mig i assyriska frågan för att jag vill hjälpa assyrierna, jag är
villig att ta itu med problematiken för att de ska bli bättre.
Sen ska man också vara självkritisk givetvis!
Hör man bara av sig till en när det är problem och inte har någon som helst
intresse av att lära känna personen då medför de också konsekvenser.
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Men jag tänker inte be om ursäkt för att jag engagerar mig.
Jag var en av representanterna för Assyriska riksförbundet under
mandatperioden 2017-2019.
Jag var en av Sveriges representanter för Assyriska konfederationen i Europa.
Jag var villig att ställa till svars för Assyriska riksförbundets agerande och jag
försvarade och debatterade för motionen att göra om Naum Faiq dagen till
Assyriska Upplysarnas Dag.
Det här tänker jag aldrig be om ursäkt för.
Andreas Barjoussef

Intervju om Assyriska Bokklubben
Under söndagen
hölls assyriska
upplysarnas dag,
till ära av våra
malfone/nahire
som
genom
årens
gång
verkat på olika
sätt och i olika
fält
för
att
upplysa
den
assyriska
nationen.
En stor del av våra tidigare upplysare använde flitigt pennan för att föra
nationens kamp. Det kunde vara genom att skriva böcker, genom att ge ut och
skriva tidningar, dikter med mera. Genom ordet såg de till att sprida bildning.
Assyriska bokklubben fick äran att svara på frågor under assyriska
upplysarnas dag som hölls i Assyriska föreningen i Södertälje där b.la. Ashur
Yousufs barnbarns barn var inbjuden såväl som den duktiga sångerskan
Meriam Younan och den assyriska konfederationens ordförande Marta Youel
Eshoo.
Hela programmet ser ni i sin helhet på Assyria TV
Nemrud Barkarmo
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Första hjälpen och hjärtlungräddning till
barn
23/2-2020
Vi fortsätter med den livsviktiga utbildningen och bjuder
in Röda Korsets utbildare till AKC i år igen. Kursen hölls
i AKC lokaler som planerad. Antal deltagare: 8 personer
Om kursen
Vad gör du om ett barn
plötsligt sätter i halsen
och inte kan andas?
Eller ramlar i trappan
och blir medvetslöst?
Vi fortsätter med den
livsviktiga
utbildningen
och
bjuder in Röda Korsets
utbildare till AKC i år
igen.
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive
hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har anlitat Röda Korsets utbildare att
komma till föreningen söndag den 23 februari 2020 kl 13.30-16.30.
Kursen är öppen för så väl medlemmar som icke medlemmar.
Kursinnehåll
• L-ABC (Livsfarligt
läge, Andning, Blödning
och Cirkulationssvikt)
• Kontroll av livstecken
• Medvetslöshet – stabilt
sidoläge
• Larma
• Utföra
hjärt-lungräddning
• Åtgärder vid
luftvägsstopp
• Stoppa blödning
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Ny ledning för
ungdomsförbundet
Assyriska
Ungdomsförbundet har
fått en ny styrelse under
ledning
av
Sharrat
Cherry från Stockholm.
Tidigare i år höll Assyriska
Ungdomsförbundet (AUF)
sitt årsmöte digitalt och valde en ny förbundsstyrelse. Den nya styrelsen leds
av 20-åringen Sharrat Cherry från Stockholm.
Assyriska Ungdomsförbundet bildades för över trettio år sedan och har varit
en samlingspunkt för svensk-assyriska ungdomar runtom i landet.
Den nya ledningen hoppas kunna återskapa engagemanget och intresset för
AUF hos nya generationer av svensk-assyriska ungdomar.
REDAKTIONEN

www.hujada.nu

2020-07-27

Årsmöte assyrier utan gränser
AUG höll sitt årsmöte
söndag den 16 augusti
2020 i AKC lokaler.
Ordförande Ferit
Rhawi
(t.v. på bilden)
sammanfattar
årsmötet enligt
följande:
"Vi lyckades
tillhandahålla 94 % av alla våra donationer till vårt folk i hemlandet.
Medlemmarna gav oss möjlighet att hjälpa människor i nöd, sprida lycka till
våra barn, köpa en skolbuss, ge ungdomen mänskliga rättigheter, starta en
brandquad enhet för att skydda våra byar. Låt oss fortsätta ge hjälp. 2020 är ett
utmanande år för oss alla
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Intervjuserie går på
djupet
Intervjuserien Conversations
With Aziz Poli får vi lära
känna assyriska profiler på
djupet.
I en ny serie på Assyria TV får
publiken möta en rad assyriska profiler i ett format som påminner om
amerikansk talkshow. I det första avsnittet som har sänts nyligen intervjuas
George Baryawno, ett välkänt ansikte inom det svensk-assyriska
föreningslivet sedan 70-talet.
Programledaren Aziz Poli håller i taktpinnen och ställer rätt frågor i
ambitionen att teckna ett intressant personporträtt som till stora delar även blir
ett porträtt över den assyriska rörelsen i Sverige.
Ett nytt avsnitt med en ny gäst kommer att sändas varje månad under resten av
året. Själva programmen spelades in i fjol i Assyrien Kulturcenter i Botkyrka i
samarbete med Assyria TV.
REDAKTIONEN

www.hujada.nu, 2020-06-29

Rapportering om Feriepraktik hos AKC under perioden
27/7 - 14/8-2020
- Föreningen följde Folkhälsomyndigheternas restriktioner.
Handledare: Aziz Poli, George Baryawno, Ashur Kerimo
Föreningens ordförande Nabochadnossar Poli hjälpte till
Fakta:
7 ungdomar feriepraktikanter
anvisades till
föreningen - fyra
pojkar och tre flickor
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Polisregister:
Närvaro:

Samtliga hade polisregister med sig.
Samtliga praktikanter varit närvarande

Dag 1. Måndag 27/7-2020
09:00 - 12:00 samling, presentation
- genomgång av förslag på arbetsuppgifter, schema (Aziz, George)
- program för hela perioden (Aziz, George)
P.g.a. pandemin fick man vara
ute och diskuterade om
programmet.
I samråd med praktikanter
fastställdes programmet för hela
perioden
12:00 - 12:30: lunch
12:30 - 15:30: Praktisk arbete - Lokalvård
Hela eftermiddag ägnades åt att städa föreningens nyligen renoverade lokaler

Dag 2. Tisdag
28/7-2020
08:30- 12:00: info om AKC Föreningslivet i
Sverige, vad gör
en förening
- hur jobbar vi in i kansliet och i övrigt (Aziz & George)
Föreningslivet i Sverige
- Det som brukar pekas
ut som speciellt med
det
svenska
föreningslivet är den
höga anslutningsgrad
och den demokratiska
uppbyggnad
som
föreningarna har. De
flesta människor som bor i Sverige är med i någon av de ca 200 000 ideella
föreningar som finns här.
- Den demokratiska uppbyggnad som utmärker ideella föreningar innebär att
föreningen är uppbyggd på ett sådant sätt att medlemmarna ska ha möjlighet att
påverka föreningen och verksamheten.
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Föreningslivet i Botkyrka
Det lokala föreningslivet är betydelsefullt på många sätt, även inom socialt arbete
och socialtjänstens verksamhetsområden. Det kan röra sig om olika typer av
aktiviteter, träffar, nätverk eller stöd.
- ca. 600 föreningar i Botkyrka
Hur jobbar vi i kansliet? Några exempel…
- skapa ordning, sortering av pappersdokument, pärmar, det samma med data –
digitalt.
- Posthantering, ta emot mejl, telefon, besvara, vidarebefordra till styrelser el.
respektive ansvariga
- in- och utbetalningar, löner, deklaration till skattemyndigheten, förvaltning av
handkassan, förberedning till bokföring, framlägga ekonomisk rapport vid varje
styrelsemöte
- Medlemshantering, uppdatering, riksförbundens (ARS, AUF, AKF) centralregister,
inbetalningskort, brev medlemsavgifter, följa upp betalningarna, skicka påminnelse
- Förbereda bidragsansökningar till kommun, läger och ev. andra instanser
- förbereda möten, konferenser, servering
- dokumentera, arkivera, upprätta årlig verksamhetsrapport – både i pappersform
och digitalt.

12:00 - 12:30: lunch
12:30 - 15:00: Praktisk arbete - Lokalvård
Hela eftermiddag ägnades åt att städa föreningens nyligen renoverade lokaler

Dag 3. Onsdag 29/7-2020
08:30 - 12:00: - Allmänt om mänskliga rättigheter (Aziz)

Aziz informerade om mänskliga Rättigheter som är av vikt att man bör känna till.
Ämnen som diskuterades: Frihet från slaveri, tortyr, likhet inför lagen, rättvis
rättegång, tankefrihet, religionsfrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, mötesfrihet,
föreningsfrihet, rösträtt, återvända till sitt land, söka och åtnjuta skydd mot
förföljelse, inte diskrimineras (kön, etnicitet, funktionshinder, mm) och många andra
frågor som omfattas av mänskliga rättigheter.
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- demokratiska principer (George)
George informerade om demokrati, dess principer;
Ordet Demokrati, olika sätt att styra ett land, demokratiska principer, fördelar och
nackdelar med demokrati

- därefter fördes diskussion om demokrati och hur föreningen tillämpar den.
12:00 - 12:30: lunch
12:30 - 15:00: Praktisk arbete - Lokalvård
Hela eftermiddag ägnades åt att städa föreningens nyligen renoverade lokaler

Dag 4. Torsdag 30/7-2020
08:30 - 12:00 - Hur man arrangerar en festival - exempel : Asharidu
Festivalen, info, bilder
Aziz informerade om hur man planerar och genomför en festival - från idé till
genomförande. (planeringsmöten, ansvarsfördelning, detaljplanering, ekonomi,

budget, genomförande, dokumentation, rapportering, visning av bilder från
festivalen)

- Hur man planerar sommarläger verksamhet - exempel: AKC arrangerade
sommarläger genom tiderna. Info, bilder (George)
George informerade om hur man arrangerar, planerar sommarläger som är en viktig
aktivitet som är mycket omtyckt av medlemmar.(Fakta om föreningens anordnade
sommarläger sedan bildandet. Förslag att arrangera, första och andra
planeringsmöten, beslut, målgrupp, datum, plats, ekonomi, budget, aktiviteter under
lägret, dokumentation, rapportering och flera andra viktiga detaljer)

12:00 - 12:30 lunch
12:30- 15:00 Det var planerad att besöka ABF och flera andra platser i
Hallunda. Då ABF inte kunde ta emot denna dag, flyttades till tisdag den 4/7.
I stället ägnades hela eftermiddag åt att städa föreningens nyligen renoverade lokaler
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Dag 5. Fredag 31/7-2020
08:30 - 12:00 Lär känna
Botkyrka - besök till
Hågelbyparken
Kl. 9 promenerade gruppen
till Hågelbyparken under
ledning av Aziz. På vägen
passade gruppen att se
närliggande platser. På
Hågelby fick gruppen information av Aziz om parkens betydelse för Botkyrka och de
aktiviteter som anordnas.
På eftermiddag diskuterades hur dagen varit och avslutades med kupp spel.

12:00 - 12:30 Lunch
12:30 - 15:00 Utvärdering av hela veckan
Efter lunch diskuterades om hur hela veckan varit. Vissa tyckte att det är många
intressanta ämnen man får lära sig medan vissa tyckte att ibland blir det för långa
diskussioner. Rengöring av lokalerna är ett sätt att röra sig vilket är positivt.

Dag 6. Måndag 3/8-2020
08:30 - 09:00 Samling,
diskussion inför
föreläsningen
09:30 - 12:00 Föreläsning
av Andreas Demir med
workshop - CD
revisionsbyrå
Andreas D. från CD redovisningsbyrå höll föreläsning om bokföringsbranschen,
vilka utbildningar behövs, förutsättningar att skaffa arbete inom branschen.
Efter föreläsningen fördes diskussion och frågor om ämnet.

12:00 - 12:30 lunch
12:30 - 15:00 Botkyrka Hallen Botkyrka Boxningsklubb
Efter lunchen prumerades till Botkyrka
Hallen som ligger i Hallunda för att se
hur klubben fungerar - teoretisk och
praktisk.
Ferit Poli som jobbar i klubben informerade om den teoretiska delen och George
Ercan om den praktiska. Ungdomarna fick prova boxningsträning. Det var mycket
intressant ur ungdomarnas perspektiv.
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Dag 7. Tisdag 4/8-2020
08:30 - 10:00 Samling, diskussion om allmänna frågor
10:00 - 12:00 Naramsin berättar via zoom om klimatförändring och dess
miljöpåverkan
Naramsin Poli som är
miljöaktivist vi Skype höll
information ämnet. Han fick
gruppen att röra på sig och
prova
olika
praktiska
aktiviteter. Han berättade om vikten av att vara aktiv för miljön etc.
12:00 - 12:30 lunch
12:30 - 15:00 Besök till ABF och flera andra platser i Hallunda
Efter
lunchen
promenerades till
Hallunda och förs
besökte
ABF.
Hani Albitar som
jobbar på ABF
informerade om
ABF historia, dess
verksamhet,
studiecirklar och
många
andra
aktiviteter
som
ABF bedriver.
Efter frågor och diskussion
besöktes Riksteatern, Hallunda
Folkets Hus och Hallunda
Biblioteket.
Aziz guidade ungdomarna och
informerade om dessa platser dess verksamhet etc.

Dag 8. Onsdag 5/8-2020
08:30 - 10:00 samling,
diskussion, utvärdering av
det de har varit dagen innan
10:00 - 12:00 Filmvisning
Fram till lunch visades två
filmer om miljöpåverkan. Den
första filmen hette OUR
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PLANET och den andra hette LAXBRALLA - det var samhällskritisk film. Diskussion
och frågor om filmerna.

12:00 - 12:30 lunch
12:30 - 15:00 Ta hand om miljön - hålla rent ut
Hela eftermiddag ägnades åt praktisk arbete - att hålla rent och städning föreningens
kansli

Dag 9. Torsdag 6/8-2020
08:30 - 09:00 Samling
09:00 - 12:00 - Info om etik och moral - lagar och regler (Aziz Poli)
Aziz informerade om ämnet. Några rubriker:
- Etik handlar om hur vi tänker och bete oss för att uppnå det goda rätta
- Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken
- God etik är därför förenligt med dålig moral - därav dubbelmoral.

- Info om Förenings - och
mötesteknik, teori, övning
(Goerge Baryawno)
George informerade om viktiga
poster och dess ansvarstagande nyckelpersoner
i
en
föreningsstyrelse; Ordförande,
v. ordförande, sekreterare,
kassör, Revisorer, valberedning
etc.
Därefter fick gruppen praktisera på hur man bildar en förening, årsmöte, val
avstyrelsen och flera andra viktiga frågor i en förening.

12:00- 12:30 lunch
12:30 - 15:00 Besök
Verdandi
Hela
eftermiddag
gästades gruppen hos
Verdandi.
De
fick
information
om
organisationen,
dess
verksamhet, aktiviteter etc.

Dag 10. Fredag 7/8-2020
08:30-09:30
samling,
utvärdering,
diskussion
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09:30-12:00 Dita Kleman informerar digitalt via zoom om manager jobb i
musikbranschen - workshopp
Filmvisning om en sångares liv (Jirell) -klättring i sin karriär. Därefter tog
Dita ordet och berättade om manager branschen, förutsättningar för att
lyckas, hur ser branschen i arbetsmarknaden etc.
12:00 - 12:30 lunch
12:30 - 15:00 Hålla rent
Hela eftermiddag ägnades åt att städa, praktisk arbeta i föreningens lokalen.
Dag 11. Måndag
10/8-2020
08:30-09:30 Samling
09:30-12:00 Intervju
med advokaten Sargon
Debasso
Nemrod Barkarmo som
hade bokats för att
komma till föreningen
och hålla föreläsning om vikten av att läsa böcker har tyvärr lämnat återbud
p.g.a. förhinder. Istället fick vi se en intervju på Assyria TV med advokaten
Sargon Debasso med anledning av sin nyutkomna boken "Till mitt försvar"
Han berättade om juridiska branschen och även om sin bok där man tar fram
erfarenheter inom yrket.
Utvärdering och diskussion om intervjun
12:00 - 12:300 lunch
12:30 - 15:00
Ändring i
programmet.
Subtopia har
tyvärr inte kunna
ta emot gruppen.
Istället fick vi gå
igen till Botkyrka
Boksningsklubb där praktikanterna fick öva med olika träningar tillsammans
med andra deltagare.
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Dag 12. Tisdag 11/8-2020
08:30 -12:00 om Dagcenterverksamheten Dawmo - info - bilder

George informerade om Dagcenterverksamheten i föreningen som pågick
sedan 2006. Hur verksamheten startade från ide till ansökan om bidrag,
finansiering, budget, tid och verksamhetsplan, genomförande, uppföljning,
dokumentation och rapportering.
Frågor och diskussion
- finansiering, projektering, olika bidragsformer.
Efter information om Dagcenter-verksamheten fick gruppen i uppgift att
skriva en projekt som tillsammans med Aziz gå igenom ansökan. Som
underlag för projektet fick gruppen tre fasig information:
Fas 1- idé - förslag - beslut
Fas 2- utse projektledare - skriva - formulera ansökan - syfte - målsättning målgrupp - aktiviteter - budget - finansiering - ansökan om bidrag
Fas 3-planera tid - och verksamhetsplan - genomförande - uppföljning - utvärdering rapportering

12:00 - 12:30 lunch
12:00 - 15:00 Filmvisning
Gruppen fick se en film som handlade om vänskap. Därefter fördes diskussion
om filmen
Dag 13. Onsdag 12/8-2020
08:30 - 09:00 Samling
09:00 - 12:00 Dagens bokade
föreläsare fick förhinder
Som alternativ fick man besöka
olika platser i Alby. Först
besöktes Changers Hub och
träffade Amanias Abraha som
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informerade om organisationens verksamhet. Därefter, gick gruppen till
Subtopia, Cirkös Cirkör, Alby fejmaren och sist till Hangaren.
12:00 - 12:30 lunch
12:30 - 15:00 Ta hand om miljön - hålla rent ut
Eftermiddagen ägnades åt praktisk arbete, städning etc.
Dag 14. Torsdag 13/8-2020
08:30 - 09:30 Samling - diskussion inför avslutningen - sista dagen imorgon
09:30 - 12:00 Den planerade föreläsningen via zoom som skulle hållas av en
banktjänsteman kunde inte bli av då vi hade problem med internetkoppling.
Istället fick gruppen spela frågesport och TV spel Kahoot via sina mobiler.
12:00 - 12:30 lunch
12:30 - 15:00 P.g.a. fel på internet kunde ej se den planerade filmen.
Hel eftermiddag var gruppen ute, plockade skräpp och tog hand om miljön
Dag 15. Fredag 14/8-2020 - sista dagen
08:30 - 12:00 - Utvärdering av hela perioden - diskussion om framtida planer
Som underlag till utvärdering fick ungdomarna besvara följande frågor:
1- Vad kommer du ihåg av de ämnen du har lyssnat på, och genomförda
studiebesöken som du har varit med?
Svar: ungdomarna kom ihåg en hel del
2- Skriv några rader om det du var mest intresserad av!
Svar: hur man planerar en festival, hur man bildar en förening, Ditas information om
manager jobbet, intresserad av många ämnen, Om ABF,
3- Vad tyckte du allmänt om hela perioden hos AKC? Kommer du att vilja
rekommendera dina vänner att praktisera hos AKC?
Svar: hela perioden var intressant, men ibland kunde vara lite tråkigt, vi lärde oss
många nya saker, vi hade roligt var ute rörde på oss, skulle gärna rekommendera
mina vänner att praktisera hos AKC
4- Har du förslag till AKC på hur man kan förbättra omläggningen av programmet
och dess innehåll?
Svar: mer utflykter, studiebesök, på morgonen var ibland för mycket diskussioner,
5- Övriga synpunkter!
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Svar: möjligheten att få praktisera är jättebra, mer än andra praktik för att här man
kan få lära sig om många saker och även ha praktisk arbete.

- Därefter fick praktikanterna tid att svara kommunens enkät
12:00 - 12:30 Lunch (föreningen bjöd på lunch som ungdomarna fick laga)
12:30 - 15:00 Avslutning

Efter lunchen diskuterades
ytterligare
om
utvärderingen. Efter lite
pingis
spel
fick
praktikanterna
sluta
tidigare för att hinna till
kommunen och lämna
kommunens
enkät.
Ungdomarna fick ej
sina enkätblanketter
sända
från
kommunen.
Istället
fick de skaffa den via
nätet och hjälpte
varandra med att fylla
i den.
Handledarna tackade alla praktikanter för den här tiden.
Aziz Poli, George Baryawno, Ashur Kerimo
Norsborg den 14 augusti 2020
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Planeringsmöte hos AKC - Grunda Nineveh Chair i
Sverige
Initiativtagare:
på begäran av Prof. Dr. Efrem Yildiz - proffessor i Salamanca universitet i
Spanien, hölls mötet den 14 mars 2020 av Gabriel Kurt, Dinkha Elia, Aziz
Poli, George Baryawno i AKC lokaler.
Första mötet hölls den 13 oktober 2019 och vi hade ca. 130 inbjudna personer.
Andra mötet är tänkt att hållas med mindre utvalda personer och
organisationer som kan tänkas hjälpa till med kunskap och andra viktiga
punkter för att kunna grunda Nineveh Chair i Sverige.
Inbjudan skickas även till Dr. prof. Efrem Yildiz som har grundat Nineveh
Chair i Salamanca universitetet i Spanien - att närvara vid mötet. Om han inte
kan komma så får han delta via skyp eller på annat sätt där vi kan ställa våra
frågor.

Spansk professur
i assyriska
Det
anrika
Salamanca
universitetet har godkänt en
professur i assyriska under det
officiella namnet The chair of
Nineveh for the study of Assyrian
culture
Beslutet att bilda en professur i assyriska togs av universitets ledning den 30
juni och har beskrivits av spansk-assyriske professor Efrem Yildiz, som även
är vice ordförande för Salamanca universitet som en stor framgång.
I en intervju på Assyrian National Broadcasting har professor Yildiz förklarat
att även om studiet av det assyriska språket står i centrum för den nya
professuren kommer institutionen att omfatta studier av assyrisk kultur och
historia i ett bredare perspektiv.
I samma intervju förklarade Yildiz att den nya professuren är i behov av
ekonomiskt stöd av filantroper, särskilt de första två till tre åren och
uppmanade assyrier att stödja satsningen för att få igång forskningen.
Salamanca un
www.hujada.nu, 2020-07-12
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Dr. Yaacov Maoz besök i Sverige:
Dr. Yaacov Maoz är Israelisk Assyrier
bosatt i Israel är aktiv för att medvetet göra
de ca. halv miljon israeliska assyrier som
höll på att glömma sitt ursprung.
I samarbete med Inanna Familjeföreningen
och Assyriska Kvinnoförbundet inbjöd Dr.
Yaacov till Sverige för att berätta om sin
verksamhet och sina förväntningar från
assyrierna i Sverige för att förverkliga sin
vision.

Bakgrund
Kontakt med Israel assyrier som
kallas Nash Didan!
Bakgrund - historik
skrivit av Dinkha Elia, bosatt i Sverige sedan 1977
På 70 talet träffade jag en Israelisk man som sålde ägg som bodde i Fittja, där
även jag bodde. Mannen pratade assyriska vilket var en nyhet för oss. Det var
den första Nash Didan personen som jag träffade och där startade min
nyfikenhet om dessa folk.
Vilka är de? Varför pratar de assyriska? Är de assyrier?
I slutet av 80-talet då helt plötsligt öppnade världen för oss via internet och
världen blev liten pga. nya teknologin. En dag när jag sökte
genom Yahoo.com efter assyriska låtar fick jag höra bland andra låtar en sång
från Israel med samma assyriska dialekten från Nash-Diyan. Då började mitt
intresse i att forska mer om dessa folk. Jag fick reda på att de kallas
för Nash-didan, Lishan -didan Nosh-didan m.m nyfikenheten växte. Sedan
hittade jag assyriska historiebilder på deras omslagsskivor när man söker på
youtube. Först var det språket som vi hade gemensamt och nu använder de
våra assyriska historiska bilder som de identifierar sig med. När jag fortsatte
med sökandet hittade jag även videoklipp på youtube där de kallar sig själva
för kurder och då tappade jag intresset, men var nyfiken fortfarande varför de kallar sig kurder men pratar assyriska och använder
assyriska bilder.
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Då en dag ringer Afram Yakoub mig någon gång i april 2016 och frågar om vi
är intresserade av att ordna en föreläsning på arabiska med en irakisk judinna
som heter Linda Menuhin, jag var intresserad och tackade ja.
Maj 2016 ordnade vi en föreläsning i Inanna där föreläsaren var en irakisk
judinna som skulle berätta om judiska förföljelser i Baghdad under 1950 talet
och hur de deporterades från landet Irak.
Föreläsningen var med rubrik Shadow in Baghdad och föreläsaren hete Linda
Menuhin.
Jag vill också tillägga att bland besökarna kom även Israels ambassadör Isak
Bachman med sin fru. Vi gick igenom föreningen där visade vi dem bland
annat det assyriska alfabetet och började prata om många frågor gällande vårt
folk och då passade jag på att fråga om de visste något om Nash-Didan, judar
som pratar assyriska, men de hade ingen aning om det. Jag berättade det jag
visste om Nash-Didan och mer blev det inte av saken utan vi fortsatte prata
om assyrier och om våra assyriska föreningar och aktiviteter.
I början av 2019 fick jag ett meddelande från Linda om att hon har en god vän
som är Nash-Didan och är väldigt intresserad av att ha kontakt med mig.
Dr. Yaacov Maoz ringde mig och vi båda var jätte glada och fascinerade av att
israeler och assyrier kan prata samma språk och förstår varandra.
Från början trodde Yaacov att de var kurder och språket är kurdiska men med
tiden förklarade jag till honom att det språket är assyriska och inget annat och
det har inget gemensamt med kurdiska.
Det var inte svårt för Yaacov att förstå och tro på mig eftersom han hade hört
det tidigare från en Israelisk professor som hade sagt till honom att ni är inte
kurder och språket som ni talar är assyriska.
Yaacov insåg att han behöver sprida detta till andra Nash-Didan som går och
tror att de är kurder och språket är kurdiska, han ville få de att ta reda på
sanningen och då diskuterade vi olika förslag för att sprida detta på bästa sätt.
Nu börjar den assyriska martyrernas dag närma sig och Yaacov har fått en hel
del information om vad vårt folk har gått igenom under alla dessa år som har
gått. Folkmord, förtryck, förföljelse o. förbjuda oss att prata om politik m.m.
Jag har förklarat för honom att vi har många benämningar som har
framkommit pga. all förföljelse och är orsaken till splittring av vårt folk, det
var inte svårt för Yaacov att förstå eftersom de har haft exakt samma problem
bland israeler.
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Resan till Israel
Yaacov och jag blev goda vänner och vi bestämde oss att träffas för att göra
flera aktiviteter för vårt folk i Israel och att göra dem medvetna om vad
sanningen är och även för att lyfta upp och uppmärksamma viktiga frågor till
Israels parlament för att vinna deras stöd i frågor som t.ex. seyfo frågan,
Assyrienfrågan och andra politiska frågor. Dessutom diskuterade vi om att
bygga broar mellan vårt folk och att de kan vara med och hjälpa till i
dessa viktiga frågor.
För att sprida information öppnade vi en Facebook grupp som heter Aramit,
second Jewish language och vi började bjuda in vänner för att sprida
budskapet och knyta kontakt mellan Nash-Didan och Assyrier i hela världen,
gruppen började växa utroligt snabbt bara inom loppet av några månader
passerade vi 1000 medlemmar ibland han vi inte ens med att godkänna nya
medlemmar.
Yaacov ville att jag skulle besöka honom för att presentera mig och prata om
assyrier inför en nybildad grupp från Nash-Didan. Jag var glad att höra om
gruppen och skulle gärna vilja åka till Israel för att träffa dem.
Jag kontaktade Afram Yakoub och frågade honom om han var intresserad av
att följa med men han kunde inte.
I början var det meningen att jag skulle åka till Israel för att träffa gruppen
någon gång i september, men jag fick hinder och kunde inte göra det utan
bestämde att åka till Israel senare.
Efter genombrottet av martyrernas dag som hölls i Israel den 7
augusti har Yaacov fått kontakt med andra assyrier från Australien, Kanada
och USA och då bestämde vi att träffas allihop under en konferens i Jerusalem
i slutet av november.
Konferensen i Israel
2019-11-28 Nu åkte jag till Israel för att träffa Nash-Didanassyrier i Israel och
assyrier från andra länder för att bygga första fysiska kontakten mellan
varandra.
Vi kom för att bygga broar mellan Nash Didán och Assyrier, men jag
upplevde att broarna redan fanns där och det enda som behövs är information
och vägbeskrivningar för att hitta varandra!
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Den 28 november 2019 kom ett antal assyrier till Israel från fyra olika länder
för att delta i en konferens mellan assyrier och aramit talande judar som
ursprungligen kom från Irak. Vad vi redan visste om varandra var att vi har
samma språk och nästan identiska kultur och traditioner, vi blev positivt
överraskade av likheterna som våra två nationer har. Vi fann också
att Nash-Diyan är mycket sociala och gästvänliga precis som assyrierna är.
Vi blev bemötta med mycket kärlek, värme och öppna armar från våra bröder
och systrar i Israel.
Vårt möte med Nash-Didan var över våra förväntningar, som vi kände direkt i
varje kontakt med våra vänner, den positiva andan och glädjen var ömsesidig
från båda sidorna. Under dessa fem dagar kunde vi diskutera många viktiga
frågor och fick lära oss mycket om varandra och det finns fortfarande mycket
arbete kvar som vi måste arbeta tillsammans med för att uppnå målet.
Förväntningar och Mål
Vi måste först och främst koncentrera oss på att informera våra bröder och
systrar om att språket de kallar Kordi är assyrisk / aramit och inget annat. Vi
tror att det inte kommer att finnas några problem eftersom det redan finns
människor med rätt kunskap i Israel som kan och har börjat ta itu med denna
fråga vid tidigare tillfällen.
Den andra frågan som vi bör arbeta med är att få vårt folk att få kontakt
med varandra genom olika gemensamma aktiviteter. Vi har mycket arbete
framför oss som vi kommer att koncentrera oss på och det är där vi befinner
oss nu.
Vi har också andra viktiga frågor som vi måste diskutera och arbeta med, det
kommer vi att diskutera med vårt folk inom snar framtid. Jag tror starkt på att
detta samarbete är viktigt och behöver stöd från många av våra organisationer
för att lyckas, därför kommer vi att söka stöd från andra assyriska
organisationer i Sverige och internationellt för att gemensamt diskutera frågan
och fortsätta arbeta med våra bröder i Israel för att nå en bättre framtid för oss
alla.
Dinkha Elia
Norsborg, December 2019
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Tillsammans med Dr. Yaacov i Sverige
Av: Dinkha Elia, ordförande för Inanna Familjeföreningen
2020-01-15: första dagen med min goda vän en av många tusen assyriska
judar från Israel Dr. Yaacov Maoz tillsammans med Aziz Poli!
Dagen började tidigt på
morgonen då besökte vi
våra assyriska organisationer, först besökte vi assyriska
riksförbundets kansliet där
träffade vi Afram Yakoub
och hade mycket intressant
diskussion om olika assyriska frågor i Sverige och
internationellt, därefter besökte vi assyriska kvinnoförbundet och hade en
fantastiskt möte med Nursel
Awrohum och Zekiye
Cansu och andra personer,
mötet varades i mer än en
timme och vi fick en mycket
bra beskrivning av alla
aktiviteterna som görs av

Besök till Assyriska riksförbundets kansli.
Fr. v. Afram Yakoub, Dr. Yaacov Maoz, Aziz
Poli, Dinkha Elia
kvinnoförbundet, direkt efter
besökte vi assyria tv studion där
tog Dikran Egoo hand om oss
och visade oss rund i studion
och hade en mycket bra
diskussion om allt möjligt.

Besök till Assyriska Kvinnoförbundet.
Fr. v. Dinkha Elia, Nursel Awrohom,
Dr. Yaacov Maoz, Zekiye Cansu, Aziz
Poli, Arsan Arsan

På kvällen besökte vi Assyrien
kulturcenters
lokaler
och
träffade
medlemmar
från
assyriska
kvinnoförbundet,
Assyrien kulturcenter och
Inanna Familjeföreningen, Dr.
Yaacov berättade om assyrier i
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Israel och sin idé och planer, tre timmar gick så fort och mötet var mycket
intressant.
Besök till
Assyria
TV.
Fr. v. Aziz
Poli,
Dikran
Ego, Dr.
Yaacov
Maoz
Besök till AKC.
Dr. Yaacov informerar
om assyrierna i Israel
2020-01-16: Träff med
Israeliska ambassadeb
Vi hade äran att få träffa
Israels ambassadör herr
Ilan Ben-Dov idag för att
diskutera många viktiga och intressanta frågor, en av de viktiga frågorna som
vi diskuterade var den planerade samarbetet mellan assyriska judar och
assyrier i diaspora

Besök till Israeliska ambassaden.
Fr.v. Dinkha Elia, Ilan Ben-Dov, Klila
Sandberg, Dr. Yaacov, Aziz Poli

2020-01-17
Facebook:
Israeliska ambassaden Ilan
Ben - Dov:
A
wonderful
meeting
yesterday with Dr. Yaacov
Maoz
and
Assyrian
representatives Dinkha Elia,
Aziz Poli and Klela Stenberg!
We discussed the great
potential for cooperation
between
the
Swedish
Assyrian diaspora and the
many Israelis who share their
heritage and language.
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Besök till Assyriska Kvinnoförbundet (AKF)
Av. Zekiye Cansu, v. ordförande för AKF 2020-01-15
Dagens besökare till Assyriska
Kvinnoförbundet var ingen
mindre än Dr. Yaacov Maoz
Han är på besök i Sverige för att
besöka
flera
assyriska
organisationer där bland annat
AKF. Då AKF saknar ett eget
kontor tog vi mot gästen i vårt
asyl-projektets
undervisningslokal.
Dagens besökare till Assyriska Kvinnoförbundet var ingen mindre än Dr.
Yaacov Maoz Han är på besök i Sverige för att besöka flera assyriska
organisationer där bland annat AKF. Då AKF saknar ett eget kontor tog vi mot
gästen i vårt asyl-projektets undervisningslokal.
AKF:s ordf. N. Awrohum pratade om hur assyriska kvinnoförbunds arbete
går till, om verksamhets aktiviteter, mål och värderingar som AKF strävar
efter samt att AKF arbetar är både nationell och international. Efter Nursels
genomgång om AKF blev det en lång och intressant diskussion om AKF
framtidsarbete.
Jag presenterade asyl-projektets verksamhet, om idén bakom projektet och
hur vi arbetar för att uppnå målet som bakomliggande krav. Under
genomgången deltog här även asyldeltagare i diskussion om bland annat
migrationsverkets långväntande beslut och mycket mer. Som avslutning om
projektet nämnde jag att när asyldeltagare gör framsteg i undervisningen och
ser dem glada, då får jag mer energi. Satsa i arbetet.
Diskussionen fortsatte direkt mellan deltagare och Dr. Yaacov. Han påpekade
att vårt arbete i asyl-projektet är ett väldigt värdefullt uppdrag och önskade oss
lycka till i fortsättningen.
Dr. Yaacov är Israelisktassyrier och orsaken till hans vistelse i Sverige är att
han vill att vi skall knyta kontakter med assyrierna i Israel. Han påstår att det
finns 500 000 assyrier i Israel och dessa kallar sig för Nose Didan.
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Vi avslutade med att dokumentera besöket och han lovade att koppla oss med
mycket framgångsrika kvinnoorganisationer i Israel.
Vi tackar Dr. Yaacov Maoz, Aziz Poli och Dinkha Elia för ett viktigt och
trevligt besök.
Vid penna Zekiye Cansu
Assyriskakvinnoforbundet.se
2020-01-15

Föreläsning av Dr. Yaacov Maoz
Dr. Yaacon Moaz, höll en föreläsning om assyrier som lever i Israel, den 17
januari i Inanna föreningen. Föreläsningen handlade om assyriernas
identitet. Dr. Moaz nämnde att det finns 50 000 assyrier som talar det öst
assyriska språket men utöver det finns det 450 000 som kallar sig för Nose
Diden, pratar assyriska men med en annan identitet.

De som kallar sig för Nose Diden vill dr. Moaz, genom att föreläsningar,
historian, bevis och dialog få deras uppmärksamhet övertygelse om deras
identitet.
Dr. Moaz visade oss under föreläsningen intervjuer han gjorde med några
äldre personer som pratade om bethnahrin och dem tog upp hur livet, kulturen,
historien om att assyrierna i Irak var en gång i tiden.
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En av Dr. Moaz önskan är att assyrier ifrån hela världen behöver knyta
kontakt och samarbeta tillsammans för att uppnå ett resultat.
Några punkter han tog upp:
·
Att väcka det assyriska språket i Israels nationen
·
Att få Israel att erkänna Seyfo
·
Att få stöd för etablering av staden Ashur
·
Att etablering av Assyriskt ambassad i Jerusalem
·
Att presentera den assyriska kulturen för Israel
·
Att värna politiker och offentligt stöd för det assyriska folket och deras
nationella värvning.
Vid penna Zekiye Cansu
Assyriska
kvinnoforbundet.se
2020-01-20
Aziz Poli fr. h. överlämnar
några presenter till Dr.
Yaacov från AKC och
Innanna
Familjeföreningen
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Assyrisk litteratur 2020
Grammar of the Modern Assyrian Language
Efrem Yildiz
I am pleased to announce the publication of my Grammar of the Modern
Assyrian Language. It is a contribution of the Nineveh Chair of the University
of Salamanca to the Assyrian cause.
It is a practical, methodological, progressive and pedagogical grammar that
systematizes the Modern Assyrian language, while at the same time considers
the contemporary and innovative linguistic tools required for learning a
modern language. This grammar book is divided into three large sections:
writing system and phonetics, morphology and syntax. Additionally, a
vocabulary list of the words used throughout the book has been included at the
end to permit the reader to progress in an orderly manner.
Mars 2020

58
New Book:
Assyrian/
Akkadian
words used in
Bakhdeda
(Qaraqosh)
Surayt Dialect.
1500 words in
English and
Arabic.
Congratulations Mazin
Zara on this
new
publication
Mars 2020

The Assyrians and the Two World Wars
Malek Yakoub Ismail
Edessa Publications, 20 juli 2020
This Assyrian history of the First
World War (1914-1918) is taken
from the writings of the late Shlemon
Malek Ismail of Upper Tyari. The
late Shlemon carefully made daily
accounts of every battle, with the
diverse migrations of the Assyrian
nation from one location to another
from 1914-1918.But it was not in the
providence of God that Shlemon be
given time and opportunity to
accomplish his purpose, i.e., to
publish this significant Assyrian
history for our age and ages to come in order to be an great memorial for our
Assyrian nation that had passed through many austere bloody battles, had
achieved many victories and had kept its existence among millions of
Muslims in the Middle East.
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The final years of the Ottoman Empire were
catastrophic ones for its non-Turkish,
non-Muslim minorities. From 1913 to 1923, its
rulers deported, killed, or otherwise persecuted
staggering numbers of citizens in an attempt to
preserve “Turkey for the Turks,” setting a
modern precedent for how a regime can commit
genocide in pursuit of political ends while largely
escaping accountability. While this brutal history
is most widely known in the case of the
Armenian genocide, few appreciate the extent to
which the Empire’s Assyrian and Greek subjects
suffered and died under similar policies.
This comprehensive volume is the first to broadly
examine the genocides of the Armenians,
Assyrians, and Greeks in comparative fashion, analyzing the similarities and
differences among them and giving crucial context to present-day calls for
recognition.
September 2020

En bok om Assyrier i
Turkiet - Slomo (Shlomo)
Mezopotamya'nın kadim halkı olan Süryaniler,
altı bin yıldır yaşadıkları topraklarda
varlıklarını, dillerini ve kültürlerini koruyup
yaşatmaya çalışmışlardır. Tarihsel süreçte
yaşanan gel gitlere rağmen, Süryaniceyi ve bu
dilde üretilmiş eserleri, hem kullanımda hem
yazımda korumuş, sanatsal ve kültürel
metinleri kapsayan zengin bir birikim
sağlamışlardır.
1915'in karanlık dönemi ve sonrasında gelen göç dalgalarında çoğu şey tahrip olsa da;
başını din adamlarının çektiği aydınlar, önceliği liturji olmak üzere felsefi ve bilimsel
eserleri nesilden nesile aktarabildiler.
Yaşanan trajik göç olgusu ile birlikte, dünyaya dağılmış olan Süryaniler, anadillerini
kullanma ve koruma gayretinden vazgeçmediler. Gerek Turabdin'de gerek
Diaspora'da bir arada yaşadıkları toplumların dil ve kültürleri içinde, kendi köklerine
bağlılıkları ve özlemleri ile yine Süryaniliği yaşatmaya ve anlatmaya devam ettiler.
Bu kitap; Süryaniliğe içeriden bakan yazarlarımızın Süryani kimliğini, kültürünü,
yerleşim yerlerini, Orta Doğu'dan Batı'ya, Batı'dan Türkiye'ye, ''geri dönüşün
kokusunu'' anlattıkları yazılarının bir harmanıdır. Tarihsel ve kültürel köprülerin
inşasına verdiğimiz değer ve hassasiyetle; Musa Ergin’in derlediği bu makale ve
hikâyeler ışığında yeni neslin duyarlılığını arttırmayı ve hasret duygularına tercüman
olmayı temenni ettik.
September 2020
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ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܥܠܘ ܘܝܪܘܤ ܕܟܪܢܐ

63

ܕܐܘܡܬܐ ܕܝ ܰܠܢ ܶܚ ܶܟܡܬܐ ܰܡ ܳ
ܠܕ ܰ
ܠܦܐ ܰ
ܠܕܥܬܝܕ ܽ
ܕܒܪ ̱ܐ ܳܢܫܐ ܳܕܳܠ ܝܳ ܰܕܥ ܰ
ܰ
ܥܒܪ ܕ ̣ܝ ܶܠܗ،
̣
ܳ
ܶ
ܳ
ܰ
ܳ
ܶ
ܶ
ܕܢܒܢܐ ܰܘ ܰ
ܠܩܘܕܡܐ ܰܘ ܶ
ܡܨܐ ܶ
ܠܡ ܰ
ܢܫܪܪ ܠܗ ܰܕܥܬ ̣ܝܕ ܰ
ܢܩ ܶܝܡ ܰܘ ܰ
ܽ
ܚܤܢ ܳܠ ܶ
ܡܫܝܢܐ،
ܕܢ ܶܪܕܐ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܡܦ ܶ
ܡܚܝܕܐ ܘܳܠ ܰ
ܟܤܐ ܰܘ ܰ
ܕܥ ܳܡܐ ܐܬܘܪܝܳܐ ܦܠܝ ܳܓܐ ܰ
ܽܽܟ ܳ
ܡܛ ܳ
ܟܡܐ ܰ
ܡܒܕܪܐ ܘܳܠ ܰ
ܪܦ ܳܤܐ،
ܰ ܰ ̣
̣
ܕܢ ܰ
ܠܫ ܳ
ܠܕܘܟܰ .ܘܥܪܝܻ ܽܨܘ ܽ
ܬܒ ܰܙܥ ܶ
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ܘܥܡܪܐ ܰܘ ܰ
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ܳ
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ܳܠܘܡܬܐ ܐܬܘܪܬܝܐ ܰ
ܡܤ ܶܟܐ ܽ
ܒܕ ܳܳܢ ܰ
ܓܕܫ ܽ
ܰܐ ܳ
ܠܗܘܢ ܽܽܟܢܳܐܬܝ ܐ ̣ܟ ܳܡܐ ܰܕ ܰ
ܒܙܒܢܳܐ.
ܥܒܪ ܰܒ ܰ
ܽ
ܘܪܫܢܳܐ ܐܬܝ ܶܒܬܝ ܟܐ ̈ܒܐ ܰܕ ܰ
ܰ ܰ
ܐܬܪܢ ܰܕܐܟ ܟ ܻܐ ܳܒܐ ܽ
ܕܫܘܚܢ̈ܐ
ܐܗܘ ܰܦ ܰ ܳ ̣
ܽܫܘܐܳܠ ܕ ̣ܝܠܝ ܰ ،ܐܝܢ ̱
ܻ
ܘܡܬܢ ܳ
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ܰ
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ܻ
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ܕܒܫܢ ܰ ̈ܝܐ ܰܕ ܰ
ܕܒܫܢܰܬ ܰ 0202ܐܘ ܰ
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ܥܒܪ  9441ܡ 9022 :ܡܰ :
ܘܒܐܬܪܐ
ܓܕܫ ܒܡܕܝܕ
ܓܝܐܐ ܶܡܢ ܳܥ ܽܡܘ̈ܪܐ ܽ
ܕܛܘ ܰ
ܕܝܻ ܰܠܢ ܽ
ܘܡܬܝܘ ܶܡܢ ܰܥ ܳܡܐ ܕܝܻܠܢ ܰܤ ̈
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ܻ
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ܒܫ ܳ
ܘܩܢ̈ܐ ܶܕܡܕܝܰܕ ܰܘ ܽ
ܗܘ ̈ܝ ܰ
ܫܠ ̈ܕܐ ܽ
ܒܓܘ ܶܡܕܝܰܕ ܳܦ ̈ܝ ܳܫܢ ܰ
ܰ
ܕܩ ܰܒܪ
̱
̣
ܕܡ ܰ
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ܰ
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ܰ
̈
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ܕܡܢ ܟ ܻܐܒܐ ܕܐܟ ܗܠܝܢ ܒܐܬܪܢ ܻ
ܡܬܝܘ ܣܓܝܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬ ̣ܝ ܰܕܥܘ ܡܢ ̣
ܒܓ ̈
ܶ
ܒܗܘ ܙܰܒܢܳܐ ̱ 4022ܐ ܳܢ ̈ܫܐ ܶܘ ܰ
ܕܡܬܝܐ ܰܕ ܰ
ܤܠܩ ܶܡܢܝܳܢܳܐ ܻ̈
ܐܬܩܒܪܘ ܰܒܡܥܰ̈ܪܐ ܰܘ ܽ
ܘܒܐ
ܒܓ ̈
ܘܒܐ ܽ
ܥܕܡܐ ܠܝ ܰ ܳ
ܘܡܢܐ ܰܓ ܰ
ܪܡ ̈
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ܰܕ ̈
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ܘܚ ܰ
ܚܕܝܽܘܬܢ ܰܘ ܽ
ܐܘܝܘܬܢ ܽ
ܰܒ ܳ
ܘܒܢ ܰܓ ܳܘ ܳܢܬܝܐ.
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ܽ
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̈
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ܐܘ ܳ
ܡܬܢܬܝܐ ܰ
ܘܬܢ ܽ
ܽ
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ܰ
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ܥܙܝܙ ܚܘܫܐ
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ܳܐ ܶܦܢ ܰܫܢܬܐ ܳܗܕܐ ܳܤ ܰܡܬ ܽ
ܘܫ ܰ
ܦܫܐ ܽܫܘܡܬܐ ܳ
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ܥܒ̈ܪܝ ܰܒܡܥ ܻ ̈ܝ ܳܤܬ ،ܘܫܪܟܐ ܕܩ
ܰ
ܰ ̈
ܰ ܽ ܳ
ܘܪܝܳܐ ܰܒ ܰ
ܘܦܝܐܰ ،ܟܦܢ̈ܐܰ ،ܡ ̈
ܘܬܳܢܳ ،
ܐܠܦ ̈ܝܐ ܫܢ ܰ ̈ܝܐ ܽܪܕ ̈
ܘܩܛܳܠ ܶܡܢ
ܫܢܝ ̈ܩܐ،
ܳܓ ܽܘܬܐ ،ܬ
ܐܤ
̣
̈
ܳ
ܳ
ܽ
ܳ
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ
̈
ܳ
ܰ
ܰ
ܶ
ܳ
ܶ
̈
ܬܝ ܒ ܻܝܫܬܐ
ܰܚܝܳܠ ܕܡܫܠܡܢܐ ܰܕܕܐܥܫ ܠܛܘܡܐ ܒ̈ܪܒܪܝܶܐ̣ ،ܐܬܝ ܟܝ ܦܘܪܫܢܐ ܒ ̣
ܠܒ ܻܝܫܬܐ؟
ܰ
ܰ
ܶ
ܰ
ܰ
ܳ
ܰ
ܰ
ܶ
ܳܙ ܶܕܩ ܶ
ܠܕܥܒܪ ܐܝܟܢܐ ܰܕ ܰ
ܠܕܥܬܝܻܕ ܰ
ܢܚܛܛ ܰ
ܕܢ ܰܕܥ ܘܢܤܬܽܟ ܘܢ ܻܐܠܦ ܰ
ܕܚܝ ܰ ̈ܝܢ
ܳ
ܰ
ܕܢ ܽ
ܘܐܘܡܬܝ̈ܐ ܶ
ܕܛܘ ܳܟ ܰܣܢ ܽ
ܘܫ ܰ
ܕܬ ܳܢ ̈ܝܐ ܽ
ܽ
ܦܠܘܚ ܪܥ ܻܝ ܳܡܐܬܝ ܬܩܢܳܐܬܝ ܰܘܬܪܝܻ ܳܨܐܬܝ
ܘܬܐܤܢ ܻܥ
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ܫܢ̱ܬܐ ܕ
ܳ ܳ
ܕܟܪܢܐ

0202

ܝܕܝܥܐ ܫܢ̱ܬܐ ܕܟܐܒܐ

ܽ
ܘܐܬܝ
ܒܽܟ ܫܢܳܐ ܰܒܫܢܳܐ ̣ܐܬܝ ܰܚ ܽܕܘܬܐ،
̣
ܶ
ܦܨܝܻ ܽܚܘܬܐ ،ܐܳܠ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܰܡܬܝܝܳܐ ܰܥ ̇
ܡܗ ܳܥܩܬܐ
ܰ
ܘܟܪܝܽܘܬܐ.
ܕܥ ܰ
ܰܫ ̱ܢܬܐ ܶ
ܕܫ ܰ
ܗܘܬ ܰܫ ̱ܢܬܐ ܰ
ܒܪܬ ܕܳ 0202
ܓܫܬ
ܘܤ ܰ
ܓܝܐܐ ܒܝ ܰ ̈
ܰ
ܠܫ ̈
ܒܪܬܝܐ ܽܽܟ ̇ܗܶ .
ܚܦܬ ܽ
ܘܬܐܤܐ ܰ
ܕܚ ̈ܝܐ ܕܝܰܩ̈ܪܬܐ ܰܤ ̈
ܘܡܬܢ.
ܠ ̣
ܕܥ ܰ
ܥܕܟܝܠ ܳܩ ܳ
ܒܕܥܬܝܕ ܰܕ ܰ
ܕܫ ̱ܢܬܐ ܳܗ ܶܕܐ ܶ
ܘܗܕ ̇
ܶܡܠܛ ܰ
ܢܩܘܐ ܽܥ ܳ
ܝܡܐ ܰ
ܒܪܬܰ ،
ܢܗ
ܻ
̣
ܶ
ܒܡ ܰ
ܐ،ܥܕ ܳܡܐ ܽ
ܕܬ ܰ
ܰ
ܬܟܒܙܒܢܳܐ ̱ܐ ܳܢ ܳܫܝܳ ܰ
ܥܒܪ ܰܫ ̱ܢܬܐ ܳܗܕܐ
ܕܽܟ ̇ܗ ̱ܐ ܳܢ ܽܫܘܬܐ ܠܗ ̣ܝ ܳܩܬܝܐ
ܶ
ܘܥ ̈ܩܬܐ ܒܝ ̈ܫܬܐ ܰܘܠܟ ܳ
ܘܪܗ ܳܒܐ ܘܬ ܰ
ܰܥ ܽܡܘܛܬܐ ܰܡ ܶܚ ܳܫܢܬܝܐ ܽ
ܠܚ ̈ܫܐ ܳ
ܥܒܪ ܰܥ ̇
ܒܤ ܳ
ܡܗ ܰ
ܐܒܐ
̣
ܻ
ܻ
ܘܪܗ ܳܳܢ ܳ
ܽ
ܐܬܝܬܝ ܰܥܡܗ̇.
ܘܟ ܳ
ܕܟ ܳܪ ܰܳܢ ܰܕ ܰ
ܠܘܢ ܶܕܝܢ ܟܐ ܳܒܐ ܳܗܳܢ ܰܕ ܰ
ܰܡ ܽ
ܫܒܩ ܰܡ ܶܥ ܳ
ܒܕܢܽܘܬܐ
ܻ
ܒܪܬܝܐ ܽܽܟ ̇ܗ ܕ ̣ܝ ܳܠܢܐܬܝ
ܩܫܬܝܐ ܰܥܠ
ܻ
̣
ܳ
ܰ
ܰ
ܳ
ܰ
ܰ
ܳ
ܰܥܠ ܥܡܐ ܕ ̣ܝܠܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܽܟ ܐܬܪ
ܶ
ܶ
ܰ
ܕܬܝܝܪ ܡܢ 9222
ܘܦܢ̈ܝܢܳ ،ܤ ܰܒܪ ̱ܐ ܳܳܢ
ܢܰ ̈
ܦܫܬܐ ܶܡܢ ܰܥ ܳܡܐ ܕ ̣ܝ ܰܠܢ ܒܟ ܻܐ ܳܒܐ ܳܗ ܳܳܢ
ܰ ܰ
ܝܰܗܒܢܰܢ ܽܩ ܳ
ܘܪܒܢܳܐ ܚܢܰܢ ܐܟ ̱ܐ ܽܤܘ̈ܪܝܳ ܶܝܐ
ܳ
ܰ ܽ
ܐܘܪܘܦܝ ܽ
ܠܚܘܕ ،ܐܦ ܰܩܪܝܻ ܳܒܐ ܰܠܬܪܝܢ
ܒ
̈
ܽ
ܶ
ܰ
ܰ
̈
ܳ
̇
ܶ
ܽ
ܕܡܬܝܘ ̱ܐܢܫܐ ܡܢ
ܒܪܬܝܐ ܽܟܗܻ .
ܠܘ ܕܥܕܪ ܡܠܝܘܳܢ ܒ ̣
ܐܤܝܐ ܦܘܐܕ
̣
ܫܐܠܒܝܐܘܓ ̈
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܐ
ܟܪܝܗ
ܒܒܝܬ
ܝܗܝܐ
ܠܟ̈ܪ
ܰ
ܰ
ܟ ܻܐܒܐ ܕܟܪܳܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.
ܒܣܘܝܕ
ܕܤܕܪܬܠܝܐ
ܰ
ܒܪܬ ܰ
ܕܥ ܰ
ܒܫ ̱ܢܬܐ ܳܗ ܶܕܐ ܶ
ܰ
ܥܠܝܢ ܚܢܰܢ ܐܟ
ܰ ܳ ܳ ܳ ܰ ܽ
ܐܘܪܘܦܝ ܰܒ ܳ
ܒܩܬ ܰ
ܫܪܪܐ ܰܤܓܝ ܶܫ ܰ
ܥܠܝܢ ܰܡ ܶܥ ܳ
ܒܕܢܽܘܬܐ ܰܪܒܬܐܶ ،
ܡܨܐ ̱ܐ ܳܳܢ
ܥܡܐ ܗܪܟܐ ܒ
ܳ̈ ܶ
ܰ ܳ
ܰ
ܰ
ܽ
ܰ
ܳ
ܳ
ܰ
̈
ܗܘܝ ܠܝ ܫ ̱ܢܬܐ
ܕ ܻܐ ܰܡܪ ܰܚ ̈ܝܐ ܟܝܳܢܝܐ
ܽܟ ̣ܝܢ ܥܠ ܽܟ ܳ ̱ܐܢܫ ܳܐ ،ܐܳܢ ܒܪ ܥܕܬܐ ܻܐܬܝܝ ܻ
ܳ
ܪܥܐ ܕܥܕܬܐ ،ܘܳܠ ܽܚܘܕܪܐ ܳܗ ܰܟܢܳܐ ܳܦܫܢܰܢ ܚܒܝ ܳܫ ̈ܝܐ ܳܒܬܝ̈ܢ ܠܝ ܰ ܳ
ܚܙܬܝ ܰܬ ܳ
ܘܝ ܰ ܳ
ܘܡܢܳܐ،
ܪܚܐ ܰܚܕ ܳܠ
ܻ
̣
ܻ
ܽ ̈ ܳܶ ܽ ܳ
ܽ
ܘܬ ̈
ܚܦܝ ̈
ܐܤܐ ܰܕܒܪܬܝܐ ܽܽܟ ̇ܗ ܰܽܟ ̣ܝܢܰ ،ܕܐܟ ܻܥ ̈ܕܬܐܽ ،ܚܘܕ̈ܪܐ
ܛܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܫ
ܕܽܟ ܽܗܘܢ ̣
ܘܫ ܳ
ܰ
ܪܟܐ.
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