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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,
Ännu ett år har passerat med den
världsomfattande pandemin som mer
eller mindre påverkat allt vi gjort och
fortsätter göra i samhället. Många av
våra aktiviteter har vi varit tvungna att
omforma för att genomförandena skulle
ske på ett så säkert sätt som möjligt enligt
folkhälsomyndighetens rekommendationer men andra har vi tyvärr fått ställa in
helt och hållet. Den aktivitet som drabbats mest under pandemin har varit
Dawmo, verksamheten som riktar sig mot våra äldre medlemmar. Familjelägret

vi traditionellt har på sommaren är en annan aktivitet vi har varit tvungna att
ställa in. Men trots den utmanande tid vi gått igenom har vi ändå lyckats med en
hel del positivt. Här är en del ljusglimtar jag skulle vilja lyfta fram och som jag
är särskilt stolt över:
Seniorgruppens träffar som skett en till två gånger i veckan med innehåll så som
matlagning, fortbildningskurser, utflykter, föreläsningar och studiebesök men
framför allt mängder av skratt och härliga minnen. Under året har aktiviteten
fått anpassas eller helt ställas in i linje med FHMs rekommendationer.
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I juni månad, då smittläget minskade och hoppet om att återgå till det normala
hade börjat växa, tog föreningen emot feriepraktikanter som i tre veckor fick

delta i samhällsviktiga kurser, föreläsningar och andra kunskapsingivande
aktiviteter. Ansvariga för projektet var George Baryawno och Aziz Poli med
hjälp av Ashur Kerimo. Stort tack för ert outtröttliga engagemang och viktiga
arbetet ni utförde.
Assyriska folkdanskursen för barn är en annan aktivitet som vi lyckades hålla i
gång. Kursen riktade sig mot våra yngre medlemmar, 7–15 år, som en gång i
veckan fick tillfälle att lära sig assyriska folkdanser i ledning av Caroline Envia
Khamo med hjälp
av
AKC:s
styrelseledamot
och den evige
eldsjälen Selma
Hawsho. Tack till
er båda för det
ovärderliga
arbetet med att
föra vidare det
assyriska kulturarvet till kommande generationer.
Nu blickar vi framåt och går in mot ljusare tider där dagarna blir varmare och
längre. Ett nytt verksamhetsår jag hoppas blir ännu rikare i vår kära
familjeförening Assyrien Kulturcenter.
Shlome o hubo,
Nabuchadnosar Poli
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AKC struktur 2021

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 2021 hölls:
23 mars 2021 (digitalt)
Mötesfunktionärer
Ordförande:
Nabochadnosare Poli
Protokollsekreterare:
George S. Baryawno
Justerare:
Josef Kopar, Ashur Kerimo
Genomgång av föregående års
verksamhetsberättelse
Nabo Poli informerade om
verksamheten under 2020. P.g.a.
rådande pandemin under hela 2020 har föreningen genomfört mycket
begränsade antal aktiviteter. Trots begränsningarna har föreningen genomfört
några aktiviteter för barn, seniorer och övriga aktiviteter som framgår i den 64
sidiga verksamhetsrapporten.
Ekonomiberättelse
Paul Poli informerade om föreningens ekonomi som har också drabbats av
pandemin. Men tack vare extra bidrag från kommunen och nedsatt hyra från
hyresvärden kunde föreningen klara sig ekonomisk. I övrigt hänvisades till
bokföreningens resultat- och balansräkning.
Revisionsberättelse
Av årsmötet valda revisorer: Behiye Poli, Gabriel Baryawno, Yildiz Kerimo.
Gabriel berättade om revisorernas arbete som består av två delar; den första är
att kontrollera ekonomiska och den andra är verksamhetsförvaltningen.
Revisorerna har under hela året tagit del av styrelsens protokoll och andra
information om verksamheten. De har också fått möjlighet att gå igenom
verifikationer, resultat- och balansräkningen.
Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet för styrelsen under den gångna verksamhetsperioden
Årsmötet går på Revisorernas förslag och beslutar att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Utdelning av årets kulturpriset 2020
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P.g.a. pandemin har styrelsen beslutat att inte dela ut AKC kulturpriset för
2020. Styrelsen kommer att överväga utdelning av AKC kulturpriset för 2021
och även i fortsättningen
Avslut
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

Värd att veta:
Styrelsen under 2021 har varit följande personer:
Nabuchadnosar Poli
Robert Dag
Therese Poli
Selma Hawsho
Paul Poli
Josef Kopar
Natalie Kerimo

Nabochadnosar Poli

Paul Poli

Ordförane
v. ordförande
Sekreterare
Andra sekreterare
kassör/ekonomiansvarig
ledamot
suppleant

Robert Dag

Therese Poli

Josef Kopar

Selma Hawsho

Natalie Kerimo
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Antal Styrelsemöten:
Medlemsantal:
Personalomsättning:

6

373
1

Kommunalt bidrag för 2021
Bidrag för hyra:
Bidrag för Barn och ungdomsverksamhet:
Bidrag för Äldre verksamhet:
Bidrag för Feriepraktikanter:
Extra hyresstöd p.g.a. coronaläget:
Bidrag för sportlovsaktiviteter:
Servering under seniorveckan:

85 000
10 168
36 070
40 000
39 603
6 000
10 000

Summa:

226 841

2021-11-05 från Botkyrka kommun till Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Bidragsansökan: 7736 Bidragsart: Hyresstöd på grund av Covid-19
Handläggare: Hej, Ett extra hyresstöd togs fram som en del av det stödpaket
som kommunen gick ut med till Botkyrkas föreningar. Hyresstödet avser
täcka föreningens hyreskostnader för oktober-december. Efter beräkningar på
kallhyra tilldelas er förening ett stöd på 39 603kr av Botkyrka kommun.
Stödet betalas ut i mitten av december till det plus- eller bankgiro som
föreningen angett till kommunen. Vid frågor når ni oss på
forening@botkyrka.se
Vänliga hälsningar, Fadi Gawria Föreningsansvarig Tel: 072 453 61 22
e-post: forening@botkyrka.se www.botkyrka.se

Kommunekations kanaler med medlemmar:
Hemsida, e-mail, SMS, Facebook, instegram, telefon, post
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Välgörenhet – insatser
AKC:s insatser inom såväl assyriska som andra
organisationer

Medlemmars insatser i andra
organisationer:

Namn

position

Afram Yakoub
Aziz Poli
Gabriel Baryawno
Isak Betsimon
Murat Poli
Ninos Bethzazi
Nohadra Heido
Romiana Bikasha
Siduri Poli
Tobil Poli
Zekiye Cansu

Hjälper kansliet
Revisor
konsultrådet
Styrelseledamot
v. ordförande
styrelsesuppleant
Valberedning
v. ordförande
Valberedning
v. ordförande
ordförande
ordförande

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

Assyriska riksförbundet i Sverige
Assyrier Utan Gränser
Arbetarnas bildningsförbund
Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige
Assyriska Media Institutet - Assyria TV
Assyriska kvinnoförbundet i Sverige
Assyriska Fotboll föreningen i Södertälje

organisation
ARS
ARS
AUG
Dolabani Stiftelse
AMI
AUG
AUG
AUG
AUG
ARS
AKF
Assyriska Hjälpfonden
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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:
27/1 - 2021
In memory of Father Bedros Shushe

Aziz Hawsho t.v. är medlem i AKC

7/10 - 2021
Tips for traveling to Turabdin by Arim Salci who spent 7 days there alone

Arim Salci
Hawsho
är
medlem
i
AKC
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Aktiviteter under 2021
2021-01-12

Utdelning av AKC:s
kulturpris 2019 till malfono
Ninib Ablahad Lahdo
Beslut: malfono N.A. Lahdo har
informerats om kulturpriset. Vi
avvaktar med prisutdelning tills ett
lämpligt och värdigt tillfälle dyker
upp.
Under 2021 utdelningen har inte
kunnat genomföras.
2021-02-16

Sommarläger 2021
P.g.a. rådande pandemin styrelsen beslutade att ej kunna genomföra
Sommarläger i år.
2021-02-09

Besök av representanter från ABF

Sebastian (i mitten t.h.) och William besökte AKC och träffade styrelsen.
Syftet med besöket är att dels informera om ABF, dels diskutera uppdatering
av avtalet mellan AKC och ABF samt förlängning av avtalet för ytterligare 3
år. (AKC har varit medlem hos ABF sedan 1998)
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Närvarande vid mötet bilden: fr. v. Selma Hawsho, Josef Kopar, William,
Sebastian, George Baryawno, Robert Dag, Paul Poli. Och Ashur Kerimo (ej
med i bilden)
ABF representanter uttryckte sitt nöje med AKC:s samarbete de senaste åren
och ser fram emot att fortsätta.
AKC tackar för besöket och beslutar att fortsätta samarbete med ABF genom
att skriva under samarbetsavtalet för 3 år framåt.
2021-03-21

Assyriska riksförbundet höll sitt årsmöte digitalt
Hon tar över förbundet
Athurrinna Goria från Göteborg
valdes till ny förbundsordförande
under digitalt riksombudsmöte.
För andra gången i rad anordnades
Assyriska Riksförbundets årsmöte digitalt
under söndagen den 21 mars. På
dagordningen fanns bland annat val av ny
förbundsstyrelse och flera skriftliga
förslag.
Athurrinna Goria valdes till ny förbundsordförande av de 29 ombuden som
deltog i mötet. Majoriteten av styrelseledamöterna från den föregående
styrelsen ställde upp för omval och fick förnyat förtroende att leda förbundet
under en ny mandatperiod.
Athurrinna Goria blir därmed den fjärde kvinnan att inneha
förbundsordförandeposten sedan förbundet grundades år 1977. Hennes
styrelse blir den andra att ha en kvinnlig majoritet då fem av sju valda
styrelseledamöter är kvinnor.
Ombuden röstade även om flera propositioner och motioner. Bland annat
godkändes den avgående styrelsens förslag att överlåta tidningen Hujådå till
Assyriska Medieinstitutet och att fastställa uteslutningen av flera personer i
Linköping som anses ha brutit mot stadgarna.
www.hujada.nu
Redaktionen
2021-03-22

(Foto: Gabi Afram)
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Ny styrelse valdes under årsmötet. Athorinna Goria från Göteborg valdes till
ordförande. Andra styrelsemedlemmar:
Tobil Poli (v. ordförande, medlem i AKC), andra ledamöter: Jenfer Youssef,
Marta Y. Eshoo, Nibour Abdulahad, Elvin Ruya, Kara Hermez. Suppleanter:
Martin Khoshaba och Gajane A. Nord.
Från AKC deltog i mötet: Therese Poli, Afram Yakoub, Nabo Poli

ASSYRISKA RIKSFÖRBUNDET

Nytt Camp Assyria sommarläger för barn
Efter succén med Camp Assyria får nu fler barn möjligheten att uppleva ett
assyriskt sommarläger.

Assyriska Riksförbundets satsning på läger- och kursverksamhet för barn och
unga har fått en rykande start. Under det första Camp Assyria sommarlägret
1–4 juli 2021 deltog 48 barn från runtom i landet. För de allra flesta var det
första gången de fick uppleva ett assyriskt läger.
Succén har sporrat förbundet att anordna ett till läger för åldersgruppen 7–12
år mellan den 19–23 juli
www.huyada .com
2021-07-06
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Aktiv roll av AKC medlemmar i Camp Assyria

Deltagarna har samling under en teaterföreställning under Camp
Assyria.
AKC medlemmar tog aktiv roll i lägret. Ca. 10 barn och tre ledare deltog i
lägret.
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Från AKC Dita Kleman (andra fr. h.), Isak Betsimon (tredje fr. h.), och Sargon
Hawsho (första sittande fr. v.) ställde upp som ledare och bidrog med olika
aktiviteter.

19

Fredag 16/4–2021 Intervju om Seyfo

Fr. v. Dinkha, Tal, Naima, George, Gabriel, Josef

Idag hade vi en grupp medlemmar från Assyrien kulturcenter och
Inanna familjeföreningen samt Gabriel Kurt från Upplands Väsby ett
möte med mångkulturella centrum (MKC) som gjorde intervju med oss
för att samla berättelse om Seyfo - folkmord på assyrier, alla som
intervjuades var jätteduktiga med sina berättelser som gav en bra bild
om det som har hänt folk under så många år, dessutom gav AKC många
böcker om folkmord till MKC.
Från Mångkulturell Centrum: Tal Levinsky, Naima Grossman
Intervjuade personer: Gabriel Kurt, Dinkha Elia, Josef Kopar och
George Baryawno
--------------------Hej Dinkha!
Jag och Tal vill rikta ett stort tack till dig och dina föreningsmedlemmar för
vårt fina samtal i fredags. Tack också för er generösa donation av böcker till
MKC:s bibliotek.
Jag hoppas att samtalet kändes bra för alla er, för oss var det mycket
givande och jag tar med mig många lärdomar.
Om du/ni har några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att
kontakta oss.
Vi hörs vidare! Allt gott
Naima, 19 april 2021
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AUG årsmöte
Den 10 juni 2021 höll Assyrier Utan Gränser årsmöte för kalenderåret 2020
samt planering och diskussion för 2021 och framåt.
Under årsmötet som sändes digitalt så vqldesny styrelse för kommande
mandatperiod.
Ny styrelse som valberedning presenterade och som årsmötet valde:
Styrelse:
Ferit Rhawi
Ninos Bethzazi
Sandra Youssef
Temra Baydono
Jenifer Yousef
Suppleanter:
Jakob Rhawi
Maikel Makdisi-Somi

Ferit Rhawi - ordförande

Assyrier Utan Gränser vill härmed rikta ett stort tack till Romiana Bikasha,
som med sitt slit och engagemang som volontär, projektledare för Irak samt
vice ordförande hjälp barnen i ursprungsländerna.
Zalgai Aho, volontär och ledamot i AUG sedan flytten från USA till Sverige,
som med sitt breda kontaktnät utökade kunskaperna om organisationen för
våra utländska givare och varit en sann ambassadör.
Anna Laine har med sitt engagemang bistått alla inom organisationen med
både administrativ hjälp och varit ett stort stöd under årets gång som volontär
och sekreterare.
Vi tackar er alla för ert fantastiska
engagemang i styrelsen!
Trots ett svårt år 2020 så lyckades
Assyrier Utan Gränser uppnå samtliga
planerade projekt och nyckeltal på 90%!
Vi önskar den nya styrelsen ett stort
lycka till!
Och ett stort tack till alla volontärer,
gåvogivare och företag/föreningar som
hjälpt oss att förbättra tillvaron för
assyrierna i ursprungsländerna!
2021-06-10
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Rapportering – feriepraktikanter
- Av Botkyrka kommun till AKC anvisades 6 Feriepraktikanter – var av 3
med extra svårigheter
- Detta är det fjärde året som föreningen tar emot FP.
- Normalt börjar kommunen med planeringen under hösten tillsammans med
samarbetspartner, för att strax före sommaren ha anvisat FP till resp.
organisation och på så sätt genomföra praktiken under sommaren.
- Möten för planeringen ej kunnat hållas fysiskt p.g.a. pandemin, dock
genomfördes digitalt eller per telefon.
- Det är föreningens förhoppning att pandemin tar slut och att för nästa års
planering träffas fysiskt. Man presterar och uppnår bättre resultat vid fysiska
möten.
- Period:
14/6 - 2/7–2021
- Handledare:
Aziz Poli, George Baryawno, Ashur Kerimo

Dag 1. Måndag 14/6–2021
09:00 - 12:00
- samling, presentation
- genomgång av förslag
på arbetsuppgifter,
schema
- program för hela
perioden fastställdes i
samråd med praktikanter
12:00 - 12:30
- lunch
12:30 - 15:30
- Praktisk arbete – Lokalvård

Dag 2. Tisdag 15/6–2021
08:00- 09:00 - Samling,
diskussion, utvärdering
09:00 – 11:30 - George
informerade om Föreningslivet i Sverige och hur man
jobbar i AKC kansliet, vilka
arbetsuppgifter man gör etc.
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- Aziz informerade om föreningslivet i Botkyrka

- Därefter fördes diskussion om ämnet

11:30 - 12:00
12:00 - 14:30

- lunch
- Praktisk arbete - Lokalvård

Dag 3. Onsdag 16/6–2021

08:00 – 09:00
09:00 – 11:30

- Samling, diskussion, utvärdering
- demokratiska principer (George) - Allmänt om
mänskliga rättigheter (Aziz)
- diskussion om demokrati, AKC tillämpning (Aziz)
- Praktikanter från Verdandi fick på förmiddag besöka
AKC
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Tillsammans diskuterades ämnen demokrati och mänskliga rättigheter

11:30 - 12:00
12:00 - 14:30

- lunch
- Praktisk arbete, lokalvård

Dag 4. Torsdag 17/6–2021
08:00 - 09:00 - Samling, diskussion,
utvärdering
09:00 – 11:30 - Aziz informerade om
hur man arrangerar en festival – från
idé till rapportering – dokumentation.
Som exempel diskuterades Asharidu
festivalen som arrangerades av
föreningen 2004 i Botkyrka.
Därefter togs emot frågor. Bilder från
festivalen visades under
diskussionerna.
Det var planerat att George skulle hinna
informera om hur man arrangerar
sommarläger men då festivalämnet tog
längre tid, sparades till dagen efter.
11:30 – 12:00
12:00 – 14:30

- Lunch
- Praktisk arbete - Lokalvård
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Dag 5. Fredag 18/6–2021
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00

- Samling, diskussion, utvärdering
- George informerade om hur man planerar sommarläger
verksamhet – exempel:
AKC:s
genomförda
sommarläger
sedan
bildandet av föreningen.
Efter
informationen
ställdes
frågor,
diskussion och visades
bilder
från
de
genomförda lägren.
10:00 – 11:30
- praktikanterna fick se
en film som de själva
valt.

11:30 - 12:00
- lunch
12:00 - 14:30 - efter lunchen promenerade gruppen till Alby tillsammans
med Aziz och Ashur, där de besökte organisationerna Changers Hup,
Subtopia, Hangaren och Cirkus Cirkören.

Dag 6. Måndag 21/6–2021
08:00 - 09:00
- Samling, diskussion, utvärdering
09:00 - 11:30 - Hamit från Karfood företaget informerade om hur han
startade sitt livsmedel företag i Sverige. Efter frågor och diskussion fick
gruppen besöka företagets butik som ligger i samma byggnad som
föreningen.
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- Filmvisning om företagande från Arbetsförmedlingen visades som
innehåller information om hur man startar företag med hjälp av
Arbetsförmedlingen.
11:30 - 12:00
12:00 - 13:30

13:30 – 14:30

- lunch
- Besöket till Botkyrka Hallen - Botkyrka Boxningsklubb
inställdes p.g.a. personalsjukdom i klubben som inte
kunde ta emot gruppen. I stället fick man se ytterligare en
film om egenföretagandet ” Nio enkla steg till att starta
framgångsrika företag”
- Resten av dagen ägnades om att fortsätta med
lokalvården i föreningen.

Dag 7. Tisdag 22/6–2021
08:00 - 09:00
- Samling, diskussion, utvärdering
09:00 - 11:30
Åkte till Fittja för att
hjälpa Inanna
Familjeföreningen med
tillverkning av
Fågelholkar
11:30 - 12:00 – lunch
12:00 - 14:30 – Besöka
ABF, Sebastian från
ABF informerade om
organisationens
historia,
vilken
betydelse har spelat och spelar fortfarande att folkbilda och även andra
frågor. - därefter besök Folkets Hus, Riksteatern i Hallunda, Hallunda
biblioteket

26

Dag 8. Onsdag 23/6–2021
08:00 - 09:30 - Samling, diskussion, utvärdering
09:30 – 12:00 - Åkte
till Fittja för att
hjälpa
Ianna
Föreningen
med
tillverkning
av
fågelholkar för att
förbereda till nästa vecka då man ska vara ute och byta ut de slitna
Fågelholkarna mot de nytillverkade.
11:30 - 12:00 – lunch
12:00 - 14:30 - Efter lunchen åkte vi tillbaka till AKC och städade vi
runtomkring Segerbyvägen.
In i lokalen såg vi Greta Thunbergs film heter: ”lyssna inte på mig”.

Dag 9. Torsdag 24/6–2021
08:00 - 09:00
- Samling, diskussion, utvärdering
09:00 - 11:30
- Aziz Informerade om etik och moral - lagar och regler.
Därefter visades en film om miljö – dokumentär om Greta Thunbergs
aktiviteter om miljöfrågor som är relaterad också till etik och moral.

11:30- 12:00 - lunch
12:00 - 14:30 - Efter lunch som planerad åkte till Verdandi för att delta i
deras aktiviteter under eftermiddagen. Gruppen togs emot av Leyla Sözen
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som är ansvarig för verksamheten i Verdandi. Hon informerade om
Verdandis verksamhet. Därefter fick gruppen vara med och delta i
aktiviteterna resten av dagen.

Dag 10. Fredag 25/6–2021
08:00 - 09:00
09:00 - 11:30

- Samling, diskussion, utvärdering
- Lär känna Botkyrka - besök till Hågelbyparken och
närliggande platser

- Ändrade planer p.g.a. dåligt väder – regnigt – kunde ej genomföra besöket
till Hågelbyparken. Inte heller kunnat genomföra besöket till Tumbabruk då
det var stängt p.g.a. midsommarafton.

- I stället fick man se en mycket intressant dokumentär film om ”Sanningen
om droger” med följande diskussion och frågor
11:30 - 12:00 – Lunch
12:00 – 14:30 - efter lunch fortsatte diskussion om filmen och dagen
avslutades med lokalvård.
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Dag 11. Måndag 28/6–2021
08:00 - 09:00 - Samling – diskussion – utvärdering
09:00 - 12:20 - Tillsammans med praktikanterna från Innana Föreningen
promenerades till Alby
området för att ta bort de
förstörda fågelholkarna,
rensa och sätta nya.
Hela förmiddag ägnades
åt att återställa Fågelholkarna. På vägen
tillbaka plockades skräp
som fanns på väggarna.
12:30 - 13:00 - lunch
13:00 - 14:30 - På eftermiddag höll Aziz
föreläsning om hur en förening fungerar –
som utgångpunkt valdes AKC som exempel.
Frågor om ämnet, diskussion och övning.

Dag 12. Tisdag 29/6–2021
08:00 - 09:00 - samling – diskussion –
utvärdering
09:00 – 11:30 - Ute till skogen – hantering av
fågelholkar. Idag promenerade gruppen till
gamla Södertäljevägen och tog bort de

förstörda Fågelholkarna och satte
de nya.
11:30 - 12:00 - lunch
12:00 - 14:30 - Tittade på andra
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delen av Greta Thunbergs dokumentär filmen – andra delen. Därefter
diskussion och frågor. Dag 13. Onsdag 30/6–2021
08:00 - 09:00 - Samling – diskussion – utvärdering
09:00 - 11:30 – Ute till skogen
– hantering av fågelholkar i
Norsborgs område
11:30 - 12:00 - lunch
12:00 - 14:30 - Efter lunch fick
gruppen se tredje delen av
Greta Thunbergs dokumentär
filmen om klimatfrågan

Dag 14. Torsdag 1/7–2021
08:00 - 09:00 - Samling – diskussion – utvärdering
09:00 - 11:30 - Hantering av Fågelholkar var avklarat igår.
Inom ramen av lär
känna
Botkyrka,
beslutades att promenera till Hågelbyparken och besöka
olika platser runtomkring parken. Även
praktikanterna
från
Inanna
Familjeföreningen följde med.
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11:30 - 12:00 - lunch
12:00 - 14:30 – Resten av dagen ägnades åt visning av filmen Fatherhood
diskussioner om olika ämnen.

Dag 15. Fredag 2/7–2021 - sista dagen
08:00 - 11:30 - Utvärdering av hela perioden - diskussion om framtida planer
- praktikanterna svarar på kommunens enkät och AKC enkät.

Nedan några kommentarer från AKC enkätsvaren:
- ”jag tycker att ämnen som var mest intresserad, miljön när vi pratat om den
ämnen, och jag tycker att filmerna som vi tittat på de med Aziz, var mycket
intressant och vi har fått mycket information om det, och vi såg på de
filmerna hur man kan kämpa och så vidare!
Och det var intressant när vi gick ut sista vecka, det var mycket roligt!”
- ”Jag tycker att AKC var mycket bra, på jobbet och med oss, jag
rekommenderar mina vänner att komma till här”
- ”det var roligt att måla Fågelholkar och att jag lärde mer om hur samhället
fungerar”
- ”vi lärde oss nya saker. Jag kände nya personer som var snälla och hade
mycket erfarenhet av livet”
- Våra mer ut, hoppas att nästa år blir det bättre med corona”
- ”jag var intresserad av ämnet mänskliga rättigheter” repetera flera gånger
var lite långtråkigt”
- ”jag kommer ihåg att vi pratade om hur man skapar en förening samt har en
förening håller festivaler och läger, vi diskuterade om droger, miljön och
den globala uppvärmningen. Vi fick gå och hänga upp fågelholkar, plocka
skräpp men även gå på utflykter”
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11:30 - 14:30 - Avslutning – i samarbete med Inanna Familjeföreningen
och Verdandi
Avslutningen planerades i Flottbro, tillsammans med praktikanterna hos
Inanna och Verdandi.

Grillad
hamburgare
med tillbehör serverades till samtliga. Efter
lunchen fick praktikanterna leka några
lekar tillsammans.
Dagen avslutades genom att tacka varandra och tog farväl och önskade
varandra lycka till i framtiden.
Vi tackar Botkyrka Kommun i spetsen Azra Jahic förmöjligheten att
genomföra olika insatser för Feriepraktikanterna.
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Även till Verdandi och Inanna föreningen för det fina samarbetet.
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
Aziz Poli, George S. Baryawno, Ashur Kerimo
Norsborg 2021-07-02
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Plattformen
Plattformen är en förening för idéburna organisationer i Botkyrka Kommun.
AKC har varit med nästan från starten med Plattformen, har tagit plats och
ansvar i dess styrelsearbeten. Syftet med Plattformen är att bygga ett starkt
civilsamhälle tillsammans med föreningarna som är verksamma i Botkyrka
för att påverka och hjälpa till Botkyrka Kommun att bli en bra plats att bo
och leva i.
Idéburna organisationer och Botkyrka kommun har kommit överens i
samverkan för ett socialt, ekonomisk och ekologist hållbart Botkyrka.
Överenskommelsen mellan kommunen och idéburna organisationer har
funnits sedan 2009 och syftar till att stärka samverkan och skapa strukturer
för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan idéburna organisationer
och kommunen.
Visionen är att Botkyrka ska vara en plats där invånarna engagerar sig och
där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka
delaktigheten och minska utanförskap i kommunen.
Gemensamma värdegrunder i vår överenskommelse har sin utgångspunkt i
följande principer: Dialog, kvalitet och långsiktighet, demokrati och
mångfald, öppenhet och insyn samt självständighet och oberoende.
Vad får vi som förening av att vara med i Plattformen:
•
•
•
•
•
•

Vi får en direkt linje in till kommunpolitiken och vår förening får lättare att
påverka kommunledningen
Vi får större chans att påverka samhällsutvecklingen eftersom vi blir
tillsammans en tyngre/starkare röst
Vi medverkar till att säkra att kommunen efterlever Överenskommelsen
Vi bidrar till att stärka föreningslivet i Botkyrka och driver utvecklingen mot
ett bättre samhälle
Vi påvisar nyttan med ett starkt föreningsliv
Vi får en bättre kunskap om vad som görs eller är på gång att göras i
kommunen och får möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra
aktiva föreningar i Botkyrka
Aziz Poli
Ledamot i Styrelsen och representant för AKC
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2021-08-30

Gåva från David Is från Norrköping (Sandra Polis far)
Föreningen har fått ett nytt pingisbord av David Is i Norrköping. Styrelsen
tackar familjen Is för den fina gåvan.
2021-08-19

Förfrågan om Seyfo – av Sargon Daoud – (S) politiker i
Botkyrka
Shlomo,
Bäste ordförande
Ärade styrelse ledamöter ..
hoppas att allt är bra med er allihopa.
Mitt namn är Sargon Daoud ledamot i S-förening Hallunda-Norsborg..
(J) vi som är assyrier/syrianer Socialdemokraterna i Botkyrka vill gärna
fortsätta kämpa vidare , att driva folkmord (Syfo) frågan
lokalt i BK. Men även nationellt.
För att lyckas med det behöver vi ert stöd för att göra vårt rost ännu mer hörd.
Jag och malfono Augin Melki har fått uppdraget att träffa så många assyrier/
Syrianer föreningar/ församlingar i Norra BK.
Syftet med träffen är att vi i S- förening hallunda- norsborg tillsammans med
andra assyrier/ syrianer organisationer driva mer på Syfo frågan lokalt i
Botkyrka och nationellt i Sverige.
Vi har lyckat att övertyga majoriteten av riksdag ledamöter att erkänna
Syfo(folkmord) men regeringen har fortfarande ej ratificerat detta än.
Vi är inte nöjda än , med vad vi har åstadkommit så Långt av erkännande ,tills
Sveriges regeringen officiellt ratificera riksdag beslut.
Vår förfrågan här
-om det finns intresse hos er förening att vara med och påverka?
Om svaret är ja, Kan vi komma till er nästa styrelsemötet .
Hoppas på ett positivt svar..
Må väl/
Sargon Daoud
2021-08-30, AKC styrelsen beslutade att hänvisa politikerna till Assyriska
Riksförbundet.
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AKF Årsmöte
- Ny förbundsledning vald
Ny förbundsledning vald
Assyriska Kvinnoförbundet har fått
en ny styrelse!
Assyriska kvinnoförbundet (AKF)
fick en ny styrelse lördagen den 18
september. AKF:s årsmöten hölls i
Assyriska
Kulturföreningens
lokaler i Norrköping. Den nya
styrelsen skall leda förbundet fram
till våren 2023.
Styrelsen leds av Zekiye Cansu och
vice ordförande är Hulya Sinemli.
Styrelsen har ytterligare sju
ledamöter, Ayfer Rhawi, Bironia Orahem, Atea Baravdish, Madlen Melki,
Sara Barmano, Enana Malki och Maria Ahou.
Jag kommer att fortsätta med den planering som förbundet har i
verksamhetsplanen samt med annat viktigt att vi vill inrikta oss på. Jag är
övertygad om att det ännu finns mycket kvar att förbättra och utveckla. Jag
avser att kämpa med full kraft för alla medlemmar och för att stärka deras
engagemang för AKF och för att samtidigt förbättra allmänhetens kunskap
om oss.
Jag kommer att vara så öppen som möjligt samt att bereda alla medlemmar
tillfälle att delta i och påverka verksamheten.
Jag älskar människor och därför kämpar jag för de mänskliga rättigheterna.
Jag har varit Amnesty aktivist sedan 2010 och redan suttit två
mandatperioder i AKF:s styrelse. Därför tror jag mig vara lämplig att med
mitt engagemang och min erfarenhet kunna ta ansvar och tid för att leda
styrelsens arbete med min fulla kraft och med jämlikhet och solidaritet som
ledstjärnor.
Jag anser att det är viktigt att kvinnor får möjlighet att samlas och ha olika
aktiviteter tillsammans, för att sålunda stärka kvinnors engagemang i
samhället. Vi är så många kompetenta assyriska-svenska kvinnor som borde
engagera oss mer i Assyriska Kvinnoförbundet, det är min största önskan.
Zekiye Cansu
2021-09-18
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AKF Workshop hos AKC

Lördag den 18 december 2021 höll Assyriska Kvinnoförbundet workshop i
AKC lokaler. Workshpen som handlade om lansering av filmen med projektet
SIOS – Tillsammans mot pandemin.
Till dagens workshop injöds olika organisationer. Turkiska riksförbundet,
Syrianska föreningen, iranska föreningen, Assyriska kulturföreningen,
Assyrien Kulturcenter, Inanna Familjeföreningen, och ryska föreningen.
AKF framförde ett stort tack för samarbetet och deras samverkan.
Det var en lyckad workshop enligt Hulya Sinemli från AKF som stod för
planering och genomförandet. De har framfört ett stort tack till AKC för
användandet av lokaler och för fika serveringen.
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Barnaktivteter
Trots rådande pandemin, styrelsen
barnaktiviteter i olika slag enligt följande:

har

lyckats

Namn på aktiviteter:

Datum: Antal deltagare: Ansvarig:
Barn/vuxna

Skridskor i Brunna

2021-01-31 10/9

genomföra

Nabo Poli

Sportlov i Flottsbro
2021-02-27
(med om detta se nedan)

22/18

Nabo Poli

Lida – Accropark
2021-03-06
(Mer om detta se nedan)

21/21

Nabo Poli

Lida Friluftsgård

2021-04-03

21/18

Nabo Poli

Utflykt till Hågelby

2021-04-17

30/26

Therese & Enkido
Poli

Utflykt till Lida

2021-05-13

29/34

Nabo Poli

Utedag på Lida Friluftsgård.
Kort sammanfattning om aktiviteten:
Idag var vi ute på Lida Friluftsgård och fick njuta av både härlig natur och ett
fantastiskt väder. Vi åt goda grillade korvar, både kött och vegan, med bröd,
fikade och drack varm choklad, saft och kaffe. Barnen lekte och hade kul
tillsammans och de vuxna njöt av sällskapet. En lyckad utflykt.
Fika på Hågelbyparken 2021-04-11 21/24
Föreningen bjöd barnen på korv och dryck

Nabo Poli

Tack till Nabo som ansvarade för samtliga påsklovsaktiviteter – med
hjälp av Ashur Kerimo, Robert Dag och Poli Poli i styrelsen.
Med hjälp av Kommunbidraget genomfördes dessa aktiviteter
För att kunna genomföra sportlovsaktivteterna under våren 2021 har AKC
styrelsen den 25 februari 2021 hos Botkyrka kommun ansökte om bidrag på
11 200 kr.
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Den 8 mars har kommunen beviljat 6 000 kr. för att genomföra en del av
aktiviteter enligt ovan.

Verksamhetsrapport om sportlovsaktiviteter till
Kommunen:
Bakgrund
- Assyrien Kulturcenter i Botkyrka har den 25 februari 2021 hos
Botkyrka kommun ansökte om bidrag på 11 200 kr. för att genomföra
aktiviteter för barn under sportlov - våren 2021.
- den 8 mars har Botkyrka beviljat 6 000 kr. för att genomföra en del av
aktiviteter.

Genomförda
aktiviteter:
Flottbro
27/2 arrangerade föreningen en
utflykt till Flottbro. Föreningen
bjöd på både skidåkningen samt
mat och dryck. Vi hade tur med
både väder och snöförhållanden.
Vi samlades kl 12 vid värdshuset
där förbokade skidorna och
liftkorten väntade på att delas ut till barnen. Efter ca 30min var skidåkarna
redo. Medan barnen njöt på backarna
förbereddes grill och fika. Efter ca
3h skidåkning var det dags för våra
utmattade skidåkare att få i sig lite
mat och fika. Grillkorv och saft
serverades och det bjöds på fika med
kaffe och varmchoklad.
22 barn och 18 vuxna deltog på
aktiviteten. En lyckad dag med
mycket rörelse, skoj och skratt.
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En dag ute på
Lida Friluftsgård
och Accropark
Lördag 6 mars kl 12 samlades 21 barn och 21 vuxna ute på Lida Friluftsgård.
De flesta av
barnen
provade på
höghöjdsbanan
Accropark,
medan andra
lekte runt och
utforskade
området. En
del vuxna
promenerade
på Lidas
promenadleder
och njöt av
naturen och det
fina vädret.
Runt kl 15
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återsamlades deltagarna runt elden för att grilla korv och fika tillsammans. Vi
hade en fantastisk dag ute i naturen. Tack alla som deltog och hjälpte till att
bidra till en lyckad aktivitet.

Föreningen tackar även Botkyrka kommun för bidraget på 6 000 kr. för att
kunna genomföra ovanangivna aktiviteter.

Verksamhetsansvarig:
Nabo Poli, ordförande

Redovisat av:
George S. Baryawno, kansliansvarig
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En dag ute på Lida Friluftsgård och survivor-aktivitet
för äldre barn

Torsdag den 13 maj 2021, kl. 12 samlades 64 barn och vuxna ute på Lida
Friluftsgård. Vi delades naturligt in i smågrupper och höll avstånd i den mån
det gick. De äldre barnen fick prova på att göra pinnbröd och få igång en eld.
Vi tackar Survivor-Sargon som höll i aktiviteten med hjälp av Andreas
Barjousef. Andra yngre barn sprang runt i parken och lekte tillsammans,
spelade boll med mera. Vuxna umgicks och vi fick njuta av en härlig dag i det
varma. Det grillades korv och det fikades. Barnen fick grilla marshmallows
och dricka varmchoklad och saft. En fantastisk dag ute i naturen. Stort tack till
alla som deltog och bidrog till en lyckad aktivitet. Vi ser fram emot nästa!
Nabo Poli

Så skrev Selma Hawsho om dagen:
det intressanta igår var skogsäventyret med Sargon Hawsho, Nabo och
Andreas Barjousef som var med i skogen. Barnen fick tälja pinnar att grilla
med, göra pinnbröd som dom grillade där i skogen med korv, hitta skydd om
det blir dåligt väder osv.
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Bilden ovan: Nabo instruerar barnen hur tävlingen ska gå till
Bilden Nedan: även barnen fick grilla
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Barnaktiviteter hösten 2021
Danskurs: efter önskemål från medlemmarna beslutar styrelsen att starta

danskurs med Caroline Khamo som danslärare. Preliminärt startdatum
fastställdes till 17/10 kl 11:00.
Mötet utvärderade
danskurserna som
varit. Vi ser en
positiv utveckling,
framför allt ökning
av antalet deltagare
visar behov och att
intresse finns bland
medlemmar. Mycket uppskattat arbete av Caroline och Selma.
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Karolins berättelse om AKC
danskursen!
Jag har nu under en period fått äran att få vara
assyrisk danslärare för barn/unga från 7 års åldern
och uppåt. Att få träffa så många unga assyrier som
vill lära sig sin historia genom konst är något som
betyder mycket för den assyriska nationen. Assyrien
kulturcenter har varit extremt stöttande och fyllda av
glädje varje gång jag har varit där och tagit emot
barnen.
Min upplevelse av att se föräldrarna så stolta över sina barn gör mig varm i
hjärtat. Jag får tack vare Assyrien kulturcenter vara en del av att föra vidare
våra traditioner och historia. Assyrisk dans är inte endast en konst men även
en långvarig och evig historia, en historia som än idag 7000 år senare lever
vidare.
Vi har delat glädje tillsammans, lyssnat på assyrisk musik ihop och
återupplevt assyrisk historia tillsammans. Tack till Assyrien Kulturcenter som
gör detta möjligt. Vi hoppas på att få fortsätta med detta till nästa år och se
ännu fler barn och unga dyka upp och ta del av den assyriska danskonsten.
Genom konst låter vi Assyrien synas, genom musiken låter vi assyriska
språket leva och genom gemenskapen står vi alla som barn, vuxna, föräldrar
och hela AKC under en och samma flagga. Tack för detta år och vi ses till år
2022.
Karolin Envia Khamo
Journalist, utbildad fritidsledare, Assyrisk aktivist.

Genomförda Danskurser
Datum:
17/10
24/10
31/10
14/11
28/11
12/12
19/12

Antal deltagare:
Barn/vuxna
10/9
26/11
11/7
20/10
17/12
15/11
15/12

Ansvarig:
Caroline Khamo
Selma Hawsho
Caroline K.
Selma H.
Caroline K.
Caroline K.
Caroline K.
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19/12 – 2021
Assyrisk folkdanskurs – avslutning för 2021
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Efter träningen fick barnen var sin julklapp – en påse fullt med olika saker. En
del av de skänktes av assyrier utan gränser vilket Aziz Poli har framför ett

stort tack till under sitt tal för barnen och de närvarande föräldrar. Även
Karoline Khamo och Selma Hawsho tackdes för ansvaret att träna barnen.

Julbord med begränsningar
Efter barnens avslutning den 19 december anordnades julbord i form av
knytkalas. Trots rådande pandemin flera familjer kom med var sin rätt och de
ca. 30 personer som var närvarande dukade bordet med sina rätter. Kvällen
avslutades med lyckönskningar inför nya året och att pandemin skulle ta slut
under kommande året.
Representanter från Assyriska Kvinnoförbundet som var närvarande
framförde stor tack till AKC:
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Tack till AKC
Vi tackar Assyrien Kultur Center
för julbordet idag, den 19
december 2021 och för ett fortsatt
samarbete.
Hulya Sinemli
Assyriskakvinnoforbundet.se
Skrivet 2022-01-03

Fr. v.
Rahel Poli, Zekiye Cansu,
Hulya Sinemli, Aziz Poli
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Dagcenterverksamhet Dawmo
Verksamhet för Seniorer
Inledning av: Aziz Poli

Dawmo är namnet på Dagverksamheten för äldre som bedrivs av Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka. Den startades år 2006 och sen dess är verksamheten i
gång och utvecklas varje år som går. Syftet med det är att aktivera våra äldre,
skapa gemenskap och nöje i gruppen genom att träffas regelbundet i
föreningens lokaler.
Under tiden har våra äldre haft massor med aktiviteter bland annat; rörelse och
dans, umgänge, matlagning, föreläsningar, utflykter, resor utomlands,
studiebesök, fester, frågesport, bingo, tävlingar och med mera fram till starten

på pandemin Covid-19 som började sprida sig i Sverige mars 2020. Perioden
mellan mars-20 till september-21 tog föreningen paus på äldre verksamheten
och full följde FHM:s restriktioner och rekommendationer och avvaktade
utvecklingen på pandemin.
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Första aktiviteten som Dawmo gjorde efter den långa pausen blev under
Seniorveckan (20–24/09 2021) som Botkyrka Kommuns Fritidsförvaltningen
tillsammans med andra föreningar som bedriver seniorverksamhet inklusive
AKC. Under den veckan planerade vi flera aktiviteter för alla seniorer som bor
i kommunen. Assyrien Kulturcenter har varit med seniorveckan sen några år
tillbaka både i planering och genomförandet av aktiviteterna som alla var
överens om. Under årets vecka tog AKC och andra aktiva på sig att ansvara
för utflykten (23/09) till Lida Friluftsområde där vi skulle ha promenad,
grillning med levande musik.

AKC lagade mat för
ca 70 personer varav
omkring 40 från
Dawmo som tog sig
dit
både
med
abonnerad buss och
privata bilar. Dagen
blev en succé trots
vädret.
Alla deltagare var
glada och ville ha
flera
liknande
aktiviteter till nästa
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år. Våra Dawmo medlemmar frågade om vi kunde starta aktiviteterna som alla
längtade efter på nytt.
När regeringen och FHM lättade på en del av restriktionerna i slutet av
september 2021 kom vi överens tillsammans med AKC styrelse om att starta
verksamheten igen i början av oktober. Under första träffen (05/10)
diskuterade vi med Dawmo deltagarna om hur vi ska fortsätta med
verksamheten. Vi beslutade:
- att mjukstarta med en dag i veckan i stället för två tills vidare
- att avvakta utvecklingen av pandemin
- att alla ska fullfölja rekommendationerna
- att alla som vill vara med är vaccinerade
Verksamheten fortsatte framtill omikronvarianten av Covid-19 dök upp.
Därför avslutade verksamheten (07/12) en vecka tidigare än planerad p.g.a.
risk för utspridning av viruset. Uppslutningen till verksamheten var stor och
dagssnittet är 35 deltagare. Under perioden hade vi: nyhetsbevakning,
språkinlärning på assyriska och svenska, rörelse och dans, föreläsningar,
utflykter, bingo, fest och matlagning med gemensam lunch.

Verksamhet för medlemsseniorer

Syftet med verksamheten för medlemsseniorer är att träffas, umgås, ha det kul
tillsammans och samtidigt göra olika aktiviteter i föreningsregi.
Seniorträffarna startades för ca ett år innan Covid-19 pandemin började.
Målgruppen blev dem medlemmar som är över 60 år och vill sysselsätta sig
med något roligt och vettigt.Sedan starten förutom perioden mellan mars-20
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till mars-21 samlades vi på onsdagar varje vecka. Deltagarna gör det dem
tycker om gemensamt. Exempel på aktiviteterna vi gör är bland annat:
diskutera aktuella frågor både interna och generella, laga mat och äta

tillsammans, göra utflykter och studiebesök, planera för nästkommande
vecka, stötta föreningens styrelse med deras praktiska arbete och hjälpa
Dawmo-gruppens verksamhet samtidigt ha det roligt. I snitt har vi haft mellan
9 och 17 deltagare varje tillfälle.

Aziz Poli
Ansvarig för verksamheten
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Punkter från verksamhetens dagbok
- Tisdag 29/9–2020, kl. 10 på begäran av Dawmo deltagare startas
verksamheten på prov
Men pga för få deltagare har deltagarna som var i föreningen begärde att
skjuta upp verksamheten till längre fram i tiden.
Ansvarig: Aziz Poli 070 734 26 06

- 2021-09-20 – 24, Botkyrka kommun har genomfört Seniorveckan.
AKC ställde upp med grillservering torsdag den 23/9 i Lida. 25 av våra
medlemmar fick även komma till Lida och varit med på aktiviteter.
(Läs mer om detta nedan)
2021-10-05, ny start för Dawmo! Ansvarig: Aziz Poli 070 734 26 06
Efter upphävda restriktioner har Seniormedlemmar i samråd med styrelsen
beslutat att starta verksamheten. Aziz Poli och Jeanette Kahlaji informerade
att man ska vara försiktig trots upphävda restriktioner. Uppmanade de som
inte tog vaccin skall göra det och att ta sitt ansvar mot sig och mot de andra.
Deltagarna tog informationen positivt.
Beslutades att köra en dag i veckan – tisdagar – året ut. På nya året kommer
man att diskutera om man ska köra två dagar i veckan.
2021-11-02
Ghadia en
kvinnlig
gäst från
Libanon
som
gästade
några
gånger Dawmo verksamheten blev imponerad. Hon fick tillfälle att berätta om
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en välgörenhets verksamhet som hon bedriver i Libanon.
2021-11-02 En grupp på 13 personer från assyriska Föreningen i
Södertälje har kommit på besök till Dawmo verksamheten för
erfarenhetsutbyte. Gruppens ledare Elisabeth Besara informerade om den

nystartade Dagcenterverksamheten i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje.
Dagen avslutades med fika, tilltugg och danser.

2021-11-09 Språkkurser började. Vi lärde oss både assyriska och svenska
2021-11-16 Vi diskuterade klimatfrågan och hur kan man hjälpa till hemma
lokalt.
2021-12-07 avslutning för det här året. Med fest och olika aktiviteter
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Verksamhet för Seniormedlemmar

- Den 24 februari 2021 Beslutades att fortsätta med verksamheten på
onsdagar kl 10 - 14 ev. längre vid behov
Ansvarig: Aziz Poli 070 734 26 06
P.g.a. FHM regler genomfördes verksamheten i begränsade antal – två dagar i
veckan vid vissa perioder.
Under perioden 24/2 – 8/12–2021 genomfördes verksamheten 25 gånger och
totala antalet deltagare var 295 personer.
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Bilden ovan: den 27 oktobewr 2021, Seniormedlemmar genomförde ett
besök till Restaurang Kallfor utanflr Södertälje.
Bilden nedan: Den 17 november 2021, Seniormedlemmar genomförde ett
besök till Pizzerian i Hallunda där man åt Pizza tillsammans.
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Seniorveckan 20–24 september 2021

Sedan flera år har Botkyrka kommun anordnat Seniorveckan för att hedra och
uppmärksamma Seniorernas vikt i samhället.
En inspirerande vecka fylld med aktiviteter för de som är seniorer i Botkyrka.
Delta i bussturer, föreläsningar, idrott, filmvisningar, digitala aktiviteter och
mycket mer! Allt var gratis, men vissa aktiviteter kräver anmälan.
Alla aktiviteter under veckan följdes av Folkhälsomyndighetens råd.

AKC:s medverkande
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Även AKC har medverkat i olika aktiviteter. Bl.a. ansvarade för
grillserveringen som genomfördes torsdag den 23 september i Lida
Friluftsgården.

Kommunen anordnade en busstur till Lida. Ca. 25 personer från AKC fick åka
buss och för grillen ansvarade en grupp medlemmar som några dagar tidigare
förberedde kött och kyckling på spett för att i Lida grilla och servera de ca. 70
personer som komm till Lida med buss och på andra sätt.
Ett stort tack till: Aziz Poli, Edvart Kerimo, Murat Poli, Simon Poli, Ashur
Kerimo och George Baryawno som ställde upp för grillserveringen.
Carina Savborg från Botkyrka
kommun som ansvarade för
hela Seniorveckan projektet
framförde ett stort tack till
AKC gruppen som lyckades
briljant med grill serveringen.
Och även för det fina
engagemanget som föreningen
visat under veckan.
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Rapport Covid-19 projekt
19 & 26 oktober
Covid -19-att förebygga negativa
effekter

Bakgrund
I mitten av oktober 2021 fick Assyrien
Kulturcenter i Botkyrka (AKC) från
Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) förfrågan om att genomföra ett projekt
för att förebygga effekter av Covid -19.
Samma förfrågan fick även Inanna
Familjeföreningen. Projektet finansieras
av SIOS– Tillsammans mot pandemin
som står för etniska organisationer tillsammans)
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Den 12 oktober har AKC skickat avsiktsförklaring till SIOS för att,
tillsammans med Inanna Föreningen genomföra projektet. Även Inanna
skickade avsiktsförklaring dagen efter.

Utifrån direktivet från SIOS har föreningarna anordnat flera aktiviteter.
Den första var den 19 oktober 2021 kl. 10:00-15:00 där vi hade 42 deltagare diskussion med målgruppen om hur det har varit sedan Covd -19 pandemin
tog fart våren 2020.

Aziz Poli från AKC och Dinka Elia från Inanna höll information om
pandemin och därefter följdes med frågor och diskussion. Målgruppen var
positiv till mötet och fick tillfälle att ställa frågor och berätta om sina
upplevelser under dessa två åren.
Den andra aktiviteten var den 26 oktober 2021 kl. 10:00-15:00 som bestod av
föreläsning om vikten av att vaccinera sig.
Föreläsningen hölls av Nadia Touma som arbetar på MedHelp. Det var ett
givande föreläsning där deltagarna ca. 35 personer fick möjlighet att föra ett
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mycket positiv och information diskussion med Nadia. Informationen hölls på
arabiska. Även denna dag Aziz och Dinkha ställde upp och hjälpte Nadia med
föreläsningen.
Dagen avslutades med olika
lekar. Föreningarna bjöd på fika
och frukt.
Sammanfattningsvis kan vi säga
att det hölls information om
pandemin, dess konsekvenser
och vikten av att vaccinera sig.
Tack till SIOS och Assyriska
Kvinnoförbundet
som
gav
möjlighet till våra föreningar att
föra fram informationen.

Dinkah Elia
Inanna Familjeföreningen

Norsborg den 30 oktober 2021

Aziz Poli
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka
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Nineveh Baryawno Baresso (medlem i AKC)
prisas för sitt goda ledarskap
2021-02-09, Region Stockholm på Linkedin:
Pristagare av Gyllene Äpplet 2020
Stort grattis till Nineveh Baresso och Jimmy Stenmark vinnare av Gyllene
Äpplet 2020! Ledarpriset går till Nineveh Baresso som är kurator och
enhetschef för enheten för kuratorer och psykolog på Södertälje Sjukhus
AB. Medarbetarpriset går till Jimmy Stenmark, tillförordnad
verksamhetsutvecklare
vid
Karolinska
Universitetslaboratoriet,
Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer i nyheten nedan, där finns
intervjuer med bägge pristagarna. #gylleneäpplet #ledarpris
På bilden:
Nineveh Baresso
visar sitt
ledarpris, ett
äpple i konstglas
och ett diplom
med juryns
motivering.

Nineveh prisas för sitt goda ledarskap
Hon har arbetat på Södertälje sjukhus i 13 år och de senaste fyra åren som chef
för sjukhusets kuratorer och en psykolog. Nineveh Baresso har utvecklat sin
grupp och fått så goda betyg av medarbetare och chefer att hon nu har fått ta
emot Gyllene Äpplets ledarpris*.
Det finns många goda exempel på hur Nineveh med sitt ledarskap har
utvecklat sina medarbetare till att bli mer närvarande på avdelningarna. Hon
har initierat och utvecklat de personalstödjande insatserna under pandemin
och säkerställt PKL-organisationens hållbarhet med en stor och växande
grupp krisstödjare.
- Nineveh har ett ödmjukt och prestigelöst sätt att leda som bidrar till att hon
kan lyfta sina medarbetare till att våga ta sig an nya och utmanande uppdrag.

63
Hon kan inspirera andra att se bortom sitt uppdrag för att utveckla
verksamheten och är en fin förebild, säger Anna Wik Bringby,
verksamhetschef för VO Paramedicin.
Själv blev Nineveh förvånad över sitt pris. Hon vill poängtera att det är hela
gruppen som ska ta åt sig äran av vinsten. Några exempel på hur medarbetarna
vågat ta sig an nya och utmanande uppdrag är att kuratorerna och psykologen
vågat kliva fram i de personalstödjande insatserna under våren och bidragit
med kunskap och kompetens genom gruppreflektioner, föreläsningar och
utbildningar till personalen. Genom medarbetarnas höga närvaro,
engagemang och patientens bästa i fokus, har de blivit en självklar del av
avdelningarnas och mottagningarnas team kring patienterna.
- Jag trodde verkligen att min chef Anna Wik Bringby, som är en stor förebild
för mig, skulle vinna. Vi nominerade henne också för att hon har gjort ett så
bra arbete med att lyfta hela Paramedicin. Att jag fick priset känns jätteroligt.
Jag ser det som att det är jag och min grupp som har får priset tillsammans. För
det hade aldrig gått utan en så härlig grupp som jag är väldigt stolt över.
Juryns motivering till Ninevehs pris lyder:
”Ninevehs ledarskap visar vägen till samverkan över gränser och utgår alltid
utifrån patienternas bästa i hela vårdkedjan. Nineveh är proaktiv, prestigelös
och inspirerar sina medarbetare att aktivt vara med och utveckla
verksamheten. Med sitt ledarskap har Nineveh förändrat sjukhusets grupp av
kuratorer och psykolog till att bli en självklar del av avdelningarnas och
mottagningarnas team kring patienterna.”
* Gyllene Äpplet delas ut årligen av Region Stockholm. Syftet är att
uppmärksamma och belöna medarbetares och chefers förbättringsarbete.
Ledarpriset är en ny kategori för i år.
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Assyrisk litteratur 2021
Hujådå blir fristående tidning
Efter att ha drivit en medlemstidning i fyra
decennier har förbundets riksombudsmöte
antagit ett förslag som innebär att ARS inte
längre äger eller driver tidningen Hujådå.
Tidningen övergår istället till Assyriska
Medieinstitutet som kommer att driva och
utveckla tidningen mot en internationell publik
tillsammans med befintliga Assyria TV.
Förbundet har fortsatt goda möjligheter att föra ut sina budskap i sina egna
kanaler i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram) samt på den egna
hemsidan
Assyriska Riksförbundets nyhetsbrev
2021-05-05

Nystart för Hujådå
efter 43 år
Ny ägare, ny webbadress
och fler språk när Hujådå
blir Huyada.
Det första numret av
tidningen Hujådå gavs ut
för 43 år sedan, den första
maj 1978 av Assyriska
Riksförbundet. Sedan dess har tidningen genomgått en rad förändringar och
getts ut som månadstidning, kvartalstidning för att slutligen bli renodlad
webbtidning.
Sedan mars i år ägs tidningen inte längre av Assyriska Riksförbundet utan av
Assyriska Medieinstitutet som även driver Assyria TV. Nu inleds en ny fas i
den 43-åriga tidningens historia. Tidningen byter officiellt namn från
Hujådå till Huyada och den nya webbadressen blir huyada.com. Logotypen
justeras därefter.
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Fler språk
Den andra stora förändringen blir att
tidningen återigen kommer att
publiceras på fler språk. Sedan
starten 1978 och under flera
decennier gavs tidningen ut på
assyriska,
svenska,
arabiska,
engelska och turkiska. Med åren
avtog behovet av andra språk och
tidningen har sedan flera år tillbaka publicerats endast på svenska. Nu går
tidningen tillbaka till flerspråkig publicering med sikte på att bli den främsta
assyriska nyhetssajten för assyrier världen över.
www.hujada.nu Redaktionen
2021-05-05

Februari 2021
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Nya upplagor av två verk från Gabriel Afram
Författaren, lexikografikern och
journalisten Gabriel Afram har
kommit ut med nya upplagor av två
av sina verk, Fursten på assyriska
och boken Nuhore Bdhire.

Den
legendariska
ledaren
Gabriel Afram översatte klassikern Fursten av Nicholio
Machiavelli till klassisk assyriska redan år 1993. Nu
snart tre decennier senare har han återgått till sin
översättning och bearbetat den. Den nya upplagan har
fått vokaliserad text och språket har omarbetats på sina
håll och reflekterar författarens egen utveckling i
assyriskan sedan den första utgivningen. I slutet av
boken finns även inlägg från fyra språkkunniga assyrier om översättningen.
“På den tiden skrev jag översättningen för hand och skickade den per brev
till Elyo Dere [Assyriska riksförbundets dåvarande tryckeri i Jönköping.
Red. anm.], förklarar han för Hujådå om den enorma skillnaden i
utgivningen mellan då och nu.
Den andra nygamla boken har titeln Nuhore Bdhire vilket kan översättas till
“Tankar om överlevnad” och består av tidigare utgivna artiklar av
författaren. Den nya upplagan har fått en modernare typsättning och ett
tillägg i form av en analyserande text om det senaste amerikanska valet.
Till Hujådå uppger Gabriel Afram att han för närvarande arbetar med en
diktsamling för att ge ut sina utspridda dikter i ett enda samlingsverk, men
han blickar ännu längre fram:
“Mitt nästa stora projekt är min svensk-assyriska ordbok. Det var 16 år
sedan den kom ut. Jag arbetar kontinuerligt och förbättrar innehållet. För
detta syfte har jag sedan två års tid studerat hebreiska intensivt och idag
klarar jag att läsa och förstå någorlunda bra”.
Gabriel Afram uppger att han planerar att ge ut den nya upplagan av den
nyskapande ordboken år 2025.
Fursten och Nuhore Bdhire finns att beställa på Tigris Press.
Publicerad: 2021-02-02
www.hujada.nu
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2021-02-26
Folksagoberättande var
en tradition som gick i
arv från far till son
under perioden då folk
levde i byar, innan
storstadssamhällena
byggdes upp.
Under den tiden var
folksagorna väldigt populära och berättades dagligen i Mesopotamien
Nu är de klassiska sagorna från fler tusenåriga kulturarv äntligen ute.
Sagorna har översatts till svenska så att en ny generation kan ta del av en rik
berättarkultur och tradition.
Vid frågor och beställningar
Kontakta oss.
www.arjovi.com
aydinbesim@hotmail.com
Pris: 150 kr
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Han har tecknat ned sin
födelseorts historia
Svensk-assyriern Murat Akpinar har
tecknat staden Kfarborans historia för att
den inte ska falla i glömska.
I en lång intervju på Assyria TV har Murat Akpinar berättat om vad som
drev honom att till slut fatta pennan och börja skriva en bok för första
gången. Själv född och uppvuxen i den assyriska småstaden på den norra
delen av Turabdinregionen i Assyrien, hade han memorerat mycket av den
muntliga informationen om Kfarboran från äldre generationer.
– Jag har i många år haft ett stort intresse för staden Kfarboran och den
gamla generationen som levde där. Det var det som gav mig idén att skriva
boken, just för att föreviga och sätta Kfarboran på kartan, men också för att
föra vidare det som våra förfäder har skapat”, skrev han på sin facebook-sida
i samban d med släppet av boken.
Kfarboran var en av få större orter i
Turabdin
och
administrativ
centralort. En gång i tiden nästan
uteslutande bebodd av assyrier
finns idag inte en enda av
ursprungsbefolkningen
kvar.
Majoriteten
av
befolkningen
mördades eller fördrevs under
folkmordet av den turkiska makten
och de lokala kurderna. Hela 36
närliggande kurdiska byar anföll
och slaktade alla assyrier de kunde hitta. De överlevande assyrierna fortsatte
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att uppleva mord och övergrepp efter folkmordet. De sista assyrierna, de
flesta äldre, lämnade i slutet på 70-talet efter ett mord på en äldre assyrier på
öppen gata. Mordet på Andravos Lahdik kan ses som den sista akten i den
etniska utrensning som kulminerade i det assyriska folkmordet 1915.
Mordet
på
Andravos Lahdik
1978 drev ut de
sista assyrierna
från Kfarboran.
Förövarna nöjde
sig dock inte med
mordet
utan
skändade
även
hans grav efteråt.
Idag är staden
uteslutande kurdisk och en rekryteringsbas för terrororganisationen PKK.
Den turkiska staten ändrade stadens namn till Dargecit medan kurdernas
inflytande sedan länge förvanskade det assyriska namnet från Kfarboran till
Kerburan. Det enda som vittnar om ursprungsbefolkningen idag är ett par
förfallna kyrkor och gravgårdar, som plundras och krymper när lokala
kurder passar på att bygga på delar av gravgårdarna. Den etniska
utrensningen fullbordades för femtio år sedan medan den kulturella och
historiska utrensningen av stadens assyriska arv pågår än idag.
Murat Akpinar är väl medveten om kampen om stadens historia och
föresatte sig därför att nedteckna det han vet innan det är försent.
– Boken är långt ifrån perfekt, jag har skrivit den helt själv utifrån mina ord
och med den fakta jag tagit fram. Jag hoppas ändå att den ska uppfylla dina
förväntningar och att boken kan bli ett bra underlag att bygga vidare på”,
skrev han i samband med releasen.
www.hujada.nu

Publicerad: 2021-03-10
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The Vegan Assyrian Cookbook is the first of its
kind to offer delicious, nutritious, healthy
Assyrian Vegan Recipes without sacrificing
flavor and nutrition. Families looking for meat
alternatives will learn how to cook gourmet food
using exotic herbs and spices that can be easily
found and serving healthy and delicious meals
for a fraction of the time and cost of traditional
meat recipes. These recipes are great for fasting
from meat and dairy and come handy for Lent.
Biography
Ann-Margret Yonan was born in Assyria
(today's Iraq). She is the daughter of the
Assyrian scholar, author, poet, and teacher
Youab I Yonan. She graduated from California
State University, Northridge with a bachelor’s
degree in Sociology. Her graduate thesis is
published online by the title Conducting
Research on the Assyrians of Northern Iraq. She
is the author of Gilgamesh, A Children's Fairy Tale, the First Assyrian Reader
for English Speakers, Authentic Assyrian Recipes Cookbook, and Biography
of Rabee Youab I Yonan as well as the editor of her father's book, The Age of
Hardship, and her brother Edward's books the Legend of the Black Jaguar and
June.
She is also known for her numerous television shows on AssyriaSat, spanning
over 25 years, where she presents educational, historical, and cultural
programs for the Global Assyrian community. Additionally, Ann-Margret has
written numerous articles on Assyrian culture, history and religion and can be
found on SpeakAssyria Facebook.
Ann published her first Cookbook in 2019, Authentic Assyrian Recipes
Cookbook, which documents traditional Assyrian recipes with an emphasis
on authentic Assyrian flavors and healthy cuisine. Her latest cookbook, The
Vegan Assyrian Cookbook was recently published on amazon and is now
available.
All of her books can be found on Amazon.com
March 2021
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Högskolorna i övre Mesopotamien
Kära vän!
Vill du veta mer om den
syrisk ortodoxa kyrkans
ursprung, organisation
och tidiga idéutveckling
samt om de allra äldsta
kristna högskolorna i
städerna;
Edessa,
Qarttemin och Nsibin i
nuvarande Turkiet? Av
somriga
sedd
som
”världens första universitet”,
och
dess
detaljerade statuter för
studenternas uppförande.
Förordet till boken är
skriven av David Gaunt
professor emeritus i
historia vid Södertörns
högskola.
Rekommenderar att läsa
boken: Högskolorna i
övre Mesopotamien: Del
I Edessa, Nsibin och
Qartémin
I boken Högskolorna i övre Mesopotamien: Del I Edessa, Nsibin och
Qartémin har redaktören Jan Bet- Sawose samlat åtta lärda artiklar rörande
de allra äldsta kristna högskolorna.
Trevlig läsning!
Anna Melle
2021-04-14
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New book about Naum Faiq Palak
Description
Few Assyrians today can measure up to the
breadth of popularity that followed Naum
Elias Faiq Palak across his homeland and the
diaspora. And yet, only a few people today
have actually read his writings, and even less
so for his work in his own native language.
Today, at best, we might recognize Faiq Palak
through the lens of only a handful of articles
published across Assyrian magazines and
books. We may even recognize some of his
work beautifully transformed into song.
A testament to his
popularity is the
frequent use of his
Turkish
last
name, Faiq, which he
used in his widely
read Turkish and
Arabic texts and
works—but in his
texts written in Syriac
he consistently used
his Assyrian last
name, Palak. Despite
the familiarity we
may have about
Naum Faiq, there is
much more to discover when we orient ourselves within his frame of mind,
and within his preferred language, Syriac, that is, when we explore
Naum Palak.
Why was he so popular, both in his time and in ours? What does he write
about those merits such attention? Naum Faiq Palak, a native of Omid, was
the founder of the civil organizati on Cirutho (Eng. Awakening) in the city
of Omid. This organization quickly grew in membership, and local branches
began popping up in cities like Kharput, Mardin, Midyat, and Mosul, as well
as in the cities of the Assyrian diaspora in the United States, namely, New
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Jersey and New York. The popularity of Cirutho transcended the primary
lingual, confessional, and geographical divide that Assyrians found
themselves in, that is, it was well received by both Western and Eastern
Assyrians.
Through his active role in Cirutho and through his publications Kawkab
Madenho (1910–1912, Omid), Bethnahrin (1916–1920,1922–1930),
Cirutho (1909–1915, New York), for which he was a prolific contributor,
and Huyodo (1920–1921, New York), for which he was editor in chief, he
called for a national awakening and unity, regardless of one’s church
affiliation. Through these publications Palak expressed the importance of
education, printing houses, and the continued use of Syriac as the native
language for Assyrians of his time. With the writings and poetry collected in
this book, Naum Faiq Palak’s call for these noble ideals may once again be
heard by Assyrians of today.
Shortly after his death in the United States on February 5th, 1930, many of
his poems and songs were changed and falsified; Othuroyo was changed
to Suryoyo. As the reader will notice, the division that we see today with
different appellations like Othuroyo, Suryoyo, Oromoyo, and Kaldoyo is a
non-issue for Palak; in fact, he uses all of the above terms without any real
distinction. In English, he advocated the term Assyrian.
This volume is unique as it presents nearly a ll of Naum Faiq Palak’s
articles, letters, and poems, as published in the magazines noted above, and
from other sources such as handwritten documents, books, and other
periodicals. I began to collect this source material over 20 years ago, as I
sought more information about who he really was, what his literary heritage
looks like, and what his role was in the birth of the Assyrian national
movement. I collected most of the material in this book when I was Project
Manager for the Modern Assyrian Research Archive (MARA), a mission
which took me to several archives, libraries, private collections,
organizations, monasteries, and churches in the United
States, the Middle East, and Europe.
I welcome you to take part in my journey to explore the
persona of Naum Faiq Palak, and my subsequent
efforts to put together this collection, the sweet fruits of
many years of hard but fun and interesting labor.
True to Naum’s call, all the contents of this book are in
Syriac.
Tomas Beth-Avdalla, Editor & Pubilsher
2021-06-21
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Documenting history, culture and traditions since the Assyrian exodus has
never been more vital. This book was certainly not easy to write, while
Assyrians are dispersed in all four corners of the world their ancient
language, culture and traditions are slowly melting away without a strong
presence in their homeland, so we explore traditions dating back 7000 years
slowly fading away while others they still embrace until today. I am very
excited to announce that my new book will be launching soon.
November 2021
------------------------------------------------------------------------------------------
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Ny Assyrisk
Kids
SONGS book

Shlomo,
Jag vill berätta att jag har
skrivit en barnbok på 147
sidor som heter ”Kids
songs book” det är
barnvisor på suryoyo. Går
att beställa från
kinoraab@gmail.com .
Ni får information och
smakprov på boken.
All gott till er alla.
Med vänliga hälsningar, Nursel Awrohum - nursel.Awrohum@sodertalje.se
2021-09-28
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Otroligt glädjande nyhet!
Assyriska kvinnoförbundets styrelse har valt att ge ut en bok som
dokumenterar de senaste 40 åren och jag fick uppdraget att sammanställa
och skriva boken som heter:
De första fyrtio åren i Sverige
– ett stycke av Assyriska kvinnoförbundets historia 1980–2020
Sammanställd av
Anna Melle
Boken går att beställa från: www.assyriskakvinnoforbundet.se
info@assyriskakvinnoforbundet.se

Ett framgångsrikt Assyriskt Kvinnoförbund också i framtiden
År 2020 är ett jubileumsår för Assyriska kvinnoförbundet! Det är 40 år
sedan Assyriska kvinnoförbundet bildades som organisation i Sverige och
på grund av Coronapandemin har detta inte kunnat firas ordentligt, men
firandet planeras att genomföras i år 2022.
Det här är en bok om en av Sveriges äldsta och största etniska minoriteter
och dess verksamhet i fyrtio år i Sverige. Det finns mer än 100 000 assyrier i
Sverige. Assyrierna organiserade sig tidigt i Sverige i föreningsliv och har
bedrivit olika verksamheter som assyrisk kultur, musik, sång, folkdans,
konst, teater, olika barn-, ungdoms- och kvinnoaktiviteter för att värna det
flera tusen år gamla rika assyriska kulturarvet och föra det vidare till nästa
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generation assyrier. Den här boken ska vara en hjälp och en tillgång för dem
som vill ta del av det assyriska folkets historia, kultur och Assyriska
kvinnoförbundets verksamhetshistoria och utveckling under de fyrtio år som
det verkat i Sverige.
Min förhoppning är att så många som möjligt, med hjälp av den här boken,
ska hitta det assyriska kulturarvet och dess unika skönhet som sträcker sig
många tusen år tillbaka i tiden. Att den ska få ungdomar att känna stolthet
över sin historia, kulturella och etniska bakgrund genom att bevara den
assyriska identiteten och föra den vidare till kommande generationer som
lever och växer upp i Sverige.
Jag hoppas också så klart att många läsare kommer att få en historisk
bakgrund om vilka assyrierna är och varför de blev tvingade att fly från sitt
hemland. Att folkets förfäder härstammar från det stora assyriska imperiet,
landet mellan de två floderna Eufrat och Tigris, det så kallade
Mesopotamien. Landet som är känt i världshistorien för bland annat sina
starka kvinnliga gudar och drottningar som Inanna, Ishtar och Shamiram.
Anna Melle,
legitimerad gymnasielärare,
författare och föreläsare om kulturmöten.
Januari 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------Shlomo” Collection of poems” is my last book in Assyrian language. The
book is 162 pages. Gabriel Afram
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I did it again!
Buch Nr. 2 über Naum Faiq. Diesmal auf
Deutsch.
Freue mich sehr nach etwa dreijähriger Arbeit
mein Buch "Naum Faiq & die Assyrische
Aufklärung" präsentieren zu dürfen. Auf über
380 Seiten habe ich Artikel aus verschiedenen
Sprachen (Osmanisch-Türkisch, Arabisch,
Syrisch, Englisch) ins Deutsche übersetzt.
Bald ist dieses Buch verfügbar und kann jetzt
schon vorbestellt werde:
www.abboudzeitoune.com

January 2022
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Världsartisten Habib Mousa tillbaka med efterlängtat
samlingsalbum
Lyssna här: https://orcd.co/50yearswithhabibmousa
Den assyriska
världsartisten Habib
Mousa har släppt det
efterlängtade
samlingsalbumet “50
Years with Habib
Mousa”. På albumet
finns hans många
välkända klassiker,
bl.a. låten “O
Habibo”.
Vi hörde honom sist
2001 när han släppte
albumet “Urhoy” och
fortfarande spelas hans
musik i assyriska hem
världen över. Hans
starka
texter
och
kraftfulla röst som
berör på djupet hos både gamla och nya lyssnare har tagit honom runt
världen. Mousa har på senare år bl.a. spelats i Sveriges Radio och framträtt i
Sveriges Television, assyriska fester och festivaler runtom i världen.
Ett par år tillbaka började processen med digitaliseringen av Mousas musik.
Ett urval av hans egna och lyssnarnas favoriter resulterade i en samling av 13
spår som restaurerats och re-mastrats i Stockholm. Att Habib Mousas musik
finns på alla digitala streaming plattformar var inget mer än en självklarhet
och väldigt efterlängtat. Nu kan musiken fortsätta att berika och inspirera
som den tidigare inspirerat många assyriska musiker och artister.
“50 Years with Habib Mousa”- albumet får en att känna sig varm och
nostalgisk och förenar återigen människor över hela världen.
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ܐܓܘܢܐ ܐܘܡܬܝܐ
ܶ ܰ
ܳ
ܽ
ܳ
ܫܬܘܙܰܒ ܶ
ܬܚܪܪ ܼܡܢ ܶܡ ܺ
ܘܢ ܰ
ܬܬܕܝܒܢܽܘܬܐ ܳ
ܘܓܠܘܬܐ ܽܟܘܠܢܳܝܬܐ ܼܡܢ ܥܠ
ܒܣܒܪܐ ܘܬܘܟܠܢܐ ܕܢ
ܳ ܶ ܰ ܳ ܺ
ܽ
ܶ
ܺ
ܽ
̈
ܿ
ܺ
ܰ
ܘܖܦܐ ܘܫܚܝܩܘܬܐ ܕܒܗ ܫܟܝܚ ܘܚܝܐ ܝܘܡܐܝܬ܆ ܘܐܦ ܠܐ
ܥܦܪܐ ܕܡܬܐ ܼ
ܘܡܢ ܛ ܴ̈
ܳ
ܰ
ܽ
ܺ
ܣܬ ܳ
ܶ
ܽ
̈
ܳ
ܳ
ܳ
ܶ
ܿ
̈
ܳ
̈
̈
ܰ
ܦܩܢܽܘܬܐ ܕܡܬܗ ܼܡܢ ܥܡܘܖܝܗ ܫܖܫܝܐ .ܒܩܨܬ ܡܥܝܣܬܐ ܘܛܠܘܡܘܬܐ ܟܠܗܝܢ܆
ܼܡ
ܳ
ܽ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
̈
ܺ
ܰ
ܽ
ܳ
̈
ܳ
ܺ
ܽ
ܳ
ܰ
ܳ
ܣܡܐ ܡܐܣܝܢܐ ܡܡܕܟܢܐ ܘܡܢܝܚܢܐ ܠܚܘܕܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܟܘܖܗܢܐ ܘܫܘܚܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܶ ܳ
ܰ
ܬܟܝܒܬܐ ،ܐܰ ܽܓܘܢܐܺ ،
ܳ
ܘܬܐ ܺ
ܘܩܘܡܐ ܺܕ ܳ
ܚܠܝܨܽܘܬܐܰ ،
ܩܪܛܝܩܝܐ
ܝܡ
ܚܘܒܐ ،ܠܐ
ܐܝܬܘܗܝ :ܐܘܝܽܘܬܐܼ ،
̱
ܳ
ܰ
̈
ܽ
ܳ
ܳ
ܽ
̈
ܰ
ܰ
ܰ
ܰ
ܽ
ܳ
ܘܚܘܒܐ
ܡܚܝܕܐ ܘܡܚܝܕܢܐ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܛܠܘܡܐ ܘܛܠܘܡܝܐ .ܡܕܝܢ ܆ ܒܐܘܝܘܬܐ ܼ
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ܳ
ܰ
ܰ ܽ
ܰ ܺ ܳ
ܶ
ܥܪ ̈ܝܖܝܶܐ ܘܛ ܽܠ ̈ܘ ܶܡܐ܆ ܗܟܢܐ܆ ܐܟܡܐ
ܒܗܦܟܐ ܗܘܐ ܢܰܘܦܐ ܠܬܟܬ ̈ܘܫܐ ܰܘܠܫ ̈ܒܝܐ ܕܒܝܬ ܒ
ܰ
ܽ
ܒܕ ܰ
ܥܪܝܖܝܐ ܺܒ ̈
ܥܒܪ܆ ܳܓ ܶܕܫ ܰܒ ̈ܫܢܰܝܐ ܿܗܠܝܢ ܬܘܒ܆ ܬܟܬ ̈ܘܫܐ ܰܒ ̈
ܓܕܫ ܠܗ ܰ
ܰܕ ܰ
ܝܫܐ ܕܠܐ ܳܣܟܐ܆
ܶ
ܽ
ܽ
ܳ
ܘܣ ܰ
ܽ
ܘܣܢ̈ܐܬܐ ܰܘ ܶ
ܠܡ ܰ
ܺ
ܝܫܘܬܐ ܶ
ܘܟܠܙܢ ܰ ̈ܝ ܺܕ ܽ
ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܰ
ܐܡܪ ܰܕܒܐ ̈ܘ ܳ
ܚܕܢܐ
ܝܒܪܰ .ܘܡ ܶܨܝܢܰܢ ܕܝܢ
ܽ
ܘܕܥ ܰ
ܽ
ܕܬ ܺ
ܕܟܠܗܘܢ ܐܰ ̈ܬܖ ܳܘܬܐ ܰ
ܝܪܐܩ ܽ
ܘܪܟܝܐ ܳܕܪܢܳܝܐ ܺ
ܘܢܕܝܢ ܰܒ ܽ
ܕܡܕܢܚܐ܆ ܰܡ ܽܠ ܶ
ܘܣܘܪܝܐ
ܬܚ ̈ܘܡܐ ܰܕܐܬܪܐ
ܺ
ܘܐ ܰܝܪܐܢ ܶ
ܽ
ܘܒܝܬܩ ̈
ܪܥܝܬܐ ܳ
ܘܕܝܬܗܘܢ ܐܰ ܳ
ܘܒ ܰ
ܘܖ ܳܕܝܐ ܢܳ ܽܩ ̈ܘܦܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝ ܰܬ ܺ
ܘܣ ܽܡ ̈ܘ ܰܟܝܗܘܢ
ܝܬܥ ̈ܖ ܳܒܝܐ
ܡܫ ̈ܚ ܶ
ܘܟܕܗܘ ܽܕ ܳ
ܬܟ ̈ܝܒܐ ܰ
ܥܗܝ̈ ܶܕܐ ܐܰ ܶܡܐܢܘ ܘܐܰ ܰ
ܒܩ ̈ܛ ܶܠܐ ܺ
ܣܪܚܘ ܶ
ܘܒܪܐܰ .ܥ ̱ܡ ̈ܡܐ ܺ
ܽܗ ܽ
ܘܒ ̈ܙܢܰܝܐ ܰ
ܠܦܐ
ܰ
ܰ
̈
ܕܣ ̈
ܽ
ܒܣܘܖܚܢܐ ܥܕܡܐ ܰܠܫܢ̈ܝܐ ܿܗܠܝܢ .ܘܥܠ ܐ ̈ܦܝ
ܘܖ ܳܚܢܐ ܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܘܬܘܒ ܐ ܶܡܐܢܘ
ܰ ܺ
ܶ ܰ
ܠܨܢܐ ܶ
ܳܥ ܴ̈ ̈ܩ ܳܬܐ ܘܐܽ ̈ܘ ܳ
ܘܩ ̈ܛܠܐ ܶܕܐܬܬܝܬܝܘ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܳܥܦ ܘܐܫܬ ܰܦܠ
ܽ ܳ
ܝܒܪܘ ܝ ܰ ܺܬܝܪ܆ ܐܠܐ ܳ
ܘܠ ܰ ܳ
ܡܣ ܳ
ܩܒ ܽܠܘ ܰ
ܘܡܬܝܐ ܘܠܐ ܣܟ ܶܐ ܰ
ܫܟܚ ܰܠ ܰ
ܶܘ ܶ
ܚܙܐ
ܐܬܡܚܠ ܰܚܝܠܗ ܐ
ܡܣ ܼ
ܶ
ܽ
ܽ
ܽ
ܶ
ܳ
ܰ
ܰ
ܽ
ܠܫܘܘܙܒܗ ܒܥܪܘܩܝܐ ܰܕ ܳ
ܠܓܠܘܬܐ ܼܡܢ ܐܬܪܗ܆ ܟܕ ܐܬ ܰܚ ܰܫܒ ܕܠܐ ܰܕܠܡܐ ܒܝܕ ܳܓܠܘܬܐ ܶܢܫܟܚ
ܽ
ܰ
ܺ
ܺ
ܽ
ܶ
ܘܫܛ ܰܘܠܡ ܳܪܕܐ ܠܩܘܕܡܐ ܶ
ܠܗ ܺܚܐܪܘܬܐ ܰܘܢܦܐܫܐ ܶ
ܘܢܫܬ ܰ
ܘܢܗܘܐܠܗ ܰܥܡܐ ܚܦܝܛܐ ܽ
ܒܕܘܡܝܐ
ܶ
ܶ
ܰ
ܽ
ܳ
ܺ
ܰ
ܽ
ܰ
ܕܓܠܘܬܐ ܰܥܡܘܛܬܐ ܣܒ ܰ
ܰ
ܕܥ ̱ ̈ܡܡܐ ̱ܐ ̈
ܚܖܢܐ ،ܐܠܐ ܰܥܡܚܒܠ ܠܐ ܐܬܒܝܰܢ ܘܐܣܬܟܠ ܳ
ܝܣܬ
ܽ ̈ ܳ ܶ ܴ̈
ܺ
ܳ
ܽ
ܳ
̈
ܿ
ܘܕ ܳ
ܘܓ ̈ܕܕܐ ܰܘܡܪܖܐ܆ ܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ ܒܝܬܩܒܘܪܬܗ ̱ܐܚܪܝܬܐ .ܗܠܝܢ ܰ
ܩܘܛܠܒܐ ܶ
ܐܟܘܬܗܝܢ
ܰ ܺ ̈ܶ ܳ ܽ ̈ܶ ܺ
ܰ
ܳ
̈
ܓܕ ̈
ܫܝ ܠܗ ܠܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢܝܕ ̈
ܰܣ ܺܓ ̈ܝ ܳܐܬܐ ܰ
ܚܝܠܐ ܫܠܝܛܐ ܛܠܘܡܐ ܐܝܣܠܡܝܐ ܕܥܠ
ܘܖܝ ܳܦܝܐ ܬܘܒ .ܠܐ ܺ
ܽ ̈
ܟܦܝܪܐ ܘܠܐ ܕܝܢ ܰܟܣܝܐ ܠܐܢܳܫ܆ ܰܕܥܕܡܐ
ܰܥܦܪܐ ܕܒܝܬܢܰܗܪܝܢ ܰܘܕܐ ܼ
ܳ
ܺ
ܕܫ ̈ܘ ܳ
ܝܢܟܕܗ ܶܢܝܢ ܐܢܝܢ ܚܕܐ ܒܬܪ ܐ ܺ
ܝܣ ܰܠ ܳܡܝܳܬܐ ܗ ܶܢ ܰ
ܢܘܬܐ ܐ ̈
ܠܝ ܰ ̈ܘ ܳܡܬܐ ܿܗܠܝܢ ܕܝܠܢ܆ ܽ
ܠܛ ܳ
ܚܪܬܐ
̱
ܼ
ܼ
ܝܚ ̈
ܘܫܢܬܐ ܒܬܪ ܐ ܺ
̈
ܒܢܝ ܳ
ܗܘܘ ܳܟ ̈
ܕܣܘܖܝܝܐ ܼܡܢܟܝܬ ܰܡ ܽ
ܦܖܰ ܽ
ܢܫܐ ܰ
ܚܪܬܐ܆ ܰܘ ̈
ܢܝܘܬܐ
ܘܒܠܐ
̱
̱ܰ
ܪܕܘܬܐ ܡܕ ܼܝ ܼ
ܰ
ܳ
ܺ
ܝܟܝܘܬܐ ܶܨ ̈ܢܥܳܬܐ ܙܢܳܢ ܳ ̈ܝܬܐܰ .
ܰܡ ܰ ܰ
ܺ ܳ
̈
ܕܣܘܖܝܝܐ ܐܢܘܢ ܢܰܒܥܐ
ܣܦ ̈ܖܚܝܐ ܰܡܘܕܥ
ܟܬܒܙܒܢܐ ܰܥܬܝܪܐ ܬܟܢ ܽ ܼ
ܡܕܝܢܳܝܘܬܐ ܘܬ ̈ܘ ܳܩܢܐ ܰܡ ̈
ܘܬܖܢܐ ܰܥ ̈
ܰܥ ܺܬܝܪܐ ܰܒ ܳܟ ܳܪܐ ܰܕ ܺ
ܬܝܖܐ ܠܥܳܠܡܐ ܰܘܠܡܕܢܚܐ ܰܓ ܳܘܢܳܐܝܬ܆ ܒܪܡ
ܼ
ܴ̈
ܺ ܽ
ܽ ܳ
ܰܰ ܰ ܰ ܳ ܺ ܰ
ܘܬܪܢܐ ܿ
ܝܬܢ ܰܠ ܰ
ܠܡܢ؟ .ܚܢܢ ܐܟ ܥܡܐ ܳ
ܬܘܚܬܐ.
ܚܕܢܳܝ ܙܢܳܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܝܩܪܢܢ ܡܪܓܢ
ܕܠܐ ܝ
ܶ
ܳ
ܽ
ܰ
ܰ
ܰ
ܶ
ܰ
ܳ
ܰ
ܐܠܐ  :ܚܠܦ ܕܢܣܟܐ ܕܐܢܫ ܢܒܪܐ ܠܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܟܪ ܕܠܝܬ ܆ ܒܕܠܐ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ܇
ܶ ܰ ܰ
ܳ
ܿ ܶ
ܠܬ ܽ
ܕܡܘܪܬܐ܆ ܼܡܛܠ ܰܕ ܺ
ܫܟܚܢ ̈ܖܚܡܐ ܰܚܝ ܽܘܣܬܢܽܘܬܐ
ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐ
ܙܕܩ ܕܚܢܢ ܠܢ ܶܢܒܪܐ ܠܗ
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
ܰ
ܢܣܟܐ ܶܕܢܫܬܚܠܦ ܪܘܓܙܐ ܘܐܟܬܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܳ
ܘܪܚܡܘܬܐ ܼܡܢ ̱ܐܢܫ .ܘܚܠܦ ܰܕ ܰ
ܠܣܢ̈ܐܐ
ܰ
ܰ ܰ
ܢܫܚܠܦ ܚܢܢ ܠܢ ܰܩ ܳ
ܰ
ܽ
ܘܥܠܝܢ܆ ܰ
ܠܚܘܒܐ ܰ
ܘܫܝܢܐ ܘܐܘܝܽܘܬܐ ܳܗ ܶܝܕܝܟ
ܕܡܝܰܬ ܐܟܬܢ
ܠܩܘܒܠܢ
ܼ
ܶ ܰ ܺ ܰ ̈ܰ ܽ ܳ
ܡܩܡ ܰܒ ܰ
ܘܙܬ ܶܢܐ ܰܘܡ ܶܨܝܢܰܢ ܰܠ ܳ
ܐܦ ̈ܝܗܘܢ .ܘܟܢ..
ܠܐ ܡܣܬܢܩܝܢܢ ܠܖܓ
ܺ
ܽ
ܺ
ܳ
ܳ
̈
ܶ
ܰܰ
ܶ
ܶ
̈
ܨܘܒ ܠܢ ̈ܨܒܬܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܦܐܖܐ܆ ܠܐ
 ...ܙܕܩܠܢ ܶܕܢܣܬܟܠ܆ ܕܐܢܠܐ ܚܢܢ ܢܫܬܘܠ ܘܢ ܼ
ܐܟܠ ܺ
ܠܡ ܰ
ܘܫܘܦܪܐ ܕܝ ܰ ܽܪ ܽ
ܠܡ ܰ
ܩܛܦ ܬܘܒ ܰܘ ܶ
ܘܩܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܶ
ܫܟܚܝܢܢ ܰܓܐܝܽܘܬܐ ܽ
ܶܡ ܺ
ܠܦ ̈ܐܖܐ ܼܡܢ
ܽ ܳ
ܕܒܘܣܬܢܰܢ..
ܐܝ̈ܠܢܐ
ܽ
ܳ
ܰ
ܽ
̈
̈
ܕܘܖܕܐ ܰܘ ̈
ܶ ...ܐܢܠܐ ܶܢܙܪܘܥ ܠܙܪܥܐ ܰ
ܕܗܒܒܐ܆ ܠܐ ܡ ܶܨܝܢܢ ܰܕܢܩܘܚ ܠܢ ܖ ܼܝ ܳܚܢܐ ܰܗܢܺ ̈ܝܐܐ ܘܐܦܠܐ
ܶ ܰ ܰ ܳ ܰ ̈ܶ ܰ̈ ܰ ܺ ̈ ܰ
ܝܖܐ ܕܬܕܐܐ...
ܶܢܚܕܐ ܘܢܪܘܙ ܒܚܙܬܐ ܕܓܘܢܐ ܙܗܝܐ ܫܦ
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ܰ ܽ ܳ
ܘܢܺܝܫܐ ܝܺܕܝܥܐ ܰܘ ܰ
ܝܘ ܰܬܢ ܶ
ܡܛ ̈ܖ ܶܦܐ ܘܕܠܐ ܺܐ ܳ
ܘܡܬܢܳ ܽ
ܗܘܝܢ ܽܥ ̈
ܘܠ ܳܫܢܰܢ ܰ
ܘܕܝܳ ܶܝܐ ܘܠܐ
ܝܩܪܐ ܆ ܘܠܐ
ܼ
ܳ
̈ܖ ܽܚ ܶ
ܿ
̈
ܰ
ܰ
ܘܡܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܬܐ ܗܠܝܢ.
ܴ̈
ܳ
ܰܛܘܪܐ ܰܚ ̱ܕ ̥ܬܐ܆
ܬܬܟܝܢ ܽ
ܕܡ ܳ
ܥܡ ܙܰܘܚܐ ܕܝܪܚܐ ܕ 12ܕܒܗ ܶܡ ܺ
ܘܗܕܢܐ ܰ
ܠܦܘܬ ܰܡ ܳ
ܘܠܕܐ ܐܰ ܳ
ܫܠܡܢܽܘܬܐ ܝܘܡ ܽܥ ܳ
ܠܗܝܐ܆
ܘܫ ܳ
ܒܪܬ ܰܘ ܰ
ܠܫܢܬܐ ܰܥ ܺܬܝܩܬܐ ܕܥ ܰ
ܚܕ ܳܬܐ ܳܡ ܳܪܢܳܝܬܐ ܽ
ܘܠܡܐ ܰ
ܘܐܦ ܽܫܘ ܴ̈ܪܝ ܰܫ ̱ܢܬܐ ܰ
ܐܥܒܪܬ ܰܥ ܳܡ ܿܗ ܕܝܢ
̱
ܶ ܰ ܳܽ ܽ ܳ
ܘܡܬܝܬܐ ̄
ܘܖ ܳܗܢܐ ܰܥ ̈ܛܠܐܽ ،ܒ ̈ܘ ܳ
ܳܥ ̈ܩ ܳܬܐܰ ،ܟ ̈ܦܢܶܐܽ ،ܟ ̈
ܘܫܪܶ ..ܡ ܺܟܝܠ:
ܠܒܠܐ ،ܘܡܬܬܪܚܩܢܘܬܐ ܐ
ܴ̈
ܽ ܳ
ܶ ܰ
ܳ
ܳ
ܰ
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
ܰ
ܰ
ܳ
ܠܐ ܡܢܥ ܠܗ ܟܝ ܙܒܢܐ ܠܡܫܬܝܢܢܘܬܐ ܘܠܫܠܡܐ ܘܠܚܕ ܼܝܘܬܐ ܐܘܡܬܝܬܐ ܚܠܦ
ܰܽ ܳ
ܶ
ܘܐ ̈ܠܡܐ ܽ
ܡܚܕ ̈ܕܐܰ ،ܩ ܳ
ܕܠ ܰ
ܘܩܒܠ ܰ
ܘܥ ܳ
ܘܙܬܢܽܘܬܐܳ ،ܥ ̈ܩ ܳܬܐܰ ،ܚ ̈ܫܐ ،ܘܐܽ ̈ܘ ܳ
ܕܡܝܰܬ ܐܟ ܚܕܐ
ܠܨܢܐ
ܪܓ
ܺ
ܶ ܰܰ
ܶ
ܳ
ܐܽܘܡܬܐ ܽܣܘܪܝܳܝܬܐ܆ ܘܟܢ ܥܡ ܰܕܣܛܪ ܼܡܢܢ ܬܘܒ ܬ ܶܐܒܠܐܝܬ ܒܙ ̈ܕ ܶܩܐ ܰ
ܫܘ ܴ̈ܝ̈ܐ؟ ܠܐ ܟܝ ܐܣܬܟܠܢ
ܘܒ ̈ܘ ܳ
ܥܕ ܰܡܫ܆ ܕܡܢ ܺܕܝܠܢ ܿܗܠܝܢ ܽܦ ̈ܘ ܳܠ ܶܓܐ ܽ
ܠܒܠܐ ܠܐ ܝ ܺ ܰܬܪܢ ܰ
ܘܩܕ ܼܝܢ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܰܒ ܽ
ܰ
ܠܚܘܕ
ܼ
ܰ
ܰ ܳ ܺ
ܽ
ܰ
ܽ
ܶ
ܶ
ܘܚ ̈
ܘܣܖ ܶܢܐ ܴ̈̈
ܳܓܠܘܬܐ ܰܚ ̈ܖܒܐ ܽ
ܘܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦ ̈ܖܥܢܶܐ ؟ ܒܪܡ  :ܬܘܢܺܐ ܶܕܢܗܦܘܟ ܠܢ ܡܕܥܐܝܬ
ܴ̈
ܺ
ܳ ܺ
ܰ ܽ
ܰ ܰ
ܺ
ܰ
ܰ
ܰ
ܳ
ܳ
̈
ܠܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܰܘ ܳ
ܟܬܒܙܒܢܐܝܬ ܳ
ܠܕܖܐ ܘܠ ̈ܫܢܰܝܐ ܰܕܥܒ ̈ܖܝ ܕܡܘܢ ܐܘܬܪܘܢ:
ܝ ܺ ܰܕܥܬܢܳܐܝܬ ܡ
ܘܢ ܰ
ܶ
ܬܒܝܰܢ!
ܺ ܳ
ܫܒܝܥܝܐ:
ܳ ...ܕܪܐ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܰ
ܠܟܘܢ ܰܥ ܺܫ ̈ܝܢܬܐ ܰܥ ܽܓ ̈
ܒܫ ̈
ܽ
ܕܗ ܶܝܕܝܟ ܳ
ܘܖܬܐ ܳ
ܕܐ܆ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ ܡ ܴ̈̈
ܘܖܝܳܬܐ ܳܕܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܡܘܠ ̄
ܕܗܢܝܢ
ܳ
ܘܡܝܐ ̄ ܺܒܝܙܰ ܳ
ܫܢ̈ܝܳܐ ܳ
ܕܦ ̈ܖ ܳܣܝܐ ܐ ܰܡܪ ̱ܐܢܳܐ ܰܘ ̈ܕܖ ܳ
ܢܛ ̈ܝܐ ܰܩܢܝ ̈ܝ ܰܚ ̈ܝܠܐ ܰܥ ܽܓ ̈
ܠܘܡܐ ܰܒ ̈
ܘܖܐ ܳܛ ̈
ܪܒܖܝܶܐ܆
ܼܼ
ܴ̈
ܽ
ܰܡ ܺܠ ܰ
ܠܚܝܳܐ[̈ .ܖ ܳ
ܰ
ܘܚܝܠܐ ܳܦ ܳ
ܠܝܠ ܶܡܢܝܳܢܐ ܰ
ܗܘܡܝܐ ܿܗܢܘܢ
ܝܣܛܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܥܡܐ ܽܣ
ܘܪܝܝܐ ܩ ܼ
ܽ
ܰ
ܶ
ܺ
ܰ
ܡܟܢܶܝܢ ܗܘܘ ܶܠ ܰ
ܳ
ܐܣܛ ̈ܖܛܝܽܘܛܐ ܬ ̈
ܡܗܝܢ ܰܘ ܰ
ܡܫ ܺ
ܠܝܘܡܢܐ ܰܩ ̈ܕܡܐ ܐ ܳܒ ̈ܗܬܢ ܰ
ܘܖ ܳܟܝܐ
ܠܡ ܰܕܥܕܡܐ
ܼ
ܳ
ܰ
ܘܡܝܐ] ܥܠ ̈
ܐܦܝ ܛ ܽܠ ܽ
ܒܫܡ̈ :ܖܽ ܳ
ܘܡܘܬܐ ܰ
ܘܒܪܒܪܝ ܽܘܬܐ ܺܕܝܠܗܘܢ ܕܥܠ ̈
ܣܘܖܝܝܐ܆ ܘܥܠ ܐ ܰܦ ̈ܝ
ܴ̈
ܿ ܽ
ܠܣ ̈
̈
ܒܝܫܐ܆ ܶܡܐܢܰܬ ܗ ܳܘܬ ܠܗܘܢ ܽ
ܘܥܦܘ ܳ
ܘܖܝܝܐ ܰܣܓܝ ܳ
ܣܘܖ ܳܚܢܰܝܗܘܢ ̈
ܠܗ ܪܘܚܗܘܢ
ܘܥ ܰܩܬ
ܼ
ܳ
ܡܢ ܺ
ܛܠܗܠܝܢ ܽܣ ̈
ܬܗܘܢ ܛ ܽܠ ̈ܘ ܳܡܬܐ ܺܒ ̈ܝ ܳܫܬܐ܆ ܥܠ ܿܗܠܝܢ ܘܡ ܿ
ܕܘ ܽ
ܥܒ ̈ܝ ܳ
ܘܖ ܳܚܢܶܐ ،ܒܝ ܰ ̈ܘ ܰܡܝ
ܼ
ܼ̈ ܳ ܶ ܺ ̈ ܰ ܳ ܶ ܰ
ܰ ܽ
ܰ
ܶ
ܰ
ܰ
ܽ
ܘܥܠܘ
ܥܘܡ ܰܪ ̱ܐܒܢ ܟܛܐܒ ܒܫܢܬ  640ܡ .ܦܬܚܘ ܐܘܪܚܐ ܠܛܝܝܐ ̄ ܐܝܣܠܡܝܐ ܘܐܬܘ ܼ
ܥܡܪܘ ܕܠܐ ܳ
ܩܪܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܆ ܰܒ ܶܕܙ ܰ
ܥܪܬ ܳ
ܶܘܐܬܝܰܬܒܘ ܰܘ ܰ
ܘܥ ܰܦܬ ܼܗܘܬ ܢܰܦܫܗܘܢ
ܽ
ܰ
ܳ
ܽ
ܳ
ܽ
ܳ
ܺ
ܰ
̈
ܕܣܘܖܝܝܐ ܼܡܢ ܛܠ ̈ܘܡܝܐ ܘܒܪܒܪܝܽܘܬܐ ܕܦ ̈ܖ ܳܣܝܐ ܰܘ ̈ܕܖܘܡܝܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܐܡܝܪܐ܆ ܰ
ܕܚܪܬܐ ܰܕܛܠܘܡܝܐ
ܰ ܺ ܽ ܶ ܰ
ܳ
ܫܬܪܪܐ ܰܡ ܽ
ܐܗܘ ܰ
ܬܒ ܰܪ ܿ
ܠܟܘܬܐ ..ܡܒ.ܡܟܬܒܙ .ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ»
ܘܡ ܽܦܘܠܬܐ܆ ܘܒܟܐܢܘܬܐ ܡ
ܰ ܳܽ ܳ
ܰ
ܘܬܐ܆ ܶ
ܠܛܘܪܥ ܰ ܺ
ܰ
ܠܒܝܬܢܰܗܪܝܢ܇ ܽ
ܒܕܝܢ
ܘܬܐ ܲܡܥܠܬܐ ܺܕ
ܐܝܣܠ ܳܡܝܽ ̥
ܡܝܬܝܢ ̥
ܰ ܽ ̈ ܶ
ܘܖܝܳܬܗ ܐܘܟܝܬ ܫܢܬ
ܐܟܡܐ ܕܝܕܝܥܐ ܼܕܡܢ ܫܢ̈ܝ ܰܡܥܰܠܬܐ ܕܐܝܣܠܡܝܘܬܐ ܠܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܠܩ
ܳ ܺ ܳ ܰ ܰ ܳ
̈ ܰ
ܡܫܝܢܽܘܬܐ܆ ܐܠܐ
ܠܝܘ ܳܡܬܢ ܿܗܠܝܢ܆ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐ ܚܙܐ ܢܦܐܫܐ ܘ
 640ܡ .ܥܕܡܐ
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ܐܡܢ ܟܝ ܫܢܰܬ ܒܟܒ  2022ܬܘܒ ܐܟ ܫܢ̈ ܳܝܐ ܰܕ ܰ
ܢܰ ܶ
ܥܒ ̈ܖܝ܆
ܰܐ ܲܘ ...؟

ܰ
ܐܘܡܬܢܶ ،ܢ ܽ
ܫܒܘܩ ̈
ܶܢ ܰܕܥ ܝܳ ܰܬܢ ،ܢܰܚܒ ܢ ܰ ܰ
ܠܗ ܼܘܠܐ ܰܘܠ ܶܨ ̈ܒ ܳܘܬܐ
ܦܫܢ  ،ܢܝ ܰ ܰܩܪ ܚܢܢ ܠܢ ̄ ܽܠ
ܽ ܺ
ܰܗ ܳܓ ̈ܳܓܝܳܬܐ ܳܥ ܽܒ ̈
ܘܡ ̈
ܘܖܝܳܬܐ ܕܠܐ ܳܚ ̈ܫ ܳܚܢ ܰܘ ܰ
ܩܢܘ ܳܡܐܝܬ ܘܠܐ
ܗܢܝܳܢ ܠܢ ܠܐ
ܡܣ ̈ܝܥܢ ܰܘܡܥ ܰ ̈ܕܖܢ ܿ ܼ
ܚܕ ̈ܕܐ ܰ
ܕܝܢ ܶܟ ܳ
ܢܫܐܺܝܬ ܐܟܡܐ ܕܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܆ ܶ
ܗܕ ̈ܝܖܐ ̈
ܘܠܒܢ ܰ ̈ܝܢܳܫܐ ܺ
ܘܢ ܰ
ܬܚ ܰܒܪ ܘܢܰܚܒ ܳ
ܥܖ ܼܝܡܐ
ܰ
ܝ ܰ ܺܠ ̈ܝܦܐ ܢ ܰ ܺܨܝ̈ܚܐ ܐܰܝܟܢܐ ܶܕܢ ܰ
ܬܥ ܰܕܪ ܘܢܺܐܬܪ ܡܢܗܘܢ.
ܽ ܳ
ܠܚܝܐ܆ ܐܰ ܶ
ܡܢ ܫܢ̈ܝܳܐ ܰܕ ܶ
ܘܒܕܢ ܐܦ ܥܡܗ :ܗ ܰܕܪܢܺ ،ܐ ܳ
ܡܚܝܕܐ ܳܦ ܳ
ܘܡܬܝܐ ܰ
ܝܩ ܰܪܢ
ܐܘܒܕܢ ܰܚܝܠܢ ܐ
ܼ
ܗܘܝܢ ܳܛ ̈ܥܝܳܐ ܢ ܰ ܺܫ ̈ܝܫܐ ܘܕܠܐ ܰܨܘܒܐܳ
ܨܚܢܢܰ ،ܗ ܳ
̱ܐܢܳ ܳܫܝܐܶ ،ܨܒܝܳܢܢܶ ،ܢ ܳ
ܝܡܢܽܘܬܢ ،ܠܫܢܢ ܘܐܦ ܳܡ ܰܬܢ܆ ܰܘ ܰ
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ܰ ܳ ܶ ܳܶ ܰ ܶ ܽ
ܨܒ ܳܘܬܐ ܝ ܰܕܥܬܢܳܐܝܬ ܰܚܟܝ ܳܡܐܝܬ ܰܘ ܰ
ܠܗܝܢ ̈
ܕܪܘܫ ܽ
ܠܟ ܶ
ܢܦ ܶܚܡ ܠܕܝܻ ܰܠܢ
ܥܠܗܕܐ܆ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢ
ܻ
ܼ
ܻ
ܰ̈ ܰ
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ
ܥܝܳ ̈ܕܐ ܰ
ܘܡ ܶ
ܰ
ܳ
ܰ
ܰ
ܳ
ܰ
ܰ
ܶ
ܽ
ܫܠܡ ̈ܢܘܬܐ ܰܥܡ ܕܟܢܫܐ ܕܒܗ ܚܐܝܢܢ ܘܢܫܬܐܣ ܠܢ ܥܬܝܕܘܬܐ ܘܚܝܐ ܐܟ ܥܡܐ ܘܐܟ
ܶ
ܒܓܘ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܰܒܬܪܝܨܽܘܬ ܢܳ ܽܡ ̈ܘ ܶܣܐ ܳ
ܰܫ ܳ
ܘܩܢ̈ ܶ
ܪܟܢܳܐ ܰ
ܕܥ ̈ܡ ܶܡܐ ܳܕܚܐܝܢ ܰ
ܘܢܐ ܕܝܻ ܶܠܗ ܰܕܐܬܪܐ܆ ܶܡܛܠ
ܻ
ܶ
ܶ
ܰ
ܳ
ܶ
ܰ
ܢܝ ܶܚܐ ܰ ܶ
ܠܫܬܐܣܬܐ ܰܕܥܠ ܿ
ܰܕܣܢ ܻܝܩ ܻܝܢܰܢ ܶ
ܝܗ ܶܢܫܬܬܐܣ ܘܢܻ ܶܐܚܐ ܰܠܢ ܰܚ ̈ܝܐ ̈
ܠܚܝܢ
ܡܫ ̈ܝܢܐ ܐܢܠܡ ܦ ܻ
ܽ
ܶ
ܳ
ܰ
ܰ
ܰ
ܘܫܛ ܰ
ܠܡ ܶܕܡ ܰ
ܘܥܒܕܝܢܰܢ ܽܟ ܶ
ܕܡܨܠܚ ܰܘ ܰ
ܡܫ ܰ
ܘܡܛܐܒ ܠܟܢܽܘܫܝܳܐ ܠܦܘܬ ܰܚܝܠܢ ܰܘܡܟܢ̈ܘܬܢ.
ܶ ܳ ܻ
ܳ
ܶ
ܶ
ܰ
ܰ
ܶ
ܽ
ܳ
̈
ܥܝ ܰܕܝܢܰ ،
ܒܡܫܠܡܢܘܬܢ  ،ܒܠ ܳܫܢܰܢܰ ،
ܐ ܳܠܐ ܳܙ ܶܕܩ ܠܢ ܕܠܐ ܶܢܛܥܐ ܰܘ ܶܕܢ ܰ
ܙܕܗܪ ܒ ̈
ܒܗܝܡܢܘܬܢ،
ܰ
ܘܡܟܬܒܙܰܒܢܰܢ ܰܒܕܗܢܽܘܢ ܶܐܢܽܘܢ ܶܫܬܐܣܬܐ ܰܚܣܝܢܬܐ ܰ
ܘܫܢ ܽ
ܪܕܘܬܢܰ ،
ܠܦ ܰ
ܰܡ ܽ
ܘܩܘܝܳ ܰܡܢ ܐܟ ܰܥ ܳܡܐ
ܻ
ܰܥܠ ܐܰ ܰܦ ̈ܝ ܐܰ ܳ
ܪܥܐ.
ܰ ܶ
ܰ ܰ ܰ ܳ
ܰܣܓ ̈ܝܐܐ ܶܡܢ ܥܝܳ ̈ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܗ ܳܘܐ ܰܠܢ ܰܒ ܰ
ܐܬܪܐ ̄ ܰ
ܒܓ ܳܘܐ ܳܗܢܳܐ
ܐܬܪܢ ܘܕ ܻܐܝܬܝܢܰܢ ܐܢܽܘܢ ܥܡܢ܆ ܒ
ܽ ܻ ܳ ܳ ܼܽ ̈ ܰ ܰ ܳ ܻ ̱ ܶ ܳ ܽ ܰ ܳ ܰ ܰ ܶ
ܳ ܳ
ܳ
ܰ
ܶ
ܰ
ܰ
ܢܘܟܪܝܐ ܥܘܕܝܝܢ ܠܢ ܘܐܦ ܠܟܢܫܐ ܬܘܒ ܐܟܡܐ ܕܚܘܝܢܢ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܕܠܐ ܪܕܝܢ ܘܡܝܩܪܝܻܢ
ܕܟ ܳ
ܪܕܘܬܐ ܳ
ܘܠܢܳܐܝܬ ܶܐ ܶ
ܐܡܪ ܽ
ܝܬܥ ܰܡܢ ܰ
ܘܠܐ ܕܝ ܰܠܢ ܢ ܰ
ܢܫ ܶ
ܶܒ ܰ
ܒܪܡ ܰ
ܘܫܛ ܠܕܝܻ ܰܠܢ ܰܡ ܽ
ܫܬܠܡܢ
ܻ
ܻ
ܪܕܘܬܐ ܢ ܽ ܳ
ܠܡ ܶ
ܒܗ ܳ
ܘܩ ܰ
ܦܟܐ ܐܰܠܝܨܝܢ ܳܘܙ ܶܕܩ ܰܠܢ ܶܕܝܢ ܶ
ܰ
ܒܠܢ ܰ
ܘܟܪܝܬܐܶ ،ܐ ܳܠܐ ܶ
ܒܪܐ ܰܡ ܽ
ܠܡ ܽ
ܪܕܘܬܐ ܰ
ܚܕܬܐ
ܻ ܼ
ܰ ܰ
ܘܬܦܬܐ ܶܕܡ ܰ
ܬܪ ܳ
ܬܘܒ ܶܕܒ ܰ
ܥܒܪ ܰܘ ܳ
ܫܚܐ ܶܡܢ ܰܕ ܰ
ܬܩܒܠܐ ܶ
ܟܒܐ ܶ
ܘܡ ܰ
ܕܩܐܡ ܽ
ܬܬܚ ܳ
ܘܡ ܰ
ܝܬܠܢ
ܡܫ
̈
ܶ
ܰ
̈
ܰܘܠܥܡܡܐ ̱ܐܚܖܢܐ.
ܰܳ ܺ ܰ ܰ ̈
ܳ
ܒܗ ܶܠܝܢ ܶܫ ̈ܖ ܶܛܐ ܳ
ܘܘ ̈
ܐܬܪ ܳܘܬܐ ܳ
ܕܓܠܘܬܐ܆ ܰܡܨܝܳܐ ܰܠܢ ܶܕܢ ܶܪܕܐ
ܠܝܬܐ ܕܐܝܻܬ ܶܠܗ ܠܥܡܐ ܕܝܠܢ ܒ
ܢܗܐ ܢ ܽ ̈
ܘܠܒܠܐ ܳܘܐܦ ܳ
ܘܒ ܳ
ܛܪܐ ̈
ܒܓ ̈ܘܐ ܰܡ ̈ܖ ܽܕܘܬܢܳ ܶܝܐ ܰܘܡܕܝ̈ܢ ܳ ܶܝܐ ܶܒܠܥܳܕ ܰܩ ܳ
ܠܩ ܳ
ܽ
ܕܠܐ ܶ
ܘܕܡܐ ܰ
ܘܟܪܝܶܐ
ܻ
ܶ
ܳ ̈
̈
ܡܩ ̈
ܰ
ܽ
ܰ
ܦܤܥܳܬܢ ܡܤ ܻ ̈ܝ ܳܡܢܝܳܬܐ
ܒܗܘܢ܆
ܕܡܐ ܳܕܚܐܝܢܰܢ
ܒܓ ̈ܘܐ ܟܢ ܽ ̈ܘܫܝܳ ܶܝܐ ܰܕܐܬܪ ܳܘܬܐ ܳܗ ܶܠܝܢ
ܽ ܳ ܳ̈ ܰ ܳ
ܰ
ܒܚܟ ܻܝ ܽܡܘܬܐ ܰܘܥܪܝܻܡܘܬܐ ܐܠܨܝܢ ܠܢ ܛܒ܆
ܰ ܽ ܳ
ܠܘܢ ܶܕܝܢ ܰ
ܥܠ ܽ
ܘܪܝܬܐ ܽܤܘܪܝܳܝܬܐ ܶܕܝܢ ܶܕܬ ܰ
ܰܡ ܽ
ܫܟܚ ܬ ܻܐ ܶܚܐ ܰܚ ̈ܝܐ ܰܡ ܽ
ܪܕܘܬܢܳ ̈ܝܐ ܝܰܩ ܻܝ ̈ܪܐ
ܝܡܘܬܐ ̱ܐܤ
ܡܫ ̈ܝܢܶܐ ܒܢ ܽ ܳ
ܘܟܪܝܽܘܬܐ ܰ
ܰ
ܘܥܡ ܰܥ ̈ܡ ܶܡܐ ݁
ܐܚܪ ܶܢܐ .
ܝܟܢܳܐ ܶܕܝܢ ܳ
̈ ܶ
ܕܗܘ ܳܕܚܐܝܢܰܢ ܶܒܗ܆ ܐܠܐ ܰܕ ܽ
ܰ ܳ
ܽ
ܠܩܘܒܠܐ ܶܕܢ ܰ
ܐܰ ܰ
ܕܠܐ ܶ
ܫܟܚ
ܢܗܐ
ܢܘܟܖܝܐ ܒܝܬܟܢܘܫܝܳܐ ܐܝܢܐ ܽ ܼ
ܠܡ ܶܐܚܐ ܶܒܗ ܰܚ ̈ܝܐ ܟܢܽܘܫܝܳ ̈ܝܐ ܰ
ܢܝ ܶܚܐ܆ ܳܙ ܶܕܩ ܶ
ܘܡ ̈ܪ ܽܕܘܬܢܳ ܶܝܐ ܝܰܩ ܻܝ ̈ܪܐ ܰ
ܬܚ ܳܫ ܽܚܘ ܰ
ܠܡ ܰ
ܡܫ ̈ܝܢܐ ̈
ܒܗܘܢܰܢ
ܻ
ܳ
ܰܒܥܪܝ ܽܡܘܬܐ ܝ ܽ ܳ
ܝܟܢܳܐ ܶܕܢ ܰ
ܘܠܦܢܳܝܬܐ ܐܰ ܰ
̈
ܬܡܢܰܥ ܶܠܗ ܠܢ ܻܝ ܰܫܢ ܻ ...ܢ ܽ
ܘܚܬܢܐ ̈ܐܘܡܬܢܳ ܶܝܐ
ܐܚܘܢ ܰܦ ܽܠ
ܻ
̈
ܚܦܝ ܶܛܐ.
ܥ .ܚ2021 .
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ܡܫ ܳ
ܘܬܦܐ ܢܰܨܝ ܳܚܐ ܠܐܺܝܘ ܰܘ ܰ
ܘܡ ܳ
ܛܘ ܽܪܘܬ ܥܝܳ ̈ܕܐ ܰ
ܦܠܚܘ ܰܘ ܰ
ܰ
ܫܗܪܘ ܶܡܛܠ ܢܳ ܽ
ܥܡܠܘ ܰܘ ܰ
ܫܠܡܢ̈ܘܬܐ،
ܾ
ܽ ̈
ܘܪܝܳ ܶܝܐ ܰܩ ̈
ܰܡ ̈ܖ ܽܕܘܬܢܳ ̈ܝܐܰ ،
ܕܡܐ.
ܘܡܟܬܒܙܰܒܢ ܳ ̈ܝܐ ܰܕ ܳܐܒ ̈ܗܬܢ ܣ
ܰ ܰ ܰ ܳ ܳ ܳ ܶ ܰ ̈
ܘܡ ܰ
ܐܬܪ ܳܘܬܐ ܰܕܐܟܣܢܳܝܽܘܬܐ ܰܒܒܪܝܬܐ܆ ܰܥܠܝܠ ܶ
ܳܤ ܰܒܪ ̱ܐܢܳܐ ܽܤ ܳ
ܬܪ ܶܥܐ
ܘܓܐܐ ܕܥܡܢ ܝܘܡܢܐ ܕܚܝܐ ܒ
ܻ
ܻ
ܰ
ܒܚ ̈ܝܐ ̈ܝܘ ܳܡ ܶܝܐ ܰܒ ܳ
ܒܡ ܰ
ܬܠ ܳ
ܟܫܪ ܰܣܓܝ ܶ
ܽܦ ܳ
ܚܡܢܽܘܬܐ ܰ
ܕܠܐ ܐ ܰ
ܘܫ ܳܟܐܝܬ ܰ
̈
ܘܥܝܕܐ
ܕܥܡ ܘܒܝܬ ܰܡ ̈ܪ ܳܕܘܬܐ
ܡܫ ̈
ܘܡܫܠܡܢ̈ܘܬܐ ܐ ܳ
ܡܗܝܢ ܐܰ ܳ
ܳ
ܘܥ ܶ
ܚܠܦܬܐ ܳܕܚ ܶܝܐ ܶ
ܒܗܝܢ ܰ
ܢܝܬܐ ܰ
ܚܪ ̈
ܟܡܐ ܳܕܘ ܶܠܐ ܳܘܙ ܶܕܩ.
̱

ܡܫܪܝܬܐ ܕܚܘܝܙܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܘܣܘܕ
ܰܕܐܟ ܳܗܢܳܐ ܽܩ ܳ
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