
 يوم اللغة اآلشورية مأثرة تاريخية نادرةإحتفاالت 

 بقلم: ميخائيل ممو

قبل ثالث سنوات ومن خالل مهرجان التكريم اإلحتفالي لمؤسسة المجلس القومي اآلشوري في شيكاغو 

بمشروع إختيار عدد من الشخصيات التي خدمت اللغة  بوالية إلينوي األمريكية، كان قد أقدم المجلس وبادر

من  ليوم اللغة اآلشورية هم وهم أحياء. وفي السنة األولىبتقييم جهود واألدب اآلشوري بشكل خاص، وذلك

سبعة أدباء تنوعت اهتماماتهم ما بين النثر والشعر وسبل  في الثالث من شهر حزيران ُدعي 2013عام 

تم اختيارهم وترشيحهم من قبل اللجنة المختصة  حيث ن بالد النهرين ودول الشتات،اإلعالم في الوطن األم م

)تغيب  انحصرت تسميتهم وألول مرة من العراق والسويد وأمريكا وهم السادة: بنيامين حداد ولطيف بوال

ا من العراق، ميخائيل ممو وأمير المالح من السويد، وجؤان ريحان عن الحضور ألسباب خارج إرادته(

من  من أمريكا، وكان هناك أيضاً السيدان كبرييل أفرام وإيليا ديريولسن ملهم ويوسف، يؤارش هيدو 

. وفي عنهمابديلين  ، ليتم إختياراتعذرا عن الحضور ألسباب خارج إرادتهم ، وقدالمرشحين السويد ضمن

الشعوب التي رسمت لها يوماً خاصاً تلك األثناء كنت قد اقترحت فكرة اقرار يوم اللغة اآلشورية إسوة بباقي 

لها دورها وأثرها في اإلحياء اللغوي واألدبي. ومن خالل مناقشة  أو ذكرى شخصيات أدبية بإعتماد مناسبات

اموس بالقنيسان من كل عام تيمناً  21الرأي بين المحتفين بهم وتبني المجلس للفكرة سنوياً تم تثبيت يوم 

باحثاً لغويا على  85في جامعة شيكاغو من قبل  1921 تم إنجازه عامم خمجلد ض 21اآلشوري الصادر في 

 . وعلى أثر ذلك كنت قد ُكلّفت على كتابة البيان الختاميومن ثم مراجعته وتنقيحه وطبعه كامالً  عاماً  90مدى 

ة شخصاً وقراءته على مسمع ما يقارب األربعمائ السارة والمأثرة التاريخية، لهذه البشرى باللغة اآلشورية

تام تخإ الثالث من يومال في ، وذلكومن عامة الشعب من رجال الدين المدعوين واألدباء والشعراء والفنانين

اإلحتفاء  توالىحيث كان قد  ،(ANBSATالذي تم نقله مباشرة من قبل القناة الفضائية ) المهرجان األدبي

 اللغة والمسار األدبي والثقافي واإلعالمي بحضورقضاها الُمحتفى بهم بتقديم محاضراتهم عن ثالثة أيام ل

لمؤلفاتم المطبوعة  معرض إلى جانب اللقاءات اإلذاعية معهم وإقامةذوي اإلهتمام يومياً  متميز من

والمنشورة. ولهذه المناسبة كان المجلس قد أصدر كتاباً ضم سيرة حياة الُمكرمين ونتاجاتهم ودوافع 

صفحة من الحجم المتوسط لتعريف الحاضرين  92اآلشورية والعربية في اختيارهم وتسميتهم باللغتين 

  المشكورة تم توزيعه على الحاضرين. بجهودهم

 

ومما تجدر اإلشارة اليه أن يبادر المجلس القومي اآلشوري في ذكرى سنته الثانية ليوم اللغة ومن خالل 

اآلشوري الضخم  من الباحثين األحياء الذين عملوا على إنجاز القاموس جهد عدديثمن لجنته المختصة أن 

حيث كانت الفرحة تمأل قلوبهم لهذا التقدير والتبجيل والتكريم، لتكون لهم كلماتهم أيضاً  والثري بمحتوياته،

د بالتعاون مع اإلنحاوفي هذا العام احتفل المجلس أيضاً لتلك المناسبة التي خّصت وقيمت جهودهم. 

من القراءات الشعرية والمحاضرت اللغوية ومجموعة من  بنشاطات متنوعةاآلشوري العالمي فرع شيكاغو 

نا هم السادة بيير شمعون، ابراهيم يلدا ابراهيم، المرحوم ادبائتكريم أربعة من فعاليات التالميذ، إلى جانب 

  (.ANBSATناة الفضائية )يونان هوزايا ونينوس نيراري وتم نقل اإلحتفال بشكل مباشر من الق



نود هنا  ،وبما أن هذا اليوم إتخذ مكانته في التقويم اآلشوري السنوي وشاع اإلحتفاء به في عدد من الدول

الذين ينادون باإلحياء اللغوي واألدبي أن ننقل صورة تذكارية إلحتفاالت من سعوا تأكيد هذا اليوم، آملين من 

ى مسار خطاهم دون تقاعس أو إهمال وإغفال سواء في مراكزنا أن يحذو حذو من سبقوهم ويسيروا عل

 ءيدرس فيها أبناو يتعلم الدينية، أحزابنا السياسية، مؤسساتنا الثقافية، منتدياتنا اإلجتماعية والمدارس التي

 .بشكل رسمي اللغة األم بشكل رسمي أو دورات خاصة كما هو حال النظام السويدي

ال يسعنا في خاتمة ما ذهبنا إليه، إال أن نشكر ونثمن جهود ومساعي من إحتفى بهذا اليوم ونذكر منهم و

شعبنا في كراسنادار في روسيا، شعبنا في أرمينيا وفي جورجيا، وكلية اللغة االشورية في سدني ومدرسة 

نة المجلس القومي اآلشوري . والشكر الجزيل للجومناطق أخرى بإستراليا مار كيوركيس في مدينة ملبورن

  على سعيه السنوي بتكريم مجموعة من ادبائنا.

في سدني  اللغة اآلشورية إحتفال كلية  

) ننقل لكم فيما يلي كلمة الترحيب التي القيت في المهرجان اإلحتفالي الذي أقيم في كلية اللغة اآلشورية في 

، آترت هنا أن أترجم هذه الكلمة من  2016ان نيس 21سدني / استراليا، بمناسبة يوم اللغة اآلشورية 

 اآلشورية إلى العربية لتعم الفائدة على من ال يتقن لغته األم(.

 أمسية أدبية ثقافية إحتفاًء بيوم اللغة اآلشورية.

 كلية اللغة اآلشورية بمدينة سدني في استراليا.
.الرسولية الجاثليقية المقدسة اآلشورية كنيسة المشرق  

نعلم بأن اإلنسان حين يحتاج لشئ ما، من اليقين والطبيعي أن يكون ذلك اإلحتياج دافعاً 
للقدوم على إتخاذ خطوات وتجارب معنوية من خالل األفكار واآلراء بغية التطوير 

قد مّر بمراحل متعددة ومتفاوتة منذ صيغة والنجاح والتوفيق. لهذا فإن التاريخ اللغوي 
، ومن ثم الكتابة المسمارية، وفيما بعد ولحد يومنا هذا شكل الصورياإلشارات الرمزية لل

 إعتماد الشكل األبجدي بحروف رسمية منتظمة مألوفة بإسم األلفباء.

إن هذه الفكرة أثرت بشكل كبير على شعوب العالم إليجاد وإبتكار أسلوب خاص كوسيلة 
في كافة أنحاء سبع آالف لغة  لطريقة الكتابة أو التدوين، ولهذا نجد اليوم ما يربو على

العالم بالخظ األبجدي الرمزي بميزة خاصة. حيث أن فكرة يوم اللغة اآلشورية اختمرت 
 برأي الملفان ميخائيل ممو بدعم واسناد وإقرار المجلس القومي اآلشوري بمدينة شيكاغو

آلشورية نيسان من كل عام يوم اللغة ا 21في الواليات المتحدة األمريكية ليكون يوم 

بهذه المناسبة. في العالم أينما تواجدوا رسمياً. ونحن في استراليا نشارك كافة أبناء شعبنا 
وسنشاهد في هذه األمسية الطلبة الغيورين في كلية اللغة اآلشورية ومن خالل تشوقهم 
ءة وحبهم الكبير الالمحدود للغتهم األم بإهتمامهم في المشاركة بتقديم فعاليات مختلفة بقرا

 النصوص الشعرية والنثرية واألناشيد الخاصة بهذه المناسبة.

ضرورة ملحة في الحياة اليومية لكل فرد، وعلى وفق خاص حين يميز العارف بلغته إن اللغة األم 
يكون شبيهاً بذلك الفارس الذي ينط ويقفز في منتصف ساحة الوغى وبيده سالحه من أجل الصراع. 
ولكن اليوم وحالياً سالحنا هو اليراع أو القلم وساحة حربنا هي الكلية، وصراعنا هو التعليم وهدفنا هو 

 وليت من يكون من األوائل.حرية األمة. هكذا يكون كل متعلم متكالً على ذاته ويقتحم بجرأة، 

ينة بألوان العلم وفي الختام نود أن نهدي لكافة طلبة كلية اللغة اآلشورية دون فرق باقة ورد مز
الحروف األبجدية. والشكر الجزيل لكافة أساتذة اللغة اآلشورية  المنعش من ري األاآلشوري ومعطرة ب

نموذجاً ومثاالً في الكلية، وبشكل خاص األستاذ بنيامين بنيامين، والُمَنّظم اإلستاذ أنور عتو، كونهما 
الشماس البرت كيوركيس معاضدة إلى جانب ي. حياً، لنا خاصة، بذلك الشوق اللغوي واإلهتمام األدب

والسيد نبيل كريم والسيدة كرمين ولسن دون إمتناعهم على اإلدارة القيمة لمسيرة هذه اإلحتفالية. كما 
ونشكركم جميعاً لحضوركم، وأن ترفلوا بالنجاح دوماً. الشماس: سامي هرمز ، مرشد الصف الثاني .. 
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 إحتفال مدرسة مار كيوركيس في ملبورن / استراليا

وفيما يلي تفاصيل التقرير الخاص بإحتفال 
إدارة مدرسة مار كيوركيس بمدينة ملبورن 

 21األسترالية بمناسبة يوم اللغة اآلشورية 

نيسان بمشاركة معلّمي  24نيسان والمقام يوم 

وتالمذة المدرسة المذكورة. فهنيئاً لهم على 
هذه المبادرة من أجل رفع شأن لغتنا بين أبناء 
شعبنا أينما حلّت بهم األقدار من جراء 
اإلضطهادات والتشريد والتهميش في أرض 

من كل  دارهم وجذورهم التاريخية وما خلفوه
   والغرباء.ليصبح ُطعماً في يد الدخالء  شئ



شورية مدرسة مار كيوركيس لتعليم اللغة اآل  الثالثة ليوم اللغة اآلشورية أحيت أدارة بمناسبة الذكرى)
 هذه الذكرى الجميلة في باحة كنيسة المشرق اآلشورية . 2016 نيسان 24في مدينة ملبورن بتاريخ 

باللغة نشاط شعري وعبارات   حيث كان لتالميذ المدرسة الدور األكبر في أنجاح هذه المناسبة عبر
 اآلشورية تخص أهمية اللغة وتأثيرها الثقافي واألجتماعي ودورها في حفظ الوجود القومي.

لجنة التراتيل التابعة لكنيسة مار كيوركيس وبأشراف السيد منير كينا   وكما أتحفت الحفل مجموعة من
ثم تطرق السيد  ومن  بأغنية مؤثرة تم صياغتها بشكل جميل ومعبر عن اللغة اآلشورية وتشبيهاتها،

مدير المدرسة بعد أن هنأ الحضور الكريم بهذه المناسبة المجيدة الى جملة من   فرنكي سرمو
المالحظات التوجيهية بغية أنجاح العملية التربوية من خالل األلتزام، حاثاً أولياء امور الطلبة على 

المسؤولية األكبر عبر وضع التلميذ الرابطة بين األسرة والمدرسة اللتين تقعان على عاتقيهما،   تقوية
 هدفاً سامياً نصب أعينهم كونهم المستقبل المنتطر من بعدهم.

وختاماً، أرتجل السيد أويا أوراها أحد معلمي المدرسة، كلمة مختصرة بالمناسبة الجليلة موضحاً دور 
ثلة مسنودة بشواهد اللغة اآلشورية األنساني والعلمي والتربوي عبر التاريخ مسوقا ذلك من خالل أم

وبراهين حول شأن لغتنا في عملية نقل العلوم والمعارف والثقافات الى الشعوب المجاورة للفترة لما 
 قبل المسيحية وما بعدها.

كما تطرق السيد اوراها، الى يوم اللغة اآلشورية وذكراها الثالثة معرفاً الحضور عن الكيفية التي تم 
يوم قومي للغتنا اآلشورية الحبيبة، ومعرجاً بعدها الى القاموس اآلشوري نيسان ك -21فيها أختيار يوم 

من األختصاصيين   مجلدا الصادر من جامعة شيكاغو وعدد المشرفين عليه 21الكبير المكون من 
,  2011 -1921طيلة التسعين عاما  خالل الفترة من   باحثاً ولغوياً  85الذين ال يقل عددهم عن 

الذي كانت قد أقرته منظمة التربية والعلوم والثقافة الدولية )   اليوم الدولي للغة االم مذكرا الحضور ألى
 . 1999 –شباط  – 21اليونسكو( في 

وفي الختام، أكد السيد أويا أوراها أن لغتنا هي مصدر وجودنا وفيها تكمن هويتنا اآلشورية وفي 
على هذه الشخصية وترسيخها، معتبراُ هذا اآلشورية تترسخ شخصيتنا فما علينا سوى واجب الحفاظ 

ُ قوميا كبقية األعياد اآلشورية المتمثلة في األول من نيسان يوم السنة اآلشورية المجيدة  اليوم عرسا
 .(والسابع من آب يوم الشهيد اآلشوري الخالد

 

 

 

 

 



 

 أبناء الشعب اآلشوري في روسيا إحتفال 

وإحتذى آشوريو منطقة كراسنادار من المحافظين على جذور لغتهم بما وردتنا من معلومات، لقد إمتثل 

األم على حمل مشعل إحياء اللغة اآلشورية والتربية الدينية من خالل تجمعهم بإعتماد موقع " هاكيانا 

 آثورايا " والدورات اللغوية في الكنيسة على اإلحتفال بيوم اللغة اآلشورية لسنتهم الثالثة. ولهذه المناسبة

ليتم بإلقاء كلمة أشاد فيها عن أهمية تعلم اللغة األم  راعي كنيسة مار كيوركيس تدأ القس بطرسإب

التفاهم بها، كونها هبة من هللا، ولنحافظ عليها دوماً بإهتمام أولياء األمور. ومن ثم تفضل مسؤول لجنة 

لصادر لهذه المناسبة الكنيسة السيد روبين الكسندروف ورحب بالحاضرين، والقى الضوء على كتابه ا

والموسوم " شهداء آشوريي أرمينيا " باللغة الروسية تيمناً بذكرى يوم اللغة، متضمناً العديد من الصور 

التذكارية للشهداء والمعلومات عما القاه أبناء شعبنا في القرى اآلشورية بأرمينيا في الفترة الستالينية 

وكذلك شاركت الناشطة أولكا كيوركيس بإلقاء  صفحة. 223في صفحاته البالغ عددها  1937من عام  

 اآلشورية.كلمة باللغة 

ضم برنامجهم اإلحتفائي فعاليات وأنشطة متنوعة شملت الكلمات والقراءات الشعرية وأناشيد خاصة 

عن اللغة والوطن إضافة لمسرحية مستمدة أفكارها من ثراثنا العتيد بعنوان " جوجو سورتا أي 

فيها مجموعة من األطفال والشباب في عمر الورود لمدة طالت نصف ساعة. ومما زعورتا " شارك 

استرعى انتباهي أثناء مشاهدتي لها في موقع هاكيانا هو تلك اللغة المألوفة لدى الكبار وبنطق ال تشوبه 

أية مغالطة أو ردة فعل من كافة األعمار، وعلى وجه خاص ومتميز تلك الطفلة "جوجو الصغيرة " 

في عمر الزهور بألفاظها المحيرة وعباراتها المؤثرة وحركاتها الالإرادية التي حثت الجمهور  وهي

  على التصفيق لها لمرات عديدة، ولآلخرين أيضاً.

وفي الختام تفضل األب بطرس مع السيدة جانا على توزيع الورود لكافة المشاركين وللفرقة الموسيقية 

وأغان آشورية شجعت الحضور على إداء دبكات تراثية عديدة من التي شنفت آذان الساميعن بألحان 



كافة األعمار. ومن الجدير قوله: حقاً أن اإلحتفال كان في غاية الروعة من حيث التنظيم واإلداء. فهنيئاً 

 لهم جميعاً. آملين أن يكونوا نموذجأ ومثاالً ألبناء شعبنا الذين ال يعيرون أهمية لهكذا مناسبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يوم اللغة اآلشورية في جورجيا

 مترجم عن تقرير اللغة اآلشورية(الالنص العربي فيما يلي )

أيار احتفل أبناء الشعب اآلشوري  13في اليوم المصادف 

نيسان، وذلك في مدينة  21بمناسبة يوم اللغة اآلشورية 

تفلس بدولة جورجيا، حيث كان قد بدأ اإلحتفال في الساعة 
السادسة مساًء إلى الساعة الحادية عشر، بحضور 
شخصيات حكومية رسمية إضافة إلى اآلشوريين من أولياء 
أمور التالميذ دعماً ألبنائهم المشاركين من الذكور واألناث 

ي العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها واإلشراف عليها ف
منتدى من قبل السيدة الوقورة كاترين بيت قاش رئيسة 

المحترمة مودميال بيت قاش مدربة الرقص والسيدة  نينوى
 الشعبي للمنتدى.

يهم بدأ اإلحتفال باإلغنية القومية المألوفة " يا أخوني" أي يا أخي من قبل فرقة الرقص وفي أياد
بحرف من حاملين العلم اآلشوري والعلم الجورجي، ومن ثم وقفوا أمام الحضور ونطق كل واحد 

حروف األبجدية اآلشورية إضافة لألسماء التي تبدأ بتلك الحروف. وقبل انتهاء هذه الفقرة وبصوت 
فية باللغة واحد هنأوا يوم اللغة اآلشورية. فتقدمت السيدة لودميال قاش وقدمت كلمة ترحيبة وتعري

الروسية، ومن ثم تفضلت السيدة كاترينا قاش وقدمت كلمة مختصرة باللغة الجورجية عن يوم اللغة 
كوم" ليتحدث عن ودوافع اإلحتفال به، ومن ثم طلبت من السيد ولديا سركيس صاحب موقع "إيتوتن.

ا وتم قراءة كلمة األديب أهمية هذا اليوم وضرورة تعلم اللغة األم ومدى تأثيرها في حياة اإلنسان. كم
األستاذ ميخائيل ممو التي كانت بمثابة توعية أبناء شعبنا إلهمية اللغة، كونه صاحب فكرة اقرار يوم 
اللغة اآلشورية في الحادي والعشرين من شهر نيسان وتنفيذ ذلك من قبل المجلس القومي اآلشوري 

وعلى أنغام األلحان  رو لتلك المناسبة.في شيكاغو. تبع ذلك قراءة كلمة الشاعر المبدع هاني شك
 اآلشورية عادت فرقة الرقص الشعبي وقدمت دبكات تراثية متنوعة القت إعجاب الحضور.

ومما زاد من أهمية رونق هذا اإلحتفال مشاركة خمسة شخصيات جورجية بتقديم كلمات تضمنت 
قَِدم، واألهم من ذلك مشاركة معنى الحفاظ على اللغة األم وخاصة اللغة اآلشورية العريقة في ال

، وكذلك مشاركة حفيده السيدة أيويتا بيت أوراهم إبنة أخت الدكتور المناضل الشهيد فريدون آتورايا
 )ابن بنت فريدون( السيد غوركي متحدثاً عن سيرة حياة الدكتور فريدون. 

وفي خاتمة المطاف تم توزيع بعض الهدايا التذكارية على الضيوف الجورجيين تقديراً لتلبيتهم دعوة 
وكذلك على المشاركين في إحياء النشاطات، مثمثلة تلك الهدايا الحضور ومشاركتهم بشكل مباشر 

ضرين مع حروف األلفباء. ومسك الختام كان دعوة جميع الحا 2016نيسان  21بأقداح طبع عليها 

لتناول ما لذ وطاب من المأكوالت وإرتشاف الخمر المعتق بنوعيه األبيض واألحمر الداكن، ودعوة 
 الراغبين إلداء الدبكات الجماعية بروح ملؤها الفرح والسعادة.

 



 

 

 

 



 



 ـ أمريكاإحتفال أبناء شعبنا في شيكاغو

الذي دونه ي التقرير المفصل على ضوء ما نوهنا عنه ننقل فيما يل
عن ذكرى يوم اللغة الثالث في  الزميل الكاتب حنا شمعون ونشره

إال وأن ال يدع مناسبة أدبية وثقافية وفنية  شيكاغو، حيث انه
يتناول قلمه ويحمل كامرته لينقل لنا ما يجري في تلك المناسبات. 

 ولقد ورد في وصفه ما يلي:

نيسان،  21دف المصا شيكاغو بيوم لغتهم األغر واحتفل اشوري) 

في القاعة المجددة  2016/ 4/ 24يوم األحد المصادف  وذلك 

للمجلس القومي اآلشوري )متوا( في سكوكي. حضر جمهور 
غفير ينيف عن األربعمائة من كبار وصغار ومن الجنسين. 

نا الروحانيون وفي مقدمتهم سيادته مار بولص ؤوحضر ايضاً آبا
 .المشرق اآلشوريةبنيامين اسقف شيكاغو لكنسية 

القاء   بعد عزف السالم االمريكي والوطني أالشوري ومن ثم
كلمات القائمين على الحفل وهما المجلس القومي اآلشوري و 
مؤسسة األتحاد اآلشوري العالمي، توالت فقرات الحفل التي 
شارك فيها اطفال من المدارس أآلشورية لكنيسة مارت مريم 

 ."العذراء و" متوا

 

/  خدمات جليلة في حقل اللغة اآلشورية الذين قدموامن هذا الحفل تم تكريم ثالث أدباء وفي 
السريانية، وهم كل من األديب اوراهم يلدا الذي اعرفه انه واحد من كبار اللغويين اآلشوريين 

 وشخصياً لي التقدير الكبير لهذا ألديب الذي كان يملك مكتبة األتكال والتي كانت ملجأ األدباء
والشعراء وكان رابي اوراهم دائماً المرشد اللغوي للحاضرين. كذلك تم تكريم الشاعر بيير شمعون 

في األخالص نحو لغة األم من والده المرحوم شليمون شمعون الذي كان نابغاً في   الذي استلم الراية
ألديب واللغوي الخالد ل لثالث كان وفاءً اللغة في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. التكريم ا

المرحوم يونان هوزايا وهو غني عن التعريف لمحبي لغتنا القومية وخدماته في حقل اللغة ال يمكن 
 .نسيانها

دانيال ممو في ذكر المكرم به الرابع وهوالشاعر نينوس نيراري  الدكتور أعلنها مفاجأة هناك وكانت
عبر اشعاره القومية وكذلك في قصائد الحب في مجال الشعر وبث الروح القومية  لخدمات األخير

 .التي فيما نعرف مدى قوة وأهمية لغتنا القومية

الدكتور ممو ذكر المسيرة القصيرة ليوم اللغة اآلشورية التي ابتدأت قبل ثالث سنوات في شيكاغو 
لكرام حين اعلن األستاذ ميخائيل ممو وبحضور اللغويين الكبار من العراق والغرب بشخوص السادة ا

وغياب األستاذ  بنيامين حداد، يوارش هيدو وولسن ملهم ومعهم المربية اللغوية رابيتا جوان يوسب
  .نيسان من كل عام هو يوم اللغة اآلشورية 21 يوم ان يكون لطيف بوال خارج نطاق ارادته،



اقية في هذا وزّف الدكتور ممو ايضاً للحاضرين فرحة األعتراف رسمياً من قبل وزارة التربية العر
يوسب زرا وعماد سالم ججو لجهودهم الحثيثة في اتخاذ  هر كل من السيدة شراراليوم المبارك، وشك

، واألمل هو ان تحذو حكومة كردستان بما اقرته وزارة بجهود المربي ميخائيل ممو هذا القرار
 .التربية العراقية لألعتراف ايضاً في هذا اليوم المبارك

بهذه المناسبة الجليلة. األولى كانت من قبل   ذا الحفل شمل القاء محاضرات لغويةالشطر الثاني من ه
/ السريانية المعاصرة ، والثانية كانت  األديب عمانوئيل بيث سلمون الذي تكلم عن اللغة اآلشورية

 .من قبل الدكتور سرَكون حسو عن البرامج الحاسوبية ) الكومبيوتر( لتطوير لغتنا القومية

من ساعتين وشمل ايضاَ على قصائد القاها كل من بيير شمعون وهرمز يوسب،  استمر ألكثرالحفل 
ومسك الختام كان للفنان القومي المحترم عوديشو عوديشو الذي دوماً يشارك في كل مناسبة قومية. 

 . ماغنيته كانت من كلمات الشعر الذي القاه الشاعر هرمز يوسب بعنوان " دربا دال دما / جرح بال د

 اآلشورية قناةالو   Assyrians Around the World هذا وتم تسجيل وقائع هذا الحفل من قبل تلفزيون

ANB    ًوبشكل مباشر (. وفيما يلي بعض الصور بعدسة الزميل حنا شمعون. سات التي نقلته حيا 

 

 



 

 

 

 يوم اللغة اآلشورية في أرمينيا

 تقرير اللغة اآلشورية()فيما يلي النص العربي المترجم عن 

تم اإلحتفال بيوم اللغة اآلشورية في مدرسة منطقة ديفين بأرمينيا.  2016في السادس عشر من أيار 

نيسان من كل عام، ولكن بسبب الحرب الدائرة بين  21وكما نعلم بأن يوم اللغة اآلشورية هو يوم 

تنظيمه يوم السادس عشر من و تأجيله تم رواح الشهداءارمينيا وأذربيجان ولظروف أخرى تقديراً آل
التي يتعلم فيها أبناء وبنات الشعب  خمس مدارس شارك معلمو وتالمذة. ولهذه المناسبة اللغوية أيار

حيث يتعلمون فيها ثالثة ساعات في اإلسبوع من التاريخية،  سكناهم مناطقاآلشوري اللغة األم في 
 طبيق المناه  التعليمية لعدة مؤلفينيتم استعمال وت الصف األول إلى الثاني عشر. وفي تلك المدارس

ومنهم طايسا مورادوفا، كورش بنيامين، ميخائيل ممو، نمرود سيمونو، والقس شموئيل جبرائيل دنخا. 
ومساعدة  في قاعة المدرسة الرسمية بمنطقة ديفين تم تنظيم اإلحتفال بإدارة المديرة آيدا الزاريفا

عدة نشاطات منها قراءات  ل الفعاليات الُمعدة لذلك اليوم، التي تضمنتالمعلمين اآلشوريين من خال
شعرية من قصائد الشاعر األستاذ ميخائيل ممو صاحب فكرة يوم اللغة اآلشورية، إضافة لقصائد 

 الذين شاركوا بألقاء كلمات لهذه المناسبة المناضل فريدون آتورايا والمعلمة جانا يوخانوفا وغيرهم
 اآلشوري بالمالبس التراثية. وعروض الرقص

باللغة األم بتوزيع جوائز تذكارية لهم بهذه المناسبة تم أيضاً تقييم جهود الطلبة اآلوائل في دراستهم 
على ضوء المسابقة اللغوية التي كانت قد أعدت لهم من قبل راعي كنيسة المشرق اآلشورية في أرمينيا 

 القس نيقاديموس يوخنا. 
يقيموا هذا م تعهد المنظمون من مديرة المدرسة األرمنية ومعلمي اللغة اآلشورية أن وفي كلمة اإلختتا
راث اللغوي اآلشوري وبث روح التشجيع في نفوس اً وعلى نحٍو أوسع للحفاظ على التاإلحتفال سنوي

  وفيما يلي مجموعة من الصور لهذه المناسبة.أبناء الشعب اآلشوري من األجيال القادمة.
 اآلشورية للقس نيقاديموس يوخنا( )عن اللغة



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



صور ناطقة من إحتفاالت المدارس المشاركة بمناسبة يوم اللغة اآلشورية في 

بمساهمة ورعاية معلمي اللغة اآلشورية وأولياء األمور وتالميذ  السويد

الرسمية. التربوية والجهات المراحل المدرسية  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984521198322573&set=pcb.984521241655902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984521198322573&set=pcb.984521241655902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984521221655904&set=pcb.984521241655902&type=3


 





 

 

 



   

 

 



 ...وختاماً 

المطاف من هذا التقرير الجامع للعديد من الفعاليات التي أقيمت في محطات مختلفة من في خاتمة 
نود اإلشارة هنا للمعنيين في الحقل  ،واجد فيها أبناء شعبنا لمناسبة يوم اللغة اآلشوريةتالدول التي ي

تداولنا مع المديرية العامة  أن التربوي والتعليمي والتثقيفي من خالل المنتديات األدبية، أنه بعد
للدراسة السريانية في بغداد التابعة لورزارة التربية ومن خالل المدير العام األستاذ عماد سالم ججو 

تم الترحيب بمقترحنا المقرر عن  زرا ومسؤولة شعبة المناهج والتأليف السيدة شرارة يوسف إسحق
توصيات ومقترحات اللجنة  ضمنادراجه ونيسان من كل عام،  21يوم اللغة اآلشورية بتاريخ 

المشرفة المكونة من المدير العام ومسؤولة المناهج واألستاذ ابراهيم اسحق اوراها ومعاون المدير 
العام األستاذة نضال متي بطرس لتقديمه إلى وزير التربية العراقية السيد محمد إقبال عمر بمناسبة 

السريانية والتربية الدينية المسيحية. ومن جملة المقترحات المؤتمر التربوي الثاني لمناهج الدراسة 
والتوصيات كانت الدعوة لعقد إجتماع موسع يضم كل المعنيين والمختصين باللغة السريانية، يناقش 

نيسان من كل عام، والذي اعتمده  21فيها أهمية اإلحتفاء رسمياً بلغتنا السريانية األم الذي يوافق 

ويتم اإلحتفال بهذا اليوم منذ ثالث  2013اء المعمورة بعد إقراره في شيكاغو عام أبناء شعبنا في أرج

وإدراك أهميتها كونها  بكافة لهجاتها ها الناطقين بهاك لترسيخ حب اللغة األم لدى أبنائسنوات، وذل
تمثل هوية أي مواطن. وعلى أثر هذا المقترح إضافة للتوصيات األخرى الخاصة بتطوير المناهج 

ستراتيجيات العملية التربوية التعليمية الحديثة، أشاد السيد الوزير في الكتاب التوثيقي المقترح وا
" فيذها بحسب توفر اإلعتماد الماليبمالحظته التي نصها " موافق على التوصيات والتدرج في تن

وقعين . وبهذا اإلنجاز التاريخي بهمة المسؤولين الم2016. 12.17وتوقيعه في اليوم المؤرخ 

المذكورة اسمائهم أعاله نود أن نرفع لهم أجمل آيات الشكر والتقدير لسعيهم الحثيث على تنفيذ 
مقترحنا وباألخص السيد عماد والسيدة شرارة لتواصلنا معهم وتزويدهم بالوثائق والتقارير التي 

 تثبت رأينا.

   

 
 ما أجمل أن يشعر األبناء واألحفاد بشعور والديهم

لشعبنا الكلداني السرياني اآلشوري إقرار اليوم العالمي هنيئا )

من شهر نيسان  21للغة السريانية بتاريخ اليوم المصادف 

مخلدا  ،...مبارك لكل محافظ على اصالة جذوره ولكل ناطق بها
 .بذلك عراقة هذه اللغة وعمق وجودنا الوطني والقومي
هذا القالب  ولهذه المناسبة أسهمت بالمشاركة مع الوالدة لعمل

   .(خاهي لشانا دأومثا .البسيط ارجو ان يكون قد نال اإلعجاب

 النا رزوقي

نيسان كرمز  21يقابلها بالعربية  (ܟܐ ܢܝܣܢالقيمة العددية لآلرقام باللغة اآلشورية ـ السريانية ) مالحظة:

 ليوم اللغة اآلشورية ـ السريانية.



 

بدورنا نزف أجمل وأبهى التهاني لمناسبة انتهاء الفصل الدراسي ألبناء شعبنا الذين يواصلون 
لين منهم الطلبة الخريجين من الجامعات، آمدراستهم بتعلم اللغة اآلشورية، وفي ذات الوقت نهنئ 

 مواصلة دراستهم في المراحل العليا بالحصول على الماجستير والدكتوراه.

باإلتفاق مع في أمريكا على الفخر واإلعتزاز أن يبادر اإلتحاد اآلشوري العالمي  وكذلك ما يبعث
تنظيم  المكتبة المركزية للكونكرس األمريكي في واشنطن

تحت تسمية التراث اآلشوري بعنوان "من  مؤتمر لغوي
الحضارة والمدنية القديمة إلى النهضة الثقافية الحديثة" 

. بدعوة أئمة الباحثين 2016وذلك في العاشر من حزيران 

ثال البروفيسور أمير حراق واساتذة الجامعات العالمية من أم
البروفيسور كريستوفر وودس )شيكاغو(، )كندا(، 

البروفيسور سيمون بربوال )فنلندا(، د. مارك ديكنيس، 
)البرتا(، البروفيسور يوناثا البسرا )اوهايو(، د. فادي داوود 

)واشنطن(، د. ادين نابي )كامبرج(  )تورنتو(، د. آلدا بنيامين
ت شليمون للعزف والسيدة تابيتا آدي والسيد اندريه بي

الموسيقي التراثي وفق البرنامج المدون أدناه باللغة 
 اإلنكليزية



 
ASSYRIAN LEGACY 

From Ancient Civilization to Today's Culture Revival 

Friday, June 10, 2016 

8:30am - 3:30pm 

Room LJ-119 

First Floor, Thomas Jefferson Building 

10 First St. SE 

Washington, DC 20540 

Book Display in Room LJ-113 

WELCOMING REMARKS 

Dr Mary-Jane Deeb, Chief, The African and Middle Eastern Division at the Library of 

Congress. 

SESSION I: THE ASSYRIAN LEGACY IN THE CRADLE OF CIVILIZATION 
Prof. Amir Harrak, Empire Art and Culture Overview. 

Prof. Christopher E. Woods Associate Professor of Sumerology, Editor Journal of 

Near Eastern Studies The Oriental Institute The University of Chicago 

Prof. Simo Parpola (Helsinki University) Statecraft models for the ancient world. 

SESSION II: THE ASSYRIAN CHRISTIAN PAST AND PRESENT 

Dr. Mark Dickens (University of Alberta) Adoption of Christianity and Its spread 

along the Silk Road. 

Prof. Jonathna Loopstra (Capital University Ohio) The Route of Transmission of 

Ancient Knowledge- Syriac as Historians' Resource. 

TBD-The Tradition of Syriac Sacred music, its preservation and Dissemination. 

SESSION III: ASSYRIAN CULTURE IN THE MIDDLE EAST AND IN DIASPORA 
Dr. Fadi Davood, PHD (University of Toronto, Toronto) Of Patriarchates and their 

place in Assyrian Identity. 

Dr. Alda Benjamin, PHD (University of Maryland, Washington DC) Assyrian 

intellectual narratives in urban Iraqi centers during the 1970s. 

Dr. Eden Naby, PHD (Independent Scholar, Cambridge, MA): Art and Literature of 

Assyrians in Survival Mode or Preservation of Aramaic through word and music. 

Live Music: Ms. Tabeetha Adde Vocals Mr. Andrew Bet-Shlemon Oud 

If you would like to support AUA Americas' initiatives Click Here to make a donation 

 

https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=Gz-RhjNeWrtWPCfA0OQXITuuqeOdRZ5LsbUm2bv45CSoOJOxOc4jgUM7dNG&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dcce3e160f5b9538489e17951d2c62172


 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984521161655910&set=pcb.984521241655902&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984521161655910&set=pcb.984521241655902&type=3


 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=984521178322575&set=pcb.984521241655902&type=3
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