
ً.ارثأ هل كرتي نأ نود يفتخي رخآّ يروشأ لفط وهو هرمع نم ةعباسلا يف وه

 Vنيعـلا يذّ يبصلا اذـه رظـنأو تّارـمو تّارـمّ يدـي Vـب ةروصـلا بلـقأ تـحرـف ،ةـعاـس نـيرـشعو ةعـبرأ نـمّ لـقأ ذنـم هنـع تاـمولعـمو هـتروـص ينتلصو
 ،طــسوjا قرــشلا يف هتلــئاــع نــم فطتخــُي فوــس رــخآّ يروــشأ لفــط مــك ،لءاســتأ تــحرو هتــماستــبا رينــت يتلا تازّامغــلا عم ،Vتنــكادــلا نــيوادوســلا
.ياروأ وشيأ ةروص يه ؟ثداوح نود ربعي مويّ لك لعجت نأ لواحت تlئاع

 ةرـــشع دعـــب ىلع ةعـــقاوـــلا ،ةـــناـــمرـــجلا يف اـــهاروأ راـــم ةـــسردـــم يف ةـــّيروـــشjا ةغّلـــلا فـــص يف كراـــش .اهبتكـــيو ةـــّيروـــشjا أرقـــي فيـــك مّلعتـــي نأ بـــحأ
.قشمد يقرش بونج تارتموليك

 يف ةــّيروــشjا ةــسردــ}ا ىلاً اعــم ةــثlثــلا بــهذو ً،اقــيدــص اوقتليــل هتــخأ عم تيبــلا وشــيأ كرــت 2008 لولــيأ رــهش نــم يناثــلا يف عقاوــلا سيمــخلا موــي
 فصـلا ىلا لـخدـي مـل ،فصنـلاو ةسـماخـلا دنـع سرـجلا عرـُق Vـحو .ةسينكـلاو ةـسردـ}ا ةـحاـب يف بعلـي وشـيأ دـهوـش ءاسـ}ا كاذ ؟اـهاروأ راـم ةسينـك
ً.ادبأ هدجي نأ دحأ عطتسي ملو

 .ةمدصلاو عايضلا نم ةلاح يف هتلئاع كرت موهف}ا ريغو ئجاف}ا هبايغ

 لــت يف ةنــس ةرــشع يتنثا ةّدــ} ،Vــلوأو ادنيــل ،نــيرــتاــك ،اتــموأ ،يتاــم ،ةسمــخلا هــتوــخإو  ةيــئاــموز .أ ةّيــنوــيو ناسيــن.د ياروأ هــيدــلاوو وشــيأ شاــع دقــل
 اـيروـس ىلا برـهلا ىلع ةلـئاعـلا تربـجُأ ،2007 يناثـلا نـيرـشت نـم رـشع سداسـلا يف .ةّيـقارعـلا لـصوـ}ا نـمً lيـم ةرـشع سمـخ ةـفاسـم ىلع ،فيـك
 ،مهـلوـصو دنعـف .اهشيـع دـحأ ىلع بجـي � ةرـماغـم ىلا نوربعـي اوـناـك اـيروـس ىلا مـهروبعـب مهـّنأ نوـكردـي اوـنوكـي مـل .داهطـض�ا نـم ةاجنـلا نـعً اثحـب
 ةـضرـع تـناـك ،ةئـجlّـلا تlـئاعـلاّ لـك رارـغ ىلع ،وشـيأ ةلـئاـع  .اـهاروأ راـم ةسينـك راوجـب لزانـم ةـثlـث يف Vلصفنـم شيعـلا ىلع ةلـئاعـلا دارـفأ ربـجُأ
 فدــه اهنــم اولعجيــل اهــل دنــس � ةفيعــض ســئارــف ىلاً اــمود نوعســي نــيذــّلا Vــمرــج}ا نــم ةــباصــع دــي ىلع زّييمتــلاو دــيدــهتلاو تاــّشرــحتلاو تاقــياضملــل

 .مّهرش

 ةـعوجفـ}او ةكهنـ}ا ةلـئاعـلا تلـصو رـهشأ ةّتـس دعـب .ةجيتـن ةـّيأ ىلا يدؤـي مـل ثحبـب ةّيلـح}ا ةـطرـشلا تـماـق ،وشـيأ ءافتـخإ نـع تاطلـسلا غlـبإ ّ مـت Vـح
 ىأنـي دلـب ىلإ مهـلوـصو مـغرو .دليـفرـياـف نـم برقـلاـب ينديـس برـغ يف مويـلا اّورقتـسا دقـل .مهيلـع يلاغـلا وشـيأ نود 2009 راذآ يف ايـلارتـسوأ ىلا
 نإ .اـيروـس يف لازـي � مهنـمً اءزـج نj مّطـح}ا مهبلـق حاـترا �و حاـترـي مـل لوغشـ}ا مهـلابـف موـيّ لـك اهتـهجاوـم اوداتـعا يتلا ةيـمارـج�ا رـصانعـلا نـع
 لوـح تاـّيرـحتلا باـب دـيدـج نـم حتفت نأ ن�ا دـيرـت ةلـئاعـلاو .ةكـلاحـلا تاـعاسـلا يف مـهاطـخ رّثعتـت Vـح وشـيأ ةلـئاـع برد ءيضي يذـّلا رونـلا وـه لـمjا
 نم وشيأ ناكم ديدحتل نوعلا دي مهلّ دمتل ةّيروشjا ةعامجلا ىلا نوعّلطتي مهّنأ امك  .ةطرشلا ت�اكوو ةّيناسن�ا تاّمظن}ا ةدعاسمب مهنبا ءافتخا
 تاكبـــشلا وا تاـــكرـــشلل ةعـــباتـــلاو ةـــّصاخـــلا تـــنرتـــن�ا تاكبـــش ىلع هـــتروـــص عضو لlـــخ نـــمو ماعـــلا يأرـــلا رظـــن ماـــمأ همـــساو هـــتروـــص ءاقـــبإ لlـــخ
.ةّيعانطص�ا رامقjا ىلع ةلماعلا نويزفلتلا تاكبش كلذكو رتيوت ،سيابس يام ،كوبسياف لثم ةّيعامتج�ا

 دـق امـّنإ .ةّيلـح}ا تاطلـسلل وأ ةـطرـشلل مّلكتـلا نوضـفرـيو مهـتاـمولعمـب مّدقتـلا نـع نودّدرتـي اـمً ابـلاـغ لlغتـس�او ناهتـم�ا نوـساقـي نـيذـّلا Vئـجlـلا نإ
 مدقتلـل مـهديفـت نا اهنكمـي تاـمولعـم كلتمـي اـم دـحأ كانـه امـّبر نأ وشـيأ ةلـئاـعّ نظـت ةـلاحـلا هذـه يفو .مهـئاـقدـصj وأ ةلـئاعـلا دارـفj مـهرارـسأ نونمـتأـي
 اوراز نـيذـّلا وأً ارـّخؤـم كانـه نـم اورـجاـه نـيذـّلا وأ ةـناـمرـجلا يف اوقـب نـيذـّلا ءاـقدـصjاو ةلـئاعـلا دارـفأـب لاصـت�اً ائيـش ملعـي ّنمـم نوبلطـيو ثحبـلا يف
.ةقطن}ا هذه

 ىلع اهـــنوـــفرعـــي ةنلعـــم ريـــغو ةّلصفـــم تاـــمولعـــم عضو لlـــخ نـــم رطـــخلل يّرـــحتلا ضـــيرعـــت مدـــع عيمـــجلا نـــم ىجرُيـــفً اـــيراـــج لازـــي � ثحبـــلا نأ امـــبو
 تاـمولعـ}اّ لـكو .ةيـلاتـلا نـيوانعـلا دـحأ ىلا ةرـشابـمو ةّيصخـش ةقـيرطـب تاـمولعـ}ا هذـه عضو مهنـم بولطـ}ا لـب ،ةّيـنورتكـل�ا عقاوـ}او تـنرتـن�ا تاكبـش
.ريبك مامتهابو ةقلطم ةّيرسب اهعم لماعتلاّ متي فوس لصت يتلا

 سيكاوريك يباغ دّيسلا :ّيسيئرلا ناونعلا
 Gaby6@aapt.net.au :ّينورتكل�ا ديربلا ناونع
 0410086479+ :نوفلت
قاحسأ روشأ دّيسلا :ّيوناثلا ناونعلا
 ashur@theplanet.net.au.vcf :ّينورتكل�ا ديربلا ناونع
 /https://www.facebook.com/groups/74589335010 :وهف ياروأ وشي�ّ يمسرلاّ ينورتكل�ا عقو}ا ّامأ

 ناونعـــلا ىلع اهـــب لاصـــت�ا نكمـــيو  The Crimson Field [www.TheCrimsonField.com] ةفـــّلؤـــم ناـــنوـــي -كـــلاـــم يزور ملقـــب لاقـــ}ا
 rosie@rosiemalek-yonan.com :يلاتلا
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ً.ارثأ هل كرتي نأ نود يفتخي رخآّ يروشأ لفط وهو هرمع نم ةعباسلا يف وه

 Vنيعـلا يذّ يبصلا اذـه رظـنأو تّارـمو تّارـمّ يدـي Vـب ةروصـلا بلـقأ تـحرـف ،ةـعاـس نـيرـشعو ةعـبرأ نـمّ لـقأ ذنـم هنـع تاـمولعـمو هـتروـص ينتلصو
 ،طــسوjا قرــشلا يف هتلــئاــع نــم فطتخــُي فوــس رــخآّ يروــشأ لفــط مــك ،لءاســتأ تــحرو هتــماستــبا رينــت يتلا تازّامغــلا عم ،Vتنــكادــلا نــيوادوســلا
.ياروأ وشيأ ةروص يه ؟ثداوح نود ربعي مويّ لك لعجت نأ لواحت تlئاع

 ةرـــشع دعـــب ىلع ةعـــقاوـــلا ،ةـــناـــمرـــجلا يف اـــهاروأ راـــم ةـــسردـــم يف ةـــّيروـــشjا ةغّلـــلا فـــص يف كراـــش .اهبتكـــيو ةـــّيروـــشjا أرقـــي فيـــك مّلعتـــي نأ بـــحأ
.قشمد يقرش بونج تارتموليك

 يف ةــّيروــشjا ةــسردــ}ا ىلاً اعــم ةــثlثــلا بــهذو ً،اقــيدــص اوقتليــل هتــخأ عم تيبــلا وشــيأ كرــت 2008 لولــيأ رــهش نــم يناثــلا يف عقاوــلا سيمــخلا موــي
 فصـلا ىلا لـخدـي مـل ،فصنـلاو ةسـماخـلا دنـع سرـجلا عرـُق Vـحو .ةسينكـلاو ةـسردـ}ا ةـحاـب يف بعلـي وشـيأ دـهوـش ءاسـ}ا كاذ ؟اـهاروأ راـم ةسينـك
ً.ادبأ هدجي نأ دحأ عطتسي ملو

 .ةمدصلاو عايضلا نم ةلاح يف هتلئاع كرت موهف}ا ريغو ئجاف}ا هبايغ

 لــت يف ةنــس ةرــشع يتنثا ةّدــ} ،Vــلوأو ادنيــل ،نــيرــتاــك ،اتــموأ ،يتاــم ،ةسمــخلا هــتوــخإو  ةيــئاــموز .أ ةّيــنوــيو ناسيــن.د ياروأ هــيدــلاوو وشــيأ شاــع دقــل
 اـيروـس ىلا برـهلا ىلع ةلـئاعـلا تربـجُأ ،2007 يناثـلا نـيرـشت نـم رـشع سداسـلا يف .ةّيـقارعـلا لـصوـ}ا نـمً lيـم ةرـشع سمـخ ةـفاسـم ىلع ،فيـك
 ،مهـلوـصو دنعـف .اهشيـع دـحأ ىلع بجـي � ةرـماغـم ىلا نوربعـي اوـناـك اـيروـس ىلا مـهروبعـب مهـّنأ نوـكردـي اوـنوكـي مـل .داهطـض�ا نـم ةاجنـلا نـعً اثحـب
 ةـضرـع تـناـك ،ةئـجlّـلا تlـئاعـلاّ لـك رارـغ ىلع ،وشـيأ ةلـئاـع  .اـهاروأ راـم ةسينـك راوجـب لزانـم ةـثlـث يف Vلصفنـم شيعـلا ىلع ةلـئاعـلا دارـفأ ربـجُأ
 فدــه اهنــم اولعجيــل اهــل دنــس � ةفيعــض ســئارــف ىلاً اــمود نوعســي نــيذــّلا Vــمرــج}ا نــم ةــباصــع دــي ىلع زّييمتــلاو دــيدــهتلاو تاــّشرــحتلاو تاقــياضملــل

 .مّهرش

 ةـعوجفـ}او ةكهنـ}ا ةلـئاعـلا تلـصو رـهشأ ةّتـس دعـب .ةجيتـن ةـّيأ ىلا يدؤـي مـل ثحبـب ةّيلـح}ا ةـطرـشلا تـماـق ،وشـيأ ءافتـخإ نـع تاطلـسلا غlـبإ ّ مـت Vـح
 ىأنـي دلـب ىلإ مهـلوـصو مـغرو .دليـفرـياـف نـم برقـلاـب ينديـس برـغ يف مويـلا اّورقتـسا دقـل .مهيلـع يلاغـلا وشـيأ نود 2009 راذآ يف ايـلارتـسوأ ىلا
 نإ .اـيروـس يف لازـي � مهنـمً اءزـج نj مّطـح}ا مهبلـق حاـترا �و حاـترـي مـل لوغشـ}ا مهـلابـف موـيّ لـك اهتـهجاوـم اوداتـعا يتلا ةيـمارـج�ا رـصانعـلا نـع
 لوـح تاـّيرـحتلا باـب دـيدـج نـم حتفت نأ ن�ا دـيرـت ةلـئاعـلاو .ةكـلاحـلا تاـعاسـلا يف مـهاطـخ رّثعتـت Vـح وشـيأ ةلـئاـع برد ءيضي يذـّلا رونـلا وـه لـمjا
 نم وشيأ ناكم ديدحتل نوعلا دي مهلّ دمتل ةّيروشjا ةعامجلا ىلا نوعّلطتي مهّنأ امك  .ةطرشلا ت�اكوو ةّيناسن�ا تاّمظن}ا ةدعاسمب مهنبا ءافتخا
 تاكبـــشلا وا تاـــكرـــشلل ةعـــباتـــلاو ةـــّصاخـــلا تـــنرتـــن�ا تاكبـــش ىلع هـــتروـــص عضو لlـــخ نـــمو ماعـــلا يأرـــلا رظـــن ماـــمأ همـــساو هـــتروـــص ءاقـــبإ لlـــخ
.ةّيعانطص�ا رامقjا ىلع ةلماعلا نويزفلتلا تاكبش كلذكو رتيوت ،سيابس يام ،كوبسياف لثم ةّيعامتج�ا

 دـق امـّنإ .ةّيلـح}ا تاطلـسلل وأ ةـطرـشلل مّلكتـلا نوضـفرـيو مهـتاـمولعمـب مّدقتـلا نـع نودّدرتـي اـمً ابـلاـغ لlغتـس�او ناهتـم�ا نوـساقـي نـيذـّلا Vئـجlـلا نإ
 مدقتلـل مـهديفـت نا اهنكمـي تاـمولعـم كلتمـي اـم دـحأ كانـه امـّبر نأ وشـيأ ةلـئاـعّ نظـت ةـلاحـلا هذـه يفو .مهـئاـقدـصj وأ ةلـئاعـلا دارـفj مـهرارـسأ نونمـتأـي
 اوراز نـيذـّلا وأً ارـّخؤـم كانـه نـم اورـجاـه نـيذـّلا وأ ةـناـمرـجلا يف اوقـب نـيذـّلا ءاـقدـصjاو ةلـئاعـلا دارـفأـب لاصـت�اً ائيـش ملعـي ّنمـم نوبلطـيو ثحبـلا يف
.ةقطن}ا هذه

 ىلع اهـــنوـــفرعـــي ةنلعـــم ريـــغو ةّلصفـــم تاـــمولعـــم عضو لlـــخ نـــم رطـــخلل يّرـــحتلا ضـــيرعـــت مدـــع عيمـــجلا نـــم ىجرُيـــفً اـــيراـــج لازـــي � ثحبـــلا نأ امـــبو
 تاـمولعـ}اّ لـكو .ةيـلاتـلا نـيوانعـلا دـحأ ىلا ةرـشابـمو ةّيصخـش ةقـيرطـب تاـمولعـ}ا هذـه عضو مهنـم بولطـ}ا لـب ،ةّيـنورتكـل�ا عقاوـ}او تـنرتـن�ا تاكبـش
.ريبك مامتهابو ةقلطم ةّيرسب اهعم لماعتلاّ متي فوس لصت يتلا

 سيكاوريك يباغ دّيسلا :ّيسيئرلا ناونعلا
 Gaby6@aapt.net.au :ّينورتكل�ا ديربلا ناونع
 0410086479+ :نوفلت
قاحسأ روشأ دّيسلا :ّيوناثلا ناونعلا
 ashur@theplanet.net.au.vcf :ّينورتكل�ا ديربلا ناونع
 /https://www.facebook.com/groups/74589335010 :وهف ياروأ وشي�ّ يمسرلاّ ينورتكل�ا عقو}ا ّامأ

 ناونعـــلا ىلع اهـــب لاصـــت�ا نكمـــيو  The Crimson Field [www.TheCrimsonField.com] ةفـــّلؤـــم ناـــنوـــي -كـــلاـــم يزور ملقـــب لاقـــ}ا
 rosie@rosiemalek-yonan.com :يلاتلا

Assyrian International News Agency (AINA) ىلع لاق}ا رُشن

مجن رايب ب*ا لاق&ا مجرت

http://www.lexamoris.com/files/aishuauraayara.html

http://MissingAssyrian.110mb.com/
http://MissingAssyrian.110mb.com/

