اإلتحاد اآلشوري العالمي وإتحاد طلبة وشبيبة كلدوآشورسريان
يحتفالن باليوم القومي ’’ يوم العودة آلشور’’ في مدينة لينشوبينغ
الســـــــويد .
مازالت نداءآت االتحاد االشوري العالمي تدوي في السويد .البارحة كانت في
ستوكهولم ويونشوبينغ  ,اليوم في لينشوبينغ وغدا في خوفدي وغوتنبورغ .
لالحتفال بيوم اشور الوطني ’’يوم العودة آلشور’’ ارض اآلباء والجدود .ليبقى
علم اشور خفاقا في ارض الوطن  .على جبال اشور وسهول نينوى  ,ارض
الرافدين  ,كما هو خفاقا هنا في السويد الى جانب العلم السويدي والذي نعتز به .
أجل طيلة هذا الشهر ,شهر حزيران ,احتفل االتحاد االشوري العالمي باليوم
الوطني ’’ يوم العودة الشور’’ في اماكن مختلفة .دعى لذلك كافة احزابنا
ومؤسساتنا القومية االجتماعية والثقافية للمشاركة بهذه الفرحة .هذا القرار القوي
الذي كان شعبنا بإنتظاره منذ زمن بعيد  ,ليؤكد بقائة وصموده ونضاله العنيد
للوصول الى غايته ,الى اليوم التليد,حرية الشعب االشوري وحصوله على حقوقه
القومية على ارض االباء والجدود ,جنبا الى جنب اخوانه  ,ليعملوا سوية لبناء
وطن ديمقراطي  ,بحرية وعدالة ومساواة بين كل فئات الشعب .

بوقت قصير جدا استطاع االتحاد االشوري العالمي ان ينهض بهمة الشباب في
السويد ويرفع من معنوياتهم القومية ويعيد ألذهانهم من جديد المجد العتيد  ,مجد
آشور وسنحريب واسرحدون واشوربانيبال وشميرام .
اجل كان لوقع االحتفاالت القومية اثرا كبيرا وبخاصة على الشبيبة االشورية التي
عاهدت ان تمضي قدما لتوحيد الكلمة  ,وبث الروح القومية والنهوض للعمل
القومي بقوة وعزم دون تردد او فتور .
البارحة الموافق  , 5105/6/52كان اللقاء الثالث في مدينة لينشوبينغ السويد  .في
قاعة جمعية بيت نهرين االشورية ’’ ميسوبوتاميا ’’  .مقدمتي البرنامج كانتا :
اآلنسة نينوى جورج والسيدة داليال ارزومانيان.
افتتح اإلحتفال السيد حكمت صباغ مسؤول فرع اسكندينافيا لإلتحاد االشوري
العالمي  ,حيث شكر ادارة الجمعية إلتاحتهم لنا هذه الفرصة  ,ومن ثم رحب
بالحاضرين جميعا .
تناول السيد حكمت صباغ الوضع الراهن في المنطقة وبخاصة مايعانيه شعبنا
الحبيب  ,وركز على اهمية دور احزابنا في هذه الظروف العصيبة لتوحيد الكلمة
والهدف  ,والخطاب السياسي  ,والعمل سوية لما فيه خير كل ابناء المنطقة  ,ليعم
االمن والسالم والعدل والمساواة والديمقراطية الحقة وعلى وجه الخصوص في
وطننا الحبيب مهد الجدود .وبعده كان البرنامج كالتالي :
كلمة اتحاد طلبة وشبيبة كلدواشورسريان قدمها السيد شومير داود عرف فيها عن
دور الشباب واهميتهم في بناء مستقبل شعبنا في بالد المجر والوطن .
كلمة اتحاد االندية االشورية في السويد قدمها السيد سرجون التون فيها تطرق الى
االحداث التاريخية وتأثيرها .

قدم السيد فهمي باركللو كلمة المنظمة االثورية الديمقراطية,حيث عرف فيها عن
التغييرات اإليجابية التي حدثت في المنطقة وبخاصة في تركيا  ,هذا ماالحظه بعد
زيارته االخيرة لهناك والتي يراها تخدم صالح شعبنا في عديد من االمور .
السيد يعقوب شنكو امين سر اإلتحاد االشوري العالمي فرع اسكندينافيا ركز على
أهمية التوعية والتنظيم وبخاصة في الشباب  ,وزرع فيهم روح الفخر واإلعتزاز
القومي واالمل والعمل لمستقبل زاهر  ,ودعى احزابنا للتعاون سوية لما فية خير
االمة وتخطي العوائق والعراقيل  ,وبناء جسور التواصل والعمل للوصول الى
الهدف المنشود  ,حرية وكرامة وحق شعبنا في الوطن .ومن ثم العمل للحفاظ
على اللغة والتراث القومي في بالد المهجر .
السيد بشير بطرس قدم قصيدة تحكي مآسي الغربة والتشتت .
الفتى الموهوب داود موشي قدم قصيدة بعنوان رسالة والدي.
السيد بولس دنخا قدم قصيدة قومية .
السيد موشي داود تكلم ايضا عن الوضع الراهن واهمية العمل المشترك للوصول
بالقارب الى شاطئ االمان والسالم والطمأنينة .
بعد االستراحة  ,كانت هناك ندوة مفتوحة للجميع  ,للتساؤل والحوار وابداء الرأي
والتعليق بصراحة وشفافية  ,سادت فيه روح المحبة واإلخاء والتفاهم ودام اكثر
من ساعة ونصف  .كان مفيدا جدا  ,فيه ناقش الحاضرين امور عديدة تخص
وضع شعبنا ومستقبله  .اخيرا اختتم الندوة السيد حكمت صباغ شاكرا الجميع
على حضورهم ومشاركتهم .
قلم امين سر اإلتحاد االشوري العالمي  ,فرع سكندينافيا  .يعقوب شنكو
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