
( سوخروكف  خاوتي) ,رئيس جمعية الرابطة الشركسية الدوليةبرعايه عقد مؤتمر حزيران من 71في 

  , الذي شارك فيهفي مدينه نالتشك عبر الفيديو

 :نواب الرئيس جمعية الرابطة الشركسية الدولية

  )جمهوريه االدغيه(, تلمشوك ر.م , بلقاريا( -شقينوفا أ.ت )جمهوريه قبردينو, ارتان ديشك )المانيا(

 ,تشركيسيا(,  تشاتشوخ م.خ ) كرسنودار ( –اصالنوف أ.ف )جمهوريه قرشايفا 

 :(Адыгэ Хасэرؤساء االدغه خاسه ) 

ا نابسو زكري بلقاريا(, -)تركيا(, حفتسا م.م )جمهوريه قبردينو يلديز شيخرجيقردن سمير )االردن(, 

 (  أالنيا-أوسيتيا الشمالية.أ )سونميز زاتي )اروبا(, ديربيتوف ف  )اسرائيل(,

 أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية الرابطة الشركسية الدولية:

  ,وخو زهير, قبرداي عدنان,بابوق إرقون, شبزوخف يو.ي . و اخرون .-تحهتابيشف م.أ 

 

 تضمن جدول أعمال االجتماع األسئلة التالية: 

الدولية خالل فتره وباء الفيروس أنشطة المنظمات العامة ل جمعية الرابطة الشركسية  .7

 كورونا .

جمعية الرابطة حول العمل الخيري المستمر من قبل منظمات المجتمع األعضاء في  .2

 خالل فتره وباء الفيروس كورونا .مع السلطات واإلدارات األخرى  الشركسية الدولية

 , إلخ.في الخارجحول تنظيم التعلم عن بعد للغات األم والروسية للمواطنين الذين يعيشون  .3

افتتح ) سوخروكف خ .خ (  االجتماع.حيث قام بطرح االساله حول القضايا المشار إليها, وأشار إلى أن جميع 

وأعضاء جمعية الرابطة الشركسية الدولية انضموا إلى األحداث الخيرية. وقد تم تقديم  -المنظمات العامة تقريبًا 

وتستمر إجراءات مماثلة  عدين والفقراء واألسر الكبيرة والعائالت من سوريا.المساعدات اإلنسانية بشكل متكرر للمتقا

 حتى يومنا هذا ، ليس فقط في بلدنا ، ولكن في دول المهجر .

تحدث يلديز شيخرجي ، ساميت توكماك ، سونمز زاتي عن الحاجة إلى إقامة عالقة أوثق مع الوطن 

نوا دائًما مًعا ، للعمل مًعا ، للحفاظ على اللغة مًعا ، لتطوير التاريخي ، مع الشتات في جميع البلدان ، ليكو

 ثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم.

عن مسألة تنظيم التعلم عن بعد المجاني للمواطنين الذين يعيشون في  تابيشف م.أو .ت تحدثت شقينوفا أ

 الخارج بلغاتهم األم والروسية.

السلطات ، تُعقد دروس لدراسة اللغة الشركسية في مدينة وأشار يوري شبزوخوف إلى أنه بفضل دعم 

ستافروبول ، ويتم تنظيم أنشطة أخرى للحفاظ على اللغة األم. ولكن هناك عدد من المشاكل التي تتطلب 

تطوير المناهج لحلها.حيث يلعب األدب الوطني دوًرا مهًما في الحفاظ على اللغات األصلية وتطويرها. يجب 

 الترويج لكتاب النثر الموهوبين والشعراء والكتاب المسرحيين والكتابة بلغتهم األم. تقديم الدعم في



 سيعبرون يوليو 7إن المواطنين الروس في  خخ.سخروكوف وحول الحفاظ على اللغة األم وتنميتها ، قال 

 عن موقفهم من التعديالت على الدستور.

ية التنوع اللغوي للبالد إلى مستوى جديد بشكل حيث سيؤدي تحديث دستور االتحاد الروسي إلى رفع حما

أساسي, حيث سيؤدي تحديث دستور االتحاد الروسي إلى رفع حماية التنوع اللغوي للبالد إلى مستوى جديد 

من الدستور: "يضمن االتحاد الروسي  86و  86بشكل أساسي ، وستظهر المعايير ذات الصلة في المادتين 

على لغتهم األصلية ، وتهيئة الظروف لدراستها وتطويرها" ؛ "تحمي الدولة  لجميع شعوبه الحق في الحفاظ

الهوية الثقافية لجميع الشعوب والمجتمعات العرقية في االتحاد الروسي ، وتكفل الحفاظ على التنوع العرقي 

 الثقافي واللغوي".

تمدين في روسيا عن رأيهم و سيعبر ممثلو المنظمات واألعضاء في جمعية الرابطة الشركسية الدولية المع

يوم االنتخابات. وفقًا لميثاقنا ، نحن ملزمون باالمتثال لقوانين االتحاد الروسي ، ومبادئ وقواعد القانون 

 الدولي المعترف بها عالميًا فيما يتعلق بنطاق أنشطتنا.

ون الداخلية ال يحق ألي شخص التدخل ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، ألي سبب من األسباب ، في الشؤ

 والخارجية لدولة أخرى.

 . 2222كما ناقش االجتماع تجهيز التعداد السكاني في االتحاد الروسي في أكتوبر 

ب لغه االم)نحن جميعا نسمي انفسنا اديغا. و لدينا ايضا اسم خارجي مشترك اخر قال خاوتي سوخروكف:

 لشعبنا اال وهو الشركس (. 

جدوغ ، الشركس(يطلق على نفسه )األديغي ، بفي المناطق الناطقه بل لغه االدغيه اي شخص يمثل شعبنا 

 اسم االديغي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


