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Bahasa, dialek!

1 ALLAH percaya pada ' suku '. 1 ALLAH suka kontinuitas, variasi,
unik. 1 ALLAH menentang globilization, menentang bahasa global.
Manusia itu bertanggung jawab: Kuno, Menara Babel !

Arus, Twin Towers New York !
1 ALLAH' s visi jangka panjang bagi umat manusia. Selalu adalah bahwa dari 7

suku dengan 7 bahasa utama dan banyak dialek. Globalisasi menghancurkan visi
ini, membuat globalisasi Anti 1 ALLAH.
7 adalah Ilahi .
yang menghasilkan :

7 Suku, 7
Provinsi, banyak
Shire,
7 Bahasa, banyak
Dialek.

Suku:
Afrika Amazon
Amerika
Eropa
Mongolia
Oseania
Persindian

Propinsi:

Bahasa:
Arab Spanyol
Amerika
Jerman
Mandarin
Hindi
Indonesia

Afrika
Amazonia
Amerika
Europa
Mongolia
Oceania
Persindia

Shire Dialek
SEBUAH ' shire ' adalah multibahasa dan tradisional. SEBUAH shire menggunakan 2 bahasa dalam
administrasi dan pendidikan. Sebuah provinsi (1) dan lokal (2 nd)

Dialek . Dialek adalah bahasa lain maka bahasa Provinsi.
SEBUAH shire dialek dipilih dengan menggunakan bahasa 1 st pemukim di daerah. Dimana
1 st bahasa pemukim adalah sama dengan Provinsi
(utama) bahasa. 2 dan 3 bahasa yang paling diucapkan (Bahasa tidak utama) masuk
ke referendum Shire.
setiap ' shire ' bertanggung jawab untuk mengajar dan penggunaan bahasa utama dan
dialek lokal. semua ' Shire' komunikasi yang menjadi multibahasa. Dialek adalah Warisan
Shire yang berkembang ke Tradisi Shire. Dialek (Tradisi) membentuk kelanjutan antara
masa lalu, sekarang dan generasi mendatang.
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SEBUAH ' shire ' memiliki nama dialek: dialek 'Wiesngau' adalah 'Bayrisch'

(Bavaria) . Bahasa utama adalah Deutsch (Jerman) .

1.3.7. shire hari Perayaan ( NATM)
Shire Day juga merayakan Dialek lokal!

Pertemuan
HE dan SHE di Funday menghadiri Temu dan mematuhi tema Fun Day. Program ini
terus tradisi lokal hidup: dialek, pakaian, minuman, makanan, musik, tari, adat istiadat ..

1 ALLAH suka kontinuitas, variasi, keunikan dalam kata yang diucapkan.

Dalam komunikasi tertulis. Dalam komunikasi visual.
Silahkan 1 ALLAH menggunakan 7 bahasa utama dan banyak dialek.
Tribal masyarakat hidup adalah cara Kustodian Guardian. Bergabunglah dengan kami.

Akhir
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