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Zarok pêşeroja me ne
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قبلنا
األطفال مست

مجلة لألطفال تصدر عن مؤسسة روناهي يف شامل سوريا

صغيرتي لورا

كوباني  بارين 

Gihanekên serke

التهاب اللوزتني احلاد

Pisîk û Mişk

Sirûda buharê



قصص مزكني

لورا تلميذة؛ جنحت في صفها األول االبتدائي بامتياز ونالت الكثير من الهدايا اجلميلة 
من والداها وأقربائها لتفوقها مبدرستها، وهي طفلة مرهفة األحاسيس واملشاعر متلك 

من احلب واملشاعر اجلميلة جتاه أصدقائها.
ذات يوم في املدرسة؛ أرادت أن تقدم هدية إلى معلمتها ملادة املوسيقى وتعبر لها عن شكرها ومحبتها التي 
تعاملهم بها من محبة ولطف، فقطفت وردة من حديقة املدرسة لتقدمها لها ولم تدرك أن هذا العمل قد 

يعود عليها باملتاعب. إذ؛ جعلت رفاقها يفعلون الشيء نفسه.
أخذت وردة إلى املعلمة. ولكن؛ املعلمة قالت لها: يا لورا ال يجوز أن تقطفي األزهار في احلديقة، كما يجب 
علينا أن نتعلم أن نزرع وال نقطع. شعرت لورا اجلميلة؛ ذات اخلدين املتوردتني والوجه البريء بالذنب كثيراً 

واعتذرت من املعلمة. 
خاطبتها املعلمة: أنٍت فتاة مهذبة وجميلة كهذه الوردة احللوة التي قطفتيها، أحب أن أقول لك أن مدرستنا 
جميلة ونظيفة نزينها باألشجار واألزهار، ومن واجبنا أن نحافظ عليها ونعتني بها ليبقى بيتنا الثاني نظيفاً 

وصحياً.
ردت لورا: صحيح يا معلمة من اآلن فصاعداً لن أقطف األزهار والورود، بل سأزرعها سواء في حديقة املدرسة 

أو املنزل. فصفق اجلميع لها.
قائلة:  األطفال  إلى  بحديثها  املعلمة  وتوجهت 
وترموها،  األزهار  تقطفوا  ال  الصغار  أحبتي  وأنتم 
للمكان  وتعطي  جميلة  ألنها  عليها؛  حافظوا  بل 
الطبيعة  أن  فواحة. تذكروا  ورائحة  ونقاء  جماالً 

جميلة بأزهارها وأشجارها.

لورا صغيرتي 
Berhema min

Her peyvkê bighîne wenaya wê 

Mişa hingv

Mal

Kûçik

Mirîşjk

Wênesaziyên zarokan

A
ya

z 
si

lê
m

an

R
of

en
d

 E
d

he
m
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 إعداد و الرسومات املجلة: برييفان العمر



((
Zimanê me

Gihanekên serke
من هي بارين كوباني؟!

هي مقاتلة كردية في وحدات حماية املرأة، اسمها احلقيقي أمينة عمر، ولدت 
عام 1992، في قرية »قير كلبني« بالشهباء في ريف حلب الشمالي. لم تكمل 

دراستها اإلعدادية، وانضمت إلى وحدات حماية املرأة في عام 2015 بشكل طوعي، 
واستشهدت في مقاومة عفرين على يد مرتزقة »اجليش احلر« في قرية »قرنة« 

التابعة ملقاطعة عفرين في األول من شباط عام 2018 مع ثالث من رفيقاتها، حيث 
حاربن حتى اللحظة األخيرة من حياتهن ورفضن االنسحاب.

قالت بارين في شريط مصور لها قبل توجهها إلى املعركة : »لم أكن أعرف شيئاً عن عالم 
السياسة أو النضال العسكري قبل انضمامي إلى وحدات حماية املرأة. 
لكنني؛ أدركت الحقاً بأن حريتي تبدأ بدفاعي جنباً إلى جنب مع أبناء بلدي 

عن أرضي وشعبي وعن مفاهيم احلرية والدميقراطية التي نسعى إلى 

شخصيات و أمكنة

Çend geb gihanekên sereke yên di 
kurmancî de ve in: bes, çawa.. wisa, 
jî, her çend..ew çend, çi qas… ew qas, 
lewre, dibe ku, lê, lê belê, û, qet nebe, 
yan… yan jî, anku, çi…çi, hem jî û 
hwd.
Mînak: Tu çawa hatî, wisa jî biçe.

gotina xweş 
buhara dilaye

Gotinên pêşiyan

حتقيقها في سوريا«.



Wêje تعلم اللغات NAVêN ROJAN
Peyv û Wate

تلميذ
مجتهد

وسط
كسول

ضعيف
امتحان

Şagirt
Jêhatî
Orte
Xemsar
Lawaz
Ezmûn

تعلم معنا اللغة السريانية)40(

Sirûda buharê
Rojek  j i  yên buharê   Dema danê êvarê

Çûbûm nav rez û baxa   Seyra kulî lk û şaxa
Şax û gulî  xeml û xêz   Ber û meywe bûne rêz

Min dîna xwe didayê   Temaşeya xwezayê
Xweza çendî xweşik e   Him jîne him dayik e

Bi wê xemla renge renge   Çi  dîmenek pir qeşeng
Bû şîrîna bilbilan         Bûn mêvanê sorgulan

Ew sorgulên  bux û bîn    Bi  çûkan re hemneşîn
Bi awaz û bi  sazbend    Bi  dîlan û bi  govend

Cokên avê bixulxul     Jînê dixin dilê kul
Çendî temen xweş dikin    di lê mero geş dikin

Min xama xwe deranî  sirûdek jê mi danî      
    Ev helbesta behredar  Ji  bona wê kir diyar 

   Ger lê bibin miqate    j i  hezkirna welat e
Ev helbest û stirane    Buhara kurdistane.

Salihê Heydo



صحة وإرشادات

التهاب اللوزتني الحاد
هو مرض شائع الحدوث. ولكن؛ كثيراً ما يساء تشخيصه، ويتم الخلط بينه 

وبين التهاب البلعوم الحاد أو إنتانات الطرق 
التنفسية العلوية فيروسية المنشأ.

1ـ بالنسبة اللتهاب الطرق التنفسية العلوية 
من منشأ فيروس )الرشح واألنفلونزا(؛ فيعالج 

بخافض الحرارة والسوائل الدافئة ومضادات 
االحتقان العامة والموضعية.

ويجب التركيز على عدم إعطاء الصادات 
)المضادات الحيوية( في هذه الحاالت؛ كون 

الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن المقاومة 
تجاه المضادات الحيوية أصبح شائع الحدوث 

مما يؤدي إلى عدم االستجابة إلعطاء الصادات مستقبالً.
2ـ أما بالنسبة اللتهاب اللوزتين الحاد، فمن المؤكد أنه يحتاج إلى المعالجة 

بالمضادات الحيوية المناسبة )ولفترة كافية(
وفي حال تكرار الحالة )التهاب لوزات حاد قيحي( أكثر من 3ـ4 مرات سنوياً 

فتكون المعالجة باالستئصال الجراحي.
الدكتور: عامد فهيم تنورجي 

Rengîn

Çîroka Pisîk û Mişk
Demekê ji malekê pisîkek ku mişkan pir didirsîne hebû.
Pisîk hemû roj li pê mişkan dibezî. Mişkan nikaribûn bêhnekê rihet bistînin. Mişkên 
malê ew qas bêzar bibûn, biryarek dabûn ku ji bo vê pirsgirikê çareseriyekê 
bibînin. Gelek fikir avêtin holê û di herî dawî de di navbera wan de ya herî pîr ya 
herî zana teklîf kiribû ku zengilekî bikin stûyê pisîkê. “Ku me bihîst dengê zengilê, 
bizanin ku pisîk nêzikê me dibe. Ji bo xwe veşartinê zemanê me bila çêbe.” Hemû 
mişkan ev fikir pir ecibandin. Di herî dawî de êdî wê bikaribin di nav aramiyê de 
bijîn. Ji bo wê pir bextiyar bibûn. Dor hatibû ku zengilê bikin stûyê pisîkê, lê wê kî 
vê bike. Ji bo vê erka zehemt to mişk xwe ba neda bû. Dîtin ku nikarin erkdarkirina 
vê planê bikin destpêkirin li riya çareseriyeke din geriya bûn.
Kîsa Qisê: Mantiq û pêkanîna çareseriyên pirsgirêkan bibînin.

Necmettîn KEVE
Wergerên Çîrokên Ezopî



أصدقاء مزكني

هيا نرسم الدجاجة
تعلم معنا
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أوجد)4( فوارق بين الرسمتين

محمد غزيليزا دليل امين

ميران رسولميسا العبداهلل

سليفا عثمانمحمد عثمان


