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صالح حيدو... الغوغل الكردي

Hêlîna paqij

Xwîşka min

ً كن صادقا



حكايات مزكني

ً كن صادقا
wêje

Mamik
1- Kumê sorik, tijî morik. Ev çi ye?
 Hêjîr.
2- Tiştekî min heye du marên reş, li ser du 
gulên geş: Ev çi ye? 
Çav û birû.

Pêkenok
Ezê ji te re 

şorbeya mirîşkê 
çêkim

Jê re 
şorbeya nîskan 
çêke, hey bêhiş جني طفلة جميلة ومهذبة، ولكنها حتب اللعب في الطريق، فأرسلتها أمها ذات 

يوم لتقوم بشراء زجاجة حليب من السوق وطلبت منها أال تلعب في الطريق 

حتى ال تنسكب زجاجة احلليب منها، وعندها ذهبت جني لشراء احلليب، وفي أثناء 

عودتها وجدت أن هناك مجموعة من األطفال يلعبون بالكرة، فأرادت أن تذهب إليهم 

وتشاركهم اللعب، وعندها وقعت زجاجة احلليب على األرض فأخذت تبكي كثيراً. 

فرآها أحد األوالد وطلب منها أن ترجع إلى أمها وتخبرها أن أحد األوالد صدم الكرة 

بزجاجة احلليب فوقعت، ولكن جني لم توافق على أن تكذب على أمها وقررت أن 

تصارحها باحلقيقة. وحينما ذهبت جني لوالدتها أخبرتها مبا حدث، فقامت أمها 

مبعانقتها وقالت لها أنِت فتاة صادقة، لن أعاقبك ألنك قلِت احلقيقة، ونبهتها أال تكرر 

ما حدث. 



شخصيات و أمكنة 

صالح حيدو... الغوغل الكردي

ولد »حيدو« ضمن عائلة وطنية مهتمة 

باألدب والفن، في قرية »حسن أوسي« من 

عشيرة »كابارا«. وبعد إتقانه للكتابة 

الكردية قام بتدريسها سراً لبعض الشبان 

في احلسكة.

عاش »صالح حيدو« حياته متنقالً بني القرى واملدن في جميع أجزاء بالده، باحثاً 

عن الفلكلور الذي مييز كل منطقة، وأحاجي األطفال والكبار التي كانت تروى في 

القرى قدمياً. هو من القالئل الذين كان لهم دور كبير في تدوين تراث اآلباء واألجداد 

واحلفاظ عليه من االندثار والضياع.

بدأ حيدو مع الفلكلور بجمع األغاني القدمية بجميع اللهجات، وانتقل بعدها إلى 

جمع األحاجي والقصص، إضافة إلى األمثال الشعبية الشائعة بني الناس، ومن ثم 

بدأت رحلته في التقاط الصور للزي في جميع أجزاء كردستان. متكن خالل مسيرته 

الكردي، طبع  والفلكلور  التراث  عن  وحتليلها، عدا عن 75 كتاباً  من جمع 1500 أغنية 

من  نصيب  للشعر  كان  كما  الطباعة،  قيد  منها 37 كتاباً فيما ال يزال 40 منها 

عطائه فأصدر ثمانية دواوين.

وإضافة إلى ذلك فهو ميتلك موهبة فنية ال تقل شأناً عن الشعر، كونه يتقن العزف 

على العديد من اآلالت الوترية، كما سبق أن قام برسم الكثير من الشخصيات 

والرسومات التي ترافق شروحاته في الكتب واملراجع.

Zimanê me

Tîpên kurdî

Tîpa dehan Hh ye 

Mînak: Heval, mihrîcan, meh.

Hevok: Hinar, hêjîr û hirmiyên 

gundê me pir xweş in.

Ji gotinên pêşiyan

Ji zanayan bipirse
Ji nezanan bitirse.



اجمللة  صديقة  من  الرسومات  بعض   
العمر روفند 

حديقة مزكني

Hêlîn, keçeke jêhatî û paqij e. Û di malbateke paqij de dijî.
Hêlîn sibehan zû radibe ser û çavên xwe dişû. Laşê xwe jî paqij 
dike. Dema di kolanan de dimeşe û gelaş û tiştên avêtî dibîne, 
radihêje wan û dixe gelaşdanikê. Lewra paqijî nirxek ji çanda 
mirovan e.
Ji ber ku Hêlîn hevalên xwe jî fêrî paqijiyê dike û ji wan re dibêje, 
paqijî şaristanî ye û ji tenduristiya mirov re pêwîst e, mamosteyên 
wê pir jê hes dikin. Ji 
ber wê Hêlîn di jiyanê 
de serkeftî ye û ji bo wê, 
paqijî di jiyana wê de 
xala herî girîng e.
Ji ber vê rewşa xwe, 
Hêlîna pak di nava 
hevalên xwe de cihekî 
xwe yê taybet çêkiriye.

Ji pirtûka Zimanê Kurdî

Hêlîna paqij
Rengîn



كرة السلة

صحة وإرشادات

األعراض:
1ـ حمى. 2 ـ آالم البطن. 3ـ إقياء. 4ـ صداع. 5ـ إسهال.

تناولهم  بسبب  األطفال  عند  خاصة  واسع  بشكل  منتشرة 
األغذية غير الصحية من المحالت التي ال تستطيع أن تحفظ 

المنتجات بشكل جيد وصحي.
العالج:

1ـ شرب السوائل )إماهة(.
2ـ مضادات اإلقياء.
3ـ خافضات الحرارة.

4ـ مضادات تعطى فقط من قبل الطبيب عند اللزوم.
5ـ ويفضل مراجعة الطبيب المختص بسرعة.

الوقاية أفضل من العالج
الوقاية تتم من خالل:

1ـ عدم المشي تحت أشعة الشمس الحادة.
2ـ عدم تناول األغذية من المحالت قدر اإلمكان.

3ـ عدم تناول األغذية المحفوظة.
4ـ غسل اليدين بشكل متكرر.

5ـ شرب السوائل بكثرة.

تعلم اللغات

Peyv û Wate

Kund Şevşevok Kîso
سلحفاة

تورتوياونوحمورو

بومخفاش

تعلم معنا اللغة السريانية)69(

الدكتور:حسني أحمد 

حاالت تسمم حاد باألغذية غير المحفوظة 
بشكل صحي



أصدقاء مزكني

محمد عمرروهيف رشكو إيفان عمر

تيجان محمد خالدليان عمر ليى محمد ملك

فيان خالد محمودعمر عمر جاندا محمد خالد

 Çand û Wêje

Xwîşka min
Xwîşka min pir delal e. Pir paqij û xwemal e

Çi zîrek û pispor e. Pir hêja û bi tore
Ew ji min mezintir e. Şewq û çira hundir e
Tiştan ji mir dibêje. Cewher ji mir dirêje

Hemû pend û şîret in. Pir biha ne b´qîmet in
Ez gelek jê hes dikim. Her dem bi ya wê dikim

Ew ji min re rêzan e. Dilzîz û mihrîban e

Salihê Heydo



مرر يدك حتى يصل القرد إلى الموزة

أوجد)4( فوارق بني الرسمتني

تعلم مع مزكين

تعلم مع مزكني كيف نرسم الحامر
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Tîpa O ya
 mezin

Tîpa o 
ya piçûk

GOkOrdek

تعلم معنا

ارسم و لون الحرف
غزالغ

لون واكتب حرف الراء


