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ت َيركردنى مندالَةكةت لةكاتى طةشتدا

كار َيكى قورسةةةةةةةة طةشةةةةةةة )سةةةةةةةة ةر( ةمندالَ َي كةوة ،ه َيشةةةةةةةتنةوة
م ندا َلة كةت ةت َير و تة ندروسةةةةةةةتى يةكى اك كار َيكى ياسةةةةةةةةا ن ية
(سةركيَشية) يةم ِريَنماييانة يارمةتي دةدات لة طةشتةكةتدا.
ت (دايكا ) ة مندالَةكةت يارمةتي يةدات لة سةةةة ةردا
دانى شةةةير
ت دةيتة مندالَةكةت و
(طةشةةةة ) لة هةر شةةةةويَنيَكدا يةتوانى شةةةةير
هيض يامادةكارييةكى ثيَويسةةةةةةة نية .يةمة ياسةةةةةةةانكار سةةةةةةةة ةرةكةت
(طةشةةةةةةةتةكةت) دةكات لةطةلَ ياندا ،لة ةريةوة يةتوانى ة يَرايى
طةيتة ويَسةةةةةةةتطة طواسةةةةةةةتنةوة يا هةرشةةةةةةةويَنيَكى تر .ثيَويسةةةةةةةتى ة
دةيتى.
ت(دايك)
ةدةستخستنى نية مندالَةكةت يةطةر شير
َ

يةطةر مندالَةكةت شير قوتوو يا شيري ووشك دة وارد يةوا كاتى
دةسةةةةةتكةوتنى شةةةةةير و هةلَطرتنى.
دةويَتـةةةةةةةةةةة كةثيَويسةةةةةتة وةسةةةةةتي
دة ستكةوتنى شير ِرةنطة قورس يَ و شتنى مةمكة شيرةكة يا كوثةكة
كاتى دةويَـة  .دانى شير قوتوو ةمندا َل سة ةرةكةت قورستر دةكات و
اويش دةكاتةوة.

يا دةنة مندا َلةكانيا يةطةر لةكاتيَكيشةةةةةةةدا
دايكا ية َي شةةةةةةةير
حاميلة وو (سةةةةةةةكيا هة وو) يا نة ك كةوت  ,يةطةر نة ك ي
يةوا شةةةةةةةير دايك مندالَةكة دةثاريَ يَ (دة يَتة مناعة) لة نة ك كةوت
تى ث َيودةي
يةطةر مندالَةكةت نة شةةةة ةردةوام ة لةوة كةشةةةير
وةهيض رة واردن َيكى تر ث َينةةةةدةيةةة  .شةةةةةةةير دايةةةك يةةةارمةةةةتى
مندالَةكةت دةدات يةوة ز ر اك يَ .
يةطةر ةم دواييانة شةةةةةةةيري ت لة مندا َلةكةت ِريوةتةوة .يةتوانى
ت ة مندالَةكةت
دةس كةيتةوة ةثيَداني شير
 ثيَدانى شير ة ِر ز و شةو
 م ينى مةمك شيرزياد دةكات
 ث َيدانى شير ث َيش هةر واردنيك

شير قوتوو دة َيتة ه نة شى سكضونى منداالَ .يةو منداالَنة كة
زياتر دووضةةةةةةةار نة شةةةةةةةى دة نةوة،
شةةةةةةةير مةمكة شةةةةةةةير دة
ضةةةةةةةاوديَر كردنى مندالَى نة ك و ط ِرينى زياتر دايوى ثيسةةةةةةةوو
دةسةةةةةةة كةوتنى دةرما مندالَى نة ك ز ر قورس ية َي ةمانا
يةوة ية يَ وةستي لة كاتيَكدا ناتةويَ وةستيَ .
ت دةدةيتة مندالَةكةت كة سة ةردةكةي .
ض شير
مندالَى شةةةةةةةةك مانك و ضةةةةةةةوكتر لةشةةةةةةةةك مانك نا َي هيض رة
دةيتى َيجطة لةشير دايك .
واردن َيكى
َ
 نة ياو
 نةشةر ةت
 نة ضاو قاوة (كاكاو نيسكا ة)
 نةشير ياذة َل يا هةرشيريَكى تر
 وة هيضج رة واردنيَكى تر.
شير دايك تةنها سةرضاوةية كة ياو و واردنى ثاكى لة طرتووة
مندالَ ى وار شةةةةةةةةك مانك كة ذمارةيةكى ز ر لةو مادة ( راكانة)
تيةةايةةة كةةة ثةةار َي طةةار لةةة منة َ
ةدال ةةكةةةت دةكةةات لةةة نةةة شةةةةةةةى .دانى
ت ِرةنطة ويَتة ه
هةر واردن َيك ة مندالةكةت يَجطة لةشةةةةةةةير
نة ك كةوتنى مندا َل’كةت .يةطةر تةنها ِريَكى كةميش يَ لةشةةةةير
قوتوو رةكةةانى تري شةةةةةةةير يةةا هةةةر رة واردنيَكى تر يةةةطةةةر
ت
زياترة مندالَةكةت نة ك كةويَ  .وة ية يَتة يةوة كةمتر شير
ت خوات دة يَتةه
(دايك) خواتِ .ريَطةدا ةمندالَةكةت شةةةةةير
زياد وونى شير دايك .

قةلةقي و هيالكى نا يَـةةةةةه يةوة شير دايك وشك يَتةوة يا راث
يَ  ،ةالَم دة يَتة هيَواشةةةتر و كةمتر شةةةير ضةةةيَتة دةمى مندالَةكةو ويَتة
َي ار وونى مندالَ .يركردنةوة لةمندالَةكةت و ياواتى داهاتوويةكى
ه
يةةوة ِر َيكى زيةاتر شةةةةةةةير ضةةةةةةة َيتةةة دةمى
ةاك يةارمةةتى دةردة َية
ةدال ةةكةةةت ،هةةةروةهةةا زوو زوو شةةةةةةةيردا ةةمنة َ
منة َ
ةدال ةةكةةةت يةةارمةةةتى
دةردة يَ .
شةةيردا (شةةير دايك) ةمندالَةكةت لةشةةويَنى طشةةتيدا لةهةموو يةوروثا
ِريَطةثيَدراوة كةواتة ثيَويسةةةة ةهيض ِرووطيريةك ناكات ة تيَركردنى
مندالَةكةت لةهةر شويَنيَك يَ  .وة يةطةريش يةتةويَ لة شويَنى طشتى
دا شةةةةةةيرنةدةيتة مندالَةكةت يةوا َيطة تايوةت هةية لةوشةةةةةةو َينانة كة
هةنى َي طة تاي وةت دانراوة داي كا
ِرةوة ندة كا ِروو ت َيدة كة .
َ
شير دةنة مندالَةكانيا .

شير دايك يةو منداالَنة تةمةنيا لة شةك مانك سةروترة.
ية طةر م ندا َلة كةت لة  6مانك طةورةترة يةوا ةردةوام ة لة ث َيدانى
ت (شةةير دايك) ةمندالَةكةت كة ةردةوامى ياو و واردنى
شةةير
ثاك دةداتة مندالَكةت ,كة يارمةتي سةةة ةرةكةت ةياس ةانتر .شةةير دايك
مندا َل ياسةةةةةةةودةدةكات يارمةتى دةدات هيَم يَ تةوة .واثيَشةةةةةةةنياركراوة
ةاليةنى كةمةوة تا تةمةنى  2سا َل شير دايك دريَـةةةة ةمندالَ .مندالَى
سةةةةةرو شةةةةةك مانك ية يَ هةند َ واردنى تر ثيَودةي يةطةر هيض
تى ثيَودةي زوو زوو
واردنيَكى تر نة وو يةوا يةتوانى تةنها شير
كة ية يَ تة زياد وونى ِر َيذة شةةةةةةةير دايك لة مةمكةكانداوة كة ناهيَلَ َي
مندالَةكةت رسى َي .
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ت (دايك)

شةةةةير قوتوو(مةمكةشةةةةير) ةكار هيَنة طةر تةنها شةةةةير
نة وو.
مندا َل وة ياسةةا نا يَ لةكاتى سةةة ةردا،
مةمكةشةةير مةترسةةيدارية يَ
يةطةرهيض ِريطايةكى ترت نة وو مةمكةشير ةكار هيَنة.
مةمكةشةةةير ثاكذنية يةو منداالَنة كة شةةةيريا لة مةمكةشةةةيردا ث َيدةدر َي
زياتر تو شى نة شى دة ة نة شييةكى كاريطةر .وةكو سك ضونى
منداالَ و نة شيةكانى سنك.
ت (دايك) وة مةمكةشةةةةةةةير يةدةيتة مندا َلة كةت يةوا
يةطةر شةةةةةةةير
ت .مندا َلةكةت
ةكارهيَ نانى تةنها شةةةةةةةير
طةريَيتةوة
دةتواني
ِ
زوو زوو تيَر كة و كةمتر مةمكةشةةةةةةير (شةةةةةةير قوتوو ) دةر َ  .هةر
ت و شير
شير
ِر ذة يةتواني ذةم َيك شير قوتوو ط ِري
دةيتى وة يةوة تةنها ضةةةةةةةةند ِر ذ َيكى كةمى دةو َي كة شةةةةةةةير
تى
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كوث و كةوضك ثاكترة لة تة ةكارهيَنانى ( وتلَ)مةمكة شير
كوثى ضةةةةةةةوك ةةةكةةار هيَنةةة .ثةةاكى كةةةرةوة لةةةداو ةةةكةةارهيَنةةانى ةةة
كة اويَكى طةرم  .يةطةر نةتوانى ثاكى كةيتةوة يةوا دلَنيا وة لةوة
ةتةواوةتى وشكى دةكةيتةوة ة كلينكس.
 مندا َل ية َي لة اوةشةةةدا ةشةةةى سةةةةر لةسةةةةرةوة و ة الر
دا نر َي  .ةشةةةة َيوة يةم ِرةسةةةةمة وارةوة دا نر َي لةكاتى شةةةةير
ثيَداندا
 كوثة شةةةةيرةكة ة ر َيك طرة دةمى مندالَةكة تا نةضةةةة َيتة
دةمى مندا َلةكةوة ةشةةةةةةةى وارةوة قةرا ى ثةردا ةكة ضةةةةةةةيَتة
سةةةةةةةةرليَو وارةوةو قةرا ى ثةردا ةكة دريَ تةوة لة ةشةةةةةةةى
سةرةوة ليَو .
ت شةةةةةةةيرةكة مةيكةرة دةمى مندالَ كةوة ا مندا َلةكة
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تواني شةةةةير
يةطةر ذنى ترت لةطة َل وو لةسةةةةة ةرةكةتدا وة ت نةت
َ
دةدةيتى يةوا يةتوان
ت دةيتة مندالَةكةت يا هيَشةةةةةةتا مةمكةشةةةةةةير
َ
يا دةنة مدالَةكةت ثيَويسة ناكات ضةةيتر مةمكةشةةير دةيتة
شةةير
مندالَةكةت.
مةمكةشير (شير قوتوو) لةسة ةرةكةتد
يةطةر مندالَةكةت لة شةةةةةك مانك كةمتر وو وة نةتوانرا شةةةةير دايكى
ثيَودر َ يةوا ية يَـ تةنها شير مندالَى ساوا ثيَودريَـ .
شير ووشك
شير وشك ية يَ طيريَتةوة ةياو اويَ و ياو كوالَو يةطةر نةت
توانى ياو كوالَوت دةس كةويَ يةوة يةتوانى ياو ت َل ةكار هيَني .
 ياو زياتر تيَمةكة ا ِروو نة يَتةوة.
 شير وشكى زياتر تيَمةكة ا ةس نة يَتةوة.
طرتنةوة شير وشك ةياو ز ر يا تيَكردنى شير (ووشك) زياتر
يةوة مندالَةكةت ز ر نة ك دة ات.
ِر َيدانى يةو شيرة لة مندالَةكةت دةم َين َيـةةةةةةةةوة  :يةوشيرة هةلَمةطرة كة
يدةيتى .ةكتر يا ةزوويى طةشةةةةةةةةدةكات
لةمندا َلةكةت دةميَنيَتةوةدواتر
َ
لةمةمكةشةةةةير مندالَةكةت يةكسةةةةةر هةر لةطة َل تيَكة َل كردنيا و ية يَتة
نة ك كةوتنى مندالَةكةت.
يامادةكردنى شير شل(طيراوة
ةروونكردنةوة نية ياسةةةةانترة
ةكارهيَنانى شةةةةير طيراوة ثيَويسةةةةتى ِ
ةةةةرا ية يَ
ةكارهيَنا  ،هةركة ثاكةتى شةةةةةيرة طيراوةكة (شةةةةةل )هةلَوضة ِ
ي در َي  .هةركة ثاكةتى
هةموو خور َيتةوة و هةرضيةكى ل َيمايةوة ِر َ
هةلَوضةةةةةةر ةكتر يا ةزوويى طةشةةةةةةةدةكات و ية َيتة نة ك كةوتنى
مندا َل.
شير يامةدةكراء تةندرءسترة لةشير وشك
سةرء تةمةنى شةك مانك  ،يةتوان شير ياذة َل ةكار هيَن لة ياتى
شير وشك.يةوشيرةياسانتر تةندرءسترة لة شير وشكي ساوا
مةر) هةروةها ورةكاني
 كوالَندنى شيرةكة (مانطا و
و ِ
ريىَ ىَ رذة
تر شةةةةةةةير شةةةةةةةلي ناو ثاكةت(يةوشةةةةةةةيرة
َ
ضةور زياترة)
 ةرهةمى شيرو ماس
يثاريَ ة لة
 شةر ةت و ضا
 شير ةس كراو
ةكارهيَنانى مةمكة شير مندا َل
شةةةتنى مةمكة شةةةير مندالَةكةت ز ر قورسةةةة لةكاتيَكدا تة سةةةة ةرداي .
يةطةر شةةةةةير قوتوو يا شةةةةةير طيراوة ةكاردةه َيني اشةةةةةترة كوث
ةكار ه َيني تة ياتى مةمكة شةةةةةير  .ضةةةةةونكة ياسةةةةةانتر اوي دةكر َيتوة
هةروةها اشةةةةةةةتر ثاك دة يَتةوة وة مةمكةشةةةةةةةير ثيس مندالَةكةت نة ك
دة ات .يةطةر نةتتوانى ِراستةو دوا ثيَدانى شير كوثةكة( وتلَة)كة
ثاك كةيتةوة دلَنيا وة لةوة ةتةواوةتى وشكى دةكةيتةوة ة كلينكس.
مةمكةشير ةكارمةهيَنة يةطةر يةتواني
كوث ةكار هيَنة شير ثيَدانى مندالَكةت

واردنةكانى مندالَى سةروو شةك مانك
مندالَى سةةةةروشةةةةك مانك ثيَويسةةةتة هةند َ واردنى تر ثيَودر َي
واردنيَك كة ةياسةةةانى
قوت ضةةة َي ياسةةةانية دةسةةة كةويَ
ت.
اشترة ةردةوام ي لة ثيَدانى شير
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