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گرێ مرازا
)گۆبەکلی تەپە( ٧٠٠٠ ساڵ 

بەر لە سۆمەرییەکان

هەڵکەوت محەمەد پشدەری

ــازی  ــن و غ ــوان ماردی ــە نێ ــرازا دەکەوێت ــرێ م گ
تــا  و  کوردنشــینە  تــەواو  ناوچەکــە  عەنتــاب، 
ڕووخانــی عوســمانییەکانیش جگــە لەوانــەی لەگــەڵ 
ــە ســاڵی  ــووە. ل ــێ نەب ــی ل ــوون، تورک ــەوان هات ئ
١٩٩٤ شوێنەوارناســی ئەڵمانــی کالوس شــمیدت 
ســەرنجی وردی لــەو شــوێنە داو وەک شــوێنەوار 
دەستنیشــانی کــرد و بینــی چــۆن پێکهاتەیــەک لــە 

ــە. ــدا هەی ــر زەوییەکەی ژێ
گــرێ مــرازا کۆنتریــن شــوێنە لەبــەردی گــەورەی 
ناوچەکــە، مــرۆڤ شــتی پێویســتی خــۆی دروســت 
کردبــێ. بــەرد هەیــە تــا ٥٠ تــۆن قورســە، ١٢ بــۆ 
ــەوێ  ــەی ل ــە ئێســتا، ئەوان ــەر ل ١٣ هــەزار ســاڵ ب
ژیــاون ئــەو هەمــوو کارەیــان بــۆ بەجێ هێشــتووین. 
گــرێ مــرازا لــە پــڕ نهێنیتریــن شــوێنەوارەکانی 
هیــچ  لەگــەڵ  ئێســتا  تــا  زەوییــە.  ڕووی  ســەر 
هیچــی  ناگرێتــەوە،  یــەک  دیکــە  شــوێنەوارێکی 
وەکــوو ئــەو لــە جیهانــدا نەدۆزراوەتــەوە تــا لەگــەڵ 

ــن. ــەراورد بکرێ ــدا ب یەک
گــرێ مــرازا هێنــدە کۆنــە، بەپێــی ئەو ســتانداردانە 
بــێ مێــژوو و شوێنەوارناســیی هەیانــە، نابــێ هەبــێ. 
ــوێنەوارە  ــەو ش ــا ٥٪ی ئ ــە تەنی ــتا لەوانەی ــا ئێس ت
گرنگــە هەڵکۆڵیــن و دۆزینــەوەی بــۆ کرابێ، ســەرەتا 
زانایــان پێیــان وابــوو، ئــەو شــوێنەوارە کۆمەڵــە 
ــردووە.  ــەو ســەردەمە دروســتیان ک ــی ئ ڕاوچییەکان
ــی  ــە ڕاوچییەکان ــۆ کۆمەڵ ــەی ب ــێ، ئ ــەر وابووب ئەگ
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هەمــوو جیهــان لــە هیــچ شــوێنێکی دیکــەدا شــتێکی 
وایــان لــێ بەجــێ نەمــاوە؟ ٢٠ بازنــەی گەلێــک 
گــەورە هــەن، تەنیــا چواریــان هەڵکۆڵینیــان بــۆ 
ــە تــەواوی  کــراوە. ســەدان ســتوونی بــەرد هــەن، ب
کاری  و  توێژینــەوە  و  نــەدراوە  لــێ  ســەرنجیان 

ــن. ــان تێبگەی ــری دەوێ لێی زۆرت
لەبەرئــەوەی بایەخــی ئــەو شــوێنە نەدەزانــرا، 
خەڵکــی ناوچەکــە بــۆ چەنــدان نــەوە، زەوییەکەیــان 
ــدووە،  ــان جوواڵن ــەو گردەی ــی ئ کێــاوە و بەردەکان
ــوون.  ــاو چ ــوێنەوار لەن ــەی ش ــک بەڵگ ــەوە گەلێ ب
کۆنتریــن پەرســتگا لــە جیهانــدا لەوێیــە، هەندێکــی 
دیکــە پێیــان وایــە ئــەو شــوێنەی وەک پەرســتگایە، 
ڕوانگــەی گەردوونناســی بــووە. ڕووبــەرە گەورەکەی 
ــدا  ــە پێکهاتەکەی ــەی ل ــەو ئاڵۆزیی ــرازا و ئ ــرێ م گ
لــە  مەزنــی  گەلێــک  دەبــێ چیڕۆکێکــی  هەیــە، 

ــێ. پشــتەوە هەب
بــە ڕای پســپۆڕانی مێــژوو و شوێنەوارناســی، 
کۆمەڵگــەی  ســاڵ  هــەزار   ١٢ لــە  بــەر  نابــێ 
ــە  ــێ. ب ــرازا هەبووب ــرێ م ــەوەی گ ــۆزی وەک ئ ئاڵ
ــە هیــچ  ــی شارســتانیەت، ل پێــی هەمــوو ئاماژەکان
شــوێنێکی جیهــان ئەوکاتــە شارســتانیەت نەبــووە، 
ــە  ــروڕا کۆنان ــەو بی ــە ئ ــرازا خەریک ــرێ م ــەاڵم گ ب
نابــێ  هەیــە،  لــەوێ  ئــەوەی  دەکات.  ســەراوبن 
کۆمەڵــە ڕاوچییــەکان دروســتیان کردبــێ، تەنانــەت 
ئــەوان  دوای  میزۆپۆتامیــا،  لــە  ســۆمەرییەکان 
ــن  ــە کۆنتری ــوون و ب ــاڵ دەرکەوت ــەزار س ــە ٧ ه ب

شارســتانیەتی ســەر زەوی هەژمــار دەکرێــن.
هەموو جیهان سەرســامی )ئەهرام( قووچەکەکانی 
میســرن، بەشــێک لەبــەر گەورەیــی ئــەو قووچەکانــە 
و بەشــێکیش لەبــەر بیرکردنــەوە لــەوەی ئەوانــە 
ــدووە  ــان جواڵن ــەردە گەورانەی ــوو ب ــەو هەم ــۆن ئ چ
ــد هــەزار  ــرازا چەن و سەرخســتووە، کەچــی گــرێ م
ــەردی هاوشــێوەیان  ــە میســر کۆنتــرە و ب ســاڵێک ل

هەڵکەنــدووە و گواســتووەتەوە، ئەوجــا ئەوێیــان 
پــێ دروســت کــردوون. ئاشــکرایە ئــەو کۆمەڵگەیــەی 
قووچەکەکانــی دروســت کــردووە، کۆمەڵگەیەکــی 
ــە  ــۆز، پێشــکەوتوو، کارامــە، پشــت ئەســتوور ب ئاڵ
ئابــووری بەهێــز و فرەیــی لــە ســەرچاوەکان بــووە. 
ــر  ــەی میس ــک لەوان ــرازا گەلێ ــرێ م ــی گ نهێنییەکان

ــرن. ــر و گەورەت ئاڵۆزت
مەزەنــدەی شوێنەوارناســان دەڵــێ هەرنەبــێ ٥٠٠ 
کــەس بــە بەردەوامی کاریــان تێدا کردووە تا بەردی 
نزیــک ٥٠ تــۆن قــورس لــە چیــا هەڵکۆڵــن و بتاشــن 
و بگوازنــەوە، هەندێــک دەڵێــن کۆیلــە هەبــوون تــا 
ئــەو کارە بکــەن، بــەاڵم هیــچ بەڵگەیەکــی هەبوونــی 
ــە گــرێ مــرازا نەدۆزراوەتــەوە. شــوێنێکی  کۆیلــە ل
گــەورەی وەکــوو گــرێ مــرازا هــەر وا بــە هەڕەمەکــی 
دروســت ناکرێــت، پالنــی درێژخایــەن، تەالرســازیی، 
ــان  ــەی ئەوێی ــەت ئەندازیاریشــی دەوێ. ئەوان تەنان
دروســت کــردووە، نــەک هــەر زانیارییــان هەبــووە، 
ــە  ــێ وێن ــە، ب ــەو کات ــەی ئ ــەو زانیارییان ــوو ل بەڵک

بــوون و داهێنانیــان کــردووە.
پێکهاتەکانــی گــرێ مــرازا، بــەر لــە داهێنانــی 
تایــە، نووســین، ســیرامیک و کانزاناســیی هەبــووە، 
تەنانــەت بــەر لــە شۆڕشــی کشــتوکاڵێش هەبــووە. 
ــراوە  ــتا نەزان ــا ئێس ــە ت ــی دیک ــچ کۆمەڵگەیەک هی
زانســتی  توێژینەوەیەکــی  بووبــێ.  ئــەوان  وەک 
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لــە گۆڤــاری شوێنەوارناســیی زانکــۆی کامبریــج 
لــە ســاڵی ٢٠٢٠ باوکراوەتــەوە دەڵــێ، ئاســتی 
کارامەیــی ئەندازیاریــی گەلێــک لــەوە بەرزتــرە کــە 
چاوەڕوانمــان دەکــرد. بازنــەکان تــاک تــاک دروســت 
ــەن و  ــەک پێکهات ــەوە ی ــان پێک ــراون، هەمووی نەک

ــراون. ــت ک ــدا دروس ــەک کات ــان لەی هەمووی
ــرێ  ــە گ ــەرد ل ــینی ب ــەری داتاش ــەر و هون پەیک
لــەو  کارامــەن  و  پێشــکەوتوو  هێنــدە  مــرازا 
مێــژووەدا وێنــەی نییــە. چەنــدی جوانــی و لێزانینی 
نیشــان دا، ســەد ئەوەنــدە پرســیاری ورووژانــد. 
هەمەجۆرەیــی ئــەو کارە دەســتییە بەردینانــە وایــان 
کــرد، شوێنەوارناســان واقیــان لێــی وڕ بمێنــێ. بــەو 
هەمــوو توخمــە سەرســووڕهێنەرانەی لــە گــرێ مرازا 
هــەن، بایەخــی هــەرە گــەورەی ئــەو شــوێنە نیشــان 
دەدەن، بــەاڵم بۆچــی ٨ هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر 
ــە  ــا ب ــا؟ ئای ــار نەم ــەوت و دی ــۆڵ ک ــن خ ــدی ب ئی
ــێ  ــە دەب ــەر وای ــراوە؟ ئەگ ــۆڵ ن ــن خ ــت ب مەبەس

ــەو کارە بکــەن؟ ــێ ئ هــۆکار چــی بووب
ــە  ــتانیەتە ل ــی شارس ــتی بۆچوون ــەوەی پاڵپش ئ
ــە  ــۆری )ب ــەواال چ ــی ن ــرێ مــرازا، دۆزینەوەکان گ
ــک  ــۆری - Nevali Çori( کەمێ ــاال چ ــی نەڤ تورک
ــوێنەواری  ــدا ش ــە. لەوێ ــرێ مرازای ــووری گ ــە باک ل
ــەی  ــا پل ــی ســیرامیک ت ــدێ بابەت ــی هەن گەرمکردن
٥٠٠ بــۆ ٦٠٠ پلــەی ســەدی هەیــە، ئــەو کاتە هێشــتا 
لە هیچ شــوێنێکی دیکە گڵســازیی دانەهاتبوو. هەر 
ــن شــوێنی گەنمــی  ــەم جــار کۆنتری ــۆ یەک ــەوێ ب ل
واتــا گەنمێــک خۆڕســک  چانــدن دۆزراوەتــەوە، 
نەبــووە و کێــوی نەبــووە. ئــەو دوو شــوێنەوارە 
هێنــدە لەیــەک دەچــن، تاکــە لێکدانــەوە بــۆی 
ئەوەیــە هــەردوو ال لــە نــاو هەمــان شارســتانیەتدا 
دەیســەلمێنێ  ئــەوێ  گڵــی  چینەکانــی  بووبــن. 
ــاوە.   ــەوێ ژی ــرۆڤ ل ــاڵ، م ــەزار س ــە ١٢ ه ــەر ل ب
ــەر  ــدا، ه ــە جیهان ــش ل ــەری مرۆڤی ــن پەیک کۆنتری

ــەوە. ــەوێ دۆزرای ل
ــەو  ــەوە ئ ــەڵ ماوەت ــا ئێســتا وەک مەت ــەوەی ت ئ
ــار  ــەوە، دی ــرازا دۆزراونەت ــرێ م ــە گ ــە ل هێمایانەی
نییــە مەبەســت لێیــان چییــە و نازانیــن چــۆن 

بیانخوێنینــەوە و لێکیــان بدەینــەوە. 

گرێ مرازا )گۆبەکلی تەپە( – بەشی دووەم، 
کۆنترین پەرستگا لە سەر ڕووی زەوی

پێشــتر باســی بایەخــی هــەرە گرنگی شــوێنەواری 
لــەوێ  ئــەوەی  دیــارە  کــرد.  مرازامــان  گــری 
ــچ کەســێکدا  ــری هی ــە بی ــز ب ــەوە، هەرگی دۆزراوەت
نەهاتــووە بــەر لــە ١٢ هــەزار ســاڵ بــەردی ٥٠ تــۆن 
و قورســتریش، لــە شــاخ هەڵکەنــرێ و بگوازرێتــەوە 
بــۆ گــرێ مــرازا، لێــرەدا تەنیــا توێژینەوەیەکــی 
زانســتیی زانکــۆی تەکنۆلۆجیــای پۆاڵنــد ســەبارەت 
بە کۆنترین پەرســتگای ســەر ڕووی زەوی دەکەین، 
کــە لــە گــرێ مــرازا و نــەواال چــۆری  دۆزراونەتــەوە.
ــازی  ــی تەالرس ــی الیەن ــر باس ــە زۆرت توێژینەوەک
ــتە  ــەر و زانس ــەو هون ــکەوتنی ئ ــی پێش و چۆنیەت
دەکات. هەمــوو خانــوو و کۆشــکێکی ئــەو کاتــە 
ــووش و  ــوڕ و پ ــە ق ــی ب ــی بچووک ــا کووخێک تەنی
پــەاڵش بــووە، هــەر ئــەوە بــۆ مرۆڤەکانــی کۆمەڵــە 
ــووە،  ــاڵ هەب ــەزار س ــە ١٢ ه ــەر ل ــی ب ڕاوچییەکان
بــەاڵم لــە گــرێ مــرازا ئــەوە گــۆڕاوە بــۆ هەڵچنــراوی 
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شــێوەکەی  دانــراوە،  لەســەر  بنمیچــی  و  بــەرد 
ــە  ــە. کۆمەڵ ــە الکێش ــووە ب ــڕ ب ــەی خ ــە پێکهات ل
ــە شــوێنی کــراوە و وااڵ قوربانییــان  ڕاوچییــەکان ل
بــۆ خوایەکانیــان کــردووە. لــە ســەر لووتکــەی 
چیــا و گــردەکان خوایــان دەپەرســت و نزایــان 
ــە  ــۆڵ و دارودەوەن ل ــتودەر، چیاوچ ــرد. دەش دەک
ئەفســانەکانیاندا هەبــوون، خۆیــان بــە بەشــێک 
نوێبوونــەوەی  هێــزی  و  دەزانــی  لــەو سروشــتە 

ــووە. ــەخ ب ــڕ بای ــتیان ال پ سروش
گــرێ مــرازا شــوێنێکی ئایینــی گەلێــک گــەورەی 
کۆبوونــەوەی  شــوێنی  بــووە.  بەردیــن  چاخــی 
بــووە  جووتیــارەکان  دواتریــش  و  ڕاوچییــەکان 
)لــەم  بەڕێوەبــردووە.  بۆنەکانیــان  لەوێــدا  و 
توێژینەوەیــەدا گریمانــە وایــە گــرێ مــرازا لــە الیــەن 
کۆمەڵــە ڕاوچییەکانــی چاخــی بەردینــەوە دروســت 
کرابــێ، وەک لــە بەشــی یەکەمــدا هاتــووە، پێناچــی 
ئــەو گریمانەیــە ڕاســت بــێ(. تــا ئێســتا هەڵکۆڵیــن 
ــە  ــن ل ــەورەی بەردی ــی گ ــەی بازنەی ــۆ ٨ پێکهات ب
ناوەڕاســتی تەپۆلکەکــە کــراوە، ســتوونەکان بــە 
شــێوەی بازنەیــی لــە تەنیشــت یــەک دانــراون. ئــەو 
بازنانــە بە مەبەســتی خواپەرســتی، ئــاوا ڕێکخراون. 
ــی  ــی بینین ــت )تەکنیکێک ــی جیۆماگنێ ڕووماڵەکان
پێکهاتەکانــی ژێــر ڕووی زەوییــە( دەری دەخــەن 
٢٠ بازنــە و ٢٠٠ ســتوونی گــەورەی بەردیــش هــەن. 
ســتوونەکان لــە شــێوەی پیتــی )T(ن و بنیــان 
لــە تەختایــی ژێــر خۆیــان تــەواو وەک بنــەکان 

هەڵکۆڵــراون.
هەنــدێ لــەو ســتوونانە تا ٦ مەتر بــەرزن، هەیانە 
ســەروو ٥٠ تــۆن قورســن. ڕای شوێنەوارناســان 
وایــە ئــەو شــوێنەوارە بــە دوو قۆنــاغ دروســت 
ــان  ــە شوێنەوارناس ــەم ئەوەی ــی یەک ــێ، قۆناغ کراب
پێــی دەڵێــن ســەردەمی پێــش - گڵســازیی چاخــی 
ــش  ــاڵ پێ ــا ٨٨٠٠ س ــوێ A )٩٦٠٠ ت ــی ن بەردین

زاییــن(، قۆناغــی دووەمیــش دەبێتــە ســەردەمی 
 B نــوێ  بەردینــی  چاخــی  گڵســازیی   - پێــش 
ــەی  ــن(. زۆرب ــش زایی ــاڵ پێ ــا ٧٣٧٠ س )٨٨٠٠ ت
ــە قۆناغــی  ــرازا ل ــرێ م هــەرە زۆری شــوێنەواری گ
یەکەمــدا کــراوە. جێــی سەرســووڕمانە ســتوونەکان 
ــەر  ــە ه ــەن ل ــان ١٥ دان ــان ١٣، ی ــان ١٢، ی ٨، ی

بازنەیەکــدا.
پێکهاتەکانــی  زۆرتریــن  یەکــەم  چینەکــەی 
ــەکان  ــێوە )T(ی ــتوونە ش ــە، س ــتگایان تێدای پەرس
بــە نەخشــی جۆراوجــۆری گیانــداران ڕازانراونەتــەوە. 
هەندێکیــان نەخشــی گا، ڕێــوی و حاجــی لەقلەقیــان 
لەســەرە، یــان نەخشــی بزنــە کێوی و مــار، جۆرێکی 
دیکەیــان هیــچ نەخشــی لەســەر نییــە. لــە قۆناغــی 
ــر و  ــەرزی ١ مەت ــە ب ــر ب دووەمــدا ســتوونی بچووکت
ــی  ــەر زەوییەک ــتی ژوورەکان، لەس ــە ناوەڕاس ــو ل نی
شــێوەی  هەمــان  دانــراون.  لووســکراو،  بــەردی 
ــەاڵم  ــە، ب ــان هەی پێکهاتــەی ســتۆنهینچی بەریتانیای

ــرن. ــەوان کۆنت ــەزار ســاڵ ل ٦ ه
ســەیرترین بازنەیــان بازنــەی )C(یــە لــە شــێوە 
پــێ  ئامــاژەی  توێژینەوەکــە  ٣ی  الپــەڕەی  ٣ی 
ــۆ  ــاڵی ٨٢٨٠ ب ــوان س ــە نێ ــە ل ــراوە، پێکهاتەک ک
٧٣٧٠ پێــش زاییــن دروســت کــراوە، دوو بازنــە 
ــە  ــردا ب ــە دەوری یەکت ــان ١٢ ســتوونە ل هەریەکەی
ــاوەوە  ــرەی ن ــراون. تی ــەرد، دروســت ک ســتوونی ب



127 ژ )٢٩٧/ ٢٩٨( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢٢

بۆشــاییەک  مەتــرە.   ٢٠ دەرەوەی  و  مەتــر   ١٢
لــەالی باشــوورییەوە بەجــێ مــاوە وەکــوو دەرگایــە 
  C ــەوەی ــەر ل ــە ژوورەوە، شــێوەی D ه ــۆ چوون ب

ــێ. دەچ
شــێوازی  نیشــتەجێیەکاندا  جێــی  هەمــوو  لــە 
شــێوەی  بــۆ  نیشــتەجێ،  یــان  خانــوو،  خــڕی 
لەگــەڵ  گۆڕانکارییــە  ئــەو  گــۆڕاوە.  الکێشــەیی 
لــەو  هاوتەریبــە، چونکــە  شۆڕشــی کشــتوکاڵدا 
کاتــەدا خێزانــەکان گەورەبــوون، الدێ دەرکەوتــن و 
خانووەکانیــان فراوانتــر بــوون. لەگــەڵ ئەوەیشــدا، 
ــە  ــە ل ــوون، بۆی ــەک ژوور زیاترب ــە ی ــووەکان ل خان
بــە  زەوی  دابەشــکردنی  ژووردا  فــرە  خانــووی 
الکێشــە باشــترە. لــە گــرێ مــرازا لــە قۆناغــی 
ــەو  ــدا ئ ــووە. لەوێ ــە دەرکەوت ــەو گۆڕان ــدا ئ دووەم
شــێری  نەخشــی  ســتوونەکانی  پێکهاتەیــەی 
لەســەرە، پێکهاتەیەکــی یەکجــار سەرســووڕهێنەرە. 
ــەکە  ــێوە الکێش ــەڕەی ٤ ش ــە الپ ــەی ٧ ل ــە وێن ل
و ســتوونە بەردەکانــی نــاوی دیــارن، ئــەو گۆڕانــە 
پەرســتنی لــە دەرەوە بــۆ نــاو ژوورێکــی بــە میــچ، 

گواســتەوە.
ڕەنگــە ئــەو ژوورە بچووکــە شــوێنی پەرســتن 
بــۆ دەســەاڵتدارانی کۆمەڵگەکــە، یــان بــۆ پیاوانــی 
ســەر  نەخشــونیگاری  تەنانــەت  بووبــێ،  ئاییــن 
ــە  ــەوە. ل ــت دەکەن ســتوونەکانیش ئــەوە پشتڕاس
بــە  شــێر  باشــوور،  شارســتانیەتەکانی  هەمــوو 
بەرزتریــن دەســەاڵت دانــراوە، نەخشــی شــێریش 
لەســەر ســتوونە بەردەکانــی ئەوێــدا هــەن، بێگومان 
ــدان پەیکــەری  ــووە. چەن ــەو شــوێنە پەرســتگا ب ئ
ــرۆڤ، تیمســاح و خشــۆکێک  ــی م ــی بەردین بچووک
دۆزراونەتــەوە. ئــەو کولتــوورە هــەر ئەوەیــە لــە 
نــەواال چــۆری تەنیــا ٤٥ کیلۆمەتــر دوور لــە گــرێ 
مــرازا هەبــووە، لەوێشــدا ژمــارەی ســتوونەکان، ١٢، 
یــان ١٣ن. پێدەچــی ١٢ هێمایــە بــۆ ١٢ مانگــی 

ســاڵ، چینــی یەکەمــی نــەواال چــۆری  ٨٦٢٠ ســاڵ 
ــش  ــی دووەمی ــراوە، چین ــت ک ــن دروس ــش زایی پێ

ــن. ــش زایی ــاڵ پێ ٨٢٠٠ س
ــە  ــار کارام ــەو پەرســتگایانە یەکج ــی ئ بنیادنەران
بــوون، شــوێنی ژیــان لــە نــەواال چــۆری ژوورێکــی 
الکێشــەیی ٦ بــە ١٨ مەتــر بــووە. الی پێشــەوەی 
بــۆ ژیــان و پشــتەوەی بــۆ کــۆگا بــووە. ئــەو جــۆرە 
ژوورانــە تــا ئێســتا لــە خانووەکانــی ئــەو ناوچەیــەدا 
یــان ١٣ ســتوونی  بازنەیــەک ١٢،  هەیــە. هــەر 
گــەورەی بــەردی تێدایــە. ئــەوەی لــە گــرێ مــرازا لە 
نــاو ئــەو بازنانــە ڕوو لــە ئاســمانی کــراوە دەکــرا، 
لــە نــەواال چــۆری ســەر ئــەو ژوورانــە، داپۆشــرابوو.
گــرێ  شــوێنەواری  هــەردوو  دۆزینەوەکانــی 
مــرازا و نــەواال چــۆری مەتەڵــی هــەرە گــەورەی 
شوێنەوارناســانی ســەردەمە، کام تواناییــەی مرۆڤی 
ــوو نەخشــە و  ــەو هەم ــاڵ ئ ــەزار س ــە ١٢ ه ــەر ل ب
ــانەی  ــەردە قورس ــەو ب ــاوە و ئ ــەی داهێن پێکهاتەی
ــدا  ــە زەوی ــتوونی ل ــە س ــا ب ــتووەتەوە، ئەوج گواس
تاشــین  و  بڕیــن  تەکنیکــی  کام  چەقاندوونــی، 
بەکارهاتــووە تــا ئــەو نەخشــونیگارەی پــێ بکــرێ؟

  
گرێ مرازا – بەشی سێیەم، ئامرازەکانی

داکردنی خۆراک
لێــرەدا تەنیــا ئامــاژە بــۆ کتێبێکــی لــۆرا دیاتریش 
ــی  ــرازە بەردینەکان ــە ئام ــن کــە ســەبارەت ب دەکەی
گــرێ مــرازا نووســیویەتی. کتێبەکــە تەنیــا لــە 
ــە  ــەوە و ل ــی خــۆراک دەکۆڵێت ــی داکردن ئامرازەکان
الیــەن زانایانــی پەیمانگــەی ئەڵمانیــا بــۆ شــوێنەوار 
ئامادەکــراوە. تەنیــا لەوەنــدەی هەڵکۆڵینــی بــۆ 
ــەرد  ــە ب ــڕی ١٠١٨٠ پارچــە شــوێنەواری ل ــراوە ب ک
وەک  هەموویــان  کــە  دۆزراونەتــەوە  دروســتکراو 
کەلوپەلــی خــواردن و هەڵگرتنــی بەکارهاتــوون. 
بەشــێک لــەو ئامرازانــە بــە تەکنۆلۆجیــای نــوێ 
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و وێنــەی دیجیتــال و بەکارهێنانــی بەرنامەکانــی 
کۆمیپووتــەر بــۆ دیاریکردنــی شــوێنە زبــرەکان 
لەگەڵ شــوێنە لووســەکانی ناو دەفــر و ئامرازەکان، 

بەکارهاتــوون.
لێــی  مایکرۆســکۆپ  بــە  دیکەیــان  بەشــێکی 
جــۆرە  ئــەو  دیاریکردنــی  بــۆ  وردبوونەتــەوە 
ناویانــدا  لــە  و  کوتــراون  پێیــان  بەرهەمانــەی 
ــە  ــک ل ــک جۆرێ ــەر جــۆرە بەرهەمێ ــراون. ه هەڵگی
ڕووشــان و داخوران لە هەر دوو بەرداشــدا دروســت 
دەکات. ئــەوە تەکنیکێکــی شوێنەوارناســییە بــۆ 
ــەو  ــان و ئ ــتی بەکارهێن ــانکردنی مەبەس دەستنیش
بابەتانــەی بــۆی بەکارهاتــووە. هەندێکیشــیان لەنــاو 
ئــاوا  بەردەکانــدا دەمێننــەوە،  کــون و کەلێنــی 

دەزانیــن چــی پــێ کــراوە و کوتــراوە.
لــە توێژینەوەکانــدا، پێنــچ بەرنامــەی تایبــەت 
بــۆ کوتــان و هاڕیــن  بــە ئامرازەکانــی دەســت 
ــدا  ــە نێوانیان ــک ل ــن بەراوردێ ــا بتوان ــتووە، ت داڕش
ــەر  ــی ه ــێوازی بەکارهێنان ــەن و مەبەســت و ش بک
بدۆزنــەوە.  دەســت(  )بــەردی  دەســتەبەردێک 
١٤ی  الپــەڕە  لــە  زۆرن،  وردەکارییــەکان 
وێنــەی  دەکات.  پــێ  دەســت  بەڵگەنامەکــەوە 
هەندێــک لــەو دەســتبەردانە لــە الپــەڕەی ١٥ هەیــە. 
ــی  ــتەکانی تاقیکردنەوەکان ــەڕە ١٦دا خش ــە لەالپ ل
هاڕینــی دانەوێڵــە هەیــە، زانیــاری زۆریــان تێدایــە. 
بــەو جــۆرە  لــە ئەندامانــی تیمەکــە  ١١ کــەس 
بەردانــە گەنمیــان کــردە ئــارد، تەنانــەت هاڕیــن بــە 
درێژیــی لەگــەڵ هاڕینــی بازنەیــی دوو جــۆر ئــاردی 
بەرهــەم هێنــاوە. لــە تاقیکردنەوەیەکــی دیکــەدا 
نیســک کوتــراوە و کــراوە بــە هەویــر. )لــەو جــۆرە 
ــەردە  ــز ب ــەوەکان، هەرگی ــۆ تاقیکردن ــوێنانەدا ب ش
دۆزراوەکــە بەکارناهێنــن. بــەردی وەکــوو ئــەوان 
دروســت دەکرێــن و تاقیکردنەوەیــان پــێ دەکرێت(.
دەســتەبەرد   ٣٣٥٧ گشــتیی  شــێوەیەکی  بــە 

دەســتەکانیان  جــێ  هەموویــان  دۆزراونەتــەوە، 
خڕیلــە تاشــراون و کێشــیان تــا ٨٠٠ گرامــە. تیمــی 
ــارە،  ــان و قەب توێژینــەوە بەپێــی جــۆری بەکارهێن
ــان دابەشــکردن. قورســترین پرســیار  ــۆ ١٠ جۆری ب
بــۆ تیمەکــە ئەوەبــوو تــا چەنــد ئــەو دەســتەبەردانە 
بــۆ  تــا  داتاشــراوە  لێیــان  و  کــراون  لــووس 
ــەی  ــک لەوان ــەردی نزی ــن؟ ب ــان گونجــاو ب کارەکانی
لــە گــرێ مــرازا دۆزراونەتــەوە لــە دەوروبــەری ئــەو 
شــوێنە بــاوە و دەکــرێ هــەر بەردێــک بــە نزیکــەی 
ــان  ــن و کوت ــۆ هاڕی ــرێ و ب ــادە بک ــر ئام ٢ کاتژمێ
گونجــاو ببــێ، هەرچــی بــەردە گەورەکانــە کاری 
ــەردە  ــەو جــۆرە ب ــا ئیســتا ئ زۆری نەویســتووە، ت

ــە. ــەر زۆر هەی ــەو شــوێنە ه ل
ــەوە،  ــەردی دیکــە دۆزرانەت ــدا ١٩٥٥ ب لەگــەڵ ئەوان
کاریــان کوتانــی دانەوێڵــەکان بــووە. لــە شــێوەکانیان 
وەکــوو  هاتــووە  ١٠٠دا  الپــەڕە  لــە  ئــەوەی  وەک 
دەســکەوان )دەستهاوەن(ی ئاســایی وان، ئەوانیشیان 
ــێوەیان  ــایی و ش ــردن. قورس ــەش ک ــۆر داب ــۆ ٩ ج ب
بەکارهاتــووە تــا زۆرتریــن هێــز بــۆ کوتــان دەســتەبەر 
بکــەن. لــە تاقیکردنەوەکانــی تیمــی توێژەرانــدا، بۆیان 
ــی  ــکی گرتن ــۆرە )دەس ــەم ج ــی ل ــەوت بەردێک دەرک
هەبــێ( بــە مــاوەی یــەک کاتژمێــر و نیــو دەکــرێ 
ــن.  ــت بکرێ ــەردەوام، دروس ــواش و ب ــی هێ ــە لێدان ب
ئــەم جــۆرە بەردانــە لــە ســەردەمی پێــش - گڵســازیی 
چاخــی بەردینــی نــوێ B )٨٨٠٠ تــا ٧٣٧٠ ســاڵ 
ــەرە کــەم دەبنــەوە و  ــەرە ب ــەدواوە ب پێــش زاییــن( ب

ــەوە. ــان دەگرن ــن جێگەی ــی هاڕی ئامرازەکان
پاشــماوەی دوو جــۆر گەنــم، جــۆ و گوڵــەدان 
لەســەر دەســتبەردەکانی ١٢ هــەزار ســاڵ کــۆن، 
ــە گــرێ مــرازا دەستنیشــان کــران، هیــچ گومــان  ل
لــەوەدا نییــە دانیشــتووانی گــرێ مــرازا تــەواو 
زانیویانــە گەنــم بکوتــن و بیکەنە ئــارد. لەبەرئەوەی 
پارچەکانــی بــۆ ئــەو کارە بەکارهاتــوون گەلێــک 
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زۆرن، کەواتــە ئــەو گەنــم و دانەوێڵەیــەی لــەوێ 
کاری لەســەر کــراوە، یەکجــار زۆر بــووە، یــان 
ــراوە.  ــدا ک ــاڵ کاری تێ ــدان س ــۆ چەن ــەردەوام ب ب
ــکە  ــقانی ئاس ــە ئێس ــی زۆر ل ــدا ژمارەیەک لەگەڵیان
کێــوی و ئاژەڵــی دیکــە دۆزرانەتــەوە، واتــە ئەوانــە 

ڕاو کــراون.
ئــەو  گرنگتــر،  هــەردوو جــۆری ســەرەوە  لــە 
ــوو  ــە وەک ــن. ئەوان ــاو قووڵ ــەورە و ن ــەن گ بەردان
دەســکەوانەکان  و  بەردەدەســت  ژێــر  بــەردی 
ــەو  ــاو ئ ــەکان لەن ــە و بابەت ــوون. دانەوێڵ بەکارهات
بــەردە قوواڵنــە دانــراون و هاڕدراون، یــان کوتراون، 
کــۆی ٢٠٧٨ بــەردی لــەو جــۆرە دۆزرانەتــەوە. 
بایەخــی ئــەو جــۆرە بــۆ کۆمەڵــە خەڵکــی ئــەو 
کاتــە زۆر بــەرز بــووە، بۆیــە هەنــدێ جــار لــە 
ــەو  ــی یەکێــک ل ــەوە. تەمەن ــەوە ماوەت ــۆ ن ــەوە ب ن
بەردانــە وەکــوو نموونــە ڕەنگــە بگاتــە ٦٠ بــۆ ٢٠٠ 
ــە  ــەو کارەی ڕۆژان ــی ئەســتووری و ئ ــە پێ ســاڵ ب
پێــی دەکــرێ. وردەکارییەکانــی باســکردنی ئــەم 
جۆرەیــان یەکجــار زۆرە، ناکــرێ هەمــووی لێــرە 

بنووســرێن.
لەوانــە  دانــە   ٣٤٩ دەفــرەکان،  بــەردە  ئەوجــا 
دۆزراونەتــەوە، ئەســتووری دیوارەکانیــان/ لێوەکانیان 
هەموویــان  ســانتیمەترە،   ١٣ بــۆ   ٦ نێــوان  لــە 
ــوە  ــی دروســتکردنیان پێ شــوێنەواری داتاشــینی کات
دیــارە. ئەوانــە بــۆ کاری ڕۆژانــەی لێنانــی خــواردن و 
دانانــی خــواردن و ســاردکردنەوە بەکارهاتوون و زیاتر 
دوای دەرکەوتنــی نیشــتەجێ هەمیشــەییەکان لەگــەڵ 
شۆڕشــی کشــتوکاڵ دەرکەوتــوون. بەپێــی ئــەوەی 
لەســەر ڕووی نــاوەوەی هەنــدێ لــەو دەفــرە قوواڵنــە 
ماوەتــەوە، دانەوێڵەیــان )گەنــم، جــۆ، گوڵــەدان(، 
لەنــاو  گژوگیایــان  و  دارودەوەن  هەنــدێ  تــۆوی 
کوڵێنــراوە. دەرکەوتــووە هەندێکیــان بیرەیــان لەنــاو 
هەڵگیــراوە، یــان دانەوێڵەیــان بــە تــەڕی )شــێدار( لــە 

ــاددەی )ئۆکســاالیت(ی لەســەر  ــراوە و م ــاو هەڵگی ن
ــردووە. ــت ک ــرەکان دروس ــواری دەف دی

ڕووی  لــە  دەفرانــە  ئــەو  دیکــەی  بەشــێکی 
دەرەوەیــان بــۆ جوانکــردن، نەخشــی هێڵکاریــی 
ورد  پارچــەی  زۆربەیــان  لەســەرە،  فرەچەشــنی 
وردن، بۆیــە نەکــرا بــە تــەواوی ئــەو نەخشــانە 
ڕوون بکرێنــەوە و بکێشــرێنەوە )بڕوانــە الپــەڕە 
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