گرێ مرازا

(گۆبەکلی تەپە)  ٧٠٠٠ساڵ
بەر لە سۆمەرییەکان

هەڵکەوت محەمەد پشدەری

گــرێ مــرازا دەکەوێتــە نێــوان ماردیــن و غــازی
عەنتــاب ،ناوچەکــە تــەواو کوردنشــینە و تــا
ڕووخانــی عوســمانییەکانیش جگــە لەوانــەی لەگــەڵ
ئــەوان هاتــوون ،تورکــی لــێ نەبــووە .لــە ســاڵی
 ١٩٩٤شوێنەوارناســی ئەڵمانــی کالوس شــمیدت
ســەرنجی وردی لــەو شــوێنە داو وەک شــوێنەوار
دەستنیشــانی کــرد و بینــی چــۆن پێکهاتەیــەک لــە
ژێــر زەوییەکەیــدا هەیــە.
گــرێ مــرازا کۆنتریــن شــوێنە لەبــەردی گــەورەی
ناوچەکــە ،مــرۆڤ شــتی پێویســتی خــۆی دروســت
کردبــێ .بــەرد هەیــە تــا  ٥٠تــۆن قورســە ١٢ ،بــۆ
 ١٣هــەزار ســاڵ بــەر لــە ئێســتا ،ئەوانــەی لــەوێ
ژیــاون ئــەو هەمــوو کارەیــان بــۆ بەجێ هێشــتووین.
گــرێ مــرازا لــە پــڕ نهێنیتریــن شــوێنەوارەکانی
ســەر ڕووی زەوییــە .تــا ئێســتا لەگــەڵ هیــچ
شــوێنەوارێکی دیکــە یــەک ناگرێتــەوە ،هیچــی
وەکــوو ئــەو لــە جیهانــدا نەدۆزراوەتــەوە تــا لەگــەڵ
یەکــدا بــەراورد بکرێــن.
گــرێ مــرازا هێنــدە کۆنــە ،بەپێــی ئەو ســتانداردانە
بــێ مێــژوو و شوێنەوارناســیی هەیانــە ،نابــێ هەبــێ.
تــا ئێســتا لەوانەیــە تەنیــا ٪٥ی ئــەو شــوێنەوارە
گرنگــە هەڵکۆڵیــن و دۆزینــەوەی بــۆ کرابێ ،ســەرەتا
زانایــان پێیــان وابــوو ،ئــەو شــوێنەوارە کۆمەڵــە
ڕاوچییەکانــی ئــەو ســەردەمە دروســتیان کــردووە.
ئەگــەر وابووبــێ ،ئــەی بــۆ کۆمەڵــە ڕاوچییەکانــی
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هەمــوو جیهــان لــە هیــچ شــوێنێکی دیکــەدا شــتێکی
وایــان لــێ بەجــێ نەمــاوە؟  ٢٠بازنــەی گەلێــک
گــەورە هــەن ،تەنیــا چواریــان هەڵکۆڵینیــان بــۆ
کــراوە .ســەدان ســتوونی بــەرد هــەن ،بــە تــەواوی
ســەرنجیان لــێ نــەدراوە و توێژینــەوە و کاری
زۆرتــری دەوێ لێیــان تێبگەیــن.
لەبەرئــەوەی بایەخــی ئــەو شــوێنە نەدەزانــرا،
خەڵکــی ناوچەکــە بــۆ چەنــدان نــەوە ،زەوییەکەیــان
کێــاوە و بەردەکانــی ئــەو گردەیــان جوواڵنــدووە،
بــەوە گەلێــک بەڵگــەی شــوێنەوار لەنــاو چــوون.
کۆنتریــن پەرســتگا لــە جیهانــدا لەوێیــە ،هەندێکــی
دیکــە پێیــان وایــە ئــەو شــوێنەی وەک پەرســتگایە،
ڕوانگــەی گەردوونناســی بــووە .ڕووبــەرە گەورەکەی
گــرێ مــرازا و ئــەو ئاڵۆزییــەی لــە پێکهاتەکەیــدا
هەیــە ،دەبــێ چیڕۆکێکــی گەلێــک مەزنــی لــە
پشــتەوە هەبــێ.
بــە ڕای پســپۆڕانی مێــژوو و شوێنەوارناســی،
نابــێ بــەر لــە  ١٢هــەزار ســاڵ کۆمەڵگــەی
ئاڵــۆزی وەک ئــەوەی گــرێ مــرازا هەبووبــێ .بــە
پێــی هەمــوو ئاماژەکانــی شارســتانیەت ،لــە هیــچ
شــوێنێکی جیهــان ئەوکاتــە شارســتانیەت نەبــووە،
بــەاڵم گــرێ مــرازا خەریکــە ئــەو بیــروڕا کۆنانــە
ســەراوبن دەکات .ئــەوەی لــەوێ هەیــە ،نابــێ
کۆمەڵــە ڕاوچییــەکان دروســتیان کردبــێ ،تەنانــەت
ســۆمەرییەکان لــە میزۆپۆتامیــا ،دوای ئــەوان
بــە  ٧هــەزار ســاڵ دەرکەوتــوون و بــە کۆنتریــن
شارســتانیەتی ســەر زەوی هەژمــار دەکرێــن.
هەموو جیهان سەرســامی (ئەهرام) قووچەکەکانی
میســرن ،بەشــێک لەبــەر گەورەیــی ئــەو قووچەکانــە
و بەشــێکیش لەبــەر بیرکردنــەوە لــەوەی ئەوانــە
چــۆن ئــەو هەمــوو بــەردە گەورانەیــان جواڵنــدووە
و سەرخســتووە ،کەچــی گــرێ مــرازا چەنــد هــەزار
ســاڵێک لــە میســر کۆنتــرە و بــەردی هاوشــێوەیان

هەڵکەنــدووە و گواســتووەتەوە ،ئەوجــا ئەوێیــان
پــێ دروســت کــردوون .ئاشــکرایە ئــەو کۆمەڵگەیــەی
قووچەکەکانــی دروســت کــردووە ،کۆمەڵگەیەکــی
ئاڵــۆز ،پێشــکەوتوو ،کارامــە ،پشــت ئەســتوور بــە
ئابــووری بەهێــز و فرەیــی لــە ســەرچاوەکان بــووە.
نهێنییەکانــی گــرێ مــرازا گەلێــک لەوانــەی میســر
ئاڵۆزتــر و گەورەتــرن.
مەزەنــدەی شوێنەوارناســان دەڵــێ هەرنەبــێ ٥٠٠
کــەس بــە بەردەوامی کاریــان تێدا کردووە تا بەردی
نزیــک  ٥٠تــۆن قــورس لــە چیــا هەڵکۆڵــن و بتاشــن
و بگوازنــەوە ،هەندێــک دەڵێــن کۆیلــە هەبــوون تــا
ئــەو کارە بکــەن ،بــەاڵم هیــچ بەڵگەیەکــی هەبوونــی
کۆیلــە لــە گــرێ مــرازا نەدۆزراوەتــەوە .شــوێنێکی
گــەورەی وەکــوو گــرێ مــرازا هــەر وا بــە هەڕەمەکــی
دروســت ناکرێــت ،پالنــی درێژخایــەن ،تەالرســازیی،
تەنانــەت ئەندازیاریشــی دەوێ .ئەوانــەی ئەوێیــان
دروســت کــردووە ،نــەک هــەر زانیارییــان هەبــووە،
بەڵکــوو لــەو زانیارییانــەی ئــەو کاتــە ،بــێ وێنــە
بــوون و داهێنانیــان کــردووە.
پێکهاتەکانــی گــرێ مــرازا ،بــەر لــە داهێنانــی
تایــە ،نووســین ،ســیرامیک و کانزاناســیی هەبــووە،
تەنانــەت بــەر لــە شۆڕشــی کشــتوکاڵێش هەبــووە.
هیــچ کۆمەڵگەیەکــی دیکــە تــا ئێســتا نەزانــراوە
وەک ئــەوان بووبــێ .توێژینەوەیەکــی زانســتی
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لــە گۆڤــاری شوێنەوارناســیی زانکــۆی کامبریــج
لــە ســاڵی  ٢٠٢٠باڵوکراوەتــەوە دەڵــێ ،ئاســتی
کارامەیــی ئەندازیاریــی گەلێــک لــەوە بەرزتــرە کــە
چاوەڕوانمــان دەکــرد .بازنــەکان تــاک تــاک دروســت
نەکــراون ،هەموویــان پێکــەوە یــەک پێکهاتــەن و
هەموویــان لەیــەک کاتــدا دروســت کــراون.
پەیکــەر و هونــەری داتاشــینی بــەرد لــە گــرێ
مــرازا هێنــدە پێشــکەوتوو و کارامــەن لــەو
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  ٨هــەزار ســاڵ لەمەوبــەر
ئیــدی بــن خــۆڵ کــەوت و دیــار نەمــا؟ ئایــا بــە
مەبەســت بــن خــۆڵ نــراوە؟ ئەگــەر وایــە دەبــێ
هــۆکار چــی بووبــێ ئــەو کارە بکــەن؟
ئــەوەی پاڵپشــتی بۆچوونــی شارســتانیەتە لــە
گــرێ مــرازا ،دۆزینەوەکانــی نــەواال چــۆری (بــە
تورکــی نەڤــاال چــۆری  )Nevali Çori -کەمێــک
لــە باکــووری گــرێ مرازایــە .لەوێــدا شــوێنەواری
گەرمکردنــی هەنــدێ بابەتــی ســیرامیک تــا پلــەی
 ٥٠٠بــۆ  ٦٠٠پلــەی ســەدی هەیــە ،ئــەو کاتە هێشــتا
لە هیچ شــوێنێکی دیکە گڵســازیی دانەهاتبوو .هەر
لــەوێ بــۆ یەکــەم جــار کۆنتریــن شــوێنی گەنمــی
چانــدن دۆزراوەتــەوە ،واتــا گەنمێــک خۆڕســک
نەبــووە و کێــوی نەبــووە .ئــەو دوو شــوێنەوارە
هێنــدە لەیــەک دەچــن ،تاکــە لێکدانــەوە بــۆی
ئەوەیــە هــەردوو ال لــە نــاو هەمــان شارســتانیەتدا
بووبــن .چینەکانــی گڵــی ئــەوێ دەیســەلمێنێ
بــەر لــە  ١٢هــەزار ســاڵ ،مــرۆڤ لــەوێ ژیــاوە.
کۆنتریــن پەیکــەری مرۆڤیــش لــە جیهانــدا ،هــەر

لــەوێ دۆزرایــەوە.
ئــەوەی تــا ئێســتا وەک مەتــەڵ ماوەتــەوە ئــەو
هێمایانەیــە لــە گــرێ مــرازا دۆزراونەتــەوە ،دیــار
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
گــری مرازامــان کــرد .دیــارە ئــەوەی لــەوێ
دۆزراوەتــەوە ،هەرگیــز بــە بیــری هیــچ کەســێکدا
نەهاتــووە بــەر لــە  ١٢هــەزار ســاڵ بــەردی  ٥٠تــۆن
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.
توێژینەوەکــە زۆرتــر باســی الیەنــی تەالرســازی
و چۆنیەتــی پێشــکەوتنی ئــەو هونــەر و زانســتە
دەکات .هەمــوو خانــوو و کۆشــکێکی ئــەو کاتــە
تەنیــا کووخێکــی بچووکــی بــە قــوڕ و پــووش و
پــەاڵش بــووە ،هــەر ئــەوە بــۆ مرۆڤەکانــی کۆمەڵــە
ڕاوچییەکانــی بــەر لــە  ١٢هــەزار ســاڵ هەبــووە،
بــەاڵم لــە گــرێ مــرازا ئــەوە گــۆڕاوە بــۆ هەڵچنــراوی
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بــەرد و بنمیچــی لەســەر دانــراوە ،شــێوەکەی
لــە پێکهاتــەی خــڕ بــووە بــە الکێشــە .کۆمەڵــە
ڕاوچییــەکان لــە شــوێنی کــراوە و وااڵ قوربانییــان
بــۆ خوایەکانیــان کــردووە .لــە ســەر لووتکــەی
چیــا و گــردەکان خوایــان دەپەرســت و نزایــان
دەکــرد .دەشــتودەر ،چیاوچــۆڵ و دارودەوەن لــە
ئەفســانەکانیاندا هەبــوون ،خۆیــان بــە بەشــێک
لــەو سروشــتە دەزانــی و هێــزی نوێبوونــەوەی
سروشــتیان ال پــڕ بایــەخ بــووە.
گــرێ مــرازا شــوێنێکی ئایینــی گەلێــک گــەورەی
چاخــی بەردیــن بــووە .شــوێنی کۆبوونــەوەی
ڕاوچییــەکان و دواتریــش جووتیــارەکان بــووە
و لەوێــدا بۆنەکانیــان بەڕێوەبــردووە( .لــەم
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
بــۆ  ٨پێکهاتــەی بازنەیــی گــەورەی بەردیــن لــە
ناوەڕاســتی تەپۆلکەکــە کــراوە ،ســتوونەکان بــە
شــێوەی بازنەیــی لــە تەنیشــت یــەک دانــراون .ئــەو
بازنانــە بە مەبەســتی خواپەرســتی ،ئــاوا ڕێکخراون.
ڕووماڵەکانــی جیۆماگنێــت (تەکنیکێکــی بینینــی
پێکهاتەکانــی ژێــر ڕووی زەوییــە) دەری دەخــەن
 ٢٠بازنــە و  ٢٠٠ســتوونی گــەورەی بەردیــش هــەن.
ســتوونەکان لــە شــێوەی پیتــی ()Tن و بنیــان
لــە تەختایــی ژێــر خۆیــان تــەواو وەک بنــەکان
هەڵکۆڵــراون.
هەنــدێ لــەو ســتوونانە تا  ٦مەتر بــەرزن ،هەیانە
ســەروو  ٥٠تــۆن قورســن .ڕای شوێنەوارناســان
وایــە ئــەو شــوێنەوارە بــە دوو قۆنــاغ دروســت
کرابــێ ،قۆناغــی یەکــەم ئەوەیــە شوێنەوارناســان
پێــی دەڵێــن ســەردەمی پێــش  -گڵســازیی چاخــی
بەردینــی نــوێ  ٩٦٠٠( Aتــا  ٨٨٠٠ســاڵ پێــش

زاییــن) ،قۆناغــی دووەمیــش دەبێتــە ســەردەمی
پێــش  -گڵســازیی چاخــی بەردینــی نــوێ B
( ٨٨٠٠تــا  ٧٣٧٠ســاڵ پێــش زاییــن) .زۆربــەی
هــەرە زۆری شــوێنەواری گــرێ مــرازا لــە قۆناغــی
یەکەمــدا کــراوە .جێــی سەرســووڕمانە ســتوونەکان
 ،٨یــان  ،١٢یــان  ،١٣یــان  ١٥دانــەن لــە هــەر
بازنەیەکــدا.
چینەکــەی یەکــەم زۆرتریــن پێکهاتەکانــی
پەرســتگایان تێدایــە ،ســتوونە شــێوە ()Tیــەکان
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
دووەمــدا ســتوونی بچووکتــر بــە بــەرزی  ١مەتــر و
نیــو لــە ناوەڕاســتی ژوورەکان ،لەســەر زەوییەکــی
بــەردی لووســکراو ،دانــراون .هەمــان شــێوەی
پێکهاتــەی ســتۆنهینچی بەریتانیایــان هەیــە ،بــەاڵم
 ٦هــەزار ســاڵ لــەوان کۆنتــرن.
ســەیرترین بازنەیــان بازنــەی ()Cیــە لــە شــێوە
٣ی الپــەڕەی ٣ی توێژینەوەکــە ئامــاژەی پــێ
کــراوە ،پێکهاتەکــە لــە نێــوان ســاڵی  ٨٢٨٠بــۆ
 ٧٣٧٠پێــش زاییــن دروســت کــراوە ،دوو بازنــە
هەریەکەیــان  ١٢ســتوونە لــە دەوری یەکتــردا بــە
ســتوونی بــەرد ،دروســت کــراون .تیــرەی نــاوەوە
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 ١٢مەتــر و دەرەوەی  ٢٠مەتــرە .بۆشــاییەک
لــەالی باشــوورییەوە بەجــێ مــاوە وەکــوو دەرگایــە
بــۆ چوونــە ژوورەوە ،شــێوەی  Dهــەر لــەوەی C
دەچــێ.
لــە هەمــوو جێــی نیشــتەجێیەکاندا شــێوازی
خــڕی خانــوو ،یــان نیشــتەجێ ،بــۆ شــێوەی
الکێشــەیی گــۆڕاوە .ئــەو گۆڕانکارییــە لەگــەڵ
شۆڕشــی کشــتوکاڵدا هاوتەریبــە ،چونکــە لــەو
کاتــەدا خێزانــەکان گەورەبــوون ،الدێ دەرکەوتــن و
خانووەکانیــان فراوانتــر بــوون .لەگــەڵ ئەوەیشــدا،
خانــووەکان لــە یــەک ژوور زیاتربــوون ،بۆیــە لــە
خانــووی فــرە ژووردا دابەشــکردنی زەوی بــە
الکێشــە باشــترە .لــە گــرێ مــرازا لــە قۆناغــی
دووەمــدا ئــەو گۆڕانــە دەرکەوتــووە .لەوێــدا ئــەو
پێکهاتەیــەی ســتوونەکانی نەخشــی شــێری
لەســەرە ،پێکهاتەیەکــی یەکجــار سەرســووڕهێنەرە.
لــە وێنــەی  ٧لــە الپــەڕەی  ٤شــێوە الکێشــەکە
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
ئاییــن بووبــێ ،تەنانــەت نەخشــونیگاری ســەر
ســتوونەکانیش ئــەوە پشتڕاســت دەکەنــەوە .لــە
هەمــوو شارســتانیەتەکانی باشــوور ،شــێر بــە
بەرزتریــن دەســەاڵت دانــراوە ،نەخشــی شــێریش
لەســەر ســتوونە بەردەکانــی ئەوێــدا هــەن ،بێگومان
ئــەو شــوێنە پەرســتگا بــووە .چەنــدان پەیکــەری
بچووکــی بەردینــی مــرۆڤ ،تیمســاح و خشــۆکێک
دۆزراونەتــەوە .ئــەو کولتــوورە هــەر ئەوەیــە لــە
نــەواال چــۆری تەنیــا  ٤٥کیلۆمەتــر دوور لــە گــرێ
مــرازا هەبــووە ،لەوێشــدا ژمــارەی ســتوونەکان،١٢ ،
یــان ١٣ن .پێدەچــی  ١٢هێمایــە بــۆ  ١٢مانگــی

ســاڵ ،چینــی یەکەمــی نــەواال چــۆری  ٨٦٢٠ســاڵ
پێــش زاییــن دروســت کــراوە ،چینــی دووەمیــش
 ٨٢٠٠ســاڵ پێــش زاییــن.
بنیادنەرانــی ئــەو پەرســتگایانە یەکجــار کارامــە
بــوون ،شــوێنی ژیــان لــە نــەواال چــۆری ژوورێکــی
الکێشــەیی  ٦بــە  ١٨مەتــر بــووە .الی پێشــەوەی
بــۆ ژیــان و پشــتەوەی بــۆ کــۆگا بــووە .ئــەو جــۆرە
ژوورانــە تــا ئێســتا لــە خانووەکانــی ئــەو ناوچەیــەدا
هەیــە .هــەر بازنەیــەک  ،١٢یــان  ١٣ســتوونی
گــەورەی بــەردی تێدایــە .ئــەوەی لــە گــرێ مــرازا لە
نــاو ئــەو بازنانــە ڕوو لــە ئاســمانی کــراوە دەکــرا،
لــە نــەواال چــۆری ســەر ئــەو ژوورانــە ،داپۆشــرابوو.
دۆزینەوەکانــی هــەردوو شــوێنەواری گــرێ
مــرازا و نــەواال چــۆری مەتەڵــی هــەرە گــەورەی
شوێنەوارناســانی ســەردەمە ،کام تواناییــەی مرۆڤی
بــەر لــە  ١٢هــەزار ســاڵ ئــەو هەمــوو نەخشــە و
پێکهاتەیــەی داهێنــاوە و ئــەو بــەردە قورســانەی
گواســتووەتەوە ،ئەوجــا بــە ســتوونی لــە زەویــدا
چەقاندوونــی ،کام تەکنیکــی بڕیــن و تاشــین
بەکارهاتــووە تــا ئــەو نەخشــونیگارەی پــێ بکــرێ؟
گرێ مرازا – بەشی سێیەم ،ئامرازەکانی
داکردنی خۆراک

لێــرەدا تەنیــا ئامــاژە بــۆ کتێبێکــی لــۆرا دیاتریش
دەکەیــن کــە ســەبارەت بــە ئامــرازە بەردینەکانــی
گــرێ مــرازا نووســیویەتی .کتێبەکــە تەنیــا لــە
ئامرازەکانــی داکردنــی خــۆراک دەکۆڵێتــەوە و لــە
الیــەن زانایانــی پەیمانگــەی ئەڵمانیــا بــۆ شــوێنەوار
ئامادەکــراوە .تەنیــا لەوەنــدەی هەڵکۆڵینــی بــۆ
کــراوە بــڕی  ١٠١٨٠پارچــە شــوێنەواری لــە بــەرد
دروســتکراو دۆزراونەتــەوە کــە هەموویــان وەک
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.
بەشــێکی دیکەیــان بــە مایکرۆســکۆپ لێــی
وردبوونەتــەوە بــۆ دیاریکردنــی ئــەو جــۆرە
بەرهەمانــەی پێیــان کوتــراون و لــە ناویانــدا
هەڵگیــراون .هــەر جــۆرە بەرهەمێــک جۆرێــک لــە
ڕووشــان و داخوران لە هەر دوو بەرداشــدا دروســت
دەکات .ئــەوە تەکنیکێکــی شوێنەوارناســییە بــۆ
دەستنیشــانکردنی مەبەســتی بەکارهێنــان و ئــەو
بابەتانــەی بــۆی بەکارهاتــووە .هەندێکیشــیان لەنــاو
کــون و کەلێنــی بەردەکانــدا دەمێننــەوە ،ئــاوا
دەزانیــن چــی پــێ کــراوە و کوتــراوە.
لــە توێژینەوەکانــدا ،پێنــچ بەرنامــەی تایبــەت
بــە ئامرازەکانــی دەســت بــۆ کوتــان و هاڕیــن
داڕشــتووە ،تــا بتوانــن بەراوردێــک لــە نێوانیانــدا
بکــەن و مەبەســت و شــێوازی بەکارهێنانــی هــەر
دەســتەبەردێک (بــەردی دەســت) بدۆزنــەوە.
وردەکارییــەکان زۆرن ،لــە الپــەڕە ١٤ی
بەڵگەنامەکــەوە دەســت پــێ دەکات .وێنــەی
هەندێــک لــەو دەســتبەردانە لــە الپــەڕەی  ١٥هەیــە.
لــە لەالپــەڕە ١٦دا خشــتەکانی تاقیکردنەوەکانــی
هاڕینــی دانەوێڵــە هەیــە ،زانیــاری زۆریــان تێدایــە.
 ١١کــەس لــە ئەندامانــی تیمەکــە بــەو جــۆرە
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
شــوێنانەدا بــۆ تاقیکردنــەوەکان ،هەرگیــز بــەردە
دۆزراوەکــە بەکارناهێنــن .بــەردی وەکــوو ئــەوان
دروســت دەکرێــن و تاقیکردنەوەیــان پــێ دەکرێت).
بــە شــێوەیەکی گشــتیی  ٣٣٥٧دەســتەبەرد

دۆزراونەتــەوە ،هەموویــان جــێ دەســتەکانیان
خڕیلــە تاشــراون و کێشــیان تــا  ٨٠٠گرامــە .تیمــی
توێژینــەوە بەپێــی جــۆری بەکارهێنــان و قەبــارە،
بــۆ  ١٠جۆریــان دابەشــکردن .قورســترین پرســیار
بــۆ تیمەکــە ئەوەبــوو تــا چەنــد ئــەو دەســتەبەردانە
لــووس کــراون و لێیــان داتاشــراوە تــا بــۆ
کارەکانیــان گونجــاو بــن؟ بــەردی نزیــک لەوانــەی
لــە گــرێ مــرازا دۆزراونەتــەوە لــە دەوروبــەری ئــەو
شــوێنە بــاوە و دەکــرێ هــەر بەردێــک بــە نزیکــەی
 ٢کاتژمێــر ئامــادە بکــرێ و بــۆ هاڕیــن و کوتــان
گونجــاو ببــێ ،هەرچــی بــەردە گەورەکانــە کاری
زۆری نەویســتووە ،تــا ئیســتا ئــەو جــۆرە بــەردە
لــەو شــوێنە هــەر زۆر هەیــە.
لەگــەڵ ئەوانــدا  ١٩٥٥بــەردی دیکــە دۆزرانەتــەوە،
کاریــان کوتانــی دانەوێڵــەکان بــووە .لــە شــێوەکانیان
وەک ئــەوەی لــە الپــەڕە ١٠٠دا هاتــووە وەکــوو
دەســکەوان (دەستهاوەن)ی ئاســایی وان ،ئەوانیشیان
بــۆ  ٩جــۆر دابــەش کــردن .قورســایی و شــێوەیان
بەکارهاتــووە تــا زۆرتریــن هێــز بــۆ کوتــان دەســتەبەر
بکــەن .لــە تاقیکردنەوەکانــی تیمــی توێژەرانــدا ،بۆیان
دەرکــەوت بەردێکــی لــەم جــۆرە (دەســکی گرتنــی
هەبــێ) بــە مــاوەی یــەک کاتژمێــر و نیــو دەکــرێ
بــە لێدانــی هێــواش و بــەردەوام ،دروســت بکرێــن.
ئــەم جــۆرە بەردانــە لــە ســەردەمی پێــش  -گڵســازیی
چاخــی بەردینــی نــوێ  ٨٨٠٠( Bتــا  ٧٣٧٠ســاڵ
پێــش زاییــن) بــەدواوە بــەرە بــەرە کــەم دەبنــەوە و
ئامرازەکانــی هاڕیــن جێگەیــان دەگرنــەوە.
پاشــماوەی دوو جــۆر گەنــم ،جــۆ و گوڵــەدان
لەســەر دەســتبەردەکانی  ١٢هــەزار ســاڵ کــۆن،
لــە گــرێ مــرازا دەستنیشــان کــران ،هیــچ گومــان
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
بــەردەوام بــۆ چەنــدان ســاڵ کاری تێــدا کــراوە.
لەگەڵیانــدا ژمارەیەکــی زۆر لــە ئێســقانی ئاســکە
کێــوی و ئاژەڵــی دیکــە دۆزرانەتــەوە ،واتــە ئەوانــە
ڕاو کــراون.
لــە هــەردوو جــۆری ســەرەوە گرنگتــر ،ئــەو
بەردانــەن گــەورە و نــاو قووڵــن .ئەوانــە وەکــوو
بــەردی ژێــر بەردەدەســت و دەســکەوانەکان
بەکارهاتــوون .دانەوێڵــە و بابەتــەکان لەنــاو ئــەو
بــەردە قوواڵنــە دانــراون و هاڕدراون ،یــان کوتراون،
کــۆی  ٢٠٧٨بــەردی لــەو جــۆرە دۆزرانەتــەوە.
بایەخــی ئــەو جــۆرە بــۆ کۆمەڵــە خەڵکــی ئــەو
کاتــە زۆر بــەرز بــووە ،بۆیــە هەنــدێ جــار لــە
نــەوە بــۆ نــەوە ماوەتــەوە .تەمەنــی یەکێــک لــەو
بەردانــە وەکــوو نموونــە ڕەنگــە بگاتــە  ٦٠بــۆ ٢٠٠
ســاڵ بــە پێــی ئەســتووری و ئــەو کارەی ڕۆژانــە
پێــی دەکــرێ .وردەکارییەکانــی باســکردنی ئــەم
جۆرەیــان یەکجــار زۆرە ،ناکــرێ هەمــووی لێــرە
بنووســرێن.
ئەوجــا بــەردە دەفــرەکان ٣٤٩ ،دانــە لەوانــە
دۆزراونەتــەوە ،ئەســتووری دیوارەکانیــان /لێوەکانیان
لــە نێــوان  ٦بــۆ  ١٣ســانتیمەترە ،هەموویــان
شــوێنەواری داتاشــینی کاتــی دروســتکردنیان پێــوە
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)،
تــۆوی هەنــدێ دارودەوەن و گژوگیایــان لەنــاو
کوڵێنــراوە .دەرکەوتــووە هەندێکیــان بیرەیــان لەنــاو
هەڵگیــراوە ،یــان دانەوێڵەیــان بــە تــەڕی (شــێدار) لــە

نــاو هەڵگیــراوە و مــاددەی (ئۆکســاالیت)ی لەســەر
دیــواری دەفــرەکان دروســت کــردووە.
بەشــێکی دیکــەی ئــەو دەفرانــە لــە ڕووی
دەرەوەیــان بــۆ جوانکــردن ،نەخشــی هێڵکاریــی
فرەچەشــنی لەســەرە ،زۆربەیــان پارچــەی ورد
وردن ،بۆیــە نەکــرا بــە تــەواوی ئــەو نەخشــانە
ڕوون بکرێنــەوە و بکێشــرێنەوە (بڕوانــە الپــەڕە
 ١٤٠و  ١٤٤تــا .)١٥٢
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