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پێرست
 .١خواردن لە ڕۆژهەاڵتی نزیکی کۆن
 .٢الغذاء في الشرق األدنى القديم
FOOD IN THE ANCIENT NEAR EAST .٣

پێشەكى
مەبەست لەم زنجيرە سندوقە فێركارييە ناساندنى مامۆستايان و خوێندكارانە لە هەموو
تەمەنەكاندا بە خۆرهەاڵتى نزيكى دێرين لە پێناو هاندانى هەمووان بۆ ئاشنابوون بە
شێوەيەكى فراوان بە زانستى شوێنەوارو مێژووى ئەم ناوچەيە و پارێزگاريكردنى هەروەها
بۆ يارمەتيدان له پاراستنى كەلتوورە رۆشنبيرييە پڕ بەهاو هەمە چەشنەكەى.
سندوقەكان پێشەكيەك بۆ سێ رەگەزى گرنگى ژيانى كۆن پيشان دەدەن:

•
• خۆراك لە خۆرهەاڵتى نزيكى دێرين.
• داهێنان و كارپێكردن به نووسين لە خۆرهەاڵتى نزيكى دێرين.
گلينه و خەڵک لەخۆرهەالتى نزيكى دێرين.

هەر چوارگۆشەيەك ئەمانەى لە خۆ گرتووه  :زانيارى نووسراو ،وێنەى ڕوونى پەيوەنديدار،
كۆمەلێك چاالكى بۆ ئاسانكردنى فێربوونى مندااڵن.

به پێى كات چێژ له
گەشتەكە وەربگرە!

٢

چی لەناو سندوقەکەدا هەیە؟

•
• حەسیرێکی قامیش بۆ :چاالکی ١
• قاڵبێکی تابلێتی نووسینی مێخی بۆ :چاالکی ١
• یاری کارتەکان بۆ نیشاندانی جۆرە جیاوازەکانی خواردن بۆ :چاالکی ١
• نموونەکانی میوەو سەوزە بۆ :چاالکی ٢
• نموونەکانی تۆووی بەخەڵوزبوو
• نموونەکانی ئێسک کە لە شوێنە شوێنەواریەکان دۆزراونەتەوە
• نموونەی لوولپێچ و هێلکە شەیتانۆکە
مەنجەلێکی بچووکی خواردن لێنان بۆ :چاالکی ١

کشتوکاڵ و ماڵیکردنی ئاژەڵ لە میزۆپۆتامیادا

گرنگە بزانين چیرۆکی خۆراک لە ڕابوردودا ،چۆن لە کێڵگەوە گەيشتووەتە سەرخوانی خەڵك ،ئێمە ئەمڕۆ چۆن
ئەژین.
مرۆڤ نزیکەى  ١٠٠٠٠ساڵ بەر لە ئەمڕۆ ،لە باشووری خۆرهەاڵتی کەناری دەریای ناوەڕاستدا ،لە هەرێمێکدا ،کە
شوێنەوارناسان بەزۆری بە لیڤانت -شام ناوی دەبەن ،دەستی بە چاندنى ڕووەك و ماڵیکردنی ئاژەڵەکان کردووە.
چاندن ،دروێنەکردنی دانەوێڵەی کێویی و بەکارهێنانییەتى بۆ خۆراک ،خەڵک دەستی هەڵگرتنی بە دانەوێڵە کردووە
و بۆ تۆوکردن -چاندن بەکاریهێناوە و وردە وردە زەوییان پاککردووەتەوە ،بەرەو کشتوکاڵکردن هەنگاویان ناوە و
ڕووەکە کێوییەکانی وەک گەنم و جۆ ،بوون بە دانەوێڵەیەکی ماڵیکراو.

ماڵیکردن ،گۆڕينى پێکهاتەى ڕووەکیيە لە جۆرى خۆڕسکییەوە بۆ چاندن و بەرهەمهێنان ،بۆ نموونە کاتێک قەدی
گەنم و جۆی کێوی ،بە شێوەیەکی سروشتی دەکەوێتە سەر زەوی و دیسان دەڕوێتەوە ،گوڵی گەنم و
جۆی ماڵیکراو ناكەوێت ،ئەمەش بۆ خەڵک زۆر ئاسانترە ،کە دانەوێڵە دروێنە بکات ،کە واتاى ئەوەیە ڕووەک ئەو
توانایەی لەدەست داوە ،کە بە شێوەیەکى سروشتی بڕوێتەوە .لە وەرزى چاندنی داهاتوودا ،بۆ دروێنەکردن
و چاندنەوەی بەشێک لە دانەوێڵەکە ،پشتیان بە خەڵکى بەستووە ،ئەم گۆڕانکارییە لە دانەوێڵە شوێنەوارییەکاندا
دەبینرێت و دەتوانین بڵێن ،کام دانەوێڵە کێوییە و کامیشیان لەالیەن مرۆڤەوە چێنراوە ،کێ جووتیار بووە و کێ
بەروبوومی کۆکردووەتەوە.

کشتوکاڵ

٣

خەڵک لە یەک کاتدا ،دەستی بە بەخێوکردنی ئاژەڵ و کشتوکاڵ کردووە ،یەکەمین ئاژەڵە ماڵیکراوەکانیش بزن ،مەڕ،
مانگا و بەراز بووە .ئەمە لەو ژينگە سروشتییانەدا ڕوویداوە ،کە ئاژەڵە کێوییەکانی تێدا ژیاون ،الی خەڵکیش جێگای
پەيداكردنى خۆراک و شوێنى ڕاوکردنی بەردەوامی مرۆڤ بووە .ماڵیکردنی ئاژەڵ ،بووەتە هۆى ئەوەى ،کە خەڵک
چیتر پێویستی بە چوونە دەرەوە نەبێت بۆ ڕاوکردنی ئاژەڵەکان ،مرۆڤ ئاژەڵەکانى لە نزیک ماڵی خۆیدا ڕاگرتووە
و سەرپەرشتیى کردوون ،بە هۆى ئەوەى خۆراکى پێویستى لەبەردەستدا نەبووە و ئاژەڵەکانیش چاودێری و
دابینکردنی خۆراکیان پێویست بووە ،لەبرى ڕاوکردن ،لە هەوڵى دابینکردنى خۆراکى ئاژەڵەکاندا بووە.

لە ڕێگەی شیکارکردنى ئێسکی ئەو ئاژەاڵنەى لە شوێنى نیشتەجێبوونى مرۆڤى کۆندا بەجێماون،
دەتوانین بزانین کەی و چۆن ئەو پڕۆسەیە ڕوویداوە ،ئەمە بەهۆی:
• ڕاوچییەکان زۆربەی جار ئاژەڵی نێریان کردووەتە ئامانج ،چونکە نێرەکان گەورەترن و لە یەک ڕاودا
خەڵک گۆشتى زۆرترى دەستکەوتووە.
• جووتیارەکان ،بە گشتی ئاژەڵی مێینەیان ڕاگرتووە ،چونکە بۆ بەرهەمهێنانى ئاژەڵى دیکە
پێویست بوون.

•
• تەمەن ،ڕەگەز و قەبارەی ئێسکی ئەو ئاژەاڵنەى لە شوێنەوارەکاندا دۆزراونەتەوە ،زانیاریی زۆر
زۆرێک لە ئاژەڵەکان لە دواى ماڵیکردنیان بچووک بوونەتەوە.

بەسودمان لەبارەى پرۆسەی ماڵیکردنی ئاژەڵەکان ئاشکرادەکەن.

شوان و ڕانەمەڕ

کشتوکاڵکردن و ئاژەڵدارى ،بوونەتە هۆى ئەوەى ،خەڵک چیتر پێویستى بە دۆزینەوەی خۆراک و جێگۆڕکێ نەبێت،
بەڵکو لە هەمان شوێندا ماونەتەوە و بە درێژايى ساڵ ،خەریکى ئاودان و بەرهەمهێنانی بەروبوومی کێڵگەکانیان
بوون ،هەروەها لە مەترسیى ئاژەڵە کێوییەکانیش پاراستوویانن.

٤

ستانداردی شاهانەی ئور

راية مدينة أور مجتمع متدرج ،و وفرة
األرض و المراحل من انتاج الغذاء الى
الخدمة و تناول الطعام.

خەڵک لە ڕابوردوودا چییان خواردووە؟
خەڵک لە خۆرهەاڵتی نزیکی کۆندا ،خۆراکی دەوڵەمەند و هەمەچەشنی هەبووە ،چەند خۆراکی جیاوازیان
لە کێڵگە و باخەکانیاندا ڕواندووە ،کە لە ئەمڕۆدا زۆربەمان ئەیانناسینەوە ،ئەوانیش دانەوێڵەی وەک :گەنم و
جۆ ،پاقلەمەنییەکانی وەک :نیسک و ماش ،میوەی وەک :ترێ ،هەنار و خورما ،چەند جۆر سەوزەشیان بەرهەم
هێناوە ،وەک :کەلەرم ،پیاز و سیر ،هەروەها بەهارات و ئەو ڕووەکانەشیان هەبووە ،کە لە لێنانی خۆراکدا
بەکاردەهێنرێن ،وەک :شویت ،نەعنا ،کەرەوز و ڕازیانە ،زەیتون و کەتانیش بۆ ڕۆن و خواردن بەرهەم هێنراون.
کۆمەڵگەکان ،ئاژەڵی ماڵییان بۆ خۆراک بەخێوکردووە ،گۆشتى مەڕ ،بزن ،ڕەشەواڵخ و بەراز ،بەشێکی گرنگى
خواردنەکەیان بووە ،خەڵک بۆ خواردن ،ئاژەڵی شیردەری وەک :ئاسک و مامزی سوور ،باڵندە و ماسیشیان ڕاوکردووە.
تەنانەت کیسەڵ و هێلکەشەیتانۆکەشیان ڕاوکردوە و خواردوویانە .جۆری ئاژەڵی ڕاوکراو ،بەپێى سروشتی ژینگە،
کەش و هەوا و وەرزی ساڵ بووە ،مرۆڤ تەنها بۆ ڕاوکردن و بازگانیکردن لەگەڵ خەڵکی دەرەوەى ناوچەکەی خۆى،
دوورکەوتووەتەوە.
ئاژەڵی ماڵیی وەک مەڕ ،بزن و ڕەشەواڵخ ،هەر بۆ خواردن نەبوون ،بەڵکو کەڵکیان لە بەرهەمەکانى شیرەمەنیی
وەک :شیر ،کەرە ،ماست و پەنیر وەرگرتووە ،هەروەها هێلکەی باڵندەش کۆکراوەتەوە و خوراوە.

ڕەچەتەیەک بە نووسینی مێخی

تابلێتێکی نووسراوی بە خەتی مێخی،
ڕەچەتەیەکی لەسەر نوسراوە ٣٨٠٠
ساڵ لەمەوپێش

٥

خەڵک چۆن خۆراکی ئامادەکردووە؟
زۆربەی خەڵک ژەمەکانيان لە ماڵەوە ئامادەكردووە ،کوانوی ئاگریان لە چێشتخانەکانیاندا هەبووە ،شلەیان لە
دەفرى گڵینەییدا لەسەر ئاگر لێناوە ،هەمان ئەو نانە پانەى ،کە ئەمڕۆ دەخورێت ،لە تەنووردا دروستکراوە،
تەنوورەکانیش لە دەرەوەى خانووەکاندا دانراوە ،لە دانەوێڵەى جۆش (بیرە) بەرهەم هێنراوە ،کە خواردنەوەیەکى
باوى خۆرهەاڵتی نزیک بووە.
گۆشت بە چەندین شێوە لێنراوە ،بەتایبەتى برژاندن و کواڵندن ،لە ئامادەکردنى شۆرباشدا بەکارهاتووە ،گۆشت
بەپێى کواڵیتی ،پێکهاتەکانی لێنان ،جۆری تامەکەی و ئەو تەکنیکەی کە بەردەست بووە لێنراوە.
بۆ نموونە ،بەپێى زانستى شوێنەوارناسى ،ئەو ئێسکانە ناسراونەتەوە ،کە لە شوێنەوارەکاندا دۆزراوەتەوە و
سەری ئێسکی ئاژەڵەکە سووتاوە ،بەتایبەتى ئەو جێگایەی گۆشتی پێوە نەبووە .خۆراک هەڵگیراوە و دواتر
بۆ خواردن بەکارهاتووە ،بەتایبەتى ماست و پەنیر ،هەندى خۆراک بە سوێرکراوى وشککراونەتەوە ،بەتایبەتى
ماسی ،ئەمانەش یارمەتیى هەڵگرتنى خۆراکیان داوە و لە وەرزەکانى داهاتوودا بەکاریانهێناوەتەوە .زۆربەی
ئەو کوپ و دەفرە بچووکانەى ،لە کنەکردنەکاندا دەدۆزرێنەوە ،بۆ پێشکەشکردنی خواردن و خواردنەوەکان
بەکارهاتوون( .سەیری سندووقی خەڵک و دەفرەکان بکە)

هەرچەند دەربارەی جۆری خواردنی جیاواز ،زانیاریمان هەیە ،کە لە میسۆپۆتامیای کۆندا بەرهەم
هێنراون ،بەاڵم زانیاریمان لەبارەى ئەوەى ،کە خۆراکەکان چۆن بۆ دروستکردنی ژەمەکان تێکەڵکراون،
کەمە.
باشترين بەڵگە ،لەو كۆمەڵە نووسراوەدا هاتووە ،کە  ٣٥٠٠ساڵ پێش ئێستا نووسراوە و کۆنترین
ڕەچەتەن لە جیهاندا ،کە  ٣٥دانەن و هەموویان ،شلە ،یان شلەی خەستن ٣٠ ،دانەیان لە پێکهاتەی
گۆشتی وەک :ئاسک ،بەرخ ،خرت ،کۆتر و هی ترن ،پێنج دانەشیان ڕووەکین ،وەک :توور ،شێلم و
هیتر ،کە یەکێک لە نموونەکان توانرا بخوێنرێتەوە:
نموونەیەک:
شلەی گۆشت (هەریسەی گۆشت) ،یەک پارچە گۆشت ،ئاو ،چەورى ،دوو سیر و هەندێک
پیازیش بەكاربێنە ،خەڵکی میزۆپۆتامیا حەزیان لە خواردنى سادە بووە.

هەندێ خۆراک ،تەنها لەالیەن يەك خێزانەوە بۆ بژێوی خۆیان بەرهەم نەهێنراوە ،گەنم و بیرە بە شێوەيەكى
تایبەتی بە بڕێكى زۆر لەالیەن دەوڵەت و پەرستگاکانەوە کۆکراوەتەوە و بەرهەم هێنراوە .ئەو پێداويستييانە لە
گەنجینەی گەورەدا هەڵگیراون ،یان لە سایلۆدا دانران و لە بری کاری ڕۆژانەى خەڵکى دراوە .شێوازی کۆنترۆڵکردنی
خۆراک و دابەشکردنەوەی ،دڵنیایی بە کۆمەڵگە داوە ،بەتایبەتى لە وەرزی وشکەساڵی و نەبوونيدا .ئەم شێوازە
هەلی گەشەکردنی کۆمەاڵیەتی و ئابووری ڕەخساندووە ،هەندێ خەڵک لە ڕێگەی کۆکردنەوە و کۆنترۆڵکردنی
خۆراکی زۆرەوە ،لەوانی تر دەسەاڵتدارتر بوون ،کە بە سەرمەشقی بەڕێوەبردنی یەکەمین شار و دەوڵەتەکان،
دادەنرێن.

ئەم سندوقە فێرکارییە ئەمانە لەخۆ دەگرێت :قاڵبێکی ڕەچەتە بە زمانی مێخی ،کارتی یاری خواردن و
مەنجەڵێکی بچوکی خواردن ئامادەکردن لەگەڵ حەسیرێکی قامیش.

چاالکیی  :١یاری ڕەچەتە

٦

سایلۆکانی گەنم لەسەر مۆری لوولەیی

چۆخە مێش و سوسە لە باشووری ڕۆژئاوای ئێران  ٥٠٠٠ساڵ بەر لە ئێستا

چۆن لەبارەى خۆراکە کۆنەکانەوە بزانين؟
کاتێک کنەوپشکنین لە شوێنی نیشتەجێبوونى مرۆڤى کۆندا دەکەین ،پاشماوەی خۆراک لە زەویدا دەدۆزینەوە ،کە بە
گشتی لە دەنکەگەنم و ناوکن .دەنکی دانەوێڵەکان بە ڕێکەوت ئەبن بە خەڵوز -بەتایبەتى ئەگەر لە کاتی لێناندا ڕژابنە ناو
ئاگردانەوە ،یان خانووەکە سووتابێت و کەنوویەکی هەڵگرتنی دانەوێڵە لە ژێریدا بووبێت ،کە ئەگەر بووبوو بە خەڵوز،
ئەوە شيكار ناكرێت ،ئەمەش ئەوە ئەگەیەنێ ،کە ئێمە دەتوانین دانەوێڵەی بەخەڵوزبوو لە زەویدا بدۆزینەوە ،کە پێش
هەزاران ساڵ سووتاوە.

دانەوێڵە و دەنکە شوێنەوارییەکان ،وەک خەڵوز کێشیان کەمە و سووکن ،بۆ ئەوەی بیاندۆزینەوە،
ئەبێ خۆڵی ناو خانووە کۆنەکان ،و نێوان خانووەکان ،بکەینە ناو ئاوەوە ،لەبەرئەوەى ناوک و
دەنکەکان لە ئاوەکە سووکترن ،سەرئاودەکەون ،پاشان لە خۆڵە نیشتووەکان جیایان ئەکەینەوە و
دەنک و ناوکەکان وشک ئەکەینەوە ،لە تاقیگەدا بە مایکرۆسکۆب سەیردەکرێن ،ئەمەش لە ناسینەوەی
ڕووەکە کۆنەکان و بەراوردیان لەگەڵ دانەوێڵە نوێیەکاندا ،هاوکاریمان دەکات.

ناسینەوەی پاشماوەی ڕووەکەکان لەیاری یەکتربڕ ئەچێ ،هەندێ جار ،تەنها ناوکی میوەکان ئەدۆزینەوە ،نەک
هەموو میوەکە ،ئەمە ئەوە ئەگەیەنێ ،کە پێویستە میوەکانی وەک :هەنجیر و ترێ لە ڕێگەی ناوکەکانیانەوە
بناسینەوە ،هەندێ جاریش ،بەشێکی زۆر بچووک لە ناوک ،یان دەنکێك ئەدۆزینەوە ،کە بۆ ناسینەوەیان ،پێويستە
زۆر بە ئاگاییەوە لێیان وردبینەوە.

ئەم سندوقە فێرکارییە نموونەی دەنکە گەنم و جۆی سووتاو و ناوکی دەنکە ترێی تێدایە.

لە کاتی کنەوپشکنیندا ،ئێسک و ددانی ئاژەڵەکان ئەدۆزینەوە .ئێسکەپەیکەری هەریەک لەو گیانلەبەرانە ،کەمێک
لەیەک جیاوازن ،بەتایبەتى قەبارە و شێوەیان ،یان چۆن ژیاون و ڕۆيشتوون ،خواردنيان پێدراوە.
لە کاتی کنەوپشکنیندا ،جیاوازیی قەبارە و شێوەی ئێسکی ئاژەڵەکان ،لە ناسینەوەی ئاژەڵەکاندا یارمەتیمان دەدەن،
هەندێ ئاژەڵ ئێسکیان گەورەیە و ئاسان دەناسرێنەوە ،بۆ دۆزینەوەی ئێسک و ددانی ئاژەڵە بچووکەکانیش،
خۆڵەکە لە بێژنگ دەدەین ،بە سەرنجدان لەوەی ،کە چ بەشێکی ئاژەڵەکەمان دۆزیوەتەوە و لە کوێدا ئێسکەکە
دۆزراوەتەوە ،تێدەگەین کە لە ڕابوردوودا ،خواردن چۆن ئامادەکراوە و لە نێوان خەڵکدا هاوبەشی پێکراوە.

٧

ئەم سندووقە فێرکارییە ،نموونە دۆزراوەکانى ئیسک لە شوینە شوینەواریەکان

چاالکیی  :٢نموونەکانی میوەو سەوزە

لەبارەى خۆراک لە ڕابوردودا ،تەنها دانەوێڵە و ئێسکەکان ،زانیاریمان پێ نادەن ،دەتوانین لە ڕێگەی ئەو خانووانەی
کنەوپشکنینی تێدا دەکەین ،بزانین خەڵک چۆن خواردنی لێناوە و خواردوویەتی .ئەم خانووانە لە ناو هەندێ لە
ژوورەکاندا کوانوویان تێدایە ،هەندێ جاریش لە ناو کوپەڵەکان ،یان تەنووری نانکردنى دەرەوەی مااڵندا ،دانەوێڵەی
هەڵگیراو دەدۆزینەوە ،هەندێ جاریش شوێنی زبڵ دەدۆزینەوە ،بەتایبەتى ئەو شوێنانەی لێى نیشتەجی بوون،
کە لە پاش خواردن ،بۆ فڕێدانی ئێسک و هێلکەشەیتانۆکە و پاشماوەکانی تر بەکارهاتوون.
دەفری سیرامیکى بۆ تێگەیشتن لە کرداری چێشتلێنان و پێشەکەشکردنی خۆراک یارمەتیمان دەدات ،کە خواردن
چۆن هەڵگیراوە ،هەندێ لە دەفرەکان هێشتا پاشماوەی خۆڵەمێشیان بە بنەکەیانەوە دیارە ،کە هی ئەو کاتەیە
خراوەتە سەر ئاگر ،هەندێکی تریان دانەوێڵە ،یان خواردنی سووتاویان تێدا ماوەتەوە.

خانووی خشتی قوڕ لەگەڵ تەنوور لە دەرەوەی ماڵدا.

کێ لە ژەمەکاندا بەشداربووە؟
پێویستە ئەوە بزانین ،کە ژەمەکان هەمیشە بۆنەیەکی کۆمەاڵیەتین ،لە ژەمەکاندا خێزان ،هاوڕێکان ،هاوکارەکان،
تەنانەت هەموو کۆمەڵگە ،بەیەکەوە بەشدارن -خەڵک بەیەکەوە کۆئەبنەوە بۆ خواردن و خواردنەوە .لە کاتی
خواردن و خواردنەوەدا ،خەڵک گفتوگۆ دەکەن ،پێدەکەنن ،چیرۆکەکانیان ئاڵوگۆڕ دەکەن .خەڵک خواردن دەخۆن
بەپێی داب و نەریتی تایبەتی .لە بریتانیا لە کاتی خواردندا ،خەڵک چەتاڵ و چەقۆ بەکاردێنن ،چینییەکان لە کاتی
خواردندا بە دوو داری باریک نان دەخۆن .خەڵکی کوردستان بەدەست برنج بە نانەوە دەخۆن.
ئەم تێکەڵبوونی کۆمەڵگا و هاوبەشی پێکردنی داب و نەریتەکان ،هەموو کات لە کاتی خواردن و خواردنەوەکاندا
دووبارە دەبنەوە ،ئەوە دەگەیەنێن ،کە نەریتی خواردن ،پێناسەی ئەوەمان بۆ دەکات ،چۆن خۆمان و ئەوانی تر دەبینین.

هێزی کۆمەڵ
ئەو بۆنانەی خۆراکی تێدا دەخورێت ،شوێنى دەرکەوتنى هێزی کۆمەاڵیەتین ،هەروەها بۆ ژەمەکانى خێزان و
ئاهەنگە گەورەکانیش ،بە هەمان شێوەیە،
لە بۆنە گشتییەکاندا ،خەڵک ئەتوانن گفتوگۆی پلەی خۆیان بکەن لە ناو کۆمەڵگەدا ،ئەو کەسەی خۆراک دابین دەکات،
بەتایبەتی ،ئەتوانێ پلەیەکی کۆمەاڵیەتی دەستبکەوێ ،کە هەر لەبەر ئەمە بووە ،لە جیهانی کۆندا ،بۆنەکان زۆر گرنگ بوون.

٨

لە ڕێگەی جەژنە گەورەکانەوە ،خەڵکە گرنگەکانی ،وەک پادشاکان ،توانیویانە هێزی خۆیان پیشان بدەن؛ ئەو هێزەی
کە توانیویەتی خۆراکێکی زۆر بەرهەم بهێنێت و کۆبکاتەوە ،ئەو هێزەی کە توانیویەتی شت بۆ خەڵکەکەی
پەیدابکات ،ئەوەی کە توانیویەتی خەڵک لە هەموو بەشە جیاوازەکانی ناوچەکانی ژێردەستی کۆبکاتەوە.

خوانەکان لە ڕابوردوودا
بۆ نموونە ،پادشا ئاشوور ناسرپاڵی دووەمی ئاشووری ،باسی ئەوەی کردووە ،کە لە کاتی کردنەوەی کۆشکە
نوێیەکەیدا ،خوانێکی گەورەی ئامادەکردوە.

“من بۆ ماوەی  ١٠ڕۆژ خواردن و خواردنەوەم ،بە  ٤٧٠٧٤کەس دا ،پیاو و ژن ،ئەوانەی،
کە لە تەواوی واڵتەکەمەوە هاتبوون ...لە هەموو ڕێگەکانی ژیانەوە ......ڕێزی تەواوم
لێگرتن و بە تەندرووستی و دڵخۆشییەوە ناردمنەوە ،بۆ واڵتەکانی خۆیان“.
لەو خوانەدا ئاشوورناسرپاڵ دەڵێ ،کە ئەمانەی ئامادەکردووە و پێشکەشی کردووە:
•
•
•
•
•
•
•

 ١٠٠٠سەر گای قەڵەو
 ١٠٠٠گوێرەکە
 ١٠٠٠٠مەڕی دابەستە
 ١٥٠٠٠بەرخ
 ٥٠٠بەرانە کێوی
 ٥٠٠ئاسک
 ١٠٠٠مراوی

•
•
•
•
•
•
•

 ٥٥٠٠قاز
 ١٠٠٠٠ماسی
 ١٠٠٠٠هێلکە
 ١٠٠٠٠پارچە نان
 ١٠٠٠٠کوپەڵە بیرە
 ١٠٠٠٠مەشکە عارەق
زۆر شتی کە.....

خوانەكان ئەتوانن خەڵک کۆبکەنەوە ،هەروەها ئەکرێت بۆ دیاریکردنی جیاوازی نێوان خەڵک بەکاربهێنرێ .لە جیهانی
کۆندا ،خەڵکی دەوڵەمەند و دەستەاڵتدار ،دەفری ڕازاوە و گرانبەهایان بۆ خواردن و خواردنەوە بەکارهێناوە ،کە
لە زێڕ ،یان زیو دروست کراوبوون ،بەاڵم خەڵکى ئاسایى هەموو ڕۆژێک دەفری گڵینی سادەی بەکارهێناوە ،ئەوانەی
کە لە زۆربەى کنەوپشکنینەکان شوێنی نیشتەجێ کۆنەکاندا ئەدۆزرێنەوە (سەیری سندووقی خەڵک و دەفرەکان
بکە) .لەکاتێکدا دەوڵەمەند لەسەر مێز و کورسی ڕازاوە نانی خواردووە و پاڵی داوەتەوە ،زۆربەی خەڵکیش ،لەسەر
ڕاخەرێکی قامیش و لەسەر زەوی بەیەکەوە کۆبوونەتەوە و نانیان خواردووە.
هیچ کەس ناتوانێت بێ خواردن و خواردنەوە بژی ،ئەمە ئەوە دەگەیەنێ کە ئەو خواردنەی ئێمە دەیخۆین ،ئەو
شێوەیەی لە خواردن و خواردنەوە بەكارى دەهێنين ،ئەو خەڵکانەى هەڵيان دەبژێرین ،بۆ ئەوەى لەگەڵیان بخۆین و
بخۆینەوە ،زۆر گرنگە بۆ تێگەیشتن لەوەی ،کە خەڵک چۆن هەست بەوە بکات ،بەشێکە لە کۆمەڵگە.

چاالکیی  :٣گفتوگۆ بە گروپ

٩

خوانێکی پایەدارانە

بۆنەيەكى ئايينى ئاست بەرز .چەند پێکهاتەیەک لەدیمەنی خوانەکە،
یاخود ئاهەنگی ناو باخى نەینەوا ،نەخشى ديوارى ئاشوری لە کۆشکى
باکور لە نەینەوا ،باکوری عێراق ٢٥٠٠ ،ساڵ بەر لەئێستا.

پرسیارى ئاسان بۆ مناڵە گەورەکان

•
•

کەی کشتوکاڵکردن دەستی پێکرد ،بۆچی بە گۆڕانێکی گرنگى مێژووی ژیانی مرۆڤ دادەنرێت؟

چ ئاژەڵ و ڕووەکێک الى جووتیارەکانی خۆرهەاڵتی نزیک ،بۆ بەرهەمهێنانی خواردن لە ڕابوردوودا
گرنگ بوون؟
• خەڵک لە ڕابوردوودا ،بە چ ڕێگەیەک نان و ئاوی دەخواردەوە ،چۆن ئەمانە لەگەڵ سەردەمی
ئێستادا وەک یەکە.

چاالکیی  :١یاری ڕەچەتە
• تابلێتە نووسراوەکانى (يالى كوليتارى) کۆنترین ڕەچەتەی خۆراکیمان پێدەدەن لەجیهاندا .ئەو
تابلێتانە نموونەی پێکهاتە خۆراکییەکانمان پیشان دەدەن ،کە لە کاتى لێنانی خواردن لە میزۆپۆتامیادا
بەکارهاتوون ،پێمان دەڵێن چۆن بۆ دروستکردنی ژەمەکان تێکەڵکراون .وەسفی خوانەکان ،بەتایبەتى
ئەوەی ئاشوورناسرپاڵ ،جۆرەکانی خۆراکمان پیشان دەدەن ،کە لە ئاهەنگێکی گەورەدا پێشکەش
کراوە ،وێنە و دیمەنە هونەرییەکانی خۆرهەاڵتی نزیک ،یارمەتمان دەدەن بۆ تێگەیشتن لەوەی خەڵک
لەو ئاهەنگانەدا چۆن هەڵسوکەوتی کردووە.
هەموو ئەو زانیارییانە ،بۆ ئەنجامدانی ئەو چاالکییانەی خوارەوە بەکاربهێنە.
• پۆلەکە بکە بەسێ گروپەوە ،ئەم سێ گروپە دەبێ دیزاینی خوانێك بکەن و ئامادەی بکەن ،بۆ
میوانێکی گرنگی ،وەک پادشا ،یان شاژن..
• بە بەکارهێنانی ئەو پێکهاتانەی لە کارتە بچووکە پەیوەندیدارەکاندا ڕوونکراونەتەوە ،پێویستە
هەر گروپە چوار پێکهاتە دیاری بکات و تێکەڵیان بکات ،بۆ دروستکردنی ژەمێکی سەرەکی ،پێویستە
پێکهاتەکان لە بۆشایی تەنیشت ڕەچەتەی خواردنەکە ،بنووسرێت بۆ دروستکردنی ڕەچەتەی نوێ بە
دڵی خۆیان ،هاوشێوەی ئەوانەی تابلێتەکانی یالی کولیتاری.
• پێویستە بە هەمان شێوە گروپێکێش لێپرسراو بێت بۆ بڕیاردان لە دروستکردنی خواردنی پێشەکی
(مقەبیالت) ،گروپێکی تر لێپرسراو بێ بۆ ئامادەکردنی شیرینی ،ئەرکی گروپەکەی تریشیان ،دیاریکردنی
خواردنەوەى خوانەکەیە.
• کاتێک پێکهاتە جیاوازەکانی خوانەکە بڕیاری لەسەردرا ،پێویستە منداڵەکان خوانێک وەک شانۆگەرى
پیشان بدەن ،بە بەکارهێنانی ڕاخەرێکی قامیش ،دەفری گڵینەیی ،بە وێنەی خواردنەکە و ڕوونکردنەوەی
وێنە و هونەری شاهانە ،کە ئامادەکراوە.

١٠

چاالکیی  :٢کام خۆراکە لە ڕابوردوودا هەبووە؟
لەم سندووقەدا چەند نموونەیەکی میوەی تەختەی تێدایە ،کە لە ژیانی ڕۆژانەماندا پێیان ئاشناین،
ئایا کام لەم میوانە لە ڕابوردوودا هەبوون ،لە خۆرهەاڵتی نزیکدا ،کام جۆرەیان بەزۆری هاوردە
ئەکرێت لەمڕۆدا؟

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

هەرمێ (بەرهەمی ناوخۆیە)
سێو (بەرهەمی ناوخۆیە)
هەنار (بەرهەمی ناوخۆیە)
پرتەقاڵ (هاوردە کراوە)
قۆخ (هاوردە کراوە)

لیمۆ (هاوردە کراوە)
ئەڤۆگادۆ (هاوردە کراوە)
کیوی (هاوردە کراوە)
شلک (هاوردە کراوە)
مۆز (هاوردە کراوە)

ئێستا بیر لە هەندێ خواردنی تر بکەرەوە ،کە ڕۆژانە دەیانخۆی ،ئایا کامەیان لە ڕابوردوودا لە
خۆرهەاڵتى نزیکدا هەبووە ،کامەیان بەم دواییانە هاوردەکراوە؟
هەندێ لەو خۆراکە زۆر بەکارهاتووانەی ،کە بۆ خۆرهەاڵتى نزیک هاوردەکراون ،وەک:

•
•
•
•

تەماتە (هاوردەکراوە لە ئەمەریکاوە بۆ ئەوروپا  ٥٠٠ساڵ پێش ئێستا)
پەتاتە (هاوردەکراوە لە ئەمەریکاوە بۆ ئەوروپا  ٥٠٠ساڵ پێش ئێستا)
باینجان (هاوردەکراوە لە باشووری خۆرهەاڵتی ئاسیاوە  ١٠٠٠ساڵ پێش ئێستا)
برنج (هاوردەکراوە لە چینەوە بۆ ئاسیای خۆرهەاڵت  ٢٠٠٠ساڵ پێش ئێستا)

چاالکیی  :٣گفتوگۆ بە گروپ
لەگەڵ پۆلەکەدا ،گفتوگۆیەکی کراوە بکەن لەبارەى ئەو خۆراکانەی ،کە ڕۆژانە ئەیانخۆن .ڕێگە بە
گفتوگۆکە بدە بەو ئاڕاستەیەی منداڵەکان دەیانەوێ ،بەاڵم دڵنیابە ،کە لەسەر هەمان بابەتن.
هەندێ ناونیشانی سەرنجڕاکێش ،کە ئەکری بیریان لێبکرێتەوە ،وەک:

•
•
•
•
•
•

کێ خۆراکەکانیان بەرهەم دەهێنێت و کێ ئامادەی دەکات؟
خۆراکەکانیان لە کوێوە هاوردە دەکرێت؟ (دەچێنرێن یان سروشتین؟ لە بازاڕ کڕدراون؟ بەرهەمی
ناوخۆیین ،یان دەرەکی؟)
بە زۆری چی دەخۆن؟
لە کوێ نان دەخۆن؟ لەگەڵ کێ؟
چ جۆرە خۆراکێکی جیاواز لە وەرزە جیاوازەکاندا بەردەستن؟ بۆچی؟
کام ژەمیان بە الوە پەسندە؟ چ شتێکی ئەو ژەمەیان بەدڵە؟ چ پێکهاتەیەکی تێدا بەکاردێت؟ ئایا
ئەو ژەمە توانراوە لە ڕابوردوودا هەبێت؟

•
• کێ خواردنەکە ئەهێنێ و ئامادەی دەکات؟
• چی خوراوە؟
• لە کوێ دەیخۆن؟ لەگەڵ کێ؟
• بۆچی ئەو ژەمانە جیاوازترن لە ژەمە ئاساییەکانی تر؟
• لە  ١٠٠٠ساڵدا ،شوێنەوارناسێک چی دەدۆزێتەوە ،کە لە ژەمەکانی ڕۆژانە ،یان لە ژەمە تایبەتییەکاندا
لە خێزاندا ،کام ژەمە تایبەتمەندى هەیە؟ وە یان لەگەڵ کەسوکارتدا؟

بەجێمابێت؟

١١

