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   2019وەرزی  

 ەلبوو كە    خوێندنەوە  یرکەئچاالكی یەكەم  .  نجامدراەئچااڵكی  دوو    ٢٠١٩  ڵیسا  ەل
 ۆڵینکەڵه  كاری.  ئەنجامدرا  ی مانێسل  یشارشوێنەواری    یتیەراەوبەڕێب  ەلكە    اری ئا  ی ٣١تا    ١٥

 .نجامدراەئ مەکیە ینیتشر ی١٣تا   لولەیئ ی١٤ ەل  گردەكەدا ەل

 Philippe Clancier & Julien)  ەوە و لێكۆڵینەوە لە تابڵیتەكانندنێ خو   شاندی
Monerie ) 

ب  رخانەت  یکەرەس  یکەیەو ێش  ەبئەم شاندە   و    تابلێتەكان  ەل  ەو ەنۆڵیکێل  ۆکرابوو 
 .ئەنجامدرا  E لە ناوچەی ٢٠١٨ ڵیسا ەل ەک یەكانخێمەكانی تابلێتە ەپارچ

یان رەس ەل ەک  M. 632  اندایو ێنە، لێخیان لە سەر دیاربوو م   یماێه  تابلێت  دوو   اینەت
پێوانە  یباس  دا کراو   ی  GUR  یەكەی  هەسوبارتو  بۆ   خاوێنكردنەوە  یکانەکار   هاەرو ە. 

كاریان لە سەر كردووە   ەو ەتەزراونۆ د  وەرزەكانی پێشوودا   ەل  ەک  ئەنجامدراوە  تێتابل  چەندین
 بوو. وامەردەبو 

 ندن ە ک ەڵ ه   كاری 

 وامەردە ب بە درێژی  (  Eو    B  ،C)  ەو ەتەکراون  ەو ە٢٠١٥  ڵیسا  ەلكە    ناوچەی  ێس  و ەئ
 ۆڵین.  کەڵه ەبوون ل

 B  (Aline Tenu )ناوچەی  

 ەبوو  B. 715 ینایب ۆڵینیکەڵه یکردنێستپەد ٢٠١٩ ڵیسا كاری هەڵكۆڵینی یئامانج 
.  L. 742 یناو  ەب ەو یەزراۆ د ێو ەل کێ. ژوورناوچەكەوە یژئاواڕۆ  یباشوور ەتێو ەکەد ەک

 ستەنقەئ  ەب  .ەو ەتەزراو ۆ دەن  یباشوور  ییتاۆ ک  شتاێهوە  و    2م  30  مە کیالنرووبەرەكەی بە
 ێو ەل  ەو ەتەڕێگەد  مەدوو   ەیزارەه  ۆب  ەیکەژوو ێم  ەک  نیشتەجێبوونەكەو    ەو یەکراڕپ
  ەیی ندازەئ نەخشی ەب ندەمڵەو ەد یکەیەو ێش ەب  ەک ەندەتم ەبیتا گڵێنە ەب چینە  مە. ئەو یەزراۆ د

لەو ەتەنراونێازڕ  مرۆییو    ئاژەڵیو   دواتر    ەیە ناوچ  و ەئ  ەو ەسانید  ئاسندا  یمەردەس  ە. 
 . نیشتەجێووەتەوە
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 C  (Barbara Chiti)  ناوچەی 

  ی باکوور  ەبوو. ل  ناوچەكە  ی ژئاواڕۆ   ی باکوور  یشەب  رەسەل  ڵمساەئ  لێكۆڵینەوەكانی
 ەو ییەایور  ەب  ەک   ئەرزەكەی.  ۆڵینی بۆ ئەنجامدراکەڵفراوان ه  ەیکراو   یکێنێ، شو B. 517  ینایب
چەوە  ەب رووپۆشكراوە  ەب  شرابوو،ۆ داپ  بەردی  گڵێنە  شكاوی   تەشتی  ،گۆزە:  پاشماوەی 
شیوە بوو   ەپارچ   ەپارچ  یەكانیایرە د  گوێچكەماسیە  م ەاڵب  ،ەاو ەڕگەڵه  كداریسەد بەم  ن 

  ر ەس ەو ەتێکراب ،كورەی سوركردنەوەی گڵێنە بێت ەیەوانەل ەبچووک ک یکیەنایب .دۆزرانەوە
كارەكان   مەاڵب  شانکراونیستنەد  شەکید  ینایدوو ب  هاەرو ە. هداژئاواڕۆ بەشی    ەل  بەشەیە  مەئ

 ،ەو ەکردێپ یستە د  B. 517 ینایب یباکوور یژوور ۆڵینیکەڵه .ئەنجامدراوە لەوێدا كەم ئەم 
د  ێنو   ئەرزێكی  ەیو ەنیزۆ د  ەب  ەیگڕێ  شەمەئ  ییتاۆ ک  ەل  ەک  ترییەدوا  مەئ  یکانەواریدا. 
ل  مداێیەس  ەیزارەه و  چەند  ئاسندا    یمەردەس  ەل  ەیەوانەدروستکراون  بۆ  چاڵكرابنەوە 

 . بەكاریان هێنابێت مەبەستێك

 E   (Florine Marchand)  ناوچەی 

ئ  ۆ ب  ەو یەژکراێدر  تاەرەس  E  ناوچەی  یۆڵینکەڵه   ی سنوور  کردیوا  شەمەباکوور، 
  ێ نو  یکێو ژوور یتەاڵژهڕۆ  یباکوور ەیشۆ گلە گەڵ و  B. 659 دۆزراوە ینا یب یباکوور

(L. 911  )هەڵكۆڵین لە بینایەی  .درووست بكات  B. 659  ی باشوور  ەل  كە  بوو  وامەردەب  
خشتی    ەب  ئەرزەكەی  L. 915  ەیکید  یکێ. ژوورەو یەزراۆ د  2018  ڵیسا  ەل  L. 692  یژوور

پ  ۆڕگ  .پركراوەتەوە  نێوانەكانیان  ریق  ەب  ەک  شرابوو ۆ داپ  سوركراو   بیناسازیە  ەیکهات ێو 
  ان یموو ەه  ەنگڕە  ەک  ،ەیەه  انیکراو ەن  یارید  ەكان كە لەم كەرتەدا دۆزرانەوە پیشەیەكینیردەب
 .بگەرێنەوە رنێدۆ م انی استەڕناو  ەیدەس یمەردەس ۆ ب انەیکەژوو ێم

 (Michaël Seigle)  ی ئاژەڵ وار ە ن ێ شو   لێكۆڵینەوە لە پاشماوەی 

 ەو ۆتەب ڕچ  ەسکانێئ  ەتوخم  و ەئ  ر ەسەل   یکەر ەس  یکەیەو ێش  ە ب  ئاژەڵەكان  ەل   ەو ەنۆڵیکێل
تا    ،هەڵكۆڵینە شوێنی  ل  هاەرو ەه  وو،ڕ  ەتەخراون  ناوچەكەدا  ێس  ەل  هەڵكۆڵیندا  یکات  ە ل  ەک
  ە ب  ،ەهاتوو   ەو ە   Eو   Cو    B  ناوچەكانی   ەل  هاەرو ەه  ،ەکراو ەن  رەسەل  انەیو ەنۆڵیکێل  ەکات  و ەئ

  م ەاڵب  ،ەبزن  زیاتر ئاژەڵی  ناسراوەكان  ئاژەڵە   .ی ئێسك دۆزراوەتەوەەاشماو پ  3304  یگشت
  کانمان ییەئاو   ئاژەڵە  ەرۆ ج  ەیپاشماو   ەمێئ  .ەیەه  کانییەو ێک  لە ئاژەڵە  یرۆ ز  یکییەرۆ راوجۆ ج
ئاسک،    کەو   کان، ەورەگ  ەر ەردیش  ەل  ،گوێچكەماسی  انی   یئاو   یماس  کو ەو   ،ەو ەتەو یزۆ د

  ر، ێورچ، ش  کەو   ناسێنراون  ئاژەڵی تر  نیندەچ  هاەرو ەه  .كەروێشكو    مەر،  یفارس  ئاسكی
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  ک ەو   یکانەمەرهەو ب  شتۆ گ   ۆ ب  وکردنێخەب  ی گرنگایەتیە  رۆ ج  مەئ  سوور.  ی و ڕێو    پڵێنگ
تا   مەک یکەیەنگ یژ بەكارهێنانی هاەرو ەه مەاڵب ،دەخاتە روو سکێئ ان ی چ ۆ ، ق خوری و  ر،یش
 دەشتەكانی دەوروبەری.  شاخ، دارستان و  ووبار،ڕ یکانەناوچ ەڵگ ەل ناوچەكە  ەل  کینز رۆ ز

 ( Pantelitsa Mylona)  ی وار ە ن ێ شو - یۆ ج   لێكۆڵینەوەی  

 یژۆ لۆ رف ۆ م-یۆ ج توێژینەوەی نگاندنەسەڵه هەڵكۆڵین بریتیە لە كارەی مەئ  یئامانج 
 لێكۆڵینەوەی  یشتن ڕ( و دائەرزو    واری)د  یگشت   ەب  یناسازیب  یکانەکیکنەت  ەل  ەو ەنۆڵیکێل  ۆ ب

 Eو    B  ،C  ،لە سەر ئەرزە ناوچەكانی  دیوارەكان  بناغەی  ەیو ەر ەس  یکانەرۆ ج  ییتاەرەس
 بناغەی دیوارەكان  ەیو ەرەس  یکەرەس  یرۆ ج  دوو دیارە كە هەڵكۆڵین تیایاندا بەردەوامە.  

  ە ل  دووریز  ەیگێج  ەب  ەک  ەیو ە" و ئتۆپە قور"  انی"خشت"    ینانێکارهەب   ە: کە و ەنێکرەد  ایج
 .ە کراو لێكۆڵینەوەیان لە سەر  داڵمساەل  انەیو ی ن  ەک  راونیرگەو   ەنمون  32.  بكاتدروست    دیوار

 (Florine Marchand)   یەكان ن ی رد ە ب   لێكۆڵینەوە لە ئامرازە 

ی نەناسار ردەچوار ب  ،تەلەزمە و   ەدەڤ)ح  یەكاننیردەبئامرازە    ەیو دوو پارچ  ستیب
بەردە  یریرفۆ پ  ەل  کیەو    کراوەنیارید  و  ئامرازی  تری  لجۆرێكی   ەل  كاركردندا  ی کات  ە( 

جگەو ەتەزراو ۆ دەن  نیدیبسۆ ئ  یکەیەپارچ  چیه  ڵمساەئ  .ەو ەکرانۆ ک   Cو    B  ناوچەكانی    ە . 
ناوچەی  ش،ەو ەل ئامرازێكی  ینیردەب  ئامرازێكی  چیه  Eکارکردن    لە  نەدۆزراوەتەوە.   تێدا 

ئامراز  قڕە  داتاشینی  و ەل  یریپشتگ  ەک  ،ەو یەزراۆ د  B  ناوچەی  ەل  یردەب  یکانەورەگ  ەو 
 درووستكراون.   داەکەنێشو  ەل کانەنیردە ب ەرێئام ەل  کێشەب مەکیالن ەک کاتەد ەیەمانیگر

 (Cécile Verdellet)  لێكۆڵینەوە لە گڵێنە دۆزراوەكاندا 

گڵێنە  دا٢٠١٩  ڵیسا  ەل لە    ی کات  ەل  ەک  ەبوو   ەوانەنیزۆ د  و ەئ  رە سەل  لێكۆڵینەوە 
  ناوچەكانی   ەل  چینی شوێنەواری  نیندەچ  .نجامدراونەئ  Eو    Cو    B  ناوچەكانی  ەل  كاركردندا

  نیشتەجێبوونی   شەمەئ  ،نیشان دەدەن  یئاسن  یمەردەس  ی گڵینەیەپارچ  Cو    B  یناسازیب
گڵێنەی نەخشكراو  ە، پارچB ناوچەی ەل .ە و ەاستکردڕپشت سەردەمەدا و ەل یوو خوار شاری

  ەی زارەه  ۆ ب  انەیکەژوو ێم  .لە نەخشی دێردا و قالبی دۆزرانەوەو    رۆ راوجۆ ج  بە نەخشی
 تەبیتا  رۆ ز  شێوەیەكی  ندەچ  ۆ ب   ەک  ەی و ەئ  ۆیهەب  مەاڵب  ەو ەتەڕێگەدی پێش زایین  مەدوو 

نەكراوە.ور  یکیەژوو ێم  شتاێه  ،ەو ەتەمکراو ەک دیاری  بۆ  پارچە    ەل  رۆ ز  یکەیەژمار  دی 
(  دەسكدار كە لە رووی ناوەوە بۆ كراوە  دەفری)  ەیەه  انەیاو ەڕگەڵه  كیسەد  ەکتەشتەكان  
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  نن، ێهەکدێپ ێنو  كەتەلۆكێكی انیکێندە. هەو ەتەزراونۆ د  C ناوچەی ەل ەکید یکێجار ڵمساەئ
   .ەو ەتەکراونەونڵ ب ستاێتا ئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


