
Girê Xizna 1 

Girê Xizan li rexê çepê yê newala Xenzîr ê ku yek  ji çemên herî girîng ji 

rûbarê Ceqceqê bi dûrbûna 20 km bakurê rojhilatê bajarê Hesekê; û 52 

km li başûrê rojavayê Qamişloyê dikeve. Girê Xizna ji cihên olî yên kevin 

û girîng li herêmên Xabûr û bakurî Mezopotamyayê; tê nasîn. 

Gir teşeyeke qûçekî girtiye ku nîvê tîreya wê dighêje 150 m û bilindbûna 

wî ji deşta derdorê dighêje 18 m.  

Destpêka niştecihbûnê li van cihan vedigere dawiya hezarsala 5 an b.z, û 

komikek ji xilikên ku bi gelek rengan hatiy boyaxkirin, û hin amûrên 

kevirîn ên ji kevirê Sewan çêbûne; hatin dîtin. 

Di destpêka hezarsala 3 an b.z ev niştecih xweş û geş bû. Perestgeha 

bilind mîna zîgoratên başûrê Mezopotamyayê, ku ji heriyê û li ser hin 

dikeyan; avabûne. 

Li vî cihî hin xilikên ku vedigerin dawiya hezarsala 3 an b.z; hatin dîtin. 

Her wiha avahiyek ji bo depokirina avê û ji heriyê çêbûye ku vedigere 

nîvê yekemîn ji hezarsala duyemîn b.z (qonaxa Hûrî-Mîtanî); hate dîtin. 

Bajar careke din di qonaxa hilistînî de û her wiha di qonaxên Îslamî de; 

niştecihbû. 

Lêkolîn: lêkolîn li vî cihî di sala 1988an de ji aliyê şandeya Rûsî û bi 

rêveberiya lêkolîner Re'ûf Minşayîv; dest pê kir. Lêkolîn gelek perestgeh, 

beden, avahiyên xwedî peywirên olî, xilik û amûrên kevirîn ên ku 

vedigerin qonaxên cûda; derpêçkirin. 

Perestgeha bilind: dîroka wê vedigere destpêka qonaxa berên pêşîn. Ji 

rêzavahiyên mezin û ji heriyê çêbûne û li ser dikeyekê yan hin dikeyên 

destkarî yên li pey hev mîna zîgoratan; pêk tên. 

Girê Xizna 2 

Gir li ser rexê rastê yê newala Xenzîr ê ku yek  ji çemên herî girîng ji 

rûbarê Ceqceqê ye, û  1 km dûrî girê Xizna 1 e. 



Girê (Xizna 2) ji kevintirîn niştecihên çandiniyê yê li bakurê Sûrî ne, ji ber 

ku cihê wî gelek deveran dighîne hev mîna Mirêbit, Ebûhureyre û Girê 

Remad. 

Despêkên niştecihbûnê li vî cihî vedigere hezarsala 7 an b.z, û lêkolînên 

ku çêbûne yek ji giringtirîn û kevintirîn nişteciha çandiniyê li herêma 

Xabûr û bakurê mezopotamya; derpêçkir. 

Bajar hata niştecihkirin di qonaxa Helef û qonaxa Hûrî-Mîtanî her wiha 

qonaxa Hilnestî û Îslamî de. 

Lêkolîn: di sala 1991 an de li destê şandeya Rûsî; pêk hat.   


