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Daxwaza malbatên komkujiya Amûdê 
bo dadgehkirina bikujan rewa ye
Emar Hemo

YPGê berpisatiya 
xwe di ber 
komkujiya Amûdê 
ya sala 2013an de 
ragihand û lêborîn 
ji malbatên şehîdan 
xwest û tekez kir, 
nabe bûyereke 
wiha dubare 

bibe. Ji aliyê xwe 
malbatên şehîdên 
Komkujiya Amûdê 
di daxuyaniyekê de 
ragehandin ku ew 
daxwaza dadgeheke 
yasayî ji bikujan re 
dikin û divê kesên 
berpirsyar bighên 

sizayên xwe, wê de,ê 
ewê bighên mafê xwe 
û dadperwerî were 
berqerarkirin. Li ser 
vê mijarê nerînên 
cuda yên xelkê hebû, 
û her kesî li gorî xwe 
ev pirs şirove kir. 
Mihemed Ebdula di 

derbarê vê bûyerê 
de wiga got :Divê bi 
her awayî be bikuj 
werin sizakirin û 
dadgeheke taybet 
bê avakirin, nabe 
ev komkujî  bê 
sizakirina bikujan 
were veşartin, her 

kes dizane ku kê 
ev komkujî encam 
daye û tometbarên 
wê kî ne.PYDê û 
çekdarên wê di wê 
demê de berpirs 
in. Cuma jî wiha 
dibêje, hin kes û alî 
dibêjin lihevhatinê 

çê bikin, bi nerîna 
min biryara dawî 
di destê malbatên 
şehîdan de ye û 
divê daxwazê wan 
bi cih werin, û 
daxwazên wan rewa 
ne, û nabe werin 
piştguhkirin.
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Rola Serok Barzanî 
di nêzîkatiya aliyên Kurdistana Sûriyê de giring e

Kurdistan-
Bidûvçûn

Encûmena Niştimanî ya 
Kurdî (ENKS) spasiyê li 
rol û piştevaniya Serok 
Barzanî di pêşketina 
danûstandinên di 
navbera aliyên Kurdî 
li Rojavayê Kurdistanê 
dike. Sekreteriya Giştî 
ya ENKSê daxuyaniyek 
belav kir û da zanîn, 
Sekreteriya Giştî civîna 
xwe ya asayî li Qamîşlo 
di 18ê Hezîrana 
2020an de pêk anî 
û çend pirsên girîng 
ên li ser Rojavayê 
Kurdistanê, Sûriyê û 
navçeyê guftûgo kirin. 
Herwiha ENKSê di 
daxuyaniya xwe de 
behsa binpêkirinên 
grûpên çekdar ên ser 
bi Tirkiyê ve li Efrîn, 
Serê Kaniyê û Girê 
Sipî û hewla wan a 
guhartina demogra�iya 
wan navçeyên Kurdî 
kirin û daxwaz ji civaka 
navdewletî kir, rê li 
ber wan binpêkirinan 
bigire û alîkar be ji 
bo vegera koçber û 
derbideran bo cih û 
warên xwe. Daxuyaniya 
Sekreteriya Giştî ya 
ENKSê: Civîn bi rewşa 
siyasî ya wî welatî û 
rawestandina civînên 
komîta destûrî çend 
meh berê ji sedema 
navgîniya rejîmê û 
ne amadebûna ji bo 
çareseriya siyasî ya ku 
bi dawî anîna aloziya 
wê bandorên wê yên 
neyînî yên giran li ser 
hemû aliyên jiyanê 
yên welatiyan, nemaze 
xirab kirîna nirxê 
kirîna pounda Sûrî, 

ya ku bûye sedema 
bihayên bilind û 
zêdebûna lêçûnên 
jiyanê di bêbextî de  
Encam ji pêkanîna 
yasaya Qeyser ya li 
ser gelê Sûrî bêyî ku 
civaka navdewletî 
hêj gavên berbiçav ji 
bo kêmkirina êşên 
hevwelatîyan nexe 
û civîn ji sazîyên 
navdewletî û rêxistinên 
mirovahî daxwaz 
kir ku di demek 
kurt de rola xwe 
bilîzin û karûbarên 
alîkariyê peyda bikin 
û pergalê bixebitin 
da ku çareseriyek 
sîyasî ya quwetê li 
gorî çareseriyên rewa 
yên navneteweyî yên 
têkildarî pirsa Sûrî 
têkildar bikin.  Civîn 
di heman demê de 
daxwaz ji dijberan kir 
da ku çareseriyekê ji 
nakokiyên xwe deynin 
û xwe ji karên xwe 
di berevanîkirina 
armancên şoreşa 
Sûrî de bidin 
xuyandin û êşên sûrî 
ji civaka navdewletî 

re destnîşan bikin. 
Girîngiya Encumena 
Niştimanî ya Kurdî 
helwesta xwe 
beramber yekîtiya 
laşê muzakere yê 
Sûrî didomîne û 
lihevhatina pêkhatên 
wê ji bo sererastkirina 
hevrêziyê di nav rêzên 
xwe de û nirxandina 
ku nûnerên Encûmenê 
di vê çarçewê de 
bi erênî nirxandin. 
Civîn di heman 
demê de encamên 
danûstandinên 
berdewam ên digel 
aliyên Yekîtiya 
Niştimanî ya Kurd û 
daxuyaniya hevbeş a 
ku ji aliyê her du partî 
ve di bin çavdêriya 
Amerîkî de di 16ê 
Hezîrana 2020-an 
de hate weşandin û 
erênî hate nirxandin, 
gihîştina nêrînek 
hevbeş û têgihîştina 
siyasî li ser pejirandina 
peymana Duhokê 
wekî bingehek ji bo 
qonaxa duyemîn 
a danûstandinan 
û bidestxistina 

hevkariyek rast û 
wekhev di warên 
rêveberî û leşkerî û 
leşkerî û aborî de,Civîn 
girêdayî helwestên 
neyînî yên hin kesayetî 
û hêzên dijberî di 
derbarê danûstandinên 
berdewam ên di 
navbera meclîsê û 
partiyên yekîtiyê 
de bû û tekez kir ku 
ev helwestên han 
xizmet ji bo paşeroja 
Sûriya nake, û ku ev 
helwestên me dê ji 
destê me dûr nekeve 
ji bo berdewamkirina 
danûstandinan 
bigihîjin rêkeftinek 
berbiçav ku girêdayî 
viyana siyasî ya 
hevbeş e ku di nav 
de pejirandina 
çareseriyek siyasî ji 
bo çareseriya qeyrana 
Sûrî ye.  Li gorî 
biryarên navdewletî, 
nemaze Resareseriya 
2254, û her weha 
damezrandina 
têkiliyên baş digel 
hemû pêkhateyên 
opozîsyona Sûrî, 
ku baweriya xwe bi 

demokrasî û mafên 
hemî pêkhateyên Sûrî 
heye, û her weha banga 
avakirina têkiliyên baş 
bi welatên cîran re li 
ser bingeha rêzgirtina 
hevbeş û cîrana baş 
heye û Peymana 
Dohuk wek axiftinek 
danûstandinan dike 
û beşdarê hemû 
pêkhatên din dike.  
Di rêveberiyê de, 
piştî çareserkirina 
nakokiyên heyî digel 
Partiya Yekîtiya 
Demokrat, civîn hate 
xwestin ku hemî Sûrî 
hewcedarê avakirina 
bawerî û hevkariyê ne, 
li şûna çandek nefret 
û nefretê, çandek 
diyalog û hevahengiyê 
belav bikin, û bi 
hevra bixebitin ku 
Sûriyeyek demokratîk, 
demokratîk ji bo 
hemî Sûrîyan ava 
bikin. Civîn jî girêdayî 
binpêkirinên wêrek 
bû ku xelkên herêmên 
Efrîn, Serê Kaniyê  
(Ras Al-Ain) û girê  
Sipî (Tel Abyad) û 
hewildanên guhertina 

demogra�î ya ku li 
wir çêbû û hemû ew 
şermezar kir û ji civaka 
navdewletî xwest ku 
rola xwe bicîh bîne da 
ku ew bê rawestandin 
û karîne koçber û 
penaberan li ewlehiya 
xwe û aramiyê 
vegerîne malên xwe 
û ji bo mexdûrkirin.  
Taybetmendiyên 
mêtingehkirin û 
herêmên dane destê 
gelê xwe. Civîn biryar 
da ku tedbîrên pêwîst 
bigire da ku rola 
parlamento di nav gel 
de bi karûbarên heyî ve 
were aktî�kirin û aştiya 
medenî bide giranî û 
xebata ji bo kûrkirina 
têkiliyên civakî bi 
pêkhateyên cihêreng 
ên olî û neteweyî. 
Civîn kêfxweşiya xwe 
ya bilind ji helwesta 
Dewletên Yekbûyî 
yên Emerîkayê ji bo 
berjewendiya xwe di 
yekîtiya helwesta Kurd 
de û derxistina wê 
daxuyaniyek bi zimanê 
Kurdî anî ziman û 
ev yek wekî bûyerek 
dîrokî ragihand ku 
em li bendê ne ku di 
warê bidestxistina 
hevkariya miletê kurd 
di pêşeroja Sûriye de 
bi riya prosesa siyasî 
li Cenevreyê piştgiriyê 
bidin. Wê her wiha 
spasiya Sekreterê 
Giştî yê Encûmena 
Niştimanî ya Kurd, 
Xezîneya Serokatiya 
wî Mesûd Barzanî, ji 
bo piştevaniya wî ya 
ji bo danûstandinên 
berdewam li ser 
yekrêziya helwest û 
rêzika kurdî.
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Divê lêkolîn di komkujiya Kobanê de bê kirin
Kurdistan - 
Kadar Kerîm

Di dirêjahiya dîrokê 
de gelek komkujî li dijî 
gelê Kurd pêk hatine, 
ji wan jî komkujiya 
Kobanê ya 25ê Hezîra 
2015an bû, ku di 
encamê de zêdetir ji 
380 kesî li ser destê 
DAIŞê hatin şehîdkirin. 
Di 25 Hizêrana sala 
2015an li bajarê 
Kobanê yê Kurdistana 
Sûriyê çekdarên DAIŞê 
di tariya şevê de û berî 
berbangê, derbasî nav 
bajarê Kobanê bûn 
û bi awayekî hovane 
komkujiyekdi derheqê 
welatiyên Kobanê 
de pêk anîn. Li gor 
çalakvanên bajarê 
Kobanê dibêjin, di wê 
Komkujiyê de bêhtir ji 
380 kesî, ji zarok û jin 
û kal û pîr hatin kuştin,  
ku ew komkujî wek 
mezintirîn komkujiya 
di dîroka Kurdistana 
Sûriyê de tê hejmartin. 

Li goristana Komkujiya 
Kobanî  bi dehan gor 
hene, nasnameya wan 
heya niha jî ne diyar 
in  û xelkê Kobanê 
navê “komkujiya şeva 
xedrê” li wê komkujiyê 
re dikin.Xelkê bajarê 
Kobanê bi dilekî 
xemgîn her sal vê 
boneya nexweş bibîr 
tînin û daxwaz dikin ku 
ew kesên kêmasî kirine 
di ware ewlekariya 
bajar de bi zûtirîn de 
werin eşkere kirin û 
yekser li pêş cave raya 
giştî werin sizakirin. 
Îmad Şêran li ser vê 
komkujiyê wiha dibêje, 
mixabin xelkê me zû 
karesat û komkujiyan 
jibîr dikin û qurbaniyên 
xwe jibîr dikin, heta 
niha ti lêkolîn di vê 
komkujiyê de nehatiye 
kirin û ti kes û alî jî 
nehatiye eşkere kirin, 
divê rêveberoya 
PYDê vê yekê li stoyê 
xwe bigre û xwe ji 
vê berpirsyaretiyê 

nerevîne û komîteyeke 
lêkolînê pêk bîne, 
herwiha kesûkarê 
qurbaniyan jî qerebo 
bike û hewil bide  vê 
komkujiyê li ser asta 
cîhanê bideng bike û 
piştguh neke. Ehmed 
Mehmûd wiha dibêje: 
Komkujiya Kobanê
Bandora komkujiya 

bajarê Kobanê li ser 
me gelekî  mezin bû, 
hin bandor neyînî bûn 
û hin jî erênî bûn. Di 
aliyê bandorên neyînî 
de, armanca dijmin ne 
tenê kuştina 250 kesan 
bû, lê belê armanca 
wê ew bû ku Kobanê 
vala bike û îradeya me 
bişkîne. Gelek malbat 

rastî ziyanên mezin  
hatin û gelek kes jî 
sêwî man, divê xelkê 
ku ziyan gihiştiye wan 
bi şêweyekî baş werin 
qerebokirin û rewşa 
jiyana xwe ya rojane 
were xweşkirin da ku 
hinekî ev bare giran 
li ser milê wan were 
sivikirin û êdî jiyana 

xweştir û bi rûmet 
derbas bikin, ev yek 
jî helbet ji desthilata 
heyî tê xwestin ji ber ku 
berpirsyaretî di stoyê 
wê de, herwiha divê 
jiyana xelkê parastî be. 
Divê ne tenê bikerên vê 
komkujiyê divê hemû 
tawnbarên komkujiyên 
din werin eşkere kirin. 

Paneberek li kampa Gewîlan ji 5 salan ve bi xwebexşî zarokan rahênan dike
Idrîs Hiso- 
Gewîlan

Mihsin Hewaş Hisên ji 
xelkê Heseka Rojavayê 
Kurdistanê ye, lê ji 
ber cenga li Sûriyê û 
Rojavayê Kurdistanê, 
Mihsin ji bo debara 
jiyana xwe û malbata 
xwe ji sala 2014an 
ve penaberî Herêma 
Kurdistanê bû û niha 
li kampa Gewîlan dijî. 
Mihsin di salên 2000 
– 2003 ku leşkeriya 
neçar dikir, li bajarê 
Humsê yê Sûriyê, bû 
yek ji yarîzanên tîma 
topapê ya Polîsên wî 
bajarî, herwiha di sala 
1998an de bo demekê 
di yaneya Cizîra 
Rojavayê Kurdistanê 
de jî lîstiye, ji xwe li 
welatê Libnanê di salên 
2008 – 2011 li yaneya 
Entiwan Nîcêriyan jî 
lîstiye. Lê ji ber ku li 
Rojavayê Kurdistanê 
û Sûriyê derfet li ber 
yarîzanên Kurd kêm 
bûn û rastî astengiyan ji 
aliyê rêjîmê ve dihatin. 
Mihsin dest ji wan 

yaneyan berda. Lewam 
Mihsin berê xwe da 
karê boyaxkirina 
malan, di wî karê xwe 
de jî ku li Sûriyê û 
Libnanê kiriye,  gelekî 
serkeftî ye ta asta 
şêwekarekî.  Ew netenê 
malên xelkê boyax dike, 
ji wan re li ser dîwarên 
malên wan tabloyên 
gelekî ciwan dinexşîne 
û xweşiyê dixe dilê wan. 
Lê xewna Mihsin ku ew 
bibe yarîzanekî topapê 
berdewam e, lewma li 
kampa Gewîlan, rojane 
û ji 5 salan ve heta îro, 
bi xwebexşî, zarokan 
ji keç û kuran dide 
hev û wan li ser lîstika 
topapê rahênan dike.
Derbarê rahênan 
zarokên kampê 
Mihsin dibêje: “Werziş 
derûniya mirov û 
bitaybet a zarokan baş 
dike û kesayetiya wan 
bihêz dike, herwiha 
wan fêrî rêzlêgirtinê 
dike, lewma topa pê 
yek ji lîstkên herî şêrîn 
e li ber dilê zarokan, 
ez jî dixwazim bi wan 
re alîkar bim, gelek ji 

wan heger guhdaneke 
baş bi wan were kirin, 
dê di paşerojê de bibin 
yarîzanên zîrek û dibe 
serê welat û welatiyên 
xwe bilind bikin.” Ji xwe 
di kampên penaberan 
de astengî gelek hene, 
derbarê astengiyan 
Mihsin dibêje: “Mixabin 
yarîgeheke guncaw ji 
bo rahênana zarokan 
nîne, yarîgeheke me 
hebû, ji bo mezin û 

zarokan bû, lê ew jî 
niha bikêr nayê û bi 
temamî têkçûye, û ti 
kes jî xwe nade ber ku 
careke din nûjen bike.” 
Berdewam dike: “Ez 
bi rêya rojnameya we 
dixwazim dengê xwe 
bighînim rêxistinên 
mirovî û aliyên 
pêwendîdar ku bi 
çavekî li van zarokan 
binerin û yarîgeheke 
guncaw ji wan re li 

kampê avabikin û guhê 
xwe bidin zarokên me 
ji ber ew paşeroja me 
ne.” Gelek berhemdêr û 
çalakvan mîna Mihsin 
li kapmên penaberên 
Rojavayê Kurdistanê 
hene, lê mixabin ew 
ji hemû aliyan ve 
têne paşguh kirin û 
xwenên wan ber bi 
bê ve diçin, Mihsin jî 
bi rêka Rojnameya 
Kurdistan xwest ku 

daxwaz û awatên 
xwe ji bo peydabûna 
yarîgeheke guncaw, 
û alîkariyên diravî 
jibo zarokan ku ew 
paşeroja welatê me 
ne bighîne aliyên 
pêwendîdar û raya 
giştî, bi hêviya ku 
awatên wan pêk bên û 
karibin di paşerojê de 
xizmeta gel û welatê 
xwe bikin.  
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Kurdistan

Ji weşanxaneya 
(Apec Tryck & Förlag 
AB) li Stockholmê 
pirtûkeke nû hate 
weşandin di bin navê 
(KURD Û WARGEHÊN 
WAN DI PIRTÛKA 
SÛRETU'L-ERDYA 
IBIN HEWQEL DE) 
ya lêkolîner Ibrahîm 
Ibrahîm.
Bi hûrbîniyke balkêş 
Ibrahîm İbrahîm 
dixwaze pirtûka 
SÛRETU'L-ERDYA 
IBIN HEWQEL 
analîz bike û  bi 
taybet wargehên 
kurdan bişopîne. 
Di peşgotina 
pirtûka xwe de 
lêkolîner Ibrahîm 
Ibrahîm Diyar dike 
ku wî ji mêj ve 
pirtûkên erdnîgarî 
û yên cîhangeran 
dişopandin, ew 
pirtûkên di serdema 
islamî de bi destê 
cîhanger û bazirgan 
û erdnîgarnasan 
hatine nivîsandin, 
naverokên wan 
pir bala wî kişand 
nemaze hin bûyerên 
dîrokî û civakî ku 
pirtûkên dîrokê bi 
xwe jî behsa wan 
nekirine, ya giringtir 
dema ku behsa 
kurdan û wargehên 
wan dikin, rola 
Kurdan di şaristaniya 
rojhilat de berz 
kiribûn di pirên 
serdeman de .
Pirtûka Sûretu'l-Erd 
wateya wê bi kurdî 
wêneya zemînê ye, 
ew ji wan pirtûkên 
giring bûn ku 
nivîskarê wê Ibin 
Hewqel pir geriyabû 
li herêmên dewleta 
islamî û ji derveyî wê 
ve jî, di gera xwe de 
pir milet, qebîleyên, 
olên, û mezhebên 
rengereng dîtibûn an 
jî nas kiribûn, di nav 
wan de miletê kurd 
bû jî .
Ibin Hewqel 
ji cîhanger û 
erdnîgarnasên din 
bêhtir behsa kurdan 
û wargehên wan 
kiriye û bi piranî û 
bi rengekî balkêş 
jî, ev bû sedema ku 

Kurd û wargehên wan di pirtûka Sûretu'l-Erd ya Ibin Hewqel de
navnîşana semînerê 
bibe Kurd û wargehên 
wan di pirtûka  
Sûretu'l-Erd de ya Ibin 
Hewqel.
Di nivîsandina lêkolînê 
de dihate xwestin 
ku em li jêder û 
çevkaniyên dîrokî û 
erdnîgarî jî vegerin da 
em bikaribin rewşa 
Kurdan a civakî, aborî 
û siyasî di wê serdemê 
de (sedsala 4k./10z.) 
bizanibin, ji bo em 
bikaribin pîvanekê di 
navbera nivîsên li ser 
bûyerên ku bûyîne di 
Pirtûka Sûretu'l-Erd de 
û yên di jêderên din de 
hatine diyarkirin li ser 
serdema Ibin Hewqel.
Ji wan jêderan pirtûka 
el-Mesalik we'l-
Memalik ya Istexrî 
(346k./957z. koç.), 
Ehsen et-Teqasîm �î 
Me'rîfeti'l-Eqalîm 
ya el-Meqdisî 
(390k./1000z.), 
el-Kamil �i't-Tarîx 
ya Ibini'l-Esîr 
(630k./1233z.), 
Tecaribu'l-Umem 
ya Meskewê 
(421k.1030z.), 
Tarîxi'l-Fariqî ya 
Ibini'l-Ezreq el-Fariqî 
(577k./1181z.), 
Şerefname ya 
Şerefxanê Bedlîsî 
(1005k./1597z.), ji 
bilî wan jî hin jêderên 
din, kevin û nû jî, ji 
yên nû pirtûka el-Kurd 
we Bîladîhim 'inde 
el-Buldaniyîn we'r-
Rehale el-Muslimîn ya 
Hekîm Ehmed Xoşnaw, 
û el-Îmaratul-kurdiye 
�î el-Esir el-Buweyhî 
ya Qadir Mihemed 
Hesen û tarîx el-
Duwel we'l-îmaratu'l-
Kurdîye �i'l-'Ehdi'l 
Islamî ya Muhemed 
Emîn Zekî, Buldan 
el-Xîlafet'iş-Şerqîye ya 
Kî lêstirêng (wergera 
wê ya Erebî) , pirtûka 
Tarîxu'l-Edebi'l-
Cuxra�îyi'l-Erebîyî 
ya Kiratişikoviskî, ji 
bilî van jî hin jêder 
û çavkaniyên ku 
têkildarbûn bi mijarê 
re.  lêkolîn wiha hatiye 
dabeşkirin : 
- Destpêk: Di destpêkê 
de rola kurdan û 
beşdariya wan di 
dîroka rojhilat de 

hatiye şîrovekirin, 
di sedema islamî de, 
herwiha girîngiya 
pirtûka sûret el-
Erd ya Ibin Hewqel 
di zelalkirina vê 
pirsgirêkê de.
1. Ibin Hewqel û Pirtûk 
û Serdema wî: Di vê 
beşê de jiyana Ibin 
Hewqel û pirtûka 
wî ya Sûretu'l-Erd tê 
diyarkirin û girîngiya 
agahiyên wê, tevlî 
şîrovekirina rewşa 
siyasî ya dewleta 
islamî li rojhilat û 
rojava di serdema 
Ibin Hewqel de, di 
sedsala (4k./10z.) 
de. ku dewleta Ebasî 
lawaz bibû û ketibû 
bin bandora Tirk 
û Buweyhiyan de, 
yên dikarîbûn bibin 
desthilatdar, pir 
dewlet û mîrnişînên 
serbixwe jî hatibûn 
damezirandin, di nav 
wan de hukûmet û 
mîrnişînên kurdan jî 
hebûn.
1. Ibin Hewqel û Pirtûk 
û Serdema wî: Di vê 
beşê de jiyana Ibin 
Hewqel û pirtûka 
wî ya Sûretu'l-Erd tê 
diyarkirin û girîngiya 
agahiyên wê, tevlî 
şîrovekirina rewşa 
siyasî ya dewleta 
islamî li rojhilat û 
rojava di serdema 
Ibin Hewqel de, di 
sedsala (4k./10z.) 
de. ku dewleta Ebasî 
lawaz bibû û ketibû 
bin bandora Tirk 
û Buweyhiyan de, 
yên dikarîbûn bibin 
desthilatdar, pir 
dewlet û mîrnişînên 
serbixwe jî hatibûn 
damezirandin, di nav 
wan de hukûmet û 
mîrnişînên kurdan jî 
hebûn.
2. Kurd û wargehên 
wan di pirtûka Sûretu'l-
Erd de : Naveroka vê 
beşê di nav xwe de 
pêşinyazek hilgirt ji 
herêmên ku kurd lê 
belav bibûn li gorî 
pirtûka Sûretu'l-Erd; 
(Cezîrê, Ermînya û 
Azerbeycaan û er-Ran, 
Cîbal, Faris, Xozistan, 
Kerman, Xuresan, Îraq), 
her herêmek bi serê 
xwe hatiye wesi�kirin ji 
aliyê erdnîgariyê, sînor, 

rewşa siyasî, navendên 
şaristanî (bajar, 
gund,…) rewşa aborî 
ya kurdan û şêweyên 
jiyan û civaka wan, hin 
ji pêwendiyên wan û 
wesfa erdnîgarî û keş û 
hewaya wargehên wan.
- Encam: Encamên 
lêkolînên ku ji 
gelek xalan pêk 
tên, kurtebêjeya wê 
belavbûna kurdan 
bi �irehî li ser gelek 
herêman di wê dema 
han de, rengerengbûna 
civak û jiyana wan 
(bajarî, gundî, koçer), 
tevî beşdarbûna wan di 
aboriya dewleta islamî 
(çandinî, pîşesazî, 
bazirganî) de.
Naveroka pirtûkê ji van 
xalan pêk tê
DIYARÎ
SPASÎ
KURTEBÊJ
PÊŞGOTİN
DESTPÊK
1. IBIN HEWQEL Û 
PIRTÛK Û SERDEMA WÎ
1.1. IBİN HEWQEL 
1.2. PİRTÛKA 
SÛRETU'L-ERD
1.3. SERDEMA IBİN 
HEWQEL
2. KURD Û WARGEHÊN 
WAN DI PIRTÛKA 
SÛRETU'L-ERD YA IBIN 
HEWQEL DE
2.1. HERÊMA CEZÎRÊ: 
2.1.1. Cih û Sînorên 
Herêma Cezîrê: 
2.1.2. Dîroka Kurdan 
di Herêma Cezîrê de di 
Sedsala (4k./10z.) de
2.1.2.1. Nakokiyên 
di Navbera Kurdan û 
Hemedaniyan de 
2.1.2.2. Dewleta Dostikî 
– Merwanî (345-
489k./9561095-z.) 
2.1.3. Navendên 
Şaristaniyê di Cezîrê de 
û Şêweyên jiyana wan 
2.1.3.1. Nisêbîn 
2.1.3.2. Amed
2.1.3.3. Meyafarqîn
2.1.3.4. Mardîn 
2.1.3.5. Duneyser
2.1.3.6. Cizîretu Ibin 
'Umer (Qerdî) 
2.1.3.7. Heran
2.1.3.8. Ruha 
2.1.3.9. Sincar 
2.2. HERÊMA ERMÎNYA, 
AZİRBÊCAN Û ER-RAN
2.2.1. Cih û Sînorên 
Herêma Ermînya, 
Azirbêcan û er-Ran 
2.2.2. Dîroka Kurdan di 
Ermînya, Azirbêcan û 

er-Ran de 
2.2.2.1. Desthilatdariya 
Deysem li Azerbeycanê 
2.2.2.2. Mîrneşîna  
Rewadî (337-
463k./9481071-z.) 
2.2.2.3. Mîrneşîna 
Şeddadî (340-
595k./9511198-z.) 
2.2.3. Navendên 
Şaristanî di Ermînya, 
Azirbêcan û er-Ran de 
2.2.3.1. Ûrmîya
2.2.3.2. Eşna 
2.2.3.3. Berze'a 
2.2.3.4. Debêl 
2.2.3.4. Bedlîs 
2.2.3.5. Xelat 
2.2.3.6. Zozan 
2.2.3.7. Selmas û hin 
bajarên din
2.3. HERÊMA CÎBAL 
2.3.1. Cih û Sînorên 
Herêma Cîbal 
2.3.2. Dîroka Kurdan 
di Herêma Cîbal de 
(4k./10z.) 
2.3.2.1. Desthilatdarîya 
Eyşanê (300-
350k./912961-z.) 
2.3.2.2. Mîrneşîna 
Hesnewêh (348-
406k./9591015-z.) 
2.3.3. Navendên 
Şaristanî di Herêma 
Cîbal de û Şêweyên 
jiyana wan 
2.3.3.1. Hemedan 
2.3.3.2. Deynewer 
2.3.3.3. Esbehan 
2.3.3.4. Helwan 
2.3.3.5. Şehrezor û 
Sehrewerd 
2.3.3.6. Ebher 
2.4. HERÊMA FARİS 
2.4.1. Cih û Sînorên 
Herêma Faris 
2.4.2. Belavbûna 
Kurdan di Herêma 
Faris de 
2.5. HERÊMÊN DİN 
2.5.1. Herêma Xuresan 
2.5.2. Herêma Xozistan
2.5.3. Herêma Kerman 
2.5.4. Herêma 'Îraqê 
ENCAM
ÇAVKANÎ
PÊVEK
LÎSTEYA NEXŞEYAN
Ibrhîm Ibrahîm kî ye?

- Di sala1971ê de 
li bajarê Hesekê ji 
dayik bû.
- Di sala 1997an de 
li zanîngeha Şamê di 
beşa dîrokê de lîsans 
wergirt
- Di sala 1998an 
li zanîngeha 
Şamê dîploma 
Quali�ication 
û bisporîya 
arkiyolojiyê wergirt.
- Di salên (2002-
2013)an de li 
dibistanên Qamişlo 
mamostê dîrkê bû
- Di sala 2012an 
de bû endamê 
damezrandina 
komeleya Subartu 
ya guhdan bi dîrok 
û kelepûrê kurdî 
dike û serokitya 
wê du sala kiriye 
(20122013/).
-Di sala 2016an 
de lîsansa bilind 
(Master) di beşa 
ziman û çanda kurdî 
de li zanîngeha 
Mardînê wergirt.
- Di sala 2016an 
de bû xwendekarê 
dektora di beşa 
ziman û çanda kurdî 
de li zanîngeha Diclê 
li Amedê.
- Di sala 2017an 
de bû endamê 
komeleya nivsîkarên 
kurd li Swêdê.
- Di sala 2018an de   
xelata Cegerxwîn a 
akadîmî wergirt.
Berhemên wî: 
Rengvedana dîroka 
kurdî di helbestên 
Cegerxwîn de, 
weşanxana APEC 
Swêd, 2018


