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Heval Bavê Elî jî bar kir 
Roja 3ê 

Tîrmeha 2006 
an, hevalê hêja 
Mihemed Elî 
Îbrahîm( bavê 
Elî), ji gundê 
Abûdanê. 
Nahiya Bilbilê., 
herêma Efrînê, ji 
dunyayê bar kir. Bi beşdarbûna gelek 
dost, heval û berketiyan li goristana 
kela Horî hate veşartin. Bila zaro, 
heval û dostên wî xweş bin.Bijî gelê 
Kurd. 
Heval cemal çû dilovaniya xwe 
 Di 17-8-2006 an 
de, piştî êşeke ji 
nişkeve, heval 
Cemal Hebeş kurê 
Ehmed – ji gundê 
Kêla- herêma 
Kurdaxê- jiyana 
xwe ji dest dide. 
Bi beşdariya 
xwedî, heval û dostên wî, li goristana 
zareta Henên ( Efrînê ) binax dibe. Di 
gel wê, rikxirawa partiya YEKîTî, 
bajarê Herlebê gotina xatirxwastinê li 
ser dixwîne.  

Bila serê xwedî, heval û dostên wî 
sax û ciyê wî bihuşt be. 
Xelatkirina Bi Xweşî

Rêxistina P.D.Ks Li Ewropa, 
yekem care, di xweşiya mirovan de, 
xebatkarekî xwe xelatdikin. Ji ber,  
Kurd hobûne ku, xebatkarên xwe piştî 
mirnê bêne xelatkirin . Bi beşdariya 
berpirsiyarê  
 

rêxistina YEKîTî li Ewropa û hin 
hevalan, xebatkarê Kurd, Edîb 
Ibrahêm, ji gundê Maratê, herêma 

 
Kudaxê tê xelatkirn. Hêjayî gotinê ye 
ku, xebatkarê me E. Ibrahîm, bêtirî 
30î salî, xebata xwe di nav tevgera 
Kurd dededomîne û berî çûna wî ya 
Ewropa, endamê komîta rêvebir ya 
belavoka NEWROZê bû û bi pênûsa 
xwe , rûpelên Nwrozê dixemlandin.  
 Em bi nave Komîta rêvrbir û hemî 
xewndevanên Newrozê. hêviya 
tenduristiyeke baş jêre dixwazin. 
 
Heval Nîhad jî çû dilovaniya xwe 
 Li 11-8-2006 an, 
heval Nîhad Xelîl 
kurê Zêdo, ji gundê 
Mîdanê, herêma 
Kobaniyê, bi 
nexweşiya 
xwînseknandinê diçe ser dilovaniya 
xwe. Bi beşdariya xwedî, heval, dost 
û gundiyên wî  li gorista gundê wî tê 
veşartin. Ji ser goristanê, hevalekî wî, 
gotina partiya wî P.Y.D.K.S xwend.

Bi vê boneyê, em sere xwedî. Dost 
û hevalên wî saxzdikin . 


