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ji wir de nûçeya mirina wî ya reş belav dibe û 
li wê şevê termê wî dighê bajarê Efrînê.Li  
roja dî bi dilekî xemgîn û bi karwaneke  
mezin ji meriv , dost û hevalên wî cendeka 
nemirê me yê dilsoz û mezin , bi girî û şîn 
di nav bajarê Efrînê re hate derbaskirin û 
berê wî dane cîzayîna wî gundê Memila ya ku 
pir jê hezdikir û di goristana gund de hate 
veşartin .Rêweresma mirina nemirê me di bin 
mij û baranê de , di gel gotinek devkî bi navê 
partiya wî  û gotina mabata wî bi dawî bû .    
Gotina Malbatê 

Xwîşk û birayên hêja .. 
Mala we hezar carî ava , wekî ku di bin vê 
sermê de ,we qedra bavê me yê dilovanî 
Îbrahîm Zîbar û malbata wî girt , û bi 
darebesta cenaza wî re hatin mezelê gundê 
Me'imila . Em ji dilekî xemgîn de we sipas 
dikin , û dibêjin hatin û beşdarbûna we li ba 
me cihê serbilindî û dilrehetiyê ye . 
 Win bi hatina xwe , dilsozî û wefadariyê ji 
mirovên xwe yên zana û xebatkar re xuya 
dikin , û piştgiriya xebata ji bo wekhevî û 
dadmendiyê dikin . 
 Em bi we û bi xebata bavê xwe û xebata 
mirovên mîna wî ku ji gelê xwe hezdikin ,  
rêz û silavê digrin . 
 Em bi navê malbata Zîbar, li gundê Me'mila 
û li her cihekî , sipasiya dost , heval , 
gundiyên me , beşdarên bi rûmet û hezkiriyên 
bavê xwe dikin . 
 Bila serê me hemiyan sax be , û dilovaniya 
Xwedê li miriyên we hemiyan be . 

Sipas 
 

Stêrkek geş
ji nav refên xebatkarên Kurd vemirî                                               
Li 26.1.2622k – 2011z xebatkarê Kurd ê bi 

nav û deng  Ibrahîm Zîbar ( Bavê 
Siyamend ) jiyana xwe ji dest dide û diçe 
ser dilovaniya Xwedê . 
 Kurtejiyana  
B.Siyamend : Ibrahîm  
Zîbar di 8-2-1961 an de  , 
 li gundê Memila – herêma Efrînê ,ji dayik 
dibe. Ew di çarsaliyê de bi bav û diya xwe 
re  barî bajarê Lazqiyê dike , xwendina 
seretayiyê li wir derbas dike , ya navînê jî li 
Tertûsê dixwîne ,li sala 1980 ê fêrnama 
bekelorya ya pêşesaziyê bi pileya yekê di 
ser Parêzgeha Lazqiyê tev de re distîne  û 
paşê jî enîstîtûya pêşesaziyê werdigre û dibe 
endezyarê alîgir. Ew li sala 1986 an , li 
nexwaşxana Tişrînê  semama dilê xwe 
diguhêre , û li 1995 an kiryara dilvekirinê ji 
xwe re çêdike .Di sala 1991an de ,ew bi riya 
apê xwe "EbdilHemîd Zîbar"  derbasî nav 
refên Partiya Yekîtî ya Demoqrat a Kurd ( 
Yekîtî ) li Sûriyê dibe , ta dawiya temenê 
xwe  di ber pirsa gelê xwe ya dadmend û 
rewa de, bê westan dixebite û mala xwe ji 
her Kurdekî re û bi taybetî ji xwendekarên 
Kurd re vedike û wek bavekî wan hembêz 
dike  . Hêjaye em xuya bikin ,ku ew di 
1986an de bi jin bû û çar zarok ( Rojîn, 
Siyamend , şêrîn û şiyar ) jêre çêbûn , lê 
mixabin Rojîn di şazdesaliyê de diçe ser 
dilovaniya Xwedê. 
Mirina hevalê nemir Ibrahîm Zîbar: Li 
bajarê Lazqiyê dilê B.Siyamend radiweste,  
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