
      Li 22-ê Nîsana sala 1898an, xebatkarê Kurd ê gewre, lawê 
mîrê Cizîra Botan, rewşenbîr û zanyarê nemir”Miqdad Midhet 
Bedirxan”, di dîroka gelê me ya nûjen de, yekemîn car, 
rojnameyek bi zimanê Kurdî, tîpên Erebî û bi navê 
KURDISTAN li paytexta Misrê(Qahîrê) weşandiye.
Xwedî û berpirsiyarê rojnamê, armancên xwe bi zelalî di 
hejmara pêşîn de destnîşan kirine, daye zanîn ku zimanê Kurdî, 
ji zimanê gelên dever û yên cîhanê ne qelstir û ne kêmtir e, 
rojname, kovar û pirtûkên cûr bi cûr dikarin pê bêne nivîsandin, 
çapkirin û weşandin. Herweha, wî aşkere kiriye ku ewê di warê 
zanîn, aborî û huneran de şîretan li Kurdan bike, dibistan û 
zanîngehên qenc li kû derê hebin, ewê cihê wan şanî Kurdan 
bike da ew zarokên xwe rêkin wan dibistanan, zanîn û huneran 
jê wergirin. 
    Lê, sed mixabin ku Sultan Ebdilhemîd ê xwînrêj digel 
şêwirdarên wî yên bê ol û bêbext mîna “Abu Alhuda”, zor dane 
xwediyê rojnamê, da ew weşana wê ji ser xaka dewleta Alî 
Osman rawestîne. Piştî rawestana kurtedemekê, rojnamê cihê 
weşana xwe ji Qahîrê guhestiye Ewropayê û jiyana xwe 
berdewam kiriye.                                                               D.R 11
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Di siyaseta hundirîn 
de, paşveçûn ! 
 
N. Rozad  Elî 

 Xebat ji bo :   
  *  Zordarî ji ser gelê me yê Kurd li Sûriyê  rabe . 
  *  Azadiya demokrat û rêzgirtina mafên mirovan . 
  *  Mafên gelê Kurd  yên netewî di çarçewa yekîtiya welêt de 
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22-ê Nîsanê Cejna Rojnamevaniya 
Kurdî ye 


