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Gotina Komîta Kovarên Kurdî Li Sûriyê di bîranîna roja rojnamevaniya Kurdî de 
Di roja 22 ê Nîsana sala 2008an de, 110 sal 
di ser weşana yekemîn rojnameya 
kurdî(KURDISTAN) re derbas dibin. Ev 
rojname stêrka pêşî bû ku, rê li ber 
rojnamevaniya kurdî ronî kiriye. 
   Rojnamevaniya kurd li Sûriyê jî li ber vê 
roniyê pêkên pêşî avêtine. Lê mixabin, ta îro 
roj jî ew di rewşeke zor û dijwar de û di bin 
merc û hoyên awarte de dijî. Ev yeka jî 
ziyanê dighîne ziman, çand û civaka kurdî. 
Bi navê Kovrên kurdî li Sûriyê em dozê li 
nivîskar û rewşenbîrên xwe dikin ku ew 
ziman, wêje û kultûra xwe biparêzin, 
herweha jî dozê li rêjîma welêt dikin ku, 
zimanê kurdî bi rêdaneke fermî serfiraz û 
azad bibe. Û rê bide ku zimanê me di çerxa 
xwe ya durust de bigere. 
  Bi vê bûneyê, em pîrozbahiya rojnamevan, 

rewşenbîr, helbestvan,  

 
hunermend û nivîskarên gelê xwe dikin. Bi 
hêvî ne ku, ew li pirsa zimên û çanda xwe 
xwedî derkevin û parastina mafên serbestî û 
serfiraziya rojnamevaniya kurdî bikin. 
   Di vî warî de, em çilsaliya kovara Gulistan 
pîroz dikin, hêvîdar in ku, her ew bimîne 
stêreke geş û ronak di asîmanê wêjeya kurdî 
de.  Herweha jî em derçûna kovara ZAR 
pîroz dikin, hêviya serketin û berdewamiyê 
jê re dikin û wê weku endam di nav koma 
kovarên kurdî de li Sûriyê dipejirînin. 
*Silav û rêz ji giyanê rêberê rojnamevaniya 
kurdî  Mîr Miqdad Midhet re. 
*Silav û rêz ji bo hemî kes û aliyên di ber 
rastî û peyva azad de kar û xebatê dikin. 
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Dûmahîka rojnamegeriya…….. 
rojnameya Kurdistan deraniye tîne bîra 
merov. Di vê rojê de hûn rewşenbîran 
dicivînin, û di vî warî de hûn gelekî li pêş in. 
Bi hêvî me ku, rihê partîtî ji jiyana wan 
derkeve, û ramyariya wan ligor 
berjewendiya Kurd be. 
* M. Rezo Osê (Nvîskar):Bi ser ku baye û 
toze jî, lê rojeke pîroz e.Barek giran li ser 
pişta rojnamevanan heye. Li gor demê, 
mercên rojnamevaniyê hê ne di rewşek 
taybet de pêk tên .Meydanek serfiraz ji wan 
re divê, ev jî ji dewletê tê xwestin. Lê 
mixabin,  hê ev tişt nîne ,da bi rola xwe bi 
serfirazî bilîzin .  
* Mamoste Hewas Mehmûd ( Nivîskar ) : 
Ev rojeke pîroz e û gelek xweş e. Rewşenbîr 
ji hemî rengan tê de hene, û dan û standin di 
navbera wan de, bi rihekî biratî û dilşewat, 
çêdibe. Li hember êrîşa ku tê me, barê me 
pir giran e. Wisa jî ,gereke em karê xwe 
pêşbixin , nivîsandinan xurt bikin, û 
têkiliyan bi hêzên ereb re ava bikin. Sipasî ji 
wan re yên ku, ev aheng pêk anîne.      
*M.E Ilah Elbaşa(Nivşskar): Sipas ji 
malbata BEDIXANIYAN  re ji ber ewan 
bingeha rojnamegeriya kurdî danî.Sipas ji 
Partiya Yekîtî ya Demoqrat re ji bo vî karî 
hêja ku, rewşenbîran di vê ahengê de 
dicivîne.Gerek em dengine din jî bibhîzin 
(Ez û Yê din). Rojnamevanên Kurd ji bo 

gelê  xwe baş bizavê dikin.  Ez bi hêvî me , 
ne tenê di warê kurdî de bikin lê di warê 
niştimanî de jî kar bikin. Gereke ew dûrî 
hişkbûna netewî, olî û aydyolocî bibin.  
*M.Imad Mustefa (Rojnamevan):Roja 
derketina rojnama kurdî ya yekemîn ,  
guhertinek kete peyva kurdî . Gereke 
rojnamevanên Kurd xwe pêş bixin. Ez 
dibînim ku, rojnama kurdî ya partiyan e. 
*M.Sebrî Resûl:Gelek kar li hêviya 
rojnamevanê Kurd hene. Daxwza min ji wan 
ewe  ku,  guh bidin alavên xwe û wan 
pêşbixin.  Ji ber rola rojnamevanan ne kêmî 
ya siyasetmedaran e. 
*M.Zagroz (Zimanhez):Ev rojeke pîroz e,  
hemî bizavên di aliyê rojnamevaniyê de tên 
avêtin lawaz in , û nekarîne vê rewşê bi hêz 
bikin. Sipas ji vê guhadanêre , li roja 
rojnamegeriyê  . 
*M.Şêrîn Kêlo:Bi rastî, rojeke gelek pîroz e 
. Sipas ji kesên ku, ev roj li dar xistin e.  
Hêviya min ew e ku, rojnamevan di xizmeta 
pirsgirêka Kurd de bin , û ev şerê li ser 
malperan bila raweste. 
*H.Itidal (Hunermend):Ev ahenga bi vî 
rengî ji min re ya yekemîn e. Ez gelekî 
kêfxweş im. Ev roj li rojnamevanan pîrozb e  
,û sipas ji kesên ku, ev aheng li darxistine re 
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