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xwe naske ku civakeke di hember 
desthilatekê de ye, ev rojname dikare 
bandora xwe di rûbirûkirin û çêkirina 
raya giştî de bike, rojname ne dûrî 
siyasetê ye, lê divê dûrbûna wê yî 
karbendî em  ji bîr nekin. 

-BESSAM  ELTEEAN (çîroknivîs) 
: Min gelek rojnamên kurdî xwendine 
nemaze yên li kurdistana Iraqê tên 
weûandin, ez wek çîroknivîs pêwîste 
hemî kovar û weşanan bixwînim, yên 
kurdî hin ji wan hene gelekî baş in, bi 
babetên xwe û bi rengerengiya xwe, 
hine din hene di cihê xwe de pîkolê 
dikin, yan jî bi gavine fedok dimeşin, 
ez bi hêvî me ku ji bin sîwan û 
razîkirina çavdêran derkeve, da nebe 
rojnamek rengmirî. Ez bi hêvî me di 
hundurê rojnameyên kurdî de gotar û 
babetên daxwaza biratiyek rast di 
navbera hemî gelên Sûriyê de 
peydabibin.....û ez bi hêvî me alîkarî 
hebe di navbera rojnamevaniya kurdî 
û erebî de, û armancê wan bibe 
çareserkirina pirsgirêka niştimanî li 
Sûriyê, welatê me tevan. 

- EDNAN BEŞÎR (rewşenbîr): 
Giringe ku bîranîna rojnamevaniya 
kurdî bibe derfetek ji bo dan û 
sitandin û giftûgoyan li ser 
rojnamevaniya kurdî, ya ku ne gihaye 
radeyeke bilind ku mejiyên 
rewşenbîran têr bike û êşên milet bide 
nasîn.  
Ji bo şoreşa rojnamevaniya kurdî, ji 
me tê xwestin em ji ezmûnên miletan 
sûdê bigrin. Malperên kurdî pêşketîtir 
in ji yên partiyan û ta rojnamevaniya 
kurdî pêşkeve, pêdiviye peyvek azad 
heye. 

Li lêr, em deqa birûska weşana 
Newrozê û gotina Kovar û weşanên 

bi zimanê kurdî yê li Sûriyê têne 
weşandin belav dikin: 
Birûska weşana NEWROZ 

Berî 109 salan, di roja 
22/04/1898an de, yekemîn rojnameya 
kurdî, bi tîpên Erebî û bi navê 
KURDISTAN, li Qahîrê, paytexta 
Misrê, ronahî dîtiye. Xwedî û 
berpirsiyarê wê, Mîr Miqdad 
Midhet Bedirxan, xameya xwe ya 
zêrîn kişandiye, bi hişmendî û dilsozî 
li ser rewşa nezanî, belengazî û 
preîşaniya gelê kurdistanê 
nivîsandiye, qencî û  çakiyên zanînê, 
xirabî û malwêraniya nezaniyê di 
rojnameya xwe ya nû de anîne zimên. 
Xemxurê gelê xwe, Mîrê mezin, 
hawîr dîtiye ku hemî gelên 
hevsînorên kurdan bi zimanê xwe 
dixwînin, dinivîsin û pê perwerde 
dibin, wî ji xwe pirsiye ma gelo qey 
zimanê kurdî ji zimanên gelên din 
qelstir û hejartire?!!..Radibe dest bi 
weşana rojnameya xwe dike û gelek 
hejmarên wê ji kurdan re bê pere 
rêdike kurdistanê da ku ew hînî 
zanistî û ramanên teze bibin. 

 Mîrê gewre, ji beg, axa û zanayên 
welatê xwe xwestiye ku ew bi rola 
xwe rabin, li doza gelê xwe xwedî 
derkrevin û berevaniyê di ber rûmet û 
hebûna wî de bikin, herweha di 
hejmarên wê de daye zanîn ku Sultan 
Ebdulhemîd di bin bandora 
şêwirdarên xwe yên zikreş û
nijadperst de yên mîna (Abu alhuda), 
rê nedaye wî ku ew rojnameya xwe bi 
zimanê dê û bavê xwe li welêt 
biweşîne, ji ber wilo ew neçar maye 
ku li derbederiyê, rojnameya xwe 
biweşîne. Lê,  

 


