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Rojnamegeriya kurdî, 

 Buhara Çolbistanê xemiland . 
                                       Rîportac : Nûnerê Newrozê 

                                                
Di vê sala ziwa û bê Buhar de, partiya me, 
partiya Yekîtî ya Demoqrat a Kurd li Sûriyê 
(Yekîtî), karîbû gul û kulîlkên çanda kurdî, di bin 
konê rojnamegeriya kurdî de bicivîne. Da ku ew  
rengên xwe yên  bedew, û bîna xweş belav bikin 
û riya gelê me yê Kurd ronî bikin. 
 Di roja 18ê miha Nîsanê de,  li devera 
Çolbistan, herêma Dirbêsiyê, koma Ronahî, û 
komîta çalakiyên kurdewarî, bi çalakiyên xwe 
ev roj xemilandin, û bi pêşkêşkirina gotinên 
rewşenbîran, stranên dengbêjan  yên mîna Lîloz, 
Îsam Ebbas û Itidal, û helbestên helbestvanan ev 
roj bêtir zengîn û têr kirin. 
 Nûnerê Newrozê ev kurte dîtin bi hin ji mêvanên 
vê ahengê re kirin  : 
 * Mamoste E.Hemîd Derwêş: Sekretêrê  
partiya Demoqrata Pêşverû li Sûriyê :Berî 110 
salan, mîr Miqdad ev kovara Kurdistan derxist. 
Ez bejna xwe jê re ditewênim. Ji ber ev rojek bi 
nîşan e. Ez sipasiya partiya Yekîtî ya Demoqrat  
û ya weşana Newroz jî dikim. Bi rastî, rojnama 
kurdî gelek qels e, piraniya rojhilatê bê rojname 
ye û miletê Kurd jî ji wan e. Gerek em vê rojê 
zengîn bikin, gotina min ne ji rojnamevanan bi 
tenê re ye. Lê belê , ew ji hemî rewşenbîran re ye. 
Gerek çand û nivîsandina xwe pir bikin û 
guhnedin gotinên ne di cî de, û gerek em 
arîkariya belavkirina çanda şaş nekin. Em 
partiyên Tevgera Kurd  gerek piştgîriya 
rojnamavanan bikin . 
* Mamoste Gebriyêl Mûşê: Endamê komîta 
rêzanî ya partiya Asûrî ya Demoqrat : Rojnama 
kurdî gelek zengîn û têr e, çi ya çavkî û çi 
bihîstok. Ew dikare bi rolek mestir rabe, bi 
grêdana peywendiyan di navbera wê û hêmanên 
din de. Em bi hêvî ne ku ev rewş pêş de here. Ev 
berpirsyariyeke ku me bi hev re girêdide, ji ber 
xalên gihandinê ji nakokiyan bihtir in. Nimûne, 
helbestek  bi  zimanê Siryanî di kovara Dicle de 
ya ku li Kurdistana Iraqê tê weşandin derket, dilê 
me pir pê xweş bû. Di nerîna min de, giringe 
gavên wisa li vir jî bêne avêtin, û em rêza çanda 
hev bigirin. Li Sûriyê, rojnamevanî di tengasiyê 
de ye û gelek hevalên rojnamevan îro di zîndanê 
de ne. Ez dibêjim dengê bi tenê tucaran welat ava 
nebûne. Di vê helkeftinê de ez azadiyê ji wan re 
dixwazim,  wek Enwer Bunnî, Elî 

Elebdella,.Firas Seed ..û gelekên din jî. Li 
dawiyê, ez daxwaza serkeftinê ji we û weşana 
Newroz re dikim. 
* Mamoste Yaqûb Derwîş:( Yek ji girtiyên berê 
ye ): Ez hêvîdarim ku, hemî kesên di Sûriyê de 
dijîn, dîrok, tore û rojnamevaniniya kurdî nas 
bikin. Lê mixabin, ta niha nerîn û doza kurdî hê 
di nav hin rêxistinên erebî de naskirî ye.Giringe 
têkilî fireh bibin. Gereke ew bibe dozeke 
niştimanî Sûrî,û her welatiyekî Sûriyê vê dozê 
nas bike. Rojnama Erebî xizmeta rewşa erebî ne 
kiriye ta ku,ew xizmeta ya kurdî bike. 
* Mamoste Quteybe Elhuseynî: Bi hêvî me ku, 
guhdan li vê rojê bibe, da her yek bîr û baweriyên 
xwe bîne zimên. Îro, rojnamegeriyeke azad di 
Sûriyê de nîne, gereke em hemî yekdestbin, da 
em karibin ji bo doza welatê me hemiyan Sûriyê 
û ji bo doza Kurd xebateke hêja bi rêkûpêk bikin 
. 
* Mamoste Zeredeşt Mistefa (Evokat Û endamê  
komîta Maf): Îro roj em bi rojnamegeriya kurdî 

serbilind in, nemaze ku em di rewşine zor û 
dijwar de derbas dibin. Niha, gelek qenal û 
malperên  kurdî çêbûne,   lê mixabin, li sûriyê 
azadiya gotinê nîne. Di gel vê yekê jî, 
ragihandina kurdî ji ya pir dewletên din yên ku ji 
dehên salan ve serxwebûna xwe wergirtine 
pêşketîtir e. Ez hêviya pêşketinê ji rojnamevaniya 
kurdî re dikim.   
* Mamoste M.Qasim (Nivîskar):Ev roj di jiyana 
miletê me de rojek pîroz e, ev roj, rola malbata 
Bedirxaniyan di çand û wêjeya kurdî de diyar 
dike, bê çawa di rewşeke zor û dijwar de, Mîr 
Miqdad                                                                  
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