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ير قام العاِلم الخالد والمثقف الكردي الكبير، ابن أم    
وألول مرة " مقداد مدحت بدرخان"جزيرة بوطان األمير 

نيسان من  ٢٢في تاريخ شعبنا الكردي المعاصر بتاريخ 
والحروف  م بإصدار صحيفة باللغة الكردية١٨٩٨عام 

  ".القاهرة"العربية باسم كردستان من العاصمة المصرية
   حدبوضوحها صاحب الصحيفة أهدافه من إصدار د 

عدد األول منها، حيث لخصها بعدة نقاط، في ال وشفافية
من أهمها، أن اللغة الكردية ال تقّل قدرة وشأناً عن لغات 
شعوب المنطقة والعالم، ويمكن أن تصدر بها مختلف 

النفس  ر عما يختلج فيالصحف والمجالت والكتب وتعب
أنه يبغي كما ، من مشاعر وأفكار مختلفة الذات الكرديةو

األكراد وإرشادهم وتوجيههم في من إصدارها موعظة 
من علمية  كافة ميادين ومجاالت الحياة المعاصرة

هم على واقتصادية وفنون وغيرها، كما أنه تعهد بأن يدلّ
أماكن وجود المدارس والمعاهد والجامعات كي يرسل 

هم إليها بغية تلقي العلوم والمعارف منهاالكرد أوالد.  
مارس السلطان ولكن، ومع شديد األسف،  فقد    

 ،الملطخة أياديه بدماء األكراد ،العثماني عبدالحميد
من  الضمير والشعور بالمسؤولية عديموومستشاروه 

ضغوطاً قوية على  ،تجاه شعبهم ، "أبو الهدى"أمثال
فخامة صاحب الصحيفة بغية إيقاف إصدارها من أرض 

ة من سلطنة آل عثمان، وتمكنوا من إيقافها برهة قصير
من أوربا بهمة  صدورال بعدها الصحيفة تابعتالزمن، 

لكن الحقد الدفين للسلطان عبدالحميد . وعزيمة أقوى
على هذه الصحيفة وصاحبها قد تجاوز حدود سلطنته 
محاوالً خنق صوتها بأياديه اآلثمة، كي يبقى الكرد في 

من وجود صحف  محرومين هذا العالم دون غيرهم
إال أن صحيفتنا  .دهمومجالت وكتب بلغة آبائهم وأجدا

المباركة استطاعت بحنكة ومهارة أصحابها أن تتجنب 
سهام بإرسال شعاع العلم والمعرفة إلى  الموت وتستمر

والمعارف ربوع كردستان العطشى لكل أنواع العلوم 
  .والفنون

عبدالحميد  رسوم السلطاني الذي أصدرهالشك بأن الم   
وقد . إنسانياً ئاً والعاماً كان مرسوماً خاط ١١١منذ 

شهدت البشرية منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا العديد 
من األحداث المؤلمة والتغييرات الكبرى في مختلف 

، إذ شهد عالمنا المعاصر حربين عالميتين مناحي الحياة

كما  ،اة عشرات الماليين من الناس األبرياءيأودتا بح
ية والدول شهد صراعاً بين منظومة الدول االشتراك

عاماً، تعرضت خاللها  ٧٠الرأسمالية استمر زهاء 
كات صارخة تقشعر حقوق الشعوب واإلنسان إلى انتها

. تبر وصمة عار في جبين البشرية جمعاءلها األبدان وتع
بعد تلك الحروب الدموية المدمرة، وبغية حماية حقوق 

الصعيد العالمي رسمياً، تم تأسيس هيئة  اإلنسان على
األمم المتحدة، كما حصلت تطورات هائلة في ميادين 

 ومبادئ االتصاالت والصناعة واإلعالم، ووجدت قيم
بحيث يمكن القول بأن  ،جديدة في عالمنا المعاصر

العنوان الرئيسي لهذا القرن هو احترام حقوق الشعوب 
  .واإلنسان

وفي ظل كل هذه المتغيرات فهل يعقل يا ترى،   
واألحداث التاريخية التي حصلت خالل األحد عشر عقداً 
الماضية أن تتعامل حكومات الدول التي يتواجد فيها 
الشعب الكردي مع القضية الكردية واللغة الكردية 
بمنطق وعقلية السلطان عبدالحميد التي كانت سائدة منذ 

هذه  سوهل من الحكمة بشيء أن تدو! عاماً؟ ١١١
األنظمة على وثائق وقرارات ومبادئ منظمة األمم 

وبأي حق أو  ،ثم، كيف !! المتحدة المتعلقة بهذا الشأن؟
أن تستمر في بقانون تعطي هذه السلطات لنفسها الحق 

اضطهاد وظلم اللغة الكردية العريقة في القدم بهذه 
الصورة المريعة  وتغلق أمامها كافة فرص التطور الحر 

  !.حياة كباقي لغات العالم؟وال
المنع تطال و القمع في بالدنا سوريا، ال تزال سياسة  

لغتنا الكردية، وتتنكّر السلطة لحقيقة ووجود ما يقارب 
الثالثة ماليين كردي يعيشون فيها، وتحارب لغته وثقافته 

منقطع النظير،  وفولكلوره وتاريخه وتراثه بحدة وعنف
نشطاء اللغة الكردية والمهتمين  كما أنها تلجأ إلى معاقبة

بها بغية إنهائها من الوجود، ناسية بأن جذور هذه اللغة 
تضرب في عمق قلب وعقل هذا الشعب الصامد الصابر 
وال تستطيع أية قوة مهما تجبرت أن تفنيها من 

  !!.الوجود
بهذه المناسبة المباركة، نتوجه بالتهنئة القلبية إلى    

والكتّاب والشعراء والروائيين وكافة الصحفيين والقراء 
المثقفين األكراد، كلنا أمٌل أن يظلوا سائرين على الدرب 

افة الكردية األمير مقداد بدرخان حالذي شقه مؤسس الص
مهتمين بدماء قلوبهم، ويبقوا  واألمير جالدت بدرخان

ويعملوا على  الكردية الجميلة لغتهممدافعين عن و
  .تطويرها

رة إلى روح مقداد بدرخان وكافة آل باقة ورد عط* 
  !.بدرخان

باقة ورد عطرة لكافة المناضلين والكتاب ونشطاء * 
  !.اللغة الكردية في عيدهم
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  الهيئة القيادية
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