
  نيسان ٢٢
  عيد الصحافة الكردية

في الثاني والعشرين من شهر    
، وبهدف أن تدرك ١٨٩٨نيسان عام 

الشعوب جميعها أن اللغة الكرديةَ 
هي لغة أصيلةٌ حيةٌ، يمكن كتابة 
الصحف والكتب واألشعار بها، 
ولكي يعظَ من خاللها األكراد ويدلَّهم 

ر العاِلم على طريق الصواب والعلوم والمعرفة، أصد
والمثقف الكردي الكبير، حفيد أمير جزيرة بوطان، 

وألول مرة في التاريخ  مقداد مدحت بدرخانالعالّمة 
الكردي المعاصر صحيفة باللغة الكردية وبالحروف 
العربية في العاصمة المصرية القاهرة وسماها 

، تلك التي أرسلتْ أشعة كردســــــــــتان
اء والمثقفين في بالد الكرد علومها ومعارفها إلى القر

الذين فرحوا بصدورها فرحة كبرى نظراً لما كانت تحمله 
  .من مواعظ وإرشادات وأفكار نبيلة وقيمة

وأعوانه من  عبدالحميدلما سمع السلطان العثماني    
الحاقدين على شعوب السلطنة غير التركية كالكرد 

صدور واألرمن والعرب وغيرهم، سارع إلى منعها من ال
إلى  مقداد بدرخانضمن حدود سلطنته، فاضطُر األمير 
لكن أخاه األمير . إيقافها والعودة من القاهرة إلى استانبول

تحمَل أعباء ومشقة استمرار  عبدالرحمن بدرخان
صدورها، فسافر إلى أوروبا ليكمَل إصدار صحيفة 
كردستان، وكان يرسل من مركز الطباعة أعداداً كبيرة 

سارع السلطان . لى كردستان على نفقته الخاصةمنها إ
العثماني إلى تقديم وسائل اإلغراء لألمير بغية إيقافها عن 
الصدور، إال أنه لم يفلح من النيل من عزيمة وإرادة 
األمير الكردي الذي ازداد إصراراً على متابعة إصدار 

ونتيجة لذلك، تعرضت . هذه الجريدة خدمةً لبني قومه
خالل مسيرتها إلى الكثير من المضايقات الجريدة 

والمالحقات، فانتقلت من بلد إلى آخر، حتى أنها سميت 
  .بحق بالصحيفة المتنقلة

بمناسبة قدوم هذا اليوم الجليل في تاريخ اللغة والثقافة    
الكردية، يجدر التنويه إلى ما تحمله مهمةُ الصحافة من 

كردي، ومدى أهمية مسؤوليات جسامٍ حيال قضية شعبنا ال
نقل الخبر الصادق بعيداً عن المبالغة والتهويل والضجيج 

الء اهتمام الئق باللغة وإيوالسبق الصحفي التجاري، 
الكردية والسعي لجعلها لغة رسمية إلى جانب اللغة 
العربية في المناطق الكردية، والعمل على رفع الظلم 

السورية  يةواعتبارها لغة من اللغات القوم الالحق بها،
األخرى بعيداً عن منطق االستعالء القومي والعنجهية 

القومية التي لن تجلب للبالد وثقافتها سوى الخراب 
كما أننا نهيب باألخوة الكتاب واألدباء والفعاليات . والدمار

الثقافية والمجتمعية والسياسية بالعمل على نشر ثقافة 
قافة احترام اإلنسان التسامح والوحدة القومية والوطنية، ث

بصرف النظر عن قوميته ودينه ومذهبه وجنسه، ثقافة 
التعايش المشترك بين كافة المكونات الوطنية السورية في 
إطار وحدة البالد دون اللجوء إلى شطب أحد أو السماح 

إخيراً، كل عام والصحافة الكردية . بانتهاك حقوقه
خيرٍ وباقة والصحفيون والكتاب والمثقفون الكرد بألف 

 كردســـتانورد عطرة إلى روح مؤسس صحيفة 
الغراء وأرواح البدرخانيين العظام الذين لهم الباع الطويُل 
في الحفاظ على لغتنا وتراثنا وثقافتنا الكردية من الضياع، 
وإلى أرواح كافة المناضلين الذين دفعوا أرواحهم ثمناً 

  .لحرية الكلمة وحرية شعوبهم

  الديمقراطي الكردي في سورياحزب الوحدة 
  يقامشلالالصحافة الكردية في مدينة  يحيي عيد
وبارو ل  23:57 2010س د 25 ,أبري  األح

  
حزب الوحدة الديمقراطي  نيسان، ٢٣ الجمعة ى،أحي  

الكردي في سوريا عيد الصحافة الكردية في ذكراها 
الثانية عشرة بعد المائة وبحضور مجموعة من الكتاب 

 إلقاءالكرد ، وقد تم خالل هذه االحتفالية والصحفيين 
 يمن قبل تنظيم مدينة قامشل باللغة الكردية كلمة

ستاذ إسماعيل لكلمة رئيس الحزب األ باإلضافة .للحزب
ها إلى أهمية الكلمة ودورها في فيعمر والتي تطرق 

حياة المجتمعات ، كما حمل عمر خالل كلمته هذه 
بدورهم ومسؤلياتهم الملقاة  الكتاب والمثقفين الكرد القيام

  .على عاتقهم في نشر وإحياء الثقافة الكردية

كما شهدت هذه االحتفالية تقديم مجموعة من األغاني   
الكردية من قبل فرقة ميديا للفلكلور الكردي ، وفي 

  .نهاية الحفل تم تقديم هدايا رمزية للكتاب الحاضرين 

  تكريم كاتب بمناسبة يوم الصحافة الكردية
كرمت لجنة النشاطات الثقافية بحلب بحضور بعض   

المهتمين والناشطين في مجال الثقافة واإلعالم، في 
 . M)لعيد الصحافة الكردية الكاتب الكردي  ١١٢الذكرى 

Şêrewî)  ًبإهدائه لوحة تذكارية معبرة ، تقديرا
إلصداراته وأعماله في مجال الثقافة واللغة األم ، 

كلمة والقلم ، فالعلم والمعرفة لهما دور واحتراماً ألهل ال
كبير في تطور وتقدم الشعوب وفي محاربة الجهل 
والتخلف ، وللصحافة أهمية فائقة في نقلها وإيصالها إلى 

  .أوساط شعبية واسعة

  ٤قضايا وطنية       )                ٢٠١(العدد              YEKÎTÎالوحـــدة 


