ڕۆژنامهگهريی کوردی له ڕۆژهه تی کوردستان
ئهنوەر سو تانی ٢٠٢٠/٠٤/٢٤

به بۆنهی يادی  ١٢٢سا هی "ڕۆژنامهی کوردستان" و بۆڕ زگرتن له مامۆستای م ژوونووسمان
دوکتۆر کهماڵ مهزههر
له يادی  ١١٠سا هی ڕۆژنامهی کوردستان ،که به ئامادەبوونی دوکتۆر کهماڵ مهزههر و ژمارەيهکی
بهرچاو له مامۆستايان و ئهديبانی کورد له شاری لهندەن بهڕ وەچوو ،منيش بهختی ئهوەم ههبوو له
پهراو زی قسهکانی مامۆستادا چهند خولهک ک سهبارەت به دۆخی ڕۆژنامهگهری له ڕۆژهه تی
کوردستان بدو م ،که دواتر له ژمارە ی  ٧٤٧ڕ کهوتی  ٢٠٠٨/٦/١٨ی ڕۆژنامهی ئاسۆدا ب و
کرايهوە.
باسهکهی من لهسهر دوو تهوەر دەگهڕا:
يهکهم ،بۆچوونم سهبارەت به ڕۆژنامهی کوردستان که پ موابوو ههموو ژمارەکانی له قاهيرە
دەرچوون و گۆڕينی ئهدرەس لهو وە بۆ جنيڤا و لهندەن و فۆلکستن تهنيا بۆ شو نهگومک و
ڕزگاربوون له گوشاری خديوی ميسر و حکوومهتی عوسمانی بووە .به گو رەی ئهو بۆچوونه،
بهدرخانييهکان ئهو ژمارە تايبهتانهی ڕۆژنامهکهشيان ههر له قاهيرە چاپ کردووە ،بهﻻم به نه نی و
پاشان بردوويانن بۆ ئهو شارانه و لهو وە بهڕ يان کردوون بۆ ئابوونهکان ،ب ئهوەی شو نی
چاپکردنی ڕۆژنامهکهەکهيان گۆڕيب ت!
دووههم ،م ژوولکهيهکی ڕۆژنامهگهريی کوردی بوو له ورم و ناوچهی موکريان که چاپهمهنييه
دەورەييهکانی کۆمه هی ژ کاف و حزبی ديموکراتی کوردستانی هاوڕێ لهگهڵ يهک ڕۆژنامهی چاپی
تارانی دەگرته خۆ به م ت يدا هيچ ئاماژەيهک به ڕۆژنامهکانی دەرەوەی موکريان نهکرابوو.
ل رەدا دەمهو ت باس کی تازەتر دابمهزر نم ئهويش ئهو ڕۆژنامانهن که کوردانی سنه و کرماشان
دەريانکردوون و ژمارەشيان گهل ک زۆرە ،به م به پ ی بارودۆخ و نهبوونی ئازاديی نووسين به
زمانی کوردی له ئ رانی شايی و مهﻻييدا ،سهرەڕای ئهوەی له کوردستان دەرچوون و بهڕ وەبهر و
خاوەن ئيمتيازيشيان کورد بوون و ههند کيان ناوی کوردييان لهسهر دانراوە ،به م بابهتهکانيان به
فارسی نووسيوە .ئهگهر شيعر يان بابهت کی کورديشيان چاپ کردب ت ،کار کی پهراو زکراو بووە.
لهگهڵ ئهوەشدا ،ئ ستا ئهو ڕۆژنامه و گۆڤارانه به م ک و ما ی کورد دەژم رر ن و دەب له م ژووی
چاپهمهنی کوردستاندا شو نی تايبهت به خۆيان بۆ دياری بکر ت .
واههيه بۆ خو نهر ج گهی باوەڕ نهب ت که تهنيا له کرماشان له ماوەی  ٧٠ساڵ تهمهنی
ڕۆژنامهگهريدا ) ١٩٠٩تا  ،(١٩٧٩سهرجهم  ٦٧ڕۆژنامه و گۆڤاری ههفتانه و مانگانه دەرچوون،
يان له شاری سنه له ماوەی  ٦٢سا ی ن وان ١٩٠٦تا ١٩٦٨دا  ٣٢ڕۆژنامه چاپ و
ب وکراونهتهوە! به داخهوە ئ مهی کورد لهو ههوڵ و خهباته ڕووناکبيرييانه ،که بوونهته هۆی گيران
و زيندان و شاربهدەرکرانی زۆر ک له خاوەن ئيمتياز و نووسهرەکان ،ئاگادار نين وەک ئهوەی
ئهوکهسانه پهيوەنديان به کوردەوە نهبووب ت و گهلهکهمان خاوەنايهتی ڕۆژنامهکانی نهکردب ت! من

بهش بهحا ی خۆم خهجا هتی ئهو م ژووە پڕ له شانازييهم که لهبيرم کردووە و ههو ی ناساندنيم نهداوە
باوەکوو خه کان کی د سۆزی گهل و نيشتمان له ناو ئ راندا و به زمانی فارسی ئهو ئهرکهيان
بهڕ وەبردووە و ناوی ئهو قارەمانانهی گهلهکهمانيان بۆ م ژوو تۆمار کردووە .
دوکتۆر محهمهدعهلی سو تانی له کۆمه ه کت ب کی  ١٠بهرگيدا که سهبارەت به م ژووی کرماشانی
نووسيوە ،فهس ی  ٦له بهرگی يهکهمی تايبهت کردووە به م ژوولکهيهکی چاپهمهمهنييه دەورەييهکان
له شاری کرماشان و لهو دا زانيارييهکی پوختی سهبارەت به  ٦٧چاپهمهنی ڕاگهياندووە که له
سهرەتای سا ی  ١٩٠٩وە ههتا شۆڕشی سا ی  ١٩٧٩ی ئ ران و هاتنه سهرکاری مهﻻکان ،له
کرماشان چاپ و ب و کراونهتهوە .لهو دا ههند ک ناوی کوردان دەبينر ت که من ل رەدا ئاماژەيهکيان
پ دەکهم:
ئهبولقاسم ﻻهووتی کرماشانی ،شاعيری ناوداری کورد که له سا ی  ١٩١٧دا پ نجهمين ڕۆژنامهیشارەکهی به ناوی "بيستون"ەوە ب وکردۆتهوە .
مههدی فهرەهپووری سنهيی که ڕۆژنامهنووس کی کورد بوو و سا ک دواتر له کرماشان در ژەیبه کارەکهی ﻻهووتی دا .
-

عمادالدين دەولهتشاهی له سالی  ١٩٥١دا ڕۆژنامهی گهنجوری ب و کردۆتهوە .
کاک خوسرەو ئهکبهری ڕۆژنامهی "رەهبهری کورد"ی له ههمان سا ی ١٩٥١دا چاپ
کردووە.
کاک ئيبراهيم وەکيلی سهنهندەجی ههر له سا ی  ١٩٥١دا ڕۆژنامهی "ديوان بلخ" ی چاپ
کردووە.
کاک ئيسماعيل شاکری له سا ی  ١٩٥٢دا ڕۆژنامهی " دای کورد" ی ب و کردۆتهوە.
دوکتۆر فهرەيدوون موعتهمهدوەزيری له وەزيرييهکانی شاری سنه و دانيشتووی ئهودەمی
کرماشان ،وەرزنامهی ڕازی له زانستگهی ڕازی شاری کرماشان ب و کردۆتهوە.
ههروەها ،ڕۆژنامهی "گڕوگاڵ" ی کوردی دوای شۆڕشی  ١٩٧٩ی ئ ران له کرماشان
دەرچووە.
کاک محهمهد باقرعهيوەزيش گۆڤاری "مانگ هه ت"ی ب و کردۆتهوە که له پهيوەندی
شاخهوانيدا بووە.

ئهوانه تهنيا هه بژاردەيهک بوون له چاپهمهنی دەورەيی شاری کرماشان که بهداخهوە ئ مه ل يان ب
ههوا ين .ئ ستا با سهير کی شاری سنهی ئهردە ن بکهين :
کت بی "نامداران علم ،فهرههنگ و هنر کردستان" نووسينی سهييد عهبدولحهميد حيرەت سهجادی
ناوی  ٣٢ڕۆژنامهنووسی کوردی ليسته کردووە که ههرکام خاوەن و بهر وەبهری ڕۆژنامه يان
گۆڤار ک بوون و له ن وان سا نی  ١٩٠٦تا  ١٩٦٧دا ب وکراونهتهوە .بهش ک لهو کهسانه بريتين
له:
-

ابوالبقاء مڤهر اﻻسﻼم ،خاوەنی ڕۆژنامهی "تمدن" ،سا ی  ١٩٠٧له سنه
مهنسوور ئهردە ن خاوەنی ڕۆژنامهی "پهيکی کورد" له  ١٩٤١ی شاری سنه
دوکتۆر ئيسماعيل ئهردە ن خاوەنی ڕۆژنامهی کوهستان ،سا ی  ١٩٤٤به فارسی و
کوردی ،له تاران
غو معهلئ مهليکی خاوەنی ڕۆژنامهی "پهيکاری کورد" ،سا ی  ،١٩٥٠سنه

-

کهريم کورد ،خاوەنی ڕۆژنامهی کورد و کوردستان ١٩٥١ ،ی سنه
دوکتۆر محهمهدی موکری خاوەنی گۆڤاری بهغستان ،سا ی  ١٩٥٢له تاران
عهلی ئهسغهر ئهميرانی بيجاڕی ،خاوەنی گۆڤاری ههرە ناسراوی "خواندنيها" له تاران
عهبدولحهميد بديع الزمانی خاوەنی ڕۆژنامهی کوردستان سا ی  ١٩٥٩له تاران
محهمهد سهديق موفتی زادە خاوەنی ڕۆژنامهی ژين .١٩٤٧له تاران

ليستهکه ناوی گهل ک خزمهتکاری ديکهی قه هم و ڕۆژنامهنووسيی گرتۆته بهر ،که ڕ خۆشکهر
بوون بۆ دەرچوونی دواتری ڕۆژنامه و گۆڤار کی زۆر به زمانی کوردی که له سا نی دوای
شۆڕشی  ١٩٧٩دا له سنه چاپ و ب وکرانهوە .پ ڕاگهيشتن و کۆکردنهوەی زانياری لهسهر
ئهو ڕۆژنامانه کار کی پ ويسته و ناب ئيجازە بدر ت ئهو خزمهتکارە ب در غانهی گهلهکهمان
که لهژ ر تيغی سانسۆر و ئيجازە و مۆ هتدانی حاکمانی کۆماری ئيسﻼميدا نا ندوويانه ،
فهرامۆش بکر ن.
ئ ستاش به کورتی دەچمهوە سهر باسی وتارەکهی پ شووم .من بۆ چهسپاندنی بۆچوونم سهبارەت
به نهگو زرانهوەی چاپخانهی ڕۆژنامهی کوردستان بۆ ئهو شارانهی جيا له قاهيرە ،نامهيهکم
ئاراستهی کاونس ی شاری فۆ کستن کرد له ناوچهی ک نتی بريتانيا و ئهو ئهدرەس و ناوی جادەيهم
بۆ نووسين که له ڕۆژنامهکهدا وەک شو نی چاپی ڕۆژنامهکه ڕاگهيهنراون ،تکام ل کردن ئهگهر
هيچ تۆمار يا پ شينهيهکيان له چاپی ڕۆژنامهيهک به ناوی کوردستان لهو شو نه و ئهو شارە
ههيه ئاگادارم بکهنهوە .ئ ستا که دوو سا ک به سهر نووسينی نامهکهدا ت پهڕ دەب ت هيچ
ههوا کم ل نهبيستوونهتهوە .لهو چهند سهرچاوەيهشدا که سهبارەت به ک نت و فۆ کستن
نووسراون ،چاوم به هيچ نيشانهيهک لهو ڕۆژنامهيه نهکهوتووە .بۆچوونم ئهوەيه که ئهوان و
هيچ کهس کی ديکه به ههوا ی دەرچوونی ڕۆژنامهکه لهوێ يان له لهندەن و جن ڤا نهزانن لهبهر
ئهوەی شتی وا بوونی نهبووە! بهدرخانيهکان سووک و سانا ،دوور له چاوی حاکمانی ميسر و
عوسمانی ،ڕۆژنامهکهيان به نه نی له ههمان شاری قاهيرە چاپ کردووە به م لهوێ ب ويان
نهکردۆتهوە بهلکوو بردوويانه بۆ ئهو س شارە و لهو وە خستوويانهته پۆستهوە .ئهو
ئهدرەسانهش ئهدرەسی دۆست و برادەر و هاوخهباتی خۆيان بوون لهو شارانه ،لهبهر ئهوەی
دەزانين بهش کی زۆر له ڕووناکبيرانی دوورخراوەی کورد و تورکی عوسمانی لهو شارانه و
له کانتربری بريتانيا له بن گو ی فۆلکستندا دەژيان .
له کۆتاييدا ڕ زله کهسايهتی و کار و خزمهتهکانی مامۆستای بهڕ ز دوکتۆر کهماڵ مهزههر
دەگرم و هيوای چاکبوونهوە و بهردەوام بوون له خزمهت به م ژووی کوردی بۆ دەخوازم.
٢٠٢٠/٤/٢٢
*سهرچاوکانی ئهم نووسينه:
. ١محمدعلی سلگانی" ،چغرافيای تاريخی و تاريخ مف ل کرمانشاهان" ،جلد اول ،نشر سها،
 ٣٣٣ [١٩٩٥] ١٣٧٤تا ٣٤٧
. ٢سيد عبدالميد حيرت سجادی" ،نامداران علم ،فرهنگ و هنر کردستان" ،پژوهشگاه سازمان
ميراپ فرهنگی و گردشگری ،تهران  ٣٦٥ ،[٢٠١٣] ١٣٩٢تا .٣٦٧

. ٣سيد عبدالميد حيرت سجادی" ،سنندج قديم" ،انتشارات کردستان ،سنندج ،[٢٠١٦] ١٣٩٥
 ٦٧٧تا .٦٧٩
. ٤برهان ايازی" ،آئينه سنندج"  ،ناشر مولف،چاپ پيام ،؟ ،[١٩٨١] ١٣٦٠

 ٧٩٦تا ٨٠٠

