
  -YEKÎTÎ "الوحــدة"جريدة 
  ها الخامسة عشرةتطفئ شمعتَ

  
الوحـــدة  صدر العدد األول مـن جريـدة       

YEKÎTÎ-    حـامالً   م،١٩٩٣في حزيران عـام
كـل  : "بعنواناألولى افتتاحية  على صدر صفحته

، جـاء  "الجهود لرفع االضطهاد عن كاهل شـعبنا 
  :فيها
ال من المعروف أن شعبنا الكردي في سـوريا  (...

وأن  يزال محروماً من أبسـط حقوقـه القوميـة،   
السلطات ال تعترف حتى بوجوده رغـم تجـاوز   
تعداده المليون والنصف وامتالكه للمقومات القومية 

إضافة لذلك، فالسلطات المتعاقبة وحتى . المعروفة
بحقه االضطهاد  -وال تزال-الوقت الراهن مارست
بـي  فمشروع الحـزام العر . والمشاريع العنصرية

يهدف إلى إبعاده عن أرضه التاريخيـة وبعثـرة   
وجوده وتطبيق سياسات الصهر والتعريب بحقـه،  
ومشروع اإلحصاء العنصري، يمعن في إذاللـه،  
بحرمان نحو مائة وخمسين ألف نسمة من حقوقهم 
المدنية، والفصل المستمر للطلبة والعـاملين لـدى   

   ...) راًالدولة، يهدف إلى إبقائه جاهالً، متخلفاً وفقي
صـفحة   ١٦كما تناول العدد األول المكون من   

  :من القطع المتوسط عناوين عديدة من أهمها
المؤتمر األول التوحيدي لحزبنا، محطة نضالية * 

  .بارزة
ضرورة النضال من أجل تحسين أوضاع * 

  .الكادحين في سوريا
نظام الغدر واإلرهاب في إيران يصعد هجماته * 

  .كان اآلمنين في كردستانالعسكرية ضد الس
واقع الحركة الكردية وسياستنا إزاءه في هذه * 

   .المرحلة
  .والتقاريروغيرها من المقاالت 

تتـابع السـير علـى     "الوحــدة"عاماً، و ١٥   
 طريق العمل والنضال من أجل إبراز معاناة شعبٍ

 يتـذوق  عانى من الظلم والقهر األمرين، وال يزال
والحرمان وسياسـة االسـتعالء    االضطهاد مرارةَ

القومي البغيضة حتى يومنا هذا، وال يزال نضالنا 

وسنبقى نواصل السير على هذه الدرب  ...مستمراً
، شاهرين أقالمنا وإيماننا بعدالـة  دون كلل أو ملل

حتى ينال شعبنا الكردي حقوقـه القوميـة    قضيتنا
بكرامة وعزة  وطنهعلى تراب  المشروعة ويعيشَ

من أجل سـعادة   بجدارة، ألنه دفع الكثير يستحقها
ها لضحى بخيرة أبنائه من أجل استقالو، هذه البالد
سـوى الظلـم   بالمقابل ولم ينْل  ،وبنائها وحريتها

 مـن  والتهميش وسياسة التعريب والصهر القومي
السياسـات  ممارسة إضافة إلى  الحاكمة، السلطات

التي ال تزال تفعـل   العنصرية االستثنائية األخرى
 ها في إضعاف الشعور الوطني والوحدة الوطنيةفعلَ

   .الحقيقية
سنبقى سائرين على هذا الدرب حاملين همـوم     

شعبنا في قلوبنا، نطرحها على كل القوى الوطنيـة  
الخيرة داخل الجبهة الوطنية وخارجهـا، وعلـى   

ومنظمـات حقـوق    الفعاليات االجتماعية والثقافية
الوطنية من أربـاب العلـم   الشخصيات اإلنسان و
للتضامن مع محنة هـذا   والضمير الحي والمعرفة

ه ورفـع الظلـم والغـبن    الشعب والمطالبة بإنصاف
وسوف نناضل إلـى جانـب القـوى     به، ينالالحق

سوريا ورفع مكانتها  الوطنية السورية من أجل بناء
، حيث تنتفي فيها ممارسـة  وشأنها بين دول العالم

يكون فيها الشـعب  لجاوز حقوق اإلنسان، الظلم وت
سيد نفسه والحاكم للبالد من خالل انتخابات  الفعلي

 طية حرة دون االنتقـاص مـن حقـوق أي   ديمقرا
، مؤكـدين بـأن مجمـل هـذه     مكون من مكوناته
سة بحق شعبنا لـن تـوهن مـن    السياسات الممار

عزيمته في المطالبة بحقوقه المسلوبة عنوة وقهراً، 
لتعامل هذا النوع من ا الحياة والتجربة عقم ثبتتوأ

ه، ولم يجنِ أصحابه عدم جدواو مع قضايا الشعوب
  .وغضب الشعب والتاريخ سوى الفشل

 شمعة مضاءة على درب النضال والعطاء، ١٥   
وثقة بأن يوم  كلنا أملو جيال،لتنير الدرب أمام األ
يـه  ف يتمتع يوم ،فيه ت ال ريبالحرية والمساواة آ

حقوقه المشروعة ضمن إطار وحدة ب شعبنا الكردي
الــبالد بــدعم ومســاندة كــل القــوى الوطنيــة 

الثقـة   تتعـزز سـوف   ، ووالديمقراطية السورية
التآخي والعيش المشترك بين كافـة   روابطُوتتوطد 

  أبناء الوطن

  

 ٥قضايا وطنية              )     ١٨٠(العدد     YEKÎTÎ الوحـــدة       


