
 

 

 

 

 

 

 

 

NEWROZ PİROZ BE 

Hoş geldin Newroz; direnişin zaferle taçlandığı gün. Hoş geldin Newroz; dağların başında ateşler 

yakılıp halaylar çekilerek direnişin bayramlaştığı gün. Hoş geldin Newroz; günümüzde de Kürt ulusunun 

ve Ortadoğu halklarının ilham alarak isyanı büyüttüğü gün. Hoş geldin direnişin ve zaferin günü!  

Newroz; Ortadoğu halklarının yeni gün anlamında, baharın müjdesi olarak ortak kutlanan bir gün 

olsa da, tarihsel olarak Kürt ulusunun zalime karşı başkaldırı, kazanma ve direnişin adıdır. Demirci 

Kawa’dan Mahabat Kürt Cumhuriyetine,  Dersim isyanından günümüzdeki isyana denk, Kürtler ezilen bir 

ulus olarak, bölge devletleri tarafından sürekli baskıya maruz bırakılmışlardır. Kürtler; imha ve inkara tabi 

tutularak yok edilmeye çalışılmasına rağmen, direnişin zaferle taçlandığı Newrozu bugünde aynı 

coşkuyla kutlamaktadırlar. 

Osmanlıdan, Cumhuriyete uzanan Türk devleti, zalim ve baskıcı özelliğiyle Kürt ulusu üzerindeki baskı 
ve yok etme politikasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Bugünde aynı baskı ve yok sayma politikası ‘açılım’ 
adı altında farklı biçimde devam ettiriliyor. ABD ve AB’nin direktifleri doğrultusunda, Kürt sorununu 
çözeceğim söylemiyle  yola çıkan AKP hükümeti sözde ‘demokratik açılım’ politikası adı altında  DTP’yi 
kapatarak, yüzlerce üye ve yöneticilerini tutuklatmış, aynı zulmü yeni kurulan BTP’ye karşıda uygulamaya 
koymuştur. Kürt ulusunun varlığının kabul edilmesi ve kültürel haklarının verilmesi için ortaya atılan 
‘açılım’  politikası tam bir zulüm politikasına dönüşmüştür. ‘Açılım’  adı altında, Kürt ulusuna  yaklaşım 
yine inkâr, asimilasyon ve Kürt ulusunun  kimlik hakkının inkarı olarak devam ettirilmektedir.  ‘Açılım’ adı 
altında çözüm olarak sunulan bu yaklaşımın arka planında, Kürt ulusal hareketinin  hem içte,  hem de 
Ortadoğu’da  tasfiye etme planıdır.  

 ABD emperyalistlerinin desteğini yanına alan Türk devleti, bugün her alanda Kürt ulusal hareketini 

abluka altına almaya çalışarak,  etkisizleştirip Kürt ulusunun örgütlü direnişini kırmaya çalışıyor. Ortadoğu 

coğrafyasının içinde yer alan  İran, Suriye ve Irak ile anlaşmalar yapan Türk devleti, Kürt ulusal 

hareketine karşı operasyonlarına devam ediyor. Avrupa emperyalistleri, Türk devleti işbirliği ile,  

Avrupa’nın bir çok ülkesinde yapılan ev baskınları ile bir çok kişi tutuklanmış, en son Belçika devletinin 

güvenlik güçleri 4 Mart 2010 tarihinde, sabahın erken saatlerinde yaklaşık 25 ayrı yere ve ROJ TV 

televizyonu merkezine baskın düzenleyerek, bir çok kişiyi göz altına almıştır. KONGRA-GEL merkezi de 

basılıp, bir çok belgeye el konularak Kürt siyasetçilerden, Zübeyir Aydar, Adnan Uzun ve Remzi Kartal ile 

birlikte birçok Kürt siyasetçi tutuklanmıştır. Terörle mücadele timlerinin kar maskelerle düzenlediği 

baskında, kurumlardaki bir çok eşya yağmalanarak, ROJ TV televizyonunun makineleri tahrip edilmiştir.  

ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) olarak; Kürt ulusuna yönelik uygulamaya 

konulan  topyekun imha saldırılar karşısın da sesiz kalmayacağımızı, bulunduğumuz her alanda bu 

saldırıları bertaraf etmek için Kürt halkı ile alanlarda olacağız. Yine  Belçika devletinin , Kürdistan özgür 

yayını ROJ TV ve demokratik kurumlarına yönelik saldırıları ve kapatma kararını  kınıyor ROJ TV nin 

derhal açılması için mücadelemizi devam ettireceğimizi  deklere ederek, Kürt ulusunun Newroz 

bayramını kutluyoruz. 

KÜRT ULUSUNUN NEWROZ BAYRAMI KUTLU OLSUN ! 

YAŞASIN KÜRT ULUSUNUN BAŞ KALDIRI GÜNÜ NEWROZ ! 
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