
Newroz; Demirci Kawa’nın zalim Dehaq’a karşı mücadelesinde simgeleşen, ezilen, sömürülen, yok sayılan 
sınıfın, ezen, sömüren sınıfa karşı savaşını temsil eder. 

Newroz; zora karşı zorun, baskıya karşı mücadelenin adı olarak, geçmişin Dehaq’larından, günümüzün zorba-
larına karşı kararlı bir duruşun adıdır.

Newroz; dili yasaklananların, asimilasyona maruz kalanların, kültürü yok edilmeye çalışanların, renkleri ya-
saklananların kurtuluş bayramıdır.

Newroz; Kürt Ulusunun ayağa kalkışının, imhaya, inkara, yok saymaya karşı haklı ve meşru mücadelesinin 
adıdır.

Newroz; tarihsel haksızlığa karşı çıkanların, tarihsel direnişleriyle ördükleri kesintisiz mücadele hattının adı-
dır.

2023 yılı Newroz‘unu 6 Şubat günü Maraş merkezli iki depremin ardından 11 ili ve Suriye’yi büyük bir yıkı-
ma uğratan deprem felaketinin yarattığı etkiyle karşılayacağız. On binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yüzbin-
lerce insanın yaralandığı, kaybolduğu, milyonlarca insanın evsiz kaldığı bu büyük yıkımın burukluğu altında 
Newroz kutlamalarına gidilmektedir.

Faşist diktatörlüğün bu depremle birlikte bir kez daha içinin ne kadar boş olduğu açığa çıktı. Günlerce dep-
rem bölgesinin birçok noktasına gidemeyen, gerekli ve düzgün müdahaleleri yapamayan, organize olamayan, 
halkın malını, deprem fırsatçılığıyla halka satan (Kızılay), Cumhurbaşkanından, bakanlarına, Bahçelisinden 
Soylusuna muhaliflere, eleştirenlere, depremzedelere saldırdığı, küfrettiği bir devlet gerçekliği bir kez daha 
tüm çıplaklığıyla açığa çıkmıştır.

Faşist sistemin tüm yapısıyla teşhir olduğu, halkın büyük bir kesiminin güvensizliğini açıkça ifade ettiği 
koşullarda, halkın iki seçenek arasında tercihe zorlanarak seçime sürüklendiği bir dönem de başlamış oldu. 
Cumhur ittifakına karşı 6’lı masanın seçimi kazanması halinde “demokrasi”nin geleceğini, her şeyin çok gü-
zel olacağını propaganda ederek, umutların sandığa, meclise bağlandığı, devrimcilerin, demokratların bile bu 
dalgaya katıldığı bir süreçteyiz.

Kürt Ulusal Hareketi’nin sürdürmüş olduğu mücadeleye her türlü imkanını kullanarak saldıran faşist diktatör-
lük, gerillaya yönelik kimyasal silahlar kullanmakta, legal alanda mücadele eden binlerce kişiyi tutuklamak-
tadır. Faşist Türk devleti, Kürdistan’ın her bir parçasında işgal ve ilhak girişimlerini sürdürmekte, Kürt ulusal 
haklarına düşmanlık yapmakta, isyanın bayrağını taşıyan gerillayı imhaya yönelmektedir. Kürt ulusu tam bir 
çökertme, imha ve yok etme kuşatması altındadır.

Newroz ateşinin daha fazla harlanmasının, Newroz’un direniş ve kararlılık ruhunun yeniden yeşertilmesinin 
koşulları ve zorunluluğu bugün, dün olduğundan daha fazla ihtiyaçtır, zorunluluktur.  

Demirci Kawa bir sembol olarak mücadelenin ne yönde ilerlemesi gerektiği yaktığı Newroz ateşiyle ardılları-
na göstermiştir. Zulmün, baskı ve sömürünün olduğu yerde isyan etmek, mücadele etmek haklıdır, meşrudur 
ve desteklenmelidir.

Umutların sandıklara, hedeflerin parlamentoya yönlendirildiği koşullarda, Newroz ateşini daha da büyütmek, 
faşizme karşı her cephede kavgayı büyütmek, umudumuzu daha diri ve güçlü tutmak zamanıdır.  Newroz ruhu 
mücadele ruhudur. Mücadeleye dört elle sarılma, cesareti, cüreti kuşanma zamanıdır!

Faşizme ve her türden gericiliğe karşı örgütlenme zamanıdır. İsyan etmekten, mücadele etmekten 
başka çare yoktur. Tek çare devrimdir. Devrim için Kawa olma, Newroz ateşini körükleme zamanıdır.

Newroz Piroz Be!
Newroz İsyandır, İsyan Ruhunu Kuşan!

Newroz İsyandır, İsyan Ruhunu Kuşan!
Devrim için Kawa olma, Newroz ateşini körükleme zamanıdır.
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