
Newroz, Kürt halkının ulusal eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile özdeşleşmiş bir gündür. Zalim Dehak’tan 
günümüze kadar, Kürt halkı büyük acılar yaşadı, büyük bedeller ödedi, çok büyük fedakarlıklara katlandı ve 
büyük kahramanlıklar gösterdi. Tam da bunun sayesindedir ki muazzam bir güç olmayı, haklı ulusal davasını 
çözmek üzere dünyanın gündemine taşımayı ve büyük kazanımlar elde etmeyi başarabildi. 

Dinci-faşist sömürgeci Türk devleti başta olmak üzere, Ortadoğu’daki diğer sömürgeci güçler ise 
Kürt halkının elde ettiği kazanımları yok etmek istiyorlar. Bunun içindir ki Kürt halkının ve Kürt 
hareketlerinin karşısına bir kez daha inkar ve imha politikasıyla çıkmış, onlara haksız ve kirli bir savaş dayatmış 
bulunuyorlar. Dün Güney Kürdistan, bugün ise Afrin bunun güncel örneğidir. Bu güncel örneklerde de görüldüğü gibi 
başta ABD olmak üzere bütün emperyalistler, Kürt halkına karşı bölgedeki gerici devletlerin yanında yer aldılar. Kürt 
halkının özgürlük ve eşitlik talebi ve özlemi, hiçbirinin umurunda değildir. Tümü de Kürt halkının kölece koşullarda 
tutulmasının sorumlullarıdır. Tümü de Suriye’de, Rojava’da ve tüm bölgede işgalci konumdadırlar. Hepsi de Kürt 
halkının haklı ve meşru ulusal istemlerinin düşmanıdır. Eger onlar bugün Kürt halkının elde ettikleri kazanımlara 
katlanıyorlarsa, bu, Kürt halkının olağanüstü direnişi sayesindedir ve yanı sıra egemenlerin kendi kirli çıkarları 
nedeniyledir. 

İşçiler, emekçiler,

Dümeninde Erdoğan’nın bulunduğu dinci-faşist rejimin 16 yıllık iktidarı, işçi ve emekçiler için, Aleviler ve Kürtler 
için, kadınlar, aydınlar ve ötekileştirilen herkes için, adeta bir cehenem haline gelmiş durumdadır. Türkiye toplumu, 
büyük bir devlet terörü altında adeta nefes alamaz hale getirilmiştir. HDP eş başkanları, milletvekilleri, belediye 
başkanları, il ve içe yöneticileri, üye ve taraftarları tutuklanmaktadır. İşçilerin grev hakkı gaspedilmekte, hak arayışları 
devlet zoruyla bastırılmaktadır. Ögrenciler, gazeteciler, aydınlar, akademisyenler cezaevlerine tıkılmakta, ilerici, 
demokrat ve devrimci gazete ve dergiler, dernek ve vakıflar kapatılmaktadır. Irkçılık ve şovenizm kışkırtılmaktadır. 
Kısacası Türkiye’de keyfi, kuralsız ve pervasız bir faşist kudurganlık hüküm sürmektedir. Bütün bunlar aynı zamanda 
korkunun ve zayıflığın da bir ifadesidir. 

Türkiye’nin muktedirleri korkuyorlar ve zayıftırlar. Çünkü, içeride olduğu kadar bölgesel ve uluslararası ilişkiler 
alanında da gerçek bir çıkmaz içindedirler. İçerde sosyal, siyasal ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında sorunlar daha da 
büyümektedir. Uluslararası alanda ise, Erdoğan AKP’si, izlediği dış politikayla, Türkiye’yi dünya ve Ortadoğu’da içler 
acısı bir hezimete sürüklemiştir. İçerde ve dışarda karşı karşıya bulunduğu açmazlardan kurtulmak için çırpınmaktadır. 
Afrin’i işgal girişimi bu çırpınışın sonucu ve Kürt halkının kazanımlarını yok etme girişimidir. Fakat büyük bir direnişe 
çarpmış bulunmaktadırlar. Afrin saldırısı karşısında Kürt halkı ve ilerici insanlık dünyanın dört bir yanında sokakları 
ve meydanları doldurarak işgal girişimini lanetleyip direnişi selamladılar. Böylece sermaye rejimine ve onun başında 
bulunan Erdoğan’a büyük bir darbe de vurmuş oldular. 

Kardeşler,

Kardeş Kürt halkına dönük imha saldırıları ve kirli savaş politikaları, işçi sınıfına, emekçi kitlelere, ilerici ve 
toplumsal muhalefet odaklarına ve devrimcilere dönük baskı ve terörle iç içe yürütülmektedir. Dolayısıyla birleşik 
devrimci bir direniş odağı yaratmak yaşamsal önemdedir. O halde, bir kez daha Newroz’un direniş bayrağını yükseltelim, 
onun eşitlik ve özgürlük çağrısına sahip çıkalım. AKP ve sermaye devletinin imha saldırılarını ve Kürdistanı işgal etme 
kudurganlığını boşa çıkaralım. Türkiyeli işçi ve emekçilerle birlikte, gerçek ve kalıcı bir çözümün yolunu açacak olan 
devrim ve sosyalizm kavgasına büyütelim.

Newroz pîroz be! 

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!
TKİP Yurtdışı Örgütü

Mart 2018

Newroz ateşini sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı büyütelim!

EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK SOSYALİZMDE!


