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Dawiya her zivistanê
NEWROZ e!

Zivistana Kurdistanê ber bi Newroz û biharê ve
diqûlibe. Êdî ne mimkûn e ku kurd li kîjan perçê bibin
bila bibin, bê maf û azadî bijîn.“

Memo Şahin’in yazısı sayfa 6’da

Ve, bahar geldi...
Birliği, bilinci ve birikiminin dağıtılacağı hesaplanan
halkımız şimdi baharı daha bir güçlü, daha bir umutlu,
daha bir coşkulu karşılıyor.

Günay Aslan’ın yazısı sayfa 8’de

NEWROZ 18 Mart 2012 AMED (Diyarbakır)
Yüzbinlerce Kürt, AKP Hükümeti`nin yasaklama kararı ve bütün
engelleme girişimlerine rağmen Newroz Meydanı`nda bayramlarını kutladı.

Newroz’u Barış’la Kutsamak
Şeyhmus Diken’in yazısı sayfa 9’da

Newroz piroz be!
İşte yeniden Newroz’la buluştuk.
Bu yıl Newroz’un çok farklı bir anlamı var. Hem Kürtler için, hem
coğrafyamız için ve hem de bu cografyada yaşayan halklar,
topluluklar ve tüm insanlar için.

Barışa susayan bütün insanların adeta beklediği bir bayrama
dönüştü Newroz.

Bu sefer Dawiya her zivistanê NEWROZ e! diyoruz.

Aşiti/Barış bu Newroz sayısıyla ikinci yılında yoluna devam ediyor.

Bir bayram ayında 7’inci sayımızı çıkarıyoruz . 8’inci sayımızı
19 Mayıs’ta yapacağımız 2’inci genel kurulumuz için yayınlayacağız.

Bir yandan Newroz Bayramı’nı kutluyoruz ama bir yandan da
yüzlerce, binlerce insan hak ve özgürlük talepleri için bedenlerini,
yaşamlarını ortaya koyarak açlık grevlerini sürdürüyor.
Bu sadece protesto, direniş ve taleplerin ifadesi değil. Bu aynı
zamanda bir çağrıdır. Sadece Kürtlere değil, esas olarak Turkiye ka-
muoyuna, vicdanını yitirmemiş, milliyetçilik ve ırkçılık
girdabında adalet duygusunu yitirmemiş olanlara bir barış
çağrısıdır.

Bakalım sağır kulaklar bu çağrıları duyabilecekler mi?
Dileyelim Newroz barışa giden yolun başlangıcı olsun.
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Kadınlar yine
meydanlardaydı

Bu yıl da kadınlar 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü’nü kut-
ladılar ve her yıl olduğu gibi bu yıl da kadına karşı şiddeti,
eşitsizliği, baskıları ve sömürüyü protesto etmek amacıyla
biraraya geldiler.

Sefaret Yaman Yazısı sayfa 2’de

Açlık grevleri protesto değil
aynı zamanda bir çağrıdır
Açlık grevleri baskıya karşı başkalarının da seslerini yük-
seltme, dayanışmaya girme potansiyelini artırdığı için
hükümet edenlerce çok “tehlikeli” bir silah olarak algılanır.

İrfan Cüre’nin yazısı sayfa 12’de

ABM’nin 2.Genel Kurulu
19 Mayıs’ta Köln’de yapılacak
Genel Kurulda ‘Toplumsal bir talep olarak barış’ konulu
bir panel gerçekleştirilecek. Yeni sekreterya da belir-
lenecek.
Yazısı sayfa 4’te

İnkârcılık ve
Ermeni Soykırımı
Erol Özkoray’ın yazısı sayfa 11’de

Hocalı Mitingi ya da
yalanın zaferi
Ayşe Günaysu’nun yazısı sayfa 10’da

Barış ama hangi barış?
Engin Erkiner’in yazısı sayfa 14’de

Barışın da barışçı
bir geçmişe ihtiyacı var
Ragıp Duran’ın yazısı sayfa 15’te

Cennetin Kapısı ve
Kürt Çocukları
Gülnaz D. Bilge’nin yazısı sayfa 22’de

B u s a y ı d a . . .

8 Mart`ta Kürt kadınları
Nuray Bayındır’ın yazısı Sayfa 2’de

Darbesiz darbeler
Doğan Özgüden’in yazısı Sayfa 3’te

Newroza Berxwedan û Azadîye
Ahmet Karamus’un yazısı Sayfa 7’de

Türkiye’de yeni anayasa ve Süryaniler
Yaşar Küçükaslan’ın yazısı Sayfa 17’de

Almanya’da döner cinayetleri
Kadriye Karcı’nın yazısı Sayfa 18’de

Gerçek çarmıha gerildiğinde de gerçektir
Doğan Akhanlı’nın yazısı Sayfa 18’de

Bariş / Aşiti düşüncesi’nin çilesi
Ali Dağdeviren yazısı Sayfa 19’da

Gazeteci kim?
Koray Düzgören’in yazısı Sayfa 24’te


