
 
Ji bo civateke azad û verkirî –  

Alîkarî li  şûna vederkirinê! 

 
Veguhertineka ramyarî û dramatîk peydadibe:nijaperestî û 
nerêzgirtina mirovatîyê di civatê de geş dibin. Çi tiştê ku 
duh me bawer ne dikir ku bibe, demek kurt şunre tê hole û 
dibe rastî.Mirovatî û mafê mirovan, serbestîya oldarîyê û 
dewleta yasayî bi rengekî eşkere têne êrîşkirin,ew êrîşeke 
ku bi sere me tevan ve tê. 
 
Em destûrê nadin ku  welatê sozialê û penaberî û revendî li dijî hev bêne pêkanîn û bêne hamberî 
hev.Emê li hember bin ku, yasa bingehî û Yasa serbestîyê, wisa  bi berdewamî, bêne  sînorkirin. 
Divên ku mirina mirovan di riya hatina Europa de beşek ji jiyana me ya asayî be. Europa ketîya rewşa  
netewayî ya verderkirin û verdûrxistinê. Çi Rexne li dijî wan karên nemirovatîyê  dibin, weke tiştekî ne 
serhatgîr têne salixdan. 
 
Di dema ku dewlet yasayên ewlekarîyê tund kir  û behanên Çavdêrîyê sert kir, rista civakî pir jar û 
qelsbû:Miliyonên kesan gazina dikin ku perên guhdana Tendurustiyê û Çavdêriya zarokan û fêrkirinê 
pir kêmbûn.Kesên ku  sale ji xaniyên xwe têne  avêtin nayên jimar.Ji nû belavkierin ji jêr ve ber bi jor 
ve ji Ajinda 2010 de ye. Miliyarên kara baca abûrî ya dertê rastî mezintirîn beşê mûçeyên herî kêm û 
hejarkirina kesên bê pay li Europa tê. 
 
Ne pê’re ne – em li hemberê ne! 
 
Em ji bo civatekê vekirî û piştvan kardikin,ku tê de mafê mirovan ne let let be,cûrecûreya jiyanê û 
biryara xwegîriyê tê de tiştekî asayî be. Em li dijî Nijadperestiyê ne û  li dijî dijminatiya musulmantiyê 
û samîtiyê, û li dijî dijminatiya Roma û jina ne, li dijî dijminatiya duzayandiyê ne wisa jî civata LGBTIQ.  
 
Em neha bi rastî  pirin û ji bo wê xebatê dikin: 
 
Çi  li derveyî sînorên Europa, çi li  rêxistinên penaberan yan destpêşxeriya be xêrhatinê, yan Tengerên 
jinan li dijî nijadperestîyê,yan komelên revendan di sindîqeyan de.Yan komelên ne dewletî, 
komcivakên olî, komele û hemxakîyê, hem pabendbûna li dijî kêmbûna xanîyan,verakirina kêmbûna 
guhdana tendurustîyê dijî tundkirina yasayan û Çavdêrîyê yan li dijî ji mafkirina penaberan. Li her 
derê mirov Çalakin ku jibo bervedanîyê  li dijî newekhevîyê  tawanbarîyê amade ne. 
Digel hev em karin civaka hevkar bînen ber Çavan. Di roja 13 oktoberê ewê li berlînê nîşaneke zelal 
bê xuyanîkirin 
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Ji bo Europa wekhevîya civakî û mafên mirovan! 
Ji bo hevkarîya civakî bei hev re ji dêvla vederkirin û nijadperrestîyê! 
Ji bo mafê parastinê û penaberîyê li dijî li xwe hatgirtina Europayê! 
Ji bo civateke azad û pir reng! 
Piştvanî sînoran nasnake! 
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