
Em vê lîstikê xera dikin!  
 
  
 
Yên desthilatdar, bi piştgirîya firoşyarên çekan ên xwecihî û biyanî, yên ku ji siyaseta 
xwînê sûd werdigirin, xortên diravî yên ku bi desteserkirina tiştên ku karkeran 
hildiberînin dewlemend dibin û çeteyên di nav dewletê de hêlînên wan hene, lîstikek 
nû saz dikin ku rejîma yek-zilam.  wan ava kiriye neyê guhertin.  
 
Desthilatdar hewl didin çavkaniyên ku ji bacên gel derdiketin di heyama budçeyê de 
derbasî alîgir, ji patronan re, siyaseta şer û xebatên hilbijartinê yên partiyên re hewl 
didin ku veguherînin.  
 
Tê xwestin ku şerên li herêma me bi dawî nebin, gelan li dijî hev derbixin, pevçûn 
berdewam bikin.  
 
Tundi ya li hemberî hêzên muxalefeta civakî yên li hemberî desthilatdariyê û hemû 
beşên ku ji bo wekhevî, azadî, biratî, demokrasî, edalet, xweza, aştî û hemwelatiya 
wekhev têdikoşin roj bi roj zêde dibe.  
 
Tifaqa AKP-MHP'ê ku roj bi roj piştgirî ya xwe ya civakî winda dike, bi tundî, zext, tirs 
û xofê dixwaze kursiyê xwe biparêze. Ew hesab dike ku ew dikare bi retorîka 
"xwemalî-neteweyî" muxalefetê bişopîne. Dixwaze gel bê çare bihêle.  
 
Divê ev lîstik bê xira kirin.  
 
Ev lîstik bi yekîtî û têkoşîna kedkaran tê xira kirin.  
 
Em vê lîstikê xira dikin.  
 
Em ku ji bo mafên ked û azadiyê hatin gel hev, li dijî vê siyaseta têkel a mêtîngerî û 
şer, fermana mêtingerî û bêedaletiyê têdikoşin.  
 
1- Êşa bi milyonan karkerên ku li ser sînorê birçîbûn, bêkar, bê ewle, bê paşerojê û 
roj bi roj feqîrtir dibin, derdê me ye, dengê wan dengê me ye, serhildan a wan a me 
ye.   
 
Em li hemberî yên desthilatdar in.  
 
Hûn ê nikaribin vê heyama budçeyê bi rehetî derbas bikin.  
 
Ji bo meaş û şert û mercên xebatê yên ku bi mîlyonan karker wê bi awayekî însanî 
bijîn, ji bo ku ji yên ku kêm qezenç dikin ji yên ku kêm qezenç dikin zêdetir bac 
bistînin, ji bo pêşî li veguheztina çavkaniyên giştî ji bo patronan, ji bo aboriya giştî, 
jinên ku Bi rastî jî ji kar hatine dûrxistin, ciwanên ku ne dikarin bixwînin û ne jî kar 
bikin, astengdar, teqawid û zarok, em ê ji bo şer û butçeya we ya îstîsmarê 
têbikoşin.  
 
2- Em polîtîkaya şer a hikûmeta AKP û MHP'ê ya ji bo dirêjkirina temenê xwe û bi 
xurtî avakirina meşrûiyeta xwe ya windabûyî red dikin.  



 
Ev polîtîkaya ku bi erêkirin û tevlêbûna hêzên emperyal ên cîhanê û herêmê, 
bazirganên çekan û çeteyan tê meşandin, bi desteka eşkere yan jî nepenî ya 
mûxalîfên desthilatdariyê tê meşandin. Hikûmeta ku xwe li pişt bombeyên teqemenî 
vedişêre û kujer kî ne jî lêkolînê nake, difikire ku dikare tevahiya civakê bixe xefikê. 
Dixwaze bi meyleke xeternak weke dijminatiya Kurdan siyasetê dîzayn bike. Ew ne 
tenê ewlehiya Tirkiyeyê û gelên me, ewlehiya hemû herêmê dixe xeteriyê.  
 
Em vê polîtîkaya ku gelê Kurd dike hedef, ku dikare biratiya Tirk, Kurd û Ereban bi 
awayekî neyê vegerandin, bike hedef, em liber vî sîyaseté bi dijwarî disekinin.  
 
Em li dijî feraseta ku hewl dide pirsgirêkan bi çekan çareser bike, ne bi diyalogê, 
hemû komkujiyên ku sivîlan dikin hedef, dijberiya rejîmê ku piştgiriyê dide polîtîkaya 
şer a hikûmetê, operasyonên li ser sînor û planên operasyonê ne.  
 
Em dengê aştî û hesreta biratiyê ya bi mîlyonan in ku dizanin Erdogan ji bo parastina 
kursiyê xwe ji destpêkirina şer dudilî nabe û teslîmî vê siyasetê nabe.  
Em dizanin ku yek ji pirsgirêkên herî girîng ên ku divê Tirkiye çareser bike pirsgirêka 
Kurd e. Em ê vê pirsgirêkê bi muxatabên xwe re li qada Meclîsê çareser bikin, ne bi 
dijminatiya li hundir û derve, bi gelê Kurd re wekhevî û jiyana hevbeş çareser bikin.  
 
3-Tirkiye ber bi yek ji girîngtirîn hilbijartinên dîroka xwe ya siyasî ve diçe. Gelê me 
hêvî û kelecana bidawîkirina rejîma faşîst û despotîk, desthilatdariya yek zilamî dijî.  
 
Em parçeyek û hevparê vê hêvî û heyecanê ne. Em ê ji vê rejîmê xilas bibin. Em ji bo 
avakirina Tirkiyeyeke nû ya ku em ê tê de mirovahî bijîn û bi nirxên ked, azadî, 
edalet, aştî û demokrasiyê tê de bijîn têdikoşin.  
Weke Tifaqa Ked û Azadiyê em kedkarên ku dixwazin rejîma îstîsmar û şer ji holê 
rakin bê bijarte nahêlin.  
 
Em ê yekane alternatîfa desthilatdariyê ya gel biafirînin.  
 
Serkeftina tifaqê wê bibe bingehê kedkar, feqîr, bindest û yên ku dixwazin welatekî 
ku tê de bi mirovahî bijîn ava bikin.  
 
Serkeftina tifaqê wê bibe bingehê Tirkiyeya ku bi daxwaza kesekî tenê yek şev ji 
Peymana Stenbolê derneket. Em ê vê desthilatdariya ku destkeftiyên jinan yek bi yek 
ji holê radike, şîdeta li ser jinê rewa dike û hewl dide wan mehkûmî tundî û îstîsmara 
kedê bike, bi hêza ku em ji têkoşîna bênavber a jinan digirin, têk bibin.  
 
Serkeftina îttîfaqê wê bibe misogeriya ku teslîm nebin, li ser bingehê hemwelatîbûna 
wekhev azad bijîn, ji ber meyla xwe ya zayendî wekî mirovên pileya duyemîn û 
derya, daristan û sewalan neyên hesibandin.  
 
Serkeftina tifaqê dê aştî û diyaloga pêwîst ji bo aştiyê peyda bike. Em ê şaredariyên 
xwe yên ku qeyûm tayînî wan hatine kirin û hevalên xwe yên di girtîgehê de paşde 
bigirin.  
Em îqtîdarê dişopînin.  
 
Em ê wé lîstiké xira bikin! 


