
Hevwelatên Hêja,
Hûn dixwazin pevre biryar bidin, ka rê  
û ger bi ku ve diçe. 22. îlonê miheqeq herin 
hilbijartina giştî! Bi DIE LINKE (partiya ÇEP) 
re li dijî xerakirinên civakî û li dijî çavdêriya 
bi kontrol a zede pêst bikin! Bo welatek 
aşîtiyane li Ewropayek piştevanî, biryar 
bidin! Li her deverê perwerdeyek baş ji  
bo ciwanan, û jiyanek têrkirî ji bo kesên 
teqawîdî! Hilbijartina DIE LINKE, ev e: Divê  
bi dawî be, ku mirov tevî kar feqîr in. Hinek  
bi zerar û ziyan kar dikin û hinek jî karekî  
bi peredanî nabînin û astengî ji wan re tên 
derxistin. Tevî krîzê, qezencên şirketan pirr 
zede bûne; 800 000 mîlyoner li Almanya 
hene. Lê cî li hêlînên zarokan kêm in, 
avahiyên nûkirî yên dibistanan, 
pirtûkxaneyên modern, peydekirina 
berfireh a li gundan, ev tev kêm in. Hîn jî 
kriz li Ewropa li ser pişta gellek mirovan tê 
barkirin û kişandin, li vê heman dema ku 
hêza banken xweser daîmî ye. 

Bêedaletî, ne pêwist e kesek ragire. 
DIE LINKE, xwe nedaye aliyekî bo baceyan 
biguherênin, û dewlemendên xwedî  
zehf pere û serwet bo civakê bêtir ber bi 
baceyan bikşêne. Em ne hewceyî civakekê 
ne ku tê de, tirsa ji ber feqîrî û ketine hûkm 
dike û mirov li dijhev tên harkirin. Em 

naxwazin ku kesek bi şer bazar bike. Herkes 
divê bo mala xwe pere karibe bide û xwedî 
wext be bo bihevresînorkirinê, malbat û 
hevalan. Jiyanek baş bo herkesi, ne lûks e. 
Da ku edaleta civakî xwedî şensek be, divê 
pirr tişt li welatê me bigûherin. 

Ji bo vê hûn dikarin  
DIE LINKE hilbijêrin: 

n DIE LINKE, li aliye karkeran e, ger qala 
hûrmet û karê baş bê kirin. Ev bi bûhayê 
kêmtirîn ê qanûnî ya 10 Euro bo saetekê  
dest pê dike. Bi bûhayên nimz, karê 
çendemî, xerabbikaranîna peymanên kar,  
bi karên piçûk û nîvroj em dixwazin dawiyekê 
bikin û van şertên xerap ên kar ber bi 
mijûliyek bi tarif peredayî û mûkellefiyek 
sîgorta civakî bigûherênin. Pênç milyon 
mirov, bê kar in, di heman deme de karkêrên 
li nexweşxanan, li xweytiyê, li dibistanan,  
li xwedîderketina zarokan û li beşê, kêm in. 
Em dixwazin programekê bo dema bê, çêkin. 
Em hewceyî veberhênên civakî ne, da ku em 
peydekirin û tedarîka bo herkesi baştir bikin. 
Ne demên kar ên dirêjtir û bêtir stres, lê 
demên kar ên kintir û têr wext bo aramiyê, 
malbat û hevaltiyê. 

n Em dibêjin: Hartz IV, feqîrîya bi qanûn e.  
Ji ber vê, em dixwazin vê sîstemê rakin û 

derxin pêş, konzeptek bo ewleyiya ji 
bingêhê kêmtirîn ku tê de hatina tukesî ne 
keve bin 1.050 Euro. Ne kirdarî, ne civakên 
berxwerî, ne karen bo yek Euro, lê ewleyi-
yek ji bingêhê kêmtirîn bo her jin û mêrî,  
bo pêşniyazên mijûliyê û hêjahî. 

n Teqawîtî divê standarta jiyanê di ixtiyariyê 
de biparêze. Em pêşniyar dikin, rada 
teqewîtiyê dîsa ber bi sedî 53 hildin. Da em 
bin asteng li hember feqîriya ixtiyariyê, em 
dixwazin teqawîtiyek kêmtîrîn a piştevanî ya 
1.050 Euro birêve bibin. Ji vêna fêde dikin 
pirr kes, berî her tiştî jinên, ku di demjiyana 
kar de kêm pere werdigrin. 

n Bûhayê kar û teqawîtî li Almanya rojhilat 
her dem nimztir e ji bûhayê kar û teqawîtî li 
rojavayê Almanya. Em dixwazin vê 
bêedaletiyê ji holê rakin. 

n Hatinên bilind divê – wek di dema  
Helmut Kohl de – bi sedî 53 bên bacekirin.  
Ji bilî vê em hewceyî baceya mîlyoneran  
in. Jêstandin, dê bo pêşniyarên baştir ên 
gelemperî bên bikaranîn: Bo hêlîna zarokan, 
dibistanan, avakirina civakî ya xaniyan. 
DIE LINKE, partiya yekane ye ku dixwaze 
baceyan bo hatinên nimz û navîn heya 
6.000 Euro di mihekê de, pêjnandî, daxe.  

n Em dixwazin sîgortayek piştevanî bo 
tenduristiyê: Kesek bo herkesî. Herkes 
baceya xwe dide, herkes bi heman pîvanan, 
baş tên tedarîkkirin, peredayînên zede û 
pêve, tên rakirin. Şirket dîsa bi wekhevî  
tevlî fînansekirinê dibin. Wisa, peredayînên 
mihane dikarin bên daxistin. Sîgorta taybet  
a nexweşan bi sîgortayên pêve, tên 
sînorkirin. 

n Piştî krîza fînansê spekûlasyonên li ser 
xaniyan, û kirê pirr zêde bûne. Em dixwazin 
acizkirina li dijî kirêgiran bi dawî bikin û 
bûhayê kire bi sînor bikin. Em hewceyî  
bêtir xaniyên bi girêdanek civakî ne. 

n Dagerîna enerjiye yekemcar baş daîmî 
dibe, ger tedarîka bi ceryan û avê wek mafê 
bingehîn bê garantî kirin û enerjî bi saya 
pêlingkirin û kademekirinê, perebêdayînî 
bimêne. Tedarîk, di nav desten gelemperî 
de û di bin kontrola demokratîk de ye. 

Vemirandinên ceyranê divê bên qedexe 
kirin.  

n Dem dema ku di dawî de pere didin,  
ew kesên ku ji krîzê fêde kirine. Bank û 
piyaseyên fînansê divê bên kontrol kirin  
û bikevin nav xizmeta civakê. Baca bo 
danûstandina fînansî, dereng maye. Dayîna 
yekcar a li serwetekî ser mîlyonekê li hemî 
Ewropa, gavek e ku dikare ji krîza deynan 
derxe. 

n Bê aşîtî tiştek tûne ye. Leşkerî divê ji hemî 
karen derve bê vekişandin. Û ev ne bes e, 
da ku îxracata çekan tenê baştir bê kontrol 
kirin: Tenê qedexeyek, dikare bandor bike. 
Çêkirina çekan divê bo tiştên sîvîl bê 
guhertin. 

Em lê dinerin ku piştî peyvan, çalaki tên,  
û partiyên din bi tevger bin. Em qala zede 
azadî, têkilî pêkirina demokratik û ewleyiya 
civakî dikin, bo welatek aşîtiyane. Deng  
û rayên xwe bidin bo edaleta civakî, bo 
alternatîfek siyasî: 
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DIE LINKE, wek partiya yekane ya  
Meclîsa Alman, têkoşîna hilbijartinê  
dike bê giredanek bi bexş û hîbeyên  
şirketên mezin û bankan.   
Arîkarî û piştgiriya DIE LINKE,  
bi bexş û hîbeyên xwe bikin!  
Hesabê bankê: 5000 600 000 
BLZ: 100 900 00  
(Berliner Volksbank) 
Drefş: Wahlkampfspende 
yanjî www.die-linke.de/spenden

Navnîşan: DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Hejmara telefonê: 030/24009999  
Fax: 030/24009541 
wahlquartier@die-linke.de 
www.die-linke.de
V.i.S.d.P.: Matthias Höhn

 10 xal bo siyasetek piştevanî,  
da ku edaleta civakî xwedî şensek be. 


