
Wargeh weren valakirin, mafê jiyanê ji bo penaberan! 

  Digel şer û dagirkeriyên emperyalîst, kolonyalîzm û birçîbûn û xirabiya ku ji hêla wan ve hatî 

afirandin, zextên dîktatorên faşîst û reaksiyonxwaz her sal bi mîlyonan mirov ji cih û ji axa 

xwe dıkın.  Warser berdewam in ku berjewendîyên yekdestdariya navneteweyî li her derên 

Rojhilata Navîn, Afrîka, Asya, welatên Balkanan û Amerîkaya Latîn biparêzin û mezin dikin.  

Yekdestên çekan bi serketin.  Monopolên petrolê qezenc dikin.  Monopolên zêrîn qezenc 

dikin, lê xelk jiyana xwe, maf û pêşeroja xwe wenda dikin.  Ji bo ku sûdên yekdestdariyên 

emperyalîst zêde bikin, penaber ji hemî welatên ku tundûtûjî tê de ji bo mafê herî mirov, 

mafê jiyanê neçar dibin.  Em dîsa Daxuyaniya Gerdûnî ya Mafên Mirovan ji bîr nekin.  "Mafê 

her kesî yê jiyanê, azadiya kes û ewlehiyê heye".  Yên ku Danezana Gerdûnî ya Mafên 

Mirovan îmze ne ew in ku îro wekî siyasetê dikin şerên emperyalîst, kolonyalîzm û faşîzmê 

qebûl dikin.  Bi gotinek din, ew berpirsiyar in ji bo her penaber, berpirsiyara penabera üstî yê 

wanda yê.     

Pandemiya COVID-19, ku îro cîhan xera dike, herî zêde xizan û penaberan tehdîd dike.  Bi 

taybetî koçberên li Yewnanîstanê bin xetereyek cidî re rû bi rû ne.  Bi taybetî li giravan bi deh 

hezaran penaber hene.  Pêwîst e ku ev mirov heta binî bijîn û nekarin bigihîjin materyalên 

hygejeniyê.  Bi taybetî di kampa 3 hezar kesan de ku li girava Lesbosê ye, 20 hezar kes dijîn.  

Dewletên Yekîtiya Ewropî deriyên sînor digirin û ne ku gaz li mirovan dikin, ne ku penaberan 

bigirin.  Emperyalîst di navbera xwe de wekî penaber li dijî mafê mirovan danûstandinê dikin.  

Tiştê ku li ser sînoran dibe dibe sedema komkujiyek û zordestiya ji bo penaberan. 

  Ji bo van hemû sedeman, tiştê ku divê bi lezgîn ji bo penaberan were kirin.  

1-Divê ji penaberên ji her derê Ewropî re mafên hevwelatiyê wekhev werin peyda kirin, wek 

di doza Portekîzê de, lê divê ev ji bo demek were ferz kirin.  (Hikûmeta Portekîz van mafan 

heta 30 Hezîranê daye.)  

2-Divê di vê pêvajoya pandemîk de hemî penaber bi karûbarên tenduristî yên belaş û bêsûc 

werin peyda kirin.  

3- Divê penaberên di zindanan de bi lezgînî werin berdan ku werin dersînorkirin, divê sînor 

bêne vekirin û mafên rûniştinê bêne dayîn.  

4-Hemî penaber, nemaze zarok û jin, divê bi gihaştina belaş ji madeyên xwarinê û 

tenduristiyê were peyda kirin.  

5-Divê şîdeta fîzîkî û psîkolojîk li dijî penaberan, nemaze li Yewnanîstan û Kroatya, divê 

bidawî bibe.  Divê nêzîkatiyên xapînok û nîjatperest ên penaberan bêne cezakirin.  

6-Penaberên di şert û mercên xirab de û di warên gelemperî li kampan de divê li malên vala, 

otêl û teqawîdan bêne kar kirin.  Pêdivî ye ku hemî hewcedariyên bêpere bêne dîtin. 

7-Divê xetên piştgiriyê, daxwaz û gilî bêne avakirin ku penaber dikarin 7/24 bigerin û bi 

zimanê xwe yê dayikê biaxifin.  

8- Piştgiriya darayî ji bo penaberan ji hewcedariyên bingehîn e, tewra di bin şert û mercên 

normal de.  Mezinahiya alîkariya darayî ya ku ji ber penabertiyê ji penaberan re tê dayîn divê 

were zêdekirin. 



 

 

 

 

 Xebatên ku di vê mijarê de dikarin bêne kirin: 

 - Ji bo daxuyaniya li jor, ku daxwazên me tîne, di zimanên cûda de çap bikin. 

 - ucêkirina kiryarên li komên piçûk (pêşîgirtina li dijî serhildanê) li pêş wargehên bi 

penaberan re: çêkirina daxuyaniyan, pankartên bihurbar, poster. 

 - Banderol, poster çalakiyên li ber dîmenên berbiçav ên bajaran meşandin 

 - Ji bo ku çalakiyên ku 2 rojan daxwazên me ji medyaya civakî belav dikin, bidin meşandin, 

daxwazên ji wargehên penaberan, bi wêne û axaftinên ji sînoran, derbirînin. 

 - Kiryarên hasthag organîze bikin 


