Behredarbûna zêdetir ji
bo zarokan – Têkoşîna
dijî belengaziyê
Em welatekî dixwazin ku têda cîgeh û
şerefa hemî mirovan were parastin û
belengazî têda tunebe. Tu zarokek li Hessenê nabe ku di belengazî û rebentiyê
da mezin be. Mafê hemî zarokan heye ku
xizmetên bingehîn werbigirin. Zarokxane
belaş in û navroja belaş li zarokxane û
dibistanan ji bo hemî zarokan heye.

Aştiya pirtir – Sekinîna
li hemberî çekan û
berhemanîna çekan
Hessen êdî nikare bibe ambara çekan.
Em kompaniyên muhîmatê dikin şûnên
aştîxwaz. Em dixwazin lêkolînên têkildarî
aştiyê li zanîngehên Hessenê berfireh
bibin. Derfirotina çekan divê were rawestandin. Em dixwazin hemî çalakiyên
biyanî yên Bundeswehrê (Hêzên çekdar
ên Fêdêral) bi dawî bên. Em propagandaya Bundeswherê li dibistan û navendên
perwerdehiyê qedexe dikin.

Li dêmokrasiyekê, pirranî biryarê didin.
Mixabin, dewlet niha li ser xêra pirranî
tevnagere. Em dixwazin vê yekê biguherînin: Em li dû dadmendiya civakî û
li dijî hereketa ber bi Partiya Rastgir va
ne. Em ji bo pêkanîna Hesseneka bi aştî
têdikoşin, ku têda hewce nebe kesek bi
belengazî bijî.
DIE LINKE`yê di 28ê Cotmeha
2018an da hilbijêre.

Ji bo hebûna
parêzgeheka
Hessen a
civakî, ekolojîkî,
bi aştî û
cihêreng.

Ez bi awayekî
çalak beşdar
dibim!
Ez agahiyên zêdetir dixwazim.
Ji kerema xwe agahiyên zêdetir li vî warî
da bo min bişînin.
Ez dixwazim bibim endamê Partiya Çepgiran.

Paşnav, Nav

Em civakekê dixwazin ku gel bi xwe
têda mijara sereke be û ne tenê sûd û
behreya kêmîneyekê. Em dixwazin ku
jiyan bikare were pêşbînîkirin û tu kesek
ji belengaziyê di serdema kaltî û pîriyê
da netirse. Em cîhanekê dixwazin ku
têda tu ticaret û bazirganiyek nekare bi
riya şêrr pêk were. Gellek guhertin divê
li welatê me pêk bên – li parlimanê, li
jiyana rojane û li mejiyên me. Em bi hev
ra dikarin vî karî bikin.
DIE LINKE opozîsiyoneka girîng a civakî
û ekolojîkî ji bo dewleta parêzgehî ya
CDU û Grünenê ye. Em ji Partiya Çepgir
va ji bo guhertinên siyasî zextê tînin.
Li Hessenê bi awayekî ber bi zêdebûnê
kesin zêde hene ku behre û heyitiya wan
kêmtir e. Û hejmareka kêm a welatiyan
hene ku zêdetir û zêdetirê sûd û behreyê
werdigirin. Ev mijar divê were guhertin.
Ji ber vê yekê ye ku em vê dixwazin:
Behredarbûna zêdetir ji bo pirraniyê!
Gelo tu dipejirînî? Heke erê, di roja 28ê
Cotmehê da DIE LINKE‘yê hilbijêre.
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Ji Kerema xwe bê şandin bo:
DIE LINKE. Hessen
Allerheiligentor 2- 4
60311 Frankfurt am Main
Ev agahî ji aliyê Partiya Çepgir (DIE LINKE) û
yekîneyên wê yên rêxistinî va li gorî şert û mercên
Qanûna Federal a Parastina Qada Kesane (Herêma Xusûsî) (BDSG) tên xwedankirin û analîzkirin
û tenê bi armanca agahdarkirin û danezana li
warê çalakiya siyasî û propagandaya hilbijartinê
heta dema betalbûna vê. Razîbûnê, tên bikaranîn
Berpirs li gorî qanûnên çapemeniyê:
Yûrg Sêzan (Jörg Cezanne)

Internet: www.die-linke-hessen.de
Facebook: fb.com/DieLinkeHessen
E-Mail: kontakt@die-linke-hessen.de

Behrewergirtina
pirtir jibo
pirraniyan
Ji ber ku gellek kes
hene ku kêmtir
behreya wan heye.
Bernameya me ya
Hilbijartinê. Kurt û
kurmancî.

Dayînên zêdetir (dirav) û ewlehiya şolî
Tu divê bikarî jiyana baş û ewlehiyê bi riya pereyê şola xwe bi dest bixî. Em dixwazin ku
şolkirina bi girêbestê di heyameka sînordar da, ku heger û rîşeyek taybet tune, ji holê rakin.
Dewsa karê bi girêbestê, karên hûr û neçêbikaranîna girêbestan, em dixwazin ku şolên
munasib bi meaşa munasib pêk bînin. Em destmizda herîkêm heta 12 Euroyî zêde dikin. Li
warê xizmetên dermanî, em derfetên şolê tijî dikin û şolên nû pêk tînin.

Yekîtî û mirovatiya
zêdetir – li hemberî
Partiya Rastgir!
Tu atmosfêrek ji bo bêzarî û cihêkariyê
li Hessenê tuneye. Em li dû pêkvejiyana
durust a hemî mirovan, bêyî berçavgirtina
rengê çerm, mezheb û welatê wan ê sereke
ne. Em sînordarkirina her cûre mafên bingehîn ji bo penaxwazan qedexe dikin. Emê li
hemberî Dersînorkirina ji Hessenê rawestin
û dê li ser xêra mafê mayînê ji bo giştan,
bixebitin. Em dixwazin ewlehiya civakî ji bo
hemî kesan li Hessenê xurt bikin.
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Sermiyandanîna zêdetir
li dorhêla bajaran – Ji
bo bajar û civatên çalak
Bi taybet li navçeyên gundî, me hewcetî
bi dixtor û pîrokên (mana) pirtir heye.
Em şolin nû ji bo miqatebûna baştir li
nexweşxane û rêxistinên miqatebûn û
tendurustiyê pêk tînin. Em ji dibistan û
zarokistanan her wiha çalakiyên çandî
û bêhnvedanê piştgiriyê dikin. Otobûs û
trên divê zêdetir bixebitin û jêravahiyên
pahn-band divê bigihêjin hemî malan.

Parastina av û hewayê li
hemberî atmosfêra
Kapîtalîsmê – Otobûs û
trênên zêdetir

Çêkirina avahiyên erzantir
Bajarên me tenê ji bo zengîn û dewlemendan ninin. Em herîkêm 10000 malên civakî yên nû
û 2000 apartimanên xwendekaran di her salî da ava dikin. Mala civakî divê bon heyameka
dirêj were parastin. Em kirrîn û firotina van apartimanan qedexe dikin. Nabe ku kesek zêde
ji sê yekê derhata xwe ji bo malê xerc bike.

Dadmendiya Zêdetir –
Miliyoner serê axir dê bac
û xeraca zêdetir bidin
Em ji bo heyitiyên zêdetir ji miliyonek
Euroyî, bac û xeraca li ser heyitiyê datînin. Em bac û xeraca li ser derhatê ji bo
derhatên navgîn û kêm dê kêm bikin û
nirxa bac û xeraca herî pirr (makzîmûm)
zêde dikin. Ji bo pêkanîna dadmendiya
zêdetir li welêt, zengîn û dewlemend
divê bac û xeraca zêdetir bidin. Em li dijî
revîna ji ber radestkirina bac û xeracê
disekinin û wê yekê bi saya bikaranîna
zîrevanên bac û xeracê dişopînin. Em
dixwazin rihetiya malî ya zêdetir raberî
civatên Hessenê bikin.
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Em dixwazin ku wergirtina enêrjiyê ji Ba
û Rojê berfireh bikin û di encamê da av
û hewayê biparêzin. Ardûya Komirê ji bo
berhemanîna elektrîkê divê were rawestandin. İşkesta Hîdrolîkî divê qedexe
be. Em dixwazin veguhestina gelemperî
berfireh bikin û wê balkêştir bikin – bi
taybet li navçeyên gundî. Otobûs û trên
dê erzantir bin – renge tam belaş bin.
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Fêrkarên zêdetir ji bo polên jêrtir –
Perwerdehiya beranber ji destpêkê va
Her zarokek divê baştirîn perwerdehî û piştgiriya pêkan werbigire. Ji ber vê yekê me
hewcetî bi fêrkar û mamosteyên zêdetir, her wiha derûnnas û alîkarên civakî yên zêdetir li dibistanê heye. Avahiyên dibistanan divê werin nûjenkirin. DIE LINKE dixwaze gişt heta pola dehem bi hev ra perwerde bibin. Berfirehbûna dibistanên giştdemî
divê were lezandin. Bi me ra, dê xwendin bo giştan belaş bibe. Em xercên miqatebûna ji zarokan jêdibin û di encamê da emê barê wê ji ser milê malbatên ku divê ji bo
miqatebûnê dirêv bidin, rabikin. Li parêzgeha Hessenê em şûnwarên perwerdehî û
dibistanên têknîkî û pêşeyî zêde dikin. Xwendina li zanîngehê dibê belaş be.

