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Sala borî ji bo me hemuyan, ji bo malbat û 
hevalên me, ji ber berdewamîya corona pan-
demîk, bilindbûna buhayan, şerê li dijî Ukray-
nayê ûmesrefên enerjîyê yên bitemamî gelek 
bi stres bû. Ti ji me nebûn sedema van krîzan. 
Lê em her roj ji bo bi ser wan de biçin dixebitin. 
Di dubarekirina hilbijartinê de Berlînî êdî 
dikarin biryarê bidin bê ka siyasetmedar di 
rewşa heyî de divê li çi miqate bin.

Ji bo me ya herî girîng ew e ku di demên krîzê 
de em Berlîniyan bi tenê nehêlin. Bi Desteya 
Alîkariyê ya Berlînê re em bi taybetî destekê 
didin kesên ku di krîza enerjiyê de herî zêde 
pêdiviya wan pê heye. Me bilêteke ji 29 euroyî 
û bilêta civakî ya ji 9 euroyî pêşkêş kir û 
dixwazin bi foneke zehmetiyê pêşî li qutbûna 
elektrîk û gazê bigirin. Divê ti kes di demên zor 
û zehmet de li serma û tarî rûnenê. Di mijara 
şîrketên xaniyên aîdî dewletê de me qedexeya 
zêdekirina kirê û derxistinê da. Em tu kesî li 
pey xwe nahêlin, yên ku di revê de ne jî.

Ji bo şîrketên emlaqên mezin, Berlîn ji bo mo-
dela xwe ya kar bazarek e, lê ji bo me mala me 
ye. Emê referandûma ‘Expropriate Deutsche 
Wohnen und Co.’ bi cih bînin û em dixwazin bi 
qasî ku pêkan be gelek apartman û erd vegerî-
nin milkiyeta şaredariyê. Em ji hêla şîrketên 
xanî û kooperatîfên aîdî dewletê ve avahîyên 
nû yên kêm-biha dixwazin. Em dixwazin heta 
sala 2030 ‘an bêxanî bi ser bikevin.

Em dixwazin Berlîn ji her kesî re, ol, cizdan, te-
men an jî oryantasyona zayendî, ji bo her kesî 
weke bajarekî cihêrengî, azadî û toleransê 
bimîne. Em sekneke zelal a li dijî Naziyan, nî-
jadperestî û bêhurmetiya li mirovahiyê nîşan 
didin. Divê her kes karibe li derdora Berlînê bi 
rehetî, bi ewle û erzan li tevahiya bajêr bigere: 
Otobus, trên û rêyên çerxereyê divê bên fireh-
kirin, li derveyî gustîlka S-Bahn jî! avahîyeka 
din jî nahê çêkirin A 100 Di pêşerojê de em 
veguhastina herêmî ya belaş dixwazin.

Divê çand ne pirsgireka cihê rûniştinê yan 
jî çante be, ji ber vê yekê em hemû qadên 
çandî, ji dibistanên muzîkê, pirtûkxaneyên 
taxan, şanoyên zarokan heta çanda kulûbê 
xurt dikin. Me roja yekşemê Muzeya Belaş da 
nasîn û bilêta çanda ciwanan dixwazin. Her 
zarokek li bajarê me divê li taxa xwe baxçeyekî 
zarokan an jî dibistanê bê dayîn. Ji ber vê yekê 
em dixwazin ji bo avahî û nûkirinên nû û êrişa 
çêkirina dibistanê ya berdewam dike, zêdetir 
pereyan bilez bikin.

Di salên dawî de me li nexweşxaneyan ra-
zemenîyek mezin kir û em armanc dikin ku 
razemenî zêdetir bikin. Em xwe dispêrin kar-
mendên hemşîreyê, şert û mercên baş ên xe-
batê û ji bo her kesî meaşê. Me tora elektrîkê 
ji nû ve sererast kir û her wiha em dixwazin 
ava germkirin û gazê ya navçeyê ji nû ve bixin 
destê gel. Ji bo me parastina avhewayê û eda-
leta civakî ji hev nayê cudakirin.

Di hilbijartina pêş de hûn dikarin biryarê bidin 
ku siyasetmedarên Berlînê niha girîngiyê di-
din. Kirêyên erzan, tedarika enerjîyê ya ewle 
di destên gel da, nexweşxaneyên baş û gelek 
ên din.

Piştî hilbijartinê jî em garantorê ku siyasetme-
dar li ber çavan winda nakin Ev yek wezîfeya 
Berlîn LÎNKE ye. Em dixwazin bi we, bi jinên 
Berlînê re bi hev re li ber vê rabin û em dengê 
we û we dixwazin.
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Bi qeyranê ve hatî çareser kirin: Ya ku bazarê 
bi rê ve nabe, em sererast dikin. Bihevra!


