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Kuştin, şer, birçîbûn, mêtîngerî û wêrankirina hawirdorê li seranserê cîhanê belav dibe.  Ew ji 

pergala kapîtalîst a gerdûnî çavkaniya xwe digre. Dewletên wek DYA, Ewropa, Rûsya û Çîn 

bi hevalbendên xwe re li hemû cîhanê heman hêzê parve dikin.  

 

Zextî li her derê dikare were hîskirin: Li vir li Ewropayê, bi taybetî li Başûrê cîhanî: Îran, 

Kurdistan, Afganîstan, Tirkiye, Belûcistan, Iraq, Filistîn, Şîlî, Meksîka, Brezîlya, Kolombiya - li 

her derê. Têkoşîna azadî û rûmetê ya li dijî nakokiyên civakî û kapîtalîzma neolîberal a 

gerdûnî, bi êrîşên dewletan ên bi hevkariya çeteyên faşîst ên Ewropayê ango çeteyên 

DAIŞ'ê tê perçiqandin.  

Siyaseta aborî ya neolîberal û mêtînger û dîktatoriya mêtînger ji jiyana bi mîlyonan mirovan 

berpirsyar e. Wêraniyek ku her roj dikuje û ji bo ku koçber bibin mirovan neçar dihêle. 

 - Em dibînin ku endamê NATO Tirkiye, çawa li dijî Rojava û hemû Kurdan şerekî bi xwîn yê 

îmhakirinê dimeşîne * û xwe ji bikaranîna çekên kîmyewî yên qedexekirî li dijî şervanên azad 

dûr naxe *. 

 -  Li Îranê em şahid in ku çawa ku rejîma Îranê li Kurdistanê û Zahedanê gelê Kurd û Belûç 

qetil kirin, niha jî rejîma faşîst bi hêzên ewlekariyê re bi awayekî hovane êrîşî tevgerên azad 

dike. Tenê di sê mehên dawî de zêdetirî 400 mirin û zêdetirî 15 hezar girtî bi cezayê 

darvekirinê re rû bi rû ne. 

 -Em dibînin ku welatên NATO'yê yên li Afganistanê şer dikin, ev 20 sal in kiryarên sûc weke 

"azadiya jinan" pêşkêşî gelê cîhanê dikin.  Paşê desthilatdarî radestî Talîbanên kujer hat 

kirin.  Kuştina Hazara û kêmneteweyên din û zordestiya li ser jin û keçan, heta kuştina jinan, 

taybetmendiya Mîrnişîna Îslamî ya Afganistanê ye. 

 - Em dibînin ku rejîma Pakistanê bi salan e li dijî Belûcistanê qirkirineke sîstematîk pêk tîne. 

Zêdetirî 30 hezar çalakvanên Belûç li Pakistanê ji aliyê hêzên ewlehiyê ve hatin revandin û 

careke din nehatin dîtin.  Kuştinên siyasî li derveyî welat têne kirin, wekî ku di Nîsana 

2020’an de rojnameger Sajid Hussain li Swêdê û çalakvan Karima Baloch li Toronto di 

Kanûna 2020’an de hate kuştin. 

 

 -Me şahidî kir ku serhildana girseyî ya Sûdanê di sala 2019an de çawa bû sedema 

hilweşandina rejîma leşkerî ya Îslamî ya Omer el-Beşîr, lê piştre bi darbeyek leşkerî bi 

pêşengiya General Abdel Fattah Burhan hat şikandin, ku niha li dijî her cûre xwepêşandanên 

civakî yên jinan e. Li hember hevzayendan, hindikayiyên etnîkî û xwendekaran zalim e û 

mirovan digre, îşkence dike û dikuje. 

 

 - Li Abya Yala (Amerîka) em bi mêtîngeriyeke domdar bi rêya desteserkirina axê, tîmên 

kuştinê û terora polîsan li dijî xwedîyên ax ên piçûk û gelên xwecihî yên wekî Mapuche dijîn. 

 



 - Em rastiya encamên rejîmên sînorî yên nijadperest û xwînrêj û zêdekirina tecrîda leşkerî li 

seranserê cîhanê, di nav de sînorên derve yên YE’yê, dibînin. 

 

 - Ji ber ku zext û zordariya li dijî tevgerên azadiyê yên li cîhanê tenê bi hevkariya dewletên 

mêtînger pêkan e, bersiva me ya herî xurt ev e: 

 

Hevgirtina gerdûnî - bi hev re li dijî hemû zulm û hêzên emperyalîst! 

 

Werin em hêzên xwe bigihînin hev - niha em bi hev re li ser çareserî û alternatîfan bixebitin! 

 

Em bi berxwedana gelê xwe ya li hemberî zilm û zordariyê û bi hesreta civaka azad ve 

girêdayî ne! 

 

Nîşeya Girîng: Alên neteweyî, wek alên komên ku bi emperyalîstan re dixebitin jî nayên 

xwestin! 
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