
Me teva!
Gelo çi bibe, heke peywendî gelê 
li Bremen û Bremerhaven dê di-
yar bibû ya, ew biçuya ku – serbix-
we ye hecel (meaş), kar û civakî 
nîzam? Peywendî ya hemû yan?
Wî gav mal û erse bin destên veberdê 
taybet nîne. Kirê ya male ji bo 
hemû yan derxistina mesrefê dibe, 
ger ku bi wiya qezencê nekên. 

Kî pere xwe bi xebata lênêrîne, xwedîki-
rin an karê civakî qezenç dike, bikaribe 
be baş jiyan ke. Ji bo we xebata meaşê 
bi terîf û asgarî ewê tera karkenarî dike 
wîya bicîh dinin. Karkerên mêvan dê 
hilkweşandin – yekem di şîrketên giştî.

Ki xwedî 
Bajar e? 



DIE LINKE. Bremen 
Faulenstraße 75, 28195 Bremen 
Telefon: 04 21/32 06 66, Fax: 04 21/32 06 67 
info@dielinke-bremen.de 
V.i.S.d.P. Andreas Hein-Foge

Bernameye û namzetên me hû 
dikarin li vir bibîninr:   
www.dielinke-bremen.de

Kî siware an trênê dewletê bikar 
bine, ne hewceye bilête – hilgier-
tina beleş jîngeh û hawirdorê di-
parêze û me hemû hildininê.
Li hemû navçeyan bajar dibis-
tan û dibistanê yekemîn heyê? 
Ew civakê nû ava dike.
Ji bo kû hemu ciwan cîhe perwer-
deyî bi testxîn, piştgiriyê perwerdeyî 
heye: Ki perwerdey bi kar binê, disti-
ne, ki bi perwerdey kar neynê, dide. 
Ji ber kû hevalbendiya civakî bi tenê 
dibe, gave hemû weren bi fikirin.  

Koçberî, rêçeka cîhanê, çeşîtdarî: Li 
bajarê bender herdem normal bû. Ew 
tenê bi rûmet û piştgiriyê dibe. Nîja-
dperestî û beramberî qîmetxistinî li 
Bremen û Bremerhaven cîhê wan tine. 

Xebatet baş û nîşana geşdarî ji bo hemû 
yan – ew dikare di pêşerojê de hebê?
Ere, ama ew nabe, ger kû em 
xwê bidin deme kurtê daxuya-
niyê şîrketên û bankên.
Ger kû em bi taybetî tenê bidin per-
werdehî û lêkolînê û xwedikarkirinê 
bajar. Ji bo hemû yan kefalet be di 
pêşerojê da karê xwe beguhertinê, 
lî şuna tecrûbeyên wan binivîsin.
Ji bo wî em wiya bi kar dinin.


