
Kriza Korona ango pandemî nîşan da ku; rewşa heyî gerek dawî lê bê û wisa nemîne. 
Mirov bi dezgeha Fax û pênusê şerê pandemiyê nake. Almaniyayeke ku pêşeroja wê ya 
domdar hebe, pêdiviya wê bi dewleteke nujen heye. Pêwîste ji nu ve li ser perwerde bê 
hizrandin. Di demekî de kû aborî di herêmên din ên dunyayê de ji nu ve geş dibe û xurt 
dibe, li Almanya bi sedema bac „Vergi“ yên bilind û karê byrokratî tê sistkirin. 

Almanya naçare bi awayeke berfereh bê nujenkirin. Ji bo wê em weke Demokratên 
azad „Freie Demokraten“ dikevin pêşbirkê de. muss umfassend modernisiert werden. 
Dafür treten wir Freie Demokraten an. Em dixwazin Mîna beşek ji hukumeta federal, ji 
bo çêkirina wê deselatê beşdar bibin. Ewên li hember me ji bo berdewamiya rewşêne 
„wisa bidome“  an jî ji bo guhertina ber bi çepê ve. Em ji bo azadî, nujenkirin û 
berdewamiyêne bi rêya nû. Emê dest pê dikin. 
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Li ku derê, kêmasiyên me çi ne?  Dîjîtalizekirinê. Ev yek ji bo dewlet jî bi lezgînî pêwîste. Tenê welatê nûjen dikare xwediyê aktîv be û 
dikare derfetên tendrustî, ewlekarî, mafên medenî û azadiyê bi awayekî wekhev gerentî bike. Di şûna wê de çî me heye: Burokrasiyeke 
ne pêwîst, berpirsiyarên ne zelal, tinebûna alavên dîjîtalê û pêvajoyên kevin. „ji xwe me hertim wusa kir“, êdî nayê hijmartin. Partiya 
FDP hewla xwe dide ji bo nûjenkirna berfereh a dewletê. Fikrên me: Ji xwe sal, sala 2021 e û em interneta lezgîn dixwazin. Xemgîne, lê 
rastiye. Û em di derbarê Tel-Video mîna 3D-Hologramm napeyvin, ji bo destpêka jixwe derfetên dîjîtalê ya peywendiya bi rayedaran 
re wê têra me bike. Ji xeynî wê jî, dewleteke nûjen tê watayê, kû ji tawan baştir hatine rêxistin. Lê bêyî çavdêrîkirna girseyî, mîna tiştekî 
weke têgotin troyanên dewletê.

Em weha dibînin, kû ji dewleteke xwedî tevger û karîn herweha pergelên zelal ji bo koçber û penaberan pêwîstin. Weke mînak li gor 
bingeha Kanadayî yê di wê warî de. Demokrasiyeke bi hêz, parlementoyeke bi hêz dixwaze. Lewma em li dijê dirêjkirina mafên taybet 
ên ji bo hukumetê ne. Lê ligelin ji bo sînordarkirina deselatdariya serokwezîr û biçûkkirna parlemantoya federalî.

DEWLETA NÛJEN

  EGER NE NIHA BE, 
GELO KENGÊ?

Ger em perwerdeya zarokên xwe biguherin, ew cîhan diguherin. Pêşketin û serketina civakî çawa çêdibe? Bi perwerde re. Çawa jiyaneke 
serbixwe? Bi perwerde re. Nabe di wê derbarê de dê û bav an jî malbatê biryarê bidin. Em ji bo her kesekê¨ji bo her kesekî baştirîn 
derfet dixwazn. Û di encamê de em dibistanekî dixwazin, kû dibistana sedsala 21an be. Dijîtalîzekirin em, ANHAN, dixwazin. Hez û 
balkêşiyên zarok ê cewanan di dema krîzêde bi piranî hatin îhmal kirin. Fikrên me eve: Li her derî asta perwerdeyê mîna hev û di heman 
standartê de be. Ezmunên navendî yên dumahî ê dibistanên nûjen û ên dîjîtalê. Ji bo wê yekê diravê -pere- zêdetir pêwîste, kû ji bo 
dibistanan bên pêşkêşkirin. Hewceye Mamoste bi rêka perwerde û zanistên nûjen guncaw bibin ji bo wanebêjiya „ders dayin“a dîjîtalê. 
Systema me ya perwerdeyî ya nîvco ji zu ve ji xwe kevin bûye. Dem, ew deme ku ber bi pêşerojê ve gav bê avêtin.

PERWERDE

   RÊYA DIBISTANÊ PÊDVIYE JI NÛ 
VE BER BI PÊŞEROJÊ BIÇE.



Em welatekî dixwazin kû, zêdetir ji qedexebûnê bi efrandinê kêfxweş be. Tenê wusa em dikarin bi awayeke bi bandor şerê guhertina 
jîngehê ‘’avhewa’’ bikin. Em dixwazin dest bi siyaseteke nû ya jîngehê bikin bi armancên zelal, girêdaniyeke zêdetir û herweha di 
heman demî de vebûneke zêdetir ji bo têfikrîna çareserkirinên pirsigirêkên teknelojiyê, ew jî ji bo parastina CO2. Fikrên me evin: belê 
ji bo sermiyanê CO2, ji ber kû, xizmeta destûra karê bazirganiyê dike û dike kû berhemanîna di warê parastina jînge de berbiçav be. 
Qezencên ji wê karî de jî em dixwazin mîna parvekirina dahatê ji hemwelatiyan re vegerînin. Berdewamî herweha ji bo xerciyên dewleta 
me jî derbas dibe. Lewma hertim bi awayeke zelal bi rawestandinên deyn re ne, ji bo neviyên pêşerojê derfetên pêşeroj pêwîstin, ne 
çiyayên deyn. Em îro hewceyî teqawîtiyeke gerentîkirîne, sibe em hewceyî xwedî derketin li pîrîtiyêne. Ji bo vê yekê jî, pêdviye mirovên 
bêhtir xewnên xwe yên bi destxistina çar dîwaran bi cîh bînin û karibin bi hatina teqawîtiyê malên xwe ava bikin. Ev hemû tê wataya 
berdewambûnê.

Rewşa heyî, çênabe mîna xwe bimîne. Û gerek jî nemîne. Em ne tenê li benda sibe ne, em ber bi sibe diçin.
Tu carî mîna vêga kar pir nebuye.

Hewcedariya aboriya me bi destpêkekê nû heye. Û pêwîste careke din wê bikeve ser rêya geşbûnê de. Ji bo me derfetên kar yên 
gerentîkirî û demdrêj hewce ne. Çawa? Azadkirin, vekirin, berhemanîn. Hêjî Almanya li mijara bacdanê de û xerciyan de yekema cîhanê 
ye. Em bi kêfxweşî dest ji vê sernavî  berdidin. Ji ber kû ev zerarê dide berhemanîn, karmendan, kesên karê azad dikin. 

Fikrên me: azadkirin, di wê de kû derfeta çêbûnê heye. Bîrokrasî û zêdekirina bac, têkbirina geşbûn û pêşketinêne. Pereyê zêde ya 
alîkariyê? Min bihîst kû di dawiyê de hat rakirin. Ji her kesî re! Bila em giyana çêker hişyar bikin. Û dewleta sosyalê bikin xala derketin 
ber bi serketin û pêşketinê. Ji ber kû ewên dirava bêkarî digrin,  pêwîste hê jî derfeteke dadperwer hebe dakû qezenceke din bi dest 
bixînin. Em di pêşeroja xwe de berhemanînê dikin û plan çê dikin ji bo mezinbûn û nûvebûnê. Bi Awrupayeke xurt re, bi bazareke xurt 
ya navxweyî ya Awrupa re, bazirganiyeke azad û bi rêbaz û tevî hêza civakî ya bazareke aborî de. 

BERDEWAMÎ

ABORÎ

  KÊFXWEŞÎ DI EFRANDINÊ DE.

  MUCÎZEYA ABORÎ:  
LI ALAMANYA ÇÊ BIKE. 

FIKRÊN PIRTIR JI BO WELAT:
FDP.DE/VIELZUTUN



Şop 
Partiya Demokrata Ayad -Freie Demokratische Partei (FDP)-

Reinhardtstrasse 14, 10117 Berlin
Telefon: +49 (30) 284958-0

E-Mail: info@fdp.de

Facebook: FDP, Christian Lindner
Twitter: @fdp, @c_lindner 

Instagram: FDP, @christianlindner

 SERKEFTIN AZADBUNÊ DIXWAZE. 

Em Almanya dixin ser rêya geşbûna aboriyê, kû di wir de em azaddibin, vedibin, 
berhemtînin. Em dibin yekemê cîhanê di warê nûvebûn û derfetên kar de di cihê bacdan û 
xerciyan de.

 DI POLÊN -SINIF- XWENDINÊ DE BIRYAR LI SER ALMANYA TÊ DANÎN. 

Em dikarin perwerdeyek bilind li seranserî komara Almanyayê de bi dest xînin.  
Û ji her zerokek re baştirîn perwerde û derfetên serkeftinê çêbikin.

 JI BO DEWLETEKE  NÛJEN, KÛ XWE TEVLÎHEV NAKE. 

Em lezgînî Internet û serlêdana karbidest û karên fermî yên dîjîtalkirî bikin rastiyek.  
Tevî demokrasiyek xurt û dewleteke zagonî kû dikare di wê çarçûvede tevbigere, azadî û 
mafên hemwelatiyên xwe gerentî bikin.

 BERDEWAMÎ: JI JÎNGEYÊ HEYA BUTÇEYA DEWLET. 

Emê li ber gûhertina jîngehê berxwedanê bikin bi nûjenkirina teknîkê, ne bi qedexekirinê. 
Tevî siyaseteke mezin a darayî, em derfetên pêşeroj ji bo nifşên bên gerentî dikin.

 TU CARÎ MÎNA VÊGA KAR PIR NEBUYE. 

Hemu fikrên me ji bo Almanya  -destpêka nû, hun li vir dibînin: fdp.de/vielzutun 

   GELEK SEDEM HEN,  
JI BO HILBIJARTINA FDP. 
 LI VIR HINEK JI WAN:


