
Azadî ji bo Kurdîstan û Fîlîstînê 

Dengê ku hûn didin MLPD lîsteya 26 ji  Bo Kurdîstan û
Fîlîstînê ye! 
1-Kurd û Fîlîstîn bi  sed salan e tên tepisandin û neyên
dîtin. 
2-Lîsteya Navnetewî/MLPD ji bo mafên xweseriya Kurd û
Fîlîstîniyan çalek  e.  Şorreşa Demokratîk  a  Rojava ji  bo
hemû rojhilata  navîn  mînakeke  nû  ye.  Tekoşîna  wan  a
wekhevî,  azadî,  mafên  jinan,  piştgiriya  xwezayê  û
penaberiyê  ji  bo  hemû  netew  û  olan  diparêze.  Em
piştgiriya  Tewgera  Azadiyê  dikin!  Xebatkarên  Lîsteya
Navnetewî/MLPD  tevahî  bi  ICOR'ê  li  Kobanê/Rojava
avahiyek  ji  bo  tendurîstiyê  ava  kirin.  Erê  ji  Qebûlkirina
gelên Rojava re Na ji bo tekiliyên dîplomasiyê bi Tirkiyê û
bi faşîst Erdoxan re! 
3- Em erîşên Tirkiyên li ser Rojava û Şengalî şermerzar
dikin. Di referandûma Tirkiyê de me bi dil û can alîkariya
HAYIR/NA'yê kir. Hêzên Suriyeyê yên Demokratîk (QSD) li
Rakkayê her roj li hember DAÊŞ'ê biser dikevin. Bi taybetî
serekeyên  QDS  Yekîniyên  Parastina  Gel  (YPG)  û
Yekîniyên Parastina Jin (YPJ) dikin. 

 Hemû hezên împerîalîst  destê xwe ji  Rojava û Suriyê⁃
berdin. Piştgiriyê bidin Tevgera Azadiya Kurdan 
 Em krîmînalîzekirina şoreşgerên Kurd û Tirkan şermezar⁃

dikin.  Yekitiya gelên navnetew xurt bike. ⁃

Di 14 Gulanê dengê xwe bide Lîsteya Navnetew/ MLPD
a di rêza 26 ye. 
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