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Erdoğan Mobil geliyor!
Berlin, 23.09.2017
AD-Demokratlar seçim kampanyası kapsamında hiç kimsenin beklemediği bir sürpriz yaparak, 2017
Almanya Genel seçimleri öncesi dikkatleri üzerlerine çektiler. Seçim afişlerinde Cumhurbaşkanı
Erdoğan‘ın portresine yer veren Alman Demokratlar Birliği Partisinin Genel Başkanı Remzi Aru,
seçimlerden bir gün önce yaptığı açıklamasında, seçim kampanyasının son aşamasına ulaşıldığını
belirtti.
Savaş sonrası Almanya‘nın en karanlık günlerinde, Müslüman toplumu yalnız bırakmadığı için, Medya
aracılığıyla gündeme gelen ve Türk-Alman dostluğunun bir simgesi olan seçim aracı „Erdoğan – Mobil“in,
Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘a sembolik bir anı olarak hediye edileceği açıklandı. Bunun öncesinde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portreleriyle kaplanmış Smart markalı otomobil ile birlikte sembolik olarak,
Avusturya üzerinden, Berlin – Ankara Tur‘unun yapılacağı ve bu yolculuk esnasinda çeşitli şehirlerde
duraklayıp Alman – Türk dostluğu kampanyasının devam yürütüleceği, açıklamar içerisinde yer aldı.
Sayın Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın „Türk düşmanlarına oy vermeyin“ cağrısı, Türkiye üzerinden
yapılan seçim kampanyaları altında ezilen, tüm Müslümanlar üzerinde bir uyarıcı sinyal etkisi yaşattı.
Remzi Aru açıklamalarında bu anlaşmazlıkların özellikle Türk insanının mağduriyetine yol açtığına
deyindi:
„Ümit ediyoruzki büyük bir titizlikle hazırladığımız kampanyamızın etkisiyle, çok daha olumlu Ülkeler
arası ilişkilere girilecek ve geçmişte ortaya çıkan olumsuz gelişmelerin üzerine mutlaka bir çizgi
çekilebilecektir.“
„İnsanlarımızı doğal hakkı olan özgür siyasi düşünceleri yüzünden „Almanyadan defolun“ gibi sözlü
saldırılara uğramıştır. Bu saldırılar hem demokrasimizi kirletmiş, hemde Almanya’nın dış dünyada,
kemiklerine kadar rezil olmuş ve kendi imajını karalayarak zedelemiştir.“
„Afişlerimizde yer verdigimiz ve R.T. Erdoğan portresiyle amaçladığımız hedef, suçlu duruma düşmeden,
Medya ve Genel siyasi durumun ne kadar aksine hareket edebiliriz, olmuştur. Sonuç: Afişlerin neredeyse
tümü ya parçalandı yada ortadan kayboldu.
„Sayın Erdoğan portresi hakkında kendisinin yaptığı açıklamada, eğer birleştirici olacaksa, hayırlı olması
dileğine yer verdi ve bizde Yönetim olarak bu sembolik hediyeyi sonsuz teşekkürlerimizi arz ederek
vermeyi kararlaştırdık. Seçim aracıyla yapılacak olan Kampanya Tur`unun Rotası, her sene yüzbinlerce
soydaşımızın izin zamanında kat ettikleri binlerce kilometrelik gurbet yollarından esinlenerek
hazırlanmıştır.“
Biz ADDemokratlar Almanya`da her kitleye hitap eden, din ,dil ,ırk ayırt etmeden İnsana İnsan olduğu için
değer veren ve gelecek nesillerimize hizmet etmek için kurulmuş bir partiyiz. Partimizin Ana gayesi,
yıkıcılık değil yapıcılıktır. Yarın yapılacak olan seçimlerde NRW Eyaletinde ikinci oy hakkınızı partimiz
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„Allianz Deutscher Demokraten“ den yana kullanmanızı talep ve tavsiye ediyoruz. Küçük adımlarla olsada
büyüyeceğiz.

Alman Demokratlar Birliği partisi 2016 yılının haziran ayında Remzi Aru , Ramazan Akbaş ve Halil Ertem
tarafından kurulmuştur. Partinin genel ilkeleri göçmen kökenli insanların toplumsal eşitliğinin sağlanması
kültürel asimilasyona uğramalarını engellemek ve dillerini kullanmalarında kısıtlamayı ortadan
kaldırmaktır. Devletin serbest piyasaya etkisini azaltma yönünde olan ekonomik düşünceyi destekleyen
parti, lobi faaliyetlerin son bulmasını ve sosyal piyasa ekonomisinin güçlendirilmesini arzulamaktadır.
Avrupa Birliği fikrinin arkasında durarak destekleyen parti aynı zamanda da her türlü siyası aşırılığa karşı
durmaktadır.
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