
Aufruf in kurdisch 

 

JI AFD RE NA! 

 
Hemû bi hevre  

li dijî kongreya AFD ya federal  
li Braunschweig!  
 
ŞEMI, 30.11.2019 

 
Seat   7.00   Mitîng û protesto li derdora VW-Halle 

         9.00    Mitînga destpêkê, Europaplatz 
       11.00    Meşa mezin ji Europaplatz 

       13.00    Mitînga dawî li Schlossplatz 
 

Di rojên 30.11.2019 û 1.12.2019 partiya AFD dixwaze kongreya xwe ya 

federal li salona Volkswagenhalle li Braunschweig pêk bîne.  
Em dê bi gelek mirovan û tevî tevgerên demokratîk, sendiqavan, dijî 

faşîzmê, sosyal û çandî û ligel rêxistin, civakên olî û partiyan dakevin 
kolanan ji bo em protestoya xwe û berxwedana xwe li dijî hereketa rastgir 

bînin ziman. 
 

Ji dema damezrandina xwe di sala 2013 virve partiya AFD bênavber dibe 
partiyek qewm- û    nijadperist. Encamên hilbijartinan diyar dikin ku gelek 

mirov tevî vê yekê dengên xwe didin AFD.                
 

AFD bêbextiya li hezên demokratîk, çepgir û sendiqavan û rêxistinên civakî 
dike. AFD şerekî çandî li dijî azadiya zanîn, çand û medya dimeşîne. Ew 

civakê perçe dike, wekheviyê red dike û kîn û fitne gur dike. Encamên van 
kiryaran perçebûna civakê, şidet, teror û êrişên li dijî koçberan ne, heta 

digîhije kiryarên mêrkujiyê, weke qetilkirina waliyê ji bajarê Kassel Walter 

Lücke ji hêla nasyonalsosyalîstan.   
 

Di kongreya AFD ya federal li Braunschweig tê payin ku baskê herî tundrew 
bi serkêşiya Björn Höcke dê hewl bide, hemû birêveberiya partiyê bike 

destên xwe û AFD hê bêhtir bi aliyê rastgira bikişîne.   
 

Divê em li dijî hereketa rastgirên tundrew derkevin ji bo ku ew nikaribin 
bêhtir hukim û bandor qezenc bikin. 

 
Em protesto dikin û bang dikin 

 
-ji bo civakekê ku herkes karibe têde wekhev, azad û bê tirs bijî û ne girîng 

be mirov xwedî çi ol, zayend, tercîha cinsî, memleket an halê civakî be      
-ji bo alîkariya û tevlîbûna civakî yan wan mirovan ku ji ber şidet, şer, 

birçîbûn û neçariyê direvin 

-ji bo bîranîna sûcên dema desthilatdariya Nasyonalsosyalîzmê û bîranîna 
qurbaniyên wî zemanî  

-ji bo piştgiriya hemû mirovan ku di bin xeteriya xizanî, cudakirin û 
zordariyê de ne 
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-ji bo azadiya zanîn, çand û medya. 
 

Bersivên me li hember nijadperestî, şovenîzm û seksîzmê ev in: edalet, 

rêzdarî,  wekhevî û piştgirî. 
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