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 سکوت را بشکنيم
  

  چه کسئ با دست و پائ بسته مئ تواند خود سوزی کند؟
چگونه ممکن است کسی در زندان و تحت حفاظت کامل با وجود تدابير کامل امنيتی خود سوزی کندو کشته شود وتا يک سال هم 

  دليل کشته شدنش معلوم نباشد ؟
دهند که برای نشنيدن صدای او هنگام سوختن اقدام به خاموش کردن بلند           چگونه ماموران حفاظتی به خود چنين اجازه ای می             

  گوهای زندان بنمايند ؟
  چگونه اوريجالو با وجود تفطيش بدنی با خود فندک به همراه داشت در زندان ؟

  چرا فندک بعدا به ليست دارائيهای اوريجالو اضافه گرديد ؟
 سوختن شنيده نشود ودود ناشی از آتش ديده نشود آن هم در محيطی کامال چگونه ممکن است صدای فريادهای يک انسان هنگام

  کنترل شده به نام اداره پليس؟
به چه دليل عنوان می شود دليل مرگ خود کشی بوده در صورتيکه هنوز اقدامات الزم جهت بررسی و تحقيقات دليل مرگ                                       

  صورت نگرفته است؟
  آغاز تحقيقات جهت داليل مرگ ویاينک نياز به فشارمردمی احساس ميشود برای 

 خود کشی نبود
  . با دست وپای  بسته شده به تخت در بازداشتگاه پليس جان داد2005 ژانویه 7 ساله پناهجو از سيرالئون در 21اوری جالو پسر 

  .اعالم گردید> شک دما <به تشخيص پزشک دليل مرگ 
  .ر اثرحریق خودش هم سوختاقدام مقتول به آتش زدن تشک توسط فندک و ب .توضيح رسمی

  !!!یعنی خود کشی کرد؟؟؟
این توضيح در سال گذشته توام با نکات تردید فراوان بود و در طی یک سال نتنها نکات تردید بی جواب ماند بلکه به این نکات                                     

دستگاه آالرم مخصوص   تحقيقات بيانگر آن است که اتش از حدود َُِظهر شروع گردیده است و                  .  تردید موارد بيشتری اضافه گردید      
 بار به صدا در امد و صدای کمک اوریجالو توسط اف اف به گوش مسئولين اداره پليس می رسد ولی فریادها بی جواب                                    2آتش  
گویا مسئول پليس بدليل متوجه نشدن صدای تلفن صدای اف اف را کم کرده بودو زمانيکه آالرم تعویض هوا به صدا در آمده                           .  ماند

  .اما دیر بود.....ه رفتن سلول در زیر زمين کرده بودبود وی اقدام ب
 ماه از مرگ  13.  اوری جالو روی تشک شعله ور با بدنی سوخته وسياه شده افتاده بود که بعد از تحقيقات بعدی یک فندک پيدا شد                            

وجود آگاهی عمومی   با  .اوریجالو ميگذرد اما هنوز هيچ نکته روشنی در مورد مرگ وی وهمينطور مسئول مرگ وی وجود ندارد                      
از نکات مبهم و تناقضات موجود در پرونده مرگ وی هنوز اقدامات الزم جهت شروع دادگاه و پی گيری پرونده وی مبذول داشته                          

 2اقدام به متهم نمودن >دساو< دادستان شهر .نشده است وپليسهای مسئول آن روز ودکترتائيد کننده مرگ وی مشغول به کار هستند                 
ولی با این وجود با بيان دالیل واهی مانع شروع دادگاه این .ل وارد کردن ضربات منجر به کشتن غير تامدی نموده استپليس به دالی

 نفر ميشوند ودولت با بيان این مطلب که مدارک موجود برای اثبات اینکه خانواده جالو پدر و مادر واقعی وی هستند کافی نمی                                  2
  .ندباشد مانع برگذاری این دادگاه ميشو

در مورد پيش زمينه های نژاد پرستانه در مورد مرگ روشن > د.ر.آ< و >اشپيگل<با توجه به اینکه در مطبوعات شناخته شده مثل 
نشده خبر دادند و همچنين گروه های مختلف خواستار روشن شدن تمام تناقضات موجود در پرونده جالو شده اند دادستان در این                                

  .يچ اقدامی نسبت به خواسته های گروه ها نمی کندمورد شاید  کر  شدهاست چون ه
چون وی یکی از کسانيست که         .  نموده اند >موکتار باه <ولی در جواب این خواسته ها اقدام به جرم سازی و زیر فشار گذاشتن                          

وی کرد و با >رکال سنت < فوریه اقدام به بستن       7خواستار به جریان افتادن پرونده و روشن شدن حقيقت وحق ميباشد که دولت در                   
طراحی سر پوشی با عنوان ایجاد امنيت عمومی اقدام به بستن مغازه وی نموده است و گفته پليس برای این اقدام این بوده است که                           

این در حاليست که کافه نت تنها پشتوانه مالی .افرادیکه مشکوک به خرید و فروش مواد مخدر بودند در مغازه وی رفت و آمد داشتند        
ما فکر می کنيم دولت با  .  باه بوده و همچنين مرکز جلسات گروهی که خواستار رسيدگی به پرونده اوریجالوست بوده است                  موکتار  

  .این اقدام خواستار ایجاد رعب ووحشت در ميان تمام کسانيکه با نظریه قتل اوریجالو موافق هستند نموده است
  

ز فاجعه آميزتر ميشود وبا کنترل بيشتر و خشونت بيشتر و آبشيبونگ اقدام به زندگی پناهجوها و مهاجرین در تمام اروپا روز به رو 
و با . فشار وجرم سازی عليه کسانيکه اروپائی نيستند مينمایندو با این عملکرد اقدام به جا انداختن نفرت وجدائی در جامعه می نمایند

  .رمين واقعی می نمایندمجرم سازی افراد بيگناه اقدام به بيگناه جلوه دادن مسئولين و مج

.مسئولين و مجرمين واقعی را محکوم کنيد  
.ما هيچ چيز را فراموش نمی کنيم  

 
Bundesweite Demo am 1. April in Dessau 
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