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 وفي ألمانيا في أخرى مواقع وفي ديساو في 07.01.2021 في جالوه أوري شقيقنا حياة ونكرم نحتفل

 .العالم أنحاء جميع
 .كورونا لوباء الحالي الوضع إطار في مركزي ال تذكاري نصب إلقامة دعوة هذه

 

 شرطة مركز في المحتجزين الشرطة ضباط قبل من عليه التعرف يمكن ال لدرجة ، Oury Jalloh (RIP) ، شقيقنا أُحِرق

Dessau مبادرة تمكنت وقد .2005 يناير 7 في Oury Jalloh الخبراء تقارير خالل من واقعية بأدلة ذلك إظهار من 

نجازهإ تم عمل والتوضيحات والبحوث ، المستقلين القانونيين  .الماضية  عاًما عشر الخمسة مدار على 

 .نفسه في النار يشعل لم جالوه أوري أن بإحتمال حتى بالتشهير قام وقد الحقائق توضيح يرفض األلماني القضاء يزال ال

مااللتزا في مستمرون أنهم ( أنهالت ساكسون) والية لبرلمان الخاصون المستشارون أعلن ، 2020 أغسطس في العام هذا  

 .جالوه أوري شقيقنا تجريم ومواصلة الذاتي االشتعال أطروحة من الجاني بنسخة

 

 :هذا نعلم نحن

 !قتاًل  ذلك كان - يالو أوري

Hans-Jürgen Rose 1997 - قتاًل  ذلك كان! 

 !قتاًل  ذلك كان - 2002 ، بيشتمان ماريو

 !قاتاًل  ذلك كان - 2000 ، أدريانو ألبرتو

Yangjie Li ، 2016 - قتاًل  ذلك كان! 

 

 قتل قضيتي جالوه أوري  وفاة في للتحقيق المستقلة الدولية اللجنة أدرجت ، 2018 أكتوبر في !معزولة حالة ليست هذه

 2002 عام في بيشتمان وماريو  (RIP) 1997 عام في روز يورغن هانز من كل تعذيب تم :المستقلة تحقيقاتها في أخريين

(RIP) بألمانيا ديساو مدينة في الشرطة حجز في الموت حتى. 

 .OURY-JALLOH COMPLEX مجمع عن نتحدث أننا في السبب هو هذا

 

 .2007 عام منذ ، عام كل نفعل كما ، ديساو في جالوه ألوري تذكاريًا نصبًا نقيم ، 2021 (يناير) الثاني كانون 7 في

 

 . وأخواتنا إخواننا دائًما نتذكر سوف

 

رىذك إلحياء أيًضا الوقت هذا نأخذ  على الموت حتى للضرب تعرض الذي ، (RIP) 2000 ، أدريانو ألبرتو حياة وتكريم 

 نجل ديساو شرطة قبل من قتل و اغتصبه الذي (RIP) 2016 ، لي ويانغجي بارك سيتي ديساو في الجدد النازيين أيدي

 .وصديقته الضابط

 

 العنف خالل من العالم أنحاء وجميع وأوروبا ألمانيا في قتلوا الذين أخواتنا و إخوتنا جميع تذكر على اإلنسانية نحث نحن

 .والنازيين الشرطة وقوات المتجذرة االستعمارية الهياكل هذه من دموية  أيدي على عنصرية بدوافع

 

 المدنيين المواطنين جماهير قبل من بصمت ونسيانهم والدولة الظلم بسبب االضطهاد و للعار تعرضوا الذين أولئك لجميع

انياألم في  .نكرمك نحن, العالم حول و 

 

 !ابدا ننساهم لن

 !نسكت لن
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 !والعواقب العدالة و التوضيح أجل من النضال سنواصل

 

 المقتول شقيقنا جميعًا نتذكر حيث ، العالم و ألمانيا أنحاء جميع في 07.01.2021 في مركزية ال ذكرى إحياء إلى ندعو

 .الموجودة الظروف على اعتمادًا - فردي أو جماعي بشكل - ذاتيًا المنظمة المحلية اإلجراءات مع ، وإخوتنا جالوه أوري

 

#WeNeverForgetOuryJalloh 

 

 !07.01.2021 يوم ديساو شرطة مركز أمام مسيرة بتسجيل سنقوم

 

 .للعمل دعوتنا هي هذه

 !القتل لقبول شروط توجد ال

 

#BreakTheSilence #NoJusticeNoPeace #AmandlaEwethu #NeverForget #SayTheirNames 

#BlackLivesMatter #OuryJalloh #KeinEinzelfall 


