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بزرگداشت برادرمان اووری جالو در تاریخ . 7.01.2021در شهر دسا و و سایرشهرها
فراخوان برای برگ زاری غیرمتمرکز مراسم یادبود در چهارچوب امکانات کرونا
برادرمان اووری -جالو در تار یخ  07.01.2005دربازداش تگا ه پاسگاه پلیس شهر دساو به دست پلی س به گونه ای که غیرقابل
شناسایی بود سوزانده شد .که د رطی  15سال اخ یر توسط م تخصصین مستقل افشاگری ها ی فعال ی بن با مدرک و شواهد واقعی نشان
داده شده اس ت .دادگستری آلمان همچنان از شفاف ساز ی و تهمت ا ینکه اووری -جال و نمی توانست خود را به آتش بکشد خوددا ری م
ی کند .امسال در آگوست سال  2020مشاوران و یژه پارلمان ا یالت زاکس ن-آنهالت اعالم کردند که آنها همچنان جرم را خودسوزی
 ،اعالم م ی کنند و برادرمان اووری -جالو را جرم انگاری کرده اند ،ام ا ما می دانیم که
اووری جالو کشته ش ده است
!این تنها ،یک مور د نیست
در اکتبر  ، 2018کم یسیون مستقل بین المللی برای تحقیق در مورد مرگ ا ووری-جالو دو مورد قتل دیگر را در تحقیقا ت مستقل
خود مورد بررسی قرار داده است .هانس  -یورگن ر ز )وفات ( 1997و ماریو و -بیچتمان )وفات ( 2002که هر دوی آنها در
بازداشتگاه پلیس شهردساو شک نجه شدند که به مرگ آ نها منجر شده است .به همین دلیل ما از مجموعه پیچیده به نام او ور ی-جالو
صحبت می ک نیم
در  7ژانو یه  2021مانند هر سال از برادرمان ا وور ی-جالو درشهر دساو یاد خواهیم کر د و همچنین برادرمان البرتو
آدریانو)وفات ( 2000که توسط نازی ها در پارک شهر دساوو مورد ضرت وشتم قرارگرفت و جان باخت  ،همچنین برا ی
خواهرمان یا نجی -لی )وفات ( 2016که تو سط یکی از افراد پلی س شهر دسا و و دوست دخترش مورد تجاوز قرار گرف ته و کشته
شده ا س ت
ما همچ ن ین می خواه یم همه خواهر و برادران خود را که در آلمان  ،اروپا و سراسر جهان بخاطرانگ یزه های خشونت آم یز و
نژادپرستانه توسط پل یس و ناز ی ها کشته شده اند  ،و تحت ستم دستگاه قضایی ،دولت و توده خاموش مردم جامعه آلمان به
فراموش سپرده شده اند ،را گرام ی بدار یم
!ما هرگز آنها را فراموش نخواه یم کرد !ساکت نخواه یم شد !ما به مبارزه برا ی افشاگر ی  ،عدالت ادامه خواه یم داد
فرا خوان یا د بود غ یر متمرکز در سراسر کشور و در سطح ب ین المللی در  7ژانو یه  ، 2021که در آن همه به یاد برادرکشته
شده خود اووری -جال و و خواهران و برادرها یمان ،به صورت دسته جمعی یا فر دی  -برنامه هایی با سازمان دهی مستقل بسته به
شرایط و امکانات موجود با  #WeNeverForgetOuryJallohگرامی خواهیم داشت
! ما در  7ژانو یه  2021در مقابل ا یستگاه پل یس دساوو تجمع خود را ثبت خواه یم کرد

#BreakTheSilence #NoJusticeNoPeace #AmandlaEwethu #NeverForget #SayTheirNames #BlackLivesMatter
#OuryJalloh #KeinEinzelfall

