In Gedenken an Aman Alizada

Demonstration am 12. Oktober 2019
14.00 Uhr
am Pferdemarkt Stade

امان علیزاده مهاجر اواخر سال  2015با داشتن تنها  15سال از افغانستان به آلمان آمد.
وی به عنوان عضو اقلیت قومی هزاره  ،برای فرار از آزار و شکنجه بیشتر در افغانستان به
دنبال حفاظت و امنیت در آلمان بود .اما به جای حمایت مورد نظر ،مرگ توسط گلوله های
اسلحه یک پلیس را به دست آورد .در جریان شلیک های مرگبار  17اگوست  2019در یکی
از مراکز اِسکان پناهندگان در منطقه بوتزفلت ،یکی از گلوله ها به امان اصابت کرد.
امان که دچار آسیب دیدگی شدید روحی بود ،در وضعیت حاد و بحرانی قرار داشت .هم
اطاقی امان که نگران حالت دوستش بود تصمیم میگیرد که برای درخواست کمک به
پلیس زنگ بزند.
برخورد با افراد در شرایط بحرانی حاد بخشی از مسئولیت های روزمره پلیس است .به
همین دلیل ما نمیتوانیم درک کنیم و بفهمیم که چرا افسران ستاد مرکزی پلیس امان را
کشته اند.
ما با تظاهرات اندوه ،ترس و خشم خود را ابراز میکنیم و سئوالت خود را که تا کنون بی
جواب مانده اند تکرار می کنیم.
پلیس میگوید که آنها در دفاع از خود عمل کرده اند .با این حال آنها این واقعیت را پنهان
میکنند که در تاریخ  16اگوست امان را به دلیل شرایط روحی بحرانی بازدید کرده بودند و
حداقل از آن روز از بیماری روحی امان آگاهی داشتند.
اما به جای تمرکز بر روی اوضاع و فراهم کردن کمکهای فوری و ضرروی به امان ،آنها
اسلحه را برداشته و به او شلیک کردند .ما درک نمیکنیم که چرا شش پلیس نتوانسته
اند که شرایط را بدون استفاده از سلح کنترول کنند.
همچنان تحقیقات در مورد پرونده سئوالتی را ایجاد می کند :باگذشت پنج هفته از مرگ
ناشی از شلیک گلوله تا کنون فقط هم اطاقی امان علیزاده در مورد جریان واقعه مورد
سئوال قرار گرفته است.این بازجویی سریعاً بعد از کشته شدن امان صورت گرفته است.
اگر چه در جریان بازجویی یک مترجم حضور داشته است ،اما به دلیل عدم تسلط به زبان
توانسته اند به صورت محدود اظهارات هم اطاقی امان را بفهمند.
ما به تاریخ  12اکتوبر با برگزاری تظاهرات ،اندوه ،ترس و عصبانیت خود را در یادبود امان
ابراز می کنیم .ما هرگز کشته شدن امان توسط پلیس آلمان را فراموش نمی کنیم .کشته
شدن چنین فرد جوانی برای بازماندگان جای خالی ،غم و اندوه و سئوالت زیادی را به
جای می گذارد.
ما خواستار پاسخ و توضیح برای این مرگ غم انگیز هستیم و میخواهیم که در کنار هم
فضایی را برای یادبود امان ایجاد کنیم.
به ما بپیوندید و به طور گسترده در این تظاهرات سهم بگیرید و اجازه ندهید که این رویداد
و حادثه به فراموشی سپرده شود.
تاریخ برگزاری تظاهرات  :پنج شنبه 12.10.2019
زمان برگزاری تظاهرات  :ساعت 14:00
مکان برگزاری تظاهرات Pferdemarkt, Stade :

