
قاتل پليس خشونت عليه تظاهرات به فراخوان  

Platz der Luftbrücke U6, Polizeipräsidium در   17ساعت  10.07.2017فراخوان در تاريخ   

 حسام فاضل پليس از پشت به او شليک کرده است.

 ما از جنگ فرار کرديم و غير از مرگ هيچ نديديم )زمان قاطع همسر مقتول(

حسام فاضل پناهجوی عراقی در جريانی عملياتی توسط پليس در کمپ پناهجويی بوسيله شليک گلوله از پشت  27.09.2016در 

اينگونه گزارش شده که اين مسئله دفاع از  2017به قتل رسيد.گزارش دادستان کل بر ضد افسران پليس مسئول در آخر مه مای 

گلوله را از پشت به حسام فاضل شليک کرده اند می شود. کوپ رئه ی پليس هايی که خود بوده است. که همانا اين امر موجب تب

و ريچ اوت و فلوشتلينگز رات مختومه کردن اين پرونده را مورد انتقاد قرار داده اند و در اين موضوع خود را همراه خانواده ی 

 فاضل برای تظاهرات عليه خشونت پليس قاتل می دانند.

و در بلندای راه ز دريای مديترانه برلين امدند و در راه اين هجرت ااز بغداد بعنوان پناهجو به  2017سال خانواده فاضل در 

رفتاری توسط دستگاه های گی و بدبالکان اتفاقاتی که برای همه ی پناهجويان می افتد پيش امده : گرسنگی و ترس و ترديد و اوار

با اميد دست يافتن امنيت و اسايش و توان ساختن زندگی دوباره. خانواده فاضل در مربوطه. در نهايت خود را به برلين رساندند 

کمپ اظطراری پناهجويی که يک بالون به شکل صالون ورزشی در منطقه ی موابيت بود به سر می بردند در حالی که از 

ميل به فراموش کردن ان داشتند.و  نددزندگی کردن در المان اسايش را می خواستند چرا که از اهانت و دشواری ها گريخته بو  

جدايی از ان دختر کوچک خانواده فاضل مورد تجاوز جنسی توسط يکی از ساکنين کمپ در فضای بيرونی کمپ می شود. 

تجاوزگر را به سرعت به سکوريتی کمپ تحويل داده اند. بر اساس تحقيقات انجام شده بوسيله کوپ و ريچاوت، کسانی که انجا 

و در واقع اين اتفاق به سرعت پيش امد با گفته اند در روزی افتابی اکثر ساکنان کمپ در فضای بيرون کمپ بوده اند بوده اند 

توجه به خشمگين بودن همگان کسی در انديشه به اسيب رسانی به شخص متجاوز نبود و باور و تصميم اين شده که بايد متهم را 

ست اندر بوده اند.به پليس و سکوريتی تحويل داد همه انها د  

نفر از اعضای پليس که بوسيله سکوريتی ها با خبر شده اند در بيرون از کمپ جهت امنيت مسقر  30بينندگان اين ماجرا گفته اند 

و همه می بايست سر جای خود باشند و کسی حق وارد شدن و خارج شدن از کمپ را نداشت. مکان اتفاق افتاده را مورد  بوده اند

ر دادند و از حاضران و شخص متهم سواالتی پرسيدند و شخص متهم را در جايگاه عقب ماشين پليس سوار کردند، تحقيق قرا

 سپس شليک گلوله انجام شد.

در واقع: سه نفر از پليس ها به سوی حسام فاضل شليک کرده اند، پدر که هيچ سالحی به همراه نداشت و به دختر او تجاوز شده، 

ی مرگبار او را از پشت نشان می گيرد و حسام فاضل سپس در بيمارستان پس گلوله ا لیمتجاوز نزديک شود وتنها می خواهد به 

سال داشت که بوسيله پليس مورد شليک قرار گرفت که همسر و  29از لحظاتی در بيمارستان جان سپرد، به او شليک شد و تنها 

 بچه ها تنها ماندند.

چاقو قصد حمله به متهم را داشت. اين داستان به شليک کنندگان اجازه ی ان را می دهد که گزارش پليس : حسام فاضل بوسيله 

خود را تبرئه کنند و موضوع را دفاع از خود بدانند و اين که يک شخص خشن و چاقو به دست همواره يک انسان عربی و خشن 

اين که سخنان شليک کنندگان گلوله را تاييد قرار دهد.است که ميخواهد انتقام بگيرد، نهايتا چاقو اشپزخانه ای پيدا شده تا   

با اشخاص ياری کننده در موضوع ، تصاوير و برداشتهای ديگری را برای ما بوجود می اورد که ميبايست شاف سازی پرسوجو 

اتفاق انجا بوده اند و علنی سازی مقابل دادگاه صورت پذيرد : هيچ کس از ساکنان کمپ چاقو را نديده ، انهايی که در لحظه اين 

 همگی ميگويند که حسام فاضل را مسلح نديده اند.

همکارانتان به سوی او شليک کرده ند از او دفاع کنند؟ راندازی کرده است؟ وقتی که ميخواستپرسش ما اين است: چرا پليس تي

؟را تهديد ميکرد یاز طرف حسام فاضل بود چه کس یو امن در ماشين نشسته ؟ چه خطراند؟ متهم حفاظت شده   

هان آن هستيم:ما خوا  

 شفافيت و توضيح کامل در مورد تيراندازی به حسام فاضل انجام شود.

ود.انجام شتيراندازی کرده اند  به حسام فاضل بازجويی و بازخواست قضايی بر ضد افسران پليسی که  

 اخراج کامل و فوری افسران پليس متهم انجام شود.

 

 


