
Fasizme Ayak Bastirmayacagiz..!!!
Artik Yeter Polis ve Gizli istihbarat Teskilatinin ve,de Mahkemelerin Fasist Nazilerle isbirligine son verilmeli..!!!

Sayin Bayan Rademacher,
iyi düsünün..!!!!

Bizler müthis irkildik bu olanlara ve ayni anda bu Canavarca yapilanlar  ve hergün
duyduklarimiz ve,de yeni yeni okuduklarimiz karsisinda. 
Bu tek tek islenen Cinayetler daha dogrusu yapilan katliamlarin Fasist Terör gruplari tarafindan planli bir sekilde en son 
10 kisinin daha öldürülmesi üzerine. Nürnberg,Münih, Kassel,Hamburg,Dortmund, Rostock, ve Heilborn,da Olanlarin 
her birinde ayri ayri Devlet elinin taa derinlerine kadar icinde olup bu Fasist Nazi Teröristerini destekledigine ve 
yapilanlarin alenen ortada olup örtbas edilemez oldugu cok net bir sekilde kendini göstermistir.

Evet biz Sikayetciyiz..!!!

Hafizamiza,da burada kaziyoruz kamuoyu önünde unutmayacagiz.!! Bu katliamlari Ülke kamuoyu önünde dahada Irkci 
bir nitelikte ve tarzda  bu Canavarca katliamin adini ( Döner Cinayetleri ) diye adlandirip tanimlamanizi kiniyoruz ve 
yine basin ve kamuoyu karsisinda 
manüpüle ederek konuyu kolayca kapatmak istediginizi,de biliyoruz.
Ayrica gösteriyorki bu Irkci,gerici,soven zihniyeti ve görüsü mesruulastirmak icin ve,de yaginlastirmak icin Almanya 
kamuoyunda ki sinsi cabalarin sonunun nelere yol acacaginin
iyice hesaplanmasi ve düsülmesi gerektiginin kanisindayiz.

Evet biz Sikayetciyiz..!!!

Biz cok kizgin bir sekilde takip ediyoruz yine ayni sekilde “ Extrem Radikalizm“ konusunda insani asagilayan ve 
Fasizan irkci tutum ve davranislarin ve girisimlerin Sol ideolojiyle bir kefeye konularak ayni katagoride ,es tutulmasina 
indirgenmesine ve,de ele alinmasina ve tartisilmasina. Buradan cikardigimiz sonuc Fasizan Terörist siddetlerin ve 
katliamlarin kolayca siradan bir vatandas tepkisiymis gibi gösterildigidir..

Evet biz Sikyateciyiz..!!!

Burada tüm kadin erkek coluk cocuk yoldaslarimizin bir cogu Almanya Devletinin Ceza yasalari tarafindan yargilanip 
cezalandirilan su an Ceza evlerinde tutuklu bulunan Egitimin Terörist örgütlenme oldugunu iddia eden ve paragraf §129 
cercevesinde ele alinarak bu yasanin Sol Eylemlere karsi silah olarak kullanildigini düsünmekteyiz,ayrica 
Antifasist örgütlenmelere karsi kullanildigini.
Ve,de bununla birlikte görüyoruzki cevremizde Fasist Nazilerin rahatca elini kolunu sallayarak gezmesine destek 
oldugunu.Üstelik daha yeni ceza evinden serbet birakilan
iyi donanmis bakimli bir sekilde sosyal görünümlü iyi korunmus beslenmis bir sekilde, bunun adina Türkiyede 
( Derin Devlet ) derler..

Evet biz Sikyaetciyiz..!!!

Görünürde Kamuyounun önünde henüz cevaplanmamis taze sorulardan biri olan (Thüringer Terör Hücresini) 
hatirlatalim,yillar önce bu Haydut Fasistler hakkinda hic anlatilmamis gibi Devlet Kurumlarina Almanya istihbarat 
teskilati Polis teskilati ve Mahkemelerde ve sanki kimsenin haberi yokmus gibi davranarak nasil bir rol oynadiklarini,da 
bilmekteyiz.

Biz hatirlatalim (Münihte Ekim Festivaline ) yapilani yil 1980 13 kisinin ölümü ve 200 kisinin yaralanmasini.

Biz hatirlatalim 1990,dan beri sokaklarda ve evlerinde Naziler tarafindan öldürülen 100,den fazla insanlari.

Biz hatirlatalim kiskirtmalarla Hoyerswerda veya Rostock,daki Iltica siginma evlerinin yine Fasist Naziler tarafindan 
yakildigini.

Biz hatirlatalim Mölln,de ve Solingende tabiiki bir evi tamamiyle yakarak bir aileden büyük kücük demeden bes kisinin 
ölümünü.

Biz hatirliyoruz, O, zamanlar,da yine ayni sekilde Anayasayi Koruma görevlileriyle Fasist Nazilerin baglantisinin 
oldugunu.

Ve,de ayni zamanda Wuppertal Polis teskilatinin sorgusuz sualsiz inanilir bir  aciklama yapmadan tipik yüzeysel 



aciklamalarla olayi gecistirip bu toplu katliami örtbas ettigini

Biz Sikayetciyiz: ayni zamanda Fasist Naziler tarafindan saldiriya ugramis ve tehdit altinda bulunan insanlari Wuppetal 
Polis teskilati korumasiz yalniz birakarak suc islemekte.
Burada  Polis teskilati ve Politika (Siyaseti) Devlet baglantisiyla yapilan sistemli bir sekilde 
Sag Siddeti ve Terörizmini öne cikararak güclendirme egilimindedir. 

Biz Sikayetciyizki: her türlü Antifasist Sosyal Insani örgütlenmelerin önünün kesilmek istenmesi ve Wuppertal,daki 
Fasist Nazilerin rahatsiz edilmeden angaje olmasini örgütlenmesini saglayarak güclenmesini saglamaya calismaktir 
yapilanlar.

Biz Sikayetciyizki:Acilan davanin örnegin Cinemaxx,daki Nazi Saldirilar hakkindaki isleme konmayan kapanan 
dosyanin bir an önce hemen isleme konulup kanitlarin toplanip sahitlerin ifadelerinin alinip gerekenin yapilmasini 
istiyoruz.

Bu arada sormak ve bilmek istiyoruz kac Güvenilir adaminiz Nazilerle birlikte calismakta,Polis Teskilatinizla isbirligi 
icinde olan kac Nazi var veya bulundugumuz sehir veya eyalet veya baska eyaletlerden olanlarla birlikte Wuppertalda 
kaci aktif  Nazi calismakta.?
Bununla birlikte Wuppertal,da da ( Thüringer Hücresi) gibi olani veya kurulmus  devletle baglantili veya baglantisiz yer 
alti örgütlenmesi varmi?

Biz tespit ettik,ki baska veya politikacilar ve diger medya gruplari bizi inandirmak icin Nazi terörüne sözde devletin 
tahammülü kalmamis acikca dogrudan Ülke sorunuymus gibi ele alindigina  ve gerekeni yapiyormus gibi göstererek 
Terörist katillerin bölge devlet kurumlarindan aldigi yardimi örnegin Nürnberg,Dortmund,Münih,te oldugu gibi örtbas 
etmeye calismasini.

Biz sadece aciklama olarak degil bu katliamin dogrudan (Thüringer Terörist Grubu ) tarafindan
oldugunu bildigimiz halde daha cok bizim icin önemli olanin ve bilmek istedigimiz Gizli Istihbarat teskilatinin,Polis 
Teskilatinin ve Mahkemelerin Fasist Nazi Haydutlari ile her yerde devlet icinde ve baglantisinin ortaya cikarilmasini ve 
son verilmesidir.

Tüm bu yapilanmalarin bir an evvel cözülmesi dagitilmasi bizim icin cok önemli.

15 Aralik.2011,de bu yüzden Wuppertal  Polis Merkezinin  önünde protesto eylemimizi 
yapacagiz,katledilenleri anacagiz,hatirlatacagiz,artik yeter bundan sonra bölge Devlet ve  Polis kurumlarini 
Wuppertal ,da yasayan insanlarin güvenligini saglamaya cagiracagiz.Her zamanki gibi Wuppertal Polis Müdürü Bayan 
Rademacher,in sözünü ettigi ve verdigi sözünü yerine getirmesini hatirlatacagiz.

Wuppertal Polisine Cagrimiz artik bu duyarsizliga son versin ve Antifasist eylemlerimizi ve calismalarimizi 
engellemekten vaz gecsin.!!!
Wuppertal Mahkemelerine Cagrimiz Wuppertaldaki Suclu Fasist Nazileri yargilamak icin artik gerekeni yapsin..!!!!
Tüm Wuppertal Halkina Cagrimiz Irkci Fasist Nazilere karsi birlikte olmaktan ve organizeli calismaktan geri 
durmayin..!!!!

Fasistlere Ayak Bastirmayacagiz..!!!
Artik Yeter Gizli Istihbarat Teskilati,Polis Teskilati vede Mahkemelerin Fasist Nazi Isbirligine Son. Verilsin.!!!
Bayan Rademacher iyi düsünün bir kere daha, bir kac defa daha, daha fazla düsünün ve iyi hesaplayin...!!!!

Miting ve Protesto Eylemi: Miting 15.Aralik.2011 Persembe Günü Aksam Saat 18:00,de 
Unterbarmen Polis Merkezi Önünde baslayip ,daha sonra 19:30,da Vohwinkel Üst Ulasim Raylari Tramvayi 
Istasyonunda baslayan Yürüyüs yapilacaktir.

Fasizme Gecit Yok..!!!
Fasizme karsi Omuz Omuza .!!!
Fasizme Ölüm Tek Yol Devrim …!!!


