Mihrac Ural ses ver!

Suriyede Kurt Azadi Partisi Baskan Yardimcisi Mustafa Juma tutuklandi. Bu ulkede
yaklasik 150 Kurt politik tutuklu var. Turkiyedeki Kurtlerin haklarinin sozde savunucusu
Mihrac Ural, 29 yildir kaldigin Suriyede Kurtlere yapilan baskilari da protesto etsene...
Bekliyoruz!
Aşagidaki Ingilizce metin, Tehdit Altindaki Hakllar Örgütünün söz konusu tutuklamaya
ilişkin açıklamasıdır. Türkçesi acele olarak yapıldı, ama anlam kayması yoktur.

TEHDİT ALTINDAKİ HALKLAR ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI

Göttingen, 13.01.2009

Suriye: Kürt politikacı tutuklandı

Tehdit Altındaki Halklar Örgütü olarak bugün Suriye Kürtleri Azadi Partisi Başkan
Yardımcısı Mustafa Juma’nın geçtiğimiz Salı günü (6.1.) Halep’teki mahkemesinden sonra
Suriye güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını öğrendik. Kürt politikacısı askeri gizli
servise çağrıldı. Partisinin verdiği bilgiye göre kendisi geçtiğimiz Cumartesi günü Şam’a
götürülmüştü. Kendisi şu anda Fira Vilistin olarak bilinen ve başkent yakınlarında olan
askeri gizli serviste tutuluyor.
Mustafa Juma Halep’in kuzey Suriye bölümünde, Kobane bölgesinde doğdu, kendisi 12
çocuk sahibidir.

Azadi Partisi, Kürt Demokratik İttifakı’ndaki (KDI) dört örgütten bir tanesidir. KDI,
Kürtlerin demokratik hakları ve ülkenin demokratikleşmesi için Suriye’deki Arap
muhalefet partileriyle birlikte barışçı yollardan çalışmaktadır. Tehdit Altındaki Halklar
Örgütü Suriye başkentindeki bütün AB ülkeleri büyükelçiliklerine mustafa Juma’nın
hemen serbest bırakılması için görüşme yapılması talebiyle bugün bir yazı gönderdi.
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Suriye’de yaklaşık 150 kürt politik tutuklu bulunuyor. Bunlardan 98inin adı tarafımızca
bilinmektedir. Suriye ile Türkiye arasındaki üç bölgede çoğunluğu oluşturan yaklaşık iki
milyon Kürt baskı altındadır. Dilleri ve kültürleriyle ilgili talepleri karşılanmıyor. 1962’deki
Araplaştırma süreci içinde 300 bin Kürt Suriye vatandaşlığını kaybetti. Tehdit Altındaki
Halklar Örgütü bu insanların Suriye vatandaşı olarak haklarının tanınmasını sürekli olarak
talep etmektedir.

SOCIETY FOR THREATENED PEOPLES
PRESS RELEASE Göttingen, 13.01.2009
Syria: Kurdish politician arrested
The Society for Threatened Peoples (GfbV) learnt today that the deputy
chairperson of the Syrian Kurdish Azadi Party, Mustafa Jum´a, was
arrested last Tuesday (6.1.) by Syrian security forces after a trial in
Aleppo. The Kurdish politician had been summoned to appear before the
military secret service. According to reports from his party the 62-year
old father was transferred to Damascus last Saturday. He is being held
at present by the military secret service in the so-called Fir´a
Vilistin near the Syrian capital.
Mustafa Jum´a was born in the north-Syrian department of Aleppo in the
district of Kobane (Ain-al-Arab) and is the father of twelve children.
The Azadi Party is one of the four organisations in the so-called Kurdish Democratic
Alliance (KDA). The KDA works with peaceful means for the human rights of Kurds in
cooperation with the Arab Syrian opposition parties for a democratisation of the
country.
The GfbV is writing today to all EU embassies in the Syrian capital with
the request that they speak up for the immediate release of Mustafa Jum´a.
In Syria about 150 Kurds are being held in prison as political
prisoners. The GfbV has the names of 98 of them. The approximately two
million Syrian Kurds, who make up the majority of the population in the
three regions on the border between Syria and Turkey, are being
discriminated or suppressed. Their rights to their language and culture
are being denied. In 1962 in the general process of Arabicisation the
Syrian citizenship of 300,000 Kurds was withdrawn. The GfbV has always
called for the restoration of their rights as Syrian citizens.
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If you have questions, please approach the GfbV Near-east consultant,
Dr. Kamal Sido, at tel. ++49 (0)173 67 33 980.
>>>>>>>>>>>>> Für Menschenrechte. Weltweit.
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