
   مافی کورددا دانبن به: رۆک کۆماری تورکیا بۆ سه
  

ی رژمی عراق وتم  کی دڕندانه یه وه وساندنه ست چه  ده  لهر، من وبه مه ند ساڵ له چه
کرن  دهناچار ،ن تی تر ھه مایه و که نی رمه ، سریانی، ئهدزانم زۆر کور ، ئستاش ده جھشتووه به

،  مه حکه  ب مهو زیندانی کردنی نجه شکه ، ئه وه وساندنه  چه  له وه نهو وور بکه تا د،جبھن وت به
  . خراپتریش  وانه له یاخود شتی

.  وه و تۆقاندن بۆته وه وساندنه  تووشی چه،ر کوردبوونی به ، کورد له وه کانی بیسته دوای ساه له
 ب  یه م پرۆسه بوو ئه م ده ، به تیفه پۆزهزۆر  کارکی   که،ن که ی ئاشتی ده ئستا باسی پرۆسه

  .مژوودا تورکیا زۆرجار کوردی فریوداوه  له ، چونکه وه هییتی تورک ن حکومه الیه  له رج بوایه مه
  . م فریودانه  له ، جۆرکه یه که که انی پهکدان  چه  که، تورکیاشرجی مه

  وه کدانانه رگای چه نھا له رکردنی پرسی کورد ته سه  چاره  که،تی تورکی تبگات وه ھیوادارم ده
  وه  باسی ئه،مانی سوید رله  په کانیدا له  قسه بدو گول له رۆک کۆمار عه ھیوادارم سه. نابت

یی بیست ملیۆن کورد   مافی بنچینه ی دانبنت به وه  له شتووه  تورکیا تگه ت له سه  ده بکات که
  . تورکیا له

 ناو   بکات مافی کورد بخاته وه  باسی ئه،کانیدا  قسه گول لهبدو  رۆک کۆمار عه  سهھیوادارم
  . یی تورکیاوه ستوری بنچینه ده

 زمانی کوردی  توانت به کورد ده   بکات، که وه باسی ئهبدو گول  رۆک کۆمار عه ھیوادارم سه
  . رمی و زمانی فه  زمانی خوندن  زمانی کوردی بکات به تورکیا پویسته. بخونت

کی زۆر  یه  ژمارهی وه به ، خۆیان بگرت  له خنه  بورت رهبدو گول رۆک کۆمار عه دارم سهھیوا
ھا  روه ھه . ی کوردیان کردووه ی باسی کشه وه رئه به نھا له  ته،نووس زیندانی کراون رۆژنامه
ییان   پوانهی ژماره ی وه ، له تبگاتبدو گول رۆک کۆمار عه ھیوادارم سه.  ئازاد بکرنھیوادارم

. نووساندا رۆژنامه گرتنی   له وام بن رده  ئاوا بهناکرتنووسانداو   گرتنی رۆژنامه  له شکاندووه
 چی  کهوروپا، کتی ئه ندامی یه  ئه ت بهبت بب ونی ھه  خه  بۆ وتک که ش گونجاو نییه مه ئه

  . بنکی تر یه وه ته  نه ر به ، یاخود سهکان کورد بن منداهئیدی منداڵ زیندانی بکات، 
کانمان  می پرسیاره ن وه ھیواداری،بدو گول عهرۆک کۆمار  سه   له یه وز پرسیاری ھه پارتی سه

  . وه بداته
  

  ن سه ربوار حه
  وز  پارتی سه مانی سوید له رله ندامی په ئه
١٢/٠٣/٢٠١٣  
  

****************  
  
  



یبوون، پشتگوێ  هوز ھ ی پارتی سه و پرسیارانه  سوید، ئهمانی رله  په دا له که  دانیشتنه له: تبینی
 .ک پرسیار بکات ر پارتک رگای پدرابوو یه  ھه چونکه.  وه هراند  نهم و وه خران

 
 
 
 
 
 
 
 

Till Turkiets president : erkänn kurdernas rättigheter 
  
För många år sedan flydde jag från den irakiska regimens brutala förtryck. 
Jag vet att det ännu idag finns många kurder, syrianer, armenier samt andra 
minoriteter som också är och har varit tvungna att lämna sina egna länder 
för att undvika tortyr, förföljelse, eller riskera fängelse utan rättegång eller 
dom. Eller något ännu värre. 
Sedan 1920-talet har kurderna drabbats av den turkiska statens 
repressalier för att de har varit just kurder och inget annat. Talet om en 
fredsprocess är positivt, men det borde vara en villkorslös sådan så att 
den turkiska staten inte lurar kurderna igen som de har gjort flera gånger 
tidigare under historiens gång genom deras krav på att PKK först ska avväpnas. Jag hoppas 
att den turkiska regeringen kan komma till insikt att kurdfrågan inte löses 
enbart genom att dessa kurdiska vapen läggs ner. Jag hoppas att president 
Abdullah Gul i sitt tal i Sveriges riksdag kommer att nämna att de styrande i Turkiet nu inser 
att de måste erkänna 20 miljoner kurders grundläggande mänskliga rättigheter. Jag hoppas att 
president Gul också i sitt tal kommer att beröra hur dessa rättigheter skall lagstadgas i den 
turkiska grundlagen. 
Jag hoppas att president  Gul ska säga att kurderna ska få bedriva 
utbildning på sitt eget språk, det kurdiska. Turkiet behöver göra det 
kurdiska språket till ett officiellt språk och undervisningsspråk. Jag hoppas att president Gul 
vågar vara självkritisk till att journalister fortfarande fängslas bara för att 
de vill belysa den kurdiska problematiken samt att alla dessa snarast friges. Jag hoppas 
verkligen att president Gul inser det ohållbara och för Turkiet självt 
förödande med att ha har flest fängslade journalister i hela världen. Det är inte 
heller lämpligt för ett land som har ambitioner att ansöka om EU-medlemskap 
att hålla barn fängslade, varken kurdiska eller andra! 
Miljöpartiet har inför president Abdullah Guls statsbesök skickat in frågor 
via riksdagens talman. Jag förutsätter att vi får svar på dessa våra 
frågor. 
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