Zehra Epli herri kurduaren arnasa eta ura da,
etsaiaren aurkako amorru mugagabea!
Lili Gorria

Zehra Epli, Batman Sason barrutian jaioa, Epli Ankarako Unibertsitateko
Aholkularitza Psikologikoko Departamentuko ikaslea zen PAJKra batu zenean, 2013an.
Eplik bat egin zuen Diyarbakirreko hegoaldeko borrokekin. Bere hizkuntza,
kultura, nortasuna eta faxismoak zapaldutako bere lurren askatasunaren aurka, Zehra
Epli, herri kurdu baten alaba bezala mundura etorri zena, mende batez faxismo
turkiarraren mota guztietako zapalkuntza, ankerkeria eta sarraskiei aurre egiteagatik
epela izan zena, bere herriari gailendu zion, bere aurrekoak bezala. Sutan eta
bolboran sarraskiaren eta minaren aurka lehen aldiz korrika egin zuenetako bat izan
zen.

Hiru urtez gerrillari bezala eman ondoren, Gebzen preso hartu eta espetxeratu
zuten.

Urte bete espetxean eman eta ondoren 2016 ko azaroaren 7an, Zehra Eplik
kurduen aurkako gerra salatzeko bere burua inmolatu zuen. Turkia eta Kurdistango
gerraren aurka protesta egiteko sua eman zion bere buruari.
Txostenen arabera, Zehra Eplik (Zeynep Sason), Kurdistango Emakume Libreen
Alderdiko (PAJK) kideak, sua hartu zuen Turkiako mendebaldeko Gebze espetxean,
kurduen aurkako Turkiako gobernuaren gerra salatzeko.
Ospitalera eraman zuten arren, ezin izan zuten salbatu.
Ehunka kurduk su hartu dute aurreko urteetan Turkiako gobernuak kurduen
aurka duen politikaren aurka protesta egiteko. 1999an Abdullah Öcalan PKK-ko
buruzagia atxilotu ostean, dozenaka lagunek euren burua hil zuten.

TKP/ml espetxeko Emakumeen Batzordeak, hau idatzi zuen Zehraren
omenez, 2016ko azaroaren 22an :

“ Zehra herri kurduaren arnasa eta ura , amorru mugagabea etsaiaren aurka!.
Zehra Hevalek, 2016ko azaroaren 7an zegoen Gebzeko espetxean soka lepoan
zuela, ito nahi zuten pertsonei arnasa eman zien; Turkiako errepublika faxistak
hegoaldeko Cizreko sotoetan bizirik lurperatu zituen bere kideen ahotsa zen bitartean,
bere herrira ura zeraman bitartean, bere gorputzari eman zion suarekin sutan erre
zena, bere burua bihurtu zuen.
Zehra Heval ilunpearen aurkako argiztapenaren soldadu bihurtu zen, etorkizun
ohoragarria hutsalkeriaren aurka, nortasun nazional kurduaren alde, zapalkuntzaren
aurkako eta matxinadaren aldeko .. Uste dugu Zehra Heval bezalako herri baten
seme-alabak ez direla garaituak izango eta herri kurdua ez dela garaitua izango.
Badakigu milaka Zehra dituela. Kobanären defentsan ikusi dugu, askatasunaren
aldeko borrokalarietan, euren gorputzetan minak bildu eta tankeen azpian baitaude,
eta Arin Mirkansen ere Zehra Hevalen ekintza eta oihua historian erregistratuta geratu
den ohar bat da. Bihotz ausart eta grinatsu baten muga guztiak utzi dizkigu.
Errespetuz gogoratzen dugu eta doluminak ematen dizkiegu bere familiari,
lankideei eta gure herri kurduari. Hitz ematen dugu Zehra Heval bizirik mantenduko
dugula gure borrokan.
Zure mina begi-ninietan dago.
Zin egiten dugu.
Askatasun-irrika arinduko dugu.
Jazarpen-puntu bakoitzari “
Lili Gorria

