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HDP-activist Nasır Yağız, die in Hewlêr al 108 dagen in hongerstaking is, eist het einde van
de weteloze isolatie van de Turkse staat van Abdullah Öcalan en stuurde ter gelegeneheid
van ‘ Inernationale Vrouwendag’ brieven naar vrouwen in hongerstaking.
Nasır Yağız schreef aan Leyla Güven, die de hongerstaking tegen isolatie leidt, evenals aan
Sebahat Tuncel, Selma Irmak, Kibriye Evren en Dersim Dağ.
Leyla Güven is al 121 dagen in hongerstaking, Evren 83 dagen, Tuncel en Irmak 58 dagen,
en Dağ 6 dagen.
Yağız schreef zijn brieven ter ere van 8 maart, Internationale Vrouwendag.
De HDP-activist schreef aan Leyla Güven: “Het geweten, dat naar buiten kwam als een
oproep voor vrijheid en zijn toewijding aan de verdediging van sociale waarden, is het
hoogtepunt van glorie. Vrouwen zijn de leiders van het verzet dat op 8 maart groeit en alle
duisternis verbreekt.”
Aan Sebahat Tuncel en Selma Irmak schreef Nasır Yağız: “Onze kameraden zullen ons met
hun glorieuze weerstand naar de overwinning leiden.”
Aan Dersim Dağ schreef Nasır Yağız: “We zijn jong begonnen en jong zullen we slagen.Het
gedicht ‘Het einde zal groot zijn’ verlicht onze weg, versterkt ons geloof in de overwinning.
Ik feliciteer alle jonge vrouwelijke kameraden op 8 maart, Internationale Vrouwendag.
Voor Kibriye Evren schreef de HDP-activist: “Leven, jij bent de werveling van toevalligheden
en samenzweerders, jij bent de optelsom van de oneindige mogelijkheden die uit de rokken
van vrouwen stromen.” Ik feliciteer alle vrouwelijke kameraden op 8 maart,
Wereldvrouwendag , vechtend voor een gelijke en vrije wereld.
Je kameraad,
NASIR YAĞIZ
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Disclaimer: De opvattingen en meningen in dit artikel zijn die van de auteur en
weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van Koerdisch
Nieuws.

