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Dedicamos este livro aos que tombaram
em combate na luta de libertação do povo
curdo, em especial aos mártires do Girê Sor,
que escreveram um épico com o próprio
sangue pela causa do seu povo.
Şehîd namarin!
Os mártires nunca morrem!

D
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esde que o Girê Sor faz fronteira com Avaşîn, ele é um
posto muito estratégico tanto para as forças turcas quanto para nós. Localizado na região de Basya, Girê Sor
é o lar de vários montes como Xwede, Govende, Şehit Serhat,
Xapûşkê, Helikopter, Leylek, Sivri e Çarçela, algumas das quais
estavam anteriormente ocupadas. Há apenas as águas do rio Basya entre estas áreas e o Girê Sor. Na verdade, quase todo o Girê
Sor foi cercado antes do ataque-invasão. Além disso, a agressão
do exército turco não começou com este ataque. Anteriormente,
havia uma escalada militar sem fim através de ataques aéreos, howitzers e morteiros constantemente disparados dos postos avançados. Mesmo o menor movimento ao redor do monte fazia com
que o exército turco usasse uma grande quantidade de munições
e bombardeios constantes. O exército turco estava preocupado
que o Girê Sor ainda estivesse nas mãos dos guerrilheiros.

Girê Sor e seu posicionamento militar

De um lado do Girê Sor vê-se o Govende e do outro lado
está o Çarçela. A parte voltada para Govende é como um castelo natural; é alta e tem penhascos impeditivos. A parte voltada
para Çarçela é mais plana. Girê Sor consiste em quatro pequenos
montes (gupik). Juntos eles formam o grande monte chamado
Girê Sor. Os guerrilheiros se posicionaran no primeiro monte
onde se localizam os túneis de batalha. A construção dos túneis
ali começou em 2014, começando da parte mais baixa e indo
até o topo. Esta posição estratégica de batalha era uma grande
caverna (şikeft) com três níveis e túneis muito longos. Como seus
túneis eram muito longos, cada nível era separado dos outros.
A distância entre cada um dos três níveis era tão longa que parecia um acampamento diferente em cada nível. A maioria das
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entradas também foi removida do penhasco e usada como escudo. A circulação de ar não era um problema, pois havia muitas
entradas. A estrutura da caverna era principalmente para ataques
aéreos e circulação de ar. Estes túneis foram concluídos em 7
anos graças ao suor e ao sangue de centenas de guerrilheiros. Os
guerrilheiros que estavam lá durante o ataque-invasão estavam
em suas posições há um ano. Centenas de guerrilheiros riam,
choravam, se enfureciam, gritavam, cantavam canções populares,
dançavam, sofriam ferimentos e caíam como mártires nesses túneis... Portanto, Girê Sor era como um templo com um significado espiritual, assim como um campo de batalha.

Não era apenas um monte defensivo

Em Girê Sor, havia muitas entradas e postos onde se podia proteger a própria posição e atacar as forças inimigas. Antes
do último ataque-invasão, as tropas turcas não se encontravam
em solo firme. Não era apenas um monte onde os guerrilheiros
permaneciam em posição defensiva, mas também uma posição
ofensiva onde as forças inimigas eram atingidas repetidamente.
Em outras palavras, era um castelo sublime que desafiava o armamento tecnologicamente avançado. As tropas turcas estavam
usando armas pesadas, principalmente contra o Leylek e outros
montes. Embora o inimigo realizasse ataques aéreos contínuos
após cada uma de suas ofensivas, não conseguia obter nenhum
resultado. O inimigo estava começando a se aproximar no monte
quando a guerrilha iniciou um pequeno ataque. Algumas vezes,
mesmo quando algum lixo era jogado fora, o exército turco disparava howitzers um após o outro. Um exército paranóico que
não consegue tolerar o lixo dos guerrilheiros. Além disso, os
túneis não foram muito afetados pelos ataques aéreos. Quando
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houve um ataque aéreo, as pessoas dentro não foram afetadas por
ele de forma alguma.

Havia apenas um monte para se defender

O único monte para defender o Girê Sor cercado pelas tropas turcas era o Süleyman. Girê Sor está localizado no ponto
final da província Avaşîn e sua linha de frente, razão pela qual
não havia outro monte para defender a retaguarda do Girê Sor.
Havia o monte Mamreşo, mas não estava suficientemente perto
para a defesa. Devido à sua localização, o monte está desconectado da província de Avaşîn. As forças inimigas podiam capturar imagens enquanto os guerrilheiros estavam em movimento.
Todas os montes, de Çarçel a Sivri, de Leylek a Xapûşkê, Şehit
Serhat, Helikopter e Govende, puderam acompanhar o Girê Sor
24 horas por dia. O monte era alvo diário. O exército turco atirava diretamente com tanques ou armas de campo, especialmente
quando recebia filmagens do monte Sivri. Não houve um único
dia sem o bombardeio, quer houvesse ou não filmagens, porque a
localização do Girê Sor e as ações de guerrilha estavam colocando um obstáculo para as forças inimigas. Por exemplo, enquanto
o exército turco reparava as estradas na encosta do Çarçela, os
guerrilheiros os atacavam com armas pesadas, fazendo-os parar
o que estavam fazendo.

Os preparativos da infra-estrutura material
foram insuficientes

A infra-estrutura também foi um problema devido à localização remota do monte em relação à província. Era necessário
assumir vários riscos para lidar com a infra-estrutura. Os postos
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avançados ao redor não eram diferentes dos lobos famintos à
procura de suas vítimas. Não hesitaram em atacar como bárbaros quando viram um movimento guerrilheiro. Os guerrilheiros
tinham que assumir riscos e completar a infra-estrutura ou agir
de acordo com as condições sazonais.

As condições sazonais não eram favoráveis para que os guerrilheiros completassem a infra-estrutura em 2021. Suprimentos,
munições, etc. foram parcialmente fornecidos durante os meses
de inverno, mas em geral, havia necessidade de mais. Já havia
informações de que haveria uma operação militar turca contra o
Girê Sor, portanto, algumas medidas foram tomadas. Os túneis já
eram como fortalezas; eram longos e fortes. Especialmente após
o ataque Garê, novas medidas foram tomadas de acordo com os
recursos disponíveis, mas quando o ataque em Avaşîn começou
em 23 de abril, os preparativos de infra-estrutura para esta guerra não estavam completos em Girê Sor. O que estava completo
era o entusiasmo, a assertividade e a determinação dos combatentes. Todos estavam prontos para resistir às forças inimigas sob
estas condições.

Mantenha seu coração e seu cérebro fortes

O som dos helicópteros turcos em direção ao Mamreşo na
noite de 23 de abril marcou o início de um novo processo. Quando os primeiros ataques começaram, os guerrilheiros já estavam
preparados com suas armas, posições e, o mais importante, seus
corações...
Era preciso coragem para esta guerra. Como alguém ainda
ousaria lutar em meio a toda a dor se não tivesse coragem? O
lema do líder curdo Abdullah Öcalan “mantenha seu coração e
cérebro fortes” estava na mente dos guerrilheiros.
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Quando o ataque-invasão nas áreas do Mamreşo e do Mervanos começou, todos os guerrilheiros entraram em ação. Como
os materiais explosivos eram escassos, os sabotadores estavam
desenvolvendo novas ideias e os assassinos estavam preparando
suas armas. Todas as armas foram colocadas em posição. Todos
estavam fazendo o melhor que podiam para enfrentar fortemente o ataque turco. A azáfama nos túneis para a conclusão dos
preparativos e a atmosfera dentro deles causou grande excitação. Os combatentes estavam discutindo como atingir as forças
inimigas. Os preparativos estavam sendo feitos nos túneis, e os
caças também estavam se concentrando no que poderia ser feito
em Mamreşo. Alguns diziam: ‘Vamos sair e realizar uma ação em
Sivri ou atacar a rua abaixo de Çarçela, não devemos dar descanso às forças inimigas”. Todos os combatentes tinham a vontade
e o desejo de fazer algo por Mamreşo. Guardas separados foram
colocados em cada nível e a atividade inimiga foi constantemente
monitorada. Quando se movia um helicóptero turco, os combatentes tentavam ajudar os que estavam em Mamreşo e Mervanos,
abatendo helicópteros de ataque com uma arma DShK de calibre
12,5. O objetivo era ajudar aqueles que resistiam ali, tentando
atrair a atenção das forças inimigas. Foi na verdade a forma mais
concreta dos sentimentos de camaradagem de anos, reunidos na
memória e no coração. O inimigo estava atacando em Mamreşo
e lançando tropas pelo ar, mas todos os guerrilheiros nos montes
ao redor estavam fazendo o seu melhor para atrair a atenção das
tropas inimigas.

Experiência adquirida com os conflitos

Havia muitas entradas no Girê Sor. Podia-se atacar o inimigo ou usar armas pesadas sem abandoná-lo. Por exemplo, usar
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uma DShK no Girê Sor no meio de uma operação tinha um
efeito psicológico sobre as tropas inimigas. As armas DShK de
calibre 14,5 tinham como alvo o posto avançado Sivri a partir
do Çarçela. A guerrilha às vezes atingia as estradas construídas
pelas forças inimigas para fins militares. Desta forma, tentavam
apoiar seus amigos, por um lado, enquanto se preparavam, por
outro. Os guerrilheiros estavam ganhando experiência com o que
estava acontecendo em Mamreşo. Esta era uma nova guerra, e o
inimigo estava tentando novas táticas. Os combatentes estavam
acompanhando os conflitos em Mamreşo, Zendura e Şehit Serdar e estavam tentando ganhar experiência para futuros conflitos
armados em seus próprios montes.

Heranca de Mamreşo

De 23 de abril a 3 de maio, uma resistência épica liderada por
Serhat, Rûken, Canfeda, Kamuran, Zafer, Xebat e Sarya aconteceu em Mamreşo. Sua resistência passou para nós e nos guiou.
Lutaram ferozmente para inspirar a futura resistência que viria
depois deles. Mamreşo foi o primeiro tiro da guerra em Avaşîn
e foi um golpe direto. A vitória seria deles, não importa o que
fosse. A dor vivida em Girê Sor após a resistência de 10 dias em
Mamreşo e o ataque químico do inimigo que matou os combatentes foi indescritível. Entretanto, este foi apenas o início da
guerra e eles tiveram que manter seu espírito contra o inimigo
hediondo. Depois do Mamreşo, os guerrilheiros disseram que
“responderiam com ações, não com palavras”. A ideia de retaliação foi articulada em todas as conversas e discussões.

Serhildan era um comandante de unidade. Gritava constantemente nos corredores, mudando a letra da canção ‘Berxwedana
Serdemê’ para ‘Berxwedana Girê Sor’, animando todos os seus
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amigos. Na verdade, uma retaliação guerrilheira era séria. Todos
os guerrilheiros continuavam dizendo: “Este monte será o cemitério do inimigo”.

Antes do ataque ao monte Süleyman

Os guerrilheiros, amigos, haviam deixado o monte Süleyman
durante o inverno. Muitos guerrilheiros não sabiam que o monte
havia sido evacuado porque seria retido na primavera. Armanc
e Baz estavam prontos para ir lá na primavera, e o ataque turco
começou no mesmo dia em que eles estavam a caminho de lá.
No dia seguinte, porém, eles chegaram ao monte. Ali foram feitos
preparativos, incluindo a colocação de minas. Como não havia
materiais de sabotagem em Girê Sor, foram trazidos explosivos
diretamente da região de Stûnê. O monte Süleyman teve prioridade porque havia poucos combatentes lá e era uma posição
importante. Era o monte mais alto da província e dominava especialmente sobre Basya e Stûnê. Sabia-se que o inimigo tentaria
capturar esta posição no caso de um possível ataque a Basya.

Os túneis do monte Süleyman não eram muito sólidos e tinha
apenas três entradas. Os túneis foram construídos no topo e suas
rochas estavam caindo por conta própria. Era um monte estratégico, mas era melhor deixá-lo do ponto de vista tático, por causa
das condições dos túneis de batalha. Havia poucos suprimentos,
apenas para uma única unidade até o outono. Como havia um
problema de infra-estrutura em Girê Sor, foi decidido transferir os suprimentos, materiais técnicos e munições do monte
Süleyman para Girê Sor. De cada vez, um grupo de combatentes
ia e recolhia ali os suprimentos. Havia um sério problema de
bateria naquela época. Os túneis do Girê Sor eram muito longos.
Como ninguém tinha uma lanterna, os combatentes se movimen-
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tavam contra as paredes no escuro. Os guerrilheiros tinham dificuldades nos túneis escuros. Todos iam com um isqueiro, o que
tornava impossível mover-se rapidamente nos túneis. Havia um
plano para trazer suprimentos e baterias do Monte Süleyman.
Após um ataque em Mamreşo, o acampamento Şehit Şoreş foi
cercado e os materiais necessários não puderam ser trazidos de
lá. Seriam trazidos do Monte Süleyman. Todas as noites, um
grupo de dois combatentes trazia suprimentos para o Girê Sor
nas costas. Um dia ou dois antes do início do ataque, Botan, Özgür e Baz iam ao Monte Süleyman e recolhiam baterias e outros
suprimentos.

Ataque ao monte Süleyman

Em 14 de junho, o ataque turco começou por volta das 20h00,
quando os combatentes já haviam coletado os materiais e estavam prestes a partir. As tropas turcas atacaram pela primeira vez
Girê Sor e o monte Süleyman com howitzers e tanques. Mais tarde, os caças turcos atingiram o monte Süleyman três vezes e Girê
Sor uma vez. Então o movimento de helicópteros começou, e o
exército turco pousou suas tropas cerca de 20 vezes sobre e ao
redor do monte Süleyman. Os helicópteros de ataque não bombardearam muito, mas houve muita atividade. Enquanto isso, as
forças de guerrilha também os filmavam. Os soldados turcos devem ter pensado que o monte estava vazio, assim que chegaram,
avançaram em direção as entradas dos túneis. Os soldados turcos
queriam imediatamente colocar cabos de explosivos perto das
entradas. Os guerrilheiros ativaram os explosivos que haviam
colocado anteriormente na área, e foi por volta das 05:00 horas
da manhã que os soldados turcos se aproximaram dos explosivos.
Quando passaram por cima deles, o primeiro foi detonado. 3 sol-

Girê Sor: resistência no monte Vermelho • 13

dados turcos morreram ali e todos eles caíram pelos penhascos.
Uma filmagem de guerrilha mostrou a queda dos soldados dos
penhascos após a explosão.

Os guerrilheiros permaneceram lá por dois dias. A posição ali
se tornou pequena e inadequada para uma batalha prolongada.
Havia uma que as forças inimigas ainda não tinham visto. Os
guerrilheiros lançaram bombas e entraram em conflito por determinado período. Os de Girê Sor coordenavam a ação guerrilheira de longe, transmitindo o movimento inimigo diretamente
à eles, e os combatentes aqui estavam atacando as forças inimigas.
No entanto, a decisão correta era deixar aquela posição. Avisos
eram constantemente dados para que os guerrilheiros saíssem,
e uma DShK disparava para ajudá-los a sair, atraindo a atenção
do inimigo para Girê Sor. Botan nunca foi desamparado e estava oferecendo soluções para seus amigos. Era muito criativo.
Não disseram “somos apenas três pessoas, assim não podemos
fazer nada”. Três combatentes estavam defendendo uma posição
de guerra contra centenas de soldados turcos e causando vítimas
inimigas com suas ações. Os guerrilheiros estavam atingindo o
inimigo por dentro e detonando os explosivos por fora, dando
sérios golpes contra as forças inimigas.

Eles estavam convencidos a sair

Os guerrilheiros detonaram um segundo explosivo contra o
inimigo por volta das 21:00 horas. Outros explosivos não estavam na área de cobertura do Girê Sor. Os três guerrilheiros
resistiram lá até a noite, e foram constantemente instruídos a
deixar a área. Entretanto, todos os três permaneceram determinados, dizendo que não sairiam e que lutariam até o fim. Foram
constantemente instruídos a sair de lá e também lhes foi dito que
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seriam enviados reforços. Na noite seguinte, foram convencidos
a se retirarem por volta das 20:00 horas. As tropas turcas não
haviam notado a entrada do Çarçella. Baz saiu primeiro; Özgür e
Botan foram atrás dele. Quando os guerrilheiros estavam saindo,
alguém os notou. Não tinham certeza se ele era um guarda da
aldeia ou um soldado. Özgür chamou Botan: “Fomos notados”.
Botan respondeu: “Basta se abaixar imediatamente”. Muito provavelmente era um guarda da aldeia e viu os guerrilheiros, mas
não fez nada por medo. Desse modo, desceram um nível.

Primeiro gundê herkî, depois girê sor

Foi um caminho muito difícil depois de deixar o monte. Não
foi fácil sair das linhas inimigas e percorrer aquela longa estrada
sem água no meio do verão. Como não sabiam exatamente como
as tropas inimigas estavam posicionadas na região, tinham parado em algum lugar abaixo das forças inimigas. Haviam contatado
o Girê Sor com um dispositivo sem fio. Perguntaram se havia
soldados turcos no Girê Spi. A resposta foi “sim”. Na verdade,
eles estavam a apenas 400 metros das tropas turcas, mas as forças inimigas não os notaram. Ouviram cães e soldados e mudaram suas posições sem serem capturados por uma câmera. Mais
tarde, se mudaram para o Gundê Herkî. Conseguiram chegar
a Girê Sor em segurança na noite de 17 de junho. Houve uma
grande felicidade ao chegar em Girê Sor. Sair vivo de um pequeno monte como Süleyman, com os gases químicos e as tropas
inimigas tinha um significado muito diferente.
Ganharam experiência em poucos dias com o que havia acontecido ali. Entenderam o curso de ação do inimigo. Durante este
processo, Botan sempre dizia: “Devemos chegar a Girê Sor, nossos amigos precisam de nós, devemos também levar baterias”.
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Botan foi ferido, mas qualquer um poderia ganhar grande energia de sua vontade. Özgür, por outro lado, sempre dizia: “Eu não
conseguia entender a construção destas posições, mas depois do
que nos aconteceu no Monte Süleyman, eu entendi o que isso
significava”. Agora ele insistia na construção de umposto. Agora
eles são mais experientes. Depois disso, o número de guardas foi
aumentado e mais precauções foram tomadas nas entradas. Agora estavam prontos e esperando que o inimigo viesse.
As forças inimigas sofreram um golpe no Monte Süleyman.
Havia mortos e feridos entre eles. O fato de os guerrilheiros terem conseguido sair de lá com segurança foi, por si só, um revés
para o inimigo. Por isso hesitaram até irem ao Girê Sor de Girê
Spî. Demoraram cerca de uma semana para chegar em Girê Sor.
No monte Süleyman, um explosivo foi detonado contra o inimigo, fazendo com que eles se aproximassem de Girê Sor de uma
forma muito controlada e difícil.

Girê Sor e posicionamento

Chegaram ao quarto monte depois do monte Süleyman. De
qualquer forma, a distância entre Girê Spi e lá não era particularmente grande. Mizgîn, Serhildan e Özgür permaneciam, naquele
momento, no topo. Têkoşîn, Argêş, e Zinarîn estavam na base. Botan permaneceu no nível do meio para que pudesse intervir nos
dois níveis. Delal permaneceu com Botan, não na linha de frente,
porque era jovem. Em todos os níveis, havia sabotadores e assassinos. Baz e Armanc estavam de guarda na entrada do Çarçella.
Este posicionamento estava mudando continuamente em resposta
à mudança das circunstâncias. Havia dez guerrilheiros na época.

Desde sua participação na luta até seu martírio, o Comandante de Área Botan estava sempre em Avaşîn e estava familiarizado
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com todo o terreno. Ali, aprendeu tanto a lutar quanto a comandar. Era o nome personificado da humildade e do auto-sacrifício
em Avaşîn. Ter um comandante como Botan era uma das melhores oportunidades na luta de resistência. Botan foi o que esteve
mais vinculado à sobrevivência a longo prazo desta resistência
sem uma única rendição.

Serhildan, o Comandante da Unidade, permaneceu por muito
tempo na região de Basya e era bem versado nos territórios de
Süleyman, Kartal, e Girê Sor. Deu contribuições significativas
para a construção de túneis de batalha, particularmente nas áreas
de Kartal e Girê Sor, cavando grandes túneis. Era inteligente,
empático e uma fonte de inspiração. Com suas canções e poemas,
era como se os túneis do Girê Sor ganhassem vida. Ele sempre
comandava nos lugares mais difíceis, nas encostas onde era difícil
existir, e mais ainda lutar. Tinha sentimentos muito profundos,
concentração e um espírito muito bom, além das enormes tarefas
práticas que ele assumia. Escreveu e leu belos poemas.
Zinarîn, a líder da equipe feminina de guerrilheiros, era uma
jovem comandante qualificada que respeitava a atitude e o comando de todos os guerrilheiros, não apenas das mulheres. O
método de organização de Zinarîn, a sensibilidade, a postura
pró-liberdade, a personalidade de comandante e a camaradagem
desempenharam papéis importantes na formação da resistência
do Girê Sor. Não faz muito tempo que ela se mudou para o
campo militar, mas rapidamente se tornou guerrilheira e comandou nos planaltos mais difíceis de Zagros, como o Girê Sor. A
resistência foi liderada por Botan, Serhildan, e Zinarîn. Foi a tenacidade, o espírito de apoio e a camaradagem deles que fizeram
desta resistência uma fortaleza.
Eram comandantes, mas todos ali também eram membros selecionados da guerrilha. Todos eles estavam envolvidos no pro-
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cesso como se fossem comandantes de batalha. Têkoşîn e Özgür
eram sabotadores, e Armanc, Argêş, Mizgîn, e Baz eram assassinos. Todos no monte tinham uma característica particular e um
ramo. Delal, que tinha acabado de completar um ano de luta, era
a mais nova. Era uma aprendiz rápida e ambiciosa. Havia tanto
qualidade quanto harmonia entre os guerrilheiros. No último nível, um sabotador, um assassino e uma guerrilheira que operava
armas automáticas de médio porte estavam sempre preparados.

Chegaram ao segundo monte em 21 de junho

No primeiro dia, as forças inimigas foram perseguidas através
de aberturas não expostas. Depois do Girê Spi, o inimigo avançava por terra. No dia 21 de junho, alcançaram o segundo monte
do Girê Sor. Como o movimento inimigo não era mais observável do ponto de vista da guerrilha, eles não podiam mais ser
seguidos corretamente. Foi Özgür que percebeu primeiro o movimento deles. Enquanto estava de guarda no topo, Özgür ouviu
a voz do inimigo e os viu se aproximando através de binóculos.
O inimigo estava tentando consolidar suas posições nos outros
montes antes de se aproximar do principal. Começaram a tomar
posições no segundo monte e depois se dirigiram para seu topo
onde os guerrilheiros se encontravam.

Na verdade, o inimigo não apareceu como os guerrilheiros
esperavam. Lançaram seu ataque do alto. Não podiam atacar de
baixo, sabendo que não iriam longe. Isto foi verdade até que os
túneis fossem abandonados. O objetivo do inimigo era alcançar
ele, ganhar posição e bloquear a saída. Estavam constantemente
estacionados a cerca de cem metros de distância. Foi por isso
que eles começaram seus ataques a partir do último nível. Uma
batalha estava acontecendo pela primeira vez nos túneis do Girê
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Sor, e foi a primeira experiência da guerrilha. Como resultado,
eles estavam aprendendo muitas coisas novas enquanto lutavam.
Por exemplo, o inimigo estava tentando algo novo, e os guerrilheiros estavam desenvolvendo diferentes e novas medidas para
impedí-lo. A guerra também estava criando suas novas táticas.

Eles eram numerosos

O inimigo não poderia avançar tão facilmente. Suas vozes podiam ser ouvidas do segundo monte, mas não estava claro onde
eles estavam e os guerrilheiros não sabiam que o inimigo tinha
ido tão longe. Os soldados estavam estacionados em todas as três
encostas. Chegavam por terra, e eram numerosos. Os helicópteros Sikorsky enviaram tropas no quarto monte naquela noite. Os
guerrilheiros atacaram repetidamente o inimigo através da entrada geral com balas de DShK. Como resultado, não se atreveram a
passar por ali. Estavam se dispersando e mudando suas posições
por causa dos tiros de DShK.

Mizgîn começou os assassinatos

Mizgîn sugeriu um assassinato enquanto o inimigo estava no
segundo monte. A distância era de aproximadamente 500 metros. Nos dias 22 e 23 de junho, Mizgîn realizou ali duas ações
específicas. O inimigo abriu fogo direto com lança-granadas e
armas de fogo individuais. Mizgîn realizou uma ação direcionada no outro dia, enquanto 6-7 soldados tentavam construir um
abrigo. Os soldados se aproximaram um pouco mais desta vez, e
a distância era de cerca de 450 metros. Mizgîn vestiu uma roupa
de camuflagem, pegou sua arma, foi para fora e disparou dois
tiros, matando um soldado e ferindo outro.
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Alto-falantes voando em direção aos túneis

Após estas ações, o inimigo voou em um dispositivo do tamanho de uma abelha no ar em direção aos túneis e pediu rendição
através daquela coisa. Estavam operando aquela coisa no meio do
campo e pediam rendição.

Início do primeiro confronto

No dia 23 de junho, a força inimiga chegou ao primeiro topo
e atacou naquela manhã. No segundo dia, foi notado do nível
superior que as vozes dos soldados estavam chegando bem perto.
O inimigo estava agora no topo da caverna. Mizgîn estava de
guarda ali quando ouviu um soldado dando ordens aos outros e
notou três soldados a 5 metros de distância. Quando Mizgîn levantou a cabeça, os soldados notaram o movimento e o primeiro
confronto com as forças invasoras turcas começou...

Se retiraram para o segundo monte naquela noite

Os soldados turcos abriram fogo direto na entrada. Mizgîn
também lançou uma bomba, abriu fogo sobre os soldados, e voltou para relatar. Naquele dia, Özgür, Argeş, Serhildan, e Mizgîn
estavam no nível superior. O primeiro confronto naquele dia
durou mais de 40 minutos. Os soldados estavam se mantendo
longe das entradas e atirando a uma distância segura. Naquele
dia, os guerrilheiros atiravam incessantemente das três entradas. Quando o inimigo atirava incessantemente em uma entrada,
a guerrilha atirava de outra. O inimigo ficava atordoado e não
tinha ideia de onde vinham as balas. Quando descobriram no
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primeiro encontro que Girê Sor não era um alvo fácil, eles se
retiraram para o segundo monte naquela noite. Após o anoitecer,
tanto o inimigo quanto a guerrilha cessaram. Houve confrontos
esporádicos durante os dias seguintes, especialmente à noite. As
noites eram cada vez mais repletas de confrontos.

Queríamos evitar usar muita munição

A maioria das armas da guerrilha eram bombas. A guerra foi
incrivelmente feroz nos primeiros momentos, e o som da luta
nunca parou. Como resultado, a atmosfera era diferente. Alguns
guerrilheiros atiraram no inimigo, enquanto outros tiravam munições e descobriram o inimigo, e enquanto tudo isso acontecia,
as lições aprendidas foram transmitidas e novas medidas foram
implementadas. Havia uma mobilidade emocionante no interior.
Todos estavam se encorajando mutuamente. Cada guerrilheiro
fez um esforço para implementar seu ramo. As munições não
eram para ser desperdiçadas, mas os dedos não podiam ser tirados do gatilho. No primeiro dia, o inimigo começou a lançar
bombas a partir da entrada superior e os explosivos estavam
caindo quando as entradas foram empurradas. Por exemplo, o
fluxo de ar era muito forte e ia de cima para baixo. Após as
explosões, o pó, a fumaça ou os gases utilizados desceram imediatamente ao chão. O primeiro dia foi inteiramente dedicado ao
combate porque o inimigo ainda não havia se preocupado com
explosões e gases químicos.
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A afirmação era excelente,

mas também havia desvantagens

A afirmação dos guerrilheiros foi surpreendente: “Vamos esmagar completamente o inimigo em Girê Sor”. Eles cumpriram
suas tarefas sem hesitar, não importava o que acontecesse. As
relações de amizade dominavam toda a estrutura e as relações
adnimistrativas. Cada guerrilheiro tomou a iniciativa de compartilhar seus pontos de vista e participar. Tudo o que era necessário
foi feito.

Por causa da localização de Girê Sor, havia vários inconvenientes. Por exemplo, durante o ataque a Mamreşo, havia guerrilheiros no campo que eram coordenados a partir dos montes
vizinhos. Havia também ações externas. Isto era uma grande vantagem para a resistência de Mamreşo. Os do Girê Sor se prepararam para tudo. Entenderam que não haveria reforços externos
e que uma guerra terrestre não seria travada. Girê Sor estava
agora sob cerco depois que o inimigo tomou conta de Mamreşo.
Havia apenas uma maneira de entrar de fora, mas era difícil
chegar lá. Já estavam cientes de que ninguém podia coordenar de
fora, e que nenhuma intervenção ou ação externa seria tomada.
Estavam sozinhos agora. Estavam discutindo as condições entre
si. Às vezes, diziam: “Resistiremos até o outono, e se não houver
intervenção externa nas chuvas, sairemos dos túneis e tomaremos ações eficazes contra o inimigo”. Portanto, não importava
qual fosse o trabalho, ninguém se opunha, e eles cumpriam com
sucesso cada tarefa dada.
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O inimigo está usando gás agora,
mas nós estamos bem

Um grande dispositivo estava lendo a mensagem para o Girê
Sor. A data era 24 de junho. Durante a leitura da mensagem, o
inimigo atirou algo de cima, o que foi respondido por um tiro.
Então, eles detonaram o que atiraram. Conduziram outra explosão 20 segundos depois. Quando o inimigo empregou produtos químicos, provocaram uma segunda explosão, aumentando
a pressão e permitindo que todo o gás entrasse como resultado
da pressão. Sabia-se na época que o inimigo escutava o grande
dispositivo. O inimigo estava usando gás, e a guerrilha queria
que o inimigo soubesse que seus esforços eram inúteis. Agiram
rapidamente e começaram a conversar através do dispositivo.
As passagens estavam cheias de gás, mas Botan gritava através
do dispositivo: “O inimigo agora está empregando gás, conduzindo explosões, mas nossa condição é boa, não somos afetados
de forma alguma”. Na época, o inimigo estava usando produtos
químicos pela primeira vez.

Era doce como açúcar com um odor de açúcar
queimado e cor verde

Os primeiros explosivos químicos que utilizavam tinham um
odor a açúcar queimado, tinham um sabor doce como o açúcar
e tinham a tonalidade verde. Foi descoberto que se tratava de
uma arma química. Também era conhecido por emitir odores
agradáveis para evitar o incômodo odor das armas químicas. Têkoşîn exclamou, “Camarada, quão maravilhoso é o cheiro disto?”
quando sentiu pela primeira vez o cheiro de gás, porque não
percebeu que se tratava de um químico. Botan estava avisando
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os guerrilheiros, dizendo: “Abaixe a cabeça, você vai sufocar, não
é brincadeira, você será ferido se não levar a sério”. Foram, de
fato, afetados mais tarde. Um ficou entorpecido e exausto como
resultado do gás que o inimigo usava. Ao mesmo tempo houve
resistência na área do Werxelê, e uma ligação foi formada entre
eles. Os guerrilheiros da área também foram avisados para serem
cautelosos. Estavam trocando informações sobre as medidas. O
nível superior era pequeno e a ventilação era inadequada. Como
resultado, os gases utilizados naquele nível tiveram efeito. Os
guerrilheiros estavam descendo, mas Botan não estava. Eles arrastavam para baixo do topo.

Vigilância através as entradas não expostas

Os túneis do topo eram perpendiculares, o que era uma desvantagem. Mesmo durante o dia, o inimigo ficava a pelo menos 50 metros de distância dele. Eles também estavam lançando
bombas de gás à distância. Quando os guerrilheiros chegaram
para colocar explosivos na entrada do topo, notaram que a frente
estava repleta de pedras. No entanto, não havia pedras lá anteriormente. O inimigo estava colocando sua distância à prova atirando pedras de longe na entrada. Quando atiraram uma bomba,
o fizeram à distância. As vozes dos soldados podiam ser ouvidas,
às vezes. Falavam turco, mas também havia guardas de aldeia que
falavam curdo e tinham sido trazidos de várias áreas do Curdistão. A câmera externa havia sido destruída, e o inimigo estava
sendo rastreado com binóculos através de entradas não expostas, mas nem todos os montes eram visíveis. O inimigo também
começou a empregar spray de pimenta. Era a primeira vez que
se lutava nos túneis, portanto, havia algumas inexperiências. Ao
mesmo tempo, a experiência estava sendo adquirida com base
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na orientação do inimigo. Por exemplo, o inimigo atacava principalmente durante o dia. De acordo com eles, os guerrilheiros
estavam inventando novos métodos.

Concordamos que não poderíamos ficar no topo

O inimigo lançou ataques na primeira semana. Em Mamreşo,
Mártir Serdar, Werxelê e Süleyman, eles usaram gás pimenta
extensivamente. Em Girê Sor, também usaram gás, explosivos
e produtos químicos poderosos. Houve grandes consequências
após a primeira semana. No final da primeira semana não havia
guerrilheiros que fossem suficientemente fortes para chegar até o
topo. Todos eles eram fracos e frágeis. Botan não tinha intenção
de sair do topo; ele estava firme. O inimigo também estava lutando; eles estavam hesitantes em se aproximar da entrada e estavam
atirando a uma distância segura. Os guerrilheiros concordaram
que não podiam ficar no topo por muito mais tempo. O inimigo
tinha uma fortaleza ali, e os túneis eram verticais. Como a guerrilha tinha se debilitou em consequência dos gases, foi decidido
fechar o nível do topo com o consentimento da maioria. A sede
também foi informada da decisão.

A cada dia, o inimigo usava mais gás químico e spray de pimenta. Para fechar o local, os guerrilheiros puxavam o solo pedregoso para baixo da entrada de Çarçella. Este trabalho era bastante exaustivo. O inimigo estava se aproximando deles, e eles
estavam sem energia devido à falta de suprimentos. Não sobrou
nada no topo.
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O jogo das entradas

Mizgîn e Baz foram afetados e caíram um dia quando o inimigo
usou gás extremamente forte. Felizmente, pessoas da área de Cizre
de Şırnak que tinham experiência anterior com gás lacrimogêneo
estavam entre eles. Sugeriram que limão, água-de-colônia e açúcar
eram eficazes contra o spray de pimenta. Quando não conseguiam
respirar, despejavam água em seus rostos primeiro. Quando as
coisas pioraram, Mizgîn lembrou-se do que os habitantes de Şırnak haviam dito e trouxeram água de colônia. Voltaram a si como
resultado da água de colônia. Então todos se acostumaram ao
spray de pimenta, e isso se tornou comum. Depois que os guerrilheiros deixaram o topo da montanha, o inimigo estava se concentrando não no topo, mas na entrada de Çarçella.
As forças inimigas não estavam se aproximando de todas as
entradas de uma só vez, mas avançando constantemente. Também estavam sendo atacados na entrada de Çarçella, que, no
entanto, era um dos pontos fracos da caverna. O inimigo podia
dominar e atacar ali. Os guerrilheiros fecharam-na, mas sempre
que o faziam, o inimigo a abria novamente por meio de explosões. “Se for o caso, deixe a entrada aberta e nós os atacamos a
daqui”, disseram os guerrilheiros. Desta vez, o inimigo chegou e
fechou a entrada sozinho. Em outras palavras, tornou-se um jogo
constantemente jogado.
Durante o dia, o inimigo atacou fortemente e depois recuou
durante a noite. Baz permaneceu perto da entrada de Çarçella,
que estava fechado por três metros. Toda vez que era fechado,
verificava-se para ter certeza. O inimigo estava bombardeando
ali usando B7 e BKC, e o cheiro de TNT era muito forte; os
guerrilheiros também foram afetados. O inimigo fez algumas detonações depois de fechar a entrada de Çarçella, e como a terra
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não era firme, fechava sozinha toda vez que havia uma explosão.
O inimigo permaneceu em silêncio por muito tempo depois de
fechar estas duas entradas. Até o dia 6 de julho.

Ninguém concordou em sair

Após o fechamento do topo, foi realizada uma revisão geral
com a participação de todos os guerrilheiros da região. Botan
declarou que a situação poderia piorar, que havia um déficit de
abastecimento, que eles não deixariam o monte mesmo que os
suprimentos se esgotassem, que eles conseguiriam mesmo que
fosse apenas com água adoçada, e que qualquer um que não estivesse preparado para estas situações deveria avisá-los com antecedência.
Botan já estava considerando a exclusão de um grupo devido à
falta de suprimentos. Aqueles que desejam sair podem falar mais
alto, disse ele. Ninguém ia desistir do monte. Todos se revezaram
para falar, declarando que iriam resistir até o final e expressando
seu compromisso. Todos juraram novamente depois de chegar a
um acordo. Botan, ao fim, não mandou ninguém embora quando
observou esta tenacidade. Botan queria mandar Delal embora
porque ela era nova, mas ninguém queria sair, então ela ficou lá
até o último dia.

O envenenamento e o martírio de Baz

Havia um plano para reabrir a entrada de Çarçela e realizar
ações lá, mas o solo estava mudando continuamente, tornando
difícil cavar. Em 6 de julho, Delal estava de guarda na entrada
de Çarçela. Ela veio para relatar depois de ouvir os passos das
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tropas. Baz e Serhildan correram para cima com seus rifles na
mão. O inimigo realizou uma detonação justamente quando Baz
se aproximou das barricadas e procurou ouvir. Baz foi afetado
apenas pela pressão e pelo gás. Com a explosão naquele dia, o
inimigo também utilizou gás químico. Este gás tinha um odor de
alvejante e era de cor branca.

Baz não estava muito mal no início; ele simplesmente perdeu o
apetite e não conseguia comer, mas estava bem de maneira geral.
Mas não conseguia dormir, e seu peito sibilava muito enquanto
inspirava. Baz estava tendo dificuldade para respirar depois das
22h, e era como se estivesse sufocando. O profissional de saúde
Armanc foi chamado. Seu coração estava acelerado. Seu pulso
era forte, errático e rápido. Baz recuperou-se um pouco quando
Armanc lhe deu uma injeção. Ele queria se levantar por volta
das 5:00 da manhã, mas não conseguia se levantar por mais que
tentasse. Foi demais para Özgür e Mizgîn também. Ele apenas
bebeu muita água. Tinha consumido uma grande quantidade de
água até duas horas antes de seu martírio. Armanc foi chamado
mais uma vez quando Baz ficou indisposto. Os guerrilheiros estavam todos reunidos ali. Baz desmaiou antes de Armanc chegar.
Mizgîn esbofeteou-o algumas vezes para despertá-lo, mas tudo
o que podiam ver era espuma amarela derramada de seus lábios
e nariz, e muito barulho vindo de seu peito. Baz tinha caído um
mártir quando Armanc chegou. Ele aplicou a reanimação cardiorespiratória (RCP) várias vezes, mas não houve nenhuma reação.
Suas pupilas tinham ficado escuras e seu pulso tinha parado. Armanc estava tanto fazendo RCP enquanto chorava sem parar.
Apesar de já ter tombado, ele continuou a aplicar a RCP por dez
minutos sem intervalo. Botan tentou parar com isso, dizendo:
“Armanc! Baz caiu mártir!”. A amizade de Armanc e Baz era diferente, e em Süleyman eles estavam tão acostumados um com
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o outro quanto estavam sozinhos ali. É por isso que ele achou
muito difícil aceitar.

O local com o nome dele

Eles ficaram profundamente entristecidos com a morte de
Baz, e o silêncio reinou no acampamento por uma semana, mas
se esforçaram para superá-lo. Os guerrilheiros planejavam enterrar Baz do lado de fora, no chão perto da entrada principal,
mas o inimigo poderia vê-lo ou o avião poderia atingi-lo. Então
decidiram enterrá-lo em um local diferente, que recebeu o nome
dele, como “Placa do Mártir Baz”. Seu nome e sobrenome foram
escritos em uma caixa que foi colocada na ponta de sua cabeça.
Era esperado que se as tropas de ocupação partissem ou a situação melhorasse, ele poderia ser levado daquela área.

Ele estava com Mam Zeki quando morreu

Baz veio de Gever (distrito de Yüksekova, Hakkari). O jovem
combatente foi treinado em Zap e permaneceu em Shengal com
Mam Zeki. Ele foi ferido no ataque que resultou no martírio de
Mam Zeki. Foi treinado e trazido para o monte após o tratamento. Era um guerrilheiro experiente.

Quando voltou para o monte, se estabeleceu na frente Basya,
no Süleyman, e permaneceu lá por dois anos. O Monte Süleyman
era o monte fronteiriço da província. Não havia idas e vindas;
talvez uma vez por ano, alguém da administração viesse. Estava
muito longe da província, mas Baz reivindicou este monte com
unidades muito pequenas em condições às quais nem todos podiam se adaptar rapidamente. Mesmo quando se via Baz, podia-
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-se ser animado e era possível discutir e compartilhar qualquer
coisa com ele. Estava sempre aberto a discussões. Principalmente,
apesar dos imensos desafios e impossibilidades em Süleyman,
Kartal e, mais recentemente, Girê Sor, ele fez um esforço inigualável e o levou até o limite.

Nem o primeiro nem o último mártir

Baz foi a primeira vítima na caverna, o que, naturalmente,
teve efeitos sobre seus companheiros, mas incutiu em todos eles
um sentimento de vingança. Todos entenderam que Baz não foi
nem o primeiro nem o último mártir. Seus corações haviam sido
endurecidos, sua raiva havia crescido, e todos queriam se mover
e atacar o inimigo. Botan estava tentando manter as explosões
emocionais a um nível mínimo.

A entrada de Çarçela foi completamente reforçada. Presumiu-se que as explosões não teriam mais efeito sobre ele. Em todo
caso, o inimigo não realizou uma detonação lá até o último dia.
Os dias seguintes foram relativamente calmos. Quando o inimigo
conduziu uma explosão no topo, não houve resposta a partir daí.
Eles não se envolveram muito. Também poderiam tê-la destruído
completamente porque ninguém foi ao topo depois que aquela
entrada foi fechada. O domínio sobre o topo não existia mais.
O domínio sobre o inimigo diminuiu uma vez que a entrada de
Çarçela foi fechada.

Mais tarde, em 13 de julho, o inimigo empregou produtos
químicos extremamente letais através da entrada de Çarçela, e
apesar de várias tentativas, o gás não escapou dos corredores por
cerca de uma hora. Cheirava e tinha gosto de açúcar, exatamente
como da vez anterior.
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Os gritos podiam ser ouvidos dos túneis

Depois que a guerrilha fechou a entrada de Çarçela e a do
topo, o inimigo passou para a linha de frente voltada para Govende. O som dos soldados podia ser ouvido do topo, mas eles
não poderiam prosseguir de lá. Porque precisavam pendurar-se
dali com cordas. Um dia, notou-se que um soldado de fora estava dirigindo outro soldado. Um soldado estava tentando enviar
explosivos para dentro. De repente, cheirava a produtos químicos. Eles desencadearam a explosão, mas como suas cordas eram
insuficientes, eles não podiam entrar, e a guerrilha não foi muito
afetada. Então eles se dirigiram para os túneis de posição no
nível do meio. Era um túnel, mas tinha a forma de uma posição.
Um túnel, por exemplo, tinha de 6 a 7 janelas. Os guerrilheiros
que construíram os túneis fizeram uma janela que lhes permitia
observar cada posto avançado. Um deles não viu Leylek, outro
o Xapûşkê, outro o Helikopter, e outro o Govende. Estas entradas haviam sido atingidas por jatos anteriormente. As explosões
estavam se tornando cada vez mais poderosas. Ocasionalmente
usavam explosivos pesando 50 libras. Os guerrilheiros frequentemente usavam granadas para atingir o inimigo. O inimigo era
emboscado, e os explosivos eram detonados quando os passos
eram ouvidos. O inimigo estava estacionado na localidade do
Mártir Tekoşîn. Os guerrilheiros estavam atirando bombas no
inimigo do lado de frente para a área de Leylek, na esperança de
interromper seu posicionamento. Podiam fazer isso facilmente
com fogo de varredura. Os gritos das tropas enchiam os túneis
cada vez que uma bala ou bomba era disparada.
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Armanc foi o primeiro a ser ferido

Um dia, Armanc e Serhildan estavam de vigília das 10:00
às 12:00. A voz do inimigo podia ser ouvida vindo através da
entrada do Mártir Tekoşîn. Eles foram para lá porque tinham a
possibilidade de sair através da posição do Leylek. Foram para
fora, lançaram bombas, abriram fogo e voltaram para dentro para
chamar a atenção do inimigo. Girê Sor estava sendo vigiada por
aqueles que estavam no Monte Leylek porque eles saíam regularmente e atiravam de lá. Fizeram uma explosão depois que
Armanc ficou ali por um pouco. Presumiu-se que os tanques tivessem sido atingidos, mas Armanc se jogou para dentro, sem ferimentos. Serhildan atirou uma bomba e abriu fogo para responder após a explosão. “O inimigo está do lado de fora procurando
seu cadáver”, disse Serhildan a Armanc, brincando, enquanto ele
voltava para dentro. Armanc estava no penhasco, e o inimigo
havia detonado um explosivo, assim como estava no precipício.
Enquanto o inimigo supunha que Armanc havia caído, graças à
sua agilidade, ele se jogou para dentro, apenas um de seus sapatos
caiu no penhasco.
Quando o inimigo chegou ao local, houve explosões frequentes. Armanc sofreu o primeiro ferimento. O dia 20 de julho foi
a data. Ele foi ferido em consequência da explosão do inimigo
quando estava a caminho para verificar as posições. Têkoşîn e
Özgür correram até ele. A pressão rasgou todas as roupas de Armanc em pedaços. O escoltamos até um local e quando ele teve
dificuldade para se mover nos corredores, Têkoşîn o pegou e o
levou para o esquadrão. Seu olho estava inchado, machucado e
em mau estado. Ele sempre tentava estar animado.
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Serhildan foi ferido dois dias depois

Dois dias depois, a guerrilha faria uma mina semelhante a uma
granada e a jogaria em direção ao inimigo. Serhildan planejava
atirar a mina, enquanto Mizgîn a detonaria. Quando eles iam
fazer isso, descobriu-se que o inimigo tinha colocado explosivos
nos sacos e os tinha amarrado a entrada do Leylek. Serhildan
colocou sua cabeça nos braços e se atirou ao chão quando uma
explosão ocorreu e o deixou ferido. Têkoşîn e Botan o carregou
para um local. Havia um grande carrinho amarelo nas proximidades. Esse carrinho havia se transformado em uma ambulância por muito tempo. Quem se machucou foi carregado naquele
carrinho e levado para os esquadrões. A pessoa que dirigia o
carrinho estava fazendo um barulho de ambulância e gritando
“primeiros socorros, primeiros socorros” nos corredores. Apesar
dos ferimentos e dores no Girê Sor, o sucesso foi demonstrado
para aumentar o moral, mesmo em meio a toda a negatividade.
Como resultado, os ferimentos tiveram pouco efeito em suas
psicologias. Serhildan foi ferido em várias partes de seu corpo.
Ele tinha várias feridas profundas, a mais grave das quais era
o sangramento interminável em seu braço. Durante um longo
período, ele não conseguia se levantar, mas estava consciente e
capaz de falar. Esta foi a segunda vez que alguém ficou ferido.
Serhildan não conseguia se recuperar rapidamente porque havia
perdido muito sangue, e ficou deitado no chão por muito tempo.

Botan foi ferido por um míssil

Botan estava a caminho para verificar a posição na semana
seguinte quando o inimigo lançou um míssil do monte Leylek
e atingiu a entrada de Leylek. Botan desafiou seu medo e saltou
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cerca de 10 metros abaixo, desabando sobre o muro. Botan era
forte até a alma. Ele mesmo voltou antes que os outros pudessem
pegá-lo em seu estado ferido, para que eles não viessem para
pegá-lo. “Estou bem, deixe-me em paz”, disse ele àqueles que se
aproximaram. Ele se levantou e foi para o esquadrão. Era muito
forte, nunca desistiu. Sabia que os guerrilheiros estavam ganhando força com ele e que ele precisava se recuperar imediatamente.
Alimentos separados eram servidos para os feridos, mas Botan
não aceitou. Este ‘alimento especial’ era halva de farinha com um
pouco de chá derramado nela, para que não fosse muito pesado
para os feridos. Nós dissemos: “Este é um alimento especial para
os feridos”. Botan não queria nem isso. Ele tinha uma orelha
rompida e estava tendo muitos problemas com o peito, mas logo
se recuperou. Agora que ele estava proibido de ficar em vigília, o
provocavam dizendo: “Camarada Botan, o inimigo sentiu sua falta hoje”. E ele respondeu: “Eles não puderam fazer nada durante
12 anos, e não poderão fazê-lo agora”.

Botan era tudo para Girê Sor

Todos foram afetados quando Botan foi ferido porque ele era
a vanguarda da guerra. Este ferimento teve um impacto negativo
sobre o humor de todos. Botan, por outro lado, se recuperou
logo e voltou a se juntar com o mesmo zelo e paixão. Botan já
havia sido ferido antes. Tinha um ferimento no joelho, estava
cego em um olho e faltavam-lhe dois dedos na mão direita. Ele
estava ferido praticamente em todo lugar em seu corpo. Não
permaneceu inativo nem mesmo por um dia. “Tenho que estar
entre meus camaradas”, disse ele. Ele era o comandante de área
e o comandante máximo, bem como um cozinheiro e um trabalhador da saúde às vezes. Em resumo, era tudo para Girê Sor.
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Estava em todas as tarefas, e todos os guerrilheiros estavam lá
para ajudá-lo da maneira que pudessem. Por exemplo, quando
os sons das tropas eram ouvidos, Botan era sempre o primeiro a
mover e lançar bombas sobre o inimigo.
Não deixava os guerrilheiros saírem, mas ele estava sempre
em movimento. “Você dá as ordens, mas as faz você mesmo”.
Você é nosso comandante, se algo lhe acontecer, não poderemos
aceitar isso”, disseram-lhe os guerrilheiros, ao que ele respondeu:
“Vocês são todos militantes apoístas, todos vocês têm uma força
de vontade notável. O farão novamente, mesmo que algo de ruim
me aconteça. Aconteça o que acontecer, não devemos nos deter,
pois o inimigo é tão covarde que mesmo que ouça um amigo
respirando nestes túneis, não poderá se aproximar de nós”.

Meio saco de arroz, um pouco de farinha
e um saco de feijão

Depois que Baz caiu mártir, a entrada de Çarçela foi fortificado e raramente foi usada. Era bem conhecido que naquela
caverna, o inimigo não podia atacar todos os níveis ao mesmo
tempo. Como as posições do nível médio eram penhascos, os
soldados não podiam entrar ou sair; em vez disso, começaram a
detonar explosivos com cordas. Botan e Delal ficavam geralmente no nível do meio e nunca dormiam. Estavam continuamente
levando comida, e a comunicação ficava aberta 24 horas por dia.
Estavam encarregados de tudo o que dizia respeito à guerrilha.
Eram chamados de “nossos coordenadores de guerra”. “Esta área
está sob nosso controle. Se as tropas descerem para este nível,
nós as tomaremos pelos pés e as puxaremos para baixo; este nível
agora é uma questão de honra”, disseram eles. Delal era jovem e
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enfrentava o inimigo pela primeira vez, no entanto, estava ansiosa e assertiva.

A cada quatro dias, uma fogueira era acesa. Não havia suprimentos a serem encontrados. Para consolar seus camaradas, Botan costumava dizer: “É inútil comer demais para ganhar energia,
etc.”. No final do dia, nosso corpo recebe o quanto precisa, quer
comamos um prato ou uma colher de comida”. Botan cuidava da
logística. Apenas meio saco de arroz, alguns poucos punhados de
farinha, um saco e meio de feijão ficou. Essa foi a extensão dos
suprimentos, nada mais. A sopa de arroz estava sendo preparada,
mas com muita água. Ele estava comendo algo apenas para se
manter de pé e ficar de olho nas coisas. Ninguém comia para
ficar cheio. O açúcar e o sal eram inexistentes. Acostumamo-nos
a que todos os pratos fossem sem sal. Quando os feijões estavam
cozidos, não estavam muito cozidos, Botan disse que era o suficiente “desde que fosse comestível” e colocou um pouco de pasta
de tomate nele. Somente os feridos eram tinham vantagens. Costumávamos cozinhar pilaf para eles a partir do pequeno bulgur
poupado para eles.

Todos os guerrilheiros ganhavam força com ele

Botan sempre afirmou: “Mesmo que algo nos aconteça aqui,
a organização nos comemorará e dirá a outros guerrilheiros que
vivemos e resistimos com o espírito de Kemals e Zîlans. Eu nunca
gostaria que meus amigos ficassem presos neste círculo inimigo,
especialmente sem comida, mas se mantenham de pé pelas avaliações da organização”. Ele não estava apenas afirmando estas coisas
para animar a guerrilha; ele realmente acreditava nelas e era muito apaixonado por elas. Por acreditar nisso, os guerrilheiros eram
mais ligados à ele. Com Botan, os guerrilheiros ganharam força.
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A escassez de suprimentos não era problema. Ninguém se preocupava e ninguém dizia que não conseguia aguentar sem suprimentos. Uma pequena quantidade de soro de leite foi guardada à
parte para casos de envenenamento. A comida já era muito pouca,
e ninguém conseguia se fartar dela, mas eles tentavam se encorajar, bebendo o soro de leite por ayran. Botan tinha se tornado um
instrutor de vida, refutando todas as noções que as pessoas pensavam ser verdadeiras. Seu compromisso, paixão e perseverança lhe
permitiram fazer o aparentemente impossível. Era extremamente
inteligente e estava sempre mentalmente ativo.

O ferimento de özgür

Pouco tempo depois da lesão de Botan, a densidade do inimigo diminuiu. O inimigo estava agora concentrado no posicionamento no monte, tentando selar a entrada principal. A maior
parte do fluxo de ar era fornecido através dela. Todos os dias, o
inimigo empilhava terra, e os guerrilheiros iam lá todas as noites
para abri-la. Quando o inimigo detonou um explosivo no lado
do Mártir Tekoşîn, a entrada foi aberta. Os guerrilheiros disseram que não voltariam a fechá-la e que, se chegassem, seriam
bem recebidos. Queriam realizar ações lá de qualquer maneira. O
contato com as frentes superiores foi perdido depois que o topo
foi fechado, e não se sabia o que o inimigo estava fazendo.

Enquanto Özgür tentava seguir o inimigo no dia 20 de agosto,
uma explosão ocorreu exatamente quando ela estava esticando
a cabeça. A pressão a prendeu sob os sacos. Devido à poeira,
nada podia ser visto, e Botan chegou quando os sacos sobre ela
estavam sendo levantados. “Não faça barulho para que o inimigo
não saiba que você está ferida”, disse ele. Os guerrilheiros tinham
colocado caixas de pasta de tomate de forma a fazerem barulho
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quando o inimigo chegasse. As caixas saltaram com a pressão da
explosão e a cabeça de Özgür foi gravemente ferida por elas. Seu
rosto inteiro estava enegrecido e queimado. Özgür foi novamente colocada na famosa ambulância e transportada para a unidade
geral conhecida como a unidade de primeiros socorros. O humor
dos feridos era o que os mantinha em tais situações.

Os guerrilheiros tinham pouca experiência com o uso de explosivos do inimigo. Muitos foram feridos até se acostumarem
com suas táticas. Não tinham muitos suprimentos médicos com
eles. Estavam puxando lonas dos esquadrões, costurando-as com
cabos e usando-as como sacos. Quem descia para ficar de guarda
tinha que costurar sacos. Havia numerosas explosões ocorrendo
na área, e este foi o momento em que ocorreu o maior número de
feridos. Os suprimentos médicos estavam acabando. Todos foram
usados quando Serhildan foi ferido. Devido à escassez de suprimentos, eles cortavam e usavam as camisetas inferiores pedaço
por pedaço para limpar as feridas e as usavam como curativos.

Não vamos nos render

O inimigo não podia chegar muito perto, já que estava usando muitos explosivos de suas posições. Também lançava mísseis.
Como o fluxo de ar no local era para fora, quando usavam gás ou
produtos químicos nesta região, tudo voltava para eles. Como resultado, não usaram mais gás, o que beneficiou a guerrilha. B7 e
lança-granadas foram disparados em direção ao topo da entrada
principal, tentando impedir que trabalhassem em suas posições.
A desvantagem das posições era que eles não se protegiam
porque estavam todos ao lado uns dos outros. A cobertura também não protegia as outras entradas, embora não estivessem em
pé, o que era uma vantagem. Eles também faziam muitos pedidos
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de rendição durante essas operações. Falavam curdo às vezes, e
Baz tinha até ouvido alguns soldados falarem árabe. Os guardas estavam gritando enquanto atravessavam o monte. Tinham
chegado durante a vigília de Zinarîn e Özgür. Falavam curdo,
embora soasse próximo ao curdo de Adıyaman. Os penhascos
eram altos, e eles gritavam de lá. O pedido de rendição deles
foi respondido assim: “Somos militantes do líder Apo, e nunca
desistiremos. A rendição é traição; nós somos os defensores de
nosso povo”.
Depois de um tempo, o inimigo abriu a posição do Mártir
Têkoşîn, que anteriormente estava fechada. Havia piadas sobre
ela: “O que é isto? Nós abrimos posições, e o inimigo as fecha. O
inimigo fecha as posições, nós as abrimos”.

Começaram a vir em direção a entrada inferior

Após se posicionarem na entrada, os soldados turcos planejavam atacar através da entrada inferior. Afastámo-nos da entrada
principal e atacamos a superior duas vezes com o B7. A arma
Zagros também foi usada para atirar nos Cobras através da mesma entrada. Queriam chegar nesta entrada porque a posição do
inimigo no topo estava obstruída. Queriam reforçar sua posição no topo, mas não estavam perto de passar pela entrada. Sua
distância era grande demais para que explosivos ou gás fossem
eficazes. Com cordas, só podiam lançar explosivos. Seu objetivo
era governar de longe e impedir que os guerrilheiros viessem
para lutar. Quando o inimigo chegou, foram os guerrilheiros os
primeiros a atacar. Por isso que se colocaram secretamente ali e
plantaram seus franco-atiradores. Os guerrilheiros não estavam
mais saindo daquele local. Uma área florestal ficava a 150 metros
da entrada. O inimigo estava lá. Alguns dias depois, despachou

Girê Sor: resistência no monte Vermelho • 39

seus franco-atiradores para a entrada principal. Quando Özgür
olhou a partir dela com seus binóculos, notou dois franco-atiradores camuflados. Era 8 de agosto.

Esta entrada foi usada anteriormente para a DShK. Botan insistia: “atire mesmo que não acerte”. Porque ele queria que os
soldados pensassem: “Nós estamos mais elevados que eles, como
ainda podem atirar?”. Não deveriam estar tão despreocupados.
Os helicópteros de ataque redirecionariam após serem atingidos.
Então, mesmo que houvesse movimento em Mamreşo, eles seriam baleados a partir daqui. Como os esforços aqui conduzidos
estavam dando resultados, o inimigo decidiu vir aqui. Foi decidido que, se o inimigo tivesse voltado, lá para baixo, levaríamos a
doca para o nível do meio e atacaríamos mais uma vez”.

Era o primeiro dia deles no nível inferior, e ainda não tinham definido suas posições. Como resultado, os guerrilheiros
atacaram fortemente naquele dia. Tentaram não permitir que eles
chegassem e se acomodassem ali. O nível inferior agora recebia
mais atenção, e o número de sentinelas foi ampliado. O inimigo
ocasionalmente jogava explosivos por baixo, assim como drones.
Os guerrilheiros também estavam atirando, e não queriam que o
inimigo assumisse que haviam abandonado o local. Tinham usado cordas para baixar os sacos de explosivos até a entrada novamente. Têkoşîn aproximou-se de Botan e observou: “Este explosivo está muito longe da entrada; eles apenas o colocaram lá para
que ficássemos psicologicamente perturbados. Têkoşîn e Armanc
ficaram de guarda depois que Botan entrou. O inimigo explodiu
enquanto eles estavam observando. “Às vezes também fazemos
coisas impensáveis, se alguém ouve que atiramos na bomba, eles
pensariam que estamos loucos”, disse Botan.
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Tiros de granada com ângulos estimados

Um manequim foi criado e um lenço (keffiyeh) foi colocado
em sua cabeça. Os soldados turcos atiraram nele assim que o
avistaram da entrada principal. Quando as balas que se aproximavam atingiram as pedras, estilhaços de rocha foram ocasionalmente produzidos. Uma pedra foi arremeçada pelo tiro que
dispararam e feriu Delal no rosto quando ela estava construindo
um manequim. “Ei, você também está ferida, agora tem cicatrizes
de guerra no rosto, e todos saberão que você também lutou”,
brincava Botan. Delal foi então transferida para o terceiro nível,
mas dizia constantemente: “Eu derramei sangue lá embaixo, eu
tenho que ir lá”.
Em 11 de agosto, Mizgîn notou algumas sacolas quando saiu
para inspecionar. Eles estavam colocando trincheiras, e se fossem
deixados fazer isso, ampliariam seu ataque. Mizgîn quis ir e tirar
fotos para descobrir o que aconteceu porque não poderia esticar
completamente a cabeça. O inimigo disparou na câmera em sua
mão quando ela estava prestes a colocá-la para fora, e Mizgîn
ficou ferida na mão. A bala feriu Têkoşîn e raspou seu joelho
quando estava inspecionando o exterior com o binóculo. Também teve ferimentos leves. Como resultado, não colocaram tanto
a cabeça para fora, mas ainda acertavam o inimigo com lança-granadas em ângulos estimados. Na verdade, era muito desejável
que o inimigo atacasse pela entrada principal, mas não estavam
chegando muito perto. A frente da entrada já era um penhasco
depois que os aviões inimigos o atingiram. Se o inimigo quisesse
entrar, teriam que escalar, mas faltava-lhe coragem para fazê-lo.
Era apenas um controle remoto; eles permaneceram naquela posição até o final.
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A ventilação dos túneis foi eficiente

Os túneis tinham a vantagem de serem muito bem ventilados
apesar de muitas entradas estarem fechadas. Não era afetado pelo
gás. As explosões feriram e paralisaram inúmeras pessoas, mas
ninguém se importou. Como o número de feridos aumentou,
todos estavam em alerta máximo por 8 ou 12 horas diárias. Estavam exaustos. O número era pequeno em comparação com o
tamanho da caverna, mas dada a situação de abastecimento, era
melhor. Havia algumas dificuldades nessas áreas, mas todos estavam sempre encontrando novas maneiras de atacar o inimigo; e
costumavam ir até Botan e fazer sugestões.

Todos eles tinham o mesmo corte de cabelo

Nenhum deles pôde atender às suas necessidades particulares
devido à aglomeração. Como resultado, a guerrilha feminina foi
a que teve mais problemas, lutando com o seu cabelo comprido.
As tranças eram quase mais compridas do que seus cintos. Como
não havia como lavar o cabelo, ele não podia mais ser penteado,
pois tinham sido expostos a muitos produtos químicos e gás. A
decisão tomada foi cortar o cabelo de todos. Zinarîn inicialmente se recusou a fazê-lo, mas depois concordou. Ninguém sabia
cortar cabelo. Zinarîn destruiu tudo em que tocou, como uma
barbeira novata. As demais vítimas também reclamaram. Delal
cortou o cabelo de Zinarîn e Özgür, deixando-as em uma confusão total. Argêş foi chamado por necessidade. Inicialmente ele
cortou o cabelo de Têkoşîn e Delal, depois de todas as mulheres.
Os homens cortaram seus cabelos na zero, e todos os seus cabelos se tornaram como os penteados dos homens. Todos tinham
a mesma aparência. Na verdade, as consequências desta guerra
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injusta que estava atingindo todos eles também foram zombadas e descartadas. Tentou-se não deixar que nenhuma condição
que surgisse na vida se tornasse um impedimento para o esforço. A vida continuou até o martírio, tendo se acostumado com
a atmosfera desta luta. Além das lutas e ações ocasionais, um
livro era lido algumas vezes. Quando necessário, os materiais
organizacionais eram reunidos e preparados para a destruição. O
acampamento estava lotado, e os feridos eram tratados. Às vezes
as escadas eram limpas. Alguns livros eram queimados para que
não caíssem nas mãos do inimigo. Os dias foram assim até o
último dia.

Exagero

O inimigo agora tomou o controle da entrada principal. Estavam jogando granadas em vez de explosivos da entrada do
nível superior porque não estavam chegando a lugar algum com
os explosivos da entrada externar. Quando chegaram à linha de
batalha, exigiram que nos rendêssemos. O objetivo dos soldados
era distrair a guerrilha com a discussão, ao passo em que atiravam e detonavam bombas. Sabendo disso, Botan sempre dizia:
“Atire quando eles falarem com você. Percebemos que você está
com fome, mas há muita comida aqui, e vocês já estão reduzidos
a cinco pessoas”. “Podem me dizer quantas pessoas você tem?”
“Aqui nós somos 50 pessoas”, disse ele. “Você está exagerando”
Disse Argêş. Todos eles estavam rindo da resposta exagerada de
Argêş. Sim, agora havia nove pessoas, mas sua vontade e determinação eram suficientes para conseguir qualquer coisa. Isto
também assustou o inimigo. O inimigo estava parado na entrada
principal. Estava a uma longa distância dele. Como havia muita
terra, pedra ou algo assim, estava sempre trabalhando muito na
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área externa. Granadas de mão pousavam ali e em frente às barricadas em momentos diferentes. Elas explodiram na posição do
Mártir Têkoşîn, assim como na área externa, e granadas de mão
ou foguetes B7 foram ocasionalmente jogados. Esta disposição
hostil e a luta de guerrilha durou até 3 de setembro.

Reconhecimento da organização

O grande dispositivo podia detectar a voz de Amed, mas a
outra parte não podia ouvi-la porque o fio só era acessível por
dentro. Quando sua voz foi ouvida, houve uma explosão de moral e força. As perspectivas e avaliações da sede de Werxelê e
Girê Sor eram muito diferentes. Alguém perguntou enquanto
ouvia sua avaliação: “Eles estão realmente nos dizendo tudo?”
Provavelmente porque eles estavam no meio de uma batalha, o
que aconteceu não lhes pareceu tão incomum. O reconhecimento
de sua resistência era alto. “Nossos camaradas nos consideram
muito, como seremos dignos disso?”, perguntou uma pessoa. A
determinação do Botan foi, na verdade, muito notável. Ele estava
dizendo: “A organização está lidando conosco através da linha
de Zîlans e Bêrîtans, assim como a resistência das masmorras;
não importa o que aconteça, não sairemos do monte. Estamos
satisfeitos se a organização nos vê desta maneira, mesmo que
morramos ou desapareçamos, isso não seria motivo de dor”.

Foi declarado que esta região não seria abandonada de maneira nenhuma, mesmo que apenas uma pessoa saísse para relatar
sobre a resistência aqui e comunicar o que aconteceu com a organização. Essa era a única questão; talvez fosse pior se a organização não soubesse o que havia acontecido. Fora isso, tudo estava
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em ordem. Todos eles tinham essa afirmativa em suas mentes, e
era algo único.

A resistência e a coragem das mulheres era vital

A participação das mulheres, seu trabalho e sua participação,
como em todas as partes da resistência que começou em Avaşîn,
deixou sua marca na luta do Girê Sor. Tanto que os principais
guerrilheiros homens ganharam muita força com elas e falaram
de seu trabalho nesta resistência. “Ficamos juntos com as companheiras durante o inverno, às vezes tivemos problemas, surgiram críticas. Ficamos nos conhecendo e aprendemos sobre as
personalidades um do outro. Quando o inimigo subiu ao topo,
as companheiras tomaram seus lugares”, disse Armanc sobre as
guerrilheiras após o esforço da resistência. A maioria delas tinha
experiência antecedente. Todas as nossas posições eram variadas, e especialmente quando se tratava de atacar o inimigo, as
companheiras eram muito corajosas. Ganhamos coragem e moral
depois de testemunhar sua bravura. Por exemplo, quando uma
camarada agiu, quando elas enfrentaram corajosamente o inimigo, isso nos encorajava. Um dia tivemos um lança-granadas
enquanto estávamos nas montanhas, e elas tinham uma estratégia
para atirar no inimigo com armas individuais. Zinarîn e eu estávamos planejando ir. Zinarîn estava entusiasmada e ansiosa. O
moral das pessoas melhorou em conseqüência disso. Durante circunstâncias desafiadoras, sua verdadeira natureza se revela. Em
tempos tão difíceis e perigosos, quem quer que esteja ao seu lado
é seu verdadeiro amigo. A realidade do combate revela a verdadeira natureza da solidariedade. As companheiras não mostraram
sinais de egoísmo ou desinteresse. Não houve hesitação. Na verdade, é uma característica das camaradas e faz parte da cultura
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Bêrîtan e Zîlan. Elas lutaram até a última bala e, se necessário,
detonaram sua própria bomba, mas se recusaram a se render.
Tínhamos certeza de que nenhuma delas se renderia. Eu ganhava
muita moral e bravura. Sua iniciativa, brincadeiras, encorajamento e assistência fortaleceram nossa participação e esperança.

Era uma grande oportunidade

Têkoşîn, por exemplo, me levou para o esquadrão em suas
costas quando fui ferido. Minhas roupas já estavam rasgadas e
eu estava ensanguentado. Heval Zinarîn era a comandante da
equipe, e até lavou e vestiu minhas meias. Isto teve uma enorme
influência. Você pensaria que se fosse para o campo de batalha
com tais companheiras, não se importaria de morrer. Vale até a
pena morrer como um mártir ao lado dessas pessoas. Esta foi
uma grande oportunidade. Heval Delal havia se juntado a nós
recentemente. Ela passou o primeiro ano de sua vida no Girê Sor.
O aniversário da participação ocorreu 20 dias antes da operação. Apesar de sua pouca experiência, era extremamente ousada.
Quando ela atirou a primeira bala no inimigo, pudemos ver o
moral e o prazer em seus olhos. Não pensamos, nem que fosse
apenas para o bem delas, em parar de resistir. Como resultado,
foram sempre as mulheres camaradas que verificaram as posições
durante a vigília. Geralmente eram elas que se jogavam adiante
e diziam: “Onde quer que haja risco, nós iremos”. A participação
delas estava em consonância com suas cores e a harmonia. Por
exemplo, por vezes eu me sentia mal, mas elas falavam comigo e
forjavam moral e força. Há muito a dizer, mas não se pode transmitir os próprios sentimentos, portanto é preciso viver...
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Ataque incomparável

Previa-se que o exército turco poderia fazer algo naquele
dia, possivelmente usando explosivos ou venenos. Todos foram
advertidos sobre isso. Seis deles estavam no segundo nível, enquanto três estavam no primeiro. Depois do jantar, por volta
das 18 horas, houve um abalo muito forte que ninguém podia
explicar; até mesmo os que estavam lá embaixo foram sacudidos.
A parte interessante é que não houve nenhum som de explosão,
apenas um choque repentino. Então, antes que eu soubesse o
que estava acontecendo, uma fumaça cinza-branca começou a
encher as passagens. O cheiro era nojento; era um odor desagradável que ninguém conseguia suportar, semelhante ao dos
ovos podres. Normalmente, quando algo explodia no nível do
meio, não havia fumaça ou cheiro descendo as escadas porque a
distância era muito grande. Desta vez, a fumaça descia até o fim.
Portanto, foi entendido que este ataque era um ataque diferente
de qualquer outro.

Nenhuma resposta de cima

Armanc e Têkoşîn cobriram seus rostos atrás das mãos e foram inspecionar a entrada principal. Armanc desmaiou após somente 5 ou 6 metros. Têkoşîn também desmaiou após fazer um
pequeno avanço. Estava sufocada e sua pele estava ficando completamente roxa. Não conseguia respirar; era como se estivesse
dando seu último suspiro. Mizgîn a esbofeteou e lhe fez respiração artificial, e quando começou a se sentir melhor, trouxe o leite
que tinha sido mantido contra o envenenamento. Têkoşîn não
podia beber, pois mordeu a língua. Mizgîn a atraiu para o manga
quando começou a se recuperar. Ela também começou a vomitar.
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Dizia-se que Armanc tinha morrido como mártir. Mizgîn
chegou a ela às 21h; sua pele estava normal, mas ela estava inconsciente. Verificou seu pulso e descobriu que ela ainda estava
viva. Ela não tinha nenhuma lembrança do que havia acontecido.
Mizgîn também a trouxe para o esquadrão. Havia perdido seus
sapatos e perdido a memória. Estava fazendo perguntas estranhas
e repetindo-as dezenas de vezes.

Chamaram no rádio, mas ninguém respondeu. Têkoşîn ainda desmaiava ocasionalmente, mas ela não tinha permissão para
dormir. Mizgîn seguiu Armanc para o nível superior às 21:00
quando não voltou. As barricadas em frente à maldita entrada
Çarçella voaram até para a frente do esquadrão. No entanto,
havia uma distância de cerca de 150 metros entre elas. Mesmo
os suprimentos mais pesados para as barricadas do meio do piso
foram danificados. Apesar da distância de 200 metros entre a cozinha e a entrada, era evidente que a pressão foi tão intensa que
os utensílios de cozinha quase foram atirados para fora.

Serhildan e Botan morreram lado a lado

O corpo de Serhildan foi encontrado primeiro depois de entrar um pouco mais abaixo no túnel. Serhildan e Botan foram
mortos um ao lado do outro na passagem, perto do estoque de
munições. Botan estava deitado de costas, seu corpo escarlate e
olhos abertos. O corpo de Zinarîn foi encontrado perto de uma
áreaa depois de passar pela cozinha. Suas gargantas estavam muito vermelhas. Fui ao manga, onde Argêş, Delal e Özgür também
haviam tombado. Ela tinha as mãos na garganta e seus olhos estavam grandes. Suas pernas estavam para fora. Argeş tinha uma
máscara de gás na mão, mas não teve tempo de colocá-la no
rosto. Todos os três estavam no mesmo lugar. Presumiu-se que
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eles caíram como mártires em um período de tempo muito curto,
como resultado do efeito do gás. Não havia palavras para descrever as emoções e sentimentos após ver os corpos, assim como a
ira e o ódio que quase explodiram seus corações.

Mizgïn disse que não podia mais ficar na caverna

Armanc tinha perdido a memória e tinha ficado emocionalmente perturbada. Ela estava soluçando sobre os corpos. Foi derrubada. Têkoşîn e Armanc estavam ambas com saúde debilitada.
Não lembravam de nada. Mesmo tendo visto os corpos, Armanc
perguntava onde eles estavam a cada cinco minutos. Mizgîn declarou que não poderiam mais ficar na caverna. O que Mizgîn
indicou foi a decisão mais sábia a ser tomada, mas o clima do
momento impedia que uma decisão lógica e adequada fosse tomada após o martírio. Era difícil persuadi-la a ir. Por volta das
23h00, deixamos os corpos, mas ainda havia hesitação às 03h00.
Armanc alternava entre dizer “sim” e “como vamos deixar os
mártires para trás? Não podemos abandonar a caverna”. Tudo o
que ela disse estava sendo repetido centenas de vezes. Tudo o que
ela disse estava sendo repetido centenas de vezes. Era sabido que
tinham que deixá-los lá. Finalmente, depois de muito esforço,
ela foi persuadida. Mesmo que fosse uma decisão difícil de tomar,
ainda que apenas para contar o que havia ocorrido naqueles túneis, eles teriam que sair dali...

Se detectadas, detonariam suas bombas

Mizgîn e Armanc subiram as escadas mais uma vez. Em todo
caso, não havia comida e nem pão. Coisas como açúcar e tahini,
assim como um rádio, senha, registros organizacionais e materiais
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termoelétricos foram preparados. Como havia luar, era importante que saíssem o mais rápido possível. Não estavam sob a influência do gás químico, e se moviam muito lentamente. Armanc
já estava meio inconsciente, e Mizgîn tinha o controle. Todos
tinham bombas em seus bolsos, e foram avisados que se caíssem
sobre eles, as bombas detonariam. Têkoşîn e Armanc discutiram
na frente da entrada, assim que Mizgîn saiu. Enquanto desciam,
houve barulho das pedras escorregando sob seus pés, e as forças do estado turco começaram a atirar. Quando rolaram metros pelos penhascos, suas mochilas e armas caíram. Armanc foi
baleado em ambos os braços. A ferida de Armanc havia sarado,
mas ela havia perdido muito sangue. Drones e aeronaves de reconhecimento sobrevoaram o penhasco por cerca de 40 minutos.
O exército turco estava continuamente solicitando a rendição.
Então olheiros e drones decolaram, e à medida em que as coisas
se acalmaram, atiraram-se na floresta e partiram. Uma semana
depois, encontraram outros guerrilheiros viajando para Stûne.

Martirizado como uma comandante da yja-star

Na resistência do Girê Sor havia 5 guerrilheiras. As mulheres
foram o principal elemento que determinou a vida e a guerra
naquele país. O mesmo aconteceu em Mamreşo, Aris Faris e em
todos os outros campos. Zinarîn, Özgür, e Delal se destacaram
em seus papeis em Girê Sor. É vital compreender as condições
que eles podem suportar.

A comandante da equipe era Zinarîn. Ela era uma pessoa que
rapidamente obteve maturidade organizacional, pois havia passado muito tempo com os velhos quadros e havia entrado nos
territórios com esta maturidade. Não tinha entrado em conflito;
quando chegou em Avaşîn em 2018, adquiriu experiência. Ape-
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sar de sua idade, Zinarîn nunca escondeu o fato de que lhe faltava experiência e sempre afirmou que precisava obtê-la. Sempre
foi muito modesta. Estava sempre ansiosa para aprender, não
importava o quanto ela sabia ou a experiência que tinha. Como
resultado, qualquer pessoa que fosse à ação ela iria junto. Seu
foco no combate e no serviço militar, bem como seu impulso
para crescer, eram excelentes. Sua atitude organizativa, dedicação
a seus companheiros e discussões sempre foram fontes de força.
Foi dito que enquanto Heval Zinarîn estivesse entre nós, a camaradagem nunca seria quebrada. Era sincera, calma e disciplinada,
tudo ao mesmo tempo. Se algo de ruim acontecesse, todos deveriam ser capazes de dizer: “Ela resistiu como uma comandante
da YJA-Star e caiu como mártir”. Sentiu a carga do processo e
estava consciente da confiança da organização. Ela levou a vida e
a guerra muito a sério. Viver modestamente foi seu conceito norteador, e ela nunca se desviou dele. Foi martirizada como comandante pioneira da YJA-Star, que deixou sua marca na resistência.

Ela estava ciente das expectativas da organização.

Özgür tornou-se membro em 2015. Ela também estava no
ataque de Heftanîn. Chegou em Avaşîn após receber treinamento
de sabotagem. Também participou do ataque a Süleyman Tepesi.
Ela era uma das figuras mais importantes em Girê Sor. Tinha
experiência e conhecimento anteriores na área, bem como conhecimento de túneis de guerra. Era dedicada e prática. Uma
pessoa que confiava em Özgür podia lutar ao seu lado em todos
os campos, seja no campo de batalha ou nos túneis. Ela nunca decepcionou ninguém, e sempre teve uma opinião sobre a guerra.
Ela não estava oficialmente no comando, mas estava ciente das
expectativas da organização. Também era uma figura chave nas
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batalhas terrestres de Heftanîn. Estava refletindo no conflito e
estava muito interessada nele. Era uma sabotadora, mas nunca se
esquivava de contribuir para o esforço de resistência. Não estava
aterrorizada em entrar em contato com o inimigo. Não estava
cansada das condições, e também era ideologicamente competente. Escreveu sobre os mártires, e era especialmente próxima
dos mártires Heftanîn. Foi gravemente ferida em uma explosão
recente que queimou a maior parte de seu rosto. Parecia que ela
estava curando suas feridas e se recriando a cada instante. Assim
como uma pessoa ressuscitada de suas cinzas. Rntrou na guerra
dando sentido às dores físicas, intelectuais e espirituais que estava experimentando, ganhando espiritualidade e tornando-se mais
bela a cada sentido que oferecia. Nunca fugiu da vida. Özgür
estava constantemente fotografando e filmando seus amigos com
sua câmera. “Tudo isso é história”, acrescentou ela, “e precisamos
transmitir as fotos desse período à organização”. Ela se tornou
uma das faces mais deslumbrantes que viveria para sempre naquelas fotos.

Delal era a mais nova de Girê Sor

Delal foi o última participante, bem como o mais jovem em
idade. Era de Qamishlo e ingressou em 2019. Chegou em Basya
depois dos novos shirvans. Delal era conhecida entre as forças
basyanas por sua maturidade, auto-sacrifício e modéstia. Estas
três características foram incorporadas a ela. As pessoas às vezes
se envergonham quando vêem o esforço que ela fez, apesar de
sua idade precoce. Girê Sor estava perto do inimigo, então gostaria de adquirir alguma experiência ali.
Delal discutiu todos os seus desafios e inconsistências. Mas
estava ansiosa. Era quieta e reservada. Apesar de sua inexperiên-
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cia, sua maturidade e postura organizacional muitas vezes surpreendia a todos. Herdou essas características de sua família. Ela
foi facilmente treinada na organização. Quando a provocaram,
“Depois de sair daqui, a organização a nomeará para comandar
a unidade”, ela respondia: “Não preciso ser comandante; já sou
militante do partido”. Respondeu a todos os pedidos de rendição
com tiros. Com esta idade, morreu corajosamente após uma batalha munida com o espírito apoísta.

Argêş costumava dizer que escreveríamos um épico

Argêş chegou em Avaşîn depois de estar em outros lugares.
Era muito apegado às mulheres, com as quais compartilhava todos os seus problemas. Em Avaşîn, ficou com as mulheres por
um tempo. Colocou grande ênfase nas mulheres. “Um soldado
deve morrer com a postura do Mártir Têkoşîn”, disse ele. Insistiu
muito em sair para atirar. “Não vou a lugar algum; vamos escrever aqui um épico”, costumava dizer. Seu coração era puro, e não
tinha maus pensamentos. Todos gostaram dele imediatamente
porque sabia como ouvir.

Três guerrilheiros conseguiram sair de girê sor

Três guerrilheiros conseguiram fugir dos túneis de batalha do
Girê Sor. Suas histórias foram usadas para criar esta narração
em cinco partes. Finalmente, terminaremos com a declaração comum deles: “Compartilhamos todas as alegrias e tristezas da vida
com estes amigos; apoiamos uns aos outros em todas as nossas
provações e tribulações, e demos esperança uns aos outros. Reconhecemos que temos sido insuficientes para explicar. Isto é o que
nos causa dor. Agora entendemos que nosso peso é maior. Man-
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tendo-os vivos e transmitindo suas histórias. Era nosso trabalho
e dever contar isto... Era uma grande chance para todos nós fazermos parte de tal resistência e viver com essas pessoas. Talvez
fosse muito diferente lutar na mesma posição que os jovens mais
abnegados do Curdistão, os revolucionários mais fervorosos, e
viver sob aquelas condições. Queríamos aprender sobre as condições nas quais eles resistiram e como o inimigo atacou. Este foi
o legado deles. Levaremos para sempre erguidas suas bandeiras.
Vamos construir sobre os valores que eles estabeleceram. Persistiremos neste espírito de resistência, e certamente venceremos”!

Şehîd Baz Gever (Firat Şahin), Colemêrg

Şehîd Botan Özgür (Celal Ozcan), Wan

Şehîd Özgür Bagok (Fatma Balica), Merdin

Şehîd Serhildan Mordem (Serdar Dinç), Wan

Şehîd Argeş Botan (Hasan Emcür), Şirnex

Şehîd Delal Qamişlo (Hîva Mamo), Qamişlo

Şehîd Zinarîn Welat (Rama Şemdîn), Hesekê

C

ompartilhamos todas as alegrias e tristezas da vida com
estes amigos; apoiamos uns aos outros em todas as nossas provações e tribulações, e demos esperança uns aos
outros. Reconhecemos que temos sido insuficientes para
explicar. Isto é o que nos causa dor. Agora entendemos que nosso
peso é maior. Mantendo-os vivos e transmitindo suas histórias. Era
nosso trabalho e dever contar isto... Era uma grande chance para
todos nós fazermos parte de tal resistência e viver com essas pessoas. Talvez fosse muito diferente lutar na mesma posição que os
jovens mais abnegados do Curdistão, os revolucionários mais fervorosos, e viver sob aquelas condições. Queríamos aprender sobre as
condições nas quais eles resistiram e como o inimigo atacou. Este
foi o legado deles. Levaremos para sempre erguidas suas bandeiras.
Vamos construir sobre os valores que eles estabeleceram. Persistiremos neste espírito de resistência, e certamente venceremos!
(Mizgîn Dalaho, Armanc Simko e Têkoşîn Devrim)
Sobreviventes do ataque no Girê Sor

