DİDAR ABLA’NIN YOLDAŞI GÜZEL
ANA MEZARI BAŞINDA ANILDI
Güzel Ana ölümsüzlüğünün 2. yılında İHD İstanbul Şubesi
tarafından yapılan çağrı ile mezarı başında anıldı.
Güzel Şahin için İHD İstanbul Şubesi tarafından yapılan çağrı
ile mezarı başında bir araya gelen İnsan Hakları savunucuları
ile yoldaşları yaptıkları anmada, Güzel Ana’yı anlatarak onun
mücadeleci
vurguladı.
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Anmada saygı duruşunun ardından ilk olarak İHD İstanbul Şubesi
adına kısa bir konuşma yapıldı.
İHD temsilcisi Leman Yurtsever Güzel Ana’nın çocukları için
başlattığı mücadeleyi tüm insanlar için yürüttüğü bir
mücadeleye çevirdiğini vurgulanarak onun, ödün vermeden ve
vazgeçmeden ısrarla meydanlarda olduğunu belirtti.
Onun sıkılı yumruğunun takipçisi olacağız!
Güzel Ana’nın hep mücadele içinde olduğunu vurgulayan
Yurtsever, onun insan hakları mücadelesi içerisinde sarf
ettiklerinin ve değerlerinin yanında olacaklarını ve onun
sıkılı yumruğunu takip edeceklerinin altını çizdi.
İHD adına yapılan konuşmanın ardından Güzel Ana ile birlikte
insan hakları mücadelesi yürüten İHD üyelerinden Hanım Tosun
Güzel Ana’nın verdiği mücadelenin önünde saygı ile eğildiğini
belirterek sözlerine başladı. Güzel Ana’nın
insan hakları
mücadele ve devrimci mücadele çizgisinde yeri bambaşka olduğu
olduğunu kendileri içince Güzel Ana’nın kendileri içinde özel
bir yeri olduğunu sözlerini dile getirdi.

Hanım Tosun’un ardından Güzel Ana’yı İHD üyeleri anlatmaya
devam etti. Konuşmanın ortak noktası Güzel Ana’nın direngen ve
kararlıkla yürüttüğü ve örnek alınacağı dile getirildi.
Anmada Sürgün’deki çocukları adına da bir konuşma
yapıldı.
Sürgündeki çocukları anmaya gönderdikleri metinde fiziken
bulunamamanın hüznü içinde olduklarını ancak fiziken ayrı
olmanın tali olduğunu aslonanın bilinci ve yüreğin aynı ateşte
titreşmesi olduğunu dile getirdiler.
Sürgündeki çocukları, “Ant olsun ki o sıkılı yumruğu devrim
ile taçlandırılana
denildi.
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Okunan mesajın ardından Levent Kaçar Güzel Ana’dan 3 gün önce
yaşamını yitiren Serdar Can ile Güzel Ana’yı birlikte anlatan
bir metin okudu. Anmada Güzel Ana’nın mücadele arkadaşı ve
aynı mahallede yaşayan Ali Şengül bir konuşma yaptı. Şengül,
Gülsuyu’nun çilekeş kadını olan Güzel Ana’nın mahallenin her
sürecinde her sorununda soruna müdahale etme göreviyle hareket
ettiğini ve Güzel Ana’nın yaşadığı gibi öldüğünü
dile
getirdi.,
İHD’nin gerçekleştirdiği anma ailenin dağıttığı lokmanın
ardından sona erdi.
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