
                                                  

 إنسان عملي ومخلصالشهيد علي 

 

ولد الشهيد علي فيي ريةيد رةيي نياان الةالنيد ل ارييد مييان لم ينيد ععييةة فيي عا ليد و  ييد 

مدة د رلب لحثا عة لنمد النيش وفيص أفضل للنميل  إلىكاررد لسييد.جاء مع النا لد  فالريه

ألميييةة ميية مييناء اللهييل والعنييي م أن ةنيياناا االيينةة كةييب عليييه كسييا ي أل يياء الشيينب ال ييير 

ريد  إفي ظيوف لالغد الصنالد ريث س  ت عا لةه في ررس االلةدا يد والةشير والنةل والظلم 

م ول  ييه لييم ة ملهييا اإلعدارةييدوأنهاهييا لةعياثم دييم ر ييل  الصييعيا الةييي  صييها النييدر لل يييرأريياء 

 ل لمساعدة النا لد.النم إلىواضيي الصنبد  لسبب ظيوف النا لد المارةد 

الهشييم فيي شيي لسييعد ةت   PKKتنيف على الحزب فيي فةيية كانيت الثيارة الم دلنيد لنييارة  

اللييزء الل ييالي  إلييىأب تمةييد  15م وكانييت تيي ديي رعييزة األرلنييد ميية كيرسييةان األجييزاء ال ييار فييي

تييه م ولييدأ ةةنيييف علييى الحييزب وأف ييارد ميية  ييال  أرليا 1985الغيلييي ميية كيرسييةانم أ  عييا  

فند كان ذو مخصيد جدةد نظاميد ومخصيد رةاضيد ومسيةنلد فيي النا ليد  وعملياته أكثي ف كثي

لصيارة  ةنةمد على ذاته في كل أمارد وهند الخصا ص جنلةه ةنةييب مية الحيزب وةةاريد منيه

 سيةند.

النمل واالرة اك ليالحزب  إلىالخدمد عار دانيد  إنهاءدم ولند اإللزاميددم أر  الخدمد النس يةد 

 سييهلداناذ لالأ  لداةيد الةسيني اذ ذروة ال هيال الثيار  ال يير  المةمثليد  آنيناك  ريث ميهد

الحييزب والنيييا   إلييىوالحيييب فييي كيرسييةان تيكيييام انن يي  عليييه هيينا الاضييعم فنييير االنضييما  

 رضيد منبه النارلد ورناره وأرضه المغةصبد. تلاد واإلنسانيلااجبه الا  ي 

لييالحزب وتلنيى تدرةباتيه الع يةييد والسياسييدم وفيي النييا  نعسيه ر يل سييارد  1994الةحي  عيا  

 الحيب.

سيةد الشهيد سييرار  إلىوكانه ذا مخصيد جدةد وةةمةع لمؤهالذ لدنيد وعس يةد انضم فارا 

 النا لد. إلىرسالد  أةدالمةحيكد في لا ان لهدة ان ريث اننينت أ بارد لند ذلك ألنه لم ةيسل 

وذو مخصييد  ا  النةة كاناا منه فند كان محباب ليية اليفياث ومضيحي أةضالنض رفاره لشهارة 

 إميازاغيوسم ريث كان ةيدر  كبياري اليفياث أنيه  إلىمحارلد ومةزند وجدةدم دم ذهب لند ذلك 

ةسةشييهد ريييث الشييهارة مييمند تضيييء الحييياة المظلمييدم ولالعنييل فنييد فاجيي د  أو ة ةصييي ةامييا   نأ

 .1997ةشهد في زاغيوس عا  الندر ل ن ةس



كثيييا  األ عيا عمليي ومخليص وكيان ةحيب  إنسيانالشيهيد عليي فيي رياتيه المدنييد  رنيند كيان 

الحيزب كيان ة يير روميا  إلىمسةنبلهم سنارة وتنلم وازرهارم أد اء انضمامه وةسنى ل ي ةلنل 

 كان ةنا :   هةأل اعلى أمه الةي كانت كسا ي أمهاذ النالم ضد الحيب وهدر الدماء وفندان 

مضييييةة علييى ال ضييا  والحيييب ل ييي ننيييش ل يامييد ولهاةة ييا الا  يييد ال يرةييدم وننلييم  إن ييا 

  .م ونضمة لهم رياة سنيدة وريةاأل أ عال ا للغةهم ال يرةد 
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