
 

 

 الشهيد مالك

  واااا يني  لنا الد و  المللمةشوكة في حلوق الخونة وشعال

 

عشق الوطن فع ف الط يق إليه، وبحث عنه في معاقل عشاق الح ية  فكان شامخا عالي الهمة ا تسمت 

خا طة الوطن في قسماته وانطلق نحو ادفه يمتطي صهوة اواده ممتشقا سيف الحق، فحمحم الاواد بقوة 

نطلق كالما د في الفضاء يزف بش ى انتصا  ا ادة الش فاء، بش ى اعادة كتابة التا يخ بانامل القائد وا

 الوطني عبد هللا أواالن، وب صاص المقاتلين وبنادقهم.

في احدى ق ى ك دستان الانوبية من عائلة وطنية  1970عام  ) بنيان ف حان حاج منصو (ولد ال فيق مالك

تعليمه االبتدائي في مسقط  اسه وتابع د استه حتى الم حلة الثانوية في المدينة حيث  ميسو ة الحال، وتلقى

وبدأ العمل ضمن فعاليات الابهة حتى ت ك الد اسة لقناعته  1986تع ف على حز  العمال الك دستاني عام 

وبناءا على تف غ بشكل كامل للعمل السياسي  1988التامة بالبحث عن حلول لخالص شعبه ووطنه. وفي عام 

ليتخ ج منها اصل  عودا واقوى مي اثا واصقل  1991طلبه الملح التحق باكاديمية معصوم قو قماز عام 

شخصية واكث  عميقا وتفهما لحقيقة الحز  والقائد وامام اص ا ه وايمانه الكامل بان السالح او السبيل 

 الوحيد الفهام الفاشية الطو انية بحقوقنا المهضومة.

فت ام اناك شعا ات واقوال القائد الى  ل كابا ،ابادخل ساحات الوطن الساخنة في نفس العام حيث احتضنته 

عمل متواصل وحاز على ثقة الحز  والامااي  ثم انتقل الى منطقة بوطان ثم از ه وبالتحديد في الفت ة التي 

يمق اطية وحكم الشع  ثم ما س العمل شهدت فيها انتفاضات عا مة فقاد العمل الامااي ي بتعمق مفهوم الد

الثو ي في منطقة ازخ حيث الغالبية الس يانية وحلى باحت ام وتقدي  الامااي  اناك ثم قدم الى ك دستان 

 1996الانوبية خالل فت ة ح   الخيانة التي اشعلها م تزقة الحز  الديمق اطي الك دستاني، وفي عام 

 ية اث  واحدة من العمليات البطولية الناد ة مب زا  وح التفاني ونك ان التحق ال فيق مالك بقافلة شهداء الح

وسيلل ال فيق مالك مشعال واااا يني  لنا الد و  المللمة وسنسي  خلفه  PKKالذات ضمن صفوف مقاتلي 

 وعزيمة شعبنا والماد والخلود لشهداء ك دستان. APOيدا بيد وكتفا بكتف بفك  القائد المناضل 
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