
 ستظل ذكرى الرفيق محمد نداءًا دائماً الى الوحدة الوطنية

 

نشأ وتلقى تعليمه االبتدائي في مسقط راسه،  1962ابن العائلة الوطنية مالك، ولد عام 

وتعرف على فكر حزبنا وهو طالب في الجامعة، ولتعطشه الدائم لالستقالل والحرية، اسرع 

يدرس فيها، ولما  يلتف حوله ويقوم بالدعاية له بين اوساط الطلبة زمالءه في الجامعة كان

كان يتمتع به من حماس واندفاع واخالص للمبادئ التي آمن بها ومنحها كل ذاته، نال ثقة 

ومحبة زمالءه وحدهم حول فكر الحزب، كان يكبر بحزبه وفكره وينشر فكره اينما حل وحيثما 

على  ذهب. كان يتطور بسرعة لذلك طلب االلتحاق بدورة تدريبية في أكاديمية العداد نفسه

 أبعادها. PKKاكمل وجه وتجسيد خصوصياته الشخصية النضالية التي رسم حزبنا 

كان في شوق دائم الى العودة الى المنبع ليروي فؤاده فيها، لذلك كان يحقق العودة الى االصل 

لفتتت انتباه جميع رفاقه مما جعله قدوة يقتدي بها، وبعد ان انهى دورته  ةواالصالة بسرع

ومارس النشاط السياسي بين الجماهير الشعبية الى ان انتقل الى  1988التدريبية بنجاح عاد 

ولما كان يتمتع به الرفيق مالك من بنية قوية  1989ميدان المعركة الحقيقية في بداية 

 M-BKCصيانة قيم الحزب، حمل بارودة اوتوماتكية من نوع وحرص شديد وفهم عميق في 

وقد استخدمها خير استخدام وساهم مرارا في انزال اقسى الضربات بقوات العدو وعودة 

وحدته الى قواعدها بسالم، زد على ذلك أنه فور انتقاله الى ساحة المعركة كلف بمهام قيادية 

لبية رفاقه. وفي معركة بطولية شارك الرفيق لما كان يتحلى به من ميزات تفرد بها بين غا

بعد ان ابدى فيها صمودا خارقا فمد نفسه اشوته  -في منطقة جقورجا 1989محمد في خريف 

جسرا عبر عليه رفاقه الى بر االمان وانضم الى قافلة الشهداء وانتقل الى مرتبة الخلود ليظل 

 قائدا معنويا دائما لنضالنا.

ستمر في النضال حتى ازالة التشرذم والتشتت وواقع التجزئة واقامة عهدا ايها الرفيق ان ن

 الوحدة الكردستانية التي استشهدت من اجلها.

 المجد والخلود لشهداء ثورتنا المظفرة
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