
 لمحة عن حياة الشهيد محمد علو 

 

بقدر تقدم وتطور الثورة الكردستانية بقيادة الحزب العمال 

وجه الفاشية الطورانية الكردستاني ، انفجرت البراكين في 

التركية المعادية لإلنسان واإلنسانية جمعاء . لقد بادر 

الشعب الكردستاني إلى المقاومة واالنتقام من أعدائه 

ديرسم كان من هؤالء الذين ضحوا التاريخيين والرفيق 

بأنفسهم مفجرين جام حقدهم وغضبهم في مواجهة قوات 

 االحتالل التركي وعمالئه . 

وترعرع في وسط عائلة كادحة متوسطة الحال في كردستان  1970ولد الرفيق ديرسم عام 

عاً في سم ومنذ صغره بروح االنتقام تجاه العدو وكان شجاالجنوبية . لقد تحلى الرفيق دير

 مواقفه وآرائه ومصراً على أنه سوف يكون للوطن فداء مهما كلفه ذلك . 

لقد درس الرفيق ديرسم االبتدائية في القرية  ثم انتقل إلى المدينة لمتابعة دراسته وقد حاز 

وفي المرحلة الثانوية تعرف على رفاق النضال وكان ذلك في  1986ام  على االعدادية في ع

ومنحه هذه الفرصة راره في االنضمام إلى الحزب لبى الحزب طلبه ، وألص 1987عام 

لقد دخل الرفيق ديرسم إلى التاريخية . فأحس الرفيق ديرسم عندها بسعادة ال محدودة ، 

، وانضم إلى  1992آب التاريخية عام  15ساحة كردستان الجنوبية الكبرى مع مرحلة قفزة 

وبدأ التدريب في الشهر التاسع من خريف  أكاديمية الرفيق الشهيد محمد قره سنغور

في جبال حفتانين ، ولكن نتيجة المؤامرة الدولية التي حاكتها دوائر البينتاغون مع  1992عام

عمالئهافي المنطقة الجيش التركي ، والحزب الديمقراطي الكردستاني ) ح . د . ك ( نشبت 

ش التحرير الشعبي الكردستاني الشهر العاشر بين مقاتلي جي 1992معارك عنيفة في خريف 

ARGK   . والعمالء من العشيرة البارزانية 

وألحقو خاللها خسائر كبيرة بالخونة  وشارك الرفيق ديرسم رفاقه في العديد من المعارك ،

استشهد الرفيق ديرسم ملتحقاً بقافلة الشهداء وذلك في  والمرتزقة ونتيجة تلك المعارك ،

في منطقة حفتانين ، ونقل جثمانه الطاهر إلى مقبرة الشهداء ضمن /  1992/  10/  17عام/

 أكاديمية الشهيد محمد قره سنغور في جبال حفتانين الشامخة . 



عهداً أيها الرفيق ان ننتقم لروحك الطاهرة ، ونطهر كردستان من كل أشكال الخيانة والتبعية 

 . 
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