
 الشهيد علي

 تهتم بما يقوله الناس عنك فعمل وال إذا اقتنعت بانك على حق 

 فعل ما يمليه عليك ضميرك ووجدانكأ 

 

ان تاريخ العالم مليء بالتطورات الثورية والتغيرات الجذرية 

في الجنوب او في الشمال. سواء في الشرق أم في الغرب، 

وحين نتصفح تاريخهم نجد ابطاال وثوارا عظماء، وحين ننظر 

ال قاوموا االعداء حتى آخر قطرة من الى تاريخ شعبنا نرى ابطا

دمائهم الطاهرة، وما الرفيق الشهيد محمود اال واحدا من هؤالء 

العظماء الخالدين الذين تصدوا لسياسة الجينوسيد المطبقة على 

شعبنا من قبل الطوراينة التركية بكل ما يملك من جبروت وقوة وسخر كافة طاقاته في ازالة 

ى آخر قطرة من دمه الطاهر، حيث ان طريق االستقالل يجب ان تغسله تلك السياسة البالية حت

 الدماء.

من عائلة وطنية متوسطة  1970الرفيق الشهيد علي من مواليد كردستان الجنوبية ولد عام 

الحال ودرس حتى المرحلة الثانوية وتعرف على فكر الحزب عبر كوادر الحزب المتواجدين 

ه قائمة على أساس حبه لوطنه وشعبه فكان ارضية خصبة في المنطقة آنذاك، ولكون بنيت

كان عظيما. النه وجد فيها مانه بفكر االستقالل والحرية يلقبوله فكر الحزب دون تردد وا

خالص امته من نير العبودية واالستقالل، فسرعن ما وضع نفسه في خدمة الحزب، وبعدها 

وكل بتسيير الفعاليات والدعاية للحزب ضمن صفوف الشباب. وكان دائما يطلب من الحزب 

ورة امتاز ، وفي الد1987االلتحاق بدورة تدريبية داخل أكاديمية معصوم قورقماز وتم له ذلك 

الرفيق بروحه الثورية والرفاقية العالية، وعاد ثانية للنضال ضمن صفوف الجماهير الوطنية 

واثبت خاللها قدراته الدعائية واسلوبه الخاص في التعامل والتحرك وعلى اساس الكسب. 

ة فنجح بذلك وخضع لدورة تدريبية ثانية في نفس االكاديمية ونتيجة اصراره وتقاريره المتكرر

، فكان تلبية ذلك الطلب 1990لاللتحاق بساحة الحرب الساخنة لبى الحزب طلبه وذلك في عام 

بشرى ال تفوقها بشرى. واوفى الرفيق بوعده وفجر طاقاته الكامنة وجام غضبه وحقده بالعدو 

كالبركان الهائج. حيث شارك في العديد من العمليات الحربية. واثناء قيامه باحدى العمليات 

وبعد مقاومة جريئة وباسلة  1992طولية مع مجموعة من رفاقه في منطقة هكاري سنة الب



التحق الرفيق علي بقافلة الشهداء حيث سطر أعظم المالحم في الفداء بالذات واضاف صفحة 

 مشرقة الى صفحات سجل الخالدين سجل الشعب والوطن. 

 قطرة من دمنا. فعهدا لك ايها الشهيد الخالد بان نسير على خطاك حتى آخر

 

 رفاق السالح
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