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وبالقيادة التاريخية والمشرفة المتجسدة في شخص قائدنا الفذ  PKKزبنا العظيم مع بزوغ فجر طالئع ح

APO توحدت آمال شعبنا من شماله إلى جنوبه... ومن شرقه إلى غربه وبذلك توافد اآلالف من الشباب ...

لتاريخ إلى صفوف حزبنا، وجسدوا بنضاالتهم وبطوالتهم الالمحدودة أروع المالحم البطولية، حيث لم يشهد ا

 مثيال لها.

وتتجلى تلك البطوالت في شخص القادة المعنويين لثورتنا المظفرة، شهداء أمتنا البررة، الذين تبنوا الكلمة 

الثورية دائما وأبداً خالل مسيرتهم المظفرة وترجموا ذلك في الممارسة العملية، فرسموا خارطة كردستان 

 بأجسادهم ولونوها بدمائهم الحمراء القانية.

وكان الرفيق محمد " علي جيجك" واحد من هؤالء القادة الذين تبنوا قضية كردستان روحا وفكرا، إلى أن 

 مرتبة الشهادة الخالدة. علىوصلوا 

ينتمي الرفيق " علي جيجك" إلى عائلة وطنية ميسورة الحال، درس لغاية المرحلة اإلعدادية اتصف منذ 

ه وحسن التعامل مع جميع الفئات الشعبية فبهذه الصفات الحميدة طفولته بالصدق واألمانة واإلخالص لرفاق

تعرف على فكر الحزب عن طريق الرفاق الذين كانوا يسيرون النضال في منطقته، وبعد أن استوعب فكر 

 1991إلى صفوف الكريال ولذلك خضع لعدة دورات تدريبية مكثفة وذلك في عام  قرر االنضمام PKKوحقيقة 

 دريباته طلب من الحزب االنضمام إلى ساحة الوطن الساخنة للقيام بواجبه الوطني والثوري،وبعد أن أكمل ت

فقد كان الرفيق" علي جيجك" يرى بأنه ال يمكن استقالل كردستان إال عن طريق تصاعد الحرب الثورية 

التحررية ولذلك طلب من الحزب أن يساهم ويشارك الرفاق االبطال في تصاعد تلك الحرب التحررية، فقد لبى 

ستقالل، والمقاومة والبطولة التحررية لمتابعة مسيرة الحرية واال 1992آب  15الحزب طلبه وذلك في حملة 

التي قادها الرفيق عكيد" معصوم قورقماز" أمام الفاشية الطورانية والتحم بالشعب والكريال معا، لقد شعر 

الرفيق ألول مرة بأنه يستطيع كسر قيود الظلم والعبودية التي حكم بها شعبه منذ مئات السنين، كان الرفيق 

وكان يرى أن خالص شعبه ووطنه وأرضه هي من واجباته وأهدافه،  شجاعا وثوريا في مقاومته وأخالقه

وخضع لدورة تدريبية في معسكر الشهيد" مصطفى يوندام" وكان له شرف المشاركة في الحرب التي تم 

 خوضها ضد القوى الخائنة في كردستان الجنوبية.

ر، فكان ممتلكا للقوة وبعد ذلك التحق الرفيق " علي جيجك" بمعسكر زلة وناضل ضمن صفوف األنصا

وبإرادته الثورية  1994وإلرادة ومتميزا بالجدية والنشاط، وبالتالي كان يهيئ نفسه للمشاركة في حملة ربيع 

التحق الرفيق محمد علي بقافلة الشهداء....  28/1/1994كان يتحدى كافة المصاعب والعراقيل وبتاريخ 

الطيران التركي الفاشي على معسكر زلة متحديا بذلك ترسانة  وذلك اثر الغارة الجوية الوحشية التي قام بها

هو اإلنسان بحد ذاته.. عندما يتسلح بالفكر  اإلطالقالعدو وتكنيكه... مثبتا للعالم أجمع بأن أقوى سالح على 

 واإليمان الالمحدودين بقضيته ومبادئه.

نا الحمراء العالية ونتبنى آمالك وأهدافك فعهدا لك أيها الرفيق الشهيد أن نتابع المسيرة... وأن نرفع رايت

 المتجسدة في شعار كردستان حرة موحدة مستقلة.
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