
  
  
  
  

بستون،  رھاوبیسای  ٣٠برەو یادی 
لیاد نچووەکی ـ  گیانبختکردووە

  پاسۆک

  
  

  

 ھۆ برزنجیی

           ١١/٩/٢٠١٦                                                                                                        

و دابشکراوەکی ئم،وا بووە،ھر ل  کراونیشتمان داگیرچارەنووسی گل ل رۆکانی 
انوە..ئیدی الی گلک ل خزانکان، باوک،برا، یوە دەکویت گۆڕەپانی خبات و تکۆشمندای

،ل پناوی کوردایتیدا گیانی  دراوس و ھاوڕییک مندایئامۆزا،پورزا، خالۆزا، ھرنبت،
  شرکۆ بکس دە: ،یاخود پشمرگ بووە..بختکردووە..یان زیندانیکراوە

 وانرخکدا دارئر مایوانی ھس ر سنگی شار داداوە...... لسوی تاریک وا چۆکی لش
  ڕواوە

لم چیرۆکشدا، باسکان ب ھمان ئاراستدا رەوت دەکن. مندایکی  خنجیالن ل باوەشی 
دیمنی رەنگینی کوردستان  چاوە گشکانی ب ،بنمایکی نیشتمانپروەر

بندەستی گمارۆدراوی نو   باژکی، یھدن.جوگرافیای ل دایکبوون،شاری سلمانی
. ھر ل یکم چرکساتی كوتن باوەشی دنیاوە،ئازار و ژان  ی گورەینیشتمانکی دابشکراو

  بوون.کدایدەبت ھاوڕی و ھاوتمنی ئم چارەنووسی لنتوەکی، و کورەوەریی 

ئم رۆ بئمک و نازدارە،دوای ئوەی دەرک براست چپی خۆی دەکات و ھدی ھدی خۆی 
دەناس و لدەوروبرەکی تدەگات، رووداوەکان دەبین و چیرۆک خمناککانی بۆ دەگنوە 

نی داستان گورەکانی مژووی نتوەکی دەخونتوە، یکوراست دەکوت نو میدا و
بگات و خۆی دروست تقال دەکات،تا زوو پ ،بیرکردنوە و تکۆشان و بھر چوار پل

لپ وەی بی. بکات،بۆئکتی رزگاریی وی ررگشمپ تشاخ و ب تبچ  



ێ،ککی دارەدارەی ی بسلمندرزل دەن ،تاوەکو نیشانی بدات و لزۆر ب پرۆشوە ھنگاوی 
،و دەتوان یرەو  ھڕێ،ب توتیدا بکی کوردایکختس باتناوی خڵ کاروانی خوگل

و نیشتمانپروەری و  ئاوات و ئامانجی ھرە پیرۆز و گشی سنووری نادیاری ئاسۆی پ ھیوا
  ھواری کوردایتییوە.  وئودیو

ۆ سرەتا دەبت شاگردکی بردەست رەوانشاد،کاک ئازاد مستفا، ئو ب چاکی کار ب
عشقی  ب کوردایتی دەچ و زۆری پناچی دواتر وەک ملکی تینوو،پروەردەکردنی دەکات. 

ئم بیار و خۆدۆزینوەی  .دەدۆزتوە.خۆی ل ریزەکانی پارتی سۆسیالیستی کورد ـ پاسۆک دا 
ازی ب شو ویی مژووی کورد و باوەڕی برز،ل نو ریزەکانی پاسۆکدا،بگی تگیشتن ل ق

ل ریزەکانی پاسۆکدا،چند خولک  خبات و چکی برگری و ستراتیژی کش نتوەییکی.
  دەبین و باشتر ل پرس ھزریی و نتوەیی و مژوویی و جوگرافییکاندا قوڵ دەبتوە.

مرە ھر زوو باوەشی ب پانتایی ھموو کوردستانی بریندا کرد و خۆی ل بۆتی ائم الوە جو
باوەڕی متین  ،بارتقای چیای ئزمڕ و پیرەمگروون اندەوە.نی نیشتمان بریندارەکیدا توئڤی

ل چاوترووکانکدا چندان وستگی  ال دروست بوو.ب دۆزی رەوای نتوەکی و پۆیینی 
ھاوبیر بستون ئو ھموو جوانی و  ،ئازایتی بی و ئیدی زۆری نبرد خۆشویستی و دسۆزیی و

ناوە چک رۆشنبیرییی کردە ئای دەستی چووە گۆڕەپانی کوردایتیوە. ھر لم سۆنگیوە، 
.رگشمویستانی شاخ و پرزاری ھاوبیران و خۆشس وتی ککجوان و خۆش 

بۆ مانایکی دا بوو،ک ئاماژەی گیانبختکردنکشی ل چرکساتکی ھستیاریی مژوویی 
و خونکشی  ڕژا،بسر سنگرکی پ ل قارەمانتی و بووە ھونی یکتی گورە 

.گب کردەوە و ب دۆست و دوژمنان نیشان ریزەکانی کورد،ب ختکردوو ،دەیویست بئاخر گیانب
 بدات،ب خونی خۆی ئیمزا و مۆری یکتی و تبایی و ئاشبوونوەی گشتی دەکات و الششی

دەکای رای و پردی بستنوەی سنگرەکانی پشمرگی کورد،ل برامبر ھرشی 
ئم ھموو مانا و ھما سنگینانی،گیانبختکردنی ھاوبیر بستونی  دڕندانی داگیرکراندا.

   کردۆت دیاردەیکی تایبت بۆ پاسۆک و مژووی کوردایتی...

  

  

"بستون"ی دەم بخندەی رۆحسووک و رەزا ئم رۆ خۆشویست و ب ئمک،کاک
.وە شیرینکمئ ھیدبوونی بی پاسۆک، ئاوھاش بۆ شرگشمپ تیمانی دابوو بچۆن پ



عشقی نواند.ئم ھاوبیرە بنیاز و دسۆزەی پاسۆک، بووە تاجی شانازیی بۆ ھاوبیران و 
ی ن ک سلماند،کوا راستگۆ و ھگرانی بیری نتوەیی و قوتابخانی کوردایتی و پاسۆک بۆ 

پابندە ب ئاشبوونوەی گشتی و ئامادەش،ب کردەوە، گیانبازی ب کادر و پشمرگ و 
سرکردەکانی ل پناوی یکریزی کورد و سرکوتنی خباتی رەوا و گیشتن ب ھواری 

  ئازادیی و یکسانیدا بکات.

رۆڤ بیتوانیبای،میلکی با بدات و ب پیی بریا رۆژگاریش وەک دەمژمر،ئامرک بوای و م
ئارەزوو و داخوازی خۆی پاش و پشی بخستای.بم ھیچ لگڵ قدەر و چارەنووس خمناک و 

  تاکدا ناکرێ.

من لرەدا ئارەزووی پشبکم لگڵ (کات)دا،نیی و ناشموێ بزانم سبی چی 
ل ئوەیان گرێ دەدەم ب ھوکانموە و روودەدات!..ھبت "حز و ئاوات"م گل زۆرن،.

  ھندکیشیان دەسپرم ب چارەنووس.

بوایم ھتو دەسر ئگم ئدەی رابووردوو  ،کاتبشتاکانی سنی ھبۆ ناوەڕاستی سا
ل ەگا" خنجیالن و پیرۆزەکی پاسۆک، دەستبج زوومی کامرام دەخست سر "بار بگموە،

بۆ دیداری سرکردە و چووم قدپای چیای "سوورن"ی دەڤری شارەزووری نیشتمان..ئو رۆژەی 
ویست کاک ئازاد مستری خۆشمرابژاکانی دیکفا و ھاوبیرە ھ.  

د بدەوری چند کتب و بارەگا چادرک بوو،ل ئشکوتکی نسرمدا ھدرابوو. کاک ئازا
وە سرقای ل الیکی ترە ،بوو.ھاوبیری رەوانشاد شرکۆکاخزکی پرش و بوەوە دانیشت

الوە  لو ی پۆشتوپرداخھاوبیرکی تر کۆم کاخز و رکخستنی لشوەی گۆڤارکدا بوو.
 نرۆیشتنگورجوگۆ دانیشتن و ل ئیشکردندا و نازدار و ل و چاپوک و ل  وەشاوە و لل

وە موون و ل رکخستنی ئرککاندا بسلیقب ئز و بڕکردنی کاروباری ھاوبیراندا
..ب ھموو شتکاندا رادەگیشت و جارەوجاریش سرکی ب منج چشتکی دەجویوە

 ھندەی نیوە برمیلک،تنیا ،خواردەکردەوە. چشتی چی؟ منجکی گورە سر ئاگردەکدا
ان بوو،ل پاشایان خۆی دەنواند.ئو زۆر ھژار دۆشاوی تمات و چند قل بامیکی تدا بوو.

سستون کب وتووی یکاکرکری سوەبڕربازیی ،ھاوکات بھاتووی سری لو کاد رگشمپ،
 ..یم باسوانی ئبارەگا، پا  

دا لدایک بووە. خوندنی  ١٩٥٩کاک بستون،ل گرەکی سرشقام/شاری سلمانی ل سای 
  سرەتایی تا پیمانگای بڕیوەبردن ھر لم شارەدا تواو کردووە. 

ک ،ل ریی کا١٩٧٩ل دوای ئازاد بوونی کاک ئازاد مستفا و ھاوبیرانی دیک ل زیندان،سای 
 ژر کاریگرتی کاک ئازاد و بیروباوەڕی پاسۆک ری، دەکوتئازادەوە،وەک خزم و مردی پو

وەک چرای رێ رۆشنکرەوەی خبات ھدەبژرێ و پوەندیی ب ریزەکانی رکخستنکانی 
 دەیکات جویش دەستبش دەکات،ئشکدیاری پ کی بیوە دەکات. باپیری دەمانچپاسۆک

سرکوتووان بو دەمانچی ئنجام دیاری بۆ رکخستنکانی پاسۆک،کۆمی چاالکی 



بو دەمانچی کۆمی چاالکی ئنجام دەدات،دوای  کمال، درا...دواجار ھاوبیر سردار
یکخۆیی و دەمانچ ت و ببریندار دەب کی قارەمانوە،چاالکیی  دەست دوژمن ل تودەک

  ...و گیان لدەست دەدات سلمانی

کی گرموە دەروش ب پڕۆش و ئڤین ،وبوکوردایتی  ای ر،جگ لوەی خون و خیھاوبی
،ل ئارەزووی وەرزشی ھبوو،یاریزانکی کارامی ئاسا چاالکییی ئرککانی ئنجام دەدا

کوردایتی لبگڕای،وەرزشوانکی برچاوی  رەنگ گربھاتای و  تۆپیپش بوو.
ودەزگا داپلۆسنر و خوناوییکانی رژمی لدەردەچوو...دوای ئوەی دەکوت ژر چاودری دام

،چکی روومت و کوردایتی ل ١٩٨١بعسوە، ریزەکانی رکخستن و ناو شار جدلت و سای 
ریزەکانی پاسۆکدا دەکات شانی و دەچت ریزی ئو دەست ھاوبیرە قارەمانی ل رۆژگارکی 

بشداریی چندین  ببوون پشمرگ.تواو سخدا،ل ھلومرجکی زۆر نالبار و دژواردا،
داستان و قارەمانتی دەکات و ھرجارێ چووب بۆ مفرەزە،ب گۆرانی گووتنوە،لپش 
ھاوبیرەکانییوە دەڕۆیشت. ئازایتی و لشسوکی رەوشتی برز و ھمنی و قسخۆشی و 

  گشبینی،ل خست دیارەکانی بوون.

رپرسی سجید،ببو مکاک ئ بیرم یلی لکی فخۆی کورد ربازیی (اتحاد الدیموقراطین)،ک
خکی شاری کوت بوو،زۆر نزیکی پاسۆک و کاک ئازاد بووو،ل ژمارەیکی گۆڤارەکیاندا،سای 

،چاوپکوتنکی لگڵ ھاوبیر بستون دا سازدابوو، ب خۆشمی گووت:" ھر حیزب بیست ١٩٨٧
   کسی دیک نیی".کادری وەک کاک بستونی ھبت،پویستی ب

دوای قارەمانتییکی گورە، گوللی ،دا ل داستانی قیوان و ماوەت،١٧/٩/١٩٨٦تا ل رۆژی  
گیانی برز و پیرۆزی دەبخشت کورد و داگیرکری بعسی عرەبی عراقی دەیپک و، 

  کوردستان.

نگک کنندە، سام  ببۆ یادی ئ مرە قند سکدا بتوانم چتچ دەرف دەخوا،چۆن و ل
ھاوبیرە نمرە بنووسم. ھیوادارم ئم کورت وەبیرھنانوەی،پیامک بت،رەوانی ھاوبیرە 
 تب کی ھاوبیرانرکیاندنی ئگجت و بۆ منیش وەک بشادتر ب می پئازیزەک

   پسندکردن.

 


