
 لمحة عن حياة الشهيد بنيان

 

وكان ترتيبه  .عائلة متوسطة الحالمن  ،شهيد بنيان طفولته في مسقط رأس قرية سالمقضى ال

بنشاط أحد الرعاة،  إلعجابهانظراً  ،وهو اسم بدوي ،سمته جدته بنيانأ .الخامس في العائلة

وكانت ترحل في فصل الربيع إلى منطقة  ،حيث كانت العائلة تعيش حينذاك على تربية األغنام

  .ز، حيث يسكن عشائر البكارةجبل عبد العزي

 ذكاء ملفت النظر.  اوذ ،وكثير الحركة والنشاط ،صغره كان شقياً  ذمن

كم عن قريته، حيث كان يستيقظ باكراً قبل  2أنهى االبتدائية في مدرسة قوالن التي تبعد مسافة 

  .وسط ذهول العائلة أفراد العائلة استعداداً للذهاب إلى المدرسة

انشغاله بحب بو باإلهمالمعلمه واتهمه  ،هبينه وبين معلمالبتدائية وقع خالف أثناء دراسته ا

وانتقل هو ومجموعة إثر هذا االتهام الباطل، داخل المدرسة  اً تمردالرفيق بنيان قاد ف .ابنة عمه

  .لى مدرسة أخرىإمن رفاقه 

  .اني الوطنيةمنذ صغره كان يحفظ األغو .وخاصة مادة الرياضيات ،كان متفوقاً في دراسته

أين تريد أن تنام  :سأله عمهفاأليام ذهب مع أحد أعمامه إلى مدنية القامشلي، يوم من وفي 

القصد  .كردي إنسانإلى أن نذهب  له: علينا يقول؟ راح الرفيق بنيان عندما نصل إلى القامشلي

  .وطنياً اإلنسان المقصود شخصاً الحديث أن يكون هذا من 

يكفينا  ،أيها العدو :يقول بصوت عال  راح و ،جده ل النار قرب فراشى المرات أشعحدإوفي 

  !!عبودية حتى اآلن

وحيداً في غرفته هناك ويعيش لدرباسية ليكمل دراسته اإلعدادية، امنطقة لى إبعد ذلك انتقل 

 واختيار أصدقائه بشكل سليم. ،صغيرة، ويقوم بإعداد الطعام بنفسهال

مقاومة ال"من قبيل كتاب  حصل على منشورات وأدبيات الحزب 1983 -1982وفي أعوام 

: لقد في تلك المنشورات واألدبيات الحزبية، وبشكل خاص في ذاك الكتاب كان يقول .حياة"

شتاق لقراءتها مرة أهي من قراءتها حتى تنأني هذه المحاكمات من األعماق، وال أكاد تهز

 .فيما بعد مسار حياتهتحديد ر في كان لهذه المحاكمات األثر الكبينعم، أخرى. 

وانتشار أفكار الحرية  ،نطالق الشرارة األولى في أروه وشمندليابو ،1986في عام 

واحداً من الكثيرين الذين وجدوا أن هذه الرفيق بنيان إلى جميع المدن والقرى، كان  واالستقالل

  .لقضية شعبهم العادلالحل المنشود األفكار هي 

ومن  ،انوية بدأ ينخرط شيئاً فشيئاً في الفعاليات السياسية في مدنية الدرباسيةوفي المرحلة الث

  .ثم الحسكة



ليتلقى فيها التدريب العسكري والسياسي  1992التحق بأكاديمية معصوم قورقماز في عام 

ليشارك  ،واحتضن جبال ومدن كردستان بعشق وحب ،بعد ذلك توجه إلى ساحة الوطن المكثف.

في شمالي  رةإلى مدنية الجزي إرسالهونظراً إلمكانياته السياسية تم  .رفاقفي تدريب ال

  ، حيث كان يقود المظاهرات والعمليات العسكرية في المدن.كردستان

من قبل الحصار الشديد على مدنية الجزيرة وضربها بجميع األسلحة نتيجة و ،1995في عام 

محطته  تيالة غرزان، حيث كانأان إلى انتقل الرفيق بنيقوات الجيش التركي العسكرية، 

  .األخيرة

من  ع مجموعتهم تم تطويقه ،من أحد المفسدين والمتعاونين مع العدو إخباريةنتيجة هناك، و

وانضم إلى قافلة  ،نال شرف الشهادةوبسالة وبطولة،  واجه العدو مع رفاقه بكلفقبل العدو، 

     تاريخ شعبنا.الخالدين الذين يمثلون رمز الحرية والسالم في 
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