
 ميبدار يرا گرام يعيق دکتر جعفر شفياد و خاطره رفي

 يدوندار ييحي

اد و خاطره اش يگذرد، هنوز  يسال از مرگ نابهنگام دکتر جعفر م ٦٢

شناختند، زنده  يکه اورا ميها و تمام کسانيان ما کومه له ايدر م

 يتهايرات فعاليث تا. سپرده نخواهد شد يچوقت به فراموشياست و ه

 يدر پرورده کردن نسل ياديز ياش مابه ازا يو حزب يالتيو تشک ياسيس

دهها و صدهها و و ن راه اياز مبارز

سم، ياليو سوس يگر راه آزاديجانباخته د

ی ئرهاده و افکار يامبلغ برجسته  .داشت

. بود يعدالتيد ستم و بياز ق انسان بخش

ن عرصه سهم يوقفه اش در ا يب يتالشها

 يستياليانداختن سنت سوسدر جا  يبسزائ

اد کردن ي .کردستان داشت مبارزه در جامعه

 يبخود نم ياز دکتر جعفر صرفأ جنبه عاطف

روش  يادآوريرد،  بازگو کردن و يگ

دکتر جعفر  يشيو آزاد اند يو شخص ياسيات و منش سيو خصوص يمبارزات

 ست، پر از درس و تجربه مهم است که دريبرجسته کمون يگر کادرهايو د

ن ياساسأ به هم.  ن باشديتواند نقش آفر يکمک به ادامه راهشان م

ن دسته از رهبران يا يمبارزات يمتفاوت زندگ يد جنبه هايمنظور با

  . رديقرار گکه نادر بودند مورد توجه 

همسر و همرزم دکتر جعفر،  يسلطان يق ملکه مصطفيرفنوشته ن يدر ا

ق يرف. کند ياش بازگو م ز از دست رفتهيادها و خاطراتش را ازعزي

ق يرف. ديگو يات بارز دکتر جعفر ميک نگاه از خصوصيوش در يدکتر دار

 يان ميده است، بيده و شنيکه از دکتر جعفر دآنچه  ياحمد اسکندر

ان يو در پا 71شماره  شنگيه پينشر برگرفته ازاور ياز  يشعر .کند

   .ديکن يرا مالحظه م يدوندار ييحياز کوتاه   ينوشته ا

************* 

 :يسلطان يملکه مصطف

  اد جانباختن رزمندهين ساليست و ششميمناسبت ب هب هاست ک هستيشا

 ين رهبر توانا، رئوف، خستگيداشت ايو گرام يعيدکتر جعفر شف يانقالب

 هب. ميبدار يرا گرام يز وياد عزيگان،  دهياور ستمديار و ير، يناپذ

اد دکتر ي  زم زندهيو همسرعز  هيگرانماق يلم از رفين مناسبت مايهم

ار ياو بس يت وااليبا شخص  سهيدر مقا هسم هرچند کيبنو يجعفر  مطالب

 . اندک هم باشد

 يام ماجد و آقا ز و جانباختهيز با برادر عزيدکتر جعفر در شهر تبر

زم يمن و برادر عز ياز مسافرتها يکيدر . هم منزل بودند يعارف نادر

در همان لحظات  يو. شان آشنا شدميز با ايتبر هن بياماد کاک ي هزند

ت يميو صم يگانگيمهربان، صادق،    يمايزود س يليخ ياول آشنائ

 يگانگيدار سر آغاز رفاقت و ين ديا. اش را بر ما آشکار نمود يشخص

 . ن و من بوديام کاک ام ک دکتر جعفر با برادر جان باختهينزد



 ي ز و در رشتهيتبر  در دانشگاه  که بود  ساله ٦٢يجوان يعيجعفر شف

رغم يو عل يعلم پزشک يريهمزمان با فراگ. ل بوديمشغول تحص يپزشک

و  يساواک، در محافل کارگر يسيم  و خفقان پليرژ هايت سيفشار حاکم

  ش ادامهيخو ي وآگاهگرانه ياسين سيروت يت هايفعال  به يروشنفکر

 يق فراوان در ارتقاء آگاهن رهگذر با تالش و شور و شويدر ا. داديم

د يکوش يم هخود و رفقا و همرزمانش قاطعان يستيو دانش مارکس ياسيس

و  يع اجتماعيوس  گاهيپا   ن رابطهيدر ا يو. کرد يتامل نم  ک لحظهيو 

با جهان  .بود  ان زحمتکشان شهر و روستا بدست آوردهيدر م ياسيس

  کسب کرده  يو مل يمبارزات طبقات ي نهيدر زم هک يروشن و علم ينيب

 يف انسانيثمر رساندن وظا هدر ب يا بود، دکتر جعفر لحظه

 .ش غافل نبوديخو يستيوناليوانترناس

اطراف  ياز روستاها يکين در يام امهمن و برادر جانباخت ٤٥٣٢سال 

ک و يارتباط نزد يبود برا ياهليوس يم و شغل معلميوان معلم بوديمر

م کار يق  بتوانين طرياز ا هزحمتکش روستا تا ک هتودتنگاتنگ با 

مان با دکتر جعفر از يدارهايدر د .ميانجام ده هو آگاهگران ياسيس

م يکرد يمشورت و تبادل نظر م يمان با ويتهايفعال هکار و نحو هويش

نه و بر بستر ين زميما در ا هدکتر جعفر ب  دهيق و سنجيدق يرهنمودها

بتوان با   بود که  جاد نمودهيا يروستا فضائن يدر ا يکار معلم

و   بر قرار کرده ياسيـ س يعاطف يونديدستان پيزحمتکش و ته يها توده

 . ميت کارمان را انجام دهيق باموفقين طرياز ا

ارتباط  و ساواک، هم شايرژ يکتاتوريت دير حاکميام و زيدر آن ا

شهر و روستا و دستان يتوام بااحترام با کارگران و ته  مانهيصم

 يو سبک کار يف اساسياز وظا يکيآنها   يو طبقات ياسيس يارتقا اگاه

ن و رزمندگان يو سبک کار، فعال  وهين شيدر ا. بود کومه له ن يفعال

الت يکردستان و تشک يجنبش انقالب يبرا يقابل توجه ي هيسرما کومه له 

و دور از چشم ساواک  يمخف  وهيش هت بيفعال. فراهم نمودند کومه له 

 هبود ک يم تجارب گرانقدر و با ارزشيرژ يجاسوس يگر ارگانهايو د

 . افتنديآن دست  هب کومه له  يکادرها

نمود  ياديراسخ تالش ز ياهمصمم و با اراد هن عرصيدکتر جعفر در ا

گرفت کنشگر  ياد ميانسان از ستم و استثمار  ييرا از علم رها هآنچ

 هخوانش او از امر مبارز. نمودن آن بود ياجرا در آوردن و عمل هب

د کامأل يد. داد يم يو هرا ب يان و با نشاطيپا يب يتوان و انرژ

ارتباط  يبرا. داشت يو مل  يطبقات همبارز يهاهجنب هب يقيروشن و دق

 يکارگر يطهايرا انتخاب کرد و در مح يکارگر يبا کارگران زندگ

آن اطراف  يهاهپزخانهز و کوريتبر يراکتور سازت  همانند کارخان

 هدادن ب يآگاه يشد و برا يم و فصليو رنج کارگران دا يزندگ يقاط

امکان  يکارگر يطهايمح هنگونيغ نکرد در ايدر يچ کوششيآنان از ه

در . را داشت يو طبقات يمل همبارز هت در هر دو جنبيکار و فعال

کوشا و پر تحرک  هويهمان ش هب يو انقالب هف روشنفکر رزمنديان طيم

مشغول کوشش و کار  هشيگشت هميکردستان بر م هب ههم ک يبود، موقع

 يدگان شهر و روستا بود و از طبابت و شغل پزشکيان ستمديدر م ياسيس

نمود  هاستفاد هدستان جامعيمحرومان و ته هخدمت ب ينحو احسن برا هب



ع با آنان بوجود يتنگاتنگ و وس يتش ارتباطيکار و فعال يهجيدر نت

 . ان آنها شديدکتر جعفر در م هت و اعتماد بيسبب محبوب هآمد ک

داشت در  همبارز هدکتر جعفر نسبت ب هدگاه کيو د ينين جهان بيبا ا

از  يالتيت تشکيک مأموري يق ساعد وطندوست برايرف ههمرا ٤٥٣١سال 

ن يب يکردستان در مناطق مرز يهنيم يهي، نزد اتحادکومه له طرف 

کردستان عراق  يهنيم هياتحاد يروهايان نيدر م .ران و عراق رفتنديا

ت يمتعهد فعال يو کارآمد و همانند پزشک ياسيس يکادر همثاب ههم ب

را در آنجا   يدرمانگاه  ش و کمک مردم منطقهيخو يبا تالش فرد. کرد

آن جنبش  هب يانيخدمات شا" زيدکتر عز"با اسم مستعار انداخت و   راه

در  يابانياعتصابات و تظاهرات خ يريهمزمان با اوجگ .داد هارائ

کردستان   به يو مبارزات ياسياز تجارب س يبار  با کوله يران ويا

 .ران باز گشتيا

 ي، فعال و کوشاهتياز رهبران با اتور يکياز آن پس دکتر جعفر 

در  هکردستان بود ک همردم رزمند هخواهانيک و آزاديمبارزات دمکرات

کردستان  يدر جنبش انقالب کومه له  يو انقالب يمترق ياستهاياتخاذ س

ش درک يريمهم و خط يتهايداشت با وصف مسئول ييسزا هر بينقش و تاث

ت زحمتکشان داشت همزمان در شهر بوکان ياز  رنج و محروم هک يقيعم

 هب هباز کرد تا ک"  گەل ينەخۆشخانە" خلق هاسم  درمانگا هب يدرمانگاه

و  يدر ارتجاع هاو ک. دهد هآنها ارائ هب يشتريز خدمت بين هوين شيا

 ينداشت برا يديشک و ترد هديقدرت رس هب هم تازيبودن رژ يضد مردم

مردم  هکارگران و جنبش عادالن يانقالب يکهايش گرفتن تاکتيدرپ

 يکارها هاز جمل. خود تالش نمود يکردستان با تمام توان و انرژ

کال يو راد هرزمند يريموضعگ کومه له وقت  يرهبر  يخيو تار هجاودان

است  ٤٥٣٢مرداد  ٦٢کردستان در  هب ينيآنها در مقابل فرمان هجوم خم

اند، هداشت هدر منزل دکتر جعفر در بوکان جلس کومه له ت يمرکز هک

تحت  ياهينوشتن اطالع هم بيتصمت و ابتکار کاک فواد يدر آنجا با خالق

رج يق ايدکتر جعفر و رف. رنديگ يم" شيآزما هخلق کرد در بوت"عنوان 

 .  آورند ير در ميتحر هرشت هراسخ را ب يرين موضعگيا يهاهديفرزاد ا

ت يت در هئياو عضو يجا ماندن هو ب هارزند يتهايگر از فعاليد يکي 

در  يستودن ياستهايها و سهبرناماز  يکي هخلق کرد است ک يندگينما

 . باشديکردستان م يجنبش انقالب

همتا  يب يانسان يواال يخصلتها هبود ک يرهبران  هدکتر جعفر از جمل

، با نشاط، ي، صداقت، راستگويفرد خود را داشت پاک هو منحصر ب

جا در رفتار و اعمال  هو هم هشيات همين خصوصيمبتکر و پرتوان و ا

 يبود تا در قلب انسان جا يکاف يبا و هکوتا يداريد. او بارز بود

با  هک يکسان. خود جلب کند هگران را بيرد و احترام و محبت ديگ

از او  ينيريش يهاهاد و خاطرياند هر کدام هدکتر جعفر ارتباط داشت

 . دارند

 هعهد هرا ب کومه له  يغيتبل يگر ارگانهايو و ديت راديمسئول يو

را  يروز هشبان ين توان و انرژيسنگ هفين کار و وظيا. داشت

شاهد کار  يط  نامتعارف و گوناگونيمن در اوضاع  و شرا. ديطلبيم

بوکان  هاز توابع گورک منطق" راندوليز" يام؛ در روستاهکردن او بود



 يجا هشدت سرما ب. ما بود يست هر دويمحل کار و ز هم کيداشت ياتاق

خشک  يک متر مربع جاي يپشت بام حت يهاهخاطر چک هن اتاق بيخود در ا

بود و يو ميراد يهاهم برناميدکتر مشغول نوشتن و تنظ. ميرا نداشت

 يهاهبر برنام ياسالم يجمهور يتهايم پارازيسيق بيز از طريمن ن

و  يقو يحد هت بيامواج پاراز. کردميرا کنترل م کومه له و يراد

 ير ميبر اعصاب و مغز انسان تاث يبرق همانند مت هبلند بود ک

 يهاهرا با پش همالوم هاردوگا يگرم و طاقت فرسا يروزها اي. گذاشت

 هک ييا شبهايرفتند،  يز فرو ميدر چشم و گوش انسان ن هزش کير

 هدياز قبل کش يگارهايس هدن تيکش هشد و مجبور بيگارش تمام ميس

 يليخ يحت هآورم کياد مي هگر را بيد يزهايچ يليبود و خ ياش مهشد

اما دکتر جعفر . کار کردن هم برخوردار نبود هيوقتها از امکان اول

، با نشاط و ين اوضاع و احوال همچنان مصمم، پر انرژيا هدر هم

کرد و در  يکار م ين اعتراضير بدون کوچکتريناپذ يو خستگ هسرزند

سر  هب يکردم برا ياحساس م هش بود هر لحظيها هشرفت برناميفکر پ

 .  دارد هن امر مهم عجليانجام رساندن ا

ها يليالت بود و خيتشک يرفقا  يدکتر جعفر مورد اعتماد و قابل اتکا

کردند يمشورت و تبادل نظر م يخود با و يو شخص يحل مشکالت فرد يبرا

و روابط   يالتين بود و هرگز ضوابط تشکيپليسيبا د ين حال انسانيدر ع

 هد بود و بيپر ام ش ويدکتر جعفر مثبت اند. را مخدوش نکرد يشخص

 .کرديل مسرت بخش ابزار ميداد و مسايشور و شوق خود را از رو يراحت

اروپا در   به يالتيو تشک ياسيس  ين انجام مسافرتيدکتر  جعفر در ح

کم  ين تراژديدر ا. ن جانباختيت بر اثر تصادف ماشيشهر تکر يکينزد

 يدر تدارک سفر و  هيمانيدر بغداد و سل کومه له ن يمسئول يتوجه

 کومه له ک يروابط نزد هب هن حال با توجيدر ع. ر قابل انکار استيغ

 يهنيکردستان و شخص دکتر جعفر با رهبران اتحاد م يهنيم هيو اتحاد

ن يعراق در ا يتيامن يروهاينقش ن يکردستان و شخص مام جالل طالبان

 .گرفت هديتوان ناديز نميجانگداز را ن هحادث

ر يجبران ناپذ ياهدهشتناک ضرب هن حادثيز و ايغم انگ ين تراژديا

ران و کردستان، بر يا يخواه و انقالبي، جنبش آزادکومه له بود بر 

. من هدين بار داغديز بر قلب چنديان و نيقلب کوچک دختر دلبندمان ب

شناخت در ماتم  يدکتر را م يکرد و هر کسيچ کس مرگ او را باور نميه

دکتر جعفر   يو انقالب يافکار انسان. رو رفتف ين و اسفباريسنگ

  يکش  دستان از استثمار و بهرهيو نجات ته يدر خدمت رهائ  شهيهم

خاص و عام   شهره هن رايدر ا يت ويبود وخلوص ن  ظالمانه يستم هايس

 . بود

 .است يز و گراميعز هشيات همهادت و خاطري

************* 

 :داريوش نويدي

 يعيشفاد دکتر جعفر ي هب

سم او ياومان يادآوريد با يرا با يعيسالروز درگذشت دکتر جعفر شف

 ل انقالبياز همان اوا يعيبا دکتر جعفر شف. برگذار کرد

جاد دانشگاه يدر ارتباط با ا يين آشنايآشنا شدم و ا ١٣ يضد سلطنت

 او درمانگاه خلق را در شهر بوکان. ران بوديکردستان ا



 هجاد کرد و تا مدتها خود بيدانشگاه ا نين موسسه ايعنوان اول هب

 پرشور، با يانسان يعيجعفر شف. ماران مشغول بوديب يمداوا

 .و واال بود يار انسانيبس يعواطف

بند يآن پا هو ب. کرديآن فهم م يانسان يهيسم را از زاويالياو سوس

 ونهايمل يزندگ هنفرت داشت، چرا ک يداريهبود؛ از سرما

در  هسم، چيالين برداشت از سوسيا. بود هديفالکت کشان هانسان را ب

 يشهايان گرايآن، در م يضيد غريا شايو  هشکل آگاهان

 يعيجعفرشف ههم ک يالتيت است، و در تشکيدر اقل يستياليجوراجور سوس

 ن وضع رايدر آن از کادرها و رهبرانش بود هم

کرد يبست و مجبورش م يچون او را م يانسان ين امر دست و پايا. داشت

 ياز آرمانها ياريبس يالتيدر حصار تشک هک

 .ش دردناک بودين برايخود را کم رنگ کند، و ا يستياومان

بود و اگر مرگ نابهنگام او را  هبرجست يبشر دوست يعيدکتر جعفر شف

 انسان هب يهتوانست با تک يبرد، م يان ما نمياز م

ها يالت چيتش هک يتنگ حصار هيش ا حتماال خارج از چهار چوبيدوست

 ياريبخش مردمش  ييجنبش رها هده بودند بيآفر

 .برساند يشتريب

 اش پر رهرو باد يستيباد و راه پرارزش و اومان يادش گرامي

 

************* 

ويژه جانباختن دکتر  ١شماره " نگ پيشه" شعري از ياور برگرفته از 

 جعفر

 !غا بهاريدر

 

 حصور تو يرا ب هشکوف هک

 زند،يم هنيبر س                              

 !غا خزانيدر

 زرد بر گور تو يحضورش را با برگها هک

 کند،ياعالم م                                  

 !هغا کويدر

 شيش را با حضور تو در قلب خويصبور هک

 کند،يتکرار م                                     

                *** 

 تو يدر جستجو



 ديگريم هچشم در چشمخان

 تو يدر جستجو

 چکاوک دل

 ن يبر بام آسمان کدام سرزم

 کند؟ هانيآش                                 

 ديگريتو چشم م يدر جستجو

 ديجو يو م                                  

 : ابدي يتو را م                                  

 ضربان طبلدر نبض 

 باران هدر صف فشرد

 فقر يها هدر کوم

 و ازدحام هدر خروش غلغل

 در روز اعتصاب

 در دست و در تفنگ

 در اتحاد کار

 کنديدار ميتو را د

     *** 

 کنميدار ميتو را د

 فردا  هيعيدر طل

 انسان و کار ييرها هعيطل

 و لب يشاد هدار پر شکويد

 کنميدار ميتو را د

  يدر روز واژگون

 و خدا وطن يهسرما

 !غا فردا  يو در... 

 حضور تو  يلبخند فتح را ب هک

 .*کندين ميآذ                      

             ************* 



 

 

 

 

 :ياحمد اسکندر

 يعين سالروز جانباختن دکتر جعفر شفيم٦٢در 

 يول. آشنا شدم ين بار با وياول يکجا برا هاد ندارم کي هدرست ب

ت دفاع از زحمتکشان و حقوق يجمع" هدر رفت و آمدها و رابط ياسم و

 هار مشابيبس يبا نام ي تيم با جمعيما در سقز داشت هک" خلق کرد يمل

ور يدر جنبش اول، شهر هکيوقت. خورديگوشم م هب هدر بوکان، هموار

 يو سردشت سرانجام در مناطق مرز هبان هما بعداز رفتن ب ٤٥٣٢

م، از زبان يکردستان مستقر شد يهنيم يهحادکردستان و در جوار ات

را مرتبا " زيدکتر عز"اسم  يهگر رهبران اتحاديمام جالل و د

آنها لباس گرم  يبرا هبود ک ياو هم جزو کسان هنکيو ا. دميشنيم

کرات  همام جالل ب. بود هبرد يو کمک مال ه، دارو و آذوقيزمستان

 ير روز بيآنرا دکتر عز يد، ستون اصلينيبيگفت آن آلونک را ميم

 ياريکمک بس هباال آورد و در ساختن درمانگا هدر هخود از ت هشان

 هب هداد کيانجام م ينکارها را در جوار خدمات پزشکيدکتر ا. کرد

، دقت و صبر فراوان يبا مهربان هآنجا بودند هموار هکيکسان هگفت

 .گرفتيانجام م

شاخص بود و  يهاهاز چهر يکي يخلق کرد و يندگيأت نمايان هيدر جر

در  ٤٥٣٢سال  همذاکرات در آذر ما هن نشست کوتاينخست هکيهنگام

، کومه له ندگان يمهاباد با نما يون محليزيمهاباد انجام گرفت، تلو

. ب داديترت يزگرديو دفتر ماموستا م ييفدا يکهايحزب دموکرات، چر

دکتر جعفر آن موجود است،  ينوار صوت هخوشبختان هزگرد کين ميدر ا

أت با يانجام نشست ه يچگونگ هدر بار ياتيق و روشن هم کليار دقيبس

دست  يهايريموضع گ هنکيدهد و هم ايح ميندگان دولت را توضينما

ن يدر ا يو. کنديآنان را برمال م يها يم و کارشکنياندرکاران رژ

م در کردستان و يعناصر رژ هدهد کيگفتگو بطور مستدل و مستند نشان م

ز درست يم نيرو هستند و سردمداران رژيمسلح مشغول تمرکز ن يروهاين

ندگان ين در گرماگرم حضور نمايقبل از مذاکرات و همچن يدر روزها

 يهايو سخنران يتهاجم يهايريدولت در مهاباد درحال موضع گ

 .هستند هافروزان جنگ

 هک ياسيان سيبا زندان کومه له م نزد يران رژياس هان مبادليدر جر

ت کارها را يبودند، دکتر جعفر هدا ياسالم يجمهور يدر زندانها

 يجد يو گفتگوها هن حال مستلزم مذاکرينکار در عيداشت؛  ا هبرعهد

 همن در شگفتم ک. ز بوديدر بوکان ن ياسالم يبا فرستادگان جمهور

از  يگريد هن بار انجام گرفت و جنبيچند هک يخينکار مهم و تاريا

 ياديز يآن انسانها يط هدهد کيل ميکردستان را تشک يجنبش انقالب



است  هداکنند، چگونينجات پ ياسالم يجمهور ياه چالهايتوانستند از س

 . استهشد هو نوشت هار کم گفتيآن بس هدر بار هک

مرتبا با  کومه له  يمرکز هتياز طرف کم يندگينما هدکتر جعفر ب

در  يک با وياز نزد يلين سبب من خيکرد و بديماموستا مالقات م

از  يأتين و هيخ عزالديهمزمان ماموستا ش هکبار کي. ارتباط بودم

 يههمان اتحاديآنان بود م هز همرايدکتر جعفر ن هک کومه له جانب 

ز يت و نيميک شاهد صميو شخص مام جالل بودند، من از نزد يهنيم

دکتر  هآنان نسبت ب هژيو احترام و يهنيم يهرهبران اتحاد يقدردان

ز با يخاص خود و ن ييت و خوشرويميدکتر جعفر با صم. جعفر بودم

ن يشنوندگان و مخاتب هو جلب توج يسخنران هنيش در زميها ييتوانا

 هراجع ب هکبار کي. کرديبرقرار م هگران رابطيبا د يآسان هش بيخو

. ف کرديم تعريبرا ياهم، خاطريکرديبحث م يا ننوشتن سخنرانينوشتن 

آالن سردشت  هچند روستا در منطق ياز اهال يجمع يبود براگفت قرار 

" ن"کاک  هقبل از شروع جلس ياندک. کنم يسخنران کومه له از طرف 

م و خواهش کرد يبگو همنهم قرار است چند کلم ينزدم آمد و گفت فالن

ت يميرا با کمال صم يهر کار هکيياز آنجا. سميش بنويبرا يمن متن

 هدکتر جعفر در ادام. سدينويم يو يبرا يخوب يداد، سخنرانيانجام م

مکتوب  يدر سخنران هشدم ک هم تمام شد متوجيصحبتها هک يگفت وقت

ار با يبودم و مردم بس همطالب مهم خودم را هم گنجاند" ن"کاک  يبرا

 !ق کردنديتشو يرا کليگوش دادند و و يآن سخنران هدقت ب

 هن بيخ عزالديماموستا ش هنديمن بعنوان نما هک ٤٥٣١در زمستان سال 

مسافرت خارج از کشور  هدکتر جعفر هم ب يخارج رفتم، پس از مدت کم

 کومه له انجمن هواداران . ميس مالقات کرديگر را در پاريآمد و همد

کردند و عمال رفت و يم يريار سخت گيبس يت ويس در مورد امنيدر پار

از دوستان  يکيدر منزل  هکبار کي. بودند هرا محدود کرديو يآمدها

د از يو بازد هرون رفتيب يبودند، دو نفر هرا نزد من گذاشتيو

 هالبت. ميگر داشتيباهمد يار خوبيروز بس. ميس پرداختيپار يهايدنيد

س يمسافرت پار! را اصال خوشحال نکرديزبانان وينکار من ميبعدا ا

 يمقاومت و از طرف يمل يشورا هوستن حزب دموکرات بيهمزمان بود با پ

. مالقات کردم يماموستا چند بار با مسعود رجو هنديهم من بعنوان نما

ن يکار و فعال هون کهنياسياز س همقاومت ک يمل يشورا ياز اعضا يبرخ

بودند مرتبا با من  هزمان شا ييو جنبش دانشجو يمل هجبه هبا تجرب

 يت در شورايعضو هبتوانند ماموستا را ب ينحو هگذاشتند تا بيم هجلس

بودم و امکان تبادل نظر و  همن تنها ماند. ق کننديمقاومت تشو يمل

ن يا. شان را نداشتميا دوستانم در دفتر ايبحث با شخص ماموستا و 

 همختلف ب يايتوانستم از زوايدار با دکتر جعفر ميدر د هبود ک

هم با متانت کامل وقت  يف بحثها بپردازم و ويابعاد موضوع و کم و ک

 .کرديصحبت م هنين زميدر اگذاشت و با من يم

من در  ين سازماندهيوستم نخستيپ کومه له الت يتشک هب هبعدها ک

کار کردن . شديم هتحت نظر دکتر جعفر ادار هبود ک کومه له و يراد

ن حال توأم با انضباط و يو در ع هار جالب، آموزنديبس يبا و

 يامهاير درآوردن پيتحر هرشت هو ب يسندگيدر نو. ن بوديپليسيد

با . ار توانا بودياستها و اهداف جنبش بسيکردن س هو فرمول ييويراد



کومه  يندگيدر نما هکيخارج، روابط ما هنگام هش بيمسافرتها هب هتوج

زبان  هدر تسلط ب. شتر شديار بيشدم بس يدر خارج کشور سازمانده له 

 مختلف يهاهنيدر زم همطالع يبود و برا هکرد ياديشرفت زيپ يسيانگل

 هام کهداشت يبا و ياديمکاتبات ز. قائل بود يت فراوانياهم

 يکيدر . ش  همچنان نزد من موجود استيها هچند تا از نام هخوشبختان

گر کردستان يد يدر بخشها يستم مل همسئل هب هژيو هها ب هن نامياز ا

 يها هاسناد و نوشت يدر مورد جمع آور هخواهد کيپردازد و از من ميم

دکتر . را کمک کنميانات مختلف کردستان وياحزاب، سازمانها و جر

با  هشيد هميما نبا هسد کينويم هش از جمليها هاز نام يکيجعفر در 

الزمست . ميدن آنها را از خود برانيست ناميوناليبزرگ و ناس' هن'ک ي

 يم و با مشيت آنان را بشناسيتحت هدا ييک آنها و جنبشهاياز نزد

ت يو از آنان حما هک شديآنها نزد هب کومه له  يستياليو سوس يانقالب

فراوان،  ياز انرژ هشيبا دکتر جعفر هم همن در رابط. . . ميکن

 کومه له و  هت قراردادن امر مبارزيت دادن و در اولويو اهم يپرکار

 . ام هن بوديجا در شگفت و تحس هحال و هم هدر هم

 باد يادش گرامي

 ٦١٤٥اکتبر  ٦٢

************* 

 

 

 :يحيي دونداري  

ت دفاع از ي، در مقر جمعيديخورش 7531در سال  يکروز بهاريدر 

از رفقا سرگرم کار و  يخلق کرد در سقز با جمع يزحمتکشان و حقوق مل

ت آمد و ين آنموقع کومه له به جمعياز فعال يکي. ميت بوديبار جمع

د با هم يروم، اگر دوست دار يبه بوکان م يکار يخطاب به من گفت برا

آن  يبنا به سنت مبارزات. مين او به بوکان رفتيبا ماش. ميبرو

در . در رابطه با کارش در بوکان از او نکردم يدوران، من سئوال

 ين را جلو درب منزليم و ماشيبوکان از چند کوچه و پس کوچه گذشت

اط آن يدر ح يرا بر رو يم تابلوياده که شديپ. پارک کرد يمعمول

( ل  گه ي خؤشخانه نه) نوشته بودند  يآن  به کرد يزان بود و رويآو

زن و کودک و   ياديم و تعداد زياط شديوارد ح. ضخانه خلقيمر

از سر و وضعشان . سالخورده در آنجا نشسته و منتظر نوبت بودند

. بوکان بودند يدست شهر و روستاها يمعلوم بود که اکثرأ از مردم ته

هم در  يدکتر شاکر.  شد يم تداعيدر سقزبرا يبالفاصله مطب دکتر شاکر

 .ر کرده بوديرا دا ير و کم درآمد، مطبيکمک به مردم فق يسقز برا

 يدا کرد به نزد ما آمد، مهربانيکه دکتر فراغت پ يم ساعتيبعداز ن

دم، يد ين بار بود که اورا ميد، اوليبار يش ميت از سر و رويميو صم

از آنروز . ميق چند ساله بوديرف ييبرخورد کرد، گو يآنچنان به گرم

از حرکات و طرز برخوردش من . تأثير زيادي بجا گذاشت محبتش در من

مابعد دکتر جعفر را در کومه له . است يمتوجه شدم که کومه له ا



ران و جنبش يا يستياليش در جنبش سوسيات و نقش بسزاياز خصوص. دم يد

د هنوز جا دارد ياد گفته اند و نوشته اند و شايدرکردستان ز يانقالب

 . يان کردو دلسوزرا ب ين رهبر واقعيمختلف کاراکتر ا ياياز زوا

 .بپايان مي برم  دکتر جعفر اين مطلب را با خاطره اي از 

ران يا ياسالم يدر چند مورد با جمهور ٤٥٢١و  ٤٥٣١کومه له در سال 

شمرگ و احزاب يپ يرويبوکان هنوز در دست ن. کرد يمعاوضه م زنداني

 ينباره مذاکراتيدر ا  ياسالم ين کومه له و جمهوريب. بود ياسيس

مبادله  زندانين توافق کردند که در چند مرحله يصورت گرفت و طرف

 ين کار بود و نظارت ميدکتر جعفر از طرف کومه له مسئول ا. کنند

 يبا واحد( و پێشره یهێز)شرو کومه له يپ يروين  ياز واحدها يکيکرد، 

که زندانی کومه  ياسالم يجمهورنفر از نيروهای  ٢١ه بوکان، ياز ناح

ن شده، در ييم و چند روز قبل از موعد تعيهمراه داشت له بودند

از  يکيدکتر در  يروز. ميکرد يبوکان جوله م يض البگيف يروستاها

کرد و  يمردم سخنران يراروستاها به نزدمان آمد و در مسجد روستا ب

ها هم زنداني. ح داديتوضزندانيکومه له را در برخورد به  ياستهايس

 يت جنبش انقالبيدر مسجد بودند دکتر با آنها هم صحبت کرد و از حقان

ن تعداد اسرا يا. شان صحبت کرديکومه له برا ياستهايکردستان و س

اشاره کرد،  شما ش به آن يدکتر در صحبتها.  اغلبشان سرباز بودند

شما و  يد، ما مدافع حقوق واقعياز خانواده کارگران و زحمتکشان هست

 يجمهور يهايو به سمپاش. ياسالم يم ، نه جمهوريخانواده تان هست

ن يه ملت کرد اشاره کرد و گفت تنها خواست ما از شما ايعل ياسالم

. ديگوئخانواده و همقطارانتان ب يد برايده اياست آنچه که خودتان د

، از برخورد دوستانه پيشمرگان با دينمدت که با کومه له بوديدر ا

شما، به اندازه امکانات محدودمان رعايت حق و حقوقتان را کرده ايم 

 يکيشمرگ يخورد و خوراک شما با مردم و پ ، تالش ما براي آزاديتان، 

بوده است، امکانات ما محدود است، چون ملت ما در فقر و فالکت 

اين جمله از سخنرانيش هنوز به بياد مانده  برند يبسر م يصاداقت

شيرکو بيکه س شاعر مشهور کرد، در سروده  مشهورش در مورد    .اند

دەاللو هەستەوە، بەبەن سامـۆتەی : ) .....دکتر جعفر ميگويد 

 (.ری مێژوون هێشتا هەر دەلەرێنەوەوی،تفەنگەکەت، قەڵەمەکەت گوارەی سژینەو

و  يانقالب يسنتها صفوف کومه له بخصوص نسل قديمي تر،مبارزين   

از  ......و،زندانيبه  يپ و اصول و برخورد انسانيبه پرنس يبنديپا

م، عملکرد و منش ياموختين يالتيسند تشک يق دستور و از رويطر

مثل  يمان آموزشگاه بود و از او و رفقايچون دکتر جعفر برا يرهبران

آنزمان کومه له که  يازکادرها ينسل تياکثر. ميگرفت ياد مياو 

که  يالتيپرورده آن دوران بودند، حاال هم در هر کجا و با هر تشک

 ين سنتهاين خصائل بارز بهره مند هستند و حافظ ايباشند، از ا

 .هستند يانسان

دکتر جعفر سمبل صداقت و : توان گفت يک جمله ميختم کالم در  يبرا

 .ت بوديميصم

 و راهش پر رهرو باد يادش گرامي

 .٦٢٠٤١٠٦١٤٥ 



 


