دوکتور جهعفهری شهفیعی

تۆ هەر لەو گواڵنەت ئەکرد
کە لە هەناوی بەردەوە سەر دەردێنن
بەبێ گوڵدان و شووشەبەند
بێ بانگەشە ،لە ژێی دەزوولەی گیان ئەدەن
لەوێشەوە بۆ هەورەبانی ڕەشێنەی
گلێنەمان پێهەڵ ئەگرن
شێرکۆ بێکەس
جهعفهری شەفیعی ساڵی٠٣٣١ی ههتاوی ،بەرانبەر بە٠٥٩٠ی زايینی له شاری بۆکان له
بنهماڵهیەکی ئايينی و خوێندهوار له دايک بوو چوار برا و خوشکێک بوون .خوێندنی سهرەتايی و
ناوهندیی لهو شاره تهواو کرد .خوێندکارێکی زۆر زيرەک بوو .له نێو بنهماڵه و هاوڕێیانیدا ئازيز
و خۆشهويست بوو .ههر له جەوانیدا سهرەتاکانی بيروبڕوای سياسی لهمێشکیدا گەشەی کرد.
ساڵی ٠٣٣٥ی هەتاوی٠٥٩١ی زايينی له بەشی پزشکی زانستگەی شاری تهورێز قهبووڵ بوو .هەر
زوو لە زانکۆ تێکهڵ بەجوواڵنهوی خوێندکاران بوو .زۆری نەخایاند ،بوو به يهکيک له
ههڵسووڕاوانی ئهو جوواڵنهوەیە و له گهڵ مەسەلە سياسییەکان زۆرتر ئاشنا بوو .ههروهها لهوێ
و لهو سهردەمهداو بە هۆی خوێندنەوەی کتێب لەسەر پرسە کۆمەاڵیەتی و ئابووری و
فەلسەفییەکان بير و بۆچوونی مارکسيستیی ناسی و بوو به يهکێک له هەڵسووڕاوانی ئهو ڕێبازه
و شێلگيرانه لهو مەيدانهدا چاالکی دهنواند.
له شاری تهورێز لە ڕیزی تێکۆشەرانی زانکۆ و ناو بزووتنەوەی چەپدا ،هاوڕێیانی کۆمهڵهی ناسی
و ،دوای ماوەیەکی کورت ههڵسووڕان و تێکۆشانی خۆی لهگهڵ ئهوان دەستپێکرد .سەرەڕای ئەوەی
کە ساواک (دەزگای جاسووسی حکوومەتی شا) چاوەدێرییەکی توندوتۆڵ وتایبەتی خستبووە سەر
ناوەندەکانی خوێندن ،بهاڵم بزووتنەوەی خوێندکاران له ههموو شارە گەورەکانی ئێران پهرەی
ئهستاند و ئهوان به نهێنی خهريکی کار و چاالکییەکانی خۆيان بوون.
لهو کاتهدا و له ژێر دهسەاڵتی ڕژيمی پاشایەتیدا چوونه ناو کرێکاران و زهحمهتکێشان و
پێوهندیگرتن لهگهڵ ئهوان ،يهکيک له ئهرکه ههره گرينگهکانی ههڵسووڕاوانی کۆمهڵه بوو کە،
بهجێهێنانی ئهو ئهرکه ئهزموونێکی گهوره بوو بۆ ههڵسووڕاوانی نێو کۆمهڵه .دوکتور جهعفهر
لهو بوارەدا زۆر چاالک و ههڵسووڕاو بوو .هەربۆیەش چووه نێو کرێکاران و زەحمەتکێشان ،کاری
لەگەڵدا کردن و لەگەڵیان ژیا و گهلێک پهيوهندی گهرموگوڕ لهنێوانیاندا پێك هات .هەر لەو
سەردەمەدا بوو کە ماوەیهک ژيانی کرێکاریی ههڵبژارد و له نێو ئهواندا ژيا .دوکتور جهعفهر له
نێو کرێکارانی کارخانەی کهوش ،کرێکارانی فهرش چن و کرێکارانی کارخانهی ماشێن سازیی
تهورێز و ههروهها لە نێو ئەو کرێکارە کوردانەی کە بە شوێن کاردا دەچوونە دهرهوهی کوردستان
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و بەتایبەت لە شاری تهورێز و دهوروبهری کاری کرد و بوو بە سیمایەکی خۆشەویست و
باوەڕپێکراو لە ناویاندا.
ساڵی ٠٣٩٠ی ههتاوی ٠٥٩١ی زاینی بۆ ماوهی  ٦مانگ له الیەن ساواکهوه گيرا و کەوتە زیندان.
دوکتور جەعفەر لە ئاست ههموو ئازار و ئهشکەنجهی ساواک ،بە خۆڕاگرییەکی وا کە جێگەی
ستایش و شانازیی هاوڕێکانی بوو،ڕاوەستا و ههموو نهێنيیەکانی هاوڕێیان و ڕێکخراوەکەی
پاراست .ئهو زهخت و زۆرەی ساواک نهک تهنیا چۆکی پێدانهدا ،بەڵکوو بەندیخانەش بوو به
ئهزموونێکیتر و ،دوکتور جهعفهر خاراوتر و بە ئیرادەیەکی پتەوترەوە تێکۆشانی خۆی درێژەپێدا.
کاری پزشکی ببوو به دەرفەتێک بۆ دوکتور جهعفهر کە زۆرترين کهڵکی لێ وهردهگرت بۆ
ئەوەی وەفا و خۆشەویستیی خۆی لە ئاست چینە هەژار و دەسکورتەکان بە کردەوە نیشان بدا،
لێیان ببێتە برا و هاوڕێی نزیک و ،لە گەڵیان دابەرەوڕووی ژان و ئازارەکانیان بێتەوە .له
تهورێز ،ماڵ به ماڵ و گهڕەک به گهڕەک به شوێن چارەسەر و دهرمانکردنی ئهو کرێکار و
زهحمهتکێشانەوه بوو که خۆيان ئیمکانی چوونه الی دوکتوريان نهبوو .جاری وا بوو بە کۆڵ
نەخۆشەکانی لەم دەرمانگاوە بۆ ئەو نەخۆشخانە دەبرد .ماڵهبچووکەکەی دوکتور جەعفەر پڕ بوو
له خەڵکی ههژار و دەسکورت که له کوردستانهوه بۆ چارەسەری نەخۆشی ئەچوونە تهورێز.
کاتێکيش دهگهڕایەوه کوردستان له ههر شوێنێک بووایە ،چ لە ماڵ و چ لە بنکە و مقەڕەکان،
وەک پزشکێکی دڵسۆز و خەمخۆر و شارەزا ،خەڵک بۆ دەرمان و چارەسەر ڕوویان تێدەکرد ،يان
خۆی بە جانتایەک دەرمانەوە ئهم دێ و ئهو دێ دهڕۆێشت و بهوپهڕی دڵسۆزيیهوه ،دەم بە
پێکەنین وبه ڕوویەکی خۆشهوه دەبووە یارمەتیدەری ئەو خەڵکە دەسکورت و بێدەرەتانە کە
پێویستییان بە دەرمان و چارەسەری پزیشکی هەبوو .زۆر کەس هەن ئەو دیمەنانەی دوکتور
جەعفەریان لە بیرە کە نهخۆشی به کۆڵ ئهمال و ئهوال پێ ئهکرد و ،گەلێک جار شهو و نيوه شهو
به دەنگ هاوار و بانگی ئەو کەسانەوە ئەچوو که ئازيز و جگهر گۆشهيان لهگهڵ مهرگ سەریان
ئەسوی.
ههميشه دهم به پێکهنين ،رۆحسووک و ڕووگهش لهگهڵ نهخۆش بهرهوڕوو دهبوو ،ئهو ڕووخۆشی و
ههڵسوکهوتەی کاریگهریی ئێجگار زۆری له سهر نهخۆش هەبوو .ئەو شێوە کارکردنە پەیوەندێکی
قووڵی لە نێوان دوکتور جەعفەر و ئەو خەڵکەدا پێک هێنابوو .هەتا زیاتر لهگهڵ دهرد و ڕهنجی
ئهوان ئاشنا دەبوو و ئازار و مەینهتی ئەو خەڵکەی زۆرتر ههست پێدەکرد ،ئیرادەی ئەو بۆ
خەبات لە پێناو ڕزگاریی کرێکاران و زهحمهتکێشان دا پتەوتر دەبوو.
ساڵی ٠٣٩٩ی ههتاوی ٠٥٩١ی زاينی دوکتور جهعفهر لەسەر ڕاسپاردەی کۆمەڵە ،لەگەڵ هاوری
ساعید وەتەندووست چوو بۆ الی يهکيهتیی نيشتمانیی کوردستان لەودیوی سنوور و ،لهوێ هەم
وهک پێشمهرگه وهەم وهک دوکتورێک خزمهتی کرد .دوکتور جهعفهر کاتێک لەو سەفەرە
گهڕایەوه ،گەلێک ئهزموون و دهسکهوتی پڕ بایەخی له شێوهیەکیتری شۆڕش و تێکۆشان لهگهڵ
خۆیبەدیاری هێنایەوە.
هاتنەوەی دکتور جەعفەر هاوکات بوو له گهڵ بهدیهاتنی ئاوات و ئارهزووهکانی ئهو و سهدان
و ههزاران شۆڕشگێڕی تر .شۆڕشی گهالنی ئێران دژ بە ڕژيمی پاشایەتی دهستی پێکردبوو .شێواز
و بەرینایی خهبات و تێکۆشانی دوکتور جهعفهر و هاوڕێکانی ئاڵوگۆڕی زۆری به سهردا هاتبوو.
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خەباتی سیاسیی گەرموگوڕ لە دژی زوڵم و زۆر و سەرەڕۆیی ،لە بازنەی ڕووناکبیران و حیزب و
ڕێکخرواەسیاسییە نهێنییەکان ترازابوو .ناڕەزایەتیی جەماوەری بەرینی خەڵک خەریک بوو
دەهاتە سەر شەقامەکان.
له ماوەيەکی زۆر کهمدا دوکتور جهعفهر بوو به ڕابهرێکی هێژا و لێزان له مهيدانەکانی
شۆڕشی جهماوریی گهلی کورد دا و،لەم بوارەیش دائهوپهڕی توانا و لێهاتوویی له خۆی نيشان دا.
دوکتور بوو به ڕاگەیەنەر و وتەبێژی سياسەت و ڕێبازی کۆمهڵه له کۆبوونەوە گهورهکانی خهڵک
له شارهکانی بۆکان ،مهاباد و سهقز؛
پاش شەڕی سێ مانگەی هاوین و پاییزی ساڵی  ٠٣٩١و دوابەدوای شکستی کۆماری ئیسالمی ئێران
لە مەیدانی شەڕ لەگەڵ پێشمەرگە و لەبەرامبەر خەباتی جەماوەری خەڵک شار و گوندەکانی
کوردستان ،دەوڵەت پێشنیاری گفتوگۆی کرد لەگەڵ نوێنەرانی خەڵکی کوردستان .دوکتور جەعفەر
لە الیەن کۆمەڵەوە ،یەکێک بوو له ئهندامانی دەستەی نۆێنهرايەتیی خهڵکی کورد بۆ وتووێژ له
گهڵ ڕژيمی کۆماری ئيسالمیی ئیران .ئەو زۆر بە وردی و ژیربێژییەوە رۆژی دوای یەکەم
کۆبوونەوەی ڕەسمی لە شاری مەهاباد ،لە چاوپێکەوتنێکی تەلەڤیزیۆنیدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی
شاری مەهاباد چۆنییەتی بەڕێوەچوونی وتووێژەکە و هەڵوێستی الیەنی کوردی و الیەنی دەوڵەتی
دایە بەرباس و لێکۆڵینەوە .دەقی ئەم چاوپێکەوتنە لە ئارشیڤی کۆمەڵەدا هەیە.
دوکتور جهعفهر هاوکات له گهڵ کار و ههڵسووڕانی سياسی ،له شاری بۆکان
(نهخۆشخانهىگهل)ی دامهرزاند و ،ئەو نەخۆشخانەیە بوو بە ناوەندێک بۆ پێشکەشکردنی دەرمان
و خزمەتگوزاریی پزشکیی بە خەڵکیشار و الدێ بەگشتی و بە خەڵکانی دەستەنگ و هەژاربە
تایبەتی.
لە سەردەمێکدا کە کۆماری ئیسالمی ئامادە بوو بۆ ئاڵوگۆڕ کردن و گۆڕێنەوەی زیندانییەکانی
کۆمەڵە و شۆڕش لەگەڵ ئەو ئەسیرانەی خۆی کە لەالی کۆمەڵە بوون ،لەالیەن کۆمەڵەوە ،ئەوە
دوکتور جەعفەر بوو کە بە لێهاتوویی و لێزانی خۆیەوە ئەم کارەیشی بەباشترین شێوە
ڕادەپەڕاند .بە سەرپەرشتی د .جەعفەر هێزێک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە ناوچەی بۆکان لە
شوێنێک وادەیان دادەنا و ئەسیرەکانیان لەگەڵ خۆیان دەهێنا؛ لەالیەن کۆماری ئیسالمیشەوە
بەرپرسێک زیندانییە شۆڕشگێرەکانیان دەهێناو لەبەرامبەر یەکدا دەوەستان و دانە دانە
ئاڵوگۆڕیان پێدەکردن .سەرەتا زیندانییەکی کۆمەڵە داهاتە ئەمبەر و ئەسیرێک لەبەرامبەر
ئەوەدا ئەچووە الی ئەوان .هەر بەم شێوە ژمارەیەکی زۆر لە تێكۆشەران لە چنگ جەالدانی
کۆماری ئیسالمی رزگاریان بوو و گەڕانەوە ناو شۆڕش .دوکتور جەعفەر بیرەوەری زۆر
سەرنجڕاکێشی لەم ئاڵوگۆڕ پێکردنانەو چۆنییەتی بەڕێوەچوونی هەبوو کە بەداخەوە مەودای
پەیدا نەکرد تۆماریان بکات.
دوکتور جهعفهر يهکێک لهو ڕێبهرانەی کۆمهڵه بوو که سياسەتهکانی ،بيروبڕوای و ،کردەوەکانی
بەتەواوی تەبا بوون لە گەڵ ئامانج و بهرژهوەندييهکانی کرێکاران و زهحمهتکێشان .ئەو
تایبەتمەندییە ،دوکتور جهعفهری کردبوو بە ئازيز و خۆشهويست بۆ خەڵکی کورد ،بۆ هەژاران و،
ههروههاببووە جێ هيوا و پشت و پهنا بۆ ژنانی ستەملێکراو و بۆ کرێکارانی هەژار و خەڵکی
بێبهش .دوکتور جهعفهر ههر له سهرەتای کار و ههڵسووڕانی سياسیی خۆيهوه به بێبەشانی
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ئێران و کوردستانی سهلماند که له پێناو ڕزگاریی ئهواندا له هيچ فيداکاری و ڕهنج و تێکۆشانێک
درێخی ناکات.
دوکتور جەعفەر ساڵی  ٠٣٦١لەگەڵ مەلەکە مستەفاسوڵتانی پەیمانی هاوسەرییەتی بەست و
بەری ئەم پێکەوەژیانە کورت و کەم ماوەیە کچێک بوو بەناوی بەیان کە یادگاری هەرە ئازیزی
ئەو خۆشەویستەیە.
دوکتور جهعفهر نووسهر ،گوتار بێژ ،سیاسەتداڕێژ و تێکۆشەرێکی توانا و لێهاتوو بوو .سااڵنێکی
زۆر بهرپرسی بهڕێوهبردنی ڕاديۆی کۆمهڵه ،گۆڤاری پێشڕهو و دەزگاکانی ڕاگەیاندنی کۆمەلە
بوو .لەو بوارەدا دوکتور جەعفەر هەوڵی دەدا لە هەمانکاتدا کە ڕاگەیاندنی کۆمەڵە بپارێزێت
لە هاندان و بەڵێنی بێ بنەما و قسەی بێناوەرۆک هاوکات هیوا بە هێزی لەبن نەهاتووی
بێبەشان لە خەباتی ڕزگاریبەخش لە دڵیاندا بگەشێنێتەوە .هەروەها تێدەکۆشا بە هێمنی و
ماندوویی نەناسانە ئەوان لە گەڵ تواناکانی خۆیان و بەرژەوەندە چینایەتییەکانیان ئاشنابکات
و ،ئەو باوەڕ و نەریتانەشیان پێ بناسێنێ کە دەبنە ڕێگری خەبات و ڕزگاربوونیان.
لە بەشەکانی دیکەی کوردستان ،دوکتور جەعفەر یەکێک بوو لە هەرەناسراوترین رێبەرانی
کۆمەڵە .بەهۆی پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان – کە لەوێ بەناوی دوکتور عەزیز
دەناسرا – هەروەها لەگەڵ ئااڵی رزگاری و چەندین رێکخراوی دیکە و دواتر بەهۆی باڵوبوونەوەی
دیدار و گفتوگۆکانی لەگەڵ رۆژنامەکانی کوردی و بێگانە و هەروەها رادیۆ بی بی سی بە زمانی
فارسی ،تەلەڤیزیۆنەکانی فەرانسە و چەند واڵتی دیکە ببووە سیمایەکی ئاشنا بۆ تێکۆشەرانی
بەشەکانی دیکەی کوردستان .دوکتور جەعفەر یەکەم ئەندامی ناوەندی کۆمەڵە بوو کە ساڵی
( ٠٣٦٠واتە  )٠٥١١سەفەری ئورووپای کرد و لەگەڵ رەوەندی کورد و هەروەها ئێرانییەکانی
دەرەوەی واڵت و میدیای چەندین واڵت دیدار و گفتوگۆی کرد.
دکتور جەعفەر لە ساڵی  ٠٣٩١هەتاوی تا کۆتایی ژیانی ئەندامی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە بوو.
دکتور جەعفەر بە هەموو توانایەوە لە بنیات نان و پێک هێنانی حیزبی کۆمونیستی ئیران دا
بشدار بوو و ئەندامی کومیتەی بەرپا کردنی کۆنگرەی دامەزرینەری حیزبی کۆمونیست و یەکێک
لە ئەندامانی ئەو کونگرە بوو و هەروەها تا کاتی مەرگی ئەندامی ناوەندی حیزبی کۆمونیستی
ئیران بوو.
ههرگيز ههست نەئەکرا له کار کردن بۆ شۆڕش ماندووه ،دهتگوت شەوق و ئومێد و هێز و
توانای له بن نایەت .ههميشه ههست دەکرا به پهلهیه .دایم به پهله بوو له ئهنجامدانی کاری
شۆڕش و خهباتدا .پێی وابوو ئهگهر کارێک زوو نهکرێت و جێ به جێ نهبێت شتێک ڕوو دهدات.
ههر بۆیە بە ڕاستی ئهو قسانەی بهڕێز کاک سهالحەدینی موهتهدی که له نووسراوەیەکدا به
نێوی (گڵکوی تازهی يار) دوای مهرگی دوکتور جهعفهر وەک نامەیەک نووسيویەتی ،پڕ به پڕ وايه
کە دهڵێت:
نیگایهک بوو که ترووسکایيهکەی دڕی دهدا به شهوهزەنگ.
زمانێک بوو که گڕی هاواری بهردەدايه جهستهی جيهانی بێدهنگ.
قهڵهمێک بوو که وهکوو نهشتەر کوانی ئهدڕکاند،
داگيرکهر وچهوسێنهری به يهکسان دهترساند،
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ڕچهی بۆ مێژووی نوێ دهشکاند.
کهسایەتیی دوکتور جهعفهر ئهوی کرد به ڕابهرێکی خۆشهويست .دوکتور جهعفهر ئينسانێکی
ڕووخۆش ،رۆح سووک ،دهم بهپێکهنين ،هۆشيارو تيژ ،جیددی ،پڕکار ،ماندوویی نهناس ،دڵسۆزو
فيداکار بوو .به غهم و پهژارەی ههمووانهوه بوو .له کردەوه و ههڵسوکهوتیدا ڕێز و خۆشەویستی
بەدی دەکرا .ساکار و لە دڵ نزیک بوو .تەنها يهک جار ديتن و چاو پێکهوتنی بهس بوو تاوەکوو بۆ
ههميشه خۆشهويستییەکەی له دڵی ئينسان دا بنيشێت .ههڵسوکهوتی دوکتور جهعفهر چ له
ژیانی شەخسی وئاسایی و چ له ژيانی سياسیدا گەرمی ،متمانه و بڕوای به جهماوهر و خهڵکی
دهوروبهر دهبەخشی .ئهو متمانه و باوڕپێکردنه دهگهڕايهوه بۆ خۆی و ،ههر ئهوه ببوو به هۆی
ئەوە کە خۆشهويست و جێ متمانهی ههمووان بێت.
دوکتور جهعفهر يارمهتیدهر و پاڵپشتی بهشه جۆراوجۆرهکانی نێو تهشکيالت بوو .هەوڵی دەدا
متمانە و دڵگەرمی بە چاالکانی هەموو بوارەکانی کاری کۆمەڵە ببەخشێ .ژنان ،الوان،
هونهرمەندان و شاعیران و نووسهران ،بۆ ڕێنوێنی وەرگرتن و داوای ئاسانکاری ڕوویان تێدەکرد.
له گهڵ پێشمهرگه بريندار و نهخۆشەکان نێوانی ئێجگار خۆش بوو ،ههرچی له دهستی هاتبایە بۆ
کهمکردنهوهی دهرد و ئێشی ئهوان دەیکرد .بهرانبەر بهو کهسانهی که زیندانی بوون یان لە
مەیدانی شەڕدا بە دیل گیرابوون ،بهدهربەست بوو ،بۆ زیندان دهچوو له الیان دائەنیشت و گوێی
له قسه و باسيان دهگرت و بۆ وهدیهاتنی خواستهکانيان هەوڵی دەدا.
دوکتور جهعفهر دوژمنی شهخسیی نهبوو.
دوکتور جهعفهر ئينسانێکی کومۆنيست ،ئەنترناسێونالیست و ههمهالیەنه بوو .بۆ ڕزگاریی
مرۆڤ تێدهکۆشا و قهت سنووری جوغرافیایی نەیدهتوانی بير و بۆچوونی ئهو بهرتهسک بکاتهوه.
خەباتی چينايەتی ،جەماوەری و دیموکراتيک ،میللی و نهتەوايهتی بۆ ئهو وهک زهنجيرەيەکی
لێک ههڵپێکراو بوون .تێکۆشان و فهعاليیەت بۆ بهدیهاتنی ههر کام لهوانەی بە خزمهت و کار
ئاسانی بۆ ئهويتر دهزانی.
هاوری ئیبرایمی عەلیزادە لە مراسمی ئەسپەردە کردنی دکتور جەعفەر دا دەڵێ:
بۆ ناسینی دکتور جەعفەر هەرگیز ئەوندە کافی نیەکە بڕوانیتە پلە و جێگا و شوینە تەشکیالتی
یەکەی ڕاستە دکتور جەعفەر بە درێژای ژیانی سیاسی و تێکۆشانی تەشکیالتی خۆی هەمیشە
یەکێک لە سیاس ت دارێژەران و ڕابەرانی تەشکیالتی ئێمە بووە ،بەاڵم ئەمە قەت ناتوانێ هەموو
شەخسییەت و هەموو الیەنەکانی ئەو جێگا و شوینە کە هاوری جەعفەر بووی بە ئێمە نیشان بدا.
بە داخ و پەژارەیەکی زۆرە وە ڕۆژی  ٩ی مانگی خەزەڵوەری ساڵی ٠٣٦٦ی هەتاوی بەرانبەر
بە  ١٥ی ئۆکتوبری  ٠٥١٩کاتێک بۆ ئەنجامدانی ئەرکێکی تەشکیالتی بۆ ئەرووپا ئەچوو بە هۆی
کەمتەرخەمیی بەرپرسانی کۆمەڵە لە بەغدا و سلیمانی ،لە نزیک شاری تکریت بە ڕووداوی
ماشین گیانی بەخت کرد .شاعیری گەورەی کورد کاک شیرکۆ بێکەس گوتەنی:

هێشتا زوو بوو . . .زووبوو . . .زوو
وادەی ئەم کۆچە کۆا هەبوو؟
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