یادێک لههاوڕێی ئازیزم دوکتور جهعفهر شهفیعی

پاییز بهقهد بااڵی خهمی پۆشیوه،
خهزانه خهزانێکی ناواده،
خهزانێک بااڵیهکی پیرۆز لهئامێز دهگرێت،
تۆ بهرهو سهفهری ههتایی و
ئێمهش لهخهیاڵی خهمدا،
خهزانه ئهسرینی شۆڕش و
ئهسرینی کچێکی تاقانه،
دڵۆپ دڵۆپ لهگۆناکان دهوهرن،
پاییزه منیش خهم پۆش دهکا!
یادهگارهکهی تۆش وا لهخهزنا؟
مهله سهرگهردانهکان جریوهجریو لهدهوری.

ئهحمد بههرامی
09/01/92

نێوهڕاست مانگی پاییزه ،پاییزی  ،0532گهاڵڕێزان و زهردی پاییز ،جووتیارهکان
دێمهکانیان چاندووهو وهشکهوهردی قهتپاڵی کێوهکانیش سوور دهنێنن .شهو ساردو
زهویی شێدایدهگرێت ،ئیدی بهیانیان واڵت زوقم سپی ههڵیدگێڕێت ،زهوی خۆی وێک
هێناوهتهوه ،کانیه مردووهکانی هاوین ژیاوهنهوه.
دیمهنێک لهسروشتی ههمهڕهنگدا ،ژیانی پێشمهرگهش وهک سروشتی واڵت دایم
لهئاڵوگۆڕو جواڵندایه .ژیانێک لهخزمهت سهربهستی و ئازادی ،لهخزمهت ههژاران
و تێکۆشان بۆعهداڵهت.
دوو یاد لهناو سهدان و ههزاران یادی خۆش و ناخۆشدا.
شاری مههاباد دوژمن داگیری کردبوو ،ئهوهڵجاربوو لهئاواییهکاندا ناوچهی
مههابادم دهدیهوه .دوو ئاوایی لێک نیزیک ،قزڵجهی خوارو سهرو ،لهبناری بهڕۆژه
رووتهکان ئارام ،پڕن لهشۆڕشگێڕو منداڵی شارو ئاواییهکان .دیوارهقوڕینهکانی
قزڵجه وهک قوتوهشمچهی تێکقوپاو ڕاوهستاون ،گوێسوانه خواروخێچهکان،
چۆلهکهپاساری لهسهرقیپهکانی ههڵدهنیش و ئێوارانیش خۆ لهبنیداحهشاردهدهن.
کۆبوونهوهی ناوچهی مههاباده ،دوکتور جهعفهرو کاشهریف(شوعۆیب زهکهریایی)،
من ،عهبهڕهش ،عمهرهقاچه ،ڕهحیمی زولفیله ،چوارمنداڵی دێهات ،ههموو
هاوتهمهنی یهک ،لهگهڵ دوو ڕههبهری کۆمهڵهین .چ خۆش بوو ،وهماندهزانی دنیا
هی ئێمهیه ،ههرڕۆژه شتی تازه فێردهبووین ،ڕهوشتی بهرز ،ئهدهب ،دوان لهگهڵ
خهڵک ،ئحتیڕام لێکگرتن ،قسهی مهنیتق و گوێگرتن لهبهرانبهرت ،بهدهم دهردی
خهڵکهوه چوون ،تێگهیشتن لهمانای ئینسانی و ئهووشانهی پێوهندی نێوان

ئینسانهکان بهیهکهوه گرێدهدات .ئهمه ئهوخۆشیهبوو ئێمهی منداڵه ههژارهکانی
کوردستان دهرکمان پێدهکرت ،ئیدی خۆمان بهقوربانی ئهو قهڵهم و کهسانهدهکرد،
هێمای زانست و فێربوون بوون بۆمان.
لێره هاوڕێکانی مههابادم باشتر ناسی ،دهیان هاوڕێ و دۆستی ئازیز ،بهداخهوه
کهزۆریان گیانیان لهدهست داوه ،زۆریشیان ماون ،ئهوانهی لێره بوونه هاوڕێم و
شانازیم پێکردوون .قاسمی دانیشفهر ،کهماڵی وهلیان ،ڕزگار ،کهریمی دانیشار،
کامیل ،سیامهند ،حهمهبازوکا ،سیدمینه ،حهمهی حاجی ،مینهی دهرمان و دهیانیتر.
کۆبوونهوه تهواوببوو ،ئێواریێ دهرهنگ ،سهعات حهوته ،چراری ماڵهکان لهدهالقهی
پهنجهرهکانهوه ،لهگهڵ ئهستێرهکان دهدوان ،ئێمهش دهبوو ئهم ئێوارێیه بچینهوه
بۆشاری بۆکان .ئوتۆمبیلێکی ڕهنگ بۆری سیمورخ ،سهربهتاڵ ،ههشت پستۆن وهک
کهشتی دهچوو لهسهرجادهخیزڕێژهکه بهزبووت.
ئێمه شهش نهفهر لهم بومهلێڵهی ئێوارێیهدا ،یهک بهیهک ماچی هاوڕێکانمان
کردو ماڵ ئاوایمان لێکردن .لهگهڵ شۆفیر سواری ئوتۆمبێل بووین ،دوایی سوڕان
لهپێچهکانی پشت ئاوایی ،ئیدی ئاواییمان بهجێهێشت.
جادهی نێوان بۆکان و مههاباد خیزڕێژه ،لهچاو جادهی ئاواییهکان یهگجارخۆش و
پان ،شۆفیر بهمهیلی خۆی گازی ئوتۆمبێل دهشێلێت ،هاوا تاریک ،ڕهحیم نهخۆش
بوو ،لهگهڵ شوعوێب و شۆفیر لهپێشهوه دانیشتن .ئێمهش عمهر ،دوکتور جهعفهر،
عهبه و من لهدواوه لهچوار گۆشهی ئوتۆمبێلهکهدا دانیشتین ،تفهنگهکانمان
بهحاڵهتی ئامادهو نیزامی لهدهستدابوو .چرای ئاواییهک دهرکهوت ،دوکتور گوتی:
ئهحمد ئهوه ئیساکهنده ،ئێمه لهنێوهی ڕێگای بۆکانین ،ئهمشهو من سهری دایکم
دهدهم ،دهزانی نۆ مانگه نهم دیوه!! ئهی تۆ لهکهیهوه دایکتت نهدیوه؟
من گوتم" وهاڵ ئهوه حهوت مانگه کهسی خۆمانم نهدیوه .عهبه گوتی :ئهمنیش سێ
مانگه .ئوتۆمبێل لهم تاریکایهدا زۆر خیرا دهڕۆی ،مینهی خهیات باشترین شۆفیر
لهپشت فهرمان بوو ،کڕهی تهگهری ئوتۆمبێل تۆزی بهرپادهکردو بهجێی دههێشت.
گڤهی بای تووند ،کهلهچروچاوی دهداین ،وهک زلهی مامۆستا لهقوتابیهکهداوابوو.
چرای ئاواییهکان لهنزک و دوور سهمایان بۆچاومان دهکرد ،سهگهکان دهوهڕین،
دهنگی تهقهتۆپ و تهقینهوهی خومپارهی دهوڵهت که بهواڵتیهوهدهنا ،لهدوورهوه
دهبیستران ،بهاڵم الی ئێمه جارێی هێچ باس نیه .ئێمهش بهرهو بۆکان دهڕۆین.
دوکتور گوتی :ئهمشهو نانێکی حیسابی دهخۆین ،وهک کهسانی ئاسایی لهتهنیشت
دایکیان دادهنیشین ،دایکم غهزای خۆش دروست دهکات ،باویکشم میوانی خۆش
دهوێی ،ئهو مهالیه ،کهقسهی کرد ،سیاسیانه واڵم بدهنهوه .من و عهبهو عمهر
ههرسێکمان لهسهرمان گرژببوین ،دوکتوریش وهک ئێمه سهرمای بوو دهلهرزی و
خۆی کۆدهکردهوه ،بهاڵم ههمومان توندو خێرا قسهمان دهکرد ،پێدهکهنین ،سهرما
زۆر دهرهقهتمان نهدههات.

لهپێچهکانی پشت ئاوایی دهرمان سهرکهوتبوین ،لهپڕ سێ نهفهری شپرزو گیان
خوێناوی پهڕینه سهرجادهکهو دهستیان ههڵێنا! ئێمه وهمانزانی شهڕبووهو پێشیان
گرتووین ،ئوتۆمبێل دهڕۆی ،ئێمه گورج بازماندا خوارێ و گێالن گێالنمان ڕاکێشا،
بهتوندی دهنگی کهسهکانماندا"کێن؟ تهکان نهخۆن دهتان کوژین.
دانهیهکیان گوتی :وهاڵ ههرئێوه ماوه بمانکوژن! فریمان کهون ئهو دوو نهفهره
خهریکه دهمرن!ئوتۆمبێلهکهش ڕاوهستا ،کهدیمان دوو مهیت ،ههموو گیان خوێناوی،
بهچهقۆو تێاڵ شڕکراون!!خهڵک بهدارهمهیت هێنابویانه سهرجادهکه ،تافریای
دوکتوریان خهن .ئهوان لهسهرسهگ و منداڵ بهشهڕهاتبوون ،دوو ماڵ نیوهی یهکیان
کهلهالکردبوو.
ئیدی چارهنهبوو دهبوو ئهوانیش بهرین بۆبۆکان .دوکتور جهعفهر ههرلهگوێ
ڕێگاکه ،قۆلی ههڵماڵی و دهستیکرد بهپشکینی زامهکانیان ،گوتی :دهبێ فریایان
کهوین ،ئهوه دهمرن .بهچهقۆو پێمهڕه وا لهیهکیان دابوو ،وهک چهوهندهر یهکیان
قاشکردبوو .هیچ وهسیلهمان پێنهبوو ،تهنیا پشتێن و جامانهکانمان بوو ،دوکتور
گوتی :کوڕینه دادهی زوو ئهم بریندارانه سواری دوای ئوتۆمبێلهکه بکهن ،بابڕۆین،
کهوتینهڕێگا ،دوکتور گوتی :دهی ئهو پشتێن و جامانانهتان بکهنهوهو بۆم لهت
کهن ،جامانهکانیش ئاوردهن ،دهبێ برینهکانیان ببهستم ،هیچ نهبێت بهسووتو پێش
بهخوێنهکهی دهگرم .من و عهبه و چوار کهسی ههردووک بریندارهکه ،کهالی ئێمهش
ههڕهشهیان لهیهک دهکرد ،بۆتۆڵهکردنهوه ،جامانهکانی ئێمهمان ئاورداو کردمانه
سووتوو ،بهپشتێنهکانیشمان برینهکانمان دهپێچا.
توتۆمبێل ههروا توند دهڕوات ،جامهنهکهی دوکتوریشمان سووتاند ،ئیدی ههموو
سهرمان ڕووت ،بێ پێشتێن ،باش بهکهیفی خۆی کایهی پێدهکردین .دوکتوری چۆکی
لهسهرکهفی ئوتۆمبێلهکهدادابوو ،سهری نابوهسهرزامهکان و کۆنتڕۆڵی خوینهکهیان
دهکرد .جاده پڕ لهدهسهندازو گرێی بهرزو چاڵی قوڵ ،دوکتور ئهوهنده بهمالوالدا
کهوتبو ،ههردوک ئانیشکی و سهرئهژنۆکانی تهواو بریندارببوو ،دهیگوت"قهیناکه،
من باشم ،ئێمه دوو کهسمان لهمردن نهجاددا ،بهیانی باوکم پێشتن و جامانهمان
بۆدهکڕێتهوه ،خهمتان نهبێت.
گهیشتنه بۆکان ،بریندارهکانمان برده نهخۆشخانه ،بریندار برینهکانیان بهسووتوی
پهڕۆ بهربهستی خوێنهکهی بۆکرابوو ،ههموو دوکتورهکان دوکتوریان دهناسی ،ئهوان
برینداریان وهرگرتوو ئێمهش چوین بهدهرکی مهقهڕی کۆمهڵه ،لهشهقامی میراوا.
لهدهرکی مهقهڕی بۆکان دابهزین ،وهک گۆج قاچامان دهنوشتاوه ،گیان خوێناوی،
دوکتور شهل ببوو ،ئازاری زۆری ئهژنۆکانی ،کهبریندارببوو لهئێمه خرابتربوو ،مام
ڕهسووڵی مهنسووری قهرهوڵ بوو ،کهئاوا ئێمهی بینی ،وهیزانی توشی شهڕو

کێشهبووین .گوتی :ئهوه چیه!! چ بووه؟ گوتمان ئاوا ڕوداوێک بووه .ئیدی گوتی:
دهباشه کهوایه فهرمون بابچینه ژوورێ ،سهرماتانه ،دیاره وهک چهوهندهر سوور
بوونهوه .ئهویش بڕێکی شۆخی پێکردین ،شهپێکی دۆستانهشی لهمن ههڵدا.
دوکتور بهشوعێبی گوت :دهچین بۆماڵی ئێمه ،سهرێکی دایکم و باکم دهدهم،
شهویش لهوێی دهبین .ئێمه زۆرمان پێخۆش بوو!(دهی خودایه کاشهریف ڕازی بێت،
کوڕه ئاخر ههرنان و یاڕڵماسی و کێشتی نیسکێنهو پهنیری تهورێزی سوێروتاڵ)!!!
شوعهیب گوتی :کوڕینه ئێوه دهڵێن چی؟
ئێمهش چاوێکمان لهیهککرد ،گوتمان چۆنتان پێباشه باوابێت.
شوعهیب گوتی :باشه حاڵی بووم ،ئهم چاو لهیهککردنهتان ،یانی زۆرتان پێخۆشه،
بابچین بۆماڵی دوکتور جهعفهر ،تالێفهو نوێنی ماڵی باوکی پڕبکهین لهئهسپێ.
بهپیاده بهرهوماڵی مهالئهبوبهکر کهوتینه ڕێگا .سهرشهقام ،جادهی قیرهتاو،
گرمهی ئهنواعی ئوتۆمبێل و جیقهجیقی سیگناڵ و فیکهی ترمهزهکانیان ،هاتوچۆی
خهڵک ،ههرچهند دوکان و بازاڕ نهمابوو ،بهاڵم شار ئاوهدان ،دیواری ماڵهکان
ڕێکوپێک ،بریقهی المپی سهرداره بهرقهکان ،چی دنیایهکی ئاوهدان .بهناو ئهم
دنیا ئاوهدانهدا گهیشتینه ماڵی باوکی دوکتور .کهدهرگاماندا ،یهکێک
لهخوشکهکانی دوکتور دهرگاکهی لێکردینهوه .کهدوکتوری بینی ،گوتی :خوشکت
بهقوربانت بێت ،ئهوه بۆدیارنی! دایکم ههر پێتداههڵدهڵێت .چوینه ژوور ،ماڵێکی
ئاوهدان و خۆش ،مامۆستاو دایکی دوکتور زۆر ئهحواڵیان پرسین و بهدهورمانداهاتن.
مهالئهبوبهکر گوتی :کچم چاییان بۆبێنه ،سهرما گوڵۆڵهی کردوون .دایکی دوکتور
دوای ئهحواڵپرسی و بڕیک فرمێسک ههڵوهراندن ،گوتی :دوکتور چیدهخۆن؟ ئهمڕۆکه
باوکت دڵ و جهرگی حهیوانی کڕیوه ،ئهو دهخۆن یان مریشکتان بۆسورکهمهوه؟
دوکتور تماشای ئێمهی کردو گوتی :جهرگ و دڵهکهمان بۆسوورکهوه ،ئهوه خۆشه،
وانیه کاشهریف؟ کاشهریفیش کزوالواز ،کهدهبزووت تهقهی ئهژنۆکانی دههات،
گوتی :ئهی چه ،خراونیه.
دایکی دوکتور بڕێک ڕاوهستا ،چاوی لهههمومانکرد ،ههناسهیهکی ههڵکێشا،
ههروهک ههناسهی دیکم دهچوو ،تا ئهوکاته ههروهمدهزانی دایکی من الوازهو
ههرئهو بۆمن مردووه! گۆرانی خهمم بهسهردا ههڵدهڵێت .ئیدی زانیم دڵی دایکهکان
ههموو وهک یهکه بۆمنداڵهکانیان.
دایکی دوکتور دوای ههڵکێشانی ههناسهکهی ،گوتی :ئیشتیات لهجهرگه دوکتور؟؟
تۆدهزانی ئهوه حهوساڵه جهرگی من دهخۆی و ژان بهدڵمدادێنی.
ئهم قسهیه ئهوکاتهو لهو تهمهنهدا ،بۆئێمهی پێشمهرگه قسهیهکی غیرهتی و کهم
بوو ،بهاڵم دوایی و دوایی لهدهستدانی ههر هاوڕێیهک و گریان دایکێک ،ئهم قسهیه
دهبووهڕاستی لهژیانی ئێمهدا ،وردهورده ههستمان بهئازاری دڵی دایکمان کرد،
ههستمان بهدهنگی گریان و پهژارهی دایکه ئازیزهکانمان کرد.

دوکتور ،هاوڕێ ئازیزهکانی لهسهنگهرو بهندیخانه گیانتان لهدهستداوه ،ئهوانهی
کهم ئهندام بوون و ئهوانهی پاک شۆڕشتان کرد ،ئێوهی هێمای ڕاستی ژیان و
سهرقافڵهی عهداڵهتن ،یادتان بهخیر و لهیادمان ناچن.

