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ــڕای  ــای کوب ــی ی ــی ٢٠٢٠ دڵ ــە ٢١-ی ئاوریل ل
عەزیمــی لــە تەمەنــی ٩٥ ســاڵی دا لــە کوتــە کــەوت. 
ئــەو ووتوێــژە لــە ســەردەرانەی یەکــەم ســاڵی کۆچی 

دوایــی وی بــاو دەبێتــەوە. 
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لــە پــای قســەی تێکۆشــەرێکی فەرهەنگــی ســەردەمی جمهــووری کوردســتان یــای مەزن 
ــڕای عەزیمی کوب

حەسەن قازی

تێبینی

ــی ١٣٧٢-ی  ــە ئێــوارەی جومعــە ٤-ی فێڤرییــەی ١٩٩٤ ] ١٥-ی ڕێبەندان ــژە ل ــەم وتووێ  ئ
هەتــاوی[  یانــی زیاتــر لــە ٢٧ ســاڵ لەمــەو بــەر لــە ســتۆکهۆڵم لــە ماڵــە  حاجــی کوبــڕا 
خانمــی عەزیمــی بەڕێــوە چــووە. ڕەحمەتــی حاجی قــادری ئیفتیخــاری ش لەو مەجلیســە دا 
بــوو و بــە ســوێوە گوێــی لــە واڵمــی یــای کوبــڕا گرتبــوو بــۆ پرســیارەکانی ئێمــەی بــە پرس، 
ئەمیــری حەســەنپوور، زاگڕۆســی خوســرەوی و حەســەنی قــازی. ناوەرۆکــی کاســێتی دەنگــی 
ئــەو هەڤپەیڤینــە لــە دوای کۆچــی دوایــی وی و ئەمیــری حەســەنپوور بــاو دەبێتــەوە. ئێمــە 
لە کۆتاییەکانی ســاڵی ١٩٩٣ و ســەرەتای  ١٩٩٤  لە تەک مامۆســتا ئەمیر لە ئەڵمان و ســوێد 
چەندیــن چاوپێکەوتنمــان لەگــەڵ کەســانێک ئەنجــام دا کــە لەنزیکــەوە ئاگایان لــە ئەزموونی 
ســەردەمی جمهــووری کوردســتان هەبــوو و ئــەو وتوێژانــە لــە ســەر کاســێتی دەنــگ ئاســتە 
دەکــران و ئەوانەمــان لــە دوو نوســخە دا پاراســت. بــە داخــەوە ســێ لــەو کەســانەی قســەمان 
لەگــەڵ کــردن یــای مینــای قــازی، کاک جەلیلــی گادانــی و یای کوبــڕای عەزیمــی و ئەمیری 
حەســەنپوور خــۆی ئێســتا لــە نێومــان دا نەماون. مــن وەک وەفایــەک بۆ مامۆســتا ئەمیر و بۆ 
ئــاگاداری زیاتــری خوێنــەرەوەی کــورد لەبڕگەیەک لە مێژووی سیاســی کوردســتان هیــوادارم 
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بتوانــم ناوەرۆکــی هەمــوو ئــەو کاســێتانە بــەرە بــەرە دابەزێنــم، کــە ئــەوە یەکەمیانە.

ــەی  ــەو وتووێژان ــە تــەک گشــت ئ ــڕای عەزیمــی، ل ــەو چاوپێکەوتنــە لەگــەڵ یــای کوب ئ
لەگــەڵ لــە پــاش بەجــێ ماوانــی کۆمــار دا کــراون جیاوازێکــی سەرنجڕاکێشــی هەیــە، یــای 
عەزیمــی بــێ پێــچ و پەنــا واڵمــی پرســیارەکانی داوەتــەوە و هەرچەنــد جــار جــار قســەکانی 
ــەو  ــەن، بــەاڵم ڕووشــێنەرانە نیــن و هــەر وەهــا  کەڕامەتــی شەخســی گشــت ئ ڕەخنەگران
کەســانەی باســیان لێــوە دەکا لــە بــەر چــاو گرتــووە و چەنــد نموونــەش کــە بــاری ژیانــی 
شەخســی کەســان لــەو ســەر وبەنــدی دا هاتوونەتــە گــۆڕێ ڕووداوی ئەوتــۆن کــە کاتی خۆی 
هەمــوان پێیــان زانیــوە  بۆیــە گێڕانەوەیــان وەنەبــێ وەزەندێک بە نــاو و کەرامەتیــان بگەیێنێ. 
ــوون،  ــتێماتیک دا نەچ ــی سیس ــە ڕێچکەیەک ــیارەکان ب ــژ و پرس ــەوێ  وتوێ وەک دەر دەک
لەگــەڵ خۆمــان هێندێــک بــڕاوەی ڕۆژنامــەی » کوردســتان« و وێنەمــان بــرد بــوو کــە بــە 
دەم وتووێژەکــەوە ئاماژەیــان پــێ دەکــرێ. لــە دابەزانــدن دا حــەول دراوە هەمــوو شــت وەک 
خــۆی و ئــاوا بــێ کــە ٢٧ ســاڵ لەمــەو بــەر ئاســتە کــراوە و هیــچ دەســکارییەک لــە ڕاوێــژی 
ســاباغی یــای کوبــڕا و پرســیارکاران دا نەکــراوە. لــەم دوو  کاســێتە دەنگییــە دا لــە هێندێک 
شــوێن وشــە و ڕســتەکان جــوان ئاســتە نەکــراون  و ئــەو شــوێنانە بــە  .....  دیــاری کــراون. 
هیــوادارم بــە بــاو کردنــەوەی ئــەم وتوێــژە ڕەوانــی یــای کوبــڕا عەزیمــی شــاد ببــێ کــە لــە 
٢١-ی ئاوریلــی ٢٠٢٠ لــە ســتۆکهۆڵم لــە تەمەنــی ٩٥ ســاڵی بــە جێــی هێشــتین هــەر ئــەو 
شــارەی لــەوێ چاومــان پێــی کــەوت. لێــرە دا پێــم خۆشــە سپاســی ســیمین ئیفتخــاری 
بکــەم بــۆ ئــەوەی چەنــد وێنــەی یــای کوبــڕای عەزیمــی دایکــی لــە بــەر دەســت نــام کــە 

لەگــەڵ ئــەو بابەتــە بــاوی بکەمــەوە. 

١٠-ی مارسی ٢٠٢١ 
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وتوێــژی ئەمیــری حەســەنپوور، حەســەنی قــازی، زاگڕۆســی خوســرەوی لەگــەڵ حاجــی 
کوبــڕا خانمــی عەزیمــی ســتۆکهۆڵم، ماڵــی خۆیــان ٤ -ی فێورییــەی ١٩٩٤. نەمــر حاجــی 

ســەید قــادری ئیفتیخــاری ش مابــوو و لــە مەجلیســەکە دا بــوو. 

ئەمیــری حەســەنپوور:  بزانیــن چۆنــە، چــۆن قســان دەکا ] مەبەســتی لــە رێکۆردرەکەیە 
ــۆ  ــاب ە ب ــەهرزاد موج ــور ش ــۆ دوکت ــتی  ب ــە ]مەبەس ــی هەی ــۆ وی ئەرزش ح.ق[.  زۆر ب
لێکۆڵینەوەکــەی لــە ســەر ژنــی کــورد ح.ق[. جــا مەســەلەن ئــەوەڵ ســوئالێک کــە هەیــە 
ئەوەیــە کــە لــە زەمانــی کۆمــارێ دا بــۆ خــۆت  دیــارە  پێش ئــەوەی کۆمــار دامــەزرێ معەلیم 

بــووی و دوایــەش کــە کۆمــار دامــەزرا معەلیــم بــووی

حاجی کوبڕا خانم: معەلیم بووم 

 ئەمیــری حەســەنپوور: و فەعالییەتــت بــوو. ئەگــەر کەمێــک لــە پێشــدا بــۆ خــۆت باس 
بکــەی کــە پێــش کۆمــار وەزع چــۆن بــوو  و دامەزرانــی کۆمــار چ تەئســیرێکی کــردووە لــە 
ئامــووزش و پــەروەرش یانــی پــەروەردە بــە  دەردی هاوواڵتیانــی ئــەو دیــوی. لە پــەروەدەی دا 

چ تەئســیرێکی بــوو و چ گۆڕانێکــی بــە ســەر دا هــات؟

ــن،  ــەزرا، فێــری کــوردی دەبووی ــار دام ــم: وەاڵ ئیــدی ئەگــەر کۆم ــڕا خان حاجــی کوب
ــش  ــوت و عوســمان دان ــەکان دەک ــە منداڵ ــووەوە. دەرســمان ب ــوردی نەخوێندب ــان ک قەتم
بەعــزە ڕۆژێکــی دەهــات دەرســی بــە مــە دەگــوت ئەمــەش فێــری دەبوویــن و دەمانگــوت بــە 

شــاگردەکان.

ئەمیری حەسەنپوور: دەرسی کوردی پێ دەگوتن؟
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حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ. ڕۆژێ ســەعاتێک بــوو دوایــە بــوو بــە دوو ســەعات. ........  
......  ..... هــەم ئەمــە و هــەم بەعزێــک لــە شــاگردەکان بــاش فێــر ببــوون کــوردی. یانــی 

ئێمــە کوردیمــان قــەت نەخوێنــد بــوو، هــەر ئــەو ڕۆژانــە  هەمــوو 

فێــر بوویــن.  ئــەوە تەئســیرێکی کولــی لــە ســەر ئێمــە دا نابــوو. ئــەوە زمانــی خۆمانــە، 
زمانــی کــوردی قســەی پــێ بکە و بینووســە و بیخوێنە.  بیخوێنــە. دوایەکانــێ ......  ........  

.......     .........

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــەوەی کــە چــاپ نەدەکــرا چــۆن بــوو؟  مەســەلەن بــۆ خــۆت 
تەجروبــەی خــۆت بگێــڕەوە. چ شــتێکت دەنووســی کــە چاپیــان نەکــرد؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەمــن ئــەو شــێعرەی ................. نازانــم بەرداشــتیان چــۆن 
ببــوو چ بەرداشــتێکیان لــێ کــرد بــوو .... ..... 

ئەمیری حەسەنپوور: چت نووسیبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نووســیبووم هــەر وەکــوو ئــەو شــێعرەی هــەژاری .... ...... .......     
......   مادامێکــی ئێمــە ئــەو حەســادەتەمان لــە بەیــن نەچــێ ئێمــە ناتوانیــن هیــچ بکەیــن.  
ــۆ مــە،  ــە ب ــی نیی ــە لیباســی کــوردی کوردایەت ــا ب ــە پشــتێندی زەالم ی ــێ ب ــەو جارەکان ئ
وەختێکــی ئەمــە ...   بتوانیــن ئــەو جــوورەی کــە دەمانــەوێ قســان بکەیــن، ئــەو جــوورەی 
کــە دەمانــەوێ بنووســین، ئــەو جــوورەی کــە دەمانــەوێ ڕێــک بکەویــن، تێبکۆشــین ڕێــک 
بکەویــن ئــەوە دەبێتــە کوردایەتــی نــە ئینکــی بە لیباســی کــوردی. شــایەد یەکێک لیباســی 
عەجەمــی دەبــەر دابــێ زۆریــش کــورد بــێ. وەلــی عەقیــدەی شەخســیی مــن پێــم وایــە 
ــە یەکتــری پوشــتی ســەر قســان  ــێ نیســبەت ب ــێ.  دەب ــە ب ــێ ئەمــە نەزەرمــان ئاواڵ دەب

نەکەیــن و ڕێــک بکەویــن ئــەو جــوورە شــتانە ..... جــا لــەوەی زۆر ... .....

ئەمیری حەسەنپوور: نازانی بۆچی بەرداشتێکی  وا خراپیان بوو؟ 

ــڕا خانــم: ...... جــا دیوێکیشــان گرتبــوو لــە خانووەکانــی ســەید عەلــی  حاجــی کوب
حوســێنی، ئــەو دەمــی فەرهەنــگ دەوێــدا بــوو.  .....   .... ....  .....   .......    مەجبووریان 



8

دەکــردم کــە قســان بکــەم. ئەمیــش کــە قســەم دەکــرد  خــوب بەعــزە قســەیەک دێتــە 
گــۆڕێ شــایەد تــەڕەف بــە دڵــی خــۆی بگــرێ، گووئینکــی ئەمــن قەســد و نەزەرێکــم نەبــوو 
مونتەهــا ئەوەیــە  ئەمــن دەڵێــم دە نــەزەر ناگیــرێ ئەمــن قســێکی بکــەم .......  ..... ئــەوە 
بــوو جــا مەســەلەن  دەیانگــوت فانکــەس  قســە ڕەقــە قســان نــەکا، ئەمــن قســەی ڕەق 
دەکــەم. جــا ئاخــر دەمگــوت ئەگــەر ئەمــە دامــان نــاوە حیــزب لــە هــەر کەســەی دوو قڕانــی 
وەردەگــرێ شــەهرییە ئایــا دوو قــڕان بــۆ وەی دەبــێ خانمێکــی موحتــەڕەم چارشــێوی بــە 
ســەرە خــۆی دا دا بێتــە ماڵــە مــن لــە مــن بپاڕێتــەوە بڵــێ فانکــەس ئــەو دووقڕانــە لــە مــن 
مەســتێنن. مانگــێ دوو قــڕان چ ئەرزشــێکی هەیــە؟ جــا ئــەو جــوورە شــتانە مەســەلەن ..... 
ئەودەمیــش .......................  ..................... ............................. نەدەبــوو وابێ 
، چــون ئەمــن کوردێــک بــووم، ئەمــن خەڵکــی شــارەکەی بــووم، ئەمــن دە پێــش ئەوانــدا 
معەلیــم بــووم. ئــەوان دوایــە هاتــوون، ئەمــن ســینم حەڤــدە ســاڵ بــووە کــە دنیــا تێــک 
چــووە ســاڵی بیســتی  ] مەبەســت خەرمانانــی ســاڵی ١٣٢٠-ی هەتــاوی یــە.ح.ق.[ ڕەئیســی 
فەرهەنگــی وەخــت خاهیشــی لــە بابــم کــرد کــە  معەلیمــی  ...نەمابــوو  کوتــی کوبــڕا بــێ 
کارێ بــکا نامــەی بــۆ نووســیم . وەاڵ  ١٦ ســاڵ بــووم ، دوو ســاڵم ئیفتیخــاری کار کــرد بوومە 
١٨ ســاڵ دامــەزرام. ئەمــن پێــم وابــوو نەدەبــوو  مەســەلەن کچێکــی  هەرمەنی  یــان کچێکی 
جــوو وەپێــش ئەمــن کــەوێ ئەڵبەتــە تەحســیالتیان لە مــن زیاتر نەبــوو و سەوادیشــیان  پێم 
وایــە بــە قــەرا مــن نەبــوو و قەتیشــیان دڵ بــە مــن خــۆش نەبــوو. ئەممــا نازانــم چ عامیلێک 
بــوو، بــۆ خۆشــم  لــەو عامیلــەی نــە دەگەیشــتم. ..............   .......   .........  ..... .....  
....... .....کــرێ خانــووی نــەدەی وەزعــت بــاش نییــە . ......   ........  دەوڵەمەنــد نیــم 
ئەممــا زۆر زۆر تەبعــم بڵینــدە. یانــی دەتوانــم هەمیشــە ......  کوتــی قــەت قــەت شــتی وا 
نەکــەی. ....   ....  یانــی ئەوەڵیــن ژنێــک بــوو کــە .....  جــا بۆیــە ئەمــن پێــم وابــوو ئــەو 

شــتانە ......  ..... قســەیەکی بکــەم کابرایــەک بــە دڵــی خــۆی بگــرێ.......  ....

ئەمیری حەسەنپوور:  نامەکەی  یانی پێ بوو  لەوێ؟ 

حاجی کوبڕا خانم: ئا ئا پێی بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: بۆ خۆی ئیمزای کرد بوو؟
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حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ بەڵێ. ......... ..........  ......

ئەمیــری حەســەنپوور:  جــا ئــەوەی یانــی غەیــرەز ئــەو حقووقــەی وەرت دەگــرت ســی 
تمەنــت وەردەگــرت بــۆ تەدریــس لــە مەدرەســەی ئەکابیــر گوتبــووی ئــەوەی ببــڕن.

حاجــی کوبــڕا خانــم: کوتبــووی بەڵــێ بیبــڕن چــون مەدرەســەی ئەکابیــر تێــک چــووە  
ئــەوەی ببــڕن.  ئــەو جارەکانــێ ئەمــن تەقــازای کوودەکســتانێ دەکــەم شــایەد ببمــە ....... 
ــزوورم  ــزوورم چییــە؟ مەن ......  بۆچــی کوودەکســتان تەئســیس بکــرێ. کــوڕە ئەخــە مەن
ئەوەیــە ئەلعانەکــە ئەنگــۆ  زمانــی کوردیتــان پــێ خۆشــە، ئەمنیــش پێــم خۆشــە. ئــەو جــار 
ــێ ڕا   ــە منداڵ ــداڵ ل ــم ئەگــەر من ــە دەکــەم و دەزان ــک موتالەع ــوێ دام و  بڕێ ئەمــن دە نێ
کــوردی فێــر بکــەی، حــەل و فەســڵی ئــی وانێکێــی پــێ بڵێــی، شــی بکەیــەوە، جوانتــر دەبێ 
ئیــدی هەتــا ئینســانێکی گــەورە لــە ڕووی ڕۆزنامــەی ڕا پێی بخوێنییــەوە. مەنزوورم ئــەوە بوو،  
وەاڵ دوایــە تەســویبیش کــرا، کاغەزیــش هــات لــە ســەر داوخوازەکــەی تــۆ ئەمە تەســویبمان 
کــردووە کوودەکســتان دادەنــدرێ مەسئوولیشــی ژنــی مســتەفا خۆشــناوییە. زۆر ئــەوە بۆ  من 
ــا  ــە ڕێژەیەکــی، ی ــەر چووبای ــوو. .....  ............... ......  .....    .......  ئەگ ناخــۆش ب
قــازی چووبایــە ورمــێ یــا چووبایــە نەغــەدەی دەچــوون پێشــوازیان لــێ دەکــرد. .... .....  لە 

ــادێ دا ..... ...... ...... ........... ....... خــودی مەهاب

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــەو پێشــنیهادی کوودەکســتانەکەی ] کەســێک دێتــە ژوورێ، 
دەنگــی حاجــی کوبــڕا خانــم  فەرمــوو، ئەتــۆ فەرمــوو![

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــەو پێشــنیهادی کوودەکســتانەکەی دوای تێک چوونی کالســی 
ئەکابیــر کــردت  یا؟

حاجی کوبڕا خانم: نا،  هێشتا کالسی ئەکابیر تێک نەچوو بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: پێشنیهادەکەت بۆ کێ نووسێ؟ 

حاجــی کوبــڕا خانــم : بــۆ پێشــەوای، ئاغــای حەمەدەمینــی خاتەمیــش ...   ....  .....  
.......
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ــاو معەلیمــەکان دا؟  ــە ن ــکا ل ــێ ب ــوو پشــتیوانیت ل ــری حەســەنپوور: کــەس نەب ئەمی
وەختێکــی

حاجی کوبڕا خانم: ئەمن دەگەڵ کەسم ئەو مەسەلە باس نەکرد..

یای کوبڕای عەزیمی لە سەر 
دەمی جمهووری کوردستان
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ئەمیری حەسەنپوور: هەر بۆخۆت نووسیت؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: هــەر بۆخــۆم نووســیم و بۆخۆم نــاردم و جوابەکەشــیان شەخســەن 
دا بــە خــۆم و ........   ........ 

ئەمیری حەسەنپوور: جا بۆ دامەزران؟

حاجی کوبڕا خانم: نەخێر! ...   ..... 

ئەمیری حەسەنپوور: کالسی ئەکابیرەکەت چۆن بوو دامەزراند؟ 

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی کالسە ئەکابیرەکە ژنەکان پێیان خۆش بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: بۆ ژنان بوو یا بۆ پیاوان؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــۆ ژنــان بــوو. ئــی پیــاوان هەبــوو. ئــی پیاوانیش هەبــوو، بــۆ ژنان 
بــوو. کوتــم تەقــازای بکــەن. وەال تەقازایان کــرد و ئێــواران ....

ئەمیری حەسەنپوور: ئێواران یانی؟ 

حاجی کوبڕا خانم: پاش  مەرەخەسی شاگردان.  ..... 

ئەمنیری حەسەنپوور: دوایە ئەو دەمی ژنەکان دەهاتن.

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ

ئەمیری حەسەنپوور: نازانی چەند کەس دەبوون؟

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی ئەوڵێ بیست کەسێک دەبوون دوایە کەم بوونەوە

ئەمیری حەسەنپوور: زۆرتر ئی چ جوورە خانەوادەیەک بوون؟

حاجی کوبڕا خانم: مالە ....   ماڵە .... بوون. .....   ...... 
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ئەمیری حەسەنپوور: کێ؟

حاجی کوبڕا خانم: .......  زۆر کەس دەهاتن

ئەمیری حەسەنپوور: چتان فێر دەکردن بە وان ؟ هەر سەودا فێر بوون؟

ــە  ــە ب ــەی ڕا. دوای ــە ڕووی ڕۆزنامەک ــوردی ل ــەر دەرســی ک ــم: ه ــڕا خان ــی کوب حاج
ــن. ــێ دەکوت ــم پ ــی ڕۆژانەش ــەی دا. دەرس ــە ڕۆزنامەک ــین ل نووس

ئەمیری حەسەنپوور: ئەها لە ڕۆژنامەی دا هەبوو دەرسی کوردی؟ 

حاجی کوبڕا خانم: ئەدی هەبوو ....  ..... ....

ئەمیری حەسەنپوور: چەند دەمانەوە لەوێ نازانی لە بیرتە؟

حاجی کوبڕا خانم: دوو سەعات

ئەمیری حەسەنپوور: دوو سەعات. جا ئەوە چۆن بوو کە تێک چۆوە ئەوە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵهــی خەڵکەکــە نەهاتــن، ئیشــتیاقێکیان نیشــان نــەدا. هــەر 
ــۆوە. ....  ......  ــێ کــەم دەب ڕۆژەی یەکــی ل

ئەمیری حەسەنپوور: لە کوێ بوو جێگای ئەو مەدرەسەی؟

ــوو مەدرەســەی خۆمــان.  ــە« ب ــە مەدرەســەی » پەروان ــم: هــەر ل ــڕا خان حاجــی کوب
ــە .... زارا خانمــێ. ــەوەی ک ــدی. ئ ــرزا حامی ــووی می خان

ئەمیری حەسەنپوور:  بەڵێ 

حەسەنی قازی: زارا خانم کێ یە؟

ئەمیری حەسەنپوور: زارا خانمی خزمی خۆم

حاجــی کوبــڕا خانــم: خزمــی خۆیانــە کچەکەی بووکــی خۆیانــە، ماڵــە بابی مەلێعــا، ماڵە 
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ــای، حەمیدی بابی مەلێع

ئەمیری حەسەنپوور، حەمیدی. ماڵە حاجی حامیدی

حەسەنی قازی: ڕەنگە نەزانن

حاجی کوبڕا خانم: ئەرێ وەاڵ دروستە

ئەمیــری حەســەنپوور: وایــە، دروســتە، شــەهرزاد پێــم وایــە نەزانــێ. ئەڵبەتــە پێــم وایــە 
کــە.  باســێکی دیــش کوبڕاخانــم ئەوەیــە کــە، بــا جــارێ  لێــرە لــە پێشــدا بــا ئەو پرســیارەی 
بکــەم  دوایــە دیســان دەگەڕێینــەوە ســەر دەورەی کۆمــاری. ئەتــۆ بــۆ خــۆت چــۆن بــوو بووی 
بــە معەلیــم و ئایــا ئەوەڵیــن معەلیمــی ژن بــووی لــە ســاباغێ یــا لــە پێــش تۆش دا کەســی 

دی معەلیمــی ژن بوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: لــە پێشــە مــن دا خەجیــج خانمــی مەجــدی بــوو لــە کــوردان. 
کچــی مــەال حوســێنی ] مەبەســتی مــەال حوســێنی مەجــدی یــە. ح.ق[

ئەمیری حەسەنپوور: کەنگێ بوو؟ چەند ساڵ پێش تۆ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ســالی هــەزار و  ...  ئەمــن کالســی چــواری مەدرەســەی بــووم 
ئــەو بــوو بــە معەلیــم.  ئەمــن کالســی چــوار بــووم ئــەو بــوو بــە معەلیــم. ئەمــن کالســی 
پێنجــم نەخوێنــد زیــرەک بــووم چوومە کالســی شــەش. ئەمن ســاڵی ١٣٢٠ کالســی شەشــم 

خــاس کــرد بــوو. 

ئەمیری حەسەنپوور: ساڵی ١٣٢٠ شەشت تەواو کرد بوو؟ 

ــوو معەلیمــە غەیــرە بوومییــەکان  ــم: بەڵــێ شەشــم تــەواو کــرد ب ــڕا خان حاجــی کوب
ڕۆیشــتبوون. ڕەئیســی فەرهەنگــی وەخــت ئاغــای ڕەحیمــی لەشــکری کرد بوو بە جێنشــینی 
خــۆی ئەویــش  دەگــەڵ بابــم دۆســتایەتی هەبــوو بــە بابمــی کوتبــوو  پێمــان خۆشــە کوبــرا 
بــێ دەرســێ بــدا.  ] منداڵێــک دەقیژێنــێ نایڵــێ گوێم لــە دەنگی نەنکــی بــێ. ح.ق[  .......  
ــن دەچــووم دەرســم دەگــوت ســێ چــوار جــار  ــە م ــەرزی ســاڵێ دا ک ــوو دەع ......  وا ب
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ــی دا  ــڕای عەزیم ــای کوب ــر ی ــەڵ نەم ــژە لەگ ــەم وتوی ل
بــە وردی لــە ســەر ژنەکانــی ئــەو وێنەیــە قســە کــراوە.
ئــەو وێنەیــە لــە مانگــی جۆزەردانــی ١٣٢٥- ی هەتــاوی 
لــە  پەروانــە کێشــراوە  مەدرەســەی  لــە حەوشــەی 
ســەر ئااڵکــە نووســراوە: » ئەنجومەنــی پەروەریشــی 
ــە  ــەم دا ل ــزی یەک ــە ڕی ــەکان ل ــری کوردســتان« یای بی
ڕاســتەوە بریتیــن لــە:  ڕەعنــا داودی، وەجیهــە شــوجاعی، 
ســەلتەنەتی داود زادە، مــاوزەڕ بلــە زادە، فەریدەی زەندی، 
ــی  ــووری  و موعین ــە س ــی باب ــوڕی، خەجیج زارا مەنگ
ــتەوە:  ــە ڕاس ــەم ل ــزی یەک ــی ڕی ــەمیعی(  پیاوەکان )س
ــادری کەفیلــی وەزاڕەتــی  عەلــی مەحمــوودی، برایمــی ن
ــووری کوردســتان دا و  ــی جمه ــە حکوومەت ــگ ل فەرهەن

ــی ن. ــدواڵی فازل ــەال عەب م
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پارچەیــان دەداینــێ، شــەش میتــر حــەوت میتــر، پارچە لــە باتــی حقووقــی. ...  ....   ئیدی 
دوایــە کــە ببــووم بــە ١٨ ســاڵ  دامــەزرام و کۆمــار بــە ســەر دا هــات.  

ئەمیــری حەســەنپوور: خەجیــج خانــم دەرســی خوێنــد بــوو  بــۆ خــۆی لە مەدرەســەی 
یــا هــەر ســەودای هەبــوو؟ 

] مەبەست خەخیج خانمی مەجدی یە. ح.ق[ 

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ دەرسی خوێند بوو، لە مەدرەسەی دەرسی خوێند بوو. 

ئەمیری حەسەنپوور: مەدرەسەی کچانی ساباغێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: لــە مەدرەســەی کچانــی ســاباغێ، کــە مــن ئــەو دەمــی کالســی 
ئیبتیدایــی ئــەو دەمــی پێیــان دەگــوت، ئیبتیدایــی بــووم ئــەوان  خەجیــج خانمــی مەجــدی 
بــوو،  توبــای حەکیمــزادە بــوو، روقیــای ماڵــە مســتەفای چــی؟ کاک مســتەفای خەیــات بــوو، 

] کەســێک شــتێک دەڵــی[

حاجی کوبڕا خانم: نا، مستەفای لە گەڕەکی خڕێ. 

زاگرۆسی خوسرەوی:نەغەدەیان

حاجــی کوبــڕا خانــم: نەخێــر. نەغەدەیــان نەبــوو، کاک مســتەفایەک هەبوو خەیــات بوو، 
پشــتی کــوڕ ببــۆ وە. نێوەکــەم لــە بیــر نییــە. ئەوانــە، ئەوجارەکانــە ئامینــە خانمــی ئــەردەاڵن 

بــوو، ... ئــەردەاڵن  بــوو

حەسەنی قازی:  سنەیی بوون ئەوانە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەوان ســنەیین بەڵــێ. ئەوجــار   روقیای خوشــکی میرزا ســەدیقی 
حەیــدەری بــوو کــە ژنــی ڕەحیــم زادەی بــوو. تووبــای ســی ســمێڵی بــوو. ئەوانــە هەمــوو ...  

 ،.....

زاگرۆسی خوسرەوی:حەسەنی ڕەحیم زادە
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حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ.

حەسەنی قازی: ئەو تووبای سی سمێلی چی مەحموودی سی سمێڵی بوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئامۆزایەتــی. ئامۆزایەتی پوورزای حاجیشــە ] مەبەســتی لــە حاجی، 
حاجی ســەید قــادری ئیفتیخاری هاوســەرێتی. ح.ق[ خوالســە ئەوانە.

ئەمیری حەسەنپوور: ئەوانە چەند ساڵ لە تۆ گەورەتر بوون؟

حاجی کوبڕا خانم: زۆر. ئەوان ...  بوون

ئەمیــری حەســەنپوور: ئەگــەر وایــە مەدرەســەی کچــان لەبیرتــە کەنگــێ دامــەزرا، چ 
ســاڵێکی؟

ــا وەاڵ، نازانــم ســاڵی چەنــدی ئەممــا ئەمــن کــە وەبیــرم دێ  ــم: ن ــڕا خان حاجــی کوب
مەدرەســەی کچــان هــەر هەبــۆ. مــن ئیــدی کــە مــن بچمــە مەدرەســەی ئەمنیــان بــردە 
مەدرەســەی، دایکــم ئەمنــی بــرد ئەمنیــان قەبــووڵ نەدەکــرد ئەویــش زۆر پــاڕاوە مودیرەکــە 
ژنێکــی تارانــی بــوو کوتــی دەی  ئــەوە بــۆ خــۆی زۆری پــێ خۆشــە، ئەمــن فێــرم کــردووە 
چونکــە دایکــم لــە ماڵــێ  بــۆ خــۆی ئەمنــی فێــری نووســین و شــتی کــرد بــوو، ئەلفبــا و 
شــتم هەمــوو دەزانــی. کوتــی ئــەوە زۆری پــێ خۆشــە بنووســێ و ئەمــن فێــرم کــردووە ئیدی 
ڕایــان گرتــم. ئیــدی ڕایــان گرتــم و هــەر ئــەوە بــوو دەرســم خوێنــد و ئەممــا نازانــم ســاڵی 
چەنــد بــوو.  ئەمــن بۆخــۆم موتەوەلیــدی  ٤م ] دەبــێ مەبەســت ١٣٠٤-ی هەتــاوی بــێ ح.ق.[ 
شــەش ســاڵیش بــووم چوومــە مەدرەســە دەبێتــە ســاڵی چەنــد دەبێتــە ســاڵی ١٠. ئەممــا دە 
پێــش ســاڵی ١٠-ی دا ] ١٣١٠[ دەبــێ مەدرەســە هەبــوو بــێ. چــون ئەمــن کــە وەبیــرم دێ 
چوومــە ماڵــی پــوورم خانــووی ســەید عەبــدواڵی تەهــازادە مەدرەســەی کچــان بــوو. جــا هەر 
لــەوێ دەچــووم تەمەشــام دەکــردن بۆیــە پێــم خــۆش بــوو بچــم دەرســێ بخوێنــم. دەم دی 
کچــەکان هەڵدەپەڕیــن، نازانــم چیــان دەکــرد، ماڵــی بــە بەردیــان دروســت دەکــرد، ئیــدی 

ئەمنیــش لەوەێــڕا ئیشــتیاقم بــوو دەرســێ بخوێنــم. 

زاگرۆســی خوســرەوی: خانــووی ســەید عەبــدواڵی کێهەیــان؟ خانــووی خــوار 
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دەواخانەکەیــان؟

ــەو کووچەیــەی ئەلئــان نانەواخانــەی وەســتا  ــووی ئ ــا خان ــا، ن ــم: ن ــڕا خان حاجــی کوب
کەریمــی تێــدا نییــە. ماڵــە پــووری مــن ماڵــی میــرزا حەبیبــی داودی لــەو کووچــەی دابــوو. 
ماڵــە ســەید عــەواڵی تەهــا زادەش خانــووی خۆیــان لــەوێ بــوو. ئەخە ئــەو گەڕەکــە هەمووی 
ماڵــە وان بــوو. ماڵــە پــوورم خانوێکــی چکۆڵــە بــوو هــەم ڕەئیســی فەرهەنــگ دەوێــدا بــوو، 

هــەم مەدرەســە دەوێــدا بــوو.  ئــەو دەمــی جــا پێیــان دەگــوت ڕەئیســی مەعاریــف.

ئەمیری حەسەنپوور: بەڵێ.

ــە پێــش ١٣٢٠-ی شەمســی  ــم فەرمــووت کــە ل ــازی: ببــورە حاجــی خان حەســەنی ق
مەدرەســەی کچــان هەبــوو لــە وێ. ئــەی ئەتــۆ لــە ســەر ئــەو میســیۆنێری ئەمریکایــی کــە 

لــەوێ بــوون هیچــت وەبیــر دێ؟

حاجی کوبڕا خانم: نا، وەاڵ

حەسەنی قازی: لە سەر میز داڵ خانم و ئەوان

حاجــی کوبــڕا خانــم: میــس داڵ خانمــم وەبیــر دێ. میــس داڵ خانمــم زۆر بــاش لــە 
بیــرە. میــس کوتاتــم لــە بیــرە ] ئاگوســتا گودهــارت میســیۆنێری بــە ڕەچەڵــەک لیتوانیایــی 
ئەمریکایــی کــە زیاتــر لــە بیســت ســاڵ لــە ســابالغ و دەوروبــەری خزمەتــی خەڵکی کــردووە، 
لــە ژارگۆنــی مەهابــادی دا نــاوی بــووە بە میــس کووتــات. ح.ق.[مندااڵنی موســوڵمانی بەخێو 

دەکــرد. ....  ....  .... 

حەسەنی قازی: یەکیان سەکینە بوو نێوی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: یەکیــان نێــوی ســەکینە بــوو، یەکیــان نێــوی عێلــی بــوو. جــا 
دەیــان گــوت ئــەوە لــە بابــی کڕیــون. 

حەســەنی قــازی: ئەمــن جــا ئــەو پرســیارەم بۆیــە کــرد بــۆ ئــەوەی بزانم ئایــا بوونــی وان 
لــەوێ تەئســیری ئــەوەی هەبــووە کــە کچــان بچنــە مەدرەســە چــون بــوو ئــەو زەمانــی بــاب 
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ئیجازەیــان دەدا کــچ بچنە مەدرەســە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵ ئیــدی ئەمــن نازانــم ئیــدی ئەممــا ئەمــن کــە وەبیــرم دێ 
ئــەو کچانــەی کــە دەڵێــم  هــەر لــە مەدرەســەی بوویــن  و ئەمنیــش کــە دەچــووم ئــەوان 
ســوحبەت و شــت، هەڵپەڕینیــان دەکــرد ئەمنیــش لــە خۆشــی وان پێــم خــۆش بــوو بچــم 
دەرس بخوێنــم. ئەمــن دایکــم زوو فێــری نووســینی کــردم ئیــدی وا بــوو ڕایــان گرتــم دەنــا 

ڕایــان نەدەگرتــم. 

ئەمیری حەسەنپوور: دایکت بۆ خۆی سەوادی هەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: دایکــم بــۆ خــۆی ســەوادی قورئانــی بڕێــک هەبــوو و ســەوادی 
فارسیشــی هەبــوو بڕێــک. ئەڵبەتــە نــە زۆر، ئەممــا دەو حــەدەی دا هەبــوو کە بتوانێ دەســتی 

مــن بگــرێ و فێــری نووســینێم کا و شــێعری مەولــەوی زۆر لــە بــەر بــوو.

ئەمیری حەسەنپوور: كێهە مەولەوی؟ کورد یا

حاجی کوبڕا خانم: مەولەوی فارس. 

ئەمیری حەسەنپوور: لە کوێ فێر ببوو دایکت؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بابــی گوویــا خوێندەوارێکــی بــاش بــۆ،   ئــەو دەمــی ســەعدی و 
مەعــدی و شــتیان دەخوێنــد، ئەویــش هــەر لــەوی کــە بابــی خوێندوویەتــی، ئەویــش لــەوێ 

فێــر ببــوو، ئــاوا فێــر ببــوو.

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــەو دەمــی کالســی شەشــت کــە تــەواو کــرد چەنــد کالســی 
هەبــوو لــە مەدرەســەی؟ دەبیرســتانی نەبــوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: هــەر شــەش کالســی هەبــوو.  نەخێر ئەمــە حــەوت نەفــەر بووین 
ئەمــن بــووم، هاجــەری زەنــدی بــوو، فاتمــی دەوڵەتیــاری بوو کــە ئەلئــان ژنی بابی زاگڕۆســی 

یــە، ] مەبەســت میــرزا کەریمــی خوســرەوی یــە ح.ق[ جەمیلەی ســوبحی بوو.
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زاگرۆسی خوسرەوی:دایکیشم

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا دایکــت مێــردی کــرد. فەڕوخــزادەکان بــوون، دوو دانــە،  دوو 
خوشــک بــوون فەڕوخــزادەکان، حــەوت نەفــەر بوویــن.  ئەویدیکــەش خوشــکی مودیرەکەمان 

بــوو. خەڵکــی ... 

حەسەنی قازی: مودیرەکە نێوی چ بوو؟

ــە  ــرد ک ــان ک ــدی تەقازام ــوور. ئی ــازەر پ ــی ئ ــم: شەمســی خانم ــڕا خان ــی کوب حاج
وانێکمــان بــۆ دانێــن؛ دەبیرســتان.  بــۆ خۆمــان چووینــە کــن عەبا شــەلی ئــەوەی داســتان و 
شــتی دەگــوت چوویــن ئــەو شــتێکی بــۆ نووســین و بردمــان پۆســتمان کــرد و وەاڵ بــە دوای 
کاغەزەکــەی مــە دا بازڕەســیان نــارد. لــە ڕەزایــەی ڕا بــازڕەس هــات و  گوتــی ئەنگــۆ چەنــد 
نەفــەرن  گوتمــان ئەمــە ٧ نەفەریــن گوتیــان ئەمــە ناتوانیــن دەبیرســتانی بۆ حــەوت نەفەران 
دانێیــن، بۆیــان دانەنایــن. جــا بۆیــە ئێمــە پێمــان نەخوێنــدرا هەتا دوایە عیشــڕەتی خوشــکم 
گــەورە بــوو، ئیــدی دەورەی ئــەوان بڕێــک زۆر بــوو ئــەوان دووبــارە تەقازایــان کــرد کالســیان 

بــۆ وان دانــا.

ئەمیری حەسەنپوور:کەنگێ بوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ســاڵی!  ســاڵەکەم دروســت لــە بیــر نییــە. خوشــکم لــە گــەڵ 
هەمدەورەکانــی لــە دەبیرســتانی دەیانخوێنــد.

ئەمیــری حەســەنپوور: دوای تێــک چوونــی دەزگای پەهلــەوی بــوو یــا پێــش کۆمــارێ 
کەنگێ؟

حاجی کوبڕا خانم: نا، دوای کۆمارێ.

ــتان  ــاری کوردس ــی کۆم ــە زەمان ــی ل ــارێ.  یان ــەنپوور:  دوای کۆم ــری حەس ئەمی
ــوو؟ ــان نەب ــتانی کچ دەبیرس

حاجی کوبڕا خانم: نەخێر نا لە زەمانی کۆمارێ دەبیرستانی کچان نەبوو. 
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ئەمیری حەسەنپوور:  چەند مەدرەسەی کچان هەبوو ئەدی؟

حاجی کوبڕا خانم: لە زەمانی کۆمارێ دا؟

ئەمیری حەسەنپوور: بەڵێ

حاجی کوبڕا خانم: هەر یەک مەدرەسە هەبوو.

ئەمیری حەسەنپوور: لە بیرتە چەندی موحەسیل هەبوو؟

حاجی کوبڕا خانم: شاگردەکانی، ناوەاڵ شاگردەکانیم لە بیرنییە.

ــی  ــەری دووەم ــتەوە نەف ــزی پێشــەوە،لە الی ڕاس ــە ڕی ل
دانیشــتوو یــای کوبــڕا عەزیمــی. مەدرەســەی کچــان لــە 

ــە ســااڵنی دوای جمهــووری کوردســتان ــاد ل مەهاب
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ئەمیری حەسەنپوور: معەلیمەکانیان هەموو ژن بوون یا ژن و پیاو بوون؟

ــەر  ــارێ ئەگ ــە دا دوای کۆم ــوون. دە دوای ــوو ژن ب ــێ هەم ــم: بەڵ ــڕا خان ــی کوب حاج
تەوســەعەیان پــێ دا  دەبیرســتان هــەر جــوزوی مەدرەســەی بــوو  کالســیان دا نابوو، کالســی 
ئــەوەڵ عیشــرەت و وان بــوون و  دوایــە چوونــە کالســی دووەم دەبیــری پیــاو دەهاتــن. دەنــا 

هــەر هەمیشــە  ...

ــا  ــێ ی ــوو کــە هــەر  معەلیمــەکان ژن ب ــری حەســەنپوور:  سیاســەتێکی وا هەب ئەمی
ــەت؟ ــەی ق ــەو بابەت ــوو ل مەســەلەیەک ب

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا، هیــچ مەســەلەیەک نەبــوو کــە حەتمــەن دەبــێ ژن  بــێ یــا 
حەتمــەن دەبــێ پیــاو بــێ، مونتەهــا چــون ئیحتیــاج نەبــوو معەلیمــی پیــاو بــێ، ئیــال بــۆ » 
شــەرعیات« ی نەبــێ هەوەڵــێ ئەمــن پێــم دەگوتــن دوایــە خانــم مەجــدی پێــی دەکوتــن، 
دە دوایــە دا ئەمــن خــۆم لــێ وانێــک کــرد کوتــم ئەوانــە دەســتنوێژ و شــتی ناشــۆن ناتوانــم 

قورئانیــان پــێ بڵێــم. ئــەو جــار مامۆســتا  گڵۆاڵنیــان دەهێنــا بــۆ مەدرەســەی کچــان.

حەســەنی قــازی: مەبەســتت دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتانە. بەاڵم موناقەشــەکەی 
کاک ئەمیــری، پرســیارەکەی کاک ئەمیــری لــە زەمانــی کۆمــاری دایە.

ئەمیری حەسەنپوور: زەمانی کۆماری

ــە  ــوو ک ــەوە هەب ــی ئ ــتان دا ئیمکان ــاری کوردس ــی کۆم ــە زەمان ــازی: ل ــەنی ق حەس
ــوو؟ ــوێ ب ــا ج ــن، ی ــەر کالس دانیش ــە س ــەوە ل ــوڕ پێک ــچ و ک ــەلەن ک مەس

حاجی کوبڕا خانم: نا، جوێ بوو. 

ئەمیــری حەســەنپوور: لــە بابــەت معەلیمەکانــەوە چــی. ئایــا لــە دەورەی کۆمــار دا  ئــەو 
سیاســەتە هەبــوو کــە معەلیمــەکان حەتمــەن ژن بــن بــۆ مەدرەســەی کچــان؟

حاجی کوبڕا خانم: نا شتێکی وا نەبوو
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ئەمیری حەسەنپوور: شتێکی وا نەبوو

ــوەری دڵســۆز  ــم: چــون  دەهــات عوســمان دانیــش دەهــات، ئەن ــڕا خان ــی کوب حاج
دەهــات جــار جــار، جەمیلــی بــرای  ... دەهــات. جەمیلــە شــێت، پێمــان دەگــوت جەمیلــە 
شــێت ) پــێ دەکەنــێ(. ئەوانــە دەهاتــن. ڕۆژێکیــان لــە ئەنوەریــم پرســی  ئەنــوەر دڵســۆز 
گوتــم ئەنــوەر، گوتــی دەی هاتــووم دەرســی سیاســیتان پــێ بڵێــم. گوتــم ئەنــوەر سیاســەت 
چییــە؟ گوتــی ١٧ ســاڵم خوێنــدووە  ئەممــا  بۆخــۆم نازانــم چییــە.  کوتــم ئــەی هاتــووی چ 
فێــری مــن دەکــەی؟ ]پــێ دەکەنــێ[  وەاڵ نایــەم لە کالســەکەت دا نانیشــم  ئەمن سیاســەتم 

نــاوێ. 

ئەمیری حەسەنپوور: عوسمان دانیش دەهات بۆ مەدرەسەی کچان؟

حاجی کوبڕا خانم: بۆ مەدرەسەی کچان بەڵێ دەهات

ئەمیری حەسەنپوور: دەرسی کوردی پێ دەگوتن؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ دەرسی کوردی پێ دەکوتین.

ئەمیری حەسەنپوور: بەنگۆی دەکوت یا بە موحەسیلەکان؟

ــم: بــە موحەســیلەکانی دەکــوت، ئەمــەش دا دەنیشــتین گوێمــان  ــڕا خان حاجــی کوب
ــە موحەســیلەکانی دەکــوت. ــە. ب دەدای

ئەمیری حەسەنپوور: کچەکان لیباسیان چۆن بوو، چ جلوبەرگێکیان لەبەر دا بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: هەر لیباسی کوردیمان  دە بەر دابوو.

ئەمیری حەسەنپوور: هەم معەلیم، هەم موحەسیلەکان

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ 

ــووی هــەر  ــا هەم ــری حەســەنپوور: فارســیش. دەرســی فارسیشــتان دەکــوت ی ئەمی
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ــوو؟ کــوردی ب

حاجی کوبڕا خانم: نا وەاڵ فارسیشمان دەگوت، فارسیشمان هەبوو.

ئەمیری حەسەنپوور: کتێبی دەرسی تان بوو بە کوردی

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ  ئــا ئــا، دوایــە  ئەگــەر حکوومــەت قــەوی بــوو کتێبیــان بــۆ 
هێناین.

ئەمیری حەسەنپوور: لەو دیوی ڕا هێنایان؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ ئەرێوەاڵ پێم وایە.

ــچ  ــەوە هی ــورد« ئ ــی ک ــی مندااڵن ــڕ وگاڵ ــاری » گ ــەو گۆڤ ــەنپوور: ئ ــری حەس ئەمی
ــرا؟ ــێ دەک ئیســتیفادەی ل

حاجی کوبڕا خانم: ئەرێ وەاڵ

ئەمیری حەسەنپوور: دە مەدرەسەی دا؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ

ئەمیری حەسەنپوور: مەسەلەن وەک شتێکی بۆ دەرس کوتنەوە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەکــوو حیکایــەت، وەکــوو نماییش پێمــان دەکوتــن. دامــان دەنان 
ئــەوە نییــە دمــە تەقــەی دوو کــەس و ئــەو جــوورە و ئەوانــە، دوو کەســمان دادەنــا دەیــان 

کوتەوە.

ــی  ــار فەرق ــاش کۆم ــار و پ ــش کۆم ــە پێ ــیارێک ئەوەی ــەنپوور: پرس ــری حەس ئەمی
ــوو. ــت کوتب ــان  دا دەرس ــە هەرکی ــون ل ــوون؟ چ ــەکان  چ ب مەدرەس

حاجی کوبڕا خانم: ئەرێوەاڵ
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ئەمیــری حەســەنپوور: مەســەلەن چۆنــی لێــک دەدەیــەوە؟ ئەگــەر مەســەلەن کۆمــار کە 
دامــەزرا لــە شــێوەی دەرس کوتنــەوە دا، لــە ئیــدارە کردنــی مەدرەســە دا هیــچ گۆڕانێکــی بــە 
ســەر دا هــات؟ مەســەلەن ئەتــۆ بۆخــۆت وەک معەلیمێــک کــە هــەم پێــش کۆمــار دەرســت 
کوتــوە و هــەم دوایــە کــە کۆمــار دامــەزرا بۆخــۆت لــە دەرس کوتنــەوەی خــۆت دا هیــچ ...

حەســەنی قــازی: ئەمــن دەمــەوێ لێــرە دا قســەیەکی بکــەم مەســەلەی ئــەو دەمــی کــە 
ئــەو معەلیــم بــووە ڕاســتە جمهــووری مومکینــە ئێعــالن نەکــرا بــێ، بــەاڵم دەبێ ئــاوای بڵێی  
پــاش ڕووخانــی ڕەزا شــا، دوای تێــک چوونــی جمهــووری کوردســتان؟ چونکــە خــۆ هــەر ئەو 

یــەک ســاڵە نەبــووە، پێشــتر مەدرەســە هەبووە.

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــا، جا مەنــزوورم ئەوەیە پێێش مەســەلەن هــەزار وسێســەد و ...  
پێــش دووی ڕێبەنــدان مەســەلەن ئــاوا. مەنــزوورم ئەوەیە پێــش دووی ڕێبەندان،چــون زەمانی 

ڕەزا شــای  خــۆ دەرســت نــە دەکــوت

حاجی کوبڕا خانم: نەخێر.

ئەمیری حەسەنپوور: دوای ڕەزا شای بووە، جا مەنزوورە ئەوەیە

حەســەنی قــازی:  ئــەو فاســیلەی دوای ڕووخانــی ڕەزا شــای  هەتــا ڕووخانــی جمهووری 
کوردســتان دەبــێ ئــاوای بڵێــی. ڕاســتە جمهــووری کوردســتان لــە دووی ڕێبەنــدان ئیعــالن 

کــراوە بــەاڵم پێــش دووی ڕێبەندانیــش مەدرەســەی کــوردی هەبــووە.

ئەمیــری حەســەنپوور: ئەخــە جــا ئــەوەش دەپرســین. پێــش دووی ڕێبەنــدان هەبــووە، 
بــەاڵم بــۆ ژنــان هەبــووە مەدرەســێکی وا بــۆ ژنــان؟

حەسەنی قازی: بەڵێ

حاجی کوبڕا خانم: ئەکابیر یانی؟

ئەمیــری حەســەنپوور: نــا نا، ئــەوەی کە پێم کاک حەســەن باســی دەکا ئێمــە قەدەرێک 
لــەوەی پێــش ، ماوەیــەک لــەوە پێــش لەگەڵ کاک جەلیلــی گادانی قســەمان کرد.
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حەســەنی قــازی: بــا مــن ســوئالەکەی خۆم جــوان موشــەخەس کــەم چییە. مەســەلەن 
فــەڕز بفەرمــوو ئەو

 » مەدرەسەی گەالوێژ« 

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ

حەســەنی قــازی: ئــەو مەدرەســەی گەالوێــژ ئــەو دەمــی پێــک نەهاتــووە کــە کۆمــار 
ئێعــالن کــراوە، پێشــتریش هەبــوو ئیــدی.

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ وایە نێوەکەیان گۆڕی، نێوەکەیان گۆڕی

حەســەنی قــازی: ئەمنیــش ئــەوەی دەڵێــم. ئــەو دەمیــش کــوردی خوێنــدراوە. یانــی 
لەوەتــی کــە حوکمــی دەوڵەتــی مەرکــەزی لــە مەهابــادێ نەمــاوە تەقریبــەن نەوعێــک ئیدارە 

هەبــووە لــە مەهابــادێ.

حاجی کوبڕا خانم: نا! ئەو دەمی ئیدارە هەبوو هەر فارسی بوو.

حەسەنی قازی: هەتا کەنگێ؟

حاجی کوبڕا خانم: هەر فارسی بوو، هەتا قازی ئێعالنی جمهووری کرد.

حەسەنی قازی: ئەها، باشە

ــە کاک  ــووە ک ــە ب ــەی ک ــەو مەدرەس ــووە ئ ــە دزی ب ــون ب ــەنپوور: چ ــری حەس ئەمی
ــووە. ــە دزی ب ــەوە ب ــرد ئ ــی باســی ک ــی گادان جەلیل

حاجی  کوبڕا خانم: ئەمن مەدرەسێکی وام وانێک نییە.

ئەمیری  حەسەنپوور:  کالس بووە،  یانی مەدرەسە نەبووە. 

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ هــەر ئــەوە وانێکــی ژێــکاف بــووە کــە مومکینــە  لەوێــدا 
عیدەیــەک چــوو بــن کوردییــان خوێند بێ. چــاک لە بیرمــە » ســەیفولقوزات«ی  ڕەحمەتی 
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خــودای لــە قەبــری بــێ ئەمــن کــە بابــم  مرد بــوو کێشــە و محاکەمەمــان  دەگــەڵ مامەکانم 
لــێ بــە ســەر هاتبــوو، ڕۆژێکــی چوومە مەحکەمەی ســەیفولقوزات دانیشــتبوو  ئەو شــێعرەیان 
دەخوێنــدەوە دەگــەڵ قــازی.  نەســرین دەمێکــە داخــت لــە دڵمــە/ حقووقــت غەســبە ژیانــت 
زوڵمــە / هەســتە تــێ کۆشــە تــا خوێنــت گەرمــە / چارشــێو فــڕێ دە چ وەعــدەی شــەرمە. 

حەسەنی قازی: ئەوە شێعری کێیە؟

حاجی کوبڕا خانم: پێم وایە، گۆران نییە؟

ئەمیری حەسەنپوور: نەخێر

حەسەنی قازی: دەبێ ئی زیوەر یا سالم بێ

حاجــی کوبــڕا خانــم: نازانــم.  نەســرین دەمێکــە داخــت لــە دڵمــە/ حقووقــت غەزبــە 
ــدەی  ــڕێ دە چ وەع ــێو ف ــە / چارش ــت گەرم ــا خوێن ــە ت ــتە تێکۆش ــە / هەس ــت زوڵم ژیان
شــەرمە. بــە ڕەحمــەت بــێ حەمــە حوســێن خانیــش ڕەمــەزان بــوو ] مەبەســت محەمــەد 
حوســێن  ســەیفی قــازی، وەزیــری بەرگــری یــە لــە کۆمــاری کوردســتان  دا .ح.ق[ ئەویــش 
کوتــی ئۆخــەی،  ســبحەینێ جێــژن دەبــوو، کوتــی ئۆخــەی شــوکور، شــەوێ لــە ماڵــە مــە 
نوســتبوو. ئۆخــەی شــوکور ئــەوە ڕەمــەزان خــاس بــوو. ] پــێ دەکەنــێ[ کوتــم ئاغــا جــا 
خــۆ ئەتــۆ هیچــت نەگرتــووە. خانمەخانمیــش گوتبــووی ئەخــر نازانــی ئــەوی نــەی گــرێ 
لــە هەمــوان ماندووتــرە. پاشــان کوتــی ئــەرێ کوبــڕا خانــم  ئەتــۆ ئــەو چارشــێوەی بــۆ فــڕێ 
نــادەی، ئــەو لیباســەی بــۆ دانەکەنــی. ئەخــر ئەتــۆ لە کنە خــۆی ژنــی پێشــکەوتووی و فان. 
کوتــم هــەر وەختێکــی شــازدە خانــم دایکەنــد ئەمنیــش دای دەکەنــم. شــازدە خانــم دەگەڵ 
پیــاوان دادەنیشــێ هــەر بــە چارشــێوەوە قســان دەکا، ئەمــن چــۆن چارشــێوەکەم داکەنــم؟ 
خەڵــک دەڵــێ ژنــی حەمــە حوســێن خانــی چارشــێوی دانەکەنــدووە ئەتــۆ بــۆ چارشــێوت 
داکەنــدووە. کوتــی هەتــا بــە خــۆی و بــەو دمبەگەیــەوە بــێ تــرک، شــازدەخانم  مردبــوو لــە 
بــەر پێکەنینــێ. دەیگــوت ئەتــۆ قســەی وا دەکــەی » مهەمــەد حوســین خــان ئــاوا بــە مــن 

بڵێتەوە«! 
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ئەمیری حەسەنپوور: کە وابوو ئەگەر ئەو سوئالەی دیسان دووپاتە بکەمەوە

حاجی کوبڕا خانم: فەرموو

ئەمیــری حەســەنپوور:  بــە دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان گۆڕانێــک بــوو لــە وەزعــی 
مەدرەســەکاندا جــا ئــەو گۆڕانــە چــۆن بــوو؟ بــۆ خــۆت کــە

حاجــی کوبــڕا خانــم:  بەڵــێ ئیــدی. ئــەو گۆڕانــە هــەر ئــەوە بــوو ئێمــە بڕێــک ناڕەحەت 
بوویــن. ناڕەحــەت بوویــن نەماندەزانــی، دەســتوور هــات بــە زمانــی کــوردی. کوتمــان ئەخــر 
ئەمــە نازانیــن کــوردی و خــۆ مــە نەمــان خوێنــدووە. کوتیــان رۆزنامەتــان بــۆ دەنێریــن وەاڵ 
ڕۆزنامەیــان دەنــارد. دەرســی ڕۆژەکەشــیان لــە وەرفەیەکــی چــاپ دەکــرد و بۆیــان دەناردیــن. 
ئیــدی ئێمــە خەریــک دەبوویــن و ئــەوەی فێــر دەبوویــن و  لــە ســەر کالســێ  دەرســمان 

دەکوتەوە.

ــە  ــە مەدرەســەی پەروان ــوو، شــاگردی کــچ ل ــد شــاگردت هەب ــازی: چەن حەســەنی ق
ــووت؟ فەرم

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ.  وەاڵهــی ئەمــن شــایەد ١٤ نەفــەرم شــاگرد هەبــوو. کــە 
دوو کچــی ئاغــای ئەســحابییەکان بــوون، ئــەوەی وەبیــرم بــێ. ئاســیەی مەحموودیــان دوویان 

بــوون، ئاســیە و جەواهێــر بــوو.

زاگرۆسی خوسرەوی: باجێ گوڵێ كچی حەمە ڕەسووڵی سۆفیزادە

حاجــی کوبــڕا خانــم:  باجــێ گوڵــێ، ئیــدی خورشــیدی چــاو ڕەشــان بــوو کــە  زۆر 
ســینی لــە مــن زۆرتــر بــوو دەهــات دەگــەڵ شــاگردەکان دەیخوێنــد کــە ئیمتیحانی کالســی 

شــەش بــدا و ئیــدی

حەسەنی قازی: گواڵن و وان لە الی ئێوە نەیان دەخوێند، گواڵنی فەهمی

حاجــی کوبــڕا خانــم: گواڵنــی فەهمــی و وان بــا ئەوانیــش دەیانخوێنــد ئەممــا ئــەوان دە 
زەمانــی ئینقیالبــێ دا هێنــدە گــەورە نەبــوون دوایــە هاتــن. ] لێــرەدا مەبەســتی لــە زەمانــی 
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ئینقیالبــێ، ســەردەمی جمهــووری کوردســتان ە. ح.ق[

حەسەنی قازی:  کێ و کێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: گــواڵن و ئێــران و زىێــدی برا ژنــی ] مەبەســت لە ئێرانــی بلووری 
و زبێدی ســەعدی  برا ژنی ئەمیری حەســەنپوورە، هاوژینی مەســعوودی حەســەنپوور. ح.ق[

حەسەنی قازی: مەنزوور زبێدی سەعدی یە؟

ــرزا مەنافــی  ــە و کچــی می ــەکان و ئەوان ــێ. ئیــدی ئەیوبیان ــم: بەڵ ــڕا خان حاجــی کوب
کەریمــی ئەوانــەش هــەر لــە دوای ئینقیالبێ  ] مەبەســتی زمانــی کۆماری کوردســتانە. ح.ق[ 

تن.  ها

ــە  ــەوی کــە مێــردی کــردووە ب ــێ ئ ــە تاران ــوو ل ــازی: یەکــی دیکــەش ب حەســەنی ق
شــاتری. نێــوی چییــە؟

حاجی کوبڕا خانم: هاجەری مەردانی

حەسەنی قازی: ئەویش

زاگرۆسی خوسرەوی:ئەی کچەکانی میرزا حەمەدەمینی موعینی فاتم و وان

حەسەنی قازی: نا ئەوان منداڵ بوون، پەریزاد و ئەوان

زاگرۆسی خوسرەوی:نەخێر فاتم خوشکی گەورەی کاک سولەیمانی

حاجی کوبڕا خانم: فاتمیش

حەسەنی قازی: فاتم ژنی لەتیفی کەریمی

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــی.  جــا کالســی ئەوەڵــەکان زۆر ئاشــنا بــوون. کچــی میــرزا 
ڕەســووڵی با غچــەی خوشــکی فەتتاحــی

حەسەنی قازی: قەیسەر خانم؟
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حاجــی کوبــڕا خانــم: منداڵێشــی نییــە ژنــی کاکــە شــینەیە. ئــەو بــوو، کچــی مــەال 
دربکــەی بــوو، فاتمەخانمــی ئیقباڵــی بــوو، 

حەسەنی قازی: كچی مەالی دربکەی کێهەیان زارا یا مریەم؟

حاجی کوبڕا خانم: مریەم بوو، ژنی سەرهەنگ فەتتاحی، خوالسە ئەوانە بوون.

ئەمیــری حەســەنپوور: جــا لــە موحتــەوای دەرســەکان دا هیــچ فەرقێــک بــوو بەینــی 
دوای کۆمــار کــە دامــەزرا  لــەو شــتانەی کــە دەو کوتنــەوە ناوەرۆکــی مەســەلەن دەرســەکان، 
فەرزکــە لــە تاریــخ. کالســی پێنــج و شــەش ئیــدی تاریخیــان هەبــوو. تاریخــو چــۆن دەرس 

دەکــوت، جوغرافیــاو چــۆن دەرس دەکــوت؟ تەفاوەتێکــی بــوو؟  دوای ٢-ی ڕێبەنــدان؟

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی زۆر ئەوانەم لەبیر نییە. ئەوانەم هەر لە بیر نییە.

ئەمیری حەسەنپوور: مەسەلەن تاریخی کوردستانو دەرس دەکوت؟

حاجی کوبڕا خانم: لە یادم نییە. 

ــەو  ــوو ئ ــەرز فەرم ــە  ف ــوو ک ــرێ ئەوەب ــە بک ــیارێکی ک ــە پرس ــازی: باش ــەنی ق حەس
تەبلیغایــی کــە دەکــرا بــۆ ئازادیــی ژنان.مەســەلەی ئــازادی ژنــان تــاچ حــەد بــوو، مەنــزوور لە 

ئازادیــی ژنــان چ بــوو؟ مەســەلەن دەیانکــوت ژن چ دەتوانــێ بــکا و چ  دەتوانــێ نــەکا؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵهــی ئەســڵەن ئەوانەمــان هیــچ بــاس نەدەکرد و هیچکەســیش 
نــەی دەگــوت. ئەمــن ناڵێــم  حەمــە حوســێن خــان دەیگــوت بــۆ چارشــێوەکەت دانەکەنــی، 
کوتــم بــۆ شــازدە خانــم دای ناکەنــێ؟ ئەگــەر مەســەلەی ئــازادی ئــی وەیــە  کــە مەســەلەن 

ئینســان چارشــێو و شــت پــێ دا نــەدا.

حەســەنی قــازی: مەســەلەی خوێنــدن دەڵێــم. مەســەلەن لــە زۆر جێــگا باســی ئــەوە 
کــراوە کــە مەســەلەن  پێشــەوا داوای لــە خەڵکــی کــردووە منداڵــی کــچ و کــوڕ بنێــرن بــۆ 

ێندن خو
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حاجی کوبڕا خانم: خوێندن، بەڵێ یانی بە زۆری دەیانبردن. ئەو عەمباڵ و

حەســەنی قــازی: عەکســولعەمەلی خەڵکــی چــۆن بوو بــۆ ئەو شــتە؟ مەالکان مەســەلەن 
دژی ئــەو شــتە بوون؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵهــی پێــم وا نییــە دژی شــتی وا بووبــن. چــون لــە بــازاڕی 
عەمبــال و مەمبــاڵ زۆر بــوون، منداڵــی ســەغیر و ئەوانــە، حەموویان گرتن بردیانە مەدرەســەی 

گەالوێــژ کــن مــام مــەالی

حەسەنی قازی: مام مەالی حەجۆکێ؟

ــدی  ــش ئی ــەالی حەجۆکی ــام م ــێ. م ــەالی حەجۆک ــام م ــم:  م ــڕا خان ــی کوب حاج
ــەی  ــش نووســیبووی دە  ڕۆزنام ــرد و ڕۆژێکی ــەڵ وان وانێکــی دەک ــوو دەگ خەریکــی وان ب
دا ئەمــن شــەرتم کــردووە  ئەگــەر کوردســتان ســەربەخۆ بــێ  ئەمــن لــە بــەر ســاختومانی 
دوکتــور وێنەتانــی بمکەنــە قوربانــی. ڕۆزنامــەش جوابــی داوە وەاڵهــی زۆر لــە قســەکەی تــۆ 
موتشــەکیرین و زۆرت لــێ مەمنوویــن ئەممــا هــەر ســامەت بــێ ناتکەینــە قوربانــی.] پــێ 

دەکەنــێ[  بــە مــەالی حەجۆکــی.

ئەمیری حەسەنپوور: کێ زۆرتر دژایەتی دەکرد لەگەڵ خوێندنی کچان؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: خانــەوادەکان خۆیــان، خانــەوادەکان خۆیــان. ئەوانــی مەســەلەن 
ســەر بــە دەوڵەتــێ بانــە ] مەبەســت دەوڵەتــی ئێرانــە. ح.ق[ پێیــان خــۆش نەبوو. ئەکســەرەن 

منداڵــی خۆیــان دەیانگێــڕاوە. ئەوانی

حەسەنی قازی: مەسەلەن لە عەشیرەتەکان  هێچ كچی وا هەبوو بخوێنێ؟

حاجی کوبڕا خانم: نا، نەمدیوە

حەسەنی قازی: مەسەلەن ژنی بارزانی وا هەبوون کە بێنە مەدرەسە بخوێنن؟

حاجی کوبڕا خانم: نا. بارزانییەکان  کچەکانیان دەهاتن.
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حەسەنی قازی: دەهاتنە مەدرەسەی بخوێنن؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: کچەکانیــان لــەو جێــگای کــە خانمەخانــم خانــووی هەبــوو، ماڵــە  
مــەال مســتەفای دەوێــدا بــوو 

ــەو  ــوو. ئ ــدا دەب ــەر لەوێ ــش ه ــۆف ی ــە عەبدواڵئ ــووەی ک ــەو خان ــازی: ئ ــەنی ق حەس
ــوو ــان کڕیب ــۆ ڕووس ــەی  ئەســپی ب کابرای

حاجی کوبڕا خانم: نازانم

حەسەنی قازی: ئەوە خانووەی خات خەجیجی خانیسیشی  تێدا بوو.

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــا ئــا ، »شــەرقییە و غەربییــە«  شــاگردی مــن بــوون. یەکیــان 
نێــوی شــەرقییە بــوو، یەکیشــیان نێــوی غەربییــە بــوو.

حەسەنی قازی: لە بارزانییەکان بوون؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: لــە بارزانییــەکان بــوون. جــا شــەرقییە دەســگیرانی جەمیلــی بــوو 
دەمکــوت جەمیلە شــێت  

ــووە.  ــە مامۆســتایانی باشــووری ب ــە جەمیــل بەهائەدیــن ە کــە یەکێــک ل ] مەبەســت ل
ڕۆژنامــەی کوردســتان لــە ژمــارەی ٦٩، ٣٠-ی پووشــپەڕی ١٣٢٥-هەتــاوی ] ٢١-ی ژوییــەی 
١٩٤٦ [ سپاســنامەیەکی ئیــدارەی فەرهەنگــی لــە مامۆســتا باشــووەییەکان بــەم شــێوەیە بــاو 
کردووەتــەوە: » ســوپاس آغــای محمــد ووردی- عبدولقــادر احمــد – عثمــان  دانــش- جمیل 
بهاءالدیــن ادارەی فرهنــگ کوردســتان لــە طــرز اخــالق و رفتــار و ســعی و کوشــش تــو کــە 
لــە مــدت خذمــەت لــە فەرهنــگ دا کــردت سپاســت لــی دەکا هومیــد وایــە جدیتــی تــو 
بــو پیــش کەوتنــی شــاگردان و ترقــی فەرهنگــی کوردســتان زیاتــر بــی، لــە الیــەن رئیــس 
فرهنــگ مهابــاد٠ صدقــی« وەاڵ ژنێکــت هەیــە دنیایــە دێنــێ. کاک جەمیــل بــوو نێــوی و 

ئەمنیــش پێــم دەکــوت جەمیلــە شــێت. 

ئەمیری حەسەنپوور: شەرقییە و غەربییە کچی کێ بوون؟



وتووێژ لەگەڵ کوبڕا عەزیمی

33

حاجــی کوبــڕا خانــم: کچــی ماڵــە مــەال مســتەفای بــوون جــا نازانــم کچــی کێهەیــان 
ــان دەرد و  ــن، زۆری ــێ نیشــان دای ــتیان زۆر پ ــاس و ش ــان لیب ــینە ماڵەکەی ــوون.  چووش ب
ناڕەحەتــی خۆیــان گێــڕاوە کوتیــان عێــڕاق زۆری ئەمــە بەدبەخت کــردووە، حەموو شــتێکمان 
لــێ بــە جــێ مــاوە. جــا لیباســی مەخسووســی بارزانیانیــان هێنایــە دەرێ پێیان نیشــان داین 
زۆر جــوان بــوو. ئەممــا ئیــدی نــەم دەزانــی کچــی شــێخ ئەحمەدیــن، کچــی مەال مســتەفان 

، بــرازای ویــن نازانــم.

ــۆ  ــارد ب ــۆی نەدەن ــی خ ــەکان كج ــە بارزانیی ــی دی ل ــەنپوور: کەس ــری حەس ئەمی
مەدرەســەی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــەرێ وەاڵ،  بــەرێ وەاڵ هەبــوون ئەممــا ئەمــن نــەم دەناســین، 
دوانەکــە شــاگردی  مــن بــوون دەمناســین شــەرقییە و غەربییــە هــەر دووکیــان شــاگردی  

مــن بــوون.

ئەمیری حەسەنپوور: یانی لە کالسی خۆت دابوون؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ، لە کالسی من بوون

ئەمیری حەسەنپوور: لە نەزەر قسە کردن و ئەوەوە هیچ موشکیلێکوو نەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــە خــودای موشــکیلیش هەبــوو کەمتــر ەممــا ئــەوان زیرەکتــر 
بــوون لــە مــە  زوو کــوردێ فێــر ببــوون ]دیــارە مەبەســتی حاجــی کوبــڕا خانــم  کوردیــی 

مەهابــادی یــە. ح.ق[ 

ئەمیری حەسەنپوور: وایە ئەوانە سۆرانی، چون منداڵ زووتر فێر دەبێ.

حاجی کوبڕا خانم: ئەرێ وەاڵ زۆر جوان فێر ببوون کوردێ. زۆر جوان

ئەمیری حەسەنپوور: لەگەڵ منداڵەکانی دی پێوەندییان چۆن بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵ باش بوو. 
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ئەمیری حەسەنپوور: جوێ نەبوونەوە یا منداڵەکان ئەوانیان پێ سەیر نەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا نــا ئەســڵەن. نــا وەاڵ منداڵەکانیــش خۆشــیان دەویســتن چــون 
زوودجــووش و جــوان بــوون جــوان. خۆیــان تێکــەڵ خەڵکــی دەکــرد.

] حاجــی کوبــڕا خانــم ڕووەو ســەالح ئیفتیخــاری کــوری کــە چــای دادەنــێ: ســەالح گیان 
ئــەو چایانــە زۆر بــێ ڕەنگن

فرشتە لەوێ نییە؟ مەبەست لە فریشتە هاوژینی کاک سەالح ە . ح.ق.[

سەالح ئیفتیخاری : نا وەاڵ

حەسەنی قازی: ئەو لەوێ نییە بۆیە چایەکانی بێ ڕەنگە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: ] پــێ دەکەنــێ[، ئــەدی. خــۆ پاســداری لــێ نییــە ڕۆلــە. ] پــێ 
دەکەنــێ[

ئەمیری حەسەنپوور: جا لە بابەت هینەوە ئەو معەلیمەکان، معەلیمە ژنەکان

حەسەنی قازی: کێهانە، نێویان بڵێ ئیدی

ئەمیــری حەســەنپوور: ئەوانــە ئەخــر ...  .....     بەعــزە زانیارییەکمــان ســەبارەت بــە 
وانــە بدەیــە کاک حەســەن

چــون دەبــێ ئــەوە یەکیــان بــدەی بــە مــن ] مەبەســت ئــەو وێنەیــەی مامۆســتایانی ژن و 
پیــاوی وەزاڕەتــی فەرهەنگــی کوردســتان ە، کــە حاجــی کوبــڕا خانــم لــەو  وێنەیــە دا نییــە، 
بــەاڵم  هــەم حەســەنپوور و هــەم  مــن ئەومــان لەگــەڵ وەجیهــە خانمــی شــوجاعی تــاق و 

جــووت کــرد بــوو ح.ق[

حەسەنی قازی: نێوەکانیان بڵێ دوایە دەیانناسێنێ، لە تەڕەف و مەڕەفی گەڕێ

ئەمیــری حەســەنپوور: لــە تەڕەفــی ] ڕوەو حەســەنی قــازی[ چــون دەبــێ ئــەوە یەکیــان 
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بــدەی بــە مــن. لــە تەڕەفــی ڕاســتەوە ئــەوەڵ نەفــەر ئــەوە کێیــە؟

حاجی کوبڕا خانم : ئەوە ڕەعنای داودی کە ئەلئانەکانە

حەسەنی قازی: ئەوە دروستە ئەوەی دروست دەکەین

ئەمیری حەسەنپوور: ئەخە بۆم ساخ نابێتەوە

حەسەنی قازی: ] ڕوەو حەسەنپوور[ پرسەکانت بکە ئەتۆ

ئەمیــری حەســەنپوور: پرســەکانم ئەوەیــە ئــەو ڕەعنــای داودی لــەو وێنــەی  ١٥ نەفــەری 
] ١١ دروســتە. ح،ق[ ئــەوەڵ دەســتی ڕاســتێ دانیشــتووە ئــەوەی بۆیــە دەڵێــم کــە شــەهرزاد ] 
مەبەســتی شــەهرزادی موجــاب ە ح. ق[ ئەوانــە بتوانــێ ببینێتــەوە، ڕەعنــای داودی ئــەو چۆن 

بــوو بــوو بــە معەلیم

حاجی کوبڕا خانم: دەرسی خوێندبوو ئەویش. دەرسی خوێند بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: کەنگێ هاوتەمەن بوو لە گەڵت یا چۆن؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نانــا هاوتەمــەن نییــە، منداڵتــرە لــە مــن  وانێکــە بڕێکــی ســەواد 
هەبــوو، برێکیــش بابــی لــە ماڵــێ خەریکــی ببــوو. بابیشــی وەزعــی بــاش نەبــوو تەقــازای کرد 
بــوو لــە دەوڵەتــی کــوردی ڕایــان گرتبــوو، دەنــا کالســی شەشــی ئیمتیحان نــەدا بــوو. مەگەر 

دوای معەلیمێتێکــەی  مووەفــق بــوو بــێ ئیمتیحانــی دابێ. 

ئەمیــری حەســەنپوور: دەی نەفــەری دووەمیــش کــە بــۆ خۆتــی ] لێــرە دا حاجــی کوبڕا 
خانــم هیــچ ناڵــێ و ئێســتا بــە لێبــڕاوی دەزانیــن کــە ئــەو کەســە وجیهــە خانمی شــوجاعی 

یــە. ح.ق[

ئەمیری حەسەنپوور: نەفەری سێیەم

ــم: نەفــەری ســێیەمیش ســەلتەنەتی داودی یــە ] داود زادە. ح.ق[  ــڕا خان حاجــی کوب
کچــی میــرزا بابایــە، جوولەکەیــە.  ئــەو ماشــێن نویســی ئیــدارەی بــوو ] مەبەســت ئیــدارەی 
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یــای کوبــڕای عەزیمــی و هــاوکارە فەرهەنگییەکانی 
لــە ســااڵنی دوای کۆمــار ریــزی یەکــەم لــە 

ــوارەم.  ــەری چ ــتەوە نەف ڕاس
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فەرهەنــگ ە. ح،ق[  

ئەمیری حەسەنپوور: دەرسی نە دەکوت؟

حاجی کوبڕا خانم: نا، کەمتر دەرسی دەگوت.

حەسەنی قازی: بابەکانیان، میرزا بابا

ئەمیری حەسەنپوور: سەلتەنەتی داود زادە بابی چ بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: بابی بەزاز بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: سەلتەنەت

حاجی کوبڕا خانم: ئەوەش ماوزەڕ بوو کە خاڵێکی هەبوو دەندانپزشک بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: ماوەزەڕی بلە زادە.

حەسەنی قازی: جوولەکە بوو ماوزەڕ خانمیش

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ، ئەویــش  روقیــا خانمــت ئەگــەر بیســتبێ دەمــان گــوت 
دەچینــە ماڵــی ڕوقیــا خانــم  دەرمــان دە چاومــان دەکەیــن، ئــەوە نــەوەی روقیــا خانمــێ یــە.  

حەسەنی قازی: ڕوقیا خانم و سوڵتان خانم؟

حاجی کوبڕا خانم: نا. روقیا خانم ژنێک بوو دەرمانی دە چاوی خەڵکی دەکرد. 

حەسەنی قازی: ئەی ئەو سوڵتان خانمەکە

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەوان مەشــڕووب فــرۆش بــوون، ســوڵتان و خانــم. ئەوانیــش هەر 
داودی بــوون

زاگرۆسی خوسرەوی:خانم دەرزی لێ دەدا

حاجــی کوبــڕا خانــم: مــردن پێــم وایــە هــەر دووکیــان. ئــەوەش خاڵێکــی وای هەبــوو، 
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بابەکــەی خــۆی کابرایەکــی فەقیــری تریاکــی بــوو. 

ئەمیری حەسەنپوور: کێیە ئەوە؟

ــم : مــاوزەڕی بلــە زادە، دە ماڵــی خاڵــی دا بــوو. لــە کــن نەنکــی  ــڕا خان حاجــی کوب
گــەورە ببــوو ئــەوە.

حەسەنی قازی: ئەوان لە ساباغێ خوێندبوویان

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ لە ساباغێ خوێندبوویان

ئەمیری حەسەنپوور: حەموو لە مەدرەسەی

حاجی کوبڕا خانم: حەموو هەر لەو مەدرەسەی » پەروانە« مان خوێندووە. 

ئەمیری حەسەنپوور: حەموویان لە پێش تۆ دا بوون؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەممــا هێندێکیــان، هێندێکیــان لــە ماڵــێ خوێندبوویــان دوایــە 
هاتنــە مەدرەســەی لــە کالســی بــااڵ دانیشــتن. ئیدی لــە ئەوەڵــێ ڕا وەک من لە مەدرەســەی 
نەیانخوێنــد بــوو، هێندێکیــان لــە ماڵــێ بــوون.  ئــەو ڕەعنــای داودییــە برێکی لە مەدرەســەی 
ــە  ــوو ب ــێ کــرد ب ــدووە، داوای لەدەوڵەت ــی پێــی خوێن ــێ باب ــەوە ماڵ ــە چۆت ــدووە دوای خوێن

معەلیــم.  ئەممــا ئــەو زارا خانمــی مەنگــوڕی لــە پێشــە مــن دا بــوو 

حەســەنی قــازی: ئــەوە ژنــی ئــەو ئاغــای مەنگــوڕی یەیە کــە ژیمناســتیک و شــتی وای 
دەکرد؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ. بەڵێ. فەریدەی زەندی. منداڵترە لە من زۆر

حەسەنی قازی: فەریدەی زەندی کچی عەزیز ئەڵمانی یە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم:  بەڵــێ. هاجــەر دەگــەڵ مــن هــاوکالس بــوو ، هاجەری خوشــکی. 
خانــم بابــە ســووریش ســینەن لــە مــن گەورەتــر بــوو ئەممــا کالســی لە مــن خوارتــر بوو. 
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ئەمیری حەسەنپوور: دەی کە وا بوو چەند معەلیم بوون؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەوە چــوار و... ئــەوە ئەڵبەتــە هیــچ نەبــوو معەلیمــی خەیاتــێ 
بــوو. ســێ

حەسەنی قازی: نێوی چ بوو معەلیمی خەیاتێکە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ژنــی ســەمیعی بــوو، بــۆ خــۆی پێم ســیجیلی موعینــی بــوو، خانم 
موعینــی یــان پــێ دەکوت.

حەسەنی قازی: بەاڵم کورد نییە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: نەخێــر خەڵکــی ڕەزایەیــە.  ] وا دیــارە تەماشــای وێنەکــە دەکا. 
ح.ق[  پێــم وایــە ئــەوە دەبــێ ســەمیعی بــێ دەســتێکی نەبــوو 

حەسەنی قازی: ئای سەمیعی دوای زەمانی شاش لە ساباغێ ماوە.

حاجی کوبڕا خانم: نازانم چۆن بوو. وەک ئاوری کاری دەکرد بە تاقە دەستێکی.

ئەمیری حەسەنپوور: کە وابوو معەلیمە ژنەکان دوویان جوولەکە بوون، 

حاجی کوبڕا خانم: یەکیان هەرمەنی بوو، ئەوە لێرە نییە وێڵمە خانم.

ئەمیری حەسەنپوور: ئا وێڵمە خانم دێرە دا نییە

حاجی کوبڕا خانم: دووی جوولەکە بوو، یەکی هەرمەنی بوو ئەوە سێ. 

حەسەنی قازی: وێڵمە خانم هەرمەنی بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ ئەرمەنی بوو، نەوەی دوکتور وێنەتانی بوو

ئەمیری حەسەنپوور: ئەرمەنی یا ئاسۆڕی؟

حاجی کوبڕا خانم: ئاسۆڕی.



40

ئەمیــری حەســەنپوور: ئاســۆڕی بــوو، ئــەو لێــرە دا نییــە. دوو جووڵەکە بوون ســەلتەنەتی 
داود زادە و 

] بەڵگەیــەک بــە دەســتەوەیە دەســەلمێنێ پەرویــزی ســەیادییان بابی ویڵمەی ســەیادییان 
و زاوای دوکتــور وێنەتــان هەرمەنــی بــووە. کــە وا بــێ دایکــی وێڵمــە خانــم کچــی دوکتــور 

وێنەتــان ئاســۆری و باوکــی هەرمەنــی بــووە. ح.ق[

حاجــی کوبــڕا خانــم: ســەلتەنەت و مــاوزەڕ.  مــاوەزەڕی بلــە زادە ئــەو دوانــە جوولەکــە 
بــوون ئــەو دوانــە و ئــەو ســێیانە کــوردن، ئــەوە عەجەمــە. ] وا دیــارە لــە کاتی تەماشــا کردنی 

وێنەکــە ئــەوە دەڵــێ. ح.ق[

حەسەنی قازی: تورک یا فارس ئەگەر عەجەمە؟

حاجی کوبڕا خانم: تورکە، خەڵکی ورمێ یە.

ئەمیری حەسەنپوور: کوردی دەزانی؟ لەکالسێ چۆنی دەرس دەکوت؟

حاجی کوبڕا خانم:  زۆر کەم.  دەرسی نە دەکوت، خەیاتی بە شاگردان دەگوت

ئەمیری حەسەنپوور: بەڵێ. 

حەسەنی قازی: خانم شوجاعی لەوێ نەبوو ئەو دەمی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم:  لــەو وانێکانــە دا، خانــم شــوجاعی ش لــەو گیــرودارەی دا ئــەو 
دەمــی قــازی تێــک چــوو نەیــروو هاتــەوە ئــەو دەمــی هاتــەوە. 

حەســەنی قــازی: ئــەی وانێــک، ئــەو خانمــی چیان پــێ دەگــوت، ئەویــش هەر ئاســۆڕی 
بــوو لــە ســاباغێ  دەرســی ئینگلیســی دەگــوت چییــان پێ دەگــوت ئەویــش دوایــە هاتووە.

ئەمیری حەسەنپوور: مادام شووشا 
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حاجی کوبڕا خانم: مادام شووشا

حەسەنی قازی: ئەو زەمانی لەوێ نەبووە؟

حاجی کوبڕا خانم: نا نا. 

حەســەنی قــازی: ئــەو زەمانــی میــزداڵ خانــم لــە کــوێ بــوو لــە زەمانــی جمهــووری 
کوردســتان دا؟

حاجی کوبڕا خانم: میزداڵ خانم ژنی میرزا حوسێنی حەبیبی بوو

حەسەنی قازی: هەر لە ساباغێ بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: هەر لە ساباغێ بوو

حەسەنی قازی:  یا لە ساباغێ ڕۆیشت؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــە خــودای ئەمــن خەبــەرم نییــە کــە ڕۆیشــتبێ ئەممــا ئیــدی  
ژنــی میــرزا حوســێنی بــوو، پێــم وا نییــە ڕۆیشــتبێ. ئەممــا میــس کوتــات زوو ڕۆیــی پێــش 

جمهــووری و شــتی.

ئەمیــری حەســەنپوور: میــس گودهــارت دەنگەکەمــان هەیــە بــۆت لــێ دەدەیــن بزانــە 
ــرت دێتەوە وەبی

حاجی کوبڕا خانم: ئەییی

ــری  ــردووە ] مەبەســت موســاحەبەی ئەمی ــەڵ ک ــازی: موســاحەبەی لەگ ــەنی ق حەس
ــارت[.  ــس گوده ــەڵ می ــەنپوورە لەگ حەس

حاجی کوبڕا خانم: ماوە؟

ئەمیــری حەســەنپوور: وەاڵهــی مــردووە. ئــەوە ئــەو دەمــی ئەمــن قســەم لەگــەڵ کــرد 
نزیکــەی ٩٠ ســاڵ بــوو کوێــر ببــوو چــاوی نەیــدەدی.
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حاجی کوبڕا خانم: ئەییی

ئەمیــری حەســەنپوور: ســاڵی ١٩٧٦ ] ئەمیــری حەســەنپوور لــە ١٢-ی ژووییــەی ١٩٧٧ 
لەگــەڵ یــای ئاگوســتا گودهــارت دواوە. گودهــارت لــە تەمەنــی ١٠٠ ســاڵ و شــەش مانگــی دا 

لــە فیالدێلفیــا کۆچــی دوایــی کــردووە. ح.ق [ بــۆت لــێ دەدەیــن بزانــە

حاجی کوبڕا خانم: ئەدی وانێک میس مێری

ئەمیری حەسەنپوور: ئەو ماوە

حاجی کوبڕا خانم : مێردی نەکردووە؟

ئەمیــری حەســەنپوور: بــەرێ وەاڵ مێــردی کــردووە ] مەبەســت دوکتــور مێــری ئێلەیــن 
هێگالنــدە کە ئێســتا پرۆفێســۆرە لــە دیپارتمانــی مەردمناســیی کۆمەاڵیەتی لە زانکۆی ســانتا 
کالرا لــە ئەمریــکا. بەڕێــزی لــە نێــوان ســااڵنی ١٩٦٦- ١٩٦٨ وەکــوو ئەندامــی ســپای ئاشــتی 
ئەمریــکا لــە مەهابــاد لــە دەبیرســتانی کچــان دەرســی زمانــی ئینگلیســی وتووەتــەوە و هــەر 
لــەو دەمییــەوە دۆســتایەکی گەرمــی لەگــەڵ کاک ئەمیــر دا هەبــووە و بــە بۆنــەی کۆچــی 
دوایــی حەســەنپوور وتارێکــی بــە نرخــی نووســیوە کــە ئەمــن وەرم گێڕاوەتــەوە ســەر کوردیی 
ســۆرانی و لــە ژمــارەی ٢- گــۆواری دەروازە دا، ئاوریلــی ٢٠١٨، بــاو کراوەتــەوە کــە تەرخــان 

کــراوە بــۆ ڕێــز لێنــان لــە بیــرەوەری ئەمیــری حەســەنپوور، ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم: لە کانادایە ئەویش؟

ئەمیــری حەســەنپوور: نەخێــر لــە ئەمریکایــە. لــە ڕۆژنامــەی دا ] مەبەســت ڕۆژنامــەی 
کوردســتان ە[ ئەغڵــەب دەخوێنینــەوە کــە لــە تەزاهــورات و لــە بەعــزە مەڕاســمێک کــە ئــەوە 

دەبــێ مەدرەســەی کچانیــش بەشــدار دەبــێ لــەو بابەتــە چــت لــە بیــرە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: هەمیشــە مەدرەســەی کچــان دەســتوور بــوو دەبــوو بچــێ. یانــی 
ئیجبــار بــوو هــەر جێیەکــی تەزاهــورات بــێ و مێتینگێــک بــێ و کۆبوونەوەیــەک بــێ دەبــوو 

چووباینایــە لــە دەوری مەیدانــی ڕادەوســتاین و نوتقیــان دەکــرد.
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حەسەنی قازی: ٢-ی ڕێبەندان لەوێ بووی تەشریفت؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ

حەسەنی قازی: وەبیرت دێ جوان؟

حاجی کوبڕا خانم: جوان

حەسەنی قازی: بەفر هەبوو ئەو ڕۆژە یا بەفر نەباریبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەالهــی بەفرەکــەم لــە بیــر نییــە. ئەممــا پێــم وایــە وانێکــە  بەفر 
لــە گــۆڕ دا بــوو. وانێکــە میــرزا ســەدیقی حەیــدەری هــەر شــتێک دەبــوو دەچــوو شــێعرێکی 
دەخوێنــدەوە. ئــەو شــێعرەم لە بیرە جێژنــی قوربانێ نازانم بە چ موناســەبەتێکی خوێندبوویەوە. 
کوتــی: » هــەر زەمــان دەرچــووم لــە دیلــی بوومــە پیــاو/ جێژنــی مــن ئــەو جێژنەیــە نــەک 
ــاد  ــە ســەر ی جێژنــی قوربانــی گاو. دوایــە مەڕحوومــی پێشــەوای قســەی کــرد. چــاک ل
نیــم ئەممــا ئەوەنــدەم لــە بیــرە پێــم وایــە کابرایــەک دەچێتــە دزێ پــێ لــە بێژینگــی دەنــێ 
نازانــم  شــتێک دەبــێ  هەڵدەگەڕێتــەوە گوێی دەشــکێنێ. دوایــە ســاحێبخانەکە وەخەبەر دێ 
دەڵــێ چــت کــردووە چ بــۆ؟  دەڵــێ هیــچ قســان مەکــە بێژینگەکــەت القــی شــکاندم لــە 
باتــی خــۆت. جــا هــەر ئەوەنــدەم لــە بیــرە. ئەڵبەتــە جەماعــەت ئەوەنــدە زۆر دەبــوو  ئینســان  

بڵیندگۆکانیــش ئەوەنــدە وانێــک نەبــوون زۆر کەمتــر لــە قســەکان حاڵــی دەبــوو.

حەسەنی قازی:  چۆن بوو کە ڕۆژی ئیعالنی جمهووری هیچ ژن قسەیان نەکرد؟

]دیــارە ئــەو زانیارییــەی حەســەنی قــازی ناتــەواوە چونکــە بــە پێــی ڕۆژنامــەی کوردســتان، 
لــە ڕێوڕەســمی ٢-ی ڕێبەنــدان دا یــای ویڵمــەی ســەیادییان و یــای خەجیجــی مەجــدی 

قســەیان کــردووە. ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم: جا کێ قسان بکا؟ 

حەسەنی قازی: بۆ
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حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەخــر دەبــوو لــە تــەڕەف کۆمیتــەی ڕا دیــاری بکــرێ. ســەر بەخۆ 
کــەس نــەی دەتوانــی قســە بــکا. ئەمــن ڕۆژێکــی ســەربەخۆ قســەم کــرد، گەلێکیــان ئیــراد 
لــێ گرتــم. ئەمــە چووبوویــن نازانــم بــە چ موناســەبەتێکی بردبوویانینــە حیزبــێ دیــوەکان 
دەگەڕایــن، دیوەکانیــان پــێ نیشــان دەدایــن. ئێــرە دەفتــەری پێشــەوایە ، ئێــرە کوێیــە، ئێــرە 
ــە  ــن. ئەڵبەت ــەوە وە ژوور کەوت ــەژار پێک ــن و ه ــە هێم ــەک دەفع ــە. ی ــرە کوێی ــە. ئێ کوێی
ئەمــن نــە هێمنــم دیبــوو نــە هــەژار. هــەر وا ڕاوەســتابوون . هــەر وا قســەی کــرد بــۆ مــە و 
کوتــی زۆرمــان پێخۆشــە خوشــکەکانمان دەرســێ بــدەن و شــاگردوو هەیــە و فــان و ئەوانــە. 
ئەمنیــش دوو ســێ قســەم کــرد. . وەاڵ ســبەینی ئــەی بابــە کوبــڕای عەزیمــی دەســتی بــە 

قســان کــردووە ...   ...   ..... 

ئەمیری حەسەنپوور: قسەکانت چ بوون؟ زۆر سەیرە ئەوە.

ــم : ئــەدی زۆر، بــە خــودای هــەر ئەوەنــدە کوتــم وانێکــە ئەنگــۆ  ــڕا خان ــی کوب حاج
ــن ئەمــەش زۆرمــان پــێ خۆشــە .  ــە، پێتــان خۆشــە ئەمــە خوێنــدە واری ــان قەبووڵ ئەمەت

ــە وجوودینگــۆ کــە ئەنگــۆ....  ،،، ــن  ب ئەمــەش زۆر ئیفتیخــار دەکەی

تێبینی: لێرە الیەکی کاسێتەکە تەواو دەبێ

الی دووەمی کەسێتی یەکەم

حەسەنی قازی: .... دەکرد

ــم: بەڵــێ.  کوتیــان ئــەو ئەفســەری ئەڕتــەش بــووە هاتۆتــە ئێــرە   ــڕا خان حاجــی کوب
ــە مەدرەســەی ئەوەڵیــن  ڕۆژ شــازدەی شــەهریوەرێ کــە چووم

حەسەنی قازی: شەهریوەری کەنگێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: دەبێتــە شــەهریوەری ســاڵی ١٣٢٤ی، دەبــێ ٢٣ ببێ چــون کوتیان 
ــە بەردەکــەی میــرزا  ڕەئیســی فەرهەنــگ دێ. .،... ئێبڕاهیمــی وەال هــات، هــات ئەمــن ل
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حامیــدی ڕاوەســتا بــووم لــە بــەر پێشــخانەکەی 

حەسەنی قازی: میرزا حامیدی؟

ــە  ــوو. ل ــەوێ ب ــم: میــرزا حامیــدی حەمیــدی. مەدرەســەکەمان ل ــڕا خان حاجــی کوب
کووچــە تەنگەکــەی ماڵــی .. دا بــوو. ئیــدی هــات ســاوی کــرد و خــۆی مەعریفــی کــرد 
کوتــی ئەتــۆ چ دەکــەی لێــرە؟ کوتــم ئەمــن معەلیمــم. ئەمیــش عیشــڕەتم لەگەڵ بــوو کوتی 
ئــەوە کچتــە گوتــم کچمــە ئەممــا کچــم نییــە، کوتــی یانــی چــی؟ کوتــم خوشــکمە وەال 

ئیــدی دوایەکانــێ ......

یــەک لــە دواییــن وێنەکانــی کۆبــڕای مــەزن، یــای 
ــڕای عەزیمی کوب
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حەسەنی قازی: باشە ژن و منداڵی نەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: جــا ئــەوە عــەرزت دەکــەم ئــەو ئاغــای مودەبیــرە ژنێکــی ڕەشــتی 
هەبــوو هاتــوو چــۆی مــەی دەکــرد، کوتــم ئــەرێ ئاغــای نــادری ژنــی نییــە کوتــی نــا. دوایــە 
داوای مریەمــی میــرزا حامیــدی دەکــرد، خوشــکی ... میــرزا حامید نــەی دایە گوتــی من ئەو 
کابرایــەی ناناســم. ژنــی دەبیــری گوتــی بابــە ژن و منداڵــی هەیــە. ئــەوەش عەکســەکەیەتی. 
.......جــا ئیــدی نازانــم واقیعــەن ژنــی هەبــوو، نــەی بــوو نازانــم ئیــدی هــەر کوتــی ژنــم 
نییــە. دوای مریــەم خانــم ئەگــەر میــرزا حامیــد نــەی دایە،ئــەو ســەلتەنەت خانمــەی خــۆش 
دەویســت، وەاڵ ئیــدی ئەویــش وا بــوو کەوتــە زیندانــی ڕەزایــەی. دوای وەی لــە زیندانێــش 
بــەر بــوو، هاتــە ماڵــێ ســەری دایــن کوتــی ئەمــن دەچمــەوە کرماشــانێ، ئەممــا ئەمــن دوایە 
خەبــەرم پرســی کوتیــان  وەاڵ چووەتــە ســوورییەی لــە ســوورییەی مــردووە، ئیــدی نازانــم. 

ئینســانێکی زۆر باســەواد بوو.

ــاری  ــە ســەرکردەکانی کۆم ــی ل ــی کەریم ــر مەناف ــادری، نەم ــی ن ــە برایم ــەبارەت ب ] س
ــه و  ــوو و ل ــتان تێپه ڕیب ــی کوردس ــه  حکوومه ت ــگ ل ــوار مان ــێ:   » چ ــتان دەنووس کوردس
ــه اڵم  ــه  الدا خــرا، ب ــه ک ب ــا ڕاده ی ــه روه رده  ت ــاری پ ــی و کێشــه ی کاروب ــه دا که موکورت ماوه ی
ئیــداره  کردنــی مه دره ســه کان له گــه ڵ ئــه و هه مــوو حه ولــه ش کــه  درا بــوو پێداویســتی بــه  
ــه ریه ک و کاری  ــه وه  س ــه وه ی کاره کان نه که ون ــگرتن ل ــۆ پێش ــوو، ب ــر ب ــی زیات جیدییه تێک
ــرده  جێگــری ]وه زاره ت[ ی  ــادری م ک ــای برایمــی ن ــه وێ ئاغ ــێ نه ک ــی ت فه رهه نگــی چه ت
ــی خوێنــده واری کرماشــانی و لیسانســی  ــه  الوان ــراو یه کێــک ل فه رهه نگــی کوردســتان ناوب
ئه ده بییــات بــوو، به ڕێــزی الوێکــی زۆر هه ڵســووڕاو و لــه  جێبه جێکردنــی کاره کان دا جیــدی 
بــوو، شــه و و ڕۆژ بــۆ ده مێکیــش چییــه  لــه  پێڕاگه یشــتن بــه  پێداویســتییه کانی مەدرەســەکان 
ــه   ــه  باشــترین شــیوه  پێــک ده هێنــا و مــن ب ــی خــۆی ب ــه  ده کــرد و ئه رکه کان ته نه خــی ن
فکــری ئاســووده وه  بــه  کاره کانــی دیکــه ی حیزبییــه وه  خه ریــک بــووم«.) مەنــاف کەریمــی ، 
یادداشــتەکانی مەنافــی کەریمــی وەزیــری فەرهەنگی کۆماری کوردســتان، وێبنووســی ڕوانگە، 
٢٥ ژانڤییــەی ٢٠١٢- ئــەم یادداشــتانە کــە لــە پەڕاوێــزی کتێبــی ســەعید هومایــون دا هاتوون 

حەســەن قــازی لــە فارســییەوە کردوویەتــی کوردیــی ســۆرانی( ح.ق [
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ئەمیــری حەســەنپوور: کوبڕاخانــم ئــەوەت دەفەرمــوو کــە کاک هێمــن و کاک هــەژار 
هاتــن و ئەتــۆ

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ هــەژار هــات و زۆری پــێ خــۆش بــوو کــە ئێمــە معەلمیــن 
و شــاگرد وشــتمان لەگــەڵ بــوو. کوتــم ئەمــەش زۆرمــان پێخۆشــە شــاعیری کــورد زمانمــان 
هەیــە و ئەمــەش بــرای وەکوونگۆمــان هەیــە ئەمــەش زۆر ئیفتیخــار دەکەیــن بــە وجوودینگۆ، 
و ئومێدەواریــن کــە ئێنشــااڵ ڕۆژێکــی بــێ زۆری وەک ئەنگــۆ پەیــدا بــێ دەنێــو کــوردی دا و 
ببنــە مایــەی ئیفتیخــار. وەاڵ بیلەخــەرە هــەر ئــەو دوو ســێ قســەم کــرد. .......  .... ]پــێ 

دەکەنێ[

ئەمیری حەسەنپوور: کێ ئەو قسانەی کرد بوو؟

ــم  ــۆ. کوت ــان کوت ــان وای ــۆوە گوتبووی ــان گێڕاب ــە خــوای بۆی ــم: ب ــڕا خان  حاجــی کوب
دەی جــا بڵێــم چــێ ئیــدی؟ ئــەو جارەکــە قسەشــمان لــێ بڕا.]پــێ دەکەنــێ[  جــا ئیــدی 
مــن هــەژارم ئــەو دەمــی دی و ئــەو جــارەی   هێمــن و هــەژار ئیــدی نەمدیتنــەوە مەگــەر 
بــە عەکــس هەتــا ڕەحیــم ئاغــا ) ڕەحیــم ســەیفی قــازی( هاتــەوە.  ئەگــەر ڕەحیــم ئاغــا 
هاتــەوە چووینــە فروودگایــە ) لــە تارانــێ( دوایــە چووینــەوە ماڵــی مەهیــن خانمــێ ) مەهین 
فەتتاحــی قــازی خوشــکی ڕەحیــم ســەیفی قــازی لــە دایکــەوە. ح.ق(  وەجیهــە خانــم کوتی 
مەهیــن غــەزای ســەد نەفــەری ســاز کــردووە هــەر دەبــێ بێــن. ئیــدی چوویــن هــەژار لەوێ 
دانیشــتبوو خودایــە ئەمــن ئــەو پیــاوەم قــەت نەدیــوە کێیــە؟ ئــەو هــەژارەی ئەمــن دیبــووم 
بارێک،بڵینــد. ئــەو هــەژارەی دوایــەش دیتــم لــە ماڵــە وەجیهــە خانمــی قەڵــەو و زەالم. ئیدی 
ئەمــن و ڕابێعــە خانــم ) ڕابێعــا ناهیــد( و تووبــا خانــم ) تووبــا ســەدری قــازی( و عیشــڕەتی 
خوشــکم لــە کــن یــەک دانیشــتبووین هــەر نــەم پرســی بڵێــم ئــەوە کێێــە. بەعدەهــا  ئەگەر 
دەگــەڵ دوکتــور ئەعلەمــی هەســتاین چووینــە کەرەجــێ کــورە خــۆ ئــەوە هــەژار بــوو. پێــم 
گــوت ئەگــەر نەهاتبامــە ماڵــی هــەژاری نــەم دەناســییەوە، چــون هەژارێکــم دیبــوو باریک بوو 
گوتــی ئەخــر مەســلوول بــووم و زۆر کەوتــووم لــە بیمارســتانێ بۆیــە قەڵەو بــووم و ئــەو جوورە 
و ئەوانــە. کوتــی ئەممــا ئەتــۆ ئینســانێکی بــێ وەفای، ئینســانێکی شــتت لــە بیــر دەچێتەوە. 
ــەو خودایــەی ســەالحی  ــە چــاوی ناســیمەوە. ب ــە پاریســێ کوڕەکــەی تــۆم دی ب ئەمــن ل
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دیبــوو کوتبــووی ئــەوە کــوڕی کوبــڕای عەزیمــی یــە، کوتــم جــا ئەتۆ کەنگــێ ئەمن ئەتــۆم وا 
دیــوە  ئەتــۆ وا دەقیــق لــە چــاوی مــن وانێــک بــووی. کوتــی هــەر ئــەو جــارەی کــە لــە وێ 
ئەمــن هاتــم قســەم کــرد ئەتــۆش قســەت کــرد، ئەمــن ئــەو جــارەی ئەتــۆم دیــوە کورەکەتــم 
ناســییەوە، ماڵتــە ئەتــۆ ئەمنــت نەناســیوەتەوە، جــا ئــاوا بەرامبــەر دانیشــتبووین ئــاوا لــە ســەر 
کاناپــەی دانیشــتبووین. ئەمــن و ڕابێعــا خانــم و تووبــا خانــم ئــەوەش هــەژار بــوو لــە وەندەی 

دانیشــتبوو. ئەمــن نــەم ناســی کێیــە؟

زاگرۆسی خوسرەوی:تووبا خانمی؟

حاجی کوبڕا خانم: پووری ] مەبەستی پووری حەسەنی قازی یە. ح.ق[

حەسەنی قازی: تووبای سەدری قازی

ئەمیــری حەســەنپوور: جــا ئــەوە لــەو ڕێــژە و شــتی وا  دا کــە دەبــوو کچان چــۆن بوون، 
مەدرەســەی کچــان جێیەکــی تایبەتییــان هەبــوو یــا چــۆن بــوو؟ چــۆن تەمریــن دەکــرا بــۆ  

ڕێــژەی؟ کــێ دەیبــردن بــۆ تەمرینــی ڕێــژەی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: تەمرین و شــت ئەگــەر هەبایە هــەر دەهاتنــە مەدرەســەی بڕێکیان 
وانێــک دەکــرد، شــتێکی زۆر وانێــک نەبــوو، کولــی نەبــوو. دوایــە ئیــدی کــە دەش چوویــن 
ــی خوســرەوی. ح.ق[ مەســئوولیان  ــان کــە ئاغــای خوســرەوی ] عەل دەگــەڵ تیپــی جەوان
ــەو ســروودەیان دەخوێنــدەوە، »کــەس نەڵــێ کــورد  ــە پێشــدا کــوڕ دەڕۆیــی تێکــڕا ئ بوو،ل
مــردووە«، ئێمــەش بــە دوای وانــدا کــچ وکــوڕ و هەمــوو و  پیــاو دەڕۆیشــتین هەتــا هــەر 
جێگایەکــی کــە دەبــوو بچیــن، چــوار چــرا بــوو دەچوویــن،  حیــزب بــوو دەچوویــن، ئەگــەر 

پێشــوازی قــازی بــا دەچوویــن. .....

ئەمیری حەسەنپوور: پێشەوا هیچ وەخت هات بۆ سەردانی مەدرەسەی؟

حاجی کوبڕا خانم : نا! هیچ،  قەت

ئەمیری حەسەنپوور: لە مەقاماتی دەوڵەتی، جمهووری کێ دەهات بۆ سەردان؟
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حاجــی کوبــڕا خانــم:  رەئیســی فەرهەنگــی وەخــت دەهــات، کەســێکی دیکــەم لــە بیر 
نییــە. ئەممــا پێــش جمهــووری یانــی زەمانــی شــای، کــە کچەکانــی خۆی قــازی ئــەو دەمی 
لــە مەدرەســەی بــوون، ئەمــن لــەوێ کالســی شــەش بووم،کچــەکان کالســی ئــەوەل بــوون، 
ــات  ــازی. ه ــات ق ــم دی ه ــۆ خــۆی دوو جاران ــوو  ب ــاش نەبب ــەوە دەرســەکانیان ب چووبوون
دەگــەڵ ســوهەیل خانمــی ئازەرپــوور قســەی کــرد معەلیمــی کالســی ئەوەڵــی بانــگ کــرد 

تــەرزی تەدریســی باغچەبانــی فێــر کــرد.

ئەمیری حەسەنپوور: قازی بۆ خۆی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــۆ خــۆی ئــا! کوتــی دەبــێ دەرســێ ئــاوا بڵێــن. ئاخــر مودەتێکــی 
گوویــا، ئەمــن لــە بیــرم نییــە کەنگــێ بــووە  ڕەئیســی معاریــف بــووە قازیــی محەمــەد، لەبیرم 
نییــە کەنگــێ بــووە. ئــەو دەمــی بــە رەئیســی فەرهەنگیــان دەگــوت ڕەئیســی مەعاریــف. جــا 
تــەرزی تەدریســی باغچەبانــی  فێــری معەلیمەکــەی کالســی ئــەوەڵ کــرد بــە دو جەلەســان  
کوتــی ئاوایــان دەرس پــێ بڵــێ، ئەمــن دەرســم لــە کچــەکان پرســیوەتەوە، ئــەو جــوورەی کە 

مــن دەڵێــم ئــەو دەرســە نییــە دەنــا لــە زەمانــی پێشــەوایەتی دا نەهــات.

ئەمیــری حەســەنپوور: لــە بابــەت ئەو نووســینانەی خــۆت لە ڕۆژنامــەی » کوردســتان« 
دا. چۆنــە، چــۆن بــوو، یــەک دوو شێعریشــی تێدایــە دوایــە دەکــرێ چــاوی لــێ بکەیــن، کــە 
ژنــەکان نووســیویانە. ] ئێمــە لەگــەڵ خۆمــان فۆتۆکۆپــی هێندێــک لــە نووســینەکانی خانمی 
کوبــرای عەزیمــی مــان هێنــا بــوو ، ئیشــارەی حەســەنپوور بــە فۆتۆکۆپییەکانــە. ح. ق[. بــۆ 

خــۆت دەتەویســت شــت بنووســی لــە ڕۆژنامــەی کوردســتان دا یــا تەشــویق دەکــرای؟ 

حاجی کوبڕا خانم: ئەدی پێم خۆش بوو بنووسم، زۆرم پێ خۆش بوو بنووسم.

ئەمیری حەسەنپوور: هیچ موشکیلێکت بوو لە چاپ کردنی ئەو شتانە دا؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ]منداڵێــک دەنــگ دەدا، ئــەو کچــە دەکــەوێ، دەکــەوێ، حاجــی 
دەکــەوێ[  موشــکیلەکە هــەر ئــەوە بــوو ئەگــەر دەتنووســی دەت نــاردە چاپخانــەی لــەوێ 
سانســۆریان دەکــرد دەیــان دی، ئەگــەر ئیجــازەی چــاپ  درا بــا چــاپ دەکــرا، دەنــا چــاپ 
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نەدەکــرا. ئیــدی نــەم دەزانــی بۆچــی؟ 

ئەمیری حەسەنپوور: نەت دەزانی بۆچی مەسەلەن شتێکی نووسیوتە چاپ نابێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا وەاڵ. تەنهــا دوو نیوشــیتەی مــن دەبــێ دە ڕۆزنامــەی دا بــێ، 
بەقییە هیچــم نەنووســیوە.

ئەمیری حەسەنپوور: بۆ خۆت لە بیرتە چەندەت حەول دابێ شت بنووسی؟ 

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــۆ خــۆم زۆرم پێ خــۆش بــوو. ئەممــا ئەگــەر ئــەو دوو مەرحەلەی 
چــاپ نەکــران ئیدی پشــتم ســارد بــۆوە.

ئەمیری حەسەنپوور: ئیدی چی دی نەت نووسی

حاجی کوبڕا خانم: نا نەم نووسی. 

ئەمیــری حەســەنپوور: کــەس هەبــوو ژنــەکان تەشــویق بــکا کــە شــت بنووســن بــۆ 
ڕۆژنامــە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــەم دیــوە، یــان حــەدی ئەقــەل ئەمــن نەمزانیــوە، نەمدیــوە  یــا 
نەبــووە، نازانــم.

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــەدی ئــەو حیزبــی ژنــان، دەکــرێ هەرچــی لــە بیرتە ســەبارەت 
بــە حیزبــی ژنــان باســمان بــۆ بکەی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: هــەر حەفتــەی لــە مزگەوتێکــی یــا لــە ئیــدارەی فەرهەنــگ ئــەو 
ــەوە حەفتــەی ڕۆژێــک،  ــوو خــر دەبوون دەمــی کــە خانووەکانــی ســەید عەلــی حوســێنی ب
ــەوە و  شــێوێکی زۆر دروســت دەکــرا، قەنداوێکــی زۆر و چــا و قاوەیەکــی زۆر و خــڕ دەبوون
ئــەوەی قســەی کــرد بــا هــەر ئەمــە بوویــن و ئــەوەی هاتبــا و چووبــا هــەر ئەمــە بوویــن. 
منداڵەکانمــان  فێــری ســروودان دەکــرد و منداڵــە چکۆڵەکانمــان فێــری شــێعری کــوردی 
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دەکــرد دەیانخوێنــدەوە  ئــاوا، نمایشــێکی چکۆڵەمــان دروســت دەکــرد، ئەوانــە بــوو.  ئیــدی 
بڵێــم لــە خــودی  ژنەکانــی مهابادێ یەکێک هەســتێ قســێکی بــکا یا  پێشــنیهادێکی هەبێ 
شــتی وا نەبــوو چــون کابرایەکــی کــە ســەوادی نەبــێ خــۆ هیــچ شــتێکی ناتوانــێ بڵــێ، هیچ 
نەبــوو هــەر ئــەو پێنــج شــەش نەفــەرە بوویــن هەڵســووڕی هەمــوو شــتەکەی هــەر ئەمــە 

بوویــن.

ئەمیری حەسەنپوور: زۆر نەدەهاتن ئەوانەی کە

ــە خــودای زۆر کــەس دەهــات، کەمتــر کەســیش نەدەهــات.  ــم: ب ــڕا خان حاجــی کوب
ئــەوەی دەهاتیــش ئەڵبەتــە هێندێکیــان بــۆ جاهــو مقــام بوو، بــۆ وەی کە پۆســتی ســەدارەت 
و وەزاڕەت وانێــک بکــەن، ژنەکانیــان دەنــارد و یــەک عیــدەش کــە پێیــان خــۆش نەبــوو ئــەو 

جمهوورییــە  و هــەر نەهاتــن و نەیــان دیــت.

ئەمیری حەسەنپوور: هیچ حەولێک دەدرا کە

حاجــی کوبــڕا خانــم: زۆریــش، ژنێکمــان هەبــوو ئــی حیزبــێ نێــوی خاتــوو ئایشــێ بــوو 
ــاس ئاغــای فــان  ــە مزگەوتــی هەب ــەوە ل ــان دا دەمــان  گــوت بێــن ئ ــە دووی دەماننــارد ب
ڕۆژی جەلەســەیە، دەیانگــوت دێین،نەدەهاتــن. مەســەلەن لە مەدرەســەی گەالوێژ جەلەســەیە 

دەیانگــوت دێیــن نەدەهاتــن. 

ــور  ــان چ ج ــی ژن ــوو، حیزب ــان هەب ــوور فەعالییەتێکی ــەنپوور: چ ج ــری حەس ئەمی
ــوو؟ ــان ب فەعالییەتێکی

حاجــی کوبــڕا خانــم: فەعالییەتێک نەبــوو،  مەســەلەن هەریەکەی،مەســەلەن ژنی ســەید 
عەبــدواڵی تەهازادەیــان کردبــووە ڕەئیســی گەڕەکــی خۆتــان ) مەبەســتی گەڕەکــی ماڵــی 
ئەمیــری حەســەنپوورە( مانگــێ دوو قڕانەکــەی، خــڕی کەوە. مانگــێ دوو قڕانەکەشــیان نەدەدا 
ــرت،  ــک وەری دەگ ــوو یەکێ ــەدار هەب ــات، خەزێن ــە دەی دەه ــێ(. دوو قڕانەک ــێ دەکەن ) پ
دەفتــەردار هەبــوو  دەیاننوســی. شــتێکی وا نەبــوو نــا،  یانــی یــا نەبوو،یــا ئەمــە نەماندەزانــی، 
نەیــان دەگــوت. زۆر تێکەاڵویــان نەدەکــرد. ئەوەنــدە ڕەحمــەت لــە قەبریــان بــێ ئەقەلــەن 
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ــە حەســڕەتێکی  ــە کــوردی. دوایــەش ئیــدی ب فێــری ڕۆزنامــە خوێندنەوەکــەی ببوویــن ب
زۆرەوە، گەلێکیــان دوایــە قســەی ناخــۆش دەکــرد، گەلێکیــان دەهاتــن دەشــکاندینەوە. ئــەو 
تێهرانچیانــە دەهــات دەیگــوت: »شــما چــرا معلــم بــودی در زمــان قاضــی محمــد؟« خــوب 
معەلیــم بــووم ئیــدی ئەگــەر قــازی محەمــەد بووتــە پێشــەوا ئەمــن هــەر معەلیــم بــووم. 
»خــوب میخواســتی اســتعفا بدی«.گوتــم نانــم لــە کــوێ خواردبایــە؟  »گفتنــد برقــص، نــە 

بــە دیــن خوبــی برقــص!«

ئەمیری حەسەنپوور: ئەوە کێ وای دەگوت؟ 

حاجــی کوبــڕا خانم: نێــوی تێهرانچیــان بوو، ڕەئیســی فەرهەنگــی مەهابادێ بــوو. گفتند 
برقــص، نــە بــە ایــن خوبــی برقــص. وەاڵ شــوکور ئاهــی مــە وای لــێ هات هــەر دەرمــان کرد،  
هەمــوو بووینــە یــەک دەرمــان کــرد. لــە ڕەزائییــەش هێنــدەی مەشــرووب خواردبــووەوە چوو 
بــوو لــە بانێکــی ڕا بــەر ببــووەوە قەڵشــی بــوو شــوکور. هێنــدی بــێ ئیحتێرامــی کــرد دەمــان 
گــوت بابــە ئەتــۆ دێــی وەرە هەرچــی دێــی وەرە ئەممــا تەوهینــێ مەکــە. قازیــی محەمــەد 

ئــەوە  ڕۆیــی خــەاڵس بــوو، ئەتــۆ بــۆ باســی دەکــەی؟ باســی مەکــە!

ــاد، انتشــارات رهــرو، ١٣٧٣- ــە » نگاهــی بتاریــخ مهاب ] ســەید محەمــەدی ســەمەدی ل
ــاوی  ــی ١٣٢٤-ی هەت ــک ڕووداوەکان ــێ » کاتێ ــەڕەی ٢٠١ دا دەنووس ــە الپ ــی« ل ی شمس
ــوو، ئاغــای  ــە ســەر ناوچەکــە دا زاڵ ب ــوو و دیســان ئەڕتەشــی شــا ب ــە ناوچــە دا تــەواو ب ل
کازمــی تێهرانچیــان لــە الیــەن ئیــدارەی فەرهەنگــی ورمــێ وە نــاردرا مەهابــاد و لــە پیشــەی 
ســەرۆکایەتی فەرهەگــی دا دەســتی بــەکار کرد و شــەش مانــگ دوای ئەوە ســەید محەمەدی 

شــەفیع زادە جێــی وی گرتــەوە. ح.ق[ 

ســەالح ئیفتخــاری: ئەتــۆ دایــە ئــەو شــتانە شــایەد ئەتــۆ  زۆر ئەهەمییەتــی پــێ نەدەی 
وەلــی موهیمــە لــە جــواب دانــەوەی دا دەبــێ ســەعی بکــەی چت وەبیــرت دێ باســی بکەی.

حاجــی کوبــڕا خانــم : هــەر ئەوەنــدەی کــە لــە بیرمــە ســەالح گیــان، هــەر ئەوانــەی 
کــە لــە بیرمــە دەتوانــم بڵێــم.
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ئەمیری حەسەنپوور: هەرچی جوزئییات بێ  زۆر موهیمە.

سەالح ئیفتخاری: جوزئییات موهیمە، سەعی بکە وەبیرت بێتەوە

حاجــی کوبڕاخانــم : وەاڵهــی ئــەوەی وەبیــرم دێتــەوە هــەر ئەوانەیــە.  چــون هــەر ئــەوەی 
دەڵێــم ئەگــەر ئەمــە بمانتوانیبایــە بــە شــتێکی گەیشــتباینایە زۆر موهیــم بــوو بــۆ مــە ئــەوڕۆ 
وەنەبــوو؟، ئەممــا موتەیســیفانە هیــچ. هەرموعەلمێــک بووین خوشــک وخاڵی و هیچ شــتێکی 
دیکــە وانێــک نەبــوو. هــەر ئــەوە ئەگــەر چووباینــە ڕێژەیەکــی، چووباینایــە جەلەســێکی ئــەوە 
بــوو. لــە جەلەســەکەش هــەر بــۆ خۆمــان بوویــن  هەڵســوورەکە هــەر ئەمــە بوویــن چــون 
کەســێکی باســەوادی تێــدا نەبــوو. پێشــنیهادێک نەبــوو مەســەلەن، کــە قسێکیشــت کردبایە 
خــوب یــەک عیــدە ناڕەحــەت دەبــوون. یــەک عیــدە، ئــەوە بــوو ئیــدی کــە ئینســان زۆر نەی 

دەتوانــی بێیە پێشــێ.

ئەمیــری حەســەنپوور: لــە چەنــد جــێ ئــەوە کوبــڕا خانم وانێکیــی تێــدا. یەک یــان دوو 
ژن جــارە جــارە پێــم وایــە نێــوی خۆتــی حەتمــەن تێــدا. نوتــق کــە دەکــەن دوو ســێ نەفەر 
مەســەلەن لــە ئاغــاوەت لــە دوای ئەنگــۆ نوتــق دەکــەن شــتی وا چــۆن دەبــوو ئــەو زەمانــی 
کــە تەحەموولــی وەی دەکــرا کــە دوو ژن لــە پێــش چەنــد نەفــەر ئاغــا دا قســان بکــەن. ] 

مەبەســت لــە ئاغــا خاوەنمڵــک و ســەرۆک عەشــیرەتە لێــرە دا. ح.ق.[ ئــەوە چــۆن بــوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: خــوب ئیــدی ئــەوە شــتێک بــوو  نەیــان دەتوانــی خــۆ ئــەوان 
بڵێــن نــا.

ئەمیــری حەســەنپوور: چ پشــتیوانێکیان هەبــوو کــە ژنانــن بێــن لــە مەجلیســی پیــاوان 
دا ئــەو زەمانــی، ئێســتا شــتێکی ســەیر نییــە. چــۆن بــوو، چ وەزعێــک بــوو کــە مەســەلەن...

ــە  ــم: وەختێکــی ئێمــە فەرهەنگــی بوویــن، پێمــان دەڵێــن وەرە ل ــڕا خان حاجــی کوب
وەنــدەی قســان بکــە. ئەمــە قســەمان دەکــرد ئیدی یــا مەســەلەن مەقالەیــەک هەبــوو دەمان 
خوێنــدەوە. یــا مەســەلەن منداڵەکــەی بێنــە نمایشــێکی فێــر کە، مەجبــوور بوویــن دەچووین 
دەمــان کــرد ئیــدی. ئەڵبەتــە نــە ئینکــی ئەمــە بڵێیــن مەجبــوور بوویــن، جــوزووی کاری مە 
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بــوو ئیــدی. 

ئەمیری حەسەنپوور: باشە پیاوەکان چون تەحەمولی ئەوەیان دەکرد

حاجــی کوبــڕا خانــم: نەیــان دەتوانــی بڵێــن نــا ئیــدی، وەختێکــی ئــەوان، دەوڵەتــی کــە 
وەزیفــەی منــی ئــاوا دانــاوە وەزیفــەی وی ئــاوا دانــاوە، مەســەلەن پیــاو بڵــێ چــی؟

ئەمیــری حەســەنپوور: یانــی دەوڵەتەکــە ئەوەنــدە پشــتیوانی هەبــوو لــە ژنــان کــە بــێ 
لــە مەراســمێک دا کــە مەســەلەن ١٥ نەفــەر نوتقــێ دەکــەن لــە نێــوە ڕاســتی ئــەو پیاوانــە دا 

دوو ژنــی تێــدا کــە 

حاجی کوبڕا خانم: موسەلەمەن هەیبۆ، موسەلەمەن

ئەمیــری حەســەنپوور: ئەتــۆ بۆخــۆت هیــچ ئــەو پشــتیوانێت هەبــۆ؟  بۆخــۆت چۆنــت لە 
بیــرە مەســەلەن لــە یەکێــک لەوانــە دا کــە دەکــرێ لێرە لــە ڕۆژنامەکانیــش دا بیبینینــەوە لە 
مەڕاســمێکی وا  کــە بــوو مەســەلەن بــۆ خــۆت لــەوێ بــووی یــا چەنــد نەفــەر لــە ژنەکانــی 
دی. چــۆن بــوو وەزعەکــە تەبیعــی بــوو، موخاڵەفەت هەبــوو، مەنزوورم ئەوەیە ئێســتا شــتێکی 

ســەیر نییە بــەاڵم ئــەو زەمانــی...

حاجی کوبڕا خانم: یانی موخالەفەت لە تەڕەف ئەربابەکانەوە یا موخالەفەت

ئەمیــری حەســەنپوور: لــە تــەڕەف پیاوانــەوە کولــەن، بــە تایبەتــی مەســەلەن ئاغــاوەت 
کــە ئەغڵــەب قبووڵیــان نــە دەکــرد خــۆ بێــن لە مەجلیســێکی دا بــن کە هەمــوو پیــاون  دوو 

ژن  لــە پێشــدا نوتقــێ بکــەن.

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا وەڵــا پێیــان قبــووڵ نەدەکــرا وەلــی خــوب لــە بــەر ئــەوەی 
کاری مــە فەرهەنگــی بــوو وەزیفــەی مــە ئــەوەی ئیجــاب دەکــرد، یانــی قــەت ئەمــن  نــەم 
دیــوە کــە بڵێــن بــۆ مەســەلەن کوبــڕای عەزیمــی قســان دەکا یــا خەدیجــەی مەجدی قســان 

دەکا بــۆ مــە دوای وان بیــن؟

ئەمیری حەسەنپوور: بۆ خۆتان ئەوە شتێکی سەیر نەبوو مەسەلەن بڵێن 
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حاجی کوبڕا خانم : نا

حەســەنی قــازی: حاجــی خانــم ئــەوە لــە ژمــارەی ٢٣-ی ڕۆژنامــەی کوردســتان دا کــە 
لــە تاریخــی ١٦-ی ئیســفەندی ١٣٢٤ دەرکەوتــووە مەقالەیەکــی تێدایــە  ئێــوە نووســیوتانە بــە 

ــبەختی«  نێوی » خۆش

حاجی کوبڕا خانم: بەڵی

حەســەنی قــازی: وەک وەبیــرت بــێ چــۆن بــوو ئــەو مەقاڵەیــەت نووســی، داوایــان کــرد 
بــوو. ڕۆزنامــەی کوردســتان داوای  کــرد بــوو یــان بــۆ خــۆت نووســیت؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا، دەیانگــوت دەیانگــوت شــتی بنووســن بــۆ ڕۆزنامــەی. خــوب 
ئەمنیــش هاتــم دانیشــتم کوتــم بــا شــتێکی بنووســم ئــەوەم نووســی. جارێکــی دیکــەش 

شــتێکم نووســیبوو ڕاجیــع بــە خەنەبەنــدان و قومــارێ

حەسەنی قازی: خەنەبەندان و

حاجــی کوبــڕا خانــم: خەنەبەنــدان قومــاری لــێ دەکــرا  و هێندێــک مــاڵ بەدبەخــت 
دەبــوون.، ئەویــش پێــم وایــە لــە وی  هــەر  پێنــج شــەش خەتیــان لــێ چــاپ کــرد بــوو، 

بەقییەیــان ال بــرد بــوو،

ئەمیــری حەســەنپوور: چــت نووســیبوو لەوێــدا؟ چون پێــم وا نییــە ئێمە ئەوەمــان دیبێ 
ئــەو شــومارەمان نییە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــە خــودای تا  ئــەو ئەنــدازەی لــە بیرمــە نووســیبووم، نووســیبووم  
پێــم وایــە ئــەو بەعــزە شــتانەی مەشــڕووب و قومــار و ئەوانــە ئەگــەر دە نێــو دەوڵەتــی کوردی 
دا نەبایە،نەبــێ مەنعــی ئەوانــە بــکا زۆر باشــە چونکــە ئەمــن شــاهیدی عەینــی خانەوادەیەکــی 

بــووم کــە کوڕەکــە هاتــووە کوتوویــە بابــە دەچمــە خەنەبەندانــێ – جــا ئــەو دەمی

فێســتمان زۆر بــۆ ئیــدی – بابەکــە پێنــج تمەنــی داوەتــێ کوتوویــە هــا بچــۆ خەنەبەندانێ. 
کــە کوڕەکــە هاتۆتــەوە بە هــەزار قــەرزداری هاتۆتەوە بێجگەلــە ٥ تمەنەکەی هەزار تمەنیشــی 
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دۆڕانــدووە. جــا چــۆن دەبــێ بابــی خانەوادەیەکــی ئــاوا ئیجــازە بــدا بــە کــوڕی خــۆی بڵــێ 
ڕۆڵــە هــا پووڵــت دەمــێ بچــۆ قومــارێ بکــە لــە باتــی منداڵەکــەی خــۆی مەنــع بــکا. ئایــا 
ئــەوە دروســتە؟  جــا ئــەوە شــتی دیکەشــم دەگــەڵ نووســیبوو کــە هــەر ســێ چــوار خەتیان 
چــاپ کــرد بــوو. یەکێکیــان کوتبــووی وەڵــا ئــەوە براکــەی خــۆی بــۆ. ئــەوە براکــەی خــۆی 
بــۆ )پــێ دەکەنــێ(  کوتــم هــەر چۆنێکــی حیســابی دەکەن حیســابی کــەن. ئەمــن .،.. بووم 

و شــتێکی وام دیــوە دە خانەوادەیەکــی دا و ئــەوەم نووســیوە. 

ئەمیــری حەســەنپوور: جــا بــۆ دەبــوو مەســەلەن ڕۆژنامــە موخالیفــی شــتێکی وا بــێ کە 
ــی بکەن؟ چاپ

حاجــی کوبــڕا خانــم : ئــی خــودی ڕۆژنامــەی نەبــوو. جــا مــن عــەرزت دەکــەم  دەڵێــم 
شــایەد یەکێــک لــە وێــدا شــایەد موخالیفــی شەخســی خــۆم بــۆ. ئەمــن وام  حیــس دەکرد، 
شــایەد موخالیفــی شەخســی خــۆم بووبــێ لــە وێــدا ئــەوەی کــە چاپــی نەکــردۆ  یــا ئینکــی 
واقیعــەن سانســۆر کــراوە و کوتوویانــە مــەی نووســن. خــوب ئینســان ئــەوە نییــە عــەرزوو 
دەکــەم  ئەلعــان دەو مەجلیســەی دا ئەمــن قســێکی بکــەم قســەکەم بــێ نــەزەر بــێ. جــا 
واقیعــەن ئینســان ئەگــەر قســەی وا دەکا ئەویــش شــتێکی وا دە ڕۆزنامــەی دا، بــێ نــەزەر 
قســان دەکا مونتەهــا کابرایەکــی کــە برینــدارە ئێشــی وێ دەکەوێ ئیــدی. جا ئــەو کابرایەش 
شــایەد بڵــێ ئــەوە دەگــەڵ ئەمنــی بــۆ. ئەلعــان حاجــی بڵــێ مەســەلەن  ئــەو قســەیەی تــۆ 
دەیکــەی شــایەد لەگــەڵ ئەمنێتــی ]مەبەســت حاجی ســەید قادر ئیفتیخــاری یــە. ح.ق.[، یا 
کاک زاگڕۆس ] مەبەســت  زاگڕۆســی خوســرەوییە[ بڵێ یا ســەالح بلێ  ] مەبەســت ســەالح 
ئیفتیخــاری کوڕێتــی. ح.ق[. مەســئەلە ئەمــن پێــم وایــە دوو بەشــی ئــەوە بــۆ. کوتوویانــە بــا 
خەڵکــی  لــە خۆمــان نــە ڕەنجێنیــن. بــەاڵم قومار و شــت دە نێــو خەڵکــی دا زۆر بــوو ئیدی. 
لــەوێ ســوێندیان دەخــوارد بــە قوڕئانــێ، لــەوێ دەچــوون شــتی دیــان دەکــرد. جــا نازانــم یا 

موخالیفــی شەخســی خــۆم  بــۆ، یــا ئینکــی وای ئیجــاب کــردۆ چــاپ نەکــرێ.

ــفەند ١٣٢٤ی  ــەمە ٢٢-ی ئیس ــان چوارش ــارەی ٢٤ دا، دیس ــە ژم ــازی: ل ــەنی ق حەس
ــوە  ــاوی ئێ ــا هەت شەمســی ی
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 » پێپیــرۆزە« یەکتــان نــاردووە. بــە تەبریکیــان کوتــووە » پێپیــرۆزە« ئاوات نووســیوە : » 
لــە پــاش ئــەوەی چەنــد ســاڵ ڕۆژی بەختیــاری کــورد لــە ژێــر هــەوری ڕەش دا شــاردرابۆوە 
ســپاس بــۆ خــودا کــە ئــەو ڕۆژە لــە ژێرئــەو هــەورە ڕەشــە هاتــە دەرێ و تێشــکی خــۆی 
کــە ڕۆژنامــەی بــە ڕێــزی » کوردســتان« ە بــە ئێمــە نیشــان دا و باڵــی پیــرۆزی خــۆی بــە 
هەمــوو کوردســتان دا هێنــا. هیــوام لــە دەرگای خــودا وایــە کــە ئــەم بەختیارییــە لە ســایەی 
پێشــەوای بــەرزی کوردســتان دا بــۆ ئێمــە پایــەدار و تــەواوی خاکــی کوردســتان لــە بەهــاری 

شــادی و ئــازادی بەشــدار بــێ.« کوبــڕا عەزیمــی

حاجی کوبڕا خانم: لە بیریشم نەمابوو

حەســەنی قــازی: پرســیارەکەی مــن ئەوەیــە ئــەو تەبریکــە ئێــوە بــۆ خۆتــان ناردتــان یــا 
ڕۆژنامەکــە داوای کــرد بــوو

حاجی کوبڕا خانم: ئەسڵەن هەر لە بیریشم نییە. 

حەســەنی قــازی: ئــەوە نییــە نێــوی خۆتــی لــە ســەر نووســراوە. پێوەندیــت چــۆن بــوو 
لەگــەڵ ئــەو ڕۆژنامەیــە لەڕێــگای کــێ ڕا پێوەندیــت دەکــرد؟ 

ــڕا خانــم: بەڵــێ ، ئــەو ڕۆژنامەیــە هــەر دەهــات بــۆ مەدرەســەی. برایمــی  حاجــی کوب
کەریمــی دەیهێنــا.

حەسەنی قازی: نا کێهەیانت دەناسی؟

ئەمیری حەسەنپوور: مەال قادر لەوێ بوو

ــم: مــەال قــادری مودەرەســی کــە دەمناســی. ســەید محەمــەدی  ــڕا خان ــی کوب حاج
ــەوێ کاری دەکــرد؟ حەمیــدی م کــە دەناســی. کێــی دیکــە ل

حەسەنی قازی: هاشمی خەلیل زادە

ــاش دەناســی. بیلەخــەرە  ــم: هاشــمی خەلیــل زادەشــم کــە زۆر ب ــڕا خان حاجــی کوب
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ــوو. خزمایەتــی هەب

زاگرۆسی خوسرەوی:میرزا عەلی

حەســەنی قــازی: ئیجــازە بفەرمــوو بــا بــۆ خــۆی وەبیــری بێتــەوە.  مەبەســتم ئەوەیــە 
ــا ڕۆژنامەکــە نێــوی ژنێکــی  ــەوەی کــە هــەر وا بڵێــن ب ــۆ ئ ــەوان موڕاجەعەیــان دەکــرد ب ئ

کوردیشــی تێــدا بــێ.

حاجی کوبڕا خانم: تیراژی پڕ بێتەوە

حەســەنی قــازی: یــا نێــوی ژنێکــی کوردیشــی تێــدا بــێ یــا بــە ڕاســتی هــەدەف ئــەوە 
بــوو کــە ژن دە ڕۆژنامــە دا بنووســن؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەمــن بــۆ خــۆم دەڵێــم ئەمــن پێــم خــۆش بــوو جــا ئیــدی ئەمن 
نازانــم ئــەوان مەنزووریــان بــوو کــە هــەر نێــوی ژنێکــی تێــدا بــێ ڕۆزنامەکە پــڕ بێتــەوە نازانم، 
ئەممــا ئەمــن بــۆ خــۆم شەخســەن نووســینم زۆر پــێ خــۆش بــوو. ئەســلەن ] ئەو پێپێــرۆزە[ 

یــەم هــەر لــە بیریــش نەمــا بوو.

ئەمیری حەسەنپوور: جا دیارە ئیدی ئەوە زۆر لەمێژە 

حەســەنی قــازی: لــە ژمــارەی ٢٥ ] ی کوردســتان[ دا باســی دروســت کردنــی حیزبــی 
ــراوە و  ــێوەیە نووس ــەو ش ــە ب ــش ئ ــراوە ئەوی ــڕات ک ــی دێمۆک ــەی ژنان ــان کۆمەڵ ــان ی یای
مەبەســت لــە خوێندنــەوەی ئەوەیــە کــە بزانیــن بێجگــە لــە ئــەوەی لێــرە دا نووســراوە بــۆ 
ــارەی ٢٥،  ــەی کوردســتانی ژم ــرد ڕۆژنام ــێ وەکــی باســم ک ــرە. دەڵ ــە بی ــان ل ــان چت خۆت
یەکشــەمۆ  ٢٦-ی ئیســفەندی ١٣٢٤-ی شەمســی » ســاز کردنــی حیزبــی دێمۆکــڕات لــە 
ــای پێشــەوای  ــەن ی ــە الی ــی کوردســتان.  ڕۆژی جومعــە ٢٤-ی ١٢-ی  ١٣٢٤ ل ــەن ژنان الی
کوردســتان لــە ژمارێکــی زۆر لــە یایەکانــی تێگەیشــتووی کوردســتان گێڕدرایــەوە و لە ســاتی 
٣-ی پــاش نیــوەڕۆ لــە ئەنجومەنــی فەرهەنگــی کــۆ بوونــەوە و بــە ســەرۆکەتی یای پێشــەوای 
کوردســتان یــای مینــا، حیزبــی دێمۆکڕاتــی ژنانــی کوردســتان دامــەزرا و ژمارێکــی زۆر لــە 
یایــان نێونووســیان کــرد و مانگانــەی ئەندامەتیــان لــە تمەنێــک تــا دە تمــەن وەئەســتۆ گرت 
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» هیچــت وەبیــر دێ  بەشــداریت کــرد لــەو کۆبوونەوەیــە؟

حاجی کوبڕا خانم: دوو قڕان بوو.

حەسەنی قازی: دوو قڕان بوو؟ نەیان دەدا

حاجــی کوبــڕا خانــم: دوو قڕانەکەشــیان نــە دەدا. نــە بــە خــودای نەیــان دەدا، بــە زۆری 
خاتــو ئایشــێی دایکــی عەلیــی پااڵغــی ڕامــان گرتبــوو بــۆ موســتەخدیم  لــەوێ..

حەسەنی قازی: لە مەدرەسەی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: لــە حیزبــێ. لــە حیزبــێ ڕامــان گرتبــوو مانگانەمــان دەدایــە  کــە 
بچێتــە مــااڵن دوو قڕانەکــەی بێنــێ زۆر مــاڵ دوو قڕانەکەیــان نــەدەدا

حاجی قادری ئیفتیخاری: دەیان دا حاجی کوبڕا!

حاجی کوبڕا خانم: زۆر کەم دەیان دا. 

ــان  ــۆ خۆت ــوو ئێــوە ب ــان هەب ــی یای ــەو دەمــی کــە حیزب ــازی: ببــوورە  ئ حەســەنی ق
دەفتەرتــان هەبــوو؟ بــە تایبەتــی دەفتــەری ژنــان یانــی دەفتەرتــان هەبــوو، جێگاتــان هەبــوو 

لێــی دانیشــن؟

حاجی کوبڕا خانم : بەڵێ دەفتەرمان هەبوو. 

ئەمیری حەسەنپوور: لە کوێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: خەزێنەدارمــان هەبــوو، هەوەڵــێ لــە وانێکــێ بــوو لــە مەدرەســەی 
ــەنیان،  ــی حەس ــەی حاج ــێ، کووچ ــە وانێک ــە هێنامان ــێ. دوای ــان دابووین ــژ دیوێکی گەالوێ
وەتاغەکــەی ماڵــی حاجــی شــاتری بۆ  سەرەخۆشــی و شــتی هەمیشــە هەیانبوو هاتینــە وێ.
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حەسەنی قازی: ئەوە دەفتەری خۆتان بوو ئی حیزبی ژنان؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ.

حەسەنی قازی: ژنەکان بۆ خۆیان چییان پێ دەگوت حیزب یا کۆمەڵەی ژنان؟

حاجی کوبڕا خانم: نا، حیزب، حیزبی ژنان 

حەسەنی قازی: حیزبی یایان

حاجی کوبڕا خانم: حیزبی یایان.   

ئەمیری حەسەنپوور: تابڵۆی هەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ. لــە وەتاغەکــەی ماڵــی حاجــی شــاتری پێیــان دەگــوت 
وەتاغــی دەرێ، ئــەوەی لــە ســەر دااڵنەکــەی بــوو ئەگــەر لــە بیــرت بــێ. دەرۆی دەچییە ماڵی 

میــرزا حامیــدی، وەتاغەکــەی ســەر دااڵنــی ئــەوێ بــوو.

ئەمیری حەسەنپوور:  تابڵۆکە وەبیرت دێ چی لە سەر نووسرا بوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا وەاڵ لــە بیــرم نەمــاوە.  دەبــێ هــەر حیزبــی یایانــی لــە ســەر 
نووســرا بــێ، دەبــێ حیزبــی یایــان بووبــێ. خاتــو ئاشــێمان لــەوێ دانــا بــوو دەمــان نــارد  بــە 

دوای خەڵکــی دا.

حەســەنی قــازی: دەڵــێ لــە ژمــارەی ٢٧ دا  کــە لــە ڕۆژی دووشــەمۆ  ٥-ی فەروەردینــی 
یــا خاکەلێــوی ١٣٢٥ -ی هەتــاوی یــا شەمســی چــاپ کــراوە باســێ ئــەوە دەکا کــە » جێژنی 
ســەربەخۆیی  و ناســاندنی پێشــەوای کوردســتان« لــە الیــەن ئامۆژگارانی مەدرەســەی کچان، 
دوایــە ئــەو کەســانەی کــە نوتقیــان کــردووە، خوالســەی نوتقــی یــای پێشــەوای کوردســتان، 
خوالســەی نوتقــی یــای ویڵمەی ســەیادیان مودیری مەدرەســەی کچان، خیتابەی عیســمەتی 
قــازی کچــی جەنابــی پێشــەوای کوردســتان، خیتابــەی یــای کوبــڕای عەزیمــی جــا ئێســتا 
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بــۆت دەخوێنمــەوە :« » خوشــکانی خۆشەویســت هــەر وەک کە خانم مودیرەی مەدرەســەی 
تەبریکــی ئــەو جێژنــەی بــە هەمووتــان عــەرز کــرد، ئەمنیــش بــە نۆبــەی خــۆم عــەرز دەکەم 
هــەر چەنــدە کــە ئێــوە لــەو ڕۆژ و ســاعەتە دا  شــاد و خۆشــحاڵن ئەمن ســەد ئەوەنــدە چونکە 
لــە تــەڕەف خانــم مودیــرەی مەدرەســەی کچــان ئیجــازە دراوم بە قــەد چارەگێــک زەحمەتوو 
بــدەم  ئێســتا کــە جێــژن و شــیرینی خواردنــی شــادی دانانــی حەزرەتی پێشــەوایە لــە الیەن 
هەمــوو مەدرەســەی کچــان سپاســوو لــێ دەکــەم کە خوشــکانی عەزیــز زەحمەتیان کێشــاوە 
و تەشــریفیان هێناوەتــە ئێــرە و بــوون بــە مایــەی وەپێشــکەوتنی مندااڵنــی خۆیــان. هەمــوو 
دەیزانیــن کــە بەشــی موهیمــی عومــری ئینســان وەختــی جەوانــی یــە، چونکــە ئینســانی 
جــەوان  شایســتەی هەمــوو کارێکــە و فکــری وی حــازرە بــۆ فێــر بوونــی عەقــڵ و ئــەدەب و 
دانیــش و هــەر ســاڵ و مانــگ و ڕۆژ و ســاعەتێکی کــە دەڕوا ئێنســان قەدەمێکــی لــە مەیدانی 
فراوانتــر دادەنــێ و ئەگــەر فکــری لــێ بکــەن چونکــە ئێمــە زۆر لــە پاشــین  کارمــان گرانتر و 
کۆڵمــان قورســتر دەبــێ. ئەممــا  دەبــێ بزانیــن کــە ئــەو بــار و کۆڵــە گرانــە چلــۆن لــە ســەر 
پشــتی ئێمــە ال دەچــێ. ئەڵبەتــە  ئــەو بــارە ســەنگینە بــە قــووەی عەقــڵ و عیلــم  ال دەچــێ 
ئەممــا داخەکــەم  ئەهلــی مەهابــاد وا نازانــن مەســەلەن کچــی نەوجەوانــی خۆیــان بەدبەخت 
و بــێ ســەواد دەکــەن دەڵێــن ڕۆڵــە ) زۆر جالیبــە ئــی ٤٨ ســاڵ لــەوەی پێشــە. حەســەنی 
قــازی(  دەڵێــن ڕۆڵــە جووتێــک گــۆرەوی بچنــە یــا کاوێــک بــدروو یــا خێــر دەڵێــن ئەمــن 
ــا خانمانــی عەزیــز دەبــێ بــێ  ــێ ئای ــەدەب دەب ــەم بــێ ئ ــۆ مەدرەســەی ناب کچــی خــۆم ب
ئەدەبــی ئێمــە چ بــێ؟ ئــەو کەســانەی کــە ئــەو فکرەیــان کــردووە زۆر لــە ڕێگــەی ڕاســتی 
دوور کەوتوونــەوە و لێیــان حاڵــی نەبــوە  مەســەلەن ئەمــن شەخســی خۆم زۆر لە مەجلیســان 
گوێــم لــێ بــۆ هــەر وەخــت کە ئێمــە دەبینن دەڵێــن ئەوانــە معەلیمەکانــن و بە چاوێکــی زۆر 
کــەم تەماشــای ئێمــە دەکــەن. ئەگەر ئەمــە چاو لە زمــان و کتابانــی خاریجەییــان بکەین زۆر 
غەمگیــن دەبیــن ] حاجــی کوبــڕا خانــم ئــاخ هەڵدەکێشــێ[ و دەڵێیــن خودایــە ئیمــە وەکــوو 
وانــە عەبدیــن بــۆ دەبــێ ئەلعــان لــە شــارێکی وەکــوو مەهابــاد دا لــە قســمەتی ژنــان دا نــە 
جەڕاحــی، نــە حەکیــم، و نــە ددانســازی یــا مامانییەکــی ڕەســمی ببــێ. )بــە ڕاســت زۆر زۆر 
جالبــە حەســەنی قــازی. ئەمیــری حەســەنپوور ئــەدی.( ئــەو ژنانــە کــە حەکیمــن وەکــوو مە 
دوو دەســت و دوو الق و دوو چاویــان هەیــە فەقــەت عەقــل و هــۆش و ئیســتیعدادی وان لــە 
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مــە زیاتــرە. ئێمــە دەڵێیــن زێــر و لیبــاس و پووڵمــان زۆر بێ،پشــتێند زۆر ببەســتین، ئیــدی 
ناڵێیــن بــا ئێمــەش  دوکتــور یــا ددانســاز یــا مامــان یــا جەڕاحێکمــان لــە نێــو دا پەیــدا بــێ.  

حاجی کوبڕا خانم:  شوکور ئافەرینیان لێ کردین.

حەســەنی قــازی: ئومێدواریــن ئــەو عادەتــە لــەوەی پــاش تــەرک بکــرێ ئەلعــان ئــەو 
خوشــکە عەزیزانــە کــە لــە خزمــەت ئێــوە دا ڕاوەســتاون و هەموویــان لە هــەر کارێک کەمێک 
ماهیــرن مەخسووســەن لــە منداڵــداری و خەیاتــی و ئاشــپەزی هــەر یــەک دەتوانــن یــەک 
خانــەوادەی گــەورە ڕابگــرن ئەڵبەتــە دەزانــن کــە هیچکــەس نــە کار و نــە عەقــڵ لــە زگــی 
دایکــی دەر ناهینــێ فەقــەت منــداڵ هەتــا ٧ ســاڵ دەبــێ لە ژێر تەعلیــم و تەربییەتــی دایکی 
ــا  ــا و دان ــە پــاش وی  وەکــوو ئینســانێکی نەخــۆش ببــێ بــۆ الی حەکیمێکــی زان دابــێ ل
یانــی ئامــۆژگار هەتــا ئــەو حەکیمــە دانایــە نەخۆشــی وی عیــالج بــکا و ئەگــەر ئــەو حەکیمە 
نوســخەی دایــە دەبــێ موتابیقــی ئــەو دەســتورە کــە لــە نوســخە دا نووســراوە ڕەفتار بــکا هەتا 
چــاک بێتــەوە و لیباســی ســاغی لەبــەر بــکا، چونکە ئامــۆژگارەکان و شــاگردان نوتقیــان هەیە 

لــەوەی زیاتــر زەحمەتــوو نــادەم ».

پاش ئێوەش خیتابەی یای ماوزەڕی بلە زادە دەست پێ دەکا. 

ئەمیــری حەســەنپوور:  کوبــڕا خانــم ئەوەمــان بــێ زەحمــەت بــۆ بگێــڕەوە فەرمــووت کە 
لــە ســەر نووســینی وەی زۆر هەڵــا ســاز بــوو.

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ زۆر کــەس کوتبوویــان  تەوهینــی پــێ کردووین جــا ئەڵبەتە 
دوو ســێ قســەی دیکەشــم پــێ  دادان ] پــێ دەکەنــێ[ ئەممــا نەیان نووســیوە.

ئەمیری حەسەنپوور: چ بوون ئەو شتانە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم:  گوتــم بابەگیــان ئەخــر بــۆ مــە دەبێ ڕێــگای دوورمــان بــەر دەرکە 
بــێ؟ دێیــن لــە بــەر دەرکــەی ڕاســت دا دەنیشــین تــۆی بقرتێنیــن و بنێشــتی بجوویــن ئەوە 
چ شــتێکی دەکا ئایــا هاتنــی مەدرەســەی ســەحیحترە یــا کچەکــە بچــێ لــە بــەر دەرکــەی 
دابنیشــێ قــرت قــرت توێــی بقرتێنــێ یــا بنێشــتی بجــوێ؟ یــا کاوێکــی بچنــێ کاوەکــەی 
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بــدا بــە چــوار قڕانــان، بــە پێنــج قڕانــان؟ ئــەو پێنــج قرانــە کــە ئەلئانەکانــە دەیــدا ئەگــەر 
دەرســێ بخوێنــێ ســبحەینێ پێنــج بەرابــەری ئەو پێنــج قڕانــەی دەتوانێ لــە هەرلحازێکییەوە  
کۆمەگــی خانــەوادەی پــێ بــکا. جــا ئیــدی زۆر لــە ســەر وەی وانێــک ســاز بــوو، کوتیــان 
تەوهینــی پــێ کردوویــن و کوتوویە پشــتتێندی گەورە دەبەســتین و  پشــتێندەکانمان چکۆڵە 

دەکەینــەوە و

ئەمیری حەسەنپوور:   ئەوە ژنان ئەوەیان دەکوت

حاجــی کوبــڕا خانــم: ژنــان ئــەدی.. خەلــک هــەر بــۆی دەگێڕامــەوە. یــەک دەیگــوت بۆ 
وات کوتــوە و ئەویــدی دەیگــوت بــۆ وات گوتــوە. گوتــم وەاڵ ئەمــن قســەی خــۆم کــردووە جا 

ئــەوە هــەر چۆنێکی بەرداشــتی دەکــەن کەیفــی خۆیانە.

ئەمیری حەسەنپوور:  پیاوان هیچ  ئیعترازیان نەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــاوەاڵ گوێــم لــە قســەی پیــاوان نەبــووە. جــا شــایەد لــە ماڵــە 
خۆیــان قســەیان کــرد بــێ. ئەممــا ئیعتیــراز زۆرتــر بــە ژنــەکان واریــد بــوو چــون ژنــەکان 

لــەوێ بــوون ئیــدی.

ئەمیری حەسەنپوور: جا ئەو بەشانەیان چاپ نەکردووە؟ ئەو بەشەی دیکە

حاجی کوبڕا خانم: نا دوو سێ قسەی دیکەم کردووە نا ئەوانەیان چاپ نەکردووە.  

حەسەنی قازی: فەرهادی ....   ..،..

حاجی کوبڕا خانم: ] قاقا بەو قسەیەی حەسەنی قازی پێ دەکەنێ.ح.ق[

دەنگێک: چایەکەتان بۆ نەخواردەوە؟

ئەمیــری حەســەنپوور: چــا بــۆ کوبــڕا خانــم. دوو جــار چایــان بــۆ هێنــای نەمهێشــت 
بیخۆیەوە.ئــەوەی دەبەســتم کــە چایەکــەت بخۆیــەوە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: پێم شــک نایە ئەگــەر بەشــدار بووبــێ. لە کتێبــی نەوشــیرەوانیش 
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دا دیتــم، قەتــم نەبیســتووە، جــا نازانــم لــە کوێــی قســەی کــرد بــێ نازانــم. دەزانــم حەڵــەب 
ژنــی ســمایلی فەرەجــی بــوو ، ئەممــا نەمزانیــوە قســان بــکا لــە بیــرم نییــە

ــی   ــن، حکومەت ــتەفا ئەمی ــیروان مس ــی » نەوش ــە کتێب ــی ل ــای عەزیم ــتی ی ] مەبەس
کوردســتان ڕێبەندانــی ١٣٢٤- ســەرماوەزی ١٣٢٥  کــورد لــە گەمــەی ســۆڤێتی دا یــە، بــاو 

ــد  ١٩٩٣ [ ــراوەی KIB، هۆلەن ک

حەسەنی قازی: معەلیم و شت نەبوو؟

حاجــی کوبــڕا خانــم:  نــا سەوادیشــی نەبــوو، ئەمــن دەڵێــم دەبــێ خورشــید بــێ ژنــی 
حوســێنی ئەســکەندەری، کچــی ســمایلی فەرەجــی. دەبــێ خورشــید بــوو بــێ حەڵــەب یــان 

نووسیوە.

حەســەنی قــازی: لــە ژمــارەی ٢٩ دا کە ئــی ١٠-ی فەروەردینــی ١٣٢٥ ە، ٢٥-ی شەمســی 
ــا هەتاوی  ی

حاجی کوبڕا خانم: دە کتێبی نەوشیرەوانیش دا دیتم ئەمن.

حەســەنی قــازی: ئەخــر ئەویــش لێــرەی وەرگرتــووە، لــەو ڕۆژنامانــەی وەرگرتووە. باســی 
ئــەو جێژنــە کــە، جێژنــی ســەربەخۆیی  ئامۆژگارانــی مەدرەســەی کچــان لــە دوای وتــارەکان 
گەلێــک لــە یایــەکان هــەر کــەس بڕێکــی پــووڵ باربووی حزبــی دێمۆکڕاتــی کوردســتان کرد 

کــە لــە ژێــرەوە نێویــان هاتــووە. نێــوەکان بخوێنینــەوە یــا الزم ناکا؟

ئەمیری حەسەنپوور: دوایە ئەگەر فرسەت بوو دەی خوێنینەوە.

حەســەنی قــازی: ئــەوە لێــرە دا نووســیویە ئەوانــەی کــە ٢٠٠ ڕیــاڵ یانــی بیســت تمەنیان 
داوە. ئەهــا شــتێکی کــە لێــرە دا جێــگای پرســیارە ئەوەیــە کــە لێــرە نێــوی چەنــد خانمــی 
تێدایــە کــە ئــەو خانمانــە وەک زانــدراوە مێردەکانیــان دەگــەڵ جمهــووری کوردســتان موافیق 
نەبــوون، مەســەلەن یــای ئاغــای ســاڵحی شــاتری، خورشــید خانــم، نێــوی خانمــی میــرزا 
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ڕەحمەتیشــی تێدایــە.  نێــوی ئەفســەر خانمیشــی تێدایــە، هاوســەری ئەحمــەدی تەوحیدی، 
ئەویــش موخالیفــی جمهــووری کوردســتان بــووە. 

زاگرۆسی خوسرەوی:میرزا سوورەی تێدا نییە؟

حەسەنی قازی: مەجیدی ساوجبوالغچی مەسەلەن ئاغا مەجید.

حاجی کوبڕا خانم: تەلە خانم خوشکی حەسەنی داودی

حەســەنی قــازی: جــا پرســیارەکە ئەوەیــە  باشــە ئــەو ژنانــە چــۆن بــووە هاتبوونــە ئــەو 
جەلەسەیە؟

حاجی کوبڕا خانم:  بە دوویاندا نارد بوون

حەسەنی قازی: ئەی مێردەکانیان!

حاجی کوبڕا خانم: ئەی پێشگیریان لێ بکەن بڵێن مەچۆ حیزبێ کە چی؟

حەســەنی قــازی: مەنــزوورم ئەوەیــە ئێســتاش لــە ماڵێکــی کــورد دا ئەگــەر پیاوەکــە 
نەچێتــە جێگایــەک پێــم وا نییــە ڕێــگای ئــەوە بــدا کــە ژنەکــەی بچــێ. بــەاڵم ئــەوە چــۆن 
بــووە کــە لــەو ســەروبەندی دا حاجــی ڕەحمــەت بــۆ خــۆی دژ بــووە بــەاڵم ژنەکــەی هاتــووە 

یــا یــای ســاڵحی شــاتری؟ 

حاجــی کوبــڕا خانــم: خــوب ئەوانــە دەوڵەمەنــد بــوون، بــۆ خــۆت دەزانــی دەوڵەمەنــد 
هەمیشــە دەوڵــەت پارێــزی خــۆی دەکا. مەســئەلە ئــەوە بــووە ئیــدی، نەیــان هێشــتووە زۆری 
ڕوو کــەن کــە . شــایەدیش مەســەلەن  نازانــم وەاڵهــی  مەســئەلەیەک بــووە دە نێویــان دا کە 

نەیــان ویســتووە پێشــگیری لــە ژنەکانیــان بکەن.

حەســەنی قــازی: مەســەلەن ئەوەتــا یای ئاغــای ڕەحمەتــی شــافعی  ٢٥٠ ڕیاڵیشــی داوە. 
٢٥ تمەنیشی داوە 

زاگرۆســی خوســرەوی:بڵیی بــە هــۆی براکانیانــەوە نەبــێ  چــون مەســەلەن تــەال خانم 
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براکانــی لــە هەڵســووڕاوان بــوون، تێــدا بــوون ماڵــی حاجــی مســتەفای داودی هەموویــان. 

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ ژنــی حاجــی مســتەفای داودی ســەرۆکی محەلــەی خۆیــان 
. و بو

حەســەنی قــازی: پاشــان یەکێــک لەوانــە فەرمــووت حاجــی ســاڵحی چــی؟ ئێســتا لــەو 
دیــوی باســمان دەکــرد.

حاجی کوبڕا خانم: مەکەیی؟

زاگڕۆس خوسرەوی: حاجی ساڵحی مەکەیی ، حاجی ساڵحی کەوگیری

حاجی کوبڕا خانم: ئەو چی نووسیوە؟

حەســەنی قــازی: نێــوی ژنــەکان نووســراوە، بــەاڵم نووســراوە یــای ئاغــای فانکەس.یانی 
ژنــی ئاغــای فانکەس

ئەمیری حەسەنپوور: ئەوە بۆ ئاوایان دەنووسی؟ بۆ نێوی خۆیانیان نەدەنووسی؟

حاجی کوبڕا خانم: نازانم 

ئەمیری حەسەنپوور:  قەت باس کرا نابێ وا بێ؟

حاجی کوبڕا خانم: نا وەاڵ

ــم  ــەوەی تەنزی ــەو خەبەرنیــگارەی کــە ئ ــە ئ ــەوە هەی ــی ئ ــازی: ئیحتیمال حەســەنی ق
ــەی نەزانیبــن کــردووە نێــوی چکۆڵ

حاجی کوبڕا خانم: مومکینە. 

ئەمیــری حەســەنپوور: بــەاڵم پێــم وایــە لــە ئاخــری دا دوو نەفــەر بــە نێــوی خۆیــان 
هاتــوون.

حەسەنی قازی: شاسوڵتان خانمی فەتتاحی و فاتمەی فەتتاحی کێیە؟
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حاجــی کوبــڕا خانــم: ژنــی میــرزا خەلیلــی فەتتاحی،هەوێ بــوون هــەر دووکیــان دەنگی 
پێکەنینــی چەنــد کەس

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەوە جــا لــە ســەر ئــەو حاجــی ســاڵحی مەکەیــی بارزانییــەکان 
هاتبــوون، شــکاکەکان هاتبــوون، شــکاکەکان هاتبــوون بــە ســەر مااڵنیــان دا دەبڕیــن

حەسەنی قازی: غەفووری بابان زادە کێ بوو، یای غەفووری بابان زادە؟

حاجی کوبڕا خانم: ماڵە میرزا غەفووری حەمە الوی

حەسەنی قازی و زاگرۆسی خوسرەوی:ماڵی تاجرباشی نییە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ. ئەویــش شــکاکیان هێنابــوو حاجــی ســاڵحی کەوگیــری 
ســاختومانەکەی زۆر گــەورە بــوو، الیەکــی ئەمــەی تێــدا بوویــن، الیەکــی خۆیانی تێــدا بوون. 
کــوڕ و شــتی نەبــوو هــەر کچــی هەبــوو. ئەویــش کــە شــکاکەکانیان هێنابــوو خــوب ئیــدی 
دوایــە قەبووڵــی کــرد مەجبــوور بــوو قەبووڵیــان بــکا و ئەویــش هــات کوتــی کوبڕا خانــم دەبێ 
بچــی پێیــان بڵێــی ئەمــن کــوڕی جەحێلــم نییــە بــۆ خۆشــم پیاوێکــی پیــرم و لە ماڵــێ نیم 
و پێــم خــۆش نییــە  چ دەڵێــن خــەرج ئەمــن دەیاندەمــێ لــە هۆتێلێــک جێگایەکیــان دانێن. 
ئەمنیــش خــوب بــە ئیحتیڕامــی وەی کــە حاجــی بــوو ســاحێب خانــەم بــووە و کابرایەکــی 

موحتەڕەمــە هەســتام چــووم ئەگــەر چــووم ئاغــای ئیمامــی لــەوێ بــوو بــە ڕەحمــەت بــێ 

زاگڕۆس خوسرەوی:کێهە ئیمامی؟

حاجی کوبڕا خانم: ئەوەی مرد

حاجی قادری ئیفتیخاری: عەبدولڕەحمانی ئیمامی

حاجــی کوبــڕا خانــم: عەبدولڕەحمــان بــوو نێــوی؟ ئــەو دەمــی نازانــم مەســئولی وانێکــێ 
کــێ بــوو. یەکیــان کــە ئاغــای ئیمامــی بوو.یەکێکــی دیکــەش بــوو جــا ئەمــن چوومــە کــن 
ئــەوی دیکــە  لــە بیــرم نییــە کێیــە ئەمنیــش کوتــم وەاڵهــی ئــەوە هاتــووم  ئــەو کارەم هەیە 
و حاجــی ســاڵح ڕووی لــە مــن نــا و ئەمنیــش هەســتاوم هاتــووم ئێوارەیەکــی درەنگیــش بــوو 
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نیزێــک نوێــژی شــێوان بــوو. حاجــی ســاڵح کــوڕی جەحێلــی نییــە دەڵــێ هــەر پووڵێکــی 
دەڵێــن لــە هۆتێلیــان دابنێــن ئەمــن دەیاندەمــێ ئەممــا پێــم خــۆش نییــە دە نێــو مــاڵ و 
منداڵــی مــن دابــن. ژنــی مــن بچــێ پەزیرایــی لێ بــکا و مجۆعمــەی بۆ بــەرێ. کەســم نییە، 
نۆکــەرم نییــە. ئەویــش هــەر کــە قســەکەم خــاس بــوو  ] دەنگــی بــەرز دەکاتــەوە[ کوتــی 
ئــەدی خانــم  عەزیمــی، کوتــم بەڵــێ. کوتــی ئــەدی بــۆ مەقالــەم بــۆ دەنووســی دەڵێــی بــە 
ســەر و بەمــاڵ و بــە گیــان حــازرم. بــۆ ئەلئــان  هاتــووی دەڵێــی حاجــی ســاڵحی کەوگیــری  
دەڵــێ مــن ڕای ناگــرم. ]پــێ دەکەنــێ[ کوتــم جــا خــۆ شــکاکت نەناردۆتــە ماڵە مــە. ئەمیش 
ماڵێکــی وام نییــە و دەرئامەدێکــی وام نییــە کــە بتوانــم شــکاکی بــۆ تــۆ بەخێــو کــەم. حاجی 
ــە  ــی هەی ــە کــوڕی جەحێڵ ــە ن ــە نۆکــەری  هەی ســاڵحی کەوگیــری کابرایەکــە بێچــارە ن
کوتــم ئــەوەی ئەمــن لــێ قەبــووڵ دەکــەم. کوتــم حاجــی ســاڵح کابرایــەک نییــە خەســیس، 
خەســییس نییــە ئەمــن دە ماڵــە وی دام.  مونتەهــا لــەو لحازەیــەوە پێــی ناخۆشــەوە، لــەو 
نەزەرەیــەوە دەبــێ ژنــی وی  مجوعمــەی هەڵگــرێ ســوبحانەی بــۆ بــەرێ، نەهــاری بــۆ بەرێ، 
شــەوێ شــامی بــۆ بــەرێ کوتــم ئەخــر کــوا ئــەوە دروســتە. ئــەو کابرایەکــە موتەعەســیب، 
کابڕایەکیــش نییــە پێــم وابــێ دژی جمهــووری کوردســتان بــێ. فەقــەت ئەوەیــە دەڵــێ مــن 
کابرایەکــی موتەعەســیبە ئیــدی. کوتــم نایەڵــێ مەســەلەن  کچەکانــی بــۆ هیــچ کــوێ بچــن 
مەگــەر لەگەڵــە مــن، ژنەکــەی بــۆ هیــچ کــوێ بچــێ مەگــەر دەگەڵە مــن. ئیتمینانــی بە من 
هەیــە. وەاڵ خوالســە کوتیــان نابــێ شــکاکەکان جــا دوو ژنــی هەبــوو حاجــی ســاڵح ئــەو ژنــە 
خــات نــازێ بــە ڕەحمــەت بــێ نــازێ کــەرەی بێنــە، نــازێ هەنگوینیــان بــۆ بێنــە، هەنگوین. 
] جاجــی کوبــڕا خانــم پــێ دەکەنــی[، ئەویــش دەیگــوت  کچــێ خــۆ مــن بــووم بــە ژنــی 
شــکاکان، هــەر بــە نێــوی خــۆم بانگــم دەکەن.کەمێــک پــێ دەکەنیــن. واڵ دوایــە  تەقریبەن 
پــازدە بیســت ڕۆژێکــی لــەوێ بــوون و دوایــە الیــان بــردن. بــە ڕەحمــەت بــێ ئاغــای ئیمامی 

ئــەدی بــۆ دەنووســی بــە ســەر و بــە مــاڵ و بــە لێفــە و بــە دۆشــەگ حــازرم. .....

زاگڕۆس خوسرەوی: ئاغای ئیمامی چی دەکرد ئەو دەمی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم : ئاغــای ئیمامــی وەاڵهــی دروســت نازانــم. دەزانــم ســەید پیــرە 
ڕەئیســی شــەهرەبانی بــوو. ]لــە ســەردەمی پێــش کۆمــار ســەید پیــرەی نیزامــی ســەرۆکی 
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قــۆڵ ســووران و لــە دوای ڕاگەیاندنــی کۆمــار ســەرۆکی پۆلیســی مەهابــادێ بــوو.ح.ق[

حەســەنی قــازی: حاجــی خانــم ئــەوە لە ژمــارەی ٤٤ دا شــێعرێکی ئــەو خانمــەی تێدایە 
کــە پێشــتر باســمان کــرد یــای حەڵەبی ســمایل فەرەجــی، باشــە ئەگەر ئــەو ســەوادی نەبووە 

چــۆن شــێعرەکانی ئــاوا قافیــەی هەیــە و ئاوا تــەواوە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا، حەڵــەب ئەســڵەن بــۆ خــۆی ســەوادی نەبــووە، ژنێکــی بــێ 
ســەواد بــووە، ئەممــا مومکینــە ئــەوە ئــی خورشــیدێ بــێ، خورشــیدیش حەزی لە حوســێنی 
ئەســکەندەری دەکــرد، حەتمــەن حوســێن بــۆی نووســیوە. دەنا خورشــید شــاگردی کالســی 

٤ یــا ٥ بــوو ئــەو دەمــی. 

حەسەنی قازی: خورشید خوشکی ئەو یای حەڵەبە یە؟

حاجی کوبڕا خانم: نا کچێتی

حەسەنی قازی: شێعرێکی تەواوە ، ناکرێ بێ سەواد بێ و ئەو شێعرەی کوتبێ. 

دەڵــێ: بــە حەمیدیــال لــە شــەو دەرچوویــن و ســوبحی ســادقی داوە تلووعی تالعــی میللەت 
گزنگــی دا لــە هــەر الوە مــەدەن فورســەت لــە دەســتی خــۆ گەلــی یــاران لــەوەی واوە بکــەن 
کۆشــش بــە جــان و دڵ هەتــا میللــەت نەفەوتــاوە گەلــی کــوردان هەمــوو یــەک بن لــە کاران 

کار تــرازاوە ئیتــر یــاران هەتــا کــەی ئێــوە نابن 

حاجی کوبڕا خانم: ئەوە دەبێ شێعری کابرایەکی وارید بێ.

حەسەنی قازی: یانی کار لە کار ترازا یانی هەموو شتێک دەکرێ. 

ئیتر یاران هەتاکەی ئێوە نابن بۆچی عیبڕەت گیر

ئەوەی گەورەن وەکوو ورچان لە ئەستۆیان دەکەن زنجیر

 دەیان گێڕان لە شاران دا وەکوو عەبدێکی زۆر یەخسیر
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شەهیدواڵ برینی کرد لە جەرگی تۆ بە بێ تەقسیر

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەوە وەک شــێعری ئــەو وانێکانــە دەچــێ کــە لــە ماڵــە حاجــی 
ســەید عەبــدواڵی کوتوویەتــی.

حەســەنی قــازی: بــە هەرحــاڵ باســی ســەالحەدینی ئەیووبــی دەکا و بــەردەوام دەبــێ. 
فەرمــووت ئــی وی نییــە. ئــەوەت جــوان لەبیــرە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا ئەســڵەن بابــە، ســەوادی نەبــووە. دوو کچیشــی هەبــوو یەکیان 
کچــە گەورەکــەی بوو 

حەسەنی قازی:  خورشید خانم کە حەزی لە حوسێنی ئەسکەندەری دەکرد؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ ئــەو دەمــی کالســی چــوار یــا پێنــج بــوو. ئــەوە شــێعری 
ویــش نییــە، داخــودا ئــی کێیــە بــۆی دانــاون  بــۆی نــاردوون بــە نێــوی خــۆی  ناردوویــە 

چاپیــان کــردووە.

حاجــی ســەید قــادر ئیفتیخــاری: کاک حەســەنیش شــێعری هەیــە و ]پــێ دەکەنێ[ ] 
ئــەوە التــاوە وابزانم مەبەســتێکی شــێعرێکی  هێــدی  یــە ... ح.ق[

ئەمیری حەسەنپوور: چۆن بوو نووسیت ئەو مەقالەی » خۆشبەختی«؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵ هــەر وا بیــرم دەکــردەوە کــە  دەبــێ ئینســان چ بــکا و چــۆن 
بــێ. دەنــا ئەلئانەکــە هیــچ شــتێکم لــە بیر نەمــاوە. 

سەالح ئیفیخاری: ڕەنگە بۆ تۆشیان نووسیبێ کوبرا خانم 

ــە بــە خــواڵی کــەس بــۆی نەنووســیوم  میــرزا ســەالح. بــە  ــم: ن ــڕا خان حاجــی کوب
ســەری ئــەو میــرزا ســەالحەی بــۆ خــۆم نووســیومە. ]پــێ دەکەنــێ[. جــا کاک عەبــدواڵی 
مــەردووخ هــەر ئــەوەی پــێ وانێــک بــوو دەیگــوت چــۆن ئــەو دەمــی ئەتــۆ کوتووتــە ئاڕمــان؟  
کوتــم جــا چووزانــم ئیــدی ئــەو دەمــی بیــرم زۆر بــوو، هۆشــم زۆر بــوو . دەیگوت زۆر ســەیرە 
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ئەتــۆ ئــەو دەمــی ئاڕمانــت زانیــوە. 

ئەمیری حەسەنپوور: یانی کەلیمەی » ئاڕمان«

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ کەلیمەی ئاڕمان 

ئەمیری حەسەنپوور: جا بۆ خۆ کەلیمەی ئاڕمان

حاجــی کوبــڕا خانــم: چووزانــم  دەیگــوت ئــەو دەمــی چــۆن ئــەوەت زانیــوە، نووســیوە.  
کوتــم چووزانــم زانیومــە ئیــدی. 

حەســەنی قــازی: باشــە ئــەو حیزبــی یایــان چیدیکــەی دەکــرد، کارەکانــی دیکــەی کــە 
دەیکــرد؟ کــە یەکترتــان دەدی باســی چتــان دەکــرد؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: چووزانــم  وەاڵهــی باســی فەقیــران. خانەوادەیــەک ئەگــەر فەقیــرە 
کۆمەگــی پــێ بکەیــن ئــەو پووڵەمــان ئــەوە بۆیەیە. 

حەســەنی قــازی: ببــوورە لــە زەمانــی جمهــووری کوردســتان دا ئەگــەر شــایی دەکــرا 
ڕەش بەڵــەک هەبــوو لــە شــایی دا؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵهــی ئەمــن شــاییم نەدیــوە، هــەر شــایی خوشــکی خــۆم دیوە 
ئەویش 

حەسەنی قازی: ڕەش بەڵەک هەبوو، پیاو  و ژن دەستی یەکتری بگرن؟

حاجی کوبڕا خانم: نەچوومە شاییێ نازانم.

حەسەنی قازی: ئێستا نا

حاجی کوبڕا خانم: ئەو دەمیش نەچووم.

حەسەنی قازی: زەمانی جەحێڵیت قەت نەچوویە شایی؟
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حاجی کوبڕا خانم: با دەچووم، ئەمما زەمانی جمهووری کوردی نەچوومە شاییێ

ــە  ــان ل ــە زۆر جێگای ــوو، ل ــەر  مەســەلەن جێژنێــک دەب ــازی: باشــە ئەگ حەســەنی ق
ڕۆژنامەکــە دا نووســراوە مەســەلەن جێژنــی شــیرنی خــواردن نــەک بــە مەفهوومــی ژن هێنان 

بەڵکــوو بــۆ شــادی و هەڵپەركــێ

زاگرۆسی خوسرەوی:تێیدایە، لێرەش دایە

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ ، با! با!

حەسەنی قازی: ئەو دەمی ڕەش بەڵەک بوو، یا هەر ژن؟

حاجی کوبڕا خانم:  هەر ژن بوو، ژن

حەسەنی قازی:  بە جوێ هەڵدەپەڕین؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ جار جار لە »چوار چرا« یە هەڵدەپەڕین.

ــان گۆرەوییــان  ــەوە کــراوە ژن ــە ڕۆژنامەکــە دا [ باســی ئ ــازی: پاشــان ] ل حەســەنی ق
ــوو؟ ــە چ شــێوەیەک ب ــەوە ب ــە جەبهــە. ئ ــۆ پێشــمەرگە ل ــارد ب دەچنــی  و ئەوانەیــان دەن

حاجــی کوبــڕا خانــم: گــۆرەوی و ســەر کاوە، لێیــان دەویســتن، لــە حیزبــێ دەیانگــوت 
ــن  ــەر دەتوان ــەرمایە ئەگ ــن س ــەڕێ دەچ ــۆ ش ــن ب ــمەرگەکان دەچ ــەوە پێش ــەلەن ئ مەس
ــا،   ــا، ســەرکاوەی دێن ــوو چــوار پێنــج جــووت گــۆرەوی دێن ــی وا ب کۆمەگێکــی بکــەن. ئ

زەنگاڵــی دێنــا.

حەســەنی قــازی: پاشــان وا هەبــوو لــەو جەلەســاتە دا وا هەبــوو کــە  ئــەو ژنــە میوانەکان 
مەســەلەن بارزانییــەکان  یــا ژنــی ماڵــی مەســەلەن ژنــی مســتەفا خۆشــناو و ئــەو کوردانــەی 

ئــەو دیــوی دەهاتــن بەشــدار دەبــوون؟
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حاجــی کوبــڕا خانــم: ژنــی مســتەفا خۆشــناوی دەهــات، کچەکانیشــی دەهێنــا و جــار 
جــار ...

حەسەنی قازی: عوزوییەتیشیان هەبوو  وەنییە؟

ــدەوە  ــیان دەخوێن ــوو، شێعریش ــی هەب ــەو  عوزوییەت ــێ ئ ــم: بەڵ ــڕا خان ــی کوب حاج
ــان ... ــی.  یەکی کچەکان

حەسەنی قازی: شیرن

حاجــی کوبــڕا خانــم: شــیرن ئــا! » ئەمــە مناڵــی کوردیــن / مەڕوانــە چەنــدە وردیــن / 
بــۆ دوژمــن حەقــی بردیــن؟

کاتێــک زانیــم زوو بــە زوو / تیرمــان لــە کــەوان دەرچــوو / دوژمنمــان کوشــت یــەک بــە 
دوو.

هەمــوو ســبحەینان لــە ســەر پلیکانــی مەدرەســەی ئــەوەی دەخوێنــدەوە. ئــەو دەهــات 
ئەممــا ماڵــە مــەال مســتەفا و ئەوانــە نــا. کچەکانیشــی ئــەو » شــەرقی و غەربــی« یــەش کــە 

دەڵێــم  دەهاتنــە کالســێ شــاگردی مــن بــوون بــە ڕووبەنــدەوە دەهاتــن. 

حەسەنی قازی: یانی دم و چاویان داپۆشرابوو.

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ بەڵێ، ئەرێوەاڵ

ــرۆزە » ی  ــارەی بیســت دا » پێپی ــە ژم ــرە ل ــم لێ ــڕا خان ــری حەســەنپوور: کوب ئەمی
ــیوە: »  ــتانی نووس ــەی کوردس ــدارەی  ڕۆژنام ئی

ئێمــە مامۆســتاکانی مەدرەســەی کچانــی مەهاباد لە ڕووی عیشــق و عەالقە بــە مەتبووعات 
ڕۆژی چوارشــەمۆ ســاتی ٤-ی پــاش نیــوەڕۆ لــە کانــگای چاپخانــە دیدەنمــان کــرد. واقیعــەن 
چاوپێکەوتنــی ئــەو کانــگا خۆشەویســتە کــە عەدەدێــک لــە کوڕانی تــازە پێگەیشــتووی کورد 
دەوێــدا خەریکــی کارن و شــەوقێکی زۆر بــۆ پێشــکەوتنی مەتبووعــات نیشــان دەدەن بــوو بــە 
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مایــەی چــاو ڕوون بوونــەوەی ئێمــە و تەشــویقی کردیــن کــە ئێمــەش تــا دەتوانیــن بــۆ زیــاد 
کردنــی مەعلووماتــی تەربییەتــی کــوڕان و کچانــی کــورد لــەوەی زیاتــر تێ کۆشــین و ...

الی یەکەمی کاسێتی دووەم

حاجی کوبڕا خانم: جا بە شێخی زەمبیلێی دەگوت  شێخ زببیل 

حەسەنی قازی: ئەو ئەحمەدی فەیزیابی، نەماوە ئێستا؟

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی نازانم ، كچەکانی سوهەیل و زەهاو

حەســەنی قــازی: برایمیــش حەتمــەن ماوە ]لێــرە مەبەســت لــەو ناوانە کــوڕ و کچەکانی  
حوســێنی زێڕینگەران ە. ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم : دەبێ مابێ

ئەمیــری حەســەنپوور: چــی دیــت لــە بیــرە لــە بابــەت خــودی چاپخانەکــەوە، غەیــرەز 
ئەوانــەی باســمان کــردن؟

حاجی کوبڕا خانم: نا، وەاڵ

ئەمیــری حەســەنپوور: ئــەی ئــەوەت لــە بیــرە میــرزا عەلــی خوســرەوی لــە چاپخانەی 
دا مودیــر بووبــێ، مودیــری داخڵــی بووبــی؟

حاجی کوبڕا خانم: دەهاتە مەدرەسەی مە بازڕەس بوو.

ئەمیری حەسەنپوور:  بازڕەسی فەرهەنگێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم:  بازڕەســی فەرهەنگــێ. ئــەو دەمــی حــەزی لــە ســوعدا خانمــی 
دەکــرد ] مەبەســت لــە  نەمــر ســوعدای شــافیعی کچــی میــرزا بایــزی شــافیعی و هاوژینــی 
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نەمــر عەلــی خوســرەوی یــە. ح.ق[ 

ئەمیــری حەســەنپوور: شــتێکی کــە لــە زۆر ژمارەکانی رۆژنامــە دا باس کراوە  مەســەلەی 
ڕەدوو کەوتنــی کچــان و ژنــان کــە دەڵێــن قەدەغەیــە. چــت لــە بیــرە ســەبارەت بــەوەی؟ 

قەدەغــە کردنــی ڕەدوو کەوتــن؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــە خــودای  ئیــدی ئــەو دەمــی دەیانکــوت ژن  بــە ژنــە نابــێ 
و ڕەدوو کەوتــن نابــێ، خوالســەی کــەالم هــەر دەبــوو دەنــا قەدەغەیــان کــرد بــوو ئەڵبەتــە.

ئەمیری حەسەنپوور: ژن بە ژنەش قەدەغە کرا بوو.

حاجــی کوبــڕا خانــم: ژن بــە ژنــەش قەدەغــە کــرا بــوو. چــون دەتــدی کابــرای تــەڕەف  
.....    ...... خوشــکەکەی  .....   ....   کــوڕە ئەخــە بابــە بــۆ ......... دەیانگــوت ژن بــە 
ژنــەی بکــەن. نازانــم ژنــی بــە مێــرد  چەنــدەی چــی بــوو ئەگــەر ڕەدوو کەوتبــا چەنــدەی 

دەبــوو پــووڵ بدا.خوالســە زۆر شــتیان بــۆ  دانــا بــوو ئەلئــان لــە یــادم نەمــاوە.

ئەمیــری حەســەنپوور: هیــچ لــە بیرتــە عەکســولعەمەلی خەڵکــی چ بــوو، ئــی ژنــان، ئی 
پیــاوان؟  قەدەغــە کردنــی وەی کــە وا دوو پاتــەی دەکــردەوە ڕۆژنامــە، هــەر غەیــری ڕۆژنامــە، 

وەکــی دیــش ئــەو دەمــی ڕادیۆیــەش هەبــوو

]جێــی ســەرنجە هاوڕیــی زوو لــە دەســت چــوو مامۆســتا ئەمیــر بــە ڕادیــۆی دەگــوت » 
ڕادیۆیــە« ئــەوە لــە نووســراوە و قســەکردنی دیکەشــی دا هەیــە. ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم: ڕادیۆ هەبوو ئەدی

ئەمیــری حەســەنپوور: باســی ئــەو شــتانە هــەر لــە ڕۆژنامــەی دا دەکــرا یــا لــە دەرەوەی 
ڕۆژنامــەش ئــەو باســانە هەبــوون؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەلــی خــوب دەکــرا، ئەمن ئــەو دەمــی زۆر ئەهلــی ڕادیــۆ  مادیۆی 
نەبــووم. ڕادیــۆم نەبــوو حەقیقەتــەن. ڕادیــۆ کــەم بــوو، ئەمنیــش نــەم بــوو.  هاتوچــۆی ئــەو 
کەسانەشــم کــەم دەکــرد کــە ڕادیۆیــان هەبــوو. زۆر خەبــەرم لــەو جــوورە شــتانە نەبــوو،  هەر 
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شــتی دەورو بــەری خــۆم ئــەوەی کــە لــە بیــرم مابــێ.

ئەمیــری حەســەنپوور: جــا وە ئەســڵەن  هــەر وەک باســێک بــوو لــە گــۆڕێ دا، باســی 
قەدەغــە کردنــی ئــەو جــوورە شــتانە؟ ئــی ڕەدوو کەوتــن و ژن بــە ژنــە؟ ئــەوە باســیان دەکرد؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: باســی هەبــوو ، مونتەهــا تــا ئــەو حــەدەی کــە خەڵــک ڕعایەتــی 
ئــەو دەســتوورەی کــرد بــێ.

ئەمیــری حەســەنپوور: نێوانتــان لەگــەڵ معەلیمەکانــی کە لــەو دیــوی ڕا هاتبــوون وەک 
عوســمان دانــش و ئەوانیــدی نێوانتــان چــۆن بــوو؟ 

ــاز. ناڵێــم حەفتــەی دوو  ــگ ب ــوو،، زۆر زۆر جەفەن ــم: زۆر خــۆش ب ــڕا خان حاجــی کوب
ســەعاتیان دانابــوو کاک ئەنــوەر دڵســۆز بــێ دەرســی سیاســی بــە معەلیمــان بڵــێ. ئەمنیــش 
گوتــم ئــەرێ ئەنــوەر  ئەتــۆ  چ دەزانــی لــە سیاســەت؟ کوتــی ئەمــن حەڤــدە ســاڵم خوێندووە  
هیــچ نازانــم. کوتــم جــا مــن چــۆن لــە کالســی تــۆ دانیشــم. وەاڵهــی ئــەوە دەڕۆمــە دەرێ. 

ئــەو سیاســەتەی تــۆم نــاوێ. گوتــی .....    .......   ........ 

حاجی قادری ئیفتیخاری: عوسمان دانش لە ساباغێی ژن هێنا وە نییە؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ. کچی میرزا کەریمی هێنا، لە کووچەی ماڵە 

حاجی قادری ئیفتیخاری:  دوایە دەگەڵ خۆی بردیەوە ئەو دیوی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم : بردییــەوە ئــەدی. دایــک و بــاب و برا  هەمــوو کەســێکی دەگەڵ 
خــۆی بــردە ئــەو دیوی.

ئەمیری حەسەنپوور: بە دایک و برا و ئەوەوەی  هاتبوو کاک عوسمان؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا ئــی ژنەکــەی، دایکــی و بــرای و خوشــکی حەموویــان چوونــە 
عێڕاقــێ دەگــەڵ عوســمان دانشــی.

حەسەنی قازی: چوونە بەسرە و ئەوانە؟!!
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]ئــەوەی کــە دەڵێــم » چوونــە بەســڕە« جۆرێک تەوســە، دەنا دەمزانی مەبەســت باشــووری 
کوردستانە. ح.ق[

حاجــی کوبــڕا خانم: چوونە ســولەیمانی. محەمــەد مەحموودیش کچی پێشــخزمەتەکەی 
مەدرەســەی هێنــا بوو؛ میســری حەســەنزادە ، ئەویش ئێعــدام کرا.

حەسەنی قازی: دوایە گەڕاوە خێزانی؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ. ...  ....  ... 

حەســەنی قــازی: چەنــدی دیکەیــان لە مهابــادێ ژنیــان هێنا؟ لــە بارزانییەکان کەســیان 
ژنــی هێنــا لە مهابــادێ؟

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی پێم وابێ دەبێ هێنابێیان، ئەمما ئەمن لە یادم نییە.

حەسەنی قازی: ڕەفتاریان چۆن بوو لەو بارانەوە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: وەاڵ پیاوەکانیــان خەشــین بــوون ، لــە دووکان و مووکانــان زۆریــان 
ــە خەڵکــی دەکرد. ل

حەسەنی قازی: ئەو دەمی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەرێ وەاڵ، چووبانــە هــەر دووکانێکــی مەســەلەن کابــرا دەیکــوت 
شــتەکە بــە وەندەیــە هــەر پووڵێــک بــەو ئەنــدازەی بــۆ خــۆی تەســمیمی دەگــرت ئــەوی بــۆ 
دا دەنــا. بــە قســەی کابــرای فرووشــەندەی نەدەکــرد. ڕۆژێکــی مــام  ڕەحمانــی .... نییــە لــە 

مەیدانــی ئــاردی  چــوو بــوو  ....... قەرتاڵەکــەی هەمــوو بــە عــەرزی دا کــرد بــوو.   

حەســەنی قــازی: باشــە ئەو مەســەلەی ژنــان گرینگتــرە. ئەو مەســەلەی هاجــەر خانمی 
زەنــدی چــۆن  بــوو چــوو بــۆ باکــۆ، یــا ڕووســان بردبوویــان؟ شــایعە و شــتی وا هەیــە کــە 

ڕووســان بردوویانــە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا، هاجــەر خانــم، کوتیــان مێــردی کــردووە، نەهاتــە مەدرەســەی 
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و کوتیــان مێــردی کــردووە. دوایــە فەریــدە 

حەسەنی قازی: لە فەریدەی گەورەتر بوو؟

ــە کــن وێڵمــە  ــدە ل ــە فەری ــوو. دوای ــێ هەمکالســی مــن ب ــم: بەڵ ــڕا خان حاجــی کوب
خانمــێ  ] خانمــی وێڵمــەی ســەیادیان ڕەئیســی مەدرەســەی کچــان. ح،ق[ کوتبــووی ڕووی 
بابــم ڕەش بــێ،  بابــم خوشــکەکەمی فرۆشــت. بابــم فرۆشــتی خەڵکــی ســاباغی ..... بابــم 

ئینســانێکی پەســتە، بابــم ئــەو کچــەی فرۆشــت، جــا خەڵکــی ســاباغێ ...... .... 

حەسەنی قازی: باشە ئەو ژنە دوایە چی بەسەرهات؟ 

حاجی کوبڕا خانم:  ئەو ژنە دوایە ئەلئان سەری لە تورکییەی  هێناوەتە دەرێ

حەسەنی قازی: لەوێ خوێندی؟

حاجی کوبڕا خانم: خەبەرمان لێی نەبوو. ] مەبەست لە شووڕەوی یە. ح.ق[

حەسەنی قازی: نەهاتەوە ساباغێ؟

ــاب  ــەوە ســاباغێ، نەمــان دیتــەوە. دایــک نەیدەزانیــی ب ــم: نەهات ــڕا خان حاجــی کوب
نەیدەزانــی ئەلئانەکانــە گوویــا لــە تورکییــەی بــێ  ...   ..... لــە ماڵــە دوکتــور ئەعلەمی ئەمن 
ئــەو دەمــی لــە فەڕانســەی بــووم چووبــووم ســەری ســەالحی بــدەم ...  ... لــە ماڵــە دوکتــور 
ئەعلەمــی بۆیــان گێڕامــەوە لــە ســاباغێ لەگــەڵ حاجــی و  دوکتــور ئەعلەمــی بــۆ خۆیــان 
دانیشــتبوون مەشــڕووبیان خواردبــووە هەڵپەڕیبــوون فەریــدە و هاجــەر و جــا دەیگــوت ئــەو 

گۆرانــی دەگــوت و ئەویــدی  دەیگێــڕاوە 

حەسەنی قازی: کوردیان لە بیر ماوە جوان؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: دەیگــوت گۆرانیــان دەگــوت بــە کــوردی و فەریــدە و هاجــەر . 
هاجــەر دەنگــی زۆر خــۆش بــوو.

ئەمیری حەسەنپوور: لە فەڕانسەی؟
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حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەمــن لــە فەڕانســەی بــووم. .... بــۆی گێڕامــەوە  ئەویــش وای 
گــوت: گوتــی لــەوێ نەبــووی مامــە ئیفتیخــاری کەلــەی داغ کــرد بــوو گوێــی دابــووە دەنگــی 
هاجــەرێ. ] پــێ دەکەنــێ[، کوتــم نۆشــی گیانــی بــێ.] بــەردەوام دەبــێ لــە پــێ کەنیــن[.

حەسەنی قازی: ئیدی ئەو لە ڕووسییە نەیخوێند بوو؟

ــم : هیــچ خەبــەرم نییــە. نازانــم، فەریــدەش ئەســڵەن  باســی نــە  ــڕا خان حاجــی کوب
ــوو پێــی  ــە کابرایەکــی کــرد ب ــی مێــردی ب ــە وانێــک دەزان دەکــرد. فەریــدە  خــۆی زۆر ب

دەگــوت شــازدە. 

حەسەنی قازی: تورک

حاجی کوبڕا خانم: نا فارس، لەو شازدە قاجارانە و ئەوانە بوو.

حەسەنی قازی: دە باشە ئەوانە کوردی دەزانن، کورەکانیان دەڵێن کوردی نازانن.

حاجــی کوبــڕا خانــم: نازانــم شــایەدیش بزانــن، ئەوەنــدەی  کــە مــن هاتوچۆم کــردووە. 
چەنــد جــاران چوومــە ماڵــە عەزیــز ئەڵمانــی لــە تارانــێ هــەر بــە کــوردی قســەمان کــردووە. 

کــوڕ و کچــی.

حەســەنی قــازی: باشــە ئەتــۆ وەکوو بۆخۆت بیســتبێتت ســەبەبی ئــەوەی  کە ئــەو ئاغای 
عەزیــزی زەنــدی ســاباغی چۆل کــرد و موخالیفی جەرەیــان بووە چ  بووە ســەبەبەکەی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بــە خــودای ئیــدی  بــە دوای ئــەوەی دا کــە وانێــک بــوو ئــەو 
ــازی ...  ...  ....  ...  ــە  ق ڕۆژەی ک

کوتــی وانێکــە چــووم دەســتورم  وانێکــم کــرد بــە، ئــەو دەمــی کێهــە ســەرهەنگ لــەوێ 
و بو

حەسەنی قازی: موزەفەری ، فیرووزی

زاگرۆسی خوسرەوی: هومایوونی
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حەسەنی قازی: سەرلەشکر هومایوونی دەی. یەک لەوانە

حاجی کوبڕا خانم : چووم کوتم ....   ...   ....  

.....   .....  .. ] پێ دەکەنێ[ 

 ئەگــەر ئــەو ڕۆژەش کــە ناشــتبوویان ئیــدی هەمــوو خێزانەکــە هاتبــوون ....   ....    مینا 
خانــم لــە بانگــی گریانێــی دابــوو کوتبــووی ئەخــر ئەنگــۆ نازانــن پێشــەوا لــە دار دراوە؟ بــۆ 

دووکانــوو دانــاوە؟ کوتبوویــان خانــم بــە زۆری پێیــان داناویــن.

....... میناخانم و  وەجیها خانم دەگەڵ خانمە خانمێ ....  .....

ــی کوردســتانە،  ــی یایان ــازی ســەرۆکی حیزب ــای مینــای ق ــم ی ــە مینــا خان ]مەبەســت ل
وەجیهــەی جاویــد ] ســەیفی قــازی[، دایکــی ڕەحیــم قــازی یــە، خانمــە خانــم )گەوهــەر 

ــە. ح.ق[ ــازی ی ــەن ق ــی حەس ــەدرقازی( دایک س

حەســەنی قــازی: پاشــان قســەیەکی دیکــە هەیــە دیــارە پێــش ئــەوەی کــە جمهــووری 
کوردســتانی تێــک بچــێ لــە ســاباغێ هێندێــک فەعالییــەت هەبــووە یــەک لە وانــە جارێکی 
تەزاهوراتێــک بــووە لــە دژی قازیــی محەمــەد. باقی حەســەنە شــل ویســتوویە تەقە لــە قازیی 

محەمــەدی بکا شــتی وات بیســتووە؟ 

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی شێعرێکم لە بیرە عەزیز ئەڵمانی داینا بوو.نازانم

حەسەنی قازی: هەر ئەو زەمانی، نەک لە دوایە دا

ــم: ئــا، هــەر ئــەو دەمــی » شــار و بــازاڕ ڕازاوە / حوســێن پووڵــی  ــڕا خان حاجــی کوب
ــازاڕ ڕازاوە،  ــاوە. شــارو ب ــر م ــە بی ــدەم ل ــم چــی. ئەمــن هــەر ئەوەن ــاوە /  شــێوەی نازان دان

ــاوە حوســێن پووڵــی دان

حەسەنی قازی: یانی حوسێنی زێڕینگەران 

حاجی کوبڕا خانم:  ئا، جا ئیدی .... 
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حەسەنی قازی: هیچت وەبیر نایە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نا. ئەســڵەن نەمبیســتووە،  شــتەکان زۆر عەلەنی نەدەکــرا مونەتەها 
ئەگــەر تەقــە لــە قــازی کــرا بــۆ ئەمــن بــم زانیبا؟

حەسەنی قازی: مەنزوورم ئەوەیە ئەگەر خەبەرێکی وا لە شاری دا باو بووبێتەوە.

حاجی کوبڕا خانم: ئەگەر مەعلوم نییە شتی وا .....، یا شایەد ئەمن نەمبیستبێ.

حەسەنی قازی: باشە ئەو میرزا غەفووری مەحموودیان وەزعی چۆن بوو پێشتر؟

حاجــی کوبــڕا خانم: ئــەو میــرزا غەفــووری مەحموودیــان ئەمن قەتــم نەدەناســی فەقەت 
خوشــکەکانی شــاگردی مــن بــوون جەواهێر و ئاســیە  هــەر ئەوەنــدە دەزانم

حەسەنی قازی: ماڵە مەحمودە پیسیان پێ دەڵێن؟

ــە بابــی دوکتــور ئاســۆیە  ــم: نەخێــر! ماڵــە مەحمــوودە پیســی ماڵ ــڕا خان حاجــی کوب
ــی  ــۆی تارانێ ــوور هاتوچ ــرزا غەف ــان ە.  می ــە مەحموودی ــەوە ماڵ ــوودزادە. ئ ــادری مەحم ،ق

دەکــرد........... 

حەسەنی قازی: تاجر بۆ، چ بۆ؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ: تاجر بوو و هاتوچۆی تارانێی دەکرد   ....   .... 

حەسەنی قازی: ئەی کەنگێ کووژراوە ؟ دوای ئێعالنی جمهوری کووژرا، وەنییە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ بەڵــێ. حاجــی ســەید عەبــدواڵ ئەفەنــدی لــە ماڵــە وان دا 
میــوان بــوو. شــەوێ لــە ماڵــە وان بــوو. ...  ....  

ــوو  ــە وان ب ــە ماڵ ــدی ل ــدواڵ ئەفەن ــەید عەب ــی س ــی حاج ــەنپوور: یان ــری حەس ئەمی
ــووژرا؟ ــەو ک ــی ئ وەختێک

حاجــی کوبــڕا خانــم: مەنــزووری  پێــم دەبــێ لــە ماڵــە وان بــوو بــێ. دەبــێ مەنــزووری 
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بووبــێ لــە ماڵــە وان دا. ........... ...........   ..............بەڵــێ، هاتــن لــە دوای کاک ..... 
......   ئەمــن نــە دەڵێــم بچــن نەدڵێــم مەچــن نازانــم. 

حەسەنی قازی: منداڵی نییە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ ڕەحمــان کوڕێتــی ، ڕابێعــا کچێتــی، خالیــدە و حەلیــم.  
حەلیــم مێــردی بــە ئامــۆزای خــۆی کــردۆ. خالیــدە مێــردی بــە ســەعید زادەی کــردووە. 

خوشــکە گەورەکەشــیان ......  

حەسەنی قازی: سەعیدزادەی تەورێزێ؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ خالۆزا و پوور زان. .......       ....    ....    .... 

ــێنی  ــتووە  حوس ــم  بیس ــن ئەوەش ــرەوی: ...   ....   ....   ئەم ــی خوس زاگرۆس
زێڕینگــەران چۆتــە ســەر ماڵێکــی کچێکــی بــە زۆری وەرگرتــوو لــە ســەر ئــەوەی ........  
.........  .......... دروســت کــە قودەرەتیــان  بــە دەســتەوە گرتــووە لــە زەمانــی جمهــووری 
دا چۆتــە ســەر ماڵێکــی ]دیــارە ئــەوە ناکــرێ لــە ســەردەمی جمهــووری دا بــێ. چونکــە  ئــەو 

دەمــی برایــم زەردوش کــوڕی زێڕینگــەران هــەر نەبــێ ٧ ســاڵی تەمــەن بــووە. ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم: ئەها

زاگرۆســی خوســرەوی:چۆتە ســەر ماڵــی فەیزیابــی.  شــکۆفە خانــم ئــەوەی دەیگێــڕاوە  
جــا ئــەوە  لێــرە شــکۆفە خانــم بــە وردی  دەیگێــڕاوە بــە وردی ئــەو داســتانەی کــە  چــۆن 
ــردووە  ــەو کارەی ک ــە ئ ــەوەی ک ــێ ل ــووڕە دەب ــازی ت ــە ی و چــۆن ق ــەو ماڵ ــە ســەر ئ دێت
ئەوانــەی هەمــوو دەگێــڕاوە. ]شــیکردنەوەی زیاتری کاک زاگڕۆســی خوســرەوی ٧-ی مارســی 
٢٠٢١ بــرای بەرێــز کاک حەســەن ســاوێکی گــەرم لــە وەاڵتێکــی ســارد را، ئــەوەی لەبیــرم 
مابــێ ،گێرانــەوەی قســە)نەقل قەول(ێکــی شــکۆفە خانمــی ســەاڵح زادە«عەزیمــی« بــوو کە 
لەســوێد بــۆی گێراوینــەوە کــە گۆیــا حوســێنی زێڕینگــەران حــەزی لە کچــی ماڵــە فەیزیابی 
کــردوە کــە نەیانداوەتــێ بــەزۆر چۆتــە ســەریان و وەریگرتــوە . بەداخــەوە شــکۆفە خانــم چەند 
ســالێکە لــە ژیانــدا نەمــاوە ومــن حەولێــک دەدم لەنــاوەوە زانیــاری زۆرتــر وەرگــرم . ئەگــەر 
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شــتێکی زیاتــرم دەســت کــەوت ، دەینێرمــە خزمەتــت مانــدو نەبــی لەخزمەتــی دڵســۆزانەت 
بــۆ نیشــتمانەکەمان هەر بــژی بــە شــادی[

حاجــی کوبــڕا خانــم: جــا هــەر ئــەو قســانەن ئەمــن ....  دەکــرد ئیــدی. مەســەلە بــۆ 
ئــەو قســانە کــە وانێــک نەبــێ. مەســەلەم ئەمــن دەم گوت ئەگــەر ئەنگۆ ســوێندوو خــواردووە، 
ــی ئەمــن  ــێ مەســەلەن، یان ــە جمهــووری  چــۆن دەب ــادارن نیســبەت ب ئەگــەر ئەنگــۆ وەف
ئەلعانیــش دەڵێــم  هەمیشــەش کوتوومــە هەمێشــەش دەڵێــم چــۆن دەبــێ ئەتــۆ بچــی ماڵــە 
کابــرای تــااڵن کــەی؟ هــەر یۆســف خانــی، ماڵــە یۆســف خانــی مەحموودجــغ ی ] مەحموود 
جــغ دێیەکــە لــە ناوچــەی هەوشــاری ســاینقەاڵ. ح.ق[، ماڵــە حیســامی داشکســتانی؟ هــەر 
دووکیــان هاتبــوون وەجیــا خانمــی نەنکــی تــۆ، خانمــە خانمــی دایکــی تــۆ ] ڕووی قســەی 
لــە حەســەنی قازییــە. ح. ق[ ئاردیــان بــۆ دەنــارد، برینجیــان بــۆ دەنــارد. ....   نــارد هەمــوو 
شــتێکی لــە ماڵــە بابــی تــۆ ڕا بــۆ دەچــوو. جــا مــن دەمگــوت خانــم  ئەتــۆ بــۆ ئــەو حەمــوو 
شــتەیان بــۆ دەنێــری؟ دەیگــوت نازانــی ئەوانــە چەنــد خانــەوادە بــوون، ئەلئــان هاتــوون لێیان 
قەومــاوە، لــە حەســاری ماڵــە حاجــی ســاڵحی شــاتری دا بــوون. دوایــە ئەگــەر دیتیــان ئەمن 
دەرســێ بــە وەجیــا خانمــێ دەڵێــم خاهیشــیان لــێ کــردم  دەرســیان پێ بڵێــم. روقیــا خانم 

بــوو یەکیــان کچەکانــی. نازانــم ئەویدیکەیــان لــە بیــرم نییــە.

حەسەنی قازی: باشە ئەوانە لە ئازەربایجانێ ڕا هەاڵتبوون هاتبوونە مهابادێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نەخێر. جمهــووری کوردســتان تااڵنــی کرد بــوون. کاربەدەســتێک 
دارودەســتەیەکی هەڵگــرت و چــوو ماڵەکــەی لــێ تــااڵن کــردن و بــە گــۆڕی بابــی دا ڕیانــدن 
و کەوتبوونــە ســواڵێ. ئەخــر ئەگــەر ئەتــۆ کابــرا موخالیفــە بێنــە ڕای گــرە، نەســیحەتی پکــە، 
تەنبێــی پکــە . ئیــدی دەچــی ماڵــی تــااڵن دەکــەی کابرایەکــی .....  زۆر کەس بــۆی دەگریا، 
خانمەخانــم بــۆی دەگریــا دەیگــوت نازانــی ماڵــە وانــە چییــان لــێ هــات.  ســوێند و قورئانــی 
دەخــوارد دەی کــوت شــاییی برایەکیــان بــووە، ســەد و بیســت جێــگای ڕاخســتووە، ســەدو 
بیســت جــوور ڕەنــگ مەخمــەر لێفەکانــی. جــا ئــەوە ئەلعانەکــە ئەمــن چــۆن مەســەلەن دوو 
مریشــکان بنێــرم ئەخــە عەیبــە، مــەڕی دەبــێ بــۆ بنێــرم. نازانــم بە تــا برینجــی بۆ دەنــاردن، 

ڕۆنــی بــۆ دەنــاردن. مەســەلەن وەزعێکــی ئــاوا، هاتبــوون لە ســاباغێ دانیشــتبوون.  
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حەســەنی قــازی: بێجگەلــە وان لــە ئازەربایجانێــش را هاتبــوون  لــە شووشــەوان و ئەوانە 
ڕا بــۆ الی شــازدە خانــم؟

حاجــی کوبــڕا خانــم : بــە خــودای شــایەد هاتبن ئەممــا مــن ئەوانم نــەدی وەلــی ماڵی 
عەلی ئەســغەر خانــی ..... 

حەسەنی قازی: عەلی ئەسغەر خانی؟

حاجی کوبڕا خانم: عەلی ئەسغەر خانی مەحموود جغی.  

حەسەنی قازی: ئەو دەبێتە ئامۆزای حیسامی داشکستانی

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ. ماڵی حیسامی داشکستانی کە هیچیان تێدا نەهێشت.

حەسەنی قازی: ئەوە ئیفتیخاری یە شۆرەتیان

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــا!  خوالســە ئــاوا ئــەو جــوورە کارانــە. جــا ئەلعــان مەســەلەن 
حوســێنی زێڕینگــەران ئەتــۆ دەچــی  کچێکــی بــە زۆری دێنــی ئــەو کارانــە .... نیــن؟  ئەوانە 

باشن؟ 

زاگرۆسی خوسرەوی:ئەوە  دەنگی داوە، ئەوە چۆن بوو؟

ئەمیری حەسەنپوور: ئەوەت بیستبوو ئەو دەمی؟

حاجــی کوبــڕا خانم: ئەمن ییســتم ئەمما خــوب ئەڵبەتە ئەمــن زۆر وەدووی پێوشــوێنی 
نەکەوتــم. ...... هەزارهــای دیکــە. ئــەوەی ســوێند و قورئانــێ دەخــۆن خیانەتــێ نەکــەن. بــۆ 

ئــەو کارانــە دەکــەن .....  ...

ــە ســەر وەی  ــڕا خانــم کــە ل ــە بیــرە کوب ئەمیــری حەســەنپوور: جەرەیانــی ئــەوەت ل
چووبێتــە تارانــێ

حاجی کوبڕا خانم: كێ؟ حوسێنی زێڕینگەران
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ئەمیری حەسەنپوور: بەڵێ

حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی نازانم

ئەمیری حەسەنپوور: ئەو وەختی باسێکی وا بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: ناوەاڵ نەمبیستووە. 

ئەمیری حەسەنپوور: بەاڵم باسی وەی بووە کە کارێکی وای کردووە.

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ، بەڵێ. هەموو ژن دەزانن.

زاگرۆســی خوسرەوی:شــکۆفە خانــم بــۆی گێڕامــەوە، دوای وی لە ســەر کاروبــار دەریان 
کــرد یــا چۆن بــوو؟

حاجی کوبڕا خانم : حەتمەن دەر کرا. 

حەســەنی قــازی: ئــەوەی کــە گرینــگ بــێ لــەو بارانــەوە حاجــی خانــم دەبــێ لــە بــاری 
سیاســی یــەوە. مەســەلەن فــەرز کــە ئــەو مەســەلەی ئێمــە هەتــا ئێســتا بــە تــەواوی بۆمــان 

ڕوون نەبۆتــەوە کــە ئایــا لــە زەمانــی جمهــووری کوردســتان دا

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ

ــو  ــووە دە نێ ــی حــاڵ دا کــە جمهــووری کوردســتان هەب ــە عەین ــازی: ل حەســەنی ق
خــۆی دا مەســەلەن موخالەفــەت، بــەو مەعنایــە نــەک ئــەوەی کــە ســەر بــە عەجەمــی بــێ، 
مەســەلەن نەزەراتــی دیکــە، لــە زۆر جێــگا دا نەنووســراوە، خەبەرمــان نییــە. جــا مەنــزوورم 
ئەوەیــە فانکەســێک ئەگــەر موخالیــف بــووە ئایا لــە نــەزەر سیاســییەوە موخالەفەتی کــردووە 

ئــەو جــۆرە شــتانە دەمانــەوێ ببینینــەوە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: ســەد دەر ســەد هەیانبــۆ، مونتەهــا ئەمــە زۆر چکۆڵەتر لــەوە بووین 
ئــەو شــتانە بزانین.یانــی شــتی وا ئەگــەر بووشــبێ دەرزی نەکــردووە. بــۆ خاتــری وەی نەیــان 

هێشــتووە خەڵــک تــێ بگا.
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زاگرۆسی خوسرەوی: سەدیقی حەیدەری. مەسەلەن خودی وەزیرەکان

حەســەنی قــازی: کابرایەکــی ئەمریکایــی هەیــە بــە  نێــوی، یــەک دوو ســاڵ لــەوە پێش 
وەفاتــی کــردووە، بــە ڕەحمــەت بــێ چونکــە شــتی نووســیوە. ....  .... بــە نێــوی ئارچــی 
روزوێڵــت. ئــەو زۆر بــە دەقیقــی باســی تاریخەکەشــی کــردووە کــە هاتۆتــە ســاباغێ چــۆن 
چۆتــە کانــگای حیــزب و چــۆن هەیئەتــی وزەرای دیــووە و ئەوانــە، باســی ئــەوە دەکا دەڵــێ 
پەزیراییــان لــێ کــردم بــە ودکایەکــی زۆر تونــد. دەڵــێ وەزیــرەکان لــە الی قازیــی محەمــدی 
پێیــان عەیــب بــوو بخۆنــەوە، پاشــان باســی ئــەوە دەکا لەگــەڵ خاڵــە ســەدیقی دانیشــتوون، 
ئەفســەرێکی دیکــەی لەگــەڵ بــووە کــە لــە تارانــێ ڕاش کــە دەگەڵــی چــۆ  هەر مەســت بووە 

و دەڵــێ ئــەوە بــاش بــوو ئارەقێکــی باشــی بــۆ پەیــدا بــوو. شــتی ئــاوا

حاجی کوبڕا خانم : ئەوانە هەش بێ  دەرزی نەکردووە

حەســەنی قــازی: جــا بۆیــە شــتێکی دیکــەم ئەمــن بیســتووە وەکــوو شــاییعە، کــە گۆیا 
شــەوێک دوو نەفــەر لــەو وەزیرانــە، تەلیســە کشمیشــیان بــە کــۆڵ داداوە بچــن ئارەقــی لــێ 

دروســت کــەن. شــتی وات بیســتووە؟

حاجی کوبڕا خانم: نا وەاڵ! جا بۆ کاری وا بکەن

حەسەنی قازی: مەشڕووب ئازاد بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: هەمیشە ئازاد بووە، زەمانی کوردی

حاجــی قــادری ئیفتیخاری:ئەلئانیــش ئــازادە، بــۆ خۆیــان کشمیشــی دەکــڕن دەیکــەن 
بــە ئارەق.ئەلئــان لــە مەهابــادێ زۆرە.

حاجــی کوبــڕا خانــم: قازیــی محەمــەد دە عەینــی حــاڵ دا کە ئینســانێکی  شــەرعی بوو 
زۆر زۆر تێگەیشــتوو بــوو، یانــی زۆر لەوانــەی کــە ئەلئــان ئەمــن و ئەتــۆ و یەکــی دیکــە فکری 
لــێ بکاتــەوە قــووڵ بیــن بــوو، نوکتەســەنج بــوو. ئەمــن پێــم وایــە ئەگــەر کــوڕی خــۆی کــە 
کــوڕی ڕەشــە لــە کنــە خــۆی مەشــڕووبی خواردبــاوە مانیعــی نــە دەبوو بــۆ؟ چون ئینســانێک 
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بــوو تــێ دەگەیــی، ئەممــا خــوب ........... ..................  ............... ..............وەلی 
لەبــەر ئێحتیڕامــی وی  لــە کــن وی نەیــان خواردوەتــەوە دەنــا وەنەبــێ مەســەلەن ئــەو مەنعی 
کــرد بــن بڵــێ مەخۆنــەوە.  ......   .......   .........   ئینســانێکی زۆر زیــرەک بــوو. هــەر لە 
قیافــەی را خەڵکــی دەناســی ئــەو کابرایــە چۆنــە چــۆن نییــە. ... ..........  .................. 

 ....... ................  ..................

ئەمیــری حەســەنپوور: کوبــڕا خانــم لێــرە خەبەرێکــی تێــدا ژمــارەی ٢٤، ٢٢ی ڕشــەمەی 
ــە ئەنجومەنــی فەرهەنگــی کــورد و شــووڕەوی« ڕۆژی  ــان ل ســاڵی ١٣٢٤ » کونفڕانســی یای
جومعــە ١٧-ی ١٢-ی ٢٤ لــە الیــەن یــای پێشــەوای کوردســتان کونفڕانســێک بــۆ بیــر ئاچــغ 
بوونــەوەی کۆمەڵــەی ژنانــی کوردســتان لــە یانــەی فەرهەنگــی کــورد و شــووڕەوی گیــرا لــەم 
کۆنفڕانســە دا ژمارەیەکــی زۆر لــە یایەکانــی ئەندامەکانــی کۆمیتــەی مەرکــەزی و ئامــۆژگاران 
و شــاگردانی  مەدرەســەی کچــان و کارگەرانــی حیزبــی دێمۆکــڕات و ئیداراتــی حکوومەتــی و 
توجــار و کەســەبە بــە پێــی بانگهێشــتنێک کــە لە پێشــدا کــرا بــوون حازر بــوون. دە پێشــدا 
ــە بابــەت ئەهەمییەتــی خوێندنــی ژن و کــچ و پێشــکەوتنی  یــای پێشــەوای کوردســتان ل
ئیتیحادییــەی ژنانــی شــووڕەوی و پێویســتی شناســایی دەگــەڵ وان ]نوتقێکــی[ ئیــراد کــرد. 
ــان  ــق و خیتابەی ــی دی نوت ــاگردان و یایەکان ــۆژگاران و ش ــە ئام ــی زۆر ل ــە عیدەیەک دوای
خوێنــدەوە. کۆنفڕانــس لــە ســاتی ٢-ی پــاش نیــوەڕۆ گیــرا بــوو لــە ســاتی ٥ دوایــی هــات« 

هیچــت وەبیــر دێ ســەبارەت بــە وەی لــەو ئەنجومەنــی کوردســتان و شــووڕەوی؟

حاجی کوبڕا خانم : ئەسڵەن نازانم لە کوێ بوو لە بیرم نییە.

ئەمیری حەسەنپوور: کەس لە تەڕەف شووڕەوییەوە لەوێ نەبوو؟

ــە بیرمــە هاتنــە  ــەڕەف شــووڕەوی ڕا جارێکــی ل ــە ت ــم: فەقــەت ل ــڕا خان حاجــی کوب
ــەڵ  ــم عەزیمــی دەگ ــان خان ــان کوتی ــدارەی ڕا ناردی ــە ئی ــات، ل مەدرەســەی نەقاشــێک ه
شاســوڵتان خانمــێ  ] مەبەســت شاســوڵتانی قــازی کچــی میــرزا وەهابــی قــای یــە ح.ق.[  

ــەر کا.  لیباســی کــوردی دەب

حەسەنی قازی: شا سوڵتانی فەتتاحی قازی
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ــە خــۆی  ــەر کا، زێــڕ و شــتیش ل ــم: بەڵــێ، لیباســی کــوردی دەب ــڕا خان حاجــی کوب
بــدا نەقاشــێک دێ عەکســیان لــێ هەڵدەگــرێ لــە ڕۆزنامــەی دەخــا. وا بــوو ئەمــە لیبــاس و 
شــتمان لــە بــەر کــرد و هــات. ڕۆژ بــوو هــات ئیــدی پێنــج شــەش دەقیقــان عەکســی لــە 

مــن و شاســوڵتانی کێشــا و دوایــە دە  رۆزنامــەی دا چاپیــان کــرد.

ئەمیری حەسەنپوور: یانی عەکسیان کێشا

حاجی کوبڕا خانم:  نە عەکس، نەقاشی ، نەقاشی

ئەمیری حەسەنپوور:  نەقاشی چاپ بوو لە ڕۆژنامەی دا؟

حاجی کوبڕا خانم: بەڵێ چاپیان کرد لە ڕۆزنامەی کوردستان دا.

ئەمیری حەسەنپوور: ئەمە ئەوەمان نێ، ئەو شومارەمان نێ.

حاجــی کوبــڕا خانــم: بەڵــێ. عەکســی مــن و ئــی شــا ســوڵتان خانمــێ. کاوی زێــر و 
گــوڵ و قەتــار و مەتــار و .... هەمــوو شــتێکمان لــە خۆمــان دا. 

زاگرۆســی خوســرەوی:دە نێــو یەکێــک لــە واندا نێــوی محەمــەدی شاپەســندی تێدایە 
بــە نێــوی کارگەرانــی چاپخانــەی لــەوێ قســەی کــردووە. ئــەو نوێنەریــان بووە. 

حاجی کوبڕا خانم: لە چاپخانەی؟

زاگرۆسی خوسرەوی:بەڵێ

حاجی کوبڕا خانم: ئائا لە چاپخانەی کاری دەکرد

حەسەنی قازی: ئەوە کوڕی کێی پێ دەڵێن محەمەدی شاپەسندی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: کــوڕی وەســتا... شاپەســندی. بابــی خەیــات بــوو، لــە ترســی 
ســەربازێ هــەاڵت چــۆ عێڕاقــێ 

حەسەنی قازی: ئەندامی کۆمەڵەی ژێکاف و ئەوانە نەبوو؟
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حاجی کوبڕا خانم: وەاڵهی ئەوەی نازانم ئیتیالعاتێکم لە بارەیان دا نییە.

حەسەنی قازی: خزمایەتی لەگەڵ زەبیحی هەیە هیچ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئەمــن کۆمەڵــەی ژێــکاف ئــەوەی کــە مــن بزانــم کێــی تێــدا بــوو 
میــرزا ســەدیقی خۆمــان بــۆ 

حەسەنی قازی: سەدیقی؟

زاگرۆسی خوسرەوی: حەیدەری

حەسەنی قازی: فەقێ ساڵحی

حاجی کوبڕا خانم: سەدیقی حەیدەری

حەسەنی قازی: حەیدەری نا، نیوی ماڵەکەیان چییە؟ ماڵە کێیان پێ دەڵێن؟

حاجی کوبڕا خانم: بابی ساالری

حەسەنی قازی: دەزانم بەاڵم بە چ مەشهوورن؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: ماڵــە حاجــی ســاڵحی فەقــێ محەمــەدی. حاجــی ســاڵحی فەقــێ 
محەمــەدی. ئــەو جارەکانــە ماڵــە حوســێنی میکایلــی، بــە ڕەحمــەت بــێ میــرزا حوســێن  

دەگــەڵ بابــی مــن خاڵــۆزا و پــوورزا بــوو.

حەسەنی قازی: ئەوەی کە ڕئیسی چرای بەرق بوو لە ساباغێ ، ساڵحی مکایلی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: نــا ئامــۆزای وان، ئامــۆزای وان دەگــەڵ بابی مــن خاڵــۆزا و پوورزایە. 
کوتــی کاکــە عەبــا ئــەوە دەمانــەوێ جەلەســە و شــتی ســاز کەیــن و دەبــێ بێیــن ســوێندێ 
بخۆیــن و کەنگــێ دێــی  و ئەویــش کوتبــووی وەاڵهــی میــرزا حوســێن ئەمــن ئەهلی ســوێند 
خواردنــێ نیــم. ئەمــن ســوێندێ ناخــۆم ئەممــا هــەر کۆمەگێــک و هــەر  وانێکێکــی بتانــەوێ 
لــە تــەڕەف منــەوە ئەمــن لــە تــەڕف مــن ڕا چ دەبەخشــی بیبەخشــە، ئەممــا مــن ســوێندێ 
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ناخــۆم، بۆچــی ســوێندێ ناخــۆم ئەمــن کابرایەکــم جــار جــار ئارەقــێ دەخۆمــەوە مومکینــە 
بەعــزە حەڕەکاتێکــم لــێ ســەر بدا ناســخی ســوێندەکەی بــێ ئەمن ئــەوەی ناکەم. ســوێندێ 
ــە ســەر چــاوم ، هــەر  ــێ، ئەمــن ب ــە مــن ب ــان ب ناخــۆم ئەممــا هــەر ســەعاتێکی کارێکی
کۆمەگێکــی مادیشــیان بــوێ بــە ســەر چــاوم. وەاڵ ئیــدی میــرزا حوســێن ئیــدی نەهاتــەوە 
ماڵــە مــە وانێکــێ بــکا. میــرزا حوســینی مکایلی بــوو، ئیــدی حوســێنی زێڕینگەران کــە تێدا 

بــوو. میــرزا حەمەدەمینــی موعینــی کــە تێــدا بــوو، ئەوانــەم دەناســی. 

حەســەنی قــازی: میــرزا حەمەدەمیــن ئــەو دەمــی ژنــە عەجەمــی هەبــوو یــا هێشــتا 
نەیهێنابوو؟

حاجی کوبڕا خانم: دەو دەمیدا هێنای

زاگرۆسی خوسرەوی:پێش جمهووری؟ منداڵی گەورەی عەبدواڵیە

حاجــی کوبــڕا خانــم: پێــش جمهــووری، هــەر دەو گیــروداری جمهــووری دا هێنــای، کە 
هاتوچــۆی تەورێزیــان دەکــرد و دەهاتــن و دەڕۆیشــتن. ] پــێ دەکەنــێ[ ئەخــر ڕووســەکان 
لــە ماڵــە وان مێهمــان دەبــوون. ] دیــارە چــای بــۆ دا دەنێــن دەڵــێ: ناخــۆم بــە قوربانــت بــم. 

ح.ق.[ ڕووســەکان

زاگرۆسی خوسرەوی:ڕووس کە دەهاتن لە ماڵی

حاجــی کوبــڕا خانــم: میــرزا حەمەدەمینــی مێهمان دەبــوون و جــا حاجــەت ....  و ماڵی 
جیرانــان. جــا جیرانــەکان دەیانگــوت میوانوو هەیە، قازیــی محەمــەدی ....   ...... . 

ــە وا  ــۆی، وەنیی ــردی خ ــە دەســت و ب ــووە ب ــازا ب ــی زۆ ئ ــەو پیاوێک ــازێ: ئ ــەنی ق حەس
ــهوورە مەش

حاجی کوبڕا خانم: میرزاحەمەدەمین؟

حەسەنی قازی: بەڵێ
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حاجــی کوبــڕا خانم: وەاڵهی زۆر ئینســانێکی بــە تەکەبور و بــە هەوا بوو، زۆر ئینســانێکی  
لــە خــۆ دەرچــوو بــوو بــە ڕەحمــەت بــێ. ئەممــا ئیــدی خــوب خــوب پەزیرایــی دەکــرد لــە 
مێهمانەکانــی. پەزیرایــی دەکــرد لــە مێهمانەکانــی. ئەمــن بــۆ مەســەلێکی کارێکــم پێــی بوو 
ــوو  ــەر وەک ــم . ه ــە دەچ ــوو ک ــەرم دا ب ــش خەب ــوو ئەمی ــی هەب ــان دااڵن ــووم. ماڵەکەی چ
شــایەک، قیافێکــی شــاهانەی بــۆ مــن گرتبــوو. ئیــدی هــەر لــە دەرکــی دااڵنــێ قســەکانم 
پــێ کــوت و کوتــم خــودا حافیــز. کوتــی نــا نــا مــەڕۆ بچــۆ ژوورێ. کوتــم وەاڵ ناچمــە زۆورێ 
کوتــی هــەر دەبــێ بچیــە ژوورێ. ئەگــەر چوومــە ژوورێ لــە حەســارێ زارا خانــم میوانــی بوو. 

بەڕێکیــان ڕاخســتبوو دانیشــتبوون  زەری خانــم تــازە بــووک بــوو بــە ئیســتیالح

حەسەنی قازی: زارا خانم لە ماڵە کێیە؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: زارا خانــم خوشــکی خورشــید خانمــی  ژنــی حاجــی عەبــای 
چەڵەبــی یــە. ئەوانــە  کچــی قالــە ســووریان پــێ دەکوتــن. قالــە ســوور تونگچــی  حەمامــی  

....  ئــەو  .... خورشــید خانمــێ ..... ســەرداری

حەسەنی قازی: سەرداری بۆکانێ

حاجــی کوبــڕا خانــم: ســەرداری بۆکانــێ. ژنــی میرئاخــوڕی خــۆی بــووە. بــە قــەراری 
قســەی خەڵکــی وەکــوو دەگێڕنــەوە عاشــقی بــووە و میرئاخوڕەکــەی خــۆی لــە بەیــن بــردووە 
ــە  ــی ســەرداری ی ــە خوشــکیان ژن ــەوەی را کــە ئەوان ــارە کــردووە. جــا ل ــەو خانمــەی م ئ
ســێ خوشــک دەبــن قالــە ســوور کــە دەمــرێ خورشــید خانــم ئەوانــە دەباتــە کنــە خــۆی 
و دوایــە ئەگــەر ســەردار دەمــرێ دێتــە ســاباغێ، دێتــە ســاباغی مێــرد بــە میــرزا ســوڵتانی 
ســوڵتانیان دەکا بــرای میــرزا مســتەفای ســوڵتانیان. زێــر و پــووڵ و ماڵێکــی زۆر دێنــێ ئــەو 
دوو خوشکانەشــی دەگــەڵ دەبــێ یەکیــان زڵەخــا دەبــێ خــات زڵەخــا ژنی حاجی مســتەفای 
جەفایــی یەکیــان ئــەو زارا خانمــە دەبــێ کــە میــرزا حەمەدەمینــی موعینــی دەیخــوازێ. وەاڵ 
ئیــدی دوایــەش ئەگــەر میــرزا ســوڵتانی وەیــس ئاغــای ئەمــری خودای کــرد لەویــش منداڵی 
نەبــوو، مێــردی بــە حاجــی عەنــدواڵی چەڵەبــی کــرد ئــەو ئەفســەرەی بــوو. ئەفســەر کــە 
مێــردی بــە وانێکــێ کــرد، بــە کــوڕی میــرزا محەمــەدی شــەریفزادە. ئــەوەی کــە  کوتیــان 
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کوڕەکــەی دەگــەڵ جمهــووری ئیســالمی کارێ دەکا. ....  بێــوەژن دانیشــتۆ کــە مێردەکــەی 
مــرد. زارا خانمیــش کــە مــاوە. زڵەخــاش مــرد و هــەر زاراخانــم مــاوە. 

حەســەنی قــازی: باشــە ئەگــەر وا بــێ ئــەو  زەمانــی کــە کۆمەڵەی ژێــکاف هەبــووە پێت 
وا نییــە ژنێــک لــە ژێــکاف دا عوزوییەتــی هەبــوو بێ؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: فکــر ناکــەم. مەگــەر خەجیــج خانمــی مەجــدی زانیبێتــی کــە 
میــرزا ســەدیق پێــی کوتبــێ.

حەسەنی قازی: بەاڵم بۆخۆی عوزو نەبۆ!

ــم: نازانــم پێــم وا نییــە. ئەڵبەتــە ئەمــن بەوەیــڕا زانیــم کــە میــرزا  ــڕا خان حاجــی کوب
ســەدیق  دەگەڵــە، ڕۆژێکــی ئــەو پــەری یــەی لێرەیــە پــەری حەیدەری منــداڵ بــوو هێنابوویە 
مەدرەســەی پێشــبەندێکی دەبــەر دا بــوو  » ژێ یەکــە و کافێــک » لــە ســەر وانێکەکــەی، لە 

ســەر پێشــبەندەکەی نووســرا بــوو  چنــی بوویــان.  

حەسەنی قازی: ئەو دەمی پەری لە دایک ببوو؟

حاجی کوبڕا خانم: ئائا، پێڕەلۆک بوو وەک ئەو نەوەی من 

حەسەنی قازی: پێم وانییە پەری بووبێ

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەوە چــی لــە ســەر نووســراوە ئەمنیــش کوتــم خانــم مەجــدی 
کوتــی هــا. کوتــم ئــەوە زۆر جــوان چنــدراوە ئــەوە چییــە؟ کوتــی نازانــی ئــەوە چییــە؟ کوتــم 
نــاوەاڵ. کوتــی ئــەوە پێــت ناڵێــم کوتــم وەاڵ پێــم بڵــێ. کوتــی وەاڵهــی پێــت ناڵێــم. چــون 
ئەتــۆ نازانــی. کوتــم بــە خــواڵی نازانــم چییــە. کوتــی ئــەوە کۆمەڵــەی ژێــکاف پێــک هاتــووە 

ئــی کوردانــە، ئەوەشــم بــۆ کوڕەکــەم یــا کچەکــەم چنییــەوە.

حەسەنی قازی: دەبێ بۆ کوڕەکەی بێ.

حاجی کوبڕا خانم: ئەوەش عەالمەتی وییە، کۆمەڵەی ژ.ک



وتووێژ لەگەڵ کوبڕا عەزیمی

93

ئەمیری حەسەنپوور: بە التین بوو یا بە ژێی عەڕەبی!!

حاجی کوبڕا خانم: بە ژێ ی خۆمان، هەر ژێ و کاف بوو ئا

ئەمیری حەسەنپوور: هەر ژێ و کاف؟

ــرزا  ــڕا زانیــم کــە می ــا. جــا مــن لەوەی ــوو ئ ــم: هــەر ژێ و کاف ب ــڕا خان حاجــی کوب
ســەدیقیش تێدایــە. شــایەدیش خانــم مەجدیــش عوزوییەتــی هەبــوو بــێ ئەممــا نەیکوتــووە 

لــە کنــە مــن. شــایەدیش ئــا.

ئەمیری حەسەنپوور: منداڵەکە لە بیرتە چەند ساڵە بوو؟

ــاوا ] مەبەســتی لــە  ــم: وەاڵهــی هــەر وەکــوو ئــەو کچــەی مــە  ئ ــڕا خان حاجــی کوب
نەوەکــەی کچــی کاک ســەالحە کــە لــە دیوەکەیــە و لــە کاتــی چاوپێکەوتنەکــە دا چەند جار 

دەنگــی لــە نەوارەکــە دا دەبیســترێ. ح.ق[ ســاڵێک ئــاوا.

ئەمیــری حەســەنپوور: ســاڵێک ئــاوا، ســاالر بــووە. چــون ســاالر پێــم وایــە موتەوەلیــدی 
١٣٢٢ ە، هــاو تەمەنــی منــە. 

حاجــی کوبــڕا خانــم: مومکینــە، مومکینــە هــەر ئــەو بــوو بــێ. جــا جارێکیش شــۆخیم 
ــۆ مــەش نابــەن؟  دەگــەڵ کــرد هــەر دەچوونــە میتینگــێ کوتــم ئــەرێ خانــم مەجــدی ب
هــەر بۆخۆیــان دەچــوون کوتــم ئــەرێ خانــم مەجــدی بــۆ مــەش نابــەن؟  بــۆ مەدرەســەی 
نابــەن؟  دوایــە کوتــم  وەاڵهــی بریــا بمزانیبایــە ئــەو هەڵپــەڕ هەڵپــەڕە چــی لــێ پەیــدا دەبێ. 
زۆر ناڕەحــەت بــوو بــەو قســەی، ئــەو قســەی هــەر پــێ نەکوتمــەوە هیــچ دەنگــی نەکــردەوە 
هەتــا کۆمــاری کوردســتان خــەالس بــوو میــرزا ســەدیق هــەاڵت و خانــم مەجــدی خەریکــی 
زێــر فرۆشــتنێ بــوو بچــێ وە دوای میــرزا ســەدیقی کــەوێ بــۆ عێڕاقــێ. دوایــە کوتــی خانــم 
ــوو بــە  ــا ! پێــی کوتــم ئەگــەر وانێــک پێــک هــات و قــازی ب ــا، ئەهــا ن عەزیمــی کوتــم ئ
پێشــەوا و ئەوانــە کوتــی ئەتــۆ ڕۆژێکــی قســێکت بــە مــن کوت ئەممــا ئەمــن جوابــم نەدایەوە 
ئەممــا ئەلئــان جوابــت دەدەمــەوە ئــەو هەڵپــەڕ هەڵپــەڕە ئەوەی بــە دواوە بــوو دیتووتــە  قازی 
بۆتــە پێشــەوا. کوتــم ئەلحەمدولیــال خــۆ مــن زۆرم پــێ خۆشــە وەنەبــێ پێــم ناخــۆش بــێ. 
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دوایەکانــێ ئەگــەر میــرزا ســەدیق هــەاڵت بــۆ عێڕاقــێ و زێــڕ و شــتی دەفرۆشــت ڕۆژێکــی بە 
خەمییــەوە چــووم کوتــم چ دەکــەی خانــم مەجــدی دەڵێــی چــی، چ کارێــک لــە دەســتە من 
بــەر دێ، چ کۆمەگێــک؟ کوتــی وەاڵهــی، دەگریــا، قەتارەکــەی فرۆشــتبوو بــە مەجــدی کــە 
پووڵەکــەی بداتــێ و بچێتــە عێڕاقــێ کوتــی ئەلئــان ئــەوە قەتارەکــەم پــێ فرۆشــتۆ  پووڵەکەم 
ــرزا ســەدیقی  ــی وەدوای می ــە عێڕاق ــافیرم دەڕۆم دەچم ــش ســبحەینێ موس ــێ ئەمنی نادات
دەکــەوم. کوتــی لــە بیرتــە ڕۆژەکــەی کوتــم ئــەو تەقــە تــەق و نازانــم چییــە چــی لــێ پەیدا 
دەبــێ ئەمنیــش کوتــم ئــەوەی لــێ پەیــدا دەبــێ ئاخــری قســەکەی تــۆی لــێ پەیــدا بــوو. 
ئــەوە ئەلئــان بەدبەخــت بــووم ئــەوە دەبــێ بچــم بــە دوای ویــدا. دوایــە ئەگــەر ســاالر هەاڵتــە 
عێڕاقــێ کوتــی لــەو الی بــە دوای بابــی دا چــووم ئەلئــان بــە دوای کــوڕێ دا دەچــم. وەاڵهی 
فەقیــرە خانــم مەجدیــش. ئەلئــان ئەوە بــە دوای کــوڕێ دا دەچــم، دەی کوتــم کار نییە خواڵ 
چاکــی نــەکا، چــا دەبــێ ئینشــااڵ. ] حاجــی کوبڕا خانــم دیــارە ڕوەوە پرســیارکاران دەڵــێ: ئەو 

میوەیــەش بــۆ خواردنــێ دانــدراوە نــە بــۆ . ح.ق[

حەسەنی قازی: ویڵما خانم و وان هیچیان نەماون پێت وایە؟

حاجی کوبڕا خانم : با ماوەزر خانم  ماوە خانم .... دیبووی لە ئیسرائیلی. 

حەسەنی قازی: ئێستا لە ئیسراییلە ماوزەڕ خانم؟

حاجی کوبڕا خانم: ئەی چۆن ئەرێ وەاڵ

حەسەنی قازی: ماوەزر خانم، سەلتەنەت خانمی داودی یش ماوە؟

حاجی کوبڕا خانم: ئەڕێ وەاڵ، ئەویش ماوە

حەسەنی قازی: ئەی ئەو خانمی خەجیجی چ سووری

حاجی کوبڕا خانم: خەجیجی بابە سووری ئەو نەماوە

زاگرۆسی خوسرەوی:تازەگی فەوتی کردووە
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حەســەنی قــازی: ڕەعنــا خانمیــش ئــەوە لێرەیــە [دیــارە ئــەوە دیســان تەماشــای وێنــە 
دەکــەن. ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم: ڕەعنا خانمیش ئەوە لێرەیە 

حەسەنی قازی: ماوزەڕ خانم و وێلـمە خانم خۆ ....

حاجــی کوبــڕا خانــم: ویلمــەم لــە تارانــێ دیتــەوە. تــازە کوڕەکــەی من ئیعــدام کــرا بوو.
] ســارمی ئیفتخــاری کــوڕی یــای کوبــڕای عەزیمــی لــە ئاوریلــی ١٩٨٢ لــە ســنە بە دەســتی 

جەالدانــی جمهــووری ئیســالمی ئێعدام کــرا. ح.ق[

 ژنەکــەی ســەرهەنگ موشــیری کــە ئــەو ئەمــرێ خــودای کرد بوو، ســارمیش تازە شــەهید 
کــرا بــوو  کوتــی وەاڵ لــە مەدرەســەیەکی ئەرمەنیــان کار دەکــەم ژنێکــی لێیە بە نێــوی ویڵمە 
خانــم. لەمنــی پرســیوە ئەتــۆ خەڵکــی کوێــی کوتوومــە خەڵکــی مهابادێــم ئەویــش کوتوویــە 
ئەخــە ئەمنیــش خەڵکــی مهابادێــم.  کوتوومــە جــا ئەتــۆ چــون خەڵکــی مهابادێــی، کوتوویــە 
ئەمــن نــەوەی دوکتــور وێنەتانیــم  باپیــری مــن چەنــد ســاڵ لــەوێ دوکتــور بــووە ئەمــن 
لــەوێ لــە دایــک بــووم. ئەمــن خانەوادەیەکیشــم لــە بیــر مــاوە بــە نێــوی عەزیمــی ئەتــۆ 
دەیانناســی؟ ئەویــش کوتبــووی کێهــە عەزیمــی؟ کوتبــووی کوبــڕا خانــم دەگەڵە مــن هەمکار 
بــوو، خوشکێکیشــی هەبــوو نێــوی زارا خانــم بــوو مێــردی بــە ماڵــە میــرزا ســەعیدی قــادری 
کــرد، ئەمــن جوانــم کــرد. کوتبــووی ئــەوە خزمــی مێردەکــەی منــن و ئەلئانیش کوبــڕا خانم 
ئــەوە لێرەیــە کوڕەکــەی شــەهید کــراوە و سەرەخۆشــی ویــش بــووە. ئەویش مێردەکــەی مرد 

بــوو و ئەگــەر چــووم لیلــی خانمیــش مابــوو، لیلــی خانــم زۆر پیــر بــووە 

حەسەنی قازی: لیلی خانم خوشکێتی؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: لیلــی خانــم دایکێتــی دایکــی ویلمــە خانمــێ یــە، ژنــی دوکتــور 
وێنەتانــی. لیلــی خانــم زۆر پیــر بــووە زۆر گریایــن. .....  .... 

حەسەنی قازی: ئەی باشە ئەو کابرای عەکاس چییان بوو؟
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حاجی کوبڕا خانم: بابی بوو، بابی ویڵمە خانمێ بوو 

زاگرۆسی خوسرەوی:وێنەتان

حاجــی کوبــڕا خانــم: وێنەتــان باپیــری بــوو، بابــی دایکــی بــوو. بابــی خــۆی پەرویــز بوو 
عــەکاس بــوو. ] مەبەســت ڕەحمەتــی پەرویــزی ســەیادیان ە کــە بەشــێکی زۆر لــە وێنەکانــی 
ســەردەمی جمهــووری کوردســتان ئــەو گرتوویــە و لــە ســاباغ لــە ســااڵنی دوای کۆماریش لە 
کاروانســەرای ســەید عەلی خوســێنی عەکاســخانەی هەبو. ح،ق[  دوو براشــی هەبوو دەهاتنە 
ســاباغێ خوســرەو و فیــرووز . هاتنــە ماڵــە عەلــی ســەدیقی ] لــە پەراوێــز دا حەســەنی قازی 
و زاگڕۆســی خوســرەوی و ئەمیــری حەســەنپوور باســی کووچــەی وێنەتانــی دەکــەن یەکیــان 

دەڵــێ هــەر ئــەو کووچەیــەی ماڵیــی قــوم قەلعەیی تێــدا بــوو. ح.ق[ 

وەاڵ ئیــدی لــەوێ گەلێــک بێچــارە گریــا، مێردەکــەی ســەکتەی کــرد. لــە تــاو ناڕەحەتــی 
خۆیــان، جــا ئــەوێ شــەوێ چوویــن بــەرق نەبــوو شــەمعیان هــەڵ کــرد بــوو. بەدبەختێکــی 

زۆر

حەسەنی قازی: خانم شووجاعیش نەماوە وەنییە؟

حاجی کوبڕا خانم: با ماوە خانم شوجاعی. 

حەسەنی قازی: کچێکی لە ئەڵمانێ یە ؟

حاجی کوبڕا خانم: کجێکی لە ئەڵمانێ یە، یەکی نارد بۆ وانێکێ بۆ

حەسەنی قازی: ئەو داودیانەی وێ کێن؟ ئەخر ئەویش داودی یە

زاگرۆسی خوسرەوی:ماڵە حاجی مام وسوویان پێ دەڵێن 

حاجــی کوبــڕا خانــم: مێــردی خانــم شــوجاعی یــە. ماڵــە مــام وســووی قەســاب، ماڵــە 
حاجــی مــام وســووی قەســاب. ئەویــش کچێکــی نــارد بــۆ محەمــەدی مەعرووفــی



وتووێژ لەگەڵ کوبڕا عەزیمی

97

حەسەنی قازی: نا، ڕەحمان

حاجــی کوبــڕا خانم: نــا محەمەد، کــوڕی حاجــی ســڵەمان ئاغــای -----]دیارە تەماشــای 
بڕاوەیەکی ڕۆژنامەی کوردســتان دەکــەن. ح.ق[

حاجی کوبڕا خانم : دایکی حوسێنی

ــە  ــەری. دوای ــای زەرگ ــە، ڕەعن ــرەوی: دایکــی خوســێنی زێڕینگەران ــی خوس زاگرۆس
ــێ.  ــە مــام ئەحمــەدی ئیالهــی ب ــی ماڵ ــێ ژن ــەوەش دەب ئامینــەی ئیالهــی ، ئ

حاجی کوبڕا خانم: ئامینی حاجی ئەاڵیە ، خوشکێتی ، دایکی  هیندی

زاگرۆسی خوسرەوی: دایکی ئاغای هیندی ئەوەی قازیی دادگوستەری بوو؟

حاجی کوبڕا خانم: ئا

زاگڕۆســی خوســرەوی : دایکــی وانــە. دوایــە ژنێکــی دیکەشــی تێدایــە بە نێوی ســەدیقەی 
وەلیزادە

حاجــی کوبــڕا خانــم: ئــەوە ژنی میــرزا حەســەنی وەلیــزادە بــوو، حــەزی لە مەحمــوودی 
دەکــرد، میــرزا حەســەن تەاڵقــی دا مێــردی بــە مەحمــوودی کرد. 

حەسەنی قازی: ئەوەی کە وەزیر بوو وا نییە؟

حاجی کوبڕا خانم: کێهە وەزیر بوو؟

حەسەنی قازی: مەحموودی وەلیزادە وەزیر نەبوو؟ وەزیری کەشاوەرزی

حاجی کوبڕا خانم: با، با !  مەحموود برازای ... خزمی ...

زاگرۆسی خوسرەوی:ئەحمەدی وەلیزادە

حەسەنی قازی: نا، مەحموود
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حاجی کوبڕا خانم : مەحموود 

زاگرۆسی خوسرەوی:ئەخر ئەحمەدی وەلیزادەش وەزیر بوو.

حاجــی کوبــڕا خانم: مەحمــوود. ئەحمــەدی وەلیــزادە وەزیــر نەبــوە. ئەحمــەدی وەلیزادە 
ــەوان  ــەزاز بوون ئ ب

زاگرۆسی خوسرەوی:نێوی ئەو سێ ژنەی تێدایە

حاجی کوبڕا خانم: سەدیقە خانم

زاگرۆسی خوسرەوی:بەڵێ سەدیقە خانمە و 

ــم: جــا ســەدیقە خانــم ئەگــەر دەهاتــە مەدرەســەی ئەکابیــر  بــە  ــڕا خان حاجــی کوب
ڕەحمــەت بــێ دەم گــوت کچــێ ئەخــر ئــەوە » واو » ە واو. دەیگــوت ئەخــر دەزانــم و وە ، 
و و. تــورک بــوو. ] ڕوو لــە حەســەنی قــازی[ وەک وەجیــا خانمــی نەنکــت قســەی دەکــرد. 

ــە ماوە مەلێحەخانمەک

حەسەنی قازی: ماوە مەلێحە خانم؟

حاجــی کوبــڕا خانــم: مەڵێحــە خانم مــاوە ئــا،  ســەرهەنگ جاوید مــاوە. ئێــران خانمیش 
چــۆ لەندەنێ. 

حەســەنی قــازی: ســەرهەنگ جاویــد مــاوە. ئێــران خانــم لــە ئەمریکایــە یــا لــە لەندەنێ 
؟ یە

حاجی کوبڕا خانم: لە لەندەنێ یە. کوڕەکانی لەوێن. 

]شــێکردنەوەیەک لــە ســەر ئــەو  ناوانــەی لــەو چەنــد پرســیار و واڵمــە دا هاتــوون. مەلیحە 
خانــم جاویــد خەڵکــی ورمێ

ــوو  ــۆژگاری مەدرەســە ب ــازی( و ئام ــد )ســەیف ق ــری وەجیهــەی جاوی خوشــکی پچوکت
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لەتــاران. ســەرهەنگ حەســەنی جاویــد بــرای وەجیهــە ئاجودانــی شــا و ئەندامــی ڕێکخــراوی 
نیزامــی حیزبــی تــوودەی ئێــران بــوو. لــە ســاڵی ١٩٥٣ کــە

ئــەو ڕێکخــراوە کەشــف بــوو ئەویــش وەک زۆر لــە هاوڕێیانــی بــە ســزای ئێعدام حوکــم درا 
بــەاڵم دوایــە حوکمەکــەی شــکا و لــە ســەر یــەک نزیکــەی ٨-٩ ســاڵ لــە زینــدان دا بــوو. 
ســەرهەنگ جاویــد ئــەو کاتــەی لــە ورمــێ ســەرۆکی ڕوکنــی دوو بــووە زۆر الوی کــوردی لــە 
زینــدان و زوڵــم و زۆری ڕێژیمــی پەهلــەوی ڕزگار کــردووە. غەنی بلووریان لــە بیرەوەرییەکانی 

دا باســی ئــەوە دەکا، ئێــران خانــم، ئێرانــی الهیجــی هاوژینی ســەرهەنگ جاویــد ە. ح.ق[

حەسەنی قازی: ئەگەر بابم مرد بوو لە ئەمریکا ڕا تەلەفۆنی بۆ کردم.

حاجــی کوبــڕا خانــم: لــەو فاســیلەی دا کــە بابــت لــە ڕووســییەی بــووە چەند جــار ئەتۆ 
ــت دیوە؟ باب

حەسەنی قازی: وەاڵ ئەمن .....

لێرە دا کاسێتەکە تەواو دەبێ و واڵمی منی ئاستە نەکردووە.




