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ھشھ ــی باســمٛی(کاک ئھسعھد ھۆرامی) جھ ئھکاٛونتھکھو ٛوٛیشھنھ، ئچی ڕٛوانھ برادەرٛیو بھنا 

ٛیٛوە؟ٛوە کھردەب ندٛی چھنی پھیلٙواکھیم بھھھناسٛی کا ، ئینھیچ باسھکھن، بزانٙو شمھیچ ھامڕ  
ھ باس کۊ  ... 
 سا دووەسھڎ وە ، میرزای عھباس کۊڕو ، ئٻرانی سیاسی کھسایھتی) معتمدالدولة(  میرزا فھرھاد

تھرینھ وە ت بھ کۊتا یھکجاری بھ تاواش و کۊردستانی فھرماندارو و حاکم بھ کریان چ  و دەسھ
نییھکا بارۊ ئھردە  . 

ک پٻوایشۆ لوێ کھردو خٻرئامایشا سنھی شارو و کۊردستانی و خھ  . 
تی ھۆرامانی سانھک وەختھنھ چا  یاگ میرزای فھرھاد پھی ئینھیچ ، تھمامشاب ڕاوەبھری وۍ دەسھ

ی نھب وەشحا  . 
ی وەرو بھردە پھناش پھوکھتھی تان حھسھن و داوەت تاواش حاڵ بھھھر.  بھستھی چھم و فڕوفٻ  سو

تانیچ حھسھن ، دیوەخانی پھی کھرۊ ھۆرامی تھر کھ سۊ تدارا بھ نھڎاب ملش وە نی دەسھ  ، ئھردە
ڕا کۆت ھۆرامی چھکدارۍ ھھزار و وٻش  . 
م تان حھسھن نامھردانھنھ مۊئامھرێ جھ بھ وەو جی براکھش دووە و سۊ کۊشی کری  . 

 
 و دۊس کھ سازدۊ ئازێ چھکدارۍ ھھزار تاوانش ھۆرامی وەختھنھ ئھچا ، منا و سھرنج یاگ ئانھی
م.  کھرۊ پھی حسابشا دژمن وەل  
ک پیا ئیسات ن کۊردایھتینھ وەھمۆ سایھو چٻرو ھۆرامانی ئاز  ئینھیچ.  کوردییھکارە پارتھ دل پژگی

.کارەساتا  
 ( ئھسعھد ھۆرامی)

  



 
نۆوــخٙولھو ڕازٛوانی ھۆرامی ک، ئانا چا منیچ ماچو: تٙو چٛیش ماچی قوربان؟ ھبٛی زەڕوو ٛوەراٛوەر، ــب ری

و سوبھی تۆربۆیھنھو بھچایی و قاٛوەی دەمکریا ٛوە، دە کھسٛی کٙو نمھباٛوە، وەلیم پھی خٙولھو فٛیربیھو پا
یٛوی فرە ملٙوو بھشداری م ٛیٛوەو ــھی ھیچ خولـــم پـــکھرٙو، ٛوەلیم بھبٛی زەڕ نـزٛوانا تھری، بھزەڕو پٙو

  ، یھسنھو ٛوەشی مرماناونھدنی ٙونھو ڕٙو جھھانی زٛوانیۆ، مللھتیٛ ھۆرامی!، تٙو چٛیش ماچی قوربان؟ بھب
یھکاو ــک زاو زٛوانی مکھراو سھرو( مھراسیمٛی) تایبھتٛی ئھنجام مڎاو بھشداری بھ کھسی شارە ھمو کٙو

ھر ـــ، پٛیسھو ھٛوی قسھو باس مکھرا، ٛوەلیم ھۆرامیـــزٛوانھ کھیشا دٛواو جھبایسو دلٛینھشیھو ھھر زٛوانی
 مللھتیٛوٙو تھرٙو دنی سھڎ کھسٛیش پھی کٙو نمھباٛوە، ئھر سھڎیچ کٙوباٛوە پھنجاشا پھی مھخسھڎی تایبھی

!قوربان نڎٛی باٛوە؟! تازە ئا تاتھ مھردھمھڎارەنی ئاھھزار سھرٛوازە زیمھیا!!! ئیسھ تٙو ت   
تھر ٛواچـٛی: ئـھر کناچٛیم بڎەو ئاٛویھرە مھڎۆش بھ بھرو  ـٛی چـٛیـٛوە تازە ئا تاتـھ مـھرد ھـھکھ، جھ سـی سا

ھکاشھرە.  ھۆرامی، تازە ئا تاتھ مھرد ھھکھ، ھۆنیاکاو بٛیسارنیو سھیدی چڕٛی گٙوشو زاڕٙو
، ٛویٛ ــھژنــھڕوو بازاڕی دەنگو ھۆرامیٛویش ئــۆ پــازە ئا تاتھ مھرد ھھکھ، چیپھڕو بازاڕیۆ پھی ئت ش ــی

کو کام دەگاو ھۆرامانیھنی؟ تا ننھگٛیرٛی تا ٛوٛیش نھیاٛون الشو تا نھ ش خھ انٛیوو ـایخـش چـھردـھبـپھرس
ش ئاٛوی ن ھر پٛیسھو ـوری حـئیسھ جھ بازاڕەنھ بڎایچش چم ـٛوە، وەلیٛـ ھٛوەریـتٛیر قسھو باسش نھکھردێ د

ش چ ھو ئیڎی نمھخونچیا!!!ــھنی ڕەنگھو پھڕٛوەکـالٛیڎەی دوورۆ تھماشھ مکھرٙو، چون ڕەنگھو پھڕٛوەک  
تازە ئا تاتھ مھرد قوربان، ھھکھ سا ئھر چیپھڕوو ھۆرامانیۆ پـھی ئۆپھڕو ھۆرامــانی کــھسٛیو مھردێ، 

ٛوە لٛوٛینٛی پھرسھش، ئینھ جگھم ئانھیھ دەگا نزیـکھکٛی ئانھ چنڎ ڕیشچھرمٛیو پیا  ٛی بھنامٛی گردو دەگ ماقو
رە ھھکھ کھسھکھش چھنھ مھردەن.پٛیسھو ٛوارانی خروشیٛینٛی ملٙو ئادەگ  

 
ی نیاشا، ــــھڕوتــھفھنی پــجیای ک تازە ئا تاتھ مھرد قوربان ھھکھ، نامٛیش مھنھی بٛی، بھ تھشکٛیو مھرد 

اجمٛی، پھڕٛوٛی بٛی مانٛیشا دامــلھرە، جیای مھوالیــھسھلٛی، بھھـــۆنی الٛیـڎا بھردشا پــــھی جیای مۆجو ج
قی ٛیشا کٛوێ ملشھرەقھبرسانی، جیای تھ ، گرد وەسفٛیوو خاسھیش ئانھبٛی ھھکھ قارەمانیٛوی چھم نٛی، چھپ

پھی ٛوانا. جیای فاتٛیحای، ئھی ھین ھھرمھنھن قۆمو......ھینی!!!شا، نھتـھرس بٛی!!!  
  

ھکیٙورە.!  ئھر تاسھٛوای ئی ٛوەختھ بنٛویسو، ئاتاتھ مھرد، نھمن سرەٛوو نھ ئاڎ زینڎە بٙوٛوەو نھ ھۆرامی چ
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