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  ددییسامان خورشسامان خورش... ... ربال ربال یی فرهاد پ فرهاد پییرگرگ  هه م مییدوادوا
  
ان یرور مان پهیشتیرو نیشاع ستا بهیئ  رابردومان کهیژووم  لهی اوانهیپ  له و که رن ئهۆز
دورست کردون ۆان بیو بوختان رهۆناو نات و بگره راوهیگ نهان لیزست ریویکو پ ن وهیزان ده
ر   پنجا سال بهیقل هع به  کهی وشکانه شک مو ئهۆروو ب هم مخ هدک ناو ند جه  نمونه به
 مندال باز بالو یمانۆر ن که که ستا فرهاد تاوان بار دهۆ مامل به  وه نه که ر دهیستا بئ له
 یئابرو ان بی  الو مناره  قهیللک خه ر به رامبه به  کردوهییئابرو و ب وه کاته ده

 یگشت الم به ستا فرهاد ناناسم بهۆمام  وه کهینز هل  رجنده ر ژن من هه رامبه ر به رامبه به کردوه
ک  هی ێو دا نامه رهل که. نمیب ده یۆستو راست گۆل ن هه رو خاوه روه مان پهینشت یککورد به
  . روو  بخمهیکان ستهلو هه یک هی به

. ن که ش دهۆپ رده ن پهۆشخ چ ای ی که  گروپهی ن ئه که مندال باز ده ینوب ینکول  وانه بالم ئه
   ۆمر ئه ر له ک بهست سالنجا ش ردورنا پهۆژوو زمۆب وه مهر  بگهێو مه رتا گوتم ده سه کو له وه
  

  جاسوس به  وکاته ئه رد کهم رهیپ .1
  که شهۆسرخ  اوهیپ  س به کهیب  .2
   ی بارزانی ماله  بنهیعشا ژار به هه  کهیعشو  بهرانۆگ .3
  چاوش  ق بهیفۆر تیتاه .4
  رۆق خ رهعا ک به رهیحسن ز .5

  
و  دزو جرده به  شهیر مامه وه نهیش ورد بۆمر  ئهیزووم له  تر کهیزاران ندان و هه  جه وه

 یۆخ یرو رایب   ترهیک شاریخللک   جونکهزان ناب نه ش بهیلی هویبوار سستا رۆ؛مام
ا یکو چ وه  فرهاد پربال کهیرز  بهیر سه  ێو انهی ش دهۆمر وا ئه. رول ر هه سه  لهیربر ده
ن  قرکه یراست ت و قهی حقینگ  دهیو انهی ن ده  بکهیو  نهپ رزه  کوردستان بهیکان شه رکه سه
 ین سه  رهیتیر دور دابوو نه م رفتاره  ئهیئاست نگ نابن له دهی بۆمر  ئهی وه ام نهیدلن هک

ستا ۆتا مام ن ؛باههیربگر رابردو وه ند له  تاکو پهێنوسر ده وه ئهۆژوو بوابزانم م کوردانه
  . نیگر ان نهیزک ر ن نهیرگر وه یان لیلک و ماون که ک ئه  وهیزاران فرهادو هه
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