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  دیی د تازه حمه ئه  ... وه  سویدییه ڕگانی له وه  ...زۆر ترسابوو، )دام سه (واسیندا کاتی هه له 
   سوید

  
  و ڕۆژه ی ئه رباره ده،   گرتووه دیکتاتۆریی) دام سه (دانی سداره  لهیی ڤیدۆ فیلمی  ی که گره و ونه ئه

 دوا  له، )دام سه ( چۆن دوێ که ئه
یتوانی  ه ن ئیترکاتی ژیانی

  . بن کانی هه چاوه
) دام سه (واسینی  کاتی هه له
، )سعودی لمه لی ئه عه(، دا
ک   دووری یه له،  ساڵ38ن  مه ته
 ڤیدۆ  به و ستاوه  ڕاوهتر مه

، )لی عه(. گرت ر ده سه  لهفیلمی
تی  ی حکومهمس گری ڕه ونه

وتنکدا   چاوپکه له،  عراقیه
، ت ده، )Newsweek(، ڵ گه له

 فیلمی  وه  نزیکه له، )لی عه(. ژیانیدا  لهشت  پیگه ترین رۆژه وره مۆ گه قامیدا ئه و مه و پایه  پله له
  . مرت  و دهوی ر زه بۆ سه وه بته رده دام به  چۆن سه  کاتکدا که گرت له ده

س   بیست کهورو پشتی ده له، ر مرد کسه  یهواسینیدا کاتی هه له، و چۆن ترسی ل نیشتبوو من بینیم ئه
، )لی عه(. واسرا دامی تیادا هه  سه  بکات که و ژووره وت باسی ئه نایه، )لی عه (م به. ، ستابوو ڕاوه
داو خۆی  کانی ده شی ته بینیم چۆن لهواسیندا   کاتی هه له، ستابووم ترک ڕاوه  دووری مه  لهمن، ت ده

  . وت که رچاو نه ک خونم به یه هیچ شوه م به به، کاند ته ڕاده
بت   عراق دهالنی گه،  ریه روه  نادادپه مه ئه.  بوو مه ی کۆتایی ئه  ملی و ووشه  خراوه که ی داوه وه دوای ئه

ک  وان وه م ئه به. نت یه ب من هیچ ناگه عراق به، دام حسن وتی سه. ن رگری بکه سی و به رهه به
  . ادار یرۆریست کردیان بهت
  

   رچاوه سه
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