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  طؤران هةلَةجبةييطؤران هةلَةجبةيي... ... كيسةلَةكاين بةمهةن قوبادي لة دانيمارك نيشتنةوة كيسةلَةكاين بةمهةن قوبادي لة دانيمارك نيشتنةوة 
  

  له نی قوبادی همه بهسازی کورد  ما  سینه
   وه کانیه هره جوانه  بهچابووکی وتواناو ی ڕگه

کی ناوبانگ، زن کی مه یه تی پیگه توانیویه 
ری  نو هونه  لهوتن رکه  سه وڕزوچاک
   .ست بھنت ده خۆی به جیھانیدا بۆمای سینه
رکی  رهنه رده ک هه ته ر قوبادی له گه

ن و  مه  زه  وه، ین راورد بکه دا به جیھانی دیکه
 وت که رده ده، ین چاوبکه ڕهنی تدا مه ته
نی  مه می ته کی که یه  ماوه  لهن همه به

خرایی  وبه نکی زۆری بیوه مه مایدا زه سینه
نو   با له ئاستك ته یاندوه خۆی گه

   .کاندا جیھانیه ره رهنه ده
کات  ریان پده ن کا همه ی به ییه ما  سینه کنیکه و تواناوئامروته ئه  کهین وش بکه  بۆئه ب ئاماژه هاوکات ده
کار  مایی جیھانیدا به کی سینه رکۆمپانیایه  هۆیود یا هه ی له وه چاو ئه  له مه ژاروکه و هه زۆر ساده

   .هبرت ده
تک بۆ  سا{   بریتین له که،  یداکردوه ی په و ناوبانگه  ئه وه ی س فلیمیه ڕگه نھا له نی قوبادی ته همه به
   .}فن کان ده ه کیسه، تی دایکمَالکانی و گۆرانیه، کان سپه ستی ئه مه

تی   ڕۆژهه ی وهت تایبه مای کوردیدا به سینه ک بوو له یه وه قینه کان ته سپه ستی ئه فلیمی ساتک بۆ مه
  وه و ساته ر له  هه وه، ست هنا ده کاندا به  جیھانه ستیڤاه فه تی له ندین خه  جه و فلیمه ر ئه هه، گشتی به
کان بۆ  ستیڤایه  فه  لیژنه ندامکی زۆر له ئهک  وتوو هاوکات وه رکه رکی سه رهنه ک ده ن وه همه به
   .ستنیشان کرا کان ده وتووه رکه سه  نگاندن و دیاریکردنی فلیمه سه هه

 پاش  کات له مواری زاڕوکی کورد ده  بارودۆخی ناهه باس له }فن کان ده ه کیسه{ ن همه دووایین فلیمی به
ی   مایه ی توانی ببته وانی دیکه ک ئه وهش  م فلیمه ئه.  باشووری کوردستان دام له سی ڕژیمی سه ره هه
   .ماسازانی جیھان گران و سینه خنه نگاندنی ڕه سه رنج وهه سه

ر  سه  وتدا له40  هاوکات پتر له،  وه تی برده خشکراو خه ستیڤای فلیمدا په ندین فه  جه ی له وه ورای ئه
   .درت ما نیشانده کانی سینه شاشه

  
  
  خشرا  قوبادی بهی که فلیمه  بهران ینهتی ب  دانیمارک خه له

ستیڤای فلیمی  ک فه وه،  ماییه ستیڤای سینه ندین فه نی چه خاوه  ی که و وتانه  له ککه  یهدانیمارک
   .و ستیڤای فلیمی شه فه، ستیڤای فلیمی وتانی باکوور فه، مندان

 فلیم 150دا  ستیڤاه و فه له، جوو ڕوه به] و فلیمی شه[ ستیڤای مسادا فه ڕاستی مانگی نیسانی ئه ناوه له
   . نمایشکرا وه ه وت46 له
یان  که  گرنگه  دیاریکرابوو که ستیڤاه تک بۆ فه  خهند چه، کانیان بینی ر فلیمه  بینه37000مووی  هه به
   .وت که}فن کان ده له کیسه{ر فلیمی   به ران بووکه تی بینه خه
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م پدا  ک ئاماژه  وه ھنا کهست ده رانی به ندی بینه زامه  فلیم پتر ڕه10نھا  دا ته  فلیمه150و  نو ئه له
   .بوو نی قوبادی همه ی به که میان فلیمه که یه

میش فلیمیکی  تی سیه  خه وه، وت مریکی که رفلیمکی ئه گرانبوو به خنه تی ڕه  خه م که خاتی دووه
   . وه یابانی بردیه

کۆمپانیای دانیمارک بۆ [ئیدی ، وت رکه می به که تی یه فن خه کان ده ه ی فلیمی کیسه وه دووای ئه
. ماکانی دانیمارکدا نیشانبدرت  سینه تا له، بکت  و فلیمه بیاری دا ئه] یی ما کینی فلیمی سینه

ویش   ئه یه زنترین وزگه  مه که} دانیمارک ڕادیۆ { دانیمارک له فزونی له ته خشی ی په  وزگههاوکات
   . بکت که  فلیمه نیازه به
  

  . رگرتووه وه 70  کسپرس ژماره ترۆ ئه مه ی  ڕۆژنامه ودم لهو س ته م بابه ینی ئهبۆ نوس •
. ک کوردستان  نه دا ناوی ئراق هاتووه که ری فلیمه م هنه رهه  ناوهنانی وتی به له •

 دانیشتنکی  ن له همه  خودی کاک به  بت که و هۆیه ر ئه به ش له وه چت ئه پده
نوی  ک به کرت نه خش ده  په وه  فلیم به نوی وتانه  که وه ونیکردهفزۆنیدا ڕو له ته
  . مافمان خورا وه ته ک نه شدا وه  لره ریخست که ش ده مه ئه.  وه وه ته نه
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