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Olivengren Rahima Abdullah Hent PDF Bogen indeholder syv fortællinger om ofre for det tyrkiske angreb,
som fandt sted i januar 2018 i byen Afrin i Syrien. En by, der før angrebet var under kurdiske kontrol.

Fortællingerne blev fortalt af slægtninge til ofrene. To af fortællingerne har jeg selv skrevet, fordi ofrene er
nogle fra min familie, som levede i Afrin på det tidspunkt, angrebet fandt sted.

I begyndelsen af bogen er der en fortælling, der hedder "den daglige smerte". Her har jeg anvendt nogle sider
fra mine notesbøger, hvor jeg fortæller om min og mine forældres og brødres situation i Danmark, men
fortæller også om, hvordan situationen var for mange af vores venner og familiemedlemmer under

bombardementerne i Afrin.

Bogen har til formål at kaste lys over sandheden om det tyrkiske angreb på Afrin. En sandhed, som Erdogan
og de tyrkiske medier forsøger at skjule.
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