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  باسدا بیشه  ... کالمیر
  
 Reclam ،Advertise ،ان واتای هه موو. هتد..پروپاگنده، هیعاید، غاتیته بلک ده به خشن ،

   .کداه زمان مهۆله ک
 ته رخان یۆان بی، رکراوهی و داگێوه رده گران و ته مه نت لی ژیکوپاگنده به شپ 

 ی مه شھوری مه الیته وه؛ وه کو کلکتنابته وه و لینابی لیۆ بێ هه ر کوۆ ب..کراوه
  !ھاتووهل
گه ، ده گاش یتهه تا به ئه نترن، یۆ خین به جۆی و ته له فزۆیادڕار و ڤۆژنامه و گۆڕ 

 ..ه کیگامه ۆ هه ر کیژانه ۆڕ یانیاندن و پروپاگنده ن؛ له ژیاگه ڕ ین سه رچاوه یوره تر
 سه ینه ا ویووداو ڕش یاسی سیدا بزره و باس تیژه و هونه ر ویه نیار الڤۆژنامه و گۆڕ
   .تناکر لی بابه تینۆنا بیئه گ، شاندانهی نۆ خۆا بیته ن، کخراو پارت و ریکۆر
دار ، ک نان خواردن ژه مۆ هه م بی کاتیک پشودانۆهه م ب، کشتخانه ته چیووده که ر 

واسراوه؛  هه ی ئه زه لیکوه ر به شۆراو جۆ جینه و نرخشتخانه که به و چیواریو د
 یه که یر خوارده مه ن ژیه که ی سه ر سنی به الم به رما..یه تیۆ خیان مافیکه ئه مه 

ت به ینره بکئ،  نوسراوهیله سه ر، لیمبۆتۆ ئیدۆن می تازه ترینه وبه ، به ر ده مت
ش یک ساتۆ بیرنه تدۆ میگامه ۆکه واته ک! له که ت ده بیمبۆتۆ ئی بردنه وه یخت
شه یشکت هه مت م ده ب.تت ده ته وۆک که خخود، ته وهیت بکه ۆر له خیت بناه

، ۆخیب [ یدا بژیله ناو، ه که بوون ناه که یسه رما، ته بی سه رمای زاخاویئالووده 
ک له به وۆت] . هتد..نهشکیب، نهسوتیب، نهڕدیب، له به رکه، سه فه رکه، خورهیل، کرهیب
رنه دۆ می له خه ونه کانیه داری سه رمایایکراو له ناو ده ری قورمشیگرامۆک له پرش
ش له یستیته قه رز بکه و قیر ن ئه گه ..تی ده که ێ په له قاژێوه ک ئه کته ر، دایت

  ! ده وهیین فایه به که متریئارادا
ئه وه ، وهبه هه مان ش، پیوان دوو ت نیکشب پیری سه ۆک بگایاریته یووده که ڕکه  

نده ئاگاو هه وه ستت ه، تاکانت به رچاو ده که ویمپانۆ زله کی پروپاگنده یۆ تابلینده 
   .تنکردنه که نامیاریله سه ر 

 ناو حه ۆ بیووتڕره به قوون یت و بش بۆشت به ماچه وه خ بنیوپاگنده ئه گه ر پ 
 به رچاوه یکاده ڕ ئافره ت تایکسس! ت؟ بی چیانیل شامبۆتۆ ئی بۆت، ینی کوزیکوز

 ۆه که له م بازاره بی کاالیشۆ خیه دار و خودیه و سه رمای سه رمای کاالیوه رگرتنسوودل
   .وپاگندهپ
 به ی و جڕته ناو بازاوه ده که و نوی به به رهه مێ نویلدۆ مێ نویکهه موو سا 
 یکه له جده و نون فۆناچار ک !هییش وه ک حه ز نیکچ شتی ه.ن له ق ده کاتۆ کیکا

 یک ساتۆب،  تازه تریک جوان و ده وروبه ری و جلێ نویلیمبۆتۆره ئۆ به م ج.نهبه کاربھ
 ۆت بن دویزگه ۆ خیانیوا؛ به ڕ کاته و له ته مه نت ده ..ۆگی سوپه رئت بهی ده بیکات

   .ته وهڕ ناگه نیسبه 
 بوون و ئه یرنه تدۆ میه کانییاریبوون له  پیژئاوا توشۆڕ یگامه ۆه تاک له کیۆهه ر ب

 تاک له م یاکه ڕاکه ڕچونکه ، یرنه تدۆست مۆ پۆوه نا بپ پاییراان به خیناغه ۆو ق
  ! ته وه به رز کرابیله دواوه چه رخه که ، ک ده چووسکلی بایداندان لیناغه دا له په ۆق
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ن یش و سه رکه وتووتراکڕش سه رنج یکه و سیرنه تدۆ می قوتابخانه یکیژۆوپاگنده لپ 
 هه ر ئه وه ش بووه .دایه داری سه رمایناغۆله ق، هی ئه و قوتابخانه ی ده چوویئه کته ر

نه ژ بی حه زو ئاره زوه کانۆتا هه ر که سه و ب، یتزاندار خی شاندنه وه وه هه یۆه
 و نه ت نه بۆن بۆ چ.. له ده ست بداینه وه تام و توانایپرسل، اری کار و کیڕناو بازا

   .ته وهی و بده یبگر،  ئه و هه موو خواستانهی به رگه یتوان
ه یقه به راڕ یستیوان ل نیاسی سیوپانده  پریڕن بازایشدا گه وره تریبژارن هه یله کات 
 سه یز زلھیتک ووندکه له ه، ڕته وه گه  ده که وی پارته کان به گه رمو گوریت

   .تڕده په الر تۆارد دیبژاردن له مل هه ی پروپانده یدا دراویه داریرما
 شه یووڕبه وو ڕ، یموکراسی دیرهاتن به خڵش له گه ینی ناویژهه التۆڕ ۆئه وا ئه م 
که له ، ته وه ده بیترندۆ می قوتابخانه یوپاگنده  پی گه رمیڕ بازایه کانۆپ

   .ده کاتکوردستانه وه ده ست پ
  


