
ن!؟ –تهبليغات   تهبليغات، ئهفرين و کۆ

ک جل وبهرگی سوور له بهر دەبيندرا،  وارەيهک ژن له تاران له مهيدانی فردەوسی ههموو ئ
کدا پرسياری ساز دەکرد، که ئهو ژنه  بوار شکی ههر ڕ هکان له م ژايی سا ڕاوەستانی ئهو ژنه به در

يه؟ بۆچی جل وبهرگی سووری لهبهردايه و بۆچی ههم کی دياريکراودا ک وارەيهک له کات وو ئ
تهوە؟  ن ندەرێ ماتڵ دەم   لهو

وارە دادەنيشت و  ک بهيانی ههتا ئ ک له تهنيشت تهپۆلکهيهک کهس ن مه له سهر کۆ له شارەکهی ئ
ژايی تهمهنی  ک به در نهيه ههموو ڕۆژ ب يان ڕۆژنهمهيهکی به دەستهوە بوو، ئهم و ههر دەم کت

يم دووبارە دەب   ووە. مندا

ک له ڕۆژان له گهڵ  نهی يهکهمدا دەريخست که ئهو ژنه ڕۆژ ن و به دوادەچوون به شو
ستا  رە ڕاوەستا ههر ئ ، ئه ل يدە نه له ناکاو دەزگيرانهکهی پ نه دەرێ، لهم شو دەزگيرانهکهی د

ته دوا ديداری ئهو دوو کهسه و چاوەڕوانی ههموو ڕۆژان، بهشکو دەزگيران مهوە، ئهوە دەب هکه د
تهوە!    بگهڕ

ه  ک له زانايانی ئايينی و زانستی شارەکهيه و کۆمه نهی دووههم دەريخست که ئهو کهسه يهک و
نهيه دووبارە کاتهوە. ک ئهم و ک ئهوی وادار کردووە ههموو ڕۆژ   مهبهست

چوو ههيه که زۆرجار پالکات به دەست له ناو بازاڕ دەگهڕێ، که له سهری  کی بهسا لهم شارە ژن
کان بوو به هۆی ئهوەی زۆر کهسی نو ژايی سا وسراوە" مهسيح ڕزگار کهرە" ئهم کارەی ئهو به در

  ديکه، پير و الو کچ و کوڕ بهر دەوام دووبارەی کهنهوە. "مهسيح ڕزگار کهرە"!

نن.  ق نه پرسيار دەخو نهی يهکهم و دووههم جگه له و و دەکهنهوە، و نه، ئيدە ب ههر س و
وکردنهوەی ئي ت، فهلسهفهی تهبليغات ب قاندن که له دووبارەبوونهوەدا بهردەوام دەب دە و پرسيار خو

نن.  ک دەه   پ
کوەرگرتن له ههموو  سهرجهم تهبليغاتی ئهمڕۆی جيهان بازرگانی، سياسی، دينی و ...به که

د ديايی له سهر ئهم بنهمايه هه شکهوتنهکانی تهکنيکی، زانستی، دەروونناسی، هونهريی و م ەسوڕێ پ
شکی مرۆڤهکان داگير دەکات.    و م

د بهر  کوو ئيدە دەکڕێ. مهک دۆنا ک له جيهانی ئهمڕۆدا کاال ناکڕێ، به وەک دەگوترێ هيچ مرۆڤ
ت، ئيدەيه، ترامپ بهر لهوەی  ر ب ت ئيدەيه، ويندۆز بهر لهوەی سيستهمی کامپيۆت لهوەی خۆراک ب

ن،  گوومان عهبدو ئوجه ، ئيدەيه، ب ک ب نهی کهس قازی محهممهد، قاسملو، بارزانی ههر کام و
ر، مارتين لوترکينگ، لۆتر، لهنين، مائۆ، دايکه  ئيدەکانن. ئهردۆغان، ئاتاتورک، ڕەزاشا، هيتل

نهی ئيدەکانن. زا،گاندی،ماندال، داالی الما ههر کام و   تر

ن و زۆربهی شارە گهورەکانی ئوروپا "ئهفرين" ئيدە بوو.  ن له شاری کۆ   دو
کی داگيرکراو، که له شهڕی ناو سووريه و  ت کی ڕۆژئاوای کوردستان، پارچهيهک له و ئهفرين شار
وە بهرن  کهکهی خۆيان ڕاپهڕين بۆ ئهوەی کاروباری خۆيان بهڕ شهڕی داعش ب زيان مايهوە و خه

زن.  منی و ژيانی خۆيان بپار   و ه

کی ئهم شارە له  رش له عهرد و ئاسمانهوە، خه ته بهر ه کی ديکه دەکهو ت اليهن سهرۆک کۆماری و
ديا و  کی جيهان و زۆربهی م هتان و خه ن و دەو دەرەتانی ئاسايی گهورە و بچووک دەکوژر ب
نن و تهنانهت  دەنگ دەم کخراوەکانی اليهنگری ئاشتی و مافی مرۆڤ، منداڵ و چی وچی ب ڕ

رشکهر دەکهن و به هاوپهيمانهکانی ک ننهوە، يان هاوکاری ه دەنگ دەم رشکهر ب وردان، له حاند ه
ک. ته سهر خه رش دەکر   چهکی ئهوان ه



گهر ئيدەی ئهفرين ئهم بهسهرهاتهی له پشته که لهسهرەوە باس کرا، دەب خۆپيشاندانهکانی ئيـمه چ 
کی ئهو وەک تاکه کهس و چ وەک دەيان ههزار کهس چی له خۆی بگرێ؟ دەب ئ مه چی به خه

ژيين که به شهقامهکانياندا دەڕۆين و له مهيدانهکانيان کۆدەبيننهوە؟ دەب چ زانياريی و چ  تانه ب و
کی ئاسايی بدەين؟ دەب ئيدەی  ديا، به حکوومهت، به پارلهمان، به حزبهکانيان و به خه ئيدەيهک به م

دی و  ، که باس له تراژ رانی و سهرەکی ئهم خۆپيشاندانه چ ب خۆڕاگری دەکات و مهترسی و
کی له سهرە؟ له پاڵ ئيدەی سهرەکی، ئيدەکانی گرنگی ئهم خۆپيشاندانه دەب چ  کووشتاری گشتی خه

  بن؟

ن بيندرا، "خۆ"پيشاندان بوو، به ب سناريۆ، به ٢٧ئهوەی ڕۆژی شهممه  ی مانگی ژانويه له کٶ
کی ناتهواو و به کهمترين ئيدە و به ئيدەی کخستن مانی  ڕ کی باشی کورد، ترک، ئا ک نهگونجاو. خه

ک لهوان درووشمی خۆيان له سهر کارتۆن نووسيبوو، "کۆتايی  ند بهشداری خۆپيشاندان بوون که ه
نن به شهڕی ئهفرين، ههناردنی چهک بۆ تورکيه ڕاگرن".    ب

مان  شوو ئهمجارە گرنگترين ڕاديۆ، تهلهوزيۆن و ڕۆژنامهکانی ئا چهوانهی پ بهشداری به پ
نهی خۆپيشاندانهکهی  WDRخۆپيشاندان بوون و تهنانهت  گای فهيسبووک ڕاستهوخۆ و له ڕ

ست، ڕۆژنامهی گرنگی شار کۆلنهر شتات ئانسايگه به پڕی باسی خۆپيشاندەنهکهی نووسيبوو،  ڕادەگو
ی  WDR5ڕاديۆی  کردبوو، کانا شترەوە بهردەوام باسی خۆپيشاندنهکهی دەستپ يهک، له چهند ڕۆژ پ
مان ئاوڕيان له خۆيشاندەنهکان دايهوە و ههر ئهوە دەريدەخات  RTLدوو و  هکانی ئا ک له کانا و زۆر

ستنی "ويست و  رشی تورکيا بۆ ئهفرين بوون و چاوەڕوانی ڕاگو مان دژی ه کی ئا ديا و خه که م
  خواستی" بيست ههزار خۆپيشاندەر بوون. 

گای ئهم خۆپيشاندانهوە چ و مه له ڕ نهوە ڕەوانهی ئ مان له شاری کۆ ديای ئا گای م کمان له ڕ نگهل
مهدا، ڕەنگی دايهوە؟!  جيهان کرد؟ کام ويست، کام داخواز له پالکاتهکان و درووشم و عهلهمهکانی ئ
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