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  ریمی ریمی   دی کهدی که  مهمه  محهمحه ....  .... . !. !ستراتیژی ئاشتی میللیستراتیژی ئاشتی میللی  
   

. وه  کایه ت دته داه رپاکردنی عه  به ر له  به ین که  خۆش بکه و ئاشتییه ناتوانین دڵ به
   به قینه ی راسته متمانه  له هیچ شونکی دنیا  که لماندوویانه کانی مژوویی سه وه تاقیکردنه

 و سزا  مه حکه تاوانباران مه   چاوانی خۆیان بیبینن که کی به ر خه گه ت مه ست نایه ده
  . درن ده
   

  ره روا په ت هه ت و خیانه جنایه، گینــا  ئه وه نه کانیان بده بت ومی تاوانه تاوانباران ده
  ئایه. تی یه خۆشی کۆمه  نه  لیپاولیپن له  که وه ننه ر ده تر سه وره ترسی گه ستنت و مه ده
   که هاتووه  نه وه کاتی ئه، ری ده ربه یی و ده ڕ و ماورانی و ئاواره یان ساڵ شه وای دهد

  ؟. رپا بکرت کی میللی به ئاشتییه
   
خشس و  فو و به  نوان عه  له  که  باش بزانن م ڕاستییه ش ئه ئه تدارانی وت سه ده
بردنی یاسای گشتی و  ڕوه کخستن و بهداڕشتن و ڕ.  یه  هه سته رجه تدا جیاوازی به داه عه
یاسا   وی ر له گره هه ی گشتیش وه سانه وامی ئاشتی میللی و حه رده وتن و به رکه سه.  ب جیاوازی  به ری ئاشتی میللییه مھنه رهه به، کسانی یه
  .  دایه

   
ندی ئاشتی و ئاسایشی  وه ره، کانی ڕابردوو ت و خیانه  جنایه ئاست  چاونووقاندن له  که وه بردووته  بیری نه له، یش جیھان و مژوو که هشته

  ر بۆیه هه،  وه  کرده وره ترسی گه سات و مه  تووشی کاره ک کامبۆج و شیلی و زۆرشونی دیکه  وتانی وه وام له رده یان سای به گشتی بۆ ده
  .  وه ت دوور بخرنه سه ی ده  بازنه بت له  ده یان کردووه که وه ته ت و نهک و و  خه تیان به  خیانه ی که سانه و که  ئه پویسته

   
 جوانکاری و  ڕلدراو به رتاپا شه  وتکی سه ویش له ئه، رپاکردنی ئاشتی ت و به داه رخستنی عه  مافی مرۆڤ و ئازادی و وه رگری له به

رپاکردنی ئاشتی و  کی به ره رجی سه مه.  دی نه ربازی و سیاسی و ئایینی نایه ی سه ته حه وت و مه ک و کۆن و مزگه ره ند گه چه ی وه ڕازندنه
  .  وامی گشتییه رده ی به وه سانه من و حه ئه
   

و  ره ی بهک ره ی سه موو هز و وره بت هه کو ده به،  سازی و سازدانی پرد نییه  جاده ت به وییه وله ئه، ر وتک وتووی هه رکه بۆ داهاتووی سه
و  ئه. کان بچنین ورووی مناه ره کانمان به رنجه شت سه ئه، مووان  هه ر له  ڕیز و به به،  وه ینه یشتوو خللۆر بکه و تگه کی مۆدرن یه گه کۆمه

وی بتوانن   بۆ ئه یه توانا هه   هز و به ندکی به  ناوه  بوون و پویستی گرنگ و مژوویشیان به وره  ناو ئاگر و خوندا گه  له ی که منانه
  .  وه  باشی بناســـــنه  به وه  دوور و نزیکه ڕ له دیاری خر و شه روخساری دیار و نه
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