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 مه حه خاه ...  وه کگرتنه رانی یه سه ند پرسیاریک له چه
  
  ؟م داخستن رزو ده ترس ولهڕاوک و  ده بیت له گا ئازاد ده ئایا تاکی ناو کۆمه) 1
  ؟تی سکی حیزبایه  بیری ته کوو برا بژی دوور له توانی وه قامی کوردی ده ئایا شه) 2
  ؟ وه کرته عسی پاک ده  به کۆنهش و خۆفرۆفرۆش و نیشتمان  ئایا مای کورد له) 3
   ؟تمن ده) ک یه ک و دوژمن به یه دۆست به (%50  به% 50ئایا ) 4
ی کوڕانی  شه توانی بانگه ئه) ک، ن، ی(، دا) ک، د، پ (ستی کانی ژر ده هناوچ لهئایا ) 5

  ؟ وه وانه پچه و بهی خۆییدا که وزه ژر ئا سه بات کردن له کورد بکات بۆ خه
ی  که  کاتکدا کشه  له وه نه که بووده ره چی قه ستچوانی براکوژی به ده س و کاری له ئایا که) 6

  ؟ کراوه رنه سه نی کورد چارهنوان منا
 ژر  وته که  ده رگیراوه ی وه نهزاران ملو و هه گومرگ و ئهساڵ   پانزه15ئایا داهاتی ) 7

  ؟ژاران  ههکردنی باری ئابوریباشو کانی کوردستان  تهی دھا وه دانکردنه ئاوهبۆ  وه لپرسینه
  ؟!! چه  دوای وه  له چه ود وهبت یاخ ری ده روه سه ت و به  هیمه تی به رکردایه ئایا سه) 8
  ؟ وه تونه کتریدا ئه یه بن و له کتری خۆشده یه زگای پاراستن و ئاسایش له ئایا ده) 9

  ؟ن کان سزابده دزه سیاسیهن و  که ر ده سه ی سیاسی چاره نده ئایا گه) 10
ک پاک  رست و بکه لپه مرۆڤی هه کاروباری ناوخۆ لهبردنی  ڕوه ی به نده گهئایا) 11
  ؟ ھناوه نگی هه و ژهت  سه دهرکورسی  سه  له نی کردوه بۆگه  که وه کرته ده
  ؟) ک، ن، ی (و) ک، د، پ (تی سه بت یاخود ده ا ساالر دهیاسئایا ) 12
  ؟ وه و پاداشت بدرنهر کارو کاسبی خۆیان   سه وه رنه گه ئایا شۆڕشگیان ده) 13
ندی زای  وه رژه به لهز واتی و  ری کوردایه نگه  ناو سه وه ڕته گه تی کوردی ئه سه ئایا ده) 14

ن؟خۆی بھ   
  ؟ست پبکات ی ژیان ده  شۆڕش و قۆناغی تازه ئایا کۆتایی دت به) 15
   ؟رێ ده تهقۆناغی سڕ بوون ب هن و له رده روی ده ی ناو گه که وانه مان تۆپه رله ا پهئای) 16
  ؟بت ڕاگری ده یاخود گوێ، ڕوی ئۆپۆزسیۆنا بت له ت توندوتیژتر ده سه دهئایا ) 17
  ؟!!رموێ فه هت د سه ک ده  وه وه گرنه ک ده ت یه سه ردوده کانی ژر هه  ناوچهئایا) 18
ت ناوی زل و دی  وه بیاردا یاخود ده بت له ر ده روه  سهت دوهووپۆگرامی  یه ایا پهئ) 19

  ؟بت ئهوران 
 کورد  داوای لبوردن له) کانی کوردستان  سیاسیه پارته (موو تی هه رۆکایه ئایا سه) 20
  ن؟  که ده
  ؟ی زاڵت هس دهت   خزمه لهبت یاخود  دهلدا  گهت  خزمه زی پۆلیس لههئایا ) 21
  ؟ وه ژیر پرسیاره ت بخاته سه توانی ده ل ده ئایا هزی گه) 22
  ؟دات رخانیکی سیاسی رووده رچه  وه وه که)  ئیداره (ردو ی هه وه کگرتنه  یه ئایا له) 23
  ؟وێ یه ک کورد ئه توان سنوری باشوری کوردستان دیاری بکات وه  ده وه کگرتنه ئایا یه) 24
  ؟بت تگوزاری کوردا ئه  خزمه  هزکی عراقی یاخود له بته  ئه وه کگرتنه ئایا یه) 25
یاخود بت  کاندا ئه ی حیزبه وره  گه وره ر گه سه تی به سه رم ده رۆکی هه ئایا سه) 26

  ؟بن کتری ئه راوژکاری یه
  ؟ وه  کی براکوژی کۆکاته توان چه  ده وه کگرتنه یهئایا ) 27
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  ؟پشترگازی سه   هت خا  ئهچواالن ی ئاکرێ و قهکانیان رگای زیندانه ده  وه کگرتنه یه ئایا) 28
تی کوردا خونی  سه پاڵ ده  له ساه) 15 ( بن که کانی کورد خۆشده ده جه ئایا له) 29

  ؟مژن منانی کورد ئه
  ؟کات رشتی ده رپه کی سه ره ستکی ده  یاخود ده ستی کوردایه رده سه  له وه کگرتنه یهئایا ) 30
وت خۆکوژی   نایه  که یه وه ته باتی نه می خه رهه  یان به یه ژنانه  جه وه کگرتنه ئایا یه) 31

  ؟وکوردکوژی براکوژی بکات
  ر بت یاخود هه ت ئه رچاوی میلله به وتن له کانی رکه نده ر به سه ئایا سوندخواردن له) 32

   ؟ز هر کاغ ی سه وه نوسینه
رو  بی ت بکات دوور له سه شداری ده به ی نوێ که وه نه دات به ئه  رگه وه کگرتنه ئایا یه) 33

  ؟تی بۆچونی حیزبایه
   ؟زنت یبه کات یاخود ئه  ئازاد دهکانزانکۆخوندنگاو  سنوری پیرۆزی  وه کگرتنه ئایا یه) 34
موو  ک هه یاخود وه  یه وه تنهکگر کانی یه رجه  ئاگاداری مه یه مدیده سته له م گه ئایا ئه) 35

   ؟ کانی پشوو پاوان کراوه دانوسانه
   ؟ستی کاری یاسایی خۆی بکات ربه سه بت به وت ئه رداری ده ستبه  ده وه کگرتنه ئایا یه) 36
تی دژ  وه بۆ پشتگیریکردنی دوو ده، کات م دروست ده تی سھه وه  ده وه کگرتنه یهئایا ) 37
  ؟کانی تر نگه دهبۆ ترساندن و تۆقاندنی   نویه  نگکه زه یاخود  ۆرهخ ک و ترنه یه به
  نت که تا ده وه می دوو حیزب و دوو ده رخه مته خراپی و که  دان به وه کگرتنه ئایا یه) 38

  ؟رۆک هزیشیان بوون رۆک و سه خۆیان سه
 
منانی کورد   بهنتی بدرت بت و گره رامی هه  وه مه حه کانی خاه هیوام پرسیاره به
 کاکی ماندوی  تا بتوانم پیرۆزی له، شبت کانی رۆژانی ره ساته رهتی و کا گبه کۆتایی نه که

  . . . م واوی باشوری کوردستان بکه و ته رگه پشمه
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