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  خالة حةمةخالة حةمة.... .... ئةو ثرسيارانةي يةخةي من و تؤش دةطرصت ئةو ثرسيارانةي يةخةي من و تؤش دةطرصت 
تی  یری سیاسه آان سه سته نجاو شه آانی سانی په آزه چاوه رانی آورد به  سه یهواپت) 1
  ؟ ن كهبۆ م ئه
  ؟ دا و دوو حیزه ی ئه ی بازنه وه  دره بتوان بیاڕ بدات له،  توانای مرۆڤی آورد پتوایه) 2
  ربینیان  به  له تی آوردایهدژی  ومامیالنی یی بت وه ته مان زیندانی بیری نه لهڕ یه پهواپت) 3

  ؟ گیرابت
  وه نه ن بكه) آانیان ئیداره (ردوو ڕیفاندۆم بگرن و هه تی رز له آیه  پارتی و یه پتوایه) 4
  ؟ آانی خۆی بكات ش بن آاره مانه ڕله پهو  ئهرداری  ستبه و دهك  یه به
  رآردنی بیاركی سیاسی ده زلھزه ڕگربن له ودووحیزبه آانی ناو ئه خۆره مشهیه پتوا) 5
  ؟ تی رایه به ڕوه آوو به وه..... آوو خاك ی باشوور وه وه آخستنه یه   بۆ
  ؟ ی آوربكات ری آشه سه و ناتوان چاره متره  ئۆتۆنۆمی آه  له یدڕاییهم ف  ئه یهپتوا) 6
  ؟  وه نه خۆیی دوور بخه ربه آبن و سه  یهڕۆآدا ناوه ۆنۆمی له فیدرای و ئۆت یهپتوا) 7
  ؟ ش بۆ آورد بھن آی ڕه ینیه سبهنیاآان  شۆڤیه  به ره ی عه شه وگوڕه شه ڕه  هه یهپتوا) 8
  یه وره آی گه تایه شاو خه وه ی عاقكی هه وه  پشتگیریكردنی ڕیفراندۆم بۆ دروستبونه یهپتوا) 9
  ؟ یدا آه  آشهڵ آوردو گه له
  تی له یه وه جیاآردنه، آردنی سنوری باشوور آردن و دیارینه  نهستنیشان  ده یهپتوا) 10

  ؟  وره آوردستانی گه
  ؟  ریفراندۆم ی وه بزوتنه دری له ئه وه پشته  له آه قۆیه  چه رده آانی پشت په وه  آۆبونه یهپتوا) 11
  آوردستان دات آه وایی ئه بت ڕه آاردا نه خۆیی له ربه ر بۆ سه گه  فیدرای ئه یهپتوا) 12
  ؟  وه داگیرآراوی بمنته به
13 (؟ تیكردنی ڕیفراندۆمه خۆیدا دژایه تی خۆی له آیه ی ناجۆری پارتی و یه  ملمالنه یهتواپ  
  ؟  وه شنته وه ده خۆ ڕیفراندۆم هه غداد ڕاسته  بتواناآانی به رگرتنی پۆسته  وه پتوایه) 14
  آانی  وه نه ری له روه و سهیی  وره گه،  آپارچه  بۆ عراقكی یهودانی آورد  هه پتوایه) 15
  ؟  وه گرته رده وه
  ؟ ن به باری نه لگرێ و له ر هه خۆیی تاسه ربه  ریفراندۆم بتوان دروشمی سه پتوایه) 16
  لكی خهرپچی  سهبھن ست  ده خۆیی به ر به سه متر له ر آه گه  ڕیفراندۆم ئه پتوایه) 17

  ؟ آات آوردستان ده
شی آورد  آه و باجهبزڕآنن  ب  قسهمۆی ڕیفراندۆم رانی ئه ڕبه  ندك له هه   آه یهپتوا) 18

  ؟ بیدات
  ؟ بردن و پشچونی ریفراندۆمدا ڕوه به نی بیاربن له كی آوردستان خاوه  خه پتوایه) 19
نھا جارك   ساڵ ته15پاش  رێ و له ده رگی آۆنتۆڵ بته به مانی آوردستان له ڕله  په پتوایه) 20

  ؟ ت آوو میلله وهپشتی آورد بگرت 
  ؟ ن آانیان بكه توانن آارهی آورد ب و دوو زلھزه  ب ترس لهرانی ڕیفراندۆم  نونه پتوایه) 21
آگرتوو  عراقكی یه بهتی دژی ریفراندۆم بن و  یهآ ی پارتی و یه رآرده ردوو سه  هه پتوایه) 22

  ؟ رازیبن
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وان  ب ئه یشرانی ڕیفراندۆم ربهو،  ریفراندۆم نه تی پشت بكه آیه  پارتی و یه پتوایه) 23

  ؟ رن به روه ر به تاسه آانیان بتوانن آاره
  گای آوردی آۆمهآانی ناو  واوی چین و توژه ی ڕیفراندۆم بتوان ته وه  بزوتنه پتوایه) 24

  ؟ قامی آوردی وای شه  پشه تهو خۆی ببن  خۆیی بده ربه نگ بۆ سه هانبدات ده
  ؟  بكاتخۆپیشاندانوام  رده بهو كی آورد بوروژن  خه ڕیفراندۆم بتوان  وایهپت) 25
  ؟ یش پشتی تبكاتبنت آورد آاتكدا ڕیفراندۆم شكسته  له پتوایه) 26
نی و  ده گای مه آان وآۆمه  ناحكومیه خراوهكریت بۆ ڕ نا به بتوان په آورد  پتوایه) 27

  ؟ ن تا پشترگیری لبكهیی  وه ته نونه
  ری آوردستان و رتاسه سه) ری ماوه جه (آی یه وه  بزوتنه ی ڕیفراندۆم ببته وه  بزوتنه پتوایه) 28

  ؟  بیار بتن خۆی خاوه
  ؟ ن باتی درژخایه ی داڕشتبت بۆ خه رنامه  بهی ڕیفراندۆم وه  بزوتنه پتوایه) 29
) تدا یموری ڕۆژه ته (ل ڕیفراندۆمی گه بت له ی آورد جیاوازی هه  ڕیفراندۆمی ئمه پتوایه) 30
  ؟ ست هنا  ده خۆیی به ربه  سه آه
انی آ ره گه ی ئه وه ڕووبوونه آردبت بۆ ڕووبه ی ڕیفراندۆم خۆی ئاماده وه  بزوتنه پتوایه) 31
  ؟ ین سبه
  ؟ ی آوردا هاریكاری و پشتگیری ڕیفراندۆم بكرێ م دوو زلھزه ی ئه رنامه به  له پتوایه) 32
  ؟ ر ڕیان لگرت یارانیدا خۆی ڕابگری گه  ڕووی نه ی ڕیفراندۆم بتوانی له وه  بزوتنه پتوایه) 33
ن   الیه رآوتبكریت له كی آورد سه  خه بت آه ی نه وه ی ڕیفراندۆم ترسی ئه وه بزوتنه  پتوایه) 34

  ؟ آان  ناسیۆنالیسته به ره ی عه رآرده سه  به وه ڕژمی داهاتوی عراقه
یان  آه  ڕیفراندۆمه آ به سی آورد بگرن و آۆمه آه رای تاآه رانی آورد ڕز له  سه پتوایه) 35
  ! ؟ نن تكاری خۆیانمان دائه رو خزمه ربازو نۆآه سه  بهآورد ن یاخود  بكه
  آراوه نه غه ده تا پرسیاریش قه..  وه مه رامت بده م وه  منیش ئاماده الی خۆته دواپرسیاریش له) 36
  .... رموو بفه
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