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  مقداد كةركوكيمقداد كةركوكي... ... لصدوانة درؤ و بص شةرمةكاين بةرةي توركماين ثوضةلَ لصدوانة درؤ و بص شةرمةكاين بةرةي توركماين ثوضةلَ 
  

شی  ی تورکمانی ناڕواتوه درۆکردن و ڕاستی شواندن به ره کانی به ته وادیاره درۆکردن و ڕاستی شواندن له مشکی چه
وا   بۆ ڕادیۆیسه تورکمانی تۆڕانی خۆفرۆشی ره ندامی به نگوڵ چابوکی ئه سه وه دیسانه .ڕیان فتار و بیروباوه کیه له ڕه وه سه

کی تورکمانی  رکوک سیمایه رکوکیکوردستان که گوایه که ی شاری که رباره وای بجگه له درۆ و ڕاستی شواندان ده دواو وه هه
 میشه یانھهوه وه گوی خۆ نه که ی ده موو جارک بۆ میدیاکان دوباره ش هه م دونه درۆ و دوور له ڕاستیانه یه وه ئه هه
کانی  نگه ی ده رکوک که کورد زۆرینه نیپارزگای که نجومه کانی ئه بژاردنه نجامی هه تی ئه  کان به تایبه ونن له ڕاستیه خه ده
مان کاتدا  له هه .کراو کاندا بۆ حساب نه  کوردنیشینهک و شارۆچکه ڕه  له گهنگکی زۆری  دهی وه ڕای ئه ره ست هنا سه  ده به
کانی  بژاردنه نگی تورکمان دیار نیه له هه ک ملیۆن ده  یه1یاند که گوایه کرگیراوه ڕایگه ره به م به ی ئه ندامکی دیکه ئه
س؟  گاته نیو ملیۆن که موو عراقداده ی تورکمان له هه ین ئایا ژماره  خۆفرۆشه ده سه م که ش به ی عراقداوه ئمه م دوایه ئه
زویرات و  موو ته ڕای هه ره کرگیراو سه ی تورکمانی به ره ش بزان که به وه بت وه ئه نگی هه ک ملیۆن ده  یهتا

کات له   کورسی ده3نھا  ویشته ست بھن که ئه  ده نگ به  ده93480نھا   تونی تهکاندا بژاردنه کانیله کاتی هه پشلکاره
کان و جیھان ئاشکرا  یان بۆ عراقیه که ه باره پوچه کانیان و قه کاریه ش درۆوساخته مه  نی نشتیمانی عراقدا وه به نجومه ئه
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