
 

 

 کاک مسعود ئو سناتۆران لکاتی خۆیدا ئوجالنیان پ رزگار نکرا

 

ب برچاوتنگم لو شیکردنوەیدا خۆشدەب کاک مسعود بارزنی  پم
  و فریوی ئو سناتۆرە درۆزن نخوات. تنگات

برتیل خۆرو خکی ھموو الیکمان دەزانین لناو دنیای دەرەوەشدا 
گندەڵ ھی، ھموو کس دەتوان لرگای پارەوە زۆر شتی کاتی 
رووکش بدەست بھن، ھندک ل سناتۆرەکانی ئیتالیاو ئندام 

بۆ پارەکشانوە سردانی کاک  ٨٨و  ٨٧پرلمانکانی یۆنان، ل سانی 
بدوناو  ع کی زۆریان بۆ کرد، لسوریاو فشوھوڕ ئوجالنیان کرد ل

ک ونکی لالی چپی   )Massimo D’Alema(  ماسیمۆ دالیما ئواندا
  سرەوە دانراوە.

 کرا ب سرۆک وەزیری ئیتالیا، ٨٩ بۆ کۆتایی ٨٨ئو سناتۆرە ل کۆتای 
،بھ جئوجالن کرد سوریا ب تی سوریا داوای لدەو دا کو کاتل 
ماسیمۆ دالیمای دۆستی ئوجالن پی ووت وەرە بۆ ئیتالیا، کاتک ک پۆلیس 
 رۆک وەزیر ھیچی پئوجالنی گرت، ماسیمۆ دالیمای س یارەخانت ل

  نکراو نیتوانی مافی پناھیندەیی بۆ دابین بکات.

ە ئیتالیایی ک ئندامی ناتۆی، ماوەی ساک پۆژەیکی ئو سناتۆر
کشانوە لکاک مسعود بناوی ختی ناتۆوە،  دروست کردوە بۆ پارە

دون دەفتری کاک مسعود ل ئیتالیا رستورانکیان بکرێ گرت و 
سناتۆرە داش کالل خۆرەکانیان بانگھشت کردو لودا ئو سناتۆرە 

پشکش بکاک مسعود کرد ک لدوا بناوی ختی ناتۆوە ی ختی خۆ
  رۆژدا دەردەکوێ چندی بو خت دەست دەکتوە.



 

 

ئو سناتۆرە بۆ دەستکوتکی تایبتی خۆی، کاک مسعودیش فریو دەداو 
توشی داوکی دەکا، لدوایشدا وەک ماسیمۆ دالیمای دۆستی ئوجالن، چاو 
دەنوقن، ختی ئاشتی، کام ئاشتی ؟، مگر ئو سناتۆرە بخبرە 
لوەی ک سان ھزاران کورد خوارووی کوردستان بجی دەھن و 

شکیان ل کنارەکانی ئیتالیادا دەخنکین ؟، مگر بخبرە ل ب
  راپرینکانی دنیاو ئو چند رۆژەی خوارووی کوردستان ؟. 

 سعود، ناوەندی ناتۆ لکاک م:ئیتالیا نی ل ،لجیکایب  
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ات بدات، بانگی دەکردی بۆ تئگر ناوەندی ناتۆ بیویستبای ئو خت
بلجیکاو لو ناوەندەدا ختکیان دەدایی، باوەڕ ب فشوھوڕی ئو 

ش لندەنی سناتۆرە مک، بۆچی ببیرت نای پشتر لۆرد جفری ئارچری
ملون  ٥٧وست کردی تاکو دەستی بسر ئو جۆرە سناریۆیانی بۆ در

  پاوەندی ئاوارەکان داگرت و ھیچیشی بۆ نکردی ؟.

بسر مب، وت برو ئاگر  ئم پمان وای کاتی خۆت بو سینارۆیانوە
بگررەوە ناو گلکی خۆت و ھتا زووە نامکی ئم تبربون دەچت، 

باشتر فریات دەکوم لو ، من و دەست ل دەست ھگرەبخونوە
شناتۆرە داالک خۆرە. سک  

  سردار پشدەری

  لندەن  ٢٠١١ – ٢ – ٢٣
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