
  دای عراقڕ شه   مانیا له ئه دوو ڕوویی
  

  بدو ن عه رده                                                                                                  ئه
ری شکاتی  فته ده( ووت  مانیا و ژاپۆنی ده  ئه ، به) ریکا مه ی ئهشووزیری پ وه( ر نجه کیسه

  وه هربازی و سیاسی سهرووی   ئاشکرا و لهی  شوه بهموو کات  ریتانیا ھه  به راسته) . کا ری مه ئه
 و  کی شاراوه یه شوه  موو کات به مانیا ھه ل ئه،ریکا کردووه  مه کانی ئه باوه نه ره شداری  شه به
وستکی  ش ھه مه ئه که.ریکای کردووه مه کانی ئه گریسه  نه ره واوی شه کی ته شداریه  به پاره به

پیاوچاک  مانیاش خۆی به کرت و ئه ریتانیا تاوانبار ده نھا به  زۆرجار ته ، چونکه ترسناکه
جایب   یروعه کی سه یه  شوه مانیا به رپا بوو،  ئه نگی عراق به  ل کاتک جه.م داوه  ه قه له
س  مانیا الی زۆر که ی ئه وسته م ھه ئه. د ی کر ره م شه تی ئه بوو زۆر دژایه وه وستی گۆرا ، ئه ھه

ئامینی بۆ دوعاکانی ر  ھه  م ووته  ئه نجا ساه ی په کراو بوو ،بۆچی؟ چونکه ماوه روان نه چاوه
  مه یت و کوفرت کرد، ئه ه تۆ ھهبت ریکا  مه  ئه  پ به لهبت  چۆن دهریکا کردووه ، ئیتر  مه ئه

  .  بوو  وه  دوو شته ندی به یوه مانیا په ی ئه وسته م ھه دیاره ئه.  یره  خۆیدا گۆرانکی سه خۆی له
ھۆی  ریش ، به بژاردن بوو ، گرھارد شرۆده  وکاته ھه ئه. مانیا  باری ناوخۆی ئه / م که یه

  م دیماگۆگه ئه. وه ی سفری سیاسیه تی ھاتبووه ژر پله عبیه کانی ، شه  دژه کرکاریه ته سیاسه
 یویست بۆ دهمانیا  ئه/  میش دووه. کارھنا  تی خۆی به ندی تایبه وه رژه ی عیراقی بۆ بهر شه
ی جیھانی بۆ  وره ی ھزکی گهبت حساب ده و  یه وره تکی  گه وه ده  که،لمنت   بسهیریکا مه ئه

ندامی   ئه هوت ببن یانه بینن ، ده وه ده) ڤیتۆ (  ون به  خه هندین سا  چهمانیا ئه  .بکرت
ی  وسته م ھه  ئه رحاڵ ، راسته ھه به.  ریکا رازی نییه مه کان ، ل ئه ووهکگرت  یه وه ته یی نه میشه ھه
ی  م دووعایانه م درا ، ل من ھیچ کات به ه  قه تیڤ له  پۆزه پ به ی چه مانیا الی زۆربه ئه
  ته وه الپشتی دهترین پ وره مانیا ، گه کوو ئه تکی وه وه ئاخر ده. ووتوه ئامین  مانیام نه ئه

ترین  وره ی توورکه ، گه که  شۆڤنیه ترین دۆستی کۆماره وره گه.  کانی کوردستانه نده دڕ ره داگیرکه
دامی خونمژ  باشترین دۆستی سه .  ی ئرانه  که رسته په ڵ کۆماره کۆنه گه ندی بازرگانی له یوه په

  ر به مانیا پی فرۆشتووه ، ئیتر من چۆن باوه ئه  بوو کی کیماویی عیراق ھه رچی چه ھه. بووه 
ی توورکه ،  که  درنده شکره کی له ی چه زۆربه. م   بکه م ووته کانی ئه  تیمساحاویه فرمسکه

.  فرۆشت  ته م حکومه ۆدرنترین تانکیان به م1999سای  .  کانه لمانیه می کۆمپانیا ئه رھه به
 تینووی  ی که و کۆماره  ، درا به  تانککی زۆر مۆدرنی مرۆڤ کوشتنه ، که)   Fuchs( تانکی 1000

یری  وه سه شکه مووکات به ھه کات ، که لمانیا وام لده ش مژووی ئه وه  له جگه.  خونی کورده
لمانیا  تی ئه  حکومه  ، که وه  بوبوویه وه نگووباسی ئه  ده هی مانگک ماوه. م  کانی بکه ته سیاسه

بۆ  .   نگی عیراق داوه جه ی لهریکا مه کی زۆری ئه تیه  ، یارمه وه) راتی موخابه ( وه رووی زانیاریه له
 سمی ره  کرد ، ل دونی به واه م ھه لمانیا نکوولی له تی ئه موو کات ، حکومه کوو ھه م جار وه که یه

 کاری  واته.  ریکا داوه مه ئه  بهربازی کی زۆری سه مانیا زانیاریه ئه. نا دا م کاره دانیان به
،  عراقدا کاریان کردووه  له  مانی که رچی سیخووری ئه  ھه بگره.  ریکا کردووه مه سیخووری بۆ ئه

  هر فسه  ئه  لهکک ت یه نانه ته.  کردووهش پشکهریکا  مه شکری ئه  له تی باشیان به خزمه
لمانیا  تی ئه  حکومه  که رگرتووه  وه و زانیاریانه سوودکی زۆرمان له( تی کان ووتویه ریکیه مه ئه

گشتی  ناو جیھانی ئیسالمیدا به وه ، له راقهری ع پاش شه مانیا له  ئه یه وه ر لهی سه) .  پمانی داوه
م  ئه ل ھیوادارم که . کرت  ده م ووته یری ئه سه  وه چاوکی ڕزه ت ، زۆر به تایبه بی به ره و عه

ر   ھه بیرمان بچت که  ، ئاخر نابت له وه ر بھنته به خه ندک جیھانی ئیسالمی به  ھه رووداوه
کان  که نگی ماورانی بۆ جیھان خوقاند و ، راونان وکووشتنی جووله بوو دووجه م ووته ئه
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 بۆ  ترین کشه وره ن و گه ستین داگیربکه له کان فه که  جووله د که، وای کر لمانیا ئهستی  ده به
      . ن راست  دروست بکه تی ناوه ۆژھهر
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