
مانيای کۆلۆنياليست و ناميبيای قوربانی    ئه

 
 

ۆ بهرزنجهيی   ٦/٦/٢٠٢١   هه

 
هندی   کی کۆلۆنياليستی دياری وەک ئينگليز و فهرەنسی و ئيسپانی و پورتوگالی و هۆ ز ژوودا بهه مان لهم ئهگهرچی ئه

کی  نهناسراوە، ل   ژووی مرۆڤايهتيدا تۆماری کردووە پريش زەونهی کۆلۆنياليزم له م ژووە ڕەش و ق لهگهڵ ئهوەشدا لهو م
  بهردەکهوێ... 

زبوونی کۆلۆنياليزم لهسهدەی    دان و بهه مان بهتايبهت بسمارک چاوی بڕيبووە داگيرکردنی  ١٩سهردەمی سهرهه دا ئه
مان    ئهوروپا زياتر لهوەی هيچ ئامانجی پهلهاويشتن نهبوو بهرەو ئهفهريکا و ئاسيا.. ههر ئهم فاکتهشه کهوای کردووە ئه

ژوويهکی وا تايبهتی کۆلۆنياليستی نييه. دوای دروست بوونی رايخی يهکهم لهسهر دەستی    ١٨٧١له    لهدەرەوەی ئهوروپا م
نانی ئهو   کانييهوە سهرقاڵ بوو.. دوای وازه مان به دراوس نانی ئه ههندێ    ١٩١٥-١٨٨٤لهريکان  بسمارک دا، تا وازه

تی له ئهفهريقا داگير کرد   .و

کدا مانيا بووە. لهسهردەمان تی ناميبيا، کۆلۆنی ئه ههزار کهسيان له دوو هۆزی دياری ئهو  ١٠٠نزيکهی    ١٩٠٨-١٩٠٤و
ته،   پاش    .کوشتووە   Herero,Namaو ستا  مانی  ١٠٠ئ ئه حکومهتی  کوشتارەدا،  ئهو  بهسهر  پهڕبوون  ت ددان   ساڵ 

ت و ئامادەی قهرەبووکردنهوەی زيان ل کهوتووانه.. بڕيارە بڕی     ١،١بهتاوانهکهی ئهو جينۆسايدەی ئهنجامی داوە دەن
ته ناميبيا، جگه لهوەی کهوا لهماوەی   ی ڕابووردوودا بڕی يهک مليارد هاوکاری جۆراوجۆر    ٣٠مليارد يۆرۆ بدر سا

ته کراوە... لهبواری تهکنه شکهشی ئهو و مانيا هاوکاری ناميبيايه... پ   لۆژی و کشتوکاڵ و زۆر بواری تريشدا ئه

تهکهيان». دەيانهوێ     CDU&SPDههردوو حيزبی گهورە ناوە بۆ «کارکردن لهسهر کۆلۆنياليزمی و که کيان پ کۆميسيۆن
ی ئهوەيه ب ی و ج کی نو مان نيشانی جيهان بدەن. له ڕاستيشدا ههنگاو نی ئه نهيهکی تری ئهر ی  و کی بهرزەوە ت هچاو

تهوە. کهواته  مان ب تی قوربانی له هيچ ڕوويهکهوە له عۆدەيدا نييه ڕووبهڕووی ئه ت له ئيستادا و بڕواندرێ. ههر نهب
تدار چاکهيهک به زيانی خۆی دەکات، مانا و بههای گهور ەی ههيه   ...کات دەسه

ماوەی   سهرنجه  ی  ج دەنگ   ٧ئهوەی  ب به  حکومهت  ههردوو  ه  شه سا ک ئهم  چارەسهری  و  گفتوگۆ  خهريکی  ی 
کی   کهوتن نييه هونهرييهکان بۆ    ٧گهورەيهن...ڕ کی تريشی بريتييه له گهڕاندنهوەی تا ه کردووە. بابهت الپهڕەييان گه

  .ناميبيا

ستای پڕ له پهند و سوودە بۆ مرۆڤايهتی ، دەست شه گهورەيه و ڕەههندەکانی ئ مانيا    ئهم ک شکهرييهکهی ئه ته پ دەکرێ بب
ژووی ئهوروپا بهتايبهت تژی له ستهمکاری و  ت!.. م تانی تريشهوە بهدوادا ب سهرمهشق و دەش ههنگاوی تری له و

  ...کۆلۆنياليستييه، لهبهرانبهر ئهفهريکا و ئاسيا و تهنانهت ئهمهريکاش دا

هکان باس لهوە دەکهن کهوا له ناوەوەی ناميبيا دەنگی ناڕەزايی گهورە ب کهوتنامهيه ههيه، بهتايبهت  ههوا هرانبهر بهم ڕ
کهوتنهکه ههيه تدا نين... ياخود ڕەخنه و سهرنجی تريان بهرانبهر به ناوەڕۆکی ڕ نهری ئهو دوو هۆزە لهدەسه ستا نو   .ئ

مانيا مانياش لهوە دەترس ئهم ههوڵ و ههنگاوەی سهرنهگرێ. بهتايبهت وەک بڕيارە سهرۆکی ئه   Walter   Steinmeyer ئه
بووردن بکات بهناوی   ک بدات و داوای ل کهوتنهکه و لهوێ وتار ته پهرلهمانی ناميبيا بۆ واژۆکردنی ڕ به فهرمی بچ

  ...حکومهت و ميللهتهکهيهوە

کی بهنرخهوە تهماشای ههنگاوەکهی  ری و داوا ههقهکهی ناميبيا دەکهم... هاوکات به چاو من الی خۆمهوە دەستخۆش له بو
مانياش دەکهم   ..ئه

 
 

رب و بهناوی پهرلهمانی کوردستانهوە، يان ههر دەزگايهکی تری   کی بهسوود ف کورديش... دەتوان لهم ئهزموونهوە شت



نتهوە بدەنه دەست دەستهيهکی ديبلۆماسی و لۆبيساز   کهوە، دۆسييهکی چڕو پڕ به داتا و ئارگوم ی بڕوا و متمانهی خه ج
فهرەنسا   و  ئينگليز  داوای  ،بهرۆکی  له  جگه   . داوە  ئهنجاميان  کورد  دەرههق  تاوانانهی  ئهو  لهسهر  بگرن!  بهتايبهت 

ئهستۆ،  بگرنه  داگيرکهران  له  کوردستان  ههموو  پاراستنی  ياخود  پرسی سهربهخۆيی  داوای  مادی،  قهرەبووکردنهوەی 
ههيه ژەی  در شتا  ه ئهمانن  دەستکردی  هتانهی  دەو ئهو  اليهن  له  کورد  جينۆسايدی   ....چونکه 

ويسته باشترين سوودی ل وەرگرێ...لهم   ژووييه گهل گرنگه، کورد پ لهم بارودۆخهدا قۆستنهوەی ئهم ههلودەرفهته م
تهوە  ....وانهيهش سوود و پهندێ بچن

 
٩.٦.٢٠٢١  

 

 
  

  



  

  

  

 


