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ــى  ــە، پەیوەندییەکان ــەرى پەکەک ــەى بەڕێوەب ــى کۆمیت ــکان ئەندام دوران کاڵ
ــوردان( ــە )ک ــە پەکەک ــەر ب ــا بەرامب ــەتەکانى ئەڵمانی ــا و سیاس ــا و ئەڵمانی تورکی

ی هەڵســەنگاند. 25 ســاڵ بەســەر ئــەو قەدەغەکارییــەى ئەڵمانیــادا تێپــەڕی کــە 
بەســەر پەکەکــەدا ســەپاندوویەتی. وەزارەتــى ناوخــۆى ئەڵمانیــا هەمــوو ســاڵێک 
ــردووش  ــەى ڕاب ــەوە. هەفت ــازە دەکات ــە ت ــەر پەکەک ــە لەس ــەو قەدەغەکاریی ئ

هەڵیکوتایــە ســەر ڕێکخــراوە کوردییــەکان.

ئەڵمانیــا، کــە مــاوەى 30 ســاڵە پشــتیوانى 

لــە تورکیــا دەکات، لــە ســەرەتاى ســااڵنى 

بزووتنــەوەى  بەرامبــەر  لــە  هەشــتاکانەوە 

ئازادیــى کــوردان سیاســەتى »تێکدەرانە« و 

»پاکتاوکارانە«ى بەڕێوە دەبرد. دوران کاڵکان 

ئەندامــى کۆمیتەى بەڕێوەبەریی پەکەکە، کە 

لە ســاڵى 1988 تاوەکو 1994 لە زیندانەکانى 

ئەڵمانیــادا دیلکرابــوو. هەڵســەنگاندنی بــۆ 

پەیوەندیــى تورکیــا – ئەڵمانیا و سیاســەتى 

ئەڵمانیــا بەرامبەر بە پەکەکــە – کوردان-ی 

کردوە.

دوران کاڵــکان ئــەوەى خســتەڕوو، تورکیــا 

حکومەتــى ئەڵمانیا بە هی خــۆى دەزانێت. 

ڕاشــیگەیاند، ئەڵمانیــا لە چەنــد ویالیەتێک 

پێکدێــت، مرۆڤ دەتوانێت تورکیا بە یەکێک 

لــەو ویالیەتانە زیاد بکات. کاڵکان ئەوەشــى 

وت »لەبەر ئەوەى کرێکارانى تورک چوونەتە 

ئەڵمانیــا، لــە ئەڵمانیاش، کۆمەڵــگا ئاوێتەى 

یەکتــر بوو و بەو هۆیــەوە پەیوەندییەکانیان 

زیاتر بوون«.

کاڵکان لە درێژەى بابەتەکەیدا نووســیویەتى 

لــەوە  ئێمــە  هەشــتاکاندا  ســااڵنى  »لــە 

تێگەیشــتین، کە مێزى ناتــۆ، مێزى تورکیا و 

ئەڵمانیایە. بەڵێ، ناوەندى ناتۆ لە برۆکسلە، 

بەاڵم مێزى تورکیا لــە ناتۆدا، لە ئەڵمانیایە. 

لەبەر پەیوەندییە ئابووری و ســتراتیژییەکان، 

مێزەکەى تورکیا لە ناتۆ، لە ئەڵمانیایە«. 

لەبەر ئەوەش بارەگا و ناوەندى بەڕێوەبردنى 

کودەتاى فاشیستەکانی 12ى ئەیلولی 1980ی 

12ى  بەڕێوەبەرانــى  ئەڵمانیایــە.  تورکیــا، 

ئەیلول لە ئەنقــەرەوە بەڕێوە نەبران، بەڵکو 

لــە ئەڵمانیــاوە بەڕێوەبــران. پێــش هەموان 

ئەڵمانیــا هێرشــى کــردە ســەر تێکۆشــانى 

پەکەکــە و ئامادەکاریی گەریــالکان. ئەڵمانیا 

هێــزى بەخشــییە ئــەو کــەس و الیەنانــەى 

مەیلى پاکتاوکاری و کارى جیاوازیان هەبوو. 

ژمارەیەکــى زۆر ســیخوڕیان ئامــادە کرد و 

ناردنیانە سەر پەکەکە. 

لــە دواى 15ى ئــاب، ئەو ناوەنــدەى کە لە 

ئەنقــەرە زیاتــر شــەڕی لــە دژى گەریالکان 

ئەنجامــدا، ئەڵمانیــا بــوو. ئەڵمانیــا تەنهــا 

کارى دوژمنایەتــى لــە بەرامبەر بزووتنەوەى 

ئازادیــى کوردســتان ئەنجــام نــادات، بەڵکو 

ســتراتیژ و تاکتیکیــش بۆ تێکــدان و نەمانى 

ئەو بزووتنەوەیە دادەنێت. بە تایبەتیش لەم 

ســااڵنەى دوایدا لە ئەڵمانیاوە شــەڕ لە دژى 

پەکەکــە دەکرێت و فەرماندەیى شــەڕەکەش 

دەکەن.

کاڵکان لەبارەى سیاسەتەکانى ئەڵمانیا بەرامبەر 

بــە کوردان وتــى »گەلۆ بە ڕاســتى ئەڵمانیا 

سیاســتى بەرامبــەر بــە کوردان هەیــە؟ یان 

ڕاســتتر گەلۆ، ئەڵمانیا کوردانى قبوڵ دەکات 

یان نا؟ کوردان وەک گەل دەناسێت؟ ئایا ئەو 

مافەى کە بــە گەالنى ترى ڕەوا دەبینیت بۆ 

کوردیش بە ڕەواى دەزانێت؟« ئەوانە هیچیان 

ڕوون نیــن. لــە ئەڵمانیــا ژمارەیەکى زۆرى 

سیاســەتمەدار لــە هەموو کەس زیاتر باســى 

مافى مرۆڤ دەکەن، باســى کــورد دەکەن، 

وتــەى وەک  »مافەکانى کورد« لــە ئەڵمانیا 

زۆر بەکاردەهێنرێت. لە کاتى دانیشتنى ئێمە 

لە )دادگای( دۆســلدۆرف دادوەر و داواکارى 

گشــتى هــەر بەو شــێوازە قســەیان دەکرد. 

دادوەرەکــەى دادگا بــە منــى دەوت »ئێمە 

پشــتیوانى لە بوونى کــوردان و گەلی کورد 

دەکەین، بەاڵم پەکەکە ڕێکخســتنێکى تیرۆرە 

و ئێمــە لــە دژى ئەوەیــن«، پارێزەرەکــەى 

منیــش وتبووى »کورد یەکســانە بە پەکەکە، 

پەکەکــەش یەکســانە بە ئاپــۆ«، وتبوى ئەوە 

پاکێجە لێکدانەبڕاوەکەیە. ئەو کەســانەى کە 

ئەو پاکێج و بیرەیان قبوڵ نییە و باسى بوون 

و مافــى کوردان بکــەن، ئاوا قســەکانیان و 

کردەوەکانیان هیچ نرخێکى نابێت. لەوکاتەدا 

پەیوەنــدی و سیاســەتى تورکیــا – ئەڵمانیــا 

زۆر بــاش بوو. حکومەتى ئەڵمانیا دەیوســت 
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لــە بــوارى ئابوورییــەوە ســوود لــە تورکیا 

بەدەستبخات. 

لــە دادگاکەى دۆســلدۆرف داواکارى گشــتى 

وتــى »ڕەخنە لە ئەڵمانیا نەگــرن. ڕەخنەش 

لــە پەیوەندیــى ئەڵمانیــا – تورکیــا نەگرن، 

بــەاڵم دەتوانن بــە بەڕێوەبەرایەتیــى تورکیا 

بڵێن فاشیســت«. بەو شــێوەیە دەیانویســت 

گوشــارەکان لەســەر تورکیــا کــەم بکەنەوە. 

دەیانویســت لە ڕێگەى ئێمەوە هەڕەشــەش 

لــە تورکیا بکەن. بۆ ئەوەى بتوانن ســوودى 

ئابووریى زیاتر لە تورکیا بەدەستبهێنن. مرۆڤ  

دەتوانێــت لــەو چوارچێوەیــەدا سیاســەتى 

ئەڵمانیا لەســەر کوردان لێکبداتەوە. دەردى 

ئەوانە ئەوەیە، کە چۆن گوشــار بخەنە سەر 

تورکیــا. ئەڵمانیــا بە تورکیــا دەڵێت »ئەگەر 

ئێوە داواکانى ئێمە جێبەجێ نەکەن، ئێمەش 

کــوردان هاندەدەین«. ئەڵمانیا نایەوێت هیچ 

بۆ کوردستان بکات. دەیەوێت مافى کوردان 

بــۆ خۆى بکاتە هۆکارێک بۆ چەوســانەوە و 

داگیرکــردن. ئــەو سیاســەتەش بەرامبەر بە 

تورکیا و ئێران جێبەجێ دەکات«.

پارتــى  پەیوەندییەکانــى  لەبــارەى  کاڵــکان 

دیموکراتى کوردستان )PDK( و ئەڵمانیا وتى 

»پەکەکــە نوێنەرایەتیى ئیرادەى کوردى ئازاد 

دەکات. ئەگــەر ئەڵمانیا پەکەکە قبوڵ بکات، 

ئــەوە بــەو مانایە  دێــت، کــە ناتوانێت لە 

کوردســتان بەپێى ئەوەى کە خۆى دەیەوێت 

هەڵســوکەوت بکات، بــەاڵم پەدەکە لەگەڵ 

ئەڵمانیــا وا نییە. پەدەکە هیــچ ئیرادەیەکى 

نییە، بە پێچەوانەشــەوە کاتێک پەیوەندییەک 

لەگــەڵ پەدەکــە دروســت بکرێــت الیەنــى 

بەرامبــەر دەتوانێت تااڵنى و دزى لە پەدەکە 

بکات و ... هتد«.

لەبەر ئەوەشە ئەڵمانیا ناتوانێت بوونى کوردان 

قبوڵ بکات. بەکارهێنانى وشــەکانى کورد و 

کوردستانیش بۆ ئەوەیە درێژە بە چەوسانەوە 

و دادۆشــینى خۆیــان بدەن. کــێ دەرفەتى 

دادۆشــینى پێ بــدات پەیوەندییەکى باشــى 

لەگەڵ دەبەستێت، بەاڵم کێ لە بەرامبەریاندا 

ڕابوەســتێت پێى دەڵێن »تیرۆریست«. لەبەر 

ئــەوەش نابێت مرۆڤ بڵێــت ئەڵمانیا بوونى 

کوردانــى قبوڵــە و مافــە دیموکراتیکەکانــى 

دەپارێزێــت. لــە سیســتمى ئەلمانیــادا هیچ 

شتێکى لەو شێوەیە بوونى نییە. لەالی ئەوان 

بەرژەوەندی، کار و دادۆشــین هەیە. لەبەر 

ئــەوەش لــە ڕووى مێژوییــەوە هەموو کات 

بــە چاوی دوژمن ســەیرى کــوردان دەکەن. 

بوونی کــوردان و بزووتنەوەى ئازادیى کورد 

بۆ خۆیان بە دوژمن دەزانن«.

کاڵــکان لەبــارەى قەدەغەکارییەکانى ئەڵمانیا 

لەســەر پەکەکــە وتی »لە تشــرینى دووەمی 

1993 ســەرماوەز دا و کاتێــک ڕۆژێک مابوو 

بۆ 15هەمین ساڵڕۆژی دامەزراندنى پەکەکە، 

حکومــەت و پەرلەمانى ئەڵمانیــا پەکەکەیان 

قەدەغە کرد. بە بۆچوونى من کاتێک ئەڵمانیا 

بڕیارى قەدەغەکردنى پەکەکەی دا، ســەیرى 

ڕێککەوتنى ســاڵڕۆژى دامەزراندنى پەکەکەى 

نەکردبــوو، بــەاڵم دادگا ئــەوەى لەبەر چاو 

بوو. زیندانیکردنمان 6 ســاڵ بەردەوام بوو، 

بەاڵم نەیانتوانیى هیچ تاوانێک بســەلمێنن و 

نەشیانتوانى سزاى زیندانیکردنیش دەربکەن. 

ئــەو دادگاییکردنە بــوو بوە بارێک لەســەر 

شــانیان. دادگایکردنەکەیان بــە پڕوپاگەندەى 

دورانکاڵکان
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زۆرەوە دەســتپێکردبوو، بــەاڵم نەیانتوانیبوو 

لە ماوەى 6 ســاڵدا هیچ بسەلمێنن. لەوەشدا 

و لــە هەموو کەس زیاتر دادوەر و داواکارى 

نیگــەران  گشــتیى دادگاکــەى دۆســلدۆرف 

بوون«.

کاڵــکان لەبــارەى کۆتایهاتنــى دادگاکــە وتى 

قەدەغەکردنــى  بڕیــاى  دەرکردنــى  »پێــش 

گشــتى  داواکارى  و  دادوەرەکــە  پەکەکــە، 

هەڵیاندابوو لەگەڵ ئێمە ڕێکبکەون و کۆتایى 

بــە دادگاییەکــە بهێنن. خواســتبویان چاویان 

بــە ئێمە بکەوێــت، ئێمەش وتمان باشــە با 

بێــن. رۆژێــک لــەو ژووری زیندانەکەدا من 

و پارێزەرەکــەم دانیشــتکێمان لەگەڵیــان بۆ 

مامەڵکــردن ئەنجامــدا«. بابەتــى مامەڵەکــە 

ئەوەبــوو، کــە ئــەوان بە منیــان وت »ئێمە 

دەمانەوێــت کۆتایــى بەو دۆســیەیە بهێنن. 

ماوەى 6 ســاڵە ئێوە لە زیندانــدان. ئەڵمانیا 

ناتوانێــت ئێــوە تاوانبــار بــکات و دواتریش 

لێبوردنتــان بــۆ دەربــکات. لەبــەر ئەوەش 

دەبێــت ئێــوە ســزا بدرێــن. بۆ ســزادانیش 

بوونــى تــاوان پێویســتە«. لێم پرســین ئێوە 

چیتــان دەوێت، وتیــان »تاوانەکە قبوڵ بکە. 

لــە دادگا ســزاتان دەدەیــن و دواتر ئازادتان 

دەکەین. ئێمە بەو شێوەیە  دەتوانین کۆتایى 

بەو دۆسیەیە بهێنین«. ئێمەش بەوانمان وت 

»ئێمە بێ تاوانین. بۆ ئەو تاوانە قبوڵ بکەین. 

ئەوەتــا ماوەى 6 ســاڵە لە زیندانــدام. پێش 

ئەوەى زیندانتان بکردامەیە ئەمەتان بگوتایە. 

منیش قبوڵم دەکرد، ئەوەتا 6 ســاڵ زیندانم. 

دەوڵەتى ئەڵمانیا دەیەوێت بەوە ڕووى خۆى 

پــاک بکاتــەوە، بــەاڵم ئێمە چیمان دەســت 

دەکەوێت. ئێمە 6 ســاڵ زیندانین. دەتوانین 

6 ســاڵى تریش لە زیندانــدا بمێنینەوە، بۆیە 

داواکەتان ڕەتدەکەینەوە«. 

لــە دواى ئــەوەى ئەڵمانیــا بــە ئامانجەکەى 

نەگەیشت تەنها ئەوەى لە دەستدا مایەوە، کە 

پەکەکە بە ڕێکخستنێکى تاوانکار ڕابگەیەنێت. 

لەبەرئــەوەش ئەڵمانیا لە تشــرینى دووەمی 

1993دا پەکەکــەى بە ڕێکخســتنێکى تاوانکار 

ناسى و سزاى 6 ساڵ زیندانیکردنیشى بەسەر 

ئێمەدا سەپاند. بەاڵم کاتێک لە ساڵى 1988دا 

ئێمــە دەســتگیرکراین، ئەو یاســایە )یاســاى 

قەدەغەکردنــى پەکەکــە( دەرنەکرابــوو. بە 

بڕیارێک لە ســاڵى 1993دا و بەپێشــێلکردنى 

مافەکان، ئێمەیان ســزادا. ئێمەش لە بەهاری 

1994 دا ئازاد کراین. قەدەغەکردنى پەکەکە 

لە ســاڵى 1993 دا لەســەر ئەو بنەمایە بوو. 

ئەو قەدەغەکارییە پەیوەندیى بە تێکۆشان لە 

کوردستان و پەیوەندیى نێوان ئەڵمانیا – تورکیا 

نەبــوو. هەندێک کەس دەڵێن »لــە ئەڵمانیا 

چاالکیى جەمــاوەری ڕێکخران و لەبەر ئەوە 

پەکەکــە قەدەغەکرا، بــەاڵم قەدەغەکارییەکە 

پەیوەندیشى بەوەوە نەبوو«.

دواتر دادگاى بااڵ ســزاکەى هەڵوەشــاندەوە. 

دادگاى مافــى مرۆڤــى ئەوروپاش بڕیارەکەى 

دەوڵەتــى  ڕایگەیانــد،  و  هەڵوەشــاندەوە 

ئەڵمانیــا تاوانبــارە. دەشــیتوانى بڕیارەکەى 

قورســتر بکردایــە، چونکــە 6 ســاڵ ئــەو 

مرۆڤانــە لە زینداندا دیلکــران. دادپەروەری 

و دیموکراســیى بــۆ ئــەو بابەتە لــە کوێیە؟ 

کاتێــک بابەتــەکان پەیوەندیــى بــە کورد و 

کێشــەى کوردەوە هەبێت، هــەق و ماف و 

دیموکراســى بوونى نییە. لە ســاڵى 1988دا 

زیندانیکــرام، بــەاڵم بۆ لەبەر یاســایەک، کە 

لە ســاڵى 1993دا دەرکراوە، زیندانى بکرێم. 

گەلۆ شتێکى لەو شێوەیە گونجاوە؟ کەس ئەو 

پرسیارە ناکات و بیرى لێناکاتەوە، بەاڵم ئەوە 

ڕاســتییەکەیە. ئەوەى تا چەند دادپەروەرانە 

و بەپێــى پێوەرى مافەکان بــوە، بۆ ویژدانى 

مرۆڤەکانى بەجێدەهێڵین.
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