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شباری وەرگپ  

  

بوو ب ناوی » گۆردۆن تۆماس«نۆبرەی وەرگانکانم، کتبکی نایابی 

"نھنیکانی مۆساد". ئستاش جارکی دیک ل ئقی پنجمی ئو 

کتبکی کتبانی دەربارەی ئیسائیل وەرمگاون، گڕاموە سر 

  ناوازەی دیکی بردەستتان.

سم، و ن ل ڕی ئو وڕاستیکی ن من دەموێ پشکی بۆ کتبک بنو

چند دەشوە ب خونرانی بناسنم، بم ئوەندە ھی، شواز، 

  بیکم کوردی.  ، زانیاری نوی ئم کتب وایلکردمەڕۆکدەومندی ناو

یکی دەزگیدا ھر ئوەندە بس نیی، ئاخر خۆ ل دنیای ھواگری 

 کگرییواوازی کاری ھش وە گرنگکو ئب ،بنیت ھگری نھواھ

چۆن ئاسایشی نتوەیی وتک دەستبر دەکا، ھبت ئمش ھاوکار 

.ڵ توانستی ھۆکارەکانی دیکگز«وەک  لرۆکی » شیمۆن پیرس

ت ب ناساندنی ئم کتبدا کۆچکردوویی ئیسائیل، ل وتیک سبارە

مۆساد گوتوویتی: "ھزی شاراوەی ئیسائیل (مبستی دەزگی 

  ھواگریی نھینییکیان) ب قد ھیزی دیار و ئاشکراکیتی".

بندەی نو کتبک بدەر ل پشبند و  ٢١ھر بندک لو 

تی پاشبندەکی، باس ل قۆناغکی مژووی دەوتی ئیسائیل و ڕۆژھ

ناوەڕاست دەکا، ھروەھا بندکیشی لسر عاق و شۆڕشی ئیلوولی 

 ک، وەک کورتوەک چیرۆک کوازی داڕشتنئیدی ش .کوردستان

ڕۆمانکی لدێ، دەکرێ بگوترێ ڕۆمانی مۆساد، ئاخر ڕووداو و 

راوی و بتام دەگتوە، دلیکگر بسرھاتکان وا ب سربردە و
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ەکارییکان، ب پاشخان و تواوی پشھاتکانی دووتوی خونر ب ورد

  ڕووداوەک، ب ئوەی وەڕەز ب، ئاشنا دەکا. 

 ک ،ویست بزانری خۆشنخو مخۆشڕەی کۆتایی بۆ  ٣٠پالپ

سرچاوە، بۆ بگدارکردنی ناوەڕۆککی دیاریکراوە، وات ل کۆتایی 

گۆڤار و چاوپکوتنکان  ل کتب ڕۆژنام و سرچاوەکانھر بندکدا 

 وە لجیای دەکات میوەندیدارەکانی باس کردووە، ئپ ڵ الیگل

لدەکا ڕاستی و دروستی ل ھۆنینوە جیابکرتوە؛  کتبکی ئاسایی، وای

ھبت ل کاتی خوندنوەشدا ھستی پدەکرێ. بم من لبر 

وە، بۆ ئتناونھم نڕانو الپبوون، ئبوێ قش بیسو ک

          سروسۆراغی ئو سرچاوان بکا، دەکرێ بگڕتوە سر ئم ماپڕە:

kxJuN00KtPU1iooO-https://archive.org/details/pdfy   

ی، ۆککلم وەرگانمدا، لبر دەومندی و فرەڕەھندی ناوەڕ

ی بۆ کراب، بتایبتی ھنان و لکدانوەی پراوزلوانی زۆرترین 

کۆم وشی کوری پتی پاراو، لوانی بشگوترێ، وشکان مۆرکی 

خۆیان  ،دەڤری باکایتییان پوەی، بم شیرینی و ڕەسنی وشکان

گانیش دەومندکردنی زمانی وەر شوە. پموای بۆخۆیان ھناوەت پ

.خشکبک  

ماوەتوە ئوەی دانی پدابنم، وەک ھر وەرگانکی دیکم، دەستیک 

ل کسانی خۆشویستم لگڵ خۆم ماندوو بوون، ئرکم 

انوەی، تا بکرێ زمانی وەرگناوی ئپمووشی لر، ھبتخستوون ک

  شکن ب، ھبیش ب.بگروگۆڵ ب، ڕەوان و ئامانج

 وە سوپاسی جارێ لشیی«پزنماڵ گخ شپار» ش م، کم  دەکئ

کتبی ب دیاری ل ھۆنداوە بۆ کیم. دوای ئوەش کات ک بندەکانم 
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بۆ دەناردن، وای دەستنیشانکردنی ھندێ ھی چاپی زەق، لسر 

 ناوەڕۆککش وتی ھاندەرانی جوانی بۆ دەنووسیم، تا لی

  کم.تواوی ب ساردنبموە و

، ک زۆر جاران ھر بۆ خۆشی پی دەم، ماممۆتکی »لوقمان شالنی«

کتبکانم، ئاخر ھموو جارک ب دەستنیشاکردنی ھی تایپ، لنگی 

بووە. جی  ھندێ وش، دیاریکردنی ھندێ وش بۆ لکداوە، ھاوکارم

، ک ل پراوزدا ئاماژەی ڕاڤکراون باسکردن، زۆر لو وشانی

ئو فرھنگی ک بیکوە شانمان  وە، ل داھاتوودا دەچن نوپدرا

  ، بکو ل ئایندەدا ب چاپی بگینین.(ھگۆردنام)داوەت بر

ک » محمدمام ئژین و ڕۆژان «دوو دۆتمام خۆشویستکانم  ھر

زۆر ب سلیق و وردبینان، وش ب وشی دەستنووس تایپکراوەکمیان 

، بژارکی تر و تسلیان بۆ کردووم، بۆم بوونت خوندۆتوە

نایاب. دۆزیھ  

قی ی، ئویش ب سل»بارام سوبحی«برای خۆشویستم کاک 

وەرگانکی خۆی، کارکی بۆ کردووم پداچوونوەکمی بۆ ئاسان 

کردم، ئو نوەک ھر پیداچۆتوە و ھکانی دەستنیشان کردوون، 

وەکانی ئوەوە، باقی ھبییکانی دیکم بکو لسر ڕاستکردن

  ڕاستکردوونتوە، بۆی کات و کاری زۆری بۆ گڕاندموە.

ل کۆتاییشدا دیسان کاک کاروان عارف ب پشوودرژی و بیرتیژیی 

ل خم ڕەخساندی و خۆیوە، ب دوا دانی دەستنووسکدا چووەوە، 

  خاترجمی کردم.

دانی کتبخانی گشتی زەیتوون ل ھولر شایانی گوتن، سوپاسی کارمن

دەکم، ک لماوەی ئو دوو مانگی وەرگانکمدا، ھموو بیانیانی 
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ئوم ڕووگنما بوو، ئاخر ھۆ گورەکی  ڕۆژی دوام، وەک ئوان

خوندنوەیان، بیانیان ھم کارەبای ل ھبوو ھم گرمیش بوو، ئیدی 

  و. بۆ من لبارترین شونی کار بو

بھرەمندامن نبووای، برھمک بم جۆرە  خۆشویست ھوی ئو

 ندەکوت بردەستتان.

 

  ش. ح. خ
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  ل بشی شردا ،بتنیا :پشبند

 

ری ١٢لمبوەی٢٠١١ی نۆڤقیندا ت کجارورەکی ینی  گی نھبنک

ە ھۆیو ب ل نزیک تاراندا تکومکاندا. ژەکانیمووشک دوورھاو

شک ومول ب دەرزەن  و کوژران(پاسدار)  پاسوانی شۆرش حڤدە

دوورھاوژەکانیشی کردن خۆمشکی وردە ئاسن. ژەنڕاڵ حسن 

، ک 3ورھاوژی شھابوکی دموش 2ۆتکیم، مام1تھرانی موقدەم

 ران بوو، لژەکانی ئدوورھاو کی مووشرنامرپرسی بب

 ۆ مبستی سرەکی ل بۆمباردمانکداتقینوەکدا کوژرا. بم خ

توندوبندەی ھدانی  ماشن موقدەمک خۆی نبوو. بکو ئو

 بوو، ککی ناوەکیشی ھگرتنی مووشتوانای ھ بوو ک ککمووش

رزەمیندا زیاتر ل شش ھزار مایل دوور ب دەوری خۆی لنو ئم س

م جۆرە لوەدەڕۆیشت، برانر خاکی ئس  خاک یشتدەگ

  یکی وت یکگرتووەکانی ئمریکا.یسرەک

رانییکان بۆ مووشک دوورھاوژەکان ئوەبوو، نخشی سرکردە ئ

ەم نیشانی ردلب وت یکگرتووەکانی ئمریکایان شارە سرەکییکانی

دا ب و بم جۆرە دەستدارانی ئمریکایی بھنن سرچۆک ياننچککا

شی پبکن زلھزکی جیھانی. ئیدی تقینوەکی نۆڤمبر، و ئرانی

  برنامکی بۆ چندین مانگ وەخراند.

                                                           
1
 Hassan Tahrani Moghaddam 

2
  بکارھناوە. Godfatherلرەدا ماممۆتکم ل جیاتی باوکی ڕۆحی، عڕاب،  

3
 Shehab 



12 
 

 وەش کڵ ئگژەکانلدوورھاو کمووش ست لبم مریکا بوو، ئ

پدەچوو  کرد، کانی خاپوورئرانییبم ئو تقینوەیی بنکی 

ی لکخشن  نالیگری ئیسرائیلیدەزگوام ی ھ .ژرابۆسادەوە داڕ

نی دامزراند لبر  امزراندنییوە، شست ساڵئاخر ھر ل ڕکوتی د

دژی گف و ھڕەشکانی سر ئیسائیل  مۆسادەوە، نترسان و بنھنی

وە. ڕۆژ بو ڕۆژئاوا وەستاوەت مۆساد جارانیش زیاتر،  ڕۆژ و ل

 سر ئاسایشیدەنون، باندۆری بو چاالکی وا  کاتوەزانیاری کۆدە

  و ناوەخۆی ئمریکاوە ھب. ەدەرەو

ل ستادا بگ ئڕوویو بکان، مۆساد ڕوبرچاوە بیانییرەی سو 

کان بۆتوە، بوەی یئرانی و زەقی سرکردایتی ڕاشکاو 4داڕسانی

بای  شڕدژە ئیسائیل لسر نخشدا بستوە. سبرکی چی

داوەتوە ل؛  اوە، ئمش ڕەنگیکانی مۆسادا کشیبسر چاالکی

توانستی ناوەکی، لناوبردنی زاناکان، دەستبرکردنی  ورانکردنی

ی نادروست لرەستیان بۆ  ککرنامکان بۆ بی کۆمپانیا ساختڕ

لخشتبردنیان، ڕکخستن و سازدانی یاخیبوون و ھتنی ئفسران و 

 وەکی، دروستکردنیبیچم ناودارەکانی لکۆینوەی برنامی نا

کۆمپیوتری ئرانی، ئیدی وەک  و ناردنیان بۆ سیستمی ڤایرۆسی تکدەر

وە، دیاریش ئم چی دەگوترێ مۆساد دژی باسکی ناوەکی ئران بۆت

جیھان دەگین. لگڵ ئوەی مۆساد ل چندین  تواویو  بۆ ئمریکا

د، بم دا بۆمبی ناوەکی ئرانی پکخست و وەخرانوسای ڕابردو

جنگکی ئوان، ئستا گیشتۆت ئوپڕی، ھبت ئمش بر لوەی 

واری ببچت  -تسرەواندنی گورزی سربازی -دوایین ڕکاری 

  جبجکردن.

                                                           
4
  برۆکگیریی، ئانگار، تحدی.  داڕسان: 
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انی سدەی فتاککانیشدا، مۆساد ل ھل دژایتیکردنی تیرۆریست

ر ل ھ یکانیانیست سرەکيتیرۆر ڕابردووەوە توانیویتی سرچاوەی

یکانی خۆیان بگرێ و لناویانبرێ وەک ل یکون و مۆگ سرەک

لمیدانی وستگی  بیروت، دیمشق، بغدا و تونس، ھروەھا

 و قوبرسدا کردی. ڕۆما، ئسینا نیشیان ل پاریس،شڕەکا

 برایری ١٢لرەی میدیای ڕۆژئاوایی ٢٠٠٨ی فگوکانی  ،و بئاژان

، سرکردەی حیزبولی لوبنانی »ماد موغنیعی« مۆساد بۆسیکیان بۆ

ر لوە و ھشق دانایدیم ساردیان کردەوە. ول ج»دوژمنی  »موغنیی

یکک بوو ل  کاتیشدا لھمان ئیسائیل بوو،سرسختی 

 . چونک ئو نخشیFBIسرمشقکانی لیستی داواکراوی 

جبجشیکرد.  مارنزی ئمریکی ل بیروت داڕشتبوو، ٢٤١کوشتارگی 

ئو لدوای خۆی ترمی سدان ئمریکی، ئیسائیلی، فڕەنسی و 

جیھادی ئیسالمی  تبوو. ئستاشی لگداب، سرانیئرجنتینی بجھش

  دەندرن. ووو ئلقاعیدە ل ڕۆژھتی ناوەڕاستدا ڕاوەد

ائیل ھۆشداری ئئیس ش، کاتنوکھاری ھدەکرێ ب وە دەدا، ک

چی کس ھب گوێ بگرێ. ل پنا عرەبی، ت زستانکیبب عرەبی

ن خۆری وباوەڕەدابو ڕۆژئاواییکان ئاھنگیان گا، ئاخر لو دا٢٠١١

مافکانی مرۆڤ ل ڕۆژھتی  ڕۆژگارکی نوی دموکراسی، ئازادی و

تدا ھب. بھیوابوون ب بۆسلماندن بۆ میسریکان، بوەی سڕاناوە

ک باشترین  تکیان، حوسنی موبارەکسرۆک خۆرئاواویس

لسر تخت البچ. بم خۆ  ھاوپیمانیان بوو لنو جیھانی عرەبدا،

خک گیشت ساحی تحریری قاھیرە،  5یکمین شاوی گوڕدەمی

                                                           
5
  گوڕدەم: ئاپۆرایکی زۆر ل خک. 
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سرەتا ئای ئمریکایان سووتاند، ئوسا بسر باوزخانی 

لگڵ  يانمی ئاشت ڕککوتننایان بدا و داوای کۆتاییھناندا ائیلیانئیس

)یکانی NGOخراوە ناحکومیی (و چاالکوانکانی ڕک ئیسائیلدا دەکرد

یان گرتن. ھبژاردنی ئازادانی میسریش، ئیخوان موسلیمینی ائمریک

س نایختی ر ھتدابگۆشی لمت، تا ئر  دەسسمیسر ل

.ردانی و کارەساتی ئابوورییواری پاشاگ6ل 

(فندەمنتال)ی ئیسالمی ل تونس ڕەگی داکوتا، پدەچ  ڕژمی ئسوڵ

 و ئاژاوەی. ل سوریاش ن ڕچکدا بوا. ل یمنیش ھرالیبیاش بھما

سرۆک ئسد خککی قت و عام دەکا. ھرچی دەوتکی 

 ڕەبییرەبستانی سعودی و ئیماراتی عەویش وەک ئوردن، عمیان

ئاوایکانییانوە ناپاکییان فارسیدا، لالین ھاوپیمان ڕۆژلسر کنداوی 

لکراوە. ھرچی ھیوای مافکانی مرۆڤ، مافکانی ئافرەتان و 

ئو شۆڕشان بوو، ب  7دموکراسی و دەوتی قانونیش، ک دندەری

 لشاوی الین دینی جۆشدراوە ئاگرینیکان سایوە و لوولدرا، ئوانی

  ەندییان ب ئاپۆرای عوامی خکییوە ھی.باشترین پیو

ئم بھاری عرەبیی، ڕۆژھتی ناوەڕاستی کردۆت بۆمبکی 

ھڕەشی بسر خکی ئیسائیل و ھاوپیمانی  قوڕمیشکراو، 

ڕۆژئاواییکانی ل جیھان. وەک مژووش پردەی لسر ھدەداتوە، 

جاران  بم بۆ ڕۆژئاوا لانتر دنپش، کشکاروکردەوەی مۆساد سر

چارەنووسسازترن. پدەچ مۆساد باشترین برگریکار ب دژی 

ستکان، دژی ھر شتک يھڕەشکانی چکی ناوەکی ئرانی، دژی تیرۆر

                                                           
6
  ل بم کتئ دانی ئاماژەپکگر٢٠١٢جی تو مریکادا چاپ بووە.دا و لتووەکانی ئ  

7
  دندەر: پانر، مۆتیڤ. 
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ی توندوتیژی. لمای تتی ناوەڕاستدا ببڕۆژھ ل ش  کوانموو ئھ

  ی کراوەدا.تفنگ لجنگک 8گرنگتر، مۆساد دوا کورت شلکی

یاوانن پ شڕڤان نناسراوەکانی مۆساد ل خون و گۆشتن، ئو ژن و

 ژیانی خۆیان خستۆت کانیان و کزانخ پی دەست، دوور لر لس

لژر ناسنامیکی نمایشکاراندا و لسر خاکی دوژمنکانیان 

 گرتن، رین ھ و شاشییان دەبت ماییچاالکیکانیان دەنونن، کمت

 9ماوەی شڕی ساردا، پۆلکترین و ئشکنجدان یان کوشتن. ل ئازار

ل ڕۆژئاوا یان ل  یکی ھواگری نھنی کدەزگسی ئاژانی وچارەنو

ساردوس  لسر پردە بووگۆڕینوە ،کۆمۆنیستی گیراباوتکانی بلۆکی 

ی یان ئامان بریتانیا کی بڕلین. ڕووسیا یان ئمریکا،ییژاومتمو و

کت، ئاژاندەی ڕۆژھ میشر زانیھھ ک نیا نییتکو خۆی بب ،

یک ھسردەم کو ساردو ھیسلی ئ .وەو بیبات نوێ دەریبھ

کی بپرد ن ی مۆساد، کنیایانت رڤانو شبارەت بم س

سریان  بچ، بکو ئوان دەيھ ن و ینوەیان ھیڕتمومژاوی بۆ گۆ

  دابنن.یاندا بورییک ناولپ

 مدا، ئبم کتتلرک و چاالکییشک دەخورەترین ئر گس و  ین

و کموکورتی و  کارەکانی مۆساد، بھمان شوەش ھ ئازاترین

و بوون  ی لناوبردنی وننمای ئاژانسکمای نوبو ک ن،اشکستکانی

دمی ھم چاال 10مایزراوەکانیان. ئرسامی دامر یکیو سوەک ھن ان

ھی  یاندال زۆر ۆتوە بکوتئیسائیلییان داڕش سیشقی چارەنوو

                                                           
8
  شلک: تفنگ ھاوشتن ب شلک، وات بسلی، ب مخزەن نوەک ب گوللی تاک تاک.  

9
  پۆلکترین: بدترین، خراپترین. 

10
  ھدم: شۆک. 
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قووی لنوان ئاژانکانی  بئوەی  ،تاشی لگدا بئس جیھانیش. تا

ویستییو خۆشئ ،شمۆساددا ھاوب یاننوبیان، یکتبۆ و  ب

رتوەی ئامواوی خۆتبۆ بوون و مان تریناکاری بۆ درامدەاخانکردنیان 

رچمو یسترسی. ھوەی کوشندەترین مڕووبونوشیو ڕووب ل 

  پناوی ئیسائیلدا.
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  پاشای سبرەکان، بندی یک

 

ھاجکانی دەریای سپی دا، شپۆل ھارو١٩٧١ل ئاخروئۆخری ھاوینی 

نارەکان ناوەڕاست بک داتوندی خۆیان ب  پۆلو شدەدا، ئ

سیگرە ماعرەب ن کناراوەکانی غززەش. ژان گیشتدوورودر

وێ بکانی ئیوە،چاو خۆجدا ماننارەکر کسترسی لرچ نندە ھ

. دادەریا گوماناوییک لبرانبر نبوو ڕۆژەکش ھی ئازایتی نواندن

 یبینیان لپکوە بلمک شقوش ئوان لو ئانوساتدا ب سرسامی

وت و بدەرکب کاندا بقوڕسی لپۆلو شنار دێنرەو ک ر  تانگل

شلوخاو و  11نییئاغباچند فلستینیک ب جلوبرگی خۆیان و  بگرێ.

لپ ڕبووەکانیان، بوتداپدا خۆیان ھکملو بنزێ ل  و ل

کنارەک دوورکوتنوە. ڕیشی نتاشراویان نیشانی ماندوبوون و 

بوو، بم خۆ  ودرژەکی نو دەریاگشت دوورھیالکی و شونخوونی 

پشوویک  ردەستدا نبوو ل سر کنارەکئوان کاتی ئوەشیان لب

بدەن، دیاربوو ئوان لتاو ژیانی خۆیان ھدەھاتن. ئاخر زۆری نبرد، 

بلم تۆرپیدۆیکی ئیسائیلی  12ھر لنو ئو دەریای ھاروھاجدا

 شقوشەکوە بوو، وەکانی بلمپیدابوو، دیاربوو بدوای ڕاکردو

مییگ کو  کاتواوی چت ربازەکان بنار، سک یشتگ کتۆرپیدۆی

گیشتن لوارەک، سربازەکان ل  جبخانکانی خۆیانوە بوون. ک

فلستینی  گوللیان بدوای تقیان کرد وتنکاوەک دابزین و 

ر وەڕاکردووەکانوکات دوو کوڕە مر نا. ئسززەیی لی غدمندا

                                                           
11
  ئاغبانی: جامان، دەسرۆکی سر. 

12
  ھاروھاج: زۆر تووڕە. 



18 
 

لوارەکدا یاریان دەکرد، کات ئمیان بینی، یکسر برەو ڕووی 

و ل  ین پناگرتن و بردنیان نزیکوی ھتووەکان ڕۆیشتویفلستین

دەیان دان و لدا داکی ترکان  ڕەزائیلیربازە ئیسی سقدەست ت

ھتووەکانیان  شونپی چوو سربازە ئیسائیلیکانکردن. پدەيانقوتار

کوماڵ ەریاکیان ەشدا ھشتا ھر سرکناری دونکردب، لگڵ ئو

  . دەکرد

ک ستینی کلکی فنجوەوە، گکی شدرەنگ کی پاشان، بشنکۆف

و ڕەزەکبوو، چوە نپ و ب تووەکانی لو ھڕا. ئتوەکاندا گدوای ھ

  برایان، ئوە کن؟" ئرێپرسین: "گۆشیکی پناگکدا دۆزینوە. لی

ئوانیش وەمیاندایوە: "ئم ئندامی برەی میللی ڕزگاریخوازی 

  لوبنانیوە ھاتووین." 13(تیرە)ی ین. ئم ل ئۆردوگای ئاوارەکانیفلستین

  ، بخربن."14نوە: "مرحباتگنجکش پیگو

 و ئمی؟ ئ»ئبو سیف«"ئرێ خۆت دەزانی ک فرماندەکمان 

(بنکی  »بیت لحیا«ل  فرماندەکانی برەی میللی وە تا لگڵونارد

و  غززە) یکدی ببینین. ئم پارە تیرۆرستکانی باشوور ل کرتی

یکمان پکانیاندا." و چکار و چاالکییکبین لوێ ھاوڕدەمان  

  یارمتیتان دەدەم." کوڕە گنجکش پیگوتنوە: "من لمدا

 و تازە ھاتووانیان بردنتیرۆرستی چکدار، ئ یانییکی، چندینبۆ ب

. لوش بردینیان ھۆدەیکی گورە »جبلیا«ئاوارەکانی  نو ئۆردوگای

زۆری پنچوو، فرماندەی  ن لکرا لسر مزەکدا دابنیشن.و فرموویا

                                                           
13

 Tyre  

14
 marhabaھمان وشی عرەبییان نووسیوەتوە:  نووسرەکان 
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 رەی میللی کمابوو بتبکوێ، چووە ھۆیانبکئیدی چاوی پ .

یان لسر مزەکدا لبرانبر لوبنانیی میوانکان کرد و اوی ل برس

  دانیشت.

 ک بووپیاوە گنج سر کچقسی دەستپکی "دەستپبکین؟" ئو 

یی نو سردەستی لوبناوکی لسر بستبوو، پدەچییک جمدان

 ،کان بموئینجا پرسیمیوانرێ ھرەن؟"و. "ئان ل  

  ان لرەن.""ب ھموو

ئوسا لوبنانییکان دەستکانیان برزکردەوە و سیری سعاتی دەستی 

ی ل ھیکوە "نردە ئید ن کرد. دیاربوو ئم نیشان بوو.خۆیانیا

"کلوبنانیی  متر لماوەی کیان کرد. لقکانیان و تنگتف دەستیان دای

کان"یش ل کوژران. "لوبنانیی »بت لحی«خولکک، تیرۆرستکانی 

و بنو  دا»جبلیا« ئۆردوگای ۆیان بنوماک ھتن، ڕگی خ

شقام جنجاکانی غززەدا کردەوە و برەو خاکی ئیسائیلی 

ئو پیاوەی جمدانی سووری فلستینی  15تیانتقاند. بۆ ئنگۆرە

 ، فرماندەی یکی کۆماندۆی نھنی»مایر داگان«بستبوو، کاپتن 

 ڕاڵنژە ) بوو، ڕاپۆرتی بۆIDFئیسائیلی ( ۆن)ی ھزی برگری(ڕیم

 برزکردەوە، بوەی ئۆپراسیۆنی »(ئاریک) ئاریل شارۆن«

و سرە گورەکانی برەی میللی ل وسرکوتوو بوو. ھم 16(کامیلیۆن)

»ت لگ»حیاب کی تیرۆرستی سامناک بوون، کوژران.ردا، کووپ  

                                                           
15
  ئوارەیکی درەنگ، ک تاریک دادێ. 

16
  کاملیۆن: حڕبا 
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دەبوو، بم شڕڤانکی  ڵساشش ھر بیست و  »داگان«تمنی 

ئفسانیی بوو. ئو نخشی سرلبری ئۆپراسیۆنکی داڕشتبوو: 

 شدۆد«خۆیان کردبووە تیرۆرستی لوبنانی، لندەری »ئی ب

شوکی دوورودرژی  وە ب بلمکی کۆنوە ھاتبوون؛ئیسائیلی

نیبوو؛ دوای خۆحشاردانیان بردبووەسر؛ فرماندە تیرۆرستکانیان بی

ی ھتنیان مسۆگرکردبوو. تنانت بۆ ڕگزەبروەشاندنکشیان 

بیری لوەش کردبووەوە، چۆن ب ساخت لالین بلمکی  ،لخشتبردن

گریالیکی لباوان  »گاناد«تۆرپیدۆی ئیسائیلیوە ڕاوەدووبندرن. 

وا. رەی ڕساکان ببگو ازا و چاپووک، ئو کسک نبووبوو، ئ

توانایکی بونی بۆ  داگان گوتی: "مایر »نئیسحاق ڕابی«جارکیان 

داھنانی چاالکی دژی تیرۆرستان ھی، ک ھر ل فیلمی سینمایی 

".ترسناک دەچ  

ی وا »داگان«، سرۆکی مۆساد، »دانی یاتۆم«لوەش زیاتر، 

نو ب  بیردەکوتوە، گنجکی تکسـماو و پرچ قاوەیی، ک خۆی خزاندە

 ،17وەـ»سیارەت ماتکال«نمایشترین یکی کۆماندۆوە بناوی 

ھمووشیانی ب ھونری ڕاوەشاندنی چقۆکی سرسامکرد. ب چقۆی 

کی لر ئامانجىدەستی دەیتوانی ھ و ب ،نزیکبندە ئرچکوژێ. ھ

دا »سیارەت ماتکال«ئنگوکی کارامبوو، کچی ل تاقیکردنوەی نیشان

 پاشان قناعتی ب خۆی ھنا بچت ڕیزی البای زیوینی کوت،

  پرەشووتوانکان.

شش  ىانی کرتی غززە کرا، ک ل شڕلسرەتای حفتاکاندا، ڕەو

ەوە کوتبووە بن دەستی ئیسائیل و لو کاتیشوە ببووە ١٩٦٧ڕۆژەی 

                                                           
17

 Sayeret Matkal 
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ژان ستینیکان ڕۆ کوشندەکان. تیرۆرست فلیبنکی چاالکیی تیرۆرستی

وەکانیان ب بۆمب، تقینوە، ولنو ئیسائیلدا، ج و ل کرتی غززە

تقلکردن دەکوشتن؛ ھزی برگری ئیسائیلیش ھموو توانایکی خۆی 

ل ر ئۆردوگای پستی بم دەسنا، بکارھتوندوتیژی ئاوارەکاندا  ب

 شکا. لنازدارەکانی١٩٧١انیوەری ی ی٢ن ک مندای  دا، کاتناوچ

من ھشت سا ی ت»مارک«پنج سا و  تمن »ئاڤیگیلی« ،ئارۆیۆ

دانی ناربکی دەسنھۆی فومتجۆکو تیان ی تیرۆرستان بۆ نکلب

بیاریدا  »(ئاریک) ئاریل شارۆن« ڵژەنڕا ھپون بھپون بوون،

تی کۆتایی ب کوشتوبە خوناویک بن. ئیدی چند کۆن ھاوڕیکی کا

خۆی، ھی سردەمی شڕ بانگکرد، ئوانی ل سربازیدا چندین 

ک  دەموچاوخ و کورتبنی تکسماو ی»داگان«بھرەیان ھبوو. 

لگڵ ئواندا بوو، ئاخر ل شڕی شش ڕۆژەدا  ،18لڕۆیشتندا دەلنگی

-ل تیمارخانی بیر »داگان«پدا تقیبووەوە. لو کاتی  19بنتقیکی

چاکیش شیڤا ل و ک ستاری دەبریدابوو، عاشقی (بینا)ی پر چارەسژ

.نوە دەیخوازێ و دەیھتدەب  

ب فرمی بوونی نبوو. کاروچاالکیکیان  ،ئو یکیی شارۆن

یان دەکرد يک سرچ ،تیرۆرستکانی غززە بووتکوپکدانی ڕکخراوە 

اھاتبوو ب خۆی و ڕەھا و »داگان«ی ناتقلیدییان بکاردەھنا. ڕگو 

 فنگ، دەمانچ وچندین ت، »دۆبرمان«داردەستک، سگکی جۆری 

انوابوو ئویان لبن يە بنو غززەدا بوا. ھندک پکوڕەشاش

 رەبدا بینیوە، بکی عوە  20کاوەخۆدەمامکی کابرایکژدرسواری گوب

                                                           
18
  دەلنگی: دەشلی. 

19
  بنتق: مین، لوغم. 

20
  بکاوەخۆ: لسرخۆ، بھواشی، ب خاوی. 
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ھرگیز کی ززەدا دەڕوا. نخۆشیغکانی ییگوماناو کۆن بنو

ن برەو جبجکردنی ئۆپراسیۆن اگاونانی لباووایلندەکرد ل ھن

 ،یوێ دوژمن ھو سادە بوو. ئاخر لوە. ڕامانی ئبکاتدژوارەکان س

  عرەبی خراپ ھن، دەیانوێ بمانکوژن، بۆی دەب لپشدا بکوژرن.

یکی  ی داھنا، ڕیمۆنیش یکمین21لنو یککدا، داگان "ڕیمۆن"

یاکۆماندۆی ئیسکو یپشت بوو، ئپا ئیلی ب رەبی ودەمامکی ع ب 

دەبوو. بۆ ئوەی  ستبکارو مۆگکانی دوژمندا دە بنک لنو جرگی

ئازادان  نئاسانی بگۆن و بڕەبدا بشاماتی عو حنرا بو خ

. ئامانجکانیان، دەبوو خۆیان وەک عرەب ھبخن و نشناسرنوە

ناسران و دەنگۆی  »ئاریک« ھر زووش ب دەست زەبروەشنکی

بخونساردی تیرۆرست گیراوەکانیان زۆر جاران کە، ئوەش بوبوو

 کانیان دەبردنوان تیرۆرستک جاریش دەگوترا، ئنددەکوشتن. ھ

ت بوار کۆن تنگبرە تاریککان و پیان دەگوتن: "تۆ ھر دوو خولک

پشتوەڕا برا تکانی بخۆی دەدا ھب، لھبی." کاتکیش کاھی تا 

یش خنجرک یان وەدەنا و فتیاندەکرد. ھندێ جاریان پلگول

ستک دەگیشت خۆیان بجدەھشت، کاتکیش تیرۆرتفنگکیان لدوای 

،کان وایان  و دەستی دەداینووسوێ دەکوژرا. ڕۆژنامر لھ

ب دەچوە چۆگیک،  »داگان«یک کات نووسیوە، ھموو بیانی

دەستکیش نیشانی ل بوتکی بتاڵ  و ب دەکرد میز دەستک

: "خۆ ھوانی ڕەتدەکردنوە و دەیگوتدەگرتوە. ئویش بخۆی ئو 

وان ھر ب ئفسان تنراوە، بم ھندک لوانی ودەوری ھم

  نووسراون، سووکوئاسان ھبستراون." 
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توندی و ببزەییان دەجنگا، ک زۆر ب ،ک کۆماندۆ بچکۆلییئو 

پی دەست بوو. وەک خووی لھاتبوو، شوان ڕۆژان ژیانیان لسر ل

دەبیندران کوا بۆ  اوەکانیان ماسیگرە دەمامکدر »داگان«پیاوەکانی 

دا، ١٩٧١ن. ل ناوەڕاستی ینایری وڕاوی تیرۆرستکان دەردەچو

ری کرتی غززە بدیکرد، ئیدی داویان وباکو انیان لتیرۆرست عرەبک

بۆ ئندامکانی ئو گرووپ نایوە، کات کوتن نو بۆسک، تقیان 

ی ینایری ٢٩لودا کوژران. ل »فتح«لکردن و ھموو تیرۆرستکانی 

نی لبن جلی یکپۆشی و پیاوەکا »داگان«دا، ئمجارەیان ١٩٧١

ی دەرەوی شار »جاالیا«گای وبوە برەو ئۆردب دوو ج سربازییدا،

تاکسی  پ ل یکیانڕگستینییکان) ڕۆیشتن. رە فلا(ئۆردوگایکی ئاو

، تیرۆرستی »ئبو نمر«تکسیکدا،  سرنشینانی لنو »داگان«بوو، 

فری رمانی ب شوف »داگان«سامناک و بناودەنگی ناسییوە. یکسر 

ل ،کرد بوەست کبمانجمر«کاتیشدا  ھبونت »ئ لو کلمب

 ی کرد،»داگان«برد. سیری دابزی و دەستی بۆ نارنجۆککی دەستی 

نارنجۆک ی لکدەرزیوە.  کشاییش ھاواری کرد: »داگان«ک

سر بازیدا و "نارنجۆک!"، بم لجیاتی ئوەی خۆی پنابدا، یک

لدەستی کابرای ۆککشی دا دا و نارنجيو بزەو پالماری کابرای دا

تی پبخشرا. ل پاداشتی ئم کارەیدا، میدالیای ئازای تیرۆرست دەرھنا.

ھر ب  نارنجۆککی دوور فدا، »داگان«دەگوترێ دوای ئوەی 

  ی لجدا کوشت.»ئبونمر«دەستکانی خۆی 

 ی»ڕۆن لشم«سانک دواتر، ل چاوپکوتنکی دەگمنی 

ائیلدا، نووسی ئیڕۆژنامکی  »ڕیمۆن«گوتی: " »داگان«سیدەست

نبوو... ئو ڕۆژئاوایی سرکش نبوو، ک خولیا و  ندەستوەش

تک گیرساندن ب. ئم ھرگیز ئازاری ئافرەت و یوی پالپوئارەز
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مندانمان نداوە... ئم پالماری ئو کسانمان داوە، ک بکوژی 

 ۆمان لوان دەدا و دەستیشمان لدەستبخون بوون. ئم زەبری خ

جار  ھندک پاراستنی خکی مدەنی، کسانی دیک دەپاراست. بۆ

وین شتگلک بکین ک لگڵ ڕەفتاری دموکراسییاندا وناچاردەب

ندەھاتوە. ئوە ڕاست ک ل یکیکی وەک ھی ئمدا، ئوپڕی 

دەبووای پیاوانی  یراوەک تمومژاوی بوو. ھر بۆسنوورە دەستنیشانک

ل ترین کار دەبپس بووبان. چھاتووترین کل کن دەستپیاوە  الی

  ھرە پاککان بئنجام بگیندرێ. 

و ھاوڕکانیان ب شوەیکی  »انداگ«دیمۆکراسی ب یان نا، شارۆن، 

برفراوان تیرۆریزمیان ل غززەدا لناوبرد، ئیدی بۆ چندین ساڵ 

نیوە شارۆن ب، یانوابووم بووەوە. بم ھندکیان پناوچک ئارا

ردووە: "پسپۆڕتی گاتیکوە وا باسی یارمتیدەرە دسۆزەکی ک

  ک سری عرەب ل الشکی جیابکاتوە." لوەدای »داگان مایر«

قین زاندراوە. ئو ل ی ڕاست»داگان«کم دەربارەی  ھشتاش زۆر

١٩٤٥کی قیتو لو واگۆندایکناردا ل کانی  ببوو، لڕەکگ ل کی

کاتی ماباتکی ل سیبیریاوە  ل ئۆکراین، لو »ھیرسۆن«دەرەوەی 

برەو پۆلۆنیا ھدەھاتن، خانوادەکی ل ھۆلۆکۆستدا فوتان. مایریش 

 وێ لائیل کۆچدەکا و لرەو ئیسڵ دایبابیدا بگکی  »لۆد«لڕەکگ

، لۆدیش شارکی کۆنی عرەبیی و نزیکی دەب ھژارنشیندا گورە

پازدە میل ل تلئبیبوە دوورە. زۆر کس ئویان ب شڕڤانکی 

 کانی ئویان زانییوە، ئوینبزیو ناسیوە؛ کم کسیش ب خولیا نھنی

وەکخۆر کان بوو، کابرایکی ڕوییوکتب مژ خونرکی تامزرۆی

ە وەک کالسیک کردوو ، کسک بووە حزی ل موزیکیبووە

  و کۆیکردوونتوە. و نیگارەکاندا چووە ئارەزوویکیش بدوای تابلۆ
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سۆرکی ان و تووشی ژان ەوەو، ھر ل تمنکی زوئو پیاوک بووە

و پاشانیش بھۆی ھۆلۆکۆست و  سختی بنمایی بووە

شونوارەکیوە ناندوویتی. ئیدی ژیانی خۆی ترخانکردبوو بۆ 

کیش بپلداری یکردن و پاراستنی وت ساواکی ئیسائیل. کاتبگر

، ىنگ نویکدا کردسربازییدا سردەکوت، یکمین شت ل نووسی

لخۆ  یژنو 22ك بوو، ک دووگوردکیھواسینی ونیکی پیرەجووی

، یککیان کوتبوودا SS، لبردەم دوو ئفسری ئس ئس بوووەرگرت

 پیرەمردەی ناو ونک دیکش تفنگک. "ئم ی و ئویپ 23مترەقکی

دانیاندەکرد و ل ونک باپیرم،" داگان بم جۆرە بۆ ئوانی سر

؛ "من سیری ونک دەکم، ئینجا دەزانم ڕادەمان، ڕوونکردنوەی دەدا

ز بین و بھب مئ کی و دەبوەیاەھش  ین، کخۆمان بکرگری لب

  ی دیک، ھۆلۆکۆست ڕونداتوە."ھرگیز جارک

 کنی ناو وردەکڕاستیش پیرەمر برلیش سلوشنی«ھر ئب «

بوو، ھر چند خولکک پاش گرتنی ونک ل  »انداگ«باپیرەی 

  کوژرابوو. »لوکۆڤ«

ر لنگی یوم کوپماوەی ج  داگان«دا، ١٩٧٣و ل« کانی  لمکی سک

ری و پشکنینی ئیسی چاودکی یوانبائیلیدا بوو، ئ  ندینۆک

 وە. لڕینسدا پرلقیش١٩٨٢سوو سڕی لوبناندا، ئش و دا لئ  لق

ەی زۆنی زرپۆش بوو ک چووە نو بیروت. ھر زووش بووە فرماند

ئیدی لووە سرچییکانی شڕڤان  ئاسایشی باشووری لوبنان،

 ریالکان لکۆلۆنگلریانھربازی سنوێکی سرلو سوە. ئدای 

                                                           
22
  دووگورد: برماڵ. 

23
 بۆ ل کی کورتیزەران، دارح ،کاردێ.تدان بنجشکدان و ئ  
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گۆڕین و ڕکارە ڕووخسارو  ن، خۆشاردنوەوبنماکانی نھنیبو

لوێ ژیاندنوە. ھاوڕکانی لخشتبردنکانی ڕۆژگاری غززەی 

دەگوت "پاشای سبرەکان". ژیان ل بیروت ب ھاوپیمانی نھنی، ب پیان

توندوتیژی، ب در، بڕی ناپاکی و غک بوو شی  تارمایی شتو دنل

بچم  کشموەش"تنانت برلوەی ب لق زرپۆ ئودا جیگرتبووەوە.

بد  شارەک باشی ب ؛ "من بنو بیروت" ئو جارکیان وایگوت

 ییرچس ر وازی لو ھڕی لوبنانیش، ئبووم." دوای کۆتاییھاتنی ش

 »ش لیڤیمو«الر ساسوپا الین دا ل١٩٨٤ی خۆی نھنا. ل نھنیکان

چووەت بارەگای  و ەبان دەرکوتووەربوەی ب جلی ع ،سرکۆنکرا

  .24»بحمدون«تیرۆرستی  سرەکی

)، ١٩٩٣-١٩٨٧نی فلستینییکان ل و(یاخیبو 25لماوی ئینتیفازەکشدا

 »یھود باراک«کاتی وەک ڕاوژکارک بۆ سوپاساالرتی  ئو

خووە کۆنکی  »داگان«گواسترایوە بۆ کناری ڕۆژئاوا، لوشوە 

 تی بناعت قنانوێ. »باراک«ژیاندەوە، تی بکیش کردبوو ڕەگ

 ب قینستینی ڕاستلوەک دوو ف ،شخکی کقات ردووکیان بئیدی ھ

سواری مارسیدسکی شینی خۆجی بنو ناوچی گوماناوی (نابلس 

کوا  ،ناسرایوە حات ان ئوکبش)دا گوزەریان کرد، جارکیشی

  سی پشوەی تومبلکدا دانیشتووە.رسر کول »باراک«

 ر، ڕیزەکانی س١٩٩٥لجبووە م ڵ ھاوڕێ دا کشت ڕەگھجوپای ب

کوت، تا بۆ ماوەی ھژدە مانگ  »یۆسی بن ھانان« خۆشویستکی

ن. بم گشتکیان گشتکی ماتۆڕسواری ب دەشتکانی ئاسیادا بک

                                                           
 Bahamdoun

24
   

25
منیش ب پویستم نزانی  Intifadaلرەدا نووسرەکان ھر وش عڕەبییکیان بکارھناوە  

  بیگۆڕم.
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لکورتیدا بیوە. ک گڕایوە  »یسحاق ڕابینئ«ی لبر کوژران

بۆ ماوەیک ل سرۆکایتی دەستی دژە تیرۆردا  »داگان«ئیسائیل، 

یدا بچووە ھمیشکی کوقش وە، بتیمایدنیای بزنس و یارم ت 

دا ٢٠٠٢دا دا. ئینجا ل »لیکود«ل ھمتی ھبژاردنی  شارۆنی

، دیسان گڕایوە »گالیلیا«ەکی خۆی ل کرا و گڕایوە شار نخاننشی

  الی کتبکانی، الی تۆمار و نوارەکانی، الی تابلۆ و نیگارەکانی.

سزدە ساڵ دوای غززە، ئو ژەنڕا خاننشین، ک ئستا ب باشی 

لگڵ خانوادەکی ئاشنای و لنویاندای گوتی: "لپکوە لخو 

نم گورەبوون." ئوسا زەنگکی ل دۆستکی وموە، بینیم منداکاوبدارب

و پیگوت: بو »ئاریل شارۆن«درینی خۆشویست بۆھات، ئویش 

درینکی  ای ب برادەرەئاو »شارۆن«ببی برپرسی مۆساد،"  دەموێ"

یشتبووە پنی گمت وێخۆی کی گوت؛ "من دەمفت سانجا و ح 

  ددان ھگرتب."ب  26سرۆکی مۆساد کسک ب ک کردکی

 لن ەو٢٠٠٢ى سادەستداوە. چدین مۆسادیش بریقوباقی جارانی ل

سانی ڕابردوودا نمرەی نمایشی  چاالکی شکستخواردوو لو چند

 ی زۆروزەوەند سبارەت بەبای مۆسادی دابزاندبوو. بوبوونو

مان و مسرکردەی حماس ل ع ھوی شکستخواردووی لناوبردنی

زیالند، ھموو ئمان انی مۆساد ل سویسا، قوبرس، نیوی ئاژانکگرتن

رچاوی بو ب قینکی ڕاستیاندبوو. دواین  زیانتی مۆساد گناوڕووم

لبر ئو چاوەڕوانیان خۆی  27»ئفرایم ھالڤی«برپرسی مۆساد، 

ائیل بوو لشتری ئیسکی پزوو باگرت، ئاخر ئتی  نکورووپایئ  ل

                                                           
26
  کرد: چقۆیکی گورە. 
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بوو، بم  شکسل، ئو دیپلۆماتکی باش و شیکرەوەیکی لھاتووبرو

رکردە بوو نس ڕڤانیش.  نتی »شارۆن«شرۆکاییش دەیویست س

ب کی ئازا و کارا تا بتوانرکردەیدەست س مۆساد بدات کی شوەی

زمی عرەبی و چکی ناوەکی تیرۆ برانبرچککانی خۆی  گونجاو

  .کاربنئران ب

ی لندەکرا، لنویاندا کسکی نیش لنو مۆساددا بخرھات»داگان«

. ئاخر ئو وەک غوارەیک وابوو، بزۆری تیشکۆی خۆشویست نبوو

ئۆپراسیۆنکان، ئو زۆر گوی ب  ن سروو کردەوەکانی خستبو ھزر

زانینی لکدانوەی ھواگرییوە ندەدا یان باکی ب گۆڕینوی 

نی نبوو. چندین برپرسی مۆساد ل نیارتییان بۆ ئو دیپلۆماسی نھ

وازیان ل پل و پایکانی خۆیان ھنا و دەستیان لکار کشایوە، بم 

زۆر گوی پندان. ئو یککانی ئۆپراسیۆنی  »داگان«خۆ 

ان ھواگریی بگانک دەزگی لگڵ نۆژەنکردەوە، پیوەندیکی توندوتۆ

ئرانیکان. کاتکیش  یھڕەش یشی ترخانکرد بۆدروستکرد، خۆ

اک سرکردە تدا تقییوە، ٢٠٠٦وەمی لوبنان ل کارەساتی شڕی دو

چی ەی لڕی ھزی ئاسمانییوە بەی ڕەتکردەوە بوبوو، ئو ستراتیژ

ھشی زەمینی بوو، بگومان بۆمباباران بکرێ. ئو بوای ب بیروت 

ساغیش ل  سرکوتن بدیبن و ب دابوو لوەی شڕی ھوایی

 ڕەکدەرشیتب .  

شتاش لدەگیرا ھی لوە ڕەخنرییگن ڕۆژنامو ،الیبڕەقی  ەی ب

 دەستی خۆی دەجووتوە. ئفسرە نامرادەکانیلگڵ فرماندەکانی بن

مۆساد، ئوانی خاننشینکرابوون، برەو میدیا ڕۆیشتن و دۆخکیان 

 »انداگ«وە دا. "ئاخر ـ»نداگا«نی ئاگرینیان لبارەی قۆستوە و لدوا

یکک؟" ی ک وایرەکان جارنخوپ ستوننووس نوسیبوو. ل  
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و شوەیکی برچا ن. وتارەکان بھکانی ڕۆژنامکان گۆڕا پاشان سر

ت نوسرابوو: "ئو پیاوەی ب مانش و پڕی ڕۆژنامکانیان داگیرکردوڕو

  یوە."مۆساد گا شکۆی بۆ

چاونکراوی و ئستمی ڕە فی داگاندا، مۆساد ئرکی برچاولژر ڕک

ل  »عیماد موغنی«بکوژە ناودارەکی حیزبول،  بدیھنا" لناوبردنی

ناوەکی سووری،  )یکوورەککری (لرکادیمشق، تکوپکدانی 

سوریا،  لناوبردنی سرکردە ھرە دیارەکانی تیرۆرست ل لوبنان و

 ،توندتر ھموویان لباوانتر و ش ھمووی سرنجاکشتر، للمان

چکی ناوەکی و دژی برنامی نھنی وووانیان بئو ھمت سرکوت

  ئران.
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  بخاکسپاردنکان ل تاراندا: بندی دوو

  

  

دا دوو چکدار ب ٢٠١١ی تمووزی ٢٣و نیوی ئوارەی  ل سعات چوار

بنی ھاشم ل باشووری تاران دەرکوتن، ل شقامی سواری ماتۆڕ 

کات گیشتن شقامک، چککانیان لبن چاکت چرمینکانیان 

ماڵ بتوە.  وە، ک خریکبوو بردەرھنان و پیاوکیان دای بر گولل

گیشتنی پۆلیس بۆ  بر ل باشدوای کوشتنک، پیاوەکان ماوەیکی 

، 28»داریوش ڕەزایی نژاد«یک شونی ڕوداوەک، بزربوون. قوربان

و بیچمکی سرەکی  ، مامۆستایکی فیزیاسی و پنج سا پیاوکی

 و برنامی نھنی چکی ناوەکی ئران بوو. ئو برپرسی پرەپدان

ی ناوەکییک دەزگلیکدانی پویستی ئلکترۆنی بوو بۆ ئوەی دامو

  کارا بکا.

لو دواییاندا  ،ین زانای ئرانی نبوویکم »ڕەزایی نژاد«ل گلۆ، خۆ 

مبستی  فرمی ئران ب و شوە خوناویی لناوببرێ. بب

 ەپدانی تکنلۆژیای ناوەکی بوو.ئاشتیخوازان سرقای پر

دەستان وایان نمایشدەکرد، گوایکی ی کوورە کاربرچاوەیھر، سبوش

و گرنگی وزەی کان ڕۆنراوە، گ بکی ڕووسش خۆی کۆممر ئھ وای

وشھر، ب 29کوورەیلخۆیدا بگی سلماندنی نیازپاکییان. بم وای 
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 وویان بدیکش دۆزرانوە، ک ھمتوانستی ناوەکی شاراوەی 

شوەیکی چوپ چاودری دەکران و ھی ئوە نبوون ببیندرن و 

نا،  انددانی ب ھندک لو مبنیاربن. ب تپڕبونی ڕۆژ، ئران د

ھرچندە حاشایی لو دەنگۆیان دەکرد کوا چکی ناوەکی پرەپبدا. 

ھواگریی نھنییکانی ڕۆژئاوا و ڕکخراوە  دەزگبم تا ئوکات، 

زانای زانکۆکانی ئرانی  ژرزەمینییکان، پردەیان لسر چندین

وە، کدایقافدا گیرابو ھ ریکی 30نولو خ کمین دروستکردنی ی

 نیا دەکرا بتوەی برانیشدا، ئناو ئرانی بوون. لبۆمبی ناوەکی ئ

"الین نادیارەکان" بناسرتوە، زاتی ئوەیان تدابوو برنامی نھنی 

  ناوەکی بوەستنن.

دا ٢٠١٠ی نۆڤمبری ٢٩بیانی  خولکیپنج  و ل سعات حفت و چل

مجید «ومبلکی دکتۆر ت دوای ل باکووری تاراندا، ماتۆڕک ل و

، سردەستی زانایانی برنامی ناوەکییک پیدابوو. 31»شھریاری

تپڕی،  کاتک ماتۆڕسوارە شپقدارەک گیشت تومبلک و لی

کرد. چند چرکیک دواتر،  وەتکی ب جامی پشتوەی تومبلکش

کی کوشت و پنج سای و چل فیزیاناس یئامرەک تقییوە، کابرا

 ژنکشی بریندارکرد. ھاودەم لگڵ تقینوەکدا، ل شقامی

ل خوارووی تاراندا، ماتۆڕکی دیک ھر ھمان کردەوەی  32»ئاتشی«

 33»داڤنی -فرەیدون عباسی«ەکی دکتۆر ٢٠٦دەرھق تومبلی بیجۆ 
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 »عباسی«کرد، ئویش زانایکی ناسراوی ناوەکی بوو. تقینوەک ھم 

  ھم ژنکیشی بریندارکرد. و

ساد درژکرد. ڕۆی تی ئرانی پنجی تاوانی بۆ مۆدەستبجش حکووم

ئو دوو زانا ئرانیی ل دروستکردنی بۆمبی ناوەکیدا زۆر نھنی بوو، 

، بڕوبری پۆژەک ڕایگیاند، 34»علی ئکبر ساحی«بم 

 المارەکھریار«پھادەت و»شی شیاندە پلی گ  شی بکتیم

  کوت. لناچوونی "گوی بیابان" کۆستی

شوەیکی ڕاستگۆیان پزانینی بۆ  یش ب»ئحمدی نژاد«سرۆک 

کاتکیش عباسی داڤنی ل برینکی  ؛ربیەھردوو قوربانیک د

کسگریچاکبووەوە، یوی کردە جژاد ئدی نحمران. ر ئرۆکی ئس  

الماری ئپ ش کو پیاوانوە.ئدۆزرانوانیان دان، ن  

فت٢٠١٠ی ینایری ١٢ لعات حس وە،  و دا و لیانیکی بنجا خولپ

مای  ل ل شقامی شریع 35»مسعود علی محمدی«پرۆفیسۆر 

یان ل باکووری تاران، نزیک 36ی»گیاتاریھ«خۆی دەھاتدەر، ل گڕەکی 

  ف.خریکبوو بچت تاقیگکی زانکۆی تکنلۆژی شری

چی تومبلکی بابدا، تقینوەیکی گورە گڕەک سوی کاتک ھویدا

ئارامکی ھژاند. ھزەکانی ئاسایش ب پل گیشتن شونی 

 ،ووەبڕووداوەک، بینیان تومبلکی محمدی ھپروون ب ھپروون 

پارچکانی لگڵ پارچکانی جستیی قوربانیکدا تکو  و ئاسنوردە
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ە. ئو بو تقینوەی کوژرا ک بھۆی ماتۆڕکوە بۆی داندرابووە، بوو

 ،بتنیشت تومبلکدا ڕەتببوو. میدیای ئرانیش ئوەی خستبرباس

کوا ئاژانکانی مۆساد لپشت کردەی لناوبردنی زانایکوە بوون. 

"لناوبردنکان شوازەکانی  سرۆک ئحمدی نژادیش ڕایگیاند:

  ان بیردەخنوە."زایۆنیم

زیا بوو، ڕاوژکارکی يمحمدی پنجا سا پسپۆڕی بواری چۆنایتی ف

وپیش ڕاپۆرتی وناوەکی ئرانیش بوو. میدیای ئوربرنامی چکی 

 ، واتدابوو، ک کوژراوەک ئندامکی پاسوانانی شۆڕشلسر ئوە

ب. بم دا تریسوپای الینگری حکوومت ک لگڵ کھزە چکدارە

نیبووندا ونبوو. ک مردنکی لنو تلیسمی نھژیانی محمدی وە

نیا لت وەیان کردبوو، گوایبرادەرەکانی باسی ئ ندێ لی وڕو ھ

ینکۆوە گالوە و لکپرس وە لکی وەی تیۆریۆژەیڵ پگرگیز لھ

 یانگوت؛ ئو پاپشتیسربازی وادا نبووە؛ ھندکی دیکش دە

و ل ناڕەزایتی دژی حکوومتیشدا  وتنوەی ھگڕاوەکانی کردووەبزو

  بشداربووە.

ک  ،کوتلگڵ ئو دەنگۆیانشدا، لکاتی بخاکسپاردنکیدا، ئوە دەر

 ب ھر ون. دارەبازەکشیوپای پاسداراندا بنیوەی ئامادەبووان ل سو

 نھنییکان ەوھگیرا. پاشان لکۆین شانی ئفسرانی سوپای پاسداران

 محمدی بقووی دەستی لگڵ وردەکاری یانخست، ھر بڕاستیدەر

  نیازخوازی برزەفی ناوەکی ئرانیدا ھبووە.

ئردەشر «یشدا ئوە ڕاگیندرا، گوای دکتۆر ٢٠٠٧ل ینایری 

بدەستی ئاژانکانی مۆسادەوە  ژەھراویب تیشککی 37»حوسنپوور

                                                           
37

 Dr. Ardashir Hosseinpour 



35 
 

مز ل لندەن، ردنک گیشت سندەی تایکوژراوە. ھوای لناوب

کانیش لکساسی ستاتفۆردی ستراتیژیی  زانیارییی تینک ثبنک

شتکی  ھقوون. برپرس ئرانیکانیش ئو زانیارییانیان ب 38تانکوە

گوای مۆساد ھرگیز پالمارکی  پوپووچ لقمدا، باسی ئوەیان کرد

گوت:  نھا ئوەشیاروەنادرێ، ھ نجامشوەیی ل ئراندا پئ لو

کی زۆرەوە، بھۆی وحوسنپوور ل ئاکامی ھمژینی دو "پرۆفیسۆر

ربوون لش سووربوون،  ئاگربو دەنگۆیر ئسیدا، خنکاوە." لکما

کی ناوداری تنھا شارەزای چوار ساک و پرۆفیسۆرە تمن چل کوا

ی ی ب ھووتقلالی برنامیوەندو ھیچ پ ئلکترۆمانیتیک بووە

  .ناوەکی ئرانییوە نبووە

 وت، کم دواتر دەرکنپوور«بنی  »حوسزراوەی نھدام ل

یۆرانیۆمی خاو کراوەت گاز. ھر  کردووە، لودائیسفھاندا کاری 

ل  39ئوگازەش بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم لڕگی زنجیرەیک سنتریفیوگ

ۆر دوور ل قیکی محکمی ژرزەمینییوە ل شونکی ز ،40ناتانز

 رزی زانست و ٢٠٠٦کراوە. لرەبکی ھتن پوور خدا حوس

و  برز ەپلیکی ھر ، دوو ساڵ پشتریشتکنلۆژیای ئرانی پبخشرا

  دیاری بۆ لکۆینوەی سربازی پدرا.

نگکی زۆر لناوبردنی زانا ناوەکییکانی ئرانی تنھا برەیک بوو ل ج

 »داگان«پانوپۆڕتر. بگورەی دیلی تلگراف ل لندەن، مۆسادەکی 
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سرەکانوە دەستپکردبوو، تیمکانی وھرشکی ب ئاژان دو

ن، توەزەبروەششرەی پتی بمو کدەرەکان و ھوەی ئندنسو ل 

ئۆپراسیۆن دژی برنامی چکی  وای ساڵد و توانایی ک ساڵ ل ھز

  ناوەکی ئران ڕکبخن.

 ، وەک خۆی»دستراتفۆر«بڕوبری شیکارییکانی  41»ڕڤا بھاال«

وتیک دەھنتوە: "ب ھاوکاری وت یکگرتووەکانی  اودەقدەق

 ائیلی تیشکۆی کاریان دەخن سریسئئمریکا، ئۆپراسیۆنکانی 

 امیلسر برن نلناوبردنی پیاوە گرنگکان، ئوانی جپنجیا

ورانکردنی زنجیرەی ئو کرەست و لگڵ  ،ناوەکی ئرانییوە دیارە

 قسی خانمک، ئیسائیل نامک پویستن." بتفاق ئرانیانی بۆ بر

کاتی  لوراقی سرەتای ھشتاکان بکارھنا، تاکتیکیشی ل ع ھمان

ع زانای ناوەکی مۆساد سناوبردن، پاشانرکۆی کوورە اقی لی م

  نزیک بغدادا بسریکدا ڕماند. ی ل»ئۆسیراک«ناوەکی عراقی 

ی اننیدا، مۆسادەکادژی برنامی چکی ناوەکی ئر و جنگ نمایشیییل

تا  پرەسندنی بۆمبی ناوەکی ئرانی توانیان ارایانوەیکی کداگان بش

 ە، بمجۆرە مترسی ھر42نماوەیکی دورودرژ بوەخرن بکرێ بۆ

ئاخر  بووە ھی، الببن.لوەتی ئیسائیل دروست ارەک، کدژو

و گفی ئوە دەکا، ئیسائیل لسر زەوی  شئحمدی نژاد ھڕە

.ھن  

زیانلکوتوی  و ڕووی شواو ن ناتواننھشتاش ئو سرکوتن وردا

 تواوی کستیان ھناوە بشمژووی مۆساد ڕاستبکنوە، چونک لوەدا 
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ئران خریکی  بوەستنن. بۆ چندین سا ناوەکی ئران لکارپۆژەی 

ی نیی. ئران بە ئیسرائیلیش ھیچ دەرەتانک - ناوەکیی  انی ھزینڕۆ

بکی قو پارەیی  لڕیز، بنک تنزاناکان دەھ ،نردەھبوارەدا وەب

 کچی ئیسائیلیش ھر -و دەکاونھنی ڕۆدەن، تاقیکردنوی پشکوت

ی تکاردەدا وياندا برنی ل ئيکوت. لو ساتوەی ک خومپلدە

تبردن د ببخشتکی ناوەکی، کاری لزی وا دەکا، ھندوفنی، فەساز

 ب ی ھواگری ڕۆژئاوایدەزگک  انی وا دادەنزی فباشنخ

 پنبا. مۆسادیشوە پی

 زراندنی دووتی خۆی دەستی ب دامڕەزاشا پھلوی، شای ئران، کا

و سربازییان  تیشکیشیان بۆ مبستی ئاوی ناوەکی کرد، ھردوکوورە

ن. برنامکی شا ل ھفتاکانی سدەی ڕابردوو دەستیپکرد، وبو

وکات کردەوەکران  ئبوو، ئاخر ئی گومان نائیل ھیچ مایبۆ ئیس

 ائیل بوو. لشی ئیسپڕال ١٩٧٧دۆستی لدا، ژەن»ی »نئایزەر وایزم

وەزیری برگری ئیسائیل، ل وەزارەتی برگری ل تلئبیب، وەک 

 شوازی لک پیمانن توفانیان«ھاوپسرپرسی 43»حب کرد، ک

ائیل چکوتفاقی یسئ تپای ئرانی بوو، ئوکایزەکردنی سونمۆدر

یان، پکراوەکوە باوەڕپرەی کۆبونگوران. بئ وتووی دەدایشک

 ک مووشکی زەوی ب »توفانیان«خست بردەم  ئوەی »منوایز«

، بڕوبری 44»پیناس زوسمان«دکتۆر  کاتشدا زەوی بدات ئران، لو

ک  ،، موانکی بوە سرسامکردلگشتی وەزارەتی برگری ئیسائی

ھبگرن. کوی ناوەکیش  ووشک دوورھاوژەکانی ئیسائیلی دەکرێم

وەی برلم برمی بن، شۆڕشی ئیسالمی پالن فبکجبیان جک
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ی ئیسائیلی ھگایوە. حکوومتی ئیسالم- پیوەندییکانی ئران

. کاتکیش دژایتی ئیسائیلیشی ڕاگیاند لناوبرد ودەستوپوەندی شای 

پاشای  ،کانیئایتول خومینی و مال دسۆزە وت کوت بن ڕکفی

  ت.و ل وت ھ نخۆشکش تیتقاند

 ی ب پۆژەی ناوەکی ھنا، چونک بيھر دەستبجش، خومینی کۆتا

ک وەستندراو کلوپل و کوورە دژە ئیسالمی" دادەنا. ڕۆنانیشتکی "

کدەزگباریدەی  کانیش لشتاکانی سھ مما لوە. ئندرانوەشھ

دام ھگیرسا. س ق و ئران عرا دوودا، جنگکی خوناوی ل نوانڕابر

ن ژەھراوییش گازی ينحوسکارھنا. بکارھکان برانیو دژی ئانی ئ

 دوژمنکیانوە، ئایتولکانی خستوە سر ی لالینیچک ناتقلید

کک ر لت بنانوە. تیاندا بچنکتسیاس وەی بب کی دیکی

ی، گرەوە دیارەکی خۆی، علی خامنینیش، جيی خومدوای کۆچی

بایلۆژی، - چکی نوێ  ب ی بۆ ھزی سربازی دەرکرد ک پرەينماڕ

 عراق بدەن بۆ ئوەی برپچی چکی کۆمکوژی -ی و ناوەکیيیامکی

. زۆری نبرد دوای ئوە، ک زیانکی زۆری ب ئران گیاندبوو ،بدەنوە

بکو قدەغی سر  ،بانگی ڕابرەکیان کرد سرکردە ئۆلیی قایلکان

بگرێ.-کی "دژەچئیسالمی" ھ  

بارەت بواڵ سی ھگندێ بوە ھشتاکانناوەڕاستی ھوڵ لو ھ 

خانی یکتی وونوە. لگڵ ڕووتقلالکانیان لو بوارەدا بوب

 تیش لو دا،١٩٨٩سۆڤیئ کان ڕووی لواوژمی ھکرد،  وپاروت

کان لرانیوەی ئژ ب وەدان بۆمبی ناوەکی لی ئوڕاھیان زانا  ڵەن

توە بکن و ل وتکی یکانی سربازی پشووی یکتی سۆڤییبرس

 مرگساتانیانیکان وردەکاری ینن. ڕۆژنام ڕۆژئاواخۆیاندا دایبمزر

بارەت باونبوونی زان س  ڕاڕو ژەنکان لکان ووسییداخۆیان ىما 
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 زەوەند اپۆرتی زۆروڕیزی ئرانییکان. ڕ ونتچو گوای ،وەسف دەکرد

ۆری سرداپۆشراو ل ل ان لسر ئوە ھدەدایوە گوایپردەی

ئاراستی سنوورەکانی  ت دەڕۆن، بوپاوە برەو ڕۆژھروئو

ڕۆژھتاران، مۆسکۆ و تی ناوەڕ رچاوەکان لدەخوڕن. ساست ل

 اڕککوتنامیکی لگڵ ڕووسیاد ک ئران ،نگ ئوەیان ئاشکراکردبجی

بن، بوشھریش بنیاد  »بوشھر«ل  کی ناوەکییکوورە تا مۆرکردووە

ھا ڕککوتننامیکی کناری کنداوی فارسی، ھروە دەکوت سر

شیان لوە ددیکڵ چین واژۆکردووە، بۆئتر کوورەی ووگىبچکۆ 

  دیک دروستبکن.

ی ئمریکا و ی ئاژان تایبتییکانی وت یکگرتووەکانبھۆشدارییوە تیم

دوای ئو بۆمب  ب وپادا بوبونوە بۆ ئوەیرو ئوئیسائیل ب

وانی ڕووسیا بۆ ئران بکون و ڕاوەدووی زاناکانیشیان بنن. اکدر

ھیچیان بدەستنکوت. ئینجا وت یکگرتووەکانی ئمریکا  نبم ئوا

یان تا ڕککوتننامکان ارکی زۆری خستسر ڕووسیا و چینگوش

وتننامکی وە. چین گوایڵ بوو، بش ڕکننلگڵ ئراندا ھبوەش

بیاریدا  ،ڕووسیاش بوو اندەوە. ھرچیخۆی لگڵ ئراندا ھوەش

وەخراند. ئیدی ھندکی  نامک بردەوام ب بمڕککوتنلسر 

بندرێ و بوەش یاتر ل بیست سای پچوو تا بنیاد ز ەککوور بمجۆرە

ن سنووردار کرا کالینیا لوە  وسیاوڕ تتییودەوۆلی نو کۆنت

  بکاربھندرێ.

اردبوونوەی و ئیسائیل لگڵ س وەکانی ئمریکاوبم وت یکگرت

 وانتر کرد.ەگڕان و پشکنینیان فر یدا، ھمتکتییاستی ڕبراڕئا

ھنا،  ئی شکستیان ىمۆساد و سی ئا کیدەزگھردوو  سرانی

ی ڕوسی و چینی تنھا دووککی کوورەکانلوەی تبگن کوا 
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ی نھنی جیھانی" بوو. ئاخر ئران دەزگ بالڕدابردنی "باشترین

ھزی ناوەکی  مبستی ی بۆزل و یکی کتبشوەیکی باکش برنام

  ھدا.

ل  پیاو، دا کۆبونوەیکی نھنی ل دوبی سازدرا. ھشت١٩٨٧ل پایزی 

نوە: س ئرانی، دوو وکۆبو تۆزلنیشتوودا سینگیکی بچکۆیونو

کاریان  ن) کو(دووانیان ئامانی بو پاکستانی و س پسپۆڕی ئوڕووپی

  بۆ ئران دەکرد.

 ن لنوایواپاکستان ڕککوتننامیکی باوەڕپکر نونرەکانی ئران و

کان گوزرایوە، یان ییتانسکاندا واژۆکرد. بە پارەیکی قب بۆ پاخۆی

فرمی  ، برپرسی»عبدولقادر خان«ۆ دکتۆر دەقاودەقتر پارەک ب

  برنامی چکی ناوەکی پاکستانی بوو.

ب ۆژەی ناوەکی ر لو ڕوداوە، پاکستان بانگی پم لکی کند ساچ

دابوو، تا بگاتس خۆی ھ ئاستی دوژمن ی خۆی، ککرخست

تکری ماددەی پر ب زۆر حوجی »خاندکتۆر «دستان بوو. ھین

تاش ئو شلیکبدا. ھکی يبۆمب ئتۆم چارەنووساز ھبوو بۆ ئوەی

نیۆمک ل برھمی می بۆ ئو مبست بکارنھنابوو، ک پالتیالتینیوپ

یۆرانیۆمی پیتندراو  ئوەی ناوەکیکان، بم بۆ کوورە کالسیکیانی

یا بڕژەی یک لسد ل تن یۆرانیۆم ب کانیدەستبربکی، ئوا کان

بۆ چکی ناوەکی  ی یۆرانیۆمی مبستیان تدای، برھمکش٢٣٥

لسدی یۆرانیۆمک بکک. دکتۆر  ٩٩چارەنووسسازە، ئیدی باقی 

یکی دۆزیبووەوە، ک یۆرانیۆم بکات گاز، ئیدی ئم گازەش ڕگخانیش 

ن) بزنجیرەیک بیک بگین، ووکرتکرد(د سنترفیوگوە ىی ھلڕ

نابوو کانی. لرفیناوی لنتو سی ئوڕگان  و گازی یۆرانیۆم ب

جاری ل خولککدا، ئوا یۆرانیۆمی  ١٠٠٠٠٠ ی خولخواردنیيخرا
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جیادەکرتوە. ب  ٢٣٨قوڕسکی  یۆرانیۆم ل ٢٣٥سووکی 

واژۆیو پوەی ئزار بۆ 45دووبارەکردنن جااھکرفیوگنتوا سر، ئ 

دۆزەکی  برھمدەھن. ئم گازەش کات ل ٢٣٥یۆرانیۆمی پیتندراوی 

ک بۆمبی  کدێپویستیی لپدە دو مادەبتوە ماددەیکی ڕەق، ئوا ئ

  ناوەکی لدروست دەکرێ.

وە، ل 46یش نخشی ئو سنترفیوگی ل ئورنکۆ»خان«

ەوە، ١٩٧٠کاتی ل سرەتاکانی  وکۆمپانیایکی ئوڕووپی دزیبوو، ئ

 وە خان بووەزووش ب ھۆی کارخانی خۆی ل پاکستان دامزراند. ھر

واز، داڕشترگ". شوە.  "بارزگانی منتریفیگوسی دەفرۆشتنو س

ئرانیش بووە کیارە سرەکییکی. ل کیارەکانی دیکیشی لیبیا و 

  کۆریای باکوور بوون.

رفیوگوسکانیان کین، ئیدی کی دیکشوە سنتکان ل شونیئرانی

ی پاپۆڕەکان ل بکن. باری قب بوون چۆن لناوخۆشدا دروستیفریش

یوگکان، کرەست ئلکترۆنیکان و پارچی یدەگ یۆرانیۆم، سنترف

، بۆ ر قب بۆ چارەسرکردنی یۆرانیۆمان. توانستی زۆردەگیشتن ئ

بۆ گۆڕینی دۆخی گاز ب ماددەیکی ڕەق،  داکردنی سنترفیوگکان و

دن و پسپۆڕ و ئرانی سردانی پاکستانیان کر انیبنیاتنران؛ زانای

ی ەبئو دەکران ئو کاران و، ھموانرئدەھاتن  ی پاکستانیشانارەزایش

.یبزانسیش پک  

ن یک و ھلککانی خۆیان نخووەی ھموشیار بوون ب ئرانیکان

یاندا كتبنو و وان برنام ناوەکیکیانتوە. ئسب
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 .واژۆ: پرۆسپ  
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 Eurenco 
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پرشوبوکردەوە، تاقیگی دەمامکدراو و توانستی شونی دووردەستیان 

قو ل وانکیان لندنان. ھکارھر يبزەمیندا دروستکردن، ی ژ

ن لدامزراند. ی بۆ ھوایاوبنکی ھدانی موشکی زە لسروویشوە

و بنکانک لکئ ی ویسیلندرا، ئزرھان دامف شیان لئاراک،  دیک

م لم برف- وشیان گرنگتروھنتیان بووتوانستی سکیگ-  ل

رۆزەکی يشارە پ بندیشیان لم یانمزراند،؛ چوارەمیندا» زنناتا«

ئوە بدرێ ک شونکی دۆزراوەتوە، اژەی مئا کاتی ودانا. ل »قوم«

دەیانتوانی شونکی بۆ یککی دیک  کانیئوا بئاسانی ئرانی

ادەماشت بوەی ڕان شيی خاککەو چینکانی سرەو بگوازنوە

نوە. ھروەھا زەوی بس شکدانوەیکی سریشونواری ھموو ت

ھاتووانوان لری وزەی ج ئبرد و یھانیان ئاژانسی چاودخشتل

 سری، دکتۆرئاژانسک، کابرای می بڕوبری . ئاخرکرددەستخرۆ 

ب دەنواند وەک ئوەی بوا  وای ڕەفتار »محمد ئلبرادعی«

بکا و ڕاپۆرتی پسندنامی وای  ئران لدوان ساختکانی ون ڕاگیاند

 بودەکردنوە ک ئران بتوان لسر خشت دژوارەکی خۆی بۆ

 .ردەوامبب داخوازەک رنامب  

کاری فراوانخوازانی  مین جاربۆ یک دا،١٩٩٨زەیرانی ل یکی حو

یکی پاکستانی لبردەم لیژنی وکانیان بینی. یاخیبوییئرانڕاستقینی 

پنابری مافی داوای  ۆرک دەرکوت ويدا ل نیوFBIلکۆینوەی 

ئیفتیخار خان «سیاسی ل ئمریکا کرد. ئو خۆی بناوی دکتۆر 

ھاوکاریی  وردرژی پردەی لسرود ناساند، ب 47»چاودھری

ھدایوە. ئو دکتۆر  انرھنییکی نوان پاکستان و ئن

کرد ک  شىکرا کرد، وەسفی ئو کۆبوونوانیشی ئاش»خانعبدولقادر«
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ئو پسپۆڕە پاکستانیانشی ھنا ک ل پۆژەی  و ناوی تیدا بشداربووە

 .شداربوونرانیدا بئ  

 ب »چاودھری«دکتۆر  ڕاستیکان و بیچمکانی نو گواھینامکی

ن  وردی لالیFBI وە پشکنران و ڕاستیی شیان وکدروستی 

ڕاسپاردەی ئوەی بFBI  پشتاستکرایوە. ھر بڕاستیش 

 ی دا، ککتکگرتووەکا »چاودھری«حکوومی تو مریکا وەک لنی ئ

، ھرگیز پبدرێ، بم بۆ مایی سرسامی ڕێ پنابرکی سیاسی

را. لوانی کۆرە پنادراوەک نتدک داچونی زیاتر بۆ گواھینامکیوابد

رخاتری فبر لکانیھتدارە بامریکا  رامۆشکردن، دەسئ

ھنگاوکی سکانی چادروھییان پردەپۆشکردب و ھیچ ودەستنو

و ئیسائیلیشیان لئاگادارنکردەوە. چوار سای  کردەییان بۆ ھنھنا

سبارەت ب ڕەتبوو، ئوسا ڕاستییکان  48بویرەکداڕەبق بسر 

  و ئاشکرابوون. ئران کوتن برتیشک

ک ڕکخراوکی  »خلق یموجاھدین«دا ٢٠٠٢ و ل ئابی 49ل ھیکوە

یرزەمینییاخیبووی ژ، کرد میدیای جیھانی ئاشکرا بۆ،  ران لئ ک

یداھاتن، دواب ناوەکی ھی. لو سانی انستیتو »ناتانز«و  »ئاراک«

ئران استی زیاتری سبارەت ب پۆژەی ناوەکی ڕموجاھدینی خلق 

گی لکردبوو، بم دەگوترا ای ئی بدەنئو. ھشتاش سی وخستڕ

ی و بریتانیکان لھوی ئوەدان ئمریکیکان بۆ ئو پرس لئیسائی

 اربن. بانکاندا بشدو ل ئۆپراسیۆن ھراس50یەداڕ ننھب

                                                           
48
  ووداو.بویر: ڕ 

49
  لھیکوە: لپ، لناکاو. 

50
  بننڕای: قناعتپکردن، ھنانسرخت. 
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مۆساد و  سی ئای ئی لو بوایدا ب کواپدەچوو  دەقاودەقیش

MI6ریتانیواڵ 51ی بق  ھکانی موجاھیدینی خو دەنگوباس

) ئۆپۆزسییۆنی ھواگرییک دەزگوەردەگرن، ئوان (وات ھردوو 

گورەی گرنگی ھیوابخش بکاردەھنن. ب یكوەک سرچاوەی ئرانی

چاودریکردنک ھر بڕاستی  سرچاوەکانی ئیسائیلیش،

رھرەکانی مۆسادومدارببفسئ زراوەی بن و، چونکی دامک

قوویی بیابان دۆزیبووەوە. لھمان  یان لگفیوزەبلالحی سنتر

ژرزەمیندا ئرانییکان ئوانی ب نھنی و دا، ٢٠٠٢وات ل  سایشدا،

ستی سی ئای ئی کرد. بگنامیان ڕادە الپتۆپکی پ د،رکاریان دەک

نکرد ئاخۆ چۆن ئو الپتۆپ پ  ەکانیش ئوەیان ئاشکراویاخیبو

 مریکاییوتووە؛ ئدەستکیان بکانیشزانیارییگومانیان بۆدڕدۆنگ ، 

، ب سکان خراونت نو الپتۆپک ئو بگنامانی ەیپیدابوو بو

ئوان گومانیان ل دواییانن؛ کۆن نین و ھی ئو  کوات زانیارییکان

نیارییانی ئو زا وەکانش وەیک لش ساد دەکرد، بوەی بمۆ

 ری یاخیبووەکان دزەپکردب، ئوسا ھ، بۆ اللسرچاوەکانی خۆیوە

لڕی ئوانوە درابت سرکردەکانی موجاھیدینی خق و ئوانیش 

.کانیان کردبڕادەستی ڕۆژئاوایی  

ی و يئمریکا ک خراونت سر مزیبم خۆ ئستا بگی دی

وای چاوەکانیان بکنوە. دەنگۆی دواییدا دەب ل ووپییکان، کرئو

 ل52  فرمسک و خونییکی"ی"بازرگانی داھنانکانی دکتۆر خان و

 کۆتاییشدا، ل وبووەوە. لری دنیادا برتاسبرایری ٤سدا، ٢٠٠٤ی ف

                                                           
51
  وات دەزگی ھواگریی نھنی بریتانی. 

و دەستواژەیی مام ھمنم ئ یشمن: ونووسیبو نووسران بازرگانی مرگ، یان مرگھنیان 52

 دەگونج.پموای ڕەوانتر ھی، ک ل شیعری ئوارەی پایزدا  قۆستوە
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وە لسر شاشی تلفزیۆنی فرمسک چاوی پ ل ۆر خان بدکت

ھرچۆنک ب  ک بڕاستی ئو ،دانی بوەداناپیدابوو،  پاکستانی

، کۆریای باکوور و گکانی فرۆشتوونت لیبیاوئزموون و سنترفی

ی پباوە. شیدا چندان ملیۆن دۆالرو سودایجامی ئئران، ل ئن

تی پاکستانیش بحکوم بکی متمانبوردنل لشی بۆ "دکتۆری خپ

  و، دەرکرد.وبۆمبی ناوەکیان ب مرگ" ک ماممۆتکی

ائیل بووە سرچاوەی سرەکی زانیاری دەربارەی ئران. سئیدی ئی

 وە دەداییان ب داتای نوییزانیار مۆسادەکانی و »ر داگانمای«

توانستی دامزراوەی ب  بارەتسھواگری ئمریکا و وردەکارییان 

ئای ئی، دروستی کردوە دای سی  »قوم«نھنی ل  ک ب ناوەکی ئران

ی سوپاچندین ئفسری ھگڕاوەی  پشتی و ئیسائیل لودیارب

پاسداران و پۆژەی ناوەکیشوە بووە؛ مۆساد زانیاری بگدارە 

ڕێ لو پاپۆڕە  ھانیدەدان بکو نۆژەنکراوەکانی دان چندین دەوت،

فاقی پویست بو مبست ل توپل و بارکراوانی بگرن، ک کل

  بندەرەکانیان باردەکن و برەو ئران بڕدەکون.

م بج ب و ئاگادارییاننانی ئدەستھم بئاست ائیلندی ئیسی ڕەزام

رانك بوون. لئ کدا کەوی توندڕات نا ڕاشکاوانی لڕەشوبردنی ھ

 بگوڕ خۆیان لھر کردەیکی کانی جیھانتیلی جاڕدەدا، باقی وئئیسا

، و دەرەتان بجھدرادە دەخستوە. ئیسائیل بب بژار دوور شۆج و

 دژی ھمتی پاپشتنکراو تنھا ئوەی لبردەمدا مابوو، ھر بخۆی

  بکا. ڕبرنامی ناوەکی ئران ب

مترخمی برپرسانی بردەی ک و بگرە ازدە ساڵ ل قەدوای ش

  بدوا دەستبکار ب. بیاریدا لرەوە »گاندا« پشخۆی،
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جم ردا فۆکیک لناوجرگی ئران تکشکا. س٢٠٦ری يل ینا

رنشینانی فداچووەکاندا، ۆسرتس رنشینو سنوتان. لف کک

یکک  یشوە، ک»کازمی ئحمد«ران بوون بئفسری پلبای پاسدا

رانی لرماندەکانیان بوو. ئکانیفیاندڕ یشکشکانی  ھۆکاری ،ایانگت

م گروپی ستراتفۆر ئاماژەیان وا بووە، بکشوھک باری خراپی فۆک

  کشکاوە.تالین ئاژان ڕۆژئاواییکانوە  فۆکک ل ،بوەدا

کی بارھگری سربازی ل ھر مانگکیش پش ڕووداوەک، فۆکی

 وو چوار کسکی ن بیست خۆی ب باخانیکدا کشا. ھر تاران

کۆکنو فری پاسداران و ڕۆژنامفسسی دەرباری ومردن. زۆریان ئ

دیکی  یشدا، فۆکیکی بارھگری٢٠٠٦ڕژمک بوون. ل نۆڤمبری 

شش پاسداری  و تکشکا، لوشدا سی نتارا رانی لکاتی ھسانی لئ

 دا کوژران. لرگیشداانميادیۆی نیشتڕتران جاڕیدا: ، وەزیری بری ئ

ئاژانکانی  کان، ئم دەتوانین بین، کوا"بگورەی سرچاوە ھواگریی

تکشکانی ئم  ی، بریتانی و ئیسائیلی برپرسیارن ليئمریکا

  فۆکیدا."

دەنگی، بب وەدا و بو نکی ئاشکراکراو، اھیچ نی لبووە  »انداگ«ز

 نبر ئراندا. ئوابر سائل لسیاستی ئی ستراتیژداڕژەری سرەکی

ھیچ بژاردەی دیکی لدەستدا  لوانی ئیسائیو لوواب باوەڕی

نب بۆسر ئران.  53شکی چوپی گردەبانرھ نمنتوە، مگر

وەکانی بکدانرەی لگوداگان«م ب« دەب م جۆرە کردەوەیئ ،

  مژار ب.دوا

                                                           
53
 .رەوانکالکی :انگردەب  
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دا سریھدا. لڕۆژنامگری ٢٠٠٥کاروباری تکدەران ل فبرایری 

بنکیکی توانستی ناوەکی ل  وبووە کواا ئو ھوا بدیتیودەنو

وە وۆکیکی نناسراوە بالین موشککی دوورھاوژی ف ل »دەیلم«

ک لنشو کان  لنیگیراوەشومان مانگیشد تھتی. لکاویاو پ ،

ک لوەیقینکی نزیک ش تنو»لو»ھربوش شی گازەوە بووە و، لکل

  و.وناب یاندایی ناوەکی بنکوورە ک ڕووسکان بۆ

نزیک تاران  ل 54بنکی تاقیگی توانستکی دیکش ل الی پارچین

. لودا شارەزا ئرانیکان خریکی پرەپدانی ھرشی کرایسر

 بکات گوڕدەمکی ناوکی بۆمب کانیزمی"لنزەکانی تقینوە"، ئو می

کوشندە و چۆنیتی بیکگیاندنی زنجیرە کاردانوەکانی تقینوەیکی 

 وەکیایگیاند کوا تقینڕرزەمینیکی ئران، ژ ناوەکی. رکخراوە

  یک گیاندووە.یب تاقیگ نھن زیانکی مزنی پارچین

 -ییکی ناتانزدمزراوە مبندا-یش، چقی بازن ٢٠٠٦ل ئپریلی 

زانایان،  شاماتک لوومنکی ئاھنگان. حئنج شیببووە نمای

اوەکی لودا گردببونوە، ییکانی ننپۆژە نھ تکنیکارەکان و سرانی

 گڵ میلی سعاتدا دەسووڕانوە. لھزاران سنترفیگوس ل ب لودا

کارابوونی  ون، سیری یکمینوبوان ھاتمیزاجکی ئاھنگییاندا، ئ

ھنیس قومووان بن. ھبک کرفیوگنت وە چاوەڕوانیرۆشو پئ 

دەستی  بدا. ئیدی برپرسی ئندازیارەکانوک کارەک ڕو ،ساتیان دەکرد

 یتقینوەیکی بھز ئو ھۆ وساب دوگمی کاراکردنی شتکوە نا، ئ

 یزۆر گرمژنکیو  ولک تقیوەی ھژاند. لکنوەوگردبو ەیگور

 ی کاری ھقونی سنترفیوگک تکوپکدرا.اپتارس لوەھات و
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 داوای لکۆینوەی ل دەھریبونوە سرۆکی پۆژەی ناوەکی زوو بھر

دیاربوو "کسکی نناسراو" پارچیکی کاریگری  ڕووداوەک کرد.

اپۆرتی ئوەی دا، کوا سنترفیوگک ڕ CBSئامرەکوە.  نو ۆتخست

کیھ بوەیقیندا  ۆی تککاراکردن ر لک بمک ک بچکۆالن

 ائیلی بگری ئیسواوا ھوەشی گوت کروەھا ئوە. ھقیوەتت

  پشت ڕوداوی تقینوەکی ناتانزەوە بوون. ئمریکیکان ل ھاوکاری

تکدان و  امانجیئن ودا، سنترفیوگکان بو2007دیسان ل ینایری 

 ووپیانرانی ڕۆژئاوا کۆمپانیای ئونھنیک دەزگئاۆز. ورانکردنکی 

دامزراوەکانی مادەی خاو بۆ  تاپشوە  ویانون و ناردبوبودامزراند

ئو  ىیکان نیاندەتوانیگکان بکاربھنن. ئاخر ئرانوسنترفی

کل النن،ڕبازا لوپم  ی کراوەدا بکئ رەی چونکگوب شتان

کانیيبڕ ارنامکگرتووە یتوەکان سنووردارکخراوی ن کرابوون، بۆی 

و دەبوایکانی ئنایان بۆ کۆمپانیا ساختروپوپی بردبا ک ن  لالی

تاراوگدا دەژیان، ھدەسووڕان، ئوانیش  ل کان کیئیتالی ووسی وڕ

ەکرد. ھر تنیا ھواگریی نھنیکاندا د دەزگلبنوە کاریان لگڵ 

، ک ە تگیشتنوکان لیپالن، ئرانیولدانان و دامزراندنی ئو ک دوای

  شتکان زڕن و کارناکن.

سرۆک جۆرج بوش، فرمانکی سرۆکایتی نھنی  دا٢٠٠٧ل ئایاری 

نھنی ڕوومای ڕۆژانی  ب ،دەستی دای سی ئای ئی و دەرکرد

الین بیارک ل بکا. دوای ئوە زۆری نخایاند،ناوەکی ئرانی  برنامی

ڕۆژئاواییوە درا، تا ئو زنجیرە بارە  یکی ھواگری نھنیگدەز

ویست و تفاقکانی پ ئامر ، ل کلوپل وەنردرندانی بۆ ئران ینھنی

ن و لکبدرکوپیان، تکنیینھ رنامبۆ ب ن. لک بخرمانگی ئابی  ک

ت و یاردیدەری وەزیری دەرەوەی چاوی ب »داگان«ھمان سایشدا، 
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کگرتووەکانی ئرنس«مریکا یوت و »نیکۆالس بکی  کستراتیژ

  ھاوبشیان سبارەت ب ئران تاوتوکرد. 

 ی ئو حفت سانی دواییەماو ل ککخستن ، تکدان، لنزیانپگیاند

پۆژەی ناوەکی ئران بردەوامبوو،  دانانی دامزراوەکانی دامزراندن و

کی توەیستنوە بکیی بۆ سیستمی لیسمابشوی، ک

وە ھۆی ی بوشھر دروستکرد، ک بکوورە نوەیدساردکر

دا ٢٠٠٨ساڵ ڕاگیرا. ل ئایاری  کاروچاالکیکانی بۆ ماوەی دوو

تقینوەیک ل ئامرکی چاندنی بنکی ئاراک ڕوویدا، بووە مایی 

ی توانستی ناوەک کی زۆرزیانبنک رچاو بوە.  »نیک«ی و بخۆی

تکی دیکوەیگ قینکۆمب کی گرنگ کی  وپکی چوەیش

دەگۆڕدرا بۆ  داتتکوپکیدا، ک یۆرانیۆمی  دەکرا، ل ئیسفھان یاودرچ

  دۆخی گازی.

 وا  كدا نیویۆر٢٠١٠و  ٢٠٠٨لرەکان«تایمز ئاشکرای کرد کتین« ،

ندازییاری سویسری، یارمکی ئزانیان داوەتخو ی سی ئای ئەی بۆ ئ

وە و بۆ ئم کارەش ئاژانسک نیا و ئران بتقنببرنامی ناوەکی لی

ملیۆن دۆالریان داوەتوە کۆمپانیای ئندازیاریک. سی ئای ئی  ١٠بی 

ی لو کۆمپانیایدواداچو ئر بتی وھی دەسکی دادگایانن

کھنری پوپلی قاچاخچتیان ب کل راست بوەیسویسراییوە پا

و دوو کوڕی بناوی  »فردریک تینر«یان، کەکییوە کردب. باوکناو

یان ب دامزراوەی بنکی یئلکترۆن لىکلوپ 55»مارکۆ«و  »ئورس«

ھۆیوە سنترفییوگکی تکوپدابوو.  ب ، کوتوانستی ناتانز فرۆشتبو
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ل«  ر ڤاکوومفیڤ«ل کۆمپانیای  »تینرەکان«ئو بارە کلوپلی 

  .درابووربۆ ئان نا شوەول »نیو مکسیکۆ« بووەنیاوە گیندرائاما

ی مۆساد لپشت دەزگە، کوا ۆڤاری تایمزیش ئوەی پشتاتکردەوگ

یر ئجزا بووە، ک ل فینلنداوە برەو 56کشتی ئارکتیک سییوە ڕفاندنی

 وە "باری دار" ھگرتووەماتالژر ئای  تاقمکی ڕووسی ،ڕۆیشتووەوە

داو دوو ڕۆژ ٢٠٠٩مموزی ت ی٢٤ئو ڕگ دەریایی تیکردووە. ل  و

 بارھگرە ب یتیشئو ک یکی دەستپبکا،یبرلوەی گشت دەریا

نران دەورەدراوە. تنھا یک مانگ دوای ڕووداوەک کاربدەست ڕف

لسر پشتی کشتیک  کرد، ک کاپتن ڕووسک شکرایاناوسکان ئوڕ

 مۆساد انگیاند،تلگرافیش ڕایتایمزی لندەنی و دیلی  بردراوە.

ی ارئاگاد ،»داگان«اریکی داوە. ئوان گوتیان پیاوەکانی ھۆشد

لگڵ خۆیدا ھگرتووە،  وسکانیان کردۆتوە، ک بارەک یۆرانیۆمیوڕ

راوەت ئران. شسی فرۆویۆرانیۆمکش لالین ئفسرکی پشوی ڕو

ی ياھزی دژە چتیی دەری فرماندەیک  »ۆوتزئدمیرال ک«بم 

ب گۆڤاری تایمز گوتووە. تاک  وپای، ڕوانینی تایبتی خۆیرویکتی ئو

 مۆسادەوە روست ئوەی ک کشتیک لالیند دنوەیرڕوونک

ندرابڕف  کیۆرانیۆم وەی ڕێ بگرن.ببۆ ئ  

المارەوە بوو، پ شتانی ب ناوەڕۆکی ئو بم وای ھموو ئو

 دا ب٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ن. لنوان وکان دەستوەستان نبویرانیئ

 »قوم«نزیک  دامزراوەیکی دیکیان ل ئوانشوەیکی تواو نھنی، 

 و ھۆل ھزار سنترفیوگ س وخشیان وابودروستکرد. ن

 دا٢٠٠٩تی سژرزەمینی قوویی خاکدا دروستبکن. ھرچندە ل ناوەڕا
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مریکا، ئکانی ئگرییواکخراوە ھوا ڕوەبرد، کییان بکان، پرانی

کی دامزراوەی بریتانیا و ئیسائیل زانیاری تواویان لسر نخش

ب .یوە ھیلوولی قومئ ردەوام بوو. لی بکخشر نسران لم ئ

 ونیوی ل ھبIAEAدا، ئران جیھانی سرسامکرد ک ڕکخراوی ٢٠٠٩

ن، کاوە باس لوە دەئاگادارکردەوە. ھندێ سرچ» قوم«مزراوەی دا

ی بریتانی MI6ئاژانکی  ەچدڕۆژئاواییان (پ57 کان شۆفارکییئرانی

(ب زراوەکدام ل ک ،وە بو گرتبی زانیاری کۆکردنرقاوس ە، بۆی

تا خۆیان ل ،زراوەی قومیان بۆ جیھان ئاشکرا کردبی داموان بنکئ 

  ھواک بدزنوە. ھراسانی

بری سی ئای ئی ب ەبڕو »لیۆن پانتا«ھر مانگکیش دوای ئوە، 

تایمزی ڕاگیاند، ک س ساڵ دەب ڕکخراوەکی ب پرسی دامزراوەی 

  قوم دەزان و ئیسائیلییکانیش دەستیان ل ئاشکراکردنکدا ھبووە.

د، ھر س ھاوپیمانی رڕگی خۆشک دامزراوەی قومئاشکرابوونی 

دژی  بۆ شڕو مۆساد بیکوە گروپک  MI6ئای ئی،  نھنی: سی

 دەزگسییکان ھر س نە. بگورەی سرچاوە فرپکبھنن ئران

ڕکاربوون، لوە دەستبکیب کانیا ىناوبراوەکراسیۆننمۆساد ئۆپ 

وکاری ئی و ھواگری بریتانیش ھا ىئا لنو ئراندا کرد، سی

ل چندین  ودا مۆساد برپرس بو٢٠١٠یلیکان ب. ل ئۆکتۆبری ئیسائ

ب وە، کقینرانی تکنیکاری ئژدە توە ھس ھۆیل ر شاخی زاگرۆس

 کدانیکوژران کیھاب لکی شمووش  وە. بوێ کۆیکردبوونل

نای توانی پنج زا یکان، مۆسادیریکائم ھاوپیمان بریتانی و یارمتی

  ناوەکی دیکی ئرانی لناوبرێ.
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کتیییمانیھاوپ کی فر بوەیوڵەشھ لالی  و وان بقداگان«ت« 

وە بڕوبری مۆساد، ئو گوشاری ودروستبوو. لو کاتی ئو ب

ھواگریی بیانییکان بکن.  دەزگدەخست سر پیاوەکانی تا ھاوکاری 

ھواگریی  دەزگبۆ  یارییکانن زادەکرد ک ڕاوژیان بۆ ەدەرەکانییارید

 ەیگوت: "ئمو د ڕوویاندا تقییوە ئو ب بمبیانییکان ئاشکرا نکا، 

ب ".وپوچی پوەرگ قسۆن  ژییۆن، برمانی دەردەکرد؛ "دەی بف

  کاریان لگدا بکن."

ھاوپیمانیکی گرنگی دیکی  »نداگا«و ئمریکیکان، لپاڵ بریتانی 

 ئرانیرەکانی اکە ھبوو: ئویش سرکردە برھستو خودی ئرانولن

ل دەرەوەی ئراندا، ی يبوون. ل کۆنگرەیکی ڕۆژناموانی نائاسا

 ھستکاری ناوی ئورنیشتمانی ئرانی بۆ ب ومنیوسرکردەکانی ئنج

کان بوو. لمژیش یئرانی پۆژەی کرد ک برپرسی یان ئاشکرانزانایا

ی  58»موحسن فخریزادە« بنھنی شاردرابووە. نناسنامی زاناکا ووب

نۆ ساڵ، پرۆفیسۆرکی فیزیای زانکۆی تاران بوو. ئو  و تمن چل

 ەگوت، دەبت پیاوکی تلیسم و نادیار. ڕکخراوەدبخۆی 

د، ب برھستکارەکان زۆر زانیارییان دەربارەی پیاوەک ئاشکراکر

وە لشکتییندامو سنئ رژدە ئوپای پاسداراندا، ھنی ھمی توکات

ی لروەھا ناونیشانی مای بووە، ھتاران و  سا تی لللقامی محش

اکشی و ژمارە تلفۆنی م ٤٢٢٩٥٣٣و  ٠٠٠٩٢٢٨ژمارەی پاسپۆرتی 

زی پواژۆی ئاۆ و لوشارەزاب» فخری زادە. «٠٢١٢٤٤٨٤١٣

وژمیداکردنی توپنری ناوەکییدا تا كی کوشندە لک  ئامزنجیرەی

تنوە بکاردان کای وەی ناوەکی لقینو  و تی ئکتیم .یداببپ
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کردنوی شوەی بۆمبک کاری دەکرد ک لگڵ ھدانی ولسر بچو

.ھابدا بگونجکی شموش  

بچت نو  رادکراکردنان، ئو ڕگی پندەشبگورەی ئو زانیاری ئا

 ڕۆژئاوا ووپا، ھروەھا حیساب بانکیشی لرو یکتی ئو اکخاکی ئمری

کانی ئویان یو چاالکی تکاران بوردی کارسو. برھوکرابس

رد گڵ ئودا کاریان دەکل و کوزانایشیان داب ، ناوی ئووباسکردبو

و  انیزانیاری دا دەستبکاربوون. ئو فرەلگڵ ئو تاقیگ نھنییی تی

گوەیانی گواستڕمر ن وە ۆوای لوا بدیسانبڤ دەکرد ب ک ،نھ 

نی گومانیدەزگگری نھواکی ھو یئدەکرێ بحوکمی  ەی ل

کان یڕاستی وەییایور یکان بۆ کارنامکی، بوايائڕۆژ ڕاوەدوونانی

رە اکرھستو بیداتوە ب ب بزانا ئرانیکان کۆبکاتوە تسبارە

دنانش رڕۆژئاوایان بکا. ئو ئاشکراک ڕەوانیئرانیکان، بۆ ئوەی 

ی لیستی وی داھاتورکردنوەیک بوەی ئو کسائاماژە ئاگاد

وەی بدرێ تیرۆرکردنی ئرا بجو 59و دنوەی خیانوبۆ ئ   باشترین

.رم بوەی بۆ ڕۆژئاوا نبگرێ ببژاردەی ل  

ری، ، جگری پشووی وەزیری برگ60ژەنڕال علی ڕەزا ئسغری

 کدا لکاتشتدا بو٢٠٠٧لگمبولدا لناو ئیستودا بو بونبوو. ئ ، 

 ی دەستی لبوو. پقوودا ھکۆژەی ناوەکییگدەزگوارانی ی ھری ئ

وار ساڵ دوای چنیاندۆزیوە. نزیکی  بم گڕا، ھموو شونکی بۆ

ری ، وەزی»علی ئکبر سالحی«دا، ٢٠١١ڕووداوەک، ل یانیوەری 

دەرەوەی ئران ل کۆمی گشتی ڕکخراوی نتوە یکگرتووەکاندا 
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ڕفاندب و  61پنجی تاوانی بۆ مۆساد درژکرد بوەی کابرای تایینیان

 .ائیل زیندانییان کردبئیس ل  

ڕۆژئاوادا بیندراوە؛ ب ری لسغندەنیش، ئگرافی للندەی ترەی سگو

رانگی ھخشوەمۆساد نی کک تورکیاوە ل ر لشاوە و ھ

پاراستنی برپرسیار بووە. سرچاوەکانی دیکش باسیان لوەکرد، ئو 

الی سی ئای ئی بووە و زانیاری بایخداری سبارەت ب برنامی 

.ترانی داونناوەکی ئ  

، - دا٢٠٠٧ل مارتی  -نی ئسغری ومانگک دوای بسروشونبو

ی ئپای پلکی دیکرفسئل میر شیرازی کو رانی ون بوو. ئن

و، برپرس وران بادس"ی یکی دەستبژری سوپای پاسیکی "ئلقود

را بوو لسیۆنئۆپرانی بۆ کانی دەرەوەیکی ئرچاوەیراندا. سئ 

سۆراغنمانی  و سر کرد، ک سرباری ی ئاشکراینتایمزی لندە

 ون بووە، ئویش بای دیکپل ئسغری و شیرازی، ئفسرکی

  بوە ل کنداوی فارسیدا. انی پاسدارسوپامحمد سوتانی، فرماندەی 

، زانای ناوەکی چووە لیستی »شھرام ئمیری« شدا٢٠٠٩ل تمموزی 

گمیری«اوەکان. ڕھقوم کار »ئ لڕەبستانی سعوودیدا یدەکرد، لع 

 کانیرانیو دیارنما. ئ وە نگڕایكلکاتی سفری حج بۆ مک

دوایدا داوایان کرد ککان بسعوودی وە. دەبن و بیدۆزنڕدوای  بگ

یکگرتووەکانی ئمریکادا سری ئمیری ل وت  انگکی دیک،مچند 

یکانی ب پنج ملیۆن دۆالر یباسدەکرا گوای زانیارەھا ھدایوە. و

زۆنادا بژی. ریل ئا ماکی نوێ ل و کيفرۆشتب و ب ناسنامیکی د

 مک ساکابرا دە رد، کواكئاشکرا نسرچاوەکانی سی ئای ئی ئوەیا

                                                           
61
  کابرای تایین: کابرای گۆرین، کابرای جارەکی پشوو، کابرای ناوبراو. 



55 
 

. کدەزگەت دەستی یکمی داو اری نھنیيزان کاریان لگدا دەکا و

بۆ تکنلۆژیا،  62ملک ئشتار کرد، کوا زانکۆی ئمیری ئوەی ئاشکرا

کی ییک ڕووپۆشییمیایک بۆ ک تیایدا دەرسی دەدایوە، وەک ئکاد

دوورھاوژ و  ىبت ب دیزاینی دروستکردنی مووشکيلکۆینوە ک تا

  برپرسی زانکۆکی. فخریزادەش

ا دوای ساک مانوە ل ئمریکا، ئمیری ڕای خۆی گۆڕی و بیارید

ی ھنکا. ل ی ژیانی نوئو سترس و لگڵوبگڕتوە ئران. پدەچ

 ،یوگوتبودا يکردەوە، تيت بونخۆی ل ئنترک ڤیدیۆیکی دەستکرد 

کوا لالین سی ئای ئیوە ڕفندراوە، چند سعاتکی دیک ڤیدیۆیکی 

ڕەتکردبووەوە، پاشان ڤیدیۆی  ىودیکی بوکردەوە، گوتنکی پشو

 ب جارەیان گوتنکی دووەمی مسھمیشی بوکردەوە، ئ

گڵ باوزخانی پاکستانی پیوەندی ل درۆخستبووەوە. ئو

بڕوەدەبرد.  ئرانیکاروباری باوزخانی  ئامریکال  و، کوپیداکردب

 ل وئوەبودا.  ران. پاکستانییکانیش یارمتیانبینرنوە ئ داوایکردبوو

ل فۆکخانی تاران دابزی. لوێ لبردەم  دا، ئمیری٢٠١٠تمموزی 

 تاوانبارکرد ک ڕفاندوویان ئی بوە ىئاڕۆژناموانان بدەرکوت، سی 

بدڕەفتارییان لگدا کردووە ئینجا بزربوو. چاودرانیش  و

 سی ئای ئیان شرمزارکرد، بم وتبژی سی ئای ئیشکستییکی 

ت و ئرانییکانیش ان دەستکومبدەنگییکی شکاند: "ئم زانیاری گرنگ

  ن سفقی دەستکوتووە؟"باشتری ک لرەدا کوات ئمیری؛

ساد. ل دیسمبری بر مۆبران ولو نوەدا ئرانییکانیش دژەکردار نبو

٢٠٠٤کی بسند کران چتی س دا، ئکاری ۆتۆمائیل و بسۆ ئیس
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 یکاندایدامزراوە ناوەک کردن؛ س لو کسان لنوئمریکا دەستگیر

 کان٢٠٠٨کاریان دەکرد. لرانیییاندڕ یشدا، ئوا ایانگیان دەمامک ک

کی دیکیر شانسل رانی کتی ئھاوو وە: سداوەتی مۆساددا ھ

دراوە تا لشقیان پن مۆسادەوە مل الی کاری یوەندیرە پزۆر ئام 

 ل .نکاریان بنیدا بمقت ک و لچ ۆزەکاندا، لری نئامب٢٠٠٩ۆڤ ،

دا، ک ب  دار س سایان ل و لی تمن چ63»علی ئشتاری«ئوان 

ائیل تاوانبارکرابوو. لیدا، ئشۆفاریکردن بۆ ئیسکی دادگاییکردنمیان و

اوی ب س ئاژانی مۆساد کوتووە وپا چروئو گواینابوو،  بوەدا دانی

کلوپلی ئلکترۆنیان داوەت. "کسانی ناو مۆساد ل منیان  پارە وو 

ارکی باش ل کۆمپیوتر و کلوپلی خواست، بارکی کشتی م

ی سووسکاری دەزگی ھواگری ئرانی بکم و دەزگ ۆئلکترۆنی ب

من دەمکین." ئم  ئو ئامراندا داندرابوو ک گوھخستنیش لنو

  ئشتاری بوو. گواھینامکی

 ری ٢٨لمبی  ٢٠١٠ی دیسدناوەکب یدانی زیندانم ڤین«و ل64»ئ 

رانییکان سیخوڕکی دیکیان لسدارەدا، ن، ئفسرە ئل تارا

بھاوکاریکردنی مۆساد  ؛ کبوو »علی ئکبر سیادات«ئمجارەیان 

و لھاتوی سربازی و  تاوانبارکرابوو، زانیاری سبارەت ب توانا

ھواگریک. لو  دەزگنی دابووە ای پاسدارسوپابرنامی مووشكی 

ھۆندا  تورکیا، تایلند و ل »سیادات«شدا، شش سانی ڕابردوو

چاوی ب ئاژان ئیسائیلییکان کوتبوو، لوانوە و لھر کۆبونوەیکدا 

بوو. کاربدەست ئرانییکان دۆالری وەرگرت ٧٠٠٠تا  ٣٠٠٠بی 

ب.وەیڕدارەدانی زیاتر بسنیاندا؛ گرتن و ل  
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رنامی ناوەکی ئرانییکان سای گورەترین پاشکشی ب ٢٠١٠بم 

ری پارچ یدەگی کلوپل و بی ئم بھۆی کموکورتی زۆ بوو. تۆ

 و یدەگ ئرانیکان نبووب؟ ئایا ئوە بھۆی ئو پارچ تفاقی

 کۆمپانیا دەمامکدراوەکانی مۆساد ب بوو، کوە نوتوانکارکل

کشکاندنی فۆککان، ت و ئایا لبر کوتن وون؟بیکانیان فرۆشتیئران

مووشکک تقینوەی  ئایا لبر ؟ە ک ئاگریان تبربووەوتاقیگکان بو

ژەکان و بنککانی ناوەکی بووەتوانست دوورھاور ؟بیاخیبوونی  ئایا ل

مردنی زاناکانوە، ئایا لبر  لبر نئفسرە پلباکانوە بووە، یا

 ک و ھموو بگ و دیاردانا ئئای ؟کمایتییکانوە بووەی ششۆڕ

 »داگان« کسکانی ۆب ڕاستوخۆ یان ناڕاستوخۆ) پنجیئران (

  ە؟وھۆیوە بو درژدەکرد، بو
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ندی سغدا: بب کان لواسینھ  

 

 

 ری بر بورە«ئیسری گکی ب »ئیسژی ناسرابوو. پیاوژندر

 ،چوپە ڕەشکیماشوبرنجیشی ھبوو. برۆ  باریک و کم پرچکی

ب زۆریش وابوو خندە  ؛چاوە گورە و قووکانی شاردبوونوە

توسدارەکی لسر لوە ئستوورەکانی ندەپچا. ل پۆلندا 

لدایکببوو، ب ژیان سۆفیانکی ناسراوبوو، پیاوکی خاکی ھر 

ترسناک و  دسۆزی لدەتکا، کچی نیارەکانی دەیانگوت، کسکی

بردرژ ئندامی ھوەدای گورەیی. کابرا بۆ ماوەیکی شتئاسا 

بڕوبری  »حیفا«بوو، ئیسری گورە ل  »ھاگانا«ڕکخراوی 

کۆمپانیایکی تالرسازی بوو. ئو کابرایکی تنیاخواز، ک و بدەنگ و 

 ل نکی بچکۆخانوو ی لخۆی و ژن و کوڕەکتی بوو، بیناکۆم

  دا دەژیا. »بات گالیم«ر ل گوندکی سر کنا

الین فرماندەکانی ھاگاناوە  ی ئیسائیل، لدنکمک بر ل دامزران

ی ی ئایار١٤کاتکیش سربخۆیی ل  داندرا. »شای«بری ب برپرسی 

١٩٤٨ ساواک تالماری دەووە پر چوارالی دراوسھ دا جاڕدرا، ل

واگری نھنی سربازی ی ھدەزگش بووە سرۆکی »بری«درا، ئیدی 

ل بای چپی بزوتنوەی  »بری«وت تازە لدایکبووەک. پشتر 

 کرکارییدا چاالک بوو، پیوەندی سیاسیانی نایابیشی ھبوون. دۆست و

برادەرەکانی پسنی دسۆزییان بۆ برگریکردن ل ئیسائیل دەدا. جنگی 

پریلی رسخۆییش تا ئشا. ١٩٤٩بژەی کدا در  
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نییک داندرا، نھ دەزگبرپرسی  ب »بری«ھر دوای ئوەی 

کوە دەزگپدەچوو پیوەندیشیان ب - ڕووداوگلکی سیر وخوناوی 

بووبدا. -نریانھس  

ی سامناک و شتک» کارمل«ڕۆژکیان جووت گڕیدەیک لسر کوی 

نیوە ، ترمکی ل قوویی دۆکی دامن کوەکدا تۆقنریان دۆزییوە.

فیشکک بینی. ترمک ھی  وانوەی سیریان لگڵ چند قشاردرا

 ر برەبی سکی عکارسووسبوو، ناویشی دەزگ لی قاسم«کع« 

بوو. بکوژەکی ھویدابوو ترمک لوێ گۆڕەوشار بکا. چند 

ک دواتر لیفترھروەزیردا، ئیسڵ بنگۆریۆنی سکی گسورە کی گ

ۆیشتووی »ئابا ھوشی«ناوی  بکی دەسترکردەیس ماپای«، ک« 

حیزبکی بنگۆریۆن بوو، بوە تاوانبارکرد ک ناپاک و بۆت ئاژانکی 

. ئاخر بریتانیای گورە 65بریتانی. بنگۆریۆنیش ب ھواک ماھی ما

بر ل دامزراندنی دەوتی ئیسائیل ل فلستین دەستدار بوو؛ 

ش خباتکی ژرزەمینی دژی ئو ڕسا و قانونان دەکرد، ک »اھاگان«

ژیانی کۆمگی جوولکیان لودا تنگتاوکردبوو. جار لسر جاریش 

و ڕیزی دەزگنکو شۆفار لکۆشابوو، بریتانی تگری بوای ھ

ھوشی)، ئو کۆگیکی  سرکردەکانی جوودا بچن. بم (ئابا

ی جوو، ئگیفا، ناپاک کۆمکارانی حی کررکردە کاریزمایو س

کردە بدەچوو نپ ک؟ قس66دەرچ رکردە جووەکان برەتا س؟ س

یان ڕەتکردەوە. »بری«توڕەیی و دەھریبوونکوە ئو تاوانبارکردنی 

دوو برووسکی باوەڕپکراوی ل الین ھواگری  »بری«بم 

دا ١٩٤٨ل ئایاری  یاندنی حیفای پۆست و گدەزگ بریتانیاوە ل
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ریۆن، گوای دۆزینوە. ئو برووسککانی خستن سر مزی بنگۆ

  ی.»ھوشی«ری ناپاکتی بگیکی حاشاھنگ

مان کاتیشدا،  لری«ھی  »برمانی گرتنی برادەرەکھوشی«ف« وات ،

ی بردە شۆراوکی »ئامستر«، »بری«ی دەرکرد. »یولیوس ئامستر«

ل دەرەوەی حیفا، لودا بۆ ماوەی شش ڕۆژی  »ئاتلیت«ل خوی 

ق ئازار و ئڕەبنجکو شکر بسدا، فشاری خست ،وەدا بندان ب

ناپاککی قزەون. ھرچی ئامستریش بوو ڕەتیکردەوە  »ھوشی«کوا 

لبن ئو بارەدا وابکا، ل کۆتاییدا وەک پیاوکی تکشکاو ئازادکرا. 

 نی برینی پوە بوو،، جشوان، قاچکانی ھموو برین بوونددانکانی نم

  بۆ ماوەی چندین سانیش لسبری خۆی دەترسا.

ی ١٩٤٨حوزەیران  ٣٠ لو کاتر توبیانسکی«دا و لکی  »مایکاپتن ک

دوکانکانی تلئبیب بازاڕی خۆی دەکرد، گیرا و بردرای  بوو، ل سوپا

ن بوو، تازە دەستی بسرداگیرابوو. ک گوندکی عرەبا »یزجبت «

وە گومانی ئوە ھبوو، گوای یلالین ھواگری سربازی

، لو کاتی ل ئۆرشلیم بوو، زانیاری زۆر نھنی دابت »توبیانسکی«

 ئو زانیارییانیان دابت نوەبریتانیکان و ئوانیش ب دەوری خۆیا

رلیوای عشکری ئوردنیدا. ئید ەبی لیلی تۆپخان ی  ئوردنیش لسای

بخستی و بۆ چندین جار  ئو زانیاریان دەستبکاربووب و

ئامانجکانی خۆی لنو ئۆرشلیمدا دابت بر تۆپکانیان. ل دادگایکی 

بوە تاوانبارکرا،  »توبیانسکی«ی خایاند، عاتکورتدا ک کمتر ل نیو س

بۆ بیاری مرگی  و کراوانبارشۆفاری بۆ عرەبکان کردووە، ئیدی تا

کی چیرایش دەستخر بیاری دەرچوو. ھکدار ب

سربازە ئوقماوەکانی  لبردەم کۆمک ل بارانکردنکیانلگول
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کس دا تاک»ئدۆلف ئایخمان«د. (توبیانسکی لپاڵ ئیسائیلدا بجگیان

ل بوو، ک (.باران کرابائیلدا گوللئیس  

 نی لکۆینوە ل مردن و ئشکنجدانک سریکشا بۆپاشان داواکرد

 ل ی، کرەکرە«بکبوو. »ئیسن کی دیکسدەر، کب ورەکگ  

ئاژانکی دووسرب، بۆی  »علی قاسم«ئو گومانی ھبوو لوەی 

  .بووفرمانی لناوبردنی دا

توەگالند. بگورەی ڕای چندین لکۆرەوە،  »ئابا ھوشی«ئویش 

بیخات  گورە بدوای ھوشیوە بوو یک بم جۆرە بووە، ئیسریڕاستی

کردەوەیشیدا سربکوێ، ئگر ھاتبا و ساختکارە  داو. دەکرا لو

ی ھواگرییک لبردەم برپرسکیدا دانی بوەدا دەزگکی یسرەکی

ب ی، واترەکوبڕیاری بب و بوا ئک ،ناباییاری  نری«بب« ،

یوەندیدارەکانی ساختپ کردوون. بروسک  

ھروەھا خۆ ھر بریش بوو، ک بپل بیاری گرتن و گوللبارانکردنی 

  کاپتن توبیانسکی دابوو. 

 ڕدەستانیۆنرد بنگۆداو«ئینجا ت« ری لخت. بر سسن  ھاتالی

 وە و پلچراییپدەنی لکی مربازی، پاشان دادگایکی سدادگای

وپای برگری ئیسائلیش ی لسندرایوە و ل ڕیزەکانی سازیکسرب

  دەرکرا و ب کوشتنی علی قاسم و مایر تیوبیانسکیش تاوانبارکرا.

ریان س بکان سائیلییرکردە ئیسش سوازە مو شدەچوو ئوڕما. پ

وە ـ»کی گی بی«کارە ناقۆکانی  ڕاستوخۆ ل »بری«کارەی 

کسایتیكی بد، بیاری ساختکردنی بگنام،  وەرگیراب، لوەی
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ئشکنجدان و کوشتن پیەوبکا، ئمش پچوانی بنمای ڕەوشت و 

  بنماکانی مرۆڤایتی بوو، ک دەوتی ئیسائیلی لسر ڕۆندرابوو.

ی ھواگری دەزگجشونکی قزەونی لسر  »بری«گۆبندەکی 

ەسندنکی یکی قوویش بسر پرو ب شوە نھنیدا بجھشت

بوو. خۆ ئگر ل کاتی جنگدا، سرکردە مدەنییکان خۆیان  67کارانگاز

ی ھواگری دەزگب دوورگرتب، دەبوای  »بری«ل شرمزارکردنی 

ئیسائیل کاراکترکی تواو جیاوازی نیشاندابوای. دەبوو ھاوشوەی 

تکاری، ئشکنجدان و کوشتن کخراوکی وەک کی گی بی، ک ساخڕ

 م لب .یان بوایکانی ڕۆژانکارە ڕۆتینیی وازەکانی  جیاتیلوەدا، شئ

ھواگریی نھنیک دەستی خۆی  دەزگقدەغکران.  »بری«

سنووردارکرد و ئۆپراسیۆن داھاتووەکانی خۆی لسر بنمای ڕەوشت 

  رێ.ڕۆنا تا مافکانی تاکی تدا مسۆگر بک

ش، پیاوکی دیک ھات میدانی جیھانی سبری »بری«ب الچوونی 

بوو،  »بری«ئیسائیل، ئویش تواو پچوانی جمسربندییکی 

  بوو. 68»ڕوڤن شلواھـ«پیاوەکش 

✡✡✡  

تمن چل سا، قسنرم، نھنیپارز، پیاوکی  ی»ڕوڤن شلواھـ«

و  دەومند بوو، مشککی تیژ تلیسماوی بوو. ئو سر ب کلتوورکی

 و ی قووی لسر ڕۆژھتی ناوەڕاستشرۆڤکارانی ھبوو، زانیار

 تییمانکانیان، ھاوپریتبوو، ئاشنای دابوونرەب ھع
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کاتی وەک  کورتخاینکانیان و کش و ملمالن خوناوییکان بوو. لو

کسانی پیوە  ڕاوژکارکی سیاسی بنگۆریۆن کاریدەکرد، یک لو

گمی شترەنجی بنگۆریۆن"ی وەسفکرد.  سرسامبوون ب "پاشای

کیش بندھ ف ی کاردینالراورد دەکرد؛ »شیلو«بازەکڕەنسیان بی ف

ھستیار و تڕدەست، گمزان، ئو  ئوانی دیکش وەک مانۆرچیکی

میان کان ڕابکشی، لقداوە داپیاوەی ک دەزان چۆن لپشت پردە

ل تمنی ژیانی خۆیدا ل ئرک و کاری نھنی و  »اھـولش«دەدا. 

  دەمامکدراودا کسکی کارابوو.

، کابرایکی بوابخۆ و شارستان و کوڕی ڕاباین، ل »شیلۆاھـ«

 کریند لیمئۆرشلرگی پۆشتجلوب میشی  و دایکببوو. ھرمییانف

ب ،شخقۆز و ک نجو گماو دەپۆشی. ئ ر لکی زۆر و بەی

،کتدروستبوونی دەو  ن لسا غدا کرا. سی بک ڕەوانرکئ ب

نمایشکرد و ل  بغدا مایوە، خۆی وەک ڕۆژنامنوس و مامۆستا

بارودۆخی سیاسی وتکی کۆیوە. لماوەی جنگی دووەھمی 

نییکان ان کوت دانوستان بۆ ئوەی بریتایکیجیھانیشدا، لگڵ بریتان

وەک ھزکی تکدەر ل ئۆپراسیۆنکان ل  بتالیۆنی جووەکان

کان بکاربھن. بم جۆرە توانی دوو یژردەستی نازی وپایروئو

بتالیۆنکی  بتی جووەکان دروستبکا: یککیانیکی کۆماندۆی تای

، ئازایان ئمانی بوو، ک ب چک و برگی سربازی ئمانی بوون

 وپا ئنجاموودیو ھکانی دوژمنوە، ل ئورل و ئرککانیانچاالکی 

ک  وودەدا، یکی دیکش، بتالیۆنکی عرەبی بوو، لو کسان پکھاتب

نمایشکرد،  دەزانی وەک عرەبیش خۆیانباش ەبییان زمانی عر

 ندرابوون کک ڕاھجۆرلب یی خاکی عنن. ەبدا چاالکی بنورقوو

کان قایلبکا، جووە یبریتانی شدا سرکوت کھروەھا لوە
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ڵ سوپای بگرەشووتوان لستین وەک پلکانی فخشیا نیتارخۆب

ڕکبخا، تا لناوچ داگیرکراوەکانی ئورووپادا، یاخیبوونی جووەکان 

پیوەندی  یکمین کس بوو ک »ھـالوش«کبخن. دژی نازییکان ڕ

ی سی دەزگتراتیژی)، ک دواتر ی سدەزگ(نووسینگی  OSSلگڵ 

ی لنگی  ئای ئج ر لئانوساتی ب دروست بوو، سازبدا. ل

تخت عرەبییکاندا کرد و یسربخۆییدا، ئو ب نھنی گشتی بنو پا

پالنی دەقاودەقی ھرشی عڕەبکان بۆسر  سرکوتووانش نخش و

  وتکی، بۆ ئیسائیل ھنایوە.

»وەک »ھـوالش ژوەبوو، لویستی بکراو پستنرھکی بزرھ 

بجووتوە تا بت سرچاوەیکی  ەیویبرگکی ئستووری نھن

ئفسانیی شایست. جارکیان برادەرکی نوکتیکی لدوا ھبستبوو. 

پرسی: "برەو کوێ؟" يشوفرەکش لڕۆژکیان تاکسیكی ڕاگرت. 

والش موە: "ئمی دایھیش وە".نییکی نھشت  

خۆییدا، لربنگی سلواش«ماوەی جرپرسی  »ھـبری ی زانیادەزگ

یکک بوو لو چند گرووپ ھواگریی سیاسیی دەرەکی بوو. ئمش 

دایک نیمچل ر لب ی کخۆییانربوە سکتبوونی دەو

دا، بنگۆریۆن فرمانکی ١٩٤٩ی دیسمبری ١٣بم ل  دروستکرابوون.

یک (ب زمانی عیبری مۆساد) دەرکرد بۆ ئوەی دەزگب دروستکردنی "

ئاژانس ھواگریکان ڕکبخا" و سرپرشتییکشی بدرت دەستی 

   ».ھـ.لواڕوڤن ش«

دواخراشھ ی لی دیکەتاش دوو ساو ق خایاند، ون و مشتوم شک

واگری . ئوێ دەم یکیکی ھئارا یک ھاتدەزگمۆساد وەک  تا

ھبوو ھۆبی سیاسی بوو، ئندامکانی ھوای سیاسی دەرەوەیان 

کۆدەکردەوە، حیسابکی دەستکراوەییان لبردەستدابوو، ژیانکی 
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یک لنو وت بناوی مۆساد دەزگان يزانی باشیشیان ھبوو، کات

کاروباری  لسر دەب، ھگڕانوە و نیانویست چیدی دروست

 وامبن. دوای ئوەی سرزەنشتکران وەئیسائیل برد سیخوڕیکردن بۆ

  توانی مۆساد دروستبکا. »ھـواش«زۆربشیان لسر کار الدران، 

بۆ ھواگری و ئۆپراسیۆن  پیمانگلدواییدا ناونیشانک بووە 

تایبن و قسشیان ئککان و دروشمیتقت١١:١٤ژمارە  بایببل س 

خشن بب" :دە بوو ک ننول دەگ و ڕ وێ و باشترینک

  ."ب ئاوەز فریادڕەسیش ڕاوژە

ن ناونیشانک و ن دروشمک مۆسادی نکردە شتکی بون. خۆ بم 

مکوڕبوو لسر ئوەی ئایندەیکی ناوازەی بدات. ئاخر  »ھـلواش«

 کو بووە باسکائیل، بی ئیسژەکدر بووە باسکنیا نتر بمۆساد ھ

رژەکی سرجم گلی جوو. ل کۆبونوەی لگڵ ئو کس د

ڕایگیاند: "لپاڵ  70ھی ڕامسادلواکی، شدەزگڕیز  ھاتبوون 69ماڕانی

ی نھنیدا، ئم ئرکی سرەکی دیکمان ل دەزگھموو ئو کردەوانی 

ئستۆ دای، ئویش پاراستنی گلی جووە، ئوسا لھر شونک بن 

و کردنیان بۆ ئیسائیل ڕکبخین." ھر بڕاستیش لدەب ڕی کۆچ

ۆکردنی لو لخ ب نھنی یکی برگری سانی بدوایدا ھاتن، مۆساد

زراند کدام نانر  شوسناوبردن لکردن و لترسی قم

ری، دیمشق، بغدا و ەندئسککۆمگکانیان ھبوو، وەک قاھیرە، ئل

ندێ شارەکانی خوارووی ئجووەکھ نجکی مریکا. گوەیش ان ب

                                                           
69 الیانیاری ک نگ. لشم، پکماڕە  ماڕە: ی مجار نۆرەی دێ، بکی یسو کدا ئ(ماتان)

  درێ، منیش وشکم ب جوان و پبپست زانی.دادەن

70 .رۆکی مۆساد. وەرگس وات ،کی عیبریییوا ڕامساد وششوو باسکراوە کندی پبل  
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ندراننی دەھن مۆساد و  نھالیائیل و لدەدرا، سوپائیسشقیان پوە م

چکیان بۆ بقاچاغ ئاودیوی وت دوژمنکانیان دەکرا و حشاردەدرا، 

کدەخرا بۆ ئوەی لنو کۆمگ جووە خۆجیکان ڕ یکی برگری

کخراوەوە وین و باندی چکداری ناڕی گرەشلکاتی پالماری ئاپۆرا

برگبگرن تا ئو کاتی ن، ھر ھیچ نب ئم کاران بکن و لسرپ ب

ت یان ڕزەکانی حکومتی ھكیارم.کانیان دەگاتتییودەوخراوە ن  

دەیان ھزار جووە ھڕەشلسرەکانی ل وت  ل پنجاکانیشدا، مۆساد

گیاندن ئیسائیل،  راکشیڕاست و معرەبییکانی ڕۆژھتی ناوە

ب ھاواری  ودواتریش ل ھشتاکانیشدا ھر دیسان مۆساد بو

چوو، ک گیرۆدەی دەستی ئرانی خومینی  وەجووانقوتارکردنی ئو 

یاشی گیاندە وت. بم ل میانی کۆڕەوی جووەکانی ئسیوپ بوون و

ل عراقدا، کارەساتی یکمین ئۆپراسیۆنی ب پاپشت (دانپۆشراو) 

  لکوتوە.

✡✡✡  

ی بغدا، لسر شقامی ڕەشید، »ئۆرزدی باک«ل بازاڕە گورەکی 

کدەخست. ئسعد کی ڕەبر(ئسعد) بۆینباخی برانگنجک بناوی 

وپای دوای شڕی عککا و دوای ئوەی س پنابرکی فلستینی بوو،

کتی داگیرکردبوو، وائیل شارەکئیس شتبوو. بھجی خۆی ب

ماوەیکی کورتیش، برلوەی ئیسائیل بجب، چاکیکی لگڵ 

ئامۆزاکی کردبوو، ک لناو جگا نخۆش کوتبوو. چاککش ئوەبوو، 

ک لیقاوەخان و لی ئگجربازی وەک  لکی سزراوەینزیک دام

دانی ئو  ل ) کاریکردبوو. بۆ ماوەی ھفتیک ئسعدی(بۆ گرسۆن

 پ ل کوپی قاوەی ڕەش سینی ت و دەچوو،دامزراوە سربازییدا دەھا

ی ئیسائیلی دەگا. ئستاشی سوپاو تۆخی تورکی بۆ ئفسرەکانی 
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ئو ئفسرانی ئوێ ڕۆژی ھر  71سروسکوتیلگدا ب ھندێ 

  لبرچاوە.

 ردتدادەک ی کاریبوو، بینی کیارک لو بازاڕە ١٩٥١ئایاری  ٢٢ڕۆژی 

وە. سرەتا بیری کردەوە، ناب یدەسووڕتوە، ڕووخساری کابرای ناسی

و ناکرێ واب؛ تۆبی ئو ب؛ ئاخر ئم شتکی نکردەی! بم خۆ ئو 

پیاوەی بینی، ناسیوە، خۆ کاتی خۆی وەک ئمۆ کابرا تیشرتکی 

انی سربازی یکیھاوین و پانتۆکی لبردانبوو، بکو جلکی خا

لبردابوو. ئسعد بلخۆڕاپرموونوە زەنگی ھۆشداری بۆ پۆلیس 

  لدا. "ئز ئفسرکی ئیسائیلیم بینی! ب لرە ل بغدا!"

 یان دەستگیرکرد، ککورووپیوە ئپیاوە ش جپۆلیسیش دەستب

راقی لگڵ پیاوکی باریکلدا، ک ب ئاسانی ندەناسرایوە، جویکی ع

ایگیاند کوا ڕبوو. کابرا  »نسیم موش«چاویلکلچاو بوو. ناوەکشی 

 دون ل کارمندکی مدەنی مبندی کۆمگی جووەکان. "من

ی پۆلیس دەزگئاھنگکدا ئو گشتیارەم بینی،" ئو وای بۆ 

نکردەوە، "داوای لکردم بازاڕی نیشانبدەم." کاتکیش ئوانیان وڕو

 بارەگای سرەکی پۆلیس، دەستبج ھردوو پیاوەکانیان گیاندن

 ی»موش«جیاکردنوە. لکۆرە عراقییک بویژدانان  لیک

 سی کناسنام بارەت بپرسیارکوت کرد، ویستی زانیاری س

ئیسائیلییکی لوەربگرێ. موشش ھر دەستی ب چیرۆککی خۆیوە 

ارەی بینیوە و نایناس. ل ژوورە گرت: ھر تنیا دون ئو گشتی

 کانی پاشان بقاچ ب کانی بارەگای پۆلیسدا، مۆشتاریک زیندانی

دەستکانی ھواسرا، زۆریان لدا و ھڕەشی کوشتنیشیان لکرد؛ بم 
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 .نو بیدرک وە بزانبارەی کابراکک لدەچوو ھیچ شتنپ گیراوەک

 »مۆش«ییکان بیاریاندا، کوا راقعدوای ھفتیک ل ئشکنجدان، 

   ھیچی لگڵ ھیچ دانیی و بریاندا.

 رانییکی ئسوا کوەی دووبارە دەکردەوە، کر ئھ ،ی دیکگیراوەک

یکشی نیشانی ە و پاسپۆرت ئرانی72»ئیسماعیل سالحون«و ناوی 

رانیی ئوان زیاتر ئشکنجیان دا. کابرا ل ئ مدا، بلکۆرەوەکان 

کۆتاییدا ئویان ھیچ وشیکی فارسی ندەزانی. ل ندەچوو، ئاخر

ڕووبڕووی ئسعد، ئو گنج فلستینییی خبری لدابوو، کردەوە. 

ن لدم بینی، خوسعئ دواتر گوتی: "کات یی." دە گیراوەکمارەکانمدا م

ی جوولک 73پدانا: ئو یھودا تاگر (یودک تاجیر) دانیئینجا ڕووخاو 

 پدانانکی پای برگری ئیسائیلیدا. دوای دانو کاپتن بوو ل سو

یان ڕاکرەوەکان گیراوەککۆز و لیدەژیا، می لپارتمانو ئئ شای

کورسیکانیان شکاندن، دیوارەکیان کونکرد و شتی قاچاغ و 

  بگنامیان لبن چکمجی خوارەوەی مزەکیدا دۆزینوە. 

ی دەرگئوەش نوەک ھر  تک دەستیپکرد و قیامت ڕابوو.مۆ ئوسا

دا کرایوە، بکو لسر تواوی کۆمگی جوو »تاگر«دۆزەخ لسر 

  ل بغدا.

ل بغدا کاریان  جوولک و ئیسائیلی ئاخر چندین ڕکخراوی نھنی

کی دەکرد، ب وە، برانیشکۆچب گرووپی داکۆکی  قاچاغ

یشوە، لگڵ یک دوو بزووتنوەی الوانی جوو. ھندکیان لخۆکردن

بر ل سرھدانی دەوتی ئیسائیلیشوە ھبوون. ل دەوروبری 
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73 Yudke Tadjier 
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بغداش، چندین شتی قاچاغ، چک و بگنامیان داکردبوو، ھندکیان 

نیشتناو کدانا »ماسودا شیمتۆڤ« ی74ل و گروپانرباری ئبوو. س

ی بر ل دامزراندنی مۆسادەوە يخرا ووسکاری بڕایی سھندێ 

بسر ھۆب و لقی لیکجیاواز  وستببوون، ئوان لنو خۆیاندادر

کوتنی  ئاسانی دەبووە مایی یککیان ب دابش نببوون، بۆی کوتنی

تقینوەی  اق لسر فتیلیرش. جووەکانی عھموو ئوانی دیک

پیسترین  اقربوو: ع 75ترکزە بارودۆخیان لبرمیل بارووتک بوون، 

دوژمنی سرسختی دەوت ساواکی ئیسائیل بوو، ئو تاک دەوت 

بوو ڕەتیکردەوە ڕککوتننامی ئاگربستی لگدا مۆربکا. ھر 

کان بزەییان یئندامکی تۆڕی ھواگری نھنی جوو دەیزانی، ک عراقی

  لسر لپی دەستی ب.لال نیی و دەب لوێ گیانی 

سرەداوی نردرابووە ئوێ تا  »یھودا تاگر«ھر بۆ ھمان ھۆکار 

ی دیک دەربن و نھموو گرووپکا تونی سووسکاری لدەست

بیست و  ، ک تمنی»پالماخ«رە پشووەی بیکاتوە یک. ئو ئفس

ھبوو و ھردەم  76کسکی سپۆرت و پۆڕکی ساڵ بوو، تحف

شی لسر لوەکان حازر بوو. ئمشیان یکمین ئرکی بوو ک خندە

ل دەرەوەی ئیسائیل ئنجامی بدا، بر ل گرتنیشی باشترین ھوڵ و 

ی خۆی ل کتقلالی خۆی دا، تا ئو تون جاجاۆک سووسکاری

باکی ل پیاوەکانی خۆی ھشتا گرووپکانی دیک داببێ، بم ھندێ ب

و کارلننگری نھواوەبییی ھودا دەکران؛ ئ ب کی دیکائیلیو ئیس
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  کنیشت: کسای جووەکان. 

75 ر لسترسی، لمواری ڕوودان، ترکزە: زۆر لل .مبق مر بقھ  

76 ر کسشی پو پرچباقی ئ ر لزیاترە. پرچی س  
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یانیڤ (رۆندی  پیتر« وە ک بناوییاستقینی بریتانیپاسپۆرتی ڕ

(کی ڕاچاندبوو،  »ھیندیکی دیککاررەداوی تۆڕە سووسبوو، س

 یوەندی بشتا پم ھر«بەوە مابوو.»تاگ  

ھنییوە نیبدا ب شوەیکی ھرە پیوەندییکانی (تاگر) لگڵ تلئب

ی بغدادا دەڕۆیشت: و گرووپ سووسکارانی دیکوبالی سرانی ھم

 »زاکی ھاڤیڤ«ی نھنییکی ک کم کس دەیانزانی. ناوە کسکی نھن

یک ک ل ردەخای بن پۆرات) بوو، ئیسائیلیبوو، بم لڕاستیدا ئو (مۆ

بوو.  سوپاسربخۆیشدا ئفسرکی عراق لدایکببوو، لکاتی شڕی 

ژنھنانیشدا بوو،  ئو حزی ندەکرد بگڕتوە بغدا و لسر ئانوساتی

انی سوپادا بوو، بم ت لگڵ خۆی ل ڕیزەککچکی خۆشدەویس

ی ھواگری، شلیکرد و ئرک دژوارەکی دەزگلبر گوشاری  وایدالد

  گرت ئستۆ.

تاگر)، شیرازەی سرتاپای ڕکخراوە ل ڕۆژەکانی دوای گیرانی (

ھوەشان. یککانی پۆلیسی تایبتی  نھنییکان تکچوو و لباریک

عراقی سرچاوە جووەکانی گرتن. ھندکیان لبن لکۆینوەدا ڕووخان 

ان حشاردابوو. ئیدی و بوون مایی بگرتندانی ئوانی خۆی

پیوەستبوون بو جووانی ە ک ئو بگنامانیان دۆزینو اقییکانعر

کوە ناوەقی دەستیان لگڵ تۆڕی سووسکاریدا ھبوو. لبن دوب دەقا

شمتۆڤدا، پۆلیس شتگلکی قاچاخ و چکی  کۆنکریتییکی کنیشتی

خریکی کۆکردنوەی بوون،  ودۆزییوە. ئو تفاقانش ماوەیکی زۆر بو

سا ر لکانی ىھناوییخو یدا١٩٤١ ڕاوەدوونانت ریکیبوون کەوە خ 

کسیش بریندارکران و دەستدرژیش کرای  ٢١١٨سربان و  جوو ١٧٩

سر سدان ئافرەت و القکران. ئو ژمارە زۆرەی چک دۆزراوەکان، 
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رسامکرد: رعکانی س٣٣نارنجۆکی دەستی،  ٤٣٦اقیی  ،١٨٦دەمانچ 

  فیشک. ٢٥٠٠٠(خنجر) لگڵ  قم ٣٢ڕەشاش،  ٩٧تفنگ، 

ردەوامی  لب ک بجار ک زیاد لدا، ناوکوە توندوتیژیینکۆماوەی ل

، ئو پیاوە تلیسماوییی »زاکی ھاڤیڤ«دەھات سر زاران: ناوی 

بووب؟ لکوێ بووە؟ ل ئو ک  کارەکانی دەکرد. بم تۆبیبنھنی 

ەست ب لکۆرەوە گنجکان سرەداوکی پیو یک ل کۆتاییدا،

کسک نیی مگر ھر خودی  »زاکی ھاڤیڤ«کابرای تایینی دۆزیوە: 

»سیم موشڵ » نگل ی کسو کئ ،برتاگ«ن« دا گیرا و دوای

کانی عیتردرا. ئیدی ھک دوو ڕۆژیش بی ریدوای مااقی ب

»وە. پاشان »موشدۆزییوێ نسیان لم خۆ ھیچ کڕان، بدا گ

، بم زاکی ھاڤیڤ کوماڵ کردقوژبنی بغدایان بدوادا  ھموو کوچ و

  سرۆسۆراخی نما.

ی بوونیش ئخ ک بوو، پۆلیس بنشو و لوەبوو، ئش ئکڕاستیی 

  دوادا ندەگڕا. ب ئو.... ل گرتووخاندا بوو.

بن «دا گیرا و بردرا، »تاگر«ڕۆژ دوای ئوەی ک لگڵ  ھر دوو

 دەرکدانکی لخو بدار بووەوە. یکک لدەرکی دەداب ل »پۆرات

 "!رەوە، پۆلیسیش وایدەزانی کۆتایی »پۆرات بن«و بانگی دەکرد "بیک

ماکش ھیچ دەرگی پشتوەی نبوو، کسیش ل بغدا نبوو تا  ھات.

بھانایوە بچ. دەشیزانی کسک ل پگ و ڕگی ئودا، ل بردەم 

یک بیار ھی ئویش: سدارەی. ب  دادگادا ھر

ل  گکی کردەوە. دوو ئفسری پۆلیسدەستبخۆداشۆڕکردنوە دەر

".یرمانی گرتنی تۆمان پیگوت: "فکیان پکدەرەوە بۆی وەستابوون. ی  
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یش ب شپرزەییکی چاوەڕواننکراوان پرسی: "بۆ من چیم »بن پۆرات«

  کردووە؟"

ا،" پۆلیسکش وا وەمی دایوە. "تنھا "ئاھا، ھیچ شتکی گرنگ ن

  ڕووداوکی تومبل. دەی ئستا بۆ خۆت بگۆڕە."

ب گویکانی خۆی باوەڕندەکرد. ئاخر ئو  ،ئمی بیستی »بن پۆرات«

 ڕووداوەی ک ب تومبل و چند مانگک پشتر لیقومابوو، لبیر

کش ومۆشکردبوو، ھنودادگای فرا کردبوو. ئو بە پارە پبژاردنکی

کش ئوەندە لسر دۆزەک دەبووای ڕووبڕووی دادگا ببتوە. دادگ

عاترا بوو سخ  فتیاری دوو ھخایاند. دادوەر بکیشی نوەخت

 سیجۆرە، لکاتکدا سوپایک ل پۆلی زیندانی بۆ بیوە. ئیدی بم

چی رعڕان، کدوایدا دەگوە بڕی ھۆشداریو پزاکی ھاڤیڤ«اقی ب« 

 داقرەبووی ئو پبژاردنی ب دوو ھفت مانوە ل گرتووخانبۆ 

  بسردەبرد. 

بردرای بارەگای پۆلیس تا  دوای دوو ھفتکش و بر ل ئازادکردنی،

نجر  مۆرپویش دەیزانی، گنن. ئبھی بگرن ئینجا وازی لنبکا و و

 »زاکی ھاڤیڤ«سا ئو ب ئو ڕووبدا ئوا قوڕی بۆ دەگیرتوە. ئو

ناسنوە، ئمجارەیان ھر ب تنیا ب دوو ھفت زیندانی لیناگڕن. یدە

ئیدی ئو ب یاوەری دوو پۆلیس بنو شقامکانی بغدا برەو بارەگای 

ل ی بکا، کمۆرەکنجرەکی پۆلیس دەڕۆی تا پنی  سشو

انبر شقام ندێ دووربوو. ئو ڕگی گرتبوویھ وەزیندانکی

و  و بازاڕە سیخناخی ک دووکانۆکجنجاکی شۆریج بوو، ئ

تاریکی تدابوون، لودا دووکاندارەکان ھر ھاواریان ی ڕی تنگوباریک

وقی کیارەکانیان ەپیان ھدەدا و ز بۆ کاکانی خۆیان دەکرد و

 »ۆراتبن پ«ونجاوەک ھات، دەکردنوە. وەک ھیواخواز بوو، سات گ



74 
 

ب پۆلیسکوە نا بناو ئاپۆرای خکیدا ھت و لناویاندا خۆی  پاکی

. 77گوورە نبرد ھت، پۆلیسکان ھر خۆشیان ل بزرکرد. کات ئو

دوای کمتر ل سعاتکدا ھر  و شتک کۆتایی ھاتبوو،وھمخۆ 

  بردەدرا، کوات بۆچی خۆی پوە سخت بکن؟

پۆلیسک ھاتنوە شونی خۆیان و ڕاپۆرتی خۆیان  بم کات ھر دوو

، ڕابوو. ئاخر ئوان، ھر بخۆیان لسر ڕوداوەک دا، قیامت

 دا بعراقلدەست دەرچووە و لگڕاون لنو  خوازراوترین کسیان

 ت و بمبوونی حکوومرخمتر کس زییوا! ئۆپۆزسیۆنیش دابی بپ

ل کوی؟  »ھاڤیڤ«ئرێ "  دروشم و مانشتی گورە گورە

ل  دەیانپرسی و ھر خۆشیان وەمیان دەدایوە: "ھاڤیڤ ڕۆژنامکان

  !"تلئڤیڤ

ب شوەیکی زۆر  »پۆراتبن «نوە تلئبیب. برپرسکانی با بگڕی

وریایان  تنیان لراقخۆیان ئامادەکرد و مشووری ھوە خوارد. ع

وران خۆی حشاردابوو، نخشیکی ب لکاتکدا ئو لمای برادەرکی

دەیویست  دا بوو،ڕگ ۆکیکی زەبالح لف داڕژرا. ھر لو کاتدا،

وە ئیسائیل. ئاخر ڕی قوبرسوە بگڕنن ل عراقتواوی جووەکانی 

کان یراقوە دەرچوبوون، لڕی گشت فۆکوانیل ع ١٠٠٠٠٠نزیکی 

ی گۆکف ب وانش ائیل  ەروکرەو ئیسغدایان بورە بگ

  بجدەھشت.

کشخترین جلکانی خۆی  »بن پۆرات«ی حوزەیراندا، ١٢ل شوی 

 - ت. برادەرەکی خۆی ترووپ عارەقیلبرکردن و تکسیکی ڕاگر

دەرخواردی دابوو، نقی لبیبوو،  - یدوە دەستکردەکی خۆجخوارن

                                                           
77 کرد. رەوگو خۆیان لدا، خۆیان شلوێ نکنبرد: خۆیان تن  
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وت. شوفرەکش لنزیک خخۆی فدای پشتی تاکسیک و لی ئیدی

و  فۆکخانی بغدا ھیساندەوە و ھنایخوار و بخۆیشی گڕایوە

بتنیا ل فۆکخانکدا خرا  »بن پۆرات«لوێ بجیھشت. ئینجا 

بم جۆرە چووە نو  دەیزانی لکودا خۆی پدادەکا، دەڕۆیی، ئو

 .کخانۆکی خۆیدا بوو، تازفەوەکڕ ل کۆکرەکانی فەش کۆچب

ی نۆرەی خۆی دەکرد لسر ڕەوەکی خۆی چاوەڕ بارکردبوو،

ڕووی الیتکانی خۆی کردە  فۆکوانکھبست و بفێ. لپکوە 

یکی کاتی ل باخانی کۆنترۆی تاوەری چاودری، ک ب شوە

کردەوە، فۆکک خرایی خۆی خ ئاسمانی فۆکخانکوە بوو.

وەشی کردەوە،ی پشتدەرگ رسل کیشی  دە پتزەوی بوو و پ

ب ئاراستی فۆککوە  »بن پۆرات«بردایوە. ئوسا لو تاریکییدا، 

 شرا، ککھ کۆکو فوە گرت و بۆ نکتپ ھات، دەستی ب

ن تاقمی داخرایوە. بم جۆرە دەستبج لگڵ سرکوتنی، دەرگکی 

کخانۆکرنش فس تنی کابرا یو نھ ستیان بھ کۆکنانی ف

کۆککرد، فرنسی خۆی  ش لکینفشتردەوام بووگب.  

کاتکیش فۆکک بسر شارەکدا ڕەت بوو، س جاران لسر یک 

فالشکی ھکرد و کوژاندەوە. "سوپاس بۆ خودا،" ئوە منگمنگکی 

. ئاخر برادەرەکیان چند پیاوک بوو ک لسر بانکان کۆببوونوە

  بسالمتی برەو ماڵ بووەوە.

ند سڕاستیش دوای چر بمھکی کھاڤیڤ«، عات«  وەتیشتگ

  تلئڤیڤ (تلئبیب).

وە، سانیک دواتر بووە يو گواست پاشان خۆشویستکی مارەکرد

کابرایکی سیاسی، بووە ئندامی پرلمان، ئندامی کابینی وەزیران، 

  سرکردەیکی درینی جووە عراقییکان ل ئیسائیل. ئمۆش
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✡✡✡  

دوای ئویش ل بغدا مانوە، وەک ئو خۆشبخت نبوون.  لئوانی 

و بیست  »تاگر«گیران، لیاندرا، ئشکنجدران. سرچاوە جووەکان 

 کسی دیک، ک ب نھنییوە دەیانویست کاری تکدەرانی ژرزەمینی

یوسف «و  »شالۆم ساالخ«ناوی  ی ناوداری جوو ببکن؛ دوو کس

، ندەی تقینوە و چک تاوانبارکرابوودھگرتنی ما ک ب »باتزری

  مرگیان بسردا درا. حوکمی

نیوەی شودا ل  »تاگر«کردنی دادگاکیان، ھر کمکیش دوای دەستپ

کی پ ل پۆلیس بوو. سرۆکی یزیندانی بدارکرایوە، ژوورە

دلس و تۆ لمشیگوت: "ئرەوەکان پی."ارکۆە دەدر  

ناقایلیوە: "بم خۆ ناکرێ پیاوک بب دادگا ل سدارە  یش ب»تاگر«

  بدەن!"

"ئم ناتوانین؟ ئم ھموو شتکت لبارەوە دەزانین، تۆ ئفسرکی 

  شتی دیکمان ناوێ." ئیسائیلی، تۆ سیخوڕی، لم زیاتر

دانیشت،  »تاگر«شت ی بڕیش ھات ژوورەک و ل تنیاباینکڕئینجا 

ندێ درودی لو پسالمداھو 78ن عات سس وە. لندنردا خوسب

یانیشدا، ئرەبکی برەکان سی خولر«فسیان بردە ژووری »تاگ

ر لیان ڕۆیشت. ئاخر ھگواقوڕماوی لویش بئ .کدارەدانس

ردانی خزانکی خۆی ل ئۆرشلیم ھفتیک بر ل ئستا بوو، ک س

                                                           
78 Psalmتوڤیمبی کشی کتمین بکی ،بی نزاکانپسالم کت : ب ک (نووسراوەکان)  دەوری

پسالمیش ل زمانی گریکییوە ھاتووە،  توڕاتی عیبری. وش ئینگلیزیکی خۆی سیمین بشی

  پسالم ھن. وەرگ ١٥٠واتای "ئامری موزیک" دەدا. ل دابونریتی جووایتی وکریستیانتیدا 
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کردبوو، لگڕغدا لرەو بپاریس و ڕۆما خۆش ڕایبواردبوو.  شی ب

  وکش بپی خۆی برەو کۆتایکی، برەو پتی سدارە دەڕوا. وھن

لو کاتشدا ئو کارە  –ییکان وایان لکرد چندین فۆرم واژۆبکا عراق

ا کابرای لسداردەر ئقکی خست ئینج - یانیان ھر پکردبرۆکراتی

یش داوایکرد ک ترمکی ڕەوانی »تاگر«مل و چاوەڕیکرد. 

و کیس  ارەدەرەکش لسر پیژەیک داینائیسائیل بکنوە. لسد

توە و پشتی کرا بسووڕ یشیشی ل پیکانی بستوە. ناچارخۆک

،دارەدەرەکسل توک بکتی پشتملی پگر ی قایمکردک  و ب

ک چاوەڕی فرمانی ئفسرەکی رەبمنیچکی گردا. ئینجا لسدارەدە

ڵ چگویش لنکرد، ئری دیکفسر دین ئرانببرەو  لی بسو کئ

یش بیری ل خزانکی »تاگر«مرگیان دەنارد، وەستابوو. لو ساتدا 

 لیم، بیری لی ئۆرشکی خۆجخ شووی کردەوە، بیری لژیانی پ

  سیربوو، ھیچ ترسی ل گیاندا نما. کردەوە. تۆ بی ملم بشک؟ پی

وێ ڕۆیشتن.  ئینجا لرەکان لفسوە ئکر«پیژەکان  »تاگر پسل

و پت  ەوەەرەک توورەک خۆکی لپی کرد دواوە. لسدارەدخرای

ا پارەی درژەکی ملیشی خاوکردەوە، منگمنگکیشی لوەھات، کو

مشدەستچوو. ئر«ویشی لتاساوی »تاگ وە بل یشت کگنامرێ!  ت

ک بموو شتر داو بوو.  ھمووی ھوە ھۆنرابووەوە، ھوردەکاری

 بارەت بکو وردەکاری زیاتر سنن، بکیبشکوان ھیوایان وابوو تئ

یی کارەکانی بدرکن. ئستاش کات ئویان گایوە دواوە و ب زیندوو

لوە دنیابوو، کوا ل زیندانی  »تاگر«گڕاندیانوە زیندانکی خۆی، 

  ییدا نامرێ. بکو برادەرەکانی دەریدەھنن.عراق

 جم دەستبرگی درا، بیاری مواوبوو، بت ککیش دادگایکات

ش »شاالخی«و  »باتزری«بیارەک ب زیندانی ھتا ھتای گۆڕدرایوە. 
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 »تاگر«ئوان دوا شویان لسر زەوی لالی  .لسدارەدران

  بوو، ئویش ھوی دەدا دیان بداتوە. بسربرد

ک لوەیش وەکان ل ئینجا بۆ "یۆدکا" ڤیا دۆلۆرۆسا بوە. شژیاندا مای

ڵ جلالدە گبکوژان، لگڵ زیندانیانی سیاسی و ل ل یاوەری لگڵ

، ئو لو بوایدابوو ھرگیز لنو یداعراقسادییکانی چندین زیندانی 

  ئازاد بب! دێک ھر ڕۆژیدا نامرێ. عراقزیندانی 

دا ژەنڕاڵ عبدولکریم ١٩٥٨بکا. ل  ئو دەبووای نۆ ساڵ چاوەڕێ

ڵ  قاسم لگشوو لروەزیری پدەست و ستی گرتکدا دەسکودەتای

 ل یاریدەرە ش دوو سان، ھندکبنمای پاشایتی لناوبرد. پا

وای دوای چند ساكی ی پیالنکی کوشتنیان دا (ک دەبنزیککانی ھو

وسا مۆساد بئ .(م وایان بکردباییان کی زانی، ڕامسادەککپیالن 

(سرۆکی مۆساد) دەستبج پیوەندیکی لگڵ دسۆزەکانی قاسمدا 

نگەکانیان گردا و سودایکیان لگڵ یکدا کرد: مۆساد ناوی پیال

  ئازادبکن. »یھودا تاگر«بدات و ئوانیش 

نکرانی ھاتن و دەست ایش ل ژوورکی تاریکدابوو، کات زیند»تاگر«

رمان ان بۆیکی خاکیجلوان وایان فرت" ئببک ماننا. "دەی ئھ 

  پکرد. "تۆ دەبردیت بغدا." 

ە کۆشکی کۆماری. ە سرسامکیان گیاند»تاگر«ومبلکی پۆلیس ت

 .79ئفسر یاوەری بوون تا گیاندیان نووسینگیکی گورۆن نچندی

ل پشت مزکی نخشندراو، بیچمکی ناسراو ھبوو: خودی سرۆک 

تگیشت: ئوان ئازادی  »تاگر«عبدولکریم قاسم بوو. یکسر 

 لک ڕاما، ئینجا یدەکن! قاسم ماوەیک ل سروبیچمی ئیسائیلی
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جاڕی شڕ لنوان عراق و  ییدا پیگوت: "دەی پمب، ئگردوا

  ئیسائیلدا بدرێ، ل دژمان دەجنگییوە؟"

و شتک دەکم ک لتوانامدا ھب، ودایوە:"من ھم یش وەمی»تاگر«

 تائیل و دەووان ئیسن یشتن و ئاشتی لگک تیوەی لبۆ ئ

ئگر شڕیش ھگیرسا، من بۆ ئیسائیل  مکای. ب یکاندا بتیعرەب

ن جار بۆ وتکت جنگاوی." ھر دەبوو یدەجنگم، ھروەک تۆ چند

سایو ھھاتبا. ئ مو وەیفی بس قاسم ک و پیگوت: "کات رپ

ڕوە یدەگت ک ،ت بککخ ی خۆت، براقماکی  عتستا دەوئ

  ی ئیمپریالیزم نین."سربخۆی. ئم چیدی دەستکال

یان گیاندە فۆکخان. »تاگر«ئینجا ھر ل کۆشککوە ب تومبلک 

یدا ندەکرد. ئوان خستیان فۆکیک وھشتاش باوەڕی بوەی ڕو

ل  نیقۆسیا بۆ قوبرس و لکۆتاییشدا برەو بیروت، لوشوە بۆ

ی ئیسائیل دابزی. ل فۆکخانکشدا دۆست و ھاوڕکان

کی تکشکاو ی ئوەیان دەکرد، پیاولپشوازیدابوون. ئوان چاوەڕ

ئوەی ل پیژەی  اوەی ڕووخانی ئادەمیزادک، بمببیین، پاشم

کۆکزی دافندە  ،دابو خ جۆش و دۆستان مان پیاوە بھ

اندیتبوو. لسرلوەکی جاران بوو، ک بالی کمییوە نۆ ساڵ بوو نی

چۆن برگت گرت؟ چۆن لشساغی و  پرسی ئرێئوان لیان 

گشبینی خۆت پاراست؟ ئویش سادەییان پیگوتن: "من دەمزانی ئوە 

  لوێ دەرمدەھنن."

وەی  بڕاندنر«گرۆکی م »تاگۆبۆ نیشتمان، سندیتوند ساد بوب 

بۆ ئوەی خکانی دەستی ب بنمایکی چسپیوی دەستپکوە گرت: 

ھیچ مپارزن، ل ھیچ ھوڵ و  دەست لوە نیشتمان، خۆمان بگڕنین

  .مکنوە س یشتقلال و قوربانیک
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ل ئیسائیل ژنی ھنا، چووە نو ژیانی خزانی، دوای  »تاگر«پاشان 

  کی زانکۆ.تاییان، بووە مامۆسیبینی کارنامیکی لھاتووی دیپلۆماس

✡✡✡  

ندە برچکیش یھ ھوەیچ ش»لواوڤن شڕتراژیدیای  »ھـ دەستی ل

دا دەستی لکارکشایوە. دوای ١٩٥٢بغدادا نبوو، کچی ل کۆتایی 

ائیلدا سی نھنی ئیدەزگ بریئو، ئسترەیک، ک تازە ل جیھانی س

  سریھدابوو، جیگرتوە.

  ووک بوو.ئویش ئیسری بچ
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 زێ بۆ ناو ترمک سیخووڕکی دووسرەی سۆڤتی و: بندی چوار

  

  

 بوو ببت ئاژانکی مۆساد. تامزرۆ »زیڤ ئاڤنی«

 مکۆیدا گیشت ١٩٥٦باراناوی ل ئپریلی  کاتکیش ل ڕۆژکی

وی ئوە بوو، ک ل باخانک سرەکی مۆساد، ل ناخی دیوە ئارەزو

بنددەر وەک کارمندین ساڵتبۆ چ .وێ وەرگیرابوڵ  ک لھ بوو ل

ی مۆساد، بت یکک لو ژمارە دەستنیشانکراوانبوو ب و تقلالدا

  ترین ئامانجی بوو.ئمش ل ژیانیدا گرنگ

کببوو، ل سویساش يل (ڕیگا) ل التڤیا لدا »وۆلف گۆلدستاین«

 ربازی لتی سنگی دووەمی جیھانیدا خزمماوەی ج ورەببوو، لگ

 وە کردبو دا کۆچی١٩٤٨ڕیزی سوپای سویسریدا بوو، پاشان ل

 کی عیبریانش ناوی خۆی گۆڕیبوو، ناووائیل. لئاڤنیزییڤ «ئیس« 

 80دوو ساڵ ژیان و کارکردن ل کیبوتی بۆ خۆی ھبژاردبوو. دوای

وەزارەتی کاروباری دەرەوە و دواتر وەک  پیوەندیکرد ب دا،»کازۆریا«

کارمند ل بروکسل دامزرا. کسیایتیکی ڕکوپک، خونرکی باش، 

ب  دەستندەوە، کاربندین زمان دەیخوکانیچباتی و  پلسایک ب

کی خۆی سرسامکردبوو، بۆی خواست و یشوازە لزانی و کارامی

داواکارییکانی ب باشی بڕوەدەچوون، بتایبتیش لو پیوەندیانی 
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کیبۆت مبست لو گوند، کۆمگ یان ئۆردوگایانی ئیسائیل ک ژیانکی ھرەوەزیانیان  

  . وەرگ.، کۆژینشیان ب زبارە بووبسردەبرد و کاروبارەکانی
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ویستی بک پک دیپلۆماتر کاتڵ مۆسادا. ھگنی  لکی کاری نھننوڕ

 ھر شارک، بۆ ئوەیبووای، بۆ کارکی زۆر پویست و بلز و بۆ ھ

مانی تایبتی سرداپۆشراو بگینت دەستی مۆساد لھر ابگن

یکمین کس بوو، خۆبخشان  »ئاڤنی«شونکی ئورووپادا ب، ئوا 

ھ بدەستی خۆی بۆ کارەکگێبی لردەوامب کییو ھاوڕو . ئڵ ئ

شوەیکی ناڕاستوخۆ ببت پیاوەکی ئوان کردبوو بل یدا وایکاران

ل ئورووپا؛ کاتکیش کاروبارەکی گوازرایوە بۆ باوزخانی 

ائیس لگراد«ئیل لڵ ی پای»ۆبگکانی لیوەندییختی یۆگسالفیا، پت

بۆ دەزگ ندین نامچ تر بوون. لر ھارل«ی مۆساد چروپئیس« 

پشنیازی ئوەی کردبوو  »ئاڤنی«)ی مۆساد، (سرۆک ڕامساد

 »ئیسر ھارل«ھۆبیکی مۆساد ل بلگرادۆدا بکاتوە. بم 

ڕەتیکردەوە: ئاخر مۆساد پویستی بوە نبوو وستگیک ل بلگرادۆدا 

یشدا بسردانکی  ١٩٥٦ ھر کۆی ندا. ل »ئاڤنی«دابمزرن، کچی 

ببین. داواکشی  ڕامسادای کرد تایبت ھاتوە ئیسائیل و داو

  ک ئیسر ھارل ببین.ش، یکمین جاری بوو ڕۆژ، ئوێ پسندکرا

ک ل خانوویکی  »ھارل«وە نووسینگی وب گرژی و شژانوە چ

کۆنی تلئبیبدا بوو، کاتی خۆی بۆ کاروانسرای ئمانکان 

م ھمیش بوو، ب ڕامسادیش چوار ساڵ دەبوو »ھارل«دروستکرابوو. 

با و کورت ھر ئفسانیک بوو بۆخۆی. خک ھم بو پیاوە

ھم دەشترسان؛ چیرۆکی ڕاستی و  تلیسماویی سرسام بوون

ا دی مۆساددەزگھبستراویشیان سبارەت بو لنوان دانکانی 

 »ھارل«شتی دەربارەی  زۆر کوتنسر زار و زمانان. ئاڤنیش کم تاک

ری بچووک" ڕۆیشتبوو. و ھارلی نازناوەکی ب "ئیسبیستبوو، ئ

ئوەی بوو بشکی ل بدناوی و سامناکی ئیسری گورە ئوەش لبر
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ھبوو. ئاڤنیش ل ڕوبڕوبوونوەک ترسا، ئاخر دەنگۆی زۆر لبارەی 

، شوازی سیروسمرە و ھوستی نائاسایی ئیسری 81کڕەپبوون

  بچووک ھبوون.

ە کورتبا، لڕو الوازە سرکچی خاکی لبرە بم پیاو

ککورتقۆ،  ئاڤنی کرد، ب شوازی لیدا پکەنگییکی نووسینگ ل ک

ی لوەنا ک میھرەبان دەرچوو. ئو پنرمونیانی دوا و کابرایکی 

کوتۆت بن باندۆری ڕەفتاری ئاڤنی و کارامیی سیاسیکی. ئوسا 

تنوەی بۆ ئیسائیلی ل ئاڤنی پرسی، ئویش بۆی ھۆکاری ئستای ھا

ڕوونکردەوە، کوا کچکی ل ژنی یکمی داوای لکردووە سردانی 

  بکا.

 ئیسریش ب خندەوە لپرسی: "کیژەکت تمنی چندە؟" -

 "ھشت ساڵ." -

 "ھشت؟" -

دیاربوو (ئیسر) ب وەمک سرسامبوو. ئاخر شتکی سیر بوو، 

ک ھر لبر ئوەی کچ بچکۆالنکی غریبی کردب و داوای دیپلۆمات

دەرەوەی وت بتوە وسری لبدا. ئینجا ئاڤنی  ل 82کردب، بلز

بۆزەی لگڵ ژنی یکمی، لگڵ ۆزووردەکاری ئو پیوەندیی ئا

منداکی و ھروەھا لگڵ ژنکی ئستای ڕوونکردەوە. (ئیسر) 

نمن، قسکی پبی، پیگوت ھیچ وستگیکی  83خریکبوو ھدادانی

ش »داڤنی«مۆساد ل بلگرادۆدا دانامزرێ. ھرچی دەربارەی ئایندەی 

                                                           
  کڕەپ: نسلمن، سڕەق، عیناد. 81
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  ب لز: ب پل، خرا. 
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  ھدادانی نما: حوسی نما، ئۆقرەی لبر ھگیرا. 
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کانت لرکوەی تۆ ئین، بزانین دوای ئیر دەکس میگوت: "ئبوو، پ 

  ھستیکرد ھیواباو بووب. دەب." ئاڤنیش یۆگسالڤیا تواودەکیت، چی

، پیگوت بجب ڕامسادی ئاڤنی، نووسینگی ھرچندە برلوە

ی دیکدا دەیبینتوە، "بم نوەک لم خانووەدا، ڕۆژلماوەی یک دوو 

تۆ ل نووسینگ  دن و دەڕۆن. بکوكی زۆر چونک لرە خک

  یوە، ئوکات شوفرەکم بدواتدا دێ."نییکم ل ناو شاردا دەمبیننھ

ئاڤنیش بیریکردەوە، ک باش ،بر وانگشتا ھیوا ماوە. خۆ ئھ وات

  بۆچی دەیوێ جارکی دیک بمبینتوە.

یک دوو ڕۆژ، دواتر ئاڤنی لناو جرگی تلئبیبدا بنو باخانیکی 

 بوو لکی نمجارەیان ھیچ ھۆکارشچاودا دەڕۆیشت. ئر«ناپئیس« 

گل م دۆستانکجاری ی ،بر ھیچ ن؛ خۆ ھوە.بترسیی جوو  

دەکرد و لگڵ خۆی بردیی ژوورکی گورە:  ىچاوەڕ »ئیسر«لوێ 

وت، مزک، دوو کورسی و پنجرەیکی شکاو. وڕ و دیوارکی ڕەق

وە وئاڤنی لسر کورسیک دانیشت، ئینجا ل ھیکوە ئیسر لیب

گاجوتکی چاوسووری تووڕەی شتوھار. دەموچاوی گۆڕا، پنجکانی 

دادا و  یمزەکی بردەم بۆ یک ھنانوە و کردیی مست و ب دەستی

پدابن!" دیسان ھر ب  ھاواریکرد: "تۆ ئاژانکی سۆڤیتیی! دەی دانی

پدابن دەی!" ئو ھشتا ب  دووپاتکردەوە: "دانی چاوسوورکردنوە لی

"من  :84دەیشیاندمشتکۆکی وەک چکوچ ب مزەکی دادەدا و 

من دەزانم تۆ سیخوڕی ئوانی!  ناردووە! سۆڤیتیکان تۆیاندەزانم، 

  پدابن!" دانی ھر ئستا دەی
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نی خۆی گۆدبوورەوئاڤنیش وەک ھشو ل یدابل ستیکرد 85تریشقھ .

  ناتوان وشیکیش دەربدا.

"دەی دانیپدابن! خۆ ئگر ھاوکاریم لگدا بکی، ئوا یارمتیت  -

  ..."دەدەم، بم ئگر.

 لدان. ئارەقیکی ئیدی دی ئاڤنی لنو قفسی سینگیدا شتان کوت

 ھستیکرد زمانی بۆت قوڕقوشم. ئو لوە دنیابوو، ک و ساردی دەردا

  بیکوژێ. یش دەیوێ»ئیسر«دوا ساتکانی ژیانی ھاتووە و 

  .گۆ کردنل کۆتاییدا خۆی کۆکردەوە و چند وشیکی 

پدادەنم. ب، من بۆ ڕووسکان  انیی: "من دب منگمنگوە گوت

  کاردەکم."

گادراوەکی کردەوە، دوو ل باشترین ئاژانکان و  دەرگئینجا (ئیسر)

 رەکفسژوور. ئکی پۆلیس ھاتنرفسڵ خۆی  »ئاڤنی«ئگگرت، ل

بۆ ژووری لکۆینوە. ئینجا ھنگاو ب ھنگاو، ناسنامکی خۆی  ىبرد

انجی بۆی ھاتبوو، ئاشکراکرد. ئو ھر ل تافی مردمنداییوە و ئو ئام

وپای ی ھواگری سدەزگGR )کۆمۆنیستکی عوداڵ بووە، لالین 

سوور)ی سۆڤییتیوە کراوەت ئاژان، ل ماوەی جنگی دووھمی 

جیھانیشدا سووسکاری بۆ یکتی سۆڤیت کردووە. وایلکراوە بۆ 

سووسکی دووسرە ب. بۆ سانکی ماوەیکی درژخاین جا

دورودرژ، چاوەڕی ئوەی دەکرد پیامکی ل مۆسکۆوە پبگا، بم 

ی سووسکاری ڕووسی چاوەڕبوو تا ئوکاتی دەزگسرداری 

زانیاری گرنگی سبارەت ب  لوێئو ل بروکسل دادەمزرێ.  »داڤنی«
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 ائیل لشداری ئیسبF.N کسازی چی پیشرناملجی بب کا، ل

وەزارەتی دەرەوەی ئیسائیلی،  زانیاری سبارەت ب کۆدەکانی ھروەھا

 مانی بۆ ئاشکراکردبوون ککانی ئاکۆن نازیی ت ناوی دوو لنانت

سیخوڕتیان ل وتی میسر بۆ ئیسائیل دەکرد. بۆ مایی سرسوڕمانی 

ئامان ل  وو ئو دوو کسئوانی کاریان لگدا دەکردن، ھر ز

دەرکران، بم ئم بتنیا بس نبوو بۆ ئفسرە ڕووسکانی  میسر

پیاوەکیان دزەبکات نو مۆسادیش،  . ئوان دەیانویست»ئاڤنی«فایلی 

مۆساد، تا زۆر تدەکۆشا، بچت ناو ڕیزەکانی  »ئاڤنی«ھر بۆیش 

  !"پدابن انیھاواری بسردا کرد : "دەی د» ئیسر« ئوکاتی

پدانا، نیدەزانی ئاخۆ کامیان سامگرتیترینیان: ئاخر خۆ  ئو کاتی دانی

ب دەندووک  وەک دەن و »ئیسر«بپی خۆی کوتبووە نو داوەکی 

مۆساد تنانت بچووکترین بگی لسر  ڕامسادەکیپوەبوو! 

ھو بۆ نتی ئبوو،سیخوڕای ر گوماننھا ھھیچ  نابووەوە، ت

ان لبردەستدا نبوو. ئوەش »ئاڤنی«داوکی جاسووسیتی سرە

ڕاستبوو، ک ماوەیکی زۆر لمژ بوو، یکک ب ئیسری گوتبوو، کوا 

مانکی زۆر بۆی ل کیبۆتک دوورخراوەتوە، چونک ڕا »ئاڤنی«

  بم سیخوڕتی بۆ سۆڤیت؟ کۆمۆنیستانی ھبووە،

جووبووەوە. سووربوونی  خۆی 86ب ھستی خۆزایی رھ» ئیسر«

لسر چوونڕیزی مۆساد؛ ئو سردان سیرەی  »ئاڤنی«بھوودەی 

بۆالی کچکی، ھوڵ و تقلالی بۆ ئوەی قناعت ب ئیسر بکا، تا 

 قی عدن مانموو ئوە... ھلگرادۆدا بکاتب کی مۆساد لیستگو
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: ئاخر سیخوڕکی تیژەکی ئیسری دا بگات برەنجامکی ونچوو

   87.یاندووسرە، ناپاکک، خریکبوو دزەبکات نو جرگی پیرۆزییکان

ری پدانا و بیا ب تواوی و بوردی ددانی »ئاڤنی«ل دادگاکشیدا، 

چواردە سای بۆ دەرچوو. بم دوای نۆ  گا ب زیندانیکردن بۆ ماوەیددا

ھاوتیکی خاکی و  بر لخۆشبوون کوت، ئینجا بووە ساڵ زیندانی،

بووە دەرونناسک. ئیسر بو کسی ک بایۆگرافییکی دەنووسیوە 

گیراب، بم  ک ل ئیسائیلدا گوت؛ ئاڤنی دژوارترین سیخوڕ بووە

کی ڕ"کشخترینیشیان بوو،" ب نرمی دەربارەی ئو وەک "سیخو

  جنتلمان" دوا.

وای چندین ساڵ، ئفسرە کوا د ،بخۆی ب ئمی ڕاگیاند »ئاڤنی«

یکی لکۆینوەی توندوبندی دەزگپل باکانی پۆلیس و شاباک (

  ببوون باشترین دۆستی. ئمریکی)FBIھاوشوەی 

بوو، بۆ سانکی  »ئاڤنی« ک ناوی گۆمزەکی 88ئۆپراسیۆنی پیگمالۆن

ی زۆر فایلکی ھرەنھنی پارزراوی مۆساد بوو. بم بۆ کمک لوان

ھستی  ن، یک بوو ل بگ ھرە سرسامکانیوب دۆزەک ئاشنابو

  خۆزایتی ئیسر.
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، شرمن، 89بم ئاخۆ ئو ئیسرە بچووک ک بوو؟ کسکی کمدوو

، »داڤینسک«کڕەپ وەک ھستر، دەگوترێ ل قیکی کۆنینی شاری 

 ل تمنی ھی کوا کات دەنگۆسی لدایکبووە؛ ول ئیمپراتۆریتی ڕو

ھژدە ساییدا برەو ئیسائیل کۆچ دەکا، ئو لنو بالۆرە نانکی 

 ری بچووک لرەتا ئیسکی شاردبووەوە. سیپشتی دەمانچکۆ

نیشتجکراوە، ھر لوش (ڕیڤکا)، ئو ژنی ئسپی  90کیبۆتی شفایم

خواستووە. بشوەیکی ڕەق، نسلمن و  بخودەکردن، 

ووان بخۆی و ژن و منداکی ب ھۆیکی نزاندراوەوە ب بخۆڕاپرم

تنھا و ب جلی بریانوە کیبۆتکیان بجھشتووە. ل ماوەی جنگی 

، ھرزووش لبر »ھاگانا«دووەمی جیھانیشوە چووەت ڕیزی 

دوای ناپاک و لھاتوویی بووەت سرۆکی ھۆبی (شای) جولکیی، ک ب

گرووپی  ڕان. "ھگڕاوەکان"یش ئندامی ئیرگون وھگڕاوەکاندا دەگ

خراوی بای ڕاستی نیاری دەستی داود كبوون، دوو ڕ »سترن«

. ئیسری گورەش، و ڕکخراوی کۆمگی جوو بوونبنگۆریۆن 

  ی ئاسایشی ناوەخۆ.دەزگئیسری بچووکی کردبووە سرۆکی شاباک، 

ا تنپڕیبوو، ک بنگۆریۆن نی مۆساددوھشتا زۆر بسر دەستبکاربو

ەی »ھـوالڕوڤن ش«ل جوویکی کتوپدا، دەستلکارکشانوەکی 

پسندکرد و ئیسری بچووکی وەک سرۆکی مۆساد دانا. ھۆکاری 

ھـی پکخستبوو، بم والفرمی گۆڕینک ڕوداوی ھاتوچۆ بوو ک ش

چکی ل بوببووەوە، ک ئیسر قۆ اەھدەنگۆ لنو مۆساددا و

توانیویتی قناعت ب  ە داوە و دەریکردووە، دوای ئوەی»ھـوالش«

بم  ھرچندە پیاوکی دانا و کۆک ڕامسادەکبنگۆریۆن بکا، کوا 
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دا ناتوانای سرپرشتی ئاژان کاراکترە ڕەقکانی بکا و ەلو

.نینجام بگئنی براسیۆنی نھئۆپ  

شق تیژەکی  ،ھواگریی دەزگو سرپرشتی ئیسردا، ئ ژرل

 ی گرتدەست: مۆساد، شاباک، ئاماندەزگخۆی وەرگرت. جوی پنج 

 وە لینکۆشی لتی پۆلیس و بکی تایبیھۆب ،(بازیگری سواھ)

وەزارەتی کاروباری دەرەوەدا. لوانش تنیا مۆساد، ئامان، و شاباک 

 کانی دیکشدەکران. گرنگ بوون؛ باقی دوو بیرنس یبا و پلب

و جگرەکانیان "کۆمیتی سرانی  دەزگبڕوبرەکانی ھر پنج 

رۆککانیان" پدەزگریش کرابووە سنا. ئیسکدەھیان. بنگۆریۆن 

مونویش مدانابوو، ئ کرۆکتی بۆ سکی تایبرپرسی  -91ناونیشانب

ۆریۆن بۆ یکمین ڕاپڕنر بۆ کاروباری ئاسایش بوو. کاتکیش بنگ

ووکی بۆ ئو پۆست دەستنیشانکرد، تبینی ئوەیدا: جار، ئیسری بچ

"ھبت، تۆ ھروەک بڕوبری شاباک بردەوام دەبی، ھرچندە تۆ 

ئستا مۆسادیشت لبردەست." ئیسریش بڕوبرکی نوی بۆ شاباک 

بن دەستی ھی مۆساد و شاباکی ل ووکیان،جوی ھرد دانا، ھرچندە

  خۆیدا ھشتوە.

  ی ھواگری ئیسائیلی.دەزگڕای کوات، ئیسری بچووک بووە ق

یش ھر تنھا یکک بوو لو ئۆپراسیۆن »پیگمالۆن«گۆبندی 

سا ر لئیس ک ،تی  دەروازەییاندانی دەورھکانی سراییب

ی بوون یان دژی سیخوڕەکانی سۆڤیتشزۆرب امیدان،ئیسائیل ئنج

  دووری خستنوە. گرتن، زیندانیکردن و ژمارەیکی زۆریانبوەی 
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بم خۆ ھموو سیخوڕەکانیش ھر کاریان بۆ سۆڤیت ندەکرد، 

ب خۆشی  »ئاڤنی«ھروەھا چیرۆکی ھر سیخوڕکیش وەک ئوەی 

  کۆتایی نھات.

✡✡✡  

 ر، فۆکیکی بارھگ١٩٥٤دوانیوەڕۆیکی سرەتای مانگی دیسمبری 

بسر بشی ڕۆژھتییکی دەریای سپی ناوەڕاستدا  ب تنیا

ئاماژەی  چدەسووڕایوە. کاتکیش فۆکوانک دنیابوو لوەی ھی

کانی دەرگناکا، ئوسا یک ل  کشتی و بلم لناو دەریادا بدی

گرەکبارھ ۆکوەی فک،  پشترمو زل، ت بکی قوە و شتکرای

  یا. فدرا نودەر

ب کۆکف گڕوە، ئینجا لڕایائیل  ی خۆیدا گئیس ک، لعاتدوای س

(ک  بوو نیشتوە. ئمش نیشانی کۆتایھاتنی ئۆپراسیۆنی ئندازیار

ماوەی زیاتر ل  پراسیۆنی بۆناوە ڕاستیکی خۆی نبوو)، ئو ئۆ

  نھنی و متمانداری مایوە. زۆر ب ،پنجا ساڵ

 دا، س١٩٤٩ل یشتنبولگاریاوە گ ک لباتما ر ببرای س »یفاح« .

ی خوندنگ، تازە ل »ئلکساندەر ئیسائیل« برا گورەکیان ناوی

 ندازیاری لو سو دەرچو» سۆفیا«ئنو ناوی لوە، بوو. ئوپادا ھات

ن تکاپ«ی دەریاوانی ئیسائیلدا داندرا. سوپاپلی کاپتنیشی پدرا و لنو 

گنجکی جوان و تابی ڕووخۆش بوو. ئو لالین  »یلئیسائ

ببت سردەستی  ندرا و ڕگی پدراخبرپرسکانی برز نر

لیللی ئلوپنی بۆ کوەی نھینکی نوێ. کۆدانی چرەپکترۆنی و پ

کی پلبادا بوو، بم جۆرە ئو يکارەکش لبن چاودری ئاسایشپارز

زۆر ھستیاردا ڕاگیشت. ئیدی پشناوەکی  دەیددەستی بھندێ ما
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 و ل (رئاڤن) ماتیلدا ئاردیتی«شدا ١٩٥٣خۆی کردە عیبری و بوو ب« ،

کچ شۆخ و شنگ بڕەچک تورککشی خواست. ئیدی ئم دوو 

جووت ل حیفا، لنزیک بنکی دەریاوانی جگیربوون. (ماتیلدا) زۆر 

الینی  بم کمتر بمردە خۆشووەکی خۆی خۆشدەویست، 

   شادمانی کسایتییکی ئاشنابوو.

ژنکی نیدەزانی مردەکی تۆمارکی دوورودرژ و ڕەنگینی پۆلیسیی 

 .یائیل«ھر ئیسوە »ئاڤنک کاتدا بیمان  ،تاوانبارکرا لھ ک

پارتمانی زیاتر لئ  داوە؛ خۆشی وانمایشکردبوو ککرک و دوان بجار

کرەوان وەربگرێ ک دتا پارەی ئو سار یۆمپانیای بفرگرەنونری ک

ھشتا ڕادەستنکراون؛ ئیدی ئم جۆرە سروسودایان. یکک لو 

دۆزان گیشت دادگا، ئویش بانگی دادگا کرا ک ئیفادەی خۆی تدا بدا، 

 ش لمری ٨ئمبدا بوو.١٩٥٤ی نۆڤ  

دەی مردەکی ندەزانی، ی دووگیانیش، ھیچی لبارەی گن»ماتیلدا«

ئو پیوەندیی نوان مردەکی و  ەربارەیھروەھا ھیچیشی د

کارمندەکی کونسولخانی ئیتالیایی ل حیفادا ندەزانی. تنانت 

 پشنیازی بۆ کیژە ئیتالیک کردبوو بیخوازێ، ئویش ب یک »ئاڤنر«

رەتا دەبوا سرج قایلبوو، ککاسۆلیک. م تبب  

ھیچ گرفتکی گورە نبوو. ئاخر ئو  ی گنج ئم کارە»ئاڤنر« بۆ

تی بولگاریادا لو کیان لشتر جارڕاب پگی خۆی ھکەوە، وبودین

بیخوازێ، ببت  کاتی ناچارببوو بۆ قناعتپھنانی کچک تا ئو

کریستیان. ئاخر مابات تووڕەکی کچک وایانخواست، ئیدی لژر 

ولی تفنگدا، دینکی خۆی گۆڕی و کیژەکی مارەکرد. ول ھڕەشی

کت، ژنسۆفیا ھ ی لکنانوخۆش دوای ژنھر ڕاستداخان  شھ ل

ەوە جووەکی جاران. وو بو خۆیکوشت، ئوسا گڕایوە سۆفیا
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ئمجارەیان دیسان وایکردەوە. لگڵ یارەکیدا سفری ئۆرشلیمی کرد 

کراو کرای کریستیان و ناوەکشی  92ادا، سرانشۆل کسای ترا سانت و

نامانی بکارھنان ک کساک بۆی دەرھنا، . ئو بگ93»ئیڤۆر«کردە 

ل وەزارەتی کاروباری ناوخۆدا بۆ  ک ڕووخۆشنئیدی ئو کاپت

ناوی خۆی  »ئلکساندەر ئیڤۆر«، بناوی ێپۆرت بناوکی نواسپ

  تۆمارکرد.

یان وەک ڕۆژی ١٩٥٤ی نۆڤمبری ٧ڕۆژی  ،کیخۆی و یارە ئیتالیی

 یفاشی بوو لی حرچی دادگاکتی دەستنیشانکرد. ھرایی ٨ھاوس

کاتدا بناوی ئلکساندەر  و. ئاڤنر ئیسائیل، ک لھمانمبر بونۆڤ

بوونانی دئیڤۆریش دەناسرا، میلی لنبوو ڕزی ھیچ کام لو پابن

  خۆی بزر بکا.ھات  بگرێ. ئیدی کاتی ئوەی

ل کۆتایی ئۆکتۆبردا، کاپتن ئیسائیل دوو ھفت مۆتی وەرگرتبوو. 

م ببوو، بکساندەر ئیڤۆر«ناوی  ڤیزای دەرچونیشی نلڤیزا و  »ئ

و ھندکیشیان  پدراو، ک ھندکیان ڕاستقینبگنامی تواو ڕ

تک بۆ ڕۆما ساختکراوی ھبوون پیداکردن. بلیتکی فۆکی بۆ گش

کی و ل چواری نۆڤمبریشدا گشتکی کرد. لم کارەیدا ن ژنکی 

 ت بوو، بی شکزانی. یارە ئیتالییان نکدەرچوون شی بیارەک و ن

 خۆی گیاندە پۆلیسی حیفا، ل بدوایدا گڕا. لکۆتاییدا 94پرسنییوە

گ ىڕکیش بوە، کاتی دۆزیکوە ناوونیشانوانرەی ئو

 »ماتیلدا ئیسائیل«ناوونیشانکی چووە مای، ب دیتنی خانم 
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ھدمگرتی بوو، ئاخر ژنکی ل مانگی حفتمی چاوەڕوانی دووگیانی 

  خۆیدابوو. 

بزربوو، بم زۆری پنچوو. ئاخر  »ئاڤنر ئیسائیل«ل ڕۆماش 

جکی مۆسادی نیشترچاو یئاژانوێ سو ەئنی زۆر باشی ل

بوو. لکۆمکانی ئیتالیادا ھرەبع ی دیپلۆماتگ ردا ١٧مبی نۆڤ

کی بیبیب، برووسکلئت رەکی مۆساد لبارەگای س یشتگ لپ

کوا: "ئفسرکی ئیسائیلی، ئلکساندەر ئیڤۆر یان ئیڤۆن یاخود ئیڤی 

لرەی، ھودەدا زانیاری سربازی ب پاشکۆی میسری ل باوزخانی 

  ل ئیتالیا بفرۆش." میسر

، ئاگاداری 95»ئامۆس مانۆر«ەک و سرۆکی نوی شاباک، ڕامساد

وەی چند ڕۆژکی کمدا ما کی کردەوە، ئاخۆ کسک کی. لەھز

کوەش زۆرناسناموە، لزانیان تووڕە یان دۆزیی کی  بوون کرفسئ

ھات ک زیاتر ھزی دەریاوانی ئیسائیلیی. بروسکیکی دیک ل ڕۆماوە 

 »ئیسائیل«دۆخکی شواند: ئاژان مۆسادەک ڕاپۆرتیدا، کوا 

 ی برگری ل ئیسائیل، بسوپاوردەکاری پالنی بنک برفراوانکی 

 جۆرک پارەکشی بۆ بخرت ب دۆالر فرۆشتۆت میسرییکان ١٥٠٠

 نی بروەھا بی. ھکسویسریی ر ژمارە حیسابی بانکس

ک برەو  بووە زیاتریشیان بدات و قایلیش ان دابوو زانیاریمیسرییک

 بفێ، تا بشوەیکی باشتر زانیاریکانیان پابگین.  رمیس

وزخانی میسری ھات: "با ، برووسکیکی دیکدوای یک دوو ڕۆژ

بۆ قاھیرە بۆ کۆتایی مانگی نۆڤمبر لالی ئاژانسی  دوو بلیتی فۆکی
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TWA ڕادانداواشەھ. و96نب شپبوارەکردوو ڕپاشکۆی  دەچی ھ

  سربازی میسری و ئفسرە ئیسائیلییک بن."

ئیدی زەنگی ھۆشداری ل بارەگای سرەکی مۆساد لدرا. بۆ ئیسری 

کی زۆر لرۆکی مۆساد، جیاوازیکی سمی پاشکۆیوان پرسیار و وەن

دەرەک ھی، سربازی ل باوزخانیک و لگڵ بردنی خودی ھوا

شارەزایانی بواری  ی میسر و لوێ لالینپایتخت چونک کات ببردرت

رسرتوە و لکۆینوەی لگدا بکرێ، دەکرێ زانیاری پھواگری لیب

ھر دەرنن. ئوسا ئیسر بیاریدا بزۆر دژواری لبن زمان لوە

  ە بفێ.نرخک ب ڕێ لوە بگرێ (ئاڤنر ئیسائیل) برەو قاھیر

ئیسر بیاریدا تیم ئۆپراسیۆنکی خۆی بنرت ڕۆما. تا ئو 

ڕۆژگارەش ھشتا مۆساد تیمی ئۆپراسیۆنی تایبت بخۆی نبوو، 

ی (شاباک) بکاربھن. دەزگبکو دەبووای یکی ئۆپراسیۆنکانی 

کش یکک ل باشترین ئاژان ئیسرائیلیکان بوو. دەزگفرماندەی 

بوتک يلچاو پیاوەکانیدا پیاوکی ئفسانیی بوو. ئو ل ک »ی ئیتانڕاف«

لدایکببوو، کسکی قوی کورتبنی چاویلکلچاو، کیفساز و 

ر لەق بوو. بی ئازا و چاالک و دخۆیی،  وردیلربکانی سسا

ئالیا «گردراو بوو،  97جنگاوەرکی (پالماخ) بوو، ب قوویش ب ئالیا بت

وەکانی ل دەرەوەی وت وک ج ،یش ئو ڕکخراوە نھنیی بوو»بت

ی و سرەڕای ئو ڕسا توندوبندانی مانداتی بریتانی اخبقاچ

 ەوە لقوشمی شلب ب دەبووای رانو کۆچبستین. ئلف نایدەھ
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ئورووپاوە و دوور ل چاوی کشتیگلی جنگی بریتانییوە، 

يبگنک ندا ندروھۆکی چۆنارر کسوێ لستین، للاراوەکانی ف

داببزندرن، ئوسا ھر بدزیوە بگوازرنوە و بخزندرن نو 

بۆ تقاندنوەی  »ڕافی ئیتان«ئاکنجیی جووەکانی وت. ناوبانگی زۆری 

وی (کارمل) لر کی سریتانییب رییو ڕادارە چاودیفا  ئح

ی بلمکانی ڕکخراوی (ئالیا بتی) دەدۆزیوە. دەگڕتوە، ک ھاتن

بوا،  پۆخدابۆئوەی بگات ڕادارەکش دەبووای بنو زرابکی پیس و 

ھربۆی ناوی لخۆی نابوو "رافی بۆگنک". چاالکیکانیشی ل میانی 

جنگی سربخۆییدا نیشانی ئازایتی و زیرەکی ھواگریکی نیشاندا. 

کی کۆکردەوە، خکانکی تیم ئۆپراسیۆن »یسرئ«کاتکیش 

جیاوازی تدا کۆکردنوە: ئوانی ل ھۆلۆکۆست دەربازببوون، پاشخان

جنگاوەرە درینکانی پالماخ و ھاگانا، ئندامی پشووی گرووپکانی 

گرووپی سترن، ک گرووپی البای ڕاستەوی میلیشیاکان  ئیرگون و

ر لب باتی د بوون کڕاودەندراخ کتی ەوسانو ککیش لکن. (ی

 ندرایر«ڕیز، ھرن »ئیسحاق شامشووی گرووپی سترماندەی پی ف

  بوو، پاشان بووە سروەزیر.)

  ب برپرسی تیمی ئۆپراسیۆن دەستنیشان کرا. »ڕافی ئیتان«

لگڵ ئاژانکان؛ ڕافل مدان و ئامانۆئل (ئما) تالمور برەو  ئویش

فین. زۆری پنچوو چند ئاژانکی دیکشیان گیشتن. ڕۆما 

بۆ دانایوە.  ل ڕۆما »فیومیکۆ«ن ل فۆکخانی دەستبج بۆسیکیا

فرمانی  »ئیسر«ل تلئبیب،  نونیاولدوا خبری بر ل دەرچ

 کردبون کائیل«پر ئیسھیچ  »ئاڤننن. "ببوەست کخانۆکف ل

گات نو فۆکک. تشقیکی پبکن، برزەفتی شوەیک ناب پی ب
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بکن، ئگر پویست بکا برینداریشی بکن. خۆ ئگر ھموو ئم 

  کردەوانش دادی ندا، تقی لبکن و بیکوژن!"

کسکی  ،و ڕگ ب ئاژانکانی ئیسائیل بدرێوئمش یکمین جار ب

  خۆیان بکوژن.

ک ڕوویندا. دیاربوو ئو زانیاریانی بم خۆ پالماردانی فۆکخان

سبارەت ب گشتفینکی میسر درابوو، ھبوو؛ کابرا جارێ ھر 

لڕۆما مایوە، پاشان لپ ڕۆمای بجھشت و گشتکی بنو 

بۆئوەی  یشی بدواوەبوون.»ڕافی ئیتان« کیئورووپادا کرد و تیم

نژرەکانی بھڤ، گیۆنا، پاریس، کابرا چووە زیڕاوەدونوریخ، جن ،

  نا...ڤی

 پوسا و لائیلپکا«ئموو کون »تن ئیسکانی مۆساد ھما. ئاژاندیارن 

قوژبنکی بدواداگڕان، بم نیاندۆزیوە. پاشان بخت ھروەک  و

ئیسائیلی ھبوو ل  جاران یاوەری ڕافی ئیتان بوو. ل ڤیننا نردەیکی

دۆزینوەی  ، ئرککشیان گڕان و»ناتیڤ«ی نھنی، بناوی واڕکخر

ینانف شتو گڕووسیا و بلۆکی ڕۆ ئ جووەکانیان ل وە بوو کتژھ

پیوەندیکی توندوتۆی  »ناتیڤ«پیاوەکی  دەگواستنوە ئیسائیل.

ی ککردا، ژنمبکی نۆڤڕۆژ بوو. لڵ مۆساددا ھگبولگاریا  ل ل

  کرد. یلدایکببوو، بشتک سرسام

 وە وای بشیڕووگ ب کی،" ژنرگیز بروا ناکم ھوەی دەیئ"

مردەکی خۆی گوت؛ "ئم بیانیی بسر شقامکدا دەڕۆیشتم، ئیدی 

تی برادەرکم ل سۆفیا چقی. چندین سا نمبینیوەتوە. ولووتم ب لو

! ئای چ ئم کاتی خۆی بیکوە دەچووین قوتابخان، ھاوپۆلیش بووین

  ڕکوتکی سیرە، ئرێ بڕاست تۆش ھروای نابینی؟"
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ردەک؟" یشیمت ناوی چیڕاست؟ برادەرەکپرسی: "بل  

. بیانی بۆ نانی نیوەڕۆ دیدارکمان »ئلکساندەر ئیسائیل«" -

".یھ  

 »ئیتان«دەیزانی، گڕان و پشکنین نھنیکی  »ناتیڤ«ئو ئندامی 

سو کڵ ئگک لڕ ی وەسفی بۆکرد، بۆیکژن وە کتدا د

بۆ  . بۆ ڕۆژی پاشتر پیاوەکانی مۆسادڕاستوخۆ زەنگی ھۆشداری لدا

بردەم مزک دانیشتن یوەڕۆ چوون ھمان چشتخان و لکاتی نانی ن

زۆر ل ائیل« ھی ککساندەر ئیسلدوور »ئ کتیی تافی منداو ھاوڕ 

دەگایوە. کاتکیش ئیسائیل ل  یک نبوو، ک یادگاریان بۆ

و ژنی کابرای ناتیڤی بجھشت، ئاژانکان وەک  چشتخانک ھسا

دوایدا خشان. یسایب  

 یسواری فۆکیکی ھ »ئلکساندەر ئیڤۆر«یک دوو ڕۆژ دواتر، 

کورسییکی تنیشت سر فی. ل سئاسمانی نمساوی بوو، برەو پاری

ئو  یش»ئیڤۆر«گی سرنجاکش دانیشبوو. ئودا کچکی شۆخوشن

بتوە، سری قسی لگڵ  اندادەیزانی چۆن لگڵ ئافرەت بوو، پیاوە

خۆشحا ش بکنا، کچنیشتی داھی تکقسان. یکچ وتی کگوە لی

لناو  ىشوەک ئیدی بیاریاندا دوای گشتک دیسان ل پاریس بۆ

 ویوی ل فۆککش داببزن، کچک ڕشاردا یکدی ببیننوە. برلوە

ند برادەرکم ل ی ئفسر کرد و پیگوت: "چ»ئیڤۆر«ل  خۆی

ل یزت لدوامدا ھاتوون. حب کخانۆکناو فنیام لی؟ من دمان بگ

  دا جی تۆش دەبتوە."تومبلک

ئیڤۆریش پیخۆش بوو. ل فۆکخانکدا، دوو جنتلمانی ڕکپۆش 

چاوەڕ کلومبر چواریان سواری تیان دەکرد. ئیدی ھکی خاتوون
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تنیشت شوفرەک  ل »ئیڤۆر«انخوڕی. ین و برەو پاریس لوبو

کرد پیاوک ل دووڕیان  دانیشت. شویش داھاتبوو؛ لخوڕەکش تبینی

نیوە ڕووناکک وەستاوە و دەستی بۆ ھبیوە، وەک ئوەی بیوێ 

دەی دەبا لگڵ خۆماندا فرەکش وتی؛ "گیان سوارب. شول

ھیگرین." تومبلکی وەستاند، ئوسا لھیکوە ئو کابرایی دەستی 

نو تاریکایی وەدەرکوتن، وە لگڵ یک دوو پیاوی دیک، لبرزکردبو

دەوری تومبلکیاندا، لوکاتشدا تومبلکی دیکش لپشت ئوان 

  پیدابوو.

"ئینجا لپکوە ئو پیاوەی  رد: "ئم ڕفندراین!ئیڤۆریش ھاواریک

ئیڤۆرەوە نا. ئیڤۆریش  لپشت ئوەوە دانیشتبوو، دەستی ل ئوکی

دەست پگیرۆدەبوو. ب کالماردانو دەرگوە، ئکرای کلومبی ت

ا پیاوانی ل دەرەوە وەستابوون بازیاندای و ئیڤۆریان برزەفتکرد. ئینج

: "ھر یک 98ب زمانی عیبری تخوڕی و کی دەرھنایککیان دەمانچ

  یکی دیک بکی، کوژراوی!"وجو

 بوو. پارچ پڕۆکكی ب وای بیست، ل جی خۆی گۆد ک »ئیڤۆر«

خوکی قووی لکوت. ئوسا  »ئیڤۆر« دەرمانیان بسر دەموچاو دادا،

 ما ک لکی نی بردراینھ زراوەکانیابپ 99نپار وێ لاریس، ل

پدانا  لکۆینوەیان لگدا کرد. ئویش ددانی »ڕافی ئیتان«پیاوەکانی 

ک بگنامی زۆر نھنی فرۆشتۆت میسرییکان، ھموو ئم کارانشی 

کرد ک  لپناوی پارەدا کردوون. ل ئیسائیلیشوە، ئیسر بروسکی

کی سادەش بت ناپاکنانت. توە وننڕک وای وابیگدادگای بوو دەب
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بل ھشکانی پقانونیی ن.  و مافکرەکانی و پیاو »ئیتان«ن

فۆکیکی بارھگری  وقک و لوو خستیان سند یان ڕاکشا»ئاڤنر«

یھ  ش لیۆکم جۆرە فائیلی (داکۆتا)یان بارکرد، ئئاسمانی ئیس

  دەفی. داھفتیکدا یکجار لنوان پاریس و تلئبیب

گوە بۆ نیشتڕڕانن بوو. دەبی گوکتپژ و تاقمان در کۆکف وای

بسینا پڕۆما و ئ وە. دکتۆنلتکی ناسراو زین بکرک - ردەرنجلب

بر لھر دابزین و  لگڵ گروپکدا بوو. - نا ئیالنئۆ بناوی

 ھستانکدا دەبووای دکتۆرەک دەرزیکی سکردن ل ڕبوارەکدا بدا.

بھۆشکوت  »ئاڤنر ئیسائیل«دوای ھفینکی ئسینا، خراپ قوما. 

 انی دی زیادیکرد و ناڕکیش بوو.و لپ ب قوڕسی ھناسی دەدا، لد

زۆر تکۆشا بارودۆخکی جگیربکاتوە، ھویدا  »ئیلیان«دکتۆر 

ی ئاسایی بکاتوە، بم بھودە بوو. دلدانی  ،بھۆشخۆی بنتوە

  گیانی لدەستدا. ئیسائیل، دەستبسرەک شتا زۆریان مابوو بگن ھ

و دەستبج، ئاژانکانی مۆساد ئیسریان ل مردنی زینکھر دوای داب

ک ھر ب  ەکش فرمانیداڕامسادئاگادارکردەوە.  »ئیسائیل«ئیڤۆر 

دوور ل  ئوسافۆکک ترمک ھبگرن و دوور فی بدەن. 

  ەکانی ئیسائیل ترمکیان فدای نو دەریا.کناراو

ستدەرچووە چاوەڕواننکراوە، بووە مایی ئم کارە زیانبخش لدە

 ئیسر خرا بچت گای سرەکی مۆساددا. ئم وایکردمقۆمقۆ لنو بارە

ی سروەزیر، داوای لکرد ل »موش شارت«الی نووسینگی 

 »ئیڤۆر«وە ل ئفسرەکانی مرگی دەرەوەی وت پڕاوک بۆ لکۆین

یش دوو پیاوی بۆ ئم کارە دەستنیشانکردن، ئوانیش »شارت«بکاتوە. 

لدواییدا بختایی ئاژانکانی مۆسادیان ل ھموو ھیک ڕاگیاند. 

ھموو ئوانی پیاوەکانی مۆساد کردیان، ئوەبوو پیاوەک بپچنوە و 
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 100سووچبار »ئیڤۆر«؛ ئوان ل مردنی بۆ دادگاییکردن بیھنوە وت

کۆل بوون. وەک لدا نوەکوتینرەکی مردنی کابرا دەرکھۆی س ،

 ھۆشکردنی داوەتکی زیادی دەرمانی بب وەبوو، دکتۆرەکئ

کاتک ل دکتۆرەک پرسیارکرا، ک  ،دەستبسرەک. دوای سانکیش

 بھۆی گۆڕانی کتوپی گوتی؛ مردنککابرای تایین بۆچی مرد، ئویش 

مان دکتۆر، ھ یشدا١٩٦٠ناو فۆککوە بوو. (ل پاپستۆی ھوای 

 کی دیکجارنجکردنی گیراو لی بکی دیککردەی ،شداربووب کی دیک

نتینوە ڕفاندیان و ، کات ل ئرج»ئدۆلف ئایخمان«دنی ل بنجکر

  ھنایان ئیسائیل.)

 »ئاڤنر ئیسائیلیان«و بگنامکانی پیاوەکانی ئیسر ل کاغز 

 ل وتن کیان بۆ دەرکندراوانلمس و نامو ئ وە، ئیفادەکییکۆ

کسای کاسۆلیکی ئۆرشلیموە دەرچوبوون؛ دوای فرۆشتنی 

ئمریکا بگنامکان ب میسرییکان. کابرا بنیازبووە برەو باشووری 

  ت بکشتی بۆ بڕازیلی تدابوو. بلیتکی گش ھب. لنو ھگبکیدا

کشی دوای ئوە ک برۆکی ئیسری گرت، خزانکی کابرا بوو. 

دەبووای بانگی ماتلدای بکردبای و تواوی سربردە ڕاستییکی بۆ 

 گابایوە. بم سرۆکی مۆساد، ل کۆتایی گۆبندەک و ل داوای

نی بردک لسر چیرۆکک بوو، بۆی ب باشی زا لبوردنکردن وەڕەز

دابن و لمشدا پشتگیری تواوی سروەزیری ھبوو. مۆساد چیرۆکی 

بۆ ڕۆژناموانی  »ئاڤنر ئیسائیل«ھبستراویان لبارەی کاپتن 

کی وایان دا گوایکرد. ئاماژەیبن  دزەپ وتۆتک کوەی کاپتندوای ئ

ی ڕۆمانتیکی بووەتوە، ی تووشی داوی گۆبندکەقرزوقۆ و دوای ئو
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ش بم چیرۆکانتووە. ئائیل ھئیس ی  لردس تی درشت بوونخ

  ڕۆژنامکان.

موش «و براکانی مردەکی و کوڕەکی  »ماتیلدا«بۆ چندین سایش، 

نیانزانی چی قوماوە. ئوان لو بوایدابوون، ھشتا  »ئیسائیل ئیڤۆر

 باشووری ئمریکا ب. ئو درۆیش ھی ھر لژیاندا ماب، لوانی ل

  لبیرچونوە نبوو.

ئیڤۆر «یکمین شکستی ئو ئرک، چۆنیتی ڕەفتارنواندن بوو لگڵ 

 ە؛ شکستی دووەمووەی ک ناپاکیش بو، تنانت لگڵ ئ»ئیسائیل

نو تۆماری ، سینوەی ناوی تواوی کابرا لپیالنی بدەنگبوونک بوو

و چندین  »ئیتانڕافی «برایکانی.  خشتبردنی ژن وسربازیدا، ل

ری مۆساد بفسی  ئیارەکوڕامسادتوندی بیان ڕەتکردەوە بەی ەک

بم  ،خزانکی ل خشت ببردرێ و ترمکی فبدرت نو دەریا

چاریان نبوو دەستیان بسترابوون. "ئاخر ئیسری بچووک ئوێ ڕۆژێ 

وای ب ئم گوت و لسریشی  »ئیتان« سرداری ئاسایش بوو."

نی بوو، کۆمگی ی نھدەزگئو دەستداری ڕەھای ڕۆیشت: "

  ھواگیریش ھرگیز ل بیارەکانی دەرندەچوو."

 وە نمایش دەکا کئ ،م چیرۆکوەی ئوکردننیکی زۆر، بدوای سا

ناننبزر بکرێ. تک شوسست بوونی کنقئ ب ،ختند ست دوای چ

  مردنیشیان، ھندێ جار ل پشت گۆڕەکشیانوە شتمان پدەن.
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  خرۆشۆف..." وتارەکیئۆو، ئوە؟ خۆ ئوە : بندی پنج

 

  كی خۆشویستییوە بوو. لبن سری پیوەندی ئم ھمووی

یرۆدەی داوی ب تواوی گ »لوسیا بارانۆڤسکی«دا، ١٩٥٦ل بھاری 

ڕۆژنامنووس  ی»سکیکتۆر گراڤڤی« خۆشویستی بوو لگڵ

ب جگری سروەزیری پۆلندای  »لویزا«کشخک. شووکردنی 

وان بوەدا بوو، ئوەشانواری ھر لسکدیان ئ کۆمۆنیست لم یاست

ی 101»ئدوارد ئۆخاب«سکرتاریتی  وەک »لویزا«دەبینی. خۆی 

ی دەکرد. ئندامان کاری ری گشتی پارتی کۆمۆنیستی پۆلۆنیسکرت

ی قۆز »ڤیکتۆر« گشتییش ب سردان لسریککانیستافی سکرتری 

بنھنی ل گۆڕدا شتک  ڕاھاتبوون. ئیدیالی دۆستکی  و کشخ بۆ

مابۆوە کدەبزوێ. »لویزا« ن ستی بۆ الی کوڕە قۆزەکھ  

کی لری پۆلۆنی ( ڤیکتۆریش نووسواشی ئاژانسی ھپPAP ،بوو (

ب سۆڤیت و کاروباری ئورووپای ڕۆژھت.  ئیشکی پیوەستبوو

بوو.  »ڤیکتۆر شپیلمان«لڕاستیشدا ئو جوو بوو، ناوە ڕاستقینکشی 

زی پارتی کۆمۆنیستوە، بم چند ساک پشتر، کاتک ھاتبووە ڕی

» شپیلمان«لوانیب پاشناوکی وەک ئاگاداری کردبووەوە،  برادەرکی

ارنامکی بدەست نھن. بۆی ناوەکی ھیچ پشکوتن لبواری ک

  ، ک ناوکی پۆلۆنی بوو.»سکیگراڤ«کردە 
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مان بسر ی ئاسوپامیانی جنگی دووھمی جیھانوە، اتکیش لک

ت بچ پۆلندا کشا، ئو منداڵ بوو. ماباتکی توانیبووی لوێ ھب و

ببوو. دوای ڕووسیا، بمجۆرە بئاستم ل کارەساتی ھۆلۆکۆست دەرباز

 وە پۆلۆنیا. لڕاننگیش، گ102شدا، دایبابی١٩٤٩ج  ڤیکتۆر و خوشک

بچکۆالنکی برەو ئیسائیل کۆچیانکرد. بم ئو ک کۆمۆنیستکی 

بوو ب ستالین  و پرۆش بوو ھر لوێ مایوە؛ ئو کسک دسۆز

، حزی لوە بوو ل دروستکردنی بھشتی کرکاراندا کارانگاز بوو

  یارمتی بدا.

ک  ،بم خۆ ن برادەر و ھاوڕکانی، تنانت ن یارەکشی نیاندەزانی

وە خریکی یی دیبمیلی و دوورکوتنوە ل کۆمۆنیستی ل کانگ

 رەکردن بوو. لکک١٩٥٥چباتکی مارداندا س ائیلئیس ی خۆی ل

ەسندوو، پر کی دیکی بینی، جیھانکی ئازاد،کرد و لوێ جیھان

پوپاگندەی  جوو، خونگلک جیاوازبوو لوەیدەوتکی دموکراسی 

ل گڕانوەی بۆ پۆلۆنیادا، ڤیکتۆری تمن  ۆنیستی جاڕی بۆدەدا.کۆم

  سی سا، ل ھسنگاندنی ڕەوشی کۆچکردندابوو بۆ ئیسائیل.

ھروەک  »ڤیکتۆر«دا، ١٩٥٦انگی ئپریلی سپدەیکیان لسرەتای م

ل نووسینگی سکرتری گشتی حیزبی  ان، ب شوەیکی ئاساییجار

گۆشیکی سر  شویستکی دا. لوێ لکۆمۆنیستی سرکی خۆ

مزەکدا، بوکراوەیکی بینی ک ب برگکی سوور داپۆشرابوو، 

ژمارەیک لسر برگک ھبوو، ب مۆرکی سووریش ئم 

  ر تایبت و نھنی.و: زۆودەستواژەیی لسر ھکندراب
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؟" لوە چییرێ ئی پرسی: "ئیارەک  

  دایوە: "ئۆو، ئوە دوانکی خرۆشۆف."  ئویش بباکان وەمی

کی خرۆشۆفی بیستبوو، ڤیکتۆر لجی خۆی سبوو. ئو ھوای دوان

گوی ل وتارەک ب یان تاک دکیشی ک ندیبوو،  بم کس

انک یک ل شت ھرە نھنیپارز و لخوندبتوە. ئاخر دو

  ھگیراوەکانی بلۆکی کۆمۆنیستی بوو.

سکرترە گشتیی دەستدارەکی  »نیکیتا خرۆشۆف«ڤیکتۆر دەیزانی، 

 کی لیدا وتارکمین کۆنگرەی حزببیست تی، لپارتی کۆمۆنیستی سۆڤ

 شوودا دابوو. لبرایری پمانگی ف ملین و لر٢٥کربرایک ی فمدا، ک

 موو پارترانی ھکان و سبیانیی موو میوانو، ھنیوەی ش ر لب

ل نیوەی شودا، کۆمۆنیستکان داوایان لکرا ھۆک جبن. ئیدی 

نردەی سۆڤیت کرد. دەگوترا دوانکی  ١٤٠٠بۆ  خرۆشۆف، قسی

ان يکان بوو بۆ ھموو ئوانی لوێ گواشتکی سرسامان و سامن

گرتبوو.ل  

؟ بی چی گوتبرەی تۆبکانیڕۆژگوڕاپۆرت مریکی ککی ئنووسنام 

پۆرت و بۆ ڕۆژئاوا لبارەی سۆڤیتوە دەنووسی، ل برایی ڕا

ککاندا بوو، دوانواھ  عاتی خایاندووە و خرۆشۆف بچوار س

 ی»ستالین«ی ئو پیاوە وردەکارییوە وەسفی ھموو ئو تاوانان

کردبوو ک ل  ری جیھاندا برتاسرسام سوە سیس پملیۆنان ک

 بپی دەنگۆکان، خرۆشۆف ل دوانکیدا، ستالینی ب بوون.

قتوعامکردنی ملیۆنان کس تاوانبارکردبوو. ھندێ کس بچرپوە 
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کات گویان ل دوانک بوو گریان و ل نامرادییان پرچی سری خۆیان 

ن لخۆ بووەوە یان توژمی دڵ لیدان، بالی دیا ڕادەکشا؛ ھندکیان

  کسیان دوای شوەک خۆیان کوشت. کمیش دوو

وانی خرۆشۆف ل میدیاکانی بم تاک وشیکیش لو دوان ڕاشکا

تییمۆسۆڤی ندوباو لندرا. ئیدی بیگوە ڕان یدابوو، گوایسکۆ پ

گک بندھ دانیشتنی تایب ل ڕەی وتارەکو الپ و ئۆرگاننتی و ل

ھرە باکانی حزبییوە خوندراونتوە و باسیان لوەکراوە. بم 

تواوی وتارەک پارزراو بوو، وەک نھنیکی دەوت ھگیرابوو. 

نھنییکانی  دەزگھوانرە بیانییکان ب ڤیکتۆریان گوتبوو، کوا 

ی وتارەکی تگڕ بکو دەقۆڕۆژئاوا ھموو ھوکی خۆیان خست

بدەستخستنی  . تنانت سی ئای ئی ل پاداشتیخرۆشۆف بدەستبنن

 ندرا کمرخانکردبوو. وا دەخک ملیۆن دۆالری تدا یکدوان

بوکردنوەی وتارەک ل جرگی شڕی ساردا ببت مایی 

کی سیاسی لرزەیلکان و بومکۆمۆنیست تو ونکی  یدەرگیرانق

 یان لسردا بکاتوە. بسدان ملیۆن کۆمۆنیست لنو ڕووسیابپشین

و دەرەوەیدا، نابینایان ستالینیان دەپرست. ئیدی پردەھدانوە لسر 

 یانبو ئو تاوانانی ئو، دەبووە مایی ڕووخاندنی ئو بوایی

  ت ھۆی لیکھوەشاندنوەی یکتی سۆڤیت.بھبووە و لوانشبوو ب

ۆچووبوو. بفیب یداکردنی دەقی وتارەکک بۆ پوموو ھم خۆ ھ  

کوا خرۆشۆف بیاریدابوو چند  ،تگیشت »ڤیکتۆر« لدواییدا

 کان لکۆمۆنیست رکردەکانی حیزبکی ژمارەدار بۆ سیورووپادانی ئ
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ر ڕۆژھتدا بنرێ، ھر بۆیش ئو بوکراوە، ک ل زەرفکی سوو

  .»لویزا«خاتوو  ا گیشتۆت سر مزیوەرپچراود

✡✡✡  

چاوی ب زەرفی دوانک کوت، بیرۆکیکی شتان  »ڤیکتۆر« یشکاتک

فایلکی بۆ یک دوو سعات  کرد بکو »لویزا«ی دا. داوای ل ل کلل

نووسینگک، لماڵ  ئوەی بھواشی دوور ل ژاوەژاوی بدات، بۆ

خۆی، کچک ب داواکی قایلبوو. ئاخر  میبیخونتوە. بۆ مایی سرسا

دەتوانی لگڵ بکا... "پیگوت: " یارەکی خۆش ىد کیژەک خواخوای بوو

وە. بر ل سعات چواری ئوارە دەب بۆمی بگیت خۆتی بیبی، بم

دا بکبو دۆنل یبگرم." من دەبزراوی ھباشی و پار  

ی خوکوە دوانما ڕڤیکتۆر، لر بی واقوڕمان ندەوە. ھاستی مای

یوسف ڤیسارینۆڤیج «ب ئازایی و ببزەییان ئفسانی  بوو. خرۆشۆف

ی سانی دەست شکاندبوو. خرۆشۆف پردەی لسر ئوی »ستالین

کردووە،  گلکی قزەون و دژەمرۆیینستالین ھدابووەوە، ک چ تاوا

رمانی بس داوە.  فو وتارەی لینینی کوشتنی ملیۆنان کشتا ئو ھئ

لبیرمابوو، ئوکات لینین باوکی شۆڕشی بلشفی حیزبکی ل ستالین 

ایتیی ڕبازە کس ئاگادار دەکاتوە. خرۆشۆف ل وتارەکیدا ئو

زار دەکا کرموەکان"  ستالین شتی نڕۆ" دەبو  درابانگی بۆ ھ

لیی سرتاپای گرووپ گردبوون زۆرەم باسی ئو درا. ئوپسند 

ئتنییکان ل یکتی سۆڤیتی کردبوو، ک سریکشا بۆ مردنکی 

)دا لو کاتی ١٩٣٧-١٩٣٦بژمار؛ ل ھمتی "پاککردنوەی مزن"ی (

 کسیان ٦٨٠٠٠٠یک ملیۆن و نیو کۆمۆنیست گیران و لنویاندا 
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 دارەدران. لسدا،  ١٩٦٦لکری کۆنگرەی حزبنک ٨٤٨نو سیان ب

بربژارە  ١٣٨یان لو  ٩٨ندا فرمانی ستالین لسدارەدران، لنویا

تی ناوەندی حیزبکدا بوون. ھروەھا خرۆشۆف باسی دکتۆرە کۆمی

پیالنگەکانیشی کردبوو، ئو تاوانبارکردن ھبستراوانی دژی ھندێ 

یکی ل پزیشک جووەکان ک تۆمتی کوشتنی ستالین و سرکردەکانی د

حیزبکیان درابووەپاڵ. وتکانی خرۆشۆف دەریانخستبوو ستالین 

ل ڕووس و نتوەکانی دیک، ک  ، ک ملیۆنان کسیبکری کۆمکوژیی

زۆریشیان کۆمۆنیستی دسۆز بوون لناوبردووە. ل چوار سعاتدا ئو 

کی 103فریادڕەسدگۆڕانو 104بد رداھات و بوو بسەب.زم 

شۆف دوا ککی ڤیکتۆری سبارەت ب کۆمۆنیزم وتارەکی خرۆ

بوەبرد، شتکی خۆتقنری وای  تکوپکشکاند. لودا پی

 .نژوە دەھبناغ تی لرتاپای ئۆردوگای سۆڤوتووە، سدەستک

بگڕنتوە.  »لویزا«سرەتا بیاریدا بوکراوە زەرف سوورەک بۆ 

دووەمی بۆ ھات، ئیدی پیکانی ی خۆی، بیرۆکی ڕبم ھر لسر 

گیشت شونکی دیک، ڕۆیشت ڕۆیشت تا بردەم  ھھنان تا
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ەوە Mashiachاوە. ئم وشیش ل واژەی عیبری بکارھندر Messiahلرەدا وشی  

 ل .نیردراوە" دەگبژی ھسو کراوە یان ئسمیفرڕۆن ل ی بسو کواتای "ئ ھاتووە، ک

توڕاتدا پغمبرەکان، پاشاکان و کشیشکان ب ڕۆن لینادەفرسمرا بۆ ئوەی ئو ئرکی 

انتیشدا و ل ئینجیلی یۆحننادا ب عیسا گوتراوە سرشانیان ب باشی ڕایی بکن. ل کریستی

مسییا یان مسیح و بعیسای گوتوە و کوا مسیحکیان بۆ ھاتووە تا فرمانی خوا 

بجبگین. دواتر بو کسان گوتراوە ک مژدەردەر یان ڕزگارکر یان فریادڕەس بوون. منیش 

  لرەدا وشی فریادڕەسم پبپست زانی.

104
ان: مسخ، میتامرفۆس. مامۆستا جلیل کاکوەیس ل وەرگانی شاکارەکی کافکادا، بدگۆڕ 

  ئو وش جوانی داڕشتووە.
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 کزخانورەو باوە بکخۆبوونوابب ائیل. بی ئیسزخانوبا

ی بی و ی نھندەزگڕۆیشت و دیواری پۆلیسی پۆلۆنی و پیاوانی 

وسینگی چند خولکک دواتر، گیشت نولیگڕان بچتژوور. ھر

ئو  ، سکرتری یکمی باوزخانک، بم لڕاستیدا»یاکۆڤ بارمۆر«

  ی (شاباک)ی دەکرد ل پۆلۆنیا.دەزگ(یاکۆڤ)ە نونرایتی 

ڕادەستی کابرا کرد. کاتکیش الپڕەکانی  فایلکی» ڤسکیگرا«لوێ 

برەکی پرسی،  برانھدانوە، لجی خۆی چاوی لزەق بوون. ل

چند خولکک بوەستی، ئوسا دەستی گیاندە بوکراوەک و دەکرێ 

ک  سکی تگیشتعات ھاتوە. گراڤژوورەکی بجھشت. پاش یک س

ونی لبر بوکراوەک گرتۆتوە، بم ھیچیشی لنپرسی. دەستی 

دایوە زەرفک و لبن چاکتکی شاردەوە و لوێ ڕۆیشت. لکاتی 

زەرفکی خست  ، کیژەکش»لویزا«ووسینگی خۆشیدا گیشتوە ن

شونی پارزراوی خۆیوە. کس ن سختی کرد و ن پرسیاریشی 

  داوان خۆی ب باوزخانی ئیسائیلدا کرد.بۆچی ب ھئاخۆ لکرا، 

✡✡✡  

، (زلیخ ١٩٥٦ی ئپیلی ١٣ڕۆژی ھینی،  ەڕۆیکی زوویدوای نیو

ی سرۆکی شاباک کوت. »مانۆر ئامۆس« کاتس) لوەژوور نووسینگی

یش ل بوو. بارەگای سرەکی شاباک »مانۆر«یاریدەرەی تایبتی  »کاتز«

 و بوو ل یافا، زۆر ل بازاڕە سیرباخانیکی گڕەکی کۆنی عرەبان 

یش پرسیاری ڕۆتینی »مانۆر«نبوو.  سمرە گڕۆککوە دوور

ووپای ڕۆژھتوە ورئ کرد. : "ھیچ شتکت ل »کاتز«ل  105ھینییانی
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 بارەت بڕاپۆرتی س کدیپلۆمات و ڕۆژە بوو کینیش ئ؟" ھیپ

کردە ئاسنینکانی پشت پتنا 106وبۆ شاباک دەھ .  

چند خولککی ی ھیچ خۆی تکبدا پیگوتوە، ھریش بئوە»زلیخ«

 پگیشتووە. "دوانکی خرۆشۆف ل ۆوە»وارش« ل کم دەب پۆستک

ب بازدانک  »مانۆر«نگرەی...." ھشتا قسکی تواو دەرنبیبوو، ک کۆ

ل شونی خۆی ھسا و گوتی: "چی؟" و ھاواریکرد "دەی ھر ئستا 

"!نبیھ  

پیاوکی گنجی بژندرژی کشخ بوو، ھر تنیا پش چند  »مانۆر«

زانکی ل ڕۆمانیا ل خ »ئارسر مندۆلۆڤیچ«ساک ھاتبووە ئیسائیل. 

 ، ک سرتاپای»ئاوشویتز«حاخۆش لدایکببوو، ئو نردرابووە 

ماباتکی ب دایباب، خوشک و ھردوو براکی لوێ کوژرابوون. ئو 

مابۆووەوە، لناونچووبوو، کاتکیش ئۆردوگاک ڕزگارکرا، کشکی 

، لوێ کاری بۆ »بوخارست«گیلۆگرام دەبوو. گڕایوە بۆ  ٣٦ھر 

کرد، ک ئاوارە جووەکانیان ب قاچاخ دەگیاندە  »ئالیا بت«وی ڕکخرا

سرخاکی فلستینی ژر دەستی مانداتی بریتانی. ئو نازناوی 

بکاردەھنا،  یو چندین ناوی دیکش »ئامۆس«جنگی خۆی ئوکات 

کردنی کسایتی ڕاستقینی خۆی. زربۆئوەی ببت مایی شونب

دا ١٩٤٩ئیسائیل، دەستدارانی ڕۆمانی ل  ات بتکاتکیش نۆرەی ئوھ

ڕگیان پندا وت بجب. پاشان توانی خۆی ب پاسپۆرتکی 

دەربازکرد. برادەرەکانی ھر  »ئۆتۆ ستانک«ساختی چیکی بناوی 
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پیان دەگوت: "ئو پیاوەی ھزار ناوی ھی." ل ئیسائیلیش ناوی 

  ت.ی بۆخۆی لگر»ئامۆس مانۆر«

و  بن رایش لخدا دەزگکانی کارنامپل ائیلدا بنی ئیسی نھ

یش کسک بوو »مانۆر«سرکوت. ئیسر پی سرسام بوو. 

بوو، ئو کگت. ئیسر توند و  »ووکبچ یئیسر«پچوانی ئو. 

ڕەق، ئامۆسیش نرم و شارستان. ئیسر وەرزشی ندەکرد، لکاتکدا 

ب ڕووسی  تنس و باسکی دەکرد. ئیسر وگۆلی ومانۆر ملوانی، دو

دەدوا، ھرچی مانۆر بوو حفت زمانی دەزانین. ئیسر  107و یدیشی

پارتی کرکاران بوو، ئامۆسیش گرنگی ب سیاست  ئندامکی دسۆزی

ندەدەدا. ئیسر ل جلوبرگدا پیاوکی خاکی بوو، ئامۆس ڕکپۆشبوو 

ب .ورووپییانر ستایلی ئسکی لسو کئ ،مانموو ئرەڕای ھم س

 ر لرچاوە بوو. ئیسزانیاری و س دا (مۆنۆر)ی ١٩٤٩ڕۆشنبیر و پ

، ش بسر کارنامیدا تنپڕیبوویھنای ڕیزی شاباک، ھشتا چوار سا

ک. دەزگک بنگۆریۆن لسر ڕاسپاردەی ئیسر کردیی بڕوبری 

وەشی خرایتی ئرپرسیارروەھا بیوەندی  ھپ ستۆ، کئی دەزگ

  ھواگری نھنی وتکی لگڵ سی ئای ئی گربدا.

✡✡✡  

سری بسر بارست  »مانۆر«ناویدا، لو ڕۆژە ھینیی بارا

 ی لشو ھیچ کی وتاری خرۆشۆفدا داگرت. ئزەککاغ
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خوندنوەکیدا نبوو، ئاخر یکک لو حفت زمانانی دەیزانین، 

ب خوندنوەی الپڕەکان، لو ھموو زانیاریی زۆر و  ڕووسی بوو.

بلز ھسا و چووە نو  نگانی نو وتارەک گیشت. ئینجاگر

  تومبلکی، یکسر بۆالی مای بنگۆریۆن لیخوڕی.

 وە. "بنگۆریۆنیش کنیتبخو مئ ویستروەزیری گوت: "پس وێ بل

(شابات)  شمم ۆ ڕۆژی پاشتر،ارەکی خوندەوە. بڕووسی دەزانی، وت

بنگۆریۆن بانگی  بوو، ب لی کرد.»مانۆر«پ  میگوت: "ئپ

تنیا ئوە نب ک  نازدارە. ئوە ھموو شتک دەسلمنبگنامیکی 

  ڕووسیا ل ئایندەدا ببت دەوتکی دموکراسی."

 وخۆش وای١٥لر، ڕاستدەستی ئیس یشتگ پریلدا وتارەکبینی ی ئ

کوا گنجینیک کوتۆت دەست ئیسائیل. ئمش واتای ئوەی 

 ل ی کسی ئای ئ کانیان بیوەندییپ یاند کزرابوو،  ١٩٤٧دەگدام

 ک بنگۆریۆن لکات .تر بب١٩٥٢توندوتۆ تردانی ودا س

یکگرتوووەکانی ئمریکای کرد، بانگی ژەنڕاڵ والتر بدل سمیسی 

و کورووپادا کرد، ئئ می جیھاندا لنگی دووھکۆتایی ج ل ی کس

ی سی ئای ئی بوو دەزگبڕوبری  »بدل سمیس«بینیبووی. 

روبسوەشدا بوو (لس«ندی ئسیش »ئاللن دەلوە. دەلتی بگرگج 
108OSS رین بوو، برای وەزیری داھاتووی کاروباری دەرەوەکی د

قایلبوو بوەی پیوەندیکی ھاوکاری  ب دوودییوە بوو). بدل سمیس

 توخم .نزری و مۆساددا دابموان سی ئای ئن سنووردار ل
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سرەکییکی ھاوکارییکیان ئو زانیاریان بوون ک ئیسائیلیکان 

لڕی ل کۆچبرانی یکتی سۆڤتی و بلۆکی ڕۆژھتی بدەستی 

 سوپاو تنانت ئفسری  اران لوان ئندازیار، تکنیکدەکوتن. زۆریشی

ک ل دامزراوەکانی سۆڤیت و بلۆکی وارشۆدا کاریان دەکرد و  ،نوبو

ی بلۆکی ڕۆژھتی بدەستبھنن. سوپادەیانتوانی زانیاری ورد لسر 

ان و پیشی ربردەوام بۆ ئمریکییکان دەنرد ئو زانیاریانش

یکان لگڵ سرسامبوون؛ سی ئای ئی کسکیان بۆ پیوەندی

، کس 109ئیسرائیلییکان دانا، ئویش جمس جیسس ئنگلتن

(دژەجاسووسی) سی ئای ئی  تلیسماویکی برپرسی دژەھواگری

ی دەزگسردانی ئیسائیلی کردبوو، ب سرانی  »ئانگلتن«بوو. 

س ئامۆ«کیشی ئاشنا ببوو. پیوەندیکی دۆستانشی لگڵ یھواگری

یک دوو شویش بوت وسکی  دبوو، تنانت بۆدروستکر »مانۆر

  سکۆتلندیشی بۆ ژوورە دوو چرپایکی ناردبوو.

بم ئمجارەیان ئیسر و ئامۆس زانیاری زۆرتریان ل ھی کۆچبران 

ئمریکییکان  ریاندا، وتارەکی خرۆشۆف ڕادەستیپبوو. ئوان بیا

ل تلئبیب، بکو  بکن، بم نوەک بیدەن پیاوەکی سی ئای ئی

 .واشنتن بیاندەن وخۆ لرگیراوی  »مانۆر«ڕاستبکی لیدان

ی نونری مۆساد ل »ئیزی دۆرۆت«وتارەکی ب پیکی تایبت بۆ 

وت یکگرتووەکانی ئمریکا نارد، ئویش خرا خۆی گیاندە الی 

 »تنئانگل«ی ئپریلییشدا، ١٧و پۆستکی ڕادەستکرد. ل  »گلتننئا«
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، ھر ھمان ڕۆژیش ھندێ »ن دەلسلئال«وتارەکی گیاندە 

  بدرەنگوە، وتارەک گیندرای سر مزەکی سرۆک ئایزنھاوەر. 

زا ئمریکییکانی بواری سووسکاری زۆر سرسام بوون. ئاخر ەشار

دەزگ ورەیگ وتو دەستکئ ائیل بتوانگری ئیسوای ھکی بچکۆلی

ندیببچی ، کۆزدەزگالحی ئاکی زەبی  تژی وەک ھی ولھاوو پ

 کرێ. بنوەیان پرەنسا ئریتانیا و فمریکا، بکگرتووەکانی ئی

گومانوە ئفسرە پلباکانی سی ئای ئی بگنامکیان لڕی 

وانیش بکدەنگی ڕاستی و دروستی  پسپۆڕەکان تاقیکردەوە، ئی

سلماند. لیان سکدا، شتینامگو بمای ئی ر بنسی ئای ئ

پکرد، ڕۆژنامکش ل  دزە زنیویۆرک تایم ھواکی بۆ ڕۆژنامی

ی حوزەیراندا لالپڕەی یکمیدا بویکردەوە. ئیدی ٥ڕۆژی 

یدا. یملرزەیک بوو ل جیھانی کۆمۆنستوبوکردنوەک جۆرە بو

ل یکتی سۆڤیت ئمش ھانی ملیۆنان کسی دا ک پشتی خۆیان 

بکن. ھندێ ل مژوونووسان پیانوابوو، ک ڕاپڕین خۆڕسکییکی 

ڤ ۆنی خرۆشدا دنی ئو ئاشکراکرد١٩٥٦ایزی پۆلۆنیا و ھنگاریا ل پ

  بوو ک وتارەکی بۆ ترخانکردبوو.

کانی یئو کودەتا ھواگریی بووە خاکی وەرچرخان ل پیوەندی

ھاوتا ئ مۆساد ب ک خاکیی ونامو بوە، ئیدی ئیکی »لویزا«مریکی

و قۆزی دا، بووە مایی ئوەی  ک و نازدار نیشانی ڤیکتۆری کشخناس

 .کایتائیلی بیی بۆ مۆسادی ئیسفسانکی ئیژینگ  

✡✡✡  
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نچوو  »سکیڤیکتۆر گراڤ«بۆ بگڕینوە بۆ وارشۆ، کس گومانی 

غ ئاودیوی وت یکگرتووەکانی وتارەکی خرۆشۆفی بقاچا بوەی

کردە ئیسائیل. ب  شدا ڤیکتۆر کۆچی١٩٧٥ئمریکا کردب. ل ینایری 

ی ئھۆب ک لکار تیاندا کوە یارمزانینپتی ورووپای ڕۆژھ

و  تی دەرەوە بۆ ببیننوە. کمک دوای ئوەش، وەک نووسررەوەزا

دەوت  ادیۆی سر ببشی پۆلۆنی ل دەنگی ئیسرائیل، ڕ ھوانری

  کارکی دیکشی پدرا.

بم ھرزوو دوای ئوە، سیمین کاریشی دەستکوت. کمک دوای 

 تی لک دوو دیپلۆماتی سۆڤیائیل، یلپان«کۆچکردنی بۆ ئیسبینی.  »ئ

ی بوو ک کۆچبران و بیانییکان فرە زمانی پیمانگئلپانیش ئو 

وت یکنیعیبری دەبوون. واڕدا کانی لڕووس دیپلۆمات ل ک 

 رسامبوو کوە سب کوەزارەتی کاروباری دەرەوەدا بینی، دیپلۆمات

چۆن ئم کۆچبرە نوی کارکی وا گرنگی ل وەزارەت دەستکوتووە. 

 وت، لکڕر بی گی بی و ھکی کو دیدارە، ئاژانر دوای ئھ

ئیدی لگڵ ڤیکتۆر کوت شقامکی تلئبیب تووشی ڤیکتۆر ھات. 

قسوباس و ڕۆژانی ڕابردووی ل پۆلۆنیا ببیر ھنانوە، ک کاتی خۆی 

 ڕوو: وەرە ببکی بۆخستکۆمۆنیست و دژە نازی بووە. ئینجا شت

لبکاتوە،  سکیش بنی پدا بیرینکی کی گی بی ل ئیسائیل. گراڤئاژا

ەکی مۆساد و لی پرسین: ئینجا ڕاستوخۆ بایدایوە الی بارەگای سر

  "باش ئستا من چی بکم؟"

ا وەمیان پیاوەکانی مۆسادیش بم ھوا دخۆش بوون. "زۆر نایاب،" و

ب!" ئاخر دەیانویست ب و ب داواک "قایل دایوە. لگیدا بۆ
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ببت سووسکارکی دووسرە، ک زانیاری ساختکراو  »سکیگراڤ«

  بدات ڕووسکان.

کوتڕێ. بۆ  »ڤسکیڤیکتۆر گرا«رە کارنامیکی دوورودرژی بم جۆ

چندین ساڵ بوو ئو زانیارگلکی دەدای ڕووسکان، ک ب فلتری 

ی ئوان دەڕازایوە. برادەرەکانی کی ەمۆساددا تدەپڕی و ب ھۆنینو

 ل ،للیم و ڕامری ئۆرشکی دەوروبدارستان گی بی ڤیکتۆریان ل

سی و پرستگاکی ل یافا، ل ئۆرشلیم و تبریا دەبینی، کسای ڕوو

 دا لنجاکی جیشتخانچ ل ککو ئاپۆرای خنل وەی گوایوێ بل

 ک لسوانی دەبینین. ھیچ کدا ئنگی دیپلۆماسیانئاھی دەزگ

ڤسکی وەک جاسووسکی ی ل ماوەی ئو چواردە سای گراھواگر

دژی ئوان  گومانی نکرد کوا، کابرا ل دەکرد، دووسر کاری

بکارھندراوە. ئوان جار لسر جار پزانینیان بۆ ھبوو، پاداشتیان 

ی ڕادەستی دەکردن؛ دەنگۆی وا انرد سبارەت ئو زانیاریی نایابدەک

بوببووەوە کوا یکتی سۆڤیت ئاژانکیان لنو بازنکانی حکوومتی 

.یائیلدا ھئیس  

ڤسکی، ل پیاوە وو ساندا ھرگیز ڕەخن ل گرااوەی ئو ھملم

 ل تو حاڕ لڕیزپ گیرا. تاکت نی سۆڤیکراوەکدا ١٩٦٧باوەرپ

ی ھواگری ڕووسی ڕاپۆرت زانیاریکی ئویان دەزگڕوویدا، کاتک 

ئوەش ئوکات توسدار؛  وخست، ئویش گیشت برەنجامکیپشتگ

دروستی ڕادەستی سۆڤیتییکان کرد. ل  و ڕاست کیریبوو ک زانیا

و بر ل شڕی شش ڕۆژەدا،  ١٩٦٧میانی "ماوەی چاوەڕکردن"ی 

جمال عبدولناسری سرۆکی ئوسای میسر، ب باوەڕکی ھوە 
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ک ئیسائیل ب تمای ل مانگی ئایاردا پالماری سووریا بدا.  ،پیوابوو

ینا کۆکردەوە، ئو ھزە ئاشتی پارزەی سر بۆی ھزەکانی خۆی ل س

ب نتوە یکگرتووەکان، ک لوێ چاودریی دۆخی نوان ھردوو 

وتکیان دەکرد، وەدەرنا، ڕگی گرووەکانی دەریای سووریشی 

بسر کشتیکانی ئیسائیلدا داگرت و ھڕەشی لناوبردنی 

تما نبوو پالماری ئیسائیلیشی کرد. ئیسائیلیش لالی خۆیوە ب

بگرێ. ئوسا  میسر بدا، پرۆشبوو خۆی ل شڕی میسر بدوور

داوای ل مۆساد کرد ک سۆڤیت  »ئشکۆل«سروەزیرەکیان، 

ئاگاداربکاتوە، ئگر ھاتوو میسرییکان ڕکارە دەستدرژیکارییکانیان 

ەزیر ھنوەشننوە، ئوا ئیسائیل جنگیان لدژ برپادەکا؛ سرو

کان کتییر میسردا  ھیوای وابوو، سۆڤیسکی زۆریان لریکاریگ

شو کو بتوانن ناسر لبوو، بنی خۆی ڕابگرن. ئینجا ڤیکتۆر ھ

ڤسکی بگنامیکی گیاندە دەستی کی گی بی ک نیازی گرا

ڕاستقینی ئیسائیلییکانی تدا بیانکرابوو. بم یکتی سۆڤیت 

ڤسکی وشک کرد؛ مۆسکۆ ڕاپۆرتکی گراکی شاشی بۆ ڕەھسنگاندن

.ی سوورتر بکر دوژمنکارییسخست و ھانی ناسری دا لپشتگو  

ت، سخ تی خۆی ھبوو، ئیسائیل دەستی خۆی پشئم کاتش لکو

ی میسری، سووری و ئوردنی تکشکاند و سوپا پالماری میسری دا و

یکتی سۆڤییتیش دۆڕاوی گورە خاکی زیاتری لداگیرکردن. ئوسا 

ناتوانای، ڕوسیا ل بنکانی خۆی  بوو؛ چونک سلمندرا ک چککی

پاشگز بووەوە و نیتوانی پشتگیری ھاوپیمانکانی بکا ک زەبری 

  گورچکبیان پکوت.
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ڤسکی و کی یوەندیی دوورودرژەی نوان گرالگڵ ئوەشدا، ئو پ

ڤسکی بانگکرا بۆ دا گیشت لووتکی خۆی. گراسا گی بی ھر لو

برادەرە سۆڤیتیکانی  ئوەی ل دارستان ل ناوەڕاستی ئیسائیلدا

ل .یاند،  ببیناگیز و شکۆوە پڕ ی گی بی بی ککدا ئاژاندیدارەک

د تو خزمبارەی بوێ ست دەیتی سۆڤیوا حکوومی کسۆزان

پاداشتکی برزی گورەی بکا بوەی  سوپاسی بکا و بیاریداوە

  دالیای لنینی پببخش!م

ناتوانن ل و پاساویان بۆ ھنایوە ک  ردڕووسکان داوای لبوردنیان لک

و مائیلدا ئو ئیسن دا کنیان پم برۆکدا بدەن، بب ی بدالیای

وێ، کیش بچت ئکات مدالیاکی ئو ل مۆسکۆ بۆ ھگیراوە، ھر

  باشی زانی ھر ل ئیسائیل بمنتوە. ڤسکیش بوەریدەگرێ. گرا

  یشدا خۆی ل گمی سووسکاریدا برکنارکرد. ١٩٧١ل سای 

بارەگای سرەکی  دا بانگی٢٠٠٧نکرابوو. ل  فرامۆش بم ھشتا

وێ لکھاتبوو (شاباک) کرا، لپ ک کن گرووپالی ون ل

شاباک و مۆساد، لگڵ زۆر ل برادەر و  ویبڕوەبرەکانی کۆن و ن

ھندرا. بڕوبری شاباکی  ھاوڕێ و خزمکانی ب گرمی بخر

سبارەت بکارە  بوو، ک پاداشتکی برچاوی» یوڤال دیسکین«ئوکات، 

گیریدا، پشکشکرد، بم ی ھوادەزگڤیکتۆر ل خزمتی  ناوازەکانی

ی بوو ک دوو جاران پاداشت بکرێ: ڤسکی تاک ئاژانکی نھنجۆرە گرا

خزمتیکرد،  ب ژیان لالین وتکی خۆی، ک بوپڕی دسۆزییوە

برەکشی، ک سرباری ھموو سرچی و نیارە بران ھروەھا لگڵ

  مترسییکان، توانی دەستخڕۆیان بدا.
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ھوانرەکش وای بانگکرد: "ئو پیاوەی سرەتای کۆتاییھاتنی 

ڤسکی وا ھستینکرد. بکو گوتی: تۆریتی سۆڤیتی بوو." بم گرائیمرا

"من پاوان نیم، منیش مژووم دروستنکرد. ئو کسی مژووی 

بۆ یک دوو سعات مژووم بینی،  دروستکرد، خرۆشۆف بوو. من تنھا

  کانمان لیک جیابوونوە."ڕگپاشان 

لوش ل شونک  یدا مرد.ڤسکی ل تمنی ھشتاویک ساڤیکتۆر گرا

دالیک ب پارچ مخمکی نو سندوقکی بچکۆندا مملین، لل کر

سوور داپۆشرابوو، ک ونی ڤالدیمیر ئیلیچ لینینی لسر ھکندرابوو، 

  ڕی ڤیکتۆر بکا.ەداندرابوو، پدەچوو ھشتا ھر چاو
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  "110وێ ئایخمانھر دەم، ب یان ل ئاسمان زەمین"ل : بندی شش

  

 "باش ناوت چیی؟" کیژەک وایلپرسی -

"نیکۆالس،" کوڕە دخوازە دەم ب خندەکش گوتی: "نیکۆالس،  -

 بم ھموو برادەرەکانم ب نیک، نیک ئایخمان بانگم دەکن."

  

ککیژی جووە نابینای  

پیامکی سیری ل فرانکفۆرتی » ئیسر ھارل«دا، ١٩٥٧ل پایزی 

وە پمانوا ئاوەبوو کئ کیامیشت. پی »111د. فریتز باوەر«گ

 نی بۆ  112»ھیس«داواکاری گشتی لندێ زانیاری نھخوازیارە ھ

 ب ،زەکڕانگویالگ شش شخژە کرێ. پیاوە درمۆساد بن

 ڕاودوونانی پرۆش و شلگیرانی تاوانبارانی نازی ناسرابوو. سر و

کچوونکی تمومژاویان لگڵ پرچ شرئاساییکی وایلکردبوو لی

 .بکیش »باوەر«بنگۆریۆندا ھنگاوەرخۆی جوو بوو، وەک جیش ب

 دایکببوو. لزی١٩٣٣لندنی مجرەسڵ پگت،  113دا لر بۆ دەسھیتل

                                                           
110

  م بب مردی، ئایخمانم دەوێ!"ییان ب زیندی ب ب :م ناونیشانانی دەقاودەقی ئوەرگ

 یوەندی بپ کندەرب ،انم وەرگوا ئک و ڕایر ئس کی زمان، ھاتینڵ پسپۆڕگژ لڕاو

  بینی ھی ک نووسیومان.کلتوورکی بگانوە ھی، کورد زیاتر ئو دەر

111
 Fritz Bauer 

112
 Hesse  

113
  مجز: چاوتبین، تماع. 
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 ی لسامناک زموونو ئم ئب .کی زۆرەملئۆردوگای دایویان فئ

نی تکنشکاندبوو. دواتر برەو ئۆردوگا زۆرەملیکدا بینی، ورە و گیا

دانیمارک و لوشوە بۆ وتی سود ھت. ل کۆتایی جنگکشدا 

بیاریدا ژیانی خۆی بۆ بدواداچوون و ب سزاگیاندنی تاوانبارانی 

دارانی ئمانیای تبکا. ب خۆی ڕاشکاوان ل دەس نازیزم ترخان

 ندەکرد تا نازیزم ڕیشکش ڕۆژئاوا نامراد ببوو، چونک شتکی وایان

  بکن.

ک ئفسرکی ئاسایشی » شاول دارۆم«دا، ئیسر، ١٩٥٧ل نۆڤمبری 

یشت فرانکفۆرت و نارد. ئویش گ» باوەر«ئیسائیلی بوو، بۆ دیداری 

درژی لگڵ جنابی داواکاری گشتیدا کرد. یک گفتوگۆیکی دوورو

کی ئیسر ل تلئبیب. دوو ڕۆژیش دواتر، (دارۆم) چووە نووسینگ

پیگوتم، کوا ئایخمان ل ژیاندا » د. باوەر"«ب ئیسری گوت: » دارۆم«

  ماوە و ئستا خۆی ل ئرجنتین شاردۆتوە."

 ،وە ڕاما. وەک ملیۆنان جووی دیکیر لدۆلف ئایخمان«ئیسو »ئئ ،

ک مرگسات سامناککی نازیزمی برجستکرد،  SSکۆلۆنلی 

یتی بڕوەبراب خۆی  114ەناسی. ئایخمانی ئۆبرستورمبیئنفوھرەرد

برنامی "دوا چارەسر" بوو ک ب شوەیکی سیستماتیک بۆ قکردنی 

جووەکانی ئورووپا بوو. ئایخمان، شتان ژیانی خۆی بۆ لناوبردن و 

ملیۆن جوولک ترخانکردبوو. دوای شڕیش  ش شهکۆمکوژکردنی 

                                                           
واتhrerüObersturmbannf   نووسرەکان ھر ھمان وش ئامانیکیان بکارھناوە 114

فرماندەیکی پلبای یکی پالماردەر، ئم پل سربازیی تایبت بووە ب ئس ئسکانی نازی 

 داھندراوە. ١٩٣٣و ل ئایاری 
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و، کس نیدەزانی ل کوی؛ دەگوترا ل سووریا، میسر، خۆی ونکردبو

  کوەیت باشووری ئمریکا.... دەژی.

دا گایوە. کوا »باوەر«ب دوورودرژی گفتۆگکی لگڵ » دارۆم«

نامیکی ل وتی ئرجنتینوە » باوەر«یک دوو مانگ بر لئستا، 

ەجوو بووە، ک کاتی پگیشتووە، نامکش ھی کۆچبرکی ئامانی نیو

خۆی لبن باری زۆرداری نازییکاندا ل کاتی جنگکدا ناندوویتی. 

بۆ » باوەر«ئو کس ڕاپۆرتی ڕۆژنامکانی لسر ھو بوچانکانی 

 یشتووە کگوە، ئیدی تندۆتکان خودواداچوونی تاوانبارە نازییب

ئایخمان. کاتکیش سرلیستی ئوانی بۆ دادگا داواکراون ئدۆلف 

، کیژە نازدارەکی پیگوتبوو، ک تازە کوڕە گنجکی ب ناوی »سلڤیا«

ناسییوە، یکسر باوکک ب بیستنی ناوەک حپساوە. » نیک ئایخمان«

ە پیوەندی »نیک ئایخمان«باوکک پیوای کوا ئو گنجی بناوی 

ئایخمان. بۆی سۆراخ نادیارە ھب ک ئدۆلف  و بو بکوژە سر

نووسیوە، ک دەتوان حشارگی ئایخمانیان » باوەر«نامیکی بۆ 

بدا، ئاخر ئوەش گوترابوو کوا ئایخمان لبن ناوکی خوازراوەوە  نیشان

  ل (بۆینس ئایرس)دا دەژی.

یش دەیزانی، ک ئایخمان دوای جنگک ل ئامان ڕایکردبوو. »باوەر«

کی ھر ل نمسادا دەژیان، بم ھر ی ژنی و ھر س کوڕە»ڤرا«

سۆراخی ئوانیش دیارنماوە. لکۆتاییدا  و یک دوو ساک دەب سر

» ڤرا«بۆیدەرکوت، ئوان باریانکردۆت ئرجنتین و لودا » باوەر«

بوای بوە ھنابوو کوا » باوەر«جارکی دیک شووی کردۆتوە. 

باسی  ھرچی خبر وخانمک خۆی گیاندۆت ئایخمان و 
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مردکردنوەکشی بوو، ھبستراو بوو. "دووەمین مردەکشی" ھر 

  ندا بووە.ادەب ئایخمان ب خۆی ب، ک لوێ ل چاوەڕوانی

لوە دەترسا، ئگر ھاتبا و داوای ل دەوتی ئامان بکردبا، بۆ » باوەر«

ان دەردەچوو، ڕادەستکردنوەی کابرا ل ئرجنتینوە، ئوا ل دەستی

لیان بزر دەبوو. ئو متمانی ب دادوەری ئامانی نبوو، ئاخر ھشتا 

دەزگ و گومانی لروەھا ئکان. ھنازیی کۆن بوو لی دادوەری پ

چند کارمندکی باوزخانی ئامانیش ل بۆینس ئایرس ھبوو. 

لوەش دەترسا بر ل داواکردنوەی فرمی بۆ » باوەر«

کردنوەی ئایخمان ل کاربدەستانی ئرجنتینی، یکک ل ڕادەست

باوزخانک ئایخمان ل پرسک ئاگاداربکاتوە و سرلنوێ خۆی 

  بکاتوە.  شونبزر

دوابوو. ئو ل مۆسادی » شاول دارۆم(«ڕاشکاوان لگڵ » باوەر«

 ڕاستی ئایخمان لر بدا بچن، ئاخۆ ھکوادوای ھ دەخواست، ب

ینس ئایرس؛ ئگر واب، دەکرێ ئیسائیل داوای ڕادەستکردنوەی بکا بۆ

  یان ب ئۆپراسیۆنک ب دزییوە ئایخمان بفنن.

"من دوای ئوەی چندین ڕۆژ و شو ل گڕان و سوڕانی خۆمدا قست 

بمجۆرە دانپدانان سری قسی بۆ شاول دارۆم » باوەر«بۆ دەکم." 

ا تنیا یک تاککس بو بیارەم دەزان ک داھنا؛ "ل ئامانیاد

زانیارییکانت بدەم، ئویش سروەزیری ھیس، (جۆرج ئاگوستوس 

دموکرات و سرۆکی  -زین)ە؛ ئو سرۆکی پارتی سۆسیال

  ئنجوومنی فیدرالی ئامانی بوندەرستات بوو."
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 ،ک » شاول دارۆم«ئیدی دوای گفتوگۆکنھا یائیل، توە ئیسڕایگ

ارچ کاغزی خست سرمزی ئیسر، ک وەسفی حشارگی ئایخمانی پ

:ک در یس نیا چوونتریش بدابوو. چاوەکانی ئیس4261 ت 

Calle Chacabuco, Olivos, Buenos Aires 

دا »کال چاکابوکۆ«دا، گنجک ب شقامی ١٩٥٨ل سرەتای ینایری 

ی ئندامی »تایلۆر ئمانۆئیل (ئیما)«پیاسی کرد. گنجکش 

ئۆپراسیۆن تایبتیکانی مۆساد بوو. ئیسر ناردبووی تا ڕاستی و 

 .نلمی باوەر بسکیامھات. » ئیما«دروستی پوەی بینی نیفی بک

ھژارنشین بوو، بزۆری ھر کرکار لو » ئۆلیڤیۆس«ئاخر گڕەکی 

کال «امی گڕەکدا دەژیان. ل ھر دوو دیوە شۆستنکراوەکی شق

یشیوە. ل ٤٢٦١دا دەروازە کۆیتی نمرەدار ھبوو، ب ژمارە »چاکاوبوکۆ

  ژنکی جلشی قوی بینی.» ئیما تاالمور«میدان بچکۆلکدا 

"باوەڕناکم ئوێ خانووی یککی وەک ئایخمان ب،" ئم قسی 

بوو دوای ئوەی پاش یک دوو ڕۆژ ل گڕان و پشکنینک » تالمۆر«

یشتوە ئیسائیل و ل نووسینگکدا وای ب ئیسری سرۆکی مۆساد گ

 ر لورە بر نازییكی گرنگ و گئایخمان وەک ھ نیام کگوت؛ "من د

ھتن و کوتنی دەوتکیان ئامادەکارییان کردوە و پارەیکی قبیان 

ا گواستۆتوە ئرجنتین. باوەڕناکم ئو ل کۆیت قوڕوچپاوکی واد

 شدا بینیم، نابکیدانم وەی لق و ژنروەھا ئھ .را «بژیڤ

  ب.» ئایخمان

نھنا. ئیسر » ئیسر«قناعتی ب » تالمۆر«ئو ڕەتکردنوانی 

ویستی لسر لکۆینوە و بدواداچوون بردەوام ب، بم ئو 
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. بکاتوە» باوەر«پویستی بوە بوو پیوەندی ب سرچاوەکانی 

پوەکرد، ئویش دەستبج ناوو ناوونیشانی ئو کسی  ندی پیوه

 دا کنابوو پی بۆ ھرەکبرمان«خر ھستا » لۆسو ئبوو. ئ

 چۆت ،کی دیکوە شارتیز«گواستویل سوارد میل »کۆرۆنسس ک ،

نامیکی سروسۆراخکردنی بۆ » باوەر«ل بۆینس ئارسوە دوورە. 

  ، داوای لکرد یارمتی ھگری نووسراوەکی بدا.نارد» ھرمان«

، سرۆکی لکۆرەوەکانی »ئفرایم فۆفستتر«دا، ١٩٥٨ل فبرایری 

پۆلیسی تلئبیب ب کۆنفرانسکی پۆلیسی ئینترپۆل ھات ئرجنتین و 

 ی بم کارەکر بکا، بیدا، ھاوکاری ئیسکڕاندواگب قایلیشبوو ل

دا ل »لیبراتد ئڤینیو«. بۆی کاتک ل گڕەکی وە کردندێ خۆپارزییھ

ی کابرای برادەری دەرگناوی » باوەر«ی ماک بماندا، خۆی وەک ئ

ناساند. ل ژووری دانیشتنی ماکدا پیاوکی نابینای » کارل ھوپرت«

بینی، جلکی سادەی لبردابوو، دەستی لسر مزکی دارینی گورە 

چووە ژوور، پیاوە نابیناکش گوی ل دەنگی پی » سفتیرھۆ«دانابوو. 

میوانک بوو ک بۆالی ئو دەچوو، ئیدی دەستی گرت. کابرای 

  بوو. » لۆسر ھرمان«خانخوش 

"من برادەرکی فریتز باوەرم،" ھۆفستتر وای پگوت. ئاماژەیکی واشی 

 ر بس دا، کدەزگ.ماننی ئاگری نھوای ھ  

نیش بۆیگرایوە، ئو جوو بووە و تا نازییکان دەستیان ل ھرما

» داچاو«ئمانیا وەرگرت پۆلیس بووە. دایبابی کوژراون و ئویش بۆ 

 ڵ ژنگدەستداوە؛ پاشان لدا ڕووناکایی چاوەکانی لوردراوە، لن

ئامـانکی کۆچیکردۆت ئرجنتین. کاتکیش ئو ناوی ئایخمانی 
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دا يەوە کرد. وەک ل قسکان»باوەر«ت، پیوەندی ببرگوێ کو

باسیکرد، ھاندەری سرەکی ل خبردانک یارمتیدان بووە تا تاوانبارە 

  نازییکان، ئوانی خزانکیان قتوعام کردووە سزابدرن.

، کیژە »سیلڤیا«"ب وەک خۆت دەیبینی،" پیاوەک وایگوت و پیلی 

شی گرتبوو ککویستخۆش سو کو کیژە، ئژوورەوە. "ئ بوو  ھات

  وە."يک ئایخمانی بۆ تۆ دۆزی

کیژەکش ل شرمان سوورھگڕاو ب دڕاوکیوە سربردەکی بۆ 

  ھۆفستتر گایوە.

کچک پیاگیاند، تا ساڵ و نیوک بر ل ئستا، خزانکی ل گڕەکی 

نیک ئایخمانی بینیبوو، ک  ئۆلیڤۆس ل بۆینس ئایرسدا دەژیان. لودا

ژەک ب کوڕەکی يکوڕکی ژیک بوو، چند ڕۆژکی لگدا بووە. ک

، ئاخر ھرمانکان ب خزانکی ئاریایی 115نگوتبوو کوا بنجووە

نیکیش ھیچی ل کچک نشاردەوە. جارکیان تبینیكی وایدا، دەناسران. 

دەبووای ھموو ک دەبووای کارەکی خۆیان تواوکردبای و 

جووەکانیان لناوببردبای. ل بۆنیکی دیکشدا ئاماژەیکی وایکرد، کوا 

ی سوپاباوکی ئو لماوەی جنگی دووھمی جیھانییدا وەک ئفسرکی 

  نیشتمانکی بجھناوە. برانبرنازی کاریکردووە و ئرککانی خۆی 

ڤیادا ئاوگۆڕ دەکرد، ی گنج ئازادان ڕامانکانی خۆی لگڵ سل»نیک«

 وەش کت دوای ئنانکرد. تی خۆی نکشتی مات بانگھم قب

                                                           
  کسی ب ڕەچک جووە. بنجوو: ئو 115
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ماکی ل بۆینس ئایرس باریکرد، نامی بۆ کوڕەک ب ئدرسی 

  دەنارد.  ىبرادەرەکان

ی دا، بوەی »لۆسر ھرمان«ئم ڕەفتارە سیرە دنی گومانکانی 

دی باوک نابیناک لگڵ کچکی کوڕەکی ئایخمان ب. ئی» نیک«بکو 

سفرکی بۆینس ئایرسیان کرد و ب پاس خۆیان گیاندە گڕەکی 

ئۆلیڤۆس. سلڤیاش لڕی یارمتی ھندێ ل برادەرەکانی، ناوونیشانی 

نیک ئایخمانی دۆزیوە و تنانت توانی بچت مایشیان لسر شقامی 

. لودا کیژەک پیاوکی باریکی کالل چاکابوکۆ. بم نیک ل ما نبوو

عینک لچاوی بینی ک سمکی تنکی ھبوو؛ پیاگیاند کوا باوکی 

.نیک  

ئیدی ھرمان ب ھۆفستتری گوت کوا بۆ سروسۆراخی 

لکۆینوەکی ئامادەی ب خۆی و سیلڤیا لگیدا جارکی دیک بچتوە 

ۆ ھموو شونک لگڵ باوکیدا بۆینس ئایرس. ئاخر سلڤیا پویست بوو ب

ب، بۆ ئوەی نامی بۆ بنووس و بۆشی بخونتوە. ھۆفستتریش 

لیستک شتی دان، ک بۆ ناسینوەی ئایخمان پویستبوو: ونکی، 

ناوەکی، شونی کاری، بگنام فرمییکانی و پنجمۆری. ئینجا 

ۆڕینوەی نامکانی ھرمان و ھۆفستتر سیستمکی سالمتیان بۆ گ

وە، ھروەھا ھۆفستتر ھندێ پارەشی بۆ خرجییکان ينوانیان دۆزی

دان. ل کۆتاییشدا کارتکی لبرکی خۆی دەرھنا و لنوەڕاستدا 

کردیی دوولت. نیوەی کارت دڕاوەکی دای ھرمان و پیگوت: "ئگر 

موو شتکی پب. کسک ئو نیوە کارتی الی منی بۆ ھنای، ئوا ھ

".یمئ ر بس کسو کئاخر ئ  



128 
 

پاشان ھۆفستتر ئوی بجھشت و گڕایوە ئیسائیل و ڕاپۆرتی 

  خۆی دای ئیسر.

گیشت بارەگای سرەکی » ھرمان«یک دوو مانگ دواتر ڕاپۆرتی 

مۆساد. ئو ب پرۆشوە نووسیبووی کوا ھموو شتکی لبارەی 

زیوەتوە. خانووەکی کالی چاکوبۆکۆ لالین نمساویک ئایخمانوە دۆ

بناوی فرانسیسکۆ شمیدت، دە ساڵ بر ل ئستا دروستکراوە. شمیدت 

ھرمان ». کلمنت«و » داگوتۆ«خانووەکی بکرێ دابووە دوو خزان: 

 وەی کر ئسیدا مکوڕبوو لکنووسین خۆی ئایخمان » شمیدت«ل

بوو. باوەڕی وابوو ھ ،ی دیکنت«و » داگوتۆ«ردوو ناوەکمنھا » کلت

  ناوگلک بوون بۆ شونبزرکردنی ناوە ڕاستقینکی ئایخمان.

ئیسریش داوای ل ئاژانکی خۆی کرد بچ ب دوای ڕاستی و 

دروستی ناوەڕۆکی ڕاپۆرتکی ھرماندا بچ. پیاوەکش بروسکی بۆ 

،دانییوە: "ھیچ گومانی تدایر لوا  ئیسفرانسیسکۆ شمیدت«ک «

ئایخمان نیی. ئو ل خانووەکی کالی چاکابوکۆ ناژی و قتیش لوێ 

  نژیاوە."

ئینجا ئیسر ھاتسر ئو برەنجام کوا ھرمان ھی بواپکردن نیی و 

  ریدا کۆتایی ب لکۆینوەک بھن.ابی

  

کھ  

دەرفتی ئیسائیل بۆ بیارەکی ئیسر ھیکی گورە بوو، خریکبوو 

 دەھات، مرۆ لدەستی مرۆ ن دەستبدا. خۆ ھیچ لگرتنی ئایخمان ل
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بوو، بم شتکی سیروسمرەی ھاوکات، سبارەت و دەستی دەرچو

بو کورتھنیی قۆناغ براییکانی ئۆپراسیۆنک لئارادابوو. ئاخر 

پھنانی پیاوکی و ئاۆز، لسر بوا چۆن دەب لکۆینوەیکی شاراوە

ات بندرێ؟ باش چۆن مۆساد ئو ھ يپیری نابینای نابھرەمند بن

کوشندەیی ل ناسینوەی ناسنامی ئایخماندا کرد. باش چۆن ئیسر 

ئو ڕاستییی پشتگوخست، ک سیلڤیا سردانی کالی چوکابۆکۆ کردبوو 

نوەیکی و باوکی نیک ئایخمانیشی بینیبوو؟ لجیاتی ئوەی لکۆی

بۆ بۆینس ئایرس بنری تا ناسنامی ھر دوو کرچییک و 116پیشمند

 وەکینکۆل ئاسانی دەستی لر زۆر بئیس ،بزان خاوەنی خانووەک

شوشت. ئم ھ کوشندەی، بشوەیکی تایبت ل کسکی وەک 

  ئیسر ندەوەشایوە.

 ،م باسک دوای ئائیل. ھات» فریتز باوەر«ساڵ و نیوئیس 

ببین، چونک لۆمی ئوەی » ئیسر ھارل«ئمجارەیان نیویست 

» باوەر«. ئوسا 117لسربوو، ک ل گرتنی ئایخماندا بۆڕی خواردبوو

ی داواکاری گشتی ئیسائیل ل ئۆرشلیم، ژەنڕاڵ ڕگڕاستوخۆ 

ی گرت. لودا کاتک وەسفی ھو کورتھنیکی »حایم کۆھن«

  لکۆینوە ل ئایخمان کرد، بتووڕەیی تقیوە.مۆسادی بۆ 

ی سرۆکی »زڤی ئاھارۆن«حایم کۆھنیش بانگی ھریک ل ئیسر و 

لکۆرەوەکانی شاباکی کردە ئۆرشلیم. باوەر ل نووسینگی کۆھن 

چاوەڕی دەکرد و ئیسری ب کمترخم ل دۆخی لکۆینوەکدا 

                                                           
116
  پیشمند: لسر کشی بھرەمند، بۆ موحتریف، پرۆفیشیۆنال. 

117
  بۆڕدان: شکستھنان. 



130 
 

کرد، ئگر ھاتوو مۆساد نتوان  تۆمتبارکرد. ھروەھا گفی ئوەشی

ب ئرکک ڕابب، ئوا ھیچ بژاردەیکی بدەستوە نامنی، دەستدارە 

نبوو » باوەر«ئامانکان ئاگاداردەکاتوە. بم خۆ ئوە ھڕەشکی 

ک ھیسر ھارل لکۆینوەکی ل دۆزەک نۆژەنکردەوە، بکو ئو 

 بوو ک ینو باوەر«زانیاریی « ،نابوو: دیاربوو دوو وشڵ خۆی ھگل

پردەی لسر » باوەر«مت تلیسماویکی ھدەھنا. وەک 

» ڕیکاردۆ کلمنت«ھدایوە؛ ناوە خوازراوەکی ئایخمان ل ئرجنتین 

  بوو. 

ھمووی و بسریکوە، ئیسر پی بوەبرد ک چ ھیکی کردووە، 

روەھا زانیشی پیاوەکانی لڕاستیدا ئایخمان  ھل .رچیخ چووندا سکو

یکک بووە لوانی بکرێ چووەت خانوەکی کالی چاکابوکۆ. ھر 

  بتنیا شمیدت نبووە، بکو کلمنت بووە.

دا نئوەش ڕاستبووە ک کیژەکی ھرمانی نابینا لگڵ کوڕەکی ئایخما

کۆدا ژیاوە. بووە، خزانکی ئایخمانیش ل خانووەکی کالی چاکابو

بم ھرمان نیدەزانی کوا ئایخمان ناوەکی خۆی گۆڕیوە بۆ کلمنت، 

لجیاتی ئوەش ب ھ ئاماژەی بۆ فرانسیکۆ شمیدت داوە. خۆ ئگر 

ئیسر کارەکی خۆی ب باشی ڕاییکردبا و ئاژانکی بھرەمندی بۆ 

دەی لسر لکۆینوە ل چیرۆکی ھرمان ناردبا، ئوا دەمک بو پر

  ناسنامی ڕاستقینی ئایخمان ھدابووەوە.

ئیدی ئیسر پشنیازی بۆ کۆھن و باوەر کرد، ک لمودوا زڤی 

بازنی لکۆینوەک. ئاھارۆنی پیاوکی درژی  ئاھارۆنییش بخرت نو

الواز بوو بم نیوچاوانکی ڕوون و سمکی الکشیی و مشککی 
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کی ئامان بوو، زیاتر ل کۆھن نزیک بوو تیژی ھبوو. خۆی جووی

 ل ر تووڕە بوو، چونکئیس ر لشتا ھر. ئاھارۆنی ھئیس وەی لل

دا کات بۆ دۆزکی دیک چووبووە بۆینس ئایرس، ئیسر ئرکی ١٩٥٨

ونی ل گواھیدانکی ھرمانی نابینا پنسپاردبوو. بم خۆ وبدواداچ

ێ. ئمۆ ئیسر ب پرۆشوە حوجی ئو حات دەب لبیر بکر

  ی.»ئاھارۆنی«لزانییکی 

ل فۆکخانی بۆنس » ئاھارۆنی«دا، ١٩٦٠بم جۆرە، ل فبرایری 

ئایرس دابزی. داوای ل برادەرکی خۆی کرد، ک جوویکی نیشتجی 

 ب پیاوەک .ی کالی چاکابوکۆ بر خانووەکسکی لوێ بوو، چاوئ

ڕایستی گوە پری دایبو وا خوھۆڵ بوو، ئچۆ وە. ئاخر خانوەک

ئاھارۆنی. یک دوو بۆیچی و وەستایک خریکی نۆژەنکردنوەی دوو 

ئپارتمانکن، ل ڕاستیدا ئپارتمانکی پشوی کلمینت بوو. بم 

» ئاھارۆنی«ئاکنجیکانی لوێ نماون، شونکشیان نادیارە. ئستاش 

جۆر ب ک دەبوایوەی ھیچ گومانئبگرێ، بنت ھمی کلنپک شو

.نبوروژ  

ل سرەتای مارتدا، گنجکی ئرجنتینی لبن جلکی یکپۆشی 

ی »کالی چاکابوکۆ«کارمندی پۆست و گیاندندا سرکی الی خانووی 

کی بچکۆالنی وەرپچراوی پبوو ک ناوونیشانی يدا. گنجک دیاری

کش، چرخکی گرانبھا و يلسربوو. پاکت دیاری نیکۆالس کلمنتی

کارتکی بۆنداری تدابوو ک ئم کورت نووسینی لسربوو: "ئازیزم 

نیک، ڕۆژی لدایکبوونت پیرۆزب." دیاربوو پاکتک دیاری ڕۆژی 
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لدایکبوون ب، ل کچکوە نردراب ک نیویستب ناوەکی خۆی 

  ئاشکرا بکا.

 رەکبدادەکرد، نامچی کاریان تند بۆیچ ک ،کپارتمانو ئن ھات

دەزانی نپرسیاری خزانی کلمنتی لکردن، زۆربی کرکارەکان نیا

کلمنتکان چونت کوێ. بم یک ل بۆیچییکان ب کوڕە 

سان «پۆستچیکی گوت، پیوای ئوان باریانکردبت گڕەکی 

کی بۆینس ئایرسدا. ئینجا پۆستچیکی بردە ل دیوەکی دی» فرناندۆ

نزیک شونی کارک، ک براکی نیک ئایخمان کاری تدادەکرد. ئویش 

، ھرچندە کسکی ڕووخۆش »دیتر«بوو بوو ناوی 118پیاوکی کژە

و نرمونیانیش بوو، کچی ناوونیشانی کلمنتکانی پنگوت. ئو 

یکی گوت، کوا باوکی ـ زۆربی ب کوڕە پۆستچی»دیتر«

  دا کاردەکا.»توجمان«بشوەیکی کاتی ل شارکی دوورەدەستی وەک 

ی کی جارکيکوڕە پۆستچییک گڕایوە کال چاکابوکۆ و بۆیچی

 ک کی چووە الی پیاوگکۆتاییدا ل یدی پرسیارکوت کرد. ل

ئویش گوتی: بشوەیکی تارماوی ناوونیشانی کلمنتکانی لبیرمابوو. "

بۆی. پاشان سواری پاسی ژمارە » سان فرناندۆ«"تۆ دەب ب قیتاری 

٢٠٣  ندا«ببی تا لی » ئاڤیجت بکقامش کات .دەردەچ

دتپش. لدەست ڕاستدا بشک ل خانووەکانت لدیارە،  119کۆشککت

دروستکراو دەبینی. ئوێ  لوێ خانوویکی بچکۆی بخشت

ی کلخانووەک".منت  

                                                           
118
  کژە: مووزەرد. 

119
 .کانقامرشی سکۆشک، دووکانۆک ست لبم  
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 وە و ڕاپۆرتی خۆی دایڕایرا گوە خخۆشیی ب رەکبکوڕە نام

سان «سواری قیتاری » ئاھارونی«بۆ ڕۆژی پاشتر ». ئاھارونی«

بوو، بدوای ڕنونی کابرای بۆیچییکدا ڕۆیشت و » فرناندۆ

خانووەکی دۆزییوە. ل کۆشککی نزیک ئوێ الیدا و پرسیاری ناوی 

  د.شقامکی کر

  ی.120»کال گاریبالدی«فرۆشیارە گڕۆککش پیگوت ناوی 

 ب رەوەککۆئینجا لگوە.ڕڕایی خۆیدا گ  

  

  کال گاریبالدی

  

وەک بزنسمانک ڕوی ل خانووەکی » ئاھارونی«ل ناوەڕاستی مارتدا، 

کرد، لبرانبری خانوەکی کلمنتدا ل » کال گاریبالدی«شقامی 

داو پرسی: "من نونرایتی کۆمپانیایکی ئمریکی دەرگی ماکی 

 مکردەوە؛ "ئی لکدەرگ کرد، ک و ژنڕوی ل یم قسم،" بدەک

کارخانیکی ماکینی درومان دادەنین، بدوای دروستکردنی 

کارخانیک لو ناوەدا دەگڕین. حزمان لی خانووەکی تۆ بکین." 

پنجشی بۆ ماکی کلیمنت  ئینجا لسر قسکی ڕۆیشت و

درژکرد؛ "ھروەھا ئو خانووەی ئوش. ئایا ئوە خانووەکتان 

  دەفرۆشن؟"

                                                           
120

 Calle Garibaldi 
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لگڵ خانمکدا قسی دەکرد، پنجی لسر » ئاھارونی«لکاتکدا 

دوگمی شتکی بچکۆل گیرساندبوو ک لنو جانتاکیدا ھیگرتبوو. 

اراوەی دانابوو، ونی خانووەکی تومز لنو جانتاکدا کامرایکی ش

  کلمنتی ل چند گۆشیکوە گرت.

ل ئرشیفی شارەکی کۆیوە، بۆی » ئاھارونی«بۆ ڕۆژی پاشتر، 

ڤرا لیبل دە «دەرکوت، ئو خانووەی کلمنتی تدای بناوی خانم 

شووی نکردۆتوە، بگورەی » ڤرا«ە، ئمش بگبوو ک »ئایخمان

تی ئرجنتینیانش، خانمک تاپۆی خانووەکی ب ھردوو دابونری

 نتی لمتی خۆی کردبوو، دیاربوو ناوی ریکاردۆ کلنی و ژنایناوی کچ

  بگنام فرمییکان نھنابوو.

چند جارک، ب پیادە، ب تومبلی تایبت، ب » ئاھارونی«پاشان 

و و کۆم کقاملی بچووک ھاتبووە شومبھی ت ،ی خانووەکن

ھی مندا بچکۆالنکی گرتبوو ک ل حوشکيدا یاری دەکرد. » ڤراو«

ئو ھشتا کلمنتی نبینیبوو، بم بیاریدابوو چاوەڕی ڕۆژکی 

دا »ئاھارونی«ی مارت بکا. ئاخر لنو فایلی ٢١تایبت بکا: چاوەڕی 

نج سایادی بیست و پسا ڕۆژەک تی نیشانکرابوو، کردایی ژن و م

 وەی دەکرد ئایخمان لچاوەڕوانی ئ .را لیبیلدۆلف ئایخمان و ڤئ

ئاھنگ  دابگڕتوە، بۆ ئوەی لگڵ خزانکی» توجمان«شاری 

  بگێ.

 ٢١ل ل .کنوە شوڕایی گراکخۆی و کام ی مارتدا ئاھارونی ب

مناوەند، ک دەمکی حوشکدا پیاوکی باریک، سرکچڵ، برزیكی ما

 ی لبوو بینی چاویلکشی ھورە و سمکی گپوویو ک لباریک
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چاودای. ئم ئادگاران ھمووی لگڵ وەسفکانی نو فایلی 

  ھواگرییکیدا یکی دەگرتنوە.

  ب ئایخمان.

ئوسا ل ئیسائیل، ئیسر چووە مای بنگۆریۆن. "ئم شونی 

وە" وای بسروەزیر گوت. "پموای دەتوانین ئایخمانمان دۆزیوەت

  بیگرین و بیھنین ئیسائیل."

بنگۆریۆنیش دەستبج ھات وەم. "ب زیندی ب یان بمردی، بیھنن،" 

 ب وەندەشی بۆ زیادکرد: "باشتر وایک بیریکردەوە پاشان ئو بۆ ساتئ

  مان."زیندوویی بیھنن. ئم دەبت شتکی گرنگ بۆ گنجکان

  

  تیمکی پشکوتوو گیشت

ئندامکی تیمک  ئیسر تیمکی ئۆپراسیۆنی پکھنا. ھر دوازدە

خۆبخش بوون. ھندکیان پاشماوەی ڕزگاربووی دەستی ھۆلۆکۆست 

زۆرەملکیانیان لسر باسک وەک  بوون، ک ھشتا ژمارەی ئۆرودوگا

ی دەزگئۆپراسیۆنی تاتو ھکندرابوو. چقی بازنی تیمکش یکی 

ڕافی «ئاسایش بوو. سرلیستی تیمکش دوو ئاژانی شاباک بوون. 

، ک »زڤی مالکین«وەک فرماندە دەستنیشانکرا. لپاڵ ئویشدا » ئیتان

ب "ئازا، ب جست بھز و برجستی تاکتیک و چاالکی" » ئیتان«

وپ، وەسفی دەکرد، لگیدا بوو. ئو پیاوە سرکچی برۆچ

چاوی قووڵ و ملوول، ب باشترین جاسووسگر و شویالگ بھز، دو

لنو شاباکدا ناسراو بوو. ئو ھرگیز دەمانچی ھنگرتبوو (ئاخر 
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ر ھگيئ و پشتی بنی")، ئکاریبدەدا، ب للک وەت لیلی ئگری م

"ھستی ھاوبش، داھنان و تڕدەستی" بستبوو، دەمامکی لسر 

ەموچاوی چندین ئاژانی سۆڤیتی ھدابووەوە. ھندک ل تافی د

منداتی ل پۆلۆنیا بسربردبوو، پاشان، لدوای ھرای گرتن و 

لوبلکسی بۆ ئیسائیل کۆچیکردبوو. ھر » گرانیک«کوشتنکی گوندی 

ی خوشکی و خزانکی ل پۆلۆنیا بجمابوون؛ پاشان »فروما«بتنیا 

ل ھۆلۆکۆستدا فوتان. ئو ل » زڤی«و خزمکانی دیکی ھموو ئوان 

گورەبوو، ل شڕی ڕزگاریخوازیشدا جنگا. لنو بھرە » حیفا«

زۆرەکانیدا، ونکشان، نووسین "ب ناچاری" و نواندن بوو. لو ماوەیی 

 وە، بنیویۆرکدا مای رگ«لرگیش » لی ستراسبئاشنابوو، ستراسب

ندن و ادیۆی ئکترەکان بوو، زۆر شت لبارەی نودامزرنری ستۆ

ڕۆی ئکترییوە لو فرببوو. دواتر گوتی: "ل زۆر ل ئۆپراسیۆنکانی 

دەبینی، وەک  مۆساددا، ئوانی من تیایاندا بشداربووم، رۆم تدا

 نا. لکاردەھدەمامک و ماکیاجم ب کۆی شانۆ بم، کر سسوەی لئ

دیکشدا، ھستم دەکرد ک شانۆگریک دەردەھم. من ئۆپراسیۆنکانی 

فرمانکانی ئۆپراسیۆنکانم دەنووسینوە وەک ئوەی سیناریۆی فیلم 

".ب  

 ،کی تیمکی دیکندامننا » (ئاڤروم) شالۆم ئاڤراھام«ئڤی بوو، ل

س، پیاوک بوو گورج دەڕۆیی، رلدایکببوو، پیاوکی کورتبنی قو

بری شاباک. ئوانی دیکش ەوو، پاشان بووە بڕوجگری ئیتان ب

 ک لریکی »یاکۆڤ گات«ھئاژان ی پاریس ککنیینھ بنک ر بس ،

پای بریتانی و سربازی پشووی سو »موش تاڤۆر«میدانی بوو؛ 

ئندامی گروپی نھنی "تۆستنکان" بوو ک ل کۆتایی جنگکدا ڕاوی 
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ن دەنا، ھندکیانی بدەستی خۆی کوشت، ھروەھا تاوانبارە نازییکانیا

نیگارکشکی » شالۆم دانی«پیاوکی دیکی ھمن و بخۆڕاپرموو، 

بھرەمند بوو ک ل "ساختکردنی بگنامدا" پیتۆڵ بوو. ھندک 

ـ بوە ل ئۆردوگا زۆرەملکان دەربازی بووە، ب »شالۆم«دەن ئو 

ی ساخت کردووە و کاربدەستانی کاغزی ئاودەست، بگنام

  لخشتبردن.

  بوون. رزۆر ل ئندامانی تیمک خزاندا

ب ئرجنتین ئاشنا بوو، » ئفرایم ئیالنی«تیمک تیمکی پیشمند بوو. 

باش ب شقامکانی بۆینس ئایرسی بدبوو. ئو کلیلشکنکی 

ئاژانک بھرەمند بوو، پیاوک ھزکی فیزیكی زۆری ھبوو، 

دەموچاوکی "پاک و بوەی" کوای ل ھموو کسک دەکرد متمانی 

، ژنکی دیندار ک باشترین ئاژانی می 121»یھودیت نیسیاھو«پبکا. 

ژنکی » یھودیت«مۆساد بوو، ئویش خۆبخشان ل تیمکدا بوو. 

بدەنگی شرمنی سرنجانکشی قوی کت بوو. ئو خانم چندین 

پشوازی لیک ل نووسرەکانی ئم کتب کردووە، ھیچ جارکیش  جار

.کی نائاسایی کردبڕەفتار وت ککوا دەرن  

، ئو پزیشکی چندین جار ل ڕابردوودا ل »یۆنا ئیالن«دکتۆر 

 ل کتی تیمشداربووە، ویستی یارمکانی مۆساددا براسیۆنئۆپ

خودی » زڤی ئاھارونی«ل بدا. پلکشکردنی ئایخمان بۆ ناو ئیسائی

 کخشی تیممین خۆبکم یوت. بک کڵ تیمش ڕەگرەوەککۆل

                                                           
121

 Yehudith Nissiyahu  
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بخۆی بوو. حزی لبوو سرکردایتی تیمکی لو » ئیسر«

 مجارەیان، زانی کم ئتدا بکا. بدەرەوەی و دژوارەی ل راسیۆنئۆپ

استی بادا و لکاتی ھی لسر ئ ئاراستی کردەوەک، پویستی بوە

تکشی زۆر ودا دەب بیاری لبدرێ. ھروەھا دەکرێ لکتپویس

لودیو دەستکوتی سیاسیانوە ب. بۆی شتکی چارەنووسسازان بوو، 

ک سرپرشتی ئو تیم بکا، ک بتوان ل کاتی پویستدا ئیسائیلی

اندە بیاری سیاسیان بدا. ئیسر ھستی کرد دەب خۆی فرم

.ب رپرسیارەکب  

یلدا، تیم پشکوتووەک ک ل چوار ئاژان ربم جۆرە، ل کۆتایی ئپ

پکھاتبوون ل ئاراستی جیاجیاوە چوون نو وتی ئرجنتین. ئوان 

 :بریتیبون ل ک کتیاندە وقاچاغ گ ویستیان بل و تفاقی پلوپک

ۆنی. داودەرمان، ھروەھا روۆلکی تۆلکی، کرەست و ئامرازی ئلیکت

دانی، ک بھۆیوە » شالۆم«لگڵ بشک ل تاقیگ دەومندەکی 

  پاسپۆرت و ناسنام و ئیفادەی پدەردەھندران.

ئوان ئپارتمانکیان ل بۆینس ئایرسدا بکرگرت (کۆدەکشیان بناوی 

کاربکن، "قیک" بوو)، دەبووای چندین ئندامی تیمک تدا بژی و 

دابینکرد. بۆ ڕۆژی پاشتر ھر چوار کسک  خواردن و ئازوقشیان بۆ

چون سان فرناندۆ، سعات حفت و  تومبلکیشیان بکرگرت و پی

  چل خولکی ئنگۆرە گیشتن ئوێ.

 ورە ھاتن. چونکكی گرسامیوانیش تووشی سدنیا تاریک بوو ئ

ا لیاندەخوڕی، ل پکوە بینیان د٢٠٢ی ڕگکاتک ب ھواشی بسر 



139 
 

یان دەڕوا! ئو ھیچ ئاوڕی برانبرڕیکاردۆ کلیمنت بپ ب ئاراستی 

  لوان ندایوە، ب ئاسانی سووڕایوە و چووەوە ماکی خۆی.

ئاژانکانیش لکیاندایوە، لوانی کابرا ھموو ئنگۆرەیک، نزیکی 

ەی ڕفاندنکی ب تاریکی لنوان ئوکات بتوە ماڵ، ئیدی دەب کرد

ئو ماوەیی ک ل وستگی پاسک دادەبزێ تا دەگاتوە ماوەی 

  بکرێ.

 کدا: "ئامانجل م کۆدەیائیل بیان بۆ ئیسی بروسکوەکبۆ ش

  دیارە."

  

  فۆکیک بۆ ئابا ئیبان

  

ی ئایاردا ٢٠ھستی کرد بختی ھی. بیستی کوا ل » ئیسر«

تین ئاھنگی سایادی سد و پنجا سای سربخۆیی دەگێ. ئرجن

 شداری لن تا بد با ردەی پلن ،ی دنیایر چوارگۆشھ ئیدی ل

ئاھنگکدا بکن. نردەیکی ئیسرائیلیش ب سرۆکایتی ئابا ئیبان، 

ئابا «دە و فرکردن دت سر خوانی ئاھنگک. روەزیری پروە

فۆکیکی تایبتی ب  122شبوو بوەی کوا ئل ئالیش دخۆ»ئیبان

ناوی بریتانیا (زەبالح بسرتک)ی خستۆت خزمت. کسیش 

                                                           
122

 Al Al دەوانی مۆکائیلی.فنی ئیس  
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نیدەزانی ئو بخشندایتیی کۆمپانیای ئل ئال ھۆیکی بۆ 

  ئۆپراسیۆنی ئایخمان دەگڕتوە.

ی ١١بۆ بۆینس ئایرس بپی خشتی فین بۆ  ٦٠١گشتفینی ژمارە 

داندرابوو. ئیدی ب وریاییوە تاقمی فۆکوانییکان لگرت و ئایار 

ئیسریش نھنییکی تنیا بۆ دوو کس ل ئفسرە پلباکانی ئل ئال 

» ئفرایم بن ئارتیز«و » مۆردەخای بن ئاری«نیش ادرکاندبوو، ئو

کرا ک میکانیکیکی کارام » زڤی تۆھار«بوون. ڕاوژیش بۆ فۆکوان 

ۆی ببا، ئوەش بۆ ئو حاتی ئگر ھاتوو لپک فۆکک لگڵ خ

  بب یارمتی تاقم زەمینییکی ئرجنتین ل فۆکخانک ھبفێ.

ی ئایاردا و لبرەبیاندا، ئیسر ب پاسپۆرتکی ئورووپی ل ١ل ڕۆژی 

فۆکخانی بۆینس ئایرس دابزی. بایکی تزی بسر ڕەوی 

کخانۆکھار بوو. فندی وەرزی بروبنتیندا سرجئ یکرد. لدا ھ

ی ئایاردا، چندین ئیسائیلی ٩ھشت ڕۆژ دوای ئوە، وات ل ئنگۆرەی 

خۆیان خزاندە نو ئپارتمان نویکی باخان درژەکی بۆینس 

ئایرس. ئوان چوون ئپارتمانک ک ھر یک دوو ڕۆژ پشتر 

شی برزایی بوو). سرجم ئندامانی یکی بکرگیرابوو (کۆدەک

ئۆپراسیۆنک ئامادەبوون. پشتر ئوان لچند ھوتلکی دەوروبری 

شارەکدا دابزیبوون. دواین کس ک چووە نو ئپارتمانک، ک بۆ 

یکمین جاریش بوو بچت ئوێ، ئیسر بوو، بم جۆرە 

  دوازدەمینکیان تواوبوو.

و کاتر لکی يی ئھوازنتین، شرجر خاکی ئی نابووە سر پس

یوەندیکردن بی بۆ پراننرک داھو بنەو کرد: لیی پکیدا، تیم
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 بوو کبۆینس ئایرسدا ھ ی لد قاوەخانسناوی سکی بلیست

نی کردنوەشیاندا تدا تۆمارکرابوو. ھموو اناوونیشان و سعاتک

یاسی دەکرد و لنوان قاوەخانکاندا بیانییک دەچووە دەر و پ

کردبوو، يدەچوو، بگورەی ئو خشتیی ک پشتر ئامادە ودەھاتو

 یکور لم جۆرە پیاوەکانی دەیانزانی دەقاودەق ئاخۆ ئیسدەڕۆیشت. ب

و ل ھموو ساتکی ڕۆژدا ب ئاسانی دەیاندۆزیوە. تاک شتکی 

ەک چندان ڕامسادەبوو دەبووای نائاسایی ل سیستمی ڕۆژانکیدا، ئو

ھقۆڕن. لو قاوەخاناندا ئیسر  ىکوپ ل قاوەی ئرجنتین

  ئامادەکارییکانی کردەی ڕفاندنکی بڕوەدەبرد.

ئو ڕۆژان، ڕۆژی کاری پ لجۆش و خرۆش بوون: ھنان و دانانی ئو 

کراوەکشاردانی بارمتبۆ گرتن و ح ی کو ئامرازان رەستویست  کپ

بوو، بکرگرتنی تومبل بۆ چاودری و بۆ گرتنک، بکرگرتنی 

ئپارتمان و ڤالی الپڕگی دیک ل دەرەوەی شار، کاتک ئایخمانیان 

ر ودەکسل ("کبنک") الشدەست. گرنگترین ڤ تگڕ کخانۆکی ف

ان وەک بوو. ڤالک ل الین دوو ئاژانی مۆساد بکرگیرابوو، ک خۆی

بوو، » یاکۆڤ مدیاد (میۆ)«ش کردبوو. یکک لوان يدوو گشتیار نما

 دایک ببوو، کاتی خۆی دایبابی لمان لئا بوو ل کی چوارشانپیاو

ھۆلۆکۆست لدەستدابوو، خۆیشی لماوەی جنگی دووھمی جیھانیدا 

 لگڵ سوپای بریتانیا دژی نازییکان ل شڕدا بوو. ئو ژنی لو

بوو. لنو ڤیالکدا، ئاژانکان » یھودیت نسیاھو«کارەشدا یاوەری بوو، 

حشارگیکیان بۆ ئایخمان و پاسوانکانی دروستکرد، بۆ ئوەی ئگر 

ھاتوو پۆلیسی خۆجی لکۆینوەی کردبا، ئوا ئپارتمانی دووھمیشیان 

  وەک جگرەوەیک ئامادەکردبوو.
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 یان وادانابوو، لکخشنن، ١٠نفی ئایاردا ئایخمان بگرن و بی

 ی ئابا ئیبانیش لکۆک١١ف دەستا و لی مانگیشدا بۆ ١٢ی مانگ ھ

  ئیسائیل دەفی.

بم لدوا ساتدا نخشک گۆڕا. لبر ئو ژمارە زۆرە میوانانی بۆ 

ئاھنگی سایادەک دەھاتن، پۆتۆکۆلی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی 

داری نردەی ئیسائیلی کردەوە کوا دەب گیشتنی ئرجنتین ئاگا

ی مانگ دوابکوێ. ئمش ١٩نردەک تا سعات دووی دوای نیوەڕۆی 

ی مانگ دوابخن، ١٩بۆ ئیسر واتای ئوەی دەگیاند، گرتنی ئایخمان تا 

 یان لکخشن ئینجا دەبوو ١٠یاخود دەبووای ،بکردبایجبی مانگدا ج

ڕۆژ ل شونک حشاربدەن. ھبت  ١٠ماوەی ڕفندراوەک بۆ 

کارەکش پ مترسی بوو، بتایبتیش ئگر لسر داوای خزانکی، 

لکۆینوەیکی چوپ بۆ دۆزینوەی لالین پۆلیسی ئرجنتینوە 

کی دژواریش لترسیم .کراباینتینی  گۆڕیدا دەستپرجبوو، پۆلیسی ئ

  یلییکان بدۆزنوە. ئایخمان و ڕفنرە ئیسائ

سرباری ئو ھموو ھۆشداری خۆپارزانش، ئیسر بیاریدا لسر 

 خشینکڕەتییر ماندووبوونی و ھیالکی  بنبم لوا؛ بخۆی ب

تاقمکی، بیاریدا یک ڕۆژی دوابخا. ئیدی ڕۆژی گرتن و ڕفاندنکیان 

  .شوخولکی  ٧:٤٠ی ئایار و سعات ١١دانا، ڕۆژی 

کانی: ئایخمان يخشی ئۆپراسیۆنک داندرا، مایوە سر وردەکارین

خولکدا لسر کار  ٧:٤٠ھموو ڕۆژێ ئوارە درەنگ ل سعات 

دەبوو، لالی  ٢٠٣دەگڕایوە. ئو ل گڕانوەیدا سواری پاسی ژمارە 

 ی لکوە تا ماوزی و لدا دادەبکقامر شسل ککۆشک» کال
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بپ دەڕۆیشت. شقامکش ئوکات تاریکبوو، قباغی » گاریبالدی

سرجادەش نمابوو. دەبووای ئۆپراسیۆنکش لالی ئاژانکان ب دوو 

تومبل کرابای: دەستیک بۆ ڕفاندن، دەستکی دیک بۆ پاپشتی و 

یک ڕگئاسایش و پارزگاریلکردن. تومبلی یکم دەبووای لسر 

ی و بۆنیتی ھبدابایوە، ئیدی ئاژانکانی لودەردەکوتن تا ڕایبگرتبا

چاکی بکنوە. کاتکیش ئایخمان دەگات ڕاستی ئوان، ئوا خۆی 

ھدەدەنسر، برزەفتی دەکن و فیدەدەن نو تومبلک. ئینجا 

دەستبج لیدەخوڕن، تومبلکی دیکش بدوایاندا بوا. دکتۆرەکش 

ان نزیک دەب، چونک لوانی يمبلی دووەمدا دەب، للگڵ تو

.بکردن ھکی سدەرزی ویستی بپ گیراوەک  

ئیسر ب دەنگکی تۆکم و کتومتوە فرمانکانی بۆدەرکردن. "خۆ 

ئگر ھر کشیکیشتان تووشھات، ئگر ھاتوو پۆلیس ئوەی گرت، 

ر بيپسائیلین، لوە ئیسوا ئن کو کارە ان بتی خۆتان برپرسیار

ھساون، بۆ ئوەی ئم تاوانبارەی نازی بدەن دەست دادپروەری." 

ھموو ئوانش ک ل گرتن دەربازبوون، ئوا بگورەی پالنک، ئم 

  وت جبن.

 رمانی بروەھا فھودیت نیسیاھو«و » میداد«ھو » ین بچن کرد، ک

کی گیوەک جووت کالین. "زووزوو ڤوت بکسوکشتیار ھ

وەرندەر و بخۆشی خۆتان نمایش بکن و ب بابۆی سندەویج و 

".الکنی ڤچیم بچن ڕۆژنام  

ئینجا فرمانی ب ھموو ئاژانکانی دیک کرد ل ھوتلکان دەرچن و 

  بناوی دیکوە بچن ئو خانووە سالمتانی بۆیان داندرابوو.
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وە لنزیکبوون ککات 

  ی ئایار.١١سپدەی 

 ر لت بنانواوکردبوو. تئامادەباشی خۆی ت کراسیۆنی ئۆپکی

سعاتی سفریشیان، پیاوەکانی ئۆپراسیۆنک تومبلکانیان داپۆشیبوو. 

زۆر لو تومبالنی بکریان گرتبوون، گڕاندبوویانوە. ھموو 

کنشو وە لدزیی ب کندامانی دەستبوو، خۆیان شلكگۆڕکردبوو،  ئ

سم، ڕیش و بارۆکی ساختیان دانابوو. ھر یککیش ناسنامیکی 

نوی پدرا ک لگڵ ڕووخسارە نویکی بوەشتوە. ئو دوازدە 

کسی ل چند ڕابردوودا گیشتبوون بۆینس ئایرس، ئوانی بسر 

پارتمانیان بل و ئومبکاندا دەڕۆیشتن، تقامش گرتبون، لکر

ھوتلکان دەگڕان و ببردەم ماکی کالی گاریبالدیدا دەڕۆیشتن، 

نمان و بزربوون؛ دوازدە کسی دیک، ک ڕووخساریان جیاواز بوو، 

بگنامی جیاواز و ناوی جیاوازیان ھگرتبوو، شونی دوازدە 

  کسکی پشتریان گرتوە.

ۆش وەک ھر ڕۆژکی دیک ئیسر خۆیشی ھوتلکی جھ. ئم

بنو قاوەخانکاندا گڕا. جوی ئمۆی بۆ ناوچ بزنس و شونکانی 

ڕابواردن بوو، لودا لھر قاوەخانیک بۆ یککی دیک ھر پنج 

  خولکی پدەچوو.

 1:00 ندامیک دوو ئر، ڕافی ئیتان و یی پاشنیوەڕۆ/ ئیس

 بۆ دوایین تاووتوێ ل کراسیۆنورە ئۆپکی گیشتخانچ
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 ل ش کوانموو ئکدییان بینی. ھی شاردا یرگو جنل

دەورەیان بوون، ئرجنتینی میھرەبانی دەم بپکنین، 

سرخۆش و ئوانی حزیان لگۆشتبرژاندن بوو. ل سعات 

  شدا تیمک بوەی لکرد.2:00

 2:30ورەی ناوشاردا، ئاژانکی گراجگ کان ی پاشنیوەڕۆ/ ل

سواری تومبلی ڕفاندنک بوون، ک دوو س ڕۆژ بوو لوێ 

ڕایانگرتبوو، لووە برەو "بنکک" لیانخوڕی. تومبلی 

  دووەمیش ل گراجکی دیک بگڕکوت.

 3:30 ڕایانگرت و "کبنک" ل کلومبردوو تی پاشنیوەڕۆ/ ھ

  ئامادەی جوو بوون.

 4:30واڵی  ی پاشنیوەڕۆ/ دواین ھکوە. پیاوەکانی یک"بنک" ل

ئۆپراسیۆنک جلکانی خۆیان گۆڕی، دەستیان دای ناسنامکان 

  و ئامادەی دەرچوون بوون.

 6:30 وە. چوار ئاژانکجیابوونیل لکومبر دوو توارە/ ھی ئ

لنو تومبلی ڕفاندنکدا بوون ک ئمان بوون: زڤی ئاھارونی 

وەک فرماندە؛ موش تاڤۆروزڤی وەک لخوڕ؛ ڕافی ئیتان 

مالکین. س ئاژانکی دیک لنو تومبلی دووەمدا بوون؛ 

 وانیش: ئاڤراھام شالۆم، یاکۆڤ گات و دکتۆر ئیلیان کئ

 ھگبیکی داودەرمان و ئامری بنجکردنی پبوو.

 کالی دووڕیانو ل کنشو یشتنکجیاوازی گیل کان بلومبت

تنوە، ک زۆر ل ماکی کلیمنتوە دوور نبوو. ئاژانکان بیک گیش
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ناوچکیان پشکنی و دنیابون، ھیچ خاکی پشکنینی یان ھزەکانی 

.نیی پۆلیسی ل  

 7:35نگۆرە123ی ئ قامی کالش ل کلومبردوو تھ /

گاریبالدی ڕایانگرت. تاریکایکی چ بای بسر ناوچکدا 

ڕفاندنک ک شڤرلۆتکی سیدانی ڕەش بوو،  کشابوو. تومبلی

 نت بوو. لمی کلما الی جادەی پیادەڕۆ ڕایگرتبوو، ڕووی ل ل

تومبلکدا دوو ئاژان ھاتندەر و بۆنیتکیان ھدایوە؛ 

ئاھارونی ھر لپشت سوکانکدا مایوە، چوارەمین ئاژانیان 

اوی لو شون لنو تومبلکدا خۆی نویکرد و سرەی چ

گرت ک ئایخمان ل دوورەوە لنو تاریکاییوە بدەردەکوت. 

یکک ل ئاژانکان دەستکشکی تنکی لدەستکرد، بۆ ئو 

حاتی ک دەست ل ئایخمان بدا؛ ئاخر دەستلدانی وا ھستی 

بزووبوونوەی ھدەستا. لودیوی جادەکشدا توومبلکی 

ڕەش. دوو ئاژان لیھاتبووندەر ل دووەم بوو، بیوککی 

دەوروبری تومبلکدا خۆیان سرقاکردبوو. سھمینکیان 

لسر کورسی شوفرییکی مابووەوە، ئامادەبوو ھر ئایخمان 

کوێ و لیان نزیکبتوە الیتکی لچاو بدا نابینای بکا. ردە

 ئیدی داوەک داندرایوە.

 7:40 نگۆرە/ پاسی ژمارەم  ٢٠٣ی ئدا وەستا، بکگۆش ل

 ھیچ کسی لدانبزی.

                                                           
123
  ئنگۆرە: ئوارەدرەنگ. مبست ئو کاتی شوە و شو نیی، کات ک تاریک دادێ. 
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 7:50 کدادوای یک بش ھاتن، ینگۆرە/ دوو پاسی دیکی ئ

ھاتن. کلمنت ل ھیچ کامیاندا نبوو. ب دردۆنگیوە پستپست 

لنو ئاژانکان پیدابوو. ئوە چی ڕوویداوە؟ تۆبی خوەکی 

 ترسی کردببۆنی م ؟ تۆب؟خۆی گۆڕیبتبو ھ 

 8:00 رگی گوتبوو، ئکدەست ر بشتر ئیسنگۆرە/ پی ئ

 وا کارەکوت، ئکدیارنشت بعات ھمینت تا سھاتوو کل

ھوەشننوە و بگڕنوە. ھرچی ڕافی ئیتانی ڕەقوبند بوو، 

 بیاریدا تا سعات ھشت و نیویش چاوەڕێ بکن.

  8:05کگۆش ل کی دیکنگۆرە/ پاسرەتا ی ئوت. سدیارکب 

، ک »ئاڤروم شالۆم«ئیسائیلییکان ھیچیان نبینی. بم 

 ر جادەی کالسکی لوە تارمایھیکی دووەم بوو، لدەستل

گاریبالدیدا بینی، کلمنت! ئینجا الیتکانی پکردن، سرەی 

 ی ککرفولالیترانبب ی گرت کو بیچمی نابینا دەکرد، لەک

 ش.دەھاتپ 

ڕیکاردۆ کلمنت ب پ برەو ماڵ دەبووەوە. فولالیتک لدەموچاویدا و 

چاوەکانی لسر الیتک الدا. بردەوامیشبوو لسر ڕۆیشتن. تبینی 

لوانی مکینکی -ک وەستاوە ڕگئوەی کرد، توومبلک ل الی 

وتبکی تشو س -کوە بوون. لدەوری سیش بک دوو کدا و یات

پیاوەکی الی شفرۆلتک ڕووی تکرد و پیگوت: "مۆمنتۆ، سنیۆر" 
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بوو، ئو دوو » زڤی مالکین«دەنگکش  124(بڕز یک خولک). ماخۆی

  وش ئیسپانیی بکارھنان، ئاخر ھر ئو دوو وششی دەزانین.

 نی لنوز زۆر جار بۆ ڕرکی برد، تومی بکمنتیش دەستی بۆ الیتکل

تاریکایی شقامکدا بکاریدەھنا. ئینجا ھمووی لچاوتروکانک قوما. 

وایزانی کوا کلمنت دەست بۆ دەمانچ دەبا. بازی دای سر » مالکین«

» کلمنت«کدا تختی کرد. ڕگت سر شینتکلمنت لنو تۆزوخۆی 

دا پیاوکلومبو تنر لس کورت بوو. ھوەھات، بکی لکی دەنگ

دیکش بازی دای سر. باسککی قو سری کلمنتی گرت و دەمیان 

ست. ئینجا فی يابر پبوێ لو ل کلومبوەی تپشت ندای

پشوە بۆی دەرچوو. ھر  ودرژیانکرد. شۆفرەکش سلفی لدا و برە

 کلومبنت و دەرچوونی تموتنی کلوان دەرکنک لنیا نیوخولت

  بوو.

  ۆ چند چرکیک دواتر، تومبلکی دووەمیش بدوایاندا ڕۆیشت.ب

دەستکی سووک ھر زوو دەست و پیکانی کلمنتیان بستنوە. 

کردەوە،  یککیش پارچ پڕۆیکی لدەمدا ئاخنی. عینککشیان لچاو

بن گوک لچاودانا. دەنگکی ڕەشی تاریکیان لیوە چاویلکبری ئىل 

ش يب ئمانی نڕاندی: "یک جووی دی بکی، کوژراوی!" ئو کلمنت

گوایڵ بوو؛ بۆ ڕی گڕانوە ھیچ خۆی نبزاوت. لو کاتدا 

ھستیکرد دوو دەست گیشتن سر ڕووتی پستی. ئوە دەستکانی 

بوون بدوای جشون برینکی ئایخماندا دەگڕان، ک » ڕافی ئیتان«

                                                           
124
  ماخۆ: خاوەن. 
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، یککیش ل الی دەستڕاستی زگی ھبوو. ئیتان لبن ھنگدا ھیبوو

ی کرد، ئویش سری بۆ لقاند. ئوان دەستی »مالکن«سیرکی 

  یکدیان گوشی. ئیدی ئایخمانیان بتواوی کوت بندەست.

ھرچندە ڕافی ئیتان ھستیکرد ھموو شتکی جوکردووە، بم 

وسا لی ئوە پکک پوا بردەبردوەبرد کوە بز ئوەدێ، تومی ل

سروودی جووە پارتیزانکان بوو، ک لکاتی شڕ دژی نازییکان 

ھر دووبارەی دەکردەوە: "ئم لرەین! ئم » ڕافی«دەیانگوتوە، 

  لرەین!"

تومبلک تیژ دەڕۆیشت، پاشان لپ وەستا و ھشتاش مکینکی ھر 

ی ور داری برزکرانکوژابووەوە. کلمنتیش نیدەزانی ئوە لب

 کابرایان ڕفاندبوو، دەبوای ک کلومبردوو تھ .یستی قیتارەکربب

چندین خولک بوەستن تا قیتارە دوورودرژەک تدەپڕێ. ئم ساتش 

کان کوشندەترین سات بوو لستی ئاژانری  بۆ ھبرلس

ک دەورەدرا، ئۆپراسیۆنک. ئاخر تومبلکیان ب چندین تومبلی دی

ھموویان ھر لبردەم بربستک وەستابوون. لدەرەوە گویان 

لدەنگدەنگ دەبوو، بم کلیمنت ل شونی خۆی ندەجوو. ھیچ 

 یر و نامۆ لکی سشت کرد کبینیان نکان تنتینییرجئ کیش لکام

ر، داری پشتی تومبل شیفرۆلتکدا درژکراوە. چند خولکک دوات

بربستی قیتارەک ھدرایوەو ھموو تومبلکانیش ب تیژی برەو 

  پشوە لخوڕدران.

 20:55 "ککی "بنکنشو ل کلومبردوو تو/ ھی ش

وەستان. کلمنت ھروەک پیاوکی کور ل نوانی ڕفنرەکانیدا 
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ن و بوو، ھندرای نوخانووەک. ئو ڕگر نبوو لوەی گرتبویا

پیاوەکانیش جلکانیان لبرداکنین. ئوان ب ئمانی فرمانیان 

بسردا کرد دەمی بکاتوە. ئویش گوایڵ بوو. ئوان 

دەگران، نبادا لبن  ژەھراویپشکنی، بدوای حبی  نناودەمیا

ددانکانی داناب. ھشتاش ھر چاویلک ڕەش تاریککانی 

بینی، بم ھستی بدەستک کرد لچاودابوون، ھیچ شتکی ندە

کوا جستکی دەپشکن و دەست ل جبرینکان دەدا. 

شارەزایک دەستکی گیاندە بن قۆی چپی و دەستی لو 

جبرین بچکۆلیدا، ک ھشتا شونواری ھر مابوو، ئوەش 

یک دوو ساڵ پشتر بوو، ئو کاتی ویستبووی ئو تاتووەی 

فسوکاتی خۆی ئن ربووە لSS.رێوە البەکان 

  لپک دەنگک ب ئامانی نڕاندی.

"قبارەی شپقکت... پوەکانت... ڕۆژو سای لدایکبوونت... ناوی 

  باوکت.... ناوی دایکت...."

ئویش ھروەک ڕۆبۆتک ب ئمانی برسڤدایوە. تنانت کاتی 

ییکت چندە؟ لیانپرسی: "ئایا ژمارەی سر کارتی حیزبی ناز

  بدەنگی لبکا اکاندا؟" ندەکرـ SSژمارەکت لنو 

 .٦٣٧٥٢. ژمارەی دیکش، ٤٥٣٢٦ -

 "ناوت؟" -

 یکاردۆ کلمنت."ڕ" -
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 دووبارە کردەوە. "ناوەکت/" دەنگک لی -

 ئویش ب ھلرزینوە: "ئۆتۆ ھنینگر." -

 "ناوەکی خۆت؟" -

 "ئدۆلف ئایخمان." -

ەنگییکی شکاند. "من دئینجا ھر خۆی ب ساتکی بدەنگی باکش بوو.

ئدۆلف ئایخمانم،" دووبارەی کردەوە: "من دەزانم کوتوومت دەستی 

ئیسائیلییکان. ھروەھا ھندێ عیبریش دەزانم، ل وارشۆ عیبریم 

  خوندووە..."

ئو ھندێ کۆپلی ل بایبل ب بیرھاتنوە و بۆ ئوانی گوتنوە، 

  ش لگیان بدوێ.ينکی گونجاودب گۆکر تدەکۆشا ب عیبری و

بم کسی دیک قسی نکرد. کوڕە ئیسائیلییکان ب حپساویوە 

  ڕامابوون. لیوە

  

  پیکک بۆ سدی بۆکر

ئیسریش لنو بۆینس ئایرسدا، ھر ل قاوەخانیکوە دەچووە یککی 

کرد و  دیک. درەنگی شو بوو، کات خۆی ب قاوەخانیکی دیکدا

 ژوور بوو. لی ھاتنر دەرکسک دانیشت و چاویشی لر کورسیسل

ھیکوە دوو کس ل پیاوەکانی خۆی بینین ھاتنژوور. ئویش لجی 

ب ببزەوە پیگوت: "دەستمانکوت. ئو » ئاھارونی«خۆی ھسا. 
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 دانا کخۆیشی دانی پر بوە و ھاستکرایی پشتکواوی ناسنامتب

  لف ئایخمان خۆیتی."ئدۆ

 دەبووای نووکدەرچوون. ھ کقاوەخان ریش دەستی گوشی و لئیس

بگڕابایوە وستگی قیتار، جانتاکی ھبگرتبا و بناوکی نووە 

چوبای ھوتلکی دیک ل بۆینس ئایرس. ھوای شو وشک و ساردبوو، 

رمای ببوو، سووکوا. دیاربوو سب پر بیاریدا ھبوو،  بکی لتای

بم ھشتا ھستیدەکرد ک زۆرخۆش. ئو بتنیا ب تاریکاییکدا 

ڕۆیشت، چژی ل ھوای ساردی شو وەرگرت، ھستی دەکرد لسر 

  زەوی ناڕوا، ھستکی مستبوون ک ھرگیز لبیری ناکا.

بۆ ڕۆژی پاشتر تومبلک ل کابین دارەکی کیبۆتی (سدی بۆکر) 

لچاو، ل تومبلک دابزی، ناسنامی  یاوکی الوازی چاویلکوەستا. پ

خۆی نیشانی پاسوانکان دا و ل ژووری خوندنی بنگۆریۆندا 

 وت. کابراکر بوو.»یاکۆڤ کارۆز«وەژوورکی ئیسکنزیک ی دۆست  

ب داود بنگۆریۆنی گوت: "ئیسر منی ناردووە. برووسکیکمان لو 

  ن لبن دەستماندای."پگیشتووە. ئایخما

پیرەمردەک بدەنگ بوو. پاشان لیپرسی: "کی ئیسر دەگڕتوە؟ من 

  پویستیم پی ھی؟"

 یشت کگر تستی پیاوەکانی، ئیسیرکردنی ڕووخساری پس ب

 وەزمز دتوم .نگکردنیانتی دند مایویاندا چنبوونی ئایخمان لھ

 ھر دیوارکی تنک بینیان بوو، ئیدی ئامانک لوێ بوو، ھنووک

پیاوەکان بو ھبوون ھستیان ب دەمارگرژی دەکرد، ھستیان دەکرد 
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خریکن بشنوە. ئاخر ئوان ڕانھاتبون ب دوای کابرایکدا بگڕن، 

ک ل چاوی ئواندا، ھمای ئھریمن بوو؛ ئو بۆ زۆر ل پیاوەکان 

، بکوژی باب و دایکیان، ھی براو خوشکیان بکوژی خزم نزیککانیان بوو

بوو، ھر ھموویشیان ل تونی مرگدا نقوومبوون. ئاخر چاودریکردنی 

ئایخمان واتای ئوەبوو بۆ بیست و چوار سعات مشووری بخۆن. ئوان 

نیاندەتوانی مووسی ڕیشتاشینیشی بدەن، دەبووای ھر خۆیان 

یک چرکش بتنیا جیبھن،  سروڕیشیان بۆ بتراشیبا، ندەکرا بۆ

نبادا خۆی بکوژێ، ئوان دەبوای لگیدا بوونای، تنانت بۆچونسر 

جشتبا. يئاویش بھھودیت نیسیاھو«ان ندەنا و » یشتی لچ

 و قاپ و دەفرانم ڕەتیکردەوە ئکانی ئایخمانی ئامادەدەکرد، بژەم

دادەخوارد. ھئایخمان نانی ت بوو. بشوا کریدا زاسوە بزبوونستی ق

ل قوژبنک دانیشتبوو، دژە بزوبوونوەکی خۆی » زڤی مالکین«

بوەدەردەبی ک لسر پڕەی دانیکی کۆنی ڕنونینام بۆ 

 کانیش کوانپاس .شی بیچمی ئایخمانی بکنمریکا، وباشووری ئ

بوون، بۆی بۆ  ھر بیستوچوار سعات دەگۆڕدران، ھموویان بتاقت

ھر یککیان ڕۆژکی پشووی پدان. دەی دەبا بو ئاوھوای ل بۆینس 

ئایرسدا پیاس بکن، ب مزەندەی ئو گڕان و سوڕان بنو ئو شارە 

گیانیان پدادەکاتوە و ب گوڕ و تینوە  گورەیدا بۆ چند سعاتک

 .ک"وە بۆ "بنکنڕدەگ  

بق مابوون، دەبوای خۆیان لو وت بگانیدا ئاخر ھشتا دە ڕۆژی ڕە

 مترین ھک بژیابان ل و ماوەیک ئجۆر ب دەبوای ،شاردابایح

بترسابان، چونک کمترین کمترخمی دەبووە مایی ئوەی پۆلیسی 
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تی بودەوکی نزاریرمند و شو پاشان گۆب دەنگ بنتینی برجئ 

  ب. دوادا

  

  نان بۆ ھتننخشدا

 و ڕۆژ ب شرە دانا، بنجپ ی بتاوحتاکی بژوور ئایخمانیان ل

تاک گۆپك ڕوناککرابووەوە. ئویش کسکی برئمر بوو، ھموو 

ڕنمایی پاسوانکانی جبجدەکرد. واپدەچوو خۆی دابت دەستی 

وو، ب» ئاھارۆنی«قدەر. تاک کسکیش ک قسی لگدا دەکرد 

دەربارەی ژیانی ئو بر ل گرتنکی لکۆینوەی لگدا دەکرد. 

ئایخمانیش وەمی ھموو پرسیارەکانی دانوە. ب ئاھارۆنی گوت، دوای 

 مان لزینی ئاتی ١٩٤٥بسایی کو ناسنامدۆلف کارل «دا، ئئ

ی ھۆبی کاڤالری ٢١ھگرت. پاشان خۆی ب لوتنانتکی پل » بارتی

SS  ناویکمان«بمپی » ئۆتۆ ئک ل نیشاندا کPOW  .گیرابوو

لکۆتایی جنگیشدا، کاتک ناوەکی وەک سرلیستی داواکراوەکان 

ورنبرگ کرا، ل ئۆردوگاک ھت. ھر بناوی پشکشی دادگای نی

ل (زل) ل ساکسۆنی خوارەوەدا  ١٩٥٠ئۆتۆ ھنینگر مایوە تا سای 

مان ساھ ل ک شی بکتنی ھت، ڕنتین ھرجرەو ئدا ب

  ئیتالیادا بوو، ڕوشونی ھتنی تاوانبارکی نازی گرتبووەبر.

نۆ سای بسردا تپڕین تا ل ئرجنتین خۆی دەرخست، ئمجارەیان 

ب کراسکی سپی، بۆینباخکی الر، چاکتکی زستان، چاویلکی دژەڕۆژ 

یان خۆیدەرخست. ئو چوار مانگ ل و سمکی قمی وەرزش
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ل گڕەککی دەرەوەی بۆینس ئایرسدا » جورمان«گرتووخانی 

بسری بردبوو، پاشان چوار مانگ ل مای دۆستکی ئمانی ب ناوی 

ژیا. ئوکات ورای بتنیا ل بۆینس ئایرس باربکا و بچت » ڕیپلر«

میل دووربوو. لوێ  ٦٠٠، ک شارکی بچکۆالنی نزیکی »توجمان«

لالین کاپری ک کۆمپانیایکی بیناسازی بوو کاری دەستکوت، 

ئوەبوو کار بۆ  ىدەگوترێ کۆمپانیایکی ڕووپۆش بوو، ئرککش

  نازیی ھتووەکانی ئامان بدۆزتوە.

 یلی ٤لپناوی ڕیکاردۆ ١٩٥٢ی ئنتینی برجی ئشدا ئایخمان ناسنام

 ل بۆلزانۆی ئیتالیا لدایکبووب، ست بوب و ب کلمنت وەرگرت، گوای

.ش میکانیکییپیش  

دا، ئایخمان ناوکی ساختی ١٩٥١ساک بر لو بروارە، لسرەتای 

بکارھناوە و نامی بۆ ژنکی ک ل نمسا بوو، ناردووە. ئو بۆی 

نووسیبوو کوا "مامی منداکان، ئو پیاوەی ک ژنکی پیوابوو 

 جرا لیبلیش دەستبڤ ".ڕاستیدا ماوە و ساغیشمردووە، ل

دەستختکی دەناستوە و ب کوڕەکانی دە ک مام ڕیکاردۆ، 

ئامۆزای باوک کۆچکردووەکیان، بانگشتی کردوون بکو بگن الی 

  ئو ل ئرجنتین.

ی دەزگخانمک پاسپۆرتکی قانونی بۆ خۆی و منداکانی دەرھنا. 

ھنی نازی ب پرۆشوە دەستبکاربوو، ھرزوو شونواری ڤرای ن

ڕەشکردەوە. کاتکیش لکۆتاییدا ئاژانکانی ئیسائیلی دەستیان ب فایلی 

"ڤرا لیبل: ل ئرشیفی ئرجنتینیدا گیشت، ئوەی بینیان، ھر فایلکی 

  بتاڵ بوو، پدەچو سابتوە.
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و ھرس کوڕەکانی، ھۆرست، دیتر و دا، ڤرا لیبل ١٩٥٢ل حوزەیرانی 

کالوس ل نمسایان شونبزر بوون. ل سرەتای تمموزدا بۆ ماوەیکی 

ی تمموزدا ٢٨ای ئیتالیا دەرھنا، دوای ئوە ل وکورت سریان ل گن

ناراوی بۆینس ئایرس. لک یشتنک ١٥گسواری قیتار ی ئابیشدا ب

  ».جمانتو«گیشتن وستگ تپوتۆزاویکی 

موشی پیرمان وای لنو کتبکی خۆیدا نووسیوە؛ » ڤرا ئایخمان«

"ھشتا ل یادەوەری خۆیدا ونی ئفسرە نازیی بجۆشکی 

س بن جلدیارە ل گرتبوو، کوەکانی يبازیرھکانیدا پکپۆشی 

چاوەڕی » توجمان«بریسکیان دەھات. بم ئو پیاوەی ک وستگی 

، تمنکی مامناوەندی ھبوو، جلکی سادەی لبردابوو، دەکردن

ڕووخساری بزڕکابوو و چرچولۆچیشی لپیداببون، دەربینی 

 ڕوخسارەکی دتنگ و بھواشیش ڕیدەکرد. ئاخر خۆ ئوە ھر

  ئدۆلفکی خۆی بوو."

ئایخمان بزارەک ب ئاستم دەناسرایوە. ئاخر الواز ببوو، سریشی 

وەوە، شویالگکانیشی بیکدا قووپابوون و دەموچاویشی ڕووتابو

 و بو بوو. ئکی ناسراوی ئتسخ دەستدابوو، کوای فیززلی لھ

بدەستبخۆداشۆڕکردنوە و پشو دیاربوو؛ تنھا لوە تنککانی 

  نیشانی دەقی و شتایتی پوەمابووەوە.

 دوای  نابووت بوو،» کاپری«دا، کۆمپانیای ١٩٥٣لئایخمانیش ب دەبوای

ئیشکدا گڕابا. سرەتا لگڵ دوو کسی نازیی دیکدا ھویدا 

جلشۆریک دابن، پاشان کاری ل کگیکی کروشک بخوکردندا 

کرد، دوای ئوە ل کارخانیکی شربتی ئاوی پرتقال کاریکرد. 
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ە، ڕیکاردۆ لکۆتایشدا و ب دەستگیرۆیی ڕکخراوکی نھنی نازییو

 نز لنی مارسیدیس بنجومرپرسی ئب نت بمز«کلداندرا. » سوار

 ئاشتیان دەکرێ باقی ژیانی ب ی، کوایو بر ئسوسا ئایخمان ھاتئ

  درژەی کشا. ١٩٦٠ی ئایاری ١١بسر برێ. ئم دۆخشی تا 

ان ب لو کاتی کوڕەکانی ئایخمان، نخۆشخان، میتخان و پۆلیسخانک

دوای باوکیاندا دەگڕان، ڕوویان ل ڕکخراوکی الوانی فاشیستی 

دا کرد، ئوانیش کوتن گڕان و سوڕان. بم ھرزوو »توکارا«

کوڕەکانی ئایخمان گیشتن ئو ئاکام، باوکیان لالین ئیسائیلیکانوە 

بنن، ڕفندراوە. ئینجا تکۆشان قناعت ب ڕکخراوکی الینگری نازی 

بکو دژە کردەوەیک بنونن، بوەی باوزی ئیسائیل بفنن و لالی 

خۆیانی گل بدەنوە تا ئو کاتی باوکیان ئازاد دەکن، بم لم 

ھویاندا سرنکوتن و ئرجنتینیکان ڕەتیانکردەوە، کارکی لو 

  جۆرە بکن.

یان ل الین ھاتوو حشارگک ئیسر ب پیاوەکانی گوتبوو، ئگر

پۆلیسوە ئاشکرابو، چی بکن. ھروەک ئیسر پیگوتبوون؛ ئگر ھاتبا 

و پۆلیس بسر "بنک"کی دادابا، ئوا دەبووای خرا ئایخمان نردرابا 

ژوورە نھنییک، ک لنو خانووەکدا دروستیانکردبوو. خۆ ئگر 

کیکی دیکوە رپۆلیس ماکی بپشکنیبای، ئوا ئایخمانیان ب دە

دەبردەدەر، تایبت بۆ باری ناکاو دروستیانکردبوو. دەبوای چندین ئاژان 

لگڵ ئایخماندا ھبن، لکاتکدا ئوانی دیک ھموو شتکیان دەکرد بۆ 

 کیش کیرچر سای ھبگرن، و کڕان و پشکنینگ وەی ڕێ لئ

  تووشی بن.
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ب، قسی ئیسر ئوەبوو: "خۆ بۆ ھر کسک ک لگڵ ئایخماندا 

 وا بری دادان، ئسوە و بی دۆزیکشارگر پۆلیس حگئ

کلپچک دەستی ئو ل ھی خۆت ببستوە و کلیلکش دوور فبدە، 

بم جۆرە ئوان ناتوانن تۆ ل ئو بکنوە. ئینجا پیان ب کوا تۆ 

وترین ان، ک داواکربرادەرەکت ئدۆلف ئایخما ئیسائیلی، ک خۆت و

تاوانبارە، گرتووە، بۆئوەی بیبن بردەم دادگا. ئینجا ناوی ڕاستقینی 

لگڵ ناسنام ساختکم و ناوی ئو ھوتلی  -ئیسر ھارل-من 

 وا دەبوان تۆ و ئایخمان بگرن، ئر ئگپۆلیس. خۆ ئ زیوم بدەنیدابل

  منیش بگرن،"

ایلبوو بگنامیک واژۆبکا، ک یک دوو ڕۆژ دواتر، ئایخمان ق

 وە ئامادەیندی خۆیڕەزامائببئیس توێ دادگایی بکرێ. يبردرل و ل

  بگنامکش بم جۆرەبوو:

"ئز، ئدۆلف ئایخمان، ک ل خوارەوە واژۆم کردووە، ب ئیرادەی 

ئازادانی خۆموە ڕایدەگینم: ھنووک ک ناسنامی ڕاستقینم 

 ە، پیلدەنم ک ھیچ دەرەتانکی دیک نماوەتوە ل ئاراستیئاشکرابوو

دادپروەریدا البدرێ. ئز قایلم بوەی بنردرم ئیسائیل و لبردەم 

 ک یشتنگتی لوەش مایم. ئکی پسپۆڕدا دادگایی بکردادگای

م بدرێ لبردەم دادگادا ڕگیاریدەریکی پارزەرانم پشکش بکرێ و 

ادەبم، بب ئوەی ڕاستییکان بشوندرن، بوەی ئو سانی ئام

کۆتاییم ل خزمتی ئاماندا، بوەی ک وەسفکی ڕاستگۆیانی ئو 

ڕووداوان بۆ نوەکانی داھاتوو بکرێ. من ئم ڕاگیاندراوە لسر 
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قایلبوونی خۆم دەردەکم. ھیچ بنکم پندراوە و ھڕەششم 

  ییدا و ل ناخوە ئاشتی بدۆزموە.ای من ئوەی ل کۆتلنکراوە. خواست

خۆ ئگر نشتوانم ھموو وردەکارییکان یادبکموە و کاتکیش 

 نامگم بوا داوادەکم، ئژون بشکان دەردەکڕاستیی

پیوەندیدارەکان و ئیفادەکان بخرنبردەست بۆ ئوەی تبکۆشم 

  ڕاستییکان بسلمندرێ.

  ایخمان،ئدۆلف ئ

  ."١٩٦٠بۆینس ئایرس، ئایاری 

  .ھبت ئم بگنامی ل ڕووی قانونیوە نیدەخوارد

  

  فۆکک گیشت

  ی پشنیوەڕۆ.١١، سعات ١٩٦٠ی ئایاری ١٨

ڕوڕەسمکی فرمی ل فۆکخانی لۆدی نودەوتی لنزیک تلئبیب 

االری سوپا، بڕوەچوو. چندین کاربدەستی پلبا، ب خودی سوپاس

 نتین لرجزی ئوری گشتی وەزارەتی کاروباری دەرەوە، باوبڕب

ئیسائیل ھاتبوون، ئو نردە ناوازەی ببینین ک برەو ئرجنتین دەڕوا، 

تا بشداری ل ئاھنگی سد و پنجاھمین سای سربخۆیییاندا بکا. 

ھفی، ک  فۆک "زەبالح بچرپک"ی ئل ئالیش لکاتی خۆی

ھندێ سرنشینی (ئاسای)یشی ھگرتبوون، ک ل فگکانی دیکدا 

  دادەبزین و سواردەبوونوە.
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 ڕۆما س ل وەکرد، کدەرکیان ب ،کۆکرنشینانی فس م لزۆر ک

 رنشینو سعات ئسواربوون. دوای دوو س دەنی دیکرنشینی مس

ل ئال و ب جلی یکپۆشی نویان بوون ئندامی تاقمی فۆکی ئ

دا دەھاتن و دەچوون. لڕاستیدا ئوان نلنوەڕاستی کورسی سرنشینا

 دا بوون بۆ یاریدەدانی ھاوکارەکانیان لگڕ ئاژانی مۆساد بوون، ل

بوو، ئو پیاوە » یھودا کارمل«بۆینس ئایرس. یکک لوان 

بوو. ئو سرکچی کپوویکی نایابی لگڵ سمکی تنکی ھ

ئو لبر  ىزۆیش ب گشتک شادمان نبوو. ئاخر دەیزان

بژنی ھکندییھرەمی. ربر ڕووخسارە دیارەکبکو لدراوە ب

یک دوو ڕۆژ پشتر بانگکرابووە نووسینگی برپرسکی، لوێ دوو 

ونی لسر مزەک بینی، یکیان ھی خۆی بوو، ئویدیکشیان ھی 

اسراو. ھردوو ونکش بیکدەچوون. کاتکیش پیگوترا، ک یککی نن

ون ھاوشوەک ھی ئدۆلف ئایخمان، ل شونی خۆی لرزی. ئو 

کاتش پیگوترا دەب بچ و ڕۆی ئو ببین، زیاتر ھلرزی. نخشی 

وەک ئندامی تاقمی فۆکوانی ئل ئال » کارمل«ئیسر ئوەبوو، 

رجئ تندریش بگمر ئبگرێ، ھی خۆی ھنامگنتین، ناوو ب

 کۆکو فشی نلکوە ئایخمان پھۆیوەی بتوانن ببۆ ئ نکاربب

زیڤ «ھگری پساپۆرتکی ئیسائیلی بوو بناوی » کارمل«بکن. 

  ».زیخرۆنی

ئیسر نخشی گڕانوەیشی ئامادەکردبوو. لڕی ناوبژیکارکی 

نداموە، بانگی ئناوی دیک نجی کیبۆتنشین بر بارھۆن«کی گمای «

کرد ک سردانی خزمکانی دەکرد ل بۆینس ئایرس. داوا ل مایر کرا 

 تڕەکی » بار گلۆریا«بچگ میترێ«ل وێ دوو پیاو »بارتۆلۆمل ک ،
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سر ڕنمایی يچاوەڕیان دەکرد؛ ئوانیش ئیسر و دکتۆر ئیالن بوون. ئ

یتوە مای خزمکانت، زەنگ بۆ دکتۆر لبدە و پ پدا ک: "کات دەگڕ

ب کوا تووشی ڕووداوکی تومبل بووی، بھۆیوە سرودت 

رت دەسووڕێ، دەڕشڵ بووە، سکوپکز يتھگشتی ب وە و بت

بووی. دکتۆریش دەستبج دەگات ئو دەرەنجام ک تۆ ل دەست 

نت نخۆشخان. ل سپدەی ھژانی مشک دەنانی و دەیوێ بتگی

ی ئایاردا، زەنگی بۆ لدەدەیتوە کوا باشتر بووی و دەتوێ ١٩

ڕيبگ کت دەدەنزی و کاغدەردەکر خۆشخانن وە ماڵ. ئینجا تۆ لت

  خانک لبن چارەسرکردندا بووی.شبوەی ل نخۆ

ۆ دکتۆر ئیالن بکورتی لکوت کتومتکانی دەردی مشک ھژانی ب

  بیانکرد.

ئینجا مایر بار گلۆریای جھشت و بگورەی ڕنماییکانی ئیسر 

 سووڕایوە. ئو لوێ ل نخۆشخان گورەکی بۆینس ئایرس داخل

 وە. لڕۆژان مای دەرکرا. ١٩بوو، س کخۆشخانن ی ئایاریشدا، ل

پاش یک سعات ل دەرچوونی، ئیسر بگنامیکی خستخانی 

بوو،  ـوە بوو، ئو بگنامی»مایر بارھۆن«ەست نا ک بناوی لد

 ل لومبڕووداوی ت وە لرکراوە و دوای چاکبوونچارەس گوای

نخۆشخانک ڕگدراوە بچتوە ما. بم جۆرە، ئگر ھاتبا و 

پلکشکردنی ئایخمان وەک ئندامکی تاقمی فۆکوانی ئل ئال بۆ 

ی نگرتبا، ئوا ئیسر دەیخست سر نقالیک و ناوفۆکک سر

 کخۆشن وەی گوایب ،کۆکو فن شایر بارھۆن ڕایدەکناوی مایب

  تووشی مشکھژانکی کوشندە بووە.
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  ی ئایار.١٩

ئو ئوارەی فۆکی ئل ئال ل فۆکخانی بۆینس ئایرس نیشتوە. 

ەوە، جووە پرۆشکانی پۆتۆکۆلی فرمی وەزارەتی کاروباری دەر

خۆجی و مندان ئایکی بچکۆی شین و سپیان ھگرتبوو ل ھر 

  دوو الی مافوورە سوورەکی دەروازەک بڕیز وەستابوون.

ی فۆکوان و »زڤی تاھور«دوو سعات دوای ئوە، ئیسر لگڵ 

 ئندامکی ئلئالی جبجکار دوا و کاتی ھفینی فۆککیان دانا:

  ی ئایار.٢٠نیوەشوی 

ئیسر نخشکی خۆی خستڕوو. دوای تاوتوکردنکی کورت، 

: ئایخمان وەک ئندامکی تاقمی فۆکک قایلبوون Aئوانیش ب پالنی 

 .خۆشیشن گوای کۆکناو ف تنرھودا کارمل«بھو » یوەی لش ک

 ی گۆڕاوە و بووەتکر زوو جل و ناسنامخرۆنیزیف زی«دەکا ھ« ،

ساختکاری » شالۆم دانی«ئل ئال لنو تیمکی مۆساد،  ىڕنون

تیمکش بگنامکانی والکردبوون ڕک لگڵ ئوەی ئایخماندا بتوە. 

 ش درایی نونامگویش » کارمل«بئ نزۆر ناخای یگوترا، کو پ

  ل ئرجنتین دنندەر.

ھنگکی لھاتبوو. دوای ھفتیک ل ئو ئنگۆرەی "بنک"ک وەک کوورە 

چاوەڕوانی ھراسان، ئاژانکانی مۆساد کوتنوە جوو و ب توژم و 

گوڕ ھاتنوە. دەرزی سکردن ل ئایخمان دراو خوکی قووی لکوت. 

و  ئاژانکان وریایان کلوپلکانی ماکیان ھگرتوە. ئامر
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ی جۆراوجۆریان لرەستک ھ بار کو یوێ الیانبرد. ئوەشاند و ل

ی بسر خانووەکیان ھنابوو، وەک جاری جارانیان يگۆڕانکاری

 الیو ڤی ئڕۆ ب ئاماژەب وە کشتھدانکیان تکردەوە. ھیچ شتل

 و لو ھشت ڕۆژەی ڕابردوودا. ل چند سعاتکی کمدا ھمان کار

  ک کران.دەرھق خانوو و ئپارتمانکانی دی شکردەوە

  

 ی ئایار.٢٠

ئیسر بۆ دوایین جار ھوتلکی بجھشت، ھگبکی خۆی پشکنی و 

تاکسیکی ڕاگرت بیگینت وستگی قیتار. ئینجا دەستی بھمان 

گڕان و سووڕان بسر قاوەخانکاندا کردەوە. دەبووای یکم جار 

ەکاری نخشک پیاوەکانی ئل ئال ئاگاداری بکنوە و بیکوە ئاماد

  بکن.

 ری بر بۆ پشکنین سبوو. ئیس وەڕۆژدا دوا قۆناغی کردەوەکن ل

دوو قاوەخاندا کرد و دەستی دای ھگبکی، لووە ب تاکسیک برەو 

فۆکخان بڕکوت تا سرپرشتی ئۆپراسیۆنک بکا. ئو بنو 

ڕا، جک دەگنشو دا، لدەمی لدا قکرمینالی تکرماندەیییی ف

بیندا گڕا، ل کۆتاییدا  لجگیر بکا. ئو بنو دوکان و شونی بلیت

وە. ل دەرەوە ھوا زۆر يکافتریای کارمندانی فۆکخانکی دۆزی

ساردبوو و کافتریاکش پی کارمند و تاقمی زەمینی فۆکخان و 

شت کافتریاک موویان ھاتبوونین بوون، ھوە و تاقمی فرم بخۆنکی گ

 کنخۆش بوو. شور دیی و سووکیش بخۆن. ئیسرپکی سخواردن
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نموونیی بوو. کس تبینی ئوی ندەکرد، کسیش ئاگای لو نبوو 

 ک بر وەستا تا کورسیڵ پیاوەکانی دەکا. ئیسگژ لڕاو لپ ئاخۆ ب

خاکی تاڵ دەب، ئیدی لووە سرپرشتی دوایین جووی لسر 

  ئرجنتینیدا کرد.

  

  بخربی، ئل ئال

 9:00 .ک ئامادەبووموو شتدا، ھکتالمس ما و/ لی ش

سری ئایخمان شۆرابوو، ڕیشی تاشرابوو، جلی یکپۆشی ئل 

 رکرابوو، لبناوی  گیرفانیشیئالی ل ک بیزیڤ «ناسنام

ت داندرابوو. دەموچاویشی وا لکرابوون، تنان» زیخرۆنی

 و دوو ل وە. دکتۆرەکیدەناسیی خۆیشی نکوڕەک

 کل ئالیان پۆشیبوو. پزیشککپۆشی ئرگی یکانیش بئاژان

دەرزیکی وای ل ئایخمان دابوو، نگات حاتی خولکوتن، 

تاریکبوون و تکبوونی ھستکان. ئو  بالم حاتی برچاو

ھبوو، بم  توانای دیتن و بیستن و تنانت ڕۆیشتنیشی

نیدەتوانی قس بکا، ھروەھا ب باشیش لوەی ل دەوروبری 

 ڕوویدەدا تندەگیشت.

ش برگی یکپۆشی ئل ئالی کردبووەبر. ل پشتی »ئاھارونی«

سووکانی تومبلک دانیشت و ئاژانکیشی ل تنیشت دانیشت. ئایخمان 

ئاژانکی دیک. سلفی  ل کورسی پشتوە داندرا، ل نوەڕاستی دکتۆر و

 .جوو وتدرا و کل کلومبت  
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 ن لڕمھ کی بلھوت ل لی دیکومبمان کاتیشدا دوو تھ ل

ناوەڕاستی شاردا دەرچوون. ئو دوو تومبالن ھر بڕاستی تاقمی 

ۆکوانی ئل ئال بوون. گشتی ئوان ب وردی و کتومت ھاوزەمانبوو ف

  رەوپشوەچوونی تومبلکی ئاژانکانی مۆساد.لگڵ جوو و ب

ل شونی خۆیشی، لو شونی سرپرشتی ئۆپراسیۆنکی دەکرد، 

 رمانی بوە. فئاگاداردەکرای کڕەوت ک لدوای خول ک لر خولئیس

پیاوەکانی کرد، جانتاکانیان بگینن فۆکخان. ئاخر ئو مشووری 

 کریی ڕاکردنی ھگڕ خشر نگم ئپیاوەکانی خواردبوو، ب ل

سرەکییک ب ب گرفت ڕۆیشتبا، ئوا ھر ھموویان ب فۆکی ئل 

ئال دەگڕانوە وت. شالۆم دانیش، ل شونک ک زۆر ل ئیسرەوە 

 ک کبواردەقۆڕاند. ڕردەمی ھی بکقاوە ڕەش بوو، کوپدوور ن

بوو لوەی ئو کسی لسر مزەک بتنیشتیدا ڕەتبوو، بئاگا

دانیشتووەو قاوەک دەخواتوە، دەبووای زۆر شت ڕکبخا: ئو تاقیگی 

ساختکاری لبرچاوی ھمووان بوو؛ خریکی ئوەش بوو پاسپۆرتی 

ئاژانکانی مۆساد چاکبکا، ئو ھموو مۆرانی لدان ک ڕگی 

  تپڕبوونیان بدرێ.

 11:00 ک لو/ پیاوری ی شبیدابوو. خر پنیشت ئیست

دای، کوا ھموو تومبلکان، ھی مۆساد و ھی تاقمکی ئل 

 کان و للومبرا چووە الی پارکی تر خیشتن. ئیسئال گ

 گیشتنی تومبلکانی ئل ئال دنیابوو. ئندامانی تاقمک ک و

ی بشداری شتکی نائاسای بدەنگ بوون. ئوان ھستیانکرد،

 یان لمنی گوھوان بئ .شیاندەزانی چییم نن، بدەک
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ڕنماییکانی ئیسر گرت و ھیچ پرسیاریشیان لنکرد. ئیسر 

چووە الی سھمین تومبلیش، ئوەی ک ئایخمانی ب گژی 

لنو دوو ئاژانکدا بوو. پیگوتن: "دەی بۆن، بھیوای بختکی 

 باش!"

ب کلومبت ر سنی ھوە شوڕایر گشدا ئیسو کاتوتن، لکڕ

خۆی. کاروانی س تومبلک گیشت یکمین بربستی فۆکخانی 

ئرجنتینی؛ فۆک ئیسائیلییکش ل ڕارەوی دەستنیشانی خۆی 

!" سو، ئل ئالڕاگیرابوو. یک ل ئیسائیلییکان ب کیفوە پیگوتن: 

اسینوە، لڕاستیشدا لاھاتبوون ک پاسوانکانیش ئوانیان ن

 کیان لتی چاوکش ن و دەچن. بدا دوب کان ڕۆژانائیلییئیس

سرنشینکانی ھر س تومبلک کرد، ھموویان برگی ئل ئالیان 

لبردابوو. سرنشینکان دوو ل تومبلکان گۆرانیان دەگوت، 

تکدا ل تومبلی سھمدا ل پدەکنین، ب دەنگی برز دەدوان، لکا

  خۆیان خویان لکوتبوو. ىشون

 کۆکرەو ڕووی فب کلومبت ر سوە و ھدرایھ کگداری زا

ی تومبلکانیان کرانوە و دە دوازدە کسک ب جلی دەرگڕگدران. 

ی فۆکک چوون. ئایخمانیان دەرگیکپۆشییوە بیکوە برەو 

ۆیان گرتبوو، بھۆی ئوانی ل دەوروخولیوە بوون، ھر لنوانی خ

گرتبوو، کۆمکیان کرد تا ل  125دیارنبوو. دوو ل پیاوەکان پیلیان

و ل  پیژەکانی فۆکک سربکوێ، ئینجا لسر کورسی الی پنجرە

م دایاننیشاند. دکتۆرەککر  کالسی یسی ئاسایش بو دەست

                                                           
125
  پیل: شان، باسک. 
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ئو دابشبوون، وا خۆیان نیشاندا گوای کورسییکانی دەوروبری 

خویان لکوتووە. خۆ ئگر ئفسرانی فرمانگی کۆچبری بن و 

چاو ل ناسنام و کاغزەکانیان بکن، ئوا پیان دەگوترا کوا ئم 

بوون ک سانو کئ فتی دووەمدا کاریان کردووە،  پیاوانش ل

  فینی داھاتوو ساز و ئامادەبن. پویستیان ب سرخوشکاندنک تا بۆ

 11:15 ی لکر کورسیوە سڕایر گو/ ئیسی ش

 ب الحی "زەبوەی جورینئاماژەی ل ی لدا، گوکافتریاک

چرپک" بوو. فۆکک ل ترمینالکی خۆی وەستابوو 

ی ھفینی دەکرد. ئینجا ئیسر دەرگچاوەڕی کردنوەی 

ەرچوونی فۆکخانک ڕۆیشت و بخرایی برەو ھۆی د

سیری دەوروبری خۆی کرد. ل گۆشیکی نامۆدا پیاوەکانی 

 ریش بالی جانتاکانیان وەستابوون. ئیسخۆی بینین، ل

سووڕایوە، ک دەگیشت ھر ئاژانک، دەیچرپاند: "بۆ  دادەوریان

سواری فۆکک ب." ئوانیش ب وریاییوە ڕۆیشتن و خۆیان 

ە ھی کۆنتۆکردنی پاسپۆرتکان. ھموو پاسپۆرتکانیان گیاند

کارەکی خۆی بباشترین شوە » شالۆم دانی«ئامادەبوون. 

 ڕاییکردبوو.

 11:45 ران والی پۆلیسی کۆچب ب شک بب کو/ دەستی ش

گومرگدا ڕەتبوون، ب دەروازەی تایبتی چوون الی دەروازەی 

وو دەستی دای جانتاکی برەو فۆکک. ئیسر دوایین کس ب

خای پشکنینی پاسپۆرت ڕۆیشت و ئینجا برەو الی دەروازەی 

 فۆکک، ب گیشتنی ئو، دەستبج ب جوو کوت.
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 0:00 ویو/ شر  ٢٠ی نیوەی شس٢١ل کۆکی ئایار ف

وەستندرا. لڕی بورجی چاودرییوە فرمانی دواخستن درا. 

کوتن دڕاوک. تۆبیی شتک ڕوویداب؟ ئاژانکان ھموویان 

تۆبی لدوا ساتدا ئاماژەیک ب پۆلیسی ئرجنتینی دراب؟ 

تۆبی فرمانیان پبکن بگڕنوە؟ بم دوای چند خولککی 

کم ل دڕاوک و لکۆتاییدا ڕگی فینی فۆکک درا. 

ی (ڕیۆ دە فۆکی "زەبالح چرپدارەک" بسر ئاوی زیوین

 الپاتادا) ھفی. ئینجا ئیسریش ئاھکی پدا ھاتوە.

  

  بکموە..." "من دەب کنست ئاگادار

  

ی ئایار. سر ل بیانی زوو، فۆکک ل فۆکخانی لۆد ل تلئبیب ٢٢

  نیشتوە.

سر برەو ئۆرشلیم يپنجا خولکی بیانیشدا، ئ و ت نۆال سع

یکسر برەو » ئیسحاق ناڤۆن«ۆن، ڕۆیشت. سکرتری بنگۆری

  نووسینگی سروەزیری برد.

  بنگۆریۆن ب دیتنی ئیسر سرسام بوو. "کی گیشتییوە؟"

 "دوو سعات دەب. ئایخمانیشمان ھناوە." -

 پرەمردە لیپرسی: "ل کوی؟" -



169 
 

"لرە ل ئیسائیل. ئدۆلف ل ئیسائیل، ئگر تۆ پسندی  -

 دەستی پۆلیسی دەکم."بکی، ڕاستوخۆ ڕا

سان وبنگۆریۆن کمک بدەنگ بوو. ئو وەک ھندک ل ڕۆژنامنو

و نویانکردەوە؛ ئقاقای يب ش دایوتووانرکس ی گریان، نمپ دای

پکنین. ھروەھا ئیسریشی ل ئامز نگرت، ئو ھیچ ھستوسۆزکی 

  نیشان ندا.

 یخمان؟ چۆن ناسیتوە؟"لیپرسی: "ئایا تۆ دنیای ک ئو ئا -

سرسامان ب ب وەمی دایوە. وردەکاری پوەرە  شئیسری

ناسینوەکانی بۆ بنگۆریۆن باسکرد ک چۆن ئایخمانیان پناسیوەتوە، 

ھروەھا خودی ڕفندراوەک ب پشۆکاویوە دانی بوەدانا ک خۆی 

ئاسوودە نبوو، ئدۆلف ئایخمان. بم ھشتا پیرەمردەک ب تواوی 

 کی دیکنگاوبدا ھیچ ھگوەی ڕر لب .س نییوەندە بیگوت ئپ

بندرێ، ویستی یکک یان دوان، لوانی ل نزیکوە ئایخمانیان دەناسی، 

 ،نیا بد دسد لو خوازیاربوو سوە. ئرمی بیناسنف بیبینن و ب

کی خۆی نشیدەویست بر لو دنیابوون یک وشش ب حکومت

 .ب  

ئینجا ئیسر ستافکی خۆی بانگی نووسینگکی کرد، بکو ب دوای 

چند کسکدا بگڕن ک ل نزیکوە ئایخمانیان بینیب و بیناسنوە. لو 

 شداکاتدەرەتان ڕابردوودا ب ل وە کائیلییان دۆزینوان دوو ئیسئ ،

. ئوان بردران ئو شونی ئایخمانیان ل نزیکوە بینیبوو و دەیانناسی

  ئایخمانی تدا بندکرابوو، قسیان لگداکرد و ب فرمی ناسیانوە.
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 ک لیشتخانچ ائیلی خۆی بکی ئیسرتنیوەڕۆدا، ت پاشان ل

فرانکفۆرتدا کرد و چووە سر مزک، ک لوێ پیاوکی سرسپی، 

وو. تترەک ب کابرا پدەچوو ھندێ گرژ و وروژاوب، بتنیا دانیشتب

، ئستا ئدۆلف ئایخمان لبن »باوەر«دانیشتووەکی گوت: "بڕز 

یان ئیسائیل. لئان و ددەستماندای. پیاوەکانمان ئویان گرت و بر

  ساتیشدای سروەزیر لبارەی ئوەوە ل کنست لدوانک بدا."

ی خۆی ڕەنگی بزڕکا و لج» باوەر«قسک ب قووی کاریتکرد، 

 ناوونیشانی ئایخمانی ل و پیاوەی کرزین. ئکانی لسا. دەستھ

پیاوە نبووای، لوانبوو ھرگیز  ئرجنتین دای مۆساد، ئگر ئو

ئایخمان نگیرابا، نیتوانی جوی خۆی بکا. دەمودەست دای پمی 

  گریان، شانی ئیسائیلیکی گرت، باوەشی پداکرد و ماچیکرد.

ی دوای نیوەڕۆ/ ل کنست دانیشتنکی کراوە بوو، 4:00ت سعا

.ککۆی دوانر سبنگۆریۆن چووە س  ،لگیرانکی ڕوون و شدەنگ ب

 نم کیست ڕابگکن ب ندەوە: "من دەبکی خودوانل کورتی دەزگ

ئاسایشی ئیسائیل ھر تازە دەستیان بسر گورەترین تاوانباری 

رکردە نازییدا گرتووە، ئڵ سگی لسو کدۆلف ئایخمانیان گرتووە، ئ

نازییکانی دیک برپرسیار بوو لوەی پیان دەگوت "دوا چارەسر"، 

وات قکردنی شش ملیۆن جووی ئورووپی. حای حازر ئایخمان لرە 

ل ئیسائیل دەستبسرە. بم زووان ل ئیسائیل بگورەی قانونی 

  وکارەکانیان دەدرت دادگا."تاوانی نازییکان و ھا

وشکانی بنگۆریۆن وەک ھدم و برووسک وابوون، تڕدەستان بووە 

 واو ھوە ئرسامی و خۆشییس ورە. ئیدی بکی زۆر گزانڕپچ
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ی دانیشتنکی کنستدا، يلکۆتا ل کنست و ل جیھاندا بوبووەوەوە.

ی دەستنیشانکراوی حکوومج ل ک کی پیاوکر کورسیستدا بوو، ل

کم ڕووخساری ئویان دەناسییوە. ئویش خۆی  خۆی ھسا. زۆر

  بوو، ئیسر ھارل بوو.

دۆلف ئایخمان لپریلی١١دادگاییکردنی ئدو١٩٦١ ی ئوە، سدە  دا کرای

کس ل ڕزگاربووانی دەستی ھۆلۆکۆست گواھینامی خۆیان لسر دا. 

تر پاشخانی خۆی ھندابۆوە، باسی ھندک لوان، ھرگیز پش

ڕابردووی خۆیان نکردبوو، کچی ھنووک سربردە سامناککی 

 وەکتواوی نوەی تھاتبوو، وەک ئوایل کوە. رەوشایخۆیان گ

 وەی بانگ یان لڕادیۆوە نووسابن، گو دا بککاتی دادگایکردنل

دەرەکان دەگرت. حاتک سوێ و سامناکی چیرۆکی مرگساتی گواھی

گیدۆن «وەک ئوە وابوو، سرجم گلی جوو لگڵ داواکاری گشتی 

ونوەی تاوانباری وبووبڕوویکانگیر بن، بۆ ناسینوە و ڕ دا»ھانوسر

  ملیۆن قوربانییک بکن. ششنازی بوەی نونرایتی ھر 

 ری١٥لمبردادرا. دابیشدا ١٩٦١ ی دیسسرگی بیاری م وای

تھچوونوەشی لالین دادگای باوە پوچکرایوە و داوای 

ڕەتکرایوە. » ئیسحاق بن زڤی«لخۆشبوونیش لالین سرۆکی وت، 

ییکی خۆیدا، پیاوە تاوانبارە حوکمبسردادراوەک نئیدی ل چاوە زیندا

یک دوو کورت نامی بۆ خزانکی نووسین و نیو بوتیشی ل شرابی 

ووری کارمل ھقۆڕاند. لسروبندی نیوەی شویشدا، کشیش س

ساییک چووە ژوری ئایخمان، پشتریش دەرفتی ئوەی ھبووە انائ
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لگیدا دابنیش. بم ئمجارەیان ئایخمان پیگوت: "ئمشو من ئینجیل 

  لگڵ تۆدا ناخونموە. کاتی وام نیی ل دەستی بدەم."

ی ھاتدەر، بم میوانکی چاوەڕواننکراوی کشیشک ل ژوورەک

  بوو.» ڕافی ئیتان«لوەژوور ئایخمان کوت، ئویش 

ڕفنرەک لبردەم پیاوە حوکمبسردادراوەک چقی، ک جلکی بۆرەی 

ھیچی نگوت. ئایخمانیش » ئیتان«کای زیندانیانی لبردابوو. 

رم دوای من نۆرەی تۆش تماشایکی کرد و ب ئمانی پیگوت: "ھیوادا

".ب  

ئینجا پاسوانکان ئایخمانیان بردە ژورکی بچکۆالن، ک دیاربوو 

 كیش لتک داندرا و پیژەیر پسو لدارەدان. ئسکرابووە ژووری ل

بنمیچوە شۆڕببووەوە، ل ملی کرا. دەستیکی کمیش ل کاربدەستان، 

یاندرا لگک ڕنووسان و پزیشکدا ڕۆژنامکدارەدانسکاتی ل

 ریتی نازیانرەی دابونگوب ،و بکانی ئدوا وش یان لئامادەبن و گو

 ...خودای وە... من ژیام، باوەڕیشم بکدی دەبینینگوتی: "دیسان ی

  برئمری قانونکانی جنگ و دسۆزی بیداخکم..."

تنھا  دوگمیان داگرت،دوو ئفسری پۆلیس لپشت شاشکوە دوو 

ان پیژەکانی برپی ئایخمانی الدەدا. ھیچ کام ل دوو ھر یککیشی

ئفسرەکان نیاندەزانی کام دوگم ھی کۆنتۆلکردن، بم جۆرە ناوی 

لسدارەدەرەک ب نناسراوی مایوە. ڕافی ئیتانیش کردەی 

نی لسدارەدانی نبینی، بم گوی ل دەنگی تپی ھاتنخواری پیژەکا

  بن پی ئایخمان بوو.
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دوای ئو، ترمی ئایخمان ل فنیکی ئلمنیۆم ل حوشی زیندانکدا 

سووتندرا. یکک ل ھوانرە ئمریکییکان نووسی: "دووککی ڕەش 

ئاسمان ھچوو. کس ھیچی نگوت، بم ئوە شتکی نکردە  برەو

  یادنکرتوە..."» ئاوشویتز«بوو، ک سووتاندن و توونی مرگی 

 وێ و لیان دابکوەی زەردەی بر لک بمی حوزەیرانی ١ئیدی ک

دا، بلمکی خرای پاسوانکانی کناراوی ئیسائیل ل ئاوە ١٩٦٢

ھرمیکی ئیسائیل تپڕی. ک ل ئاوی ھرمی ڕەتدا، مکینکی 

و، ئفسرکی گی سرئاوکوتبونکوژاندەوە، لو کاتی بلمک ببدە

  پۆلیس، خۆمشی ئایخمانی فدای نو ئاوی دەریای سپی ناوەڕاست.

با و شپۆلکانی دەریا باقی پاشماوەی خۆمشی کابرایان پرتکرد، ئو 

پیاوەی بیست ساڵ پشتر ب دخۆشییوە جاڕی دابوو: "من ل گۆڕیشدا 

  و قکران."ملیۆن جو ششب پکنینوە باز دەدەم، دخۆشم بوەی 

ش ک دایک نخۆشکی ل ئاویلکدابوو، بیری ل »زڤی مالکینی«

 کانی دەکردەوە، بیری لکانی »فروما«خزموردیل ی خوشکی و مندا

دەکردەوە، ئاخر ھر ھموویان ل ھۆلۆکۆستدا فوتابوون. بۆی چووە 

تۆی  الی پیرەدایککی و چرپاندی بن گوی: "دایک، من ئایخمانم گرت.

  کرایوە."» فروما«

بوو، ھر ب سرتوە پیگوتوە: "کوڕم،  پیرەژنکش ک لگیاندا

  ."دەمزانی تۆ خوشککت لبیر ناکی
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  ئرێ یوسل ل کوی؟: بندی حفت

 

ل کاتکدا ئیسر، ئاژانکانی، ئایخمانی دەستبسر ل خانوویکی 

ۆکی بریتانی "زەبالح سالمتی بۆینس ئایرس ل چاوەڕوانی ف

ل ئیسائیل ب  ڕامسادبسرتک" بوون ک ل تلئبیبوە ھدەستا، 

 و دەنگۆیانیاریدابوو لر برقاڵ بوو. ئیسس کی دیکۆژەیپ

بکۆتوە کوا تاوانبارکی دیکی نازی ل ھمان شارەکدا ب، ئویش 

و؛ ئو دکتۆرە "فریشتکی مرگ" بو» جۆسف منگل«ناوی دکتۆر

دوەزمیی ب کۆ سیری ئو کاروان جووە دەستبسرانی سر 

شۆستی وستگی قیتاری ئاوشویتز دەکرد، بۆئوەی ساغکانیان بۆ 

بگاری بنرێ و لڕو و الواز، ئافرەت و منداڵ و پیرەکانیشیان بۆ تونی 

ەقی و ببوە ھمای د» منگل«مرگ، بۆ ژوورەکانی گاز ڕەوان بکا. 

. ل دوای جنگدا ئویش بزربوو، 126»ڕایخی سیم«شتوھاربوونی 

.نتین برجئ ری زۆر بوو لگئ  

سر ب خانوادەیکی دەومند بوو. لو کاتی ئو ل » مینگل«

حشارگدا بوو، خانوادەکی پشتگیری دەکرد، بە پارەی زۆریان بۆ 

دنی بە پارەکان کوتن، دەنارد. ئاژانکانی مۆساد ب دوای ھنار

سرکش بوو؛ لگڵ ئوەشدا » بۆینس ئایرس«سروسۆراغکش تا 

ھشتا ئوەندە دووربوو، نیانتوانی بیدۆزنوە، ل سروسۆراخکردنی 

  دا شکستیان ھنا.»مینگل«

دا، کمک ١٩٦٠بم ئم جارەیان ئوان بختیان ھبوو. ل ئایاری 

 فۆکخانی بۆینس ئایرسدا بنیشتوە، برلوەی فۆکی بریتانیا ل

                                                           
126
  ر لتی ھیتلمانی بۆ دەسی ئ١٩٤٥تا ١٩٣٣ناوە باوەکوەرگ .  
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ئاژانکانی ئیسر ناوونیشانی منگلیان دۆزیوە. پیاوەک ل بۆینس 

ئایرسدا و لبن ناوی ڕاستقینی خۆیدا دەژیا! دیاربوو لوە دنیا بوو، 

 ل کر یو ڕاوەدوو ناندرێ. ئینجا ئیس ردا نییسقی بس ھک ک

نارد تا ناوونیشانک » زڤی ئاھارونی«ۆی، باشترین لکۆلرەوەکانی خ

ل ما نبوو. » مینگل«پشتاست بکاتوە، بم ئوێ ڕۆژێ 

 ک دوو ڕۆژ دەبی یکئاھارونی گوت؛ مینگل و ژن یان بکدرواس

ماکیان جھشتووە، بم زۆر ناخاین، دەگڕنوە. ب شادمانییوە 

و پیگوت: "دەی چاودری ئو پیاوە  یشی کرد»ڕافی ئیتان«ئیسر بانگی 

دەگڕتوە، ئویش دەڕفنین و » مینگل«بکن و ببن سایی. کاتکیش 

  لگڵ ئایخماندا دەیبینوە ئیسائیل."

زۆر » ئایخمان«ئمی ڕەتکردەوە. ئاخر ئۆپراسیۆنکی » ڕافی«

بوو ب ئیسری گوت؛ ئم » ڕافی ئیتان«ئاۆزبوو. ئم قسی 

پیاو ۆکف وین و بربکس یکی باشیشمان ھتکمان گرتووە، دەرف

بیبینوە ئیسائیل. بم ئۆپراسیۆنکی دیک بۆ گرتنی دووەمین کس، 

 تخۆیدا دەبخۆی ل مزۆر زیاد دەکا. ئ کییرچترسی سم

  ھیکی کوشندە.

پشنیازی » ڕافی«ل ئاکامدا ئیسریش دەستبردار بوو، بم 

جگرەوەیکی دیکی خستبردەم: "خۆ ئگر تۆ ئایخمانت گیاندە 

ئیسائیل و تا یک ھفت ھواکت ب نھنی ھشتوە، ئوسا 

  یشت بۆ دنم."»مینگل«

 ئیسریش لیپرسی: "چۆن ئم کارە دەکی؟"  -

پارزراومان بۆ ئۆپراسیۆنکی "ئم ھشتا یک دوو مای  -

دا ھن، ک ھیچ کس نایزان. لگڕێ با ئایخمان ل بۆینس ئایرس

 ی، لک تۆ ئایخمان دەبوە. کاتننر بموەک خۆیان ھ وانئ
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گڵ ڕگائیل، من لوە بۆ ئیسڕانو » زڤی مالکین«ی گ

دا ڕوودەکین وتکی دراوسی ئرجنتین. »ئاڤراھام شالۆم«

 تۆش دەگیت ئیسائیل و ھشتا ھواک ب کس نای،

کسیش نازان ک ئم ئو کارەمان کردووە و کسیش بدوای 

 مپاشان ئ .ناب مر ئسڕێ و چاوی لدا ناگمئ

 گرتمان ل وە بۆینس ئایرس و مینگلیش دەگرین. کینڕدەگ

ماکی ئارام دایدەنین و دوای یک دوو ڕۆژ ئویش دنینوە 

 ئیسائیل."

ۆککیش فر قایلبوو. کاترەو ئیسوە بئایخمان ناو بریتانیا بی ب

پایتختی وتی » سانتیاگۆ«ئیسائیل فی. ئیتان و مالکینیش برەو 

ئگر ڕفاندنی  127چیلی دراوسی ئرجنتین فین. ئوان ب تمابوون

ئایخمان ھر ب نھنی بھنوە، دوای ڕۆژک یان دووان بگڕنوە 

  بخن سرپ. ئرجنتین و ئۆپراسیۆنی مینگلیش

بم بۆ بیانیکی ھموو میدیای جیھانی بسر در و مانشتی 

گورۆن گورۆن ڕایانگیاند؛ ئیسائیلیکان ئایخمانیان ل ئرجنتینوە 

ڕفاندووە. دەبوای ڕافی و برادەرەکانیشی پۆژەکیان ھبوەشاندبایوە 

  و بگڕابانوە ئیسائیل.

 ڕافی ئیتانی ڕاگیاند، داوای ل بنگۆریۆن ب» ئیسر ھارل«پاشان 

کردبوو ک گرتن و ڕفاندنی ئایخمان بۆ ماوەی یک ھفت ب نھنی 

بھنوە، بم پیرەمرد ڕازی نببوو. دەگوترا بنگۆرین وای ب ئیسر 

گوتب: "ئم ناتوانین ئو نھنیی بۆ ھفتیک بھینوە. بیارم داوە، 

  ، کنست ل گرتنک ئاگادار بکموە."ئم دوای نیوەڕۆی

                                                           
127 ب مابوون: بنیازبوون. ت  
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ئیدی گرتنکی ئایخمان ئاشکرا کرا و بم جۆرە ئیسائیل دەرفتی 

 کان لرە تاوانبارە سادییھ سک ک لکنان و دادگاییکردنی یھ

  مژوودا لدەستدا.

ھر کمک دوای ئاشکرابوونی گرتنی ئایخمان، منگل ھستیکرد زەوی 

لرزێ. بۆ ل ئرجنتین باردەکا و دەچت پاراگوای، لوێ ل بن پیدا دە

دا، ١٩٧٩خۆی شونبزرکرد تا بیست ساڵ دوای ئو کات و ل فبرایری 

  ب لدانی دڵ دەمرێ.

✡✡✡  

دا داود بنگۆریۆن بانگی ئیسر دەکا. پیرەمرد، ١٩٦٢ل سرەتای ئازاری 

وخوای ھمڕەنگ ب گرمی بخری دن، بۆ ماوەیک سبارەت ب باس

قسی لگدا دەکا. باش تۆبی چی بوێ؟ ئیسر ل دی خۆیوە مراق 

مابوو. ئاخر ئو باش بنگۆریۆنی دەناسی، دنیاش بوو بۆی بانگی 

نکردوە ک کورت باسکی البالی لگدا بکاتوە. ئوان ھردووکیان 

ک سرکردەی کورتبا بوون، دوو پیاوی کڕەپ و لباو بوون، وە

پیاوگلک ل دایکببوون، خۆیان بۆ ئاسایشی ئیسائیل ترخانکردبوو؛ 

ھردووکیشیان ھی ئوە نبوون ن کات و ن قسی خۆیان ب فیۆ 

بدەن. لو کاتی ئایخمانیش گیراوە، ئو دوو پیاوە زیاتر ل یک نزیک 

  بوونتوە.

نیان ڕوویدا، ئیدی ھمووی ھر ل ھیکوە، ل نوەڕاستی قسکا

بنگۆریۆن ڕووی دەمی ل ئیسر کرد و پیگوت: "دەی پم ب، دەتوانی 

  منداک بدۆزیوە؟"

 جم دەستبک دەکا، بشی گوت ئاخۆ باسی چ منداو، نر«ئئیس «

 شتک پرسیار ببووە بنی دووایدا، ینو دوو سایشت. ئاخر لگی تل
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، سردی ڕۆژنامکانیش ھر ئوە خۆشی بن ددانی خکی ئیسائیل

 نجدەستا، گھ وەی لر ھاواری ئستیش ھکۆی کنر سس بوو، ل

دۆکسدەموچاوی جووە ئۆرس ڕگیرەکان  128سیکوالرەکان بپ

  دەتقینوە و دەیانپرسی: "ئرێ یوسل ل کوی؟"

بوو، تمنی ھشت ساڵ بوو ل » یۆسل شوماخر«، ناوی »یۆسل«

دەژیا، ک ل الین جووە نریتپارزە ئۆرسۆدەکس » ھۆلۆن«شاری 

پڕگیرەکان ڕفندرا، ھمتی ڕفاندنکش ل الین باپیریوە 

)ەی دەیویست یۆسل ب گورەی 129سرپرشتی کرا. ئو پیرە (ھاسید

دابونریتی ئۆرسدۆکسی توندڕەوەوە پروەردە بکرێ، بۆی کوڕەکی 

لو کاتی کوڕەک ڕفندرا، بسروسۆراخ ل دایک و باوکی ڕفاند. 

 شوە، کتی دەکرکونبوون بیر ل ک کموو ڕۆژوە. ھمای

سرھدەدا و گورە دەب، گرفتک ل کشیکی خزانی پرەدەسنی 

بۆ کتن و گۆبندکی نیشتمانی، تا دەگات شڕ و دەمقای 

ئۆرسدۆکس  ڕووبڕووبوونوە ل نوان سیکوالرەکان و جووە

وەی لبوو ترسی ئڕگیرەکان. ھشی بۆ ونیشتب پربکس کشو، ک

ھگیرسانی شڕی ناوخۆ و نتوەک پارچ پارچ بکا. لدوایین 

  گفتوگۆشدا، بنگۆریۆن ڕووی ل ئیسر کرد.

                                                           
128

 Orthodox ب کی گریکیییدۆکس وشئۆرس .نیواتای "بیروبۆچوونی ڕاست" دەگ 

ئمش پیوەست ب ڕاستکردنوە یان قایلبوون ب مزھبب بنڕەتییکان. ل الی کریستیانکان 

گڕانوەی بۆ ڕنماییکانی کسی برایی. ل ئایینی جووایتیشدا گڕانوەی دابونریتی ھرە 

  ت ک ب دەقکانی تلموود ناسراوە. وەرگ.کۆن، بۆ قانون و ڕسای گردراو ب تورا

129
 Hasidic, Hasidism  بو واتای نازییشکی ئکی عیبرییانیھادیسک، یان ھاسیدیزم وش

دەگین، ئمان گرووپکی جوون، بشوەکی کاتی ئم ڕەوت پارزگارە ل  »تقوا«ترکدنیا 

ئۆکراین سریھدا، پاشان ب تواوی ب ماوەی سدەی ھژدەھم ل نو جووەکانی ڕۆژئاوای 

  ئورووپای ڕۆژھتدا بوبووەوە.
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ئیسریش پیگوتوە: "ئگر وات پباش ب، ھوک دەدەم." ئینجا 

و فایلی ئۆپراسیۆنک کرایوە. گڕایوە نووسینگکی خۆی 

  ئۆپراسیۆنکش بناوی ئۆپراسیۆنی بچک پنگ بوو.

✡✡✡  

یۆسل کوڕکی لشساغ و کیفخۆش و بزو بوو. پدەچوو تاک ھی 

 مڕاستیدا ئبوون. لی ھکی ھدایک و باب ک ،وە بووبو ئئ

ە پیرە »شتارکس«ی باپیرەی بوو. ئو »ناھمان شتارکس«بۆچوونی 

ڕیشدارە و چاویلکلچاوە، ھاسیدکی توندڕۆ بوو، پیاوکی ڕەق وتوند و 

کڕەپ. کس نیتوانی تکیبشکن، تنانت ن تاقم توندوتیژەکی 

و ن ئۆردوگای بگاری بستکی سیبریای ڕووسیش » کی گی بی«

ریادا چاوسیب ربرد. لسدا بنگی دووەمی جیھانی تکی جشب کی ک

لدەستدا بوو، س پنجی پیشی س ببوون، بم ورەی ساغ و سلیم 

 کردبوو زیاتر ڕقی لنھا وای لت ردەوامب و گۆڕانکارییبوو؛ ئ

دا بئاکام ١٩٥١سۆڤییت ئستوورتر ب، ک لووتکی ڕقککی سای 

گیشت، ئو کاتی تاقمکی تاوانکار کوڕەکیان دای بر چقۆ و 

شالۆم و «ان. سبووری و دنوایی ب دوو کوڕەکی دیک ب کوشتی

و ب کیژەکی بناوی (ئیدا) دەھات، کچکشی شووی ب » ئۆڤادیا

  برگدرویک کردبوو. 

 ک لی بۆ ماوەیی شتارکس و زاواککیژەک وات ،و جووتئ

 کی کۆن لنیو پۆلۆنیا و » لڤۆڤ«خانوو وەی بدەژیان، دوای ئ

 ئاوارەیی دەسووڕانوە، لکۆتاییدا لوێ جگیر بوون. لودا ڕووسیا ب

 زانی ١٩٥٣ولکی خر«دا دووەمین مندادایک بوو: » شوماخل

  بوو.» یوسل«ناوەکشی 
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کات کوڕەک لگڵ دایبابیدا باریان کردە ئیسائیل تمنی چوار سان 

کان، داپیرە و باپیرە و شالۆمی کوڕیان یک دوو مانگ بوو. شتارکس

ک سر ب دەستیکی » ناھمان شتارکس«پشتر گیشتبوون ئیسائیل. 

ک » میا ساریم«ئۆلی برسالوی ھاسیدیزمی بوون، ل گڕەکی 

مزھبکی ئۆرسدۆکسی پڕگیری لبوو، ل ئۆرشلیم دامزران. 

ئوش جیھانکی دیک بوو، پیاوەکانیان پاتۆی درژی ڕەش یان 

ژی ئاوریشمی ب لفکیان لبردەکرد و شپقی ڕەش یان کراسکی در

کوی پستیان لسر دەنا ڕیشی چوپیشیان دەھشتوە؛ ھرچی 

درژ ک پرچی سریان ب بارۆکیک  130ئافرەتکانیش بوون، کوای

، کنیشت و ئنجومنی 131دادەپۆشی؛ جیھانی کۆمگی یشیڤاس

ی »ئۆڤادیا«چووە فرگکیان، » ۆمشال«دادوەرانی ڕاباینکان بوو. 

.براشی چووە ئینگلستان 

جگیر بوون. ل دواییدا » ھۆلدۆن«یش ل »ئالتر شوماخر«و » ئیدا«

کارکی ل کارخانی ڕستن و چنین ل ناوچی تلئبیب » ئالتر«

ی ژنیشی کاری الی ونگرک دەکرد. ب »ئیدا«دەستکوت؛ 

وکیان کی و تدەکۆشان بیکن شونی ھردووکیان ئپارتمانکی بچو

. ئوان ب خراپی کوتبوون بن باری قردوقۆڵ. بۆ ئوەی ئاکنجی بوون

کفر «یکی ئاینی ل پیمانگی کیژیان ناردە »زینا«کۆتایی بم بھنن، 

  و یۆسلیی کوڕیشیان ب داپیرە و باپیرە سپارد.» ھاباد

                                                           
130
  کوا: جلکی ژنانی ئاودامان درژە. 

131 Yeshiva شیڤا، خویکان، بریتیین دینیی ی دەقورات. ندنگلموود و تتی تتایب  
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ئیدا و ئالتر شوماخر نامیان لبن بارە قوڕسکدا شانیان چمایوە، 

بوو لدەست باری  132بۆ دۆستکانیان ل ڕووسیا نووسی و دادەدادیان

 و نامک دوو لائیل. یئیس ھاتباناییان خواستبوو نگوزەران، خۆزگ

ئویش وای لکدایوە، ». شتارکس ناھمان«دەردەدییان کوتن دەستی 

و منداکانیان بگڕنوە کوا شوماخرەکان ب نیازن ب خۆیان 

ڕووسیا. ئیدی باپیرە گی گرت، بیاریدا یۆسل الی خۆی گلبداتوە و 

  ڕادەستی دایک و باوکیان نکاتوە.

دا بارودۆخی ئابووری شوماخرەکان باشتر ١٩٥٩ھرچندە ل کۆتای 

ببوو. لوە باشتریان بۆ ڕکندەکوت، بۆی بیاریان دا ئندامانی 

چووە » ئیدا«یکخنوە. ئینجا ل دیسمبری ھمان سادا،  خزانکیان

 م نوە، بتنی خۆی بکلیم تا مندایوسیل«ئۆرش « باپیرە ل و ن

برات » شالۆمی«پیگوت: "خم مخۆ، بیانی » ئیدا«ماڵ نبوون. دایکی 

لگڵ باپیرەی ل کنیشت » یوسیل«دت و کوڕەکت بۆ دنتوە. ئستا 

  ناشب ھراسانی بکی."و 

ب خوشککی » ھۆلۆن«ب تنیا چووە » شالۆم«بۆ ڕۆژی پاشتر، 

ب » ئیدا«ڕاگیاند، ک باوکیان بیاریداوە یۆسلیان وندەتاوە. ئیدی 

پستی لگڵ مردەکی ب پلپوزێ خۆیان گیاندە ئۆرشلیم. ئوان 

و کاتیش یوسل شتارکسکان بوون، ئ پشووی کۆتایی ھفت ل مای

لوێ بوو. بۆ شوی شمم، ئو کاتی ئوان باسی ڕۆیشتنیان دەکرد 

ڕازی نبوو، » ئیدا«و کوڕەکشیان لگڵ خۆیان برنوە، دایکی 

 ڕی با کوڕەکگوای دەرێ زۆر ساردە. دەی لستا ھیگوتن: "ئپ

ل بۆخۆی بنوێ، بیانی خۆم بۆتی دەھنموە." ئوانیش بم قسی قای

                                                           
132
  دادەداد: سکا و ناڕەزایی. 
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کوڕەکی خۆی ماچ کرد ک خۆی لناو جگدا گرمۆ » ئیدا«بوون. 

کردبوو. پاشان بخۆی و مردەکی لوێ ڕۆیشتن. ئاخر چۆن دەیزانی 

ک چندین ساڵ تدەپڕن تا جارکی دیک ڕۆ بچکۆالنکی خۆی 

  ببینتوە؟

ۆژی دوایی، ن یۆسل و ن داپیرە ل ھیچ کونک دیارنبوون. ڕبۆ 

و مردەکی برەو ئۆرشلیم لیانخوڕیوە. بم بھودە » ئیدا«سان دی

شتارکس پیرەکش ب توندی ڕەتیکردەوە  بوو. منداک ون ببوو،

گریا، ل ھر دادی ندا. کوڕەکی » ئیدا«منداکیان بداتوە، ھرچندە 

  لدەست دەرچوو.

ەمردەکی لوە تگیشت، پیر» ئیدا«دوای چندین ھاتن و چوون، 

باوکی کوڕەکیان ناداتوە یاخود شونی حشاردانکشیان بۆ ئاشکرا 

دا، بیاریاندا ڕوو ل دادگا بکن. ١٩٦٠ناکا. بۆی ب ناچاری ل ینایری 

گیاندە دادگای ڕاباینی » شتارکس ناھمان«ژن و مرد داوایان ل دژی 

یی شکی ڕموزنوە. ئینجا لووە ڕەوشتارکس وەمی ندان تلئبیب.

ئارا... ھات  

 ١٥یاریدا، کائیل بی ئیسی ینایر/ دادگای با  شتارکس ل

ڕۆژدا کوڕەک بۆ دایبابی بگتوە و ل دادگاکش  ٣٠ماوەی 

ئامادە ب. ئویش دوای دوو ڕۆژ برسڤی دایوە: "من لبر 

 باری لنگی تندروستیم ناتوانم بم دادگا."

 ١٧زانبرایر/ خیاندە پۆلیس، داوایان ی فی خۆی گسکا ک

بگیرێ و دەستبسر بکرێ تا » شتارکس ناھمان«کرد 

 پۆلیس کرد ب رمانی بش فوە. دادگای بایان دەداتکوڕەک
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دوای منداکدا بگڕێ و بیدۆزتوە. دوای دە ڕۆژ، پۆلیس 

 کردەوە و کوماکردن دەستیپکرد.» یوسیل«فایلکی بۆ 

 پریل/٧ی ئ  گیرا و داوای لنھ ی پی کوڕەکنپپۆلیس شو

.نبھ کڕانکردەی گ کرد، واز ل دادگای با 

 پۆلیس کرد ١٢ رمانی بوە فستییپ ب ی ئایار/ دادگای با

شتارکسیش بگرن.  لسر گڕانکیان بردەوام بن و ناھمان

 ئیدی بۆ ڕۆژی دواتر پیرەمردیان دەستبسر کرد.

خۆ ئگر کس لو بوایدا بووب، پیرەمردەک ل گرتووخاندا بم 

تکدەشک و کشک چارەسر دەب، ئوا سرچیخ چووە. ئو 

  پیرەپیاوە ڕەق و توندە یک قسشی ندرکاند.

شتارکس ب خۆی منداکی  دەستبج ئم حات بووە بگ کوا

ۆکس پڕگیرەکانیش شاردۆتوە و ل الین ڕایی جووە ئۆرسد

کۆمک کراوە ک پۆلیسیان ل خشتبردووە. ھموویان ل چاالککاریكی 

شتارکسکان ب پۆلیس و ب  پیرۆزدا بشدار بوون: بۆ ئوی وەک

خکیان گوت ڕێ لوە بگرن، کوڕەک ببردرتوە ڕووسیا و لوێ 

، »کفران«بکرت کریستیانی یان شتکی ئاوەھا. تنانت خودی ڕابی 

شتارکس پیرەک  گورەڕابی ئۆرشلیمیش پشتگیرینامیکی بۆ

بوکردەوە و داوای ل کۆمگی ئۆرسدۆکسی جوو کرد ب ھموو 

  جۆرک ب، یارمتیان بدەن.

✡✡✡  

یش پرسک گیشت ئجندای کنست و ڕۆژنامگریش ١٩٦٠ل ئایاری 

دواداگب وتکل رەتا ترس لڕۆژی خۆی. س کردی بوو کھ کڕان

شلۆمۆ «برۆکی نونرایتی حزب و الین ئۆلییکانی بگرتوە. 



185 
 

ئندام پرلمان ھستیکرد، ڕفاندنی منداک لوانی ئاگری » لۆرنزی

شڕکی دینی ل نو ئیسائیلدا ھبگیرسن. بۆی داوای ل ھر دوو 

ت نوانیانوە. شتارکس و شوماخر کرد، وەک ناوبژیوانک بچ خزانی

شتارکسی  سی ڕککوتننامیکی لگڵ خۆی بردە الیوئو پشنو

پیرەمرد، ک ھشتا ھر ل بندیخاندا بوو، بنی ئوەی تدا بوو، 

دایبابک، کوڕەکیان بنرن بر خوندنکی ئۆرسدۆکسییانی جوو. 

بیک  شتارکسش بم خستنڕووە قایلبوو کاغزەک واژۆ بکا، ئمما

مرج: (ڕابی مایزش) ک یکک بوو ل ڕابی پڕگیرەکانی ئۆرشلیم، 

  فرمانبدا بیکا.

ب ھداوان ڕووی ل ئۆرشلیم کرد و ڕابیکی بینی. » لۆرنز«ئیدی 

یش گوتی ئو ڕککوتننامک بیک مرج پسند دەکا، بوەی »مایز«

  بگرێ. ناب ھیچ لکوتی قانونی برۆکی ڕفنرانی 

ی برپرسی پۆلیس. »یوسف ناھمیا«خۆی گیاندە الی » لۆرنز«ئینجا 

ئویش گوتی: "من قایلم. دەی بۆ تومبلکم بب و منداک بنوە. تۆ 

پارزبندی پرلمانیت ھی، کسیش ڕێ ل تومبلکی من ناگرێ، 

اوی بم جۆرە ئو کسانی دەستیان ل ڕفاندنک دای ب ن ناسر

  دەمننوە."

لۆرنزیش ب کیفسازیوە گڕایوە الی ڕابی مایزیش، بم ئمجارەیان 

ڕابیک ڕای خۆی گۆڕی. بم جۆرە لۆرینزیش گڕایوە چوارگۆشی 

 کان، لئۆلیی گکۆم ک لکی ل کمندا یوانو زانی لم. ئکی

سی حشار دراب. قوتابخانیکی تلموودی یان ل گوندکی ئۆرسدۆک

 کنبزرکردنی مندادەوری شو ی بدەنگییو دیوارە بم بب

  ھنرابوو، دۆزینوەکی ببووە ئرککی نکردە.
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 پریلی ١٢لر ١٩٦١ی ئبندروستیدا ناھمان شتارکس لباری ت  ل

 بدا کوڕەکونی دابوو ھوەی بش دوای ئمزیندان ئازادکرا، ئ

وە. بتدادگای بدۆزر کی دیکبوو، جاری خۆی نو خاوەنی قسم ئ

 وە بوو کدوانی دادگاش ئمای لوە، بنرمانی گرتنی دایف با

دا، کۆمیتیکی نیشتمانی بۆ ١٩٦١ڕفاندنک "بد و سرسامھن." ل ئابی 

گڕاندنوەی یوسیل پکھنرا و دەستی ب پخشکردنی بوکراوە کرد و 

ماوەری بۆ سازدا و میدیاشی ل ئاگادارکردەوە. ب کۆبوونوەی ج

 رانکی وڕی شنانھریمی ئوە؛ دیاربوو سایزاران واژۆ کۆکرایھ

  ئاسۆی وتی داپۆشی.

دا، تنھا  دای»کۆمویتی ھاسید«دا پۆلیس بسر گوندی ١٩٦١ل ئابی 

 ئوەیان بۆدەرکوت، ک باندەک ل قفزەکی خۆی نماوە. ئاخر

یوسیل ساڵ و نیوک پشتر لو گوندەدا حشاردرابوو، ل دیسمبری 

، »زالمان کۆت«شدا کاتک شالۆم، خای منداک بردبووی مای ١٩٥٩

  شاردرایوە.» ئیسائیل ھازاک«ئیدی لو ڕۆژەوە ب ناوی 

شتارکسیش وتی  لو نوەشدا، منداک البردرابوو، شالۆم

ی »گۆلدەرس گرین«مگیکی ھاسیدسی ل بجھشتبوو، ل نو کۆ

شتارکس لالین  لندەندا جگیر ببوو. لسر داوای پۆلیسی ئیسائیلیش،

» کالمن«پۆلیسی بریتانیوە گیرا؛ کاتکیش یکمین کوڕی بناوی 

لدایکبوو، باوکک ل گرتووخاندا بوو، بۆی خزانکی کۆرپلکیان 

می ئۆلییان ب گوی دابونریتکیان بۆ ساز بردە گرتووخان تا ڕوڕەس

  بدەن.

بم، خۆ یوسل بئوەی شونپی ھبگیرتوە ونبوو. ھندک بوایان 

 وتبخۆش کت ننانیان ت ،ندەران کرابقاچاخ ئاودیوی ھ وابوو، ب

و مردب. پۆلیسیش ببوە گاتجاڕ. پکدادانی توندوتیژ لنوان سیکوالر و 
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سدۆکسکان برپابوو. لسر جادە لالین ڕبوارانوە رۆجووە ئ

 نجیان دەدرا. گشیڤا دەگیران و لکانی یدینیی گکانی کۆمقوتابیی

سیکوالرەکان بسر مردمندا ئرسدۆکسکانیان ھاوارا دەکرد: "ئرێ 

  یوسل ل کوی؟"

قتدەم .لووتک یشتائیل گماوەری ئیسکی توند تووڕەبونی جی

  کنیستی ھژاند.

 ھر بۆی و بۆ ئم پرس داود بنگۆرۆن بانگی ئیسری کرد.

✡✡✡ 

کاتکیش ئیسر ڕازی بوو، لکۆینوە بۆ دۆزینوەی یوسیل بخات سر 

پ، پی بوە نبردبوو ک شتکی ھرە سخت و ئاۆزی ل کارنامی 

ۆپراسیۆنکانی ژیانی خۆیدا واژۆ کردووە. ئو ھرگیز باسوخواسی ئ

ژنیدا ندەھنای گۆڕێ؛ بم ئم جارەیان پیگوت: » ڕیڤکا«لگڵ

 ".کحنگی مر سست لتی حکوومئاڤراھام شالۆم«"دەس« ک ،

یکک ل باشترین ئاژانکانی بوو، بۆچوونکی جیاوازی لو بارەیوە 

ناوە، لکوێ پۆلیس شکستی ھ وەی دەوێ، لر ئبوو: "ئیسدا ھو

  تھبچ و سربکوێ."

پۆلیسیش زۆری پخۆش بوو ئو ئرک نخوازراوەی لوەربگیرتوە. 

ی پۆلیس ل ئیسری پرسی: دەزگبری ەی بڕو»جۆزیف ناحمی«

"ئرێ ھر ب ڕاست بوات وای ک ئگری دۆزینوەی منداک ھی؟" 

ی ئیسر ی شاباک و ھاوکاری نزیکدەزگسرۆکی » ئامۆس مانۆر«

دژی سرلبری پشنیازی لکۆینوەک بوو. زۆر ل ئفسرەکانی 

مۆساد و شاباکیش پسندیان کرد. ھمووان لو باوەڕەدا بوون، ئو 

بننامی بۆ گڕان و سوڕان ب دوای منداکدا ل دەرەوەی بازنی 
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کۆشابان، ئرککانی ئوان؛ ئاخر ئوان دەبوای بۆ ئاسایشی ئیسائیل تب

 وان بی ھاسیدیکی. ئکی قوتابخانگرتنی منداھنپوەک شون

 دەکرد، کوایان نر، بی ئیسوانچپدەزگ نی لگری نھوای ھ

خزمت پاراستنی ناووڕوومتی دەوتی ئیسائیل دای. ھشتاش، 

جارکی دیک ئیسر ل کللی دایوە، ئوان نیانتوانی بیارەکی 

  ۆڕن. ئاخر دەستکی ئو ڕەھابوو، ھی برپرچدانوە نبوو.پبگ

ئیسر و یاریدەدەرانی ھزکی نیازکردییان ل نزیکی چل ئاژان پکھنا، 

ک ل باشترین لکۆرەوەکانی شاباک، ئندامانی تیمی ئۆپراسیۆنکان، 

 ئاژانی دیندار یان کسانک وەھا دیاردەکران، تنانت کسانکیش ل

 بوون. زۆر ل کراسیۆنئامادەی ئۆپ خشانخۆب کان کدەنییم

خۆبخشکان ئندامی کۆمگی خودی ئرسدۆکسی بون، ئوانی 

رکیان بوەکردبوو، ڕفاندنی یوسیل زیانکی کوشندە ب نتوەک ەد

دەگین. بم یکمین ئۆپراسیۆنکیان ب شکست گیشت. ئاخر 

یان ویستیان دزە بکن نو بنککانی ئرسدۆکس ئوان زۆر سادەی

پڕگیرەکان، کچی دەستبج ناسرانوە، گاتیان پکرا و ڕەتکرانوە. 

یکک ل ئاژانکانی ئیسائیلی گوتی: "من ھستم کرد وەک ئوەی 

لسر مریخ دابزیبم،" ئو وەک ئوەی ب نابینایی کوتبت نو 

رتبنی کسک پۆش، ب ئوەی ھیچیش تبینی ئاپۆرایک ل خکی کو

  بکا.

ئیسر ب حوسوە ل دۆزەکی کۆیوە، فایلکی ھدایوە، ھموو 

 بوو، کک نوارندا ھیچ شوووە. لندنک خور یسکانی لنامگب

 کیشت: منداک گئاکام ر بکۆتاییدا ئیس ل .ائیل مابئیس یوسیل ل

 ت.بردراوەتدەرەوەی و  
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باش، بردراوەت دەرەوی وت، بم کوێ؟ کۆپل ھواکی کورت 

دا، گرووپکی گورەی جووە ١٩٦٢سرنجی ڕاکشا. ل ناوەڕاستی مارتی 

ھاسیدیککان ل سویساوە ھاتن ئیسائیل. ژمارەیک ل پیاو، ژن و 

ل خاکی منداڵ ب یاوەری ڕابی ڕزلگیراوە مردووەکیان ھاتن و تا 

پیرۆزدا بینژن. ئیسر گومانکی بۆ پیدابوو، بکو بۆنی 

بخاکسپاردنک ھر چیرۆکک بووب بۆ پردەپۆشکردنی کردەوەی 

ڕفاندن، بۆ ئوەی دوای یک دوو ھفت ل گڕانوەیان، یوسیل لگڵ 

خۆیان ببن و ل وتی دوور بخنوە. ئیسر خکی خۆی 

مکی بچکۆلی دیکشی ب سرپرشتی ئاڤراھام ناردەفۆکخان، تی

شالۆم ڕەوانی زیوریخ کرد بۆ ئوەی لکاتی گڕانوەدا چاودری ئو 

گروپ ھاسیدیک بکا ک دەگڕنوە. تنانت ئاژانکانی مۆساد بشی 

ناوەخۆی قوتابخانی مندانیش گڕان و چوون حوشک و تنانت 

انیشدا کرد. دواتر شالۆم گوتی: "ئم سریان ب ژووری منداکاک

 ب میی دارستان. ئی قووجووە ھاسیدیی گو کۆمئ یشتینگ

 ،شکلگۆڕیشیان کردب یوانرەکانیان نووساین و دەشمانزانی لنجپ

بم ل مندانی ھاوتمنی ئو دەگڕاین." دوای ھفتیک ل سرچی 

ر برزکردەوە، تیایدا ھاتبوو، ک ، ڕاپۆرتی خۆی بۆ ئیس133شوگڕی

  یوسیلی لنو مندا سوسیراییکاندا نناسیوەتوە.

ھر ب خۆی سرەداوی فرماندەیی ئۆپراسیۆنک  ئیسر بیاریدا

بگرت دەست. ئینجا ھموو شتکانی خست بردەستی یاریدەدەرەکانی، 

وکردنوە. ئیدی بنکیکی ل پاریس جگیر کرد و پیاوەکانی ب جیھاندا ب

ئوان ل وتکانی فرەنس، ئیتالیا، سویسا، بلجیکا، ئینگلستان، 

باشووری ئفریقا، وت یکگرتووەکانی ئمریکا و باکووری ئفریقای 
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  شوگڕی: گڕان و پشکنین ب شو. 
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بدواداگڕان. بناو و ڕووپۆشی جیاجیاوە، تکۆشان دزەبکن نو 

نکان شتک کۆمگ جووە ئرسدۆکسکان، بکو ل شونک لو ب

لبارەی شاردنوەی یوسیلوە ببیستن. کوڕە گنج جوویکی 

 دۆکسجووە ئۆرس گکۆم یشتوە گلیمئۆرش دۆکسی لرسئ

 ا، خۆی وا دەرخست کسویس ی ڕابی سۆلۆویچیک لکناوبانگب

 .نورەدا بخور دەستی مامۆستای گسورات لوێ تندکارە و دەیخو

یندارکی ترکدونیا و سۆفی گیشت لندەن، نامی خاکیترین ژن د

شتارکسی پبوو، ک جگی  گرموگوڕی ڕاسپاردەیی خسووی شالۆم

شتارکسوە بخرھندرا  متمانی بوو. ئیدی ل لندەن ل الین خزانی

و داوای لکرا وەک میوان ل الیان بمنتوە. ئاخر خزانک نیدەزانی 

ی باشترین ژن ئاژانی ئیسرە و »یھودیت نیسیاھو« ک ژن نردراوەک

  ل ڕفاندنی ئایخمانیشدا بشدارببوو.

تاک ئاژانی مۆساد نبوو ل لندەن. ئاخر » یوھیدیت«ئوێ ڕۆژێ  

لندەن مبندی ھرە گرنگی ئرسدۆکس پڕگیرە ھاسیدیککانی 

ناوی «بوو (ئمش ناوی گوندکی ڕۆمانی بوو » ساتمار«مزھبی 

بک کاتی خۆی لوێ سریھدابوو). ئیسر دەست ھ، مز»ساتو میر

ئاژانکی دیکشی ناردە گڕەکی ھاسیدینشین ل لندەن. دەستیکی 

 ،ی ئینگلستانکراسیۆنی ئۆپمیان ندا نارد. لشی بۆ ئیرلدیک

پیاوەکانی ئیسر بسر ژن و پیاوک ڕاگیشتن ک ل پ خانوویکی 

پڕگیان ل ئیرلندا بکرگرتبوو. ئاژانکانی مۆساد بوایان وابوو ال

 ب بۆی ،شاردانی یوسیل بنی حشو یوانل کی جوتخانووەک

وردی پالنی بسردادان و ڕفاندنی منداکیان داڕشت. ھر خراش 

ئوان ئپارتمانک و تومبلیان بکرگرت، کلوپلی پویستیان ب قاچاخ 
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ردە ئوێ، بگنامی ساختیان ئامادەکرد. نخشی ورد و درشتی ب

  پالنکیان داڕشت

  بم دوایی وەھا دەرنچوو.

یکمین تیم، ک دەستبتاڵ و بئومد گڕایوە، تیمکی ئیرلندا بوو. 

دەرکوت ئو "جووت دیندارە" ھر بڕاستی جووتکی دیندار بوون. 

و پشووەکیان ل ئیرلندا بسربرن. یھودیت ئوان تازە بیاریاندابو

 نیسیاھۆش لوەدا سرنکوت، ھیچ زانیاریک ل بن سری خزانکی

 شتارکسدا دەربھن، ئو گنجی ڕەوانی فرگ پیرۆزەکی سویسا

کرابوو ب چاوڕوونی گڕایوە بم ب دەستی ب تاوحتاڵ. ل ھموو 

ە، ھر وەمی نرێ بۆ بنک سرەکییکی سووچ و کنارەکانی دنیاو

  مۆساد ل ئیسائیل دەنردران. منداک خریک بو ئاووئاو دەچوو.

خراپترین چارەنووسیش ھی ئو تیمبوو، ک ویستیان دزە بکن نو 

ھاسیدیککانی ستامار ل لندەن. ھندێ ل قوتابیی نوجوانکانی 

ھیل، لپ بسر میوان  کۆمگی جوو ل گڕەکی ستامفۆرد

داوانکراوەکانی خۆیان ھاوارکرد: "دەی زایۆنستکان وەرن ئرە! وەرن، 

ئوە یوسیل لرەی!" تنانت بانگی پۆلیسی لندەنیشیان کرد. 

یاریدەدەرانی ئیسر ڕەنجی زۆریان دا تا ھاوڕکانیان ل زیندانی شاژنی 

  خاوەن شکۆی بریتانیا دەربھنن.

جۆرە یک ل دوای یک دەبووای ئیسر ھیوای ب پشتگیری  ئیدی بم

بۆ ڕاییکردنی بنکی نمن. پیانگوت: "ئیسر، کار وا ناچتسر. تۆ 
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دوای کوی بابردوو کوتووی. تۆ ل دەرزیک دەگڕی ک کوتۆت نو 

  . ئم منداک نادۆزینوە."134کادینک

للڕەقکی نسلمن، ھموو گومانکانی بالم ئو بئومد نبوو. وەک ک

 کدواداچوونر بسردەوام بوو، لی بکخشر نسوە، لدەڕەواندن

سوور بوو، لگڵ ئو ھموو شت سیر و دژانی ڕووبڕوی 

  دەھاتنوە، بوای وابوو منداک ھر دەدۆزتوە.

✡✡✡  

ی مۆسادی برپرسی ویستگ» یاکۆڤ کارۆز«ئیسر ل پاریس بانگی 

ل ڕۆمانیا لدایک ببوو، دایک و باوکی ل » کارۆز«ئوی کرد. 

ھۆلۆکۆست فوتابوون، ھر لو کاتی ل زانستگی عیبری ل ئۆرشلیم 

خوندکار بوو، دەستی لگڵ مۆساددا تککردبوو. ئو کسکی زیرەک، 

نوچاوان ڕوون، بیچمکی ناسکی چاویلکلچاو بوو. ڕووخساری 

ل ڕۆشنبیر دەچوو. ئو سرۆکی پشووی ھۆبی تڤل » رۆزکا«

(بونوەر) بوو، ک ھۆبیکی مۆساد بوو، برپرسیارتی داپۆشینی 

ھواگریی نھنیکانی دیک ل  دەزگپیوەندییکانی مۆسادی لگڵ 

ئستۆدا بوو، ھندێ ل نھنیترین و چاوەڕواننکراوترین ھاوپیمانی 

زنی کاردا بوو. ئو "پیمانکی الوەکی" لنوان مۆسادی لنو با

ئیسائیل و ئران، ئسیوپیا، تورکیا تنانت سوداندا ھبوو (ھمووشیان 

ئو  ؛135دەوتی ناعرەب بوون ل کمری ڕۆژھتی ناوەڕاستدا)

ھواگرییکانی ھر یک ل  دەزگھاوڕکیكی دۆستانی لگڵ سرانی 

ا، و ئمانیا پیداکردبوو؛ ئو ھاوپیمانتیشی لگڵ فرەنسا، بریتانی
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  ادین: کارین، شونی داکردنی کا.ک 

135
  مایی تبینیی، نووسرەکان سودانیشیان ب دەوتکی ناعڕەب ل قم داوە. و. 
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 137، وەزیرە سامناککی ناوخۆی مۆراکۆ136»ئوفقیر«ژەنڕاڵ 

، پاشای مۆراکۆی کردبوو؛ »شا حسن«بستبوو، ب نھنیش سردانی 

، ئیمپاتۆری ئسیوپیاشی دابوو »ھیالسی السی«تنانت ئو یارمتی 

دەرە ھرە نزیککانی سرکوت بکا. ل لوەی ھوکی کودەتای یاریدە

 توزائیریش، دەکلجپۆشراوەی ئردانس راسیۆنو ئۆپی ئمیان

و دواتر دەبت ژنی. » یولیتا (ییل)«داوی ئافرەتکی گنج ب ناوی 

ب نرمی قسی دەکرد، ئو بڕزکی لخشتبر بوو. ئو ل » کارۆز«

سییدا وەستا بوو، ھرگیزیش وەک بن قات و بۆینباخدا ل کاری جاسوو

 ڕەوانی ب کیش بوو بکردووە؛ پیاویدان کاری نر مکی سئاژان

زمانکانی فرەنسی و ئینگلیزی دەدوا، ئمش بووە مایی بایخکی 

  زۆر بۆ ئیسر.

ئیسر وەک میلی سعات کاری دەکرد. ژوورکی ل ھوتل بکرگرت، 

 ئپارتمانک بسر دەبرد ک ببووە بم زۆربی ڕۆژ و شوەکانی ل

بنکی ئۆپراسیۆن. یاریدەدەرەکانی پاتۆیکی نووشتاوەیان بۆ ھنا 

(پییان دەگوت، پخفی یوسیل)، جارکیشیان لکاتی سرخوشکاندنکدا 

لسر قنفک کوتخوار. ئم حاتش چندین مانگی خایاند. 

ەوە، برووسکی لدەدان، قسی زۆربی کات بسر ڕاپۆرتکاندا دەچوو

لگڵ پیاوەکانیدا دەکرد، ک ب ھرچوار کناری دنیایدا بوی 

یانیانیش دەگوە. بوە نڕاکردبوونوی ،کلھوت ی خۆی لکوسینگ

کار دەکردەوە. ل  دەستی ب سر ل نوێئاوکی بخۆدا دەکرد، ئینجا 

گڕایوە ھوتلک، یکمین شودا کات ل سعاتی برەبیاندا 

کارمندی پرسگک ب خندەیکوە لیوانی. پدەچوو ئو پیاوە 
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  مۆراکۆ: وتی شانشینی مغریب 
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کورتبای خۆشی ل شوی پایزەی پاریس بینیب. ل شوی دووھمدا 

کارمندەک ڕگی ب خۆیدا چاوکی دۆستانی لبکا. بم کات شوە 

نجم و چوارەم و پیشا، سژەیان ککان درییرچڕاند، سپمی ت

ئیدی کارمندەک ھر چاویشی لنکرد. کاتکیش ئیسر ل برەبیاندا 

گڕایوە، چاوەکانی ل بر نخوتن سوور ببون، ڕووی گرژ بوو، 

جلکانی چرچ و لۆچ ببوون، ئینجا کارمندی پرسگک تیاترۆئاسا 

  ان!"شپقکی بۆ داگرت، ھندکی بۆ چمایوە و پیگوت: "مسیۆ، ڕزم

 یشتش گاکرنجکی سپریل، ڕاپۆرتکی مانگی ئدەیپاشان سپ

دەستی ئاژانکانی مۆساد. ڕاپۆرتک ل الین گنج جوویکی نوی 

ی بلجیکاوە »ئنتورپن«، ل شاری »مایر«ئۆرسدۆکسی ب ناوی 

ڕەوانکرابوو. لودا کابرا ب گرووپکی ئماسفرۆشی دیندار ئاشنا 

ی ڕابی  ببوو، کوتنکدەڕوانی » ئیسحاق«شو کڕابی بوون، وایان ل

ک پیاوکی پیرۆزە. کاتکیش ئوان خریکی چارەسرکردنی 

کشوگرفتی بزنسکیان دەبوون، بۆ دادگاکانی دەوت ندەگڕانوە، 

نواندا بھنکیان بکو داردەکرد ب کڕابی کو داوایان لزۆر 138ب ،

دەستھقکی ب ملیۆنان دۆالر بوو. قسی ڕابیک  جاریش ئم کارە

بۆیان قانون بوو. تنانت ل ڕۆژگارکی مۆدرنی ئورووپاشدا، ئو 

  گرووپ بازرگان لسر شق و ڕوشونی نریت کۆنکان دەڕۆیشتن.

توانی دزە بکات نو بازنی شونکوتوانی ڕاباینک و زانیشی، » مایر«

دووەمی جیھانیدا، ئوان وەک کۆمیکی ژرزەمینی  ل ماوەی جنگی

 139ی»گستاپۆ«دژەنازی جووونتوە، چندین جوویان ل دەستی 
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  ئیدیۆمکی کوردیی ب واتای نوبژیوان، ئاشتکردنوە. 

139
 Gestapo .ماننی نازی ئستاپۆ، پۆلیسی نھگ  
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ئامان قوتارکردووە. دوای کۆتایی ھاتنی جنگیش، گرووپک لسر 

ھمان شق و ڕەوتی کارکردنیان بردەوامبوون، ئزمونی خباتی 

پیوەستبوون ب کاروباری بازرگانی  ژرزەمینی خۆیان وەک ڕکخراو بۆ

خۆیان لسرتاسری جیھاندا ڕایی کرد. بازرگانانی ئماس چیرۆکی 

سیروسمرەیان دەربارەی ژن فرەنسی کژە چاوشینک بۆ 

گابووەوە، ئو ژن کاسۆلیکیی ک ل میانی جنگکدا ئندامکی 

ی جوو ل دەستی ھیتلر. ڕکخراوەک بووە، یارمتی داون بۆ ڕزگارکردن

ژنک ب توندی کوتبووە ژرکاریگری کاریزمایی ڕاباینک؛ پاشان 

 کوەش زیاتر، ژنسۆز، لکی ددۆکسئۆرس جوو، بۆت بۆت

یارمتیدەرکی بونی گرووپک بوو. ژنک لو سانی خباتی 

یزانی چۆن شتگلی زۆر فرببوو؛ ژنکی بیرتیژ، ئازا، دە ،ژرزەمینیدا

بدوای خۆی جنھ، خۆی شکگۆڕ بکا و بھرەکانیشی  140پرز

وەک چکک بکار بھن. وای ئمانش، ژنک ب خۆڕسک بۆ بزنس 

دەستی دەدا و ب ئاگاھیی سروشتیی قووکی خۆی زۆر باش سری 

ب » ئنتورپن«لدەردەچوو. خانمک بۆ ڕاپڕاندنی ئرککانی گروپی 

پۆرت فرەنسیکی ب وتانی دنیادا گڕابوو. جوویكی شاری پاس

 رپن بنتور«ئروەھا »مایھ .ـ(دیسق) کی پیرۆزی گوتبوی: "خانم

ئوەشیان پگوتبوو، کوا خانمک سردانی ئیسائیلیشی کردووە؛ ئاخر 

ی کوڕیشی ل مردی یکمی بۆت جوو، ئیدی دوای خوندنی »کالود«

دا، »ئایکس لس باییس«جووەکی سویسرا و ل  انی کۆمگل قوتابخ

ی تلمود ل ئۆرشلیم. بم ئستا خوندنگھنوک بووەت خوندکاری 

 نرخپیرۆزە ب و ژنرپنیش نازانن ئاخۆ ئنتوکی ئت خودی خنانت

.یکو ل  

                                                           
140
  شونوار. پرز، 
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ۆ ئینجا چیرۆکی ئافرەتک ککی خیای مۆسادی جووند. ھر ب 

 و ژنیوەندی ئپ ھاتبوو کدا نو ڕاپۆرتو ئن ک لڕاستی، ھیچ شت

 ب کردا، ژنچاوەکانی ئیس م لب .بوە ھیۆسیل ب رەنسیف

کسکی ب توانا و بھرەمند دەرکوت، ژنک ب ھزار ڕووەوە. 

سرکردە ئۆرسدۆکسکان ب، لو  141لوانش ژنک خدری زیندەی

ی ئبارەی کاتنی لکی نھرکئ ک ،ک بسک ویستیان بوان پ

 .نینجام بگئ وە بیوسیل  

ئیسر بیاریدا ب دوای ھستی خۆزایی خۆیدا بوا، ھموو 

 و تیشکۆی ھزری نیازکردەی خۆی بخات الوە بنب رەداوەکانی دیکس

ی دەیزانی، بروسکو وردەکارییانب .داپۆشراوەک لیسمر تی بۆ س

ئیسائیل لدا، ک سروسۆراخی کوڕی ئو ژنی بۆ بکن و بۆی 

  ببیننوە.

 کوە. ناوی کوڕی ئافرەتی بۆ ھاتکمک دوو ڕۆژ، وەدوای ی

ھر ب ڕاستیش ئستا ل ئیسائیل. ھشتاش کس نازان  ـ و»ئاریل«

ل ی؛ »مادلین فرایل«دایکی ل کوی. ناوی خانمک ل بنڕەتدا 

  ».ڕەث بن دایڤد«ئیسائیلیش پی دەن 

ئیدی ڕاپۆرت بسر بنکی سرەکی ئیسردا ڕژان، وردەکاری زیاتریان 

جوگرافیا  ،تدابوو. ئو خانم گنج جوانی» مادلین فرایل«ل بارەی 

ل پاریس خوندبوو. » سۆبۆن«و » تولۆز«وی ل زانکۆی مژوو 

 وی» ھنری«شووی بخۆش شیان ھاوپۆلی کردبوو. کوڕەککست

ل » مادلینا«کمک دوای برپابوونی جنگی دووەمی جیھان لدایکببوو. 

                                                           
141

دەستواژەیکی دیکی وەک دیاری خواوەند بکار ھاتبوو، بم ل کوردەواریدا دەستواژەی  

  خدری زیندە وەک فریادڕەس پ ب پستیتی.
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، ئیدی ئم »ماکویز«میانی جنگکدا چووبووە ڕیزی برھستاکارانی

کارە ژرزەمینیی ب جووەکانی فرەنسی و بلجیکی ئاشنا کردبوو، 

کڵ گرووپگیوەندی لوانیشدا پو ئنل یدا کردبوو. لرپندا پنتوی ئ

کۆتایی جنگکشدا، دەستپشخری ئوەی بۆ کردن ک سرچی 

  ھاوردەکردنی شت بنرخکانیان بۆ ھندکیان بکا.

 گیرۆدەی ١٩٥١ل وە ھات، کش دوای ئمھینری جیابووەوە، ئ یشدا ل

داوی خۆشویستی ڕابیكی گنج بوو ل شارە بچکۆالنکی 

ڕابیکش زایۆنیستکی بجۆش بوو، دەیویست کۆچ بکات ». تیانئالستا«

ئیسائیل، ئیدی ھر دوو خۆشویستک بیاری بۆ یکبوونیان دا و 

لوێ زەماوەند بکن. پشتر ژنکی ل دینکی خۆی ھگڕابووەوە، 

ببووە جوو، ئم ھگڕانوەی ل خۆشویستی دینکدا نبوو ئوەندەی 

رەث بن «خۆشویستی پیاوەکیدا بوو. لو دواییانشدا  ل پناوی

ل تیفتیف و کژایتیکی ھگڕایوە وجل کشخکانی فدان » دایڤید

ب  142و جلکی سادەی ئۆرسدۆکس جووەکانی پۆشین، ھندووانی

 یوەندییائیل پئیس لۆ، لگ وت بۆ خاکی پیرۆز. لی کدوای یارەک

وەژوو بووەوە، ڕاباین گنجک ژنکی جھ، خۆشویستیکیان ئا

ئیدی خانمک تنیاباڵ و دشکاو مایوە؛ تنگژە تایبتیی کسییکی 

خۆی وای لکرد زیاتر بچت نو بازنی پڕگیرەکانی ئۆرشلیم و 

بوو. ئاخر ژنک لنو بازن » مایزیش«سرکردەکیان ک ڕابی 

گیرا دوای ئوەی ک پاسپۆرت دیندارەکاندا ڕزی زۆری لدە

فرەنسییکی بۆ پڕینوە بۆ بری ئوردن بکارھنا و ل بردەم 

 دیواری سكادا نوژ و نزای خۆی کرد.

                                                           
142
  ھندووانی: پندکی کوردی ھی دە: "مرد ھندووە، ژن ل دووە!" 
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ل سرەتای پنجاکاندا، ژنک گڕایوە فرانس و ب برفراونی دەستی 

 ب وەیان کرد، کبینی ئکانی مۆساد تکان کردەوە. ئاژانشتگ ب

ی خانم دیندارەکان پیمانگیان ل » ئایکس لس باینس«ردەوامی ل ب

ل نزیک پاریس دەمنتوە. بم خودی ژنک ناوونیشانکی جگیری 

  نبوو.

ی کۆچبران ب پیاوەکانی ئیسریان گوت، لو دەزگکاربدەستانی دامو

دوو جاران سردانی ئیسائیلی » ڕەث«یک دوو سای دواییدا 

دا بووە. ئوێ ١٩٦٠ی حوزەیرانی ٢١دووە. دووەمین جاریش ل کر

دەم، خانمک بخۆی و کچکی بچکۆالن ل ئیسائیل ھاتدەر، ئو 

کیژۆیش وەک کچی خۆی ناوی لنو پاسپۆرتکی ھاتبوو. ئوێ 

گشتی کردبوو ئامانجکشی » ئلئیتالیا«دەم ب گشتفینی 

ھیچ » بن دایڤد«ی کیژۆک ک بووب؟ بوو. بم تۆ ب» زیوریخ«

 ڕێ. بۆیی ڕاستدا دەگنپدوای شو ستی کرد بر ھبوو. ئیسکیژی ن

  ب یاکۆڤ کارۆزی گوت: "دەی بیدۆزەوە؟"

یش لگڵ ئاژانکی دیک و بو زانیاریی وردەکاریان برەو »کارۆز«

رە کوتن ڕێ. بم کاتک چوون نو شا» ئایکس لس باینس«

یاخود ب پی » ڕەث بن دایڤید«بچکۆلک، شتکی سرسامیان بینی. 

 ڕاوی دۆزەکرایل«پف ر » مادلینسوە بینیان لکی ڕیکپۆشجل ب

جادە دەڕوا! ئوانیش پیان سیر بوو. ژن شۆخ و شنگک پنجی 

ی فرەنسا تومبلک ڕابگرێ، ئو دیمنانش ڕگھبی بکو لسر 

سق بوون. شوفرەک دەستبج وەرسوڕایوە و برەو الی خانمک دان

لخوڕی. بم بر ل تومبلکی ئوان، یککی دیک بۆی ڕاگرت و 

  ژن شۆخکی لگڵ خۆیدا ھگرت.
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ئایکس لس « ئاژانکان بم جۆرە ب دەستی ب تاڵ ل شارە بچووککی

یکوە پیان ڕاگیندرا، ک ژنک گڕانوە؛ بم لسرچاوەی د» باینس

دا ھی؛ ئو پیاوەش »جوزیف دامب«پیوەندیکی دۆستانی لگڵ 

دوژمنکی سرسختی ئیسائیل. پیاوەک سر ب مزھبی ساتاماری 

 ی ساتامارە لککراوی ڕابییدار ۆ باوەڕپکی متمانسک ک ،ھاسیدیک

نی ساتمار ل کۆمگ نیویۆرک، ھروەھا زۆرینی دەماستکا

ھمجۆرەکانی ئورووپادا دەناس. یکک ل شارەزایان ب ئیسری 

یش »دامب«گوت: "ئگر ڕابی ساتمار ل نیویۆرکدا پاپا ب، ئوا 

  کاردینالکیتی."

کان دەچنوە لندەن. ئاخر ڕگئینجا ئیسر پی بوە برد، ک ھموو 

وێ دوو کوڕی شتارکس دەژین. بنکبی ساتماری لزھکی کارای می

یش »ڕەث بن دایڤد«لی ک ل الین دامبوە ڕابرایتی دەکرێ. لودا 

بیندراوە، لوانش یوسلی ب قاچاخ ئاودیوی لندەن کردب. ئیسر 

گومانی نمابووەوە: ھر دەب ساتماری ھاسیدیزم ل ئیسائیل و 

یش دەستی ل »دامب«ن. ئورووپا نخشداڕژی ڕفاندنی کوڕیژگک ب

 .یدا ھکراسیۆنرەث بن دایڤد«ئۆپ« چونک ،یکیش ئامرازی ڕفاندن

بھرەکانی، ئزموونکی و پاسپۆرت فرەنسییکی ھمووی ھی 

  ئوەن توانیبتی کردەی ڕفاندنی کوڕەک پ پردەپۆش بکا. 

کات  ئو گومانی ئو ب ھۆی ئاژانکی شاباکوە پشتاست کرایوە،

چندین نامی ژنکی کوتن بردەست، ک بۆ کوڕەکی نووسیبوون؛ 

ل نامکاندا ھندێ ئاماژەی شاراوەی سبارەت ب یوسیل شوماخر 

  تدابوو.

ھشتاش ئیسر پویستی ب زانیاری زیاتر ھبوو؛ بیاریدا دزە بکات نو 

ن ناسی ک ساتمارە ھاسیدییکان. پیاوەکانی ئو ل لندەن کسکیا



200 
 

کوڕە  143بوو وات: ئو ڕابییی تایبتمندە ب سونتکردنی» مۆھل«

بوو (بم ناوی » فریر«جووە تازە لدایکبووەکان. مۆھلک بناوی 

ڕاستقینی خۆی نبوو. ئو کسکی زۆرب بوو، پیاوک بوو ل ژر 

وە، پاتۆ ڕەشکی حزی ل ژیانی خۆش و زەوق بوو، ب الی کمیی

 ک بوو لو پیاودامب«ئ « نزیکبوو، وەھاش خۆی نمایش دەکرد، گوای

.یکول لیوس دەزان  

بنت » فریر«ئیسر دەستی ب ئۆپراسیۆنکی ئاۆز کرد، بنیاز بوو 

پاریس: یک ل پیاوەکانی ک وەک شازادەیکی مۆراکۆیی خۆی 

، کوا کوتبووە داوی و پیگوت» فریر«نمایشکرد، ب نھنی ھات الی 

خۆشویستی کچکی جوو. گوای ئوان ب نھنی بوونت ژن و مردی 

 یش لما کدی، لتی » مۆراکۆ«یرەی ئاینی جووایگور بھ

 یوە ھویستیان بکی بووە و پیی کۆرپکستاش ژنوە. ئندەسووڕ

ا بکن؛ ئاخر سونتی بکن، بم خۆ ناتوانن ئم بئاشکرا ل مۆراکۆد

ماباتکی ئگر ب پرسک بزانن ئوا دەیکوژن... ئستاش خۆی و 

بت » فریر«ژنکی و ساوایکیان ھاتوونت پاریس، ئایا دەکرێ ڕابی

  و کوڕەکیان ختن بکا؟ ل برانبریشدا بخشندان پاداشت وەربگرێ.

یشت پاریس. یش ب داوایک قایل بوو. پاش یک دوو ڕۆژ گ»فریر«

 ،یکھی "شازادە مۆراکۆی"ی ی گوایپارتمانو ئئ ی نایی پو ساتل

لالین ئاژانکانی مۆسادەوە گیرا. ئوسا بردیان ژوورکی ب تاڵ و 

، سرۆکی ھۆبی »ڤیکتۆر کۆھن«حتاڵ و بۆ چندین سعات لالین 

 144ـ سونتکرەلکۆرەوانی شاباک کوت بن لکۆینوە. ئو "مۆھل"

                                                           
143
  سونتکردن: ختنکردن. 

144
 سون گوندان ک ر ھاتن!کاتی خۆی لتکیدی سونر دەھاتن ، دەیانگوت ستک  
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ل مردن ترسا، ھیچ برگریکی نیشان ندا، ئامادەبوو قس بکا. بم 

کاتک پرسیاری یوسلیان لکرد، دەستی خۆی برزکردەوە و گوتی: 

  "ھر بڕاستی داوای لبوردن دەکم. من ھیچی ل نازانم."

ھیچ سبارەت ب کوڕی ڕفندراوەک » فریر«لڕاستیشدا دەرچوو 

رنجی برادەرەکانی نازانوە بوو سر بۆ ئی ھفشانو فشموو ئھ ،

  خۆی ڕابکشی. دیسان ئیسر سری خۆی ل دیوار دایوە.

کچی بۆ مایی سرسامی ھر دوای ئوە، تیمکی دیکی ئیسر، 

ی ھواگری نھنی فرەنسی، دەزگئاتوونیان دۆزییوە. ب یارمتی 

نردرابوون بدەست بخن، » ادلین فرایلم«توانیان چندین نام ک بۆ 

ل یکک ل نامکاندا ئو دەرفتیان دۆزیوە ک بدوایدا دەگڕان. 

ئویش وەمدانوەی ڕۆژنامیک بوو بۆ خستنڕووی فرۆشتنی 

 ی لکیی » ئۆریالنس«خانووە الدککی جوان و ڕازاوە "باخشار

نامیکیان بو سندوقی پۆستدا ئیدی ئوان ». لۆیر ڤاللی«فرانس"ی 

نارد ک ل ڕاگیندراوی ڕۆژنامکدا ھاتبوو، نرخکی واشیان تدا 

نووسیبوو، ک زیاتر بوو لوەی ئو بۆ خانووەکی داوای دەکرد؛ ئوان 

نووسیبوویان گوای بازرگانی نمساوین و ب دوای شونک بۆ پشوودان 

وە، ناوونیشانی ماکی دان؛ ھر دەگڕن. مادلین فرایلیش وەمی دان

زووش دوای ئوە، ئوان نامیان بۆ نووسییوە، ک سردانی 

 دا دانا تا لگکیان لیان بووە. ئینجا دیدارد یان کردووە و بخانووەک

دا ل ھۆی ھوتلکی گورەی پاریس بۆ سر و ١٩٦١ی حوزەیرانی ٢١

  سودایک یکدی ببینن.

ۆژیش بر ل ڕۆژی دیدارەک، پیاوەکانی ئیسر گیشتن ب یک دوو ڕ

پاریس، یک لدوای یک ھر یکش ب چاالکیکوە. ئوان تومبل و 

خانووی پارزاویان ل نو پاریس و گڕەکی دەرەوەی پاریس 
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بکرگرتن، ڕگی ھتنیشیان مسۆگر کرد، بگنام و کرەست و 

ن، ل ئیسائیلیشوە شارەزای گڕان و ئامرازەکانیشیان حازر کرد

  پشکنین و لکۆینوەیان ھنان.

» رەث بن دایڤید«ھروەھا ئیسر بیاریدا ک باشترین شواز بۆ ئوەی 

ل » ئاریل«والبکا نھنییکان بدرکن، لڕی کوڕەکی خۆی بوو. 

فرگی کۆمگی یشیڤا ل ئیسائیل دەیخوند، پدەچوو شت زۆر 

ل ڵ ڕفاندنی دایکی لگیاریدا لر بئیس .وە بزانلبارەی یوس

فرەنسادا کوڕەکیشی بگرێ. ئاریل ئۆرسدۆکس بوو، بم ئوەندەی 

 ب یوەندی وای دانا، ککی پر سیستمبوو. ئیسداگیری ئایین ندایکی پ

 وە لپرسینکانی مۆساد لوە بتوانن ئاژانن » ڕەث«ھۆیھاوزەمان بک

لگڵ ئو پرسیارانی ل ئیسائیل ل کوڕەکی دەکن، تا بتوانن وەمی 

  کوڕەک بۆ پرسیارکردن ل دایکک بکاربنن.

ی مانگدا، خانم بژندرژە شۆخک ٢١ھر بڕاستیش، ل بیانی ڕۆژی 

بنو ڕاڕەوی ھۆی ھوتلکی پاریس ھاتژوور. ئوە خۆی بوو، مادلین 

  فرایل. 

خۆش فرەنسییک خۆی ب دوو نمساویک ناساند ک لوێ ژن ڕوو

ھر «و ئوی دیکش » ھر فوبر«چاوەڕیان دەکرد. یکک لوان 

بوو. خانمک ب ئینگلیزیکی ب گروگۆڵ قسی دەکرد، » شمیدت

 رگیز گومانی لھ کمانیشدا زاڵ بوو. خانمر زمانی ئسرەوەھا بھ

ی بردەمی نکرد. ھر زووش سبارەت ب ناسنامی ئو کیارە

فرۆشتنی خانووەک گیشتن ڕککوتن، بم پارزەری کیارەکان 

ل ڕی چاوە تلفۆنکانی ھوتلک زەنگی بۆ لدا؛ » فوربر«دواکوت. 

کاتکیش گڕایوە الی خانمک، گوتی کوا پارزەرەک ب داوای 

ئو ل ماکی خۆیدا بھۆی چند لبوردنوە عوزرخوازی دەکا. ئاخر 
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 و لی ئکما ستراوە. داوای کردبوو بچنوە دەستی بکشت

، ک زۆر ل شارەک دوور نیی و ناوونیشانک و وردەکاری »چانتیلی«

شی دابووە کابرا. ئو حزی لبوو ھر ئستا ل ڕگئاراستی 

  لوێ واژۆ بکن. پشوازییان داب و ھموو کاغزە پویستییکانیش

  پرسی: "دەی بۆین؟"» فوربر«ئینجا 

مادلینش قایل بوو. ئوان سواری ئو تومبل بکرگیراوەی دوو 

نمساویک بوون، برەو ڤالی پارەزرەک لیان خوڕی. بم خریک 

بوو ژن فرەنسییک ببت مایی شکستپھنانی سرلبری 

 سووکان ل .کراسیۆنر«دەستی ئۆپی ئاژان بوو، جوانی و »فورب

سرنجی ڕاکشا، خریک بوو ل گۆپی سووری » مادلین«نازداری 

ترافیک بدا. فیک تیژەکی پۆلیس ب ئاگای ھنایوە. ئینجا ئفسرە 

قوەکی پۆلیس ب تووڕەبوونوە برەو ڕوویانوە ھات، فیککی 

   لدایوە ئاماژەی ب گۆپ سوورەک کرد.

یش تومبلکی وەستاند، چندین ختووکی بۆ ھاتن. باش »فوبر«

ئستا چی بکا؟ خۆی ل وتکی بگان دای، ب کاغزی ساختکراو 

تومبلکی بکرگیراو لدەخوڕێ و ژنکیشی پی ک دەیوێ 

بسروشونی بکا. ئاخر ئگر کارتک وەربگرێ، ئوا ل پۆلیس داوای 

ەکرتوە، ھروەھا... بم مادلین فرایل ک ھۆکاری لسر برز د

بزمک بوو، ھر خۆیشی چارەسری کشک بوو. ئوسا سری خۆی 

 نی و بکپ کڕووی پۆلیسڕووخۆشی ب نا، بدەرھ کلومبت ل

 شتیارە. لم پیاوە گنابی پۆلیس، ئوە بانگی کرد" جکی شیرینگفت

تووە، لگڵ ژنک سفر دەکا، ھوڵ دەدا چیرۆکی وتکی بیانییوە ھا

 ی، تکایدەگت کڕەوش وە لنیاییدوە... بتخۆش خۆشی بۆ بگ
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لیخۆش ب..." ئفسری پۆلیسیش سرنجی بۆ سر ژنک ڕۆیشت، 

 کارتی سزادان ب بب کسامگرتیی ڕا ئاژانیگلگوا.ڕی خۆیدا ب  

ومببرد تو پاشان زۆری نی چانتیلی، ئکو شارە جوانن یشتگ کل

شونی گوای "پارزەرەک"ی لدەژیا. ئوسا گیشتن ڤیالی کابرا و لی 

چوونژوور و لبردەم دەروازەکشدا تومبلکی ڕاگرت. ھردوو 

بزنسمانک ب ڕزەوە یارمتی میوانکیان دا ل تومبلک داببزێ، تا 

ڕ ناو خانووەک ل کوە، خانمکرای کدەرگ نیان کرد، کنو

  چووەژوور.

".زەرەکی پارنووسینگ" بردرای کخانم  

نمایش کرا. ئویش ب » یاکۆڤ کارۆز«بش ڕۆی پارزەرەک ل الین 

فرەنسی گوتی : مدام، تۆ بۆ ئوە لرە نیت ک باسوخواسی 

  سکی دیک لرەی."خانووەکی ئۆریالنس تاوتوێ بکی، بکو بۆ پر

 "چی؟ ئوە چی ڕوودەدا؟" -

"من دەموێ دەربارەی منداک، دەربارەی یوسیل شوماخر  -

 قست لگدا بکم."

 ککیش ژنیدا بوون. کاتپ کالی ژنل دا، دوو پیاوی دیکو ساتل

گڕایوە دوا، پی بوە برد ک ھر دوو "بزنسمانک" ب سروشون 

  دایگرت. بوون. ئیدی ترس

 ب سرت ھنسککوە ب فرەنسی گوتی: "من بداوەوە بووم!"  -

کارۆزیش پیگوتوە: "مدام، تۆ کوتویت دەستی پیاوەکانی  -

ائیلی."دەزگگری ئیسوای ھ 
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، کوڕی ژن »ئاریل بن دایڤد«ھاوزەمان لو ساتدا، ئفسرانی پۆلیس 

  ائیل گرت.ل ئیس» بیر یاکۆڤ«فرەنسییکیان ل شاری 

✡✡✡  

 خانم » کارۆز«یشدا، »چانتیلی«ل کرد و » رەث بن دایڤد«ڕووی ل

 مبووە. ئردا ھڕفاندنی یۆسیل شوماخ یگوت: "خانم، تۆ دەستت لپ

  منداکمان دەوتوە!"

ژنکش لباوان وەمی دایوە: "من ھیچ شتک نازانم و ھیچ شتکیش 

 رسام بوونو سم." دوای ئوە. ناخۆی ھات ندێ بھ ،رەتاییس

یش خوشکی ژنکی ک پرستارکی ڕاھنراو بوو لگڵ خۆی »کارۆز«

  ھنابوو، بۆ ئوەی ل باری ناکاودا یارمتی بدا.

ئیسائیلییکان لوە گیشتبوون، ک خانم ڕەث دوایین چ ئومدی 

اڕووخ، ئیدی دەستیان. بم دەشیانزانی، ئو ژن پۆیین ب ئاسانی ن

شوەک ب ھمنی بسرچوو. پاشان ژنک درای دەستی یھودیت 

نسیاھوو، ک تازە ل لندەنوە گیشتبووە فرەنسا. نیسیاھوش ب باشی 

ڕەفتاری لگدا کرد، وەک ژنکی دیندار مشووری پویستییکانی 

 ممژ و درود و مۆمی بۆ ڕۆژی شبی نوکت کژن خواردن. ئاژان

 و الباخۆیشی خواردنی بۆ ئامادەکرد. ئر بنا و ھ(شابات) بۆ ھ

. ژن پرستارەکش 145خانووەی ئو لیبوو، ھیچ پیاوی تخوون نکوت

  ل ژووری تنیشتیان بوو.

ئینجا لکۆینوەک دەستپکرا. ژن ل دین وەرگڕاوەک ب چندین 

ب زۆریش یاکۆڤ کارۆز  سعات بۆ لکۆینوە لبردەم ئاژانکاندا بوو،

                                                           
145
  تخوون نکوت: نزیک نکوت. 
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و ڤیکتۆر کۆھین بوون، ک ب زمانی فرەنسی پرسیاریان لدەکردن. 

 بارەوە خانمک پی سیر بوو کوا ئیسائیلییکان ئو ھموو شتی ل

نانلمسم نوە  دەزانن؛ ببارەی یوسیلک لڕەتی کردەوە ھیچ زانیاری

ئو قسیی دووبارە دەکردەوە. بدرکن. "من ھیچ نام." بردەوام ھر 

ک ب فرەنسی جونک ب  146»فلیک«ژنک ب ڤیکتۆر کۆھنی گوت 

 ڕفاندنی کوڕەک کی بیوەندیموو پھ نانلمسن کژن ."یتواتای "ھ

ڕەتکردەوە. ڤیکتۆر کۆھین دواتر وا باسی لکۆینوەکی کرد: "من 

گدا بکم. ھر بۆ ئوەی دەستم پکرد باسی ھموو جۆرە بابتکی ل

نرمی بکم. من ویستم لتبگم، چۆن کچکی کریستیانی بۆت جووکی 

 ک جیاوازن. لیدوو جیھانی ل ماندۆکسی وا توندڕۆ. ئاخر ئئۆرس

سرەتاوە کات قسمان کرد، سوور بوو لسر ئوەی ک دەب ژنک 

یا لگمدا بمنتوە، بت و لگمان دانیش. پاشان قایل بوو ب تن

.ر گازەرای پشت بسل کک دەرگرجم م بب  

یکک ل لکۆرەوەکان ئرککی ناخۆشی ھبوو بوەی چندین 

 .نوبش ی لکئارامیی وەی دۆخر بۆ ئڕوودا بدا، ھ تی بتۆم

ئوەیان دەکرد، بکو ژنک ل ئنجامی  147پیاوەکانی مۆساد منی

رکردنکدا تڕدەستان کاردانوە بنون و ھبچ، شتکانی ل تۆمتبا

پکڵ ب و مبستی نب شتک ب، بم لی دەربچ؛ دەکرا  تکڵ و

گڵ کوڕەکی دەکرا، لدژی ئو زەمان لکۆینوەکی ئیسائیل لھاو

  بکاربنن.
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  : من کردن: خواخوابوونی شتک، بھیوابوون. 
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د برھمی ھر بڕاستیش وا کوتوە، لکۆینوە لگڵ ئاریل بن دایڤی

بوو، » ئاڤراھام ھادار«لپیدابوو. برپرسی لکۆینوەکان ل ئیسائیل 

بوو..  149بۆقژە» 148پاشۆش«کسکی ڕەقی ناجۆر ک کۆدەناوەکی 

کابرا ب مردمنداکی گوت کوا دایکی خۆی داوە بدەستوە. "دایکت 

تۆ دانی ب ھموو شتکدا ناوە." وای ب کوڕەک گوت: "درۆیکانی 

"!ک. دەی ڕاستی بنھیچ شو تنیناتگ  

ئینجا دوای ماوەیکی کم، کوڕەک ڕووخا. پیگوتن دەزانی ک چی 

بسر منداکدا ھاتووە و دەیوێ لو بارەیوە قس بکا: "ئمش تنیا 

  ئگر من و دایکم پارزراو بین." 

ەکی بردە پیگوتوە؛ "ئوە بۆ تۆ!" ئینجا دەستبج کوڕ» پاشۆش« 

ی شاباک. کاتکیش ل دەزگ، سرۆکی »ئامۆس مانۆر«الی 

بسر ئاریلیدا قیژاند: "پاشۆش » مانۆر«نووسینگکی چوون ژوور، 

 کوڕەک ،مان بپ نووکندە. دەی ھسدابی، الی من پکی پنر بھ

ۆسلی ل کوی؟" ئاریلش شژا. لدواییدا دانی پدا نا کوا دایکی ئو، ی

ب قاچاخ ل ئیسرائیل بردۆت دەرەوە، بردنکش بوە بووە یۆسلی لبن 

بردووە. دایکک ناوی یۆسیلی کردۆت » کالودیا«برگی کچک بناوی 

ڵ روکالودیا، ھگوەی لشی گۆڕیوە بۆ ئکدایکبوونەھا ڕۆژی ل

تی تمنی یوسیلدا بگونج، کوڕەک دەیزانی کوا یۆسلیان بردۆت و

  سویسا.

کرا و » چانتلی«دەستبج دانپدانانکی ئاریل ڕەوانی 

کردەوە. » ڕەث بن دایڤید«لکۆرەوەکان ڕاستییکانیان ڕووبڕووی 
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 .وەشنینی تو مای ست دەردەچپ م و خویزا و لک ،نکی منداخۆشییبۆقژە: ن  
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"ئاریل لبن دەستماند دای." ڤیکتۆر کۆھین بوو وای ب دایکک گوت. 

ا "ئو ڕووبڕووی سزایکی قورس دەبتوە. ئو دانی ب ھموو شتکد

،وەت نییمی ئتۆ خ تدا دێ؟" ناوە. باشر کوڕەکسچی ب ک  

خانمکش ب منگمنگوە: "ئوە چیدیک کوڕی من نیی." ئو ھشتا 

نڕووخابوو. لکۆرەوەکانیش بخۆیان نبوو، بو ھزە ل بن 

  نھاتووەی خۆڕاگری ژنک سرسام نبن.

ھات، ھی بوایل کبوو. پاشان وردە وردە ڕەوشکردن نرگری ل

دیاربوو چارەسرەک نزیک کوتبتوە، لگڵ ئوشدا ھشا 

.نوشستی ب کۆتایی دۆزەک ستیان دەکرد، ڕەنگرەوەکان ھکۆل  

ل کۆتاییدا ئیسر بیاری دا، کاتی ئوە ھاتووە ک سرەداوەک بخۆی 

  بگرت دەست.

✡✡✡  

رەث بن دایڤد لسر مزک ل ژوورکی بتای تاریکدا، ئیسر ھارل و 

ڕووبڕووی یکدی بوونوە. ھندێ ل ئاژانکانی مۆساد ل پشتیان 

  وەستابوون؛ کۆھن و کارۆزیش وەک وەرگ لوێ بوون. 

ئیسر لباوان لو بوایدابوو، ک ئو ژنی بردەمی ب شوەیکی 

 کا. بک شل نیڕەشف و ھیاریداوە بۆ ھیچ گب انرەی گردەبگو

لکدانوەی ئیسر تاک ھۆکاری نرمبوونی، ھر ئوەی ب شوەیکی 

ڕەوشتییان قناعتی پبھن. ئاخر خانمک کسکی دیندار بوو، 

 ل چونک ،لۆژیک ب ی لدوایدا دەیویست گو رواش بوو، لھ

وە و وە ئرسدۆکس توندەڕەوەکان نبوبنڕەتوە ژنک سر ب جو

مزھبگرای توندڕەوەشی ھر لگڵ لدایکبوونوە تکی  ئو ئم

خونی نبوو، وات ل دەمارەکانی ندەگڕا. ئو خانمکی تگیشتوو بوو، 
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ژنکی زۆرزان بوو، ھرواشی پخۆش بوو بو جۆرە ناوی بھنن و 

  دەنگی بدەن. 

اند ئینجا ئیسر ل کاتی گفتوگۆکردندا ھموو وشیکی خۆی ھدەسنگ

و وردەکارییان ھی دەبژاردن: "من نونرایتی حکوومتی ئیسائیلی 

 ش زانیاری زۆرمان لمگوتووین. ئکی پموو شتشت ھم. کوڕەکدەک

 .ئاشکرای مکانی تۆ بۆ ئنییرە نھشی ھب .ردەستببارەی تۆوە ل

ە داوای لبوردنیش دەکین ک ئم ب زۆرەمل تۆمان ڕاکشی ئر

کردووە. تۆ بوویت جوو، جووایتیش وات ئیسائیل. بب ئیسائیلیش، 

جوایتی نامن. ڕفاندنی یوسیلیش زەبرکی کوشندەی ل کۆمگی 

دینداری ئیسائیلی داوە. ئاخر ھستی دژبرایتی ل برانبر 

ئۆرسدۆکسکاندا وروژاندووە. دەکرێ تۆ ببیت مایی خونشتن و 

ئگر کوڕەک نگڕنیتوە، ئوا دەرەنجامکی ھر  براکوژی. خۆ

خوننامی. دەی ھر بیرک ل منداک بکرەوە ئاخۆ چی بسردێ! 

لوانی نخۆش بکوێ، تنانت بشمرێ. باش ئوکات تۆ ب چ ڕوویک 

دایبابی کوڕەک دەبینیتوە؟ خۆ لو حاتدا تا ل ژیاندا ماوی، 

ی بدواتدا دەخش و خو و خۆراکت ل حڕام تارماییک وەک سا

!رگیز ئازاد نابردنت ھدەکا. ئیدی گ  

"تۆ ھم خانمی و ھم دایکیشی. خۆ ئگر یکک ڕای ل چۆنیتی 

بخوکردنی کوڕەکت نب و و بیفن، ھستت چۆن دەب؟ ئایا شو 

  خوت لدەکوێ؟ 

زینوەی منداکی. ھر "ئم دژی دیین نین. تاک ئامانجی ئم دۆ

کاتکیش منداکمان کوتوە دەست، تۆ ئازادی، کوڕەکشت ئازاد 

  دەب، ئوسا ئیسائیلیش لنو خۆیدا دیسان یکدەگرتوە."
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ئیسر سیری ڕووخساری خانمکی کرد، ک ل ناخیدا خۆدژایتیکی 

 .نکان دەناکیدژب ستر ھبیدابوو. دیاربوو لپ کی لبارل کژن

گرژی و ھستیاردا بوو، وەک کسکی بھز ک پشتر ئامادەی ھیچ 

  سازشک نبوو، ڕووبڕووی خۆی دەبووەوە. 

ئاژانکانی مۆسادیش لوێ ڕەقوتق وەستابون ھروەک ئوەی کۆتڵ 

بن. ئوانیش لو بوایدا بوون، دۆخکی ل ترکزە دای، ساتی 

  ل ئان و ساتی خۆیدای .کان یئاشکرابوونی ڕاستی

سری برزکردەوە. "ئاخر من چۆن بزانم ک تۆ ھر » ڕەث«ئینجا 

  بڕاستی نونرایتی دەوتی ئیسائیل دەکی؟ چۆن متمانت پبکم؟"

 نا، کی دەرھکدیپلۆماتیی کدان، پاسپۆرتیچاو ل بریش بئیس

  .بناوە ڕاستقینکی خۆی بوو، دای دەستی خانمک

 ؟ ئاخر چۆن دەبت بووبی شم کارە تاسان. تۆبر بپیاوەکانی ئیس

 مئ ،و خانمدەست ئ ی بداتکی خۆی و پاسپۆرتکقینناوە ڕاست

سرچیکی ل ئندازە نھاتووە! ئیسریش ھستی وابو ھر تنیا بو 

کارەی، بوەی ناوی ڕاستقینی خۆی نیشان بدا و ل بردەمیدا وەک 

  سکی ڕاستگۆ دەربکوێ، لوانی دەرفتی سرکوتنی ھب.ک

بۆ ساتکی دژ ژنک سیری مۆرە ئیسائیلیکی سر پاسپۆرتکی 

کرد. لوەکانی خۆیشی گزین، دۆپ خونکیشی ل دەم ھاتخوار. ئینجا 

ت ریکناگرم. من خ رگوەھات: "من چیدی بکی لیم...."ک منگبشک  

زانی  پاشان لالی خ ل کرزکردەوە. "منداری خۆی بوە سھیک

پن «ـ، مایشیان ل ژمارە شست و دووی شقامی »گرتنر«

ن »ستریتوێ پیدەنیویۆرک. ل بروکلین، ل ل ،»لیانک".«  
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ب بیستنی ئم قسی، ئیسر یکسر لشونی خۆی ھسا. پی گوت: 

 کوڕەکک دەستمان بر کاتیشت، تۆ ئازادی.""ھگ  

  ئینجا ژوورەکی بجھشت.

✡✡✡  

ئیدی ھی بروسک و بروسکی ئاگاداری ل نوان ئۆرشلیم، نیویۆرک 

، ئفسری »ئیسائیل گور ئاری«و واشنتن گرم بوو. ئیسر زەنگی بۆ 

ئاسایشیی سر ب ئرک دیپلۆماتکانی ئیسائیل ل باکووری ئمریکا 

بنک دا. کدوای ناوونیشانی بروکلیندا کرد، ل نیویۆرک بوو. ب ی لک

ڕۆیشت؛ بروسکی لدایوە کوا ناوونیشانک ڕاست و ئوش ماباتی 

ە ھاسیدییکان. ل گرنتری لدەژی ل ناوەندی گڕەککی ساتمار

وسکیک بۆ ئاڤراھام ھارمان، باوزی ئیسائیل ل ئۆرشلیمیش بر

یوە بکا و داوایان لبکا FBIا پیوەندی ب واشنتن لدرا، ڕاسپردر

  منداکی بدەنوە و بیگڕننوە ئیسائیل.

دا کرد و FBIھر بخۆی پیوەندی ب ھاوتایکی ل نو » گور ئاری«

ھموو وردەکاریکی دای، تنانت "منداک چی دەخوا و چیش 

ئیلی دایوە: یش وەمی کابرای ئیساFBIلبردەکا" ھتد.. ئاژانکی 

"باش ئگر ئو ھموو زانیارییی ل بارەوە دەزانی، بۆ بخۆت 

م پبدە." بم ڕگبیھنوە." گور ئاریش برسڤی دایوە: "دەی 

  ڕەتی کردەوە ڕگی پبدا. FBIئاژانکی 

ئیدی بروسکی وروژنر بسر بنکی سرەکی ئیسردا ڕژان. 

 من، ئکان دوودمریکاییمی ئگور ئاری«وە « یان بوو لزەکوو با

واشنتن. ئوان پرسیاری ئوە دەکن، ئایا ئوە ب تواوی دنیان کوا 

منداک ل ناوونیشان دیارکراوەک دای؟ باش چی دەب ئگر بسر 



212 
 

ھندێ لو بارەیوە  FBIماکمان دادا و کوڕەکش لوێ نبوو؟ 

دنی کۆنگرسمانکان خۆپارزە. ئاخر ئو لبر ئاماژەکانی ھبژار

مزھب جوووەی ساتمار ب تنیا جوی سدھزار دەنگی 

لبردەستدای و میریش نایوێ سرچیک بنون لخۆیان 

  دوورخاتوە. 

 چانتلی«ل« دەست بدا. بۆیی خۆی لوسر حریکبوو ئیسدا خ

یدا: "دەی ھرمانم ل لنیوەی شودا دەستی دای تلفۆن و فرمان

  واشنتن بۆ وەرگرن."

 و وەھا ھاترمان،" ئو دەھری ببوو. "ھدرا، ئگر کیوەندیکیش پکات

ە قست لگدا دەکا. من دەموێ ھر ئستا »ئیسر ھرل«قس: "ئوە 

پیوەندی ب ژەنڕاڵ ڕۆبرت کندی، داواکاری گشتییوە بک، بناوی 

 ک ی بمن پFBI وە."دڕادەست بکات کمندا جەستب  

 قس یوەیو شب ر، ئاخر چۆن دەبری سوڕما. "ئیسرمانیش سھ

 یواندا، لکی وای پو ئاماژەیی؟" ئبکنی دەزگگری نھوای ھ

  ئمریکا چاودری وتووژەکیان بکا.

ئیسریش پیگوتوە: "باشتریش. خۆ من ھر بۆ تۆ قس ناکم." ئو 

وای بوو ئمریکییکان گویان لاگرتب، ئیدی ئو خواخ

  بخۆڕاپرمووانی وایان لبکا بجوون.

ھرمان ھر دوودڵ بوو، ھویدا ئیسر ل ئاۆزیی دیپلۆماتییکان 

  ئاگادار بکاتوە.
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ئیسر خرا قسکی پبی: "خۆ من داوای ڕاوبۆچوونت لناکم. پیان 

 کوڕەک جر دەستبگئ ر بھ رپرسیارن لوا خۆیان بوە، ئدەنن

  شتک ک ڕووبدا."

دوای یک دوو سعاتی دیک، تلفۆن بۆ ئیسر کرایوە. تلفۆنکش 

 وە، کریان دایبخ کدەستانی کۆنسولخانوە بوو. کاربنیویۆرک ل

 FBIڕۆبرت کندی دەستبج دەستبکار بووە. تیمک ل ئاژانکانی 

ھر ». برۆکلین«ی ئفسری ئاسایشکی ئیسائیلی چوونت ب یاوەر

بڕاستیش کوڕەکیان لوێ ل ماک دۆزیوە و لگڵ خۆیان 

  گیاندویتیان ماکی پارزراو. منداکش یوسل بوو.

(ک دواتر بوە ھگری ختی » ئیلی ویسل« ھوانرکی گنج بناوی 

کرد. "بیستووم تۆ منداکت ) تلفۆنی بۆ گور ئاری 150نۆبل

دۆزیوەتوە." گور ئاریش، سوندی خواردبوو شتک ب نھنی بھتوە، 

لسر ئم، چندین » ویسل«لباوان ھواکی ڕەتکردبووەوە. ئیدی 

  ساڵ بوو ھر لی خۆش نبوو.

✡✡✡  

دا پشووی نیشتمانی ئیسائیل بوو، لو ڕۆژەدا ١٩٦٢ل چواری تمموزی 

ی فخانۆکف گرتبو لیوسیلی ھ ک کیوە. میدیاش » لۆد«ۆکنیشت

ی ھواگری نھنییان دەزگب پرۆش و جۆشوە ھوی کاریگری 

بوکردەوە. ئیسائیل بوە یکمین دەوت ک سرتاپای خککی بم 

 جۆرە بن.  دەزگکان کارانگاز بن و خۆشیان بونیینھ گریواھ

                                                           
150

 Elie Wiesel )كی ٢٠١٦-١٩٢٨رە جوویدایک ببوو. ) نووس ڕۆمانیا ل ل مریکی کئ

 گری کۆمر، پرۆفیسۆر، چاالکوانی سیاسی، ڕزگاربووی دەستی ھۆلۆکۆست و ھنووس

 دەبیات لتی نۆبل بۆ ئخ وانت، ل١٩٨٦پاداشت و خ.  



214 
 

، پارزەرکی بناودەنگی ئیسرائیلی بوو، »ھن زیدۆنشلۆمۆ کۆ«

نامیکی بۆ بنگۆریۆن نووسی، سوپاس و پزانینی بۆ دۆزینوەی 

کوڕەکی تدا بیان کردبوو. ل نامکدا ھاتبوو: "پویست تۆ سوپاسی 

ڕۆژ دەزگ یان، ککزنمووانیشدا مش ھپی، لمان بککگریوای ھ

رخانکردبوو، لگڵ ئوەی یاریدەرەکانی بھیوا و شوی بۆ ئرکک ت

ببوون، ئو کۆی ندا، تا ئو کاتی منداکی ل حشارگ دەرھنا، 

  ئمش کارکی ئاسان نبوو."

کاتیک ھمووان ل ئیسائل ئاھنگیان ب ھۆی ڕزگارکردنی یوسلوە 

النیان بۆ گا، ئیسر ل پاریس، ل کاتکدا پیاوەکانی ئاھنگکی خنجی

 ک کخۆشی مندا دا و گوتی: "بکی ھککان پئاژان ک لکسازدا. ی

گڕایوە نیشتمان، ب خۆشی ئو پیاوە پۆیین ک دۆزیوە. ب خۆشی 

ئو دەوتی ک دەزان چۆن ھاووتییکانی خۆی بپارزێ." ئاژانکی 

کی بووک دیکش دیارییکی پشکش ئیسر کرد، ک بچک بور

بوو؛ ئینجا یاوەرەکانی دیارییکان گیاندەوە تلئبیب، چونک شوگلکی 

  .151بوو زۆربوو ن ڕازا

✡✡✡  

ئیدی خۆ ھر ئوە نبوو ک کوڕەک دۆزرایوە، بکو سرلبری 

  ڕاستییک کوت بر تیشکی. 

  ھموو شتکش ب برووسکیک دەستی پکرد.
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  نڕازابوو: ن خوتبوو. 



215 
 

کاتی یوسل ب دزییوە ل سر خاکی دا، لو ١٩٦٠ل بھاری 

ل » ڕەث بن دایڤید«یک دەبردرای یکی دیک، 152ئیسائیل ل یوشیڤا

ڕابی مایزشوە برووسکیکی بۆھات: "دەستبج وەرە ئۆرشلیم. من 

 وێ کبۆی دەردەک ،دەگات ککیش خانمکات ".یکی باشم بۆ تۆ ھشت

ب قاچاخ ئاودیوکردنی یوسیل ل  "شتک" ئرککی نھنیی، ئویش:

  ئیسائیل بۆ دەرەوە.

خانمکش گڕایوە فرەنسا، دەستکاری پاسپۆرتکی خۆی کرد، ناوی 

کوڕەکی خۆی ل کالودی بۆ کالودینا گۆڕی و ڕۆژی ل دایکبوونیشی 

 کانی ١٩٥٣ەوە کردە ١٩٤٥لم جلی خۆی و ھم ناوەکوسا ھئ .

ی کردە مادلین فیرا. ئو ل ئیسائیلوە خۆیشی گۆڕین، ناوەکی خۆ

برەو گینوای ئیتالیا فی، لووە بلیتی ژوورکی لسر پشتی کشتیک 

  کی ک ڕبوار و کۆچبری برەو ئوێ ھگرتبوو.

ل گینوادا ژنک دەستی ب یاریک کرد، لوێ ھر ب ڕکوت؛ کیژکی 

لو کاتی سر کشتیک  ھشت سانی خزانکی کۆچبری دۆزیوە.

دەکوتن، ڕبوارەکان کشی قڕاپستانی ھگب و شتومککانیان 

ھبوو، ئیدی مادلینای شۆخ و شنگ دەستی کیژۆکی گرت و لگڵ 

ی کۆچی دەزگخۆیدا بردی سر پشتی کشتییک. ئفسرەکانی 

وا لبینیان کرد کیان کرد و تکیری پاسپۆرتكی ئیتالیاش سڵ کچگ

بچکۆندا سرکوتووە. ل ئیسائیلیش ھمان بزمی دووبارەکردەوە، 

 ، کدا سرنجیانلوش برپرسانی کۆچ و کۆچبران ب دروستی ئو 

  خانمک لگڵ کیژکی بچکۆندا ل کشتییک دابزیوە. 
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  کۆمگی مزەبگری جوو. 
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ا یک دوو ڕۆژ دواتر، مادلین لگڵ "کالودیای کچی" ل فۆکخانی لۆد

سواری فۆک بوو. تومز ئو کالودیای ھر یوسیل شوماخر بوو، 

  بم جلی کچانیان لبرکردبوو ھندکیش ڕووخساریان گۆڕیبوو.

 دۆکسرسکی ئیقوتابخان ی دوو ساڵ لل نزیکم جۆرە یوسب

توندڕەوەکان ل سویسا و فرەنسادا بسربردبوو. بم کاتک گڕان 

 ند، دیسان مادلین و سوڕان برەیسائیل پئیس ل لدوای یوس

ک منداک لوێ ب » میوکس«دەرکوتوە، ئمجارەیان ل قوتابخانی 

  ناوی میناحیم، منداکی ھتیوی خزانکی سویسی تۆمارکرابوو. 

دیسان لوێ جلی کچانی کردنبر و ئمجارەیان برەو ئمریکا فین. 

جویل «زەھبی ساتمار، و لالین ڕابی لوێ لالین مزنی م

یارمتیان درا، لوێ ڕاستوخۆ بردیان مای گرنتر و ناوی »تایتلبوم

، ئیدی وەک ئامۆزایکیان ناسرا ک ل »یانکل«کوڕەکش بووە 

  ئرجنتینوە ھاتووە و بۆ ماوەیکی زۆریش لالی ئوان دەمنتوە.

ک ڕایی تونی نھنی جووە  شارەزایانی مۆساد پییان بوە برد

ئرسدۆکس توندڕەوەکان ب ھموو ئمریکا و ئورووپادا بوبۆتوە، 

دەکرێ ب رکخراوکی ھواگری نھنی ھرە باش براورد بکرێ. 

زۆرینشیان ب ڕەث بن دایڤدەوە سرسام بوون. ئو توند ب ڕساکانی 

رگیز ناوونیشانوە نووسابوو: ھیموو پیالنگبوو، ھگیری نکی ج

 و جانتای خۆیدا بوون، بنکانی خۆی لویستییپ نامگز و بکاغ
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 رەنسییف و ژنکانی خۆی دەگۆڕین. ئی و جلماتا «ئاسانی ناسنام

  جیھانی ئرسدۆکسی بوو. » 153ھاری

ل کاتکیش ھموو ئیسائیلیکان ب گڕانوەی شادمان بوون ک یوسل 

ھستی ب » ڕەث بن دایڤید«توە الی دایک و باوکی، خانم گڕندراوە

تکشکان کرد و بزی. ب ھنسکوە ب برادەرەکانی خۆی گوت: "ئز 

تاوانبارم. من ناپاکیم ل دۆزەکمان کرد. ھرگیز ناتوانم لخۆم خۆش 

  بم. من گنجینیکی بھاداری متمانم ھبوو، نشمتوانی بپیارزم."

/ ڕەث بن دایڤید بو ھموو توانستانی ئوەندە بسر مادلین فرایل

ئیسرەوە کاریگر بوو، داوای لکرا بت ڕیزیکانی مۆسادەوە. بالم کار 

لکار ترازابوو. ڕەث گڕایوە ئۆرشلیم و لنو کۆمگی 

ئرسدۆکس توندڕەوەکاندا ون بوو. پاش س ساڵ بسر 

کرد، ک تمنی حفتا و » ام بالوئامر«ڕووداوەکدا، مردی ب ڕابی 

توندڕەوترین لقی نو » نوترای کارتا«دوو ساڵ دەبوو، سرۆکی 

  پڕگیرەکان بوو. 

ھر پاش نۆ ساڵ ل دوای ئو گۆبندەدا، ئیسر و یوسیل شوماخر 

یکیان بینییوە، ئو کاتی یکک ل نووسرەکانی ئم کتب ئاھنگکی 

ر ڕڕەفی ئیسر شسشت کردبوو. لکخستبوو، یوسیلیشی بانگھ

یوسل، ھنووک بۆت سربازکی پل یکی ھۆبی تانک، دەستی ئیسری 

گوشی و ڕایگیاند: "من ل ناخوە کاریگرم. ئیسر ھارل گرنگترین 
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 Mata Hari )واوی خ١٩١٧-١٨٧٦کی زۆر ) ناوی تماکارتا گرتیودا بوو، سۆی مارگر

سرنجاکشی سردەمی خۆی بوو، دوایی بووە سیخوڕ، ل ماوەی جنگی یکمی جیھانیدا 

  ڕۆکی ناوازەی ل دنیای سووسکارییدا بۆ ئمانکان بینیوە. وەرگر
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کسی نو ژیانم بووە. بب ئو من ھرگیز ئستا ل نو ئوەدا 

  ندەبووم."
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  ازی ل خزمتی مۆسادداپاوانکی ن: بندی ھشت

  

دا، دوو پیاو ل نووسینگی ١٩٦٣گرمای خنکنری ئابی  ىل ڕۆژک

 ندازیاری لکی ئدرید«کۆمپانیایوتن و داوای دیتنی » موەژوورک

». ئۆتتۆ سکۆرزینی«بوو ب ناوی  خاوەنکیان کرد، ک نمساوییك

» کۆرزینیس«خۆیان ب » ناتۆ«ئوان وەک دوو ئفسری ھواگری 

ناساند، پیانگوت لسر ڕاسپاردە ژن دوورکوتووەکی ھاتوون. 

داوایکیان خست بردەم کابرای نمساوی ک پیندەکرا ڕەتی بکاتوە 

...  

ئیدی ھر زوو کابرا بزنسمان عینک لچاوەک تگیشت، میوانکانی 

نی جنگی ھموو شتکی لبارەوە دەزانن ب ڕابردوویکشییوە. لمیا

ەکان و یکک ل پاوانSS ئفسرکی » سکۆرزینی«دووەمی جیھاندا 

کانی ئازنانیای نازی بوو مم- بووبزنترینیشیان نر مگو - ئئ .

پیاوە بژندرژە ڕووخۆش وەزشوان، دەموچاوی جبرینی یاری 

 ترس ککی ننھریمرماندە ئوەبوو، کابرا ببووە فربازی پشمش

 یاندبوون. لئاکام گ راسیۆنی ناوازەی بندین ئۆپیلوولی ١٢چی ئ

گران «لوتکی  ردا لسنی پرەشووتوانکاشدا لگڵ بتالیۆن١٩٤٣

ی ئیتای دابزیبوو، »ئاپنۆ«، برزترین لوتکی زنجیرە چیای »ساسۆ

وە بولی لر ھوتدایان»کامپۆ ئیمپراتۆر«س  ی کنو شودا، ئ

کی یلالین حکوومت نوی دژە نازی» بنیتۆ مۆسۆلینی« دیکتاتۆر

ەکان، مۆسۆلۆنی SSکاپتنی » سکۆرزینی«ئیتالیاوە بندکرابوو. 

ڕزگارکرد و ھنای الی ھیتلری سوپاسگوزار. ئویش ل پاداشتدا 

برزکردەوە. ل شڕی بلجیکا  ىبکاپتنک بخشی و پلکش ىمدالیا

، SSببوە کۆلۆنلکی وافن » سکۆرزینی«ا، یشد١٩٤٤ی يل کۆتا و
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لبرەی پشوە لگڵ بیست کسک ل پیاوەکانی و ب جلی سربازی 

ئمریکییوە کارکی وایان بسر ڕیزەکانی ھاوپیمانان ھنا، تووشی 

پشوی و شژان و پاشاگردانی زۆری کردن. ئۆپراسیۆنکانی ئو 

یاوی ئورووپا". لدوای جنگ و ل وایان لکرد ببت "کوشندەترین پ

یشدا ب تاوانبار لقم ندرا، بۆی بۆ ئیسپانیا کۆچی »داچاو«دادگای 

ی دیکتاتۆردا حسایوە و »فرانکۆ«کرد، لوێ لژر سایی دەستی 

  ھر لوش کۆمپانیای ئندازیاری خۆی دامزراند.

 وێ ڕۆژێ ل١٩٦٣ئ کانی کاتی خۆیان بکوشت. دا، میوانن وردە قس

یکک ل دوو کسک ب ئمانیكی ڕەوان پیگوت: "ئم کتومت سر 

 ر بس مڕاستیدا، ئزەکانی ناتۆ نین. لھ بنی دەزگگری نھوای ھ

ی »ئاڤراھام ئاھیتوڤ«و » ڕافی ئیتان«ئیسائیلین." پیاوەکانیش 

  برپرسی وستگی مۆساد بوو ل ئامان.

ڕەنگی ل زەرد بوو. ئاخر ھر ساک پشتر بوو،  یش»سکۆرزینی«

 ائیل و ملیان بدۆلف ئایخمانیان ڕفاندبووە ئیسکان ئائیلییئیس

قنارەوە کردبوو. ئستاش بدوای ئودا ھاتوون؟ ھرچندە ل دادگادا 

 و لک دەیانگوت؛ ئندم ھزپاکی دەرچووبوو، برپ کریستالن «ب

دا بشداری ل بشک ل سوتاندنی کنیشتی ١٩٣٨نۆڤمبری » ناختی

  جووەکاندا کردووە. 

بم ئو پیاوە بژنکورتی لبرانبری دانیشتبوو، ترسکی 

ڕەواندەوە. پیگوت: "ئم پویستیمان ب کۆمکی تۆ ھی. ئم دەزانین 

تۆ پیوەندی باشت لگڵ میسردا ھی." ئینجا ھردوو پیاوەک بۆ 

ی کۆلۆنشووەکپ لss ائیلتی ئیسدەو کانی ڕوونکردەوە کـ

.یھ کانی پیاوەککککۆم ویستی بپ  
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✡✡✡  

 مموزی ٢١لوە ١٩٦٢ی تڕاندوای گ فتر دوو ھداو ھ

سرکوتووانکی یوسیل بۆ ئیسائیل، میسر جیھانی ب ھدانی چوار 

 کانو مووشرسام کرد. دوو لژ ستی دوورھاوجۆری الظفر ڕۆک

مایل بوو. ئو موشک زل ب  ٣٥٠ن ک مداکیان و(سرکوتوو) بو

ئای میسری وەرپچرابوو، ب شانازیوە ل ساۆژی شۆڕشکیان و 

و٢٣ل پت کانی قاھیرەدا بقامو شنمووزدا بموزیکی  ی ت

ئاھنگوە دەڕۆیشت. سرۆک جمال عبدولناسریش لنو ئاپۆرا 

 ردووەکدا خۆی ھدەکشا، بوەی ئو ڕۆکت دوورھاوژانجۆشخوا

  وری بیروت"دا بپکن.دەتوانن ئامانجی خۆیان ل "باشو

وری بیروت، ئم دەستواژەی بووە مایی تاسان و وروژانی وباش

 کڕاستی مووشر بھ واتائیل. کرکردەکانی ئیسس

 ن بوێ لنو ئیسائیلدادوورھاوژەکانی ناسر دەتوانن ھر ئامانجکیا

بۆ ئیسائیل،  بوو تواو بپکن. ئمش بووە مایی سرسامیکی

ب ڕەقییوە قس  ،ھروەھا ل دانی دەستی تووڕەی ئیسائیلدا

کرا. ڕەخنکان وەھا بوون؛ لکاتكدا ناسر » ئیسر ھارل«دەرھق 

 خریکی ڕۆنانی مووشک کوشندەکانی بوو، ئیسری بچوکیش ب

ڕاوەدوونانی یوسیلوە سرقاڵ بوو. لکاتکدا مترسییكی دژوار 

ڕوبڕووی ھبوونی دەوتی ئیسائیل بووەتوە، کچی باشترین 

ئاژانکانی ئیسر ل کۆمگیکی یشیڤیاوە بۆ یککی دیک ب دەمامکی 

ئۆرسدۆکس پڕگیرەکان دەگڕن و دەسووڕن. ئیدی بنگۆریۆنی 

ی ئیسر ھاڕلی کردەوە، ئویش بنی پدا بزووترین کات نیگران بانگ

ھموو زانیاریک سبارەت ب پۆژەی میسرییکانی بۆ بن. ئینجا 

ئیسر گڕایوە نووسینگکی، باشرین ئاژانکانی ب ئرک ناردن، 
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 ر بڕخستن. ھگمیسر ب کارەکانی لرەکان و سووسسیخوڕە دووس

متر ل ماوەی مانگک لدوای ھدانی مووشک ڕاستیش ئوەبوو، ب ک

 ی میسر، لژەکخۆی و ڕاپۆرتی ١٦دوورھاور بی ئابدا، ئیس

  وردەکارییکانوە گڕایوە الی داود بنگۆریۆن.

ئیسر ڕاپۆرتکی خۆی دا، ک مووشککان لالین زانا ئامانکانوە 

  دروستکراون.

 خان١٩٥٩لیاریدابوو جبکی نائاساییدا ناسر بکی چی  (قلیدینات)

بنیاد بن. ئو، ژەنڕاڵ محمد خلیل، ک فرماندەیکی پشووی 

گری بوو،دەزگوازەکانی ھی  ی ھرنامی برپرسی نووسینگکردە ب

تایبتی سربازی، بۆ ئوەی بوپڕی نھنییوە پرە ب چکی تازە بدا 

وورھاوژ، ھروەھا ماددەی وەک فۆکی شڕکر، ڕۆکت و ڕۆکتی د

ی و تیشکدەرەوەکانیش. بۆ نووسینگکش بودجیکی قب يکیمیا

  ترخانکرا.

یکم ئرکی خلیلیش ئوەبوو، ئو پیاوان بدۆزتوە، ک ئو جۆرە 

 ڕوو ل ستبم منن. دەیزانی بۆ ئم بھرھڕاستی بۆ بی بکانچ

  کوێ بکا.

دان کس لیل بپیاوەکانی خ نانکان ھمانزانا و شارەزا ئ سیان ل

ڕیزی برنامکی خۆیان و زۆر لو کسانش ل کارخانی 

و تاقیکردنوەکانی  پیمانگمووشککان و ئاشکراکردنی لکۆینوەی 

ئمانیای نازی کاریانکردبوو. زیاتر ل سسد ئامان لڕی مووچی 

فریودران و ھندران میسر بکو زۆر، پاداشت، ئیمتیازاتی تایبتییوە 

  بدەن تا دامزراوە نھنییکی بخات سر پ. » ناسر«یارمتی 
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بوو، لودا فۆک دروستکرکی  ٣٦یکمین ھویش، کارخانی ژمارە 

فۆکیکی شڕکڕی میسری » سخیمت ویلی مسر«پیتۆڵ ب ناوی 

جیھاندا ماممۆتکی لیک دا. ئاخر ناوبراو ل ماوەی جنگی دووەمی 

فۆک شڕكرە دژوارەکانی ھزی ئاسمانی نازی بوو. محمد خلیلیش 

 ری ٢٩لمبڵ ١٩٥٩ی نۆڤگستی لبر«دا گرسواژۆ » سخیمت م

  کرد.

ناسراو بوو، ئویش  ١٣٥دوەمین وستگیان ب کۆدی ژمارە 

ک مکینی جتی بۆ  »فردیناند براندەر«ئندازیارک بوو ناوی 

چندین سای ل » براندەر«سخمیت دروست دەکردن.  فۆککانی مسر

 لیل لد خممان، محوەشی بۆ ئاڕانربردبوون؛ دوای گسڕووسیا ب

دا پیوەندی ب فردیناندی »داملر بنز«ی بڕوبری »د. ئکارت«ڕی 

  ئندازیارەوە کرد.

یکی دوورەدەستی ی ناوچ٣٣٣بم شت ھرە نھنییکیان کارخانی 

بیابان بوو. لودا مندا پڕجووەکانی ھیتلر خریکی دروستکردنی 

  چککی پڕجوو بوون، ئویش ڕۆکتی مامناوەند مودا بوو.

بگورەی سرچاوەکانی ئیسر، پۆژەی میسرییکان ل دیسامبری 

ی u2دا گیشت خای وەرچرخانی خۆی. لو مانگدا فۆکیکی ١٩٦٠

دری ئمریکی ونیکی ل ئاسمانوە ھی باخانیکی زۆر قبی چاو

ناوەکی لب. ئیدی  کارلککریدیمۆنای ئیسائیلی گرتبوو، ک پدەچوو 

درشت بوکردەوە؛ ئاخر  ھی میدیای جیھانی ئو دۆزینوەیان بسر

 کنوەی شودەکرد بائیل نرمی ئیسدوانی فل وای بس بک

کی ڕستن و چنین ب. میسر و چندان دەوتی عرەبی دیک کارخانی

ھڕەشی توندیان ل ئیسائیل کرد. بم خۆ بتنیا ھر گف و 

 نییۆژە نھکو میسر ھیوای وابوو پبوو، بس نب ڕەشھ
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ناوەکییکی ئیسائیل ب برجستکردنی پرەپدانی چکی نائاسایی 

  خۆی الشڕ بخا. 

ەستی زانا دروستکرەکانی ڕۆکتکانی میسر، پرۆفیسۆر سرۆکی د

جت «ی لکۆینوەی پیمانگبری ەی بڕو»ئوگن سانگر«

ەمی جیھانی، . دوای جنگی دوو»گارتتشتو«بوو ل » پرۆپولژن

یک دوو سان ل فرەنسدا ژیا، لودا ڕۆکتی ڤرۆنیکی، » سانگر«

ی ئامانی بوو، برھمھنا. ئینجا v2 ک ونیکی لبرگیراوەی ڕۆکتی

ک شارەزایکی  -پرۆفیسۆر پاول گورک-ب خۆی و یاریدەرەکی 

ئندازیاری پشووی » ولفانگ پیلز«ئلکترۆن ڕنونی بوو لگڵ 

ی ئامانیان پرەپدا، ھات وتی v-2، ڕۆكتی »پینیومدە«دامزراوەی 

د. ھانز «بناوی  میسر. ڕنون و شارەزایکی دیکی ڕۆکت

ک ڕنونی سیستمی پرەپدانی ڕۆکتی دوورھاوژی ل » کالینواختر

و  ای ھاوڕکانی دتمی سر سنوری سویسرا دەکرد، یار»لۆراخ«شاری 

ئویش ھات میسر. ھۆبی پیشسازی کیمیایی برنامک لالین 

 بڕوەبردرا. ئامان و» د. ئرمین دایو«، SSئفسری پشووی 

ئینترا، ئینترای بازرگانی، «میسریکان چندین کۆمپانیایان بناوەکانی 

دامزراند تا پارچ و کرەست و یدەگ بۆ پۆژەی » پاتوخ و لیندا

» د. ھاینز کرەگ«یش »ئینترا ھاندل«ڕۆکتک بھنن میسر. بڕوبری 

 ل بوو، کیمانگشپ ت پرۆپیولژنی لی جڕدەبرد وەتوتگارت ب. 

سا دەژیا، ئویش وەک يحسن کامیل، ملیۆنلری میسری ل سو

ڕوخسارکی کارەک خرای لیستک و پیوە پیوەست بوو. لڕی ئو 

ە، میسرییکان دوو کۆمپانیای خوازراویان ل سویسا وسرمایدارە

ک بۆ کاری ماشن » MTPو  MECO«دامزراندن. یککیان بناوی 

تۆرباین و پۆمپ کين بوون، ئرککشیان  و ماتۆڕ و دەزگو 
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دابینکردنی کرەست و ئامرە سرەکییکان بوو، ک لالین شارەزا و 

 ک لریھ کۆمپانیایان و سری ئوبڕوە داوا دەکرا. بپسپۆڕەکان

  سخمیدت، براندنر و حسن کامیل بوون.  مسر

 ک١٩٦١لندازیار، تئ دان لر و سدا، سانگ کارە میسریینیکار و کر

ژەکان کرد. بم ان ب دروستکردنی ڕۆکت دوورھاوخۆجیکان دەستی

ی  لۆژەکنی پکی نھیوەندیمان پتی ئادا، حکوومککۆتایی سا

میسر و پیمانگی فۆکوانی جت پرۆپیولژن ل شتوتگارت بدیکرد. 

رکرد دەست لکار ئینجا دەستدارە ئامانکان سانگریان ناچا

بکشتوە، بگڕتوە ئامان و ھموو چاالکییکانیشی سبکا. دوای ئو 

  سرۆکایتی پۆژەکی میسری گرتئستۆ.» پیلز«یسۆر فپرۆ

ڕۆکتی دوورھاوژی  ٣٠، ٣٣٣شدا، کارخانی ١٩٦٢ل تمموزی 

انی برھمھنا. چوار لو ڕۆکتان لبردەم حشاماتکی گوبژر و میوان

حکوومت و ڕۆژناموانان، ھدران؛ بیستکی دیکش ب ئای 

  میسرییوە ب نمایشک لنو شقامکانی قاھیرەدا سوڕندرانوە.

 ل بوو ککی پیالی بنگۆریۆن، نام ر ھاتمانگی ئابدا، ئیس کیش لکات

ناردبوو، ڕافی  ٣٣٣بڕوبری کارخانی » کامیل عزاب«پیلزەوە بۆ 

یان نامک کۆپی بکن. ل نامکدا ل برانبر وان و پیاوەکانی توانیبوئیت

سیدا داوای کرەست و ئامری پویست بۆ يفرانکی سو ٣،٧٠٠،٠٠٠

و چوارسد  ٢دروستکردنی پنجسد ڕۆکتی دوورھاوژ لجۆری 

  کرابوو.  ٥ڕۆکتیش ل جۆری 

مایی نیگرانیكی نۆسد ڕۆکتی دوورھاوژ! ڕاپۆرتکی ئیسر بووە 

زۆر لنو وەزارەتی برگری ئیسائیلدا. شارەزا ئیسائیلییکان 

دنیابوون لوەی میسرییکان بنیاز نین ئو ڕۆکتان ھر بكوەی 
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ی (تقلیدی) باربکن و ھیانبدەن؛ ئاخر خۆ ناب ب يتقینوەی ئاسا

ا ھر یکیان ملیۆنان دۆالر بۆ دروستکردنی ڕۆکتکان خرج بکن ت

نیو تۆن ل دینامت ھبگرێ و بیتقنتوە. خۆ دەکرێ فۆکی 

 کبکا. شتجبکی دەقاودەقتریش جڕادەی م کارە بژ ئبۆمباھاو

ئاشکرا بوو، ک میسریکان ب نیازن ڕۆکتکان ب کوەی و ڕوون 

ی، ناوەکی یان ھندێ ماددەی قدەغکراو بگورەی قانونی نودەوت

 کتیڤی کوشندە، بکتریا یاخود تیشکی رادیۆئژەھراویوەک گازی 

  ھبدەن. 

بگورەی لکدانوەی ئیسر، زانا ئامانکان کار لسر نخشیکی 

وە بۆ لناوبردنی ئیسائیل دەکن: ئوان چککی شووم اشار

پرەپدەدەن، ڕۆکتی زەبلالح دروست دەکن، کوەی تیشکدەرەوەی 

نناو دەخک لموو زیندەوەروەی "ھر بۆ ئائیل بسوای ئیسبا" و ھ

بکن؛ ئوان کار لسر تیشکی دژوار و ھر  ژەھراویبۆ چندین ساڵ 

  دژەکردەوەیکی جھننمیان دەکن.

پدا نا: "ئم ئوانمان  دانیی سوپاساالر »زڤی زوور«دواتر ژەنڕاڵ 

رەزوومند بوون، نیاندەزانی زۆر بھند ھگرت. زاناکانی ئمش ئا

چۆن لگڵ ئو زانیاریاندا بجوونوە." وای ئوەش ئیسائیلییکان 

پۆژەیکی دژواری میسرییکانیان دۆزییوە، ک ھشتا ئامانکان لوەدا 

سرنکوتبوون، سیستمکی ئاراستکردنی دەقاودەق بۆ ئامانجشکاندنی 

ش بسر بربستکدا زاڵ نبن، ڕۆکتکان بدۆزنوە. تا ئو کات

  ناکرێ ڕۆکتکان ھبدرن.
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ئیسر ھارلیش ئو پیاوەی جاران نمابوو، ک پیاوەکانی دەیانناسی و 

پیوە کارانگاز بوون. ل کاتی گرتنی ئایخمانوە، ئو بتواوی گۆڕابوو. 

، ئو پیاوە سر ساردە، ک بوە ناسرابوو گوای دەمارەکانی ل پۆن

 ھنووک ئمانیای ب دوژمنی ھمیشیی ئیسائیل و گلی جوو داناوە.

شلگیران لو بوایدا بوو، ک حکوومتی ھاوچرخی ئامان پشتگیری 

زاناکانی خۆی ل وتی میسر دەکا، بۆئوەی ئیسائیل لناوببن. 

کۆنراد «ەک داوای ل بنگۆریۆن کرد ھۆشداری بدات 154ڕامساد

ی ڕاوژکاری ئامان و داوای لبکا دەستبج چاالکی زاناکانی »ئادیناوەر

بوەستن. بنگۆریۆنیش ئمی ڕەتکردەوە. ئاخر زۆری بسرنچووبوو، 

ملیۆن دۆالر دابووە ئیسائیل بۆ  ٥٠٠ک ئامان قرزکی قبی ب بی 

کی ەندیونقب؛ بنگۆریۆن و ئدیناوەریش پیپرەپدانی بیابانی 

داردۆستانیداکردبوو؛  ی متمانکدیدا پڵ یگگیراوی لزلو ڕ

» فرانز جۆزف شتراوس«ئدیناوەر و وەزیری برگرییکی 

ژمارەیکی زۆر چکی تازەیان دابووە ئیسائیل ک بایی ملیۆنان دۆالر 

بوون، چککش ل تانک، تۆپ، ھلیکۆپتر، فۆک پکھاتبوو، ھر 

مش ھوکی نھنیان بوو لبرانبر ھمووشی ب ب پارە بوو، ئ

 ی بلی جوو. بنگۆریۆن متمانمان دژی گکانی ئاھۆلۆکۆست و تاوان

حکومتی ھنوکیی ئامان ھبوو، نیدەویست ئو پیوەندیانی بو 

جۆرە تۆمتبارکردنان و ب داوای دەستوەردان ل کاروباری میسردا 

 رمانی بکبدا. بنگۆریۆن فزشیم«تررگری » ۆن پگری وەزیری بج

بنووس و بنھنی داوای » شتراوس«کرد، نامیکی تایبتییان بۆ 

  یارمتی لو بارەیوە لبکا.

                                                           
154

 Ramsad .نیرۆکی مۆساد دەگواتای س کی عیبریییڕامساد: وش  
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ب خۆ ئم کاردانوەی بۆ ئیسر بس نبوو، ئو کسی بیاریدا بوو 

ھوەشانوەی چاالکی ئامانکان ل  الی خۆی ھمتک بۆ لباریک

  سرپ بخا.میسردا 

 یلوولی ١١لعات ١٩٦٢ی ئس کی  ١٠:٣٠دا و لسیانیدا، کب

 ڕەشپست ک بیچمکی ڕۆژھتیانی ھبوو، چووە نووسینگی

ل شیللرشتراسی میونیخ. کارمندی پرسگک ک لگدا » ئینترا«

، پیاگیندرا »د. ھاینز کرەگ«چووە الی بڕوبری کۆمپانیاک، الی 

ـوە نردراوە، ندیم ئفسرکی میسری »ندیم«لالین کۆلۆنل  کوا

دا ھبوو. دوای نیو سعات »کرەگ«کی تۆکمی لگڵ يبوو، پیوەند

دا ل نووسینگی کۆمپانیاک ھاتندەر. »د. کرەگ«کابرای میسری لگڵ 

ون کارمندکی کۆمپانیای گشتفینی یکگرتتوی عرەب، بینی وخات

پیاوەک چوون الی نوسینگی بلیتی فۆکوانییک. کارمندەک ھردوو 

.دکتۆر کرەگی بینیب س بوو کدوا ک  

بۆ سپدەی ڕۆژی دوایی، خزانی بڕز کرەگ ئاگاداری پۆلیسی کرد،  

ردەکوا مپۆلیس  ىک ،کردانبونبووە. دوو ڕۆژ پاش خ

میونخ  ی ل گڕەککی دەرەوەی شاری»د. کرەگ«مارسیدسکی 

دۆزییوە. تومبلک ل قوڕ شلدرابوو و تانکیکشی یک دۆپ 

بنزینی تدا نمابوو. تلفۆنکی نناسراو بۆ پۆلیس کرا، ڕایگیاند: 

ل ندێ زانیاری دیکم ھوە  "دکتۆر کرەگ مردووە." برچاوەی دیکس

اژانکانی ھاتن، بوای وایان دروستکرد ک دکتۆرە ناوبراوەک لالین ئ

 ک وەدا نییۆش گومان لمئ .ندرا بائیل ڕفمۆسادەوە بۆ ئیس

  مردووە. » کرەگ«

 ریشدا، ٢٧لمبندە«ی نۆڤلۆر وی » ھانکارخان ری پیلز لسکرت

دا، زەرفکی ئستووری ل پۆستکدا بینی؛ نرەرەکش پارزەرکی ٣٣٣
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کی يەوە. تقینوەناسراوی ھامبۆرگ بوو. ھانلۆریش زەرفکی کرد

ختی  زۆر بس ب رەکسکرت ژاند. خانمی ھکدەنگ نووسینگ

بریندار بوو، ھرزو گیاندیان نخۆشخان. لوێ چندین مانگ مایوە تا 

لکۆتاییدا ب کوری و بکڕیی و ڕووخساری شواوەوە 

  خستخانکی بجھشت.

ب"ی لسر نووسرابوو بۆ ڕۆژی پاشتر، پۆستکی دیکی قب، ک "کت

، کاتک کارمندکی میسری زەرفک دەکاتوە، ٣٣٣گیشت کارخانی 

 ش کرەرەکس دەکوژێ. ناوونیشانی ننج کوە و پتقر دەتکسی

کرابوو.دەزگ کی شتوتگارد بوو، دەرچوو ساختی وەشان  

کیان ۆژانی دواییش ئو پۆست تقینوان بردەوام دەگیشتن. ھندڕبۆ 

ل ئامانوە نردرابوون، ئوانی دیکش لنو میسر خۆی. ھندکیان 

تقینوە و زیانیان گیاند، ھندکیشیان الین شارەزا بئاگا 

ی ئاگاداری ٣٣٣میسرییکانوە پووچڵ کرانوە ک کارخانی 

کردبوونوە. ناسنامی نرەرەکان ب فرمی دیارنکرا، بم میسری و 

کوا بۆمبکان لالین ئاژانکانی  سکان دنیابوون لوەیونورۆژنام

وە سوە، ئردراون. زۆر دوای ئلمۆسادەوە ئامادەکراون و ن ندرا کم

زۆر لو نام بۆمبژکراوان لالین "ھمتی سیخوڕ"ەوە نردراون. 

ک ل میسر » زییڤ گور ئاری«ئویش ئاژانکی ئیسائیلی بوو بناوی 

 ر دەمامکی لک »ولفانگ لوتز«ژمانو ناوەش ئکار بوو، ئدا دەستب

 بوو. خۆی بنزیک قاھیرە ھ وکردنی لخسپ بکی ئیگبوو ک

دانابوو، ل قاھیرەشدا بخۆی و ژنSS  ئفسریکی پشووی 

ئمانیکی پیوەندیکی تۆکمی لگڵ کسایتیی باکانی کۆمگی 

  ە سربازیکانی گردابوو.میسری و فرماند
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نام بۆمبدارەکان ب تواوی زانا ئامانکانی شپو کردبوو، ھستییان 

 کرد ژیانیان ل مترسی دای. زۆر لو زانایان زەنگی نناسراویان بۆ

مندایان کرا ئگر ھاتوو لسر و ھات و ھڕەش ل خۆیان و ماڵ 

ر توند و نھنی ل س ل پۆژەکی میسر بردەوام بن. ڕکاری زۆ

وپا گیرانبر. کاتک و"کارخانکانی" میسری و ھاوکارانیان ل ئور

پایان دەکردەوە ب کۆمڵ دەھاتن و دەچوون و وزاناکان سردانی ئورو

رە کردەیی ڕگئفسرانی ئاسایشی ئامانیش یاوەرییان دەکردن. ئم 

لو گشتی ل کۆتایی  »پلز«بووە مایی ڕزگارکردنی ژیانی پرۆفیسۆر 

وپادا کردی. ئاخر گرووپک ل کسانی غوارە ل ودا ب ئور١٩٦٢

ئامان و ئیتالیادا بدوایوە بوون، بم ئو دەرفتیان بۆ ھنکوت 

  لی نزیکببنوە.

بسربرد، لوێ  ئورووپال  ١٩٦٢ئیسر ھموو پایز و زستانکی 

مۆسادی کرد ک مبست لی  سرپرشتی چندین ئۆپراسیۆنی

وەرگرتن و بددەستھنانی زانیاری زۆر ورد و دەقاودەق بوو. ڕافی 

 کی دیپلۆماسی کرکو ئن وت دزە بکاترکوەدا سئیتان ل

ڵ نامگروکاری لو جۆرە  سبوو. ئکاندا ھمانو پۆستی زانا ئا

بارەیوەوە  ئۆپراسیۆنانش ل شت پشنۆرەکانی ئو بوون. ئو لو

گوتی: "ئم کاران زۆر باشترن ل ھنانڕیزی ئاژانکان. کات تۆ ئاژانک 

زی مۆساد، دەب مشقی پبکی، واشی لبکی خۆی یدەھنیت ر

تا ڕایی تونی  پدەدەیسلمن، ل شونک دەیچنی و کاتکیشی ب

ۆستی پیوەندییکانی خۆی ڕابچن... بم خوندنوەی نامو پ

دوژمنکت زۆر باشترە، چونک دەستبج ب ئاکام دەگی و 

".مت دەستگیر دەبکی دەستی یرەستک  
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ییان، ئیتان پویستی ب ھندێ ل ئامرازی ابۆ ئو ئۆپراسیۆن نائاس

ئلکترۆنی زۆر ئاۆزوبۆز و پشکوتوو ھبوو، نشی دەزانی ئو 

 دەزگئی و  امران ک سی ئایئو ئ جۆرە شتان ل کوێ پیدابکا.

ھواگرییکانی دیک بکاریان دەھنان، ل عمبار و کۆگاکانی بازاڕی 

ئاساییدا دەستندەکوتن. کاتکیش ل نووسینگی پاریس ڕۆژنامی 

 بارەت بکی ورد سندەوە، شتر النسکی«دەخویكی » مایجوو ک

کابرا ڕاھنری بزو و چتوون و بدناو بوو، برچاو کوت، 

 مریکا. لکگرتوەکانی ئی والت قاوەسووەکانی میامی بوو لچ

ککتلبازەدا دەرفف و ئاژانی ئ ر دەستی بۆکسیدابوو. یک پ

یوە بۆ »میامی«م ل »مایر النسکی"«تلفۆن برد و پیگوتن: 

 وەربگرن!"

انیش پیگوت: ھات سر ھی تلفۆن. ئیت» النسکی«پاش س خولک، 

"مایر، شالۆم. من ئیسائیلیم، ل پاریس کاردەکم، بۆ دەوتی ئیسائیل 

".یتی تۆ ھیارم ویستیم بپ  

"کش نیی." ئمش وەمی النسکی بوو. "ل ماوەی مانگکدا دم لۆزان 

  ل سویسا، با لوێ یکدی ببینین."

پ یگوت کلۆزان الندسکی بینی و پ ئیتان ل .یچی ھ ویستیان ب

النسکیش ناوونیشانکی دنیای ل شیکاگۆ دای. پشی گوت: "ئو، ئو 

شتت بۆ پیدا دەکا، ک پویستیت پی ھی." دوای ھفتیک، ئیتان 

بفۆک ل شیکاگۆ نیشتوە و برەو ناوونیشانی کابرایک ملی لنا. 

ئامر و کلوپالنی ل پاشان ئیتان قسکانی وەھا پوختکردنوە: "ئو 

کابراکمان دەستکوت بککی ئۆپراسیۆنکانمان دژی زانا ئامانکان 

  ھات."
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کی نوکان ناوراسیۆنئۆپ ل کر ھارل، یردەم ئیسب ی خست

» جۆکلیک«بوو. بگورەی سرچاوەک، » د. ئۆتتۆ جۆکلیک: «ئویش

» د. جۆکلیک«ەگوترا زانایکی نمساوی پسپۆڕی تیشکی ناوەکی بوو. د

وە داواکراوە بۆ ئوەی ل ین پۆژە ھرە نھنییکی میسرییلال

 کان بن. میسرییدەست بخکی ناوەکی بییدا چوانکی پماوەی

» جۆکلیک«تمابوون کۆمپانیایک بۆ ئم مبست ل نمسا بۆ 

ۆژەکی دابمزرنن، تا کرەست و تفاقی تیشکی کارا، رادیۆئکتیڤ بۆ پ

دابین بکرێ و پاشان ب کشتی بۆ میسر بگوازنوە. بم » جۆکلیک«

ی پشتر جیاکرایوە. ئمش بۆ »ئینترا«ل » ئاوسترا«جۆرە کۆمپانیای 

ئرکی  ئوەی نبادا لالین کاربدەست ئامانکان لیبکۆدرتوە.

 جامئوەبوو دوو تاقیکردنوەی ناوەکی بۆ میسرییکان ئن» جوکلیک«

بدا و چندین بۆمبی ناوەکی ک بۆ کوەی موشک دوورھاوژەکان 

  دەست بدەن، دروست بکا.

ھموو ئم شتان نیشانی دان، ک جوکلیک پیاوکی چند مترسیدارە، 

بکو ل مترسیدارترین زانا ئمانکان. ئیدی فرمانکی محکم بۆ 

  بدۆزنوە!» جۆکلیک: «ھموو وستگکانی مۆساد ل ئورووپا دەرچوو

 رسام بوون. ئاخر لکراو سکی چاوەڕواننوتکڕ وان بم ئی ٢٣ب

ی باوزخانیکی دەرگدا، کابرایکی غریب ل ١٩٦٣ئۆکتۆبری 

 ائیلی لورووپائیسئ :یان ببینکری ئاسایشفسی دا و داوای کرد ئ

اوتان سبارەت ب ە. ئامادەم ڕاپۆرتی تو»ئۆتۆ جوکلیک«"من ناوم 

  چاالکییکانی ھوکانی چکی جنگی ل میسر بدەم دەستتان."

ل » جوکلیک«پاش دوو ھفت، لبن چاودریکی توندی ئاسایشپارزی، 

  فۆکخانی ئیسائیل دابزی. 
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ئاشکرا بوو، » جوکلیک«چند مانگک دواتر، کات ھوای ھگڕانوەی 

نووسیان لوانی بۆی جوکلیک پیوەندی ب  ڕاپۆرتنووس ئوروپییکان

 چونک ،وە کردبکانائیلییری کۆمپانیای »ھاینز کرەک«ئیسوبڕی ب

پیوەندییکی دۆستانی لگڵ  »جۆکلیک«کرابوو.  شونزر» ئینترا«

کمانی ک دەیانزانی  کرەگدا ھبوو، ئویش یکک بوو لو ژمارە

تایبتی سربازیانی میسرییدا ھی.  جوکلیک چ ڕۆکی ل برنامی

کاتکیش کرەگ ون بوو، جۆکلیک تۆقی. باش چی دەب ئگر کرەگ 

 رکر ئسردە لوکات پ؟ ئندرابوە ڕفکانن ئیسرائیلییالیل

نھنییک ھدەداتوە. ئوسا، جۆکلیک دەزان ک ھر مردووە مردووە. 

خۆی بدات دەست ئیسائیلییکان؛  ھر بۆی بیاریدا ھک ببزن و

بم شوەی وەک ھیوای بۆ دەخواست، بالی کمی ژیانی سالمت 

.دەب  

ی اوچوار ڕۆژ ل ئیسائیلدا مایوە. لوێ ل شونکی داب »جوکلیک«

تواودا داندرا، لژر چاودریکی تۆکمی ئاسایشی مۆساددا بوو. ئیسر 

توە: وەک سرچاوەیکی ھواگری بیاریدابوو بۆ دوو ئرک بیقۆز

لسر پۆژەی میسرییکان و وەک ئاژانکی دووسرە ک بگڕتوە 

  میسر و کار لگڵ مۆساددا بکا.

ب ئیسائیلییکانی ڕاگیاند، کوا پیاوکی ئامانی سر » ئۆتتۆ جوکلیک«

 ىب کۆمپانیای فۆکوانی عرەبی یکگرتوو ب ژەنڕاڵ محمد خلیل

ھرر دکتۆر «اشناکردووە، ک نازناوەکی لالی زانا ئامانکان ئ

ە دوو »ھرر دکتۆر«بوو. دیدارەکی ئۆتۆ جوکلیک لگڵ ئو » محمود

نھنی ئو دوو پۆژەی ». کلیۆپاترا«و » ئیبیس«پۆژەی لکوتوە: 

 نھا بگووترا بوو.» کرەگ«و دکتۆر » پرۆفیسۆر پیلز«ت  
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چکی تشکدەرەوەی دای دەست میسرییکان بۆ » ئیبیس«ئۆپراسیۆنی 

ئوەی مترسی تیشکی ناوەکی بوبکاتوە. جۆکلیکیش لخۆی گرتبوو 

و  ٦٠-ک زۆترین بی مادەی سکراوی ڕادیۆئکتیڤ کۆبالت

ئزموونکی بۆ میسر دابین بکا. ئگر تاقیکردنوەک سرکتوو بوو، 

الت پیدا بکا، تا بخرت سر ری کۆنتئوا جوکلیک ھودەدا بی زیا

  کوەی موشککان و کاریگری تیشکدانوە کوشندەک زیاتر بکا.

ئامانجی پۆژەی دووەمیش، وات کلیۆپاترا، برھمھنانی دوو بۆمبی 

یکی زیرەکانی بۆ کارخانی برھمھنانی ڕگناوەکی بوو. جوکلیک 

یتندراو ب ڕژەی بیست ل بۆمبکان پشنیاز کردبوو: کینی یۆرانیۆمی پ

 مریکا یان لکگرتووەکانی ئی تو د لورووپاسوسا دیسان ئ؛ ئ

لسد ل سنترفیگی تایبتی  ٩٠بپاورت و بپیتندرت بڕژەی 

پشکوتوو ل ئامان یان ھۆندا لالی زاناکانی وەک د. ویلیم گرۆس، 

یپ؛ ئوسا دروستکردنی دکتۆر جاکۆب کیسترماکر و د. گرنۆت ز

  بۆمبی ئتۆم ل پکھاتی ئو یۆرانیۆم پیتندراوەدا.

جوکلیک بۆ وت یکگروتووەکانی ئمریکا ڕۆیشت، بکو لوێ دەستی 

ب یۆرانیۆمی پیتنراو ڕابگا؛ لێ چندین زانای ئمانی بینین، داوای 

خۆیشی  لکردن بن میسر سنترفیوگ دروست بکن. ل ھمانکاتدا

کی و ڕەوانی گینۆلۆجیککی میسری  ئورووپای ل ٦٠- ھندێ کۆبالت

  بناوی خانم د. خلیل کرد ک خوشکی ھرر دکتۆر خلیل بوو ل قاھیرە.

کاتکیش ئیفادە فرمییکی جوکلیک ل ئیسائیل تواو بوو، قسکانی 

لبر  نردران الی چندین شارەزا بۆ لوردبوونوە و ھسنگاندن.

چند ھۆکارک، ڕاپۆرتی ئو شارەزایان ئاوڕکی شایستیان 

لندرایوە. سبارەت ب مشوورخواردنی پۆژەکی کلیۆپاترا، 

 جوکلیک بتوان ک ،بک ھتناچی ھیچ دەرفشارەزایان گوتیان پ
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٪ی یۆرانیۆمی پیتندراو پیدابکا. تنانت ئگر پیداشی بکا، ٢٠ڕژەی 

بالی کمییوە پویستی ب سد ل باشترین  ئوا میسر

 نم برھب یان لویستپ و یۆرانیۆموەی ئبۆ ئ کانرفیوگنتس

ک بۆ بۆمب لماوەی دوو تا س ساڵ بدەست بخا. خۆ ئگر ھر 

توانیشیان بۆمبک دروست بکن، ئوا ناکرێ ھروا ب ئاسانی بیتقنن، 

باسی کردووە، دروست نیی. ھروەھا ئو داڕشتیی ک جۆکلیک 

 الوە نا، چونککی تیشکدەرەوەشیان بی ئیبیس و چۆژەکشارەزایان پ

وەک ئوان گوتیان، ئویش دروست نبوو، گر دروستیشی بکن 

.نیکی ئاسایی ناگبۆمب کی زیاتر لزیان  

ی نو ڕاپۆرتکان کوی دی سرکردەکانی ەئو ئاھـ پداھاتنو

یان گرت، دەووە گو ڕاپۆرتانوان زیاتر بوە. ئمرکاندنیان دانکت

ک باسیان لوە دەکرد میسرییکان خریکی پرەپدانی چکی کیمیایین. 

 وەی ١٩٦٣ی ینایری ١١لش دوای ئمڕەوا بینرا، ئیان بکدا، ترس

 گۆدابکارھنا. خانم  ەھراوییانمیسرییکان ل شڕی یمندا گازی ژ

مایری وەزیری کاروباری دەرەوەی ئیسائیل دیدارکی لگڵ سرۆک 

جۆن ئف کندیدا سازکرد و دەربارەی مترسی میسرییکان دوا 

بوەی خریکن کوەی چکی نائاسایی لسری ڕۆکتکانیان ببستن. 

مایر داوای ل سرۆکی وت یکگرتووەکانی ئمریکا کرد، خۆی  گۆدا

 کپرس لب ،نبقورتھ.کرددی وای ننم ک  

کوەی چکی نائاسایی زۆر دژوار بوو، بم  ھر بڕاستیش

ی لوھ شنۆرەیی درایک پباری وەی سیستمی ڕوەشاندننی ھنو

  مووشک دوورھاوژەکان.

 ٣٣٣نونی کارخانی ، شارەزای ڕ»د. کالینواختر«دا، ١٩٦٣ل زستانی 

ی فبرایردا ٢٠ل ئامان بسربرد. ل ئنگۆرەی  چند ھفتیکی
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 ی خۆی لکناو » لۆراخ«تاقیگی بوو، بکلومبشت، سواری تھجب

کۆنکی باریکدا برەو ئاراستی ماوە لیخوڕی. کۆنک ھم تاریک 

و ھم چۆیش بوو، بفرکی ئستوریش باریبوو. لپ تایکانی فش 

گرت. لیش لسری دووڕیانک پیدا بوو، ڕگی بوونوە، تومبلک

چوو. زانایکش  پیاوک ل تومبلک دابزی و برەو الی کالینواختر

  سیمین پیاویشی لنو تومبلکدا بینی.

پیاوەک داوای لکرد: "ئرێ د. شنکر لکوێ دەژی؟" ب ئوەی 

ەنگکی برپشتی و ی برسڤکش بکا، دەستی دای دەمانچ بدڕچاوە

ککان جامردا بارین، گوللسی بکرد. گوللی لقت  و کورسیی

خورییکی زاناکی بی، بم بکوژەک غاریدای الی دووەمین تومبل 

  ک ھندێ ل دوورەوە وەستابوو.

پۆلیس، یکمین تومبلی ل دوری سد مترکوە ل شونی 

ر س پیاوەکانیش ب تومبلکی دیکوە پالماردانکوە دۆزیوە. ھ

، »علی سمیر«ھتبون. ئوان پاسپۆرتکیان لدوای خۆیان بناوی 

ی ھواگری میسری، بجھشتبوو. دەزگیکک لسرە گورەکانی 

دوایی بدیارکوت، کوا ئم کارە ت بووە؛ ئاخر ل ڕۆژی 

ەوە و ڕۆژنامنووسکی پالماردانکدا علی سمیر ل قاھیرە بوو

  ئمانیش ونکی گرتبوو.

ئو کسانی ھرشیان کردە سر کالینواختر ھر ندۆزرانوە. 

 کان لائیلیئیس وەبوو کر ئکدەنگی میدیا ھشتاش بیروڕای یھ

  ون و کۆتایکشی شکستھنان بوو.وپشت کردەی کوشتنک ب
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ی دایوە؛ ئم جارەیان یک دوو ھفت دواتر، مۆساد ھوکی دیک

دا ڕۆیشتن، ک ل ئامانیا لدایک ببوو، بم ل »د. پاول گورک«بدوای 

  سویسا دەژیا.

گورکش ھروەک کالینواختر ل سیستمی ڕنونی تاقیگی کارخانی 

ی مووشک دوورھاوژەکانی میسردا کاری دەکرد. ئو پدەچوو ٣٣٣

مۆسادیش زۆرگرنگ بووب. کیژەکی لالی میسرییکان ھروەھا الی 

گ ک شارکی ئمانی سر سنوری ل فرایبور» ھایدی«ئو ب ناوی 

ا بوو، دەژیا. کمک دوای ھوی لناوبردنی کالینواختر، دکتۆر یسسو

لدا و پگوت لو دواییاندا باوکی ئوی ل » ھایدی«جۆکلیک زەنگی بۆ 

تکوپکدانی ئیسائیل کاری لسر وتی میسر بینیوە، لو شونی بۆ 

پرەپدان چککی سامناکدا دەکرد. جۆکلیک ئاماژەیکی وای دا کوا 

گورک ھشتا ل چاالکیکانی خۆی نوەستاوە، بم جۆرە ب، ئو خۆی 

 ر لگوە، خۆ ئشکی دیکرسکی ترسناک دەکا. لیرچتووشی س

  ەرچ.میسر بتدەر، ئوا دەکرێ سالمت لید

ل ئاکامدا جوکلیک وای ب کچکی گورک گوت: "ئگر باوکی خۆت 

 ،ممعات چواری دوای نیوەڕۆ وەرە ٢خۆشدەوێ، ڕۆژی شی مارت س

ھوتلی س پاشایک ل بازل، دەموێ ب یک ل برادەرەکانی خۆمت 

  بناسنم."

ئفسری » ھـ .مان«، دەستج پیوەندی ب 155ھایدی زەندەقی چوو

پیوەست بوو ب ئاسایشپارزی ئو » مان«شووی نازییوە کرد، پ

زانایانی ل میسر کاریان دەکرد. ئویش ل ڕی خۆیوە پۆلیسی 

فرایبورگی ئاگادار کردەوە، پۆلیسیش کاربدەست سویسییکانی 

                                                           
155
  چوو: زراوی ڕژا، زۆر ترسا، تۆقی.زەندەقی  
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ئاگادارکردەوە. بم جۆرە، کاتک جوکلیک و برادەرەکی پیان نای نو 

ک، چندین تومبلی پۆلیس ل پشت باخانک بۆیان ھوتلی س پاشای

وەستابوون، لکۆرەوەکانیش ل ھۆی ھوتلک بوون، ئامری 

  وە داندرا.»ھایدی گۆرک«تۆمارکردنیش ل نزیک مزی 

بپی  -جوسیف بن گالی ئاژانی مۆساد –و برادەرەکی  »جوکلیک«

و بۆ   ھیچ شتک نکردخۆیان کوتن نو داوەک. تومز گومانیان ل

 م وریایاندا کرد، بڵ ھایدی گۆرکگی خۆیان لک قسعاتماوەی س

قسیان کرد، ھیچ گفکی ڕاستوخۆیان لنکرد، ھرچندە مترسی 

دژواریان سبارەت ب باوکی کچک و ئو شونی ک چککی 

ایدی کی تا سامناکی پرەپدەدا دەربی. ئوان بلیتکی فۆکیان بۆ ھ

 یم پمان، بوە ئاتنڕقاھیرە و بیگ واتدوای باوکیدا بب بتوان

  خۆی و خزانکی سالمت دەربچن.

کۆبوونک تواو بوو، ھردوو پیاوەک ل ھوتلک چوندەر و سواری 

قیتاری سعات شش بوون برەو زیوریخ ڕۆیشتن، لوش لیک 

ی جوکلیک ل سر شۆستی وستگکدا جیابوونوە. بم لو کات

چاوەڕی قیتارکی دیک بوو، لالین پۆلیسکی جل خاکی گیرا، بن 

  گالیش لنزیک کونسولخانکی خۆی گیرا. 

 ی خۆی لبنکریش لورووپائیسکار ئکانی خۆی خستنیوەندییوە، پ

بم و ھوی دا بن گال و جوکلیک ل گرتووخانی سویسرا ئازاد بکا، 

ئوان لبر داوای ڕادەستکردنوەیان بۆ ئامان، داوای بردانیان 

یری مایر، وەز گۆدایوە ئیسائیل و ڕەتکردەوە. ئینجا ئیسر گڕا

کاروباری دەرەوەی بینی. ئاخر لو دواییاندا ئوان زۆر لیک نزیک 

کگوماناویی ڕوانین بارەت بردووکیان ھاوڕابوون سوە، ھیان ببون

پشنیازی ئوەی کرد، ڕوو ل ڕاویژکارەکی  گۆدادەرھق ئامان. 
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ئامان ئایناوەر بندرێ داوای لبکرێ، کوا ئامانی ڕۆژئاوا داوای 

  ڕادەستکردنوەی ھردوو پیاوەک ھبوەشنتوە.

 ی کنو شویخوڕی، ئریا لبرەو تر بئیس جپاشان دەستب

ووی تدا بسر دەبرد. داوای ل سروەزیر بنگۆریۆن کاتی پش

بنگۆریۆن کرد نردراوکی بنرت بۆن، پایتختی ئامانی ڕۆژئاوا. 

نردەکش ب بگی سلمندراو چاالکیی خراپکاریکانی زانا 

ئامانکان ل میسر نیشانبدا و داوای کشانوەی حوکمی 

  ڕادەستکردنوەی ھردوو پیاوەکش بکرێ.

  ی ئیسری ڕەتکردەوە.بنگۆریۆن داواک

ئیسر ھروا ب ئاسانی دەستوەستان نبوو، ب بنگۆریۆنی گوت: "تۆ 

دەب بیاربدەی، ئاخر ئگر گیرانکی ھردوو پیاوەک ڕابگیندرێ؛ 

  ئوا سرلبری کاروباری پیوەندیدار دەتقتوە."

  ی لوەی دەی دەتقتوە؟"یبنگۆریۆنیش لیپرسی: "مبستت چ

ئاشکرا بکرێ، ئوا سرتابای  »بن گال«"ھر لو کاتی ک گرتنی 

گۆبندی زانایانی ئامـان ل میسر دەکوت برتیشک. ئوسا لسر 

 ویست دەبائیل پبۆچی ڕئیس وە کوای کردووە.  »بن گال«وون بکات

ئم ئوسا دەب پردە لسر ئوەش ھبدەینوە ک میسرییکان 

  کیوە." ئامان ن بۆ ڕۆکتکان و برنامی سربازی دیک لکرەستیا

".دواییدا گوتی: "باوابکردەوە و لک بیری لکبنگۆریۆنیش بۆ خول  

  ئمش سرەتای پچانی پیوەندی نوان ئو دوو پیاوە بوو.

دا، ئینترناشیونال ١٩٦٣ی مارتی ١٥ۆژی سشممی ڕل ئنگۆرەی 

کلیک و بن گالی بم جۆرە ئاشکرا کرد: یونایتد پرس گرتنی جو
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"بگومانی ھڕەشکردن ل کیژی زانای ئامانی ک ل میسردا کاردەکا 

جوکلیک و بن گال گیراون." ئیسر ھارلیش داوای کۆبونوەیکی نھنی 

ۆژنامکان کرد؛ ل کۆبوونوەکدا پاشخانی بن گالی ڕسری ول سرنو

ی خست سر بشکی جوکلیک ل بۆ ونا کردن. ب تایبتیش جخت

گۆبندەکدا، باسی جۆری کارەکی ل پۆژەکی میسردا بۆ کردن، 

 ھاتۆت خشانکابرا خۆب شی کرد کنو الیروەھا باسی ڕاستی ئھ

  پش و ویستوویتی قرەبووی زیانکان بکاتوە.

نیینھ دا ھاتن، بدوای ڕووداوەکک دوو ڕۆژەی بو یماوەی ئ وە ل

وسانی ئیسائیلی گوت: وانی ئیسر ھندێ شتیان ب رۆژنامنرەدیاریدە

ب نافتالی الڤی ل حائارتز، شامۆئیل سگیڤ ل معاریف و یشایاھو بن 

حوت ئحرانوت. ئوان ھموو ڕاستییکان، ناوونیشانی يپۆرات ل ید

جا ھرس ی شتوتگارتیان پدان. ئینپیمانگکۆمپانیای ئینترا، پاتوخ و 

بڕکوتن تا داتا لسر زانا ئامانکان  ئورووپاپیاوەکان برەو 

کۆبکنوە و زانیارییکان بۆ ڕۆژنامکانیان ل ئیسائیل بنرنوە. 

بگورەی لکدانوەی ئیسر، کات ھواڵ سبارەت ب پۆژەی زانا 

 کان لمانورووپائارتر دەبوو. پیاوئوە کاریگتردرەکانی وە بن

یش نردران دەرەوەی وت بۆ ئوەی زانیاری بۆ ددیکی مۆسا

  ڕۆژنامنووس نزیککانی ئیسائیلی کۆبکنوە.

 ل تستیارترین بابمان ھوا دۆزی ئایدەزانی کر ھارل نئیس

ئیسائیل. ئو پالمارە ب جوگیرییی ئامان دەستپکرا، بووە مایی 

ئو بلشاو تاوانبارکردنی  ریان پنگیرا،ھگیرسانی گکانک ک ب

  زاناکان ھستکی تۆقاندنی ڕاستقینی ل ئیسائیل وروژاند.

ی مارتیش، میدیای ناوەوە و دەرەوەی ئیسائیلی کوتبووە بن ١٧بۆ 

باری سرھ و مانشت ھستیارەکان: زانا ئامانکان، ک زۆربیان 
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ل میسر برھمدەھنن. ئوان  نازیی پشوو بوون، چککی کوشندە

، میکرۆبی سامناک، تیشکی کوشندە، ژەھراویخریکی پرەپدانی گازی 

کوەی ناوەکیی یاخود خریکی گۆڕینی جۆرە تیشککن ک بکوژ و 

.سامناک  

ڕۆژنامکان ئو کاروکردەوانیان بیکدی براورد دەکرد و ڕاپۆرتیان 

گۆردن دەچوون: تیشکی مرگھن، بودەکردەوە ک ل کۆمیدیای فالش 

ی دەدروتوە و ل ناوی دەبا... بالی ڕگھر شتک ک بت سر 

دەب...  ژەھراویکمییوە ھوای ئیسائیل بۆ ماوەی نۆھد ساڵ 

بکتریاکان، تاعونی سامناک و ھتد بودەکنوە. ئو ھمت حکوومتی 

 خۆی ل کۆتاییھنان بو کۆماری فیدرالی ئامانیشی تاوانبارکرد، ک

چاالکی ئھریمنان دەدزتوە ک ل میسر دەیانکا، لڕاستیدا بم کارەی 

نردران  ئورووپاب شونپی ھیتلردا دەڕوا. ئو ڕاپۆرتانی بۆ 

بنزینی زیاتریان ب ئاگردا دەکرد بوەی: "ڕۆژان وردەکاری نوێ 

  ن دەدۆزرنوە."سبارەت ب پیالنی جھننمیانی زاناکا

بن گال و جوکلیک ل بازل دادگایی کران، حوکمکی سووکیان بۆ بایوە، 

ھر یکیان ب دوو مانگ زیندانیی حوکمدرا ک ل ڕۆژی گرتنیانوە 

  ھژمار کرا. بم ئو حوکم برەنجامی دووەمی زۆر قوڕس بوو.

د ک یک ل لماوەی دادگاییکدا، لپ دادوەرەک تبینی ئوەی کر

 .یکی پدانیشوتووە، چ ی دادگاکھۆ گر و میوان لی وەک گووان  

 ی لچۆن زات دەک یپرسی: "باشوە لتووڕەی ب ئیدی دادوەرەک

  چک ھبگری؟" دادگادا

 .یموو کاتم پگرتنی ھکھتی چوە: "من مۆمی دایش وەپیاوەک

  نم ل میسر."من ئفسری ئاسایشی زانا ئامانکا
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ناساند، ئو پیاوەی دوای تلفۆنکی » ھـ. . مان«کابرا خۆی بناوی 

کرا، ھر ئویش بوو  جوکلیک لالین ھایدی گورکوە تلفۆنی بۆ

  پۆلیسی ئامانی ل دۆزەک ئاگادارکردبووەوە.

 ی دادگاکھۆ ل جپیاوە دەمامکدارەکانی مۆساد دەستب ک لکی

یش كای ڕووداوەک بسرچاوەی خۆی دەگین. کاتھدەست و ھو

، ک ئاژانکی درینی مۆساد بوو ب ھواک دەزان، »ڕافی میدان«

یکسر ل شونی خۆی ھدەست و بیکمین قیتار دەچت ڤینا و 

ک ڕاوەدوونرکی » سیمۆن ویسنتال«بپلپوزێ دەچت مای 

سنتالیش دەستبج ب یارمتیدانی مۆساد بناوبانگی نازیکان بوو. وی

.قایل دەب  

ل کابراک دەپرس: "ئایا ھیچ شتک لبارەی ئو ئمانی » میدان«

  ـ دەزانی؟"»ھـ .مان«ناوی

ویسنتالیش دەچ و الپڕەی ئرشیفی کارەکانی خۆی ھدەداتوە. 

بن ھکیشی لوە الی میدان و فایلتڕعات، دەگک دوو سدوای ی نگ

بووە. ئو  SSدای. پی دە: مان ل ماوەی جنگکدا ئفسرکی 

  وەک کۆماندۆیک لژر فرماندەیی کۆلۆنل سکۆرینزدا کاری کردووە."

یش ئو زانیارییان بۆ ڕافی ئیتان و ئاڤراھام ئاھیتوڤ دنتوە، »میدان«

  بوو. ئامادەئو ڕافیی ل ھموو شونک 

یاوکی سڕووتاوە و بڕۆژ ھقرچاوی عینک ئاڤراھام ئاھیتوڤ، پ

ک دیندارەکی ل لچاو، ل ئامان لدایکببوو، دواتر لگڵ دایک و باو

دا کۆچ دەکات ئیسائیل. ل تمنی شازدە سایدا ببووە تمنی پنج سای
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و ل تمنی ھژدە سایشدا یک بووە  156ئندامکی ڕکخراوی ھاگانا

نی شاباک. ئاھیتوڤ زۆر زیرەک بووە، لکاتی ماوەی ل دامزرنرا

سربازیکی خۆیدا خوندنیشی تواوکردووە، خوندنی ل فرگی 

 سوما کوم الودە«قانون ل« دا گرنگترین سیخوڕی ١٩٥٥دا دەرچووە. ل

گرتووە، ئو کسی لژر  157میسری ل ئیسائیل بناوی رفعت الجمال

دا کاریکردبوو. ئاھیتوڤ وای ل »یتۆنجاک ب«ناسنامی ئیسائیلی 

 باشترین جاسوس ل کی وە، بیکاتکرد بابدات کسیخوڕە میسری

دووسرەکان، وات ئو کسی زانیاری فلترکراوی بۆ ماوەی 

 کان. لمیسریی ن دەدایڕی ١٩٦٧دوازدەساندی شروبس دا، ل

شکی زەمینی بۆ شش ڕۆژەدا، ئلجمال بتمابوو میسریکان ل ھ

سر میسر بر لناردنی ھزی ئاسمانی ئاگادار بکاتوە؛ دەرەنجامیش 

کموکورتی ھزی ئاسمانی میسریش وا شکایوە، بر لوەی 

فۆککانیان ھبستن، لالین ھزی ئاسمانی ئیسائیلیوە تکوپک 

ش بری شاباک، ب زۆریەشکنران. پاشان ئاھیتوڤ بووە باشترین بڕو

لسر ئوە پسندرا ک ھوکانی بۆ یکانگیربوونی عرەبکانی 

ئیسائیل لنو توژم سرەکیکی کۆمگی ئیسائیلیدا 

  سرکوکوتوو بوو.

                                                           
156

 Haganah  کی میلیشیایی جوو بوو لکخراورگری دەدا؛ رعیبری واتای ب ١٩٢٠ھاگانا ب 

 خۆیی لربڵ جاڕی سگزراوە و لائیلی. ھاگانا  ١٩٤٨دامرگری ئیسبونیادی سوپای ب بووەت

ەستی عرەب و مانداتی بریتانی ل کار و چاالکییکانی خۆی ب ژرزەمینی و ئاشکرایی دژی د

  لسر خاکی فلستین تکۆشاوە. رکخراوک بووە لژر دەستی حیزبکی بنگۆریۆندا بووە.

157
 Rifat Al Gammal 
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شدا، ئاھیتوڤ گوی ل ڕاپۆرتکی میدان ١٩٦٣ل ئنگۆرەیکی ئایاری 

 بارەت بوە الی ڕافی » سکۆرزنی«و » مان«سڕایگرت، ئینجا گ

  ئیتان: "باش بۆچی ئم ھوندەین سکۆرزنی بنین ڕیزەکانی خۆمان؟"

یکم جار بیرۆکک ناقۆ بوو، بم خۆ ل بنوەدا لۆژیکی خۆی 

ھبوو: خۆ ئگر سکۆرزنی بگڕتوە الی مان، ئوا دەرفتک دەب بۆ 

وەدەستخستنی کرەستیکی پل با ل کسک ک پشتر لبن دەستی 

ودا کاری کردووە. ھنووکش پرسیارەک ئوە بوو، چۆن خۆیان ئ

 وا ژنوەی نیشاندا کرا ئکی خسکۆرزنی. پشکین ننیبگ

خۆدوورگرەکی سکۆرزنی ھشتاش پیوەندی توندوتۆی ھر پوەماوە؛ 

ئیتا خانم کۆمپانیایک بڕوەدەبا ک تایبتمندە ب بارزگانی کانزا. 

ان دۆزیوە، ی، شلۆمۆ زابۆلدۆڤیچ، بزنسمانکی ئسائیلیئاژانکانی مۆساد

ک لسر ھمان ھی ژنکدا کاریدەکرد و پیوەندییان پوەکرد، 

ئویش ل وەمی پرسیارەکیاندا گوتبووی، ب خانم سکۆرزنی 

دەناسم. بزنسمانکش ئاژانکانی مۆسادی ب خانمک ناساندن، 

ویست بوو بوەی پوانیش ئیان گوت. ئکژن  

ئمش ئوە دەردەخا، ک چۆن ڕافی ئیتان و ئاھیتوڤ سردانی 

نووسینگی سکۆرزنیان ل مدرید کرد. ئوان ئستا ئو پاوانی 

کانیان دەناسی و بووە ئاژانیان و زانیاری یڕایخی سمی نازیی

ل میسر دای  و کییکانی زانا ئامانکانی کارکردالسبارەت ب چا

ساد. وای کسکی وەک مان، سکۆرزنی یک دوو سرکردەی مۆ

کۆمگی ئامانیشی ل میسر دەناسین، زۆر لوان ئفسری پشووی 

  بن سرپرشتی ئو بوون.

سکۆرزنیش پرسی: "باش چۆن متمانتان پبکم؟ ئاخر چۆن لوە 

وەک دنیابم، ک ئوە دواتر بدوای منیشدا ناکون؟" ئاخر ئو دەترسا ن
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تۆستنانی ئیسائیل ئویش بدۆزنوە وەک چۆن ئدۆلف ئایخمانیان 

 .بوی لویش وەک ھی ئوە و چارەنووسی ئدۆزیی  

لوەمدا دەستبج ڕافی ئیتان چارەسری کشکی دۆزییوە. 

 ین." ئیدی پارچئازادت بک کترس دراوە لمان پگڕ میگوت: "ئپ

نا و نامکی ھزوە بۆ سکۆرزنی کاغائیلتی ئیسناوی دەوکی بی

نووسی ک تیدا مسۆگری کردبوو، ک ئو "ئازاد دەب ل ترسکی" و 

بھیچ شوەیک ناکوت بر ھیچ جۆرە بدواداچون و ڕاوەدوونانک 

  یان توندوتیژیک.

سکۆرزنیش نامکی خوندەوە، ئینجا بدەنگ ما. لسر کورسیکی 

و چوو، بگژ ھزران ڕاچوو، تیدا  یک دوو جار ھاتوو خۆی ھسا،

  نقووم بوو.

  لکۆتاییدا گڕایوە الی ئیسائیلییکان پیگوتن: "من قایلم."

ریگلک ک ل نرخاندن ال مانگکانی بدوایدا ھاتن، سکۆرزنی زانی

ندەھاتن سبارەت ب چاالکی زانا ئامانکان ل میسر، ڕادەستی 

و دۆست » ھـ . مان«سادی کردن. ئمش ب یارمرتی پیاوەکانی مۆ

کۆنکانی دیکوە، ئو لیستی وردەکاری سبارەت ب زاناکانی ئامان، 

ناوونیشانکانیان، ڕاپۆرت لسر ڕادەی پرەسندنی پواژۆی 

پۆژەکانیان، پالنکانیان، نخشی دەستنووسی ڕۆکت دوورھاوژەکان، 

سبارەت ب شکستی کۆکردنوەی سیستمی نام و نامگۆڕینوەیان 

  ڕنون بۆ مووشک دوورھاوژەکانی خستن سرمز.

بم خۆ ئوکات ئیسر لوێ نمابوو تا ڕاپۆرتکانی سکۆرزنی 

  بخونتوە.
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لو نوەدا میدیای ئیسائیلی جوی خۆی شلکردبوو. ناوونیشانی 

انیشدا جاڕیان دەدا کوا شتنی، کارتۆن تنانت ل ھۆنراوەکڕتۆقنر، دا

 ششی؛ ئو ئامانیایی ک ١٩٣٣ھر ھمان ئامانی  ١٩٦٣ئامانی 

 ملیۆن جوی قتوعام کرد، ھنووکش یارمتی میسر دەدا بۆ ئوەی

ھۆلۆکۆستکی نوێ سرپ بخا. لنو کنستیشدا، مناحم بگن، 

ا نڕاندی: ۆنديرودرژ بسر بنگۆروسرۆکی ئۆپۆزسیۆن ب وتاری دو

ب ئامان دەفرۆشی و ئوانیش میکرۆب بۆ دوژمنکانمان  158"تۆ ئوزی

مایری ھاوپیمانی ئیسر، ئامانکانی  گۆداوانکدا وڕەواندەکن." ل د

"مبستی ئوان ئوەی، کرد:  میسری ب برھمھنانی چکک تاوانبار

  وەرکی ئرە زیندەبچاڵ بکن."ەدھموو زین

نبارکردنانش زدەڕەوی تدابوو. تاڕادەیک ھموویان ل واقیعی ئو تاوا

خۆیان دامادرابوون. ئامۆس مانۆر، برپرسی شاباک و دۆستی نزیکی 

: "ل ماوەی ئو ڕۆژگارەدا، کات ئیسر 159ئیسر دواتر ب ئمی گوت

ئو بووە پیاوکی  ھمتی دژی زانا ئامانکان بڕوەدەبرد،

زیاتر ب ناخدا شۆڕببوەوە لوەی ھر شتکی ل  ناھاوسنگ. ئو

کللدا ب. ئاخر نتدەتوانی دەمتقیکی ئاسایی سبارەت بو 

  باسوخواس لگدا بکی."

ی ئازار ل ٢٤جگری وەزیری برگری ئوکات، ل  شیمۆن پرز،

ی یگشتکی بۆ ئفریقیا گڕابووەوە، لوە بئاگا ھاتوە ک ئو مترس

شندان چین ک وەک لکوتی شڕی خاچپرستانی ئیسر ھارلدا کو

 کان گوایکچیرۆکی چ یشت، کگوەش تروەھا لوێ. ھدەردەک

                                                           
158

 Uzi .دەچ دەمانچ ل ائیلی بچووککی ئیسنگئوزی: جۆرە تف  

159
 .یبم کترانی ئست نووسبرەدا مل  
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ئاسان مایی پکنین.  و زیندەوەرکی ئرە لناو دەبا" سووک و"ھمو

ئامان، ھۆبی ھواگری سوپای برگری ئیسائیلی، مزندەکردنکی 

پشکشی پرز کرد. "ئم ھموو ئو شتانمان  تواو جیاوازیان

کۆکردەوە ک دەکرێ کۆبکرنوە،" مایر ئامیت، بڕوبری ئامان بم 

 ل م چیرۆکوت: ئدەرک کرخۆیسل نزی گوت: " ورپ جۆرە ب

ھموو ڕاستییک الیداوە... کسانی ئم گوتویان ک ئمی دەگوترێ 

  ک ب بھند ھبگیرێ."ناب ڕاست ب؛ ناب شت

پیاوەکانی ئامیت ھیچ ئاماژەیکی وایان ندۆزییوە، ک زانا ئامانکان 

خریکی پرەپدانی چکی کیمیایی یان بکتریایی بن؛ چیرۆککان 

سبارەت ب چکی شووم ل خیای زانستییوە وەرگیراون؛ ئو ب و 

ر کم. ھروەھا ئوەش چندایتی کۆبالت ک ھندراوەت میسر ھر زۆ

، ئو کسی گواھیدانکی ڕۆکی »د. ئۆتۆ جۆکلیک«، ک اسلمندر

ارەکاندا گاوە، ئگری زۆری دسرەکی لسرجم کاروبارە پیوەندی

  ھی ک ھی ئوە نب متمانی پبکرێ.

 ی بنگۆریۆن. ٢٤لزەکر مس یشتی ئامان گکی مارتدا ڕاپۆرت

کسویش یئ بارەت بر ھارلی کرد و پرسیاری سر بانگی ئیس

کانی لکرد. داوای وەمی ورد و دەقاودەقیشی ييسرچاوەی زانیار

 تو ڕاپۆرتنووسی ناردوونئ دانا، کر ددانی پکرد. ئیسورووپالئ ،

خواسک، ددانیشی بوەدا نا، کوا ئو  و دوای ماوەیکی کورت ل باس

بارەت بپرسی تیشکی کوشندە یاخود ژەھراویگازی  زانیاری س ،

.وە نییکانکۆبالتی بۆمب  

بۆ ڕۆژی دواتر بنگۆریۆن شیمۆن پرزی بینی، ئویش لگڵ 

سوپاالسار ھاتبووە الی. برپرسی ئامان ڕاپۆرتکی پ وردەکاری پبوو 

برچاوی بنگۆریۆنی ڕوونکردەوە: زانا ئامانکان کار لسر شتی 
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، ڕۆکتی کۆنباویان دروستکردوون. ب ھر بڕاستیش ئاسایی دەکن

چاالکییکانی ئوان مترسیدارە، بم ھی ئوە نیی ک بازنکانی 

حکوومت وەک ئستا بتۆقن، ب وەزارەتی برگری و سوپای برگری 

نی ز، ل دەرەوەی بانئیسائیلیشوە، ھموو ئوانی گوتراو

  ڕاستییکانن.

کیان توند ری کردەوە. ئمجارەیان دەمتقن بانگی ئیسدیسان بنگۆریۆ

و گرژ بوو، بنگۆریۆن گومانی سبارەت ب ڕاپۆرتکان و 

و متمانواوی ئی. تر دەربکانی ئیسنگاندنسنی يھی سا

کی توندو تووڕە ک يئو دوو پیاوەدا، بوو ب دەمتق انڕابردوو لنو

یوەندییر پسی لنجپمانجائیلیش دانابوو. ئینجا  -کانی ئائیس

ئیسر ب تووڕەیی گڕایوە نووسینگی خۆی و نامیکی 

  دەستلکارکشانوەی بۆ بنگۆریۆن ڕەوان کرد.

و جارێ باسی ڕۆیشتن نکا،  بنگۆریۆنیش ھویدا قسی لگدا بکا

بم ئیسر کڕەپ بوو. ئو گوتی، من دەست لکار دەکشموە، 

می بوو.ئش دوا قس  

  ھاتنی سردەمک بوو. ئمش کۆتایی

ئوسا بنگۆریۆن داوای لکرد ل شونی خۆی بمنتوە تا یکک 

دەستنیشان دەکا. ئیسر ئمشی ڕەتکردەوە. ب سکرترەکی 

سروەزیری گوت: "ب بنگۆریۆن ب، با ڕاستوخۆ یکک بنری تا 

ر تم." ھکانی ڕادەست بککی دەسڕکلیلش بنگۆریۆن ڕامسادتان

ئفسانیی ل جگی ئیسر دۆزییوە. ب سکرترەکی خۆی گوت: "دەی 

الی  یش بپل بۆوبۆ بکن." ئ مدەستبج بانگی ئامۆس مانۆر

  تلفۆنک ڕایکرد.
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بم خۆ برپرسی شاباک، ئوێ دەم بردەست نبوو؛ ئو بۆ 

بوو ل دۆی ئوردن، ئوێ سردانی خزمان لڕی کیبۆتی ماگاندا 

  ڕۆژش ھشتاش تلفۆنی دەستی پیدا نببوون.

  "مایرم بۆ بانگ بکن." ئینجا بنگۆریۆن ب ب ئۆقرەیی گوتی دەی

ژەنڕاڵ مایریش ل گشتکی پشکنین دابوو ل نقب، بم لڕی 

ڕادیۆوە بانگی تلئبیب کرا. ل گیشتندا زانی، ک وەک بڕوبری 

اد دەستنیشانکراوە تا ئو کاتی سرۆککی نوێ بۆ ڕکخراوەک مۆس

بووە بیارکی » مایر ئامیت«دادەندرێ. یک دوو ھفت دواتر دانانی 

  کۆتایی.

دوابدوای نام نھنییکی شیمۆن پرز بۆ فرانس جۆزیف شتراوس، 

ان »پرۆفیسۆر بوھمنی«ئامان پیاوکی ب ئزموونی ڕزلگیراوی وەک 

یک بدۆزتوە بۆ ئوەی زاناکانیان ل ڕگردە برپرسی ئوەی، ک

میسر بگڕننوە. ھر بڕاستیش ئامان لوەدا سرکوت، ک مجزی 

 وە و کار لنب ک شوە ڕابکزاناکانی بۆ ئ زۆر لیمانگکانی پ

لکۆینوە لسر خاکی ئامان بکن. ئوانی دیکش برەبرە وتی 

بوونوە، ببجھشت. ئوان ل دروستکردنی ڕۆکتکان ن میسریان

سیستمی ڕنوی ڕۆکتکانیشیان شکستی خوارد، تنانت فۆکی 

  سخمیدتیش ھرگیز ھر لشونی خۆی ھنستا.  مسر

یکک ل نووسرانی ئم کتب گشتکی بۆ ھنرسڤیال، یاالناما کرد و 

» دکتۆر ورنر ڤۆن براون«ک بینی  یNASA کوڕکی چاوشینی لوێ

و  بوو. ڤۆن براون ب لیستی زاناکانی ئامان ل میسردا چووبووەوە

 ر زانا پلگبوو ئکی زۆر کز ھتدەرف ک ،و ئاکامیشتبووە ئگ

  دووەکان ھرگیز بتوانن ڕۆکتکی دوورھاوژی کارانگاز دروست بکن.
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  ووشی نسکۆ بوو. کۆششکی ھر دکتۆر محموودیش ب تواوی ت

گۆبندی زانا ئامانکان وای ل ئیسر ھارل کرد بووخ و لجی 

ئودا مایر ئامیت سرھبدا. ئیسر ھارل ل ناخوە ڕقی ل ئامیت 

بووەوە، ل ماوەی ساکانی وەک ڕامساددا شڕکی تاونۆشینی لگدا 

ھز و دەستی  کرد. گۆبندی زاناکانی ئامان بووە مای لرزۆککردنی

 ک دوو مانگ لکار ڕبنگۆریۆنیش، دوای ی ویش دەستی لئ ،ووداوەک

  کشایوە.

ی ھواگری نھنی میسر دەمامکیان لسر ڕووی دەزگل قاھیرەشدا، 

دا گیرا. ١٩٦٥ل  ھدایوە، "ئو جاسوس بھمت"» وۆلفگانگ لوتز«

سر البدەن، حوکمی زیندانی یکی لنھشتاش نیانتوانی ڕووپۆش ئاما

  بسردا دراو و دوای دوو ساڵ و نیویش ئازاد کرا.

مۆسادیش لگڵ ئۆتتۆ  ىکۆتایی گۆبندەک بووە کۆتایی کارکردن

سکۆرزنی، ئو ئاژان ک ڕی تندەچوو ڕۆژێ ل ڕۆژان سیخوڕیی بۆ 

  دەوتی جوو بکا.



251 
 

  پیاوەکمان ل دیمشق: بندی نۆ

 

 

  ا، ھاوسرە خۆشویستکم،ئازیزم نادی

 ب میشــوە بـۆ ھکانی خۆمـت بـۆ دەنووسـم، ھیـوادارم ئمن دوا وشـ

ــو ــای يیکگرت ــوورێ، ئاگ ــم بب ــن داوام ل ژنکم دەکم ل ــنوە. م ی بمن

بــاش پروەردە بکــا ... خۆشویســتکم  نلخــۆی بــ و منداکانیشــما

باوککیان دەب. ب نادیا، دەکرێ شوو بکیتوە، بم جۆرە منداکانمان 

 م بـــدەک ســـتی. داوات لربوە ســـارەی ـــۆ لمب ـــاوە ت شـــوەیکی ڕەھ

ملوولی سر بسر ڕابـردوودا نگـری، بکـو ڕوو بـکرە ئاینـدە. مـن 

  دەنرم. دوایین ماچکانی خۆمت بۆ

.ژ بۆ گیانم بکنو تکای  

  دسۆزت، ئلی.

  

ـــاری  ـــامی ل ئای ـــزی ١٩٦٥ئم ن ر مســـ یشـــتـــت«دا گ ـــایر ئامی ، »م

یکک ل ئـازاترین جاسووسـکان بـووە » ئلی کۆھن«ە نویک. ڕامساد

ل مژویی سووسکاریدا، ک بدەسـت لرزۆککی ھرچنـد خولکـک 

برلوەی ژیـــانی لپـــ لســـر قنارەکـــانی دیمشـــق کۆتـــایی پبـــ؛ ئم 

  نامیی سرەوەی نووسیوە.

✡✡✡  
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ت ســاڵ بــوو ســریھدابوو. گنجــک، ، بیســ»ئلــی کــۆھن«ژیــانی نھنــی 

جــوویکی کشــخی میســری، ل دوای نیــوەڕۆیکی شــداری ناوەڕاســتی 

سان بـوو، بـایکی  ٣٠دا برەو ماڵ دەبووەوە. تمنی ١٩٥٤تمووزی 

مامناوەنــد، خــاوەن ســمکی ڕەشــی قیتــانی وەرزشــوانی و خنــدەیکی 

برادەرـــک، ئفســـرکی بوەییـــان بـــوو. ل شـــقامکی قـــاھیرەدا توشـــی 

پـــۆلیس بـــوو. " ئـــم ئمشـــو چنـــد تیرۆرســـتکی ئیســـائیلی دەگـــرین." 

شــمۆئیل «ئفســرەک بم جــۆرە ل گــی دوا: "یکــک لوانش نــاوی 

ھم ســـامگرتی ھم سرســـامیش بـــوو، بم ھر ل » ئلـــی«ە." »ئـــازار

ری گرتبوو، برادەرەکی جیابووەوە، بلز گڕایوە ئو ئپارتمانی بک

ئیــدی نــارنجۆک، تقمنــی و ئو بگنامــانی لوێ داینــابوون، البــردن. 

چــــاالکیی ی دەســــتی لقــــوو لــــی بو  ئــــاخر ئــــوو. ئ نھنییکانــــدا ھب

ھتنـــی دانـــا و بگنـــامی ســـاختی بـــۆ خزانکـــی جـــوو نخشـــڕی 

ام و ئامــادەکردبوو ک ب تمــای کــۆچکردن بــوون بــۆ ئیســائیل. ئو ئنــد

 ک ،رزەکزبمج راسیۆنئۆپ رزەمینی جووەکانیش بوو، لچاالکوانی ژ

  ناسرا، برپرسیار بوو.» الڤۆن«ب گۆبندی 

دا، ســـــرکردەکانی ئیســـــائیل بوەیـــــان زانـــــی، کوا ١٩٥٤ل برایـــــی 

حکوومتی بریتانی بیاریداوە ب تواوی ل میسر بکشـتوە. میسـریش 

و دوژمنـی سرسـختی ئیسـائیل بـوو. تـا ئو  بھزترین وتی عرەبـی

کاتی سوپای بریتانی ل میسر ھژموونی، سرچاوەی بنککـانی سـوپا 

ی نۆکندی سوسوە لبردەسـتدا يو فۆکخان سربازییکان ب درژا

 و تـــاقم ر دەســـتســـری بک کـــاریگائیل تـــاڕادەیوا ئیســـئ ،بـــوای

ــــاری ســــربازییک، ک وتکیــــان بڕ ــــوو. بم ب بی ــــوەدەبرد ھب 

ــا؛  ــن ندەم کشــانوە ل میســر، ب یک جــار ئو دەستۆیشــتنیان ل بی

ســرباری ئمش بــنک نویکــان، فۆکخانکــان، جبخــانی قبقبی 
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پ ل کرەست و تفاقی جنگـی دەکوت بردەسـتی سـوپای میسـرییوە. 

 یـا شـش سـاڵ بـوو، دەبـووەئوکـاتیش، تمنـی دەوتـی ئیسـائیل تن

 ایک ل ھـی خـۆی گورەتـر، پـ چکئامانجی پالمارکی دڕندانی سوپ

ی ١٩٤٨ک خوازیـــاربوو تـــۆی شکســـت ئـــابووچونکی خۆیـــان، ھـــی 

  جنگی سربخۆیی ئیسائیل بکنوە.

تــۆبی بکــرێ بیــارەکی بریتانیــا بتــاڵ بکــرتوە؟ بنگۆریــۆن ئوکــات 

ختـی دەسـر تسشـراوەلکارکدەسـت ل مـابوو؛ بی چووبـووە يت ن

ــــۆکر« ــــد بم الواز جــــگی ». 160ســــدێ ب ــــروڕا مامناوەن کســــکی بی

 ـــووەوە ک ـــوو. » موشـــ شـــارت«گرتب ـــۆن«ب ـــاس الڤ ـــری »پین ی وەزی

 بـ روەزیری دەکرد. ئیدی بتی ستی دەسدژای رگریش ڕاشکاوانب

بنیـامین «ن و کۆلۆنـل ئاگاداری شـارت، ببـ زانیـاری مۆسـادیش، الڤـۆ

ــی ــان)، نخشــیکی دژوار و »گیبل ــری ســربازی (ئام ، ســرۆکی ھواگ

 -گوجانیـان داڕشـت. ئوان بگیکیــان لنـو ڕککوتننـامی بریتــانی

میســـــرییدا دۆزیوە، ک ڕـــــگی ب بریتانیـــــای مزن دەدا بگڕـــــتوە 

ریھدا، بنککــــانی جــــارانی ئگر ھــــاتوو تنگژەیکــــی مترســــیدار ســــ

ــت و ب چنــدین  ر بگئ ،ــام ــیش ســاویلکان گیشــتن ئو برەنج ئوان

 نکان بگریتانیوا دەکرێ بن، ئکان ڕابمامیسریی بۆمبی تیرۆریستیان

ئو ئاکام، ک سرکردە میسـرییکان نـاتوانن بـاری ئاسـایش و قـانون و 

اری کشانوەی ل . ئوسا بریتانیا ب ناچاری بیبپارزن وت سیستمی

ـــۆن«وتک ھدەوەشـــنتوە.  ـــی«و » الڤ ـــدین » گیبل ـــان دا چن بیاری

                                                           
160

 Sdeh Bokr سدێ بۆکر  ک لیشتر دەستب بوو، پقی بیابانی نو گوندە کیبۆتیئ

کیبۆتنشینکان ئاوەدانیان کردبووەوە، بنگۆریۆن کات دەستی لکارکشایوە، چووە ئوێ. پاشان 

ک ب یکجاریش وازی ل حکوومت ھنا ھر چووە ئوێ، لوێ بووە شوان. ک مردیش ھم 

خاک سپوێ بی لکم ژنری خۆی و ھنزری داود بنگۆریۆن، دامکبکت وانردران. (ب

  دەوتی ئیسائیل).
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 ،بخـانکت وە کنـنقبت ندەرییکسـلقاھیرە و ئ ل بۆمبی تیرۆرستیان

بــنک ڕۆشــنبیرییکان، ســینماکان، بــنکی پۆســت و گیانــدنکان و بــاقی 

 کــان بمریکییــانی و ئ ئامــانج بگــرن. ئوســا باخانکــانی دیــکی بریت

ــانی  ــاژان نھنییک ــد گنجکــی جــووی خــۆجی » ئامــان«ئ ل میســر، چن

ئویــان بکرگــرتن، باشــتریش وابــوو ئو کســان ل زایۆنیســتکان بــن، 

 ن. بــــک ــــاوی ئیســــائیلدا بخــــت ب ــــان لپن ــــادەبوون گیانی ئوانی ئام

ھواگـری  ڕسـا پیرۆزەکـانی کـۆمگی» ئامـان«ڕاپڕموون بو کـارە، 

ئیسائیلی شکاند: ئاخر ھرگیز ناب جووە خۆجیکـان بـۆ ئۆپراسـیۆنی 

دوژمنکــاران بکــاربھنن، چــونک بم کــارە ژیــان و شــونی نیشــتجی 

ســرتاپای کــۆمگی جــوو دەکوــت بــن مترســیکی دژوارەوە. وــای 

ش، ئمم جـۆر وئرەتاییان بـۆ ئکی سـشـقھیچ م ە کچ و کوڕە الوان

  ئۆپراسیۆنان نبینیووە.

بۆمبکان براییان بوون، ل شووش دروستکرابوون ک ھنـدێ مـاددەی 

کیمیاییان تدا کردبوون. ماددەی دیکی تقمنیکان مادەیکی السـتیکی 

سوتنر بوو، ھر کاتک بر شتکی دیک دەکوت، دەتقایوە و ئـاگری 

ــــانکی  ــــووەوە، بم جــــۆرە زی ــــبرز دەب ری خــــۆی لدەوروب زۆری ب

دەگیانــــــــد. ئو جــــــــۆرە بــــــــۆمب الســــــــتیکییان وەک قوڕمیشــــــــکردن 

بکاردەھندران، بۆ ئوەی بکرەک بتوان دایبنـ و بر ل تقیـنوەکی 

.و دەربازی ب بھ  

 ــاربوو. ل ــوە دی رەتاوە شکســتی پســر لھ کخشــــوزدا، ٢٣ن ی تمم

ـــی، ی ـــی دوای یک دوو ئۆپراســـیۆنی الوەک ـــان ل برک ـــک ل بۆمبک ک

، ئنــــــــدامی ڕایی زایۆنســــــــتی، ل دەروازەی »فیلیـــــــپ ناتانســــــــۆن«

ل ئلکسندەرییدا تقییوە. ئیـدی دەسـتبج کـابرا ل » ڕیۆ«سینمای
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 کندامانی ڕایموو ئڕۆژەکانی دواتریشدا ھ وە گیرا و لن پۆلیسالی

  قۆبست کران.

ل پشــــکنینی ئپارتمانکیــــدا ھــــیچ یــــش گیــــرا، کچــــی »ئلــــی کــــۆھن«

بگیکیان ندۆزیوە؛ بۆی زوو ئازاد کرا، بم پۆلیسی میسـر فـایلکی 

 ی بو تۆمـارکردنی نـاوەک ـنو س ی بریتی بوو لکبۆ کردەوە. فایل

ئلکسـندەری، ل دایـک  ١٩٢٤، لدایکبووی »ئلی شاول جوندی کۆھن«

دا بــۆ شــونکی ١٩٤٩کــۆھن، ک ل  و باوکــک ب نــاوی شــاول و ســۆفی

ـــــان کردبـــــوو.  ـــــانی ئلـــــی کۆچی ـــــار لگڵ خوشـــــک و پـــــنج براک نادی

گومانلکراوەکش دەرچووی خوندنگی فرەنسی و خوندکاری زانکۆی 

  فاروق بوو ل قاھیرە.

 ائیل و لئیسـ لی کۆچیـان کـردۆتباتی ئما یاندەزانی، ککان نمیسریی

  ەوەی تلئبیب ئاکنجی بوون.گڕەککی دەر» بات یام«

سرباری گرتنکانیش، ھشتا ئلی بیاریدا بوو ل میسر نڕوا. ل ترسی 

 بارەت بکی سـموو زانیـاریلی ھچارەنووسی خراپ بۆ برادەرەکانی، ئ

ــــدانکانی  ــــان و ئشــــکنجدان ل زین ــــدان و کوت رداگرتن، لســــدەستب

  میسردا کۆکردەوە.

رییکان ب ئاشــــــــکرا گرتنــــــــی "ســــــــیخوڕە ل ئۆکتۆبریشــــــــدا، میســــــــ

 کان"یان لائیلییقـاھیرە ٧ئیس شـیان لیاند و دادگاکردا ڕاگمبی دیس

یکــ ل ئــاژان ئیســائیلیی شــاراوەکان ک » مــاکس بنــت«بــۆ کــرایوە. 

 ل کی ژەنگـاوی کبزمـار دا گیرابوو، بکڵ گرووپگلی ژوورە دەرگ

دەماری بازندی دەستی خۆی بی و خـۆی  زیندانیکی خۆی کردبوەوە،

کوشت. ل دادگاکشـدا داواکـاری گشـتی داوای سـزای ل سـدارەدانی بـۆ 

ـــزای ســـۆز و ـــرد. ئینجـــا داوا و ن ـــدک ل گیراوەکـــان ک ـــی و  ھن بزەی
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وەزیـــری کاروبـــاری دەرەوەی  »پاپـــل ننســـیۆ«لخۆشـــبون لالین 

کا و بریتانیا، ئندامانی فرەنسا، باوزەکانی وت یکگرتووەکانی ئمری

ــاوریس ئاوربــاچ و  ــۆرداتی بریتــانی وەک کرۆســمان و م ئنجــوومنی ل

ر دەســســــاینی میســر، ب ــارین... بم تگورە ڕاب دارە میســرییکاندا ب

 دا. لـــــان ن ـــــان دادی ـــــانیوەری ١٧ھیچی ـــــای نائاســـــایی ١٩٥٥ی ی دا دادگ

کــــان بتــــاوان ســــربازی بیارەکــــانی خــــۆی ڕاگیانــــد: دوو ل گیراوە

دەرچوون؛ دوو کسیشیان ب حفت ساڵ زیندان و کاری قـوڕس، دووی 

دیــــکش ب پــــازدە و دووانیشــــیان بــــۆ ھتــــا ھتــــای حوکمــــدران؛ دوو 

شـاموئیل «و ئنـدازیار » موش مڕزوق«سرکردەی ڕایکش ک د. 

مـردن حوکمـدران. چـوار ڕۆژیـش دوای  سدارەدان تـا بوون ب ل» ئازار

ـــــاھیرەدا بیارەکیـــــان جبجکـــــرد. ل ئوە ل  حوشـــــی زینـــــدانی ق

ـــومتی  ـــوبختی حک ـــدکی شـــرمزاری گورە تخت ئیسائیلیشـــدا گۆبن

ھژانــــد. ئــــاخر کــــ بیــــارکی گوجــــان و تاوانبــــارانی ئو جــــۆرە 

 وە لینـــــــۆ ـــــــدین دەســـــــتی لک ـــــــردووە؟ چن ئۆپراســـــــیۆنی دەرک

کی کورت و گردەبمروسۆراخکردنی وەنا. سالڤۆن«دا شکستیان ھ «

پنجی فرمانپکردنی کارەکیان بـۆ یکـدی ڕاھشـت. ئینجـا » گیبلی«و 

ـــۆن« ـــار بکشـــتوە و »الڤ ـــارکرا دەســـت لک ـــری برگـــری ناچ ی وەزی

بنگۆریــۆن جــگی گــرتوە، ک ل خۆخاننشــینکردن گڕایوە؛ ھرچـــی 

نکـرایوە و ز رش بوو، ھرگیز پلکی ب»گیبلی«سبارەت ب کۆلۆنل 

  ئویش دوای ماوەیکی کورت ڕیزەکانی سوپای بجھشت.

ل میسریشدا، ئلی کۆھین ھندک ل دۆست ھرە باشکانی لدەسـتدان. 

ھرچندە ھشتا ل چاوی دەستدارانوە ب چاوی گومان لیدەڕواندرا، 

ا چـوو. بم ھر ل قاھیرەدا مایوە و بدوای چاالکیی نھنیکـانی خۆیـد
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 م دواتر لائیل ١٩٥٧برەو ئیسسدا، بنداوی سونگی کدوای جدا، ل

  کۆچیکرد.

✡✡✡  

رەوە کراوە. يئو شقام ھورە نسارە بناوی شھیدکی قاھ» بات یام«

ڕۆژان کـــات ســـری ل مابـــاتکی خـــۆی دەدا، بســـر ئو » ئلـــی«

نــو کــانی ژیــانمکنگــاوە یدا دەڕۆیشــت. ھقامائیل شــئیســ ی لکی

ئاســان نبــوون. بــۆ یک دوو ھفــت ھر بدوای کــاردا دەگڕا. لچــاوی 

ڕەوانبوون ل زمانان (عرەبی، فرەنسی، ئینگلیزی و تنـانت عیبـری)ش 

پگیکــی دۆزیوە: وەرگانــی گۆڤــارە ھفتــان و مانگانکــان بــوو بــۆ 

161»ئامـــان«ی دەزگکی تقامشـــ و لی ئکـــب وەک . نووســـینگ لئبی

کرابــوو. مانگــانیکی مامناوەنــدی دەدرای  ئاژانســکی بازرگــانی ڕوپــۆش

مانگکــدا. دوای  دۆالری ئمریکــی) ل ٥٩پاوەنــدی ئیســائیلی ( ١٧٠ئلـی: 

 کانی، کدۆسـت ـک لکیان دەرکرد. ئینجا یر کارەکسندین مانگ لچ

ــوی بــۆ دۆزیــیوە: ژمریــار  ــرە ئویــش میســری بــوو، کــارکی ن ل زنجی

ھرچنـــــدە کـــــارەکش ھراســـــان بـــــوو، بم ». ھاماشـــــبیر«کۆگـــــای 

ب پرسـتارکی » ئلـی«داھاتکی زیـاتر بـوو. لھمـان کاتـدا بـرایکی 

ک عڕەچ نگی بک دوای رجـــوان و شۆخوشـــیـــت ـــی ناســـاند. ھف اق

ــی  ــدارەکیان، ئل ــا«دی ــا، نادیــاش خوشــکی »نادی » ســامی مشــل«ی ھن

ــا ــک ڕۆشــنبیری ت کیان، پیاودەیوە ســپــوو دوای ئ زەھچووبوو. ئوەب

  ھات نووسینگی ئلی و پیگوت:

ی ھواگـرییم، دەموێ دەزگە. ئفسـرکی »زالمـان«"من ناوم   -

  کارکت بۆ بخمڕوو."

                                                           
161
 .ربازییگری سواکورتکراوەی دەزگای ھ شتر ئاماژەی بۆکراوە، ئامان واتوەک پ  
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 "چ جۆرە کارک؟" -

" لڕاستیدا کـارکی زۆر سـرنجاکش. بھـۆیوە زۆر سـفری  -

ــا ــت وتکــی دەکی. لوانشــ و ئورووپ بچ مــ ــاژانکی ئ ەک ئ

 عرەبیش."

ئلی ڕەتیکردوە و گوتی: "من تازە ژنـم ھنـاوە. نـاموێ سـفری  -

 یان ھیچ وتکی دیک بکم." ئورووپا

ی ژنی »نادیا«ئمش کۆتایی گفتوگۆکیان بوو، نوەک پیوەندیکیان. 

یـش »شبیرھاما«ەکی خۆی جب. کۆگاکانی ردووگیان بوو، دەبوای کا

ش یکک بـوو لوان. کـاری »ئلی«دەرکردن،  یک دوو کارمندی خۆی

دیکشــی بــۆ ندۆزرایوە. ئوســابوو، ھر ب ڕکوتــیش، ک میــوانکی 

  ناوەخت ل دەرگی ئپارتمان بکرگیراوەکی دا.

  بوو.» زالمان«دیسان 

"باشــ بـــۆ کــارکردن لگڵ ئـــمدا ڕەتــدەکیتوە؟" وای ل ئلـــی  -

دۆالری ئمریکی)یـــت  ١٩٥پاوەنـــد ( ٣٥٠ســـی. "ئـــم مانگـــان پر

ـــ. شـــش مـــانگیش مشـــق دەکی. ئوســـا ئگر حزت  دەدەین

 لبوو بمنوە. ئگر بدیشت نبوو، تۆ ئازادی."

 م جارەیان بنی.»زالمان«ئکی نھر. ئیدی بووە ئاژانخگوت نی ن  

ی دیک دەگنوە. ئوان ھندک ل ئامان درینکان چیۆکک بجۆرک

ی ئامـــان دەزگدەـــن لو کـــاتی ئلـــی دەگـــات ئیســـائیل، کـــاری لالی 

ــرا، نیشــانیدا  ــۆی ک ــیی ب ــاقیکردنوە دەروون دەســتنکوت، چــونک ئو ت

کــابرا زیــاد ل پویســت بــاوەڕی بخــۆی ھبــوو. ئو بھرەمنــد، بــور و 

ل ڕادەبدەری خـــــاوەن یـــــادگیکی زۆر نایـــــاب بـــــوو، بم میلکـــــی 
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باوەڕبخۆبونی ھبـوو، ل سـرچیی ناپویستیکانیشـدا ببـاک بـوو. ئو 

شدا ب یکگردراوان وایلکردبوو بـۆ يخست جیاکرەوان، لھمان کات

  ئامان دەست ندا.

ی ئامـــان، ١٣١بم ل ســـرەتای شســـتکاندا، شـــتکان گـــۆڕان. یکی 

ھواگـری سـوپای برگـری ئیسـائیل، ب  یک ئۆپراسیۆن تایبتییکی

پل و شــلگیران بدوای ئــاژانکی تایبتمنــد دەگڕان بینــرن دیمشــقی 

پـــــایتختی ســـــووریا. ئـــــاخر لو ســـــانی دواییـــــدا، ســـــووریا ببـــــووە 

دوژمنکــــارانترین دەوتـــــی عرەب و ببــــووە دوژمنـــــی قستســـــری 

رشکرنکی بۆ ھتائیل. ھیچ دەرفر ئ ئیسدەدا. سـدەسـت ن ائیل لیسـ

کانی جۆالن و ل کناراوەکانی دەریاچی گالیلیـادا ب يسووریا ل برزای

ــدین دەســت و  شــڕکی خونــاوی ڕووبڕووی ئیســائیل ببــووەوە؛ چن

تاقمی تیرۆرست سنوورەکانی ئیسائیلیان بزاندبوو. ھنووکش، پالنکی 

ی ئــاوی ڕووبــاری ئــوردن ی ئنــدازیاریی دانــا بــۆ ئوەی ڕوو162لترکــزە

  وەربگێ و ئیسائیل لو ئاوە ببش بکا.

ل کۆتـــایی پنجاکانـــدا، ئیســـائیل پۆژەیکـــی قبی لوولکشـــی ئـــاو و 

 ــــی ــــدا ھبســــتبوو تــــا زەوی ــــاری ئوردن ــــاوی ڕوب ــــدی لســــر ئ نۆکن

وشکوبرینگکانی نـاوچی نقبـی پـ ئـاودر بکـا. ئـاوەکش ل بشـکی 

یلدا دەڕۆیشـــت. پـــۆژەی ئات و بنـــو خـــاکی ئیســـاڕووبـــارەکوە دەھـــ

 ىچنــدین کۆنفرانســی لــووتکی عرەبــی بــۆ خــۆ 163ئــاوەکش مرخــی

خۆشــــکرد. دەوتــــانی عرەب ب ڕاپڕەوە بیاریانــــدا ڕووی ئــــاوەڕۆی 

                                                           
162

لوانی بکرێ و لوانش نکرێ، بم ل وشی ڕەنگ و لوانی بھزترە، چونک ئگری  

  ڕوودانکی زیاترە.

163
  مرخ لخۆشکردن: حزلبوون، ب پرۆش بوون بۆ، چاوتبین. 
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ـنن؛  ڕووبارەکوتـدا بفجائیل لی ئیسۆژەکرەو ئوردن بگۆڕن و پب

  خودی کارەکش ب دی سووریا بوو.

ائلیش ببـ ئـاوی ڕووبـاری ئـوردن ھیندەکـرد. ندەبـوای ڕـگی ئیس

سووریا بدا بۆی نخشیکی کاردانوەی خۆی بۆ پۆژەک داڕشت. ئم 

ــ، کســک ک جــی  ــوو ل دیمشــق ب ــک ھب ئاژان ویســتی بکــارەش پ

متمــــان بــــ، بــــاوەڕی ب خــــۆی بــــ و بــــوریش بــــ. ھر ھمــــان ئو 

ی ئامان دەزگۆی ل ئلی کۆھندا ھبوون، کچی خستانی ک کاتی خ

. (پــازدە ســاڵ ١٣١ڕەتــی کــردنوە ھنــووکش زۆر گونجــاوە بــۆ یکی 

دواتر، ئاشکرابوو کوا ئامان ھوـی لگڵ یککـی دیـک بـۆ ھمـان کـار 

دابــــوو، ئویــــش ســــامی میشــــلی خزووری ئلــــی بــــوو! بم میشــــل 

ــووەوە و ھر ل ئیســائیلدا ــووە شــاعیرکی  ڕەتیکردب ــایوە و پاشــان ب م

  گورە.)

ڕاھنانی کۆھن دوورودرژ و تاقتپوکن بوو. ھموو بیانیک ب جۆرە 

پاساوک، دەبووای ئلی ل ماکی خۆی دەرچووبای و برەو مبندی 

مشــقی ئامـــان بۆیشــتبای. بـــۆ چنـــدین ھفــت بتنیـــا یک ڕاھـــنری 

اق. یکم جـار فرکـرا چـۆن شـتکان لبر ھبوو، پیاوک بناوی ئیسـح

 ـک، دەسـتمدادەنـا، ق زەکر مسدەرزەن شتی بۆ ل بکا. ئیسحاق ب

ـــۆ  ـــیش ب ـــوس. ئل کلیلـــک، جـــگرەیک، ڕەشـــکرەوەیک، یک دوو دەمب

چرکیک یان دووان سیرکی دەکردن. ئینجا دەبـووای چاوەکـانی خـۆی 

ــا و وەســفی ئو شــتانی بینیبــوو ب کــا، ک بچــی دەچــن. ھروەھــا دابخ

فرکـــرا ک جـــۆری تانـــک، فـــۆک و تۆپکـــانیش بزانـــ و لبریـــان بکـــا. 

 ب ردوو پیــاوەکیــن." ھک بکیــدەگوت: "دەی بــا پیاســئیســحاق وای پ

شــقامکی جنجــای تلئبیبــدا پیاســیان دەکــرد. ئیســحاقیش لبــن گوــدا 

ن، دەبینی؟ دەی بۆ ئوێ چرپاندی: "ئرێ ئو ڕۆژنامانی لوێ داندراو
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و ســیری ڕۆژنامکــان بــک ئــاخۆ چییــان تــدای، بم لھمــان کاتیشــدا 

ھوبدە ئو کس بدۆزیوە ک بدواتـدا دەگڕێ." کـاتکیش گیشـتنوە 

ـــرت و ئینجـــا  ـــی دەگ ـــۆرتی ئل ـــوی ل ڕاپ ـــنکی مشـــقک، ئیســـحاق گ ب

ڕاسـت  شـت مەت بدەستیک ونی فدەدان سر مزەک. "تۆ سـبار

 و لی، ئوەی ددەکیــان، ئوەی دیکم دەربــارەی ئوای تــۆوە بــوو، ب

  الی دارەک بوو چی دەی؟ ئاخر ئویش وەکو سای بدواتدا دەخشا."

ب ڕاھنرکی دیکی ناساند، ئویش یھودا بوو، » زالمان«سپدەیکیان 

کاربھکی بچوکی ڕادیۆ برەرری کرد چۆن نف ئینجا ک .لی«نیـان »ئ

نــاردە بر تــاقیکردنوەیکی جســتیی و دەروونــی. دوای بســرچوونی 

ـــاوی  ـــک ب ن نجکوڕەگ ـــی ب ـــانیش ئل مارســـیل «تاقیکردنوەکـــان، زالم

  ناساند. » کۆزین

ئویش پیگوت: "ئسـتاش نـۆرەی تـاقیکردنوەی ل خشـتبردن. مارسـیل 

ــاوی جــووکی میســ ــ، ک چــووەت پاســپۆرتکی فرەنســی ب ن ری دەدات

 و پاســـپۆرتائیل. بئیســـ ک ھـــاتۆتشـــتیارســـتاش وەک گفریقـــا و ئئ

وە. مارسیل وردەکاری تواوت  ئۆرشلیم و لوێ دە ڕۆژ دەمنیدەچیت

 ب ،کمیســری پاشــخان ب ،کڕووداپۆشــین بارەت بخســ ت، بکــزان

ـــۆ ـــ. ل ئۆرشلیمیشـــدا ت ـــات دەدات ـــا ب زمـــانی  کـــارەکی ل ئفریق تنھ

ــرادەر و  ــی، ب ــ خکــیش ببین ــۆ دەب ــی قســ دەکی. ت فرەنســی و عرەب

ــدابکی ببــ ئوەی ناســنامی  دۆســت پیــدا بــکی، پیوەنــدی نــوێ پی

 نیابی کرت دسل ویستروەھا پی. ھی خۆت ئاشکرا بککقینڕاست

  کس ب دواتوە نیی و سووست بکا."

لیم مـــایوە. ل گڕانوەیـــدا یک دوو ڕۆژ ش دە ڕۆژ ل ئۆرشـــ»ئلـــی«

 .تی درایـکـی ببـوو،» نادیـا«مۆنـا بـوو. »سـۆفیا«نـاوی  تـازە کیژی ل

زالمان، ئلی دای دەسـت  - سای نوی جووەکان -» ڕۆش ھاشنا«دوای 
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 کیــان بککــرد. یی خۆیــان بــۆ ئاشــکرا نناســنام ک ،ســی دیــکدوو ک

اقیکردنوەکی ئۆرشـلیم دەرچـووی. ئیـدی بزەوە پیگوت: "ئلی، تۆ ل تـ

  کاتی ئوە ھاتووە کاروباری ڕاستیترت پبسپردرێ."

✡✡✡  

 تــاڵ لوحتا کــی بژوور لدەزگ لــی چــاوی بموســلیم «ی ئامانــدا، ئ

کوت، ک ب حوسـوە فـرە قورئـان و نوژەکـانی موسـمانانی » شخ

ــدا تیشــکۆی ھــزری گردبکــاتوە، ــی ھوی بم ھشــتاش ھی  کــرد. ئل

دەکــــردن. ڕاھــــنرەکش پیــــدەگوت: "خم مخــــۆ. ئگر کســــک ھر 

پرسیاری لکردی، پیب ک تۆ دیندارکی تواوعیار نیـت، تنھـا ھنـدێ 

  یادەوەرەی دینی تمومژاوی سردەمی قوتابخانت لبیرماون."

 ردەم کــــــورتب ی خــــــرایکرانــــــدنی فرمــــــانلــــــی بــــــۆ ڕاپئینجــــــا ئ

قیکردنوەیک: ئاخر زۆری پناچ دەنـردرت خـاکی وتکـی بـالین، تا

لوـــش دوای ڕاھنـــانکی ســــربار، دەنـــردرت پـــایتختی دەوتکــــی 

  عرەبی.

 ئویش پرسی: "کامیان؟" -

 "لکاتی خۆیدا پتدەگوترێ." -

زالمــان درــژەی ب قســکی خــۆی دا: "تــۆ وەک عرەبــک خــۆت  -

ی پیـــــدا دەکی و ڕاییکـــــی ھـــــدەخی، پیوەنـــــدی خـــــۆج

 جاسووسی ئیسائیلیش لوێ دادەمزرنی."

 خــۆی بــوو، ک و بــاوەڕی بســی و دوو قایــل بــوو. ئــاخر ئ بــلــیش بئ

  ئرککی ڕایی دەکا.

- ".تاقیت دەدرکی سووری یا عیگوت: "پاسپۆرتپ رەکنڕاھ 
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- ـراق نـازانم. کـاغک دەربـارەی عز و "بۆچی؟ ئاخر خـۆ ھـیچ شـت

".ی میسریم بدەننامگب 

"ئوە ڕـــــی تنـــــاچ." زالمـــــان وای پگـــــوتوە؛ "میســـــرییکان  -

 وســرژمری دانیشــتوانکی خۆیــان کــردۆتوە و بســر ھمــو

پاســــپۆرت دەرکراوەکانیشــــیاندا چــــوونتوە. ئوێ زۆر دژوارە. 

عراق و سووریا ئو جۆرە تۆمارەیان نۆژەن نکردۆتوە. ئوان 

 شونپت ھبگرن و بتدۆزنوە."ناتوانن 

ــ، کوات »ئمـین سـابت«ـ. باوکیشـت نـاوی »کمال«"ناوی تۆ  -

ە" دوو ڕۆژ دواتر زالمـان »کمال ئمین سابت«ناوی تواوی تۆ 

ی سـرەوە ناسـنام نـویکی ئلیـان يو ھاوکارەکانی بم شوە

 بۆ ئاشکرا کرد.

چیرۆکــی دەمامکــدراوی ئفســرانی دۆزی ئلــی وردەکــاری تواویــان بــۆ 

ئاژان نوکیان ئامـادەکرد. "تـۆ کـوڕی دایـک و بـاوککی سـووری. دایکـت 

نــاوی ســعیدە ئیبــراھیم. تــۆ خوشــککت ھی. تــۆ ل بیــروت ل لوبنــان 

 لوبنــان بارتــان کــرد و چــوون ن بــووی، لســا ــک ســدایکبــووی. کاتل

ــــــوون. ســــــاك دوای  ئوە میســــــر و ل ئســــــکندەریی نیشــــــتج ب

 کی کوتاڵ بوو. لت مرد. باوکت بازرگانکدا مامـت کـۆچی ١٩٤٦خوشک

کردە ئرجنتین. کمک دوای ئوە، نامی بۆ باوکت نووسی بانگھشتی 

 ـوەی کـرد بچـنی ئکباتبـۆینس ئـایرس«ما .« مـوو ١٩٤٧لـوە ھدا ئ

ت ب ھاوکــاری مــبیکوە برەو ئرجنتــین ڕۆیشــتن. لوێ باوکــت و ما

م، دووکانکی کوتافرۆشتنیان کردەوە، بم زۆری نخایانـد يس ىسک

دا کــۆچی دوایــی کــرد و دایکیشــت ھر ١٩٥٦بــوو. باوکــت ل  164ۆشلــقل
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  قللۆش: نابووت، ئیفالس. 
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وە و تشش مانگ دوای باوکت ژیا، ئویش مرد. تـۆش لگڵ مامـت مـای

ل ئاژانسکی گشتوگوزاردا کارت کرد. پاشان ڕووت کردە بزنس و خوا 

  اشی لکردییوە و تیدا سرکوتوو بووی."دەرویکی ب

ئیــدی ئلــی پویســتی بوە ھبــوو چیرۆکــک بھــۆنتوە تــا عوزرــک بــۆ 

 وت کک دەســـتکـــای ـــتوە. "مـــن کـــارم ل الی کۆمپانی نی بھکـــزان خ

 ".یرگری و کاروبـاری دەرەکییـدا ھکانی بڵ وەزارەتگروکاریان لس

وە ماڵ وای بڕایک گلی کاتویسـتیان  ئوان پزانی گـوت. "ئنادیای خ

بکـــا و کرەســـت، ئـــامر و تفـــاقی  ئورووپـــاب کســـک ھی ســـردانی 

پویست بۆ پیشسازی سوپای ئیسائیلی بکێ و ھروەھا بـازاڕیش بـۆ 

برھمکانیــان بــدۆزتوە. مــن زووزوو دەگڕــموە مــاڵ بــۆ مــاوەیکی 

ــم ک دوورک ــن دەزان ــنموە. م ــژیش دەم در وە زۆر قوڕســــن ــۆ  –وت ب

بم تــۆ لــرە تواوی مــوچکم وەردەگــری، ئینجــا ھر  -ھردوو المــان

 لی ناومـاڵ للـوپک ـدەچمی پکی کند ساورووپـاچین و ئوە دەکـ

  ئپارتمانک ڕکدەخین."

دا تومبلک ک ھیچ سـرنجکی نوروژانـد، ١٩٦١ل سرەتای فبرایری 

ــدە فۆکخــ ــی گیان ــج ک خــۆی ب ئل ــاوکی گن ــۆد. پی ــدۆن«انی ل » گی

ناساند، پاسپۆرتکی ئیسائیلی ڕادەسـتی ئلـی کـرد ب نـاوی ڕاسـتقینی 

  دۆالری ئمریکی. ٥٠٠خۆی لگڵ بلیتکی فۆک بۆ زیوریخ و بی 

 گیشتنی ب زیوریخ، ئلـی پیـاوکی پـرچ سـپی بینـی، ک پاسـپۆرتکی ب

کی دیــکــوەرگرت و پاســپۆرتتــانی لورووپــای بــۆ وئ  کی دیــکنــاو ب

دایدەســت. لو پاســپۆرتدا ڤیــزای چــوون نــو وتــی چیلــی ب ترانزتــی 

ئرجنتینی لدرابوو. "ل بۆینس ئایرسـدا پیاوەکانمـان ڤیـزەکت بـۆ درـژ 

دەکنوە." پیاوەک وای ب ئلـی گـوت و بلیتکـی فۆکشـی بـۆ سـانتیاگۆ 

ەستا، دایدەست. "بیـانیش تـۆ دەگیـت بـۆینس ک ل بۆینس ئایرسدا دەو
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 بچیـت ش نیـوەڕۆ، دەبـعات یـازدەی پـئایرس. بۆ ڕۆژی پاشتریش، سـ

  لوێ پیاوەکانی ئم دەبینی."». کۆرینتس«قاوەخانی 

ئلی گیشت پایتختی ئرجنتـین و ل ھوتلـک دابزی. بـۆ بیـانییکی 

پیاوکی پیر ھات سر مزەکی سعات یازدە ل شونی دەستنیشانکراو، 

 ی کۆلقاوەخان نمـایی دایناسـاند. ڕناوی ئابراھـام پنتس و خۆی بری

، ک پشـــتر بـــۆ ئو 165کـــۆھن ک پویســـت بچـــت ئپارتمـــانکی ڕاخـــراو

بکرگیرابــوو. مامۆســتای خــۆجی ئوێ پیوەنــدی پوەدەکــا و زمــانی 

چ خمکــی دیــکت نبــ مــن ئیســپانی فردەکــا. ئابراھــام پیگــوت: "تــۆ ھــی

  مشووری باری داراییکت بۆ دەخۆم."

ــا  ــوو. ت ــادە ب ــاتوو ســاز و ئام ــاوی داھ ــۆ ھنگ ــی ب ــان، ئل دوای ســ مانگ

ڕادەیک ب باشی ب ئیسپانی قسی دەکرد، بۆینس ئایرس باش شارەزا 

ببــوو. جلــوبرگ و ڕەفتاریشــی وەک ئو ھزاران عرەب کــۆچبرە بــوو 

ئرجنتین دەژیان. ئینجا ڕاھنرکـی دیـک فـری کـرد ب  ک ل پایتختی

  زمانی عرەبی و ب زاراوەی سووری قس بکا. 

ــــی بینیــــیوە، ئمجارەیــــان  دیســــان ئابراھــــام ل ھمــــان قاوەخــــاندا ئل

ڕادەسـتکرد. ئینجـا » کمـال ئمـین سـابت«پاسپۆرتکی سووری بنـاوی 

یشــانکت بگــۆڕی. حیســابی پیگــوت: "تــۆ دەبــ ل کۆتــایی ھفــتدا ناوون

 ،کــانیش بــکرەبییع شــتخانردانی چرەوە. ســو نــاوە بــککیش ببــانک

بۆ ئو سینمایانی ک فیلمی عرەبی لدەدەن، سـرێ ل یـان سیاسـی 

و کلتــــووریی عرەبکــــانیش بــــدە. تــــۆ پیــــاوکی کــــارامی، بازرگــــان و 

دەکی، ل ھمــان . تــۆ کاروبــاری ھنــان و نــاردن ىبزنســمانکی لھــاتوو

کاتیشدا سـرت ل گواسـتنوە و سـرمایگوزاریش دەردەچـ. بـاربووی 

                                                           
165
  ڕاخراو: مجھز، ئو خانووانی ب کلوپلی ماوە بۆ بکردان ئامادەن. 
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 .رەبــی بــکی عگرخوازەکــانی کــۆمنــدە خشــی فشکش پخشــندانب

  دەی بختکی باش!"

✡✡✡  

بوو. لکی زۆری ھختب کائیلیڕاستیش سیخوڕە ئیس ر بمـاوەی  ھ

ـــۆھن ســـرکو ـــی ک ـــدا، ئل ـــانگکی کم ـــد م ـــو چن ـــردە ن تووان دزەی ک

کـــۆمگی ســـووری عرەبکـــانی بـــۆینس ئـــایرس. ڕووە خۆشـــکی، 

بوابخۆبــوونکی، ھســـتی خۆڕســکی خـــۆی و ســروەت و ســـامانی، 

ســــرنجی ژمــــارەیکی باشــــی ل عرەبکــــان بــــۆ الی خــــۆی ڕاکشــــا، 

لنویشیاندا ھرە گرنگکانیان ل ئرجنتین. بۆی ھر زوو لنو بازنی 

ەبکــان بــووە بیچمکــی ناســراو. خــای وەرچرخانیشــی لو جــۆرە عر

 کی بکیان پیـاووشـ ماناندا بوو، کـاتکی موسییان دا لئاشنابوونان

ڕزی شکۆداری، شیکپۆشی سر ڕووتاوەی سم پی ناسی. ئو خۆی 

 ناســاند کن«وا پســتیــف حگۆڤــاری جیھــانی »عــادل ل ر لی نووســ

ــــاپی ئر ــــی چ ــــر عڕەب ــــووە ژ ــــووی کوتب ــــن. حســــنیش ب ق جنتی

 ر دوو پیــاوەکرەکـان و ئیـدی ھکۆچب تی ســووریسـایتی ککارانگـاز

  بوون دۆستی لیک نزیک.

ــان دەکــران ل کــۆچبرە عرەبکــان جــمی  ــانی بشــو لو یان ئو بۆن

دەھــات و ئینجــا ب ھــاتنڕیزی دەماســتکانی کۆمگــاکش بزمکانیــان 

ــــانی خۆشــــتر  ــــاوی ل لیســــتی میوانک ــــی ن ــــوون. ئل ــــوڕتر ب و گرموگ

باوزخانی سووریدا نووسـرا و ل ئـاھنگکی نایابیشـدا بانگھشـت کـرا. 

ــۆی کمــالی دۆســتی  ــیکی باوزخــانکدا حســن ق ــاھنگ فرمی ل ئ

گرت و بردیی الی کابرایک، ک دیاربوو ئفسربوو، جلکی ژەنرانی 

دبــوو. "دەی بــا ســووریكی دســۆزی نیشــتمانپروەرتان ســووری لبرکر

پبناسنم." حسـن وای ب ژەنڕاک گـوت. ئینجـا ڕووی خـۆی ل ئلـی 
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کرد و ئوەندەشی بۆ زیاد کرد: "دەی، ژەنڕاڵ ئمـین ئلحـافز، پاشـکۆی 

".بناس زخانوربازی باس  

نیی خـۆی پدەچوو ئلی دوایین قۆناغی خۆی بیب و کسـایتی ئفسـا

ســـــلماندب. ئیـــــدی کـــــاتی ئوە ھـــــاتبووە ھر ئرکـــــی سووســـــکاریی 

دا ب کورتی و ب نھنی ١٩٦١ڕاستقینی خۆی ڕاییبکا. ئلی ل تمموزی 

ئابراھامی بینییوە. بۆ ڕۆژی پاشتر ئو چووە نووسینگی حسن. "مـن 

 نخۆشم و ل ژیانی ئرجنتینیش ھراسان بـووم." بم جـۆرە دەردەدـی

 کی دیــکنمــوو شــوھ و ســووریای لن کــرد. ئــاخر ئســخــۆی الی ح

زیاتر خۆشدەویست، دەیویسـت بـۆی بگڕـتوە. باشـ تـۆ بـی حسـن 

ەیی بـۆ بنووسـ؟ نووسـرەکش دیارمتی بدا و چند نـامیکی ڕاسـپار

 ی خــۆی لکیــان بــۆ زاواککی بــۆ نووســین: یچــوار نــام جدەســتب

نــــامش بــــۆ برادەرەکــــانی ل بیــــروت (یککیــــان ئلکســــندەری، دوو 

بانکوانکی بای دەستۆیشتوو بوو)، نامی چوارەمیشـی بـۆ کـوڕەکی 

خۆی ل دیمشق نووسـی. ئلـی سـردانی بـرادەرە عرەبکـانی دیکشـی 

کردن، ئیدی جانتاکی پی نامی پرۆشی و جۆشوخرۆش و ڕاسـپاردە 

ـــۆمگ ـــوون، لالین دەماســـتکانی ک ـــۆینس ئایرســـوە ب ـــی ب ی عرەب

  نووسرابوون.

✡✡✡  

برەو زیوریخ فـی، » کمال ئمین سابت«دا، ١٩٦١ل کۆتایی تمموزی 

لوش فۆککی بۆ میـونخ گـۆڕی. ل فۆکخـانی پـایتختی باڤاریـادا، 

بـوو. » زلیـنگر«ئاژانکی ئیسائیلی ب پیرییوە چوو. ئـاژانکش نـاوی 

یلییکی ئلــی دایوە لگڵ بلیتکــی فــۆک بــۆ ئویــش پاســپۆرت ئیســائ

 ب .وە مــاڕایلــی گرەتای ئابــدا ئســ بیــب. للئین بــۆ تفــ شــتگ

  ی ھاوسری گوت: "چند مانگک ل ماڵ دەمنموە."»نادیا«
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 .وپــــکی چنــــانشــــق و ڕاھــــر مژ وتدوایــــدا ھــــاتن ککــــانی بمانگ

ب دروستیش چووە نو برگـی  ڕووپۆشکی ئلی تواوعیار بوو، زۆر

ـــــۆییکی گڕایوە،  ـــــنرە رادی ی. ڕاھکـــــو ناســـــنامی کســـــایتیی ن

کۆدەکـانی نـاردنی ڕادیـۆیی فرکـرد. دوای یک دوو ھفـت تـوانی ل یک 

خولکـدا دوازدە تـا شـازدە وشــ بکـۆدە فرکـراوەکی ڕادیـۆ وەربگــرێ. 

کی، چککـانی و وپاسـناچاریش کرا کتب و بگنام لسر سـووریا، 

ستراتیژیکی بخونتوە. دوای ڕاگیاندن شایسـتکان ھر ب خۆیشـی 

  بووە شارەزا لبارەی سیاستی ناوەخۆی سووریا.

دا، جـــارکی دیـــک برەو زیـــوریخ فـــییوە، بم ١٩٦١ل دیســـمبری 

  ئمجارەیان دوا ئامانجی گشتکی دیمشق، النی شر بوو.

 -نی ڕژمی سووریادا، گرژیکـانی سرسـنووری سـووریاولگڵ الوازبو

 ر لند. ھرەیـــــان ســـــائیل پک کودەتـــــای ١٩٤٨ئیســـــەوە، زنجیـــــرەی

سربازی وتکی ھژاند. زۆر ب دەگمن دیکتـاتۆری سـووری لسـر 

ــی خــۆی دە ــی خــۆی ب مردن ــوای ب ملــی ھواســراو ب مــپخف رد، دەب

 دارەوە بمــرێ، یــان لرســرانــبب  کــدار ڕابگیــرێ و گــوللک چیدەســت

باران بکرێ، یاخود ب دەستی پشخزمتکی بکوژ بفوت. ناسـقامگیری 

ــــۆ ئوەی  وتک بردەوام پشــــوی زۆری بدواوەبــــوو. زۆر جــــاران ب

سرنجی خکک لسر کاروباری شپوی ناوەخۆ البـبن، سـرکردە 

نــد ڕووداوســت چنقدەســتی ئ کان بر ســنوور ســوورییســــان ل کی

لگڵ ئیسائیل دروست دەکرد. لسدارەدانیش ب ئاشکرا و ل گۆڕەپانی 

پ حشاماتی خکی دەکرا. یک بدوای یک تۆمتبارەکانیـان ل قنـارە 

دەدان، ل داردەرەکش تــابلۆی تاوانبــارکردنی ب برۆکــی قوربــانییکوە 

ینگری ڕژمی پشـووە. دەکرد بوەی سیخوڕ، دوژمنی دەوت یاخود ال

 ل کی دیـکشـق، دیسـان کودەتـایدیم یشـتلـی گئ بوو کی ٢٨زۆر ن
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دا کرابوو، ئمجارەیان کۆتـایی بو یکتیـی کم تمنی ١٩٦١ئیلوولی 

ــی یکگرتــوو  ــاوی کۆمــاری عرەب ــوان ســووریا و میســر ھنــا، ک بن ن

  بانگدەکرا.

رکنجامــــدانی ئرەو ئلــــی بوەی ئرلزالمــــان ب وا، چــــاوی بی بــــک

کوتوە، ئو زالمانی ک ل ھموو شونک حازر بوو، ئویش ڕنمـایی 

 :لینگــر"«وردی دایــکــی ڕادیــۆت و، پیــا»زرەرمیــونیخ، ن ل مــ ەکی ئ

دەداتـــ. دوای ئوەی دەگیـــت دیمشـــق، کارمنـــدکی ســـر ب ڕادیـــۆی 

یــــش وەک تــــۆ ســــووریا بــــۆ ھاوکــــاری پیوەنــــدیت پــــوە دەکــــا. ئو

'کۆچبرک'ــــ، ل مـــژیش نیـــی ل ســـوریا جگیـــر بـــووە. ئو ناســـنامی 

ڕاستقینی تۆ نازان. تۆش ھوڵ مدە ئو بدۆزیتوە! ئو خۆی لکاتی 

  خۆیدا پیوەندیت پوەدەکا."

پــاکجکی سرنجاکشـی کلــوپلی سووســکاری » زلینگــر«ل میـونیخ 

الپڕەکــانی ب مرەکبــی نبینــدراو دایــ: دەســتیک کــاغز، ک لســر 

ــک ک وەک  بــد کت ــۆی لســر نووســرابوو؛ چن ــرەری ڕادی کۆدەکــانی ن

ــــایبتی پیتنووســــین؛  ــــامرکی ت ــــ؛ ئ ــــان بھن ــــرەرەک بکاری ــــۆدی ن ک

ــــی کارەبــــای  ــــدابوو؛ مکینیک رەریشــــی تن ــــی ڕادیــــۆ ک ترانزیترک

انزیتــۆرەک کــاری ڕیشتاشــین ک وایری کارەبــایکی وەک ئــالیرکی تر

دەکــرد؛ داروکی دینامیــت ک لنــو ســابوونی یــاردەلی شـــاردرابووەوە 

ــد ح ــا لگڵ چن ــاری ھرە بلگڵ جــگرە؛ ھروەھ ــۆ ب ــی نوقئاســا ب ک

  ناچار و پویست بۆ خۆکوشتن...

 مـوو شـتانو ھئ و پرسیارە دۆش داما، چۆن بتواندەست ئ لیش بئ

، لو کاتی کۆنتۆی گومرگ و کۆچبران لگڵ خۆی بگینت سووریا

  زۆر توندوبندە.
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» ئاســتۆریا«زلیــنگریش برســڤی دایوە: "تــۆ شــونک لســر کشــتی 

ــروت  ــاوە برەو بی ــوای ئیتالی ــدا، ل گن دەگــری ک ل ســرەتای یانیوەری

دەڕوا. لوێ لسر کشتییک یکک پیوەندیت پوەدەکا. ئو یارمتیت 

رسنوری سووریا دەرباز دەبی." دەدا تا لکۆنترۆلی س  

پاشان ئلیش چووە سر پشتی کشـتی ئاسـتۆریا. بیانیکیـان کـات ئو 

لنزیک گرووپک ل ڕبـوارە میسـرییکان دانیشـتبوو، پیـاوکی لـ نزیـک 

بووەوە و شتکی بسرتوە پگوت: "دەی بدوام کوە." ئلیش ل شونی 

الی گـروپ سـا و لیگـوت: خۆی ھپ ڕۆیشـت. پیـاوەک نـاوم مجیـد "«ک

ــــ. تومبلیشـــم پـــی." ئمش ئامـــاژەیک بـــوو بوەی »166شـــخ الئـــارد

.نیل دەیگومبت شق بتا دیم نارەکر کسل  

ــاری بزنســمانی  ــاکورت و شــرمن، ڕکــخری کاروب ــاوکی ب ــارد پی ئلئ

جـــووی  دیمشـــق بــوو. کــابرا ژنکــی 167نــودەوتی ناســراو بنــدیواری

میسری ھنابوو، ھشتاش ھر ئوەی لبژارد ک ل ئامانی قۆناغی دوای 

 ــوو ب ــۆڕی و ب چســیکی وایلکردب ــ. خســت خۆگ ــان بژی نازییک

ی ھواگـری ڕاکشـا، دەزگھاوکارکی ناقۆ دیاربوو، ئمش سـرنجی 

ــدە ئو ھشــتا پیشــی پنبردبــ ــیکن ئاژانــک، ھرچن وو. ک ھر زوو ب

 ب ەوەکان دەکا کدەڕەوی ڕاستی زڵ باگکار ل وای وابوو کو بئ

ی ئفسـانیی ياوی خبات دەکن. بڕاسـتیش بـوای ب لھـاتووردەمامکد

ــــووە » کمــــال ئمــــین ســــابت« ــــداھاتن، ب ــــوو، ل ســــاکانی بدوای ھب

  یارمتیدەرکی گورەی سووسکاری ئیسائیلی.

                                                           
166

 Majeed Sheikh Al-Ard  

167
ا وەھا لرەدا وشی بندیوارم بۆ کابرایک بکارھناوە ک ل ڕوواتدا ھب و ل ڕاستیشد 

نب. ل سایی سری گندەکارانی ھرم، ئم وشی بو ناوەڕۆکوە بۆ فرھنگی زمان 

  زیادبووە!
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کلوپلکانی کمال سـابت ب مسـۆگرییوە یکمین ئرکیشی ئوەبوو 

  ل کۆنتۆلی سووریکان ل سنووەرەوە بۆ دیمشق دەرباز بکا. 

 ی ١٩٦٢ی ینـــایری ١٠لکلومبلئـــارد«دا تـــوە ھـــات، » ئیـــروتب ل

ســندووقی ت ر ســنوری ســووریا وەســتا. لســواوی ولشــدا تکلمب

لنـو جانتـاکی ئلـی کۆھنـدا ترانزیتر و نـرەری ڕادیـۆ و کلوپلکـانی 

  بوون. ئلیش لسر کورسی تنیشت شخ ئل ئارد دانیشتبوو.

ئبـو «کاتک ئلئارد گیشت سر ھـی سـنوورەک گـوتی: "ئـم دەچـین 

ــــدون ــــی دارا»خل ــــۆت تنگژەیک ــــین. ئو کوت ــــی دۆســــتمان دەبین ی. ي

  "وە پنجسد دۆالر بارە الرەکی ڕاست دەکاتوە.يبدنیای

ـــو  ٥٠٠بم جـــۆرە  ـــاژان ئیســـائیلیک بـــۆ برکی ئب دۆالر لبرکی ئ

ــومرگی سرســنوری ســووریا ڕۆیشــت. ئینجــا  ــدون، پشــکنرەکی گ خل

داری بربستی زاگک برزکرایوە، تومبلکش بنو بیابـانک ملـی 

  لنا. ئیدی ئلی گیشت سوریا.

نگین، بوت و بازاڕی ڕەنگین جنجادا، ک سیخناخ ل مزگ ىل دیمشق

ون ببـی.  وشتکی زەحمت نبوو لنو گوڕدەمی خـککدا بتـاویتوە 

بم ئلـی تواو پـچوانکی دەویسـت. ئو خوازیـاربوو ھرچـی زووە 

سرنجی لبدرێ و برچاو بکوێ. بـۆی ڤیالیکـی کشـخی ل گڕەکـی 

ســـوپای ســـوریادا  ی ڕاقـــی، ل نزیـــک بارەگـــای ســـرەکی»امـــنڕئبـــو «

بکرگرت. لسر قپنگی ڤیالکشدا، ئلی دەیتوانی چاودری دەروازەی 

 زخـــانوــو بانل دەســتانی میــری بکـــا. خــانووەکخــۆگری کاربمیوانل

 دەومندەکانــدا بــوو. ئینجــا دەســتبج انیکــان و خــانووی بزنســمیبیان

ل شـــــون  کلـــــوپل ھمڕەنـــــگ نھنیـــــی شـــــاراوەکانی دەرھنـــــان و

جۆربجۆرەکــانی خــانووەکی شــاردنوە. بــۆ دوورخســتنوەی مترســی 
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 یاریــدا لی خــۆی، بکــو مــا نر لخھر خــۆی و گــوســشــۆفار ب

.نیا بژیتوە و بتوتان دووربکشخزمنانی پھ  

ئو دیسان بخت یاری بوو. ئو ل کاتوسـاتی لبـاردا گیشـت دیمشـق. 

رەبــی ڕووخــا، ســرۆک جمــال عبدولناســریش وی عوکۆمــاری یکگرتــ

وەک سـووکایتیک ب کســی خــۆی و بـۆ میســری لقم دا. ســرکردە 

سووریکان ب سیاسـی و سـربازییکانیانوە مترسـی ئوەیـان لسـر 

بــــوو ک کودەتــــایکی پیالنگــــی میســــرییکانیان لســــر بــــ، پرســــی 

ل دیـــوکی دیکشـــوە، ب ســـیخوڕتی ئیســـائیلیان ل ئجنـــدادا نبـــوو. 

ھاوپیمانی نوێ، پشـتگیری، سـرچاوەی پاپشـتی  168توندی حوجداری

چ لنو سووریکانی ناوەخۆ یاخود لنـو ڕیـزی کـۆچبرە سـووریکانی 

ـــــۆنلرە  ئودیـــــو زیکـــــانوە بـــــوون. کمـــــال ئمـــــین ســـــابت، ئو ملی

وو، نیشـــتمانپروەرەش ک ب کۆمـــک نـــام و ڕاســـپاردەوە چکـــدار بـــ

  کابوو ب قد بای ئوکات.

ەنـدیکانی خـۆی ڕاچانـد. نــام وئلـی کـۆھن خـرا و بکـارایی ڕایی پی

ــــا، دەرگی  ــــل ب ــــۆمگی پ ــــانی ک ڕاســــپاردەکانی ھر زوو دەروازەک

ــاکی  ــدۆری کوودەت ــازنی بازرگــانی ک کوتبــوون بــن بان بانککــان و ب

٢٨وە. بــــرادەرە نور بــــۆ کــــردنمبپتی ســــ ویــــان بلــــی، ئکــــانی ئی

ــل باکــان و ب ســرکردە ی كانکاربدەســتانی حکــوومت، ب ئفســرە پ

ەکان حزیـان لبـوو دحیزبی حکومان ناساند. دوو ل بزنسمان دەومنـ

 ل کـیـان دەکـرد یوە، منتیان نزیک بل یشخک نجرە گو ملیۆنئ

وەیی خۆیشی، کمال ئمـین کچکانیان بخوازێ. بۆ نمایشکردنی دەستکرا

دروستکردنی چشتخان و نانـدینی  سابت ب بە پارەی زۆرەوە باربووی

                                                           
168

 .یھ کی دیکشتویستی بی پسو کویست، ئپ :وجدار: حوجح  
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 ــــدی ناســــران ــــۆ ھژارەکــــانی دیمشــــق پشکشــــکرد. ئی جمــــاوەری ب

پجماوەریی نویکی، دەرگی بازنکانی حکوومتی لسردا کردەوە؛ 

ـــرت لوەی دەستبدە ســـت کچـــی ھشـــتاش ئو خـــۆی ب دووردەگ

 مئ بـوو ککی خۆزایی وای ھستھ چونک ،کانی سووریا بناسینو

ھر بۆ مـاوەیکی کـاتیی. سـوریا ھشـتا ل پاشـخانی لیکجیـابوونوەی 

  یكتیکی لگڵ میسردا دەکو و دەھژا.

ــی ب دیمشــق،  ــک دوای گیشــتنی ئل یف«مانگلیم ســجــۆرج ســ « ک

ق بوو ل ھندەران سردانی ئلـی کـرد. برپرسی پخشی ڕادیۆی دیمش

 یانـــدن لاگـــی پوادوایـــن ھ زالمـــان ل بوو کســـو کیفیش ئســـ

ئیسـائیلدا نــاوی ھنـا بــوو. سـیف مــاوەیک بر ل کمـال ئمــین ســابت 

گڕابووەوە سـووریا. ئمش لبر پـگکی خـۆی بـوو، ئـاخر دەیتـوانی 

ــاری ســبارەت ب دۆخــی سیاســی و ســر ــی. ســیف زانی ــدات ئل بازی ب

ڕنمایی نھنی وەزارەتـی پوپاگندەشـی نیشـانی ئلـی دا، بوەی ئـاخۆ چ 

شــتک پخــش بکــرێ و چ شــتکیش ل جمــاوەر بشــاردرتوە. کــاتکیش 

 دەسـتی پـلندان کاربلی چیف ساز دەدران، ئی سمال نگ و بۆنئاھ

  باو سیاستوان بناوبانگکانی بینین.

ھروەک ئلئارد متـی ناسـنامی ڕاسـتقینی ئلـی کۆھینیـان سیفیش 

ـــــین ســـــابت  ـــــال ئم ـــــوو، ک کم ـــــوای واب ـــــش ھر ب ـــــی. ئوی ندەزان

  نیشتمانپروەرکی دسۆزە و خاوەن ئجندایکی سیاسیانی خۆیتی.

ئلی پی بوە برد ک تنیاترین سیخوڕە ل دنیادا، تنـانت یک دۆسـت 

؛ ئو نشیدەزانی ئاخۆ ڕایی دیـکی ئیسـائیلی و متمانپکریشی نیی

ل دیمشقدا ھن یان نا. ئو پویستی بوە بـوو دەمـاری پـۆیینی ھبـن 

بۆ ئوەی برگی ئو ھمـوو دڕاوکـ و دابـان سـامناکییی بگـرێ و 

بگورەی میلی کاتژمریش بۆ بیست و چوار سعات ڕۆ دژوارییکی 
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زانی تنانت لو سردان دانسـقانی بـۆ نیشـتمان و خۆی ببین. ئو دەی

 کـو دەبـووایب ،نشی بدرککبۆ ژن کنیینھ وەش دەیکا، ناببۆ ما

  .ئویش ل خشت ببا

ئیــدی دەســتی ب پیامناردنکــانی خــۆی کــرد ل ســعاتی ھشــتی بیــانی 

ی لبـن ی ناردنی پیامکاندەزگھندێ جارانیش ل ئنگۆرەدا وایدەکرد. 

میچی خانووەکیدا شاردبوویوە. نـرەرەکی ھر لنـو ڤـالکی خۆیـدا 

وە نزیــک بــوو، ب جۆرــک لو ســوپابــوو، ک زۆر ل بارەگــای ســرەکی 

دەوروبرە بب کۆتایی پیام دەنردران. ھیچ کسکیش جیاوازی لنـو 

گڵ ل ســوپاپخشــی ئلــی و ئو پیامــانی ل پیوەنــدییکانی بنککــانی 

  یکدی و بارەگای سرەکییدا ندەکرد.

دوای شــش مانــگ ل گیشــتنی ب دیمشــق، کمــال ســابت ئمــین بــووە 

بیچمکی ناسراو لنو کـۆمگ پلبـاکی دیمشـقدا. ئینجـا بیاریـدا بـۆ 

"کاروباری بزنسکی" سردانی ھندەران بکا. سرەتا برەو ئرجنتـین 

نـــدین دۆســـتی عوێ چی، لرەو فـــشـــتی بوســـا گرەبـــی بینـــین، ئ

ئورووپــا وەرســووڕاندەوە، لوێ ھم پــالن و ھم ناســنامی خۆیشــی 

گــــۆڕی، پاشــــان ل شــــوکی گرمــــی ھاوینــــدا ل فۆکخــــانی لــــۆدی 

ئیســــــائیلی دابزی. ب دەســــــتدیاری "بازرگــــــانکی گڕۆک" گڕایوە 

ــا و ســۆفیا  ــام، ک نادی ــات ی ــان ســادەکی خــۆی ل ب ــان ئپارتم چاوەڕی

  دەکرد.

ھر چــۆنکیش بــ ل کۆتاییــدا برەو ئورووپــا فــیوە. یک دوو ڕۆژ 

 وەی لمــاوەی مــانشــق. لوە دیمیشــتمــین ســابت گمــال ئــر، ک دوات

 رووی خــۆ لدەســتانی ســائیلدا، کاربئیســکی دەزگرایــام ــان ک ی ئام

رێ. ئویـش پبگـ ىھرە بچکۆلیان دای بکو ونی شت و بگنامکان

ـــیلمکی خســـتبای ســـندوقکی بنرخـــی  ـــوای ل دیمشـــق مـــایکرۆ ف دەب
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پارچکـــــانی تـــــاو. ســـــندووقک ل ســـــدەف و دارعـــــاجی ڕەنگـــــین 

 کوە مـۆزائیکییوە. دەکـرا ڕازانـدنجوانیش ڕازابـوون دروستکرابوون ب

 ـــوای ـــال دەب ـــدرێ. کم ـــدا حشـــار ب ی تکـــایکرۆفیلم ـــدرێ و م بکۆھ

کی بـۆ برادەرکـی بنـرت ئرجنتـین، ئویـش ب پۆسـتی سندوقی تاو

  دیپلۆماسی ڕەوانی ئیسائیلی دەکردەوە.

ھندک لو بگنام براییانی ئلی ناردبوونییوە، ڕاپۆرتگلک بـوون 

سبارەت ب پشوی نو سوپا و برزبوونوەی ھز و دەستی حیزبـی 

ئلـــی ھســـتی ب گـــۆڕانکی  بعســی سۆشیالیســـت (یاخیبووەکـــان) بــوو.

قووی میزاجی سووریا کـرد، لشـگڕا ھسـتی خۆڕسـکی خـۆی ڕنـونی 

 ـدا و بکان گرعسـیرکردە بڵ سـگی لکی تـۆکمیوەنـدیئیدی پ .ب

  بە پارەیکی زۆریشوە باربووی حیزبکی کردن.

 بنـــی کـــدووی دابـــوو. ل و لکی نـــوێ ١٩٦٣ی مـــارتی ٨ئدا، کودەتـــای

ھژانـد. سـوپا بسـر دامزراوە حکوومییکـانی دادا و حیزبــی  دیمشـقی

، دۆسـت کـۆنکی، ھـی »حـافز«بعس دەستی گـرت دەسـت. ژەنڕال 

دا کـرای وەزیـری »صـالح البیطـار«سردەمی بـۆینس ئـایرس ل کـابینی 

ــان  ــووەوە، ئمجارەی ــا ب ــک برپ ــایکی دی برگــری. ل تمموزیشــدا کودەت

بــــووە ســــرۆکی » حــــافز«دا بــــوو. ئمجارەیــــان لنـــو ڕژــــمک خۆیــــ

ــرادەرە  ــگی ب ــی وتک. پ ئنجــوومنی ســرکردایتی شــۆڕش و مزن

ـــــووچکی ســـــوپا  ـــــابین و ق ـــــۆ ک ـــــال ســـــابت ب ھرە لپشـــــکی کم

چارەنووسساز بوو. ئیدی سیخوڕە ئیسائیلییک ھنووک بـووە ئنـدامی 

  بازنی ناوەخۆی دەست.

✡✡✡  
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ق و زەوق ل دیمشــــق. ھر تومبلــــی کشــــخی ئــــاھنگکی ب شــــو

 .وەکرشـــوبال پـــ ـــدا دەگیشـــتن ڤ ـــوو یک ل دوای یک وەزیرەکـــان ب

 کپۆشـــی بو جلـــی ی شـــخرگی کجلـــوب میوانـــان ب ـــژ لکـــی درڕیز

 ب کیخوشـــدا خـــاندەروازەک ژوور، ل ھـــاتن کمـــا وە لبـــاقوبریق

 ل لیســـتی بانگھشـــتکراواندا گرمـــی پشـــوازی لـــدەکردن. جـــا بـــ کـــ

نبــــووب! چنــــدین وەزیــــر، لنویانــــدا وەزیــــری برگــــری و وەزیــــری 

کۆلۆنلکــــان،  چاکســــازی کشــــتوکای؛ ژمــــارەیکی زۆر ل ژەنڕاڵ و

سرکردەکانی حیزبی بعس، بزنسـمان و دەومنـدەکان. زۆریـان لوان 

ی ل شـوی بـوون، ئو ئفسـرە» سالم حاتم«ل دەوروبری کۆلۆنل 

کودەتایکدا فرماندەی تانککـانی کردبـوو ل دواییشـدا ژەنڕاڵ حـافزی 

 یشـت. بوە گدرەنـگ رۆک حـافزیش بتی. خودی سـرۆکاییاندە سگ

ـــــرادەرە  ـــــین ســـــابت، ب ـــــال ئم ـــــانخوک ک کم ـــــی دەســـــتی خ گرم

خۆشویســتکی بــوو، گوشــی. ســرۆک ب یــاوەری خــانمکی خــۆی 

 داونیـانی بسـر شـانکی گرانبھـای کو ڕـوی نرمھاتبوو، ک چـاکت

دابوو، ک ل الین کمـال ئمیـنوە وەک دیـاریک ب سوپاسـگوزارییوە 

ـــزانکی  رۆک و خســـ ش بشـــککان پرە ســـووریـــۆچب ـــاوی ک ب ن

ــوو، ئو جــۆرە  ــا نب ــانمکی ســرۆک بتنی ــاخر خــۆ ھر خ کرابــوو. ئ

م ک لوێ ئاتونیان ل خۆدابوو، زۆر ل دیاریانی بۆ ھاتب. چندین خان

 وە ھـــاتبوونشـــخک شـــخلـــی کومبت ب کـــان کبا رە پـــلفســـئ

 مـــین ســـابت بـــوو بۆیـــان. دەمـــال ئتـــی کدیـــاری و خ ،کنگئـــاھ

ــارە  ــال ســابتیان خســتبووە ژم ــارەی کم ــانی وت پ سیاســتوان گرنگک

  حیسابی خۆیان و کاریان پدەکرد.

دانیشتنیشــدا، دەســتیک ل کاربدەســت و ئفســرانی ســوپا،  ل ژوری

 شـــیان لکی دیکیوان دەســـتـــرد؛ ئ ـــاوتوی دۆخـــی ســـربازیان دەک ت
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بندەر و ئنـدازیاران، ئوانی ل پـۆژە مجـزە برزەفـەکی گـۆڕینی 

 ــۆ ــاڵ. لو ھ ــرد، چوونپ ــان دەک ــوردن کاری ــاری ئ ــەوی ئــاوی ڕووب ڕ

نی حکـوومت، سپۆنسـرانی ڕادیـۆی دیمشـق و بڕـوەبرابربریندا، 

سرانی وەزارەتـی پوپاگنـدەش بیکوە وەسـتابوون. کمـالیش ببـووە 

یکک لوان، ئاخر حکوومت داوای لکردبوو ھندک وستگی پخشی 

ڕادیۆ بۆ کۆچبرانی ھندەران دابن. کمالیش ڕادیۆیکی دیکی ھبـوو، 

  ی وتی لدەدایوە.پرس سیاسی و ئابورییکان

ئاھنگک وەک ئاھنگکانی دیک پارەیکی زۆری تچـوو، بم خـۆ ئو 

ـــــووتکی  ـــــاخر ئو گیشـــــتبووە ل ـــــد. ئ ھر چاویشـــــی لبر نترووکان

ســرکوتن و پــدەچوو ھــیچ دەرگیک نبــ ب ڕوویــدا نکــرتوە. ئو 

ــو بارەگــای ســرەکی  نــرادەری باشــی ل ــوو، بردەســوپاب وامــیش دا ھب

بشـــــداری ل کۆبـــــوونوەی حیزبـــــی بعســـــدا دەکـــــرد بـــــۆ داڕشـــــتنی 

  سیاستکیان.

ئلــی بردەوام بــوو لســر نــاردنی ڕاپــۆرت خســت ســربازییکان بــۆ 

ئیســـائیل ک خۆیـــان ل نـــاو و کـــار و پـــگی ئفســـرە پـــل باکـــان، 

ناوونیشـــانی ھرە نھنـــی ســـربازی و بابتکـــانی دیـــک دەگـــرتوە. ئو 

ەوانی کـــردنوە، زۆربشـــیان ڕوـــنی نخشـــی سربازیشـــی کـــرد و 

ــۆ  و نخشــی ڕەشنووســی برەی پشــوە ســر ســنووری ئیســائیلی ب

بـۆ سـوپای » ئامان«ی دەزگ ش ککـی نـور چسو ڕاپۆرتی لنارد. ئ

ــارد. ھروەھــا توانســ ی لخــۆگرتنی ئو چکــانی ل تســووریا ھــاتبوو، ن

ــا  ــۆ ئیســائیل الین ســوورییکان و ت ــن، ب ــدا معالن چنــد ل بکارھنانی

ناردەوە. چند مانگک دواتر، ژەنڕاکی سووریایی ب تاوییکوە دانی 

پدانا ک: "ھیچ نھنیکی سـربازی نمـابووەوە ل ئلـی کـۆھن شـاردراوە 

  بن."
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ئلــی ھمــوو بیــانیک شــتکانی خــۆی دەنــارد و ل گــرتنیش ندەترســا، 

ی ســــوپال ســــایی ئو چتــــرە پخشــــی ئیــــزگی  ئمش ھمــــووی

ســووریاوە بــوو ک ل بارەگــا ســرەکییکی نزیــک مــای ئوەوە پخــش 

ــان، برادە ــرا. بم جارکی ــاوی ردەک ــی بن ــدین«ک بســردانکی » زاھرال

کتــوپ بســری دادا. ئلــیش تــوانی نــرەری ڕادیــۆکی بشــارتوە، بم 

ک متکی ھنـدراو ب پیتکانیشـیوە ھندێ کاغز ب کۆدی نھنی وە

  ھر لسر مزەکی مابوونوە. 

 "ئرێ ئوە چیی؟" زاھیر وا لیپرسی. -

"ئــۆو، ئوان ھــیچ نـــین، متــی وشـــی یکــدیبن." ئلـــیش وای  -

 برسڤدایوە.

ــانی  ــرادەرە ئرجنتینییک ــۆ ب ــاوک ک ب ــرەرەک و ســندووقی ت ــاڵ ن لپ

می پیوەندیشـی لگڵ ئیسـائیلدا دۆزیبـووەوە: ی سـیڕـگبوون، ئلـی 

ڕادیۆی دیمشق. ئو لگڵ سرپرشتیارەکانی خۆی ل تلئبیـب کـاری 

لسر کۆدی وش و دەستواژەکان کردبـوو، ک دەیخسـتن نـو پخشـی 

ی ئامانوە کۆدی متکیان دەزگڕادیۆکی و ل ئیسائیلیشدا لالین 

  دەشکاند.

ســـتا ھو ئنـــی ئرە نھنانی زانیـــاری ھدەســـتھی بـــۆ بکی دیـــکنگـــاو

گرتبـــــووەبر. لنـــــو بـــــازنی میریـــــی ل دیمشـــــقدا دەنگـــــودۆیکی وا 

بوببــووەوە، کوا کمــال ســابت ل ڤــیالکی خۆیــدا ئــاھنگی سکســی 

ناقانونیش سازدەدا. ئویش تنیـا دۆسـت و بـرادەرە ھرە نزیککـانی بـۆ 

بانگھ نگـــانو جـــۆرە ئاھکی زۆری ئکـــانیش ژمـــارەیوانشـــت دەکـــا، م

ـــی ســـر شـــقامن و  ـــانش ژن ـــدک لو ژن ـــژی شـــۆخ و شـــنگن. ھن کی

ھندکیشیان کیژی مابات باشکانن. ئیدی میوانکانی کمال سـابت چـژ 
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 ب ک ســـک ـــاک ـــان ت ـــنن، بم خانخوکی ل سکســـ بڕەیک دەبی

  ست نادا. دەمارساردی دەمنتوە و جوی خۆی لدە

ھروەھــــا دەگــــوترا کوا کمــــال ســــابت ب بخشــــندەییوە ســــکرتری 

باز بـۆ بـرادەرە پـل باکـانی دابـین دەکـا. یکـک لو برادەرانشـی سسک

 بارەت بکی ســوتمــوو ســی ھم بــوو، یــارەکلیم حــاتــل ســکۆلۆن

  کۆلۆنلکوە دەگیاندەوە کمال. 

ســـائیلی دەکـــرد، ئوا وەک باســـی ئی »کمـــال ئمـــین ســـابت«کاتـــک 

 زینم جۆرە دادەبجۆش خۆی دەنواند، بروەری بکی نیشتمانپسووری

ســر ئیســائیل "پیســترین دوژمنــی نتوایتــی عرەب." ئو پــی لســر 

ئوە دادەگــرت ک ســرکردەکانی ســووریا پوپاگنــدی دژ ب ئیســرائیل 

ەمی جنگ بـکنوە. زیاتر بکن و ب ڕاشکاوی لپاڵ میسردا برەی دوو

ــوای بپــی  ــرد گ ــار دەک ــانی بوە تاوانب تنــانت ئو دۆســت و برادەرەک

پویست دژایتی ئیسائیل ناکن. بو جۆرە خۆنواندنانی، مبسـتکی 

خۆی پکا. دۆست و برادەرەکانیش بیاریانـدا ک لو بـارەیوە شاشـ، و 

یوان دەگئامادەباشـــی ئ شـــتی واشـــی نیشـــانبدەن ک ـــ ـــبرن ب  بران

دوژمن. ل س بـۆندا ئوان، کمـالی برادەریـان بسـردان بـردە پـگی 

یی سنووریان ل گڵ ئیسائیل. لیگڕان برەکـانی اژرسورییایکان ب د

 ل شیان نیشـاندان ککانو چئ ،رەکانیش ببیننگڕ و سوەی ششپ

و پالن خشروەھا نوە ئامادەبوون، ھشرەی پکانیشیان بـۆ ئاشـکرا ب

، »الحمـی«(مالزمـی سـوپا) زاھرالـدین بـردی سـربازگی  کـرد. لوتنانـت

ــــوون ــــوێ داکراب ــــی ن ــــارەیکی زۆری چک ــــدا ژم وردانی 169لســــ ل .

چــوارەمی بــۆ ســر ســنووری ئیســائیل، کمــال ســابت تنیــا کســکی 
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ــای ســووری و میســریدا.  ــۆم ئفســرکی پلب ــو ک نــوو ل ــی ب مدەن

رەب، کــــۆمربازی عرکردەی ســــگیراوتــــرین ســــزلن ڕالی ش لک

ژەنڕای میسری علی ئمیـر، سـرلقی یکی کۆمانـدۆی عرەبکـانوە 

 - بالی کمــی ل ســر کــاغزیش بــ -فرمانـدەیی دەکــرا، ئو کســی 

ڕکــخری ھیزەکــانی میســری، ســووریایی و عراقــی بــوو ل برەکــانی 

  پشوەدا.

ای سردانکان، سرکردە بعسییکان کمال سـابتیان ب یکسریش دو

ی »صـالح البیطـار«ئرککی چارەنووسسـازان ڕاسـپارد: ئاشـتکردنوەی 

سرکردەی پشووی بعـس، ک ژەنراڵ حـافز دووری خسـتبووەوە، لو 

 وە لریحا«ساتمـال چـووە »ئک ریدا" بوو. بـۆیبن باری چارەسدا "ل

ڕۆژی لگڵ ســــــروەزیر بســــــر بــــــردن.  ئــــــوردن و لوێ یک دوو

گڕایوە دیمشـــق، کمـــال یـــاوەری حـــافز، ســـرۆک نخۆشـــکی بـــۆ 

 پـاریس بـوو. کـات ر ڕووی لکی چارەسـشـتبـۆ گ کرد، ک خانۆکف

یک » کمال ئمین سابت«دوای یک دوو ھفت، حافز گڕایوە وت، 

ــــی بردەم بــــوو ل پشــــوازی بخرھــــاتنوەی وەســــتابوو، لســــ ر ھ

  فۆککی وەستابوو، ئرککشی ب باشی ب ئاکام گیاندبوو.

✡✡✡  

 کی نــوێ، ١٩٦٣لائیل ڕووییــدا. ڕامســادئیســ ورە لکی گدا، گۆڕانکــاری

ک مایر ئامیت بوو جـگی ئیسـری بچـووکی گـرتوە. ئامیـت یک دوو 

امیتیش ی ئامـان و مۆسـادی دەکـرد. ئـدەزگمانگ سرپرشتی ھر دوو 

ھبوەشـنتوە و ھمـوو پیـاو و ئۆپراسـیۆنکانی  ١٣١بیاریـدا یکی 

 ــــی ک ــــۆھن بوەی زان ــــی ک ــــان ئل ــــوازتوە. بیانییکی ــــۆ مۆســــاد بگ ب

  کارمندییکی گۆڕاوە، ئستا بۆت ئاژانکی مۆساد. 
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 م لنـاوی ئیـریس بـوو. بیش، نادیا کیژی دووەمیشی بمان سار ھھ

دا، ل میانی دووەمین سردانی بۆ ئیسائیل و لھمان ١٩٦٤نۆڤمبری 

ســـادا، ئلـــی کـــۆھن بینـــی خون نھنیـــیکی ھـــات دی: نادیـــا ســـیمین 

  ». شاول«مندایشی بوو، ئمجارەیان کوڕک! ناوی بووە 

"ل ماوەی ئو سـرداندا، بینیمـان ئلـی گـۆڕاوە." خـزانکی دواتـر وای 

ور دەگــرت، دەمــارگیر و ڕووگــرژ بــوو. چنــدین تبینــی دا: "ئو خــۆی دو

جــاریش حوســی خــۆی لدەســتدا و ھچــوو. حزی ندەکــرد ل مــاڵ 

بتدەر، حزی نکرد برادەرەکانیشی ببین. 'زۆر نابا ئیشـکم لدەسـت 

دەدەم' ھروای ب ئـــم دەگـــوت. 'ســـای دادێ دەگڕـــموە ئیســـائیل. 

کزانخ رگیز لوێ ھوسا ناموە.'"ئومم دوور ک  

کانی خــۆی مــاچ يکۆتــا لمنــدا رســلــی ژن و ھردا، ئمبی مــانگی نــۆڤ

کردن و ھیوای بختکی باشی بۆخواستن و دیسان خواحـافیزی لکـردن. 

  نادیاش نیدەزانی. ئم دوایین جارە مائاوایی لدەکا.

✡✡✡  

ڕۆژی سشـــمم بـــوو، پـــگی ســـوورییکان ل  ١٩٦٤ی نـــۆڤمبری ١٣

 ائیل لر سنووری ئیستلـدان«س «تراکتۆرەکـانی ئیسـ یـان لقئیلی ات

کاریــــــان دەکــــــرد. کــــــاردانوەی  170بــــــ چکــــــداکــــــرد ک ل خــــــاکی 

ئیســـائیلییکانیش گورە و کـــاریگر بـــوو. لـــوولی تانـــک و تۆپکانیـــان 

ئاگریــان کــردەوە، دوای چنــد خــولککیش فــۆکی شــڕکری میــراژ و 

ــــدان ــــاتن می ــــانتۆم ھ ــــگ و ســــنگرەکانی ڤ ــــان پ ی شــــڕەک. فۆکک

ســـوورییکانیان ب بۆمـــب دابـــژت، ئوســـا ڕووی خۆیـــان کـــردە دیـــوی 

ئاوەکـانی ئـوردن ئو جــۆگ و کنـا ئاویانیـان تقانــدەنوە ک ل الین 
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ــدا  وــدرابوون. ل ــورس،  دەزگســوورییکانوە ھکن ــامری زل و ق و ئ

کان بلر و شــــــــۆفکی سیســــــــتماتیک  بلــــــــدۆزەر، تــــــــراکتوەیشــــــــ

 کڕەوشـــــ ــــزی ئاســــمانی ســــووریش خــــۆی لندران. ھکشــــککوپت

ھنقورتانـــــد، ئـــــاخر ھشـــــتا ب باشـــــی ل فـــــۆک مـــــیگ شـــــڕکرە 

  سۆڤییتییکان ڕانھاتبوون.

ڕۆژنـــامگری جیھـــانیش بڕادەیکـــی وا، ک نزیـــک بـــوو لیک دەنگـــی 

دەوەی تقکردنــــی ڕەوایتیــــان ب کــــاردانوەی ئیســــائیل دەرھق کــــر

سووریا دا. چند مانگک دوای ڕووداوەک، ئفسرانی سووریا ویسـتیان 

ــی کــۆھن  ــن یکــک ل ئنــدازەداڕژەرانی ئو پالمــارەی ئیســائیل ئل ب

بوو، چونک لو کاتدا ئو ل ئیسائیل بوو. ل چاوی کۆھنوە، ئیسائیل 

وری و توانستی جنگی ب تواوی ل ڕەوشی بربادی ھی ئاسمانی سو

ــــارییوە  ــــا ئیســــائیلیکان ب وردەک ــــاداربوو. ھروەھ ــــاغدا ئاگ لو قۆن

ڕەوشــــی ســــنگر و قــــایمکردنی کــــاری ڕگــــۆڕینی ئاوەکیــــان لالین 

 کانیــــان لکتی چنــــدایوان دەقــــاودەق چوە دەزانــــی. ئکانســــووریی

  سنگر و چپرەکانی برەی پشوەی شڕ دەزانی. 

ئلـی کـۆھن زۆر لوە زیـاتری دەزانـی. ئو لوەدا سـرکوتوو  بم خۆ

ک خبر و بـــاس لبـــن بنـــدەرکی ســـعوودییوە دەربنـــ ک  ووبـــ

 ستبوو. بکان بۆژەی سوورییندی پمین نۆککستی بۆ پالنی یبگر

 شـــــوەختنـــــدین مانـــــگ پچ یـــــان، بتییو برادەرایی ئھـــــۆی چـــــاک

نی کـارەک کتومـت ل کـوێ و کی ئنجـام دەدرێ، ئیسائیلییکان دەیانزا

ئاخر نۆکندەک چند قووڵ و برین دەکرێ، چ جـۆرە کرەسـتیکی بـۆ 

لـدان و دروســتکردنک بکــاردێ، ئمو وردەکـاری زیــاتریش. ھروەھــا 

بندەری گربست واژۆکرەک ئوەشـی بـۆ بـرادەرەکی ئاشـکرا کـرد، 

چنـد برگی بـۆمبی ئاسـمانی دەگـرێ و  ک توانای نۆکنـدەک چنـدە و
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 ــدی ل ــۆ ھشــت. ئی ــوەرە ئاسایشپارزییکانیشــی ب ــار و پ تواوی ڕک

ســـایی ئو ھمـــوو وردەکارییـــانی ب ســـیخوڕە ئیســـائیلیکی گـــوت، 

 تی دەوو کــاتــا ئ ــد جارــک پالمــاری پــۆژەکی دا، ت ئیســائیل چن

 تواوی دەستبرداری پـۆژەک دا بیاریاندا ب١٩٦٥عرەبکان ل سای 

نن. بن و وازی لب  

یشدا، دوای یک دوو ھفت دوای ئوەی ئلی ١٩٦٥ل ناوەڕاستی ینایری 

 یشـــتخشـــین گکی زۆر جـــوان و نشـــت، پۆســـتکاردھجائیلی بئیســـ

ــــدا  ــــانی فرەنســــی تیای ــــی ب زم ــــۆھن. ئل ــــا ک ســــندووقی پۆســــتی نادی

وســتم، تە ئــارەزووی نووســیبووی: "نادیــای خۆشــک دوو دو ینھــا ب

ــان  ــۆ خزانکم ــوادارم ک خروخۆشــی ب ــت بۆدەخــوازم، ھی کی نوســا

(سۆفی)، ئیریس و شـایخ (شـاول)  لگڵ خۆی بن. ماچی زۆرم بۆ فیفی

  و بۆ تۆش ل کانگای دوە. ئلی."

کـــاتکیش نادیـــا ئو پۆســــتکارتی بدەستگیشـــت، ئلـــی ل ژوورکــــی 

قی زیندانکی دیمشق لبن باری لدان و ئشکنجداندا بردینی ڕەقو ت

  کوتبوو.

✡✡✡  

ـــگ پشـــتر، موخـــابراتی ســـووریا،  ـــدین مان ـــۆ چن ـــری دەزگب ی ھواگ

نھنییان ل ھۆشداریکی پلباـدا بـوو. ھۆشـدارییکش لالین برپرسـی 

، ســرۆکی ھــۆبی فلســتینی موخــابراتوە درا. تایــارا ھر ل 171تایــارا

ەوە تبینــی ئوەی کــرد، کوا بنزیکیــی ھر بیارــک ل ١٩٦٤ینی ھــاو

ــــوومتی ســــوریاوە  ــــانت ل شوشــــدا ل الین حک ــــان تن ــــۆرە ی ئنگ

ــانی  ــۆی دەنگــی ئیســائیلدا بزم ــانیکی ل ڕادی ــۆ بی دەرچــووب، ئوا ب
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عرەبـــــی، ئو ڕادیـــــۆیی حکـــــوومتی ئیســـــائیلی لپشـــــتوە بـــــوو، 

زیاتر، ئیسائیل ھندێ لو بیارە زۆر نھنییان و بودەکرایوە. لوەش 

داخراوەکــانی ســووریاوە دەدران، ئاشــکرا  دەرگئو بیــارانی لپشــت 

کردن. تایارا سرسام بوو ب نیشانشکنی کتومتی بۆمبکانی ئیسـائیلی 

ی نـۆڤمبردا. دەرھاوشـت لـۆژیککی کـابرا ١٣ل ماوەی ڕووداوەکـانی 

سائیل دەقاودەق ئاگای ل پشھاتکانی برەی پشـوەی ئوە بوو، ک ئی

سوورییکان و دەشزان ل کـوێ و کی و چـۆن و ب چ کـاریگریکیش 

دەستی خۆیان بـکنوە و ئامـانج سـوورییکان تکوپـک بشـکنن. ئیـدی 

کی لائیل ســـیخوڕوەی ئیســـنیـــابوو لـــو  دن ل رە بـــاکی ھئاســـت

کانی ئو سیخوڕە ل ڕادیۆ يریدا ھی. زانیاریڕیزەکانی حکوومتی سوو

دەنگــــی ئیســــائیلدا وەک ھواــــی ســــعات بودەکــــرانوە. ئمش ھر 

ـــرێ.  ـــک بنرەرن ب کـــانی ڕۆژانواڵ و زانیارییھ یانـــد کوەی دەگئ

  بی ئو نرەرە ڕادیۆیی ل کوێ ب؟ بم تۆ

ــایزی  ــ١٩٦٤ل پ ــانی ب ئ ــارا و ھاوکارەک ــی دا، تای امرازی ســۆڤتی ھوک

زۆر مزنیـــــان دا تـــــا شـــــونی ئو نـــــرەرە نھنـــــی بـــــدۆزنوە، بم 

  دا بخت بۆی ھنان.١٩٦٥پاشان ل یانیوەری  سرنکوتن.

کشتیکی سۆڤیتی ل بندەری التاکیادا بـاری خـۆی داگـرت، ک چنـدین 

گی زل و کتی پ ل کلوپلی پیوەندی بوون. ئوان جـ 172کنتینی

ـــۆن و ســـواوەکانی ســـوپای ســـووریا ـــامرە ک ـــوپل و ئ ـــرتوە. ياکل ن گ

 رەکــان لوەی ئاموەی ١٩٦٥ی ینــایری ٧نــۆژەنکردننــاوی ئپدا بــوو. ل

ــوو  ــرنوە، ھم ــاقی بک ــدرن و ت ــان دابن ــان ل شــونی خۆی ــامرە تازەک ئ

  وستگکانی پیوەندی کردن بۆ ماوەی بیست و چوار سعات ڕاگیران.
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کات کانی لیوەندییی پر ھسی بدەنگی باتدا بری ورتاسسکدا ل

دا گرتبـــوو، ئفســـرکی ئشـــکگر نیشـــانی نرەرکـــی الوازی ل ســـوپا

وســتگی خــۆی بدی کــرد. پخشــی ســیخوڕەک بــوو. ئیــدی یکســر 

  ئفسرەک خۆی گیاندە تلفۆن.

گری ســۆڤیھنپئــامرازی شــو رات، ککی موخــابیبــوو، دەســتتیان پ

ــرەرە  ــی ن ــۆ بدبخت ــدۆزنوە. ب ــرەرەک ب نی نــا شــو ــۆی دەرچــوون ت ب

ڕادیـــۆک برلوەی ئوان بیگنـــ وەســـتا. بم تکنیکـــارە پرۆشـــکان 

  ئاماژەیان بۆ یک ئاراست کرد: مای کمال ئمین سابت.

ـــــای  ـــــ." ئم قســـــی ئفســـــرکی پلب ـــــ ئم ھیک ب "ھر دەب

و. ئـاخر ب مشـکدا ندەچـوو کمـال سـابت، ک سـرکردە موخابرات بـو

بعسییکان دەیانویست ل کابینی حکوومتی داھاتوودا بیکن وەزیـر، 

  سیخوڕ دەرچ. کمال سابت ل سرووی ھموو گومانکوە بوو.

کچـــی بـــۆ ئنگـــۆرە، نـــرەری ڕادیـــۆیک ســـری ھـــدایوە. دیســـان 

کانی خۆی بلومبرات ترەنجام. موخابمان بدوادا نارد، دیسان ھ  

ی یانیوەریدا، چوار ودەق ل سعات ھشتی بیانیدا و ل ڕۆژکی خۆرەتا

ــی  ــان ب خــانووە کشــخکی گڕەک ــو «ئفســری موخــابرات خۆی ئب

دا کرد. ئوان دەرگی دەرەوەیان شکاند، شمشرەی دەرگکیـان »رامان

چی نووری نووســـتن، دەمـــابـــادا، پاشـــان چـــوون ژوور، وـــران بچـــن ژ

ــــوو، لگڵ  ــــوو، بم جاسووســــک لوێ نب ڕووتیــــان ب دەســــتوە ب

و لبـــوو. ئویشـــیدا نفـــی خخـــو پنوەشـــدا کـــابرا لناوەڕاســـتی  ئ

ل قافدا گیرا. ئوسا ل شونی خۆی بازیدا و ھسای سـر  وناردنکدا 

ا و ن برگریشـی پی و تووشی ئفسرەکان ھـات؛ ئو ن ھویـدا ڕا بکـ
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کـــرد. بــــۆ جارــــک، نامۆیکــــان دژی وەســــتانوە. ئفســــری فرمانــــدە 

  بسریدا نڕاند: "کمال ئمین سابت، تۆ دەسبسرکرای!"

ئینجا ھواک وەک ئاگرک ل پوش برب وا بوبووەوە. نایاب، شتکی 

 پوپووچانی، نکـردەی، شـتی قـۆڕە! ئـاخر خـۆ وشـگلک نبـوون ئو

 ی ککان دەربـــرکردە ســـوورییی ســـگرتن و تاســـاوییـــدمھ تحــا

ھواکیان پاگیندرا. ئرێ دەکـرێ یکـک ل سـرکردەکانی حیزبـی 

ـــــــــک و  ررۆک، ملیۆنلســـــــــ ـــــــــک ل حـــــــــوکمان، کســـــــــکی وا نزی

  سۆشیالیستخوازک، سیخوڕ دەرچ؟!

ۆیی ک بم خــۆ بگکــان ھــی حاشــالکردن نبــوون. ئو نــرەرە ڕادیــ

کمال ئمین سابت دەیویست ل پشت جامی پنـجرەکوە بیشـارتوە، 

ــو مۆمــدانکی گورەی ژووری لدانیشــتن  نی لیو وەرگــرە بچکــۆالنئ

شاردرابووەوە، مایکرۆفیلمکان، دینامتی ناو جگرە، پـاکتی کۆدەکـان.... 

.ناپاک ڕاستی پیاوەکر بدەریانخست ھ  

ــدمگرتنکی ت ھ کی بوەیینــۆ ــمک فرمــانی لک رانی ڕژواوەوە، ســ

تــۆبی ب دەقــاودەقی کمــال ســابت چــی زانــی بــ؟ ئایــا  بربویــان دا.

ــو چــاوە  ن خــۆی ھــات رۆک حــافز بن؟ ســــ ــاری دابن ــوانن ب تاوانب دەت

 ــدا کــرد. دواتــر حــافز وا ئیفــادەی دا: "ل گوەی لینکــۆی و لکزینــدان

کدا، لو کــاتی ســیری چاوەکــانی کمــالم دەکــرد، میــانی لکــۆینوە

لپــکوە گومــانکی ســامناک پالمــاری بــۆ ھنــام. داوام لکــرد ســورەتی 

فاتیحـا، دەســتپکی یکمـین بشــی قوڕئــان بـتوە. کمــال ب ئاســتمک 

كی گـوتنوە. ئو تکۆشـا برگـری لخـۆی بکـا بوەی ک ئو تيچند ئا

جھشتبوو، ئیـدی یـادەوەرییکی لو شـتاندا یـار سووریای ب ب مندای

  نبوو. بم لو ساتدا زانیم: ئو جوو بوو."
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ئشکنجدەرانی دیمشق باقی ئیشکیان کرد. لو کاتی ھشتا کمـال 

ل چاوە زیندان تاریککیدا ب ب ھۆشی کوتبوو، دەموچاو و جستی 

ـــــوە بـــــوو. ننوکيبرینـــــی پـــــ ی پشـــــرابوون، س و نـــــاقۆکـــــانی دەرک

دانپــدانانکی ب خرایــی گیشــت ژەنڕاڵ حــافز. پیــاوەک کمــال ئمــین 

  سابت دەرنچوو، بکو ئو ئلی کۆھن، جوویکی ئیسائیلی دەرچوو.

 کی گرنگـی ١٩٦٥ی یانیوەری ٤لرمـی "گرتنـی سـیخوڕف شـق بدا، دیم

ی و ل کۆنفرانســـ يئیســـائیلی" ڕاگیانـــد. ئفســـرکی پلبـــا، ب تـــووڕە

ـــــدی: "ئیســـــائیل ئھـــــریمن و کـــــۆھنیش  ڕۆژنامنووســـــییکیدا نڕان

  ئاژانکیتی."

وبووەوە. تۆبشقدا بو دیمنىسام و تۆقین ب  ک بگورگ کۆھن تاک

یان سری ئقی جاسووسییک ب؟ ئیدی یک لدوای یک، شست و 

ـــران؛ بیســـت و حوت ل گیراوەکـــان  ـــو نـــۆ کس گی نـــوون. ل ـــافرەت ب ئ

گومانلکراوەکانــدا مجیـــد شـــخ ئلئـــارد، جــۆرج ســـلیم ســـیف، مـــالزم 

زاھرالــدین، کاربدەســت پــل باکــانی وەزارەتــی پوپاگنــدە، قحپکــان و 

ئافرەتانی دیک ک ناسنامکیان ئاشکرا نکـرا، ھبـوون. چوارسـد کس 

و، خران بن پرسیار و ئوانی پیوەندی و ھاموشۆیان لگڵ ئودا ھبو

 ڕوو. زۆر لی خســــتقینی ڕاســــتشــــنــــدێ کھ وەکینکــــۆم. لوە

سیاســـییکانی ســـووریا، ل ســـوپا و گورە بزنســـمانکان ل دۆســـت و 

برادەرە نزیککانی ئلی کۆھن بوون. ندەکرا لکۆرەوەکان دەستیان بـۆ 

ــاخر ھر ئ ــان، ئ ــرا ناوەکانیشــیان بتســر زم ــۆ برن. ندەک ــاژەیک ب ام

 وانــــــــــــیش دەســــــــــــتیان لئ یانــــــــــــد، کوەی دەگوان واتـــــــــــای ئئ

 وت، کــۆ دەرک ــ. ســوورییکان ئوەشــیان ب ســیخوڕایتیکردنکدا ھب

ــــدی ــــۆ ئوەی پیوەن ــــی داوە ب ــــوو ھوک ــــال ســــابت ھم کانی ب يکم
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سرچاوە ھمڕەنـگ زانیارییکـانی ئاشـکرا ببـ؛ ھر بـۆی زۆر سـخت 

 وڕییک ب برفراوانی دابمزرن.بوو بازنی سیخ

ائیلیش دووردەزگری ئیسھـیچ  ی چاود دوور گرت کو نزیک خۆی ب

شــتک ســبارەت ب گرتنــی ئلــی کــۆھن بــدرکن. ھشــتا ئیســائیلییکان 

ھیوایان ب ڕزگارکردنی ئلی ھبوو، بۆی ڕگیان گرت ھیچ ھوایك لو 

. بم خۆ کسانک مافی ئوەیـان بارەیوە بگات دەستی میدیای خۆجی

 173ھبــوو ڕاســتی و دروســتی ھواک بــزانن. ئنگۆرەیکیــان الیــدەیک

سرکی برایکانی ئلـی دا و پیگـوتن: "برایکتـان ل دیمشـق گیـراوە و 

 کواھ براکانی ب ک لکائیل تاوانبار کراوە." یتی بۆ ئیسسیخوڕ ب

ب پل خۆی گیاندە مای » ماوریس«اوی حپسا. برایکی دیکی بن

 بات یام«دایکی ل «يو پ لی لز و خۆڕاگر بیت، ئھب دەب گوت: "دایک

  سوریا گیراوە."

پیرەژنیش ل تاوا قسی پنکرا، لکۆتاییدا توانی ب: "ل سـوریا؟ چـۆن؟ 

ـــاتکیش  ـــوەتوە؟" ک ـــا ئو بھ ل ســـنوور پڕی ـــاوریس«ئای ـــۆی » م ب

  .174دەوە ک بۆچی چووەت دیمشق، پیرەژنی بستزمان ڕاقناڕوونکر

ش ب تاســاوی لنــو منداکانیــدا وەســتابوو. ھرچنــدە دەمــک »نادیــا«

بوو گومانی ئوەی کردبوو، مردەکی ھموو شتکی بۆ نادرکن، بم 

ھرگیــز بیــری بــۆ شــتکی وەھــا ندەچــوو ک مــردەکی ھر ب ڕاســتی 

و ھـــر ئســــــوری لیانـــدا ھوکـــانی ئیلـــی ھھاوڕ .دا کـــاری کردبـــ

ــاریس  ــۆ ڕاســتخۆ برەو پ ــانی پیگــوت: "ت ــک ل برادەرەک کوە. "ینــک ب

ــاو  ــۆ گرتــووە. ھمــوو شــتکیش لپن ــم باشــترین پارزەرمــان ب بفــە. ئ

                                                           
173
  الیدە: نامۆ، غوارە، غریب، بیانی.  

174
  ڕاقنا: کوت. 
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سالمتبوونی ئو دەکین."مـایر ئامیـت بخـۆی برپرسـیارتی ھوڵ و 

  ھنی ل ئستۆ گرت.تقلالی ڕزگارکردنی کۆ

 نـاوی ٣١لب رەنسـورەکانی فرە گزەرە ھپار ک لکی یانیوەردا، ی

چــووە دیمشــق. ب فرمــیش ئو ل الین خــزانکی » جــاک مرســیر«

ئلیـــــیوە بکرگیرابـــــوو؛ ل ڕاستیشـــــدا دەوتـــــی ئیســـــائیل خرجـــــی 

ــردە  ــی نک ــارزەرەکی دەدا. ئو ب ئرکک گیشــت دەســتحقی قبی پ

 یشــتم کگوە تشــق، لدیم ــین ڕۆژم ل دیمشــق. ئو گــوتی: "ل یکم

 نـووکدارە دەدرێ. ھسـ و لـدراوە. ئلی کۆھن مۆری لچارەنووسی ئ

ھموو ئوەی ل دەستم دێ، بدەستھنانی کات و کارکردن بكو ژیـانی 

  بپارزرێ."

چــووە الی ســرانی  یکمجــار پــارزەرەک ھویــدا دادگــایی نکــرێ. ئو

ــــامی  ــــامی بریکارن ــــ و ن ــــم و داوای لکــــردن بکــــو کــــۆھن ببین ڕژ

  ی وەک پارزەر پواژۆ بکا. »مرسیر«

  داواکی بشوەیکی گردەبان ڕەتکرایوە.

کراوی يی پارزەرەک ھندێ ھاوپیمانی ل بازنیکی دیاريکچی ب زوو

ـــزەوە دەیـــانڕب وە کتـــدا دۆزیـــو حکووموان نڕای گشـــتی. ئ وانیی

دەیانویســـت دادگـــایک بتکـــای ک مافکـــانی تۆمتبـــارەک بپـــارزرێ. 

ـــاواز -ئوان  ـــاو ســـوپا  -لبر ھۆکـــارکی تواو جی ـــانی ن لالین ھۆک

پشـــــتگیریان لکـــــرا، لالین دوژمـــــن خونخۆرەکـــــانی حـــــافیز، ئوانی 

ـــــدی ـــــخن ک ســـــرۆک حـــــافز پیوەن كی زۆر دەیانویســـــت ئوە دەرب

دۆسـتانی لگڵ کمـال ئمـین سـابتدا ھبـووە و ل دادگیکـی کــراوەدا 

ئوە بدەربـــکوێ. ئم چشـــن دادگـــای، بگـــورەی لکـــدانوەی ئوان، 

  گندەییکانی ڕژمی ئاشکرا دەکرد و پگکشیان الواز. 
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 ی دیـــککن گـــرووپالیتونـــدی ل ب بـــۆ دۆزەک م نیـــازکردەیم ئب

ــال  ایوە، ئوەش ڕای ھمــوو ئوانڕەتکــر ــاتی خــۆی ل کم ــوو ک ک ب

ئمین سابتوە نزیک بـوون. ئـاخر دەیـانزانی دادگـایکی کـراوە، ئوانـیش 

برەو پتــی ســدارە دەنــرێ. ئو دەســت و تــاقم یک تــاک مبســتیان 

ھبوو: ب ھر نرخک ب ڕگ ب دادگایکی کراوە ندرێ و تـا بشـکرێ 

  ئلی کۆھن لناوببرێ.ی يب زوو

دوایین دادگایک پش دادگای تـایبتی سـربازی کوت، ئویـش لپشـت 

کی دەرگنــد شــتنیــا چتــاڵ؛ توحتاکــی بژوور ی داخــراوەوە کــرا، ل

بــۆئوەی ل تلفزیــۆنی دەوت نمــایش  بگــورەی پویســت لگرتبــوو،

مافی داوالکـراوەک  بکرێ. لو دادگایدا ن داواکاری گشتی، ن پارزەری

ـــرد ک پـــارزەری  ـــاک ک ـــۆھن داوای ل دادگ ـــاتکیش ئلـــی ک ـــوون. ک نب

وە بڕوویــــدا نداواکــــراوەک کــــوان، ســــرۆکی دادوەرەکــــان ب پکنیــــ

ــوو  ــی. ھم ــارزەر نی ــۆ پویســتیت ب پ ــیوە: "ت ــدەکان ڕتق ــام گن ۆژن

رۆکی الینگری تۆن و ھموو دوژمنانی شۆڕشـیش پـارزەری تـۆن." سـ

ــارزەری  ــار و پ ــۆرەوە، داواک ــانی ھر یک ل لک ــار و فرمانک ــا ک دادگ

 رۆکی دادگـــاکســـ وەبـــوو کوەش پـــۆلکتر ئی بینـــی. کـــاری لدۆزەک

بــوو ک برادەرکــی نزیکــی ئلــی بــوو. شــتکی » صــالح دالــی«ســرھنگ 

ــالزم  ــین ســابت، م ــال ئم ــرادەری کم ــک، لوەش ناخۆشــتر، ب ســالم «دی

ـــۆئوەی ھمـــوو دەنگـــۆیکیش لســـر  ل» حـــاتم ـــوو. ب دادوەرەکـــان ب

ــی پرســی: "ئرێ  وە، لتــدا بســ ــدوتۆکانی لگڵ کۆھن ــدیی تون پیوەن

سالم حاتم دەناسی؟" ئیدی تاوانبارەک، وەک ئکترک لسر ھکـانی 

دەق نووســـراوەکدا بـــوا، ئـــاوڕکی ل ژوورە بتـــاکی دایوە، ئینجـــا 

اتم کــرد و وەھـا وەمــی دایوە: "نخــر، مــن ئو لم چـاوی لچــاوی حــ

  ژوورەدا نابینم."
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ئو کۆپلیان ل تلفزیۆن نیشاندا. مرسیری پارزەریش گـوتی: "ھمـوو 

دیمشقییکان بو کۆپلی پکنین. ئاخر خۆ ئم دادگـایی نبـوو. بکـو 

  ک بوو بۆ خۆی."كئم تراژیدیایکی کۆمیدی ئامز، سر

نبارەکانی ئلی کۆھنی نیشاندا: ئلئارد، اراکانی تلفزیۆن ھاوتاوکام

ئالدین، سیف، یک دوو قحپ. بم ئایا ژنکانی دیک ک بوون؟ ژنانی 

ن؟ سکرترەکان؟ برادەرانی کمال سابت بوون یان ھی ائفسرە پلباک

سرکردەکانی بعس؟ ئرێ ئو نھنییان چی بوون ک ئیلی لگڵ 

ائیلییکانی ئودیو ھ بیکی گیاندبوون؟ ئو ب تۆمتی ئیس

سیخوڕیکردن تاوانبارکرابوو، بم خۆ ل ماوەی دادگاییکدا یک 

 رەرەکن ی بو شتانش دەبارەی کردەوەکان و ناواخنی ئوش

ڕەوانی کردبوون، نگوترا. تاک شتک ک کامراکان نیانتوانی 

توژم دەمارگرژییی ماسوولککانی الڕومتی  پردەپۆشی بکن ئو

 ش لمری بوون. ئوە تیژەی سو الربوونڵ ئگی کۆھن و لپچ

ئاکامی ئشکنجدان و لدانی توژمی کارەبایی بوو ک ل جست و 

  سریان دابوو.

ئیسائیلیش ب بدەنگی بینری دادگایک بوو. ھموو شوک، ماباتی 

تلفزیۆنک ک مۆساد پیدابوون، دادەنیشتن. منداکان،  ئلی ل دیار

نادیا، برایکان کاتک ڕووخساری ئلییان لسر شاشکدا دەبینی، 

دەگریان. دایکیشی، ل پرۆشیان شاشی تلفزیۆنکی ماچ دەکرد و 

گیرساند. اکردبوو د ئو ئسترە بچکۆالنی داودی ک ب ملییوە

"ئوە باوکم! ئو پاوان!" نادیاش ب بدەنگی سۆفیش بانگی کرد: 

  دەگریا.
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ــداربووەوە،  و بخ رســیر لزەر مــار ــوەی شــودا پ ل دیمشــق و ل نی

. ئو 175ئــارەقیکی ســاردی دەردا دیــاربوو شــولبانی لخودا بینیبــوو

 ـــوو. ل ـــزاری کردب ی بـــوو ـــان ب ق ـــارە بمانای ـــا ٣١ڕەفت ـــدا، دادگ ی مارت

وکمکی بوکردەوە: ئلی کـۆھن، مجیـد شـخ ئلئـارد و سربازیک ح

  مالزم زاھرالدین بیاری مردنیان بسردا درا.

دا ١٩٦٥ھوکــی دیــکی دا. ل مانگکــانی ئپریــل و ئایــاری » مرســیر«

 و بشــــق دا. ئدیم ری لجــــاران ســــ کیســــنمایشــــ  زۆر گرنــــگ ل

ئیسائیل بایی یک ملیـۆن  ئیسائیلوە ھاتوە. یکمیان سودایک بوو:

دۆالر داودەرمان و ئـامری قوڕسـی کشـتوکای دەدات سـووریا تنیـا بـۆ 

ئوەی ئلــــی نکــــوژن. ســــووریکان داواکیــــان ڕەتکــــردەوە. ئیســــائیل 

ئلیــدا، دوازدە جاسووســی  برانــبردیــکی خســتن بردەم: ل نمایشــکی

ـــو ـــدانکانی ئیســـائیلدا ب ـــنوە ک ل زین کان ســـووری بگون. ســـووری

ئمشــیان ھر ڕەتکــردەوە، بم ئامــاژەیکی واشــیان دا، کوا لبــوردنی 

  سرۆکایتیش ب دوور ناگیرێ.

 یی ١لمیشـــوە بـــۆ زینـــدانی ھرگم لئـــارد لی ئکی ئایـــاردا حـــوکم

 رمــــی ٨ســــووک کــــرا. لف لــــیش برگــــی ئیــــاری می ئایاریشــــدا ب

ین داوی تقلـالوە گـرت. ل پـاریس، بوکرایوە. مۆساد دەسـتی ب دوایـ

نادیا کۆھن داوای بزەیی و لخۆشـبوونی ل باوزخـانی سـووریا کـرد. 

داوای تھچــــوونوەش ل ھمــــوو الیکــــی دنیــــاوە ھــــات. ھمــــوو ئو 

داوایانش ل کسانی ناسراوەوە واژۆکرابوون وەک پاپـا پـاولی ششـم 

سوفی ئینگلیز برتراند رسل؛ دەویلـدگار و فدارانی وەک فرانسس ئتم

فاوەر و ئنتۆنی پینی، دایک شاژنی بلجیکا ئلیزابیت سیاسـتوان کـامال 
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  مبست خوکی زۆر ناخۆشی بینیبوو. 
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ھیوسمانس و جۆن دیفنباکری کندی؛ کاردینال و کشیشکانی ئیتالی، 

بیســت و دوو ئنــدامی پرلمــانی بریتــانی؛ کۆمکــاری مافکــانی مــرۆڤ؛ 

ئلــی ئاگــای لوان بووبــا، ئوا  خــاچی ســووری نــودەوتی... خــۆ ئگر

داوای ھاوچشنی کاتی خۆی یاد دەکوتوە، ھی یازدە ساڵ بر لئسـتا 

  بۆ ئوەی برادەرەکانی خۆی ل قاھیرە ڕزگار بکرن.

 ی  ی ئایار١٨لوەکخ لـی لوانان ئن زینـدانالیودا، لنیوەی شـ و ل

بر و برەو بـازاڕی بدار کرایوە. جلکـی سـپی ئاودامـان شـۆڕیان کـردە

دیمشقیان برد. لیگڕان نامیک بـۆ خـزانکی خـۆی بنووسـ و یک 

، ڕابــیکی دیمشــق بگـــۆڕتوە. »نســیم ئانـــدابۆ«دوو وشــش لگڵ 

ئینجا سربازە سووریکان پۆسترکی گورەیان لسر سینگ قـایمکرد 

رای ک حوکمکی ب ختکـی عرەبـی درشـت لسـر نووسـرابوو، کـام

تلفزیـــۆن و ڕۆژنامکـــانیش تیشـــکۆی خۆیـــان خســـت ســـر ئو پیـــاوە 

رە اتنیابــای بنــو دوو ڕیــز ســربازی چکــدارەوە برەو پتــی ســد

  دەڕوا.

لوێ چـــاوەڕی دەکـــرد، ئیـــدی ھر زوو پتکی ل ملـــی  جلـــالدەکش

وەک کـرد لسـر کورسـیکی اركـ ئلیی تونـد کـرد. وای ل حوکمبسـردا

  ا بوەست.نوید

ڕووی ئلی ل ئاپۆرای خکی بـوو، بـدەنگ، دەستوەسـتان بم نوەک 

ب ڕووخاوی. حشـاماتی خـکک ھناسـی خۆیـان ڕاگـرت. ب ھسـتی 

گو لـی يخۆڕسکانـی ئبـن پل بـوو ک کوتنـی کورسـییی کپت ان ل

ون دەرھندرا؛ ژن و پیاو ب مرگی سـیخوڕە ئیسـائیلییک خۆشـحاڵ بـو

  و ھاواریان کرد.
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 کی زۆر لشـــــاماتلیســـــماوی حکی توەیشــــــــــوو ب ســـــیر لوەدا ب

دیمشــــــقییکان لو ســــــعات ھرە زووەی برەبیــــــان ب ئاگــــــابوون، 

ھــاتبوون الی ســدارەکان و بــۆ مــاوەی شــش ســعاتان ســیری ترمــی 

ــدا پردە ئســتوورە  نمایشــکراویان دەکــرد. ل ئیســائیلیش لیک خولک

ەنگییک دڕا. ل چنـد سـعاتکی کمـدا، ئلـی کـۆھن بـووە پـاوانکی بد

نیشــــــتمانی. ســــــدان ھزار بشــــــداری مــــــاتمی ماباتکیــــــان کــــــرد. 

و کتـــب  قوتابخانکــان، شـــقامکان و پارککانیشـــی بنـــاو کـــران. وتـــار

  ی ژنیشی مردی نکردەوە.»نادیا«بارەی نبردییکانی نووسران. ردە

مـــت ئنـــانش ســـاڵتلـــی کـــۆھن،  176ۆش، چـــل و شـــرگـــی ئدوای م

ســووریا ڕەتیکــردەوە ترمکی بــۆ ناشــتن ڕادەســتی ئیســائیل بکــاتوە. 

ئلــی کــۆھن ب یکــک ل پاوانکــانی مۆســاد دادەنــدرێ. بم خــۆ زۆر 

وان بـــۆ مۆســـاد درـــژ دەکن. مابـــاتکی خـــۆی و اھن ک پنـــجی تـــ

 و بـــــاوەڕەدان، کر لنـــــدین نووســـــکی چبـــــاکیب لیـــــان بمۆســـــاد ئ

لڕادەبدەر بھۆی نرەری ڕادیۆیی ڕۆژان بکارھناوە، تنانت ھنـدێ 

کات دوو جاران بووە ل ڕۆژکدا؛ تنانت مۆساد بوەشوە نوەستاوە، 

ھاتووە داوای ئوەیشی ل ئلی کردووە ک ڕاپۆرت لسر دەمتقکـانی 

ـــدە ـــدا، ھرچن ـــو پرلمانکشـــیان ب ھـــیچ  ن و جـــۆرە باسوخواســـانئ

سوودکیشیان نبووە. ئرککی ب ئامانج وای ل ئلـی کـرد سـرچیکی 

  ناپویست بکا.

بـــ، کـــۆھن ســـیخوڕکی مزن بـــوو؛ کۆتاییکشـــی کۆتـــایی ســـیخوڕە 

ـــــــوو. ـــــــان ب ـــــــدەڕۆکانی  مزنک ڵ داوا زگـــــــان ل ئو بوابخۆبوونی

یاندە لوانیان گرشتیارەکانیان، ئرپرگ.سواری م  

                                                           
176
  خۆی ل کبدا چاپکراوە.٢٠١٢کت  
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  م دەوێ!"٢١-"من میگی: بندی دە

 

مایر ئامیت ک جگی ئیسر ھارلی گرتوە، جۆرە پیاوکی تایبت بوو. 

ئو لباو، بیاردەر، ھندێ جارانیش ڕاشکاو و ب مشتوم بوو، بم 

کسکی مجلیس گرم، ڕووخۆش، سرباز و ب دۆست و برادەریش 

  پگوتین: "ئو تاک برادەرم بوو."» موش دایان«بوو. جارکیان 

چیرۆکی ژیانی مایر ئامیت ھمای گۆڕانی سرکردایتی مۆساد بوو. 

ئیسر ھارل ل ڕووسیا لدایک ببوو، ئو سر ب نوەی ماڕەکان بوو، 

ھرچی مایر ئامیت بوو، سابرا (لدایکبووی ئیسائیل) بوو، ئو 

ڕاژی ژەنردرکی بمینی زنجیرەیکو ڕیزەکانی ینو لکان بوو؛ ئ

دا جنگا، دوای ماوەیکی زۆر ک ل بن جلی خاکی سربازیدا بوو، سوپا

و  177ئینجا چووە نو مۆساد. نوەی ئیسر نوەیکی بپخوست

 178خۆپارز بوو، خۆیان ل سبری نناسراوی، پیالنگی و ب پرزی

ر ئامیتیش بوو پیاوی لرچی مایشاردابوو. ھح شکر بوو، کۆم

 ،بوو، دەیزانی چی دەکا و چی ناکا. ژیانی سایی ھدۆست و ھاوڕ

کاتل .ر ئامیت ببوو ھی مایک نری بچووک کاریزما و كژیاندا ئیس

تلیسمک بوو لبارەی خۆیوە، ئامیت و شونگرەوەکانی ئاراستیکی 

بازیوە توندی و دەستۆیشتووبوون ک پلکانیان ل ڕیزەکانی سر

  پدرابوو.

                                                           
177

پوە دیار ب ھر بۆیش بۆت ڕێ. لرەدا  پخوست: ئو ڕگایی شونپی ڕبوارانی زۆر 

  مبست ئوەی ک وروژنر نبووە.

178
 .نھانییرەدا نادیاری و پست لبم ،نجپوار، جنشو ز: واترپ  
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 ریا«ئامیت لوێ چو» تیبدایک بوو، لکۆتاییشدا وللیم، لبووە ئۆرش

بوو، بشکی زۆری ژیانیشی لبن جلی خاکیدا » ئالۆنم«ئندامی کیبۆتی 

بسر بردبوو. ل تمنی شازدە سایشوە چووبووە ڕیزەکانی ھاگانا، 

زرا، ئائیلیش دامرگری ئیسکیش سوپای بکات رماندە بوو، لو ف

جنگی سربخۆیشدا بریندار ببوو، دوای ئوەش کارنامیکی ناوازەی 

لنو سوپادا ڕۆنا. ئو سرپلی یکی تایبتی لگیراوی کۆماندۆی 

جۆالن بوو، ل ماوەی ئۆپراسیۆنکانی ھمتی سیناشدا  179پلی

ڕی باشوور و پاشانیش ناوەڕاست بوو، لرەی شرکردەی بس 

گوینیش بوو بت سوپاساالری ھموو سوپا، بم باری لنگی 

تندروستی دەرفتی ندا و بۆ ماوەی یک ساڵ لسر پخفی 

 ک لندێ چاکبووەوە، دوای ماوەیکیش ھوە. کاتشتی ھخۆشخانن

ی دەزگھاتنوەسرخۆ و خوندن ل زانکۆی کۆلۆمبیا، کرای برپرسی 

دا ١٩٦٣وو لو ئوارە دراماتییکی ئپریلی . ئیدی ئوەب180»ئامان«

بنگۆریۆن پویستی پی ھبوو، ک جگی ئیسر ھارلی بۆ بگرتوە و 

  کرای ڕامساد (سرۆکی مۆساد).

 بوو. ئاخر زۆر لو مۆساددا ئاسان نننگاوی ئامیت لمین ھکی

 و لگڵ ئو شوازە تیژ» یاکۆڤ کارۆز«ھاوڕیانی ئیسر ھارل، وەک 

دەستبجیی و بوابخۆبوونی ئویان ھندەکرد. ھندکیان 

دەستبج وازیان ل کارەکیان ھنا، ھندکیش دەرفتیان ب کات دا 

بکو لگی ڕابن. لژر سرپرشتی ئامیتدا، گۆڕانکاری ل پاسوانییدا 

                                                           
179

ئم کتب وردەکاری پلکانی سربازی شیناکاتوە، لگڵ ئوەشدا زۆرجار پلکانی سربازی  

وەرگ واژەی کۆنی کوردی ناویان ھاتووە، منیش لندێ دەستھ نام بردۆتر پکاندا ھانی پل

 .دابالن کرەکییس یامپ ل، لق... ھیوادارم لپ ،وەک دەست  

  .ىبرگر زارەتیواگری سربازی وەوەک پشتریش ئاماژەی بۆ کراوە، دەزگای ھ ئامان: 180
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بوو، ە نویک برپاڕامسادھاتئارا. بم ئو پشویی نوخۆییی دژی 

  ھیچی وانبوو ک ب ھی کاتی خۆی ئیسری بچووکدا براورد بکرێ.

دا، بنگۆریۆن دەستی لکار کشایوە، ١٩٦٣ل درەنگانکی بھاری 

و وەزیرکی نوێ بۆ برگری لالین یاریدەدەرکی نزیکی  سروەزیر

 وە کی گرتگو جشکۆل«ئندین » لیڤی ئشکۆل چبوو. ئ

ک ھاوتای پشخۆی دەھری کرد. یکک لو دەستپشخری کردن 

کاران، دانانی ئیسر بوو ب ڕاوژکاری کاروباری ھواگری. ئیسری 

بچکۆش دوای ئوەی ل مۆساد دەرچوبوو تووڕە و دەنجاو بوو. 

کاتکیش ھوای ئوەی بیست، ک مایر ئامیت چاکیکی نائاسایی 

  یاندی مریشکڕەش.لگڵ مارۆکۆییکان کردووە، یکسر گ

✡✡✡  

مۆسادەکی مایر ئامیت پیوەندیکی توندوتۆی لگڵ شانشینی 

  مۆراکۆیی بست. 

لیک نزیکبوونوە لگڵ مۆراکۆیکاندا ل سردەمی ئیسرەوە 

دەستیپکردبوو. سرەداوی یکمین پیوەندیش لسر دەستی یاکۆڤ 

دا، ئیسر ب متمانیکی ١٩٦٣ کارۆز و ڕافی ئیتانوە ڕاچنرا. ل زستانی

پیالنگ نی دووەم، پاشای مۆراکۆ لسئیتانی گوت: "ح واوەوە بىت 

 رێ، چونکناوی بل رۆکی میسر دەترسبدولناسری سمال عج

 ن داوای لسوە. حتنالی ڕۆژئاوادا دەشک ی زیاتر بکتسیاس

  پاشا بخۆن."مۆساد کردووە بکو مشووری ئاسایشپارزی کسی 

چیرۆکک وادیار بوو ڕی تندەچوو. ئاخر چۆن دەب پاشایکی 

 تی ڕوو لرەب بۆ یارمعائیل بکا؟ ئیدی ڕافی دەزگنی ئیسکی نھی

، »دایڤد شۆمرۆن«ئیتان پیاوی کردار و ئاژانکی دیک بناوی 
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ی پایتختی مۆراکۆ »ڕیبات«ڕاستوڕاست ب پاسپۆرتی ساختوە برەو 

ن؛ لوشوە ب دەروازەیکی نھنییوە گیندران کۆشککی پاشا. فی

، ژەنڕا سامناکک، وەزیری پاشا بۆ کاروباری »181ئوفقیر«لودا 

 ناوخۆیان بینی، ئو کسی ب ناوھنانی خکک دەترسان و مندای ناو

بشکشیان پ کدەکردنوە. ئو ب دەقی ناسرابوو، ئازار و 

جی نیارانی پاشای دەدا، برپرسیاریش بوو ل ئشکن

سروسۆراخنمانی زۆر ل برھستکارانی ڕژم، بئوەی ئامادەب ھیچ 

ڕوونکردنوەیکیش لسر ئو بارەبدا. ھرچۆنک ب ئو ڕاوژکاری 

ھرە بایخداری پاشا بوو لبارەی کاروباری ھواگرییوە، ھر 

و مۆراکۆدا پویستی ب پسندنامی  ڕکوتنک لنوان ئیسائیل

جگرەکی خۆی، ئیتان » دلیمی«ئوەوە ھبوو. ئویش لگڵ کۆلۆنل 

  و ھاوڕکی بینی.

گیشتن ڕککوتنک: مۆساد و » ئوفقیر«ب ھر لوێ، ڕافی ئیتان و 

وان خۆیاندا دەزگنم لحککی میوەندینی مۆراکۆ پگری نھوای ھ

سینگی ھمیشیش ل ھردوو وتدا بۆ یکدی سازبدەن و نوو

 شق بم وە؛ مۆساد دەبتبکرگری مۆراکۆیی بکا دەزگوانی ھی نھ

و لبرانبریشدا مۆراکۆ ب تواوی ئاژانکانی مۆساد لسرتاسری 

یکی تایبتیش بۆ دەزگدنیادا لبن بای خۆیان بگرێ و بیانشارتوە؛ 

وبشکان دەکرتوە؛ ھروەھا دەب مۆساد ھواگریی کۆکراوە ھا

  ڕاھنان ب یکی تایبتی ئاسایشپارزی پاشاش بکا.

                                                           
181

اری ناوخۆی شانشینی وەزیری برگری و کاروب ١٩٧٢-١٩٢٠» محمد افقیر«ژەنڕاڵ  

حسنی دووەم بوو ل نوان  شا محمدی پنجم بوو پاشان ھی مۆراکۆیی و دەستڕاستی

ھوکی کودەتای بسر پاشادا، بم سرنکوت و ل  دا١٩٧٢. ل ئابی ١٩٧٢-١٩٤٠ساکانی 

.وە. وەرگیشی کرایکباتیما ل دارەدرا و تۆسنجامدا لئ  



299 
 

 فتئوفقیر«دوای دوو ھ « ر لی ھڕاو ژەنائیل. ئئیس یشتگ

ھوتل و کۆشکی کشخ کشخدا دەیبردەسر، ل ئیسائیل ئو ماوە 

و ناوھیوانکی ئیتان  درژەی مانوەی ل ئپارتمان بچکۆالن س ھۆدە

سردەستی »فیلیپ«ل تلئبیبدا بسربرد. ئیتانیش توانی 

ئاشپزەکانی مۆساد ببات ئوێ و خواردن بۆ میوان مۆراکۆییک ساز 

 دەزگبکا. ئوفقیر دەڕۆیشت و دەھاتوە؛ ئیدی پیوەندییکانی ئو 

 ند. لرەیسپ گرییواکی١٩٥٦ھیدا ئوفقیر داوای چاک  تی لتایب

  مایر ئامیت کرد.

سرکردەی سرەکی ئۆپۆزسیۆنی شانشین و مترسیدارترین دوژمنی 

دوای ئوەی ب ». مھدی بن برەک«پاشا، مۆراکۆییک بوو بناوی 

 شتا لم ھفی کرا، بتبار کرا، ندژی پاشا تۆم ی لپیالنگ

سی خۆی لکشارگت رحدژای رزەمینییژ ر چاالکییکانی ھیی

بردەوام بوو. ل غیابیش بیاری مرگی بسردا درابوو، دەشیزانی 

کوا ژیانی ل مترسیدای، بم زۆر ب وریاییوە چاالکی دەنواند و 

پیاوەکانی ئوفقیریش ل دۆزینوەی کابرادا شکستیان ھنابوو. ئینجا 

  ان بدا؟پرسیار ئوەبوو، ئاخۆ دەکرێ لو بارەیوە مۆساد یارمتی

ب، ھر بڕاستیش پیاوەکانی ئامیت یارمتییاندا. لژر بھانیکی 

زیرەکانوە، ئوان ل سویساوە پیوەندییان ب بن برەکوە کرد و 

قناعتیشیان پھنا بۆ کۆبوونوەیکی گرنگ بت پاریس. ل دەرگی 

» یپبراسری ل«چشتخانیکی بناوبانگی سرلواری ئاو بناوی 

 لالین دوو ئفسری پۆلیسی فرەنسییوە گیرا، ک دواتر دوو

کرگرتی ئوفقیر دەرچوون. بن برەک درای دەست ئوفقیر و شونبزر 

کرا، بم شاھیدک ئوەی بینیبوو ک ئوفقیر ب چقۆ لیدا تا مرد. مایر 

 خۆی ب شکۆل«ئامیتیش بمرد»ئ یاند: "پیاوەکروەزیری ڕاگی س".  
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ل فرەنسادا، دیارنمانی بن برەک ھرا و گۆبندکی شرمزارییانی 

شینپ ىسیاسی ب  ر بوەی ھڵ ئگرۆک دیگۆل لوە. سوتکل

خۆی ب جارک ل کارەک دەھری ببوو، بم کات بیستی کوا 

ئیسائیلییکان دەستیان ل ڕفاندنی کابرادا ھبوو، ھیچی تدا نھشتوە. 

ئیسر ھالیش تاسا. ئاخر چۆن دەب مۆساد بشداری کتنکی وا بکا؟ 

 کی براسیۆنئۆپ ،کی وا تاوانبارانئامیت ڕۆ ئاخر چۆن دەب

ڕەوشتان ببین و ھاوپیمانتیی دۆستانکی لگڵ فرەنسادا 

زەرەرمند بکا. ئشکۆل دوودڵ بوو، پاشان دوو لیژنی لکۆینوەی 

 نان، ککھپ کاری دژ بوە تا ڕدۆزییکیان نمایئامیت«ھیچ بن «

بگرنبر. ھرچۆن ب ئامیت بن برەکی فریودا و بۆ پاریسی 

دەستکش کرد، بم بشداری کردەی ڕفاندن و کوشتنکی نکردبوو. 

ئینجا ئیسری بچووک دەستی لکاری ڕاوژکارییکی کشایوە و 

کارکشکۆلی دەمودەستیش داوای دەستللیڤی ئ ک لریوەی ھشان

 کیش لتمیدا ھور ئامیتی ڕامسادی کرد. ھروەزیر و مایس

ی چاودری سوپا ب توندی دەزگمیدانی ڕۆژناموانییوە بکا، بم 

قدەغی کرد ھیچ شتک لبارەی گۆبندەکوە بدرکندرێ. ئیسر 

خۆ ڕامسادەک خریکی نسلمنان دژایتی ئامیتی ھر دەکرد، بم 

ئۆپراسیۆنکی دیک بوو، ک بۆ باری برگری ئیسائیلی چارەنووسساز 

ویش ھاوپاق.يبوو: ئڵ کوردی عگنی بوو لكی نھمانی  

دا،" مایر ئامیت وای ل یاداشتنامی خۆیدا نووسیبوو: ١٩٦٥"ل کۆتایی 

پنکراو "خونکمان خریکبوو ب ڕاستی وەربگڕێ. شتکی باوەڕ

» مال مستفا بارزانی«قوما. نردەیکی فرمی ئیسائیلی ل بارەگای 

  (سرکردەی کوردە ھگڕاوەکانی باکووری عاق) جگیربوو."
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گیشتنی ئفسرەکانی مۆساد بۆ کوردستان، ب سرکوتنکی مزنی 

مین جار بوو دەزگکوە بۆ یائیلی دادەندرا. ئگری ئیسوای ھ

ندی ب یک ل س پکھات سرەکییکی دەوتی عاقوە بکرێ پیوە

ک کورد بوون، ئوانی ب پداگیرییوە شڕکی لبننھاتوویان دژی 

شیع ی دیکککھاترپاکرد. (باقی دوو پغدا بتی بحکووم  و سونن

شۆڕشگەکان ک بارزانی سرکردایتی  182موسمانکان بوون.)

رکی برفراوانیان لنو عاقدا لبن دەستدا بوو. خۆ بودەکردن، ڕو

ئگر مۆساد بتوان شۆڕشگە کوردەکان بکات ھزکی سربازی 

بھز، ئوا سرانی عراق ناچاردەبن تیشکۆی ھزر و کاریان بخن سر 

کشی ناوخۆیی و ئوسا توانستیان بۆ شڕکردن لگڵ ئیسائیلدا 

مانتی لگڵ کورددا دەبووە دەستکوتکی لبین نامن. ھاوپی

  ڕاستقین بۆ ئیسائیل.

 ق لمانگی ڕەب وێ ناردران، سمین جار بۆ ئکو دوو مۆسادەی یئ

کوردستان مانوە. بارزانی ل بازنی داخراوی خۆیوە بخری ھنان، 

بۆ ھر کویک چووبا لگڵ خۆی دەبردن و ھموو نھنییکانی 

رکاندن. ئو دیدارە یکمینش بووە مایی ھاوکاریكی خۆیشی بۆ د

پتو، ک سانکی زۆر درژەی کشا. بارزانی و سرانی ھزی 

چکداری کورد سردانی ئیسائیلیان کرد؛ مایر ئامیت و 

یاریدەدەرانیشی ھاتن کوردستان؛ ئیسائیل چکی دای کورد و برگری 

  ستی نودەوتیدا کرد.ل برژەوەندییکانی خۆی لسر ئا

                                                           
182

دا دەبوای نووسرەکان بیانووسیبای شیع و سوون عرەبکان، چونک شتکی ل ڕاستی 

  حاشاھنگرە ک شیع و سوون دوو مزەبکی ئیسالمن!
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، ئاژانکی پلبای ئیسائیلی ک سردانی کوردستانی »بنی زیڤی«

ی ژنی ل لندەن »183جلیل«کردبوو، لکاتی سردانکیدا 

بجھشتبوو، دووگیان بوو، خانمک ل چاوەڕوانی مندابووندا بوو. 

شاخ  کوڕەکی بنی زیڤی ل کاتک لدایکبوو ک باوکی ل »ناداڤ«

سختکانی کوردستان لگڵ بارزانیدا بوو. ئوێ دەم بروسکیکی 

وە واژۆ » ڕیمۆن«بروسکک ل ». بن زیڤی«کۆدەدار دەگات دەست 

کرابوو. ڕیمۆنیش نازناوی کۆدەداری مایر ئامیت بوو. بروسکک وا 

مازال دەخوندرایوە: "دایک و منداک ل تندروستیکی زۆر باش دان. 

  (بختکی باش)!" ۆڤت

کاتکیش بازرانی ھوای مندابوونک دەبیست، چوار برد دن و 

دەکا و پیدە: "ئم دیاری » زیڤی«زۆریان دەنخشن. ئینجا بانگی 

من بۆ کوڕەکی تۆ. ھر کاتک گورە بوو، دەکرێ بت وتکمان و 

  داوای پارچ زەوی خۆی بکاتوە."

ی ئامیت لگڵ کوردا پرەیسند، سرەداوی پالنکی کاتکیش پیوەند

- یاھالۆم«ئۆپراسیۆنکی مزنی دیکی ڕاچاند و کۆدەناوەکشی 

  مزنکی بوو. ەبوو، ئو ئۆپراسیۆن، مایی شانازیی ھر» ئماس

✡✡✡  

ل ماوەی سای بر ل مردنی ئامیتدا، ئم چندین جار ل ماکی خۆی 

 قسان کرد: د»ڕامات گان«ل و وا دەستی بردانمان کرد. ئا س

"چیرۆکک ل دانیشتنکی من لگڵ ژەنڕال ئایزەر وایزمندا چکرەی 

کرد، ئو کات ئو سرۆکی ھزی ئاسمانی بوو. ئم ڕاھاتبووین قاوەتی 

بیانیمان ھر دوو یان سھفت جارک لگڵ یکدا دەخوارد. ل یکک 
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ا، پرسیارم ل ئایزەر کرد ئاخۆ من وەک ڕامسادک، چی لو دانیشتناند

  م دەوێ.'"٢١-دەتوانم بۆی بکم. ئویش دەستبج گوتی: 'مایر، میگی

 کی وا لیۆکت بووی؟ ئاخر خۆ جۆرە فرێ شوە" ئمگوتمنیش پ"

ئوێ دەم پشکوتوترین فۆکی  ٢١- جیھانی ڕۆژئاواشدا نیی." میگی

ڕووسکان زۆر لو جۆرە چکیان دابووە دەوت جنگی سۆڤتی بوو؛ 

  عرەبیکان.

 ٢١-ل شونی خۆی ھسا: "ئم پویستمان ب میگی» ئایزەر«پاشان 

  ھی، تۆش ناب ھیچ ڕەنجک بۆ بدەستھنانی لدەست بدەی."

 ب کراسیۆنیاریدا ئۆپھاڤیا ڤاردی«ئامیتیش برە » ڕفسو ئئ

راسیۆنی ئۆپرینی خۆی داوە دوشتر ھپ میشھ رێ ککان بسپ

ل میسر یان ل سووریاوە ب دەست بن. چندین ساڵ دواتر،  ٢١-میگی

گوتی: "ئم چندین مانگ لو ئۆپراسیۆندا کارمان کرد. » ڤاردی«

گرفت سرەکییکشمان ئوە بوو، چۆن بیرۆکک بخین واری 

  رە."جبجکردنی ئۆپراسیۆنکی لو جۆ

بیرۆککی بنو جیھانی عرەبدا نارد. دوای چندین ھفتی » ڤاردی«

 کی لژ، ڕاپۆرتربازی » یاکۆڤ نیمرودی«دوورودرپاشکۆی س

 اقی بکی عبارەی جووییشت. نیمرودی لگوە پرانئ ائیلی لئیس

نووسیبوو، گوای ئو فۆکوانک دەناس » 184یوسف شیمش«ناوی 

دەتوان ائیل.  ٢١-میگی کئیس تنیش«بگت، » شیمکی سسک

زیرەک، مباز، شتی زەوق و ئاھنگ بوو، ل برادەر پیداکردن زۆر 

ی وای لدەکردن متمانیان پی ھب. نیمرودی ومعالن و بزو

 ناوەتی ھکوانۆکند فمرە پیشکی ھمۆدەی و بگوتبووی: "ئ
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دەکا. بدەر لو ھیچ کسی دیک ناتوان  ژربار. ساک ئیشی لسر

ئو کارە بکا." نیمرودی بیاریدا کابرایک تاقی بکاتوە. ئو یک دوو 

الوەکی پسپاردبوو. شیمشیش ب معالنیكی باش و ھر  ئۆپراسیۆنی

ب تقوە ل تاقیکردنوەکان سرکوتووان ھاتدەر. ئینجا نیمرودی 

  سیۆنکی بۆ ھکرد.تیشکی سوزی بۆ ئۆپرا

یارکی کریستیانی ھبوو. کامیالی خوشکی  »شیمش«ل بغدا 

مونیر «ۆکوانکی ھزی ئاسمانی عراقی ب ناوی یارەکی مردی ب ف

کردبوو، ک ئویش ھر کریستیان بوو. شیمش دەیزانی ک » 185ڕوفا

کیش؛ ی٢١-ڕوفا دشکاو و نامرادە؛ ھرچندە باشترین فۆکوانی میگی

ی کۆن ب تا ئرک ١٧-ئاخر فرمانی پکرابوو سواری فۆکیکی میگی

جیاوازەکی ڕایی بکا، ئویش بۆمبارانکردنی گوندەکانی کوردان بوو. 

ئو، ئم کارەی ب شرمزاری و نزم دەزانی. ئو سکای بردە بر 

ئفسرە پلباکانی سرووی خۆی و تگیندرا کوا ئو لبر 

یستانبوونکی ھرگیز پلکی برز ناکرتوە و نابت سردەستی كر

ئو پیاوە ب مجزە برزەفە، ل ئاکامدا » ڕوفا«کۆم فۆکوانکان. 

 گیشتبووە ئو ھست، چیدی واتای ژیان ل عاقدا نماوە.

 دا لنجگ وانۆکو فڵ ئگش لک، شیمی سابۆ ماوەی نزیک

اموشۆدا بوو، لکۆتاییدا توانی قناعتی پبن ک کورت گفتوگۆ و ھ

 ک بکاترفسینا«ستی خۆی ». ئعالنبانی و مبلموو لویش ھئ

ڕوونبکاتوە، کوا ژنکی  ىبکارھنا تا بۆ کاربدەست عاقییکان

 ،وەیی ڕزگاکردنیشی ئگڕ كی پیس بووە، تاکخۆشیڕوفا تووشی ن

واییکان پشکنینی بۆ بکن. شیمش گوتی، دەبوای خانمک دکتۆرە ڕۆژئا
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 ،شی بیگاتردەکوە بکا موێ داوای ئیۆنان، ئینجا ل توخۆ بچڕاست

.ئینگلیزی بزان ک کباتما س بوو لکو تاکئ چونک  

ڕگی » مونیر ڕوفا«بم جۆرە کاربدەستکان دەستوەستان بوون. 

ر بکات ئسینا. لوێ فۆکوانکی دیکیان پدرا لگڵ ژنکی سف

وەک ئفسری ھزی ئاسمانی ئیسائیلی » کۆلۆنل زیڤ لیرۆن«بناوی 

بینی. لالین مۆسادەوە داوای لکرابوو بکو ل دۆزی ڕوفادا یارمتیان 

بدا. لیرۆن و ڕوفا دووقۆی چند جارک لگڵ یک دوان. لیرۆن وای 

نکی پۆلۆنیی و لگڵ ڕکخراوکی خۆنیشاندا ک فۆکوا

دژەکۆمۆنیستیدا کاردەکا. مونیریش دەربارەی ماباتکی خۆی، 

 ەنجاو بوو لی دقوو و براق دوا، ئع ی لکدەربارەی ژن

کاربدەستکانی سرووی خۆی ک دەیاننارد تا گوندەکانی کوردان 

نی کورد دەکرا ئوە بۆمباران بکا. خۆی گوتنی؛ ھموو ئوەی ب پیاوەکا

بوو ھبن، ئوەی ل گوندەکانیش دەمانوە ھر ژن و منداڵ و پیر و 

 مر ئبوە بوون بیانکوژی؟ لھی ئ وانبوون. ئاخر ئ وتککپ

.بجراق بع میشوێ بۆ ھوە بوو: دەییاری ئئاماژەی دوایین ب  

فای کرد ل گی بگورەی ڕنماییکانی مۆساد، لیرۆن بانگھشتی ڕو

بچکۆالنی گریک. مۆساد کۆدەیکی بناوی "یاھالۆم  بوات دوورگیکی

" دای ڕوفا. ل کشوھوایکی خۆشی ڕاستگۆیی سر -ئماس-

دوورگکدا، ھردوو پیاوەک لسر وتووژەکانیان بردەوام بوون و 

ئاخۆ  بوون دوو دۆستی باش. ئوارەیکی درەنگ لیرۆن ل ڕوفای پرسی

.بجاق بی عکۆکخۆی و ف ر بگچی ڕوو دەدا ئ  

"ئوان دەمکوژن،" ڕوفا وای پگوتوە؛ "سرباری ئوەش، خۆ  -

 ھیچ وتک نیی دادەم بدا."
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"ب، وتک ھی ب باوەشی کراوەوە پشوازیت لدەکا."  -

 ساوەکپوە و ڕاستی خۆی بۆ برادەرە حگوتلیرۆنیش وای پ

 را کرد:ئاشک

 "ئز فۆکوانکی ئیسائیلیم نوەک پۆلۆنی." -

  ساتکی درژی بدەنگی بای بسردا کشان.

"دەی با بیانی باسی بکینوە." لیرۆن بۆ شوەک ل ڕوفا  -

جیابووەوە. بۆ بیانیکی، ڕوفا ب ئیرۆنی گوت ک بیاری داوە 

ی ب داواکی قایل ب. ئیدی ھردوو پیاوەک دۆخی ڕوفا

 یاخیبوو و ئو بە پارەیی وەری دەگرێ تاوتوێ کرد.

دواتر لیرۆن گوتی؛ ڕوفا زۆر خاکی بوو. "مایر پیاگیاندم ک بە 

کراو بخمڕوو؛ ئگر پویستیشی کرد دوو ھندەی يپارەیکی دیار

بکموە. بم ڕوفا ھر یکسر ب دەستپشخریکی من قایل بوو. 

ڕازی بووین ک مائیل. ئئیس نینیو بگی ئکباتما  

شی لش و یارەکین. شیمرەو ڕۆما فوە بکیۆنانی دوورگ ل 

یشیان »یھودا پۆرات«بغداوە گیشتن ئوێ. یک دوو ڕۆژ دواتر، 

 ائیلی ببوو کزی ئاسمانی ئیسرەوەی ھکۆکی لرفسئ ک ،یشتگ

 ئیفادەی ل ڕوفا وەرگرت.

گۆکی بم جۆرە یاد کوتوە: "ئو کسکی زۆر بڕز گفتو» پۆرات«

بوو، شتکانی بھند ھدەگرت و پیاوکی شڕەفمند بوو. کسکی 

؛ ئو ھیچ لو خووانی 186ئازاش بوو، بم زۆر بدەموپل نبوو

بوون کی." نڕەچاوبک ،ودا بی ئگپ ل ک کسک تۆ ل  
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شوازی پیوەندییکانیان تاوتوکرد. ل ڕۆمادا، لیرۆن و ڕوفا ڕگ و 

لسر ئوە ڕککوتن ھر کات ڕوفا گوی ل ڕادیۆی دەنگی ئیسائیل 

بوو گۆرانیی میللیی عرەبییک لبدا ک "مرحبتین مرحبتین" ئوە 

نیشانی ئوە بوو، دەب دەستبکار ب. بم ئو نیدەزانی کات لگڵ 

گودایان لروسی سوانکانی ڕۆمادا ئقاوەخان ڵ دەکرد ل

  دەسووڕایوە، لالین سرۆکی مۆسادەوە چاویدری دەکرا.

مایر ئامیت ب ئمـی گوت: "من بیارمدا ک ب خۆم برلوەی 

ئۆپراسیۆنک بگات دوایین قۆناخ، فۆکوانک ب چاوی خۆم ببینم. 

ۆکوان عراقییک بۆی برەو ڕۆما فیم و چووم ئو قاوەخانی ک ف

و پیاوەکانی من قول وابوو لوێ بن. من لسر مزکی نزیکی ئوان 

دانیشتم. کوڕەک مایی جسرنجی باسی من بوو؛ ئینجا ئاماژەیکم بو 

ئفسرە دا ک لگی دانیشتبوو، کوا ھموو شتک ل جی خۆیدای و 

  شت."باش بڕوەدەڕوا، ئوسا ھسام و ئوم بجھ

لماوەی چاوپکوتنکمان لگڵ ئامیتدا، ئو مکوڕبوو لسر ئوەی 

چند بگیک ل کتبکی خۆی "بۆ پشوە" بخونتوە، ک تیدا 

جووەک ی ڕۆما: "عاشقکو قاوەخانن چوون ک دەکا کنای گرووپو 

یارەکی، (شیمش) قاپقاپیکی لپدابوو چونک پی جبرینکی تدا بوو؛ 

ک خانمکی قوی ناشیرین بوو (من لوە تندەگیشتم ئاخۆ شیمش 

 (ناوی کۆدەداری مونیر)، ک کماسڵ ئگدا دەبینی)؛ لو ئافرەتچی ل

 قینکی ڕاستی خودان ڕووخساراوی چوارشانکسمکی کورت، تپیاو

  بوو. ئوان نیاندەزانی کوا تاقیدەکرنوە."

اتی مایر ئامیت قناعتی ھات و متمانی ب ئماسک تنیا ئو ک

 ی برمانی دیکیدا بوو، ئینجا فھاڤیا ڤاردی«پر » ڕسکرد ل

 وانۆکو ف ردەوام بب کراسیۆنکارەکانی ئۆپنگاوی داھاتووی ڕھ
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عراقییک ئاراست بکا و بت ئیسائیل. بم خریکبوو بربستکی 

ئسینا سرلبری ئۆپراسیۆنک بشون. ب ھ ڕوفا  فۆکخانی

سواری فۆکیک بوو لجیاتی ئوەی بۆ تلئبیب ب، بۆ قاھیرە 

دەڕۆیشت. تنیا ئو کاتی لیرۆن چووە سر پشتی فۆکی ئلئال، 

  ون بووە.» ڕوفا«پیزانی کوا 

تک گوتی: "من نامراد بووم. دنیابووم ھموو ش» لیرۆن«پاشان 

م »مونیر«لدەست دەرچوو. بم خۆ ھر یک دوو خولکی پچوو، 

بینی لالی من دەرکوتوە. تومز کات تاقمی فۆکی قاھیرە 

سرژمری سرنشینکانی خۆیان دەکن، دەبینن یک زیادی کردووە، 

  ئینجا بلیتکان دەپشکنن، ئوسا مونیر دەنرنوە گشتفینی تلئبیب."

کان ڕوفا تئاراست و لوە. ئائیلدا مایئیس عات لنیا بیست و چوار س

 کرا. لائیل پزینی ئیسی دابر ھسشقی لوە و مئاگادارکرای

بارەگای مۆساددا، کۆدەیکی نھنی پگوترا؛ ئینجا برادەرەکانی 

و ل شقام ویان پکرد، ک یکک ب»ئلنبی«پیاسیکی شقامی 

لئبیب و ل ئنگۆرەشدا ل چشتخانیکی نایابی سرەکییکانی ت

  یافایان موانداری کرد، "ئمش بۆ ئوەی ھست ب نامۆیی نکا."

پاشان ڕوفا برەو ڕۆما فییوە، فۆککی خۆی گۆڕی، ئینجا ل بغدا 

  نیشتوە، لوش ئامادەکاری بۆ دوا قۆناغی کردەوەک کرد.

ری ھاتوە: "لو ساتدا خریکبوو فشاری ... وەک ڕافی ئیتان ببی بم

ڕۆژ برلوەی ھبگڕتوە، فۆکوان عاقییک  دڵ لم بدا. یک دوو

بیاریدا کلوپلی ناومای خۆی بفرۆش. ئیدی ئوە بن پشچاوی 

 مئ ،ی بفرۆشوحاما پر لڕککی شیۆکوانی فۆکف خۆت ک

ی دەزگنبادا موخابراتی عراقی ( چندی ب چند! من لوە تۆقیم
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ئاسایشیان) ب پرسی سروسودای فرۆشتنک بزان، ئوسا 

سرلبری ئۆپراسیۆنک بسریکدا دەڕما. بم سوپاس بۆ یزدان، 

موخابرات بو پرسیان نزانی، فرۆشتن گوجانی کلوپلکانی ئو 

  قرچۆک نبووە مایی دەستگیرکردنی ..."

نجا کشیکی دیک: باش چۆن ماباتی فۆکوانک ل عراق دەرباز ئی

کرابا؟ سرەتا دەبوای بگیندرابان بریتانیا لوشوە بۆ ئمریکا. ئاخر 

ل عراق  ئو زۆر خوشک و زاوای ھبوون، دەبوای بر ل فینکی

ئیل دەرھندرابان. دەستبجش خانواندەکی ڕازیبوون برەو ئیسا

بفن. ژنی ڕوفاش ھیچی لبارەی بابتک ندەزانی، مردەکیشی 

 وان بئ گوتبوو کوەندەی پر ئو ھئ .بی پکدەترسا ڕاستیی

تمان بۆ ماوەیکی درژ بچن ئورووپا. ئینجا ژنک بخۆی و دوو 

منداکی برەو ئمستردام فین. پیاوەکانی مۆساد لوێ چاوەڕیان 

و گواستیانوە بۆ پاریس، لوێ لیرۆنیان بینی. ھشتاش نیدەزانی  بوون

  ئاخۆ ئو خک بۆ لون.

لیرۆن وا ڕووداوەکی بیر خۆی خستوە: "لوێ ل ئپارتمانکی 

 بووین، ل فخو پر ئسل مداندران. ئ فی دەبخک پی یبچکۆل

دەکی بۆ ڕۆژی شوی بر لفین برەو ئیسائیل، ک دەبوای مر

  پاشتر ل ئیسائیل دابزیبا. ئوسا ئمش ھموو لوێ دەبووین."

کاردانوەی خانمک بۆ ئو پاگیاندن دراماتیکی بوو: "ئو ھموو 

شوەکی گریا و ل ھاواری دەدا." لیرۆن بم جۆرە ڕاپۆرتی بۆ 

سرووی خۆی برزکردەوە. "خانمک گوتی کوا مردەکی ناپاک 

ەرچوو؛ ئمش ناپاکیی دەرحقی عراق؛ ئاخر برایکانی لسر ئو د

  کردەوەی، مونیر ب دەستی خۆیان دەکوژن ھر کاتک دەستیان کوت.
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راق و پی عزخانوبا واتوڕاست بویست ڕاستدەی کيژن ان ب

کوا مردەکی ب نیازی چیی. ژنک ل قیژە و ھاتوھاوار نکوت و 

ی شوەک ھر دەگریا. منیش ھومدا ھوری بکموە؛ من تواو

 تڵ من بگل وا دەبئ ،ی ببینردەکوێ مر دەیگمگوت ئپ

ئیسائیل. خانمک پی بوە برد، ک ھیچ دەرەتانکی دیکی بۆ 

نماوەتوە. ب چاوی پنماو و ساوای نخۆشوە سواری فۆک بووین 

  و برەو ئیسائیل فین."

 مموزی ١٧ل١٩٦٦ی ت کانی مۆساد لستگو ک لکورووپادا، یئ 

نامیکی کۆدەداری ل مونیرەوە پگیشت، ئاگاداری کردبوونوە کوا 

 وە. لی نزیک بووەتکینم ١٤فسا، بھ کۆکف و بی ئابدا، ئ

ۆنی وایلکرد بابداتوە و ل بنکی ربھۆی ھیکی سیستمی ئلکت

ر ئامیت گوتی: "بۆی ئوە. "پاشان'" وەک مایتربازی بنیشەشیدی سل

 پبوو. لت نخوەندە سکی ئشت کموکورتیک وت کدەرک

 زوژوورۆچکی فۆکوانک پ ل دووکڵ بوو، ئمش لبر فی

سووتانک بوو؛ خۆ ئگر ھر لسر ئاراستکی خۆی مابایوە، ئوا 

شت شونی مبست. بم ئو وای نکرد، نیویست بب کش دەگی

منیش ل ،کوە بنکڕایو گ نی بنورچموی سپیی  وس دا تاماوەی

  زیاترم لسر پیدابوون..."

دوو ڕۆژ پاشتر، دیسان مونیر ب فۆککی ھسایوە. ئمجارەیان 

بگورەی نخشک ڕۆیشت، لسر ڕاداری ئیسائیلیش پنتک 

بۆشایی ب ل گانکی بیۆکف وە بوو کشی ئوت، ئاماژەکدەرک

ئاسمانی ئیسائیلی نزیک دەبتوە. فرماندەی نوی ھزی ئاسمانی، 

ژەنڕال مۆردەخای (مۆتتی) ھۆد، تنیا دوو فۆکوانی خستنگڕ. ئوان 

دەبووای یاوەری فۆک عاقییکیان بکردبای تا دەیانگیاندە بنکی 
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و  یان ل ئیسائیل. ھموو یککانی دیکش، فۆکوانکان، دەستخۆ

تاقمک، ھموو بنککانی ھزی ئاسمانی لالین ھۆدەوە فرمانیان پدرا: 

"ئمۆ ئوە ھیچ ناکن، ب ڕەھاییوە ھیچ شتک ناکن، بب فرمانی 

خر دەنگی من ل شونی خۆتان ناجوون. خۆشتان دەنگم دەناسنوە." ئا

 ی دوژمن" کیۆکو "فزرۆکان ئتام وانۆکف ندێ لیدەویست ھن

  ھرمی ئاسمانی ئیسائیلی دەبێ، ببینن و بخن خوارەوە.

 ائیل. ـ٢١ئیدی میگئاسمانی ئیس یشتگ ک»رڕان ڕاک « ل کی

لھاتووەکانی ھزی ئاسمانی دەستنیشانکرا تا یاوەری مونیر ڕوفا بکا. 

اپۆرتی دای کۆنترۆلی ھزی ئاسمانی: "میوانکمان وا خاوی ڕڕانیش 

دەکاتوە. ب پنجی ئسپ کوژەشی ئاماژەم بۆ دەکا ک دەیوێ 

بنیشتوە؛ ھروەھا باکانیشی برزکردنوە، ئمش نیشانیکی 

نودەوتیی واتای ب ئاشتی نزیکبونوە دەگین." دەق ل سعات 

 یانیدا لشتی بی و دوای ھفغدا ھربازی ئاسمانی بی سبنک

  ل ئیسائیل.» ھاتزۆر«شست و پنج خولک، گیشت بنکی ئاسمانی 

 ر لکرد و دە مانگیش بدەستیپ کراسیۆنوەی ئۆپک دوای ئسا

ی ٢١- دا، ھزی ئاسمانی ئیسائیل میگی١٩٦٧شڕی شش ڕۆژەی 

رەوە یاوەری فۆک دەستکوت. دوو فۆکی میراج لسر سنوو

میوانکیان کرد تا ھنیشتوە. مایر ئامیت و پیاوەکانی کارکی 

لو کاتدا ب  ٢١-نکردەیان ب ئنجامی خۆی گیاند. فۆکی میگی

سرەکی  تاجکی زینی جبخانی سۆڤتی دادەندرا و ب دوژمنی ھرە

ائیلییکان. ئیسائیلی دەزاندرا کچی ھنووک کوت بردەستی ئیس

 ،کۆکوەی فشۆکاو » مونیر ڕوفا«دوای نیشتنر پوقماو  وھئ

دیاربوو، لوێ مونیر بردرای مای فرماندەی بنککی ھاتزۆر. چندین 
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ئفسری پلبا ئاھنگکیان بۆ سازکرد، ک ھستی پیاوەکانیان 

  پنشاردرایوە.

ھنگک سرسام بوو، پاشان مایر ئامیت وای باسکرد: "مونیر ب ئا

ھاتۆت ستکرد کرەتا وای ھکی  سنانی پیاور زەماوەندی ژنھس

  ب ئارامی دانیشت." 187دیک. ئو ل قوژبنک

دوای کورت پشوودانک، دک لوە دنیابووەوە ژن و منداکانی بسر 

 وە بل ئالی ئۆکپشتی فگردەم ڕب وەن، مونیر ڕوفا بردرای

وەی کۆنفرانسوساندنو باسی چیدا، ئکدوانل وانی. لکی ڕۆژنام

کریستیانکانی عراق، باسی بۆمبارانکردنی کورد و ھۆکاری تایبتی 

  خۆی بۆ یاخیبوون ل ڕژمی عراق کرد.

، ئو »ھرزلیا«دوای کۆنگرە ڕۆژنامنووسییک، مونیریان گیاندە 

 ،ر دەریادا دەڕوانسب بیب کلئی دیوەی تکزانوێ ختا ل

ە نووسی: "ئم ھموو ھوکماندا ھوری وببینتوە. مایر لو بارە

زۆریشمان لسر ئۆپراسیۆنکدا پسن دا. من  بکینوە، ھانماندا،

بۆ یارم توانادا ب رچیم لدا ھنم پتب وەی بیشتنیدانی خۆی و گ

داھاتوو دەترسام، ئاخر  خزانکی قسوور نکم، بم ئز ل قۆناغی

  دەمانزانی ماباتی مونیر سر ب کش بوون.

ل بنکی  ٢١-یک دوو ڕۆژ دوای ئوەی مونیر ب خۆی و فۆکی میگ

 -ک ئفسرکی سوپای عراقی بوو-ھاتزۆر نیشتوە، برای ژنکی 

کامالی یارەکی ھاتن.  گیشت ئیسائیل. ئویش ب یاوەری شیمش و

ک ل تووڕەییان شت ببوو. پیگوترابوو دەب ب پل خۆی ئفسرە

 و ل خۆشزۆر ن ی، چونککخوشک تنیورووپابگم ئب ،ش

                                                           
187
  قوژبنک: گۆشیک، سووچک. 
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وە مایالی  ىئ یشتکیش گائیل. کاتئیس نرایھ سان بوو کپح

مونیر، ب تواوی بسریدا تقییوە و پیگوت ناپاک، پالماریدا لیبدا. 

ئو خوشککیشی، ژنی مونیریشی تاوانبارکرد، بوەی ماوەیکی درژە 

ئاگاداری نخشی مردەکیتی و ب کسیشی نگوتووە، ئمش 

ی. بم ژنک حاشای ل تۆمتک کرد، کچی بھوودە تاوانکی گورە

  بوو. یک دوو ڕۆژ دواتر کابرا ئیسائیلی بجھشت.

✡✡✡  

بوو، » دانی شاپیرا«ھسا،  ٢١-یکمین کسیش ک ب میگی

مۆتی «فۆکوانکی کارام و ل باشترین فۆکوانکانی ئیسائیل بوو. 

زینی فۆکک بانگی کرد و پیگوت: ھاتن و داب ب یک ڕۆژ دوای» ھۆد

بفی.  ٢١-"تۆ دەبیت یکمین فۆکوانی ڕۆژئاوایی ک ب فۆکی میگی

بۆ لیبکۆوە، تا پتدەکرێ بۆی بفە و ل خا بھز و الوازەکانیشی 

".شارەزا ب  

شاپیراش مونیری بینی، ئینجا گوتی: "ئم ل ھرزلیا و دوای یک دوو 

تنی، یکدیمان بینی. کاتکیش ئویان پناساندم، خریکبوو ڕۆژ ل گیش

 کۆکالی فی ھاتزۆر، لبنک ل موە باز بدا. پاشان ئئاگابوونب ل

یکدیمان بینیوە. ئو سویچکی نیشاندام، ئم بیکوە چووین الی 

تابلۆک ک ب ھر دوو زمانی ڕووسی و عرەبی نووسرابوو، ئینجا 

رسام دوای سویش سم. ئبف کۆکف وێ بدەم مگوت کک پعات

بوو. پیگوتم: بم خۆ ھشتا کۆرسکت تواونکردووە! منیش بۆم 

ڕونکردەوە، من فۆکوانکم بۆ تاقیکردنوە. ئو دیاربوو زۆر نیگران 

بوو، داوای لکردم ک ل الی فۆکک ب کات دەفێ. منیش بنم 

  پدا."



314 
 

ۆژە ھموو ئفسرە پل باکانی ھزی ئاسمانی ھاتن بنکی ئو ڕ

ھاتزۆر بۆ ئوەی فینی فۆک بووکک ببینن. ئایزەر وایزمن تا ئو 

ماوانی دوایی فرماندەی ھزی ئاسمانی بوو، ئویش ھات. شاپیرا وای 

ڕوداوەک بیرخۆی ھنایوە: "ئایزەر ھات الی من. دەستکی لسر شان 

و گوتی: دانی، ھیچ گمیک مک، فۆکک ب سالمتی دانام 

  بگڕنوە، باش؟"

"مونیر ڕوفاش لوێ بوو. من ب فۆکک ھفیم، ئوەم کرد ک کردم، 

پاشان گڕاموە و ھنیشتموە، ڕوفا ھات الم و باوەشکی پداکردم. 

ک تۆ، "ب فۆکوانکانی وە فرمسکی ل چاودا قتیس مابوون. گوتی

  ھرگیز عرەب لتان ناباتوە'".

یک دوو تاقیکردنوە ب فۆکک، شارەزایان لوە تگیشتن ک  ىدوا

برز دەنرخن. ئاخر زۆر  ٢١-بۆچی ڕۆژئاوا ئوەندە فۆکی میگی

ی ٣برز و زۆر خرا دەفێ و کشیشی ب یک تۆن ل میراژی 

  فرەنسی و ئیسائیلی سووکترە.

بووە سردی ڕۆژنامکانی جیھان. ئمریکا ٢١-سیۆنی میگیئیدی ئۆپرا

زۆر پی سرسام بوو. زۆری پنچوو، نردەیکی تکنیکییان نارد و 

بفن. ئیسائیلیش لنگرا  داوایان کرد ل فۆکک بکۆنوە و پشی

توەی ورلون، ببک کۆکوان تخوونی فمریکا  ئکگرتوەکانی ئی

) ک ڕۆکتکی سۆڤتی SAM-2( ٢دا فایلی سام لگڵ فینک

دژەفرۆککان بوو ندات ئیسائیلیکان. لکۆتاییدا ئمریکیکان قایلبوون، 

فۆکوان ئمریکیکان ھاتن ئیسائیل و فۆککیان پشکنی و ئینجا 

  پشی فین.
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كی يبۆ ئیسائیلییکان یارمت ٢١-زانینی نھنییکانی فۆکی میگی

ئوەی بڕووبونباشی خۆیان بۆ ڕووب وەی بندازە گرنگ بوو، بۆ ئ

 ک لند مانگر دوای چن، ھداھاتوودا ئامادە بک کان لۆکنگی فج

شڕی شش ڕۆژەدا بککیان ھات. پاشان ئامیت ب شانازییوە گوتی: 

"ئو میگ ڕۆکی گرنگی ل سرکوتنی ھزی ئاسمانی ئیسائیلی بسر 

ئاسمانی عرەبیدا بینی، بتایبتیش لچند سعاتکی کمدا، ک ھزی 

  شکندرا." ھزی ئاسمانی میسری تکوپک

و ھزی ئاسمانی ئیسائیلی دەستکوتکی  ب ھر بڕاستیش مۆساد

 ی بکزانم مونیر و خنا، بدەستھزنیان بی موتووانرکس

با کی پلرفسیان دا. ئکوە گوتی: "دوای قوڕسی باجوبارەیل 

ناخۆشی بڕکرد. بنیادنانی  گیشتنیان، مونیر ژیانکی تاڵ و زۆر

ژیانکی نوێ بۆ ئاژانک (ل دەرەوەی وتکی خۆی) ئرککی 

نکردەی. منیر ھستی ب بھودەیی کرد، خزانکشی ھروەھا. ئیدی 

  ھموو ماباتک ڕووخا."

ویدا ئیسائیل بکات ماوحای خۆی، بۆ ماوەی س سان مونیر ھ

تنانت بۆ کۆمپانیای نوتی ئیسائیل ب فۆکی داکۆتا گشتی فینی 

بۆ سینا کرد و ھاتوە. خزانکشی ل تلئبیب دەژیان، ئوان 

پردەپۆشکرابوون، وەک پنابری ئرانی نمایش دەکران. بم 

ۆزبوو، نیدەتوانی برادەر ھاوسرەکی مونیر، ک ژن کاسۆلیککی دس

بۆ خۆی پیدا بکا، ھستی ب دابان و گۆشگیری کرد و لگڵ 

ژیانکی ئیسائیل ھیندەکرد. لکۆتاییشدا ئیسائیلیان بجھشت و 

لژر ناسنامیکی ساختدا ڕوویان ل وتکی ڕۆژئاوایی کرد. لوش 

دەورەدرابوون،  دوور ل نیشتمان و کسوکار، ب ئاسایشی خۆجی

 نیایی کرد و لت ستیان بدەستیھراقیش دەترسان. باراتی عموخاب  
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یشدا، بیست ساڵ بسر یاخیبونکیان، مونیر ڕوفا ل ١٩٨٨ل ئابی 

ماکی خۆی ب لدانکی کتوپی دڵ مرد. خزانکشی ب چاوی 

ویش دەمک بوو ئ (ک فرمسکاوییوە زەنگی بۆ مایر ئامیت لدا

 ی لردەکزووە، م یانییم بئ یگوت کشتبوو) پھجمۆسادی ب

نھۆمی دووەمی ماکی ھاتۆت خوارەوە، لو کاتی ل تنیشت 

 جدا دەستبکدەروازەی ھۆ و ل نڕادەق پکوڕەکانی وەستابوو، ل

  گیان ل دەست دەدا. 

ی بۆ مونیر ڕوفا ڕمینیانکی ماتوڕەسمرە مۆسادیش ڕفسکخست. ئ

درینکان نیاندەتوانی ڕگ ب ھشتنی فرمسککانیان ندەن. لیرۆن 

گوتی: "ئاخر ئوە ھستکی سیربوو، ک مۆسادی ئیسائیلی ماتم بۆ 

"... اقی دابنکی عوانۆکف  

✡✡✡  

 وتنرکی سوتکماس و لراسیۆنی ئوتنی ئۆپرکدوای سدواب

 ل رەکنرسوڕھر سس ر ئامیت ھاتش ڕۆژەدا، مایڕی شش

 .شپش لکی دیکراسیۆنکی ئۆپتی دەستپوەی، دەرفی ئکک

سکانی ئو داوای بردانی گیراوەکانی گۆبندی رپیاگیندرا ک برپ

الڤۆن وەک بشک ل گۆڕینوەی دیلکانی جنگ دەکن. گنجکی 

ینداندا ڕزابووەوە، ھیچ دەرفتکی زیندانیکراو ک سزدە ساڵ بوو ل ز

لخۆشبونی ئازادکردنیشی ل ئاسۆدا نبوو. ئامیتیش ھستی کرد کوا 

ئیسائل ئو زیندانیکراوەی لبیرچۆتوە. ھنووکش جنگی شش ڕۆژە 

 ٤،٣٣٨سائیل لگڵ میسر ل دانوستان دای. ئیسائیل يکۆتایی ھاتووە، ئ

دیل گرتبوون، لکاتکدا میسر ھر مدەنی ب  ٨٣٠سربازی میسر و 

ئیسائیلی ب دیل گرتبوون. کچی ھشتا میسرییکان گردەبان  ١١تنیا 
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ڕەتیان کردەوە، زیندانیکراوەکانی گۆبندی الڤۆن وەبر گۆڕینوەی 

  دیلکان بکون.

مایر ئامیتیش لنگڕا دەرفتک ل دەست دەربچ. مۆش دایان، 

ادەرەکی گوت: "مایر، لبیری ک. میسرییکان وەزیری برگری ب بر

ھرگیز ئو زیندانیان ئازاد ناکن." سروەزیر ئشکۆلیش قایل بوو، 

بم ئامیت ڕەتیکردەوە دەستوەستان ب. ل کۆتاییدا پیامکی تایبتی 

بۆ سرۆک جمال عبدولناسر "وەک سرباز بۆ سرباز" نارد و داوای 

یکانی لکرد، ک وۆلفانگ لوتز "سیخوڕی ب ھمت" ئازادکردنی زیندانی

  ل ماوەی گۆبندی زانا ئمانکانوە ل میسر گیرابوو، بربدا.

ئامیت دانوستانی لسر زیندانییکانی سووریاش کرد. خۆیشی لو 

دانوستاندا ڕۆی ھبوو. داوای ل سووریکان کرد بکو یارمتی 

دانکانی لوبناندا بدەن. شوال کۆھن ل زین» شوال کۆھن«بردانی 

(بکۆدەناوی "گوھرەک") یکک ل سیخوڕە ئفسانیکانی مۆساد 

 گرکردە پڵ سگیوەندی لی پکی سادەی ماڵ بوو، ڕایبوو. کابان

باکان ل لوبنان و سووریا ڕاچاندبوو، ب نھنی کاروباری کۆچپکردنی 

وانش وڕکخستبوو، سرکوتھزاران جووی سووری و لوبنانی 

  ئقیکی سووسکاری زۆر کاریگرانی بڕوەبرد. 

 ی لرسامی، داواکی سبدولناسر«بۆ مایمال عخواردی، » ج

سوورییکانیش دوای ئوە ھمان شتیان کرد. ئیدی مایر ئامیت 

 ک لریندی الڤۆن، ھوە، گیراوەکانی گۆبردەپۆشییپ وە. ببردیی

  شوال کۆھن گڕانوە ئیسائیل. لوتز و

ین شت ربۆ نیشتمان واتادارت ھندک جار ئرکی گڕانوەی خۆوەتی

.نیدەگ  
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  ئوانی ھرگیزاو ھرگیز لبیر ناچنوە: بندی یازدە

  

بوو، پیاوکی سرڕووتاوەی  ١٩٦٤سروبندی سرەتای ئیلوولی 

نی ناوەڕاستی چل سامت ز، لھی بکی چوارشانییدا بوو، چاویلک

 چاودابوو، ب قیتاریدژەڕۆژی ل  یشتوە گپاریس خۆ لڕاست

ل ھوتلی » ئانتۆن کونزل« وستگی ڕۆتردام ل ھۆندا. لژر ناوی 

دابزی و وەک بزنسمانکی نمساوی ناوی » ڕاین ھۆتل«کشخی 

ندن و خۆی تۆمارکرد. ئینجا ڕووی کردە نووسینگیکی پۆست و گیا

سندووقکی پۆستی ب ھمان ناو بکرێ گرت. ل نووسینگی پۆست و 

کرد و » ئیبن ئامرۆ«گیاندنکوە ئمجارەیان ڕووی خۆی ل بانکی 

دۆالری لدانا. ل دوکانکی چاپکردنیش،  ٣٠٠٠حیسابکی کردەوە و 

بڕادان دا، ک لسری » ئانتۆن کونزل« کارتکی بزنسمانیشی بناوی 

سرێ بڕوبری کۆمپانیایکی وەبرھنان ل ڕۆتردام. لوشوە بنوو

ب پل خۆی گیاندە کونسخانی برازیل و فۆرمی ڤیزایکی گشتیاری 

بۆ برازیل پکردەوە. لالی نۆڕینگی پزیکشیش، پشکنینی خۆی کرد و 

گواھینامی لشساغییکی وەرگرت، ئینجا چووە الی پزیشکی چاو، 

پشکنینکدا فرتوفی کرد و چاویلکیکی گورەکردنی داواکرد، لکاتی 

  ھرچندە پویستیشی بو جۆرە چاویلکی نبوو.

بۆ سپدەی پاشتر، کورت گشتکی بۆ زیوریخ کرد و لوش حیسابکی 

سر حیسابک.  دۆالری خست ٦٠٠٠ل بانکی سویسرا کردەوە، لوش 

ش لووە پاریس لڕایبۆ  ئینجا گ وپکی چک جووت سمئارایشگای

 کینع گر بنالی وشا، ئینجا لرنجی ڕاکی سر ڕوخسارەکس
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یکیکانی  ەونونردام ووەی بۆ ڕۆتڕانگ ی گرتن. لنندین وچ

پاریسی بۆ ڤیزا دان دەست نووسینگی ڤیزای بڕازیلی بۆ ئوەی لسر 

ی ئستا دەیتوانی بلیتی گشتفین پاسپۆرت نمساویکی بدرن. ئید

ی »مۆنتڤیدیۆ«و » ساو پاولۆ«لوشوە برەو » ڕیۆدۆ جانیرۆ«بۆ 

ە زۆربی ھر »کونزل«بوا. بۆ ھرکوێ چووبا ئو » ئوراگوای«

وییی دەکرد. دەستبکمساوین نانرھوەب باسی بزنس 

 ھوتل و بخشندانکی لکاتی گشت و گڕانکانی، دابزینی ل

چشتخان کشخ و نایابکان، ھر بۆخۆی گواھی بوو، ک ھر 

  بزنسمانکی دەومند و سرکوتووە.» کونزل«بڕاستی 

ک ئمش » ئیسحاق سارید«پدەچوو بو کردە ئاسانان، ئاژانی مۆساد 

 ندراو بۆ خۆی دابین بکا. للمواو سکی تبوو، ڕووپۆشناوی خۆی ن

 ک لنردام و شووان پاریس، ڕۆتنی لڕان و سوڕانو گکان لنشو

ونبوو کس نیزانی ئاسمان ھیکشا یان » ئیسحاق سارید«زیوریخ، 

زەوی قووتی دا، لجیاتی ئو کسکی دیک شونیگرتوە ئویش: 

، بزنسمانکی نمساوی ک ناوونیشانکی ل ڕۆتردام، »ئانتۆن کوزل«

بزنس، ڤیزایک و بلیتی فۆکشی بۆ بڕازیل ل  حیسابی بانکی، کارتی

.گیرفاندای  

 ل وە، واتر لم بکی کند ڕۆژرچيھیلوولدا، بانگی كئیسحاق «ی ئ

» سارید«کرا ل کۆبوونوەیکی ل پاریس ئامادەب. ئاخر » سارید

ل  .»188کایساری«ئندامی ئۆپراسیۆنکی مۆساد بوو لژر کۆدی 
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 Caesarea 
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دەی نل گڕەکی ڤرسای چاوی ب فرما 189وماکی پارزرا

کوت ک پیاوکی چوارشانی » یۆسک یاریڤ«ئۆپراسیۆنی کایساری، 

ماسوولکدار بوو، ھمیشش جگی سرسامی کارمندە بندەستکانی 

ئفسرکی پشووی سوپا بوو، جگی ڕافی ئیتانی » یاریڤ«خۆی بوو. 

یش کرابووە »ئیتان«رتبووەوە. ل سرۆکایتی تیمی ئۆپراسیۆنییدا گ

  سرۆکی وستگ ئورووپییکانی مۆساد و بنککشی ل پاریس بوو.

کۆبوونوەکی بوە دەستپکرد، یک دوو مانگک دەب، » یاریڤ«

لخۆگرتووە، ک کۆتوبندی  پرلمانی ئامانی ڕۆژئاوا ستاتوتکی

ارانی جنگ، وات خستۆت بردەم داواکردنوە و ب سزاگیاندنی تاوانب

ک دەکرێ  -ئوانی لبن ناوکی دیکدا دەژین –تاوانبارانی نازی 

جارکی دیک ئوان سرھبدەنوە و ژیانکی ئاسایی دەستپبکنوە، 

 .کردبکی سامناکییان نکردەی سانو کئ ر ھاتبگگوتی » یاریڤ«ئ

ە و مژووە زۆر ل ئمانکان دەیانوێ الپڕەی نوێ ھدەنو

سامناککیان پردەپۆش بکن. تنانت نتوەکانی دیکش، ئوانی 

لبن دەستی ئاماندا ناندبوویان، پرۆش نبوو ک لکۆینوە و 

گڕان و سوڕان بدوای تاوانبارە نازییکان بردەوام ب. لوەتی چوار 

 تاوانبارە سای ڕابردوو، ک ئایخمان گیرابوو، ھۆشیاری سبارەت ب

نازییکان نمابوو، ئوەش وەک ئوە وابوو، ک دادگاییکردنکی 

 نئایخمان و لسدارەدانی بندکی ل بندەکانی مژووی جیھا

گوتی شتکی زۆر سرەکیی، لوە دنیابین ک » یاریڤ«پوەدابتوە. 
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  تانی دەرەوەدا بشارەکانی و مۆساد ل بوون ک پارتمانانو خانوو و ئزراو: ئی پارما

کر کی خوازراوەوە بدا دەکرد. ىناوگومان و کار و چاالکی خۆیانیان ت گرتبوون، دووربوون ل  
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 ئو ستاتوتی کۆتوبندکردنی گڕان بدوای تاوانبارانی نازی، نبت

قانون. ئاخر جیھان پویستی بوە ھی ئو دوەزمان ببیر خۆی 

  بنتوە، ک ھشتا ژمارەیکی زۆریان لماون.

یاریڤ ب ساریدی گوت: "تۆ دەب یک ل گورەترین تاوانباری نازی 

بکوژی." ئاژانکی مۆسادیش ل ئرککی خۆی ل باشووری ئمریکادا 

،" »190ڕیگا«ی دۆزیبووەوە. "قسابی یكک لو گورە تاوانباران

جووی تدا  ٣٠،٠٠٠ک تاوانبار بوو ب کوشتارگیک، ک  نازیکی التڤی

کوژرا، بتواوی ناونیشانوە ناسراوەتوە. ئو ئستا ل برازیل و لبن 

دەژی. مایر » ھربرتس کوکرس«ناسنامی ڕاستقینی خۆی 

  ۆپراسیۆنک ھکردبوو.ئامیتی ڕامسادیش، تیشکی سوزی بۆ ئ

 سارید«ئیدی یاریڤ ڕووی ل « ک ،وەبر ئبل بوەش وەنکرد. ئ

سارید تۆمارکی معالنی و پاوپی ھبوو، ل ئۆپراسیۆنی 

بوو، بکو لبر ئوەش بوو، ک سارید خۆی ل رئایخمانیشدا بشدا

. سارید ئامان لدایکببوو، دایک و باوکی ل ھۆلۆکۆست فوتابوون

 و ل نگر بجندی خواردبوو دژی ھیتلم سوستین، بلتبووە فھ

برایی ئو فلستینیی خۆبخشانشدا بوو، ک لمیانی جنگکدا 

» سارید«چوون ڕیزی سوپای بریتانیا. یاریڤ ھیچ لبارەی نیازکردەی 

  بخم نبوو.

ەموێ تۆ خۆت لژر ب ساریدی گوتبوو: "من د» کایساری«فرماندەی 

ناوی بزنسمانکی نمساوی پردەپۆش بکی. کارەکی تۆ فین برەو 
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 Riga .تی التڤیاختی وتڕیگا، پای  
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و وای لبکی متمانت پبکا.  بدۆزیتوە» کوکرس«برازیل، لوش 

ئمشیان ھنگاوی یکمی لناوبردنییتی." ل پاگیاندن وردەکانی 

دا، یاریڤ ناوە نوکی بۆ يدیک»ویش:  ئاشکراکرد» ساریدئانتۆن «ئ

  بوو. » کونزل

سواری » ئانتۆن کوزل«دوای دە ڕۆژ ل کۆبوونوەکیان ل پاریس، 

فی. ئو ب ئرککی ھم » ڕیۆ دۆ جانیرۆ«فۆکیک بوو برەو 

خۆشحاڵ و ھم پشۆکاش. ئاخر ھرگیز نکوتبووە دۆخکی لم 

دا دەستبکار ب و جۆرە. ئو دەبوو، ھر ب تاکوتنیا ل وتکی بیانیی

ئرککی ڕاپڕن. لوەش زیاتر ئو دەبووای دۆستایتی لگڵ 

دوزمیک پیدابکا، ک دنیابوو لوەی ڕۆژک دێ یکک دەیکوژێ. 

دەیزانی، یک ھ دەبت مایی لبارچوونی سرلبری » کونزل«

ی شاش لوانی سری خۆیش ئۆپراسیۆنک؛ ب ھر ھنگاوکی

.ردابنسل  

لماوەی گشتفینکدا، کونزل سری بسر بارستایکی قبی 

 ڕۆژنام و پارچموو ئوە، ھندندا گرتبوو، ئیفادەکانی دەخونامگب

ھگیراوانی سبارەت ب ھربتس کوکرس ھگ و وەرگ کردن. 

 ورەمند کابرای نازی ل سییکانی سدەی ڕابردوودا فۆکوانکی بھ

بوو، ئو ب فۆکیکی بچوک ک ھر بخۆی دروستی کردبوو  ناسراو

ڕۆژک ئو  ول ئفریقیا فیبوو. ب شو » گامبیا«ل التڤیاوە برەو 

 ردا برانبب کی نیشتمانی التڤیا. لوانقۆزە بووە پا نجگ وانۆکف

ۆکوانی لسر شرەفی ف» سانتۆس دومۆنت«مدالیای نیشتمانی 

یکمینی برازیلی پاداشت کرا؛ ڕۆژناموانانیش ناوی "ھۆی التڤیا" و 
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جمی دەھات لو » ڕیگا«" التڤیایان لنا. مۆزەی جنگیی ل 191"لیندبرگی

یان دەکرد ک »کوکرس« کسانی ب پرۆشوە سیری فۆککی

  لوێ نمایش کرابوو.

وەکان بوو، زۆر ل ل التڤیی نتوەپرست ڕاستە» کوکرس«

 ستینیشی کردبوو، للردانی فت سنانبرادەرەکانیشی جوو بوون. ت

 وێ کارانگاز بوو. قسکانی زایۆنیزم لوتدەستک وەشدا زۆر بڕانگ

بجۆش و پرۆشکانی بۆ ماڕە و براییکانی کۆچکردووان بۆ 

  رێ.فلستین وایلکردبوو ب ھاوپیمانی جووەکانی التڤیا بناس

شتکان  کچی لگڵ ھگیرسانی جنگی دووەمی جیھان، ل ھیکوە

گۆڕان. ھر زوو سۆڤیت التڤیای داگیرکرد، ب خراییش ڕقی خککی 

 وە کوساندنشی دەچسانو کس«بردەوە و ئخۆشی » کورک

رشی ھیتلم سوپای سوور دوای ھردەویستن. ب  ر ڕوسیا، لبۆ س

ئیدی التڤیا کوت بن دەستی لشکری ئامان. ئمجارەیان  التڤیا کشایوە،

ب یکجاری گۆڕا. ئو نیشتمانپروەرە بجۆش و » کورکس«

، »ڕیگا«سرکردەی ڕکخراوی دڕندەترین بکوژی سادیزمی جووەکانی 

ھر زوو خۆی و سربازەکانی سسد جووی لنو کنیشتیک کرد و 

بوو کوشتی. ئینجا جووەکانی دەگرت،  ئاگریشی تبردان، ھرچی تیدا

ئازاری دەدان، ب دەمانچی برپشتی وەبر گولالنی دەدان، بم جۆرە 

سدان کسی ل جووە ئۆرسدۆکسکان کوشتن، لیدەدان و ڕیسوای 

ەکانی شاردا دەدا. ردەکردن، سری کۆرپ و ساواکانی ب دیوا

                                                           
191

) ئفسر و نووسر و فۆکوانکی زۆر ناوداری ١٩٧٤-١٩٠٢چارلس ئاگوستۆس لیندبرگ ( 

  ئمریکا بوو، ب ھۆ بناووبانگ بوو.
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لی لبر کچکیان شوکیان، لبردەم کۆم جووكی دیلکراودا ج

دامای، ئینجا ڕابیکی پیری ناچارکرد ل کچک بدا و برینکانی 

پکنینی  192بلستوە، ئمش ھمووی لبرچاوی حیتی

جووی لنو  ١٢٠٠پاسوانکاندا کرد. ل ھاوینیشدا بیاری خنکاندنی 

 ٣٠،٠٠٠یشدا ١٩٤١دا دا، ھروەھا ل نۆڤمبری »کولدیگا«دەریاچی 

، لوێ لالین »ڕومبال«وی بۆ کوشتن گیاندە کگکانی دارستانی جو

سربازانی ئامان جلیان لبردا داکندران و بخونی ساردەوە تقیان 

  لکردن و کوشتیانن.

 ب وێ دەمی ئو جووانندێ لی ھوەی نامندنڕجووخوپ 

ن وەسفی ی ل ناخوە تزاند. بگنامکا»کونزل«دەربازیان بوو، 

یان دەکرد، چۆن دوای جنگ چۆت فرەنسا و »کورکس«ھتنی 

کاخز و ناسنامکانی ساختکردوون. ئو خۆی ب جووتیارک نیشان 

 تنیک خۆی بگملب توانی ب و ». یو دی جانیرۆڕ«دابوو، بۆیئ

 ویش کچیری بردبوو، ئیی سکی متمانینامگڵ خۆی بگل

، ک ل دەست جنگک ڕزگاری »مریام کایتزنر«وی جووک ب نا

ئستا وەک یاوەرکی بوو، لنو برازیلدا قسی » مریام«کردبوو. 

  دەکرد.» ڕیگا«لسر ڕۆی جوانمردانی ئو وەک "فریادڕەسکی 

س«ڕیۆ دۆ جانیرۆشدا،  لڵ زۆر » کورکگرموگوڕی لکی گیوەندیپ

کاندا گررازیلییجووە ب بوو لزی للدا. حوا وەسفی  دااو جووەکانن

بکرێ، وەک چۆن ل چیرۆککی مریامدا ھاتبوو. ئو لسر ئوە 

ڕاھاتبوو ک ب: "نازییکان کچکیان گرت. کیژەک برەو مرگکی 

                                                           
192 .قاقا، قرت :حیت  
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سامناک بڕوە بوو، بم من ڕزگارم کرد، سرچیشم کرد ک وامکرد." 

فریادڕەسی جووەکان وەنب ھموو ئاخر خۆ ئو پاوان ئازای و 

ڕۆژێ ڕی بکوت ڕیۆ دی جانیرۆ، ھر بۆی جووەکانی شارەکش 

درغییان نکرد لوەی نیشانی ئو التیڤی ئازای بدەن ک بۆ ئو کارە 

  جوامرییی نیشانی دابوو، چند بنرخ و چاکیان چند قات دایوە.

کدا خۆشویست بوو، تا لنو کۆمگی جوەکانی شارە» کورکس«

نیوەشو ئو التڤی ئازای ھر می و شرابی دەنۆشی. ئاخر زۆر 

خواردنوەی ئلکھول ھیچ بربستکی لپشدا نھشت و ئوەی لناو 

دیدابوو ب ئاسانی ھات سرزمانی، ئینجا بۆ ئامادەبووان چیرۆککی 

قسی کرد، بم  جیاوازی گایوە. ھر بڕاستیش دەربارەی جووەکان

پیگوتن کوا براز و خت و خاشاکی نو کۆمن. ئو ب تاسوە باسی 

ئو شوازانی خۆی و برادەرە نازییکانی دەکرد ک چۆنیان بۆ 

بکارھناوە، چۆن  ئورووپاسربین و کوشتارگی جووەکانی 

دوون، جووەکانیان ب زیندویی سووتاندوون، خنکاندوویانن، تقیان لکر

گوللیان پوەناون تا مردوون... برادەرە جووەکانی کابرای التڤی بو 

ئینجا دەستیان ب لکۆینوە و بدواداچوون کرد، ، قسان گۆد بوون

کی زۆر سامناک و ھۆڤیانرەنجاموە بوەی دۆزیانبوو. 193ئ  

ون » کورکس«کاتکیش ناسنام ڕاستقینکی کابرا سرئاوکوت، 

ڕیۆ دی جانیرۆدا نڕۆیی، تنیا ئوە بوو چووە گڕەککی  ل بوو. ئو

دووری قراغ شار. وازیشی ل مریام کایتزنر ھنا، چونک چیدی 

 ی شارەککی خۆججووی ردی بمابوو. پاشان مریام منویستی پپ

                                                           
193 .ییانئاژە ،دڕندان :ھۆڤییان  
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کرد و لنو کۆمگی برازیلیدا توایوە. ھرچی دەربارەی 

  ا و س کوڕیشی پیدابوون.یش بوو، ژنی ھن»کورکس«

بووە خاوەن » کورکس«دە ساڵ بسر ئم ڕەوشدا تپڕین. 

کۆمپانیای تاکسی ھوایی ڕزلگیراو. بم ئوکات و ھر بڕکوتیش، 

لالین کۆمگی جووەکانی ڕیۆ دی جانیرۆدا دۆزرایوە. ئیدی 

کۆمپانیاکیان  ئوانیش جماوەریان لئاگادار کردەوە. خوندکاران بسر

و پنجرەیان شکاندن، کلوپل و ئامرەکانیان تکدان و دەرگ دادا، 

یش دەستبج خۆی و خزان و »کورکس«فایلکانیشیان بتاکردن... 

  پاولۆدا نیشتج بوون.ن منداکانی لوێ باریان کرد و ل سا

تنانت لگڵ ئوەش ک لوێ کس ھراسانی نکرد، بم 

ھستی دەکرد، مترسی ھر لسرە. ئو ترسی خۆی » رکسکو«

ڕاوی دەنا و گومانی ل ھموو غوارەیک ھبوو ک لی نزیک 

دا، یک دوو ڕۆژ دوای گرتنی ئدۆلف ١٩٦٠دەبووەوە. ل حوزەیرانی 

چووە الی پۆلیسی سان پاولۆ و داوای » کورکس«ئایخمان، 

جبشی جکردن. داواکزی لمیدیادا ئاسایشپار شیان لمم ئکرا، ب

ھموو سوچ و کناری  ل» کورکس«ڕاگیندرا، ئیدی قوربانیانی 

  دنیای دەیانزانی کابرا لکوێ دەژی.

سانک وا ڕۆیشت، تا دەھات ترسی کابرا زیاتر دەبوو. ڕۆژکیان ب ژن 

و کوڕەکانی گوت کوا تۆستن جووەکان ھر دەیدۆزنوە و لھر 

رە کاتھ کی بۆ دوژمنی خۆی لیستجو لدەیکوژن. ئیدی ئ کیشدا ب

سرسختکانی خۆی دروستکرد، زۆریان لو لیست جووە 

برازیلییکانی شاری ڕیۆ دی جانیرۆ بوون. ل سرووی لیستکش 
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ھریک ل د. ئاھارون ستاینبروک، سیناتۆر د. ئلفردۆ گارتنبرگ؛ د. 

زدار کلینکر و ڕزدار . ئیسائیل سکۆلینکۆڤ؛ ڕمارکوس کۆنستانتینۆ؛ د

  پایرتزکی بوون.

استقینی خۆی بوو، بم ماکی وەک ڕناوی  ھر ب» کورکس«

ق و سنگرک لکردبوو، خشپی مار و مرووی ل دەوروبری 

  ی ئاسایش.دەزگماکی دەگیاندە پۆلیس و 

بم ل ھموویان شکستی ئو چندین سڕچی بازرگانیانی کردن، 

، دوایین ناوونیشانی »کونزل«ھنا. بگورەی فایلکی بردەستی 

دەستکرد ل دەرەوەی سان پاولۆدا.  گۆکیلنگرگایک بوو لسر 

یک دوو بلمی بکرگرتبوون، دیمنکی گشتیاری ل » کورکس«

  فۆک ئاوییکی خۆی بسر دیمنی شارەکوە دەڕوانی. 

 وخۆ لوێ ڕاستر بیگس«کونزل دەیزانی ئوە، » کورکتنزیک بب

ئوا ب س و دوو گومانی ال پیدا دەکا، بۆی یکم جار ئو یک دوو 

ڕۆژ ل ڕیۆ دی جانیرۆدا مایوە. لو شارە برازیلییدا مایوە ک تواو 

کی پچوانی ئرک تاریککی بوو ک دەبوو ڕایپڕن. ئو پیاسی

سیری جوانی  کرد،» ئیپانمادا«و » کۆپاکابانا«بسر کناراوەکانی 

سروشتی و کیژۆکانی کرد ک ھر ب مایۆ و ممکدان دەسووڕانوە، 

 ی عیسای کریستۆسی کرد، ککشاکرنجو س بق یری کۆتس

داندرابوو، سیری ڕوڕەسمی ماکومبا » کۆرکۆڤادۆدا«لسر لووتکی 

م خورافییکی برازیلیکانی) کرد، لژر تیشکی گرما و لبر (تلیس

سمای سامبادا نشئی وەرگرت... ئو نموونی گشتیارک بوو، بم 

ب چندین کاربدەستی پلبا و وەبرھنی تایبت ل جیھانی بزنسدا 
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ئاشنا بوو، ک لنویاندا وەزیری خۆجی گشتیاری ھبوو، ئیدی ئویش 

 ای خۆناساند ک بزنسمانکی جیھانی گشتیاریی و حزی لو

وەبرھنان ل شون گشتیاریی دفنکانی برازیل. ئو یک دوو 

گشتیاری بۆ سان پاولۆ  نامشی بۆ چند بیچمکی ناوداری جیھانی

  پبوو.

ی »کورکس«ک گیشت سان پاولۆ دەستبج لنگرگای » کونزل«

سوە. لشتیاران، دۆزیی گخۆش شتیک شو بک، ئملر ڕۆخی ب

فۆکیکی دەریای بینی، لتنیشت فۆککشدا پیاوکی الوازی ک جلی 

  بوو.» ھربتس کورکس«فۆکوانکی لبردابوو بینی، ئویش 

✡✡✡  

 شتگ بلیتی کورت وە کوتنزیک ک کجوان مانکیژە ئا کونزل ل

ی دەفرۆشت و داوای زانیاری »کورکس«ی كگشتیارەکی بلم

 ئافرەت گنج و كگشتیاری ئو ناوچیی لکرد. کونزل نشیدەزانی 

جوانک بووکی کورکس و ژنی کوڕە گورەکیتی. خاتوونکش دانی 

دەربارەی گشتیاری نازان، بم ئاماژەی بۆ  پدا نا، ک شتکی زۆر

موو شتھ ل ک کرد کتیت پیاوو یارمئ ،و بکپرسیار ل" :ک دەزان

  دەدا."

کونزلیش برەو الی فۆکوانک ڕۆیشت و خۆی وەک وەبرھنرکی 

نمسایی پناساند. یک دوو پرسیاری پیشمندانی لکردن و 

کورکسیش ب بباکی وەمی دانوە؛ بم کات کونزل داوای لکرد 

ی بکئاویی ۆککو خۆی و فدەوری بک بشتکرێ بگرێ بۆ گ

شارەکدا، ھوستی گۆڕا. بۆ یک دوو خولک دواتر ئوان ل ئاسمان 
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درژیان کرد؛ ئاخر روبوون. ھردوو پیاوەک گفتوگۆیکی دۆستانی دوو

دەیزانی چۆن دۆست و برادەر پیدابکا. ل گڕانوەشدا » کونزل«

خۆی کرد تا پکک  بانگھشتی کونزلی بۆ نو بلمکی» کورکس«

  براندی بیکوە بنۆشن.

 پوە بوون، لرمی خواردنرگکدا سکاتس«لوە » کورکتووڕەیی ب

ب ڕووی ئوانی تاوانباری دەکن، تقییوە و جونی پیس پیسیشی 

پدان. لجی خۆی ھاواری کرد: "ئرێ من تاوانباری جنگ بووم؟ من 

یش گومانی بۆ پیدابوو »کونزل«رد." کچکی جوولکم ل شڕ ڕزگار ک

ساخت ب و ھر بۆ ئوەی ب » کورکس«لوەی ئو خۆنمایشکردنی 

.نوەی بوروژوێ کاردانکابرا بی  

 کورکس لیپرسی: "ئایا تۆ لجنگدا خزمتت کردووە؟" -

"ب." کونزلیش وا وەمی دایوە؛ "لبرەی ڕووسیدا." بم  -

برا دیاربوو ئاماژە بوو بۆ پچوانکی، تا تۆنی دەنگی وەمی کا

ل شڕدا خزمتی کردووە بم ب » کونزل«ئوە بگین کوا 

دنیاییوە نوەک ل برەی ڕووسکان. ئو دوگمی 

کراسکشی کردەوە و جبرینکی سر سینگی نیشانی کوکرس 

 ." دا. ئینجا ب ئوەی بچت نو وردەکارییوە گوتی: "ھی جنگ

خرا ڕەوشی خانخوکی ھسنگاند. کوکرس لبارکی » کونزل«

خراپی داراییدای؛ ل ھموو الیک ھر پشۆکاوە، فۆکیکی شی 

ھی، بلمکانیشی نیشانی ئوەن ک ژیانکی ھرە نزمی ھی. کونزل 

 دەب وەبرد، کی بس«پی » کورکڕل وەبوای بب بکا، کوا ل
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لوە بسر ئاستنگیی داراییکانیدا زاڵ ب، تیبگین ئو، ئو کونز

پیاوەی ک بختی باشی بۆ دەھن و تیدا سوودمند دەب. بۆی ئو 

ھر باسی کۆمپانیاکی خۆی و ھاوکارەکانی دەکرد، ھروەھا باسی 

زەمینسازی وەبرھنانی پۆژەیکی قبی کرد ک بە پارەیکی زۆر 

تی گشتیاری ل ئمریکای التین وەبربھن. ئاماژەیکی واشی ل کر

 و لئ وە، چونکیانکڕیزی گرووپ تسیش بکو کورکنیشاندا ب

  کلبری گشتیاری برازیل شارەزای. و کون

دیاربوو کورکس ب قسکانی میوانکی خۆشحاڵ بوو، میلیشی لبوو، 

یان و گوتی: "زۆر باش، پویست ناکا بم لپ کونزل ھسای سر پ

  چیدی بزارت بکم. تۆش دیارە زۆر سرقای."

"نخر ب ھیچ شوەیک،" کورکس وا وەمی دایوە، پشنیازی بۆ 

کونزل کرد بکو لیک لو ڕۆژان دوای کار سردانی بکاتوە؛ 

  بکین." "بجۆرک ک بیکوە تاوتوی برژەوەندیی ھاوبشییکانمان

 وا ل ستا دەبندرا. داو داندرا. ئکان ڕاچیوەندیونی پئیدی ت

.وە بداوەک و ب دوایدا بچس بکرێ بکورک  

» یۆسک یاریڤ«ھر ھمان ئنگۆرە، کونزل بروسکیکی کۆدەداری بۆ 

لدا. بۆ یکمین جار ئو، ئو کۆدەی بکارھنا ک یاریڤ بۆ کورکسی 

  دووەک."لگرتبوو: "مر

کورکسیش لھمان شودا ھندێ شتی نووسی. دەستی دای لیستی 

  دوژمن ھرە کوشندەکانی و ناوکی دیکی بۆ زیادکرد.

  ئانتۆن کونزل. 
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✡✡✡  

یڤیریا ل سان یک لبردەم خانویک ل گڕەکی ڕدوای ھفتیک، تاکس

ک پاولۆ وەستا. خانووەک خانویکی سادە بوو، بم وەک قی

پارزراو بوو: ب دیوارکی بند و تلدڕ دەورە درابوو، دەروازەکشی 

کی دڕ دەرگگڵ سگگ لنجیدا گپا ی ئاسنین بوو، لتکی کی

وەستابوو. کونزل ڕووی کردە کوڕە گنجک، ک کوڕکی کورکس 

وە. کورکئاگادار بکات کوانھاتنی م ل کوانۆکف یش سدەرچوو، ک

 ڕا، بدا گکو مانی بگکونزل کرد، ل شوازی لرمی پگ

ھاوژینکی خۆی (میلدا)ی پناساند، ئینجا چکمجیکی کردەوە 

 وان بنگی نیشاندان، زۆر لردەمی جی پازدە میدالیای سنزیک

  ڕازابوونوە. 194خاچکی نووشتاوە

ی چکمجکی دیکشی کردەوە، ئمجارەیان مکورکس دوگ

دەوەرەیی تایبتیکی کونزلی پسرسام کرد: س دەمانچی قوڕس یا

نیمچ ئۆتۆماتیکی تدابوو. کورکس ب شانازییوە ئوەی  و تفنگکی

 ئاشکراکرد، کموو دەزگو ھگرتنی ئتی ھرازیلی مۆنی بی نھ

چکی پداوە. ئوەشی خستسر قسکانی: "من دەزانم چۆن برگری 

خۆم بک م."ل  

                                                           
194

خاچی نوشتاوە: مبست ئو خاچی ک نازییکان وەک دروشمکی خۆیان بکاریان دەھنا.  

.وەرگ  
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وەرگرت. قسی  195کونزلیش ئو قسیی کورکسی وەک گفکی لبن،

خانخوک وایدەگیاند، ئگر ھوبدەی ئازارم پبگینی، دەب ئوەش 

  بزانی، ک من چکدارم و خترناکیشم. 

م نایگرێ بۆچی لکی بۆھات: "ئیوە بیرۆککپک يئینجا لشتگ ت

   دھات؛ دەکرێ شوکی خۆشیش ببینسر."بۆ نو کگکم؟ لرە ل

 م لندی کرد. بسپ جکونزلیش دەستبگوەی بۆ ڕڕانی گ

 196ھوتلکی، ل دووکانک الیدا و ھر بۆ حاتی پویست دامبۆکسکی

  کی.

دوای یک دوو ڕۆژ، ھردوو پیاوەک سواری تومبلک بون ک کونزل 

  ن کوتنڕێ.بکری گرتبوو برەو شاخکا

گشتک گشتکی گرژ و بترس بوو. تاک چکی ئانتۆن کونزل 

دامبۆکسک بوو، ل کورکسیش دەترسا، ھشتاش ھر سوور بوو 

لسر ئوەی مجزی بۆ الی سامانکی خۆی ڕابکش و تا 

  استقینی خۆی.ڕدەیگینت مرگی 

دانیشتبوو،  ل تومبلک، ھربرتس کورکس ل تنیشت کونزل

پیاوکی بھز، خمبار و بم ھژار و گومانی ل برادەرە نوکش 

بوو، تفنھم لبوو بکی دەستی قوڕسیشی پرگرانبو  ب و دانئ

  داوەی پشتر کونزل بۆی دانابوو، ناتوانا بوو.

                                                           
  لبن، شاراوە، ضمني. 195

196
ۆرە چککی سپیی وەک دەستوان ل پنج دەکرێ. دەکرێ ھم وەک بۆکس وەشاندن ج 

  بکاربھندرێ ھم دەکرێ وەک چقۆیکی کوشندەش کاربکا. 
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کونزل بیری کردەوە بکو ئویش قوربانیکی گمی مشک و پشیلکی 

نی کورکس بوای ب چیرۆک نمایشکرەکی ئو نبووب، ئوب، لوا

ک نا ئو بۆ ئوە نیبردۆت گشتی سرشاخکان تا لوێ ساردی 

  بکاتوە؟ 

 لگکی چۆڵڕیگک وە  و ی خۆیان الیاندایکپر لھۆڵ. ھ

کورکس دەستی بۆ جانتاکی بردو تفنگ نیمچ ئۆتۆماتیکییکی 

لیش لی ڕاما. ئرێ باش بۆچی کورکس ھم دەمانچ و ڕاکشا. کونز

  ھم تفنگیشی لگڵ خۆی ھناوە؟

کورکس لیپرسی: "ئرێ چیدەی ک کبرکیکی ئامانجشکن بکین؟ 

دەستبج کونزل لیتگیشت: کورکس دەیوێ توانستی جنگاوەرکی 

کا. کابرای پشووی برەی ڕووسیایی تاقی بکاتوە ئاخۆ چۆن تق دە

التڤی نیشانیکی گونجاوی لسر دارک دانا، فیشکی بردنبر 

تفنگک و دە گوللی سرکوتووان گرتن نیشانک. لدانک دە 

سانتیمتری ب دەوری ئامانجکدا کرد. کورکس دەستی بۆ جانتای 

دووەم برد و تفنگکی پ فیشک کردەوە، ئمجارەیان دای دەستی 

زل تا نیشانک بشکن. ئیدی ئو جنگاوەرە درینی سوپای کون

بریتانی و ئندامی سوپای برگری ئیسائیلی، نیشانشکنکی نایاب 

بوو. ئویش تفنگکی لوەرگرت بب ھیچ وەخرانک تقی کرد و 

ئقیکی س سانتیمتری ب دەوری نیشانکدا کشا. ئینجا کورکس 

  بۆ لقاند و گوتی: "بڕیز ئانتۆن، زۆر نایاب." سری ڕەزامندی

ئوسا ھردووکیان گڕانوە الی تومبلک و برەو کگی دووەم 

لیانخوڕی. ئمجارەیان کگک زۆر گورەتر بوو، دارستانکی چروپ و 
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ڕوباریشی لھبوو، لودا تیمساح ب تمبی دەخوشین. کورکس 

کی کرد، دیسان کونزل ترسی لنیشتوە. گڕبپش کوت و ڕنونی 

تۆ بی ئم ت ب؟ ئرێ کورکس بۆی کابرای ھناوەت ئرە تا 

  بیکوژێ و ھیچ پرزیش بدوای خۆیدا جنھ؟

 وە ھاتن، ککر یسکان بسدا دەڕۆیشت. شتنیشت کورکت و لئ

و ل پاشپانی پی لسر گابردک وەستا؛ دڕکک لبن پوەکی دەرچو

چقی. ئوسا ب ئازارەوە کونزل دانویوە پوەکانی داکندن. خونیش 

  لپاشپانی پی ھاتخوار.

کورکسیش خۆی بسردا شۆڕکردەوە و تفنگکی ڕاکشا. کونزلیش 

ئاشکرا دیاربوو ھی ئوە نبوو ھیچ برگریک لخۆی بکا. ھر ھیچ 

وشک وابوو، خریکبوو لدوا ساتی نب وەک بیری لدەکردەوە، ڕە

ژیانی نزیک دەبووەوە. ئوسا کابرای التڤی وەک سگ دەیدات بر 

گولل. بم کورکس تفنگکی دایدەست و پیگوت "قۆنداخکی 

  بکاربن، وەک چکوک لیبدە."

کونزلیش تفنگکی لوەرگرت. ئیدی ھموو شتک ھر لپ ڕوویدا، 

چکان پنیا ڕۆتر بدا ھنی چیاکی دامگک وان لوە. ئبوون وان

بوون. ئاخر خۆ بۆ چندین مایل کسکی زیندووی لنبوو. تفنگکش 

پ فیشک و سوارکرابوو. ئو دەیتوانی ل ھر ساتک کورکس ھر 

گاشبرد فت بکا. ھر ئوە مابووەوە لوولی تفنگکی  لسر ھمان

  لسر پالپیتکک بگیرسن. 197تبکا و قامک

                                                           
197
  قامک: پنج، پل، تپل. 
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کچی لبری ئوە، بھزکوە ل دڕککی دا و دەریھنا، ئینجا 

  تفنگکی دایوە ماخۆکی.

شەکی کابرا،  و بۆ شوەکی ھردوو پیاوەک گیشتن کۆیت شق 

دنی لگڵ خۆیان ھنابوو خواردیان. ئینجا رھرچۆنک بوو، ئو خوا

ۆیان لسر دوو چوارپایی ئاسنین پانکردنوە. کیس خوەکانی خ

کونزل بینی کوا کوکرس تفنگکی لبن سرینی خۆی دانا. ئیدی 

چند بیرۆکیکی شپوی بۆ ھاتن، ئویش چقۆکی دەرھنا و 

  ئامادەی کرد، بم خوی لنکوت.

ە ل نیوەی شودا، گوی ل دەنگدەنگک بوو ل پخفکی کورکسو

دەھات. کابرا نازییک ھسا، دەستی دای تفنگکی، ب ھواشی 

ھنگاوی نا. کونزلیش کوت بیرکردنوە، باش بۆچی؟ ھویدا گوی لو 

 کدەنگ ی لئاسانی گوب پدەرەوە دەھات، ئینجا ل ل ک ب دەنگ

بوو، ناسیشیوە. تومز ئوە کوکرس بوو ل دەرەوە وستابوو میزی 

ەکرد. لوانی لو دەوروبرە دڕندە بسووڕنوە و بدوای نچیردا د

  بگڕن.

بۆ بیانییکی ب ساغی و سالمتی گڕانوە ساو پاولۆ. کاتکیش 

  کونزل گڕایوە الی ھوتلک، ئاھکی پدا ھاتوە.

لماوەی ئو ھفتیی بدوای ڕووداوەکدا ھات، کونزل بانگھشتی 

چشتخانیکی زۆر بتام، ک یانیکی شوانی کوکرسی کردە 

گرانبھا و باڕی خۆیشی ھبوو. لکاتی نانخواردنکدا تبینی ئوەی 

 ،کر خواردنس وتۆتوە کز و تاسمج س زۆر بکورک کرد، ک
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دیاربوو دەمک بوو لبر ب پارەییان خواردنکی وا بتام و خۆشی 

ونزل ئوەبوو، داوا ل کوکرس بکا نخواردبوو. جووی دواتری ک

بکو لگی بچت چندین یانی شوانی خۆجی، ھبت ھمووشی 

ھر گران بوون و لسر گیرفانی کونزلیش بوون. ئوان بیکوە 

سردانی چند شونکی سرەکی گشتیارییان کرد، کوکرسیش چژی 

  ل خواردن و مانوەی ئوێ دەبینی.

ھاتسر ئوەی کونزل پشنیاز بۆ کوکرس بکا، ک  ئستاش کار

، پایتختی ئۆرۆگوای بفن. ئاخر »مۆنتیڤیدیۆ«بیکوە برەو 

 وێ لکردبوو، لو گوتی داوایان لبزنس وەک ئ ھاوکارەکانی ل

ئمریکای التیندا مبندکی گشتوگوزار دابمزرنن، ئیدی 

ک و نووسینگی باخانکان ڕایانسپاردبوو بچ لبارەی پگی شون

و توانستکانی دیکی گشتوگوزاری بکۆتوە. تنانت ئو پارەی 

  پاسپۆرتکی نوشی بۆ کوکرس دا.

کونزل برەو مۆنتیڤیدیۆ فی، دوای یک دوو ڕۆژیش کوکرسیشی 

گیشت. بم خۆ ھشتا گومانی کابرای التیڤی نڕەوابووەوە؛ ئو 

ھنابوو. کاتک ل فۆکخانی مۆنتیڤیدیۆ  کامرای لگڵ خۆی

لفۆککی دابزی، کونزلی بینی، چاوەڕی دەکرد. کوکرسیش 

کامراکی لشان کردەوە و چندین ونی کونزلی گرتن، ئمش مایی 

سرسامی برادەرەکی بوو. ئو برادەر و ھاوکار و پاپشتیی مادییی 

 کراو لرەکیترین گومانلناوبردنی خۆیدا.ببووە سپیالنی ل  

لمیانی ئو ڕۆژاندا، کونزل تومبلکی گورەی ئمریکی 

 ڕەنگکی ک پمیی بوو بزار بوو، بم خۆ لبکرگرتبوو. زۆریش 
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. ھروەھا چند الی ئاژانسک ھبوو بۆ بکردان ل تومبلئو تنیا 

یکتۆریا بۆ تیمکی ژوورکیشی ل باشترین ھوتلی شارەک، کۆشکی ڤ

بکرگرت. ئوانیش یک دوو ڕۆژیان ل مۆنتیڤیدیۆیان بسربرد، گڕان 

سوڕان، سیری باخانکانیان کرد ئاخۆ بۆ بنک و مبندەکانی  و

کۆمپانیای کونزل دەستدەدەن یان نا. ئوان شونکیان پپیدا نکرا، 

دیسان کونزلس بم خۆشیكی زۆرییان ل پشووەکیان وەرگرت. 

 ڵ خۆی بردییگکرد و ل شتخانشتی باشترین چرسی بانگھکوک

گازینۆکان. کوکرسیش زۆر  یانی شوان، شون ناودارەکانی شار و

خۆش بوو. لرەو  دی بووە، کونزل ئک جیابونیکۆتاییشدا ل

دا، دوای یک دوو مانگ  ئورووپا بجھشت، بنیشی ب کوکرس

توە و پرە ب پۆژەکی خۆیان بدەن. کوکرسیش گڕایوە بگڕ

، بم ب ژنکی خۆی گوت، ل مۆنتیڤیدیۆدا کسکی »ساو پاولۆ«

بدواوە بوو، بۆی دەب ل ئستاوە وشیار ب و ئامادەی برگری 

.خۆکردن بل  

✡✡✡  

اری ل پاریسدا کونزل، یاریڤ و ھاوڕکانی بینییوە و دەستبج ئامادەک

ئۆپراسیۆنکیان خستسرپ. بیاردرا ک کورکس ل مۆنتیڤیدیۆ 

لناوببرێ، ئمش لبر کۆمک ھۆ: ل بڕازیل کورکس لالین 

پۆلیسی خۆجیوە پارزراوە، ھروەھا دەکرێ کش و گرفتیش دروست 

بکا؛ ل بڕازیل کۆمگ گورەکی جوو ل بارکی ناسکدا دەب و 

زیی نویکان یاخود ئامانکان تۆی خۆیان بکنوە؛ دەکرێ نا

لکۆتاییشدا ل بڕازیل سزای قوڕس ھی، خۆ ئگر تیمک دەستی 
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خۆی بوەشینی و ھن و بگیرن یان ھوی ھتن بدەن، ئوا 

  دەکوژرن.

کھاتبوو،  ىدەستس پنج کپ دان لیاریڤ«ل خۆی » یوسک ب

ک ل ئاژانکانیش زیڤ ئامیت (شارۆن)ی سردەستک بوو. یک

کانی دیکندامر ئامیتی ڕامساد بوو، ئىئامۆزای مای ىدەست  کئاژان

(ک ناوی ڕاستقینی خۆی نبوو) لگڵ » ئاری کۆھن«کونزل، 

ک ئویش پاسپۆرتکی نمساوی ب ناوی » ئلیازەر سودی (شارۆن)«

 ھگرتبوو.» ئۆسوالد تاسینگ«

ئۆسوالد «دا گیشتن مۆنتڤیدیۆ. ١٩٦٥ی دەستک ل فبرایری ئندامان

تومبلکی ڕەنگ کسکی ڤۆلکسواگن و ھروەھا خانووكی » تاسینگ

دا »کاراسکۆ«ل گڕەکی » کارتاگنای«بچووکیشی لسر شقامی 

بیمی پسپارد:  و ئرککی بترس» یاریڤ«بکرگرت. لدوا ساتیشدا، 

دروستکراوان  دار و جۆرە تومبل لبوەی پستک بکێ (ئ

دەھمدا ھاتوچۆی پدەکرا). پستکش بۆ ئوە بوو ک زلسدەی نۆ

 دارەبازی کابرای نازی کات توەکان بکرش ک لوەیشب

  ئۆپراسیۆنکیان کۆتایی پدێ. 

  کونزلیش کورکسی بۆ مۆنتیڤیدیۆ بانگھشت کرد.

 برایری ١٥ل١٩٦٥ی فرەکی دا، کورکی پۆلیسی سس چووە الی بنک

، ئفسری پۆلیسی بینی. کابرای التڤی »ئالکیدۆ سینترا بیۆنۆ فیلۆی«و 

ب ئفسرەکی گوت: "من بازرگانم. بۆ چندین سا لژر سایی 

برازیلیدام، چونک ھۆکارکی باشم بۆ ترس ل ژیانم  پارزگاری پۆلیسی



340 
 

ئورووپی داوی لکردووم ل  ھی. ھنووکش ھاوکارکی بزنسمانی

 ن، ئایا دەتوانم بچموە چی دەئ ؟ »ئۆراگوای«مۆنتیڤیدۆدا بیبینم. باش

  ئایا چوونکم سرچی نیی؟"

ئفسرەکش ب خندەوە پیگوت: "مچۆ! لرە لبرئوەی دەتپارزین 

ب ئاشتی دەژی. بم ناب ئوە فرامۆش بکی، لو کاتی برازیل 

دی. جکانت دەکزراو نی. خۆت تووشی داوی دوژمنی، تۆ چیدی پار

خۆ ئگر دوژمنت ھبن، ئوا گریمانم ھر ئوەی، ئوان تۆیان 

  فرامۆش نکردووە."

م لب ،دەچوو دوودڵ بکردەوە، پک بیری لس ماوەیکۆتاییدا  کورک

م. دەشزانم ھسا و گوتی: "من ھمیش پیاوکی مرد بووم. من ناترس

 ،بکوام پگرتووە. بکم ھچ میشم. ھخۆم بک رگری لچۆن ب

سرباری ھموو ئو سانی ڕابردن، من ھشتا نیشانشکنکی 

  کارامم."

✡✡✡  

 ش ٢٣کونزل لوە. داوەکڤیدۆدا بینیمۆنت سی لبرایردا کورکی ف

کرگیراودا داندرابووەوە. کونزل ب تومبلیكی ڕەشی ڤۆلکسواگنی ب

برد، لووە دەستکی ل » کاسا کوبرتینی«کوکرسی برەو 

دا بۆ چندین جار وەستان، بۆ ئوەی چندین ڕگدا بوون. ل وانيچاوەڕ

 ی کۆمپانیاکستی نووسینگبن و بپشکنن" ئاخۆ بۆ میربکخانوو "س

دەست دەدەن یان نا. ل شونک بینیان ھندێ کس خریکی کارن، 

ریکی نۆژەنکردنوەی خانووکن. تومبل کسککی خ

یش ک ھر ڤۆلکسواگنک بوو، لوێ لالی خانووکی »تاوسینگ«
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 ی خۆی کوژاندەوە، لکلومبوە ڕاگیرابوو. کونزلیش تنزیک

تومبلک ھاتدەر، برەو دەرگی خانووەک ڕۆیشت. کوکرسیش 

یمنکی سامناکی بینی: ل بدوایدا چوو. کونزل دەرگکی کردەوە د

خانووە تاریککدا، ئندامانی دەستی دەستوەشن لالی دیوارەکانوە 

وەستابوون، تنیا جلی بنوەیان لبردابوون. ئاخر ئوان دەیانزانی 

ناتوانن ب ب شڕکی خوناوی بسر کورکسدا زاڵ بن، بۆیش 

ە نبن. لوێ دیمنکی ولبر خۆیان داکندبوو، تا ب خون نجلکانیا

ترسناکی ئو دەستیی ک تنیا جلی ژرەوەیان لبردا بوو، دیاربوو 

  ک ل تاریکیدا چاوەڕی نچیرەکی خۆیان دەکرد.

کونزل بالیک الیدا و کورکسیش ل خانووەک چووە ژوور. ھر ئو 

یدی پی نای نو خانووەک، کونزل دەرگی ل پشتوە لسر داخست. ئ

ھویدا قوڕگی بگرێ، بۆ » زیڤ ئامیت«س پیاو بۆ کورکس چوون. 

ئم کارەش ل پاریس ڕاھنانی کردبوو. دوو کسکی دیکش ل ھر 

  دووالوە بازیان دای سری.

کابرای التڤیش دەستی کردەوە. توانی پالماردەرەکانی لخۆی 

بن دەرھنا، دووربخاتوە و ڕووەو دەرگک بوا. دەسکی دەرگکی ل

ئینجا لو کاتی تکۆشا دەمانچی نو برکی دەربن ب ئامانی 

"دە لم گڕن با  !Lassen Sie Mich sprechenھاواری دەکرد: 

  قسیک بکم!"

» کورکس«ل میانی شڕەکدا، یاریڤ ھویدا ب دەستی خۆی دەمی 

سیش بکورک .چی دەرنکوە  بگرێ، تا دەنگی ھاوارکردندڕیی

 .نکی بقرتینجریکبوو پست، خر »یاریڤ«دەستی توند گبیش ل
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دەستی دای چکوشکی » ئامیت«ئازار ھاواری کرد. لو ساتدا 

گورەی بیناسازی و ب تپی سری کورکسی دادا. خون ل برینکی 

فیچقی کرد. جستی پالماردەرەکان و قوربانییک بسر یکدا 

وتنیدەدا  کوھ س نامرادانشدا کورکو کاتر زەوی، لس

» ئاری«دەمانچکی ڕابکش. ئیدی ھر ئیشی چند چرکیک بوو، 

نیشانی دەمانچکی ل سری کورکس گرت و دوو جار لسر یک 

تققی لوە ھنا. دەمانچک لبر لوول بدەنگکرەکی، ھر ب تنیا 

  تپی لوەھات. 

ترمی کورکس لو گۆڕە کوت. خونکی بسر جلوبرگ و  ئوسا

ڕژا. ئندامانی دەست بکوژەکش ل خوندا  198بسر ناوکوەکدا

  شڵ بوون.

ڕایکردە الی شرەی » ئۆسوالد تاوسینگ«ھر دەستبجش 

سرەکییکی ئاو و بریدایوە. برادەرەکانی خونیان ل جستی 

کوی خانووەک و دیوارەکشیان خاونکردەوە، خۆیان شۆری، ئینجا ناو

  کچی ھشتاش ھر پی خون ب کاشی خانووەک مابوون.

دواتر یکک ل ئندامانی دەستک گوتی مبستیان ئوەبووە، کورکس 

ب زیندوویی بگرن، تا بر لسدارەدانی دادگایکی سرپی بۆ ساز 

خود ھزی جستیی بدەن. بم نخشک خوشی تکوت یا

 ن، کیان بووە گۆمی خوکرکئ گرتبوو، بۆینند ھھ یان بکابراک

ا بکوتوە. ئاژانکی ەھو وون نخشی بۆ کشرابوو ن پویستیش ب
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مۆساد لدوا ساتدا تومبل پستکیان گیاندە ئو خانووەی لسر 

ی ئوەی قوربانییکان یان بکرێ گرتبوو؛ ئینجا لبر»کارتاگنا«شقامی 

ڕابکشن نو پستک، دەبوای ڕاستوخۆ تقی لبکن. بم وەک 

  ھندک ل دەستک پیان ڕاگیاندین، ئرککیان تواوکرد.

 وا بوەی ببۆ ئ ،کستو پرسیان بردە نرمی کوککان تئاژان

یوی بکن. پۆلیس بھنن ک ب نیازبوون بیفنن و ل ئوراگوای ئاود

ئینجا نامیکی تایپکراویان ب زمانی ئینگلیزی لسر ترمکی 

  بجھشت، ک پشتر ئامادەکرابوو:

"لبر قوارەی ئو تاوانانی ک کوکرس پیوە تاوانبارکرابوو، 

ل پیاو، ژن و  ٣٠،٠٠٠بتایبتیش بخۆی برپرسیار بوو ل کوشتنی 

ڕندایتییی ک ھربرتس کوکرس منداڵ و لبر ڕەچاوکردنی ئو د

لکاتی تاوانکانیدا نواندبووی، ئم حوکممان ب مرگ لسر 

دا دا. تاوانبار بدەستی ئو کسانی ک ھرگیز ھی »کوکرس«

 وە نین، لبیرچوونبرایری ٢٣لناوبرا."١٩٦٥ی فدا ل  

ئینجا دەستک خانووەکیان بجھشت و ب سواری ھردوو 

واگنک لوێ ڕۆیشتن. ل خانووەکی دراوسشدا ھشتا ڤۆلکس

کرکارەکان ھر خریکی تقی چکوچ و بزماری کاری بیناسازی 

ن. ئوان گویان ل ھیچ نببوو. یاریڤیش لبر ژانی وخۆیان بو

پنجکانی دەیناند. تاوسینگ و کونزل تومبلکانیان گڕاندەوە و 

، سرلبری دەستک مۆنتڤیدیۆیان ھوتلکانی خۆشیان بجھشت

بجھشت و گڕانوە بنک و بارەگاکانی خۆیان ل ئورووپا و 

ئیسائیل. زیڤ ئامیتیش "ب جستی بریندار و ئارازی ڕۆح"ەوە 
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گڕایوە پاریس. بۆ چندین مانگ ھر شولبان و کابوسی لخودا 

  زاڵ بب. ژانکیدا دەبینی و نیدەتوانی بسر سرسامی و

کاتکیش ھموو دەستی دەستوەشنک ئمریکای التینیان بجھشت، 

ئاژانکی مۆساد زەنگی بۆ ئاژانسکی ھواڵ ل ئامانیا لدا و ڕاپۆرتکی 

لسر لناوبردنی تاوانبارکی نازی ل مۆنتڤیدیۆ ب دەستی "ئوانی 

  ھرگیز لبیر ناچنوە" دان دەست.

ڕاپۆرتکیان ب دەست گیشت، ھواکیان خست نو  ئو ھوانرانی

زبدان چونک ب فش و ساختیان زانی. کات ئاژانکانی مۆساد بینییان 

، وردەکاری زیاتریان 199ک ڕۆژناموانکان خۆیان ل گوورە نبرد

ئامادەکرد و پیامکیان بۆ ئاژانس ھواییک و بۆ پیامنرانی 

ی ٨ۆ نارد، ئوانیش پۆلیسیان لئاگادارکردەوە. ل ڕۆژنامی مۆنتۆڤیدی

 یشتدواییدا پۆلیس گ رس و لمارتدا و دە ڕۆژ دوای کوژرانی کوک

  ، ئو شونی ترمی کابرای التڤی لبوو.»کاسا کوبرتینی«

 یاند، بیان ڕاگکواکانی جیھان ھئینجا بۆ ڕۆژی پاشتر، ڕۆژنام

وکرس ل خانوویکی چۆکراوی سرد نووسیبوویان، ترمی ک

مۆنتیڤیدیۆ دۆزرایوە. ل ڕاپۆرت میدیایکاندا، دوو ناو وەک 

گومانلکراوی کوشتنکان ھاتن: ئانتۆن کوزل و ئۆسوالد تاوسینگ. یک 

ونیکی » ڕیۆ دی جانیرۆ«دوو ڕۆژیش دوای ئوە، ھفتنامی 

ی. گۆڤارەک، ئانتۆن کونزلی بوکردەوە، ک کوکرس بخۆی گرتبوو

 ش لکنوەسف کردبوو. و "ندەکخ دەم ب مساوین" کونزلی ب
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 ک لندائیلی درا. ھعاریفی" ئیسی "ممی ڕۆژنامکڕەی یالپ

  برادەرانی مۆساد دەستبج ناسنامی ئانتۆن کونزلیان ھنا.

بۆ یک دوو ڕۆژیش پاشتر، نامیک گیشت مای کوکرس. ئوەش 

 ھژارانی ئانتۆن کوزل بوو تا پرزەکی پردەپۆش بکا. ھوکی

  

  خۆشویستم ھربرتس،

ب یارمتی یزدان و ھندک ل ھاوکاران، من ب سالمتی گیشتموە 

ماندوو حساومتوە، پشموای تۆش  چیللی. من ئستا دوای گشتکی

ئوەم ناخاین دەگڕینوە ماڵ. لو نوەشدا، من ر ھر وای، زۆ

بدیکرد، ک ئم لالین دوو کسوە، پیاوک و ئافرەتک سووسمان 

 میشمن ھ .خۆمان ب زۆر وریا بین و ئاگامان ل دەب مدەکرا. ئ

گوتووم، تۆ سرچیکی زۆر دەکی ک لژر ناوی ڕاستقینی خۆت 

م کار دەکی. ئاخر مایی کارەسات ئگر ناسنامی ڕاستقین دەژی و

.ئاشکرا ب  

بۆی ھیوادارم ئاۆزییکانی ئوراگوای دەرسکیان بۆ دواڕۆژ پدادابی، 

بوەی ئستا زیاتر ئاگات لخۆت ب. خۆ ئگر ھرشتکی مترسیدارت 

ل ناو یان ل دەوروبری ماکتدا تبینی کرد، ئو ئامۆژگاریم 

دەیکی نازی (سرکر» ڤۆن لیدس«ۆش مک: بۆ لنو پیاوەکانی مفرا

بوو ب خۆی و گرووپکی ئامانکانی تاراوگنشین بۆ میسر ھتبوون) 

  بۆ ماوەی ساک یان دووان، تا ئو کاتی پرسی لخۆشبوون دت ئارا. 
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کاتکیش ئو نامیت ب دەست دەگا، وەمی نامکم بو ناوونیشانی 

  خۆت دەیزانی ل سانتیاگۆ، چیللی بدەرەوە.

  دسۆزتان

  ئانتۆن ک.

  

ی ھاوسری کوکرس، »میلدا«ھبت نامک کسی ھنختاند. 

  کڕەپ بوو، ھر دەیگوت: کونزل بکوژەک بوو.

زیڤ «زۆر لوانی بشداری کوشتنی کوکرسیان کرد مردوون. 

ک نووسرانی ئم کتب دەیانناسی، ل شڕی یوم کیپۆری » ئامیت

  دا کوژرا.١٩٧٣

ەکی ئوان کاری خۆی کرد. پرلمانتارانی ئامان و ئرک پیامدار

  نمسا ستاتوتی سنوردارکردنی تاوانکانی نازییان ڕەتکردەوە.

 ل کشوو، بانگی یر ھارل، ڕامسادی پک دواتر، ئیسنسا

نووسرانی ئم کتبی کرد و پیگوت، ک برادەرکی باشی ئو دەیوێ 

کاند، تنیا ناوونیشانکی ل باکووری بیبین. ھیچ وردەکاریشی بۆ ندر

بژوونکی  و تلئبیب پیگوت. نووسرەکش خانووە بچکۆل خاون

کابرای دۆزییوە. پیاوکی بھزی سرڕووتاوەی عینک لچاو 

  دەرگکی لکردەوە. نووسرەکش دەستبج کابرای ناسییوە.

 Guten Abend, Herrئویش ب ئمانی ب خانخوکی گوت: 

Kuczle (.وارە باشڕیز کونزل، ئب)  
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  گڕان بدوای شازادە سوورەک: بندی دوازدە

  

 یلوولی ٥لر١٩٧٢ی ئعات چوار و نیوی بس شت ەدا و لیاندا، ھب

 ھۆڵ، خۆیان کوتایر سی سدەمامکی خلیسکان کدار بتیرۆرستی چ

میونیخدا. لوێ  نو ئپارتمانکی تیمی ئیسائیلی ل ئۆلۆمپیادی

ڕاھنری تیمی زۆرانبازیکیان کوشت، ک » مۆش واینبرخ«

شیان کوشت ک »جۆ ڕۆمانۆ«ھویدابوو ڕگیان پبگرێ، پاشان 

پاوانی برزکردنوەی قوڕسایی بوو. ئوسا یک دوو وەرزشوان 

لبر ھاتوھاوار و دەنگی تق بخبر ھاتن، خۆیان ل پنجرەکان 

  نۆ لوان لالین تیرۆرستکانوە ب بارمت گیران. ھدا،

پۆلیسی ئامان گیشت شونی ڕووداوەک و بدوایدا ھوانران، 

 ونگران و تاقمکانی تلفزیۆن گیشتن ئوێ ک ڕوومای درامای

گوندە ئۆلۆمپییکیان کرد. بۆ یکمین جار ل مژوودا، جیھان بینری 

کی بکوژانالمارزیندووپ کانی بندیم ر يی تیرۆرستی بوو، کسی ل

مایر ک ل  گۆداشاشکان نیشاندران. بھمان شوەش سروەزیر، 

بدار کرایوە، دیمنکانی بینین.  الین یاریدەدەرە سربازییکی ل خو

ھستی کرد داوی بۆ داندراوەتوە: ئاخر پالمارەک ل وتکی  گۆدا

برپرسیارتی ڕزگارکردنی بارمتکانیش دەکوت سر دۆست بووە و 

شانی ئامانکان. دەستدارانی ھرمی باڤاریا، ک ھرشکی تدا 

سایرەت «ڕوویدابوو، ب ئدەبوە پشنیازی ئیسائیلیان بۆ ناردنی 

وات باشترین یکی کۆماندۆی ئیسائیلی ڕەتکردەوە. » ماتکال

ی ئیسائیلیان گوت، ئوە خم مخۆن، ئم ئامانکان ب نونرایت
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 ب زموون، لئ وە لو بارەیمان لم خۆ ئاین. بکان ئازاد دەکبارمت

ئوەی ڕوووبڕووی  خۆڕاپرموون، ل ئازایتیان کم بوو بۆ

ڕکخراوکی فبازی تیرۆرستی وەھا ببنوە. دوای دانوستانکی 

و دەستدارە ئامانکاندا، ک تاقتپوکن لنوان تیرۆرستکان 

 ندرانیکان گکان و بارمتقی خایاند، تیرۆرستکی ڕەبڕۆژ

ل دەرەوەی میونخ. لوێ ئامانکان » فورستنفلدبروک«فۆکخانی 

بنیان ب تیرۆرستکان دابوو، ک ئوان سواری فۆکیک ببن و 

دا پۆلیس ل ڕووبکن ئو شونی مبستیان. بم لڕاستی

فۆکخانکدا تیکی مندابازاڕیان و ناشارەزایانیان بۆ دانابوونوە. 

ئوان فۆکیکی لوفتانزای بتاڵ و بسرنشینییان ڕاکشای ناوەڕاستی 

 کخانۆککانی فر بانسش لدەستی ناکارامناسبق .کخانۆکف

 ىات و فۆککجگی خۆیان گرت. سرکردەی تیرۆریستکانیش ھ

بپشکن. ئاخر فۆکک ن تاقمی فینی تدابوو ن ھیچ، ھروەھا 

مکینیکی ساردوسیش، چۆن دەتوان ل چند خولککدا ل ئانوساتی 

 براون؛ بۆیخشت ل یشتن، کگوخۆ تکان ڕاست؟ تیرۆرستیندا بف

ەی ئو دەستیان ب تق کرد و ھندێ نارنجۆکیشیان فدان. لماو

تقکردن ل پۆلیس تواوی بارمتکانیان کوشتن. ئفسرکی پۆلیسی 

ئامانیش کوژرا، لگڵ ئوەشدا پنج تیرۆرست ل ھشت کسکانیان 

 چوو دوای بنم زۆری پش گیران، بی دیککیکوژران (س

بارمتگرتنی فۆکیکی دیکی لوفتانزا ل الین ھمان ڕکخراوی 

تازە وەک » زڤی زامیر«ییوە، بردران.) ژەنڕای ئیسائیلی تیرۆرست

ی گرتبووەوە، بدەستوەستانی ل »مایر ئامیت«جگی  ڕامساد

تاوەری کۆنترۆوە سیری دراما خوناوییکی دەکرد. ئاخر ئو 
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سروەزیر نردرابووە ئوێ، بم مافی ئوەی  مایری گۆدالالین 

سیۆنکی ئامـانکان ھبقورتن. خانخوێ نبوو خۆی ل ئۆپرا

دنیایان کردبووەوە ک نخشکیان نایاب، ئو ھر لسر ئوەندەی 

ەک بینی ڕامسادبوو، سیربکا و ئنجامکی ببین. کچی ئوەی 

کوشتارگی وەرزشوانانی ئیسائیلی بوو. ئوسا تگیشت، ئیسائیل 

تیرۆرستی ک ناوی ل خۆی ناوە  دوژمنکی نوی ھی: ڕیکخراوکی

  "ئیلوولی ڕەش".

✡✡✡ 

. ئمش ئوەی ک چۆن تیرۆرست فلستینییکان یادی ئیلوولی ڕەش

دەکنوە، ک چۆن لو مانگدا شا حوسن، پاشای  ١٩٧٠سپتمبری 

ئوردن ب ھزاران فلستینی لنو شانشینی خۆیدا کوشت. لو سانی 

دا، تیرۆرستکان وردە ١٩٦٧ڕەکی شش ڕۆژەی تپڕین ل کاتی ش

وردە جوی خاککی زۆریان ل ئوردنییکان کوتبردەست و زۆر 

 شیان لڕەکی دیکو گ مان«ناوچخت و شار و گوندەکانی »عی پایت

سرسنوور لگڵ ئیسائیلدا کوت دەست و بووە بنک و بارەگای ئوان 

ب چککانیان ل جرتوفرتدا بوون.  و لسر جادە و شقامکانیشدا

ئوان دەستی شا حوسنیان ڕەتکردەوە و ھنگاو ب ھنگاو 

خریکبوو دەبوون دەستداری ڕاستقینی ئوردن. پاشاش ئوەی 

دەزانی، بم ھیچیشی نکرد. ل یکک ل سردانکانی بۆ 

. يی تانککوەسربازگیک، بینی ممکدانک وەک ئایک بسر ئنتن

  ئویش ب تووڕەییوە پرسی: "ئوە چیی؟".
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 ک وەیوە واتای ئوە:" "ئمی دایکانیش وەی تانکرەکرماندە نف

  ئم ژنین. تۆ ڕگمان نادەی بجنگین."

 یدەتوانی چیدیکو نئ .ردەوام بم جۆرە بیدەتوانی بکۆتاییدا، نل

ا بشارتوە، لکاتکدا وەک وشترمرخ سری خۆی لنو لمد

 ل .دەست دەردەچی وردەوردە لکیلوولی ١٧شانشیندا، ١٩٧٠ی ئ

پاشا سوپاکی خۆی ل بنک و ئۆردوگاکانی تیرۆرستان دەنگدا. ئیدی 

کوشتارگیکی سامناک قوما. ھر تیرۆریست بوو لسر جادە بر 

ینوە دەکوژرا. گا و لپچدگولل دەدرا، ڕاودەندرا، دەگیرا، و بب دا

ھندک لوان پنایان بردە بر ئۆردوگای ئاوارەکانی فلستینی، بم 

 ر تۆپان، بب شیان دایووە ئکردنس بکان بی ئوردنییتۆپخان

ستی تۆقیو و پشۆکاو بوو رھزاران کسیان لکوشتن. ئیدی ھر تیرۆ

پای ئیسائیلی. ل ڕووباری ئوردن دەپڕیوە و خۆی دەدای دەستی سو

ئاخر ئوان پیان خۆشتر بوو ل زیندانکانی ئیسائیلدا بزنوە، لوەی 

ب گوللی چکی دەستی ئوردنییکان بمرن. لمیانی کوشتارگکدا، 

زۆرینی تیرۆرست دەربازبووەکان بۆ سووریا و لوبنان ھتن. تا 

نی ئیلوولی ڕۆژی ئمۆشی لگدا ب ژمارەی تیرۆرست کوژراوەکا

ڕەش ھر ب نزاندراوی مایوە، بم مزندەکان لنوان دوو ھزار تا 

  حفت ھزار کس بوو.

، ک سرەکیترین ڕکخراوی »الفتح«یاسر عرەفات، مزنی ڕکخراوی 

تیرۆرستی فلستینی بوو، ل داخی تۆکردنوە دەکو. ئو لنو 

وستکرد، ڕکخراوکی ژرزەمینی فتحدا ڕکخراوکی نھنی ناوەخۆی در

 رماندەکانیشی بت فنانتح و تکانی فئاسایی ندامرزەمیندا. ئو ژنل
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ئو ». ئیلوولی ڕەش«بوونی شت نوکیان ندەزانی. ناویشیان لنا 

 ی ک"گیراوانزلر" رھو سساکانی ئر باری ڕچووە ژکخراوە نڕ

دا بکو گرووپک ھست و سۆز و عرەفات ئو کات ھوی بۆ دە

دەتی بۆ خۆی ڕابکشی و دانیشی پدابندرێ. ئو  میلی نو

دروستکراوە نوی دەبوای توند و دڕ ب، گروپکی جونکراو بۆ 

ئوەی ب بزەییان و ھر بۆیان بلوێ پالماری "دوژمنکانی گلی 

ش نبوو بوو، فلستین" بدەن. ب شوەیکی فرمی، ئیلوولی ڕە

عڕەفاتیش حاشایی ل ھر پیوەندیكی بو ڕکخراوە دەکرد، بم 

ک » ئبو سیف«لبنوە خۆی داھنر و سرکردەی بوو. ئو، 

فرماندەیکی پلبای فتح بوو، کردە سرۆکی ئیلوولی ڕەش؛ وەک 

ی دەستنیشان »علی حسن سالم«برپرسی ئۆپراسیۆنکانیش 

تی و  کرد، کئازای م لنجی بیروبۆچوون توندەڕەو بوو، بکی گپیاو

ش »سالم«معالنیدا کمتر نبوو. علی کوڕی حسن سالم بوو، 

دوا سرکردەی پلبای ھزەکانی فلستینی بوو ل ماوەی جنگی 

ئیسائیل. حسن سالم ل جنگکدا کوژرا، ئیدی  -ی عرەب١٩٤٨

  ندی خوارد لسر خباتی باوکی بردەوام ب.علی کوڕیشی سو

یکمین ئۆپراسیۆنی ڕکخراوی ئیلوولی ڕەشیش زۆر نبووە مایی 

نیگرانی ئیسائیل، چونک زۆرینی چاالکییکانیان دژی ئوردن بوون. 

تیرۆرستکان نووسینگکانی ھی نیشتمانی ئاسمانی ئوردنیان ل ڕۆما 

مۆلۆتۆڤ پالماری باوزخانی ئوردنیان ل  بۆمبژکرد؛ ب کۆکتلکی

پاریس دا؛ ھی ئاسمانی ئوردنیان بۆ لیبیا ڕفاند؛ باوزخانی ئوردنیان 

ل برن ورانکرد؛ ل ئامان و ڕۆتردامیش دەستبکار بوون، ل بازاڕکی 

یش پنج ئاژانی نھنی ئوردنیان کوشت. ل ئۆپراسیۆن ھرە »بۆن«
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وەسفی «ل ھۆکی ھوتلی شیراتۆن ل قاھیرە، کاریگرەکشیان 

سروەزیری پشووی ئوردنیان کوشت. یککیش ل » ئلتالیای

  بکوژەکان خۆی ھدایسر جستک و خونی قوربانیکی سییوە.

دا، ١٩٦٧لگڵ سرکوتنی ئیسائیل ل شڕی شش ڕۆژەی 

ش ژەبدەن بدر خۆگرت، کوەیان لکان ئتیرۆرست ڕی خۆیان ل

دژی دەوتی جوو. ئوان فۆکیان ب بارمتگرت و فاند، سنووری 

ئیسائیلیان بزاند، مدەنیان کوشتن، بۆمب و تقینوەیان ل شارە 

 دژی دوژمن شاباک و مۆساد ل وسا دەبوایوە. ئورەکاندا دانانگ

تییک، نوکیان دەستیان کردبایوە، دزە بکن نو ڕکخراوە تیرۆرس

پالنکانیان پووچڵ بکنوە و چاالکوانکانیان بگرن. ھنووک فتح 

سرەکیترین ڕکخراو بوو ک ئیسائیل برەنگاری ببووەوە نوەک 

بم ھر زوو ئیلوولی ڕەش سنووری چاالکییکانی  ئیلوولی ڕەش.

کرد و سرەتا و لپش  خۆی بزاند و ڕووی ل وتکانی ڕۆژئاوا

  وشیانوە دژی ئیسائیل وەستایوە.ھمو

  یکمین پالماری خوناوییان بوو.» میونخ«کوشتارگی 

  م جۆرەش بوو کر بھ»المن سسلی حی خۆی » عنازناوەک

بسردا با. ئاخر ئو عقی پشت ئۆپراسیۆنکی میونخ بوو. 

بوبوو، بندوباوی تامزرۆبوونی ئو بۆ خونشتن لنو تیرۆرستاندا 

ئیدی دەستیان پکرد ب کوڕەکی حسن سالمیان دەگوت "شازادە 

."سوورەک 

✡✡✡  
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بوو، دوو ژەنڕای خاننشینکراو داوای  ١٩٧٢سروبندی ئۆکتۆبری 

مایر جگی لیڤی  گۆدامایریان کرد، ئوێ دەم  گۆدادیداری 

 ل پو لئ شکۆلی گرتبووەوە، چونکش دا مرد. دو١٩٦٩ئکسو ک

ی نوێ و ڕاوژکاری سروەزیر بۆ دژەتیرۆر، ڕامسادی »زڤی زامیر«

  بون.» ئاھارۆن یاریڤ«برپرسی پشووی ئامان 

مایر ک بیستی وەرزشوان ئیسائیلییکان کوژران، کوتبووە بن  گۆدا

گوتبوی: "ئاخر دیسان لسر  گۆداباری تراومای "شوەکی میونخ". 

ش ژنکی بھز و گۆداۆبست کران و کوژران." خاکی ئامان جوو ق

توندوبند بوو؛ شتکش ڕوون و ئاشکرابوو، ک خانمک لندەگڕا 

  کوشتارگی میونخ بب تۆکردنوە تبپڕێ.

  کتومت زامیر و یارڤیش ھر ئوەیان دەویست.

 200زڤای زامیر پیاوکی لڕوالواز، سرڕووتاوە، پست جین جین

تیژ بین و دەموچاو سگۆشیکی وەستاو، جنگاوەرکی  بنوچاوکی

بوو، بم پندەچوو ژەنڕاکی تواوعیار ب. » پالماخ«پشووی 

باترین پلی ل ماوەی ڕاژەی سربازیدا فرماندەی برەی باشوور 

بوو. دوای ئوەی وەک پاشکۆیکی سربازی نونرایتی وەزارەتی 

ب ائیلی لرگری ئیسيریتانب زن دەکرد. لی ١٩٦٨ای مجیشدا، ل

مایر ئامیت کرای ڕامسادی مۆساد، ک ماوەکی ئوی تواوکرد. زۆر 

کسیش ڕەخنیان ل بۆچوونی زامیر گرت؛ ئاخر ئو کسکی 

 کی لزمونوەش ھیچ ئای ئرمنیش بوو، وبوو، شش ناکرنجس

                                                           
200
  جین جین: خادار، خاڵ خاڵ. 
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اریزماییدا کورتھن بوو، ئو ئۆپراسیۆنی نھنییدا نبوو؛ ئو لباری ک

بوون، خۆی ب سرۆکی مۆساد ڕامساد وەک ھارل و ئامیت ک پش ئو 

ندەزانی. ئو ئوەی پباشتر بوو وەک سرپرشتیارک ھسوکوت 

 نیا لو تکانی. ئبا یاریدەدەرە پل زۆر ل کانی بداتتبکات و دەس

ەم) گیشت ناوپیداکردن، بم شڕی یوم کیپۆردا (بوان بندی چوارد

 ١٩٧٢لبوو تا پکی گرنگی نردیبو ھیچ نک  دا ئندبنازێ. ئیدی ھ

بر یتان حزیان ب چارەی نکرد و لل مۆسادە درینکان وەک ڕافی ئ

  ناڕەزایتی ڕیزەکانی مۆسادیان بجھشت.

وو یش ھروەک زامیر، زیاتر پیاوی پشتپردە و پاشخان ب»یاریڤ«

لوەی پیاوی سرسکۆ و بر تیشک ب. لمیانی شڕی شش 

ڕۆژەشدا پیاوکی لوەشاوە بوو، بم زیاتر خک لبر تگیشتنکی 

و لکدانوە ڕاڤ تیژەکانی سرسامی ببون. کابرایکی باریکی 

ڕوونیشی  201لچاو و توکی نرمونیان بوو ل ئاخاوتندا، عینک

یاریڤ زیاتر ل مامۆستایکی معالن دەچوو لوەی ل  ھبوو، شوازی

.دەست بکاریدا باسووس  

یاریڤ و زامیر شتی ھاوبشیان زۆر بوو. خۆی لبر کردەوە 

بسرچووەکانیان وا پشبینی دەکرا ئوان ڕکابری یک بوونای، کچی 

ڵ ھشتا ئوان ب ھاوئاھنگی و ب بوای دووالینییوە کاریان لگ 

ەنگ، ئۆقرەگر، خۆپارز و دب یکدا دەکرد. ھردووکیان کسی ک و

ھروەھا شرمنۆکیش بوون. ئوان ڕقیان لوە بوو ببن چقی بازن و 

خۆیان دەخستڕوو. بم ئو  ىب وریایشوە شیتکاری و پالن

                                                           
201
  تو: ھنی، نوچاوان. 
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 گۆدابیرۆکیی لو دوای نیوەڕۆی مانگی ئۆکتۆبردا خستیان بردەم 

ی ھواگری دەب دەزگب شوەیکی سیر ڕووقایمان بوو: مایر 

جگی سرکردەکانی ئیلوولی ڕەش بدۆزتوە و بیانناستوە و ھر 

  ھمووشیان لوێ سارد بکاتوە. ب ھر ھموویان بکوژێ.

قومابوو، یاریڤ و زامیر کوتبوون » میونخ«لو کاتی ڕووداوەکی 

رمدا بوون و زانیاری ھواگری پل ھرە چاالکی گ خۆ و ل کار و

بایان سبارەت ب ڕکخراوی ئیلوولی ڕەش کۆکردبووەوە. ئوان بۆ 

ئامادەکاری ھاتبوون الی گۆدا مایر. وەک ئوان گوتیان، ئیلوولی 

بکن.  شڕکی سرتاپایی دژی ئیسائیل برپا 202ڕەش ب تمان

اردبوو تا پیان بکرێ جوو ئوەش ئو گرووپ بوو ک سوندیان خو

بکوژن، ئوسا ھرچی دەب با بب، سرباز، مدەنی، ژن و منداڵ بۆ 

 ک رکردەکانیانی ڕاگرتنیشیان کوشتنی سگڕ تاک .وان جیاواز نییئ

  یک لدوای یک بکوژرن. سری مارەک پان بکرتوە.

گنجکانی  دوودڵ بوو. ئاخر ئاسان نبوو بیارک بدەی، ڕۆ گۆدا

خۆت بنریی ھمتکی بکوژانی سرچئامز. پشتر ئیسائیل ھرگیز 

ئم کارەی نکردبوو. خانمک بۆ ماوەیک ب بدەنگی مایوە. ئینجا 

 وەی قسم دەبیسترا، وەک ئئاست شی بکدەنگ ک ،وە قسوتک

ژیدیایی لگڵ خۆیدا بکا، ئو یادەوەری سامناکی ھۆلۆکۆست و ئو ترا

ل مژوودا بسر خکی جوودا ھاتبوو بیرکوتوە، ئاخر ھمیش ھر 

  چوسابوونوە، ڕاودەندران و قتوعام دەکران. 

                                                           
202
  ا: دەکرێ ل تمننیوە ھاتب، ک واتای نیاز دەگین، ب تمان: ب نیازن. تم 
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زامیری کرد و گوتی:  لکۆتاییدا سری برزکردەوە و سیری یاریڤ و

 "دەی باش، کوڕەکان بنرن."

✡✡✡ 

راسیۆنبۆ خۆئامادەکردن بۆ ئۆپ جخۆ. ناویشی زامیر دەستبوتک ک

   ».تۆی خودا«لنا 

ش قسی خۆی ھبوو. وەک سروەزیری دەوتکی گۆدابم 

دموکراتی جوو، ھر بتنیا پشتی ب بنی یاریڤ و زامیر نبست 

بوەی "کوڕەکان" ئازاری کس ندەن، ھر ب تنیا سرکردەکان و 

ن. ئاخر ھر بتنیا بن میلیشیا سرەکییکی ئیلوولی ڕەش لناو بب

 و جۆرە لکی لراسیۆندەیزانی، ئۆپ کخانم بوو. چونکس نب

دەرەوەی بازنی قانوندا دەکرێ، بۆی مترسی ڕاستقین لسر خکی 

بتاوان ھی و لوانی ب ھۆیوە بکوژرن. ھر بۆی بیاریدا جوی 

ی خودا بکا. گۆراسیۆنی تۆواوی ئۆپنا تکھنی پکی نھیدا کۆمیت

ی وەزیری برگری و جگری وەزیر »مۆش دایان«ک بدەر ل خۆی، 

ک ژەنڕاکی لھاتوی پشوو بوو پکھنا. ئو س » ئیگال ئاللۆن«

کس بوون دادگایکی نھنی ک بسر ھر دۆزکی تایبتی ئو 

، دەبوای یاریڤ xتی ئۆپراسیۆندا دەچوونوە. ئوان پیان گوترا کۆمی

و کۆمیت س کسیی ڕەوان و زامیر ھر فایلک و ناوکیان بۆ ئ

تیم دەستوەشنکی دەچووە سر  نردبا، تنیا ب پسندنامی ئوابک

 .کراسیۆنشانۆی ئۆپ  

ھۆبی ئۆپراسیۆنکانی مۆساد، ماسادا (کایسارا) ئامادەی ئۆپراسیۆنی 

پرچ ڕەشی،  »مایک ھاراری« ب سرۆکایتی تۆی خودا بوو. ھۆبک
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ەق و توندی ئاژانی نھنیپارز بوو. نزیکی ھموو کردەوە ڕ

زەبروەشنکانی ئورووپا ل ڕی ئو ھۆبیوە دەکران، ئو شونی 

 ک ئیلوولی ڕەش پیاوەکانی تدا کارابون و لبن ڕووپۆشکی زۆر ئاۆز

  بۆزیشدا خۆیان شاردبووەوە.

، وات لنو تیمی »کیدۆن«پیاوەکانی خۆی لنو » ریھارا«

ئۆپراسیۆنکانی ماسادا لگرت. ھر یکیک چند کسکی تاقمی 

دووەمی خۆی بۆ ئۆپراسیۆنی دژی ئیلوولی ڕەش نارد. تاقمکی شش 

کسی ل پیاو و ژن برپرسیارتیان ئوەبوو، گومانلکراوان بدۆزنوە و 

ئوان دەبوای دنیا بوونای لوەی ئو کسی شونپیان ھبگرن. 

 ڕدا. دەبوایستی مپوان گورگ بوون لتی، ئستیان بووە، خۆیبم

ست گومانلکراوەکانی تدا دەستبکار ربگن ئو شارەی کوا تیرۆ

بوون، بدوایاندا بچن، ساییان بکن، ب نھنیوە ونیان بگرن، 

رادەرەکانیان بزانن، ناوونیشانی دەقاودەقیان خووەکانیان بزانن، شونی ب

بزانن، ناوی ئو باڕ و چشتخانان بزانن ک ھاموشۆی دەکن، کاری 

ڕۆتینی ڕۆژانیان بزانن، ھموو ئوان سعات ب سعات بزانن. 

یکیکی بچکۆالنتریش، ل زۆر حاتدا ھر بتنیا ژن و پیاوک 

بوو، وەک بکرگرتنی ئپارتمان، اربوون، کاری لۆجستییان پسپرد

ژووری ھوتل و تومبل. دەستیکی بچکۆلی دیکش کاری پیوەندی 

لگڵ بنکی سرەکی ئۆپراسیۆن ل شارە یک بدوای یککانی 

  ئورووپا و بارەگای سرەکی مۆساد ل ئیسائیلدا ھبوو.

تبوو، خودی تاقمی دەستوەشنکش ل چندین ئاژانی مۆساد پکھا

دەبوای دواجار بگیشتبان شونی مبست و پیان لسر زەوی 
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دەستنیشاندا بگیشتبان  چقاندبا. ئرککشیان ئوەبوو لکاتی

ناوونیشان دەقاودەقک و ئو کسانیان بکوشتبا ک ونیان گیرابوو و 

 ناسنامشیان ب باشی ئاشکرا ببوو. لکاتکدا ل شاری مبست خریکی

ئۆپراسیۆنکی خۆیان دەبوون، ئوان لالین تیمکی دیکوە 

دەپارزران، دەستیک ل ئاژانی چکدار و شوفر ک ل شونکی نزیکی 

کردەوەک خۆیان حشاردابوو، ب خۆیان و تومبل ئامادەکراوەکان و 

و ڕ داڕۆیشتن ساز ىئاراستوان  پرکی ئبوون. ئ ر پسئامادە و ل

ر پویست بوای، ب چکوە پارزگاریان ل تیمی دەستوەشنک ئگ

بوو ھموو  تيسدەکرد. ڕاستوخۆش دوای ئۆپراسیۆنک، پو

ئندامانی دەستی دەستوەشن و دەستی پارزگاری و تواوی 

  وردەکاری ئاسایشپارزی وتک بجبن.

راوانیش نردرابوو، ئو دەستیی بۆ ناسینوە و بدواداچونی گومانلک

بر ل ئنجامدانی ئۆپراسیۆنی دەستی دەستوەشن، شونکیان 

بجدەھشت. ئوانی دیک یک دوو ڕۆژی دیک دەمانوە بۆ ئوەی 

پردەپۆشی پرزەکیان بکن، کلوپل و ئامرەکان ھگرنوە و 

  تومبل بکرگیراوەکانیش بۆ خاوەنکانیان بگڕننوە.

کی خودا، یراسیۆنی تۆبوو.» ڕۆما«مین شاریش بۆ ئۆپ  

ل شارە نمرەکدا، تیمی وردەکاری ناسینوە و بدواداچون، سایی 

زمی لندەکرا: نووسرکی پل يپیاوکیان کرد، ک ھرگیز گومانی تیرۆر

 ک لی لیبیا، پیاوزخانوبا ک » نابلس«دوو لستینیلدایک ببوو، فل

بوو. ئو » وائیل زعیتر«و ھشت ساڵ بوو، ئویش  تمنی سی

پیاویکی باریک، نرمونیانی قسنرم بوو، کوڕی پیاوکی بناوبانگی 
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بخۆی ب » وائیل«ئدەبیات وەرگان بوو بۆ سر زمانی عرەبی. 

لھاتوویی وەرگانی شیعر ل/ بۆ زمانی عرەبی نایاب بوو. ھروەھا 

ونریش بوو. ئو وەک وەرگک ل باوزخانی ئو لخۆشویستانی ھ

 م، بکی کیمانگان کی  ١٠٠لیبییادا بدیناری لیبی کاری دەکرد، ژیان

 ک لپارتمانئ بوو، لدا دەژی. »پیزا ئانیبالیانۆ«زۆر سادەی ھ

برادەرەکانی ب پیاوکی خاکیان دەناسی ک ھموو جۆرە توندوتیژیکی 

جارانیش ناڕەزایتی و قزەونایتی خۆی ل ھمبر ڕەتدەکردەوە و زۆر 

  تیرۆرزم و کوشتندا دەردەبی.

بم خۆ برادەرە ھر نزیککانیشی ب نھنیکانی ئویان ندەزانی: ئاخر 

برادەرە ھرە باشکانی توندڕەوە دەقکان بوون، ئوانی 

ئۆپراسیۆنکانی ئیلوولی ڕەشیان ل ڕۆما بو پڕی زبری و 

بزەییوە ئنجام دەدان. لو دوایاندا ئو ئۆپراسیۆنکی کوشندانی ب

داھنا و جبجشی کرد: ئو دوو ژن ئینگلیزی گنجی ناسین ک ڕۆژە 

 وەی ڕوو لر لربرد بسڕۆما ب کانی پشووی خۆیان لمکی

دوو گنجی کشخ و ڕووگشی » زعیتریش«ئیسائیل بکن. 

دن ک پیوەندی بو کچ ئینگلیزانوە بکن و ھیان فلستینی ڕاسپار

کازانۆڤایان نجو گڕاستیش ئر بنن. ھتیاندە  203بخخۆیان گ

کچکان و تنانت سرجشیان لگڵ کردن. کاتکیش ل عاشقکیان 

جیابوونوە، یکک ل کوڕە فلستینیکان داوای ل کیژەک کرد بکو 

ا، وەک دیاری بارکردنی بچکۆ لگڵ خۆی بتۆم ئامرکی دەنگ

                                                           
203
کازانۆڤا: ئاماژەی بۆ کازانۆڤا عاشق ئیتالیک. لرەدا مبست گنجی کشخ و قۆزی  

.شرنجی کیژان بۆخۆی ڕادەکئاسانی س وەی بئ ،یڕووخسار عاشقان  
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بیگینت دەستی خانوادەکی ل کرتی ڕۆژئاوادا. کیژە گلحۆکش 

ھر زوو ب گۆ بوو، ئامری تۆمارکردنکشی ب سادەیی وەک 

کلوپلک خست نو جانتای کیژەک لالی کۆمپانیای ئل ئالی 

و » زعیتر«یاندەزانی ک فۆکخانی ڕۆما وەرگیرا. ئاخر کچکان ن

عاشق دەم بخندەکان ئوانیان برەو مرگی ڕاستقینی خۆیان 

سرپرشتی زعیتردا، ئاژانکانی ئیلوولی ڕەش،  بڕکردن. لژر

ئامری تۆمارکرەکیان پشتر بردبوو، لباریکیان دەرھنا بوو، ئینجا 

خستووەوەو لنو پی مادەی تقمنییان کردبوو، پاشان ڕکیان 

پاکتی نوی خۆیان دانابووەوە. تۆمارکرەکش وا قورمیش کرابوو، 

ھرکات فۆکک گیشتبای برزایی وەرچرخانی خۆی بتقابایوە. 

ئوسا ھم فۆکک و ھم تواوی سرنشینکانی برەو چارەنوسکی 

  شوم دەبرد. 

و ھیاندەزانی ئکان نتیرۆرست ،ختانائیل خۆشبی بۆ ئیسن

دەفین، ئامرکی پارزبندی دژە ئامری ھاوشوەیان تدای، بۆ ئوەی 

 کۆکو فن تدەچ ل ئالی ککی کۆمپانیای ئللوپموو جانتا و کھ

بچت نو سندوقکی ئستووری پۆیین، ل حاتک ھر ئامریكیشی 

 نکا. فۆکوانکی ئل لناویدا بتقتوە کار ل ڕەوتی فینی فۆکک

ئال ب ئاماژەی گۆپک ئاگادار کرایوە و دەستبج گڕایوە 

پرسیار و  فۆکخانک. لوش کچ ئینگلیزە تاساوەک کوت بر

لپچینوە، ئویش دانی ب عاشقایتی لگڵ کوڕە فلستینییکدا نا؛ 

حافیزی مرگییان ل بم خۆ ئو دوو گنج ھر زوو دوای ئوەی خوا

  کچکان کردبوو، دەستبج وتی ئیتالیایان بجھشتبوو. 
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یکمین تاقمی دەستوەشن گیشت ڕۆما و بۆ چندین ڕۆژ بدوای 

زعیترەوە بوون. جووتیک ب بردەمی باوزخانی لیبیدا پیاسیان 

، دەکرد و ژنک کرتی لسر دوگمی کامراکی نو جانتاکی کرد

چووبای باوزخانک و ھاتبای دەر، » زعیتر«بم جۆرە ھر جارک 

  ونی دەگیرا.

ھندێ ل "گشتیاران" ب گشتفینی جیاجیاوە گیشتن ڕۆما. یکک 

ئانتۆنی «لوان، پیاوکی کندی تمن چل و حفت سان بوو ب ناوی 

کارمندە ناوبراو تومبلکی ئاڤیسی بکرگرت و ب ». ھوتن

دادەبزێ. خۆ » ڤیا ڤنتۆ«سرەکی گوت ل ھوتلی ئسلسیۆر ل ونو

ئگر نووسری پرسگکش زانیارییکانی بپشکنیبان. دەیزانی ھیچ 

کسک بو ناوە ل ھوتل ناوبراوەکدا نیی، ئمش کتومت ھروەک 

 "گشتیارەکانی" دیک ک تومبلیان ل ھمان ھفتدا بکرگرتن و

  ناوونیشانی ساختیان دای کۆمپانیای تومبل بکردان.

گڕایوە ماڵ، خریکبوو دە » زعیتر«ی ئۆکتۆبردا، ١٦ل شوی 

لیرەیک بخات کونی کردنوەی ئسانسرەک. دەروازەی ماک تاریک 

بوو یککیش ل نھۆمی سیموە پیانۆیکی خمبارانی لدەدا. لپکدا 

 ریتا دوو پیاو لی بدەمانچ یدابوون و بوە پرەکبند  0.22سچ

خای کردنوە. کس گوی ل  »زویتر«گوللیکیان ل جستی 

تقکانیش نبوو؛ ھر دوو ئاژانکش خۆیان ھدای نو تومبلی فیاتی 

١٢٥  ل وە، » پالزا ئانیبالیانۆ«کعات دوای ئک دوو سڕاگیرابوو. ی

  وبوون.وک دەرچئوان ل وت
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 ،نووکیتر«ھی چیدی » زعکقوو ردەپۆشکوژراوە، ئیدی پ

پویست نبوو. ڕۆژنامکانی بیروت ژیاننامی کابرایان ب واژۆی 

چندین ڕکخراوی تیرۆرستی بوکردەوە ک شینیان بۆ گا و 

  نووسیبویان: "یکک ل باشترین شڕکرەکانمان ل دەست دا".

✡✡✡  

» دایڤد مۆالد«تی ئو تیم بچکۆالنیی زعیتری کوشت، سردەس

(ک ناوی ڕاستقینی خۆی نبوو) ئیسائیلیکی تمنی ل ناوەڕاستی 

بیستکاندا بوو. ئو ل تونس لدایک ببوو، ب مندای کۆچی کردبووە 

ئیسائیل. دایک و باوکی مامۆستا و زایۆنیست بوون، ئو ب باشی 

زمانی فرەنسی بمیرات بۆ بجمابوو، لکانگای  زابوونی بسر

دیشيوە دەوتی ئیسائیلی خۆشدەویست و ھر وتپارزی لدەباری. 

نی نمت ر لوە دەبینی، وھائیلتی ئیسخزم ونی بوە، خوانییج

تنانت ئگر ژیانی خۆشی لپناو دانابای، باکی پنبوو. لنو 

 خشانرگری سوپاشدا خۆبی کۆماندۆی سوپای بکچووە ڕیزی ی

ئیسائیلی و فرمندەکانی ب ئازایتی و کارایی خۆی سرسام کرد. 

دوای ل سوپا دەرچوونیش، پیوەندی ب مۆسادەوە کرد و بخراییش 

بووە یک ل باشترین ئاژانکان، بشداری ئۆپراسیۆن ترسناککانی 

یکی، ب ئاسانی دەیتوانی بچت بن کرد. لبر ڕەوانی زمان فرەنسی

 و زۆر بایی. ئدی یان سویسنلجیکی، کرەنسی، بکی فسی کوک

 م ڕەوشم ئک، برزوش بووە باوکی ساواینا، ھنجی ژنی ھگ

خزانیی ساردی نکردەوە لوەی لبرەکانی پشوە وەک 

.کار بکی مۆساد دەستبنگاوەرج  
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یک دوو ڕۆژی ل ئیسائیلی » مۆالد«، »یترزع«دوای مرگی 

  بردنسر، ئینجا برەو پاریس فی.

ی ١٧٥یک دو ڕۆژیش دوای ئوە، زەنگی تلفۆنی ئپارتمانی ژمارە 

» محمد ھامشاری«ل پاریس لیدا. دکتۆر » ڕووی ئلیسا«

تلفۆنکی وەم دایوە. "ئرێ د. ھمشاری؟ نونری ڕکخراوی 

وازی فلستینیی ل فرەنسا؟" زەنگلدەرەک ب شوە ئیتالیکی ڕزگاریخ

 کی ئیتالی ناساند، کوانو خۆی وەک ڕۆژنامی دەکرد. ئقوڕس قس

 کی لوتنکوە و داوای چاوپتنستینییدا دەشکلالی دۆزی ف یلی بم

کرد. ئیدی ڕککوتن ک ل قاوەخانیک یکدی ببینن، ک » ھامشاری«

ب  شی»ھامشاری«ەوە دوور بوو. »ھامشاری«یش ل ماکی زۆر

خۆی مژوونووسکی ڕزلگیراو بوو، لگڵ ژن فرەنسییکی بناوی 

و کیژە بچکۆلکیان ل پاریس دەژیان و لو » ماری کالودی«

دوایانشدا زۆر لخۆیان وشیار بوون. کات بسر شقامدا دەڕۆیشتن، 

خۆی دەکرد، نبادا کسک ھب و  ھمیش سیری دەوروبری

ی بشتخانو چ و قاوەخانیان بکا؛ ئسای  وەی خواردنئدەدان ب ج

بڕاداندانکیشی بۆ ب؛ زۆرجارانیش ل دراوسکانی دەپرسی ئاخۆ ھیچ 

  الیدەیک ھوای نپرسیوە.

، ئو ھیچی نبوو خمی لبخوا. ئاخر ئو پیاوکی دالبرانبر ئوەش

ی ڕۆشنبیرانی پاریسیدا ئو بازننو لکادیمی و سادە بوو، ئ

 204دا»جنو ئفریکا«ل ھفتنامی » ئاننی فرانکۆس«توابووەوە. 

                                                           
204

 Jenue Afrique 
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نووسیبووی: "ئو پویستی ب ھیچ خۆپارزیک نبوو، چونک ئو دژوار 

  نبوو. ئیسائیلیکانیش ئوەیان باش دەزانی."

یسائیلی یک دوو شتی زیاتریشی ی ھواگری نھنی ئدەزگبم خۆ 

دەزانی: بشداربوونی ھمشاری ل ھو نزۆککی کوشتنی داود 

 ی  ١٩٦٩بنگۆریۆن لوەی ھقینت بوونی لدانیمارکدا، دەستھ و ل

دا ک بووە مایی کوشتنی چل و حفت ١٩٧٠ل  »سویسار«ئاسمانی 

؛ ئوانی ب شو کس؛ پیوەندی تلیسماوی لگڵ گنج عرەبکان

  ب خۆیان و جانتای قوڕسوە دەھاتن ئپارتمانکی.

ی نھنی ئیسائیلی ئوەشیان دەزانی، ک ھامشاری ئستا دەزگھروەھا 

  بووەت کسی دووەمی فرماندەیی ئیلوولی ڕەش ل ئورووپا.

بم جۆرە، ئو ڕۆژەی ھامشاری برەو دیدارەکی لگڵ ھوانرە 

کی و ئیتالیکپارتمانو ئک دزەیان کردە نپیاو دا ڕۆیشت، جووت

  دوای پازدە خولک لی ھاتندەر.

يبۆ ڕۆژی پاشتر، الیدەکان چاوەڕ کپارتمانی ئان کرد تا ژن و کیژەک

جدن و ھر بخۆی تدا دەمینتوە. دیسان زەنگی تلفۆنکی 

  ک. ی دای دەسکی تلفۆنتئویش دەس و لدرایوە

 "د. ھامشاری؟" دیسان ڕۆژناموان ئیتالیک وای لپرسی. -

 "ب ئو قس دەکا." -

لو ساتدا، ھامشاری گوی ل کرتیک بوو، ئینجا دەنگی تقینوەیکی 

 وت، بوە و ھامشاریش کقییدا تزەکبن مل وەکقینئاسا. تبروسک
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شخان ب سختی بریندار بوو. یک دوو ڕۆژ دواتر ل نخۆ

  سرکۆنکردنی مۆسادەوە، لبر سختی برینکانی گیانی لدەستدا.

✡✡✡  

و پیاوکی دیک » مایک ھاراری«یک دوو ھفت دوای مردنی ھامشاری، 

گیشتن دوورگی قوبرس. ئوان خۆیان ل » جۆناتان ئینگبلی«بناوی 

لبرئوەی  ھوتلی ئۆلۆمپیا ل نیقۆسیادا ناونووس کرد. لو دواییاندا

قوبرس ل ئیسائیل، سووریا، لوبنان و میسرەوە نزیک بوو، بۆی ببووە 

 م جارەیان، دوو ئاژانرەب. ئائیل و عکانی ئیسنگی ئاژانیدانی جم

» حوسن عبدالھر«ئیسائیلییک سایی کابرایکی فلستیینیان ب ناوی 

وەک » عبدالھر«کرد. ئاخر ب ماوەی چند مانگکی کمی پشتر، 

ئاکنجیكی ئیلوولی ڕەش ل قوبرس دەستنیشانکرابوو؛ ئو برپرسیش 

 تی، کت و بلۆکی ڕۆژھتی سۆڤیککانی ییوەندییپ بوو ل

وتکانیان ببوون بھشتکی ئارام بۆ تیرۆرستکان. ل ڕووسیا، 

الی چیکۆسلۆڤاکیا، ھنگاریا و بولگاریادا تیرۆرست فلستینییکان ل

مشق دەدران. ئو  سوپادامزراوە لشکرییکان و یک تایبتییکانی 

دەوتان کشتی پ چک و تفاقیان بۆ ڕکخراوە تیرۆرستییکان دەنارد؛ 

ئاخر ژمارەیکی باش ل سرکردە فلستینییکان ب تامزرۆوە بوایان 

ش ل »مومباپاتریک لو«ب ئایدیۆلۆژی سۆڤیتییوە ھبوو، ل زانکۆی 

  مۆسکۆ خوندبوویان. 

برپرس بوو ل دزەپکردنی تیرۆرستان بۆ نو ئیسائیل و » عبدالھر«

ئو سیخوڕە عرەبانشی لناودەبردن ک دەھاتن قوبرس بۆ ئوەی 
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بیاری مرگی  xھاموشۆکرە ئیسائیلیکان ببینن. ئیدی کۆمیتی 

  کابرای دا.

ری ھوتلکی خۆی. گۆپکانی گڕایوە ژوو» عبدالھر«ئو شوە 

لوە دنیا بووەوە » جۆناتان ئینگبلی«ھکرد و چووە سر پخفکی. 

ک کابرا نوستووە، ئینجا پنجی کۆنتۆلی شاشی چاودرییکی 

داگرت. دەنگی تقینوەیک ل ھوتلک ھات. ل ژوورکی سھمین 

ۆ بسربردنی مانگی نھۆمی ھوتلک، ژن و مردکی ئیسائیلی ک ب

نی لوبوون، لترسی تقینوەک چوون بن چوارپایکیان. يھنگو

کارمندی پرسگکش ب ھداوان بۆ ژووری عبدالھر ڕۆیشت. 

 کی سامناکی بینی و لنوە، دیمڕەوی ی ژوورەککیش دووککات

تاوان بھۆش کوت: ئاخر سرە خوناویکی عبدالھری بینی لنو 

  وزی ئاودەستک گیر ببوو.ح

✡✡✡  

  تۆکردنوەی ڕکخراوی ئیلوولی ڕەشیش تڕدەستان بوو.

 ناوی ١٩٧٣ی ینایری ٢٦لائیلی بکی ئیسنان «دا، کابرایح موش

لسر » موریسۆن«برادەرکی فلستینی لسر باڕی » ئیشای

ن ل مدریدا بینی. دوای ئوەی باڕەکیا» جۆس ئنتۆنیۆ«شقامی 

 کدا ککاتگرتن. لیان لوتن و ڕوەدەرکشت، دوو پیاویان لھج

ھردوو پیاوەک ھیان کشای دەمانچکیان، فلستینییک ھت، 

  بگولل دابژرا و کۆتاییھات.» ئیشی«ئیدی 
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ھر یک دوو ڕۆژ دواتر، ئوە سلمندرا ک ناوە ڕاستقینکی 

 باروخ کۆھن«کوژراوەک«کی  ی کۆنیڕای ئاژانی مۆساد بوو، ک

نجو گدرید ڕاچاندبوو. ئم کانی لستینییلندکارە فخو ل ش ک

و لوانی ھوای بۆ دەھنان یكک ل باڕەکدا بینی، یکک بو

شۆڤارەکانی بوو، ھوای بۆ دەھنان و لڕاستیشدا کسک بوو لنو 

وڕکانی کوڕە فلستینییک ل ڕکخراوی ئیلوولی ڕەشدا چاندبووی. ھا

  یان کوشت.»باروخ کۆھن«دا »عبد الھر«تۆی 

ھروەھا پنجی گومان بۆ ئیلوولی ڕەش ل تقلکردن و 

ل » زادۆک ئۆپھیر«بریندارکردنی ئاژانکی دیکی ئیسائیلی ب ناوی 

د. ئامی «قاوەخانیکی برۆکسلدا ڕاھشترا، ھروەھا لگڵ لناوبردنی 

پاشکۆی باوزخانی ئیسائیلی ل لندەن، ک ب نامیکی » خۆریشی

  بۆمبی سری نایوە.

 یان لکی دیکیلولی ڕەش ئاژانرگی عبدالھر، ئدوای م فتر دوو ھھ

قوبرس ل جی ناوبراو دانا. ئویش ھشتا بیست و چوار سعات بسر 

دیداری  ی لگیشتن نیقۆسیادا تپڕیبوو، ک کابرای فلستین

دا گڕایوە ھوتلکی، ئینجا لگڵ »کی گی بی«ھاوتایکی 

خۆی چوو  ھکردنی گۆپی ژوورەکی ب ھمان مرەدی کابرای پش

  فوتا.

ھر بۆی، عرەفات و علی حسن سالم بیاریاندا، تۆیکی گورە 

ت ل پ ک داڕشت، کیۆکیان بۆ ڕفاندنی فخشوە. ننبک نی بمق

و برەو ئیسائیل بفێ و لالین کۆماندۆیکی خۆکوژیشوە 

 بیبدا خۆی بلئناوەڕاستی ت ل کۆکف ک کجۆر وە. بتندرقبت
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و ب سدان کس بکوژێ. ئوەش جۆرە پالمارکی  شتک دابدا

 وەی لوەی ئشبوو ل راییانی ١١بجووت تاوەرەک ر لمبپتی س

  ڕوویدا. ۆرکينیو

ھوادزەکانی مۆساد دەنگۆی خۆئامادەکارییکانی ئۆپراسیۆنکیان 

برگوێ کوت، بۆی چندین ئاژانی سووسی گرووپکی فلستینییان 

ل پاریس کرد، ک پدەچوو ب ئنجامدانی نخشک ھبستن. شوکیان، 

کڕیزی گرووپ ک ھاتۆتردپیرەم بینیان کرد، ککان توانیش ئاژانئ .

ونی پیرەپیاوەکیان گرت و ڕەوانی بنکی سرەکی مۆسادیان 

، سرکردەیکی »باسل الکبیسي«کردەوە، ونک ناسرایوە ک ھی 

زانکی ناودار بوو، نقانو» کوبیسی«بای ئیلوولی ڕەش بوو. 

مامۆستایکی قانون بوو ل زانکۆی ئمریکی ل بیروت و توژەرکی 

و چندانی » ھامشاری«و » زعیتر«وو. بم، ئویش وەک ڕزداریش ب

 سانی دژوار بوون. لوە کبنل ١٩٥٦دیک کۆشابوو کیسی تدا، کوب

ملیک فیسل پاشای عراق لڕی تومبلکی بۆمبژکراو لسر ڕی 

کاروانی تومبلکانی پاشایتیدا لناوبرێ؛ بم بۆمبک پش وادەی 

ش لوێ دەرباز بوو، بۆ لندەن ھت »کوبسی«وە و خۆی تقیی

پاشان خۆی گیاندە وت یکگرتووەکانی ئمریکا. یک دوو ساڵ دواتر، 

مایریش بکوژێ، ک سردانی وت یکگرتووەکانی  گۆداھویدا 

کردبوو. کاتکیش ھوکی سرنکوت، ھویدا ئمجارەیان گۆدا 

یال ئنترناسیۆنال ل پاریس بکوژێ. لوش مایر ل کۆنگرەی سۆس

ھر شکستی ھنا، بم ئلکوبیسی کۆی ندا؛ خۆی گیاندە برەی 

ی »جۆرج حبش«میللی ڕزگاریخوازی فلستین و بووە جگری 

ی ٣٠تنی کوشتارگی شسرکردەی گرووپک. ئو بشداری نخشداڕ
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ەب و یابانییکانوە ی کرد، ک لالین تیرۆرست عر١٩٧٢ئایاری 

درا. ل ئنجامی » لۆد«پالماری ڕبوارە بختاکانی فۆکخانی 

شش کس کوژران، زۆرینشیان خکی  و ھرشکدا بیست

بوون و بۆ حج ڕوویان ل وتی پیرۆز کردبوو.  205»پۆرتۆریکۆ«

 ش لنووکوە، ھیلوولی ڕەشیسی چووە ڕیزی ئلکوبپاشان ئ

چی ئۆپراسیۆنی نخشی خۆکوشتنک بڕوە ببا. ئو ل پاریس، پدە

 ل کی بچکۆالنلھوت»ال مادلینندا ناوی خۆی تۆمارکرد.»د  

 ی ٦لقاوەخان وانی لوەی نانی شپریلدا، دوای ئی ئ» دی ل

ی گرتبر. ڕگدا خوارد، ئیدی برەو ھوتلکی خۆی ملی »پاکس

زەبروەشنی مۆساد بۆی دانیشتبوون. دوو  لالی دال مادلیندا، دەستی

کس لسر شقامک بوون، دووی دیکش لنو تومبلک. یککیان 

بارۆکیکی کژەی لسر کردبوو. ئلکوبیسیش لیان نزیک کوتوە، 

دوو ئاژانکش بۆی چوون، میلی دەمانچکانیان ڕاکشا. بم شتکی 

کی ب باقوبریق ل نزیک ئلکوبیسی چاوەڕواننکراو ڕوویدا. تومبل

ڕایگرت، ئافرەتکی گنج سری ل جامی توومبلک دەرھنا. یک دوو 

قسیان لگڵ یک کرد و ئلکوبیسیش سواری تومبلک بوو، 

 کیانوابوو ژننامرادەکانیش پ وێ ڕۆیشتن. ئاژانل جدەستب

  لشفرۆش بوو، پیاوی خۆیان دۆزیوە.

  وو سرلبری ئۆپراسیۆنک بھۆی قحپیک شکست بن!خریکب

                                                           
205

 Puerto Rica د ل.کانی کاریبییوورگ  
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 رانییوێ ئامادەبوو، نیگخۆی لب ک ،کی تیمردەستم سب

 یگوتن؛ چاوەڕێ بکوە پئاگایی و بوانی ڕەواندەوە. ئی ئکنامرادیی

و بیبین، زۆر نابا ژنک کابرا دەھنتوە ئرە. ئوانیش پیان نگوت، 

ۆن دەزان، بم خۆ پیاوەک ڕاست بوو. ھشتا ب تواوی بیست ئاخۆ چ

 کشفرۆشل یسی للکوبوە. ئڕایگ کلومبببوو، تک ڕەت نخول

جیابووەوە و ب پ برەو ھوتلکی ڕۆیشت. ئو ھر یک دوو 

ھنگاوی ھنابوون کاتک دوو پیاوەک ل سبرەوە بۆی دەرکوتن و 

  بوو.» دایڤد مۆالد«ت. یكکیش لوان ڕگیان پگر

دەمودەست ئلکوبیسی تگیشت. ب فرەنسی ھاواری کرد "نا! نخر! 

  وا مکن!"

بم خۆ کارلکار ترازا، نۆ فیشک جستی کابرای سمی و لالی 

ێ. ئاژانکانی مۆسادیش سواری تومبل ڕکوت گۆ» مادلین«کسای 

  گۆڕەپانکیان بجھشت.ڕاگیراوەکیان بوونوە و 

تبژی برەی میللی و، »زعیتر«بۆ ڕۆژی پاشتر، ھروەک دۆزی 

ڕزگاریخوازی فلستینی پردەی لسر ڕۆی راستقینی 

  پرۆفیسۆرەکی قانون ھدایوە.

و ئندامانی » مۆالد«ئینجا لو مانگانی بدوای ڕووداوەکدا ھاتن، 

ەشیان کوشتن ک ھاتبوون یۆنان بۆ کیدۆن چندین نردەی ئیلوولی ڕ

ئوەی بلم بکن و پ ل ماددەی تقینوەی بکن و برەو 

  بندەرەکانی ئیسائیلی ڕەوان بکن.
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بم خۆ یک پرسیار ب برسڤ مابووەوە: باش ئو عقی لپشت 

ڕووداوەکی میونیخ بوو ل کوێ بوو؟ علی حسن سالم ل کوێ 

  بوو؟

✡✡✡  

م لبارەگای سرەکی خۆی بوو ل بیروت، لووە نخشی سال

جووی داھاتووی دادەڕشت. یکمینیشیان دەستبسرداگرتنی 

باوزخانی ئیسائیلی بوو ل تایالند لالین ئیلوولی ڕەشوە. بم 

 ندییتایل ڕافی ژەنو گ ڕەشبن ھنا. لشکستی ھ کراسیۆنئۆپ

، کگوشاری باوزخانی میسری ل بانکۆ توندوبندەکان و

ندیشیان بکانیان ئازادکردن و تایلکان، بارمترشۆڕی  تیرۆرستس

  بجھشت.

ئۆپراسیۆنی دواتری سالم بباکانتر بوو: پیاوەکانی ئو ک تا سر 

 رەبستانی سعوودییان لی عزخانور باسکدار بوون، بسقان چئ

اتی ل ئاھنگی مائاوایی نردەیکی ئورووپیدا خرتوومدا دا، لو ک

بوون و نزیکی تواوی دەست دیپلۆماتییکانی نو باوزخانی 

سعوودیییان ل پایتختی سوداندا دەستبسرداگرت. ب فرمانی 

 :بی خوارەوە نمانکانیان ئازاد کردن ئی بارمترەفات، زۆرینع

» جۆرج سی مۆر«یکگرتووەکانی ئمریکا؛ باوزی وت » کلیۆ ئا نول«

ی کارھسوڕنری باوزخانی »گای ئاید«جگری نردەی ئمریکا و 

 موو ناوبراوەکانیان بوان ھئ ،المکانی سنماییرەی ڕگولجیکا، بب

دەقان ل خونی خۆیاندا گوزاندن، سرەتا تقیان ل پ و قاچی 
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برەبرە لوولی کالشینکۆفکانیان  قوربانییکان کردن، ئینجا

رزکردنسنگیان.وب یشتە تا گ  

 فتک دوو ھم دوای یگیران، ب ککان دوای کوشتارگتیرۆرست

  لالین حکوومتی سوودانییوە ئازاد کران.

جیھانیش ب توڕەیی و قزلبوونوە کاردانوەی لھمبر کردەی 

ئیلیش ھستی کرد ک کاتی ئوە کوشتن دڕندانییک نواند. ئیسا

  ھاتووە زەبرکی گورچکب ل ئیلوولی ڕەش بدا.

مایر ڕی ب لسر ڕۆیشتنی ئۆپراسیۆنی تکانی  گۆدال ئۆرشلیمدا، 

الوەکان دا، ئمش قۆناخکی نوی ئۆپراسیۆنی نباوەی تۆی خودا 

  بوو.

✡✡✡  

 ن سی١لمکی تشتیارپریلدا، گنج  و ی ئناوی پ ب ت «ساگیلبر

ل ھوتلی ساندس ل بیروت دادەبزێ. ھر لھمان ڕۆژدا، » ڕیمباود

یش دت ھمان ھوتل. »دیتر ئالتوندەر«گشتیارکی دیک بناوی 

دیاربوو ھردوو پیاوەک یکدیان ندەناسی؛ ھردووکیان ژوورکی 

.ر دەریاوە بسڕووی ل وایان وەرگرت ک  

 پر٦لوێ. ی ئئ یشتنش گشتیاری دیکگ ندریۆ «یلیشدا، سئ

ک دوو » دایڤد مۆالد«پیاوکی ئازاو سرنجاکشی ئینگلیز؛ » ویلچو

سعات پشتر ل ڕۆماوە ھاتبوو، ب پاسپۆرتکی بلجیکی و بناوی 

ک » جۆرج ئلدەر«ناوی خۆی دای ھوتلک؛ » چارلس باوسارد«

تبوو، ئینگلیز بوو، بم تواو پچوانی ئویش ل ئنگۆرەوە گیش
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چارلس «ھاودھاتییکانی خۆی بوو. گشتیارکی دیکی بریتانی 

ل ھوتلی ئتلنتیک لسر کناراوی ئلبادیدا دابزی، ئویش » ماسی

 قینکی ڕاستروەک ئینگلیزوای ڕھدوو جاران پرسیاری ئاووھ ۆژان

  ڕۆژەکی دەکرد.

و شک لریر ھسجیا بیروت، بب یشتبوونشتیارەی گش گ

ڕ و ترافیککانی شارەک ئاشنا اب شقامکاندا دەڕۆیشتن و ب جادە و

س تومبلی بیوک سکیالرک،  بوون. ل ئاژانسکانی ئاڤیس و لینکاردا

یان ب کرێ ١٦تومبلکی ستشنی پلیمۆس، ڤالیڤانتک و ڕینۆیککی 

  گرتن. 

 پریلدا،٩لمی  ی ئلنۆ ب کھاتبوو لپ کی بچووک کلشتیگک

 یشتنیی دەریادا ڕۆیشتن و گقوو ری بمی چاودلژ و بتھاوڕۆک

ەشووتوانکانی ب ڕیکیکی پ» میتاڤ«ھی ئاوی نودەوتی. گمی 

ھگرتبوو، ک ئرکیان ھرشکردن » ئامۆن لیپکین«سرپلی کۆلۆنل 

رەی میللی ڕزگاریخوازی فلستینی بوو. دوو سر بارەگای سرەکی ب

بوون: ئوانیش دەستیکی » ئم ب گاش«یکی دیکش لسر پشتی 

ی پیارەت ماتکال«ەشووتوان و ڕدیکرماندەیی » سر فژبوون، ل

دا بوون. ئوانیش ئرککی دیکیان »ئھود باراک«کۆلۆنل 

ئوان، ھر یکیان ونی  پاسپردرابوو. بر ل دەستپکی دەرچوونی

ی فرماندەی »ئبو یوسف«چوار کسیان پگیشتبوو. س ونیان ھی 

فرماندەی ئۆپراسیۆنکانی » کمال عدوان«بای ئیلوولی ڕەش؛ 

بوو ک ئویش ل ئۆپراسیۆنکانی ئیلوولی ڕەش لنو خاکی » الفتح«

ی وتبژی »اسرکمال ن«ئیسائیلدا برپرسیار بوو، لگڵ ونی 
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 سک رسربازەکان گوترا، ھس کخراوی الفتح. برەکی ڕس

  دا دەژیان.»ڕیو ڤردن«ناوبراوەک لھمان ئپارتمانی باخانی 

چوارەمین ونش ھی خودی علی حسن سالم بوو. کسیش 

.یکو و لیدەزانی ئاخۆ ئن  

 سعات نۆو نیوی کۆماندۆیکان جلی مدەنیانیان لبردابوون. ل

کیان لسرنا و ۆشودا بلمکان ل بیروت نزیکبوونوە، ئوان بار

» ئھود باراک«(سیروسمرەی ڕابواردن) لبر کرد.  جلی ھیپییان

جلی ژنانی پۆشی، ئو لبن ممکدان ھستیارە دفن سکسییکیدا 

  چندین مادەی تقاندنوەی شاردبوونوە. 

تاریکییکدا چندین بلمی چووپ لسر کناراوە چۆکی ئیدی لو 

وتن، پدەرکیروت بوە ڕبمی دایکلب کانیان لەشووتوان

دەگواستنوە. لسر کنارەک و لبردەمیاندا شش تومبل 

ئامادەکرابوون، ک ھر گشتیارک لپشت سووکانکی دانیشتبوو. ھر 

کام تومبل بب. ئیدی ھر پرسی یک سربازکیش دەیزانی سواری 

دوو خولک بوو، ک توومبلکان ب ئاراستی جیاجیاوە ھاژۆتران. 

لیدەخوڕی، برەو » مۆالد«تومبلکانی دیکش، ک یککیان 

باخانی ئو ئپارتمان ڕۆیشت ک سرکردەکانی ئیلوولی ڕەشی 

  لبوون.

ارەگای سرەکی برەی میللی یکی کۆماندۆی سربازی ک برەو ب

ڕزگاریخوازی ڕۆیشت، پشتر مشقی لسر ھرشکردنک کردبوو، بۆ 

ڕاھنانکیان باخانی تواونکراویان ل گڕەککی الپڕگی تلئبیب 
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» دایڤد (دادۆ) ئلیازەر«بکارھنابوو. شوکیشیان، کاتک سوپاساالر 

ئاڤیدا «ی کشخ، مالزم ھاتبوو سیری مشقکیان بکا، گنجک

ی لنزیکبووەوە و پیگوت: "ئم خریکین سدوبیست کیلۆ »شۆر

تقمنی بکاربنین تا باخانکی بیروتی پ بوخنین. بم خۆ ئم 

 زیان ب وەکقینمان کاتیشدا دژوارە. ئاخر تھویست ناکا و لکارە پ

ژمارەیکی زۆری ل  باخانکانی دەوروپشتی دەگین، ئوانیش

مدەنی تدان." ئویش دەفترکی ل برک دەرھنا و سرنجکانی 

نووسین. "منیش ھندێ حیسابم لکدایوە. ئم دەب ھر بتنیا ھشتا 

 کخانە دەکرێ بام بنین. ئاخر بکاربنی بمقمادەی ت کیلۆگرام ل

وروبر بگیندرێ، ییکانی دەبب ئوەی زیان ب خانووی مدەن

خندرێ." ئلیازەریش لکدانوەی خۆی کرد و پشنیازەکی مالزم بو

 کرد ل کراسیۆنرماندەی ئۆپف رمانی بند کرد. ئینجا فسئاڤیدای پ

.نھکارننی بمقشتا کیلۆگرام زیاتر تھ  

ی پکرەی میللی. ڕئیدی یرەکی ببارەگای س یشتکان گەشووتوان

ی تقیکی کم، ک ب ھۆیوە دوو کۆماندۆی ئیسائیلی گیانیان دوا

دەستدا، پی ڕلر دەروازە و ھۆسکان دەستیان بەشووتوان

باخانکدا گرت و بھر ھشتا کیلۆ تقمنیک شونکیان بۆمبژ 

کرد. ئینجا تقینوەک باخانکی کردە خاشاکی بسر یک 

بوو، ژمارەیکک تیرۆرستانی کوشت ھیچ زیانیشی ب کی زۆر ل

  خانووە دراوسکانی نگیاند.

، خۆی »ئاڤیدا شۆر«یکک لو کۆماندۆیانی ل ھرشکشدا کوژرا، 

  بوو.
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✡✡✡  

توانکانی دیک و کۆماندۆکانی ھزی وەشوھر لھمان کاتدا پڕ

روت دا، دەریایی پالماری چندین بنکی تیرۆرستانیان ل باشووری بی

ئمش بۆ ئوە بوو ل شونی جیاجیاوە سرنجی کاردانوەی 

خۆی ڕابکشی. بم خۆ ئو جۆرە  تیرۆرست و سوپای لوبنانی بۆ

  کاردانوەش لئارادا نبوو.

گیشتن » سیارەت ماتکال«لو کین و بینشدا کۆماندۆکانی 

باخانک  ئوان خریک بوون ل». ڕو ڤردن«باخانک ل شقامی 

دەچوون ژوور، کات دوو ئفسری پۆلیسی لوبنانی بودا تپڕین. 

بم پۆلیس ھموو ئوانی بینیان دوو جووتی ددار بوون و ب الڕدا 

کی دیکسک کدەڕۆیشتن. ڕۆمیۆی  بوو لتزەر«نزیاتر، » موکی ب

رچی ئو بوو، ھ» سیارەت ماتکال«ئویش ل باشترین جنگاوەرانی 

ژنی خۆی وەک جۆلیت شۆخوشنگک نمایش کردبوو، ل ئھود 

 کردوو پۆلیسکیش ھر کاتبوو. ھن کی دیکسباراک زیاتر ک

گیشتن سری قوژبنک، ئیسائیلییکان ڕژان نو باخانک. بیکوە 

ل دووەمین نھۆم » کمال عدوان«و تڕدەستان بسر ئپارتمانکی 

یش ل ششمین »ئبو یوسفی«ل سھمین و  »کمال ناسر« و

  نھۆمیان دادا.

ستکان ھیچ دەرەتانکیان بۆ رھرچۆنک ب سرکردەی تیرۆ

کیش پمابووەوە. کاتکانیانڕنپارتمانر ئسکان بدان، دا ەشووتوان

سربازەکان خراتر بوون. ل ماوەی  دەستیان گیشت چککانیان، بم

ئبو «دوو خولکدا، ھر س تیرۆرستک کوژران. ژنکی یک 
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یش پکرا. وھویدا جستی خۆی بکات قغانی مردەکی و ئ» یوسف

قوربانیکی دیک پیرەژنکی ئیتالی بوو ک ل نھۆمی زەمینی خوار 

دا دەژیا. کات گوی ل دەنگی تقکان دەب، دت دەرێ، »کمال عدوان«

ی لقدا دەکوژرێ.ئیدی تجدەکرێ و ل  

 یلوولی ڕەش ککانی ئنامگدا، کۆماندۆکان بکراسیۆنماوەی ئۆپل

 وتنرکردەکانیان بوون، کبی سی دۆجکمو چنز و لر مسل

و کوژراوەکانی خۆیان ھگرتنوە و ل  بردەستیان. ئینجا بریندار

ندەوە الی کناراوەک، ئو ترومبلکانیان بارکردن و ب خرا خۆیان گیا

  شونی ک بلم چووپکان چاوەڕیان دەکردن.

لسر کناراوەک، ھر شش "گشتیارە" مۆسادەکان بڕکوپکی و 

بڕیز تومبلکانیان ڕاگرت و سویجیشیان لسر بجھشتن. دوای 

 یک دوو ڕۆژ، کۆمپانیای بکردانی تومبلکان لڕی بانکی ئمریکان

  ئیکسپرسوە کریکی خۆیانیان پگیشت.

کداکان شتییر پشتی کسل ردراوەکزە ڕاسپوە و  206ھکیان گرتی

ئینجا برەو ئیسائیل بوونوە. ئۆپراسیۆنک ب تواوی سرکوتوو 

بوو. بارەگای سرەکی برەی میللی ڕزگاریخوازی فلستینی چیدی 

ئیلوولی ڕەشیش کوژران؛  وەک خۆی نمایوە، سرکردەکانی

  بوو.ی فرماندە »ئبو یوسف النجار«ا لنویشیاند

بم خۆ کۆماندۆکان نیاندەزانی، ھر پنجا گز لو الوەی خانووەکی 

سر شقامی ڕیو ڤردندا، علی حسن سالم ل ئپارتمانکی 

                                                           
206
 .یکرەکییس شتییست کبرەدا مل ،یکرەکییس شت ،وەی دایکئ :داکان  
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. بۆ ناپشچاودا ل شیرین خودا بوو. ئو ھر مشیشی ل میوان نبوو

ڕۆژی پاشتر کات مردنی ئبو یوسف ڕاگینرا، ئو لجگی 

  کوژراوەک بووە فرماندەی ئیلوولی ڕەش. 

ی ڕەشی دا. دوای کوژرانی ئو لبھاری گنجان مژدەی کۆتایی ئیلوو

ھمووی  ھموو سرکردان، ڕکخراوەک ھرگیز وەک خۆی لنھاتوە.

  ڕۆیشت تنیا یک کسیان مابووەوە.

✡✡✡ 

 وە لنجانھاری گن بالیی لنامانگو ببیبدا ئلئت ل

ئۆپراسیۆنکدا کوتن دەست، یارمتی مۆسادیان دا ئو تلیسمی 

دوو سای پشووتری ڕکخراوی ئیلوولی ڕەش ھبنی. ئوەش 

  گۆبندی جژنی فیتر بوو.

ل فۆکخانی دا، دوو گنج، دوو ژنی جوانی فرەنسی ١٩٧١ل ئپریلی 

لۆدی ئیسائیلی دابزین و ھویاندا ب پاسپۆرتی ساختی فرەنسی 

نکدا ڕەت بن. ئاسایشی ابنو پۆلیسی کۆچبرانی فۆکخ

فۆکخانش پشتر ھۆشدارینامی سبارەت ب گیشتنی ئوان 

پدرابوو. ئیدی کیژەکان بردران ژوورکی البال و لالین پۆلیسکی ژن 

یری ئاشکرا و ئکی سشت کندران. پشکنینکی شاباک پشکرەژنفس

 رەوەشیان، دوو جاران لت جلی ژنانوان و تی ئکرد: جلی ژنان

کشی جلکی ئاسایی قوڕستر بوو. ژن پۆلیسک بۆی دەرکوت، 

 کان بڕەنسییف کانی ئافرەتکی سپی ڕەنگکراون. ججلۆرە بۆی

راوەیکی تیر ھندرابن و پۆدرەی سپییان پدەچوو جلکان لنو گی

پوەب. کاتکیش جلکانیان ھوەشندران و لیک خشندران، بشکی 
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 ش لو پۆدرە سپییوەرین. زۆر لھییان لکزۆری پۆدرە سپیی

پاشپانی پوەکانیان دۆزرایوە. ب ھر دوو کیژەک نزیکی دوازدە 

ھگرتبوو، ک دەرچوو ماددە پالستیککی کیلۆگرام ل پۆدرە سپییکیان 

تقینوەی بھزە. ل سندووقکی پارچ پڕۆی لۆکیی (ل چشنی 

دایبیدا) ک لنو جانتای یکک ل کیژەکاندا بوو، پۆلیسک فتیلی 

  ی تدا دۆزیوە.ەگدانی تقینو

کیژی  ئیدی کیژەکان بۆ لکۆینوە بردران و دانیان پدا نا، ک خوشکن و

مادلین «و » نادیا«بزنسمانکی دەومندی مۆراکۆیین؛ ناوەکانیشیان 

ی. ئوان لالین پیاوک ل پاریسوە پیوەندییان پوەکراوە، »بردەلی

ھر بڕەوشتی سرچیانی خۆشیان قایلبوون ک ئو جۆرە پۆدرە 

  بقاچاغ بگینن ئیسائیل.

  اش کی دیکش لگڵ ئوەدای؟"پۆلیسی لکۆینوەکش لیپرسین: "ب

ئو دوای نیوەڕۆی، چندین ئفسری پۆلیس بسر ھوتلی 

یان دادا ل تلئبیب و جووتیکی فرەنسییان بناوەکانی » کۆمۆدۆر«

گرتن. کاتکیش نرەرەکی ڕادیۆی » ئدیت براولتر«و » پیرێ«

یان لکسردوو کی ڕاگر بار ھوەشاند، زمانک ھی یی فتیل

  دای پمی گریان.» پرێ براولتر«تقینوەیان تدا دۆزیوە. ئیدی 

 یشتگ کراسیۆنکراوی ئۆپنکی گومانلرماندەیبۆ ڕۆژی پاشتر، ف

شش سا بوو، ک  و ئیسائیل: ژنکی شۆخی فرەنسی تمن بیست

 ھگرتبوو. ناوە» فرانسین ئادەالین ماریا«پاسپۆرتکی بناوی 

ک پشتر لالی مۆساد وەک » ئڤلین بارگس«استقینکشی ڕ
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و پشتر ل  ستکی پیشمند ناسراوبوو، مارکسیستکی پڕگیررتیرۆ

  چندین پالماری تیرۆرستان ل ئورووپادا دەستی ھبووە. 

کاتکیش لالین پۆلیسوە لکۆینوەیان لگدا کرا، ئندامانی ئوەی 

می فیترئاسا، دانیان بوەدانا، ک بنیاز بوون ل ھڕەتی پیان دەگوترا تی

وەرزی گشتیاریدا نۆ ھوتلی سرەکی بتقننوە و تا بکرێ ھموو 

 کی کوشندە لش زەبرمدا بکوژن و بشتیارەکانیش تائیلی و گئیس

  ئیسائیل بدەن.

دەسک گو جوانکش بردران زیندان، بم ئو پیاوەی قورمیشی 

بوو، » محمد بودیا«کردەوەک بوو ھشتا دەستگیر نکرابوو. ئویش 

پیاوکی ڕووخۆشی جزائیری ک بڕوبری شانۆیک بوو ل فرەنسا 

» ھاید«و بڕز » د. جیکل«و ھر خۆشی تدا ئکتر بوو. دیسان 

ژیانی ل ند کرمکدابوو بۆ  پیاوی کلتور، ڕۆشنبیر و ھونحنگی مس

» ئیلین بارگر«دنی چاالکیی تاوانبارییکانی. ئو ددارەکی ڕووپۆشکر

بوو، دەستی لگڵ چندین گۆبندی ددارییوە تکڵ بوو ک ئاژانکانی 

  ـکیان لنابوو.»ڕیش شین -بلوبیرد«مۆساد ناوی 

لبن فرمانی جۆرج حبشی برەی میللی » بودیا«ل بنڕەتیشوە 

ساک دوای گرتنی تیمکی جژنی  بوو. ڕزگاریخوازی فلستیندا

فیتردا، ئو خۆی گیاندبووە ئیلوولی ڕەش و کرای سرۆکی 

ک » قادر کانو«ڕکخراوەک ل پاریس. ئو دەستی ھبوو ل کوشتنی 

ھوانرکی سووری بوو ل پاریس و گومانی ئوەی لکرا زانیاری بۆ 

ل ئۆپراسیۆنکانی  برپرسیش بوو» بودیا«مۆساد ببا. ھروەھا 

ئیلوولی ڕەش ل ئورووپا و نخشی بۆ پالماردانی سر ئۆردوگای 
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وەکانی ڕووسیاش دانابوو و جبجشی کرد. وگواستنوەی کۆچبرە ج

، بودیا زۆر باش وریا بوو، سایکردنیشی »ھامشاری«دوای لناوبردنی 

  ببووە کارکی زۆر سخت.

روەشنی مۆساد گیشتن پاریس و دا، دەستی زەب١٩٧٣ل ئایاری 

بدۆزنوە. ئوان ناو و ناوونیشانی یارە نوکی » بودیا«ھویاندا 

بودیایان ل البوو. ئاژانکان ب ئۆقرەوە لالی سووچکی ئو 

باخانیی یارەکی لدەژیا، چاوەڕوان بوون. لکۆتاییدا کس نیزانی 

انکدا کرد. بم بۆ ڕۆژی ل کوێ پیدا بوو خۆی ب باخ» بودیا«

پاشتر، کاتک زۆرینی ئاکنجییکانی باخانک بۆ چوونسر کاروباری 

 کنی شووانبوو لک نکو یشت، ئھکانیان جپارتمانخۆیان ئ

بجبن! تنھا دوای مانگکی نامراد، لو کاتی ئاژانکان سرنج و 

کی سیریان بۆ دەرکوت: ھموو تبینیکانیان بیک براورد کرد، شت

بیانیک، دوای ئوەی بودیا شوکی گرمونرمی لگڵ یارەکی 

 کخانبا ک دایسانو کو ئنورە لژی گکی درردەبرد، ژنسب

ب بیانیان جیدن. لکاتکدا ک ژنک کژە، ھندک جارانیش 

ان ھھنا: کابرا بھرە ئسمرە... لکۆتاییدا ئاژانکان متکی

ئکترییکی بکاردەھن، دیاربوو برلوەی باخانک چۆڵ بکا، 

.خدک ھخۆی وەک ژن  

بم ئستا، لبر چند ھۆیکوە ئو لسردانکردنی یارەکی 

 وەبوو، کسۆراخ ئ ونبوو. تاک ی لکینپوەستابوو، مۆسادیش شو

ژزەمینییوە دەچت شونی کۆبوونوەکانی ھموو بیانیک ب میترۆی 

سواری قیتار » تریۆمپفرا«لژر کۆتی » ئتۆلیدا«خۆی و ل وستگی 
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زۆر  دەب. وستگی میترۆریکش مبندی ئو قیتارانی ک بۆ

چۆ وشون دەڕۆن، ئاخر ب ملیۆن ل خکی ب قیتاری ژرزەمینیدا ھاتو

یان و ئاراستکانیان دەگۆڕن. باش لو دەکن و ھکانی قیتاری خۆ

شون گوڕدەم و سیخناخدا چۆن "پیاوکی ب ھزار دەموچاوی وەک 

  بودیا" دەدۆزرتوە؟"

بم خۆ چارەی دیکیان نبوو. ئاژانکانی مۆساد لسرتاسری 

دا ئاگادار کرانوە. سرچاوەکانی ئیسائیل ونکانی بودیایان ئورووپا

 ی دەروازە و شۆبۆ ھات و لن، ڕاڕەو، ھۆزل و سدا ستگکان وت

گیرابوو. ڕۆژک، دووان و سیان بسر ئو » ئیتۆلی«زەبالحکی 

ارەمدا، یکک ل وکارەدا تپڕی و ھیچ پیدانبوو. بم ل ڕۆژی چ

گۆڕا بوو  ىیان ب دەمامکدراوی بدیکرد، ھندک شک»بودیا«ئاژانکان 

شتاش ھم ھب کمجارەیان ئاژانخۆی دەکرد. ئ پیاوەک ر ل

 ل ی خۆی، ککلومبو تن یاندییدوایدا خشا تا گ ب روەک سایھ

نزیک ستاسیۆنی میترۆی ڕاگرتبوو. ئویش بدوای تومبلکیدا 

ڕوو دەس فۆسس سینت «ل ماک ل » بودیا«ڕۆیشت، بو شوە 

یارە نوکی ب. بۆ بیانییکی، دا مایوە، پدەچوو مای »برنارد

دا، بودیا ل تومبلکی خۆی نزیک ١٩٧٣ی حوزەیرانی ٢٩ڕۆژی 

کوتوە، جارێ ل دەرەوە چاوکی لکرد و پشکنی، سیری بن 

 کپشت سووکان ی کردەوە و لکشی کرد، ئینجا دوگمکبۆدی

چ کرد و دانیشت. ھر ئوەندە بوو تقینوەیک تومبلکی پارچپار

شی کوشت. بگورەی ڕاپۆرتی ئرووپییکان، زڤی زامیر »بودیا«

  ڕامسادی مۆساد ل سووچکی شقامک سیری تقینوەکی دەکرد.
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بم خۆ لو کاتدا سرانی مۆساد کاتی ئوەیان نبوو ب بۆنی 

سرکوتنکیان ئاھنگ بگن. ئاخر پیامکی بلزییان ل بارەگای 

ی »بن ئامنا«یوە بۆھات: پیککی تایبتی ئیلوولی ڕەش، سرەکی

ب » بن ئامنا«جزائیری نردرابوو ک علی حسن سالم ببین؛ 

گوڕئ شتیاریدا لکی نامۆی گرەو روویوەو بڕیر«پا پلیلیھام« ،

  شارکی پشوودانی گشتیاری نرویجی چووبوو.

✡✡✡ 

وەشنی کیدۆن لژر فرماندەیی یک دوو ڕۆژ دواتر، دەستی زەبر

دا گرت. کسیش ھیچی »لیلھامر«شونی خۆیان ل » مایک ھاراری«

لو شارە شاخاویی ئارامدا چی دەکا. » علی سالم«ندەزانی ئاخۆ 

چوون ملوانگی شارەک و » بن ئامانادا«یکمین تاقمیش ک بدوای 

خسار ڕۆژھتی ناوەڕاستوە بینیان کابرا پیوەندی ب پیاوکی ب ڕو

دەکا. س ئندامی تاقمک سیری ئو ونی ھیانگرتبوو کرد و بۆیان 

» سالم«بردەمیان بب س و دوو  ىدەرکوت ک ئو پیاوە

خۆیتی. ئوان گویان ل ھاوڕی چوارەمیان نگرت، چونک گوی لبوو 

گوتن شتکی نکردەی ک پیاوەک لگڵ خکی دیک قسی دەکرد، پی

.رویجی نازانزمانی ن المئاخر خۆ س ،ب المو پیاوە سئ  

ھرچی ئاژانکانی دیک بوون، ب تواوی ل ناسنامی کابرا دنیا بوون؛ 

ئیدی شونپی سالمیان ل شقامکانی لیلھماردا ھگرت و بینیشیان 

.دای نجی زگپکی گڵ ژنگل  

یشت دوا قۆناغی خۆی. ل ئیسائیلوە ئاژانی زیاتر ئۆپراسیۆنک گ

گیشتن ئوێ: زاڤی زامیریشیان لگدا بوو. خۆی لناوبردنی علی 
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 یلوولی ڕەش بوو، بۆیکشکاندنی ئنگاوی تدوایین ھ المزڤی «س

ویستی لو دوایین قۆناغدا بخۆی ئامادەب. دەست بکوژەکش » زامیر

» رۆلف باھر«، لگڵ »جۆناتان ئینگلبی«انی وەک کس بخۆڕاپرموەک

یش بشداری ئۆپراسیۆنک »دایڤد مۆالد«بوون. » جیرارد الفۆند«و 

نببوو. دەستی پشتگیریش تومبل و ژووری ھوتلیان بکرگرتبوو. 

 ستیان بھ ئاکنجیانی شارەک جوا دەستبک گوتیان کندھ

ر لو "گشتیار"انی ل شاری جموجۆکی نائاسایی کرد؛ ئاخر زۆ

لیلھمار ئامادەبوون، تومبلکانیان خرا ب ھموو ئاراستکان 

  دەرپڕین، ئمش دیمنکی ئاسایی نبوو ل ھاوینی شارەکدا.

 مموزی ٢١ل١٩٧٣ی تالمما دوای  دا، سسین ل کدووگیان و دۆست

 ردن" لبۆکان نی ھنو شومای بینینی فیلمی "لنت «سینکلی

دا بینی، ھاتندەر. جووتک سواری پاسک بوون ل شقامکی »ئیستوود

 کیان للومبوە تکپ م لڕێ. ب وتنک پ زین، ئینجا بئارام داب

 کدەستک بم چدا دا، بالڕ خۆیان ب کیدا بوو؛ جووتنیشت پت

  بواری ندا و چاردە گوللی لخای کرد.

  ازادە سوورەک مرد.ش

فرمانی ب پیاوەکانی کرد » مایک ھاراری«ئۆپراسیۆنک کۆتاییھات، 

دەستبج نرویج بجبلن. بپی ڕساک ب تواوی لسر شانۆی 

 یان لکسپیی لومبرەتا بکوژەکان توە: سدا کشانکردەوەک

ۆسلۆی ناوجرگی لیلھامر بجھشت، بیکمین گشت فینی ئ

پایتختوە دەرچوون. زۆرینی ئاژانکان و مایک ھاراریش دوای ئوان 

دەرچوون، تاقمکیان لدوای خۆیان بجھشت تا پرزیان خاون 
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 لوومبوە و تزنزراوەکان بگوپار کان بۆ ماوە و شتنبک

بکرگیراوەکانیش بگڕننوە. بم ڕکوتکی چاوەڕواننکراو ھموو 

تکی ھگایوە. ژنک ک ل نزیک تقلکردنک دەژیا، سرنجی ش

ڕەنگی سپی تومبلک و جۆرەکی ک پیژۆ بوو، دا بوەی تومبلی 

بکوژەک ب؛ پۆلیسیش بربستیان لسر ڕگی نوان لیلھامر و 

ئۆسلۆدا دانا، لووە ئفسرکی پۆلیس تومبلکی پیژۆی ڕەنگ سپی 

 رنجی ژمارەی بینی کو س ژنان دەچ یدەخوڕێ لک لسک

تومبلکی دا. بۆ ڕۆژی پاشتر کاتک تومبلک گیندراوە شونی 

لخواستنی تومبلک ل فۆکخانکدا، پۆلیس سرنشینانی 

 ی گرتن، ککلومبل«تبوون. » ماریانا گالدنیکۆف«و » دان ئاراب

یشت ھشتا دوو ئاژانی دیکش دەستگیر لکۆینوەک سرەنجام بوە گ

بوون. دوو ئاژانی » ئاڤراھام گمر«و » سلڤیا رافائیل«بکن، ئوانیش 

دیکش ل ھمان ڕۆژدا گیران. ئاربل و گالندیکۆف کوتن بن باری 

 ھرە نھنییکی ييلکۆینوەیکی چوپ. ئوانیش زانیار

راوەکان ل نرویج و ل ئورووپا، ئۆپراسیۆنک، ناوونیشانی ما پارز

ڕسا پردەپۆشکراوەکان، ژمارەی تلفۆنکان، شوەی کاری مۆسادیان 

ئاشکرا کرد. پۆلیسیش بسر ئپارتمانکیان ل ئۆسلۆ دادا لوێ 

 وت کروەھا بۆیان دەرکوە؛ ھیان دۆزیینامگک بئیگال «کۆم

ئیسائیلیش پیوەندی ب  ئفسری ئاسایشپارزی باوزخانی» یال

  مۆسادەوە ھی. کارەسات ئمما کارەسات.

بۆ رۆژی پاشتر، میدیا ھوای گرتنی ئاژانکانی ئیسائیلی بوکردەوە. 

 کی کوشندە بوو لش زەبرمیی مۆساددا درا.  ناوبانگئو شایست
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بم میدیا ھواکی دیکشی بوکردەوە، ک لوەی سروو جرگبتر 

  : ئو پیاوەی مۆساد کوشتبووی، ھ بوو.بوو

✡✡✡ 

ئو پیاوەی ل لیلھامردا کوژرا، علی حسن سالم نبوو. بکو 

ئحمد «کابرایکی مۆراکۆیی بوو ک بۆ کار ھاتبووە نرویج و ناویشی 

کژەکی » تۆریل«بوو. ئو ژنکی نرویجیشی ھبوو، » بوشکینی

  یان بوو.ھاوسری حفت مانگ بوو دووگ

 بوو. كئیدی سرھی وروژنر ل ھموو ئورووپا ھر باسی گۆبندە

ئاژان گیراوەکان دادگایی دەکرن و ھندکیشیان بۆ ماوەیکی 

ورودرژ زیندانی دەکرن. یککیش لوان سیلڤیا ڕافائیل بوو ک ود

رویجییکان ب شانازی و ڕوخسارە خاندانییکی ن سرنجی

. دادگاییکردنی خانمک بووە مایی شتکی چاوەڕواننکراو: ڕاکشابوو

ئو کوت داوی خۆشویستی پارزەرە نرویجییکی، دوای 

ئازادکردنیشی مارەی کرد و ب یکوە ژیانکی خۆشیان بسربرد تا 

  مرد. 207دا ب نخۆشی تیراوە٢٠٠٥ئو کاتی ل دیسمبری 

ەبوای مۆساد مای خۆی پاک بکاتوە، دوای کتن گورەکی للیھامر، د

بکوتوە و  روڕسای پیالنگی بگۆڕێ، لما پارزراوەکان دو

اییکی نوی پیوەندی ڕابچن... دەبوای برپرسیارتی مرگی ڕ

دۆالر بدەن  400.000یش ل ئستۆ بگرن و بی »ئحمد بوشیک«
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  تیراوە: شرپنج، سندان، سرەتان. 
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ی و نمریی و يئفسانماباتکی. بم ل ھمووی پۆلکتر، ناوی 

  زابوویی مۆساد شوا.

کرد دەستبج دەستبرداری » زڤی زامیر«مایریش فرمانی ب  گۆدا

ئۆپراسیۆنی تۆی خودا ب. بم خۆ ھر زوو شکستک لچند 

 وە. لوتدەکر درامای زیاتری لوە ھكردا، ٦ڕوویی ئۆکتۆب

کی سرششکرەکانی میسر و سوریا ھر لیان کردە سرسامان

  ئیسائیل. شڕی یوم کیپور ھگیرسا. (بوان بندی چواردەمین.)

✡✡✡  

  دوو ساڵ تپڕین.

دا، خانوادەیکی بیروتی ١٩٧٥ل ئوارە درەنگکی خۆشی بھاری 

میوانداری جوانترین جوانژنی ئم سر زەمینیان کرد. ب دنیاییوە 

ناوەی بوو، ھروەک چۆن چوار ساڵ شایستی ئو ناز» جورجینا ڕزق«

ب » میامی«پشتر ل کبرکیکی جوان و قشنگی سر کناراوی 

شاجوانی جیھان ھبژردرا. ئو جوان ناوازەیی لوبنان ناسراو بوو، 

  پاداشتیش کرا، گڕا و سوڕا سرکردەکانی دنیای بینین.

ەک سوپرمۆدل و با بگڕینوە لوبنان، لوێ کارنامیکی بھاوتای و

  خاوەنی بۆتیکی ڕکپۆشی ڕۆنا.

ئو ئوارە درەنگی ئوێ ڕۆژێ، ل مای برادەرەکانی خۆی، پیاوکی 

گنجی قۆز و کشخی ڕووگشی بینی. زۆری پنچوو کوت داوی 

 وە. دوو ساڵ دواتر و لویستی کوڕە قۆزەکی حوزەیرانی ٨خۆش
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علی حسن «ش خودی ەکردا شووی پکرد. زاوا بختوە١٩٧٧

المبوو.» س  

ش لو یک دوو سانی دواییدا باش برزبووەوە. ل »علی«کارنامی 

دا، ئیلوولی ڕەش وەک بی ل بوون وەستا. بم ١٩٧٣کۆتایی 

سرباری ڕووخانی ڕکخراوەک، سالم بووە دەستڕاستی یاسر 

ش لگۆڕدا بوو ک عرەفات و "کوڕە بتبنییکی"؛ بندوباوی ئوە

علی سالم ب جگرەوەی عرەفات دادەندرێ ل ڕکخراوی 

  ڕزگاریخوازی فلستیندا.

دوای کوتنی ڕکخراوی ئیلوولی ڕەش، بووە سرۆکی ھزی حڤدە، 

ک برپرسیاربوو ل ئاسایشپارزی سرانی الفتح و ھموو کودەتا 

اوەری عڕەفات بوو. نائاساییکان. سالم ل سفری نیویۆرکدا ی

یش چووە نو کۆبوونوەی کۆمی گشتی ڕکخراوی نتوە تعرەفا

ھگرتبوو و دەمانچشی  یکگرتووەکان ک بدەستکی چ زەیتوونکی

لبر پشتدا بوو. سالمش ل تنیشت عرەفات دەڕۆیشت، کاتک ئو 

ھانی دواتر چووە مۆسکۆ لوێ سرکردە ھرە دەستدارەکانی جی

شوە »سی ئای ئی«بینین. بۆ مایی سرسامی ئیسائیل، لالین 

  دەکرا.  پشی پشی بۆ

 208ل سایی چاودریکی گورەتریشوە، ئاژانسی ھواگری ناوەندی

 ی لو ڕۆبکا ل "پاشخانی "شازادە سوورەک یاریدابوو چاوپۆشی لب
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  تی، واتیکورتکراوەی ناوەک کانی دەزگاکپیت چونک ،یست دەزگای سی ئای ئبم

Central Intelligence Agency  )CIA.(  
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ات ئمریکییکان ل کوشتارگی میونخ، ل لناوبردن دڕندانکی دیپلۆم

، ئو ڕاستیی سادەیی، ک رید ک خۆی داڕژەری سرەکی بووەمد

لبکن بیخن  اەھعلی سالم یکک ل تیرۆرست دژوارەکانی جیھان و

ڕیزی ھوادزەکانی خۆیان. سی ئای ئی ھیوای لسر ئوە ھچنی 

ندییکانی بوو، بکو سالم ببت خزمتکارکی دسۆزی برژەوە

کات » سالم«ک قایلبوو بوەی دەزگئمریکا. لسرکی دیکشوە، 

پشوویکی دوورودرژ لگڵ جۆرجینا ل ھاوای بسر ببا و ھموو 

.ی بر گیرفانی سی ئای ئسکانیش لرجییخ  

 شوەی ژیانی سالم گۆڕابوو، برادەرەکانیشی خریکبوو باوەڕ بوە

ی ئو دژوار نیی. بم ئو بخۆی وای ھست بکن، ک چیدی ژیان

دەکرد، ڕۆژەکانی ژیانی ئو لتواوبوون دان. ئو ل باسی مردنی خۆی 

ندەبیوە. "ئز دەزانم،" وای ب ھوانران دەگوت: "کی چارەنووسم 

  مۆری لدەدرێ و کی کۆتاییم پ دێ. کسیش ناتوان قوتارم بکا."

  ، مۆرک ل چارەنووسی سالم بدا.ووئیسائیلیش بیاری داب

✡✡✡  

ھر لو کاتی ئیلوولی ڕەش داڕما، گۆڕانکاری زۆر ل ئیسائیلدا 

 .کایداھاتنر ڕۆیشت؛  گۆگرەوەشی دەستی »ئیسحاق ڕابین«مایی ج

ھات سر تختی » مناحیم بگن«لکار کیشایوە؛ سروەزیرکی نوێ، 

ئیسحاق «ی خۆی نما و ژەنڕاڵ ل پۆستک» زڤی زامیر«دەست. 

، فرماندەی پشووی ھرمی باکوور لجی ئو بووە »(ھاکا) ھۆفی

. تیرۆری فلستینی دژی ئیسائیلی بشوەیکی پچپچ ڕامساد

 ردەوام بوو. لک بۆ ١٩٧٦بیۆکاندنی فدا، ف»بنتندا و » ئئۆگ ل
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ارکردنی بارمتکان ل ب ئنجامگیاندنی ئۆپراسیۆنکی بوری ڕزگ

کی پزن ھیارەت ماتکال«ەشووتوانان و ڕالیس .« یشدا، ١٩٧٨ل

تیرۆرستکانی فتح، ل ئیسائیل دابزین و پاسکی مدەنیان ڕفاند و 

، ل دەرەوەی شار ل ڕی ڕگبرەو تلئبیب لیانخوڕی. لسر 

ەکاندا زاڵ بوون، بربستکوە وەستندران، ل کۆتاییشدا بسر ڕفنر

پنج سرنشینی مدەنییان کوشتن،  و بم دوای ئوەی ڕفنرەکان سی

ژن و پیاو و مندا مدەنییکان ب شوەیکی دڕندان ب پالمارکی 

  دڕندانی تیررۆستان لنو خاکی ئیسائیلدا کوژران. 

دەستی بک کھیچ تیرۆرست ناب ستی وابوو کگنیش ھناحیم بم 

ی بژی. ل کۆتایی حفتاکاندا دیسان ناوی شتخون سوور ب، ب ئا

  سالم کوتوە سرتۆپی لیستی تۆستنکان.

وە نکدەمامک ک بو رمۆسادئ تنییروت، توانی خۆی بگب درای

زشییی ک سالم لودا ڕاھنانکانی خۆی دەکرد. ڕۆژکیان، ریان وە

کنیینھ ئاژان ی  کاتالمرەو ساونا دەڕۆیشت لووتی دە لووتی سب

  ڕووتوقووت چقی.

ئم دۆزینوە وروژنرە بووە مایی مشتومکی گرم ل بنکی 

سرەکی مۆساددا. سالمیکی ڕووتوقوت ل یانیکی تندروستی 

زشی، نچیرکی ئاسان. لسرکی دیکشوە، ھر ھوک بۆ روە

 مایی کوشتنی مدەنییکانیش، بۆی نخشک کوشتنی ئو لوێ، دەبت

  ھوەشندرایوە.

  ھاتنی ئریکا ماری چامبرس.
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ئریکا خانـم ئینگلیزکی ست بوو، ژنکی سیر و بھز بوو، ئم چوار 

 کی لپارتمانیروت و ئب و ھاتمان ژیابوو. ئئا ی دوایی لسا

ڕیو «و » ڕیو ڤردون«نھۆمی ھشتمی باخانیکی سر سووچی 

یان لنابوو. »فینلۆپ«بکرگرت. دراوسکانی نازناوی » مدام کۆری

خاتوونک ب دراوسکانی گوتبوو، ک خۆبخشان کار بۆ ڕکخراوکی 

نودەوتی دەکا ک مشووری مندا ھژارەکان دەخوا. ھر بڕاستیش، 

اخیدا بیندرا؛ خانمک ل نخۆشخان و ئاژانکانی مشووری لشس

ھندک ھبوون دەیانگوت تنانت علی حسن سالمشی بینیوە. 

پدەچوو ژنک تواو تاکو تنیا ب. بردەوام پرشوبو، جل پڕپووت 

 وت و خواردنی دەدایکان دەردەکقامر شسبوو، زۆر جارانیش ل

پشیل بوو ل ی پکپارتمانکان؛ دەگوترا ئخاوەن ب پشیل ی ب

خاوەن. ھروەھا ئو خولیای نیگارکشانیشی ھبوو، بم ئوانی 

 ب کندی ژنھرەمب یشتن کدەگرا تیان دەبینی، خکتابلۆی خانم

  سنوور بوو. 

بم لپاڵ نیگارکشانی دیمنی سروشتی لوبنانی، ئوەی ھر بڕاستی 

چوون  و تنشا، ڕگی ھای ڕادەک»ئریکا ماری چامبرس«سرنجی 

جنجاکی شقامی خوارووی خۆی بوو، زۆر وردتریش، ڕەوی 

ڕۆژانی ئو دوو تومبلی ژر پنجرەی ئپارتمانکی بوو: 

شفرۆلت ستشنکی بۆرە ک ھمیش جبکی الندرۆڤری بدواوە بوو. 

ب بکارھنانی کۆدەوە، ھمیش ئریکا کات و ئاراستی جووی 

انی تۆماردەکرد. ھموو سپدەیک ئوان ل گڕەکی تومبلک

دا »مدام کوری«و شقامی » ڤردون«وە دەھاتن، ب »سنۆبرا«

شۆڕدەبوونوە، برەو باشوور تا بنکی سرەکی الفتح؛ بۆ خواردنی 
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نیوەڕۆش دەھاتنوە، سرەتای ئوارەش دەردەکوتنوە و دیسان برەو 

  بنکی سرەکی فتح دەچوونوە.

یرکردنی تومبلکان ب دووربین، ئریکا علی حسن سالمی س

ناسییوە ک لسر کورسی پشتوەی شڤرۆلتک لنوان دوو کوڕی 

چکداردا دانیشتبوو؛ چندین تیرۆرستی چکداری دیکش بسواری 

  الندرۆڤرەک بدوایوە بوون.

ن نیاندەتوانی دەکرێ پاسوانکان، سالم بیپارزن، بم خۆ ئوا

لدەست بدترین دوژمنی ئاژانکی نھنی دەربازی بکن، ک ڕۆتین بوو. 

المنابوو، ژیانی سی ھکی جۆرجینا جوانو کاتگیری  لکی جڕەوت

دا جگیر »سنوبرا«وەرگرتبوو: ئو بخۆی و ھاوسرەکی ل گڕەکی 

موو ببوو، وەک ھر کارمندکیش دەیویست بچت سر ئیش، ھ

بیانیکیش لھمان کاتدا دەڕۆیشت، بۆ نانی نیوەڕۆ و ھندک پشوو 

دەگڕایوە ماڵ، دوای چاوگرمکردنکیش دیسان دەگڕایوە سرکار. 

بوەی ھگیز  ئو بنما سادەکانی چاالکی نھنییانی پشتگوێ خستبوو:

ن پرە ب خووی ئاسایی ندەی، ھرگیز بۆ ماوەیکی دوورودرژ لھما

ناوونیشاندا نمنیتوە، ھرگیز ھمان ناسنام دووجار بکارنھنیتوە، 

  ھرگیز لھمان کاتی ڕۆژدا گشت نکی.

 ر«دا، ١٩٧٩ی ینایری ١٨لر سکراڤپیت« یشتریتانی گکی بشتیارگ ،

دابزی و تومبلکی شینی گۆلف » میدیترین«بیروت و ل ھوتلی 

بکرگرت. ل ھمان ڕۆژیشدا » لینکار«ژانسی ڤۆلکسواگنی لالی ئا

ڕۆیال «، گشتیاری کندی بینی، ک ل ھوتلی »ڕۆنالد کۆلبرگ«

دابزی بوو، ئویش تومبلکی سیمکا کرایسلری ل ھمان » گاردن
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یش کسک »کۆلبرگ«ئاژانسی بکردانی تومبلدا، بکرگرتبوو. 

ر. کیاری سھمی ئو ئاژانس زیات» داڤید مۆالد«نبوو ل خودی 

بھڕمنی بکردانی تومبل ل ڕۆژی دواتردا چووە نووسینگی 

بوو، ئویش داوای تومبلکی » ئریکا چامبرس«ئاژانسک، ئویش 

کرد بۆ "گشتک بۆ ناو چیاکان". خانمک تومبلکی داتسونی بکرێ 

  گرت و ھنای ل نزیک ماکی خۆی ڕاگرت.

ی ئکناراوە چۆک ائیلی لژی ئیسکھاومی موشلب وە، سو ش

نزیکبوونوە و لسر لم تڕەک بکی » جونیح«بیروت، ل بندەری 

زۆری تقمنییان جھشت. کۆلبرگ و سکرایڤر لوێ بوون، ئوانیش 

  ماددە تقینوەکانیان ل ڤۆلکسواگنک بارکرد.

  ر ٢١لما و ی ینایردا، پیتی خۆی نکلھوت ر لسکرایڤ

ڤۆلکسواگنکی برەو ریو ڤردن لخوڕی و لبرانبر پنجرەی ئریکا 

چمبرسی ڕاگرت. ئینجا تاکسیکی گرت و برەو فۆکخان ڕۆیشت 

لوشوە بۆ قوبرس. ڕۆنالد کۆلبرگیش حیساب و کتابی لگڵ 

  ی ل جونیح ڕۆیشت.ھوتلکی خۆی کرد و برەو ھوتلی مۆنتمارتر

ل سعات چوار و پنج دەقی دوای نیوەڕۆدا، وەک ھموو جارک، 

علی حسن سالم سواری شۆڤرلۆتکی خۆی بووەوە. 

 و کاروانبوون ئیدی ب رەککانیشی سواری الندرۆڤوانپاس

 کان بلومبیانخوڕی. ترەکی الفتح لرەو بارەگای سب یبچکۆالن

یشدا »ڕیو ڤردن«دا دا شۆڕبوونوە ل »و مدام کورییڕ«جادەی 

  بایاندایوە.
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» ئریکا جامبرس«ل نھۆمی ھژدەھموە ل گۆشیکی باخانکدا، 

یش لتنیشتی »مۆالد«چاوەڕی نزیکبوونوەی ئوانی دەکرد. 

  وەستابوو، کۆنتۆلی ئامرکی لدەست بوو.

 ڤۆلکسواگن سووکی ل ب کلۆتدا شۆڤرو ساتڕی. لپت کشین

مۆالد دوگمی کۆنترۆل دەستییکی داگرت. ڤۆلکسواگنک تقییوە، 

بووە یک تۆپ ئاگر. شۆڤرلۆتکشی ب گی مشخکی خۆی 

ھلوشی، ئاگری تبردا. پارچ ئاسن و شووش ل تومبلک بتوندی 

رچ شووش دەردەپڕین. پنجرەی ماکانی دراوس شکان و پا

ناک پارچی لشی ڕبوارک مبسر الڕیکدا دابارین. ب شوەکی سا

  ک بودا تپڕی وەک خاشاک بو نوەدا داباری. 

ئیدی تومبلی پۆلیس و ئمبیوالنس ب پلپروزێ خۆیان گیاندە ئوێ 

و کارمندانی تندروستیش لنو پارچ تومبل تکشکاوەکدا ترمی 

  ترمی دوو پاسوانک و ھی علی حسن سالمیان دەرھنا. شوفر،

ل دیمشقیش، تترک بروسکیکی بپلی گیاندە یاسر عرەفات، 

 کی دەکرد. بوەیتی کۆبوونرۆکایریدیاندا سلی مھوت وێ لل ک

 ر لکسدا خشاند و یکبرووسک رەفات چاوی بوە عتاساویی

  پمی گریانی دا.

ھر ھمان شو، بلمکی چووپ ک ل بلمکی موشکھگری 

ئیسائیلیوە دەرچووبوو، ل کناراوی جونیح لنگری گرت. ڕۆنالد و 

 کداکان ملرەو بوە بووی، لن دایرس و خۆیان فمبریکا چئ

ڕۆیشتن. یک دوو سعات دواتر گیشتنوە ئیسائیل. پۆلیسی لوبنانیش 
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بل بکرگیراوەکانی ئوانیان بڕاگیراوی لسر کناراوەک توم

  دۆزینوە، ک سویچیان ھر لسر بوو.

 کی مۆساد بوو، ژنی ئاژانقینرس ناوی ڕاستریکا ماری چامبئ

جویکی بریتانی، بر لوەی کۆچبکات ئیسائیل ل ئینگلستان و 

ندنی لماوەی خوئوسترالیادا دەژیا، ئیدی ل  ندرایزانکۆی عیبریدا ھ

ڕیزی مۆسادەوە. ئو گڕایوە ئیسائیل و دواتر کس گوی ل ناوی 

  نبووەوە.

  

✡✡✡  

ئمش کۆتایی داخوازییک بوو، کۆتایی ئۆپراسیۆنی تۆی خوداش 

  بوو.

  ئیلوولی ڕەش لنوبرا.

 وتک کراسیۆنوردەکاری ئۆپ ندێ لوە، ھندین ساڵ دوای ئچ

ل چاوپکوتنکی تلفزیۆنیدا پی » ئاھارۆن یاریڤ«شک. ژەنڕال برتی

مایری سروەزیری کردبوو: "تا بکرێ  گۆدالوەنا ک ئو ئامۆژگاری 

 ژمارەیکی زۆر ل سرانی ڕکخراوی ئیلوولی ڕەش بکوژێ." ئو دانی

بوەشدا نا، بو ڕاستیی سرسام بوو ک "ئۆپراسیۆنکی سربازی 

الیس بوو لورووپا بئ ک دوو کوشتن لیروت و یب زەکانمان لن ھ

بۆ ئوەی سرکردەکانی فتح، تیرۆرزمی ھندەرانیان بوەستنن. 

 وازە لو شنانی ئکارھبڕاستین ل مئ لماندیان ککانیش سگب

  کاتکی دیاریکراودا."
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ی لگڵ بم ئو گۆبندە ڕەش دوابشی سرسوڕھنر و بندەر

 نا. لائیلی ١٩٩٦خۆی ھنووسی ئیسل بن سیمۆب«دا، ڕۆژنامدانی« 

بانگھشتی برادەرکی بوو ب بۆنی ئاھنگکی خۆش ل ئۆرشلیم. ئو 

لوێ گنجکی فلستینی دخۆشی بینی، ک جلکی ڕکوپکی 

لبردابوو، ب ئینگلیزیکی ڕەوانیش قسی دەکرد. ئو خۆی وا ناساند 

 ک»المن سسلی حع«.ی  

گوتی: "ئوە ناوی ئو پیاوەی ک عقی داڕژەری » بن سیمۆن«

  نخشی کوشتارگی وەرزشوانانی ئیسائیلی بوو ل میونخ."

"ب، ئو باوکم بوو،" گنجک وا ھات وەم؛ "ئو ب دەستی مۆساد 

 و بندین ساڵ »ۆنمبن سی«کوژرا." ئوقماوی گوت، بۆ چڵ ی ئگل

 رەفات ھاتکی یاسر عکۆتاییدا وەک میوان ورووپا دەژیا، لئ دایکی ل

ئۆرشلیم. ئوەشی بۆ زیاد کرد: "من ھرگیز بوام ندەکرد، ک ڕۆژک 

ب ک لگڵ گنجکی ئیسائیلی ل ئاھنگک ل ئۆرشلیمدا سما بکم." 

کشتو وەسفی گر ىئگب ائیلدا کرد، کو ئیسنشوازی بمی پ

لکراوە و ئوەشی دەربی ک ئارەزوویتی یارمتی ئاشتبوونوەی 

  ئیسائیلی و فلستینییکان بدا.

"من سد ل سد پیاوی ئاشتییم،" سالمی گنج وا قسی کرد؛ "باوکم 

 نووکی دا. ھکگیانی خۆیشی نرخ ڕدا ژیا و بڕۆژگاری ش ل

ئاشتی نوان ئیسائیل و سردەمکی نوێ ھاتووە. ھیوادارم 

  فلستینییکان ببت گرنگرتین ڕووداو ل ژیانی ھر دوو گلکدا."
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  پاکیزە سوورییکان: بندی سزدە

 

 ری لمبی نۆڤووکژەکی گوژی ١٩٧١شکھاوکی مووشملدا، ب

بم ئیسائیلی لبر ئاستنگی شپۆلکانی دەریای سپی ناوەڕاستدا، ھر 

رەو و الدا دەھاتال و بویست بدا بوو، دەیو کاتوەش ل؛ ئ

کناراوەکانی سووریا تکان بدا. ل ئوارەوە بلمک، کشتیگلی خۆی 

ل بنکی حیفاوە جھشتبوو، ب دەم کناراوەکانی لوبناندا ڕۆیشتبوو، 

 ل کتاریک ڕەش ملی سووریا. بکئاویی مریشتبووە ھگ

دا تپڕی، لسر ئاراستی خۆی برەو »التاکیا«انکی بندەرە چراخ

 کی کراوەی چۆڵ و لناراوک کۆتایدا لردەوام بوو. لالی ژوور ب

 ١٣نزیک سنووری تورکیاوە لنگری گرت. کۆماندۆی دەریای فلۆتیالی 

ملر پشتی بسكل دانمی چووپیان فلک دوو بوتن و یدەرک 

 .و ئاوەکن  

کاتی ئامادەی دەرچوون بوون، دەرگی داخراوی کابینک کرایوە، لو 

وە لدەنییجلی م پیاو ب ک يسدانیمج دەر. ڕووخساریان بھاتن

داپۆشرابوو، لنو جانتا دژەئاوییکانیان ھیانگرتبوون، نرەری ڕادیۆ، 

پاسپۆرتی ساختکراو، کلوپلی کسیی و دەمانچی سوارکراویان 

و. بئوەی ھیچ وشیکیش گۆ بکن، خۆیان فدای نو بلم پبو

چووپک و برەو کنار لیانخوڕی. کۆماندۆکان باسی ناسنامکانیان 

نکرد، یان باسی ئو ھۆیشیان لنکردن ک بۆچی گیشتونت سووریا. 

 رسھ ،وەی ڕۆژ دابر لوە، بنزیکبوون نارەکک کیش لکات

 کدەنییرەو مب کملب و ب زیوەکو ئاوە تن دایخۆیان ف

کنارەک ڕۆیشتن. ئوان ھشتا نگیشتبوون لوارەک، لسر بردک 

خۆیان گرمۆ کرد تا لسر لمک بینیان کسک چاوەڕیان دەکا، ئینجا 
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ئو کم مترەش ملیان کرد و خۆیان گیاندە پیاوەکی سر لم. 

ی سردەستیان بوو، کۆدەکشی »جۆناتان«ستاوی ئوێ کابرای ڕاوە

بوو. ئو جلی وشکی بۆ برادەرە لسرما لرزیوەکان » پرۆسپر«

لگڵ خۆی ھنابوو و ھر لوێ خۆیان گۆڕی. ئینجا بردنی الی 

 کی نامۆش کشاری دابوو. کابرایک حنشو وێ لک، للومبت

پشتی سوکانک بوو، ئیدی پدەچوو مۆسادکی خۆجی ئوێ ب، ل

ی سوریا لرەو شاڕدا و ب کلومبت ک دوو يسلفی لخوڕی. ی

  سعات دواتر گیشتن دیمشق.

رودرژ، ھسان و ول دیمشقیش الیان دای ھوتلک. دوای خوکی دو

ون نو پایتخت تا شارەزای شارەک ببن. ئوان ھر وبیکوە چ

موویان کۆماندۆی پنگی فلۆتیالی ھمی جش ١٣شوی گنووکبوون، ھ

 ئاژانی مۆساد، لگژیاندا ڕ رکیان لوەشدا بوون نائاسایترین ئی ئ

  یشیان لنودا بوو.»داڤید مۆالد«ڕایی بکن. 

ھر یک دوو ھفت پشتر ل بنکی سرەکی مۆساددا نخشی 

» مایک ھاراری«ی ڕامساد؛ »زڤی زامیر«ئۆپراسیۆنکیان داڕژرابوو. 

و یک دوو برپرسی ھۆبکانی دیک، چوار کسی » کاساری«برپرسی 

حوت  و س و بیست و گنجیان بینین ک تمنیان لنوان بیست

 کدی بوون، لش برادەری نزیکی یکسر چوار کیدا بوون. ھسا

چندین ئۆپراسیۆندا بشدارییان کردبوو، لھاتووی کۆماندۆی 

یک کردبوو. ھر بلگڵ مشقی مۆساددا تکڵ  دەریاوانی

ھمووشیان ل باکووری ئفریقیا لدایک ببوون، فرەنسی و عرەبیكی 

خۆیانیان  ب روەک مافیای سیسیلیا بوان ھیان دەزانی. ئوگۆگر

  زامیریش پوختی شتکی بۆ باسکردن.». کۆسا نۆسترا«دەگوت 
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یاوە ھات. پیامک ل سرکردەکانی دوو ساڵ پشتر، پیامک ل سوور

ئو کۆمگا جووە خۆجیی ئووە ھاتبوو، ک تا دەھات کم 

ک ل » حافز ئلئسد«دەبوونوە. ڕژمی ئاوتۆکراسی سرۆک 

وە دەستی گرتبووە دەست، جووە خۆوەتیکانی ڕاودەنا و ١٩٧٠

مابووەوە  دەیچوساندەوە. زۆریان خۆیان گیاندە ھندەران، ئوەی

لنو کۆمگیکی بچکۆلی کۆندا مایوە. گنجکان و پیاوە 

ن لدوای خۆیان اتوانادارەکان توانیان ل سووریا ڕابکن، کیژەکانی

جدەھ، ک ھیچ ھیوایکیان ل دۆزینوەی ھاوسردا بۆ نمابووەوە. 

  باشترین دەرەتانیشیان ھتن بوو بۆ ئیسائیل.

ی گوت، ھندێ ل کچکان »کۆسا نۆسترا«تی وەک زامیر ب دەس

ھویاندا ل ڕگی لوبنان و بھۆی برتیلدان ب قاچاخچیان، لوێ 

ھبن. ھندکیان گیران، لیان درا، ئشکنجدران تنانت بر گوللش 

دران. کمکیشیان توانیان خۆیان بگینن بیروت. ھمووشیان 

ل پایتختکی لوبناندا ھی. مۆسادە  ناوونیشانی مای پارزراویان

چاویان لدەبن، تا دەرفتیان دەب و دەیانگینن  ێخۆجیکانی ئو

  ئیسائیل.

دا، بلمکی موشکھاوژی ئیسائیلی ل ١٩٧٠شوکیان ل زستانی 

ی باکوری بیروت نزیک دەبتوە، ئاخر ماسیگرکی »جونیح«بندەری 

  ھتووی سووریایی ھنابوون. خۆجی دوازدە کچی جووی

کاپتنی بلم ئیسائیلیک گورگکی درینی دەریابوو، سر ب ھزی 

 ر لل ئاڤراھام (زابو) بن زییڤ. بناوی کۆلۆنش بوو بواسغ

ئۆپراسیۆنک، خۆی و پیاوەکانی مشقکی چوپیان لسر دابزین 

یان نایابان بوو، لسر ھر بنکیکی دەریایی کردبوو. مشقک

ب » زابو«گواستنوەی کیژەکانیش ب ئاسانی و کارایی بڕوە چوو. 



400 
 

پیاوەکانی پتۆی بۆ کچ تۆقیو و ھلرزیوەکان ھدا و سندەویچ و 

قاوەی پدان ئینجا برەو حیفا لیخوڕی. ئو ل سعات چواری 

و، لرسامی ئی سچی بۆ مایک ،وە جیشتوە گیانییر بس

مایری  گۆداشۆستی لنگرگایک بیچمی شیرین و ناسراوی 

سروەزیری بینی، ک لگڵ سوپاساالری ھزی برگری ئیسائیل 

ژەنڕال حایم بارلیف و جگرەکی ژەنڕال دادۆ ئلیازەر ل چاوەڕوانیدا 

مایر ئاھنگکی خنجیالنی بۆ کچ سووریکان ڕکخست  گۆدابوون. 

ی دواتریش،  تبووەوو کماوەی سا کانیان. لبن «بن باندۆری چیرۆک

یک دوو ئۆپراسیۆنی دیکی » ئامنۆن گرون«و جگرەوەکی » زییڤ

ھاوچشنیان ئنجام دابوون و کیژە جوولکی زیاتریان ل لوبنانوە 

لوبنان کارکی زۆر  -گیاندبوون ئیسائیل. بم بینی سنوری سووریا

قاچاخچی و ماسیگرە عرەبکانیش جگی بقای مترسیدار بوو، 

بیاریدا، دەب ھموو کیژە بجماوەکانی  مایر گۆدا. ئوسا 209نبوون

  سووریا بھندرنوە ئیسائیل.

✡✡✡  

دا، ڕووی قسی کردە »کۆسا نۆسترا«ل کۆبونوەکی زامیر لگڵ 

ڕزگار بک و کیژانئ وە دەبیگوتن: "ئر چوارییان و پوەش ھن. ئ

".تانکرکئ  

ری کۆنفرانسکاندا دەمتقیکی گرم برپابوو. ئاخر یک ل ول ژو

 م کارە دەب؟ ئکاری مۆساد ب می ئتۆ ب پیاوەکان پرسی، باش

بخرت ئستۆی ئاژانسی جووەکان. یککی دیکش ب تووڕەییوە 
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، 210پلک پناوێ نسک نیی ل جۆریائوەی بۆ زیادکرد، خۆ مۆساد ئاژ

ئاخر ناب ژیانی ئفسرەکانی خۆی بخان مترسی ل دڕندەترین و 

دەقترین وتی عرەبیدا، ئمش ھر لپناوی ئوەی لوە دنیا 

ببنوە، چند کیژە پاکیزەیکی جوو، بمراد نبن و زاوایان بۆ 

  بدۆزرتوە. 

ڕزگارکردنی  ڕامسادەک خۆی تک ندا. ئو ھر لسر ئوە بوو،

کۆمگ جووەکان ل وت دوژمنکاندا، ھر لسرەتاوە ئرکی مۆساد 

  بووە.

ی لندرا ک ب زمانی عیبری »سمیچا«ئۆپراسیۆنکش کۆدەناوی 

  واتای لف دەدا.

✡✡✡  

لسر خاکی سوریا » کۆسا نۆسترا«ڕۆژک دوای ئوەی دەستی 

ان بنو شقامکانی دیمشقدا دابزین، بوابخۆبوونیان سلمندرا. ئو

دەپشکنی و  ندەڕۆیشتن و ب زمانی فرەنسی دەدوان. دەوروبری خۆیا

ھواگریی ترسناککی  دەزگدنیابوونوە لوەی لالین موخابرات، 

سووریاوە سووس ناکرن. پاشان بۆ ئوارەی ھمان ڕۆژ بنو بازاڕە 

یان کرد و لشقدا پیاسی دیمدووکانی ڕازاوەک وێ خۆیان ب

» کالودی (ئیمانۆئل ئاللۆن)«و » پرۆسپر«زنگریکدا کرد. 

، ب فرەنسی قسیان دەکرد، لو ھگ و وەرگر دەکردزەکیان 
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کاتدا دوکاندارەک برەو ڕوویان ھات و ب چرپیکوە پیگوتن: "ئوە 

  )، وای؟"(ب عیبری وات خکی خۆمانن» بانی ئامینون«خزمانی 

 وا لوە، ئنر وا ئاسان بناسرگکانیش تاسان. ئاخر ئئاژان

مترسیکی دژواردان. ئیدی خۆیان ل سرنجکی دووکاندارەک نبان 

  و خرا چووندەر و لنو حشاماتی خكیدا ون بوون. 211کرد

ھوای دەرفتی ھتن ل سوریا و گیشتن ئیسائیل لنو کچکانی 

وبووەوە. کۆمی جوودا بفانی«گکان دواتر » سارا غکچ ل کی

بم جۆرە دوا: "ڕەوشکمان ل سووریا زۆر خراپ بوو. ئم لبن 

فشاردا بووین تا شوو بکین، بم بک؟ ئاخر خۆ کس نمابووەوە. 

ئم زۆر چیرۆک و بندوباومان دەبیست، بیرۆککش مشکی ئمی 

تی جووەکان."داگرتبوو: دەی بگۆ ورە ئیسرائیل، دە ب  

ياپ یشتنی گنھ ک بر«مکان »: پرۆسپوارە درەنگ، کچیانی بۆ ئب

  ل کۆن تنگک ک زۆر ل ھوتلکتان دوور نی، چاوەڕوانتانن.

ک وادەک ھات، ھر بڕاستیش وابوو، کۆسا نۆسترا تومبلکی  

بک ااریککدا دۆزیوە، پشتی پیکبارھگری بچووکیان لسر جادە ت

ھنوانکی ب چادر بۆ دروستکرابوو. ئاژانکانیش پشتر ل ھوتلکانیان 

 نابوو. دوو لکانی خۆشیان ھگبکۆسا «دەرچووبوون و ھ

کان ل پشوەی تومبلک دانیشتن، دووەکانی دیکش ل »نۆسترا

وون، تمنیان لنوان پشتوە؛ لژر بنمیچ چادرەکشدا حفت کچ ھب

پازدە تا بیست سای دابوو لگڵ کوڕکی مردمنداڵ. کۆسا نۆستراش 

سوورییان لسر بوو، سری خۆیان داپۆشیبوو ھر ب تنیا  212ھوری
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403 
 

کونی چاویان دیاربوو. ئوان دەیانزانی ک لسر شاڕیکانی سووریادا، 

ن. بیاریاندا ئگر زۆر جاران پۆلیس و سوپا بربست و بازگ دادەن

ھاتوو لالین پۆلیسوە ڕاگیران، پیان بن کوا ب تومبلکیان 

  کچکان دەگینن گشتکی میدانی قوتابخانی با بۆ ناو کگکان.

دەستی یارمتیی خۆجیک، ک تومبلکی بۆ دابینکردبوون، وەک 

و جووتیاندا بوو. ئگخوڕ لل کی دیکشتر کچپ ك کنشو شی ل

ئامادەکاری بۆ کرابوو، ھگرت و ئینجا برەو باکوور برەو 

لیخوڕی. ئوان گیشتن کناراوە چۆک؛ گنج » تڕتووس«

ری وجووەکان و ئاژانکان خۆیان لنو کۆیتکدا حشاردا. ل دو

ژی ھزی برگری ئیسائیلی کنارەکش بلمکی مووشکھاو

ر«دەکرد. ی چاوەڕپرۆسپ « کملکی بۆ بالیتی دەستی ئاماژەی ب

کرد و ب ڕادیۆش بانگی کردن. بلمی چووپ ک ل الین کۆماندۆکانی 

  کنارەک تی کرد. فۆلتیالوە لدەخوڕا، ڕگی خۆی برەو

و برادەرەکانی دەنگی تق ھات. » پۆسپر«ئمما ل ھیکوە، ل نزیک 

دا، بم ھرزوو دەرکوت ک نیشانی تقکان ئوانیش خۆیان پنا 

بی ک ب تق بکا؟ تۆ بی سوورییکان  لوان نگیرابوو. باش تۆ

سردەستی » گادی کرۆل«ھستیان ب بلم چووپک کردب؟ 

کۆماندۆی دەریایی برووسکی بۆ ئیسائیل لدا: "لسر کنارەک ئاژاوە 

و دەستم خۆ ئب ".یڕادیۆ بانگی ھ ویش بوەستا. ئوەستان ن

 وەی لبخوڕن، بۆ ئرەو باکوور لب کانی کرد کچووپ ملب

کنارکی دیکدا ک پشتر وەک جگرەوە دەستنیشان کرابوو. 

و پیاوەکانی کیژەکانیان گڕاندنوە نو تومبلک و برەو » پرۆسپر«

ن ب بلمکی دەریاوانی باکوور لیانخوڕی، جارکی دیک پیوەندیا

ئم جارەیان کنارەک ئارام بوو. کیژەکان و پیاوەکانی کۆسا  کردەوە.
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دا، ڕوخساری خۆیان  ننۆسترا دیتیان دەسمایان ل دەموچاوی خۆیا

دەمامک دا و چوون نو ئاوەک تا سرچۆکانیان ھات، لوشوە خۆیان 

کراوە بردیان؛ دوای فدای نو بلم چوپکان و برەو دەریای 

رژ و ب تاس لو ئاوە بگژەندا، لکۆتاییدا گیشتن ورودگشتکی دو

سر بلم موشکھاوژەک و ئینجا گیشتنوە سر خاکی ئیسائیل. 

ئاژانکان لنو بلمکدا چوون کابینیک و کیژەکانیش کابینکی 

ندرکنن کوا ئوان ل  دیک و فرمانیشیان پکرا ھرگیز قسیکی وا

سووریاوە ھتوون. ئاخر ئوان کسوکاریان ل دیمشق بجھشتبوو، 

 دایک و باوکیان ب یوانائیل بزانرێ، لیان بۆ ئیسکتنر ھگخۆ ئ

  گیانی خۆیان نرخکی بدەن.

دەستی یارمتیی خۆجیکش تومبلکی گیاندەوە دیمشق، بۆ 

  ۆپراسیۆنکی دیک ئامادە بکا.ئوەی خۆی بۆ ئ

بلم مووشکھاوژەکش بب ھیچ ڕووداوک گیشتوە حیفا. بم 

برلوەی کوڕەکان بۆ ئرکی داھاتوویان بڕێ بکا، مۆساد ھویدا 

بزان ئاخۆ شوی پشتر ک بوو لسر کنارەک تقی کرد. ھۆبی 

 کاندا چووەوە، شانر ڕاپۆرتسگری بواسووریا ھ نووستووەکانی ل

ب ئاگا ھنان، پیوەندی بسرچاوەی سوپاوە کرد، بم بھودە بوو. 

مزندەکان وا کوتنوە ک ڕووداوەک نخشیکی بۆسدانانوەیکی 

خراپ بووب لالین سربازە سوورییکان ل جویکی گومانلکراویان 

.دی کردبدا بو ئاوەکنل  

✡✡✡  

ل ڕی ئاسمانوە گیشتنوە دیمشق. » کۆسا نۆسترا«ک، بۆ جاری دی

ئوان لپاریسوە ھاتن، بۆ دەمامکیش خۆیان کردبووە خوندکاری 
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کانی سووریا ببینن. ئوان کاغز نئارکیۆلۆژی، ھاتبوون شونوارە کۆ

و بگنامی ساختیان پبوو، برکیشیان پی بلیتی میترۆ (قیتاری 

)، پارەوپوول، ڕەچتی قاوەخان و چشتخانکان و ژیرزەمینی پاریسی

ھندێ شتی دیک ک ناسنام خوازراوەیکیان نیشان دەدا. 

بگنامکانیشان ب کشبوو، کچی ھشتاش ھر پشۆکاو و گرژ 

دیاربوون؛ ئاخر ک نا موخابرات پردەیان لسر ھناداتوە؟ ئوان 

نگرفت ب بدا بخانۆکف چی لراندا ڕۆیشتن، کو پۆلیسی کۆچب

ھر ئارامیان ندەگرت. ئوان ل ئاپۆراکش تپڕین و گیشتنھۆی 

فۆکخان و ب الی دەستچپدا بایاندایوە ک چندین تاکسی 

ل چندین ھوتلی جیاجیادا دابزین. » کۆسا نۆسترا«لاوەستابوو. 

  کرد.کالودی ل ھیلتۆن دیمشق ناوی خۆی تۆمار 

مین شکم جارەیان، یریان برد، گرژ و  وئسشق بدیم ل ک

وروژنر بوو. ئاخر دەیانزانی، ئگر بگیرن، ئوا بختیان مۆری 

لدەدرێ: ئازار و ئشکنج و مرگکی سامناک چاوەڕیان دەکا. ئوان 

 ی کو گۆڕەپانئ کرد، بیانباتکیخۆج تییدەستی یارم داوایان ل

یان »ئلی کۆھن«یک دوو ساڵ پشتر سیخوڕە مزنکی ئیسائیل 

لسدارە دا. لو شون ڕاوەستان ک ترمی کۆھن ب قنارەوە کرابوو، 

لکاتکدا ئاپۆرای خکک دروشمیان دەکشا و مشتکۆیان 

، »کالودی«برزکردبووەوە، ئمش بۆ ئوان شتکی زۆربوو. 

و گڕایوە ھوتلکی؛ ئو ب باشی  ھاوڕکانی خۆی بجھشت

  ئزموونک ھژاندبووی.

تارمایی شوومکی ونی سای گۆرینی گۆڕەپانک ڕاوی نابوو، 

پخفکی بم خوی لنکوت. لھیکوە و ل نیوەی  چووە سر

شودا، گوی ل دەنگدەنگک بوو لپشت دەرگ، ئیدی دەمودەست زانی 
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ککلیل :وە بادرا. وەک بیری بۆ  چ باسککونی کیلۆنی دەرگ ل

چووبوو، کار تواوبوو. من دەب کسی داھاتووی ھواسراوی سر 

پتی سدارەی گۆڕەپانک بم. ئو خرا غاریدای الی دەرگ و ل کونی 

کوە سیری دەری کرد. بینی پیرەژن گشتیارکی ئمریکی دەرگکلیلی 

دەرگک بکاتوە. دوای چندین ھوی نزۆک،  بوو بھودە ھوی دەدا

لوێ ڕۆیی. تومز پیرەژنک زووتر ل ئسانسرەک دابزیوە و 

ی کرد جارکی دیک ل دایک تھس» کالودی«نھۆمکی ھ کردووە. 

  بۆتوە.

لکاتکدا چاوەڕبوو، گرووپی دادی کیژەکان ئامادەبن، ئوان بنو 

یاسیان کرد و چوون قاوەخان و چشتخانکان. شقامکانی دیمشقدا پ

گارسۆنکان پیان سیربوو ل گڕەکی فڕەنساویدا و لکاتی ژەم 

ھناندا ھر پدەکنین. تومز ئم ھی کالودی بوو: چند جارک 

تووڕە بوەی  لسر یک برادەرەکانی خۆی گرژ کردن، زۆریش گرژ و

ھندێ وش و نوکتشی ب زمانکی  ڕەوانبژان ب فرەنسی دەدوا،

  عیبی بازاڕی دەگوت.

» پرۆسپر«ئۆپراسیۆنک زۆر بڕکوپکی بڕوەچوو، تا ئو ڕۆژەی 

و برادەرەکانی بینیان کوا قباغیکی زۆری ھزی چکدار لسر 

 ن چونکبک نارەکر کسی لرچران سووان نئ .یھ نارەکک

بیاری دا » پرۆسپر«سرەوە ھبوو، ئینجا چاودریکی زۆری ب

  شونک بگۆڕێ.

"بۆ بۆ بیروت!" وای ب یارمتیدەرەکی گوت و برەو پایتختی لوبنان 

لیانخوڕی، ک سد کیلۆمتر دوور بوو. دوای ئوەی ل سنوور 

، »جونیح«پڕینوە و گیشتن لوبنان، پرۆسپر برەو ئاراستی 

ری بیروت ڕۆیشت ک زۆرینی دانیشتوانکانی ل بندەرەکی باکوو
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کریستیانکانن. ب ئوەی کات ب فیۆ بدا، بلمکی بکرگرت، 

وونکردەوە، ک بنیازە نزیکی کی مام ناوەندی، بۆ ماخۆیکشی ڕختی

پازدە میوان گشتکی خۆشی دەریایی وەک گشتکی لپ و 

ک لکی بکا، چونکنیان پرسامھۆژی  سبرادەرەکانی سا

لدایکبوونیتی. کات ک بلمک ڕککخرا و ئامادەبوو، ب کۆدەکی 

بروسکی بۆ برپرسکانی ل پاریس لدا کوا نخشکیان گۆڕاوە. 

  زۆری نبرد ب ھمان ڕگوە زانیارییکی وەرگرتوە.

وەڕا ھات، ھشقدیم ل کگرە بچوکبارھ لومبوە تو شروەک ئ

تومبلکی » کالودی«جاران ژن گنج جووەکانی ھگرتبوو. 

لدەخوڕی. تومبلک یک دوو کیلۆمتر ل سنووری لوبنانوە وەستا، 

بارە مرۆییکی داگرت. کچکان ب جانتای قوڕسیانوە ک ئاژانکانی 

 پ عات بندین سبۆ چ و تاریکییمۆساد یاوەریان دەکردن ب

بسر برداندا ھنگوتن تا لسنوری بازگک دەرباز بوون. ڕۆیشتن، 

ی ئودیوی گڕدوای ڕۆیشتن کنفتک، ئوان گیشتن سر 

سنوورەک و لگڵ کالودی یکیان گرتوە، ئینجا سواربوون و برەو 

 کختک سواری یدوای یک لوە یشویخوڕی. لیح لندەری جونب

ە وختک بۆ سایادی لدایکبووونک کوتگڕ و چوبوون، لکۆتاییدا ی

دەریای کراوە، لوشوە گواستیانوە سر پشتی بلمکی ھزی  نو

  دەریاوانی ئیسائیلی.

کۆسا نۆسترا ڕۆژی پاشتریان ل بیروت بردەسر، پیاس و بازاڕیان 

کرد. بۆ شوەکش ب ھمان ڕگی خۆیان گڕانوە دیمشق؛ یک دوو 

کیلۆمتر برلوەی بگنسر سنوور، س ل ئاژانکان دابزین و لنو 

کگ تاریککاندا ب دەوری بازگکدا سوڕانوە. کالودی ب شوەیکی 
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 ،گر ڕسگرتنی برادەرەکانی لھی و بکلومبڵ تگقانونی ل

  گڕایوە دیمشق.

  تلئبیب فین.  بۆ ڕۆژی پاشتر، ئوان برەو پاریس، لوشوە بۆ

دا کۆتایی ھات. ئمش دوای ئوەی ١٩٧٣ئۆپراسیۆنک ل ئپریلی 

مایر ھات بنکی دەریاوانی حیفا تا ب خۆی سوپاسی پرۆسپر،  گۆدا

کالودی و برادەرەکانی دیکی بکا لسر ئوەی ک کردیان. لنوان 

ی بیست دا، مۆساد و ھزی دەریاوانی نزیک١٩٧٣و  ١٩٧٠ئیلوولی 

 سووریاوە ل جووەکان ل نجنانی کچ و کوڕە گراسیۆنیان بۆ ھئۆپ

ڕی کناراوی تڕتوس و لوبنانوە ب ئنجام گیاند. سرجم 

 ١٢٠ئۆپراسیۆنکانیش سرکوتوو بوون، ھمووی بسر یکوە 

گنجییان گیاندەوە سر خاکی ئیسائیل. ئۆپراسیۆنکانیش بۆ ماوەی 

  ) ساڵ ب نھنی ھدرانوە.٣٠ (زیاتر ل

بوو. ئینجا ئندامکانی زیاتر تکڵ ب » کۆسا نۆسترا«ئمش کۆتایی 

 ،چاالکی ئاشتییان وەک بزنس، گشتیاری و خزمتی مدەنی بوون

بانگی  ی دیکی قورسجارکی دیک مۆساد بۆ ئۆپراسیۆنک مگر ھاتبا

  بکردبانایوە.

ڕی؛ ئپشتی » کالودی«مانۆئیل ئاللۆن ڕۆژگار ھات و تبانگھ

زەماوەندی خزمکی کرا. خزمکیشی بووککی پناساند، ئویش 

دەمودەست ناسییوە: کچک یکک لو پاکیزان بوو ک ب یارمتی ئو 

  ل بوککی پرسی: "خکی کوی؟"» کالودی«گیندرابووەوە وت. 

شتا ھستیکرد ھش ڕەنگی بزڕکا. ھنی کیژەکنھ ندی ببن سو ر ل

ب خندەوە پیگوت: » ئاللۆن«ھشتنوەی ڕابردووەکی دای. ئینجا 

  "ئرێ تۆ ل سووریاوە نھاتی؟ ل ڕی دەریاوە نبوو ھاتیی ئرە؟"
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ژنی بستزمان خریکبوو ل ھۆش خۆی بچ، ئینجا لپکوە 

نگیکی گرت، باوەشی توەرنا و ب جۆشوە ماچی کرد. م 213پیلی

  لوەھات: "ئوە تۆ بووی. تۆ منت لوێ دەرھنا!"

ئاللۆنیش دواتر گوتی: لو ساتدا، کارەکمان شایستی ھموو 

  سرچیک بوو، ک گرتبوومانبر."

                                                           
213
  پیل: شان. 
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  "دەکرێ ئمۆ تووشی شڕ بین!": بندی چاردە

 

 ری ٥لکی ١٩٧٣ی ئۆکتۆبوەدا، ئاژانکی نیوەشعات یس دا و ل

بوو، تلفۆنکی ل قاھیرەوە بۆ ھات. » دوبی«ک نازناوەکی مۆساد 

ئفسرکی پلبای دۆزەکان بوو، ل ماکی پارزراو ل » دوبی«

لندەن دەستبکار بوو. تلفۆنک بئندازە مایی ھدمگرتن بوو. ئاخر 

لو دیو ھک ھم گرنگترین و ھم نھنیترین ئاژانی مۆساد بوو، 

وونی ئو تنیا بۆ چند کسانکی ب ژمارە زۆر کم زانراو چونک ب

بوو. ئو ب "فریشت" (ل ھندێ ڕاپۆرتیشدا ب نازناوی "ڕەشاش" یان 

"ھۆتل") ناسرابوو. ئیدی فریشتک ل سر ھی تلفۆنکدا تنیا یک 

 ک دوو واژانو یم ئی گۆکردن، بکاند. » دوبی«دوو وشڕاچ

دەستبج زەنگی بۆ ناوەندی » دوبی«"کیمیاویی" بوو. ئینجا وشکش 

مۆساد ل ئیسائیل لدا و وش کۆدەدارەکی گیاند. ھر بزوویش 

، ڕامسادی »زڤی زامیر«پیام کۆدەدارەک ب گوی  ىلگڵ گیشتن

گوت: "من دەچم » فردی ئینی«یکسر ب برپرسی ستافکی خۆی 

  لندەن."

یزانی ھیچ کاتی وای نیی بفیۆی بدا. وش کۆدەدارەک ئاخر ئو دە

"کیمیاوی" لنو خۆیدا پیامکی شوومی ھگرتبوو: "ڕەچاوی ھرشکی 

  دەستبج بۆ سر ئیسائیل بکن."

ەوە چاوەڕی پالمارکی ١٩٦٧ئیسائیل ھر ل جنگی شش ڕۆژەی 

اککیان دراوس عرەبکانی دەکرد، چونک ڕووبرکی زۆر ل خ

لدەستدا بوو. نیمچ دوورگی سینا و کرتی غززە ل میسر، 

برزاییکانی جۆالن ل سووریا، بری ڕۆژئاوا و ئۆرشلیم ل ئوردن. 
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ئستاش ھزی برگری ئیسائیلی ل برزاییکانی جۆالن، ل کناراوی 

ڕۆژھتی نۆکندی سوس و ھروەھا ب درژایی ڕووباری ئوردن 

. دەوت عرەبییکانیش ھر شمشریان ڕادەوەشاند، بنی 214کوتالیدا

ک دوابدوای جنگی  215تۆکردنوەیان دەدا، بم ل شڕی داشۆراندا

شش ڕۆژە ھات، ئیسائیل دەستکی بای ھبوو. ھموو ئو ھونی 

 ئاشتی دەکرد، ب یان بکیوەی خاکی داگیرکراوە نوداوای گۆڕین

ییوە ل الین دەوت عرەبییکان ڕەتکرایوە. لو نوەندەشدا تووڕە

میسر، جمال عبدولناسر مردبوو،  ینکیسرۆک توند و وتار ئاگر

جگی گرتبووەوە، ئویش پیاوک بوو ل کاریزمایی » ئنوەر سادات«

کم بوو، بگورەی ڕاپۆرتی شارەزا ئیسائیلییکان پیاوکی الواز بوو، 

بکی نوێ لنگی بۆ جکلتی گرکردایوەی سبوو، ناتوانا بوو لاو ن

، سرکردایتی ئیسائیل »لیڤی ئشکۆل«بکا. دوای مردنی سروەزیری 

مایر، دەوتمدارکی ژنی بھز و بوابخۆ  گۆداکوت بن دەستی 

پاپشت  ی»مۆش دایان«بوو، ک وەزیرکی برگری ناوداریشی وەک 

دەبیندرا و ھستیشی پدەکرا ئاسایشی ئیسائیل ل دەستکی  بوو. وەک

  باشدا بوو.

یک دوو ھفت بر ل زەنگی تلفۆنک و لبن بارکی تواو نھنیدا، 

مایری ل نخشی پالنکی  گۆداشا حوسنی ئوردن ھات ئیسائیل و 

وە. پالماری میسری و سوورییکان بۆ سر ئیسائیل ئاگادار کردبووە

ئاخر حوسن ببووە ھاوپیمانکی نھنی ئیسائیل و کوتبووە 

. خانمی سروەزیریش زیاتر دا گۆدادانوستانکی چوپ لگڵ نردەی 

                                                           
214
  لیداکوتا: تدا جگیربوو. 

215
 .ست حرب االستنزافبم  



413 
 

مایریش  گۆداب ھبژاردنی ئایندە میلدار بوو، ھمتی حیزبکی 

".سدا ئارامندی سونۆک ک لموو شتدا بوو: "ھو دروشمر ئژل  

، پدەچوو ھیچ شتک »یوم کیپور«ھر ھژدە سعات بر ل  کچی

 .بس ئارام نندی سور نۆکسیش ھۆشداریی »زڤی زامیر«ل

بھند ھگرت. بگورەی ڕکاری پشوەخت، ب  فریشتکی زۆر

دندانی وش کۆدەدارک، دەبوای ھر کات ئاماژەیکی وای بۆ بھاتبا، تا 

  کات بگات لندەن و خودی ئاژانک ببین. بۆی بلوابا ب زووترین

 ندەن، کورسی خۆی گرت. لرەو لین بفشتمین گکر یسزامیر ل

 زۆر ل ریتانیا، کختی بی پایتکخانمی باشپارتمانی نھۆمی شئ

ـوە دوور نبوو، مۆساد ماکی پارزراوی »درۆشتر«ھوتلی 

ک مبست و داخواز ئامادەکرابوو: لدانابوو. ئو ماش تنیا بۆ ی

کۆبوونوە لگڵ فریشتک. ھر کاتکیش زڤی زامیر گیشت ئوێ، دە 

ئاژانی مۆساد ل دەوروبری باخانک بۆ چاودری بوەیان پکرا، تا 

ب و نوەک  سرۆککیان ل ئگری ھر ئاماژەیک ک ل قاھیرەوەڕا

گۆڕدا ب، بپارزن. سردەستی یکی پیالنکی گرتن یان ئازاردان ل

ی جنگاوەری درین بوو، ئو ئاژان »زڤی مالکین«پاراستنیش 

  ل ئرجنتین یارمتیدەر بوو.» ئایخمان«ئفسانیی ل گرتنی 

زامیر ب گرژی و وروژاویوە، ھموو ڕۆژەک ھر چاوەڕی 

ەھات، چونک ل فریشتکی دەکرد. دیاربوو ئو ئاژانی ل ئیتالیاوە د

قاھیرەوەڕا ھاتبوو، ل ڕۆما الیدابوو، ھکشی گۆڕیبوو، ئینجا ب ئوارە 

درەنگانکوە گیشت لندەن. ئوسا ھردوو پیاوەک ل سعات یازدەی 

  شوەوە ل ما پارزراوەکدا لگڵ یکدی دانیشتن.
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عا، ھی وات ڕۆژە پیرۆزەکی نوژ و دو - لو نوەشدا، یوم کیپور، 

بای بسر ئیسائیلدا کشابوو.  - بڕۆژوبوون و ھی لخۆشبوون

ھموو کاروبارک ڕاگیرابوو، تلفزیۆن و ڕادیۆ ل پخشی خۆیان 

وەستابوون، ھیچ تومبلک لسر ڕگوبان نبوون. یکیکی ژمارە 

  کم لسر سنوورەکانی دەوتی ئیسائیل بوون.

یش »دوبی«فریشتک دوو سعاتی خایاند.  کۆبوونوەی نوان زامیر و

ھموو وشیکی یاداشت کرد. نزیکی سعات یکی نیوەی شو بوو، 

فریشتکی بانگھشتی » دوبی«ونوەک کۆتاییپھات. ئینجا وکۆب

پارەی خۆجی دای. زامیریش  ١٠٠،٠٠٠ورکی دیک کرد، لوێ بی وژ

ئیسائیل. بم خۆ  ب خم و ترسوە بروسکیکی بپلی ناردە

 ی پکوە تا بروسکبینیسی ندا ککزخانوبا ی مۆساد لکئاژان

حوسی لدەستدا زەنگکی بۆ مای » زامیر«بنرێ. ل دواییدا 

لدا. تلفۆنی ماک ھنگیرا، کابرای سر ھکش » فردی ئنی«

ۆ گرنگترین پشووە ل پیگوت: "گورەم، ھیچ وەمک نیی. پموای ئم

  ئیسائیل."

"زەنگل لدەوە!" زامیر ب گرژیکوە وای پگوتوە. لکۆتاییدا 

تلفۆنک ھگیراو سرۆکی ستافک ھیگرت. دەنگکی بنیوە 

خواوو دەچوو. زامیریش پیگوت: "دەی جارێ بۆ تشتک ئاو بسر 

میری کرد و گڕایوە الی دەموچاوت داک." کاتکیش فردی ب گوی زا

" :ندەوە تا بینووسی بۆ خویو ڕستزامیر ئ ،کفۆنلکۆت ل مپانیاک

  کۆتایی ئمۆدا گربستک واژۆ دەکا."

ئینجا زامیر ئوەشی بۆ زیاد کرد: "ھر ئستا خۆت بگۆڕە، بۆ بنکی 

  سرەکی و ھموان بدار بکوە."
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زامیر ھسوڕا. زەنگی بۆ سرکردە ش بگورەی ڕنماییکانی »فردی«

پیامکشی بۆ ئوان بم وشان  سیاسی و سربازییکانی ئیسائیل لد.

".گیرسنگ ھۆ جمر ئوە: "دەکرێ ھپوخت دەکرای  

✡✡✡  

نووسیبووی لکۆتایدا » زامیر«کمک دوای ئوە، ئو بروسکیی 

ورییکان سر ل گیشت تلئبیب: "بگورەی پالنک، میسری و سو

ئنگۆرە ھرش دەکن. ئوان دەزانن ک ئمۆ ڕۆژی پشووە، 

باوەڕیشیان وای، ک دەتوانن بر ل تاریکداھاتن، ل دیوەکی ئم لسر 

نۆکندی سوس داببزن. ئو (فریشتک) لو باوەڕەدای، ک سادات 

ب و ناتوان پالمارەکی دوابخا چونک بنی ب سرانی عڕە

دەوتکان داوە، ئویش دەیوێ سۆزەکی تا دوا خاڵ بباتسر. 

سرچاوەکان مزندەی ئوە دەکن، سرباری دوودی ساداتیش، 

 کرشکردنتی ھدان،  ٩٩,٩دەرفوایو بوان لدە. ئس ل

سردەکون، ھر بۆی دەترسن ک زووتر ئاشکرای بکن، نبادا 

ی؛ ئمش دەبت ھۆی ئوەی ھندێ ل دەستوەردانی دەرەکی بت کا

ھاوکارەکانیان البدەن ک فشارەکان بھند ھدەگرن. ڕووسکانیش 

  بشداری ئو ئۆپراسیۆن ناکن."

ەک لالین ھمووان ب شتکی بنرخ ڕامسادڕاپۆرت دراماتیکیکی 

ئو پیاوە کۆک و بوابخۆبووەی » ئیلی زایرا«وەرنگیرا. ژەنڕال 

نگ »ئامان«رپرسی بكی جترسیھیچ م وە ھاتبوو کوای بب ،

رانیش لندێ ڕاپۆرتی نیگندە ھرچھ ،ئارادا نییرچاوە  لس

ھواگریکانوە ھاتبوون. ئو بوای وابوو، ئو ھز کۆکردنوە 

 کشنیا بت س، ھیچ نییی سوندەکفریکای نۆکی دیوی ئیینجاج

دانی بوەدا نا، ک لو » زایرا«سربازی. ھروەھا  ل مانۆرکی گورەی
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دەمتقیی لگڵ زامیردا کردی، ئو "ھیچ ڕوونکردنوەی" بۆ ئو 

نبوو (دواتر ئو یک ناوی گۆڕا و بوو ب یکی  ٨٠٨ڕاپۆرتی یکی 

ک یکیکی گوھخر و چاودریکاری دامزراوی ھزی  ٨٢٠٠

رگری ئیسئیلی بوو) باب ربازییژکارە سزانی ڕاووەی ئاخۆ بۆچی خ

 ب کگومان دوکن، بدەھسووریا و میسر ج لپکان بڕووسیی

  ئاگر نبوو.

رپرسی ئامان و زۆر لتوندی  ب رگری بزی برکردەکانی ھس

بوایان بو چمک تیۆریی ھبوو، ک میسر لژر دوو دۆخدا ھرش 

یکتی سۆڤیتوە فۆک  کمیان، ئگر لدەکات سر ئیسائیل: ی

شڕکرەکانی بۆ ب تا ڕووبڕووی فۆککانی ئیسائیل ببتوە، 

واشی پبگا ک بگات نوجرگی ئیسائیل؛ مرجی  ىھروەھا ڕۆکت

دووەمیش ئوەبوو، دنیاب لوەی دەوتکانی دیکی عرەبیش 

تا ئو کاتی ئو دوو  بشداری ل جنگ خوناویکدا بکن. خۆ

مرج نین دی، بگورەی بۆچوونک، ئوا ھیچ دەرفتک بۆ ھرشی 

میسرییکان ل ئارادا نیی. ب دەکرێ میسر گف و ھڕەش بکا، 

ھوبدا دۆخک بوروژن، مانۆری گورۆن گورۆن بکا، بم شڕ 

  ھناگیرسنی.

دا شکستی ھنا. ئو سا ١٩٦٧ل بم خۆ خودی تیۆرییک پشتریش 

کی زۆری سوپای میسر لشکی  بڕش وێ لن بوو، لمی

درژخاین دژی شانشینکی ئوێ توەگالبوو. ئیسائیلیش قناعتی 

ھاتبوو، ک میسر زات ناکا دەستپشخری ھیچ شڕپفرۆشتنک یان 

اوەکی کردەیکی دوژمنکاری بکا، تا ئو کاتی سوپاکی ل زۆنگ

 وە بوو لم ئب .قیبکاندا چنیم١٩٦٧ی ئایاری ١٥ی کدا، ی

دەستبژرەکانی سوپای میسری لپ ل سینا پڕینوە و گیشتن سر 
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سنووری ئیسائیل، لکاتکدا سرۆک ناسر چاودرە نودەوتییکانی 

ا دەرکرد و گرووەکانی دەریای سووری بڕووی کشتیکانی ئیسائیلد

 یشتبان کگوە تکان، لائیلییشارەزا ئیس داخست. خۆی دەبوای

لۆژیککیان شکستی ھناوە، بم دواتر ئوە بوو، ک شڕی شش 

  ڕۆژە سرکوت و شکستی لکدانوەکی پشووتری لبیر بردەوە.

ییکی کابینی حکوومت ل ا"چمک" تیۆرییک ل کۆبوونوە نائاس

دا باکش بوو. نوەک ١٩٧٣ی ئۆکتۆبری ٦کانی ڕۆژی سعات برایی

ڕاپۆرتانی  ، بکو چندین وەزیری کابینکش لو»زایرا«ھر 

سبارەت ب ئگری پالمارکی نزیکی میسری و سوورییکان 

برزکرابوونوە، ب گومان بوون. ل ڕابردودا دوو جاران، ل نۆڤمبری 

تک گۆپی سووری ھکردبوو بوەی شدا فریش١٩٧٣و ل ئایاری ١٩٧٢

گوای ھرشکی وا لپش. ڕاستیش بوو لدوا ساتدا قسکی خۆی 

دا، ژمارەیکی زۆر ل سربازە ١٩٧٣کشایوە، بم ل ئایاری 

یدەگکان ب خرایی داواکرانوە و ئۆپراسیۆنکش ب خرجیکی 

  ملیۆن دۆالر لسر ئیسائیل کوت. ٣٤،٥

و بیانییی کۆبوونوەی کابینی حکوومتدا، ھمووان سبارەت ئیدی ل

ب ڕەوش وروژاوەک وریا بوون. لگڵ ئوەشدا، ئوان ھر بتنیا 

بکنوە. ا بیاری ئوەیان دا ک بشک ل یدەگی سربازی داو

ھروەھا وەزیرەکان بیاریان ندا زەبرکی پشوەخت لو ھزە 

  ان ب درژایی نۆکندەک بسرەونن.کۆکراوەی میسرییک

زامیر گڕایوە ئیسائیل و دەستی دای چککانی: جنگ لپش! ئو 

وا کمک بر ل ڕۆژھھاتن، ھۆشداری فریشتکی دەگوتوە ک

دەکا. ھکان دەست پی میسری و سوورییوپرشی چ  
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یکانی ھوانرە جنگی» زایرا«ل سعات دووی دوای نیوەی شودا، 

ھای دا، ک ئگرکی زۆر کز ەبانگی نووسینگی خۆی کرد لدوانکی و

 کانی دابوو، کاتقس ر لشتا ھو ھئ .ینگ ھرپابوونی جبۆ ب

 ک پزکاغر پارچسکی لبینیو ت کنووسینگ کی ھاتیاریدەدەر

ش تبینیکی خوندەوە، ئینجا ب ئوەی ھیچ »زایرا«نیشان دا. 

  ەدەر.ویک بکا، برییکی ھگرت و بلز ل ژوورەکی چوقس

ھر یک دوو خولک دوای ئوە، زەنگی ئاگادارکردنوە، بدەنگییکی 

  .216یوم کیپوری شکاند. ئیدی جنگک ھگیرسا

✡✡✡  

دوای جنگک، ئفسرە پل باکانی ئامان ب توڕەییوە فریشتیان بوە 

یری لخشت بردووە بوەی ل ئاگادارینامکیدا تاوانبارکرد گوای زام

 ،کرشکردنعاتی سفری ھناوە وەک سی ھرەتای ڕۆژەکناوی س

استی ڕۆژەکدا بووە. ھر دواتر ڕکچی لڕاستیدا پالمارەک ل نوە

سلمندرا ک ل دواین ساتدا، سعاتی سفر ھموارکراوەتوە، ئمش 

وان سکی نفۆنلمیانی تکانی میسر و سووریادا بووە. ئاخر لرۆک

  ئوکات فریشتک ل ئاسمان بووە، ل گشتفینی خۆیدا برەو لندەن.

سیر بوو ک سرانی ئامان ب سرچیخچوونی فریشت سخت بوون 

 رانی ئامان وایان لشتری. دیاربوو سکانی پھ ھۆشداریی یان ب

ھواگریی بکو نونرکی  فریشت ندەڕوانی ک سرچاوەیکی

مۆسادە ل نووسینگی سرۆکی میسردا، ک وەھا دەخواسترا 

ڕاپۆرتکانی ب وردەکارییوە بدا و ھموو شتکی تدا بیان بکا. ئاخر 

                                                           
216

ئو شڕەی ھگیرسا، سوورییکان پیان دەگوت حرب تشرین التحریریة، میسرییکانیش  

  یش شڕی یوم کیپور چونک ل ڕۆژی جژنی لبوردندا ھگیرسا.حرب اکتوبر ب عیبر
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 گای پخستبوو، ویان پشتگوو ڕاستیوان ئوئ ی خۆی، با پلکی

یابی دابوو، بم خۆ فریشت تاک سووسکار بوو؛ ئو ڕاپۆرتکی نا

ھمیش ھموو شتکیشی ھر ندەزانی، وەک حاتی سووسکارانی 

.دیک  

 ردوام فریشتگیرسا، بوێ ڕۆژێ ھئ نگی یوم کیپوردا کماوەی جل

ھوای دەستی یکمی دەدای ئیسائیل. کاتکیش میسرییکان دوو 

رگری ئیسزی کۆکراوەی بھ کی سکۆدیان گرتنائیلی، مووش

ڕاپۆرتکی دنیایی ل ئینگلستانوە، ئیسائیلی ھمن کردەوە. ئاخر وەک 

 کی زیاتر لبووە مووشنیاز نگوتبووی؛ سوپای میسری ب فریشت

 ڕەکیدەویست ئاستی شو میسریش ن نکاربدا بکنگماوەی ج

یائیلدا بگڵ ئیسگنل.ڕەش مریشک ت  

 ڕی یوم کیپور لکانی ی ئۆک٢٣شرزایب ھات. لردا کۆتاییپتۆب

جۆالنوە، لشکری سووری شپرزە بوو، تۆپخانی ئیسائیل ل دوری 

بیست مایل ل دیمشقوە دامزرا، ل باشووریش، میسرییکان، ھکی 

وی سوس اپانی پنج کیلۆمتریان ل دیوەکی ئیسائیلی سر کند

ئیسائیلییکانوە  ناوی ل الیگرتوە، بم لشکری سیمیان ب تو

بوون بۆ سر خاکی میسر، ئیدی ئو ھ  ڕمگمارۆدرا، ک سری 

شکندرا و دیسان خۆیان کۆکردەوە ئمجارەیان ھر ل دووری شست 

  و س مایل ل قاھیرەوە دوور بوون.

 ب ڕەکبوو. ئاخر شخۆش نی دوتنرکو سائیل بشتاش ئیسھ

کس تواو بوو، ئفسانی  ٧،٢٥١ربوونی ابریندو کس  ٢،٦٥٦کوژرانی 

  ھزی بادەستیش تکشکا.
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لگڵ ئوەشدا دانوستان لنوان ئیسائیلی و میسرییکان کرا و 

ڕککوتننامش واژۆ کرا، یکم بۆ کۆتاییھنان ب دوژمنکاری، ئینجا بۆ 

کتردوو دەووان ھنژ لردرکی بقامگیرکردنی ئاشتیدا. س

  سووریاش ڕەتیکردەوە بچت ڕیزی پواژۆی ڕککوتنکانوە.

ئیسحاق «زڤی زامیریش گشتی ئرککی خۆی تواوکرد و ژەنڕاڵ 

  جگی گرتوە.» (کاھا) ھۆفی

وەک ژەنڕاک ب دەسکوتکانوە خاننشین کرا. ئو » زڤی زامیر«

رییدا، ھۆشداری بانگی ئوەی دا ک تاککس بووە لنو بازنی ھواگ

دابت خۆئامادەکارییکانی سووری و میسریکان بۆ جنگ و ڕاپۆرتکی 

 کالماردانشی پپری زۆر لگئ بارەت بچارەنووسسازیشی س

بتوە. خۆ ئگر سرکردە ئیسائیلیکان زیاتر سبارەت ب دبرزکر

ری ب زەب نئاگادارکردنوەک وریا بووبان و دەستبج فرمانیا

 باشتر ل ڕەکنجامی شبوو ئری زۆر ھگوا ئبکردبا، ئ شوەختپ

کراویش يبرژەوەندی ئیسائیل بشکابایوە. وەزیرەکانی کابینی دیار

 بادا بدوور گرت، نب شوەختکی پزەبروەشاندن خۆیان ل بۆی

ھگیرساندنی جنگ تۆمتبار بکرن. ئمش نوەک ھر پدەچوو 

نابج ب، بکو بیارکی کورتبین بوو. بۆ لوەش گرنگتر کردەیکی 

ئوەی؛ ئایا وا باشترە ئیسائیل ب دندانی شڕ تۆمتبار نکرێ یاخود 

  ب ھموو شوازەکان برگری ل خۆی بکا؟

پیوای کوا » د. ئوری بار یوسف«تائستاش مژوونووسی ئیسائیلی 

ی ٦نی جۆالنی ڕزگار کرد. لسپدەی رینامکی فریشت برزاییکاائاگاد

ئۆکتۆبردا ئو نووسی، تاقمی تانککان ب خرایی جۆشدران و لسر 

ھۆشدارینامکی فریشتک ڕۆیشتن. ئو تاقمان بۆ دوای نیوەڕۆکی 
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» نفح«ن ل کرتی ياکانی سوپای سووریایگیشتن جۆالن و پشەوی

  وەستاند.

ری بپشینی خک، حکومتی ئیسائیلی ل کۆتایی جنگ و لژر فشا

شیمۆن «کۆمیتیکی برفراوانی بۆ لکۆینوە بسرپرشتی 

ی دادوەری دادگای بای وت پکھنا، بۆ ئوەی ل پواژۆی »ئاگرانات

 کوە. کۆمیتتنگی یوم کیپوردا بکۆماوەی ج یاردان لداڕشتنی ب

(و چندین ئفسری » لی زایرائ«دەستبج بیاری البردنی ژەنڕاڵ 

  دیک لنویاندا داڤید ئلیار سوپاساالریش بوو) دا.

بم ئاخۆ فریشتک ک بوو؟ ئاخر چندان چیرۆک، ڕاپۆرت، زنجیرە 

کتبی نباوەی ناڕاستی لبارەی ناسنامکی لو سانی دواییدا 

ل بازنی  نووسران و بوکرانوە. دیاربوو فریشتک کسک بوو زۆر

حکوومت و فرماندە ھرە باکانی سوپای میسرییوە نزیک بوو، بم 

 وی پی ئقینی ڕاستی ناسنامزراوەکنی پارنھ غانس قھیچ ک

س و ڕاڤکاران ب چندین نازناوەوە بانگیان وھندرایوە. ڕۆژنامنو

رە ئفسانیی بۆ داتاشیوە ک ب چندین بھ نکردووە و بیچمکی وایا

بووە. ئو بووە پاوانی زۆر ل چیرۆککانی سووسکاری و تنانت 

  ھندێ ڕۆمانی ب ھڕمنیش.

✡✡✡  

ئو نامرادبوونی ب قووی ل » زایرا«دوای لسرکارالدرانی، ژەنڕاڵ 

ناخی دییوە ھگرت. ئو بیاریدابوو بختایی خۆی بسلمن و 

  بۆ جیھان بخاتڕوو. ١٩٧٣انی ڕوانینی خۆی بۆ ڕووداوەک

لدواییدا بیاریدا کتبک بنووس و وەمی خۆی سبارەت بو 

  ڕەتکردەوە؟ پرسیارە بداتوە: بۆچی ئو، ڕاپۆرتکی فریشتی
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ژەنڕاڵ نووسیبووی کوا فریشت ل ئاژانکی دووسرە زیاتر ھیچ 

ۆ ئوەی نبوو، ک مۆساد ل الی میسریی فبازەکانی چاندبوو، ب

  ئیسائیلییکان ل خشت ببا. 

یان کی و نووسیشیان ک »زایرا«ھندک ل ھوانران چیرۆککی 

ھر بڕاستی فریشت ب پلی نایاب ئاژانکی دووسرە بووە. ڕۆی 

فریشت وەک ئوان ڕوونیان کردەوە، ب درژایی کاتک ئوەبوو، کوا 

ودەق بدات ئیسائیل تا بوای پبکن ھواڵ و زانیاری متماندار و دەقا

 و دەخوا، بی ئر کاسسکردەوە نانی لکیش مۆساد بوسا کاتئ

.نکی بشککدار بکا تا تی چبق بدرۆی ق  

بخۆیشی چیرۆککی گورە بوو. خۆی نزیکی ھموو شتکی ڕوون 

 و شونھگرانی یک تاک» زایرا«دەکردەوە... چونک ھردوو الیان 

ڕاستییان بھند ھنگرت، ئویش ئوە بوو: ھموو ڕاپۆرتکانی 

فریشت، ھرە ل براییوە تا کۆتاییکی، بب چندوچوون ورد و 

  دروست بوون. کوات ئدی درۆیک ل کوێ دابوو؟

کاتکیش ک فریشت بیتوانیبا ئیسائیل ل خشت ببا و خبری پبدا کوا 

لواری نۆکندی سوسدا تنیا بۆ مانۆر ھزکی زۆر لسر 

 ئارادا نیینگ لترسی جوە، ئیدی متکۆدەکر-  چی ئاژانک

دووسرەک دۆخکی پچوانی ھبژارد: ئو بانگی یاریدەدەری 

ئوسا  -ی ل ئینگلستان کرد و ھۆشدارینامی کیمیایی نارد»زامیر«

ە کوا ھرشکی لناکاو برەو لندەن دەفێ و زامیر ئاگادار دەکاتو

  زۆر نزیک بکرت سر ئیسائیل. 

دا، کاتک ٢٠٠٤تۆپ قوڕی لبدرێ! ل » زایرا«بم خۆ ندەکرا دەمی 

چاپکی نوی کتبکی بوکرایوە، ھنگاوکی دیکشی ھاوشت و 
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ناسنامی فریشتکی بۆ خک ئاشکرا کرد. ل زنجیرەیک 

ی نمایشکی تلفزیۆنی ھوای بوو لگڵ چاوپکوتندا، ک لووتکک

ناوی ڕاستقینی » زایرا«دا، »دان مارگالیت«ڕۆژنامنووسی درین 

  فریشتی ھنا.

  ئشرەف مروان.

ئو ناوەش ھموو بازن سیاسیی میسریی پیوەندیدارەکانی تزاند. 

  سیخوڕکی ئیسائیلی بووب.» مروان«ئاخر ئوان باوەڕیان ندەکرد، 

بم ئاخۆ ئو سیخوڕە وەستاکارە ک بووب؟ ئرێ بڕاست 

  ک بوو؟» ئشرەف مروان«

✡✡✡  

 کی کۆک و ١٩٦٥لرمنی میسری، کوڕکی شیرین و شدا، کیژ

دەبین. کیژەک، ک » ھایلیپۆلیس«ڕووخۆشی ل یاریگی تنسی 

ی ناودەب، سیمین کچی خزانکی دەب بم زیرەکترینیان »مونا«

 .ززە »ھودا«نابی غی باکی قوتابخانندکاری خوشکی وەک خو

، ناسک، دەمبخندە و کیژە »مونا«زۆر لو بھرەمندتر دەب. بم 

خۆشویستکی باوکی دەب. ئو کوڕە گنجشی ک بینی ل خزانکی 

حاخۆشی ڕزدار دەب؛ ک تازە بکالۆریۆسی ل کیمیا وەرگرتبوو و 

  ش دی بۆ لدابوو، تواو گیرۆدەی ببوو.»مونا«یزی سوپا. چووبووە ڕ

کمک دوای ئوە، کیژەک کوڕە دۆستکی ب خزانکی خۆی ناساند. 

ک خودی سرۆک جمال » مونا«ئیدی بم جۆرە کوڕەک باوکی 

  عبدولناسر بوو، ناسی.
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ناسریش دنیانبوو ئاخۆ کیژەکی کوڕە نموونیکی دۆزیوەتوە یان 

نا، بم کچک ھیچ دەرفتی ب باوکی ندا. لکۆتاییدا، ناسر بانگی 

باوکی کوڕە گنجکی کردە نووسینگکی خۆی، ئویش ئفسرکی 

پل بای پاسوانی سرۆکایتی بوو، ئینجا ھردوو پیاوەک ڕازیبوون 

دا، ١٩٦٦ک منداکانیان دەب بۆ یک بن. ساک دواتر، ل تمموزی 

تک زەماوەندیان کرد.. پاشان زۆری پنچوو، مردە گنجکی جوو

سوانتی کۆمارییدا دامزرا و ل کۆتایی ا، ل ھۆبی کیمیایی پ»مونا«

  یشدا گوازرایوە ھۆبی زانستی سرۆکایتی.١٩٦٨

  بوو.» ئشرەف مروان«ناوی زاواکی سرۆکیش 

بووب. بۆی داوای ل خۆی بدڵ ن دیاربوو پیاوە گنجک، کارە نوکی

کرد بکو ڕگی پبدا ل لندەن درژە ب خوندنکی بدا. » ناسر«

بتنیا ل پایتختی » ئشرەف مروان«ناسریش قایلبوو، ئیدی 

  ئینگلستان لژر سرپرشتی توندوبندی باوزخانی میسردا مایوە. 

ک زۆر توندوبند بم دیاربوو سرپرشتی کردنی لالین باوزخان

نبووب. ئشرەف مروان حزی ل ژیانی خۆش بوو، حزی ل ئاھنگ، 

لندەنی شستکانیش ب بخشندەیی ئو ھموو  -ل سرچی بوو 

شتانی مسۆگر دەکرد. زۆریشی نخایاند تا گنج میسرییک ھموو 

رایی پارە ڕگپدراوەکی خرج کرد. ئو پویستی ب سرچاوەی دا

زۆریشی  -دیک بوو تا حز و ئارەزووە شوە سوورەکانی تر بکا

  پنچوو ئمشی دۆزیوە.

 کموبارەک » سوعاد«ناوی ژن بدولخ عش ردی ببوو، م

 کڕۆمانتیک ئافرەت لیسمی لشرەف تباحی کوەیتی کردبوو. ئلسئ

ارڕکخستن کردبوو، ئویش جوزدانی بۆ کردبووەوە. بم ئو جۆرە ک
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تمنی زۆر نبوو. گۆمزەک ئاشکرابوو، ناسری تووڕەش کوڕە 

 ی خۆیان. ناسر داواشی کرد، کالدراوی ناردەوە ما ی بکخراپ

ئو زیناکارە تق بدا، ژنک ڕاشکاوان ڕەتی کردەوە. لدواییدا » مونا«

ندە ناسر بیاریدا ک مروان ھر ل میسردا بمنتوە و ھر ئوە

ڕگی پدرا ک بۆ پشکشکردنی باسکی بۆ پرۆفیسۆرەکانی بچتوە 

ئو پارانی ل سوعاد الصباحیشی  لندەن؛ دەبووای مروان ھموو

وەرگرتبوو، بگتوە. ئیدی کارکی ل نووسینگی ناسر دەستکوت، 

  ئینجا جار بجار برپرس بوو ل ئرکی البال یان ل ئۆپراسیۆنکان.

 روان«دا، دیسان ١٩٦٩لشرەف می » ئکندەن، تا باسوە لھات

پشکشی زانکۆکی بکا. بم لو بۆنیدا، یکمین ھنگاوی 

ناپاکیکردنی ل خزوورەکی ھھنا. ئو سووکایتیپکردنی سرۆکی 

میسر، وای لکرد تاو بنۆش و نامراد ب. ئو لوەدا دوودڵ نبوو: 

ۆ باوزخانی ئیسائیل کرد و داوای کرد قس لگڵ تلفۆنی ب

پاشکۆی سربازییاندا بکا. کاتکیش ئفسرک وەمی دایوە، مروان 

ئشرەف ب ناسنامی ڕاستقینی خۆی ناساند و ڕووقایمانش گوتی 

ک دەیوێ کار بۆ ئیسائیل بکا. داوای کرد ئو داوا خستنڕووەی 

 ی کسانو کئ تو بدردەخۆن. ئ و جۆرە چاالکییانمشووری ئ

ئفسرەی تلفۆنی لگڵ کرد، قسکانی بھند ھنگرت و 

ڕاپۆرتیشی لسر تلفۆنکردنک بۆ سرووی خۆی برز نکردەوە؛ 

تلفۆنکردنوەی دووەم جاری مروانیش ھر ب وەم مایوە. بم 

ەستی مۆساد کوت. چیرۆکک برگوی ھندێ کاربد ئمجارەیان

زەنگکی ل » شموئیل گرون«سرۆکی ھۆبی ئورووپی مۆساد، 

یش دەیزانی مروان کی، لبارەی پگ »گرون«مروانوە بۆ ھات. 

گرنگکیشی دەزانی و داوای ل مروان کرد چیدی زەنگ بۆ 
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باوزخانک لندا؛ ئو ژمارەیکی تۆمارنکراوی پدا و دەستبجش 

  ل ھاوڕکانی ل ئاگادارکردەوە.ھندێ 

ڕھاڤیا «و » زڤی زامیر«درای دەستی » گرون«ڕاپۆرتی ھرە نھنی 

وات ھۆبی ھنانڕیزی ئاژانکان بۆ نو » تزۆمت«، سرۆکی »ڤاردی

مۆساد. ھردوو پیاوەک تیمکی تایبتیان بۆ پشکنینکی قووی ئو 

نا. لکھڕوو، پ روان خستبوویی می  داوایکوە، جووکرس

مروان ھموو خستکانی پوەدانی ئۆپراسیۆنی کالسیکی تدابوو: 

، خۆبخشان وەک ئاژانک 217یکی ممدەزگئاخر کسکی با ل دامو

بتپش و ھیچ کۆششکی واشی نوێ بۆ ھنانڕیز. ئمش خۆی 

ە ب، ل لخۆیدا مایی گومان بوو. دەکرێ پیاوەک سیخوڕکی دووسر

  ی ھواگری میسرییوە داو داندرابتوە.دەزگالین 

بم لسرکی دیکشوە، ھر ھمان ھاوکش دەکرێ واتایکی 

یکی نیاردا دەزگپچوان بگین. یککی وا با لنو ڕیزی دامو

خۆبخشان ببت ئاژان. بدنیاییوە ئو دەستی ب ماددەی ھرە نھنی 

، ک کس ناتوان ھر لشی نزیک بتوە. لوانش دوای ھموو ڕادەگا

شتک، ئو ئاژانکی نموونیی ب، ئو، ئو تاک ب ک ھموو 

ش، پیاوەکانی دەزگمای ئو .وە ببینونی پنی خکی نھڤاردی«ی «

کی؛ گنجکی مجزبرز و حزباز، ھربۆیش » مروان«زانیان 

 زی لح کسک تنوەی کابرا بھئیدی مۆساد بۆ ئ .پارەو پوول

  . 218ڕیزی خۆی، لیکاوی ل دەم ھاتخوار

                                                           
217
  مم: نیار، دوژمن. 

218
لیکاو : لیک. ئم ئیدیۆم واتای ئوە دەگین ک زۆری پخۆش، لخۆشیان لیکی ل دەم  

  دەڕژێ.
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گڕایوە لندەن و داوای بینینی مروانی کرد. مروانیش » گرون«

قایلبوو و ب جلکی کشخوە گیشت ئوێ، کوڕک ھر قۆزی 

ی گوت، کوا ب قووی ل »گرون«. ئو بکراوەیی ب 219لدەباری

دا نامرادە، ئیدی بیاری داوە ١٩٦٧شکستکی شڕی شش ڕۆژەی 

وێ. بوتوو بکرکنی سڵ الیمڕەگ  و ھاندانپاڵ ئل

 100.000"ئایدیۆلۆژیی"دا، مروان داوای بە پارەیکی زۆری کرد. 

  دۆالر بۆ ھر دانیشتنک ک تیایدا ڕاپۆرتک بدات دەست سوداکارەکی.

رجیی زۆرەک، میلی لبوو داواکی پسند بکا. سرباری خ» گرون«

» گرون«ئم بە پارەیش ھرگیز پشتر ندرابوو. بم یکمجار خۆ 

وە بوو، کویستی بپ  نلمو بیس ی خۆی بروان خاوەن قسم

بۆی. داوای نمونیکی لو بگنامان لکرد ک دەتوان ڕادەستیان بکا. 

ی بگنامیش پیوەندی نوان مروان و مۆسادی ھر ئو ڕادەستکردن

بیکوە توند گردا. ئوەش خۆسلماندنک بوو، ک مروان ھر 

بڕاستی بۆت ئاژانکی ئیسائیل. ھبت ل گۆشنیگای 

  میسرییکانیشوە دەیکات ناپاک و ئاژانکی دوژمن.

ئو خولک  ئوەندە چاوەڕێ ب، تواوی» گرون«مروانیش لنگڕا 

تۆمارکراوانی دەقی ئو گفتوگۆیی سرۆک جمال عبدولناسر لگڵ 

 ل ت کتی سۆڤیکرکردەکانی یدا کردبووی بۆ ١٩٧٠ی ینایری ٢٢س

ھنان. لو سردانیدا، ناسر داوای ل سۆڤیتکان کردبوو، چکی نوێ، 

وویی فۆکی جنگی مووشکھاوژی دوورمودای بدەن، ک بتوان ق

  ئیسائیلی پ بۆمبباران بکا. 

                                                           
219
  ھر قۆزی لدەباری: ئیدۆم/ پۆشتوپرداخ، کشخ و جوان.  
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بگنامکش بووە مایی سرسامی ھموو ئوانی خوندیانوە. ئاخر 

ئوان ھرگیز شتی وایان لسر کاغز نبینیبوو؛ ماکی و ڕاستگۆیی 

ی دەزگبگنامکش ل ھموو گومانک ب دوور بوو. ئیدی سرانی 

ینجینوە برد، گییان بمۆساد پ وتۆتھاتوویان کنرخ ن کی ل

یان وەک سوداکار و ھی پیوەندی لگڵ »دوبی«بندەست. ئوانیش 

مروان ناردە لندەن. ھروەھا دەستبج کاروبارەکشیان ڕکخست: 

ئپارتمانکیان ل لندەن بۆ کۆبوونوەکان لگڵ فریشت بکرگرت، 

انا، لڕووی ئاسایشیشوە تیایدا ئامری گوھخر و تۆمارکریان لد

 و ئاژانپشتی ئوەی پاگیرکرد بۆ ئکیشیان جندپاراستیان، ف

  ئسترەی بکا. ئیدی یاریک دەستیپکرد.

 ب ،بووایڕاپۆرتی خۆی ھ ک کر کاتوەکانیش ھکۆبوون

دەستپشخری مروان خۆی بوون. ئوەش بگورەی ڕسای 

وان تلفۆنک لگڵ نوەندکارک دەکا دا، مر»دوبی«جگیرکراو لگڵ 

(ھندێ ل سرچاوەکان دەن ک واڕاھاتبوو زەنگ بۆ ژن جووەکانی 

لندەن لبدا)، ئینجا مۆسادیش ئاگادار دەکرتوە. مروان ھوای زۆر 

دەدات سوداکارەکی خۆی ک ھموویان بگی ھرە نھنی سیاسی و 

(سوپای  ٦ی سرۆکی ھۆبی » رمایر مای«سربازیین. کۆلۆنل 

نوانی کردبوو. ودا، بشداری چندین لو کۆبو»ئامان« میسری) لنو

 ێ؛ دەبوایندەن بفرەو لکی خوازراوە بر ناوژل ر دەبوایمای

 موو نیشانبۆ  وھ و دەبووایوە. ئنبکرکانیشی لر جلمارکی س

ل دەوری لندەن چندین سعات ب پ، ب تاکسی و ب پاس 

بسووڕتوە، بۆ ئوەی تواو دنیا ب، ک کس سووسی ناکا، ئینجا 

لکۆتاییدا خۆی بگنت باخانک و ل وەسر نھۆمی ششمین 

بکوێ، ک ئپارتمان منزگایکی لبوو. کاتکیش بۆ یکمین جار 
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شمجلیس رتمانک، لوێ پیاوکی قۆزی بینی بم خۆاوە نو ئپوچ

نبوو، ئو کسی ڕاشکاوان ڕقی لدەبووەوە و خۆیشی ب برزتر 

ل رمونیان دەبووەوە، کن وکاتر ئروان ھیشتبا  دادەنا. مگت

ئو کسی زانیاری زۆر لالی و خاوەن ئزموون. جارکیان » مایر«

ی مایر ل الین برادەرکی مۆسادەوە داوای لکرا بکو سندووقک

 ،دای کو سندوقنی پرسی ئاخۆ چی لک لدەست. کاتروانی بداتم

ت و گوتی: "ئپارتمانک ل سرووی ربرادەرەکی چاوکی لداگ

 وەی کئاماژە بوو بۆ ئ ،(بیبلئڕەکی تگرانترین گ) "گۆڕەپانی حامدینا

بکی قبی ل پارە تدای. بگورەی خمندنکانی مۆساد، 

ڕاژە نھنییکی بۆ ئیسائیل لسر  ىکانی مۆساد ل ماوەڕاپۆرت

 زیاتر ل تی جوو بوت. ٣دەوملیۆن دۆالر ک  

 یلوولی ٢٨ناسر لوە. ١٩٧٠ی ئی گرتگنوەر ساداتیش جدا مرد، ئ

یکک ل مامۆستایانی پشووی ئیسائیل، » شیمۆن شامر«پرۆفیسۆر 

گوتی، کسکی » شامر«ە. کاراکتری سادات بۆ مۆساد شیدەکاتو

 سادات زۆر ل وە داگرتبوو کر ئسی لو پمومژاوی؛ ئالواز، ت

دەست نامنتوە یان جنگ ھدەگیرسن. زۆر ل سرکردە 

بیاریدا بب » مروان«میسرییکانیش ھمان بۆچوونیان ھبوو، بم 

سری ل ژنکی مرج پشتی سادات بگرێ. ئو کلیلی قاسی تایبتی نا

 رۆکوە و بۆ سکانی کۆکردننامگی فایل و بوەرگرت و زۆرین

  نوکی بردن.

 روەھا ل١٩٧١ھ ندێ لی ھو کاتویش لوە وەستا، ئپشتی یشدا ل

سرکردە میسرییکان پیالنکی کودەتای الینگریانی سۆڤیتیان ل دژ 

نگییکدا بوون، وەک: دانا. ھندێ ل ناودارترین ناوی میسری پیال

» محمد فوزی«، جگری پشووی سرۆک، »علی سبری«وەک 
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ی وەزیری نوەخۆ؛ لگڵ »شعراوی جومع«وەزیری پشوی جنگ؛ 

وەزیر و ئندام پرلمانی دیک. پالنکش ئوە بوو ک سادات لمیانی 

دەستی  سردانکی بۆ زانکۆی ئلسکندەرییدا بکوژرێ. بم سادات

خۆی وەپشخست و ھموو پیالنگانی گرتن. مروانیش لگڵ سادات 

  بوو، پاپشتی سادات بوو ل سرکوتکردنی پیالنگیکدا.

پایی مروان  زۆری پنچوو برھمی پاپشتکردنکش گیشت. پلو

ب فراوانی لنو قوچکی دەستی میسرییدا چسپا. ئو وەک 

ی بۆ زانیاری و ڕاوژکاری تایبتی سرۆک سکرتری سرۆکایت

دەستنیشان کرا. ئو یاوەری سرۆکی کرد لو گشتانی ب دنیای 

سیاسی رە باشداری گفتوگۆ ھرەبیدا کردی و بشی کرد. يانكع  

کاتکیش پگی مروان سلمندرا، ڕاپۆرتکانیشی بھمان شوە ھی 

 بوو. لکردن نردانی مۆسکۆی دا، سادات چ١٩٧١حاشالندین جار س

کرد، لیستکی بو چکانی ک بۆ ھرشکردن سر ئیسائیل پویست 

کرد. لنو لیستکدا لپاڵ چک » لیوندید برجینڤ«بوون، پشکشی 

یشی تدابوو. مروانیش دەقی ٢٥-و تفاقی دیکدا، فۆکی میگی

داوای لکرا لیستکی دای دەستی سوداکارە مۆسادەکی؛ کاتکیش 

برجینڤیان بۆبن، ئویشی بۆ ھنان. زڤی -دەقی گفتوگۆی سادات

زامیریش ب باشی ب ڕاپۆرتکانی مروان کارانگاز بوو، بۆی خۆیشی بۆ 

دیتنی چوو. ئو شتانی ک مروان دەیدان، ھر لنو چند کسانکی 

گری کم ل ئفسرەکانی مۆساد و ئامان، سوپاساالری ھزی بر

مایری سروەزیر، مۆش دایانی وەزیری  گۆدائیسائیلی و جگرەکی، 

ئیسائیل «، وەزیری ب ھگب گۆدابرگری و وەزیرە جتمانکی 

  دەستاودەست دەکرا.» گالیلی
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پدەچوو ھندێ لو شتانی مروان دەیدان مۆساد، دەگیندرای سر 

 ک لندزی ھمنیی دەزگنھ گرییواھ و خۆی لئ .کانی دیک

داکردن؛ دەزگگنی ئیتالیاش نزیککردەوە و داوای کارکردنی لی نھ

دا MI6بگورەی ھندێ سرچاوەی زانیاری، ئو پیوەندیشی لگڵ 

 بۆچی ل وە، کوە ڕون دەکاتش ئمست. ئری ٥بی ئۆکتۆب

 و لی ئو کاتچارەنووسسازدا، لگزڤی زامیرڕ ندەن  دا بوو کل ل

ببین، ل ڕۆما وەستا و ھی گشتفینکی گۆڕی: ئاخر ئو 

  ئیتالییکانیشی لو جنگی ک ڕوییدا، ئاگادارکردەوە.

یکک ل ڕاپۆرتکانی دیکی ک پشتر دەست ئیتالیییکان کوتبوو، 

بم ئمجارەیان لالین خودی مۆسادەوە بوو. مانگک بر ل جنگی 

دا، لیبیا داوای کۆمکی ل میسر کردبوو. تیرۆرست یوم کیپور

فلستینییکان، ئوانی ل ڕاژەی کۆلۆنل موعمر قزافیدا بوون، 

ئیسائیلی لکاتی ھفین ل  ىبنیازبوون فۆکیکی ئل ئال

  فۆکخانی ڕۆماوەوە، بخن خوارەوە.

ل برانبر ئمش واتای کردەوەیکی تۆستنانبوو دژی ئیسائیل 

ئو ب ھ خستنخوارەوەی فۆکیکی مدەنی لیبیایی ک ل فبرایری 

دا بسر ئاسمانی سیناوە دەفی. مۆساد بگیان لسر ١٩٧٣

 نن و بفل ئال بکی ئیۆکف کان کۆکردەوە، کی تیرۆرستخشن

تقمنی بۆمبژی بکن، ئینجا ل شارکی گورەی ئیسائیلیدا 

  (بوان بندی دوازدە). یتقیننوەب

کاتکیش فۆکیک ب ئای لیبیاوە بسر ئاسمانی سیناوە بدەرکوت، 

ڕەتی کردەوە خۆی بناسن و ل بواری ئاسمانی ئیسائیلی دەرچوو، 

ھزی ئاسمانی ئیسائیلیش وایان خوندەوە، ک ئوە فۆکیکی 

جنگیان بۆ برزکردنوە و خۆکوژی بۆمبژکراوە. بۆی دوو فۆکی 
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فۆککیان خستخوارەوە. دواتر دەرکوت ک ھ ئاسمانییک لبر 

 گردەلوول ل ھکی خۆی دەرچووەوە گیوەت ئاسمانی سینا.

ترمی لگڵ بۆدی  ١٠٨ی تندروستی ئیسائیلی دەزگدامو

  تکشکاوەکی فۆکک دۆزینوە.

 خۆی بکاتوە. ئو دەستیش ک قولقزافیش سوندی خوارد تۆی 

بوو ئۆپراسیۆنکی لیبی ئنجام بدەن، ل پنج تیرۆرستی فتح 

بوو. سرۆک » ئمین ئلھندی«پکھاتبوون، سردەستکشیان 

ساداتیش بیاریدا یارمتی لیبییکان بدا و مروانی ڕاسپارد دوو 

تکان. موشکی ڕووسی جۆری سترلال بگینت دەستی تیرۆرس

مروانیش ب پۆستی دیپلۆماسی و ب ڕگی ئاسمانی ڕۆماوە 

مووشککانی ناردن. ل ڕۆماش، مروان مووشککانی ل تومبلکی 

» الھندی«خۆی بارکردن؛ لوێ ل دوکانکی جیھانی ڤیا ڤنتۆی ناوداردا، 

بینی؛ ئینجا لگڵ ئلھیندی چوون نو دووکانکی مافوورفرۆش و دوو 

افوری گورەیان کین. بیکوەش ھردوو موشککانیان لنو م

 یاندنکانیان گوە شترزەمینیی ژگڕمافوورەکان لوولدان ئینجا ب

ماکی پارزراوی فلستینییکان... تیرۆرستکان خریکی خۆسازدان 

بوون، ک مووشکک بتقنن، بم خۆ ئاگایان لنبوو ک مروان 

ل پشتوە مۆسادی ئاگادار کردبووەوە، مۆسادیش دەستی پشتر و 

 وە بوو لردا، تاقمی دژە تیرۆری پۆلیسی ٦ئیتالیا. ئیدی ئی ئۆکتۆب

دادا ک ل فۆکخانکوە نزیک » ئۆستیا«ئیتالیا بسر ئپارتمانکی 

بوو. ئیتالییکان ھندێ ئندامانی دەستی تیرۆرستیکیان گرتن و 

بسر مووشککاندا گرت. ئندامکانی دیکی تیمکش ل  دەستیشیان

نزیک ھوتلی ڕۆمادا گیران. ڕۆژنامگری ئیتالیا ناوی مۆسادی وەک 

 یاند کک ڕاگرچاوەیسوە؛ دەزگگری ئیتالیای ئاگادار کردۆتوای ھ
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ھندکیش گوتیان، لمیانی ئۆپراسیۆنکدا، زڤی زامیر بخۆی ل ڕۆما 

  بوو.ئامادە 

  یک مانگیش دوای ئوە، جنگی یوم کیپور ھگیرسا.

✡✡✡  

دوای جنگک. مروان ئرک ھرە نھینیکانی بۆ سادات ڕادەپڕاندن. 

 کان و لرەبییع ختپایت ردرایری سادات دەننو وەک نوئ

لگڵ ئیسائیلدا کارا  -جیاکردنوەی نوان ھزەکانی سووریا و میسر

ا لو گفتوگۆیی لنوان ھینری کیسنجری وەزیری بوو. ھروەھ

شاى شا حوسنیی  وکاروباری دەرەوەی وت یکگرتوەکانی ئمریکا 

ئوردن ل عمماندا ئامادە بوو. لیکجیاکردنوەی ھزەکان، دەرفتکی 

 یوەندی بپ روان کم دایوە بکا، دەزگگرییوای ھکی دیکی

کا بوو، ئوانیش ب دوای ھواگری گرنگدا ئویش سی ئای ئی ئمری

دەگڕان سبارەت ب سیاستی میسر دوای ئو ڕککوتنام کاتییی 

لگڵ ئیسائیلدا مۆری کردبوو. بگورەی سرچاوەی ھوای ئمریکی، 

پیوەندی نھنی نوان مروان و سی ئای ئی نزیکی بیست و پنج 

سردانی وت یکگرتووەکانی  کشا. ئو چندین جار ىساڵ درژە

ئمریکای بۆ چارەسری نخۆشی کرد و لوش ب گرمی پشوازی 

لکرا و چژی ل موانداریی بخشندەیی و گرموگوڕییکی سی ئای 

  ئی بینی. 

بم خۆ ئو پگ بای و چاالکی نھنییکانی ڕەونقی خۆی نما، ئینجا 

ک بیزنس بوو. ئو ئپارتمانکی نایابی  ڕووی لکارنامی دووەمی کرد

کارلتن ھاوس تراسدا کی و پارەشی ل  ٢٤ل لندەن، ل شقامی 

 ڕ. لگنان خسترھۆژەی وەبندین پروان ١٩٧٥چشرەف مدا، ئ
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کرای سرۆکی یکتی پیشسازانی عرەب، ئو ڕکخراوەی میسر، 

بۆ ئوەی چک  عرەبستانی سعوودی و ئیمارات پاپشتی بوو،

تقلیدییکان ب شوازی ئورووپی برھم بھن. پۆژەکش سری 

نگرت، بم یارمتی مروانی دا، پیوەندیکانی ل جیھانی بیزنسدا 

 ی الدرا و لکگپ و لمیش، ئکی کرفراوان بکا. دوای ماوەیب

سادات  دا باریکردە پاریس. دوو سایش دوای لناوبردنی سرۆک١٩٧٩

لالین تیرۆرست توندڕەوەکانوە، مروان ھاتوە لندەن و 

 تکرد ببوەنا، وای لکی نایابی بۆ خۆی پکی بزنسمانانیکارنام

» دوبی«پیاوکی زۆر دەومند. ئو میوانداری سوداکرەکی مۆساد 

 ک کرد للھوت ی » مایۆرکا«لدورگ ریک«لھی خۆی بوو. » بال ک

وە پیگوت، کوا دەستی ل کاروباری جیھانی سیخوڕتییوە لو

ھگرتووە. ھندک دەیانگوت ل کۆتایی حفتاکاندا مروان ھستی بوە 

 یوەندییو پویش گومانی لو ئ یدا دەکور پژکرد، خاکی میسر ل

توندتۆی لگڵ ئیسائیل کرد، بۆی بیاریدا بۆ ھتاھتای ھم میسر و 

ی.ھبجم مۆسادیش ب  

ل سانی دواتردا، مروان زنجیرەیک کاری بزنسانی ئفساناوی 

کردن. ئو پارەکی خۆی وا وەبرھنا، ک ھر زوو بشکی ل یانی 

 باوکی» محمد الفاید«کی، لو کاتی کبرکی » چسی«گۆلی  دوو

نی بازاڕە ی دەکرد ل کی»شازادە دایانا«دۆستکی » دۆدی فاید«

 ل لندەن. ئو توند ب ژیانی چژ و» ھارۆدس«ھرە بنرخکی 

ڕابواردنی خۆیوە گیرسا بوو، بردەوام پۆشت و ڕکپۆش دەردەکوت 

بوون. جارکیان ھندێ ل  و گۆبندە عشقبازیکانی ل لووتکدا

ئاژانکانی سی ئای ئی ل ھوتلکی خۆی ل نیویۆرکدا ویستیان 
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ن، بم دەبوای ل دەرەوە چاوەڕی بکن تا یارەکی جلی بیبین

  دەکاتوەبر و البای ھوتلکش پاک دەکرتوە.

ل ھشتاکانیشدا، ناوی مروان پیوەست بوو ب چند کردەی کینی 

چکوتفاق بۆ ڕژمکی قززافی ل لیبیا و تیرۆرستکان ل لوبنان. 

تکدا نووسیبووی، کوا مروان ڕۆژنامنووسکی ئمریکی ل ڕاپۆر

وبووە بر وئاژانکی سی ئای ئی بانگھشتی ماکی کردبوو، لگی چ

حوش و ئاماژەی ب تومبلکی ڕۆزڕایسی بریقدار بۆ کرد، ک لوێ 

".زافیییان دیاری قمیگوت: "ئڕاگیرابوو، ئینجا پ  

تراوە. مروان چیرۆکی پیوەندی تیرۆرستانی مروان تواو ھبس

نیدەویست دەستی لگڵ تیرۆرستاندا تکڵ بکا و نیدەویست 

ڕووبڕوی مۆساد بتوە نبادا ڕابردووەکی وەک ئاژانکی ئیسائیلی 

 روان لر مگردا بدەن. خۆ ئسرگی بوە و حوکمی مبدەنھ

وا بئ ،بووایزافی یان تیرۆرستاندا ھڵ قگکی لریشدا دەستبس 

  ھاوکاری تواوی مۆسادەوە دەبوو. 

 ڕین، لپن ھاتن و تم ساژووی ٢٠٠٢بناونیشانی (م ک ببدا، کت

ئیسائیل) ل لندەن چاپ بوو. کتبک لالین لکۆرەوەی ئیسائیلی 

سرابوو، ئاماژەی بو سووسکارە کردبوو ک ونو» ئاھرون برگمان«

شڕی یوم کیپور ئاگادار کردبووەوە. پشوەخت ئیسائیلی ل قومانی 

یک ناوبردبوو. ئمش نیشانیکی » زاوا«سیخوڕەکی ب » برگمان«

نزیک بوو بۆ کسایتیی گرنگکی؛ ئاخر فریشتک زاوای ناسر بوو. 

نووسیبووی ک پیاوەک ئاژانکی دووسرە بووە، زانیاری » نرگمان«

  ساختی داوەت ئیسائیل.
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وی مروانی نھنابوو، بم بووە مایی تووڕەیی. ئویش ل کتبک نا

ی میسری وەمی دایوە و »ئلئھرام«چاوپکوتنکی ڕۆژنامی 

کرد و ب "چیرۆککی بدواداچوونی » برگمان«گاتی ب لکۆینوەکی 

  گمژانی" لقم دا. 

ی خۆی یش سووکایتی پکرا، بیاریدا لسر شڕەفک»برگمان«

دا ڕایگیاند ک »ئلئھرام«بدەنگ ب، ئینجا ئویش ل چاوپکوتنکی 

"زاوایک" ھر بڕاستی ئشرەف مروان بوو. ئمش تۆمتبارکردنکی 

م لبوو، ب نانن بوو.  قورس و ڕووشکوەدا کورتھنانھگب

» زایرائلی «وانبارکردنک ھیچ کاریگریکی نبوو، تا ئو ڕۆژەی ات

ڕایگیاند کوا سیخوڕە دوو سرەک، ک ئیسائیلی "گوجاندبوو" ھر 

  بوو.» ئشرەف مروان«بڕاستی 

شتی وا ھرگیز ل ئیسائیلدا ڕووی ندابوو. ل زۆر بواردا تنانت 

دوای مردنیشیان ناسنامی ھوادزی پشوو ئاشکرا ندەکرا. ئاخر خۆ 

ماوە، بارکی ناسکی ھی، نچیرکی  ھشتا ئشرەف مروان ل ژیاندا

 نشینییخان راتی میسری. زڤی زامیر لبۆ بکوژانی موخاب ٣٠ئاسان 

سایکی گڕایوە و تکۆشا پیوەندی ب مروانوە بکاتوە، بم 

فریشتک ڕەتی کردەوە قسی لگدا بکا. زامیر ملووالن گوتی: " ئو 

ونک ھست دەکا نم پاراستووە. من ھموو نایوت قسم لگدا کا، چ

  شتکم کرد تا بیپارزم، بم تیدا سرنکوتم."

، زامیر بدەنگیکی خۆی شکاند و »زایرا«دوابدوای ئاشکراکردنکی 

بتوندی ھرشی کردە سر برپرسی پشوی ئامان. ب ئاشکراکردنی 

ڤی دایوە، گوتی کوا ش برس»زایرا«نھنیکانی دەوتی تاوانبار کرد. 

ی پشوو پیاوک دەپارزێ ک ھیچ نبووە بدەر لوەی ئاژانکی ڕامساد

.برە ندووس  
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یش، ک سیری بۆننامیکی لڕۆژنامنووسی ئیسائی» رۆنن برگمان«

» حوسنی موبارەک«فرمی میسری ب زیندوویی دەکرد، بینی سرۆک 

ل ک ،روان دەگوشرمی دەستی مگ ر  بسک لگو پکدانانی چ

 ،کفزیۆنلت خشبدولناسردا یاوەری کردبوو. دوای پگۆڕی ع

نووسی، مروان ئاژانکی دووسرە بووە. سرۆک » برگمان«

موبارەکیش ب ھانای مروان ھات و بتوندی ڕەتیکردەوە ک مروان 

.ائیلی بووبکی ئیسسیخوڕ  

دەھژا. مۆساد  ندن و دژەتاوانبارکردئیسائیل لنو شپۆلی تاوانبارکر

و ئامان دوو لیژنیان بۆ لکۆینوە دانان ک گیشتن ھمان ئنجام: 

ئاژانکی دووسرە نبووەو ھیچ زیانکیشی ب ئیسائیل » مروان«

ش ھر وازی نھنا و زامیری ڕاکشای دادگا. »زایرا«نگیاندووە. 

الین دادگاوە وەک ناوبژیکارک  ک ل» تیۆدۆر ئۆر«دادوەری پشوو 

داندرا، ب پداگرییوە سووربوو لسر ئوەی کوا ڕوانینی زامیر لو 

.یکوە، ڕاستییبارەی  

و پاپشتکانی خۆیان لو ڕاستیی نبان کرد، ک » زایرا«دیاربوو 

مروان یکک بووە ل بیچم لپشکانی حکوومتی میسری، ھروەھا 

ناسر و ل ساداتیش نزیک بووە. سرکردەکانی میسر بوەی زاوای 

نیاندەویست پ لوە بنن ک یکک ل خۆیان ناپاک و سیخوڕکی 

زایۆنیستی بوو. ئاخر دانپدانانکی وا ڕای گشتی میسری دەھژاند و 

و متمانی میسرییکانیشی ب سرکردەکانی لقدەکرد. بۆی ئوان  بوا

ن: ب دەنگی برز بو لنو خکدا پسنی بڕگی دیکوە بۆی چوو

  مروانیان دا، بم بنھنیش مۆریان ل بختی دا.

دۆزینوەکانی خۆی » ئۆر«دا، دادوەر ٢٠٠٧ل سرەتای حوزەیرانی 

 رمی ١٢چاپ کرد. لف ائیلی بکی ئیسی حوزەیرانیشدا، دادگای
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ی مۆساددا دەزگزامیری لسر ڕۆی مروان لنو  220داخویانکانی

 وەو لش دوای ئفتند کرد. دوو ھسرمی ٢٧پی حوزەیراندا، ت

  مروان لسر الڕیکی چیمنکی مای ئودا دۆزرایوە.

ی نھنی میسریان ب کوشتنک تاوانبار دەزگچاودرە ئیسائیلییکان 

یان تاوانبارکرد، گوتیان ڕەفتارە »زایرا«کرد. زۆریش ھبوو 

نکی ئو بووە مایی کوشتنی کابرا. ب دیوکی دیکشدا کمترخمییا

 روان مۆسادی بی مکوەژندا، برسامانواو سکی تدوانل ل

کوشتنی مردەکی تاوانبار کرد. ھموو شاھیدەکانیش گوتیان کوا بر 

ل مردنی ب چند خولکک چند پیاوکی بیچم ڕۆژھتی ناوەڕاستیان 

کنو چیمنودا بینیوە.  لڵ ئگل  

پۆلیسی سکۆتلندییش دۆزەکی داخست و ڕاپۆرتی خۆی دا و بتوندی 

پداگیربوو لسر ئوەی ک ناتواندرێ بکرەکان بدۆزرنوە. ھشتاش 

  بکوژەکانی فریشتک ھر ب ئازادی دەسوڕنوە.

                                                           
220
  داخوویانی: لدوان. 
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  تیکی ھنگوینی بۆ سیخوڕکی ناوەکی: بندی پازدە

  

دیاربوو ئز سیخوڕم، یشانیک ھبگرێ و لینووسراب بدەر لوەی ن

ھموو شتکی کردب، تا ژیان نھنییکی خۆی » مۆردەخای ڤانونو«

  نمایش بکا.

ی ل يبوو، ئو دامزراوە» دیمۆنا«ئو تکنیککارکی کوورەی ناوەکی 

 زراوترە. ڕۆژنامائیل ئاسایش پاری ئیسکانی دیکنموو شوھ

ھروەک زۆر ل حکوومتکان، قناعتیان ھاتبوو، ک  ن،بیانییکا

ئیسائیل چکی ناوەکی لژر توانستکی ھرە نھنییدا بنیاد دەن. ھر 

ھاووتیک داوای کارکی ل دیمۆنا کردبا، ئوا ب پواژۆیکی 

دوورودرژی تدەپڕی، فۆڕم و فۆڕمکاری، لکۆینوە و چاوپکوتن و 

شاباک«م، پرسیار و وە«سو کىیش پاشخانی ئ  وە کدەدایھ

داوای کارەکی دەکرد، تا ل دواییدا کۆتایی ب ڕکارە کنفتک دەھات 

 وپچ رییچاود .نیینھ گو کۆمو ئن تیان دەدا بچگوان ڕو ئ

و ئاسایشپارزیی توندوبندی شونک لدوای دامزراندنی 

  یی ندەھات.کارمندەکش ھر کۆتا

ش دوای ئوەی ل ڕۆژنامیکدا، ڕاگیاندنکی ھلی »ڤانونو«

خستنڕووی کاری بینی، داوای کارکی ل کۆمگی دیمۆنا کرد. فۆرمی 

» بیرسبع«"لکۆینوەی توانستی ناوەکی" ل نووسینگیکی نزیک 

ڕۆتینی  ىپکردەوە، ئینجا کوت بن باری پشکنین و لکۆلنوە

  ل شونک وەرگیرا. ھیچ گرفتک شپارزی، ئینجا بب ئاسای
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ئرێ ئم کارە چۆن ڕی تچوو؟ ئاخر ئو ڕادیکاکی چپگرا بوو، 

ر برەبی کۆمۆنیستی بوون سی دژە »ڕاکاھـ«پارتی  برادەرەکانیشی ع

 شی لنوان بوو، وکانی ئتییشداری ناڕەزایویش بزایۆنستی بوو؛ ئ

ندانی توندڕەوانی الینگری فلستینییکان گیرابوو، ھرا و خۆپیشا

 گرتبوو. وتاری دابوو و لھ کتییناڕەزای دروشم و تابلۆی ل

  میدیاشدا چاوپکوتنی کردبوو.

ی ل ئپارتمان بچکۆلکی خۆی ل »ڕاکاھـ«لیشیاکانی يھروەھا ئو م

»بعو»بیرسن تڕیزی  دا میوانی کردبوون، داوای کردبوو بچ

ی زانکۆکیان، ڕاشکاوانش لگڵ عرەب ڕادیکاکان خۆی نشانکا

نمایش دەکرد، ب کراوەیش نیارتی دژی دەوتی ئیسائیل دەردەبی. 

ل زانکۆی بنگۆریۆنیشدا، لو شونی ک ناوی خۆی وەک خوندکار 

  تۆمارکردبوو، ب ڕوانین توندڕەوەکانی ناسرا بوو.

 221بھرەمندبوو، بم لسر ئاگردانی خۆی بنگرتیئو پیاوکی زۆر 

، ئو سر ب الباکی »ڕاکاھـ«ندەبوو. بر لوە ببت الینگری 

ەوی پەوی ھاتچییای  ڕاستی ڕاستپشتگیری با بوو، ب بھل

 ی کرد، دەنگی دای(ڤیڤاڵڕ)»پ » لیکودری چوسدوایشدا بۆ ئو ل

ی لوبنان وای ١٩٨٢ە بمشتومەکی شڕ پڕیوە. ئو دەیگوت، کوا

لکردوە بیروبۆچوونی سیاسییانی خۆی بگۆڕێ. ئو کسکی تنھا و 

 لگیرانو شبوون، ئک ھیچ برادەریشی نز بوو، تا ڕاددەیردوورەپ

 ب بۆی ،راکشییوە مڕەتبن وەی لرئبائیل لئیس وای وابوو لب

دەکرێ. ئو خۆبتاوانبارزانینی  چاوکی نریانی جیاواز سیر

                                                           
  ی نبوو: جگیر نبوو.بنگرت 221
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وەی ئکادیمیای ھزی ئاسمانی نلوکاتوە سریھدا، ک ل تاقیکرد

دەرنچووبوو، ئینجا گواسترایوە بۆ ھۆبی ئندازیاری. دوای 

 ندازیاری لشی ئوە، بائیلیرگری ئیسزی بھ دەرکرانیشی ل

رسبع، لوێ تلئبیب خوند، پاشان ڕای خۆی گۆڕی و چووە بی

خریکی خوندنی ئابووری بوو، پاشان وازی لوەش ھنا و بایدایوە 

سر فلسف. ئو بووە کسکی ڕوەکخۆر و پاشانیش وای لھات ھیچ 

  بروبوومکی ئاژەڵ ھر نخوا.

ھاوپۆلکانی بوە سرسام بوون ک ئو شتی پارەوپوول. ئاخر ئو 

اکا کار بکا، چونک ب زیرەکی فشی بوەوە دەکرد ک پویست ن

وگۆڕینوەدا وەبربھن. ل ڕۆژژمرەکیدا اپارەکی ل مارکتکی در

 بر ل فلسف و كئو پشنۆرەیی داوەت مارکت دراوگۆڕینوە

ل مۆدەی  ئینگلیزی. ئو سواری ئاودیكی سوور دەبوو، ھندێ پارەشی

نیشدا نانی دەخوارد و اندکارخۆڕووتکردنوە بدەستھنا و ل جژنی خو

 بۆ خت و پاداشت خۆی ڕووت دەکردەوە. 

شوەی ژیانی ئو کاروبارکی تایبت بخۆی بوو، بم دەبوای چاالکی 

و پشتیوانی فلستینییکان » ڕاکاھـ«سیاسیانی وەک الینگرکی 

بری ئچی لبدا. کری لدەروروب وە لوە، وایکردبا زەنگی ئاگادارکردن

ەوە بانگ کرا، ک چاالکییکانی »شاباک«ل الین کاربدەستکانی 

ان لکرد بگنامیکی ئاگادارکردنوە واژۆ بکا. يبوەستن و داواش

  کچی ئو ن بگنامکی واژۆ کرد و ن لچاالکییکانیشی وەستا.

یش جموجۆکانی ل ڕاپۆرتکی ڕۆتینی خۆیدا بۆ بڕوبری »شاباک«

سایشی وەزارەتی برگری نووسی. بڕوبرەکش شتکی ڕادەستی ئا
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کرد، ئویش فایلکی خست » دیمۆنا«بڕوبری ئاسایشی کوورەی 

نو فایلکانی خۆی، ئیدی ھر ئوەندە بوو. ھیچ کردەوەیکی دیکی 

دەرحق نکرا. ھموو ئو زنجیرە ئاسایشپارزیی، ھر کاربدەستانی 

برانی وەزارەتی برگری و ەا ئاستی نیشتمانی و بڕوشاباکی خۆجی ت

دیمۆناش، ل ڕاییکردنی ئرککانیان سبارەت بو پرس، کمترخم 

  بوون.

ش لسر چاالکیی سیاسییکانی بردەوام بوو، جارکی دی »ڤانونو«

  ھیچ کس ھراسانی نکردەوە.

 ڕ" بوو لکی "ڕاپسو کئرە ٢ی دەزگھ و ھۆبئ ، ی لنیینھ

 ١٥٠دا، تنھا دکارمن ٢٧٠٠کۆمگی دیمۆنادا کاری کرد. ل ژمارەی 

. ڤانونونش دوو کارتی ٢ی دەزگکارمند بۆیان ھبوو بچن نو 

ی دیمۆنا دەزگک ب ھۆیوە دەچووە نو  ٨- ٩٥٦٨ھبوون: ژمارە 

ی دەزگک تایبت بوو ب چوونناو  ٣٢٠بگشتی، لگڵ کارتی ژمارە 

٢.  

ی دیمۆنا وادیاربوو ھروەک ئوەی دەزگل دیوی دەرەوە، دامو

باخانیکی دوو نھۆمی ب، ک کۆگاکانی ھندێ شتی سرەکی و 

کی تدا داکرا ب. بم خکانک ک دەزگالوەکی یدەگی بکارھنانی 

ڕاڤکارانیان ھبووای، تبینی ئوەیان دەکرد، ک کابینیکی  مشککی

ئیدا ھکخانی باکختت ر بانسر لرسام دەبوون  سانسو س

ئاخۆ باخانیکی دوو نھۆمی چ پویستی ب ئسانسر ھی. کلیلی ئم 

دا بوو: ئاخر خۆ  ٢ی دەزگتلیسمش، لڕاستیی شاراوەکی 

 زییکو دادەبب ،کشروو ھبوو بۆ سویست نپ رەکسانسئ
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وە، ک شاردرابوونوە. ڤانونوش ل دەستی نھۆمکانی خوارە

کارمندەکانی شونک بوو و بباشیش ب باخانک بد بوو. 

یکمین نھۆم دابشبووە سر چندین نووسینگ و کافتریا. چند 

ن بۆ دەرگکارھوەی یۆرانیۆمی بر زەوی بۆ گواستننھۆمی س ک لی

یشدا، ھندێ نووسینگ و نیشان کوورەکان ھبوون؛ ھر ل ھمان نھۆم

 واگۆڕکری ھک و ئاموە لوولر زەمینمین نھۆمی ژکی بوون. لھ

ھبوون. ل دووەمین نھۆمیش ژووری کۆنترۆی مبندی و جۆرە 

". میوان گرنگکان ئوانی ب گۆداقپنگک ھبوو؛ پیدەگوترا "قپنگی 

ھۆکی خوارەوەیان دەکرد. ل تواوی ڕپدراوبوون، لووە سیری 

نھۆمی سیمی ژر زەمینیوە، تکنیککارەکان کاریان لسر یۆرانیۆمی 

ڕەق و خاو دەکرد ک لسرەوە دەھات خوار. ل نھۆمی چوارەمیشدا 

بۆشاییکی گورە ھبوو ک بۆ برزی س نھۆم ھدەکشا و تیدا 

 ڕەقک جیادەکرایوە. پلۆتۆنیۆمی لبرھم دەھندرا و ل یۆرانیۆم

و تاقیگ م ھۆبنجنھۆمی  ىنھۆمی پ ئاسنین بۆ دروستکردنی بۆمب؛ ل

 222ششمینی ژرزەمینیدا پاشماوەی کیمیایی دەخرای نو کندووی

  تایبت. 

ی ئو کوورە ناوەکییدا، چندین يڤانونو دەیزانی ل میانی کاری ئاسا

درێ ک ل یۆرانیۆمی خاو و زنجیرەی کاردانوە پلۆتنیۆم پکدەھن

ڕەقوە پیدا دەبوو. دوای ئوەی یۆرانیۆمک ل ڕەقایتی خۆی 

                                                           
222

ڕاست کندوو کاتی خۆی وەک سندووقکی زۆر گورە بۆ دانول و شتی وا بکاردەھات،  

.ناوە، ھیوادارم گونجاو بکارھرم، برە من بۆ کۆنتینم لب  
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دادەتاشرێ، ل ئاستی چوار و پنجمدا کۆدەکرتوە و چکی ناوەکی 

  ئیسائیلی لدروست دەکرێ.

کامرایکی لگڵ خۆی » ڤانونو«ڕۆژکیان ب ھیچ ھۆیکی تایبت، 

ی خست نو ھگبکی، خستی نو ئو . کامراک٢ی دەزگبردە 

کتبانی ک دواتر لگڵ خۆی دەیبردن کالسکی ل زانکۆی 

بنگۆریۆندا. خۆ ئگر لسر شاشی ئاسایشپارزیدا دەرکوتبا و لیان 

پرسیبا ئاخۆ بۆچی کامرای لگڵ خۆی ھناوەت نو دامزراوەی 

ی لراککام ک ،بیرکردوە. دیمۆنا؟ نیازی وابوو بی لو جانتاکن

 کرد، ئیدی بنس پرسیاری لپشکنی، کی نس جانتاکم خۆ کب

ئاسانی کامراکی خست نو لۆکرەکی. لماوەی نانی نیوەڕۆ و 

 ڤانونو ب ،ندا نامکخانو بانس لی کو کاتوارەدا، لپشووی ئ

ونی تاقیگک،  خۆی و کامراکی ب نھۆمی ژرزەمینیدا دەگڕێ و

ئامر و کرەستکان و ھۆکان و نخشی وردەکاری سر دیوارەکان 

بگنامکانی دۆب و خزن کراوەکان و وسینگکان وو دەروازەی ن

 وانکرد. دیاربوو پاسنسیش گومانی لیبینی و کسیش ندەگرێ. ک

وی ڤانونو ئاسایشپارزەکان ئوکات ببوون ھم. کاربدەستانی سرو

ھیچ بیرۆکیکیان سبارەت ب ئارەزووە دژوارەکی ڤانونو نبوو، 

  بکو ئویان ب تکنیککارکی ھمن و جدی و جگیر دانابوو.

✡✡✡  

دا دوای نۆ ساڵ کارکرن ل دیمۆنادا، ڤانونو لسر کار ١٩٨٥ل کۆتایی 

،کانی بووبسیاسیی ر چاالکیسل بشی وەنککو  دەرکرا. الدانب

کورتھنانی بودجی خودی دامزراوەک بوو. ئویش وەک  لبشک 
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ی ل ١٥٠زۆر ل کارمندەکانی دیک الدرا. بم لبرانبردا ب ڕژەی 

خزمت و ھشت مانگ کرێ و مزی تواوی دوای ئوە وەک شتکی 

 یاریدا بو نامراد و تووڕە بووەوە. بدرا. دیسان ئر پبدەست

 ی دوورودرژ بچت ھندەران، لوانش بوو ئگر جگ وگشتک

ملیۆن  ١٢ڕگیکی باشی بدۆزیبایوە ھر نگڕابایوە و ھروەک ئو 

جووەکی دیک ل دەرەوەی ئیسائیل بژیبای. ئپارتمان و تومبلکی 

خۆی فرۆشت و پارەوپوولی نو بانککشی ڕامای، ئینجا ھندەران خۆ 

  .بگرە ھاتم

سا جانتای کردە شان و ڕگی گشتکی  ٣١ی تمن »ڤانونو«

 ژی بکی دوورودرشتکیان گشتر جارو پر. ئبژی گرتدر

و وت یکگرتووەکانی ئمریکادا کردبوو. ئمجارەیان ڕووی  ئورووپا

کردە ڕۆژھتی دوور. لنو ھگبکشیدا ئو فیلمی تدا بوو، ک کاتی 

  دیمۆنادا ونکانی گرتبوون. خۆی لنو

یکمین وستگی گشتکی گریک بوو، پاشان ڕوسیا، تایلند و نیپاڵ. 

 دا »کاتماندو«لگداری لوە درمش ائیلی بینی و بکی ئیسدا، کیژ

ناساند و ڕاشکاوانش ڕایگیاند سر ب » مۆردی«کرد. ئو خۆی وەک 

نگڕتوە ئیسائیل. سردانی  تکان و لوانشسیفیبای چپی پاس

  پرستگا بوداییکانی کردن و ککی وای لسر دابوو، ببت بوودایی.

 تی دوور کرد، تا لرەو ڕۆژھشتی زیاتری بدوای کاتماندو، ڤانونو گ

 یری لکی سک دوو مانگ کاروە. بۆ یئوسترالیادا گیرسای

بتنیایی و سرگردانی  دا کرد، بم زۆرینی کات ھر»سیدنی«

مایوە. ئنگۆرەیکیان پیاسیکی بنو بئابووترین گڕەکی شارەکدا 
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کرد، ئو گڕەکی پ لشفرۆش، دز و جردە، سوداکاری دەرمان و 

دا و لو تاریکییر تلیاک بوو. لرانبنت بسای سر کیدا تیری س

 وەی دادەی گیان تۆراوجۆرج ب دیارکوت، ئو شونی ناودار بوو ب

نامراد، دز، بنوا، ھژار و ندارانی ل پیاو و ژنانی تۆبکار دەدا.  و

ئیدی ئویش ل وەژوور کساک کوت، لوێ کشیشکی ئنگلیکانی 

بینی. کشیش چاکک یکسر تگیشت ک » جۆن ماک نایت«بناوی 

ندیکی گرموگوڕی لگڵ ڤانونو بدوای ماڵ و خزانکدا دەگڕێ. پیوە

میوان شرمن و ناپارزراوەکدا کرد. لو ھفتانی بدوایدا ھاتن، 

درژیان لگڵ یکدا کرد و ل وھردوو پیاوەکان گفتوگۆیکی دوور

 رانشۆ١٩٨٦ی ئابی ٧کۆتاییشدا و ل223دا ڤانونو بووە کریستیان و س 

  ».جۆن کرۆسمان«کرا وا ناوکی نوی لندرا: 

ش بۆ جوویکی گوایڵ، ک ل مراکش لدایک بووب و ھموو ئوە

ژیانی گنجتی ل قوتابخانکانی تلموود یشیڤیای بیر سبعدا بسر 

بردب، قمبازکی گورە بوو. ئوەش ڕاست بوو سانک لموپش 

دینکی الوازبوو، بم ل دین وەرگڕانکی ل ناسقامگیری و دان 

دا نان ل نامرادی ل جووایتی، جیاوازتر بوو. خۆ ئگر ھاتبا و بختا

ی »جۆن«و باوک » سنت جۆرج«نچووبای نو ئو کسایی 

نبینیبای، لوانبوو ببت بودایی یان دینکی دیک. بم ب گڕانوەی 

، دیسان گڕایوە ئیسائیل. ئو ڕقھگرتنی ل وایتیبۆ باوەشی جو

ترەکی بۆ کردەوەکانی ئایندەی.وکی سدی بووە ھاندەردی ھی ھک  

                                                           
223
  سرانشۆکردن: تعمیدکردن. 
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لمیانی ئو دیدارە کۆمتییانی لنو کسکدا، ڤانونو بۆ برادەرە 

نوکانی باسی کارەکی خۆی ل ئیسائیل کرد، ونای دامزراوەی 

کارلکری دیمۆنای بۆ کردن، ھویدا سالیدکی نمایشی ئو ونانش 

 ب اند؛ ککنھوانیش ھیچیان لی گرتبوونی نیشانیان بدا. ئراککام

ئاخر ئوان فیان بسر ئو قسانی ئوەوە نبوو. بم لودا پیاوک 

لنو ئامادەبوواندا ھبوو، قسکانی ئو سرنجی ڕاکشابوو؛ ئویش 

 وانکیی کۆلۆمبی بوو، ک گشتیار و ڕۆژنام»ئۆسکار گوریرۆ«

او بوو. پاشان ھر دوو پیاوەک بیکوە پرژینی کساکیان ناوبن

پی » گوریرۆ«بۆی کردەوە، بۆ ماوەیکیش ل ھمان ئپارتماندا ژیان. 

 شکی خۆیدا وایدانابوو کم کانی ڤانونو برد و لنخی وبای ب

  پارەیکی زۆر دەکن.

کردەوە ک ڤانونوش زۆر پویستی ب پارە بوو، بم بیریشی لوە 

دەتوان بو دەستکوت و ناودارتیی پیدای دەکا، تکانک ب ئاشتی 

نوان ئیسائیل و عرەب بدا. ئمش پالن بنڕەتیکی ئو نبوو: ئاخر 

ئاشتی ئو ھۆکارە نبوو ک ل سۆنگیوە ئیسائیلی بجھشتبوو، ئو 

ش ھيفیلمشتر دنیای پی پندین مانگم خۆ گرتبوو، چڕابوو. بگ

بۆمبی ناوەکی ئیس ک و پاراستنی جیھان لە پارەییداکردنی بئیل، اپ

دەبت دندەرکی مرخاسان بۆی. ب تپڕینی ڕۆژیش، جنگی 

تایبتیانی ل دژی پۆژەی ناوەکی ئیسائیل پرەی دەسند، ئیدی بووە 

بم ڤانونو  ھۆکارکی سرەکی بۆ ئوەی ئو ونانی بوبکاتوە.

لوەش تگیشتبوو، ک وەک ئیسائیلیك کۆتایی پ دێ. ئاخر ئگر 

شتکان بو بکاتوە ھرگیز ناتوان بگڕتوە ئیسائیل، چونک ئوکات 

  وەک ناپاک و دوژمنی دەوت دەسوتندرێ.
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بم وای ئمش، ھشتا مجزەک ھر مزن بوو. ڤانونو و گۆریرۆ 

چوون تاقیگیکی ونشوشتنوە. ئو ونانی » سیدنی« ب یکوە ل

کانی گۆڤارە ٢ی دەزگیخۆج نووسینگ یاندا لووە و ھیان شوشتن

یی و تلفزیۆن ئوسترالیکان نزیک بکونوە، ئمما بھودە بوو. ائمریک

ن شتکیان بھند ھنگرت و وایان دانا، کوا ئو ایامیدی دەزگئو 

دەگڕن. کس بوای بو پیاوە  224تکاران ب دوای پارەی مفتداساخ

ی دەزگترکدنیای ندەکرد، ک ونی نھنیترین دامو گنج شرمن و

.بائیلی پئیس  

لکۆتاییدا گوریرۆ برەو ئیسپانیا و ئینگسلتان فی، ئم جارەیان زی 

گو ندەنی، کندەی تایمزی لرانی سوە. نووسدۆزی چیرۆک یان ل

دەربارەی کوورەی ناوەکی  بوو، ل توانستی دراماتیکی ئ وتارەی

ئیسائیلی دەنووسرێ، تگیشتن نخاسم ئگر ھاتوو ب ون و 

خشزۆریش وریا  ن وەشدا دەبوایڵ ئگل .پشت بکان پاکارییو ھ

بان. ئاخر لمژ نبوو ئوان ئازاریان بدەست بوکردنوەی 

اداشتکانی ھیتلر"ەوە چشتبوو، ک پشتر کیبوویان و دواتر "ی

دەرچوو ھی فشکرکی دەستی دووەمیش. ھر بۆی، داوای 

 یان کرد کرەستانو کواوی ئکی توەیڵ » گوریرو«تاقیکردنگل

  خۆی ھنابوونی.

لو نوەشدا تلفزیۆنکی فرمی ئوستالی پیوەندی ب باوزخانی 

وە کرد، بوەی کابرایکی سیر ب خۆی و »کانبرا«ئیلی ل ئیسا

 .ائیلییشتی ئیسزراوەی دیمۆناوە ھاتووە و ھاووی دامنندێ وھ

                                                           
224
 .بیدا بماندووبوون پ خۆڕا و ب ی لو پارەیپارەی مفت: ئ  
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ئیسائیلی کوت، ک ھوانرکی  وانکیچیرۆکک برگوی ڕۆژنام

  ڕۆژنامکانی تلئبیب بوو.

 ،ورەبروسکئیدی وەک ھادەزگنی ئیسگری نھواژا: ی ھئیلی ھ

ی دیمۆنا ھویداوە  ٢ی کارلکری دەزگئاخر کارمندکی پشووی 

 .ائیلی بفرۆشنی ئیسحایم کارمۆن«چارەنووسسازترین نھ «

بڕوبری ئاسایشپارزی وەزارەتی برگری بدەرەتانان گوتی: 

  "سیستمک شکستی ھنا، ئم لکاتی خۆیدا نمانگرت."

دەست یشتگ کواروەزیر ھروەزیر و  –ی سزی سرشیمۆن پ

ئندامی یکی نیشتمانی  - سروەزیرەکانی پشوو ڕابین و شامر

حکوومت بوون. بیاریاندا دەستبج ڤانونو بگرن و بیھننوە 

ئیسائیل. ھندێ ل یاریدەدەرانیان پشنیازی کوشتنیان کرد لجیاتی 

بیرۆکی پسند نکرا. ئوەی بیگرن و بیھنوە وت، بم ئو 

 ک لدا. ڕامسادەسروەزیر دەستی دای تلفۆن و زەنگی بۆ 

  

✡✡✡ 

  

 بوو: ١٩٨٢لی ھکی نوروبڕبوو. » ناحوم ئادمۆنی«ەوە، مۆساد ب

اکانی ھزی برگری ل پاش نزیکی بیست ساڵ لدوای ئوەی ژەنڕ

ییدا ڕکخراوەک برایتی مۆسادا دانیشتبوون، ل دواەپشت مزی بڕو

سرۆککی نوێ پیدابوو، کسک ک لنوەوە کاری بۆ دەکرد. ناحوم 

ئادمۆنی ل ئۆرشلیم لدایک ببوو، کارمندکی درینی ھردوو 
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گری » ئامان«و » شای«ی دەزگو جبوە، » ئیسحاق ھۆفی«بوو. ئ

بووە  دا، جگی گرتوە و١٩٨٢ل » ھۆفی«نی ودوای خاننشینبو

ی ڕاکشا، بم خۆ ئو حفت ڕامسادد. ئو حفت سای ب ڕامسا

سان ل سا ھرە باشکانی کۆمگی ھواگری نبوون. لنوان 

 225دا چندین ڕوداو مۆسادی ھراسان کرد: کفڕاتی١٩٨٩ - ١٩٨٢

، لو کاتدا تقییوە ک شرۆڤکارکی مدەنی ھواگر ل »پۆالرد«

 –وسکاری بۆ یکی ھواگری ئیسائیلی واشنتن ب تۆمتی سو

گیرا، ئیسائیلیش توەگالبوو، ب ھۆیوە  -گۆمزی کۆنترا ئران

کۆمک ل ئاژانکانی مۆساد ل ھندەران ل سۆنگی کمتخرمییوە 

 وت، بائیل کر ئیسب ورەکرە گھ م خۆ زیانگیران؛ ب

شیمۆن «ە بوو. ھر ئو کاتی دنیاییشوە ب ھۆی مۆردەخای ڤانونوو

رکی بۆ » ئادمۆنی«زەنگی بۆ » زپراسیۆنئۆپ جویش دەستبدا، ئل

گرتنی ڤانونو بگڕخست. ھرزوو کۆمپیوتریش کۆدەناوکی بۆ 

 ».کانیوک«ئۆپراسیۆنک دانا: 

  

✡✡✡ 

  

ڕەوانی ئوسترالیا کرد تا » کاسارای«ب پل ناحوم ئادمونی یکی 

نوە. بم ب گیشتنی ئوان، بۆیان دەرکوت ک درەنگ ڤانونو بدۆز

.یاندبووە ئینگلستانیبوو، خۆی گف ککوتوون. ئاخر چۆلک  

                                                           
225 ند، کارەسات.کز، گۆبمڕات: گۆف  
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سندەی «، سرنووسری »گوریرو«ئوەبوو کمک دوای دیدارەکی 

ناردبووە » پیتر ھاونامی«، ئسترەی بشی ناوخۆی ھفتنام، »تایمز

انونو بکوێ. کاتکیش سواری فۆکک بوو، ئوسترالیا تا چاوی ب ڤ

ندێ لی  وزانیبوی زانا ئینگلیزەکان ھنانڵ خۆی » گوریرو«وگل

ھنابوون، پشکنیبوو، بۆیان دەرکوتبوو ک ونکان ڕاستقینن. ئیدی 

دانیشتنکی ڕۆژنامنووسک لگڵ ڤانونودا ل سیدنی برھمی 

امک ھنا، ک چیرۆکی کابرا ڕاستیی. ھبوو، بوای ب نونری ھفتن

ی کیو قسی ڤانونو لککردنحاشال ت بکی تایبوەیش و بئ 

گۆریرۆ گوتبووی، گوای ڤانونو زانایکی ئیسائیلیی، کارانگاز ببوو. ئاخر 

ی دیمۆنا دەزگڤانونو ڕاستییکی پگوتبوو: ئو تنیا تکنیککارکی دامو

  بوو.

دا برەو لندەن فین و گوریرۆیان ل »ھاونام«لگڵ  ئینجا ڤانونو

ئوسترالیا بجھشت. ل لندەنیشدا، ڤانونو ل الین کسانی 

ھفتنامکدا خرای بن لکۆینوەیکی چوپ. ئو ھموو ئو شتی 

دەیزانی، پیگوتن، بۆ بریتانیکانیش پردەی لسر بۆمبی نیترۆنی 

نایدا ھبوو زیندەوەرەکان بکوژێ بم بینا و ھدایوە، ک ل توا

باخان و ژرخان ب دەستلندراوی بھتوە. ھروەھا ونای ئو 

 وەی بۆمب لبۆ کۆکردن شی بۆکردن ککارانڕدا دەکران. ٢ی دەزگ

ھشتاش دوای ئو ھموو ماوەی دیاربوو دەترسا و پشۆکاو بوو. ئو 

ھواگری ئیسائیلییوە بکوژرێ یان بفندرێ. ی دەزگدەترسا ل الین 

یش ھویاندا ھوری بکنوە؛ ئوان بردیان »سندەی تایمز«کارمدانی 

ھوتلکی دیک و دەستیک ل کارمندەکانی خۆیان خزمتیان کرد و 

ببون چاودر بسر میوان گرانبھاکیان، وەک چۆن ئاگایان ل مندای 
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مکوڕ بوون، بوەی ناب ب تنیا  -بھودە-ون. ئوان ساوا دەب ئاوا بو

  بنو شقامکاندا بسووڕتوە.

کاتکیش لکۆینوەک تواو بوو، ئوان بە پارەیکی باشیان 

٪یش ل مافی ٤٠دۆالر بۆ چیرۆک و ونکانی،  ١٠٠،٠٠٠خستبردەم: 

٪یش لو کتبانی ٢٥دابشکردنی وتارەکانی ڕۆژنامکان و 

. ئوان پیان گوت، -ئگر باسوخواسی کتب بت گۆڕێ- دەکرنوە بو

خاوەنی کۆمپانیای » ڕوپرت مردۆخ«کوا ماخۆی سندەی تایمز 

ە، بیر Twentieth Century Foxتونتی سنچری فۆکس فیلمسازی 

 یوانر ژیان و ڕۆژگاری ڤانونودا سازبکا. لسک لوە فیلموە دەکاتل

ی ڤانونو لن  ڕۆرت دە نیرۆ«الیدرێ.» ڕۆببگ  

خانخوکانی ڤانونو ل لندەن ھموو شتکی لدەستھاتوویان بۆ ڤانونو 

بدیھنا تنیا یک شت نب: ئویش ژن بوو. ئاخر ک ڤانونو بۆ سکس 

و باوەشی گرمی ئافرەتک برسی بوو، ھیچی بدەست نکوت. 

ی »ڕۆونا وبستر«مکیان ی تایمز ئنداەکاتکیش لنو ستافی سند

شۆخ و شنگ ھبوو، ڤانونو بھوودە ھویدا سرنجی خانمک بۆخۆی 

ڕابکشی و لگی جووت ب، بم ڕەتیکردەوە. سکس قۆچی 

ی تایمز ەوسرە زیرەککانی سندوقوربانیک بوو، بم ن

  لییتنگیشتن.

 ترسی ڤانونو ل یشتن کگوەش نوان لروەھا ئھگری دەزگوای ھ

 ردرایشتووەکان نگرە تنواھ ک لکی .ائیلی، ڕاست و دروستئیس

ئیسائیل تا بزاندرێ ئوەی ڤانونو دەی ڕاست. ئو لبارەی ئوەوە 

ڵ ڕۆژنامگی لکیقسن  وانالی ل جویش دەستبائیلی کرد، ئئیس
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یک دوو سعات ی ل ئاگادار کردەوە. ئیدی ھر »شاباک«خۆیوە 

دوای ئوە تیمکی چند کسی گیشتن لندەن. تیمک ل الین جگری 

ەوە سرپرشتی دەکرا. ئۆپراسیۆنکش ب »شاباتی شاڤیت«ڕامساد 

  بوو.» بنی زیڤی«فرماندەی جگری دوەمی ڕامساد و سرۆکی کاساریا 

 نو شاندا و چوونيدوو ل ئاژانکانی مۆساد خۆیان وەک ونگر ن

 کانیان گرت ککارە ناڕەزایی کرنند وندەی تایمز و چی سخانبا

وای یک دوو ڕۆژیش ڤانونویان بینی و دئوکات خۆپیشاندانیان کردبوو. 

ونشیان گرت و ب دوایدا چوون شقامکانی لندەن، ئوان شوازی 

نی مۆسادەوە ئاژانی دری» زڤی مالکین«"شان"یان بکارھنا ک ل الین 

پرەی پدرابوو. وای ئوەی ئاژانکان سایی گومانلکراوەک دەکن، 

و ناوچيئ وڵ ئگروەھا لردانیشی دەکا گسکی دەدەن، ھی س

 م جۆرە لردانی کردبوو. بشتر سی پنانیلوولدا، ڤانونو ٢٤شوی ئ

ران. ، ک خۆشویسترین شونی گشتیا»لیسیستر«گیشت گۆڕەپانی 

 کی بینی "زۆر بو کیژکاندا ئالی ڕۆژنامت«لرەی »فاراه فاوستی ئ

  زنجیرە نمایشی تلفزیۆنی "فریشتکانی چارلس" دەچوو.

کیژەک مووزەردکی جوان بوو، ب چاوی ڤانونوش "شۆخ و پری" بوو. 

لو کاتی کچک ل ڕیزک لبردەم کۆتک ڕاوەستا بوو، ڤانونو 

ی کشا. کچکش ئاوڕکی دایوە و ڤانونوی بینی، نیگایکی برەو ال

درژی ئفسووناوی. نیگاکانیان بۆ ساتک لیک گیر بوون، ئیدی نۆرەی 

کچکھات و ڕۆژنامیکی کی و لوێ ڕۆیشت. ڤانونوش 

 تی خۆی کۆکردبووەوە و داوای لموو ئازایم ھوە، بیوەرسوڕایل

و قس بیکوە بکن. کیژەکش ب کیژەک کرد، بکو یک دو
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بزەکردنوە سری قایلبوونی بۆ لقاند. دەمتقیکی سرپییان کرد. 

کچ جوویکی ئارایشتکار ل  ی،»سیندی«کیژەک خۆی ناساند ک ناوی 

  لڤیاوە، گوای ب پشوویک ھاتۆت ئورووپا.فیالد

مارەکانی گرژ ڤانونوش ب گومان بوو. لو یک دوو ڕۆژەی دوایدا دە

بوون. خکی سندەی تایمز ب کۆتایی ھر چاوپکوتنیان لگڵ 

 شیان وەخراندبوو. ترسیشی لکوەی چیرۆکوکردنسازدەدا و ب

وەی بۆیان دەزگتیش دوای ئتایبائیلی زیاتر ببوو، بگری ئیسوای ھ

ی ڕونکردبووەوە ک ڕۆژنامیکی وەک سندەی تایمز، چاوپکوتنکان

 ستی بو ھئیدی ئ .ریش تا بۆچوونیان بزانرانبالی ب تردەن

  تنیایی و توڕەیی و ب ئۆقرەیی دەکرد.

 ھات نو یاریکوە.» سیندی«ک  –ئم بوو، ھمووی ھر لپ بوو 

  

✡✡✡ 

  

وای » ڤانونو«"ئرێ تۆ سر ب مۆسادی؟" ب نیوە گاتیکوە  -

 ل کچک پرسی.

کش وەھا وەمی دایوە؛ "نخر. ئرێ مۆساد "نا، نخر،" کچ -

 چیی؟"

  ئینجا کچک پرسیاری ناوەکی لکرد.

 "جۆرج." ئو وەھای پگوت.  -
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 دا ناوی خۆی پکلزینی ھوتداب لو ناوە بوو کش ئمئ

 تۆمارکردبوو.

 کچکش خندەیکی بۆ کرد: "دەی وەرە. خۆ تۆ جۆرج نی." -

، ئینجا ڤانونو ناوە ڕاستقینکی خۆی بۆ کاتکیش چوون قاوەخانک

ئاشکرا کرد، باسی ھفتنامی سندەی تایمز و کشکانی خۆیشی بۆ 

 نیویۆرک، ک توەی بۆ کرد بچشنیازی ئپ کیژەک جکرد. دەستب

  دەتوان لوێ ڕۆژنام و پارزەری باشی بۆ بدۆزتوە.

لو پشنیازەی نگرت. بم خۆ ئو گوی لنگرت، ب ڕاستیش گوی 

ھر لیکم نیگاوە کوتبووە داوی خۆشویستی » مۆردەخای ڤانونو«

کچکوە. ئو چندین جاری دیک لو یک دوو ڕۆژە کمی ب دوای 

بینی، بگورەی قسی خۆیشی ئو » سیندی«یکم دیداریاندا ھات، 

نو ڕۆژانی، خۆشترین ڕۆژانی ژیانی بوون. ئوان ب یکوە ب

 وە، چونکدییودەستی ین یان کرد، دەستیان خستکاندا پیاسپارک

سینما و سیری فیلمکانی "شاھیدەکان" ھاریسۆن فۆرد و فیلمی "ھانا و 

خوشککانی" ودی ئالنیان بینی. ھروەھا ئوان بیکوە نمایشی 

دا بینی و زۆریشیان ماچومووچ کردن. ئو ٤٢موزیکیان لسر جادەی 

امزە گرم و ماچ شیرینانی ئوێ دەمی ھرگیز لبیر ئ

  ندەچوونوە.

ماچی گرمی پبخشین، بم لباوانش ڕەتیکردەوە لگی » سیندی«

پ کخاتوون .ی يجووت بکلشتی ژووری ھوتبانگھ گوت ناتوان

خۆی بکا، چونک لگڵ کیژکی دیک ل ژوورەکدای؛ ھروەھا ئوەشی 
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ک. کچک ھر پی دەگوت لتکردەوە ک لگڵ ڤانونودا بچت ھوتڕە

.ندەن نابل ل مئاخر ئ .ش نابمچووە، ئو وروژاو و ھوا ئک  

ئینجا کچک بیرۆکیکی ھبوو: "باش بۆچی لگم ناییت ڕۆما؟ 

خوشکم لوێ دەژی، لوێ ئپارتمانکی ھی، دەکرێ لوێ کاتی 

قینبا دەدەی."ڕاستکی خۆت بمموو خوێ ھو ل بی خۆمانمان ھ  

ڤانونو لسرەتادا ئم پشنیازەی کچکی ڕەتکردەوە. بم خۆ 

لسر چوون ڕۆما ھر سوور بوو و بلیتکی بزنسکالسیشی » سیندی«

کی، کاتکیش لکۆتاییدا توانی قناعت ب کوڕەک بن، بلیتکیشی بۆ 

  "ل دواییدا پارەکم بۆ ببژرەوە." ئو کی و پیگوت:

کوڕەش برگی ئارەزووە شتانکی خۆی نگرت و خۆی بدەستوە 

  دا.

خۆ ئگر ڤانونو پیاوکی ھۆشمند بوای، ھردەبوو ڕاستوخۆ 

ی ھواگری دەزگدۆخی  –تگیشتابی، ک کوتۆت داوکی ھنگوینی 

افرەت. ھروەک ئو حات، نھنی بۆ سرکشکردن و دندانی مجز ب ئ

 و ئامادەی واو بۆی دەڕووخو ت قام دەبینر شسک لکچ ک

بات مای خوشکی ل ڕۆما، يلگڵ خۆی دە -ھموو شتکی بۆ بکا

ھرچندە ب ئاستم دەیناس بم بلیتکی فۆکشی بۆ دەکێ. ئاخر 

بکا، ک رجیدا سگندەن لل ل ناتوان ککچ ڕۆما ک چی ل

 ست دەبوایند. پیاوی خاوەنھچ ندی بچ موابکا، ئ دەتوان

لکیبدابایوە، ک چیرۆکی کچک گوماناوی، تنانت گوجانش. بم 

کردبوو: یدەروونناسانی مۆساد ئم جارەیان کاری خۆیان ب باشی ڕای
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ۆن ب کتومت دەیانزانی ڤانونو ھوەدای چیی، ھروەھا دەیانزانی چ

ماچکی شیرین نابینا بووە و لوەش بنی شیرینتر ل الین ژنکی 

  ناسک و نازدار و سکسی.

ی سندەی تایمز، پیاوکی ھستیار بوو. ھر کاتک ب »پیتر ھاونام«

ھستیکرد شتکی شاش ل ئارادای.  ،زانی» سیندی«باسوخواسی 

ەک نبین، بم ھویشیدا قناعت ب ڤانونو بن ک چیدی کیژ

قسکانی ھر ئاسنی سارد کوتان بوو. ڤانونو دانی داوەکی خواردبوو، 

  ھیچ شتکی ئو دنیای وایلندەکرد ڕایکی پبگۆڕێ. 

 کیان داوای لر«جارو » پیتئ تنیی خۆی بیگکلومبت کرد ب

یىقاوەخان  ژ» سیندی«ک کی لریش نیگایی دەکا، پیتچاوەڕ ن

گنج نازدارەک کرد (دواتر لسر ئو کورت دیدارەیدا توانی ئادگاری 

ب نیازی ڤانونوی زانی ک ب » پیتر«ڕووخسارەکی بکش). کاتکیش 

تمای "بۆ یک دوو ڕۆژ" شارەک جبن، دیسان ھویدا ل سفرەکی 

ای سارد بکاتوە، بم ھر بھودە بوو. ھشتاش ھر ھۆشداری د

ڤانونو، نکا وتک ب جب و پاسپۆرتکشی لالی کارمندەکی 

یش بیری بۆ »پیتر ھانام«پرسگی پشوازی ھوتلک دانن. بم خۆ 

ئوەی بتوان لگڵ  ئوە ندەچوو، ک ڤانونو بۆ ڕۆما بفێ، ھر بۆ

  بنوێ.» سیندی«

و ل ڕۆما لگڵ ش لبر ھۆکارکی تواو جیاواز، قایلببو»سیندی«

 .نفریتانیا بر خاکی بسیدەویست ڤانونو لائیل نڤانونو بنوێ. ئیس

ی سروەزیر نیدەویست تووشی ھیچ »شیمۆن«ئاخر 

 "کئاسنین ر، "خانمت تاتچڵ مارگرگورە لکی گوەیڕوبوونڕووب
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بب. مۆسادیش ل بریتانیای مزندا ھستی ب ئاسوودەیی ندەکرد. 

نک ھر یک دوو مانگی پشتر بوو، دەستدارانی ئامان لناو چو

چاوەیکی تلفۆندا جانتایکیان دۆزیبووەوە، ک ھشت پاسپۆرتی 

ساختکراوی بریتانیای تدا بوو. بۆ بدبختیش دۆزەک سریکشا بۆ 

ئاشکراکردنی ناسنامی خاوەنکی و پیوەندی لگڵ باوزخانی 

ائیلی لریتانیاش زۆر تووڕە بوو؛ مۆسادیش  ئیستی بندەن. حکوومل

دەبووای بن بدا چیدیک سروەری بریتانیا پشل نکا. ھر بۆی، چ 

و چ مۆساد بیریان لوە ندەکردەوە ک ئۆپراسیۆنکی » شیمۆن پرز«

  وە ل بریتانیای مزندا بکن.اشار

ی دەزگنوان مۆساد و ڕۆما باشترین دەرەتانیان بوو. پیوەندی 

ناحوم «ڕ و توندوبند بوو. وھواگری نھنی ئیتالییکان گرموگ

ی دەزگسرۆکی » ئادمیرال فولڤیۆ مارتینی«ڕامساد و » ئادمونی

 ردانییو پاشاگکدی. لبرادەری باشی ی گری ئیتالیا، ببوونواھ

لوەی ھرگیز درژخاینیی بای بسر ئیتالیادا کشا بوو، دنیابوون 

 ئیتالیا ناتوان ئوە بسلمن ک ڤانونو لسر خاککی ڕفندراوە.

  

✡✡✡ 

  

دا، دەست لناو دەست ١٩٨٦ئیلوولی  ٣٠ل » 226مۆردی«و » سیندی«

ی ھی ئاسمانی بریتانی بوون برەو ٥٠٤سواری گشتفینی ژمارە 

                                                           
226
  مبست مۆردەخای ڤانونوە. 
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یشتن، فین. کاتکیش ل سعات نۆی شودا ھردوو ددارەک گ ماۆڕ

پیاوکی دخۆش ب چپک گوکوە پشوازی لکردن. کابرای 

پشوازیکر ب تومبلکی خۆی، میوانکانی گیاندن ئپارتمانکی 

دەستی ھر لناو » سیندی«خوشکی سیندی. لماوەی گشتکشدا، 

  بوو، بردەوامیش ددارە شادمانکی ماچ دەکرد.» مۆردی«دەستی 

ل کلومبی تکش دەرگککی بچووک وەستا و کچالی خانوو

کردەوە. ڤانونو یکمین کس بوو لوەژوور کوت. ل ھیکوەش 

دا و دەرگر داخرا، ئینجا دوو پیاو بازیان بۆ ھسدواوە ل ی لک

کرد و فیان دای سر ناوکوەک.  227پ کوتایان، قوترەتنیانوتر

ەکان مووزەردە. لو کاتی دەست و ئویش سرنجیدا، یکک ل پیاو

کچک دانویوە و دەرزیکی ل قۆی دا. ئیدی ھموو  پیان بستن،

  شتک تخ بوو، کوت خوکی گران.

ڤانکی بازرگانی ک ڤانونوی لھۆشچووی تدابوو، برەو باکووری وت 

پیاو  لخوڕا. تومبلک بۆ چندین سعات ھاژۆترا؛ لالی ڤانونووە دوو

و ژنک ھبوون. دوای یک دوو سعات دەرزیکی دیکیان لدایوە. 

لوێ »: ال سپزا«ش ونبوو. تومبلکش گیشت بندەری »سیندی«

و دەریای کراوە ھاژۆترا ک شرای نو بلمکی خرا و برەڤانونو ڕاک

ی بارھگرەک چاوەڕبوو (بگورەی سرچاوەی »تاپوز«لوێ کشتی 

یک کشتی ئس ئس نۆگا بوو). داوا ل ئندامانی تاقمی کشتییک د

کرابوو بچن نو کابینی تاقم و لودا بمننوە. بم ئوانی ئرکی 

                                                           
227
  قوترەتن: حسیرمیدان. 
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 228چاودرییان ھبوو، بینیان بلمکی خرا گیشت ئوان. کندرە

پیژەیک فدرا خوارەوە، دوو پیاو و ژنک بسریدا سرکوتن. 

یش پیاوکی بھۆشیان ھگرتبوو و ھنایان یکمین کابینی ئوان

یان لسر گا دا. ئوسا دەستبج کشتیک دەرگن و اھاوکارەکانی

  ب ئاراستی ئیسائیل کوتڕێ. 

ڤانونو ل تواوی گشتکی ناو کشتییکدا ھر لنو کابین بچکۆلدا 

وە. ئو خمی کیژەکی بوو. نبینیی» سیندی«ھدرایوە. ئو چیدی 

 کوا کچیشت، کگنو تردا ھاتووە. ئسیدەزانی ئاخۆ چی بن

 یھج دەروازەی خانووەک ر لو ھی مۆساد بوو؛ ئکندامی دەستئ

و لوانش ھر ئو کاتیش ئیتالیای جھ ب. ئو ژنی یاوەری 

ردەوام لماوەی ڤانونوشی بۆ نو کشتییک کرد، پزیشک بوو، ب

  گشتک دەزری سکردنی تسرەواند. 

 کشتیک بوو، کائیل نناراوی ئیسکی زۆر دووری کودایم ل

لنگرەکی خۆی فدای خوار، لوێ ڤانونو گواسترایوە سر گمیکی 

مووشک ھگر. لوێ ل الین ئفسرەکانی پۆلیس و ئاژانکانی 

نیش ب فرمی دەستبسریان کرد و لگڵ شاباکوە وەرگیرا، ئوا

 ».ئشکلۆن«ل » شیکما«خۆیان بردیان گرتووخانی 

  

✡✡✡  

                                                           
228
  کندر: پت. 
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ل ماوەی لپچینوەکیدا، ڤانونو بوەی زانی، لو کاتی دەیانھنایوە 

ئیسائیل، ھفتنامی سندەی تایمز کوت بوکردنوەی زنجیرەیک 

ئو. وتارەکان بو ون و  یوتار لسر بنمای ئو ئاشکراکردنان

ھکاریانوە بوکرانوەو بوون سرباسی زۆرینی ڕۆژنامکانی 

جیھان. سندەی تایمز ئوەشی ئاشکرا کرد، ک ھموو ئو مزندانی 

پشتر بۆ ھز و توانای ناوەکی ئیسائیل ھ بووە. ئاخر شارەزایان 

بۆمبی سرەتایی  ٢٠تا  ١٠وایان دانابوو ک ئیسائیل ماخۆی ھر 

 ائیل بۆتلماندی، ئیسی ڤانونو سو زانیارییانچی ئک .ناوەکیی

 ٢٠٠تا  ١٥٠ھزکی ناوەکی، جبخان سربازییکی بالی کمییوە 

 یوەشی ھروەھا توانای ئ؛ ھدایوتووی ناوەکی تشکرە پبۆمبی ھ

وش ب ھستیاری ۆنی برھم ھناب. ڤانونرک چکی ھایدرۆجینی و نیت

و وروژاوی ئاشکراکردنکانی ترسا. ئو دەترسا نبادا ئیسائیلییکان 

 و لوای » سیندی«بیکوژن؛ ئشی دەترسا، ئاخر بککیژە دۆست ل

  ندەکرد، بشک ب لو پیالنی دژی کرا.

بۆ ماوەی نزیکی چل ڕۆژ، جیھان نیدەزانی ئاخۆ ڤانونو چی بسردا 

کان ڕاپۆرتی ھرە ھستیاریان بودەکردەوە، ک ھیچ ھاتووە. ڕۆژنام

بوو. ڕۆژناموە نڕاستیی یوەندی بکانیش وردەکاری  پریتانییب

تواویان بوکردەوە کوا ئو ل لندەنوە فندراوە و ب "قفزی 

 ش لکانی دیکائیل ئاودیو کراوە. ڕۆژنامو ئیسوە بۆ ندییپلۆماسی"ی

انوە، ئوانی ڤانونویان لگڵ کیژکی ناسک و نازداردا زاری شاھیدەک

بینیبوو، سواری یختک کرابوو ک بۆ ئیسائیل دەچوو. ئندامانی 

پرلمانی بریتانییش ل لندەندا داوای لکۆینوەوە گرتنبری ڕکاری 

  دژی ئیسائیلیان کرد.
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ا، چندین جاریش ب فرمیش ل ناوەڕاستی نۆڤمبرا ڤانونو تۆمتبار کر

کرەکانی بگوجن. ئو نیلبردەم دادگادا ئامادە کرا. ئو بیاریدا زیندا

کتومت دەیزانی ک ھوانران لو کاتی دەیبن بۆ دادگا، لسر ڕێ 

چاوەڕی دەکن. ئیدی ل یک لو جارانی ک بۆ دادگایان دەبرد، 

وەستا تا ئوکاتی دەگات  ڤانونو ل پشتی ترومبلکی پۆلیس داندرابوو،

بردەم ئاپۆرای ڕۆژنامنووس و ونگرەکان. ئینجا ل پکوە لپی 

دەستی خۆی ل پنجرەی تومبلک ھنای دەر. ڕۆژنامنووس، 

واژەیم دەستندەوە، ئپی دەستیان خوگرانیش لنر و ونواىھ 

  خوارەوەی لسر نووسرابوو:

و ل سعات  ٣٠/٠٩/١٩٨٦تالیاوە ڕفندرا، ل ڤانونو ل ڕۆما، ل ئی

  گیشت ڕۆما. ٥٠٤دا ب گشتفینی ٢١:٠٠

ئم ئاشکراکردنی زیانی ب پیوەندییکانی ئۆرشلیم و لندەن نگیاند، 

 ی خۆی بخواستی ئازادان ڕوون و ئاشکرا بوو، ڤانونو ب چونک

بوو. ھرچندە ل گشت فنکی بازرگانییوە ل بریتانیاوە ڕۆیشت

ی ھواگری ئیتالی توڕە و نامراد ببوو، بم دەزگڕۆماش سرۆکی 

  دوای ماوەیک ئو زیانی بر ھردووالیان کوتبوو قرەبووکرایوە.

بار کرا. بیاری نڤانونوش ب تۆمتی سیخوڕی و ناپاکیی تاوا

یو زیکاندا زیندانیکردنی بۆ ماوەی ھژدە ساڵ بتنگدا درا. بم لود

و دەست و کۆمی ھاوکاری  دەزگئو ب سیخوڕ و ناپاک ندەزاندرا. 

 و لناوی ئ ورووپابو  ئکاردا بوون، ئو و ڕۆژ لش مریکادا بو ئ

وەک شڕڤانکی ئاشتی، وەک شھیدک ناسندرا ک ژیانی خۆی لپناو 

  را.ڕاگرتنی پۆژەی ناوەکی ئیسائیلدا بختکرد، پسن د



463 
 

. دروشمی 229ھبت ڤانونوش فی بسر ئو جۆرە شتوە نبوو

پاوانتی و ئایدۆلۆژی ک بکارھندرا، ھر بۆ ئو نامرادەی ئوبوو 

دا وەک کاردانوە نواندی. ئو لو کاتی ل ٢ی دەزگلبرانبر 

دیمۆنادا کاریدەکرد، بنیاز نبوو دژی پۆژەی ناوەکی ئیسائیلی 

تر بوەستۆش ھمبرا با، تا ڕۆژی ئرکار النسوێ لر لگوە. خۆ ئ

لوێ دەمایوە. تنانت ئو کاتش ک ل وتکی ڕۆیشت، ئو پلی 

نبوو تا جنگ پیرۆزەکی دەست پبکا، بکو ب جیھاندا گڕا، چووە 

 نیپال و تایالند، ل ئوسترالیا بۆ کریستیانیبوون سرانشۆ کرا؛ خۆ ئگر

و ل  گۆدای ندیتبا لوانبوو ئو ونانی لسر قپنگی »گوریرو«

نو ھۆی کۆکردنوە و پکوەنانی بۆمبکانی گرتبوونی، ھر ل نو 

کۆپشتکی مابایوە. بم خکی باش و ساویلکی ئم جیھانمان 

ڤانونوی وەک جنگاوەرک دژی مترسی ناوەکی ئیسائیل بینی. ژن و 

دکی شیرینی ئمریکی، ئویان وەک گوی خۆیان ب تبنی دانا، مر

 یشتژیاندا مابوون، تا گ ر لو ھی ئوادەکشتا خانھ ت کنانت

ئو ڕادەیی کریستیان نیازباشکانی دیکش بیکن بربژاری ختی 

  نۆبل.

 کاتکیش ئو دوای ھژدە ساڵ، ل زیندان دەرچوو، ئوەی ھبژارد ل

کسی ئۆرشلیمدا بژی. ئو ئستا ڕقی خۆی بۆ ئیسائیل دەردا، ڕەتی 

کردەوە لوێ بژی، حاشایی ل زمانی عیبیریش کرد و چیدی پی ندوا، 

 ر بکان » جۆن کرۆسمان«خۆی ھرەبییع ڕۆژنام وتار ل ،ندەناس
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  فی ب سرەوە نبوو: ھیچ پیوەندی پوە نبوو. 
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("ھر بودەکاتوە، ب دوای بووککی عرەبی یان فلستینییدا دەگڕێ 

.("بائیلی ننیا ئیست  

ئدی سیندی؟ لبر ئوەی ئوان ل ئۆپراسیۆنک بپل بوون و ئیدی 

باری ناچاری وایکرد ڕووپۆشکی تواو بۆ شاردنوەی سیندی 

و » سیندی ھانین«ندۆزنوە، ئیدی کیژەک ناوی خوشککی 

نی و پاسپۆرتکی بکارھنا، ئمش یارمتی ھوانرە بریتا

 وت کی بزانن. بۆیان دەرککقینی ڕاستکانی دا تا ناسنامائیلییئیس

ی کیژی ملیۆنرکی »چارلی بن تۆڤ نی ھانین«ناوە ڕاستقینکی 

ئمریکیی، ک سرماییکی زۆری ل بازرگانی تای کک کردبوو. 

ڤدە سانی حمت سۆز بوو، لکی دزایۆننیست کدا کۆچ دەکيکچ ات

ئیسائیل. ئاژانکی مۆساد دەیھنت ڕیزی ڕکخراوەک. نمرەی 

 بووە و پاسپۆرت وپشی چرزبووە، ھاندەرەکوەی بتاقیکردن

ئمریکاییکشی یارمتیدەر بووە. ئیدی دوو ساڵ چووەت بن مشقکی 

لگڵ چند » کانیوک«تاقتپوکن، بر لوەی بۆ ئۆپراسیۆنکی 

ی مۆساددا بفت لندەن. دوای ڕفاندنی ڤانونوش و دوای ئندامکی دیک

و ڕۆی ئو ل ئۆپراسیۆنکدا، دەبوای دەست  بوبوونوەی ھواکان

  ل چاالکییکانی ئو بوارەدا ھبگرێ.

ل ئۆرالندۆی فلۆریدادا دەژی. خۆی و » چارلی ھانین بن تۆڤ«ئمۆش 

ریکی بزنسی زەویوزارن، شی خردەکمریکی می ئکی جووانوە ژیان

وەک ئاژانکی مۆساد » چارلی«دەژین. گۆبندی ڤانونو وایکرد 

حیف بوو کچکی وا جوان و  بکشتوە، ئمش ل چاوی ھاوڕکانی
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ەن. ھر ل چاوی کچکش بوو، تواندرا دباش و زیرەک لدەست ب

  ل.يئیسائش بکرێ، بھندرتوە يڤانونو ل لندەنوە بئوەی یاساشکن

وانانرەشمانتارە گرلو پوی ئئاسانی ج ریش بت تاچىمارگر 

کرد و ڕوونیکردەوە، ھیچ کارکی ناقانونی لسر خاکی بریتانییدا 

  نکراوە.

ر ئاینوئۆینوە ستڕبرد تا مۆساد بگم خۆ زۆری نکانی ك 230بۆن

یاکۆڤ « و » ئاری ڕیگڤ«خۆی. دوو ساڵ پاشتر، ئاژانکانی مۆساد 

فلستینیکیان ل لندەندا کردبووە ئاژانکی دووسرە. » باراد

فلستینییکش گیرا، بم تاتچریش وستگی مۆسادی ل لندەن 

  یشی ل وتکی دەرکردن.»باراد«و » ڕیگڤ«داخست و 

دیسان مۆساد بنی دا ب جوانی ڕەفتار بنون. ھرواشیان کرد، 

» محموود ئلمبحوح«ام بوو تا ئو کاتی گۆبندی ئمش بردەو

 پیدابوو ...
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 .ئاینوئۆین: فرتوف  
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  تۆپ زەبالحکی سددام: بندی شازدە

  

 ١٩١٨ی مارتی ٢٣لگ ردا و ل لکمی جیھاندا، شکنگی یی جم

ل پاریس گرمی » پلیس دەال ڕەپوبلیک«تۆپکی گورە ل ناوجرگی 

لک تۆپکی دیک ناوەندی پاریسی و تقیوە. سعاتک دواتر، ش ھات

و ھشت کسی کوشتن. تقینوەک پاریسییکانی تۆقاند،  ھژاند

مزندەدەکرا ەھاش لبرئوەی شارەک ل برەی شڕەوە دوور بوو، و

پاریس سالمت ب و تۆپی نگات. دەستبج فرماندەی ھرمی 

رستان و پاریس چندین دەستی چاودری و پشکنینی ناردن دا

ناوچکانی دەوروبری پایتخت، مزەندەیان وابوو ڕەنگب دەستیکی 

تۆپخانی ئامانی لوێ ل شونک خۆیان حشارداب. بم 

کوماکردنک ب ئنجام بوو، ھیچیان ندۆزییوە. ئینجا فرەنسییکان 

انییوە وایان لکدایوە، لوانی ئو شلک بۆردمانان ل کشتیکی ئاسم

یشیان ل ئاسماندا برچاو »231زیپلین«ھاتب، ھرچندە ھیچ 

(چاک)، دیسان  نکوتبوو. شش ڕۆژ دوای ئوە، ل ڕۆژی ھینی پیرۆز

شلکیکی دیکی تۆپکان ل پاریس تقیینوە؛ ئمجارەیان ڕاستوخۆ 

کوت، ک لشکری چوارەمی لبوو. » سینت گرڤایس«بر کسای 

  کسی کوشت و سدانی دیکشی بریندار کرد.  ٩١ک تقینوە

 کانی سوپاش بوبووەوە. قۆشو شاردا بنب ڕاوکئیدی ترس و د

دەرەوەی پایتخت وەربوون، کچی ھیچیان ندۆزییوە. ئاخر ئوکات 
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 Zeppelin دەی ڕابردوورەتای سس کان لمانشتیكی ئاسمانی بوو، ئالین جۆرە کپز

  بوون و ل جنگی جیھانی یکمیشدا بۆ بۆمب فدان بکاریان ھنا. داھنری
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کس گوی لوە نببوو، ک تۆپک ھی ل مودایکی یکجار دوورەوە 

یش بۆمبکانیان ب دوەزمیک براوردکرد، ک بگات پاریس. ڕۆژنامکان

ی »یۆلیوس ڤرن«ل دوورەوە بۆمبا دەھاوژێ ھروەک تۆپکی 

دا ونای »ل زەویوە بۆ مانگ«نووسر، ک ل کتبکی خۆیدا بناوی 

دەیتوانی تواوی » یۆلیوس ڤرن«کردبوو. تۆپکی ککی سری 

  بدا. کشتی ئاسمانی لسر مانگ ئاگر

فرەنسییکان لو پرسدا ب بخت بوون. ئاخر جنگک ھر ل ھمان 

سادا ب سرکوتنی ھاوپیمانان بسر ئیمپریالیزمی ئامان کۆتایی 

زانیاری سبارەت بو تۆپ سامناکک  232پھات. ئینجا بکاوەخۆ

پیدابوو، ک مرگ و ترسوبیمی ل پایتختی فرەنسییکان چاندبوو. 

ندکیان ناویان لنا "تۆپی پاریس"، ھندکی دیکش ناوی "تۆپی ھ

ی ئیمپراتۆری »ولھلمی دووەم«یان بسردا بی، مبستیش »ولھم«

ئامان بوو. دواتر دەرکوت تۆپک چککی قوڕس بوو، ل الین 

پیشسازی جنگی ئامانوە پرەیپدرابوو، س جۆرە تۆپی لو 

دبوون. ئوکات ھشتا ھیچ دەربارەی لو جۆرە چشنیان دروست کر

کیلۆمتر دەڕۆیشت، ھر گولل  ١٢٨چک نبیسترابوو، ک ب تکایی 

تۆپکیشی س پ درژ بوو، بارووتی پھدانکشی دوازدە پ درژ 

کیلۆمتر برزدەبوونوە. ئم ڕیکۆردەش تنیا  ٤٢بوو. گولل تۆپکانیش 

ل جنگ دووەمی جیھاندا » V-2«نی جۆری ل الین ڕۆکتی ئاما

ئو س تۆپ زەبالحی لژر بارکی زۆر » 233کرووپ«شکندرا. 

                                                           
232
  بکاوەخۆ: ب ھواشی، برەبرە. 

233
 مانین و چوارسکی ئارەبابکی  دکرووپ: بو خ نیانمسن«ساڵ تسازی »ئپیش ن، ب

  چک، بتایبتیش ب دروستکردنی تۆپخان بناوبانگ بوون. 
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نھنیدا دروست کردبوو. تۆپکانیش ب قیتارکی تایبت ل شونک و 

پگیک بۆ یککی دیک دەگوزرانوە، گواستنوەکش تاڕادەیک 

ۆپخانی لگدا بوو، لشیان ڕۆژان بوو. ھر تۆپکیشان ھشتا پیاوی ت

قدەغکرابوو باسی تۆپک لالی ھیچ کسک بکن. فرمان درابوو، 

  دەب ئو تۆپ دوەزمان بوپڕی نھنیوە حشار بدەن.

کاتکیش جنگک ل کۆتایی خۆی نزیک بووەوە، ب خرایی مانۆڕی 

تۆپی کت و  توانستی تۆپ زەبلالحک شوندرا. فۆککانی بریتانی

قبیان دۆزینوە، ڕاویان نان ھر بۆمبیان بسردا بردەدانوە 

 رشڕ، دایان ب ىفرەنسییکانیش ل پگ نزیککانیان ل برەی پشوە

ن. بم ھشتاش ھیچ لو ھرشکردنان سرکوتوو ائاگری بۆمبکانی

انوساتی نبوون. تاک تۆپک ک الشڕ خراب، تاککیان بوو ل ئ

 ربازیشی کوشتن. دووەکانی دیکنج سوە و پقییشتنی خۆیدا تتۆپھاو

لگڵ کۆتاییھاتنی جنگدا، ون بوون و ھیچ شونوارکیان ندۆزرایوە. 

ە. دەکرێ تۆپکان ل ئوەی بسریاندا ھات، ھر ب تلیسم مایو

ک ھباریقوو ک، لنشو وە، یاخود لندرابنيوەشک ی ئوتشک

  یان کانکی چۆکراودا شاردرابنوە.

ئیدی تۆپ زەبلالحک بووە پاشماوەیکی ئفسانیی و زۆر کسیش 

 م لوە. بترگیز نادۆزرکان ھنی تۆپنھ وای وابوو، کدا، ١٩٦٥ب

ی زانای »د. جیرالد بول«و » کندا«پیرەژنکی ئامان گیشت وتی 

لوێ بینی. ناوبراو برپرس بوو ل تمن سی و حوت سای 

ل مۆنتریالی » ماک گیل«ل زانکۆی » ھای ئلتیتیود ڕیسیچ«برنامی 

بری ەی بڕو»فریتز راوزنبرگر«کندا دا. خانمکش خزمکی 
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بوو. پیرەژنک » کرووپ«کۆچکردووی دیزاینی پیشسازی 

نا و ھکاری دەستنووسکی ل ئرشیڤی ماباتکی دۆزیبووەوە، ک و

و وردەکاری تۆپ زەبالحکی تدابوو لگڵ چۆنیتی کارکردنی، ئیدی 

  ».بول«ئم دەستنووسی دای دکتۆر 

ی فاند. ئاخر ئو ناووڕوومتکی »بول«دەستنووسک ئندشی 

 نی بیست و سمت ل کیش بوو بۆخۆی، چونکبوو، پیتۆباشی ھ

مش گنجترین کس بوو ل زانکۆی سایدا دکتۆرای وەرگرتبوو، ب

خونی ب دروستکردنی تۆپکی » بول«کندیدا بو پل زانستیی بگا. 

زەبلالحوە دەبینی، ک ل دووری سدان کیلۆمترەوە نیشانی خۆی 

 بۆشایی ئاسمان. ئینجا ب بداتت مانگی دەستکردیش ھنانو ت کبپ

ی دەربارەی تۆپکی ویلھلموە بکارھنانی ئو دەستنووس، کتبک

نووسی و ئگری زانستییکشی ل ئایندەدا بۆ کارکی وەھا 

  ڕوونکردەوە.

فندکی ل » بول«بم خۆ کتبک ب تنیا بس نبوو. ھروەک چۆن 

زانکۆکی خۆی دەستکوت، ل حکوومتکانی وت یکگرتووەکانی 

یش تۆپ »234باربادۆس«خاکی ئمریکا و کنداشی دەستکوت. لسر 

زەبلالحکی تاقیکردەوە، تا ئوکات درژترین تۆپی جیھان بوو. تۆپی 

ملیمتر بوو. ب سدان  ٤٢٤متر درژ و تیرەک (کالیبر)یشی  ٣٦تایین 

 ی بوون کاریان لزۆریان خۆج ندازیار، ککنیککار و ئکار، تکر ل

 و باسکوەی ئدا کرد.دروستکردن و تاقیکردننژئاگرپ تزل و ک  
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 Barbados و باربادۆس ڕۆنو ل خۆیربکی ستو دەو کانی کاریبییتی دوورگژھ

 .ریتانیا دایلسی بتی کۆمۆنوكی  
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کی نمایش و تاقیکردنوەی تقپکردنکیدا رل مانۆ» بول« تۆپکی 

ب پلیکی نایاب سرکوتوو بوو، قوڕسایی گورەی بۆ مودایکی وا 

 بری گوللر لگویش گوتی، خۆ ئن بوو. ئدا، ڕیکۆردشکدوور ھ

قت خستبا، ککی تکی متۆپ، موشنیوا دەیتوانی ڕەقئ ،دابایی ت

کیلۆمتر یان ب برزایی  ٤٠٠٠کیلۆگرامی بۆ دوورایی  ٩١شککی مو

  کیلۆمتر ھبدا. ٢٥٠

دەستکوتکی مزن بوو، بم لبر چندین ھۆ، » بول«تۆپکی 

حکوومتکانی وت یکگرتووەکانی ئمریکا و کندا بیاریاندا، 

 نن. لبوەست ۆژەکباربادۆس«ناچار کرا » بول«شدا ی١٩٨٦پ «

بجبی. ئیدی ئم نامرادبوونی ھیچ سنوورکی نناسی. ب داخ و 

  ڕقوە دابزیی سر "بیرۆکراتکان"، ک پۆژەکیان لباربرد.

 زار گوللنجا ھت پناننان، تم ھرھتۆپی بو گوللک ئبۆ ماوەی

کیکانی خۆیان بکاریانبنن. بۆ تۆپی بۆ ئیسائیل ناردن تا بۆ تۆپ ئمری

کرا. بم ئو کم  تئم خزمتان ئو ب ڕەگزنامی ئمریکیش پاداش

، بۆی دەمقای 235حوس بوو، نیدەتوانی بۆ ھمیش خۆی بزمک بکا

 ی بستکردنو ھدا کرد. ئبا دەستی پلر و کاربفسڵ ئگزۆری ل

ەکی ل باربادۆسدا، لی جیا سووکایتی ل دەمی داخستنی پۆژ

ندەبووەوە، گی تبردابوو، دەیکوند، ئامادەبوو ھموو شتک بکا ھر 
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بزمککردن: کاتی خۆی مادارەکان گۆلک (گورەک)، یان کارۆکیان بزمک دەکرد، شتکیان  

کک بسر لمووزەوە دەکرد، شتکی ھندێ دڕ بوو، کات نزیکی گوانی دایکیان دەبوونوە، دای

لبریان ھدەھات، بم جۆرە شیریان پندەخورا. ئیدی لووە ئو ئیدیۆم ھات، وات زار گیران، 

  کسک ک نتوان کۆنتۆل دەمی خۆی بکا.
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بۆ ئوەی لسر دروستکردنی تۆپکی بردەوام ب. ئاخر خولیایک 

  بوو، ل کللی دابوو، ھیچ شتکیش نیدەوەستاند.

و بوی دروستکرد، ک پشکوتووترین تۆپ GC-45سرەتا تۆپی 

ئو » بولیش«لسردەمی خۆیدا و مودای چل کیلۆمتریش دەڕۆیشت. 

تۆپی دەفرۆشت ھر کسك، بیکیبا. ورای گمارۆی نتوە 

» بول«یکگرتووەکان لسر چکفرۆشتن ب باشووری ئفریقیا، بم 

تۆپکی فرۆشت سوپاکی ئوان، چونک بۆ جنگی دژی دەوتی 

» بول«ن، پویستیان پبوو. لوەش زیاتر، ی درواسیا»ئنگۆال«

باوەڕنامی ڕپدرانی وەرگرت ک لسر خاکی باشووری ئفریقادا، 

  تۆپکان دروست بکا.

 ب وە پشتگیری چاالکیینیینھ ی بن؛ سی ئای ئک دەندھ

ی کردووە. بم کاتکیش شتک ئاشکرا بوو، »بول«قاچاغکانی 

دەستیان لشوشت، کابرا بتنیا » بول«کانی ی»یئ سی ئای«برادەرە 

یوە، ئیدی بووە نچیرکی ئاسانی سزاکانی نتوە یکگرتووەکان و ام

بگڕتوە وت  بووە قاچاخچیكی ببزەیی چکوچۆڵ. ناچاریش کرا

لچاوەڕوانیدا بوو:  ىیکگرتووەکانی ئمریکا، لوش شتکی سرسامھن

متی بازرگانیکردن ب چکی قاچاخوە دادگایکی ئمریکی ب تۆ

می شش مانگ زیندانی بۆ بیوە. کاتکیش كکرد و حو یتاوانبار

 دا، بنوە کڕایدۆالر سزا درا. ئیدی توڕە و  ٥٥٠٠٠ئازادکرا و گ

ت ل  ھاوکاری یکتی کرکارانی باروودشکاو، لووە چووە بلجیکا، ب

  زراند.بلجیکادا، کۆمپانیایکی نوی دام
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بم ھشتا کفوکوی خولیاکی ننیشتوە. ھر خونی ب تۆپکی 

شایست بوو. » یۆلیوس ڤرن«زەبلالحوە دەبینی، ئاخر خیاکی 

، ئامادەبوو لپناوی ئوەی خونکی »فاوستی گۆت«ئویش ھروەک 

بدیبن، گیانی خۆی بفرۆشت ئھریمنیش. ھر ب ڕاستیش 

کی دۆزییوە: سدام حوسن، ئو دیکتاتۆرەی شت و ئھریمن

  شیدای مزنتی بوو.

یش دووسد »بول«ل ھشتاکاندا، عراق دژی ئران ل شڕدا بوو. 

 236تۆپکان ل نمسا فرۆشتن عراق. GC-45تۆپی جۆری 

ی ئوردنوە ئاودیوی عاق »عقب«دروستکرابوون و لڕی بندەری 

  وەش ھر سرەتایک بوو.کران. بم خۆ ئ

دوای ئوەی ئیسائیل کوورەی » بول«سدام حوسنیش ھروەک 

ناوەکی تمووزی بۆمباباران کرد و خونکی عراقی لگۆڕ نا بوەی 

ببت ھزکی ناوەکی، نامراد بوو. خریکبوو ل ئرەیی پبردن دەتقی، 

ستکردیش ھدات بوەی چۆن ئیسائیل لسروبندی ئوەدای مانگی دە

  بۆشایی ئاسمان. 

یش ئوەی خست بردەم سدام ک درژترین تۆپ ل جیھاندا »بول«

بنی ب » بول«دروست بکا. ئیدی ب ھۆی ئو تۆپوە، ھروەک 

سدام دابوو، دەتوان مانگی دەستکردیش ھدات ئاسمان و ھر 

 بدات .تریش بزاران کیلۆمدوورایی ھ کیش بنی شولکر شب

پ  ىئاگری تۆپکانی. سدامیش پی بوە برد بکو بتوان مبند

                                                           
236

ل وانی ئوانی ل تمنی من و ھراشترن ناوی تۆپی نمساوییان بیستب، ک عراق دژی  

  ھنا.(وەرگ)رئرانی بکا
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لحشاماتی ئیسائیلی بۆمباباران بکا، بۆی بخۆشیوە 

بولیش پۆژەکی ناونا «ی پسند کرد. »بول«خستنڕوویکی 

  "پۆژەی بابل".

متر درژ،  ١٥٠بم جۆرە نخشکی بۆ بابل داڕشت: تۆپکی » بول«

تن ب، تیرەی تۆپکشی یک متر ب! بم بر  ٢١٠٠کشکی 

و تۆپدروستکردنی ئل  ،لالحی » بول«زەبشینکی پیاریدا شتب

ھاوشوە بۆ تاقیکردنوە دروست بکا. ناویشی لنا "بچک بابل" 

ھرچندە ئو بچکی ل ھموو تۆپکانی پش خۆی گورەتر بوو. 

 کتر د ٤٥تۆپزانینی بۆ مدامیش پی سرماندەی تۆپخانژ بوو، فر

 ڕاستی لر بوەی ھراورد بب وە بم خۆ ئبوو. بھ کنمایش

  بیابانی عراق دەردەکوت ھیچ نبوو.

شونکی بۆ تۆپکی دەویست گردەنکی ڕووتن ب، لودا » بول«

ی ک خریک پکھاتکانی درژترین و خراترین تۆپی سر ئم زەمین

بوو سرھبدا، لدانا. دوای دەستنیشانکردنی شونک، داوای پارچکان 

و بشکانی پکھاتی تۆپکی کرد، دەبوای ل ئورووپاوە بۆی 

بھاتبای. ھبت پکھات سرەکییکش لوولی تۆپک بوو، دەبوای بۆ 

و لوولکانی ئم شتش پۆیکی یکجار زۆر بکاربن. ئو داوای ئ

ل ئینگلستان، ئیسپانیا، ھۆندا و سویساوە کرد. شت بڕاداندراوەکش 

لژر سرپۆشی "پارچ و بشی لوولکشی قبی نوتوە" بوو. 

چونک ئوکات عراق لبن سزای گمارۆی توندی نودەوتیدا بوو، 

جا جارکی دیک ئو کرەستان بناوی ئوردنی دراوسوە نئی

  داواکرانوە.
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کردەوەی ھاوردەکردنک  ناكىماھرە س ىلوولکان دەھاتن. بم دیو

ئوەبوو، ک زۆرینی دەوت و کۆمپانیاکان ک ئو جۆرە 

کرەستانیان برھم دەھنا، لوە تگیشتبوون، ئو پکھاتان بۆ ھیچ 

 دروستکردنی چککی کوشندەی قب نب؛ خۆپرستی و نین تنیا بۆ

چاوبرستییان ھروەک ل جنگ جیاجیاکانی ڕۆژھتی ناوەڕاستدا، 

ھر واتای ئوەی دەگیاند، ک ئوان ھیچ کشیکیان ل پفرۆشتنی ئو 

شتاندا نیی. بۆ لوول و بۆڕیی قبکانیش مۆتی دەرچوون دەرکرا، 

 گرەکان بارکران و بر بارھسلگردران. زۆریشیاڕن ی خۆشیدا ن

  بب گرفت گیشتن عراق.

ل تکنیککار و ئندازیارەکان خریکی » بول«لشکرە تایبتییکی 

پکوەنانی پارچکانی تۆپک بوون، ڕووشیان ل ڕۆژئاوا، ل ئیسائیل 

ڕازی نبوو. ئو دوو جۆرە تۆپی ى تواو پ» بول«کرد. بم ھشتا 

وات تۆپ » المجنون«بوو. » الفاو«و » المجنون«عاقی دروستکردن، 

  شتک، ھر زوو خرای نو تۆپخانی عراقییوە.

ک لنو جبخانی » سکود«ئوەشی پسندکرد، ڕۆکتی » بول«

سدامدا ھبوو دەستکاری بکا، وای لبکا کوەیکی بۆ دروست بکا. ئو 

توانا و نمایشی ڕۆکتکی باشتر کرد؛ ھر ئو ڕۆکتش ل شڕی 

میندرا.  ىککارھائیل بنداودا دژی ئیسک  

سنووری خۆی بزاند. بگورەی ئیفادەی کوڕەکی » بول«لرەوە بوو، 

ی ئاگادارکردبووە ک چاالکیی دژوارییکانی »بول«ئیسائیل » بول«

بوەستن. بم خۆ ئو گوی پندا. ئیسائیلیش لوەدا بتن نبوو، 

و ئرانییکانیش  MI6روەھا سی ئای ئی و ک زانایک بوەستن. ھ
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بوون. لمیانی جنگی » بول «نیگرانی ئو کارە تواونکراوەی 

ئراندا، عراقییکان بو چکی زاناک دروستی کردبوو، ل  -عراق

باکی ب زۆربوونی دوژمنکانی نبوو، » جیرالد بول«ئرانی دا. دیاربوو 

  ب پۆژەکی بھنن.ئوانیش بیاریاندا کۆتایی 

کاتکیش ئو گوی ب ھۆشدارییکان ندا، ئاژان بیانیکانیش 

ن جار ل زستانی او بدوای ھنگاوەکانیدا ڕۆیشتن. چند 237لیکوتنخۆ

١٩٩٠ ویان دادا، کی ئکپارتمانر ئسناسراو بسی نندین کدا، چ

مانکدا ھیچیان ل برۆکسل. ئوان ل ئپارت» ئوکل«کوتبووە گڕەکی 

نبرد، تنیا کلوپلکانیان بسر یک وەرگا و دۆب و 

 و چکمجکانیان خای کردبوونوە، ب جۆرک پیامکی ڕوون

ئاشکرایان بۆ بجھشتبوو. ئمش ئاگادارکردنوەیکی دیک بوو کوا: 

لوەش  ئم لرەین. ئم دەتوانین بین نو ماکت، ھروەھا دەتوانین

  زیاتر بکین.

ھر گوی بو ئاگادارکردنوان ندا. پارچکانی تۆپک » بول«دیسان 

بردەوام بوو ھر دەگیشتن، ئیدی یک لدوای یک لسر گردە 

ڕووتنک لسر یک دادەندران. پدەچوو ھیچ کردەوەیک ئو 

.بکیان نکی دەر لنی، بوەستن ۆژەی بابلپ  

 بول«دا، ١٩٩٠ارتی ی م٢٢ل « ی خۆی لکپارتمانوە ئڕایگ

 ڕا، پیاویک لکان دەگی خۆی بۆ کلیلکگیرفان ی لوکاتبرۆکسل. ل

دان تاریککوە لی وەدەرکوت، دەمانچیکی بدەنگی لدەستدا بوو، 

                                                           
237
  تنخۆ: وات ب وریابونوە مشووریان خوارد.لکو 
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 م جۆرە باوکی تۆپری. بسکی سرەواندە پشتیند گوللچ

  شونکش گیانی لدەستدا. ا کوت و ھر لزەبالحک بسر دەمد

✡✡✡  

ڕۆژنام جیھانییکان سبارەت ب ناسنامی بکوژەکان کوتن نو 

 وانی دیکناوی بردووە، ئی لک دەیانگوت سی ئای ئندک. ھزەنگاو

، ئنگۆال، ئران... ڕادەکشا، بم زۆر لMI6 پنجی تاوانیان بۆ 

کبوون ک ئیسائیل بم کارە ھساب. پۆلیسی چاودران لسر ئوە کۆ

بلجیکیش لکۆینوەی خۆی کرد، بم ھیچی ندۆزییوە. بکوژەکانی 

  تا ئمۆشی لگداب ندۆزرانوە.» جیرالد بول«

الحکش وەستا. بدا، دەستبج تۆپ زە»بول«لگڵ مرگی 

بوەیان لکرد.  و کیارانیش یاریدەدەران، ئندازیاران، لکۆرەوان

 ڕاست ئوان ب پارچکان و بشکان ئاشنا بوون، بم خۆ ماستر

دا بوو، ھر ئویش دەیتوانی »بول«پالنک ھر لنو مشکی خودی 

ب ی بابلیش.وکارەکۆژەکرگی پو بووە مرگی ئئیدی م .ن  

پشت پکان لریتانیتدارە برگی بول، دەسپاش م فتردەوە دوو ھ

 رداگرت، کسبارەیان دەست ب شو بکۆتاییدا ئوان لوتن. ئدەرک

ن و يبریتی بوو ل ھشت لوولی پۆی بوو،دا »تیس« ل بندەری

تنامر مۆسشی نوكلوت"، ڕاگیرابوو. وشی نکسرابوو "لوول

بم دوای چی، زۆر دواکوت: ئاخر  ئمیان ھوکی باش بوو،

ان چل و چوار بۆڕی پۆینی وایان ب ناوی بۆڕی نوت بریتانیک

لدەستدابوو، ئوان گیشتبوون عاق. ل ھفتکانی دواتردا پکھاتی 

دیکی بشکانی تۆپ زەبلالحک ل پنج دەوتی ئورووپی دیکدا 
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دەستی بسردا گیرا. لکۆینوەیکی فرمی ل ئینگلستاندا ھویدا 

شیفیلد فۆرگ « چۆن کۆمپانیایکی ڕزلگیراوی وەک بیسلمن ک

کراوی سدام حوسن بۆ يچاوپۆشی ل مبستی دیار» ماسترس

  بدەستھنانی ئو لوولکان بناوی لوولی نوت، بۆ تۆپک کردووە.

 مریکا لکیش سوپای ئو ٢٠٠٣کاتک لیراقی داگیرکرد. بارستدا ع

نیان ل عمبارەکانی ئل ئسکندەری ب بۆڕی لسر یک ککبووا

مایل ل خوارووی بغداوە دۆزینوە، ک تۆزیان لسر  ٣٠دووری 

کوتبوو. ئو لوول ژەنگگرتووان پاشماوەی شونواری پالن مزنکی 

  بوون.» د.جیرالد بول«

✡✡✡ 

  

لکاتکدا بوو، ک گۆڕانکاری قووڵ ل خستی » جیرالد بول«کوشتنی 

ڕامسادە نویک، کاتک ل » شاباتی شاڤیت«ساد پیدابوو. ئاخر مۆ

ک لسردەمی بری دەزگدا وەک برپرس دەستبکار بوو، بینی ١٩٨٩

و » سیارەت ماتکال«جیاوازە. ئاخر ئو جنگاوەرەی پشووی 

و کایک بوو بقد بای کارەک. کاتکیش و، دیارب»کاسارا«برپرسی 

رەتای ھس ناوبردنی نفتاکالرەو لکی سیستماتیک بوەیش دا ب

 ل و کردەواننگاویان دەنا، زۆرتریش لیلوولی ڕەش ھرکردەکانی ئس

ھشتاکان و نوەدەکان کران، ھمووشی جختکردنوە بوو لوەی 

 ی مۆساد لئاراستدەزگ راسیۆنرەو ئۆپوە بگرییواکی ھی

ردە چاالکییکانی مۆساد بوون ئۆپراسیۆنی تایبتییکان گۆڕاوە. وردە و

دژ ب ھڕەشی دژواری ملیشیایی و ناملیشیاییکانی سر دەوتی 
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ی. ئۆرگان فرمییکانی دەوت بۆ چۆکپدادانی تیرۆر ناتوانا يلئیسائ

بوون. تاڕادەیک سرکردە تیرۆریستکان ل ھندەران سالمت بوون، 

ەکانیان دەناردن گژ وانیان دادەڕشت، پیالووە نخشی پالمارەک

دەزگ  .کی دنیاییو گۆش ر کوچھ کان لائیلییئیس تیو ھاوو

ھرچندە ئیسائیل دەیزانی ئوان کن و بتمای چین، بم نیدەتوانی 

بیانھنت بردەم دادگا. تاک ڕگ لبردەم مۆساد مابووەوە،  بیانگرێ و

ک ئو » داڤید مۆالد«وژێ. لڕاستیدا بۆ ئوانی وەک ئوەبوو، بیانک

کارانیان لئستۆ گرتبوو، کردەوەیکی دەقان و توند بوو، بم 

کاتک سرکردە تیرۆرستکانیان دەکوشت و ڕکخراوەکانیان بۆ 

کی زۆر لل ماوەیی سدەخ پۆ و پکستبم یشتنت، ئیدی دەگ

ی ئبوو. خۆیان. ڕاوەدونانی دەست یلوولی ڕەشیش باشترین نموون

یش ھمان ئنجامی بدەستوە دا. ھرچندە »جیرالد بول«دۆزی 

کوشتنکی ھرگیز ب شوەیکی فرمی نناسرا، مردنی ئو ل ھمان 

کاتدا مرگی پۆژە ئھریمنکیشی بدوای خۆیدا ھنا. ھمان شتیش 

 کرا. »حداد وەدیع« بدەرھق 

 

✡✡✡ 

  

   پاکت چوکالتک دەستی پکرد.ھمووی ب

سرۆکی برەی میللی فلستینیکانی لوبنان، یک ل » د. وەدیع حداد«

دوژمن ھرە سرسختکانی ئیسائیل بوو. کردەوە ھرە شوومکشی 
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 ڕەنسی بوو لکی فیۆک١٩٧٦ی حوزەیرانی ٢٧ڕفاندنی ف  ل ک

ت. چند شو پاریس دەڕۆیگشتفینی خۆیدا بوو ل تلئبیبوە برە

تیرۆرستک، عرەب، ئامان و باشووری ئفریقایی فۆکوانکیان 

 ناچار کرد ل»بنتوێ داوای يی پا»ئوە، ئینجا لتندا بنیشختی ئۆگت

گۆڕینوەی بارمت جووە سرنشیینکانیان ب مترسیدارترین 

ناندا، کۆماندۆ تیرۆرستکانی جیھان بکن. کچی ل کردەوەیکی پاوا

ئیسائیلیکان ھزاران مایلیان بی و ل ئنتب دابزین، لوێ 

تیرۆرستکانیان کوشتن و بارمتکانیشیان ئازاد کردن. دوای کردەوەکی 

 ،بنتحداد«ئ « باریکردە بنک بۆی ،ترسیدایم ژیانی ل یشت کگت

راو دەب. ئیدی ل سرەکیکی ل بغدا، لوێ ھستی کرد ژیانی پارز

عراقوە لسر ناردنی تیرۆرستان تا دژی ئیسائیل بجوونوە، 

  بردەوام بوو.

مۆسادیش بیاریدابوو ئو تیرۆرست سامناک بکوژێ، بم چۆن؟ 

ئۆپراسیۆن ب ئرکک کوت گڕ، بو مبستی ھموو شتک 

  و خوشدارەکانی. لبارەی حدادەوە بدۆزرتوە، نخاسم خا الواز

ساک دوای ڕوداوەکی ئنتب، ئاژانکانی مۆساد ئوەیان بۆ 

 وت، کداد«دەرکی » حکنایاب تی چوکالتتایبب ،تی چوکالتش

ل فلستینیکی » حداد«بلجیکی. زانیاری لسر ئو کموکورتییی 

  حدادەوە.باوەڕپکراوەوە گیشت، ئو دزەی کردبووە نو برەی میللی 

مناحیم «زانیارییکانی دای دەست  ڕامساد» ئیسحاق ھۆفی«ئینجا 

ی سروەزیر، ئویش دەستبج ئۆپراسیۆنکی پسند کرد. »بگن

ئوسا ئاژانکانی مۆساد یکک ل باشترین یاریدەدەری باوەڕپکراوی 
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بوو، بوەی ل  ئورووپایان ڕاسپارد، ک ب ئرکک ل »حداد«

نوەیدا پاکتکی گورەی چوکالت، ئوەی لدەمدا دەتاوتوە و گڕا

ی بۆ گورەکی ببا. شارەزایانی مۆساد ژارکی »گۆدیڤیا«لجۆری 

کوشندەیان لنو ئو چوکالت شیرین و ب کرماندا کرد. ئوان 

ی، ھموو چوکالتکان »گۆدیڤیا«ک زۆر حزی ل» حداد«پیانوابوو 

ا و لگڵ ھیچ کسکدا بشی ناکا. ئاژانک پاکت ھر بخۆی دەخو

 ی بۆ ژەھراویچوکالتک»دادری » حس جویش دەستبنا، ئھ

ھپچی، ھمووی لسر یک خواردن. لماوەی چند ھفتیکی 

کمدا، وای لکرد مجزی خواردنی نمن و کشی داببزێ. 

کی تیژی ی نمانتاقیکردنوەی خون لالی دکتۆرەکان نیشان

خون بوو. کسیش ل بغدا تنگیشت، ئاخۆ چی بسر  خۆپارزی

  سرکردەی برەی میللیدا ھاتووە.

الواز، ھر ب لنگ دەبوو. ئو لڕو »حداد«ئیدی تا دەھات تندروستی 

 ی زۆر شکیش حاوت. کاتدا کگجوە و لستی مایسکو پنیا ئت

ی نۆڕینگیکی پزیشکی ل ئامانیای ڕۆژھت. بوو، ب پل گیندرا

ئویش وەک زۆر ل وتانی بلۆکی ڕۆژھتی، بخشندان پشتگیری 

تیرۆرست فلستینیکانیان دەکرد و چک و مشقیان پدەکردن و 

ئاوارەکانیان لخۆدەگرتن. بم لوش شارەزا باکان نیانتوانی 

بدەن. پزیشک کخۆشتی نت ژیانی یارممانی ڕۆژھکانی ئا

ب حاتکی ١٩٧٨ی مارتی ٣٠یان پزگار نکرا، ئوەبوو ل »حداد«

نناسراو مرد. ئو سرکردە تیرۆرست چل و ھشت سا، ئو ملیۆنان 

رزانی ل دژی اشڕی وتپ دادۆالرەی ککی کردبوو، لکاتک

  ت.ئیسائیل لئارادا بوو، بۆ خوشککی بجھش
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ب نخۆشیکی » حداد«گریمانی دکتۆرەکانی ئامان ئوە بوو، 

یکالکرەوە مردووە ک سیستمی پارزبندی تکداوە. کسیش گومانی 

بۆ مۆساد نچوو. ھندک ل یاریدەدەرە نزیککانی حداد دەستدارە 

 کانیان براقییمی ژەھراویعو ڕژئ تبار کرد، چونکتۆم ککردن

ان کردبوو. ئینجا دوای چندین ساڵ نووسرکی ئیسائیلی ھراس

ڕاستییکی سبارەت ب توەگالنی مۆساد ل مرگ حتمییکی حداد 

ساڵ پاشتر مرد،  ٣٠ک » یاسر عرەفات«بوکردەوە. کاتکیش 

یاریدەدەرانی پنجی تاوانی مردنکیان بۆ مۆساد ڕاھشت. وای ئو 

ی دکتۆرە فرەنسییکان کردیان، تۆمتبارکردنک ھموو تاقیکردنوان

  نسلمندرا. 

دا، ڕکخراوە دژوارەکشی ڕما. پالمارەکانی »حداد«لگڵ مرگی 

گرووپکی حداد بۆسر ئیسائیل، بتواوی وەستا و شڕکی درژ 

  لگڵ پیسترین دوژمنی ئیسائیل ل کۆڵ بوویوە. 

 ش ھات.»شقاقی«، نۆرەی »حدادوەدیع « و» جیرالد بول«پاش 

  

✡✡✡ 

  

ل ناوەڕاستی سدەی نۆزدەمیندا، سوتانی ئیمپراتۆریتی عوسمانی 

لشکری دەریایی، ک فرماندەیکی ناودار و ئیقلیمگیربوو  ىفرماندەیک

ل دەریای سپی ناوەڕاستدا » ماتا«نارد تا دەست بسر دوورگی 
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شت و ڕۆیشت، چندین مانگ بگرێ. سرلشکرەکی سوتانیش ھر ڕۆی

  دەریای سپی ناوەڕاستدا گڕا. بنو

  بم خۆ ھیچی ندۆزییوە.

ئدمیرالک گڕایوە ئستمبول، ڕاپۆرتی خۆی بۆ سوتان 

  (ب تورکی، وات ماتا نی). "ماتا یۆک!"برزکردەوە و ڕایگیاند: 

م لتایان دۆزی ببوون ماک ھساندا کمردەمی ئس بوە، وەنی

ھر ئویان دۆزیبتوە بکو پیاوکی دەمامکداریشیان تدا دۆزییوە، 

کابرا وایدانابوو لبن ناسنامیکی دیکدا بشوەیکی زۆر نھنی گشت 

  ی سرۆکی جیھادی ئیسالمی بوو.»د. فتحی شقاقی«دەکا، ئویش 

 ری ٢٦لکی درەنگوەختیش بوو،١٩٩٥ی ئۆکتۆبیانیدا، ب  تحی «کاتف

ھاتدەر. بر » ماتا«ی »سلما«ل ھوتلی دیپلۆمات ل شاری » شقاقی

لوەی بگڕتوە دیمشق سرکی بازاڕی شارەکی دا بکو ھندک 

شت بکێ، بۆ چندین سایش بوو ل دیمشق دەژیا. شقاقی 

کیکی لسر بوو و پاسپۆرتی لیبیاشی ھگرتبوو و ناوەکشی ۆبار

بوو. ئو ل شارە ئارامکی ماتادا ھستی ب » براھیم شاوشئی«

سالمتی دەکرد. ئاخر نیدەزانی چندین ئاژانی مۆساد، لو کاتی 

ک لیفتھ ر لی بکینفشتتا« گرەو لیبیا »ماوە ب

 شداری لوەبوو بشی بۆ ئکشتن، گی دەککردووە، سایدەستپ

ستكکۆنگرەی ڕلکاندا بکا.خراوە فرزەمینیژ ینیی  

 ل روارە، واتو بش ئژی ٢٢نۆ مانگ پردا دوو بۆمبھاونایی ی

خۆکوژ، ک ئندامی ڕکخراوەکی جیھادی ئیسالمی شقاقی بوون، لنو 
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وە دوور »نتنیا«ک زۆر ل » بیت لید«وستگیکی پاس ل دووڕیانی 

کوشت، زۆرینشیان  نانبوو خۆیان تقاندەوە. بیست و یک کسی

سرباز بوون، شست و ھشت کسی دیکشیان بریندار کرد. 

ئمشیان خوناویترین پالماری تیرۆریستان بووە ل مژووی 

بت «ی سروەزیریش دەستبج گیشت »ئیسحاق ڕابین«ئیسائیلدا. 

، بتواویش ب ورانکارییک ھژابوو، ئو کاتش چاوپکوتنکی »لید

دا خۆیندەوە، ل تووڕەیان دەتقییوە. »تایمز«گۆڤاری  ل» شقاقی«

ل چاوپکوتنکدا بۆ خۆفشکردنوە گوتبووی: "ئمیان » شقاقی«

ستین {للو فنل بووە ک رشی میلیشیایانورەترین ھدەرەوەی  گ

  ئیسائیلدا} ڕوویداب." -جنگی عرەب

 ؟""گۆڤاری تایمز: پدەچی لیازی بیت -

 "شقاقی: ئم دنوایی دەدات خککمان." -

 رمانی بڕامسادی »شاباتی شاڤیت«ئیسحاق ڕابینی تووڕەش ف ،

مۆساد کرد، ک سرۆکی جیھادی ئیسمی  ئفسرە پگیشتوەکی نو

  بکوژێ.

  دا دەگڕا.»شقاقی«یش ماوەیک بوو بدوای »شاڤیت«

نی، مۆساد پشنیاری ی ئما»دیر شبیگل«بگورەی ھفتنامی 

 شق لو دیمنل قاقی«کردبوو، کم » شقایل » ڕابین«بدەن. ب

نبوو. ئاخر ئو ب نھنی خریکی دانوستانی ئاشتی بوو لگڵ سرۆک 

حافز ئسد، نشیدەویست ئو دەرفت کزەی ب کشیکی دیک لگڵ 

النکی جگرەوەی داوای پ» ڕابین«دەوت دراوسکی باکوور تک بدا. 
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ڕوونی کردبووەوە، » شاڤیت«دیکی بۆ ئۆپراسیۆنک کرد. وەک 

دەیزانی جنیشانی » شقاقی«ی ئرکک زۆر ئاۆزبوو، چونک ودخ

سرەی مۆسادە. ھر بۆیش بدەگمن نبووای، سووریای 

ڕەتیکردەوە لنو دیمشق » ڕابین«بجندەھشت. لگڵ ئوەشدا 

کو دەب ئۆپراسیۆنک ل دەرەوەی سنووری سووریاوە لناوببرێ، ب

  ئنجام بدرێ.

بم لکوێ؟ بۆ ماوەیک سرکردەکانی مۆساد سرەداوی شونکیان 

ل » شقاقی«لدەستدا. بم لکۆتاییدا، بختیان یار بوو، ئاخر 

کۆنفرانسی ڕکخراوە ژرزەمینییکان ک ل لیبیا دەبسترا، بانگھشت 

بوو. سرەتا، وای وەم دانوە ک ناچت کۆنفرانسک؛ بم کات کرا

 و، واتی ئرەکڕکاب یگوترا، کید موسا«پکخراوی »سرۆکی ڕی س

، ک ڕقی لدەبووەوە، بنیازە بشداری کۆنفرانس »ئبو موسا«

؛ شارەزایانی مۆساد پب نادا يناوبراوەک گقاقی ڕانوابوو، ش

بڕەی لبن پی دەرکشی، بۆی بھر نرخک ب ل نیارەکی 

 نی لکی نھڕاستیش ڕاپۆرتر بھ .ئامادە دەب ککۆنفرانس

چۆت لیبیا. ل » شقاقی«گریمانکی سلماند:  دیمشقوە ھات و

ئۆرشلیمیش ئیسحاق ڕابین فرمانی دەستبکاربوونی ئۆپراسیۆنکی 

  دا.

کان دەورووپییرچاوە ئوە ئامادەکاریسو کاتل کانی ين گوای

مۆساد بۆ کردەوەک دەستیپکردبوو، ک شارەزایانی مۆساد ڕیکۆردی 

یان بۆ لیبیا پشکنی بوو. بۆیان دەرکوتبوو، »شقاقی«گشتکانی 

ل ماتاوە برەو ترابلسی لیبیا دەفێ. » شقاقی«ھموو جارک 
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یبیا دەستی خۆیان بوەشنن. ڕامسادەکش بیاریدا ل ماتا نوەک ل ل

 کانی مۆساد لمنتر بوو بۆیان. ئاژانکی ئاسانتر و ھنتا شوما

 یان کرد، دیاربوو بر»شقاقی«وە چاوەڕی »ڤلتا«فۆکخانی 

ی بۆ لیبیا بفێ، لوێ کورت پشویک بدا. ھمیش شقاقی ەلو

ژی گشتفین شونکوتوانی بوە شت دەکرد، ک تنھا ل سیمین ڕۆ

ل دیمشقوە ب خۆگۆڕین برەو لیبیا بفێ. ئو کمک ل ڕاڕەوەکانی 

  ترانزتدا دەمنتوە ئوسا برەو لیبیا دەکوت ڕێ. 

 لی ٢٦لھوت تا و لوە ماڕایکی زوودا، گدەیسپ ر و لی ئۆکتۆب

ی ٦١٦ری ودیپلۆمات دابزی، ک پشتریش لوێ دەمایوە. لوێ ژو

یش ب دپدرا و دەستبجش ھوتلکی بجھشت. دوو ئاژانی مۆسا

سواری ماتۆڕکی شین بۆ ھر کویک بۆیشتبا، بدوایوە بوون. ئو 

دوو سعاتک بنو بازاڕ و مارکتکاندا گڕا. ل ڕگی گڕانوەیدا 

 ک لکنیشتی. یت یشتگ ماتۆڕەک ی، ککلرەو ھوتبوو ب

دواتر سروبیچمی وا وەسف کرا، ک ل خکی ڕۆژھتی  ئاژانکان

ناوەڕاست دەچوو، لی نزیکبووەوە، ل مودایکی نزیکوە شش گوللی 

ب دەمانچ بدەنگکی ل خای کردنوە. شقاقی لسر الڕیک ڕاقنا 

 ماتۆڕەک ی بکت، ھاوڕھ کنزیک نرەو کۆشی بو بکوژەک

رد. ئینجا برەو کناراوە نزیکک تیان تقاند، لوشوە چاوەڕی دەک

خۆیان فدای سر بلمکی خرا تا گیاندیان نو قوویی دەریا و 

لوش سواری کشتیكی بارھگر بوون. کشتییک بفرمی 

چیمنتۆی ل حیفاوە برەو ئیتالیا دەگواستوە، بم جیا ل باری 

یشی ھگرتبوو، ک لسر پشتی »شاباتی شاڤیت«چیمنتۆک خودی 

کشتیک سرپرشتی ئۆپراسیۆنکی دەکرد. ڕی دەرچوونک پشتر 
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نخشی بۆ کشرا بوو. کسیش بدوای دوو ئاژانک نھات، لوشوە 

گیشتنوە سر پشتی کشتتی داکانک و ب سالمتی گیشتنوە 

  ئیسائیل.

یاریدەدەرانی لنو جیھادی ئیسالمیدا، ھویاندا دوای مرگی شقاقی، 

متی تلیسم سرەکییک ھبنن: تۆبی چ ناپاکک ب ک وردەکاری 

گشتکی گیاندبت دەستی مۆساد؟ ئاخر بکوژەکان ھموو شتکیان 

 ی، ناسنامکینف شتتاوە، ژمارەی گما دەزانی: ڕۆژی دەرچوونی ل

ڕانوەی ل ماتاوە بۆ دیمشق ... دوای پنج مانگ ساختکی، ڕۆژی گ

ل لکۆینوە، سرکردەکانی جیھادی ئیسالمی خوندکارکی فلستینیان 

گرت ک یاریدەدەرکی نزیکی شقاقی بوو، ب ناپاکییان تاوانبار کرد. 

 و لی ئو کاتدا نا: لوەدا ڕووخا و دانیپینکۆبن لش لندکارەکخو

ا دەیخوند، ھندرابووە نو ڕیزەکانی مۆساد؛ سوداکرانی بولگاری

وێ. لقاقی بکی شکڵ گرووپشق ڕەگدیم تڕایانسپاردبوو بچ 

ماوەی چوار سای بدواداھاتوودا، متمانی شقاقی بدەستھنا و بووە 

  یکک لو کس کمانی ک ب چاالکییکانی شقاقییان دەزانی. 

ی حوانچپ ی خۆیان بۆ بوکی زۆری ھشب ک ،ماس و حیزبول

چاالکی کۆمیتی ترخان دەکرد، جیھادی ئیسالمی یک تاک ئامانجی 

ھبوو: ئویش تیرۆر بوو. کارەکیان ل ژمارە شانیکی کمی ب توانا 

و چاالک پکھاتبوو، ل فلستینیکانیش بوون، مبستی یکمین و 

ژی ئیسائیل بوو. فلستینیکانی ھندەران ئاخیرینیشیان شڕ د

یان ب باوکی ئایدیۆلۆژیای کردەوە خۆکوژییکانیان »فتحی شقاقی«
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دەزانی. ئو یکمین کس بوو، لنو ڕنمایی پیرۆزی ئیسالمتیدا 

.ڕەوا بزانژکردنی خۆکوژی و کوشتن ببۆمب  

ماری ل زنجیرەیک پال وبرپرس بو »شقاقی«ڕکخراوەکی 

 ١٩٨٩ی تمموزی ٦ل  ٤٠٥خوناوی: ل پالمارەکی سر پاسی ژمارە 

لسر ڕی تلئبیب ئۆرشلیمدا بوو ل ئنجامدا شازدە کس کوژران، 

 برایری دا ٤لشتیاری  ١٩٩٠ی فکی گرشی پاسھ نۆ کوژراو ل

 نزیک قاھیرە؛ ل ائیلی لری  ٢٠ئیسمب٢٠٠٠نۆڤ شت کوژراو لدا ھ

ی ١١ل خوارووی ئسائیل؛ ل » کفر دارۆم«بک ل پاسکی بۆم

دا کوشتنی س سرباز ل ھرشکی خۆکوژیدا ل ١٩٩٤نۆڤمبری 

ی ینایری ٢٢بازگی ڕی غززەدا؛ ئینجا ئو بۆمبژکردن سامناکی 

کس کوژران. ئو شایستی ئو کوشتن بوو  ٢١ک » بت لید«ی ١٩٩٥

اتا و لسر دەستی ئاژانکانی مۆساد ک ل سر شقامکانی م

وەریگرتوە. دوای مرگی شقاقی، جیھادی ئیسالمی تا ڕاددەیک لبین 

چوو، ئیدی سانکی زۆری خایاند تا ڕکخراوەک دوای مرگی 

  سرکردەکی، بخۆی ھاتوە.

ئیسائیلیش ب کردەی کوشتنک برپرسیار نکرا. ئیسحاق ڕابینی 

تی: "من نازانم ک ئوی کوشتووە، بم ئوەش سروەزیریش گو

کشیمان نیم."  چھی ،ڕاستییبۆی پ  

✡✡✡  

کمک دوای ئوە، ئیسحاق ڕابینیش کوژرا، بم نوەک ب دەستی 

  تیرۆرستکی فلستینی، بکو ب دەستی پڕگیرکی جوو.
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  نسکۆی عممان: بندی حڤدە

 

گریان ب ککیژۆ "!باوک ،باوک" ریش لکسوە وەھا بانگی کرد، ی

جب ڕەشک خۆی فدا و ب دوای باوکیدا غاریدای نووسینگی 

  باخان درژەکی سنتری عممان.

"باوک!" کیژەک وا ھاواری کرد و ئیدی ئم ھاوارکردن بووە مایی 

  گورە ل مژووی مۆساددا.  238کتنکی

✡✡✡  

خشی بۆ داڕژرابوو. تنانت ئگر ئۆپراسیۆنک زۆر ب معالنی ن

 وتن لرککی ستموو دەرفکیش الڕێ بووبا، ھچووبا شتوا پ

بوو، ک تازە کرابووە » خالد مشعل«ئارادابوو. ئامانجیش کوشتنی 

ی تمن چل و »خالد». «حماس«سرۆکی مکتب سیاسی ڕکخراوی 

کۆک بوو، ب لشوالرکی یک سا، ئندازیاری کۆمپیوتر بوو، پیاوکی 

وەرزشی و ڕیشکی ڕەشوە. ئو سرکردەیکی ھچووی حماس 

بوو، لو چند کم سای دواییدا ببووە دوژمنی ھرە دژواری 

ئیسائیل. ئو ڕکخراوە تیرۆرستیی، ک ل ئیسالمیی پڕگیرەکان 

وی ڕزگاریخوازی فلستینی لو چند اپکھاتبوو، جگی ڕکخر

نی دواییدا ل دژایتی ئیسائیلدا گرتبووەوە، چونک یاسر عڕەفات سا

تانی ئاشتی ڕککوتننامی سو ئیسحاق ڕابین ل جموجۆی دانو

 يدا. لدوای کردەوە خۆکوژی١٩٩٣دا بوون ل سیپتمبری »ئۆسلۆ«

                                                           
238

دا ئو پشلکاریی ک پلیک لخوار تاوانوەی لبارەی سزادان، بم نکتن ل زمانی قانو 

  لرە من ب واتای خوازراوی ھی گورەم بکارھناوە.
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 و، ک دوو تیرۆریست خۆیان ل ن١٩٩٧تمموزی  ٣٠خوناویکی 

رەباکی قھودا«غی بازارنجامدا »ماھانا یئ قاندەوە و ل١٦دا ت 

برینداربون؛ ئفسرە پلباکانی  ی دیکش١٦٩ئیسائیلی کوژران و 

بنیامین (بیبی) «یان کرد. »خالد مشعل«مۆساد پشنیازی کوشتنی 

ونوەیکی کابینی وی سروەزیریش بپل کۆب»ناتانیاھو

 سرانی حماس لناوبرن. حکوومتکی کرد و بیاردرا یکک ل

ەوە لو پۆستدا ١٩٩٦ی ڕامسادیش ک ل »دانی یاتوم«ژەنڕاڵ 

وە ڕاسپردرابوو ئاخۆ کام کس دەب »ناتانیاھو«داندرابوو، ل الین 

  بکوژرێ.

یش تۆمارکی دوورودرژی سربازیانی ھبوو. پیاوکی »یاتۆم«

ی جنگاوەر و جگری سرڕوتاوەی ماسوولکداری لوبخندە بوو، خۆ

بوو، پاشان ئفسری لقی زرپۆشکان » سیارەت ماتکال«برپرسی 

دواتر فرماندەی ھزی ناوەڕاستی لشکری ئیسائیل، ک ھشتا 

پلکشی مجر ژەنڕاڵ بوو. ئو بدڵ و گیان پیاوکی دسۆزی 

ئیسحاق ڕابینی سروەزیر بوو، سکرتری سربازی ئو بوو. دوای 

ڕابینیش، بۆ سرسامی زۆر ل خک، کرای سرۆکی مۆساد.  مردنی

ھموو ئوانی دەیانناسی پزانینیان بۆ تۆمارە سربازیانکی و 

 ک ،بی نیشایست و کارامدەچوو ئم پبوو، بری ھکاریگ

یکی ھواگری نھنی پبسپردرێ. دیاربوو دەزگسرۆکایتی 

» ڕابین«، زیاتر ڕەچاوکردنی مرگی سادڕامدەستنیشانکردنکی وەک 

  بووب لوەی باشترین پیاو بۆ ئو کارە بدۆزنوە.

» یاتوم«دا، ١٩٩٧ل سرەتای ئابی  دوای کۆبوونوەکی لگڵ ناتانیاھو

کۆبونوەیکی ب پلی ل بنکی سرەکی مۆساد ڕکخست. سرانی 

ۆبوونوە. ئوانیش ھۆب جیاوازەکانی مۆساد ل ژووری کۆنفرانسکاندا ک
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 ک لریگری یاتوم؛ »ئایزا ماگان«ھرپرسی » ب«ی جکاساری«ب« ،

» تڤل«برپرسی » ئیسحاق برازیاللی«ھۆبی تایبتی ئۆپراسیۆنکان؛ 

ئیالن «ی ھواگری بگان؛ دەزگوات ھۆبی تایبتمند ب ھاوکاری 

اگریکان؛ وات ھۆبی کۆکردنوەی ھو» تزۆمت«برپرسی » میزراحی

ک تایبت بوو ب دزەکردن نو ئامانجکانی » نڤیۆت«برپرسی » د«

دوژمن لگڵ سرانی ھۆبکانی لکۆینوە و تیرۆریزم (ئو کسانی 

  لرەدا ھر ب پیتی یکم ناویان ھاتووە، ھشتا ھر لکاردا ماون).

تواوی سرەتا گفتوگۆیکان گیشتن بنبست. ئاخر مۆساد لیستکی 

موسا «سرکردەکانی حماسی نبوو. بناوبانگترین سرکردەیان 

بوو، ک پاسپۆرتی ئمریکی ھبوو، ھر » محمد ئبو مرزوق

پالماردانکیش بۆ سر ئو کشی لگڵ وت یکگرتووەکانی ئمریکا 

 ی لوانموو ئک دەنگی ھیوە، بکی دیکرس وە. لوتدەکل

وەکم کۆبونکی گونجاو بوو؛ بئامانج لیان پشعدا بوون، خالد م

نووسینگکی ئویش ل عممان بوو. دوای واژۆکردنی ڕککوتننامی 

ی »ئیسحاق ڕابین«دا، ١٩٩٤ئاشتی لگڵ ئوردندا ل ئۆکتۆبری 

ەزیر ھموو ئۆپراسیۆنکی مۆسادی لو وتدا قدەغ کردبوو. وسر

بوو، » ڕابین«سکرتری سربازی » یاتۆم«یش ک ب درژایی ئو ماوە

دەق بگورەی ڕنمایکانی سرۆککی ھدەسووڕا؛ بم دوای 

 وەی کرایی» یاتۆم«، ڕامسادئنمایی ابرامۆش بکا، » ڕابین«ریدا ڕف

بۆی ناوی مشعلی وەک ئامانجک لبردەم ناتانیاھودا دانا. 

و ئفسری ھواگر » کاساری«ری برپرسی يپشنیازەکشی پشتگ

  بوو.» میشکا بن داڤیدی«

ناتانیاھوش قایل بوو، بم ھشتا سوور بوو لسر ئوەی ل قیران 

دروستکردن لگڵ ئوردن دووربکونوە، ئو فرمانیدا ئۆپراسیۆنکی 
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 یاتومیش ڕووی دەمی ل .بدانی تقدان و تو نمایشی ل من" بھ"

تا  -ک یکی گوبژری کاساری بوو-نا  گرووپکی کیدۆن

ئۆپراسیۆنک ئنجام بدەن. دکتۆرکی بیۆکیمیایی، ل ھۆبی لکۆنوی 

 ل کی کرد کنانی جۆرە ژەھرکارھشنیازی بمۆساد، پیمانگی پ

پرەی پدرا بوو. ھر یک دوو دۆپ لو ژەھرە، ک » نس زیۆنا«

تژک،  بسر کستی ھر پش ھیچ سدەیکوژێ. ژەھرەک

شونوارک لدوای خۆی جناھ و تنانت شیکاری ترمکش 

دا دژی »گۆدیڤیا«نایدۆزتوە. ھمان ژەھریش ل ڕابردوودا ل گۆبندی 

ی سرۆکی برەی میللی فلستینیکانی لوبنان بکار »وەدیع حداد«

  ).١٦ھندرابوو. (بوان بندی 

ھراسان نکرد؟" ئمش ئو پرسیارە بوو ک  "ئایا ئو ژەھرە تۆی

ی »بن دایڤد«ی ڕۆژنامنووس ل»ڕۆنن بگمان«چندین ساڵ دواتر 

  کرد. "ئاخر ئم جۆرە شوە ناوازەی بۆ مردن..."

یش وەھا وەمی دایوە: "باش، گوللیک لسرت بدەن »بن دایڤد«

 کردن؟ ...ژەھراویل یاخود موشکک ب تومبلکتوە بنن مرۆیانترە 

ھبت ئوە باشترە ک کس نکوژی، بم ل شڕی دژی تیرۆردا ئم 

کاران ھی ئوە نیین خۆیان لبدوور بگری. بیاری سروەزیر بوەی 

ئۆپراسیۆنکی "بدەنگ" بکرێ تا پیوەندییکانی ئم لگڵ ئوردن 

  زیانی پنگا، لۆژیکک بوو بۆ خۆی."

✡✡✡  

دا، ھر ڕبوارک لسر شقامکی تلئبیب بۆیشتبا، ١٩٩٧ینی ل ھاو

دەیبینی دوو گنج دوو قوتووی کۆکاکۆال ڕادەھژنن، ئینجا سرەکی 

پاڵ دەنن و دەیکنوە. خواردنوەک دەنگکی لوەدەھات و دەپژا. بۆ 
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 کنجدوو گ یان لرانزارککی بچاو کقامر شکی سک خسات

لسر ڕۆیشتنی خۆیان بردەوام بوون. ئاخر ب مشکیاندا کرد و 

ندەھات، ک دوو گنجک دوو ئاژانی مۆساد بن و مشق لسر 

بکن: یکک لوان شووشیکی کۆکا کۆال بم » مشعل«کوشتنی 

جۆرە دەکاتوە تا سرنجی دەوروبرەک بۆخۆی ڕابکش، لکاتکدا 

   ژەھر ب پشتملی نچیرەکیدا دەکا.ئوەی دووەم چند دلۆپک ل

دا، ئاژان براییکان ١٩٩٧شش ھفت پش ئۆپراسیۆنک و ل ئابی 

گیشتن ئوردن. ئوان پاسپۆرتی بیانیان ھگرتبوو، ڕۆژان سایی 

مشعلیان کرد: کی لماڵ دەردەچ، سر ل بیانیان کی لگڵ 

ەگرتبر و برەو کوێ دەڕوا، سواری تومبلک دەب، کام ڕگ د

گیی پیدا دەڕوا لڕوی قرەباغییوە چۆن؟ ئوان کاتی ل ڕئایا ئو 

تومبل دەرچوون تا دەگات نو باخانکیان پوا، چاودری ئوەیان 

 کرد ئایا لسر ڕگی دەوەست و قس لگڵ کس دەکا ک دەچن نو

وردە زانیاریکی گرنگیان کۆکردەوە ک  ھمان باخان، ھروەھا ھموو

  کاربکات سر نخشی پالنکیان.

تیمی پشوەخت، ڕاپۆرتی بۆ بنکی کیدۆن برزکردەوە و پوختی 

 بل بشعک، میانیموو بو جۆرە بوو: ھکان براییب کرکئ

کما وان للی  ىپاسومبسواری ت .خۆی دەردەچSUV  ک دەب

لیدەخوڕێ و برەو نووسینگی ئاسوودەیی فلستینیکان  یاریدەرکی

لنو عمماندا بڕدەکوێ. دوای ئوەی » شامی«ل سنتری 

لومبت رەکزێ، شوفدادەب کلومبت ل لشعدەبا و دەڕوا. كم 

 .کخانو بان دەڕوا تا دەگات پکی کورت بودایلیش مشعم

فلستینییکان ناوکی داپۆشراوە بۆ بنکی نووسینگی ئاسوودەیی 

  سرەکی حماس ل پایتختی ئوردن.
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ڕاپۆرتی چاودری ل الین تیمی پشوەختدا پشنیازی کردبوو، 

باشترین ڕگ بۆ لدانی مشعل سر لبیانیی، لسر الڕیک، دوای 

و بان واتوێ بدەی پ زێ بی دادەبکلومبت وەی لئ.کخان  

ڕاپۆرتکان ب درژایی ھاوین بردەوام بوون: چاودری، ناردنی تیمی 

دیک بۆ عممان بۆ یارمتیدان، بکرگرتنی مای پارزراو و تومبل. 

 ل ،پم للیمی ٤بئۆرش ی تیرۆرستیانکی دیکالماریلوولدا، پی ئ

دا تقاندەوە »ابن یھود«ھژاند: س ئندامی حماس خۆیان ل شقامی 

کسی دیکیان بریندار کردن. ئیدی  ١٨١ئیسائیلییان کوشتن و  جو پن

ئیسائیل نیدەتوانی لوە زیاتر چاوەڕێ بکا، کاتی دەستبکاربوونی 

  تیمک ھاتبوو.

✡✡✡  

، ڕۆژک بر ل ئۆپراسیۆنک. جووت گشتیارک ١٩٩٧ی ئیلوولی ٢٤

گورەی عمماندا مانوە. پیاوەک ھندک ل الی ملوانگی ھوتلی 

ڕۆبکی ملوانی سپی لبردابوو. ب کارمندەکانی ھوتلکی گوت، 

 واشھ وە؛ ڕۆیشتنساوەتدانی دڵ ھبن باری لوا تازە لک

خۆپارزیکشی بگبوو، ھشتا ھر لبن لکوتی نخۆشیکی 

ناوە ناوە ل ڕی  دەنان. ئو ژن گنجی یاوەریشی پزیشک بوو.

بازندی دەستی پستانی خون و لدانی دی دەپشکنی. زۆربی 

 کخۆشنوت. دپاڵ دەک کوانگلکی مندبختر تسکانیش لکات

بوو، ک برپرس بوو ل پیوەندیکردن لنوان » میشکا بن داڤید«خودی 

ش ھر بنکی سرەکی مۆساد و ئاژانکانی سر گۆڕەپانی کار. ژنک

زی دژەژەھرەکی رئاژانکی مۆساد بوو، بڕاستیش پزیشک بوو ک دە

پبوو ک بنیاز بوو ب ژەھر ل خالد مشعل بدەن. دژە ژەھرەکش 

لکاتکدا بکاردەھات، گر ھاتبا و بڕکوت لمیانی ئۆپراسیۆنکدا 
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دۆپی ژەھرەک بر ئاژانکی کیدۆن بکوێ. دەستبج لدانی 

ەژەھرەک تاک ھۆی بۆ ئوەی ئو کسی دۆپ ژەھرەکانی بر دژ

 .نیا ڕزگاری ببرگی دم وێ، لبک ستج  

لکاتکدا نخۆش ساختک و دکتۆرەک ل ملوانگک چاوەڕێ بوون، 

 مو ککانی خۆیان کرد. لن دوا ئامادەکارییی زەبروەشدەست

ن عممان؛ ئوان تومبلی ڕۆژانی دواییدا، چندین ئاژان گیشت

قوتاربوونیان دەھاژۆت و ڕۆی الوەکیان دەبینی. دوای ئوانیش دەستی 

زەبروەشنک گیشت: بریتیبوون ل دوو ئاژانی کیدۆن، گوای دوو 

» باری بیدز« و » شاون کندال«گشتیاری کندین و ناوەکانیشیان 

ین. ل پرسیار و زاببوون. ھردووکیان ل ھوتلی ئینترناسیونال د

وەم سبارەت ب ھردوو ئاژانک، چندین پرسیاری وروژاو سبارەت 

بو گشتیاران برپابوون: باش بۆ ئوان بۆ کردەوەک ھبژردران، 

کدا ڕۆراسیۆنھیچ ئۆپ رەبیدا لکی عتھیچ و ت لنانان يخۆ ت

رتووە، تنانت نبینیوە؟ ئدی بۆچی پاسپۆرتی کندیان ھگ

مشوورخۆرکی دارایش دەزان ک ئوان کندی نین؟ ئینگلیزییکشیان 

زۆر فرمییانی و ئکسنتکشیان ئیسائیلییان، ب سودوو کمترین 

و ئمان لچاو ولکۆینوە دەتوان دەمامکیان لسر الببا. بم ھم

ی ئۆپراسیۆنک ھی تیمی چاودری ھیچ نبوون، ئیدی ھر دوا

  کموکورتییکان ئاشکرا بوون.

دەستی زەبروەشن شونی خۆیان لنو دەروازەی باخانی 

گرت، ئوەی نووسینگی مشعلی لبوو. » سنتری شیما«

ڕووبڕووبونوەی نوان ئاژانکانی کیدۆن و مشعل وا داندرا خرا و 

 .رەوە بکالکباری«و» شاون«ی «ل وە،  دەبوایل نزیک ببنشعم

ژەھرە گیراوەکی بسر پشتملیدا بژنن ئینجا بو تومبلی لنزیک 
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ئوێ ڕاگیرابوو، ھبن. ھر دوو "کندییک" دوای مشق و ڕاھنانیان 

دەبوای » شاون«لسر شقامی تلئبیب، بۆ کارەکیان ئامادەبوون. 

مشعل برەوڕوویان  بوتی کۆکا کۆالی بدەستوە بوای؛ کاتک

دەھات کۆالیک بھژن و ھر بڕکوتیش کۆالیک ب ئاراستی 

ئودا بپژن. بم ھبت خۆ کۆالیک مبستی چیرۆکک نبوو. 

ک قوتووکی بچکۆالنی ژەھری پبوو، بیچمی سرەکی » باری «

یند چرکی چمیانل دا؛ دەبوایکردەوەک داخواز بوو ل کدا، ژەھرەک

 کژانی کۆکاکۆالیشدا پو کاتل .نشل بشعرەو الی مب

 وسا گیراوەی ژەھرەکالدەبا؛ ئ داکردنی ژەھرەکر پسکان لرنجس

  بسر پستی کابرادا دەڕژێ و ب ھۆی "لدانی دڵ" دەمرێ.

دوو گشتیاری دیکش، پیاوک و ژنک ل ھۆی پشوازی نو 

ادەبوون، ئمش بۆ ئوەی نبادا تیمی دەستوەشن باخانک ئام

پویستیان ب یارمتی ب. بۆ نموون ئگر خالد مشعل خرا بت ناو 

باخانک، یان ھردوو کندییک پیانگن و نیگین، ئوا 

 دەر و خۆ بند ،ژوورەوەی دەگ لی وەک یو تیمدا ئوکاتل

ل دادەدەن و چونشعی مو کاتن، تا ئژوورەوەی دوا دەخ

  ژەھرڕژنکی دەگات سر.

بم جۆرە، مۆساد لو بوایدا بوو، ئوان ب ھیچ ڕووبڕووبونوەی 

  ئوردنییکان کارەکیان ب پرزخاونی ڕایی دەکن.

کلیلی سرکوتنی کردەوەکش ڕەوشی میدانییک بوو: ناوچی 

انوادە، خزم و ناسیاو، ئفسرانی مبست ل پاسوان، ئندامانی خ

پۆلیس، ملیشای حماس لگڵ کسانی دیک، ک ببن بربست ب دوور 

ب. ھر بڕاستیش ڕنمایکان بۆ ھر ھشت ئاژانک ڕوون و 

ئاشکرابوو: ئۆپراسیۆنک تنھا ل ڕەوشکدا دەکرێ، ک ھموو ئو 
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 .دا برەوەی تی سرجانب» دانی یاتوم«م بیری بوو ک 

پیگوتبوون: "ئگر ھاتوو دۆخک لگڵ پالن بنڕەتییکدا جیاواز بوو، 

 مروەک ئین." ھبک جبج کخشدەتوانین دواتر ن میشوا ھئ

زانیمان، ھر بڕاستیش وا قوما. ئاژانکان چندین جار ھاتن شونی 

اوەڕواننکراو، وەک مبست و کردەوەکیان لبر پیدابوونی کشی چ

ھبوونی ئفسرانی پۆلیسی ئوردنی ل ناوچک، ھبوونی پاسوان و 

 تچن یاریدا کل بشعدوا ساتدا م ل یان لشعیاوەری م

  نووسینگکی، ھوەشاندبووەوە. 

✡✡✡  

  .١٩٩٧ی ئیلوولی ٢٥ڕۆژی بزمک؛ 

ینگی نووس برانبرفرماندەی ئۆپراسیۆنک لسر شقامی 

باخانک جگی خۆی گرت. بیاریدابوو ک تلفۆنی دەستی یاخود 

ۆنی بۆ پیوەندیکردن لگڵ یکدیدا بکارنھنن، بکو رئامری ئلکت

ھموو ئاژانکان ھر لڕی ئاماژە و زمانی جست پیوەندی بیکوە 

ننبوەشھ ویست بکا، کردەوەکر پگکیشدا ئدۆخ ن. لوا بکوە، ئ

 .نک دادەکی وەک ئاماژەیکپقش رماندەکف  

لپشت باخانکش، تومبلک ل دەروازەی گراجک بۆ ھر دوو 

گیشتن شونی خۆیان، ب » باری«و» شاون«ئاژانک وەستابوو. 

 کخانشوازی بای پھۆ ل کپیاو و ژن ،کوەش جووتمان شھ

  ئامادە بوون.

موو شتک ساز و ئامادە بوو.ھ  
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و بیانیک وەک ڕۆتینکی دروست ودا، ھم»خالد مشعل«ل مای 

وابوو، ب تنیا دەردەچوو، بم ئو ڕۆژە لدوا ساتدا گۆڕانکاریكی 

بچکۆل ڕوویدا. ژنکی مشعل داوای ل مردەکی کرد، بکو ئمۆ 

ران ھر دایکک ھردوو منداکانی لگڵ خۆی ببات قوتابخان. جا

دەیبردن. منداکانیش لگڵ باوکیاندا سواری تومبلک بوون، بم 

 کرد و ڕاپۆرتیان داییان نو شتبینی ئی مۆساد تکتیمی چاوەڕوانی

کوتۆت ڕێ، ھر بتنیا خۆی و » مشعل«کیدۆنکان کوا 

لپشتی  شوفرەکیتی. ئاژانکان لوەدا سرنکوتن ک منداکان

تومبلکدا ببینن. ئاخر جامی تومبلک تاریک بوو، ل دەرەوەڕا 

  ناوەوەی تومبلک دیار ندەبوو.

، ل تومبلک دابزی، الڕیکی »شامی«مشعل گیشت سنتری 

بی، خریکبوو پ بنت سر پیژەکانی دەروازەی باخانک. ھر دوو 

نکش لی نزیک بوونوە، دە متر، پنج، ئندامی دەستی دەستوەش

 کلومبت ل لشعکی میوە کیژۆکپ وکات و لم لب .... س

بدیارکوت و بانگی کرد: "باوک باوک!" و برەو باوکی غاری دا. 

شوفرەکش ل تومبلک ھاتخوار ب دوای منداکدا ڕایکرد. 

یدا ئاماژەیک بدات پیاوەکانی و فرماندەی ئۆپراسیۆنکش ھو

کردەوەک ھبوەشنتوە. بم لو سات بیاردەرەدا، ھردوو 

گیشتن پشت دینگی  وئاژانکان ل مشعل وەرسووڕانوە 

باخانک، بۆ ساتک فرماندەکیان لبرچاو نما. لوەش خراپتر، 

ک بدوای کیژەکدا  ئوان کژۆکیان نبینی، شوفرەکشیان نبینی

  غاری دا. 

وام بوون. ئوان ەپیاوە دەستوەشنکان لسر جووکیان برد

بوت کۆکا کۆالیکی ھژاند و پای » شاون«گیشتن مشعل و 
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بسرەکیوە نا تا بکرتوە. بم لو کاتدا و بۆ یکمجار سری 

 کبردنخشتوە. ئیدی کردەی لکراین کبوت کشاناکرنجو س

ک ب دوای مناکدا » مشعل«شکستی ھنا. لو کاتش شوفرەکی 

غاری دەدا، بینی غوارەیک دەستی برزکردۆتوە، ئیدی ل شونی 

خۆی وا تگیی ک کابرا خریک گورەکی ئو بدات بر چقۆ. ئینجا 

ا بو چوو، ھوید» باری«لجی خۆی ھاواری کرد، برەو ڕووی 

ڕۆژنام لوولدراوەکیی دەستی لیبدا. مشعلیش گوی ل ھاتوھاواری 

شوفرەکی بوو و ئاوڕی دایوە. لو ساتدا، ڕشنکی دەستی 

یک دوو دۆپ بر گوی مشعل کوت. ھستی کرد وەک » باری«

 ک لیشت شاشیگم تبدەن وابوو، بکی سووکی لوەی دەرزیئ

و »شاون«یدی تا ھزی تدا بوو ھت. ھرچی گۆڕدا ھی، ئ

  یش بوون خرا برەو الی تومبلکیان ڕۆیشتن.»باری«

ھر لوێ، کاراکترکی دیک لسر شانۆی ڕووداوەک پیدا بوو" 

ئندامکی میلیشیای حماس ل ڕگدا بوو » محمد ئبو سیف«

ویش گول. ئشعدەستی م بدات نامگندێ ببوو، ھ ھاوارەک ی ل

ڕووبڕوبونوەی سرکردەکی و دوو ئاژانکشی بینی. لو کاتی 

و »شاون«ھویدا » ئبو سیف«مشعل لتاو ژیانی ھدەھات، 

بوەستن، ک خریکبوون بگن الی تومبلک، سیمین » باری«

 کابرا خۆی ل .شکستخواردووەک رکویش » شاون«توخمی ئکرد، ئ

وە.  بیدایکراوەی لکۆکا کۆال ن باری«و » شاون«بوت « توانیان ل

  دەستی ڕزگار ببن و خۆیان ھدای نو تومبلک و بۆی دەرچوون.

بم ئوسا ئوان کوشندەترین ھی ئۆپراسیۆنکیان کرد. 

 ب رەکیف ژمارەی » باری«و » شاون«شوفبو سگوت، ئ

ا دەستی دەستوەشن بیاریاندا تومبلک تومبلکی نووسی. ئینج
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پۆلیسی لئاگادار بکاتوە، ئینجا » ئبو سیف«بجبن. ترسان نبادا 

 ،کلوە ھوتند کلومبت وان بئ یان بۆ داڕشتبوو کاتخشوەک ن

لوانی لوێ بگیرن. ئو کاتیش ھیچ ماکی پارزراویان لوێ نبوو 

ان نبوو پنای بۆ برن، ھیچ دەرچی ھتنیشیان ھیچ ناونیشانکی

دوای چند کۆنک ل تومبلک دابزین، » باری«و » شاون«نبوو. 

  شوفرەکش پی ل بنزین نا بکو تومبلک ل شونک فێ بدا. 

ئو موجاھیدە درین ب دەستکی » ئبو سیف«بم خۆ دەرچوو 

و کڕەپ ل تومبل  239. ئو پیاوە چوستسووک لکۆیان نبووەوە

ک ل تومبلک » شاون«و » باری«ئیسائیلییک سووڕایوە. 

ھاتبوون خوارو ب پ لسر جادە دەڕۆیشتن، سرنجی کابرایان ندا تا 

گرت و ھر ھاواری دەکرد کوا ئم پیاوە ل » باری«ھات و یخی 

دیوەکی دیکی شقامک بوو،  یش ک ل»شاون«خالد مشعلی داوە. 

ئبو «بپل ب ھانای ھاوڕکیوە چوو. ئویش زەبرکی لسری 

داو ھندکی ب سووکی بریندار کرد و فی دای نو جۆگیکی » سیف

 ک لرزووش خردەوام بوو؛ ھیان بکئیدی زۆرانبازی .دەم جادەک

وە، بینیان دوو الیدە لبوون ک دەدەن. پۆلیسیش  دەورەیان خرەبع

ھر ئوکات گیشت شونی ڕووداوەک، بوەیان ب خکک کرد و 

تاکسیکیان ڕاگرت و ھردوو الیدەک و ئو پیاوەی ک زۆریشی 

  لدرابوو خست نو تومبلک. تاکسی برەو بنکی پۆلیس لیخوڕی.

 ماری ئو دووپال» ئبو سیف«ل بنکی پۆلیسدا، سرەتا وایان زانی 

ب خۆی ھاتوە، » ئبو سیف«کس بیانیی داوە؛ بم دوای ئوەی 

ئو ھردوو بیانیکی بوە تۆمتبار کرد ک پالماری خالد مشعلیان 

                                                           
239
  چوست: چاپووک. گورچ. 
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 یشتن کگکیش تدا کرد، کاتگوەیان لینکۆکانیش لداوە. ئوردنیی

دییان لنی کر کونسولخانکسدین، ینوان کوە. ئئاگادارکردن

کرد و » باری«و » شاون«دیپلۆماتکش بۆ ماوەیک قسی لگڵ 

ئینجا لگڵ ئوردنییکان و پاشان گوتی: "من نازانم ئو پیاوان کن، 

  بم لیک شت دنیام، ئوان کندی نین!"

ھشتاش ئوردنییکان نرخی ئو گنجینیان نزانی ک کوتبووە بن 

ری دەستیان، بسدەستبب کسردوو کیاریاندا جارێ ھم ب

 یوەندییان بکانیش پن. ئاژانک بکفونلدان تشیان پگوە و ڕنبھ

ی مۆسادی ئر کراون. وبنکسوا دەستبیاند کرووپاوە کرد و ڕایانگ

ھر ل ھمان کاتیشدا، خانم ئاژانکی مۆساد ک بشداری 

ەم سنتری شیماوە سیری دۆخکی کرد، ئۆپراسیۆنک بوو لبرد

میشکا بن « تگیشت ک شکستکی گورە ل گۆڕدای و بیاریدا

ی، "دنخۆشک" ک ئفسرکی پلبای مۆساد بوو ل ئوردن، »داڤید

ئاگادار بکاتوە. بۆی خانمک خرا برەو ھوتلک ڕۆیشت. ب بینینی 

اپ ڕوویداوە. ئاخر ڕنماییکی پشتر ژنک، کابرا تگیشت شتکی خر

وابوو، ھیچ کس لو نزیک نبتوە، تنھا لیک حات بدەر: ئگر 

ھاتوو ئۆپراسیۆنک شکستی خوارد یان ھموو ئاژانکان ب سالمتی 

  ل وتک دەرچووبن.

دەستبج ڕۆبکی فدا و خۆی گۆڕی، خرا چووە » بن داڤید«

ەی نھنی، ک پشتر ئامادە کرابوو. زۆریشی پنچوو شونی کۆبوونو

فرماندەی ئۆپراسیۆنکش گیشت. ئویش ئاگای ل نوشستیک بوو. 

بم ھشتاش ھیچ کامیان خیایان بۆ ئو پاشاگردانیی نچوو ک لی 

  کوتوە.
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ڕاپۆرتی خۆی دای بنکی سرەکی مۆساد. دانی » میشکا«دەمودەست 

سادیش پرسکی لگڵ سرۆکی ھۆبکان تاوتوێ کرد، یاتومی ڕام

ئینجا بیاردرا ئاژانکان پنا بۆ باوزخانی ئیسائیل ل عممان ببن و 

ھوندەن ئو ڕگ ھتنان بکاربھنن ک پشتر لسری 

ڕککوتبوون. ئینجا با بگڕینوە ئوردن؛ ھمووان شونی 

ان ل باوزخانکیان کرد. تنیا کۆبوونوەکیان جھشت و ڕووی

  دکتۆرەک لنو ھوتلکدا مایوە.

لو نوەشدا، ل گڕەککی عمماندا، ئو ژەھرە کوشندەیی بر 

خۆی بکا. ئو کوت و دەستبجش  مشعل کوتبوو، خریکبوو کاری

گیندرای نخۆشخان. ئیسائیلیکانیش پییان بوە برد، ئگر ھاتوو 

  ژەھرەکی نگات، ئوا لیک دوو سعاتی داھاتوودا دەمرێ.دژە

ناتانیاھوش لنو تومبلدا بوو، برەو ئاھنگکی سری سای جوو 

دەڕۆیشت، ک ھوا ناخۆشکی پگیشت... دەب بگات بنکی 

ب کورتی » دانی یاتوم«کی سیر ڕوویداوە. تسرەکی مۆساد ش

ناتانیاھوش سامگرتی بوو. فرمانیدا  سروەزیری ئاگادار کردەوە.

ڕامسادەک برەو عممان بفێ، لوێ شا حوسن ببین، ھموو شتکی 

پ ب، بب الدان یان ھیچ درۆیک. ھر ل بنکی مۆسادەوە 

 یگوت، کن کرد و پکیشی بۆ شا حوسفۆنلروەزیر تی ڕامسادسەک

ال. پاشاش ھ ترکی زۆر گرنگ دەنکی بۆ پرسیندە ھیچ بیرۆکرچ

  نبوو ئاخۆ کۆبوونوەک بۆ چیی، کچی دەستبج قایلبوو.

یاریدەرەکانی ناتانیاھو ک ئوکات پاپشتی بوون، گوتیان ئو تووشی 

 نمایی دایڕ شر بۆیرسامی بوو، ھکی » یاتوم«سر شتھب

مانی شاحوسن دەیوێ بۆ گۆڕینوەی ئاژانکان ڕازی ب. ھروەھا فر

ب ڕامسادەک کرد ئو بە دژەژەھرەش بدات ئوردنییکان بۆ ئوەی 



503 
 

یش دواتر گوتی: "من »شارۆن« مشعل ل مردنی مسۆگر ڕزگار بکن.

ناتانیاھوم ل گۆبندی مشعلدا بینی. پارچ پارچ ببوو، ئمش 

دەبووای دیسان کۆی بکینوە ... ئو لژر فشاردا بوو، ئامادەی 

  رداربوونی ھر شتک بوو..."دەستب

 رمانی بیاتوم گرت و ف ی لشۆکاوی گوپ نیش بپاشان شاحوس

 جدەستب .ل چۆنشعپیاوەکانی خۆی کرد، بزانن ئاخۆ ڕەوشی م

مزندە دەقاودەقک گیشت: دۆخی پیاوەک بخرایی برەو خراپی 

پاشایتی و دەڕوا. پاشا دەستبج بیاریدا بیگینن نخۆشخانی 

یشی پسند کرد، ک دژە ژەھرەکیان »یاتۆم«خستنڕووەکی 

لوەربگرێ تا ژیانی کابرای پ ڕزگار بکا. بم ل وەرچرخانکی 

توسدارانی ئو گۆبندەدا، ئیسائیلی و ئوردنییکان ل کبرکی دژی 

کاتدا بوون بۆ ئوەی ژیانی دوژمنکیان ک تیرۆرستکی سرسخت 

  و، ڕزگار بکن.بو

دا لک. دەرزی دژەژەھرەکی ل برکگڕایوە ھوت» میشکا بن دایڤد«

 وە."دواتر لوێ دەسووڕامدژەژەھرە ل و دەرزیر ببوو. "من ھ

چاوپکوتنکدا ئاوھا باسی ڕەوشکی کرد: "دەمزانی ھیچ سوودی 

کرنیان بژەھرەک مپیاوەکانی ئ ھیچ کام ل ماوە، چونکوتبوو. ن

تنیا ئامانجکمان تووش ببوو.. ئیدی ھاتمسر ئوەی بیاربدەم، 

دەرزیک فێ بدەم و لکۆڵ خۆمی بکموە، ئاخر دەشترسام نبادا 

 کم لو کات بوو زەنگر ئم ھب .دەست بشم لکم و دەرمانبگیر

یکی فرماندەوە ل ئیسائیلوە بۆھات. لیپرسیم ئاخۆ ھشتا 

ەژەھرەکم پماوە، کاتکیش گوتم ب، داوای لکردم بچم ژووری دژ

پشوازی ھوتلک، کاپتنکی لشکری ئوردنی لوێ چاوەڕم دەکا تا 

.کخۆشخانن وخۆ بیباتوەربگرێ و ڕاست کدەرمان  
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بم ھر ئوکات کشیکی نخوازراوی دیکش سریھدا: ئو  

وو دژەژەھرەک ل مشعل بدا ک ل گیان خانم پزیشک کوا بتماب

بوو، ڕەتیکردەوە دەرمانکی لبدا، مگر ڕامسادەک بخۆی 

یش ک کۆشکی پاشایتی بجھشتبوو و »دانی یاتوم«ڕاینسپرێ. 

لڕگدا بوو بچت باوزخانکی، زەنگی بۆ دکتۆرەک لدا بکو لگڵ 

کابرا بدا. بم دوای گیشتنی ئوان ب دا بوا و دەرزییک ل »مشکا«

نخۆشخانک، ئوردنییکان گردەبان ڕەتیانکردەوە پزیشککی ئیسائیلی 

 وەبیان بۆ ئکوبا ھبدا، ترسان ن کخۆشن ل دژەژەھرەک

  کارەکی خۆیان تواو بکن...

 رپرس بوو لب ۆزتر بوو، پزیشکی پاشا کوەش ئال کشت

نی ژیانی مشعل، ڕازی نبوو دژەژەھرەک بکاربھن، ڕزگارکرد

کھاتپ زانر نگو  مئ .چیی و دژەژەھرەک ی ژەھرەک(فۆرمۆل)

نیدەویست برپرسیارتی سر ژیانی مشعل ھبگرێ، نبادا 

 کی دیکنگژەین و کابرا بکوژن. ئیدی تر بنسوی لکان کائیلییئیس

ش لسر ھوستی خۆیان مکوڕ بوون، سریھدا. ھردووال

  ئوردنییکان داوای پکھاتکیان دەکرد و ئیسائیلیکانیش ڕەتیانکردەوە.

تا دەھات ڕەوشی خالد مشعلیش خراپتر دەبوو. ھناسی ندەدا و 

وپی نخۆشخانی پاشایتی. ئیدی بۆ ھمووان خرای بن چاودری چ

 بمرێ، ئمش ب کارەسات ڕوون و ئاشکرا بوو، مشعل خریک

بسر پیوەندی ھردوو وت دەشکایوە. پاشا ک ب قووی ھستی 

بو ئازارە کرد ک ل زەبری ئیسائیلییکانوە ھات، ھڕەشی ئوەی 

کرد، سوپاکی بکاردن و بچتسر باوزخانک و ھر چوار 

ر ئنایان بردبووە بپ کانی مۆساد بگرێ، کروەھا ئاژانوێ. ھ
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ئوەشی گوت، ک کۆتایی ب ھموو ھاوکاریکی سیاسی و سربازی 

.نائیلدا دڵ ئیسگل  

چرکی کاتژمر ھر لیدەدا و پیوەندی نوانی ھردووالش گرژتر 

دەبوو. پاشا ڕایگیاند، ئگر مشعل بمرێ، ئوا ئویش بیار لسر 

الی پۆلیسی ئوردنی بکوژەکان دەدا بکوژرنوە، بکوژەکانیش ل

ی »بیل کلنتن«دەستبسر بوون. ھروەھا زەنگکی ب پلشی بۆ 

  سرۆکی وت یکگرتوەکان لدا.

سرۆکی ئمریکاش فشاری خست سر ئیسائیلییکان ک داڕشتی 

ژەھر و دەرمانک ب ئوردنییکان بن. ناتانیاھوش لو کۆبونوە بۆ ئو 

ییدا ملکچ بوو، پکھاتی داڕشتی اوبوو. ل د ۆبوونوە ل ماراسۆنداک

.ب یان پکژەھر و دەرمان  

ئوسا دکتۆرە ئوردنییک دەرزیی دژەژەھرەکی ل خالد مشعل دا. 

  کاردانوەکش دەستبج بوو. مشعل چاوەکانی ھھنان.

کاتکیش ھوای چاکبوونوەی مشعل بگوی ئیسائیل گیشتوە، 

اھکیان ببردا ھاتوە، سوپاس بۆ خودا، وەک ئوەی ئو ئوان ئ

!ئوردن ون بووە، ڕزگاری بووب ل کدەم ی کبرای  

و خانم دکتۆرەک بۆیان ھبوو ئوردن بجبن. » میشکا بن دایڤد«

ھشتا شش ئاژانی مۆساد مابوون، چواریان لنو باوزخانک و 

  دنیدا بوون.دوانیشیان لنو دەستی پۆلیسی ئور

ل یکی چاودری چوپی نخۆشخانکدا، بردەوام ڕەوشی 

بای ناردە  مشعل برەو باشی دەڕۆیشت. ئینجا ئیسائیل نردەیکی

عممان، ک ناتانیاھوی سروەزیر و ئاریل شارۆنی وەزیری کاروباری 
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دەرەوە و ئیسحاق مۆردەخای وەزیری برگرییشی تدا بوو. ھشتاش 

ی برای »حسن«وسن ئامادە نبوو شاندەک ببین، بکو شا ح

.ڕاسپارد بیانبین  

ی پشوو بوو، دۆستکی دڕامساک جگری » ئفرام ھالڤی«دوای ئوە 

ببووە باوزی ئیسائیل ل » ھالڤی«شا حوسنیش بوو، گیشت ئوردن. 

یکتی ئورووپا ل بروکسل. ئویش دەستبج گیشت عممان و 

ی سکر چوار ئاژانوەی ھردەم پاشا. بۆ گۆڕینب کی خستودای

» شخ ئحمد یاسین«مۆساد ک لنو باوزخانکدا بوو، ئیسائیل 

سرکردە و دامزرنری کاریزمای حماس ک الی ئوان زیندانی 

 کر چوار ئاژانوسا ھقایل بوو، ئ وەیم گۆڕینربدا. پاشا بکرابوو، ب

  دا گڕانوە ئیسائیل.»ھالڤی«لگڵ 

 ل شارۆن«دوایین دانوستان برد» ئاریکی رسپیوەندیویش پا، ئ

  دۆستانی لگڵ شا حوسندا ھبوو. 

داوای ئازادکردنی ئو ئاژانانی کیدۆنی کردن ک الی » شارۆن«

پۆلیسی ئوردنی دەستبسر بوون. لبرانبریشدا ئوردن داوای بردانی 

ی ئوردنی کرد ک لالی ئیسائیلییکان بوون. شارۆن ب بیست گیراو

سودایک قایل بوو. بم لدوا ساتدا، ئوردنییکان ڕای خۆیان گۆڕی، 

لبردەم » شارۆن«داوای سازشی زیاتریان ل ئیسائیل کرد. ئینجا 

شاحوسندا حوسی خۆی لدەستدا و ب تووڕەییوە گوتی: "ئگر 

، با پیاوەکانمان ھر لبن ھا بردەوام بی، گرفت نییۆ لسر شتی وەت

دەستی تۆدا بمننوە، بم ئمش ئاوەکت دەگرینوە (ئیسائیل ئاوی 

  دەدای ئوردن) و جارکی دیک مشعل ھر لناودەبین."
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ئو ھچوونی شارۆن بردار بوو، سودایک سری گرت. دوو 

زین. یککیان ھردوو ئاژانکی کۆپتری ئیسائیلی ل ئوردن داب

شخ ئحمد «دیکشیان  کیدۆنی ھگرت و گڕایوە ئیسائیل. ئوی

  ی ھگرتبوو، ل زیندانی ئیسائیل بردرابوو.»یاسین

دوای ئوە میدیای جیھانی و ئیسائیلی ڕەخنیان ل ئۆپراسیۆنکی 

ۆپراسیۆنکدا مۆساد گرت و گاتشیان پکردن. ل پاشخانی گۆبندی ئ

ھشی توندیش کرای سر ناتانیاھو؛ ئویش چارەی نما لیژنیکی 

گورەی بۆ لکۆینوە "ل ئۆپراسیۆن شکستخواردوەکی ئوردن" 

  پکھنا.

لیژنک ب تواوی دامنی سروەزیری ل گۆبندەکدا خاون ڕاگرت، 

اسیۆنک ھر ل بم ڕامسادەکی کورتھنانی نمایشک و بوەی ئۆپر

سرەتاوە نوشستی پوە دیاربوو، سرکۆن کرد. لگڵ ئوەشدا داوایان 

  لنکرد دەست لکار ھبگرێ.

ئوردن گیشت  -دوابدوای نسکۆی عممان، پیوەندیکانی ئیسائیل

بووە یکک ل بیچم » خالد مشعل«نزمترین ئاستی خۆی. 

ەکدا بووە یکک ل سرکردە سرەکییکانی حماس، لنو ڕکخراو

یش، ل ھموو »شخ ئحمد یاسین«ھرە دیارەکان. دوای مردنی 

الیکوە ھر ڕۆی ڕابرایتی مشعل بدیارکوت. نمایشی مۆسادیش 

 -تنانت ل چاوی سرکردە و ئاژانکانیشی-ل ئیسائیل و جیھاندا 

نک سرنکوت، ک ب ھۆی ئۆپراسیۆ» دانی یاتوم«بخراپی شکا. 

ی »ئالیزا ماگان«ئفسرانی مۆساد.  ڕاشکاوان کوت بر ڕەخنی

  نبوو.ڕامساد جگری یاتوم، ب بورییوە گوتی، ک ئو شایستی پلی 
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نیدەویست خۆی برکنار بکا. تاک » یاتوم«ورای ئو ڕەخنانش 

برپرسی  کسک ک لو ئۆپراسیۆن شواوەدا برپرسیارتی ھگرت،

بوو، دەستبج دەستی لکار کشایوە. ھشتا پنج مانگی » کاسارا«

، کاتک ئاژانکی مۆساد ل سویسرا گیرا، ١٩٩٨خایاند، وات تا فبرایری 

ئندامکی  ىگوێ ل تلفۆن» دانی یاتوم«لو کاتی خریکبوو بۆ 

رداری پۆستدواییدا دەستبوکات و لبگرێ، ئیدی ئ ی بوو. حیزبولک

دا گوتی "ئز »حائارتز«ئو ل چاوپکوتنکی لگڵ ڕۆژنامی 

 ی لوانو شھۆی ئدەگرم." برماندەیی ھتی فرپرسیارب

دا دەست لکار خۆی  کردەوەکانی ئوردن و سویسادا ڕوویدا، بیاری

  بکشتوە.

ڵ ک سرکوتووان دانوستانی لگ ڕامساد،جگری » ئفراھام ھالڤی«

شا حوسندا کرد و ھر چوار ئاژانک، ک ل نسکۆیکی عمماندا 

  ، کرای سرۆکی مۆساد.»یاتوم«توەگالبوون بردا، پاشان لجی 
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  ل کۆریای باکوورەوە لگڵ خۆشویستی: بندی ھژدە

 

ل لندەن، میوانک ژوورەکی  ٢٠٠٧ل ئنگۆرەیکی خۆشی تمموزی 

جھ. ئو ب ئسانسرەک دابزی نو » تۆنکینگس«خۆی ل ھوتلی 

ھۆی پشوازی ھوتلک و لوشوە دەرچووە سر شقام، تومبلک 

لوێ چاوەڕی دەکرد. کابرا ئفسرکی پلبای سووری بوو، ھر ئو 

 تا ل وەیڕو بش ئنووکوە ھاتبوو. ھشقدیم ل وارەیئ

  ئامادە ب. کۆبوونوەکی

کاتکیش ل دەرگ بازنی خولخۆرەک چووەدەر، دوو پیاو ک ل ھر 

گۆشیکی ھۆی پشوازی ھوتلک لسر کورسییکان پایان 

دابووەوە، ھسان. ئوان دەیانزانی دەقاودەق بۆ کوێ دەڕۆن. یکسر 

ڕوویان ل ژوورەکی کابرای سووری کرد، بو ئامرە ئلکترۆنیانی 

توانیان دەرگک بکنوە و بچنژوور. خۆیان بۆ  ل دەستیان بوو،

پشکنینکی ڕکوپک ئامادەکردبوو، بم ئمجارەیان، ئرککیان زۆر 

ئاسان بوو. ئاخر الپتۆپکی کابرا لسر مزەک داندرابوو. ئینجا 

ھردوو پیاوەک الپتۆپکیان پکرد، ھر پرسی یک دوو خولک بوو، 

یان خست 240(تروادە) ووی ئاۆزی ئسپی ترۆجانک دانیکی پشکوت

نو الپتۆپک. برنامکش ڕگی پدان چاودری ھموو فایلکانی نو 

                                                           
240 سپی تکوشندڕئ رنامو بست ئبکدانی سۆفوادە (ترۆجان) مبۆ ت ری کۆتەیر موپیوت

ئاماژەی ب چیرۆک  ی، کڕوادەبکاردێ. بۆیش ناوی ئسپی ت ناوەڕۆککی یان بۆ دزینی

ڕی تی شکناوبانگ(ترۆی) وادەڕبڕت ی، چۆن لکی دارینی کسپئ وە توانیان  وزل

  دوژمنکیان ل خشت ببن و بچن نو قکیان.
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الپتۆپک بکن و دانیک ل یادەوەری ئوەی تدای لبر بگرنوە. 

  کارەک تواو بوو، ھردوو پیاوەکش ل ژوورەک بوەی ھاتندەرەوە.

ل تلئبیب ل فایلکانی نو الپتۆپکیان کۆییوە شۆڤکارانی مۆساد 

و پیوە سرسام بوون. ل کۆبوونوەیکی ب پلی سرانی ھۆبکاندا، 

ونای ئو گنجین لنرخنھاتووەی ک کوت بندەستیان، کردیان: کۆی 

فایلکان، ونکان، ھکاری و نخشکان و ھموو ئو بگنامانی 

ون، بۆ یکمین جار بوو بم جۆرە پردە لسر برنامی لنویدا بو

نھنی ناوەکی سووریدا ھبدرتوە. شتکان تا ئوپڕی پلی بایی 

گرنگ بوون ب ڕنمایی کارلککری ناوەکییش ک ل بیابانکی دووری 

سووریادا کاریان تدا دەکرد؛ ھموو ئو نام و نامکارییانی نوان 

برایتی کۆریای ەوری و کاربدەست پلباکانی بڕوحکوومتی سو

 .کرنامککردنی بنی کارلکانی شووردەکاریی نڵ وگباکوور، ل

ونیکی دیکش دوو پیاوی نیشاندان، ک یککیان دەرچوو 

کاربدەستکی فرمی پل بای پۆژەی ناوەکی کۆریا و ئویدیکشیان 

  سی کۆمسیۆنی وزەی ناوەکی سووری بوو.ی برپر»ئیبراھیم سلمان«

 ل بوون، کندین ڕاپۆرتی دیکری چنلمکان سوەی شت٢٠٠٦دۆزین 

ی ھواگری ئیسائیلی. ڕاپۆرتکان دەزگدا گیشتبوون دەستی ٢٠٠٧و 

ئاماژەیان بۆ ئوە دەکرد، ک حکوومتی سووریا زۆر بنھنی سرقای 

، ک »درزوور« ل دیوکی بیابان ل دروستکردنی کارلککردنی ناوەکیی

دەکوت بشی ھرە دووری باکووری خۆرھتی وتک. ئو دیوە 

داباوەی بیابانک، نزیک سنووری تورکیای و ھر چند سد مایلکیش 

ل سنووری عاقوە دوورە. لوانی سرسامترین الینی ئاشکرابووی 
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ب، ک توانستی سوورییکان ل الین ئو ڕاپۆرتان، ئو ڕاستیی بوو

کشراوە و ھر ل الین شارەزایکانی  کۆریای باکوورەوە نخشی بۆ

.رانتی ئپشتی دارایی دەوپا رتاپاشی برشتی دەکرێ، سرپس 

  

✡✡✡ 

  

 وان سووریا و کۆریای باکوور لی نتوندوتۆ یوەندییو پەوە ١٩٩٠ئ

ی سرۆکی کۆریای باکوور »ئیل سونگکیم «سریھدا، لو سادا 

حافز «سردانی دیمشقی کرد و لسر وروژاندن و ھاندانی 

ی سرۆکی سووریا، ھردوو وتک ڕککوتنکی ھاوکاریی »ئلئسد

سربازیی و تکنلۆژییان لگڵ یکدا مۆرکرد. ھرچندە ل گفتوگۆی 

ئو » ئسد«م نوانیاندا باسوخواسی پرسی ناوەکیش ھاتگۆڕێ، ب

پرسی ل ال الوەکی بوو، ئو تیشکۆی خۆی زیاتر خست سر 

ی و بایلۆجی. لوەش زیاتر، ئو نخشی يپرەپدانی چکی کیمیا

کینی کوورەی ناوەکی لگڵ ڕووسیادا ھوەشاندەوە. ل فبرایری 

دا، ل میانی ئۆپراسیۆنی گردەلوولی بیاباندا، یکمین کشتی ١٩٩١

کۆریای باکوور گیشت بندەرەکانی سووریا ک باری مووشکی 

سکۆدی پبوو. ھوای گیشتنی ئو جۆرە مووشکان گیشتن بر 

ی وەزیری برگری ئیسائیل. چندین فرماندە »موش ئارنس«گوی 

لگڵ ڕنمایی زەبرکی سربازییدا بوون تا بر لوەی ئو 

کاربھندرن، تکوپک بشکندرن. بم مووشکانی سکۆد ل دژیان ب
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بیرۆککی بالوە نا، خوازیار بوو ل پکدادانک » ئارنز«

.رببب کمرھ وە ئاگر لھۆی ب وە کتودووربک  

دا، ٢٠٠٠یش ل حوزەیرانی »حافز ئسد«ل میانی بخاکسپاردنی 

ب بوو چاوی » بشار ئسد«جگرەوەکی، ک کوڕەکی خۆی 

 ردووالیان بم جارەیان ھوت. ئی کۆریای باکوور ککی دیکردەین

 سووریا تاوتوێ کرد، ب ری ناوەکییان لککوە پرسی کارلنییاید

جۆرک پۆژەک ل الین ئاژانسی لکۆینوەی زانستی سووریوە 

شدا، کۆبوونوەیکی نھنی دیک ٢٠٠٢سرپرشتی بکرێ. ل تمموزی 

ق لگڵ کاربدەست پل باکانی سووریا، ئران و کۆریای ل دیمش

باکووردا سازدرا و ھر لوش گیشتن ڕککوتنکی سقۆی. 

 کۆریای باکوور، کوورەی ناوەکی ل دەبوای ،کوتنککرەی ڕگوب

سووریا دابمزرن، ئرانیش خرجیی داراییکی بدا. تچوونی 

راییوە تا برھمھنانی چکی پلی پۆژەکش ھر ل نخشی ب

 ندرا.  ٢پلوتونیۆم، بمملیار دۆالر خ  

بۆ پنج سای دوای برواری ڕککوتنامک، سرباری ھندێ زانیاری 

 ی و نسی ئای ئ دەدرا، ن وە ختووکشقدیم ل ک پچپچ

مۆسادیش ل پۆژەکی سووریا ئاگادار نبوون. ھرچندە ھندک 

ی دەزگاژەی گۆپی سوور خۆڕسکان ھکران، بم پشتگوێ خران. ئام

ھواگری ئمریکایی لوەدا سرنکوت، لو زانیارییانی کۆکرابوونوە 

شتک ھبکن، لکاتکدا مۆساد و ئامانیش ھر ل ڕی مزندەکانی 

 یتواناشی ھ نیازە و نب وەی سووریا نبران بخشتوە لخۆیان

ی ناوەکی بدەست بن. کسیش ل بدحایبوونکی نکۆییوە، چک
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 ل :وانبوون؛ لش ھگک بندندە ھرچکی ٢٠٠٥ھشتیدا، ک

ک چیمنتۆی ھگرتبوو ل کۆریای باکوورەوە » ئاندۆرا«بارھگر 

ی کناراوی ئیسائیلییوە »نھاریا«گیشت سووریا و لنزیک شاری 

 گری کۆری٢٠٠٦نغرۆ بوو؛ لشتی بارھبن ایشدا، دووەمین کیی و ل

ییوە ل قوبرسوە دەستی بسردا گیرا، ک باری »پنما«ئای 

چیمنتۆ و وستگی ڕاداری گڕۆکی پبوو؛ ل ھردوو حاتیشدا 

سلمندرا ئو "چیمنتۆ"یی باری کردبوو، کرەست و ئامرازی کوورەی 

دا، شارەزا ناوەکییکانی ئران ٢٠٠٦ل ناوەکی بوون. ل کۆتاییدا 

سردانی دیمشقیان کرد تا ڕادەی پشکوتنی پواژۆی بنیادنانی 

ی ھواگری ئمریکی و دەزگتوانستی پۆژەک بسر بکنوە. 

زانی، بم لوەدا سرنکوتن ئاخۆ  نئیسائیلیش ب سردانکیا

  وە یان نا.ەوە گردرا»درزوور«سردانک ب پۆژەکی 

سوورییکان ئوپڕی ڕکاری چاوکرانوە و وریاییان بۆ پاراستنی 

پۆژە نھنییکیان بکارھنا. ئوان ڕگیان ل ھموو جۆرە 

پیوەندیکی ستافی کارمند لنو پۆژەکدا گرت. ھگرتنی ھر جۆرە 

ان تلفۆنی دەستی و ئلکترۆنی لودا قدەغبوو؛ ھموو پیوەندییک

لڕی تترەوە دەکران، ئو بدەست پیامکانی دەھنان و دەبردن. 

چاالکیی شونکش ل ڕی ئاسمانوە بدی ندەکرا، ئاخر خۆ مانگی 

  دەستکردی ئمریکی و بریتانی بسریاندا دەسووڕانوە.

 وە، لھیک برایری ٧ئینجا لی ٢٠٠٧ی فخانۆکف ک لبواردا، ڕ

بوو، ژەنڕاکی » علی ڕەزا ئسغری«. ڕبوارەک دیمشق دابزی

 ک بوو لکو یشوو بوو، ئرگری پگری وەزیری برانی و جئ
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 و لئ .(ندی دووب وانب) رکردەکانی سوپای پاسدارانس

ک ماباتکی ئرانیان  فۆکخانکدا مایوە تا ئو کاتی دنیاکرایوە

رکیا فی. ھر زووش لگڵ گیشتن بجھشتووە. ئینجا برەو تو

  ئستنبول، ون بوو.

 وە، زاندرا کک مانگ دوای ئری«یسغکی ڕۆژئاوایی » ئیاخیبووی

 و لی بووە. ئکراسیۆنی ئۆپخشپشت نیش لبووە، سی ئای ئ

بنکیکی ئمریکا ل ئامان لیکۆدرایوە کوت بن باری پرسیار و 

ئران بۆ  - ەی لسر ھبوونی نخشی سووریاوەم، لودا پرد

کۆریای باکوور  -ئران -چکی ناوەکی و ڕککوتنی نوان سووریا

 نیا لت ران بئ کرد گوت؛ کی پرسیاریان لوانئ و بوە. ئدایھ

ی دەکرد و فشاری »درزوور«ڕووی داراییوە پشتگیری پۆژەکی 

ی پۆژەک ڕاستڕێ يا بکرێ بزووزۆریشی ل سووریا دەکرد، بکو ت

و زانیاری شایستی و مۆساد  بکا. ئسی ئای ئ و وردیشی دای

سبارەت ب برەوپشوەچوونی پواژۆی پۆژەک، ھروەھا ناسنامی 

کاربدەست سرەکییکانی سووری و ئرانیشی بۆ ئاشکرا کردن، 

 ئوانی ڕۆی سرەکییان ل پۆژەکدا ھبوو.

  

✡✡✡ 

 

وەی ئر باری ئس ر خستییکسزاند و یمۆسادی ت ینو و زانیاریی

ەوە ٢٠٠٢نخش بۆ دژە ئۆپراسیۆنک دابن. ل  دال کاردانوە
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) ببووە ١١گرتبووەوە، (بوان بندی » ئفرایم ھالڤی«جگی » داگان«

یک و ئاژانی » داگان«ڕامساد. بگورەی سرچاوە ھوا بیانییکان، 

یھود «پشتاست بکنوە. » ئسغری«پاردن تا زانیارییکانی ڕاس

ی سروەزیریش کۆبوونوەیکی بسرانی سوپا، وەزارەتی »ئۆلمرت

ھواگرییکان کرد. ئوانیش ب کۆدەنگی  دەزگبرگری و 

 انر و گردەبنلمند کرد تا زانیاری سسیان پلپکی براسیۆنئۆپ

پیدا بکن. ئاخر ئیسائیل » درزوور«ی لسر توانستی پۆژەک

ڕگی ندەدا سووریا، ک دژوارترین ممیتی، ببت ھزک، چکی 

.بن دەستدا بناوەکی ل  

بوو، مۆساد ئو » ئسغری«ھر پنج مانگ دوای ھگڕانوەکی 

زانیارییی سرەکییانی نو الپتۆپی کاربدەست باکی سوورییان 

ت. ئوسا سرانی مۆساد و ئامان بگی حاشاھنگرییان بدەست کو

، ئو زانیارییانی ک حکوومت پویستی »یھود ئۆلمرت«دای دەست 

  پبوو. 

قمبازکی دیکی ھاوشت. ل » داگان«زۆری نبرد، ھر دوای ئوە، 

نراندا، ئفسری دۆزی مۆساد توانی یۆنکی بور و داھئۆپراس

ک لکویش یڕیز. ئ تندا ئیشی دەکرد، بھو کوورەکنی لو زانایان

ب تایبتی ونی ھردووالی کوورەک و تنانت ڤیدیۆیکی کرەست و 

 بوون ک ی کوورەکنمین وکش یمی ناویشی بۆ گرتن. ئرەکئام

لسر زەمینوە گیرابن، گیشتن دەستی مۆساد. ونکان بونیادکی 

ی قووچکییان نیشاندا ک دیوارکی تنک بم بھزییان زەبلالح

ھبوو. ونی دیک دیوی دەرەوەیان نیشاندا، ک ڕوویکی دارەبست 
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بوو بۆ پاپشتی دیواری ئو باخانی ک کوورەکی تدابوو. ھروەھا 

ونی دیکش، ھی باخانی دووەم، بچووکتر ک پ کرەستی 

ھروەھا چندین بارھگریش ل گۆڕەپانکی ئوێ لوولی نوتی بوو، 

 ۆژەکئاو بۆ پ ،ک بدەچوو تاوەرمیش پھڕاگیرابوون. بونیادی س

 دابین بکا.

  

✡✡✡ 

 

ادیش ب باشی ئمریکییکانیان ل ھموو ھنگاوکیان ئاگادار سمۆ

 ،کانیشیان داننرگیراوەی ڕاپۆرت و وبکی لینت ونانوە، تکردن

نی ئو مانگ دەستکردییان و پیام گوزراوەکانی نوان سووریا ب و

 تائیل، وی ئیسداگیرییانر فشاری پژو کۆریای باکوور. ل

یکگرتووەکانی ئمریکاش مانگکی دەستکردی خۆی بۆ پشکنین ناردە 

سر ئاسمانی ئوێ. ون و پیام ئلیکترۆنکانی ستالیتی ھردووال، 

فۆن و پیام ئاوگۆڕییانی سوورییکان ل شونکدا دەکران، ئو تل

نیشانی ئوە بوو ک ئوان بخرایی خریکی دروستکردنی 

  پۆژەکیانن. 

برەو واشنتن فی و ل » یھود ئۆلمرت«دا ٢٠٠٧ل حوزەیرانی 

ھگبیدا ھموو ئو کرەست و بگنام کۆکراوانی ئیسائیلی تدا 

کوت و پی گوت ک ئیسائیل » بوش«وێ چاوی ب سرۆک بوو. ل

» ئۆلمرت«بیاریداوە ئو کارلککرەی سوورییکان خاپوور بکا. 
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پشنیازی ئوەی بۆ ھاوتایکی کرد، ک ئمریکییکان پالمارکی 

ئاسمانی بکن سر شونک و لگڵ خاکدا تختی بکن، کچی 

ەوە. بگورەی سرچاوەی ھوای سرۆکی ئمریکا ئمی ڕەتکرد

ئمریکایی، کۆشکی سپی وەمی سروەزیری ئیسائیلی دایوە، بوەی 

"وت یکگرتووەکانی ئمریکا ئوەی ھبژاردوە ک ھرش نکات سر 

ی وەزیری دەرەوە و »ایزڕکۆندالیزا «کارلککرە ناوەکییکی سووریا". 

ویاندا قناعت ب ئیسائیل ی وەزیری برگری، ھ»ڕۆبرت گیتس«

بھنن، ک "ڕووبڕووی سووریا ببنوە بم ھرشی نکن سر." 

ڕاوژکاری ئاسایشی نیشتمانی ل ڕووی » ستیڤ ھادلی«و » بوش«

بنماوە پشتگیری خۆیان بۆ وەشاندنی زەبرکی سربازی دەربی، بم 

یوە برچاوڕوونی ی ھواگریدەزگکردەوەکیان وەخراند، تا ل الین 

  زیاتر سبارەت ب ھڕەشکوە دەگات.

ی بۆ »٧ئوفک «دا، مووشککی برز و برنامی ٢٠٠٧ل تمموزی 

سووسکاری بۆ ئاسمان ھدا، بۆ ئوەی وردەکاری زیاتر لسر 

 رنامو بکانی ئنکیش ویدابکا. کاتی سووریا پککوورە ناوەکیی

ئیسائیلی و ئمریکییکان شیکرانوە،  ھدراوە ل الین شارەزا

 ری ناوەکی بککوەی سووریا کارلیدابوو، بکی باش پرچاوڕوونیب

ناسنامی توانستی کۆریای باکوور دروست دەکا. ئو ڤیدیۆیی 

ئیسائیل دای وت یکگرتووەکان، نیشانیدا ک ناوەڕۆکی ھردووالی 

م و لگڵ ڕگی بکارھنانی کارلککرەک دروست و ڕاستقینی، ئ

و لککردنوەی یۆرانیۆمی ڕەق لنو مۆگی توانستکدا. ڤیدیۆی 

ئندازیارە کۆرییکانی نیشان دەدا، ک لنو  دیکش ڕووخساری

ی ئامان ٨٢٠٠شونکدا کاریان دەکرد. بگی زیاتریش، توانای یکی 
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ی »ۆنگیانگيپ«و ی نوان دیمشق يبوو ک ئو پیام گۆڕینوە

  پشتاستکردەوە.

ھموو ئو بگان ڕەوانی واشنتن کران، کچی وت یکگرتووەکانی 

ئمریکا ھر داوای بگی حاشاھنگری دەکرد، ئاخۆ ھر بڕاستی 

مۆگی توانستک بۆ کوورەی ناوەکیی و کرەست تیشکدەرەوەی و 

ا. ئیسائیلیش ھستیکرد ک ئاخۆ تیشک کاراکان ل شونک ھن یان ن

.ندەست بش بو زانیاریانوەی ئدەر لب ،ی نییھیچ بژاردەی دیک 

  

✡✡✡ 

  

دا، ئیسائیل بگیکی حاشاھنگری سلمنری ٢٠٠٧ل ئابی 

 ری سووری لککرز«کارلی » رودکی یڕش لکگوت. بدەستک

راسیۆنک ک تیایدا ەوە ب ئۆپ»سیارەت ماتکال«کۆماندۆی گوبژر 

چندین سربازی ئیسائیلی گیانی خۆیان خستبووە سر لپی دەست، 

بشو ب دوو » سیارەت ماتکال«ب چنگ کوت. کۆماندۆکانی 

ھلیکۆپترەوە برەو سووریا فین. ئوان جلی سربازی سووریان 

 ر ناوچسڕین بپتزاندن، بسنوور ب وان برکردبوو. ئبل

ادار و بنک سربازییکان، بب ئوەی ڕپەکان و وستگی چو

 وە لنرزوور«بدۆزری » دالی دیوەک وسا چوونوە، ئنزیکبوون

ی دەزگمۆگی کوورەک و نموونیان ل خاکوخۆی دەوروبری 

 وە، لڕانوەی گوەی بکۆکردەوە. دوای ئ کرە ناوەکییکککارل
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 و نموونانائیل ئی ئیسکی زۆری باڕاددەی وت کندران، دەرکپشک

تیشکدانوەی تدای، ئمش ئو بگ حاشاھنگرە بوو، ک ھر 

.یدا ھکنشو ڕاستی مادەی تیشکدەرەوە لب  

 ش درایینو گو بشارەزا ». ستیڤ ھادلی«ئ کی دیکجار

گوەش تیان پشکنی، لکی خاکوخۆکان نموونمریکییئ یشتن، ک

کرەستک ھر بڕاستی دژوارە. ئویش یاریدەدەرەکانی خۆی بانگ 

برەنجامی ڕاوژەکیان خست بردەم سرۆک » ھادلی«کرد، ئینجا 

دا »داگان«قسی لگڵ » ھادلی«پاشان ». ئۆڤال ئۆفیس«بوش ل ھۆی 

کرد، پیگوت ھر بڕاستی شونک ھی کوورەی ناوەکیی و دۆخکی 

. ئیدی وت یکگرتووەکانی ئمریکا قایل بوەی دەب ئو دژوارە

توانست ناوەکییی سووریا لناوببرێ، کۆدەناوی ئۆپراسیۆنی 

ل یادەوەرییکانیدا » جۆرج دەبلیو بوش». «ئۆرکارد«درزووریش بووە 

نووسیویتی؛ بۆ ماوەیک لدانی کوورەکی بھند ھگرتبوو، بم 

باسک لگڵ تیمی ئاسایشی نتوەییدا، لدواییدا  دوای تاوتوکردنی

دژی ھک بیارب یشتستی کرد رگوە. ئاخر ھتشکردن بشک

"بۆمبارانکردنی دەوتکی خاوەن سروەری و بب ھیچ 

ئاگادارکردنوەیکی ڕەوا، دەکرێ کاردانوەیکی توندی لبکوتوە." 

ئمریکی لبن ھر  ھروەھا ئوەشی ڕەتکردەوە ک سربازانی

  ڕووپۆشکی دیکدا، ئو کارە ئنجام بدەن.

تلفۆنی لگڵ بۆشدا کرد و داوای لکرد » ئۆلمرت«لگڵ ئوەشدا، 

ل ژووری » بوش«کوورەک تکوپک بدا. ل میانی وتووژەکیاندا، 

 :واندەورە بوون ل ندین یاریدەدەری لئۆڤال ئۆفیسدا بوو، چ
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جگری سرۆک، » دیک چینی«زیری کاروباری دەرەوە، کۆندالیزای وە

و ئوانی دی. ل » ھادلی«ی جگری »ئلیۆت ئابرام«و » ستیڤ ھادلی«

قناعتی ب سرۆک ھنا، داوای » کۆندالیزا ڕایز«ڕاوژی براییدا، 

  ئیسائیلییکان ڕەت بکاتوە.

" ، داوات لدەکم کۆمگی کوورەک بۆمباباران بکی.»جۆرج"« -

 ئۆلمرت وای ب جۆرج بوش گوت.

"من ناتوانم ڕەوایتی ب ھرشکردن سر دەوتکی خاوەن  -

ی دەزگسروەری بدەم،" بوشیش وای برسڤ دایوە؛ "مگر 

 ".ککدارییی چرناموێ بئ ێ و ببنگری من دەستھواھ

 ک "دیپلۆماسی بکاربن." دڕایسپار» بوش«

ر مایی پرشانیی بۆ من،" ئۆلمرتیش ب "ستراتیژیکی تۆ زۆ -

مردی وای پگوتوە؛ "من ئوە دەکم ک پموای بۆ پاراستنی 

".ویستائیل پئیس 

"ئو کابرای زۆری بوا ب خۆی ھی،" دواتر بوش گوتی؛ "ھر  -

 بۆی حز بچارەی دەکم."

 

✡✡✡ 

  

لگڵ ی سروەزیر »ئۆلمرت«بگورەی سندەی تایمزی لندەنی، 

کۆبووەوە، ھر » تزیپی لیڤنی«ی وەزیری برگری و »ئھود باراک«
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ھواگرییکان تاوتوی بگ نوکانیان  دەزگسکیان لگڵ سرانی 

کرد، ھروەھا تاوتوی ئگری زەبرکی سربازیشیان کرد. لکۆتاییدا 

ی کارلککری سووری دەب لناوببرێ. دەزگ: 241زارەک ھدرا

ی سرۆکی ئۆپۆزسیۆنی ل »بنیامین ناتانیاھو«ریش سروەزی

  بیاڕەکیان ئاگادارکردەوە، ئویش لناخی دوە پشتگیری لکرد.

  دەستنیشان کرا. ٢٠٠٧ی ئیلوولی ٥ڕۆژی پالمارەکش ب شوی 

ڕۆژک پشتر، بگورەی ڕاپۆرتکانی سندەی تایمز، یکیکی 

وات چقۆوەشن، گیشت » اگشالد«گوبژری دیکی کۆماندۆ بناوی 

درزوور. پیاوەکان نزیکی ھموو ڕۆژەک لوێ لنزیک شونی 

حشاردابوو. ئرککیان ئوە بوو شونی کوورەک  کوورەکدا خۆیان

ب تیشکی لزەر ڕۆناک بکن، تا بۆ شوەکی فۆککان بتوانن 

دا، لیلووی ئ٥ی شوی ١١نیشانکانیان ب دەقاودەق بپکن. ل سعات 

ل بنکی ڕامات داڤیدی ئاسمانی ب ئاراستی ڕۆژئاوا  F-15دە فۆکی 

خولک س لو  ٣٠برەو دەریای سپی ناوەڕاست ھسان. دوای 

فۆکان فرمانیان پکرا بگڕنوە بنکی خۆیان. دەبوای ھر حفتکی 

سووریا پشەوی بکن، لوشوە -دیکش برەو سنووری تورکیا

وە بۆ سرەو خوار ببنرزوور«ربی خۆیان بۆمبارانی ». دگر ڕسل

وستگی ڕاداریان کرد و توانستی ھزی دژە ئاسمانی سووریایان بۆ 

                                                           
241

یان بکارھناوە، ک واتای ئوە دەگین لThe die was cast ان دەستواژەی نووسرەک 

یاریدا زار ھدەدەی یان سربازک دەبیت پش وەک داشھارە، ئمش بۆ قسیکی ناوداری 

 ک دەگاتوە، کاتتڕر دەگیسکۆماری ڕۆمان  »ڕوبیکن«یۆلیوس ق ڕی ناوخۆ لوەی شبۆ ئ

) واتای ئوە دەدا کارک ھنگاوکی as iacta alea estقسی دەکا ب التینی (دەستپبکا، ئم 

 .وەی بۆ نییڕانناوە گ  
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 یشتنک دواتر گکند خولکخست. چیار پی نۆکوەی فناسین

ئوان مووشکی  ؛ لوێ ل مودایکی تواو مزندەبۆکراودا»درزوور«

وا بۆ زەمینیان گرت ئامانجک، ھر مووشککیش نیو ی ھ»ماڤریک«

تن قوڕس بوو، بوردی نیشانکی خۆشیان پکا. ئو کوورە 

سوورییی ک بنیازبوون بۆمبی ناوەکی لدروست بکن تا ئیسائیلی 

  پخاپوور بکن، لماوەی چند چرکیکدا ئاداری لسر پاداردا نما.

ر مشووری ئوەی دەخوارد ل ھر ی سروەزی»یھود ئۆلمرت«

 لپب وە، بۆیتوڵ سووریا دووربکگربازی لکی سکدادانپ

 یوەندی بردۆگان«پیب ئب تروەزیری تورکیاوە کرد تا »ڕەجی س

پیامک بگینت ئسد، کوا ئیسائیل نیازی نیی جنگ لگڵ 

اگر بوو، ک ڕگ نادەن سووریادا ھبگیرسن، ئۆلمرت لسر ئوە پد

ئوان ھنگاو برەو سووریایکی ناوەکی ھبنن. بم خۆ ئو 

سلماندنی ئۆلمرت پویست نبوو. ھر بۆ بیانییکی دوای 

بۆمبارانکردنک، ل دیمشق کاردانوەک تواو بدەنگی بوو. تنانت 

ی. ھبوە دەرنو بارەیکیشی لیت قسژی حکوومبوەبوو وتر ئ

ل سعات سی دوای نیوەڕۆی ھمان ڕۆژدا، حکوومت لدوانکی 

فرمی ل ئاژانسی ڕاگیندنکیدا بوکردەوە. ل لدوانکدا ھاتبوو، 

فۆککانی ئیسائیلی ل سعات یکی نیوەی شودا دزەیان کردۆت نو 

ش ناچاریان کردوون پاشمزی ئاسمانی ئئاسمانی سووریا و "ھ کش

بکن، ئمش دوای ئوەی بۆمبکانی خۆیان ل شونکی چۆی 

دوورەدەستدا خای کردۆتوە. ن خک و ن کرەستکانمان ھیچ 

  زیانیان پنگیشتووە."
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میدیای جیھانیش نامراد بوو لوەی بزان ئاخۆ چۆن مۆساد ئو ون و 

کوتوون.  ڤیدیۆیانی نو باخانی کوورەی ناوەکی سووریا بدەست

ڕاپۆرتکی بوکردەوە کوا ئیسائیل کسکی لنو  ABCتلفزیۆنی 

 ک لککوورەی ناوەکی سووریادا چاندبوو یاخود مۆساد ی

کیان بۆ دەزگئندازیارەکانی ھناوەت ڕیزی خۆی تا ئو ونانی 

  بگرێ.

دا، دوای حفت مانگ بسر ھرشی کاولکردنی ٢٠٠٨ل ئپریلی 

کارلککرەکدا، حکومتی ئمریکی ڕایگیاند ک سووریا ب  توانستی

پاپشتی کۆریای باکوور کوورەی ناوەکی بنیاد نابوو و شتکشیان "بۆ 

مبستی ئاشتییان نبوو." جۆرج دەبلیو بوشیش ڕای وابوو، 

و  زەبروەشاندنکی ئۆلمرت "دژی کوورەی سووریا ئو بوا

دا ٢٠٠٦وە ک لماوەی شڕی لوبنان ل متمانیی ئیسائیلی گڕاندە

  پیوابوو شڕەکیان دروست نبوو.» بوش«لدەستی دابوو، ئوکات 

ی ھواگری ئمریکی سالیدی سرسوڕھنریان دەزگکاربدەستانی 

نیشانی کۆنگرسمان و سیناتۆرەکان دا ک زۆر ڕوون و ئاشکرا 

ی باکوور ھاوشوەی کوورەی سووریایی و ھی پیۆنگیۆنی کۆریا

نیشاندەدا؛ سالیدەکان لگڵ ونی مانگی دەستکرد و ھکاری و 

نخشکان، ھروەک گرتی ڤیدیۆیی سلمنری کرەستکانی کوورەی 

 ناوەکی بوون.

  

✡✡✡  
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 کراسیۆنیاندنی ئۆپگنی ڕاننھ فتنیا دوو ھر توانی تائیل ھئیس

 کوورە ناوەکییکی ڕابگرێ، لو ماوەیدا ھر حاشای دەکرد کوا ل

ل  »بنیامین ناتانیاھو«داب. بم ئوکات سرکردەی ئۆپۆزسیۆن 

ناڵ کگکی لوتنکک چاوپیاند: "کاتکی زیندووی میدیایدا ڕایگ

کابینی حکومت بۆ ئاسایشپارزی ئیسائیل کردەوەیک دەکا، من 

کموە پاپشتی تواویان دەکم ... لرەشوە من ھر ل ساتی ی

 ھاوبشیان بووم و پشتگیری تواوی خۆم بۆ دەربین."

  

✡✡✡ 

  

 ویش لۆژەی ناوەکی سووریا پاش یازدە مانگ ھات، ئدوایین قۆناغی پ

دا بوو. ئو ئنگۆرەی، ئاھنگکی دۆستان لسر قپنگی ٢٠٠٨ی ئابی ٢

 ی باکووری»رمال الزعبیة«پانوبرین ل ماک لسر لواری کناراوی 

ی سووریا بوو. خانووەک ل ئاو نزیک بوو، »ترتوس«بندەری 

وانی. يدە دادیمنکی نایابی ھبوو بسر دەریای سپی ناوەڕاست

قپنگک برەو ڕووی شپۆل تاریککانی دەریا بوو، دادەدەری 

شداری کناراوەکی سووریا بوو. شنبایکی تڕ و تازە و  پنابری

ی ساردی دەریا قرچر و و درمای ھاوینی دەڕەواندەوە، سی گ

لیک الی قپنگک دانیشتبون،  مرۆڤی فنک دەکردەوە. میوانکان

محمد «ھمووشیان دۆستی نزیکی ماخۆی ڤالیک، ژەنڕاڵ 

ھفت  ىبوون، ھر ئویش بۆ خۆشی و پشووی دوا» سولیمان

  بانگھشتی کردبوون.
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ازی و کاروباری برگری نزیکی ئسد ڕاوژکارکی سرب» سولیمان«

بوو. ھر ئویش سرپرشتی دروستکردنی کوورە ناوەکییکی 

 ت لی دەسقرزترین ئب کردبوو، باری ئاسایشیشی دەپاراست. ل

سووریادا، ئو ب سبری ئسد دەناسرا. نووسینگی ئو ل کۆشکدا 

دا ھشتا ل دەرەوە نزیک نووسینگی سرۆک بوو، کچی لگڵ ئوەش

  و ناوەوەی وت کم کس دەیانناسی.

ھرگیز میدیای سووری ناوی کابرای ندەھنا، بم مۆساد دەیناسی و 

ی تمن چل و »سولیمان«ل نزیکوە ب دوای چاالکیکانیوە بوو. 

حوت سا، ئندازیاری ل زانکۆی دیمشق خوندبوو، ھر لوش 

ی کوڕە ھرە »باسل ئلئسد«دکارکی دیک ک ببووە برادەری خون

ب » باسل«خۆشویستکی سرۆک حافز ئسد بوو. کاتکیش 

ی »بشار«دا مرد، ئسدی باوک سولیمانی ب ١٩٩٤ل  ڕگڕووداوی 

 دیش لسی ناساند. ئکنجخۆشی تیراوە مرد و ٢٠٠٠کوڕە گن دا ب

ی کردە »سولیمان«و  یش جگی گرتوە و بووە سرۆک»بشار«

 دەستڕاست و ھموو متمانیکی پبخشی.

  

✡✡✡ 

  

بووە یکک ل بادەستترین پیاوەکانی سووریا. » سولیمان«ھر زوو 

سرۆک ئسدیش برپرسیارتی سرپرشتیکردنی وروژاوترین 

کاروباری سربازی پسپارد. ئو بووە ئقی پیوەندی نوان سرۆک 
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گری ئرانی، بتایبتیش بۆ ڕکخستنی ھاوکاری ھرە ی ھوادەزگو 

نھنییان لگڵ ڕکخراوە تیرۆرستییکانی ڕۆژھتی ناوەڕاست. 

ھروەھا ئو ڕکخری سرەکی پیوەندییکانی سووری بوو لگڵ 

عیماد «حیزبول و پیوەندی ڕاستوخۆی ب سرکردەی سربازییان 

وەی ئیس»موغنیبوو. پاش ئئایاری ەوە ھ ائیل لی ٢٠٠٠ناوچ دا ل

 رپرسیار بوو لیمان بوە، سولئاسایشی باشووری لوبناندا کشای

گواستنوەی چک و تفاق ل ئران و سوریاوە بۆ حیزبول، بتایبتیش 

 نگی لوبنانیش لی دووەمین جمیانودا. لتی دوورمڕادەستکردنی ڕۆک

خۆ بر کرکارەکانی ھی ئاسنینی دا، یکک لو ڕۆکتان ڕاستو٢٠٠٦

 ائیلی لیفا«ئیسر » حکاری کوشتن. دواتریش ھشت کروت و ھک

دا مووشکی زەوی بۆ ئاسمان درای »سولیمان«لژر سرپرشتی 

زبول، ب ھۆیوە شکستی ب چاالکییکانی ھزی ئاسمانی ئیسائیلی يح

 .ناھلسر ئاسمانی لوبنان 

پگیکی ناوازەی دیکی زۆر نھنی » سولیمان«بدەر لوەش، 

وەرگرت: ئو ئندامکی پلبای کۆمیتی لکۆرەوانی سووریا بوو، 

ی و يھاوژ، ب چکی کیمیارپیوەندیداربوو ب پرەپدانی ڕۆکتی دوو

 قو ئرشتی ئرپو سوە. ئوەی ناوەکییینکۆلۆژی و لبای

اکوور دەکرد، ڕکخری ئو کشتی پیوەندیی لگڵ کۆریای ب

بارھگرانش بوو، ک بشکانی کارلکرەکیان ل کۆریاوە 

بری ئو ڕکارە ەدەگواستوە سووریا و ھر خۆیشی بڕو

ئاسایشپارزانی داباندنی تکنیککار و ئندازیارە کۆرییکان بوو، 

  کرد.ئوانی ل کۆمگ کارلککرەکی پۆژەکدا کاریان دە
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خاپوورکردنی کۆمگی کارلککری ناوەکی سووری ل الین 

کوت. دوای » سولیمان«ئیسائیلوە زەبرکی گورچکب بوو بر 

بخۆھاتنوەی ل ھدمی ھرشکدا، ئو نخشی بۆ دروستکردنی 

کوورەی دیک دانا. ئم جارەیان ھشتا بیاریان لسر شونکی 

ئاۆزتر دەبوو. ئاخر دەیزانی » سولیمان«ھات ژیانی ندابوو. بم تا دە

ی ھواگری ئمریکا و ئیسائیلوە داواکراوە. بۆی بر ل دەزگل الین 

دەستپکی نخشکان بۆ ھنگاوی داھاتوو، چند ڕۆژک ل خانووەکی 

 ڵ » رمال الزعبیة«خۆی لگکی ئارام لیفتدا پشووی دا. کۆتایی ھ

ان و خواردنکی ب لززەت و نایاب، دیاربوو باشترین شت دۆست باشک

 بوو تا دڕاوککی بەونتوە.

  

✡✡✡ 

  

» سولیمان«ل ناوەڕاستی ئو مزە گورەیی لسری دانیشتبوون، 

سیری ئو شپۆل برزونزمانی نو دەریای دەکرد، ک ب ئاراستی 

وەدا نابینا بوو، تو لم ئو دەھاتن. بو، يبینی دوو بئجووچمی ن

لسر سک  242گزکوە ١٥٠بھستوخوست بکا، ک ل دووری 

دەخشان. ئوان بنو دەریا، لو شونی ک بلمک ل دووری مایلک 

داینابوون، ب ملوە ھاتن. ئوان دوو » سولیمان«ل ماکی 
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گز: بۆی گزم بکارھناوە چونک نووسرەکان یاردیان بکارھناوە، یاردیش درژیپوکی  

النجک ل متر ئمریکایی و کمک ل متر کمترە، گزیش کاتی خۆی بکاردەھات، و ئویش قو

  کورتتر بوو.
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بوون،  کۆماندۆی ھزی دەریایی ئیسائیلی و نیشانشکنی زۆر شارەزا

ژرئاوەوە برەو  243ئامری ھناسدانی بن ئاویان پبوو، ب بناولدانی

ھاتن. کاتکیش پیان گیشت » سولیمان«کنار تا الی ماکی 

، ھسان و برەو ماک ڕۆیشتن. ئوان ھم ل ماک و ھم 244بندین

ی ل قپنگکشیان ڕوانی، سیری ھموو ئوانیان کرد ک ل دەور

مزەکدا دانیشتبوون و تیشکۆی خۆیان خست سر یک ئامانج" ئو 

  ژەنڕای لنوان میوانکاندا دانیشتووە.

ل سعات نۆی شوەوە، نیشانشکنکان جگی خۆیان گرت و 

ڕاستکردەوە. قپنگکش ھر جمی دەھات، دوو میوانی  مودایکیان

دەریاییوە، ویستیان زۆر دنیا بانگھشتنکراویش ب جلی بناوانلدەری 

 سی دیکک کوە ئازاری یئ کن ببپ کڕاوەی بتوانن ژەنبن ل

بدەن. ئوان ل ئاوەک ھاتندەر و یک دوو ھنگاویان بۆ پشوە 

ھھنا، ئینجا بب دەنگی سرەی تفنگی دەستیان ل سری 

دا سرتیکی گرت. ھمایکی ئلکترۆنیش لبن گویان» سولیمان«

لوەھات، ئیدی ھردووکیان بیکوە و لیک کاتدا تفنگکانیان ئاگردا. 

ب پشتدا ھات و کوت » سولیمان«لدانکان کوشندە بوون. سری 

سر مزە خوان ڕازاوە پ لخواردنک. یکمجار میوانکان نیانزانی 

للسری چی ڕوویدا. تنیا ئو کاتی سرنجیان دا خون ل ک

 کنگپر قسئینجا ل .یشتن چ باسگوسا تیمان دەڕژێ، ئسول

قیامت ڕابوو؛ ھر بابا بوو بالیکدا دەچوو، ھبوون ویستیان یارمتی 

                                                           
243
 .واسدەدەن، غی بن ئاوللی مواندان: ئبناول  

244
  بنی ئاو، بنی دەریا ، بنی گۆم، قاع. 
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خانخوک بدەن، ئوانی دیک ل ترسان خۆیان نوی کرد یان ببھودە 

را و ھر دەسووڕانوە و ھاوار و قیژەیان لبرز بووەوە. لو ھ

ھنگامیشدا ھر دوو نیشانشکنکش وەک برزەکی بانان بۆی 

  دەرچوون.

وەکی ب جیاوازیکی کموە اھفتنامی سندەی تایمز ڕوود

گاوەتوە. ھفتنامک نووسیبووی؛ نیشانشکنکان ئندامی یکی 

ی ئیسائیلی بوون، بسر پشتی یختک ک ھی ١٣کۆماندۆی فلۆتیال 

مانکی ئیسائیلی بوو، گیشتبون سر کناراوی سووریا، لوش بزنس

 دوای تواوکردنی ئرککیان ھر بھمان یخت گڕابوونوە.

  

✡✡✡ 

  

کاتکیش ھواک گیشتوە دیمشق، بووە مایی ھدمیکی گورە، 

بم حکومت بدەنگی لکرد و ل میدیاشدا ڕوداوەکی ڕووماڵ نکرد. 

ی سربازی و ئاسایشپارزیش شژان. ئاخر تیمکی وا چۆن دامزراوە

 نرتوس«توانیان بگت « وە دوورە؟ چۆن  ١٤٠کشقدیم مایل ل

ل سووریادا ھیچ شونکی ئارام بۆ  ىب توانیان دەرباز بن؟ تۆ

  سرکردەکان نمابتوە؟

 وە؛ "سووریا لوکرایب کواکی ھیک دوو ڕۆژ کورتدوای ی

کرەکانی تاوانک دەکۆتوە." بم خۆ ڕۆژنامگری ل وت ب

 ر لوان ھکرد. ئرمییان نوەی فی کارداندا چاوەڕکانی دیکرەبییع
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سرەتاوە ڕووماکی تایبتی ڕووداوەکیان بوکردەوە، ڕاپۆرتی 

وردەکاری سرنجاکشی و پلھبانی سبارەت ب ناسنامی 

دابوو. میدیای عرەبی تیشکۆی خۆیان خستبووە سر ئو بکوژەکان ت

توخمی ک برژەوەندی ل کوشتنی ژەنڕادا ھبوو، پنجی 

تۆمتبارکردنیشیان بۆ ئیسائیل ڕاھشت، ئوەیان گوت کوا ئیسائیل 

 م کارەی کردووە، چونکیمان«ئی » سولۆژەکری پککارل ی لڕۆ

 دا ھبووە.»درزوور«

  

✡✡✡ 

  

ھواگرییکانی ڕۆژئاوا ھوستی  دەزگل کاردانوەی ڕووداوەکشدا، 

» سولیمان«یان ھبوو. بم خۆ کسیان فرمسکیان بۆ مرگی جيا جیا

دا، سوپاساالری ھزی برگری ٢٠١٠ھنڕشت. ل حوزەیرانی 

دا بوەی "مرخاسی میدانن"، »١٣فۆلتال «ئیسائیلی پسنی یکی 

  ۆککیشی ئاشکرا نکرد.کچی ناوەڕ

 زی دەریایی بی کۆماندۆی ھکئاخۆ ی ،رسام بوەدا سمرۆ ل ڕەنگ

  ی پباوە یان نا.»سولیمان«الی کمییوە شانازی ئۆپراسیۆنکی 
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  خۆشویستی و مرگ لدوای نیوەڕۆدا: بندی نۆزدە

 

 ری ١٢لبرایوە دەوروخول٢٠٠٨ی فدزیی ندین پیاو بی دا، چ

باخانی ئپارتمانی گڕەککی تایبتی دیمشقیان دا. لو دوای 

 SUV نیوەڕۆی درەنگدا، بینیان میتسیوبیشی پاجیرۆیکی ڕەنگ زیوین

ل گراجی باخانکدا ڕایگرت. پیاوک ب قاتکی ڕەش و ب ڕدنکی 

قمکراوی ڕکوپک ل تومبلک دابزی و چووە نو باخانکوە. 

ئو ھیچ پاسوانی لگدا نبوون. ئاژان بوبووەکانی سر شقام و 

کیان چرپاند و گوتیان "پیاوەک "کۆنکان ب نرەرەی بنگویان شت

گیشت دیمشق، ئستاش برەو ئپارتمانک بڕوەی. ئوان دەیانزانی 

ی ئو پیاوە قاتەش ل سروبندی ئوەدای ژن دۆستکی ب نھن

یدەر«؛ ببینکی سووری بوو، چاوەڕ»245نیھاد حیش ئافرەت ی

کابرایکی دەکرد بچت الی. پیاوەکش دیاریکی خنجیالنی پبوو، 

ھر لو ھفتیدا خانمک یادی سییمین ساۆژی لدایکبوونی  ئاخر

  بوو.

 ل ربرد، کسدا بکنایاب پارتمانئ عاتیان لک دوو سدارەکان ید

بشار «ی بزنسمانی سرکوتوو و کوڕەخای »ڕامی معلوف«الین 

  خرابووە خزمتیان.» ئسد

 ھی جکخانبا ،کەشو، پیاوە قاتعات دەی شس ر لک بمک

و سواری پاجیرۆ زیوینک بووەوە. دەچووە کۆبوونوەیک ل ماکی 

                                                           
245

 Nihad Haidar 
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لگڵ نردەی  ، لوێ»کفر سوس«پارزراوی نھنییوە، ل گڕەکی 

  ئرانییکان، سووریکان و فلستینییکان دادەنیشت.

بگورەی زانیارییکانی سندەی ئکپرسی لندەنی، ئاژانکان بدوایدا 

ان لگڵ ئو ونیی لسر شتن، ساییان کرد ئو ون نوییڕۆی

شاشی مۆبایلکیان بوو براوردکرد، بۆ ئوەی ل ناسینوەیدا 

رین ھ نکن. ئوان پیوەندی نرەرەکیان نپچاند و ھر کمت

  جوویکی کابرایان دەگیاندە بنکی فرماندەیی مۆساد.

کاتکیش پیاوەک ل باخانک چووەدەر، ک تیدا یک دوو سعاتی 

دا بسر بردبوو، ئاژانکان دەرفتکی باشیان ھبوو تا »نیھاد«لگڵ 

گی لیان بوو ڕووخسارەککفۆنلی تر شاشسوەی لڵ ئ

براورد بکن. ئیدی ناسنامکیان ب سلمندراوی گیاندەوە 

ھاوکارەکانیان ل بنکی سرەکی تلئبیب. ئینجا وروژانکی خۆش بای 

دا »مایر داگان«بسر مۆساددا کشا. سرانی ھۆبکان ل ھۆبی 

ی پرەستموو کشدا ھووە، لریکردنی کۆبوونویست بۆ چاود

  ئۆپراسیۆنک ل کاتی ڕاستی خۆیدا ئامادەکرابوو. 

  پیاوەک سلفی ل پاجیرۆ زیوینک دا.

"ئو بڕوەی،" یکک ل ئاژانکان وای چرپاندە ئو مایک نرەرە 

  بچووکی بن گوی. 

، بوو ک لو »عیماد موغنی«ئو پیاوەی نو توومبلی پاجیرۆی زیوین 

  نی ڕابردوودا پاشخانکی خونینی ھبوو.سا

✡✡✡  
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  .٢٠٠١ی نۆڤمبر ١٥

 ،کی تاوەرە جمکالمارەکدواداچوونی پبۆ بFBI  کیرپۆست

و کسانی داواکراوترین بوو لگورەی چاپ و بوکردەوە ک لیستک 

  تیرۆرستکانی جیھان بوون.

رەتی داد ، وەزارەتی دەرەوە و وەزاFBIپۆسترەک ب دروشمی 

  مۆرکرابوو.

  لیستک ناوی بیست و دوو کسی ب ونوە تدابوو.

  یکمین ناویش دژوارترین کسیان بوو.

  پاداشتیش بۆ دەستگیرکردنی بی پنج ملیۆن دۆالر بوو.

 ل کانی دیکموو تیرۆرستھ و لئ ،کی تاوەرە جمکالمارەکتا پ

  وو.مرگی زۆرترین ئمریکایی برپرسیارتر ب

عیماد موغنی.  

 یل ١٨پ١٩٨٣ی ئ –  مریکی لی ئزخانوبۆمببارانکردنی با

 کس. ٦٣بیروتی پایتختی لوبنان و کوژرانی 

 ری ٢٣مریکی ١٩٨٣ی ئۆکتۆبنزی ئی ماربۆمببارانکردنی بنک ،

 کس. ٢٤١ل بیروت و کوژرانی 

 ری ٢٣بۆمببارانکردنی ١٩٨٣ی ئۆکتۆب (مان ڕۆژھ ر لھ) ،

 ٥٨بنکی پڕەشووتوانانی فرەنسی ل بیروت و کوژرانی 

 کس.
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ویلیم «ئم وای ڕفاندن و کوشتنی کاربدەستی سی ئای ئی 

؛ »کوت«، چندین ھرش بۆسر باوزخانی ئمریکا ل »بکلی

و دوو فۆکی کۆمپانیای ئاسمانی کوتی؛  TWAڕفاندنی فۆکی 

چاودری ھزەکانی نتوە » یگنسدەبلیو ئار ھ«کوشتنی کۆلۆنل 

یکگرتووەکان ل خوارووی لوبنان؛ قتوعامکردنی بیست سربازی 

  ئمریکی ل عرەبستانی سعوودیدا ...

  

کاتکیش لیستی ناوبراو نردرای ئیسائیل، مۆسادیش ئو داتایانی 

  خوارەوەی بۆ زیادکرد:

 ری ٤مب١٩٨٣ی نۆڤزی بی ھرگری ، بۆمببارانکردنی بنک

 ائیلی للوبنان و کوژرانی » تیرە«ئیس س. ٦٠لک 

 رگری ١٩٨٥ی مارتی ١٠زی بکی ھر کاروانس رشکردنھ ،

 ائیلی لئیس»تولائیل لوبنان و » مر سنووری ئیسسل

 کس. ٨کوژرانی 

 ١٩٩٢ی مارتی ١٧ ائیل لی ئیسزخانوبۆمببارانکردنی با ،

 کس. ٢٩ئرجنتین و کوژرانی 

 ی جوو ١٩٩٤ی حوزەیرانی ١٨گندی کۆمببۆمببارانکردنی م ،

 س. ٨٦و کوژرانی » بۆینس ئایرس«لک 

 ائیلی لربازی ئیسس ای ڕفاندن و کوشتنی سو می »ھاردۆڤ«ئ

، »ئیلھانان تاننباوم«سرسنوور، ڕفاندنی بزنسمانی ئیسائیلی 
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مووشی ورانتر: ڕفاندن و ل ھ» ماتزوبا«بۆمببارانکردنی نزیک کیبوتی 

و » ڕگڤ«و کوشتنی دوو سربازی ئیسائیلی ب ناوەکانی 

لسر سنووری لوبنان، ک شڕی دووەمی لوبنانی » گۆلدسوار«

  لکوتوە.

✡✡✡ 

»وە »عیماد موغنیو تاوانانموو ئپشت ھخت لرستیرۆرستی س ،

تختکانی بوو، ئو مۆتکیک بوو بۆ خۆی، بردەوامیش لنو پای

 ون ب دوور جرتوفرتدا بوو. ئو خۆی ل ل داڕۆژھتی ناوەڕاست

ھواگریی  دەزگدەگرت و داوای چاوپکوتنیشی ڕەتدەکردەوە. 

نھنییکانی ڕۆژئاوا زۆر شتیان لبارەوە دەزانی، بم تا ڕادەیکیش 

 بارەی خووەکانی، دەربارەیرھیچ شتیان دەربارەی ڕووخسارەکی، دە

 ل وەیان دەیانزانی، کوان ئدەزانی. ئکانی نشارگ١٩٦٢ح دا ل

گوندکی خوارووی لوبناندا لدایک ببوو. بگورەی بگی ڕاپۆرتکان، 

دایبابکی شیعی دسۆز بوون؛ لکاتکدا ئو ل تمنی مردمندایدا، 

چووبووە بیروت و لوێ ل گڕەککی ھژارنشین، ک زۆربی 

 ییکانی فلستینی الینگری ڕکخراوی ڕزگاریخوازی فلستینیئاکنج

، گورە ببوو. ئو وازی ل خوندنی ئامادەیی ھنا و چووە ڕیزی بوون

، بای تیرۆرستی ڕکخراوی ڕزگاریخوازی »فتح«ڕکخراوی 

؛ »ەفاترع« ی جگری»ئبو ئیاد«فلستینی. پاشان بووە پاسوانی 

، ک یکیکی تایبتی ئاسایشپارزی ڕکخراوی ١٧ئینجا ئندامی ھزی 

علی حسن «ی يفتح بوو، ک ل ناوەڕاستی حفتاکان ب فرماندە

المس« م لب .(ندی دوازدەب وانب) ندرابووکھی شازادەسوور پ
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دا، ئیسائیل جنگی لوبنانی ھگیرساند، پیگوترا ئۆپراسیۆنی ١٩٨٢

یوە چووە نو لوبنان و ڕکخراوی ئاشتی بۆ خلیل، ب ھۆ

ڕزگاریخوازی فلستینی لوێ وەدەرنا. ئیدی ئو ئندامانی قوتاریان 

بوو ب سرۆکایتی یاسر عرەفات بۆ تونس دوورخرانوە. 

»مین گرووپی »موغنیکوە و پاشان چووە ڕیزی یتنیاریدا بمش ب

.رانی حزبولنزردام  

ڕکخراوکی  -تای حیزبی خودا دەگیندەقاودەق وا–حیزبولش 

دا ل کاردانوەی داگیرکردنی ئیسائیل ١٩٨٢ و ل گرایتیرۆرستی شیع

بۆ سر لوبنان دامزرا. ڕکخراوەک ئایتول خومینی جۆشی دا و 

مشق و چک و تفاقیشیان ل الین سوپای پاسدارانوە بوو، ئیدی 

کی ئیسائیل و مبستکشیان حیزبول بووە دوژمن ھرە دژوارە

 بوە پناس دەکرد ک "دوایین کشانوەی ئیسائیل ل لوبنان دەستپکی

 وە، حیزبولمی دروستبوونیکڕۆژی ی ر لھ ".ناوچوونیانکۆتایی ل

دەستی دای کردەی توندوتیژی تیرۆرستان ل دژی ئیسائیل. 

»سووڕاوی»موغنیی ھشقترین نموونرمش س  و گرووپئ

  تازەسرھدراوە بوو.

وەک پیاوکی ڕاستقینی بر سبر، ئوەی لبژارد، ب نھنی و دوور 

ل چاوی کامرا و جماوەر دەستبکار ب. ئو ڕاپۆرتانی لسر ئو 

ھبوون، پچپچ و زۆریشیان دژیک بوون. سرچاوەیکیان وای 

ی ڕابری ڕۆحی »ولشخ فتح«وناکرد، ک پاسوانی تایبتی 

حیزبول بووە، کچی سرچاوەیکی دیک دە گوای ئو سردەستی 

ئۆپراسیۆنکانی ڕکخراوەک، عقی ڕکخری پشت سرکشترین 
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کردەوەکانی ڕکخراوەک بووە، ک کوشتارگ و گۆمی خونی لکوتوە. 

 ستای حیزبولری ئی ڕابوانچپ ب»سرولخ نش«رگیز ، ھ

»ی » موغنیند ت دوانی قین لتاوقوت، قکفزیۆن دەرنلت ل

ندان؛ بم ھرزوو گیشت ئو پل ھرە کاریگر و فبازترین 

لسردەمی خۆی، ھروەھا » کارلۆس«تیرۆرستی جیھان، ھروەک 

  ».ئوسام بن الدن« ی خۆیھروەک ھاوڕێ و پشنگی مزن

»موغنی «کی بی تیرۆرستو کاتو لر بوو. ئنقزەیی و خوب

 لوبنان و ل ش بوو، لندین کوشتارگکاری چجبژەر و جداڕخشن

کۆتایی ئۆپراسیۆنی ئاشتی بۆ خلیل، لپ دەرکوت. ل ئۆکتۆبری 

تومبلی باربری پ ل  وو، کبدا تمنی ھر بیست و دوو ساڵ ١٩٨٣

ی دەناردن مۆگی مارنزی ئمریکی مادەی تقینوە، بۆمبژی خۆکوژ

و یکی پڕەشووتوانانی فرەنسی ل بیروت؛ ھرچند ڕۆژکی 

 ائیلی لرگری ئیسزی بمان سیناریۆی دژی ھوە، ھمیش دوای ئک

دووبارە کردەوە. ل تمنی بیست و دوو » تیرە«بنکی سرەکی 

ماردانی باوزخان سایدا، فرماندەیی گرووپکی تیرۆرستی کرد بۆ پال

قایمکی ئمریکییکان ل کوت و پاش ئوەش یکمین فۆکی لوێ 

 یدەبینی. لس نم، کھ کیش، دەبوو براسیۆنر ئۆپدوای ھاند. لف

ک ل ئسیناوە بۆ ڕۆما  TWAتمنی بیست و س سایدا، فۆکیکی 

خانی بیروت دەفی، فاند و فۆکوانکشی ناچارکرد ل فۆک

ی »ڕۆبرت دین ستیثن«بنیشتوە. لمیانی کردەوەی فاندنکشدا، 

 کوانۆکی فدەرگ شی لکرمخوڕی دەریاوانی کوشت و تل

دوای فاندنک ک حڤدە ڕۆژی خایاند، ھت؛ » موغنی«فدای خوار. 
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بوو  بم ئمجارەیان یادەوەریکی بجھشت: ئویش پنجمۆرەکی

  ل ئاودەستی فۆککدا.

تا ڕاددەیک ھیچ شتک سبارەت ب ژیانی تایبتی نزاندرا، بدەر 

 بوو. لھکی لک و کچنابوو، کوڕکی خۆی ھدۆتمام وەی کل

تمنکی ھرە گنجییوە، دەیزانی ک کوتۆت بر سرەی نیشانی 

ەدەن ناسنامکی ی ھواگری نھنی ڕۆژئاوایی و ھوددەزگچندین 

ھبدەنوە. ئویش ل لیبیا نشترگریكی جوانکاری برایی بۆ 

دەموچاوی خۆی کرد، ڕیشی بردایوە، دووریش کوتوە ل تیشکی 

ناووشۆرەتی ڕاگیاندن. تنیا یک تاک ونی موغنیی قو، ڕیشدار 

یش ھبوو، ک چاویلکی لچاو و شپقشی لسر بوو، ھر ئو ون

ھواگریی ڕۆژئاواییکان دەسووڕایوە. ئو  دەزگلنو فایلکانی 

ی ونی موغنیی وا کشابوو کFBI وەسفش خوشدار بوو؛ 

"لدایکبووی لوبنان، ب عرەبی قس دەکا، پرچ و ڕدنکی بۆرەی ھی و 

کیلۆگرام دەب". ئاخر  ٦٠ ىسانتیمتر و کشکش ١٧٠درژی باشی 

ت بوو بوا بکرێ کسکی جست تروپ چۆن بتوان خۆی زەحم

کیلۆ ... بم ئو وناکردن تنیا سلمنری  ٦٠والبکا و ببت تنیا 

  ئوەبوو، موغنی زۆر وریا بوو، توانیبووی دوژمنکانی ل خشت ببا.

دوای ھموو ئو ھرشان، ئو بۆمببارانکردن و ڕفاندنان ک پیھسا، 

ە پاوانکی ب شانوباھدراوی حیزبول. پسنی ئاۆزی و بوو

پشکوتووی، بوری و بھرەی ئۆپراسیۆنکانی دەکرا، ک بھۆیوە 

ھواگرییکان  دەزگباسکی سربازی حیزبول ترسوبیمی ل جیھانی 

پرەی دەسند، زیاتر دەبووە » موغنی«بوکردەوە. کاتکیش دەستی 
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ئیسائیلی و ڕۆژئاواییکان بۆ لناوبردن. خۆیشی ئم شتی جئامانجی 

باش دەزانی، خۆی شتی مزنتی ببوو، ژیانک دەژی ژیانی نمریی، 

گومانی ل ھموو کسک ھبوو، تنانت باوەڕپکراوە ھرە 

نزیککانیشی، بۆی زوو زوو پاسوانکانی خۆی دەگۆڕین، ھر شوە و 

تکانیشی ل نوان بیروت، دیمشق و ؛ گش246ل شونک دەڕازا

  تھران لژر پردەیکی ئستووری نھنییدا دەکرد.

نھنییکانی ئیسائیلی و  دەزگبگورەی ئو فایل تایبتییی ل الین 

کسکی تنیاخواز بوو، زۆر » موغنی«ئوانی دیدا بۆی کرابووەوە، 

ۆریشی سبارەت ب کاریزمایی بوو، زۆریش ب جۆش بوو، زانیاری ز

ئامرە ئلکترۆنیی تازەکان و کارپکرەکانیان ھبوو. توانایکی 

سردەقشکنی ل گۆڕینی ناسنام و ڕووخساردا ھبوو، ب جۆرک 

ی نھنی ئیسائیلی ناویلنابوو دەزگدەیتوانی دوژمنکانی بگوجن؛ 

  ڕۆحک." 247"تیرۆرست حفت

ی دەزگ، مجری پشووی ی ئفسری ئامان»داڤید بارکای«

، پرۆفایلکی موغنییی پوخت کردبووەوە، ل ٥٠٤نھنییکی 

چاوپکوتنکی لگڵ سندەی تایمزی لندەنییدا گوتی: "ئم چندین 

جار ل کۆتایی ھشتاکاندا ھوماندا ملی بشکنین. زانیاریمان لبارەی 

زانیاریانی دەستمان  بم چند لی نزیک دەبووینوە، ئو کۆکردەوە،

                                                           
246
  ڕازان: نوستن، دەڕازا، دەنوست. 

247
  ل واژەکوەی دەسترئبم لنۆ گیان، ب رەکان نووسیویاننووس وەی ڕاستی بئ

  ت گیان، پشیلی حفت گیان، بۆی منیش کردم حفت.کوردەواریدا حف
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 ئافرەت، ن کی الواز، نخا نتر دەبوون؛ ئاخر نوەدەگرتن، کورتھپ

".یشتگک دەستمان نھیچ شت ب نج، نب پارە، ن  

✡✡✡ 

دا خریکبوو لو ١٩٩٨چندین سای خایاند. ل » موغنی«ڕاوەدوونانی 

بن دەستی دەس توپاریس دەگۆڕی بک ی لکۆکی فتدارانی کات

فرەنسی. سی ئای ئی زانیاری سبارەت ب کابرا ب ون و وردەکاری 

پاسپۆرت ساختکشیوە ک ل گشتکیدا بکاریھنا، دابووە 

فرەنسییکان. بم فرەنسییکان ترسی ئوەیان ھبوو، نبادا گرتنی 

»ی ھا» موغنیرەنسییانکراوە فو بارمتی کوشتنی ئمای توزەمان ب

ل لوبناندا گیرابوون، بۆی چاوپۆشییان لکرد، ئویش بوەی بۆی 

ل ئورووپا و  ١٩٨٦ی ھواگری ئمریکایی ھویدا ل دەزگدەرچوو. 

 ١٩٩٥ل میشو وەک ھم ئدا بیگرێ. بڕەبستانی سعوودییع یش ل

  نزاندرا بۆکوێ چوو، ئایا زەوی قووتی دا یان ئاسمان ھیکشا.

و ساندا، موغنیی ب قووی سرقای نخشداڕشتن و جبجکردنی ل

 نتین بوو. لرجائیلی و جووەکانی ئر ئیسس رشکردندا، ١٩٩٢ھ

سر باوزخانی ئیسائیلی ل بۆینس ئایرس ڕکخست  پالمارکی بۆ

بھۆی تومبلکی باربری پ ل تقینوە و ل الین شوفرکی 

بیست و دوو کس کوژران.  ە لدەخوڕا. ل کردەوەکداخۆکوژیشو

ھندک ل سرانی مۆساد ئو ئۆپراسیۆنیان وەک کردەتۆیک 

ی ڕابری حیزبول ک ب »شخ عباس ئلموسوی«لبرانبر 

  کۆپترک ل خوارووی لوبنان پالماردرا و کوژرا، دانا.
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 کی دیکم » رسیبۆینس ئای«دوو ساڵ دواتریش، بۆمبژاندەوە، ئھ

جارەیان ل مبندی کۆمگی جووەکان قوما، ھشتا و شش کسی 

کوشتن. دیسان ھندێ شارەزا لو بوایدا بوون، ئمشیان ل تۆی 

یوەی، یک ل سرکردەکانیان ل لوبنان لسر »مستفا دیرانی«

  دەستی ئیسائیلییکان ڕفندرا.

 وت یکگرتووەکانی ئمریکا و ئیسائیل، ک تاقم ھواگرییکان ل

فین، ل ھردوو بۆمبکانیان » بۆینس ئایرس«ئوێ ڕۆژێ برەو 

کۆییوە، گیشتن ئنجامک ک پیوەندییان بیکوە ھبووە. شوەی 

کاری ھردوو کردەوەک مایی ناسینوە بوو، ئویش پکردنی 

اردنی بۆ شونی ئامانج ب ھۆی تومبلکی باربر ب تقینوە و ن

کاتی خۆی ل » موغنی«بکوژکی خۆکوژ ک تومبلک لدەخوڕێ. 

دا »تیرە«ھڕەتی چاالکییکانیدا ھر ھمان شوازی ل بیروت و 

ی ھواگری ئرانی و دەزگبکارھنابوو. لکۆرەوەکان سلماندییان، 

ردنکدا ھبووە. ل ھاوکارە خۆجیکانیش دەستیان لگڵ بۆمبژک

کارلۆس «بۆینس ئایرس و ل الین سوداکارکی شیعمزەب ب ناوی 

ەوە تومبلکانیان پفرۆشرابوون. شونھگرتنکش »ئالبرتۆ تاالدین

  سرکش بوو.» عیماد موغنیی«بۆ 

✡✡✡ 

»وە. دوای » موغنیراندا ماوەتئ ر لکی زۆر ھدا بۆ ماوەینو سال

دەترسا لوەی ئیسائیل ئویش بکوژێ. ل » شخ ئلموسوی« کوشتنی

تاران تیمکی ئۆپراسیۆنی ل شڕڤانانی حیزبول و ئفسرە 

ھواگرییکانی ئرانی پکھنا. ھاوشانکانی ئو ل پکھنانی ئو 
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علی «و » موحسن ڕەزایی«یکیدا سوپاساالری سوپای پاسداران 

عات بوو. پدەچوو ھر ئو یکی، ھردوو ی وەزیری ئیتال»فتاحیان

یان ب ئنجام گیاندب. »بۆینس ئایرس«ھرش کوشندەکی 

ببووە داواکراوترین » موغنی«پالمارەکانیش یک برەنجامیان ھبوو: 

کس بۆ ئیسائیل. بو کردەوان، ب خۆی حوکمی مرگی لسر خۆی 

  دا.

بیروت بیندرا؛ ھر کمکیش دوای ل » موغنی«دا، ١٩٩٤ل دیسمبری 

ئوە، ل ھوکی کوشتن ب تومبلکی مینژکراو ل خوارووی لوبناندا 

ڕزگاری بوو. ھر زووش پۆلیسی لوبنان شتکیان دۆزیوە و بویان 

کردەوە: بارە تقینوەیک خراوەت ژر تومبلک ک لنزیک مزگوتک، 

 ک»زلولخ فندەوە، ڕاگیرابوو. وتاری بۆن» شدا دەخوکی تینام

ی ورانکرد، »عیماد«ی برای »فوئاد موغنی«تقینوەکش دووکانی 

ب » عیماد«ترمکشی لنو داروپردووی خاشاکدا دۆزرایوە. بم 

خۆی ک نیاز بوو لوێ بب، ل دوا ساتدا ڕای خۆی گۆڕیبوو، بیاریدا 

وو. دیسان حفت ڕۆحییکی ب نچیت ئوێ، بم جۆرە قوتار ب

  ھانایوە ھات.

 ،وەکقیندوای ت فتک دوو ھر یھھاوکاری دەزگ ز بی ئاسایشپار

حیزبول، چند کسکی مدەنیان ب گومانی ئوەی دەستیان ل کردەوە 

ھرشبریکدا ھبوو، وەک ھاوکارکی مۆساد گرت. گومانلکراوە 

  بوو.» حلالقئحمد «سرەکییکش ناوی 

و ژنکی تومبلکیان ل » حلالق«بگورەی ڕاگیاندنی پۆلیس، 

یش دەچت » حلالق«ڕاگرتبوو. » فوئاد موغنی«نزیک دووکانکی 
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لوی، تۆقی لگدا دەکا، ئینجا » فوئاد«دووکانک تا بزان ئاخۆ 

» لسفیرئ«دەگڕتوە الی تومبلکی خۆی و بۆمبک کارا دەکا." 

سیبووی وڕۆژنامی لوبنانی ل سرچاوەی ھندێ باوەڕپکراوەوە نو

بشداری دانیشتنی ئفسرکی پلبای مۆسادی ل قوبرس » حلالق«

کردبوو؛ مۆسادەکش ڕنمایی دابووێ چۆن بۆمبک قوڕمیش بکا و 

دۆالری ئمریکی وەرگرتبوو.  ١٠٠٠٠٠بیتقنتوە و لبرانبریشدا بی 

 لسدارە درا.» حلالق«وابدوای ئوەش د

دەربازی بوو، بم ئاژانکانی مۆساد کۆیان » موغنی«ئمجارەشیان 

ندا. ئوان ب معالنییوە ھموو زانیاریكی ورد و درشتیان لسر 

کۆکردەوە. ڕاپۆرتی ئاژانس ھواگریی بیانییکانیشیان دیکشیان 

یان کۆیوە. ل »موغنی«بتییانی خستسر، ئینجا ل شوازی تای

٢٠٠٢ یشت، کگکابرا پ بارەت بی سکی دیکشدا مۆساد ڕاپۆرت

گردراوبوو ب دەستھبوونی ل باری کشتیكی پنجا تۆن ل چکوچۆڵ 

ک بۆ تیرۆریست فلستینییکان دەھات. بم دیسان خۆی بزرکردەوە، 

بوو، ک بۆت سوپاساالری ھرچندە بندوباوی ئوەش ل ئارادا

پیوەندیی سرەکییکانی ئو ». شخ نسول«حیزبول جگرەوەی 

لگڵ ھواگری ئرانییکاندا بوو، دەشگوترا بیکوە لگڵ سوپای 

رە ل (ناوە عرەبییکی ئۆرشلیم)، برپرسیا» ئلقودس«

کان و ڕکخراوە تیرۆرستیی ھاوکاریکردنی کۆمگ شیع

ی جیبا گو پری دنیادا. ئرتاسسران لوکراوەکانی دەستی ئ

موغنی ھیبوو، بووە پاپشتی ئو ڕکارانی دەیگرتنبر. دەنگودوویی 

بردەوام جختیان لسر ئوە دەکردەوە، دیسان ڕووخساری خۆی 

 .ی جوانکاری کردبکی دیکریرگشتن دەچوە، پگۆڕیوەت  
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سرچاوە ئورووپییکان و ل کۆتایی جنگی دووەمی بگورەی ھوای 

 نابوونلوبنان دەژیان، ھ ل ستینی کلک دوو فلوبناندا، مۆساد ی

 سانو کک لکبوون. ی توندی دژی حیزبول ش بوانڕیزی خۆی، ئ

 ئورووپاکیژەخاکی موغنیی ل گوند ھبوو. کچکش ھوای گشتی 

وەی موغنیڕانوا و گت وەی ڕووخساری بوەی شی وبۆ لوبنانی ب

گۆڕاوە و ل ڕواتدا بۆت کسکی دیک، ب ئاژان نوکی مۆساد 

  گوتبوو.

 ڕان و سوڕان بوە، گکی نور داڕسانمبھ وتئیدی مۆساد ک

  نۆڕینگی نشترگریی جوانکارییکانی ئورووپا.

رلینوەڕا ھات. بگورەی ھوای سردەقشکنی چاوەڕواننکراو ل ب

نووسری بریتانی، ئاژانکی مۆسادی » 248گۆردۆن تۆماس«

، ھوادزکی ئامان دەبین ک »ڕیوڤن«دانیشتووی برلین ب ناوی 

ۆژھتوە ھبوو. ڕپیوەندی نھنی ب خکی پشووی برلینی 

 ک ،نیڕادەگ کئاژان ب دزەکواھ»و زووا» عیماد موغنیل ن

چندین نشترگری جوانکاری کردوون و ب تواوی سیمای 

 کدا کردبوو کینۆڕینگ ش لکریرگشتدەموچاوی خۆی گۆڕیوە. ن

 ر بشتر سوە بوو، »ستاسی«پیش »ستاسی«یگری دەزگوای ھ

ئو نۆڕینگیی بۆ » ستاسی«نھنی پشووی ئامانیای ڕۆژھت بوو. 

وچاوی ئو ئاژانان بکاردەھنا، ک بکاری گۆڕینی ڕووخسار و دەم

  نھنییوە دەیناردن ڕۆژئاوا.

                                                           
248

  کانم بانرەی وەرگمن وەک نۆب ک ،یبو کتری ئگۆردۆن تۆماس نووس ،شایانی باس

  دا چاپکرد و تا ئیستاش س جاران چاپ کراوەتوە. ٢٠٠٨ل » نھنییکانی مۆساد«ناوی 
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قایلبوو ک بخشیشکی » ڕیوڤن«دوای دانوستانکی توند و زەحمت، 

 ک ،نی بۆ بکمان، تا فایلی نۆرینگکابرای ئا ور بداتی  ٣٤چنو

  ی تدا بوو.»موغنی«نۆژەنی 

بۆ ونکان » مایر داگان«نی الی ل ئنجامی شرۆڤکردنی شارەزایا

 وت، کدەرک»ی » موغنیویالگری جوانکاری بۆ شرگشتن

خوارەوە کردووە، شویالگی خوارەوەی ھندێ کورت کردۆتوە، ئو 

ئسکی لیکراوەتوە ل شونکی دیکی بکارھاتووە، بۆ ئوەی 

دین ددانی ڕووخسارکی باریکی ھب تا لڕوو الواز دەربکوێ. چن

پشوەشی ب ددانی دەستکردی شوە جیاواز گۆڕیون. دەستکاری 

چاوەکانیشی کردبوو، پستی دەوری چاوەکانی گورچ کردبوون. 

ڕووخسار گۆڕینک ب ڕەنگکردنی پرچ ب ڕەنگکی بۆز گۆڕیبوو، 

» موغنی«ب » موغنی«چاویلککانیشی کردبوون لنزی سر چاو. ئیدی 

ن ندەچوو، ئو ونانش، ک ل ھشتاکانوە ل الین ڕەسنکی جارا

ما. دەزگکیان نوە، ھیچ ککان کۆدەکرانڕۆژئاوایی گرییواھ  

بگورەی سرچاوە ھوا بیانییکان، مۆساد پالنکی بۆ کوشتنی 

»ر داگان«دانا. » موغنیمای « کانی خۆی کرد، برە باشبانگی پیاوە ھ

ەی تیمی کیدۆن و چندین ئفسری دو فرمان »کاسارا«برپرسی 

پلبای دیک ک سروسودایان لگڵ فایلی موغنیدا ھبوو. ھر زوو 

ئوە ڕوون و ئاشکرا بوو، ک ھیچ ڕگیک لبردەستدا نیی، بۆ ئوەی 

موغنی ل وتکی غیرە موسماندا بکوژن. ئو ب دەگمن دەچووە 

تر ل ئران و سووریادا ھستی ب ئارامی و وتانی ڕۆژئاوا و زیا

دەکرد. ئیسائیلییکانیش دەیانزانی ھر کردەوەیک لو وتان  ئاسایش
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 ائیل لئیس وەش ڕاستبوو، کئ .دایورەی تكی گشیرکس

ڕابردوودا ل وت عرەبییکان دەستی خۆی دەوەشاند و ل ماوەی 

کی کرد. فرماندەکانی لوەش ئۆپراسیۆنی تۆی خودا، کودەتای

دوورتر ڕۆیشتن، ئوان چوون سر خاکی تونس و لوێ سرکردەی 

یان کوشت. بم تاران و دیمشق زۆر جی »ئبو جیھاد«تیرۆرستکان 

گومان بوون، لوێ ئاسایشی زیاتر ھبوو، ھروەھا ل بیروت و 

 کاریگریی ب» مایر«تونسیش دژوارتر بوون. ل سرکی دیکشوە، 

مزنی سرکوتنی ئو ئۆپراسیۆنی دەزانی ئگر ھاتوو سرکوتوو 

ب. ئاخر کوشتنی کوشندەترین سرکردەی تیرۆرست لنو دیمشقدا، 

واتای ئوەی دەگیاند، ک ھیچ کسک ناتوان لبر باسکی درژی 

ائیل شکانی ئیسکانی دوژمنقایم شارگو ح گژان مۆساد ڕابکا. مۆ

و ترسیان تدا بودەبتوە و ئۆقرە و ئارامیش لبر سرکردە 

  تیرۆرستکان ھدەگیرێ. 

لندەنی ئو نخشیی ل بنکی » ئیندیپندتی«بگورەی ڕۆژنامی 

سرەکی مۆساد بۆ تاوتوکردن خرایڕوو، لسر بنمای ئگری ھاتنی 

»موغنی « ل برایری ١٢بوو، کت٢٠٠٨ی فو دا بشق. ئاخر لدیم 

سوورییکان ل و ڕۆژەشدا پیوابوو ئو لوێ کاربدەست ئرانی 

.رانیدا دەبینۆژی شۆڕشی ئنگی سائاھ  

 کراسیۆنیاردرا ئۆپوە، بدرایی کۆو ھاتنری ئگئ وە لدوای ئ

لڕی راگرتنی تومبلکی ساختوە ب ک ڕاستوخۆ ل تنیشت 

  غنییوە ڕابگیرێ.تومبلکی مو
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ئیدی مۆساد کوتبووە جموجۆکی بجۆش تا ل ھموو الیکوە 

زانیاری کۆبکاتوە ب سرچاوەکانی ھواگری بگانشوە: تۆ بی 

موغنی بت دیمشق؟ خۆ ئگر ھات، تۆ بی چ ناسنامیک بۆ خۆی 

گدا ھدەبژرێ؟ بچ جۆرە تومبلک دێ؟ لکوێ دەمنتوە؟ کی ل

 دەستڵ کاربگوەی لی کۆبوونخشکدا دەگات و نچ کات ؟ لدەب

 کان لتدارە سوورییی دەس؟ تۆ بیکان کرانی و سوورییئ

گیشتنی ئاگادار بکرنوە؟ ئایا سرکردەکانی حیزبول زانیاریان 

  دەربارەی ھاتنکی ھی؟

ناوبردنک لسر ڕاپۆرتی ھسنگاندن، ئگری ھرە لپشی ل

ندرا، اتووەکان ڕۆندرا بوو. ئوە سلمسرچاوە باوەڕپکراو و دەرەقتھ

ک پیاوەک ب تمای سردانی دیمشق بکا. ئو زانیارییش بگورەی 

ی لوبنانی ل ئاژانکوە پشتاستکرابووەوە، ک »ئلبلد«ڕۆژنامی 

کانی موغنیلومبت ری لخھکی گورئام  رکردەکانی حیزبولو س

  دانابوو.

ب لزانی و ب ئامادەکاری » کاسارا«ئیدی لو خاوە دەستی 

تواوەوە کوت خۆ. ب ڕگی جیا و پچاوپچی شونبزرکرەوە، 

چندین تیمی کیدۆن گیشتن دیمشق. تیمکی تایبتیش ماددەی 

  تقینوەی ئاودیوی پایتختی سوورییکان کرد.

ین ساتدا، زانیاری چ نوێ و چارەنووساز ل الین ھوادزکی ل دوا

» موغنی«مۆسادەوە گیشت. بگورەی ڕاپۆرتکی کابرا، ھر کاتک 

ھاتبای دیمشق، ئوا سردانی یارەکی دەکرد. بۆ یکمین جاریش، ئو 

وەستا سووسکارییی مۆساد بو پیوەندیی ژربژرە ددارییی 
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ل ئپارتمان » ناھد حیدەر«. ئافرەتکی شۆخوشنگ، موغنی بزان

نھنییکی ناو شاری دیمشقوە چاوەڕی ھاتنی موغنیی دەکرد. 

خان دەیزانی کی موغنی ل بیروت یان ل تارانوە »ناھد«لپشدا 

 ی دۆستری النخۆی سر بوە ڕاھاتبوو ھویش لشق. ئدیم دەگات

  سوان، ن شوفریشی لگڵ خۆی ندەبرد.شۆخکی بدا، ئو ن پا

چندین پیامی زەنگی ئاگادارکردنوەیان بۆ چاودران لدا، کوا کابرا 

سری کچ » موغنی«گیشت دیمشق. بم ئایا ئم جارەیان 

  دۆستکی دەدا؟ ئایا ماخۆی ئپارتمانک دەزان ک ئو بڕوەی؟

 ،کراسیۆنش ڕۆژی ئۆپوارەی پن ئی دەستوەشندامانی دەستئ

گیشتن دیمشق. ئوان ل چندین شاری جیاجیای ئورووپاوە برەو 

 س ل کریتانی، تیمندتی بی ئیندیپرەی ڕۆژنامگوین. بشق فدیم

ئاژان پکھاتبوو: یکیان ب کۆمپانیای ئاسمانی فرەنسا ل پاریسوە؛ 

 لئیتالی»میالن«دووەمیان لئ ەوە ب شتگ کورت میشیان بھا و س

فینک ب فۆکیکی ئوردنی ل عممانوە گیشتن پایتختی سووریا. 

ناسنامی ساختی ھر س کسک نیشانی دەدا کوا بزنسمانن، 

دووان لوان ھی کاروباری فرۆشتنی تومبل و سیمکشیان ھی 

کوا بۆ بسربردنی  ئاژانکی گشتکردن. لگڵ گیشتنیان ڕایانگیاند

کورت پشوویک ھاتوونت سووریا. لگڵ دابزینیشیان ب ئاسانی و 

ۆکخانی دیمشق ڕەتبوون. فبب گرفت بنو پۆلیسی کۆچبرانی 

ئوان ب جودا چوون نو دیمشق، ھر ئو کاتش خۆیان گیاندەوە 

سکاریان لکی سووسوەی ھیچ چاونیابوون لد ک، کی .ر نیی

پاشان لڕی یارمتیدانی کسانی دیکوە، ک ل بیروتوەڕا ھاتبوون و 
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تومبلیان بۆ بکرگرتبوون و چاوەڕیان دەکردن، ھر بۆ زانیاریش 

تومبلکی بارکراو ب ماددەی تقینوە پبوو ل کلوپلی پالستیکی و 

  وردە تۆپی ئاسنین.

دەرگی گراجکیان لسر  ھر س پیاوەکی دەستی دەستوەشن

خۆیان داخست، لوێ خریکی ڕکخستنی مادە تقینوەکان بوون و 

 ندین ڕۆژناموەک دواتر چ .گیراوەککرب لومبو تن کردیان

ڕایانگیاند، قوڕمیشکردنی تقینوەک لنو بۆنیتی پشوەی 

ج کو لندرابوو، بدان ی موغنیکلومبیتادیۆی ڕ گ لومبت

  بکرگراوەک داندرابوو.

» موغنی«تیمکی دیکی چاودری مۆساد چاوەڕیان دەکرد ئاخۆ کی 

ل بیروتوە دەگا. ڕۆی ئوان سایکردنی بوو، ب دواداچوونی ئو بوو 

بۆ ئو باخانیی ک تیدا ددارەکی خۆی دەبین و ئاگادارکردنوەی 

ڕب کانی خۆیان بوون لدا ھاوڕدوای موغنی وان بوتنی کابرا. ئک

 ل نی دیدارەکشو یشتۆتوەی گنیابوون لکفر «ڕۆیشتن و د

سوس .« ران لی ئکزە نوووێ دەیبینین، بای لسانو کو ئنل

بوو. » محمد سولیمان«دیمشق و نھنیترین پیاوی سووریا 

تنوەی چکوچۆڵ بوو لنو ئوانی دیکدا برپرسی گواس» سولیمان«

ل ئران و سووریاوە بۆ دەستی حیزبول، ئو خۆیشی پیوەندیکی 

ئو پیاوەی » سولیمان«دا ھبوو. »عیماد موغنی«توندوتۆی لگڵ 

پیوەندی ب پۆژەی نھنی ناوەکی سووریاوە ھبوو، دوای ئوە ھر 

وانکی بۆ تنیا شش مانگ ژیا؛ ئویش لمیانی سازکردنی ئاھنگخ
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 راغی دەریاوە لق ی خۆی لکما ی ئابدا ٢دۆست و برادەرانی ل

  .)١٨کوژرا، (بوان بندی 

ھر ھمان ئنگۆرە، باۆزخانی ئران ئاھنگکی ب بۆنی ساۆژی 

 ندی کلتووری لبم یان، لکشۆڕش»کفر سوس « کخستبوو، کڕ

کاربدەست ئرانی و  ی موغنی کكزۆر ل ما پارزراوە

لگڵ ئوەشدا، ئو بیاریدا نچت  دەدی، نزیک بوو. ىسوورییکان

ئاھنگک، تنیا ویستی لگڵ ھاوکارە ئرانی و سووریکان تاوتوی 

.بجشق بکان بکا و دیمشت  

ی فبرایردا، تیمکانی مۆساد ل شونکدا جگیر بوون. ١٢ل سپدەی 

انیش ل دەوروبری باخانکدا، ک یکمین جنزرگی چاودریکارەک

»کی درەنگدا، » موغنیدوای نیوەڕۆیی خۆیان گرت. لگبوو، ج

 ڕاپۆرتی خۆیان دا، ک»ی » موغنیکپارتمانئ یشتۆتخان و »ناھد«گ

کوا کابرا  ل ئنگۆرەشدا ڕاپۆرتیان بۆ سرووی خۆیان برزکردەوە،

ەمین شونی مبستی خۆی. ئوانیش خواخوایان بڕوەی بچت دوو

.نی بشودواین ج مبوو ئ  

✡✡✡  

»پاجیرۆک«  یشتڕی و گپشق تدیم ل»کفر سوس .«

چاودریکرەکان شونیان ھگرت، بردەوام لسر جووکانی ھوایان 

تومبلکی » موغنی«دەدا. تومبل ساختک ھندرای ئو ناوچیی 

لادەگرت. کاراکردنی قوڕمیشکردنکی دەبووای ل مودایکی  خۆی

دوور و لڕگی ئامرکی ئلکترۆنییوە بوای. ئو ئاژانانی 
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تومبلکیان ساختکردبوو، دەمک بوو شونی خۆیان بجھشتبوو، 

  ئوان برەو فۆکخان بڕوە بوون. 

ی ڕەنگ SUVل پاجیرۆ نیشانی ھستیاری ئلکترۆنیش بدوای تومب

 لومبتیدەریش تی یارموەستا. دەست کوە بوو. نیشانکزیوین

  ساختکیان ل نزیک پاجیرۆ ڕەنگ زیوینک ڕاگرت.

 ورەبروسکزی ھھ کی بوەیقینو، تعات دەی شس ر لک بمک

چکاند، شونکش زۆر ل قوتابخانی ای ڕ»کفر سوس«ئاسا گڕەکی 

(ئوکات چۆڵ بوو) و پارکی گشتییوە دوور نبوو.  انییکانئر

سواری تومبلکی خۆی دەب، » موغنی«دەقاودەق لو ساتی 

  تومبلکی تنیشتی دەتقتوە. 

»مرد.» موغنی  

ب مردنی موغنی حیزبو تا سر ئسقان تووشی ھدم بوو؛ ئمش 

ا کوت، ئاخر ھر چند زەبرکی کوشندەبوو بر حکوومتی سووری

  مانگکی کم بوو بسر خاپوورکردنی کوورە ناوەکییک تپڕیبوو.

دا، دەستدارە ٢٠٠٨شش مانگ دوای مرگی موغنی، ل نۆڤمبری 

لوبنانییکان ڕایانگیاند، سیخوڕکیان دۆزیوەتوە ک کاری بۆ مۆساد 

نجا ساڵ بوو ل ک تمنی پ» علی جڕاح«کردووە. یکک بناوی 

دا گیرا، گوای بیست سای ڕابردوو کاری بۆ مۆساد »بیقاع«دۆی 

دۆالری وەرگرتووە. ئو تۆمتبارکرا  ٧٠٠٠کردووە و مانگانش بی 

بوەی بردەوام ب کاری مۆساد سری سووریای دەدا. ل فبرایری 

کفر «دا، یک دوو ڕۆژ بر ل ئۆپراسیۆنک، ئو چووبووە ٢٠٠٨
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ی گرت و ھرچندە ب »جڕاح«ی ئاسایشی لوبنانی دەزگ». سسو

شوەیکی زانایانش شاردبوونیوە بم کامرایکی پشکوتوو، ڤیدیۆ 

لبن » جڕاح«کامرا و گی پی ئسیان لنو توومبلکیدا دۆزیوە. 

لکۆینوەدا ڕووخا و دانیپدا نا، کوا سوداکارە مۆسادەکانی ڕنماییان 

 دابووێ چاودری بکا، ون بگرێ و زانیاری دەربارەی ئو گڕەک کۆ

رییی ک ژوانی ابکاتوە ک موغنی سردانی دەکرد، لگڵ ئو الن دد

  دا ھبوو.»ناھد«لگڵ 

ئیسائیلیش حاشایی ل ھموو پیوەندک ب کوشتنکوە کرد، بم 

وە ک "زایۆنیست قسکری حیزبول ئو تۆمتی دووپات دەکردە

ئیسائیلییکان ئو پاوانی جیھادیان کوشتووە، ک وەک شھیدک 

  مردووە." 

وتبژی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی وت یکگرتوەکانی ئمریکاش 

ی ب »موغنی«ڕوانینکی دیکی ھبوو. ئو » سین ماک کۆرماک«

ستک وناکرد، ک "بکوژکی خونسارد، ب بکوژکی بکۆمڵ و ب تیرۆر

  دەستی ل لناوبردنی ژمارەیکی زۆر ل مرۆڤدا ھبووە."

گیشتبووە ئو ئاکام، ک "ئستا جیھان بب ئو » ماک کۆرماک«

  باشتر بووە."
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  کامراکان پبوون: بندی بیست

  

 A-6دا، دوو تومبلی ئاودی ڕەشی جۆری ٢٠١٠ل برایی یانیوەری 

باخانیکی بۆرەی سر گردکی باکووری  بنو دەرگی قئاسای

تلئبیبدا ڕەتبوون. باخانک ناوی "کۆلیژەک" بوو، خۆی ھر ب ڕاستی 

ی ڕامساد پشوازی ل »مایر داگان«بنکی سرەکی مۆساد بوو. 

ی سروەزیر کرد، ک ل تومبلی دووەمدا بوو. ھر »بنیامین ناتانیاھو«

» داگان «ساکی دیکی بۆ خزمتگوزاری کمک پشتریش ناتانیاھو 

  درژکردبووەوە.

و سرانی مۆساد دوای سرکوتنی دوایین ئۆپراسیۆنکانیان، » داگان«

ھستیان ب خۆشبینی و متمان کرد: تکوپکدانی کوورەی ناوەکی 

ھنووکش ئوەی پویست ». سولیمان«و » موغنی«سووریا، کوشتنی 

و بیکگردانی نوان ئران و تیرۆرستکان و بوو بیکن، پچاندنی ئ

ڕۆنن «بوو. بگورەی » ئلمبحوح«ئقی پیوەندیک بوو ک ناوی 

"شاشی » ئلمبحوح«، کۆدەناوی مۆساد بۆ لنابردنی »برگمان

  پالزاما" بوو.

و یاریدەرە پل باکانی نخشی » داگان«ل ژووری ھوانامکدا، 

، سرکردەی »249محمود عبدولەئوف ئلمبحوح«ی خۆیان بۆ کوشتن

 ران بئ ک بوو لنانی چقاچاخھی سیستمی بقی بازنماس و چح

                                                           
249

فرماندە ھرە دیارەکانی تیپکانی عزالدین  ) یک ل٢٠١٠-١٩٦٠محمود عبدالروف المبحوح ( 

  القسامی بزووتنوەی حماسی فلستینی بوو.
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ڕگی سودان، میسر و نیمچدوورگی سیناوە بۆ کرتی غززە. 

، ک »دوبی«ل » ئلمبحوح«گوتبووی، دەبوای » داگان«ھروەک 

بی سر کنداوی فارسی بوو، یکک ل میرنشین یکگرتووەکانی عرە

  بکوژرێ.

ناتانیاھوش لناوبردنی "شاشی پالزما"ی پسند کرد، ئیدی ڕاستوخۆ 

ل ژووری » ئلمبحوح«دەست ب ئامادەکارییکان کرا. نخشک وابوو 

 ی لکلھوت ی«خۆی لندەنیش »دوبندەی تایمزی لیدا بکوژرێ. س

ندامانی دەستی دەستوەشنی ل ڕاپۆرتکی خۆیدا نووسیبووی، ئ

 ببیبدا بلئکی تلھوت ل ،کر کوشتنسشقکردن لمۆساد بۆ م

  بری ھوتلکش بدەن، دابزین. ەئوەی سرنجی بڕو

دا ل ١٩٦٠یش ناسراوبوو، ل »ئبو عبد«ک ب » محمود ئلمبحوح«

دایک عززە ل ى، ل سرووی کرت»جبلیا«ئۆردوگای ئاوارەکانی 

ببوو. ل کۆتایی حفتاکانیشدا، چووە ڕیزی ئیخوان موسلمین و بووە 

 ک کیرانکردنی قاوەخانو شداربوو لوکات بجۆش. ئکی بمانموس

 دا دەکرا. لوە گیرا، ١٩٨٦قوماری تائیلیین سوپای ئیسالی یشدا، ل

ا و ئینجا لگیرا، بم دوای کمتر ل ساک بردر ىچونک کالشنکۆفک

وە ڕیزی تیپکانی عیزەددین قسام، بای سربازی بزووتنوەی وچ

  حماس.

 بوو، ئرککی تایبتی ب» ئلمبحوح«ک فرماندەی » سح شحادە«

ب چند تیرۆرستکی دیکی نو حماس سپاردبوو: ڕفاندن و  و وناوبرا

 کان. لائیلییربازە ئیسبرایری  ١٦کوشتنی سبحوح« دا،١٩٨٩فلمئ «

و ئندامکانی دیکی حماس تومبلکیان دزی، جلی جووە 
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 رکردن و لبکانیان لدۆکسرسئگئاڤی ساسپۆرتاس«دا بۆ ڕ «

سربازکی ئیسائیلی بوو ل » ساسپۆرتاس«ڕاوەستان و ھیانگرت. 

» ساسپۆرتاس«ی بگاتوە ماڵ. کاتک يپشوو بوو، دەیویست بزوو

ومبر سواری تکسی ،یان دەبکبحوح«للمڕووی بۆ » ئ

و » ئلمبحوح«وەردەگێ و گوللیکی لنو چاوان دەدا. دوای ئوەی 

برادەرەکانی ونی خۆیان لگڵ ترمی قوربانییکیان دەگرن، ئینجا 

، ھر ھمان »ساسپۆرتاس«دەینژن. س مانگیش دوای کوشتنی 

حماس، سربازکی دیک بناوی  و ھندێ ل ئندامانی» ئلمبحوح«

دەگرن و دەیدەن بر ڕژنی » رعم«لسر دووڕیانی » ئیالن سادۆن«

گولل و ھر لوێ ساردی دەکنوە. پاشان ل چاوپکوتنک لگڵ 

دانی پدادەن ک بشداری ل کوشتنکان » ئلمبحوح«دا، »ئلجزیرە«

  کردووە و ترمکانیشیان ناشتوون.

برەو میسر ھدێ، » ئلمبحوح«دووەمین کردەی کوشتن، دوای 

کانی بردەوام يلوشوە بۆ ئوردن و ئینجا لسر کردەوە تیرۆرست

دەب، بزۆریش چاالکییکانی ئاودیوکردنی چک و مادەی تقمنی 

بووە بۆ غززە. پاشان دەگڕتوە قاھیرە، لوێ میسرییکان دەیگرن و 

ل زیندانی میسرییکان بسرد دەبا، پاشان  ٢٠٠٣بشی زۆری سای 

ھدێ و خۆی دەگینت سووریا. ئیدی بووە تیرۆرستکی ترسناک و 

پۆلیسی ئیسائیل، میسر و ئوردن ب دوایوە بوون. ئو ل الین 

برپرسکانی ب ڕکخرکی بھرەمند دەزاندرا و ب پلکانی دەستی 

یشکۆی ھوڵ و تکۆشانی خۆی زیاتر قووچکی حماسدا سرکوت، ت

  دەخست سر ب قاچاخ ئاودیوکردنی چک ل ئرانوە بۆ کرتی غززە.
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لوە تگیشتبوو، بھۆی کردەوەکانی ل الین مۆسادەوە » ئلمبحوح«

داواکراوە؛ ھروەھا دەیزانی ک ئیسائیل لسر خونی ئو دوو 

بۆی .یخۆش نابربازەی کوشتبوونی، لزۆر وریابوو، زوو زوو  س

ناسنامی خۆی دەگۆڕی، بۆ ڕاییکردنی کاروبارەکانی، وەک بزنسمانک 

 و بتی ناوەڕاستدا دەھات و دەچوو. ئو شارەکانی ڕۆژھنب

برادەرکی گوتبوو، کات ل ھوتلک دەمنتوە، دەرکی ژوورەکی 

  ا ندرێ". خۆی ب مز و کورسییکان دەگرێ، "بۆئوەی لپ بسرید

دا، »ئلجزیرە«ل چاوپکوتنکی سیریدا لگڵ تۆڕی ھوای 

وەھا لسر شاشک دەرکوت، ک سری ب پڕۆیکی » ئلمبحوح«

ڕەش داپۆشرابوو. ل دیدارەکدا گوتی: "ئوان س جاران ھویانداوە 

دیکشیان ک ھر شش  دەستم لبوەشنن. جارکیان ل دوبی، یککی

انگ پشتر بوو ل لوبنان و سھمین جاریشیان بر ل دوو مانگ پش م

ئستا ل سووریا دوای کوشتنی موغنی بوو. ئوەش ئو باج و 

ل یراجرخرانبائیلدا دەیدەی." بی ئیستییو دژایئ  

ب نابدی ئو چاوپکوتنی لگڵ » ئلمبحوح«ڕاستیکی ئوە بوو، 

کشیی نبوو، رئو س 250و؛ ئاخر پیوابوو حوجیکناکدا کردبو

بم ملکچی فرمانی سرکردایتی حماس بوو. پاشان ھندک 

بۆ مۆساد خۆشکرد  ھبوون پداگیربوون لسر ئوەی، ئو دیدارە ڕی

قایلبوو لبردەم شاشی کامرادا » ئلمبحوح«بیدۆزتوە. ئاخر 

 تاریکئویش ک ڕووخساری ب تواوی دەربکوێ، بم ب یک مرج: 

 ردرایبۆ پشکنین ن شریتی ڤیدیۆک ،بکرێ. دوای تۆمارکردنی دیدارەک

                                                           
  حوج نبوو: پویست نبوو. 250
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 دا دەرچوو کوززە. لوتوو  تاریککردنیغرکی سڕووخسارەک

نبووە، بۆی ڕایانسپارد جارکی دیک چاوپکوتنک بکاتوە. 

ر ئندرا، ھش وەخرکخشکردنی دیدارە نوپ خش کرا، کش پو کات

پرسیاریکرد ئاخۆ چی بسر دیدارە » ئلمبحوحیش«کابرا کوژرابوو. 

مدا پیگوترا؛ کاست ڤیدیۆکی لنو ەو ھات، ل داتۆمارکراوەکی

ئرشیفی حماسدا ھگیراوە. ھندکیش ھی بوای وای، ھر ئو 

ھ کان کدەستی ئاژان یشتبوو گ ڤیدیۆیی توەی کاسوەدای دۆزین

  کابرا بوون.

چند ھفتیکی کم دوای تۆمارکردنی چاوپکوتنک، ئندامکی 

ھات، خۆی وەھا  پلبای حماس زەنگکی تلفۆنی ل عرەبکوە بۆ

 ب ندن بتمتایب ک یوە ھکگرووپ یوەندی بنمایش کرد پ

ندێ داوای قاچاغبردنی چک و سپیکردنوەی پارەوپوول. ئو ھ

پمجزی بۆ حماسی تنووی چک خستڕوو، ک نیاندەتوانی ڕەتی 

کرد. » دوبی«ی ل »ئلمبحوح«بکنوە و ئینجا داوای دیتنی 

 نی دیدارەکشو یربوو، کش سکی«شتو » دوبی ئ؛ ئاخر دوبب

ھاوشان ئرانیکانی » ئلمبحوح«شارە جنجا بوو ک ھر بڕاستی 

دەبینی. لوانی ئو تلفۆن تلیسماوی زەنگی حوکمی مرگی ئو  تدا

.بووب 

  

✡✡✡  
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فیڕی خژووی شکراوی مکی چاوەڕواننوکات قۆناغبوو:  251ئیدی ئ

 میشی پالزما" وەک فیلم تۆمارکراو بۆ ھناوبردنی "شاشکردەی ل

ی وی ئاسایشپارزیدا ھگیرا، ھمووشالنو کامرای بازنی داخر

لبارەی دوبیوە بوو، ھر لڕی فۆکخانکوە تا دەگات ھۆی 

  پشوازی ھوتلک، ڕاڕەوەکان و ئسانسرەکانی. 

ئو کاست تۆمارکراوانش بگی بونی ئو ئۆپراسیۆن نپچاوە 

و قۆناغ بدواداھاتوەکانین: ئو ڕکاران ڕگیان ب سدان ملیۆن 

وی زەویدا، ب پاکوتوویی لسر کورسی و تماشاچی سر ئم ڕ

ئسکملکانیان و سیری ئۆپراسیۆن نھنی و کوشندەکی دەستی 

  دەستوەشن بکن.

  ،مم٢٠١٠ینایری ١٨دووش. 

چندین ئاژانی مۆساد ل دوبی دابزین. ئوان پشنگی تیمکی 

حفت کسی بوون، ک ل ماوەی بیست و چوار  گورەی بیست و

عاتی داھاتوودا خۆیان دەگیاندە دوبی. دوازدە کس لوان ب س

پاسپۆرتی بریتانی، چواریان ئوستالی، یکیان ئامانی و شش کسی 

  دیکشیان ئرلندی.

  ئو ئاژانان ل ھوتل جیاجیاکانی شارەک دابزین.

  ،مش٢٠١٠ی ینایری ١٩س. 
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  خفی: سیخوڕ. 
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- 12:09رڕووتاوەی تی نیوەڕۆ/ دوو ئاژانی س ،ن چل و سم

 ب پاسپۆرتی ئامانی و» میخائیل بۆدنھایمر«چل و چوار بوون، 

ب پاسپۆرتی بریتانی ل » جمس لیۆنارد«برادەرەکی بناوی 

فۆکخانی دوبی دابزین. بگورەی زانیاری پۆلیسی 

و گرووپی ئشوەختی پدەست ردوو پیاوەکی، ھخۆج 

 ھاتبون.» حبحومئل«بوون ک بۆ کوشتنی 

- 12:30 کراسیۆنرماندەی ئۆپرن«ی نیوەڕۆ/ فڤن داڤک «

مشوولن تکی وەرزشوان و ڕدچاو، 252پیاوکلینی ع

 ی خۆی بگرەکی. جدوب یشتوە گپاریس وخۆ لڕاست

ک خانمکی ڕووگش و سرنجاکشی » گایل فۆلیارد«ناوی 

پۆرتی قژسوور بوو، یاوەری بوو. ھردووکیان ب پاس

 ئرلندیوە ھاتبوون.

ل ھوتل گرانبھاکی » گایل فۆلیارد«ی دوای نیوەڕۆ/ 01:21 -

ل ژورکی نھۆمی یازدەھم دابزی. کاتکیش  و» جمریة«

 پرسی، بشوازی ناوونیشانی خۆی لی پندەککارم

، دوبلن، ئیرلند. دواتر ٧٨سودووکردن گوتی: ممیر ڕۆد 

 کوت ناوونیشانبوو.دەرکر بوونی نھ 

ی فرماندەی »کڤ داڤرن«ی دوای نیوەڕۆ/ 01:31 -

ئۆپراسیۆنک، خۆی گیاندە جگرەکی و ل ھمان ھوتلی 

 ی بکرێ گرت.٣٣٠٨ژووری » جمرة«
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  ڕدن تمشوول: ڕدنی سکسوکی. 
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- 02:29 کخانۆکف ر«ی دوای نیوەڕۆ/ للیڤینگر ئپیت «

.شارەک یشتنوە گکیب کی تیمکی دیکندامئ 

ب گشتفینکی » بحوحممحموود ئل«یانی/ ی ب10:15  -

وا  ئیماراتی ل دیمشقوە برەو دوبی بڕکوت. ل دوبیش

ییکان بکوێ تا باری کشتیكی چاوەڕواندەکرا چاوی ب ئران

 دیکی پچک ب قاچاغ بگینت غززە.

- 10:30 کراسیۆنری ئۆپکخیانی/ ڕر«ی بپیت « ل

دەر و ل ناوجرگی بازاڕە گورەک چاوی ب ھوتلکی ھات

 دەستی دەستوەشن کوت.

، فرماندە و جگرەکی »گایل«و » کڤن«ی بیانی/ 10:50 -

 .وەکیاندە کۆبونڤن«خۆیان گبوو، » کچاودا نکی لینع

 کورتسمکشی نمابوو.

ی نیوەڕۆ/ کۆبوونوەکیان تواو بوو، دەستک بوەیان 12:18 -

و پارەی خۆی داو » جمرة«گڕایوە ھوتلکی » کڤن«لکرد. 

 و خۆی بئ رای ئاسایش نیشانیدا، کوێ دەرچوو. کامل

کیکی لسرنا، عینکی ۆھوتلکی دیکدا کرد، لوێ بار

 سمکی ساختشی دانا. لچاوکردن و

ی دوای نیوەڕۆ/ دوو ئاژان ب جلی یاری تنسوە خۆیان 02:12 -

دا کرد. ئوان »ئلبوستان ڕۆتانا«وتل گرانبھا و نایابکی ب ھ

وابوو ل  یان دەکرد، قول»حوحبمئل«چاودربوون، چاوەڕی 

 سعاتی داھاتوودا بگات ئوێ.
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ی »جمرة«یش ھوتلی »گایل«ی دوای نیوەڕۆ/ 03:12 -

دۆالری  ٤٠٠بجھشت. بۆ ئو شوەی لوی بسر برد، بی 

 دا.

ل فۆکخانی » محموود ئلمبحوح«ای نیوەڕۆ/ ی دو03:15 -

 ،کخانۆکرانی فالی پۆلیسی کۆچب زی. لی دابدوب

 یاند کراقی نیشاندان و واشی ڕاگی عکی ساختپاسپۆرت

 کاروباری ھنان و ناردنی کوتاڵ دەکا.

ی دیک، لوێ كچووە ھوتل» گایل«ی دوای نیوەڕۆ/ 03:25 -

 گۆڕی، دەموچاوی خۆی میکپ کرد و خانمک جلکانی خۆی

 کیکیشی لسر نا.ۆبار

گیشت ھوتلی » ئلمبحوح«ی دوای نیوەڕۆ/ 03:28 -

لوێ ناوی خۆی تۆمارکرد. داوای ». ئلبوستان ڕۆتانا«

.ش بچارپای رەکانی داخرا بن و بنجپ کی کرد کژوور 

یان لنھۆمی دووەم دای. ئویش ب ٢٣٠ژووری ژمارە 

انسر چووە نھۆمی دووەم، بئاگا لوەی دوو چاودری ئس

مۆساد بجلی یاریکری تنسوە، لگڵ ئودا لھمان 

.سانسۆر سوار بوونئ 

ی دوای نیوەڕۆ/ چاودرەکان ڕاپۆرتی خۆیان لڕی 03:30 -

گیشت ژوورەکی » ئلمبحوح«نرەرە تایبتیکیان دا، بوەی 

 ٢٣٧ڕووی ل ژووری ژمارە خۆی، ک ژوورەکش ڕاستوخۆ 

 بوو.
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ڕکخری ئۆپراسیۆنک » پیتر«ی دوای نیوەڕۆ/ 03:53 -

و چووە مبندی بزنس. لوێ » ئلمبحوح«گیشت ھوتلکی 

کلشوازی ھوتندی پدا و ژوری  زەنگی بۆ کارمی ٢٣٧ل

 داواکرد و گرت.

ی ئوارە/ چاودرە نوکان جگی ئوانی پش خۆیان 04:03 -

ل ژوورەکی » ئلمبحوح«گرتوە و چاوەڕیان کرد ئاخۆ کی 

.دەردەچ 

- 04:14 یشتنن گی دەستوەشندامانی دەستموو ئوارە/ ھی ئ

 ».ئلبوستان ڕۆتانا«ھوتلی 

ل ژوورەکی ھاتدەر، چاوکی » ئلمبحوح«ی ئوارە/ 04:23 -

ل  ب ھۆی پشوازیدا گا تا ل ب پرزی دنیاب، ئینجا

 ھوتلک ھاتدەر. چاودرەکان ساییان کرد.

- 04:24ڕرەکان لوارە/ چاودیان وردەکاریان  ىی ئرەرەکن

سواری بوو بۆ ناوشار، » ئلمبحوح«لی بسبارەت بو توم

 پاگیاند.

ی ڕکخر ھات نو ھۆی پشوازی »پیتر«ی ئوارە/ 04:27 -

، پدەچوو »داڤیرن کڤن« ھوتلک و جانتاکی دای دەست

 ی تدا ب.»ئلمبحوح« کلوپلی پویست بۆ کوشتنی 

چووە الی مزی پشوازی، ناوی خۆی » پیتر«ی ئوارە/ 04:33 -

ی ژووری برانبری وەرگرت ک ٢٣٧تۆمارکرد و کلیلی ژووری 

 بوو.» ئلمبحوح«
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خۆیشی » کڤن«کلیلکی دای دەسی » پیتر«ی ئوارە/ 04:40 -

نکی نادیار ڕۆیشت.بۆ شو 

. سیری پنجرە ٢٣٧چووە ژووری » کیڤن«ی ئوارە/ 04:44 -

» ئلمبحوح«و کونی دەرکی کرد، ب جۆرک بتوان چاودری 

 بکا، ک دتوە و دەچت ژوورەکی خۆی.

. ئیدی خانمک و ٢٣٧چووە ژووری » گایل«ی ئوارە/ 05:06 -

پۆرتیان لسر دانیشتن و چاودربوون و بردەوام ڕا» کڤن«

 لنو بازاڕ بۆ دەھات.» ئلمبحوح«جووی 

ی ئوارە/ یکک ل چاودرەکان ب خۆی و شپقی 05:36 -

 ل .کلو ھوتن ری ھاتیدا سوسکلی ھوتتاکی بوچ

 یکی لسر نا.باڕۆکشپقکی داکند و 

ی بجھشت، ٢٣٧ژوورەکی ژمارە » گایل«ی ئنگۆرە/ 06:21 -

». کڤن«دابووی » پیتر«ایکی ل دەست بوو ک پشتر جانت

ئینجا خانمک چووە پارکی ھوتلک و جانتاکی ڕادەستی 

 ئندامکی دیکی تیمک کرد.

ی ئنگۆرە/ بۆ یکمین کسی دەستی دەستوەشن 06:23 -

شونی پارککیان بجھشت و ھاتن نو ھۆی چاوەڕوانی 

.کلھوت 

رە/ دووەمین کسی دەستی دەستوەشن ھات ی ئنگۆ06:34 -

 کنایاب شوازییپ کی دووری ھۆیگۆش و ل کلو ھوتن

 دانیشت، تا پیکرا ل کسی یکموە دووربوو.
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ی ئنگۆرە/ یکمین ئندامی چاودری، ئوەی جلی 06:43 -

 وەرزشوانی تنسی لبردابوو، ھوتلکی بجھشت.

ڕکخرە لۆجستیکک، ب » پیتر«ی ئنگۆرە/ 07:30 -

 گشتفینک ل دوبیوە برەو میونیخ/ ئامان فی.

ی شو/ کارمندانی خاونکردنوە، ل نھۆمی دووەمی 08:00 -

 یاندا بچنون ھی دەستوەشخوار. جووتھاتن کلھوت

 ».ئلمبحوح«ژوورەکی 

اماژەی ک ل الی ئسانسرەکوە بوو، ئ» کڤن«ی شو/ 08:04 -

 چونک ،و ژوورەکن کرد، بچن کنی دەستوەشبۆ دەست

 کلو میوانانی ھوت نھۆمی دووەم دەوەست ل رەکسانسئ

لیدادەبزن. کۆنترۆلی سیستمی ئلکترۆنی ھوی دزەکردنی 

 ی تۆمارکردبوو.»ئلمبحوح«، ھۆدەکی ٢٣٠ژووری 

چاودرەکان  گڕایوە ھوتلک.» ئلمبحوح«ی شو/ 08:20 -

یان کردەوە، ک کابرا برەو ئسانسرەک »پیتر«ئاگاداری 

 دەڕوا.

گیشتوە ژوورەکی خۆی. » ئلمبحوح«ی شو/ 08:27 -

ل ڕاڕەوی نھۆمی دووەمدا، ل الی » گایل«و » کڤن«

دا، کردەی ٢٣٠ئسانسرەک پاسوان بوون. ل ژووری ژمارە 

 کوشتنک بڕوەچوو.

وار ئندامی دەستی دەستوەشن، ھوتلکیان ی شو/ چ08:46 -

 جھشت.
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و ئندامکی دیکی دەستی » گایل«ی شو/ 08:47 -

 دەستوەشنیش ھوتلکی جھشت.

چووە » ئلمبحوح«دوای کوشتنی » کڤن«ی شو/ 08:51 -

تکای ژوور و تابلۆیکی ل دەسکی دەرککوە کرد، نووسرابوو: 

 . ھراسانم مکن

- 08:52شت.ی شھیان جکلری ھوتی چاودو/ دەست 

ب گشتفینکی ڕاستوخۆ » گایل«و » کڤن«ی شو/ 10:30 -

بۆ پاریس، دوبیان بجھشت. دیاربوو ھر لھمان کاتدا 

 ،کندامانی تیمواوی ئی«ترەو ئامانجی جیاجیا ەیا»دوبن ب

 بجھشت.

 

✡✡✡ 

  

زەنگی بۆ » حئلمبحو«ی شوەوە ژنکی 10:10ل سعات 

ر لی ھکفۆنلدا. تی لردەکری يمر ئامدەدا دواتر چووە س

خۆوەمدەرەوە. ئو دیسان و دیسان بھوودە زەنگی لدایوە. 

حوحیش ھویدا پیوەندی پوە بکا، بم ب بمبرادەرکی نزیکی ئل

ی نکفۆنلیام بۆ تنجام بوو. پمرئوە ر بوانیش ھدران، ئ 

بوون. کات تدەپڕی و ھیچ ئاماژەیکیش ل ئلمبحوحوە نبوو. ئیدی 

ھاوسرەکی ب دڕاوکوە تلفۆنی بۆ کاربدەست پلباکانی حماس 
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کرد، ئوانیش بیاریاندا حماسکی دانیشتووی دوبی بنرن ھوتلی 

و  پیاوەکش گیشت الی مزی پشوازی ھوتلک». ئلبوستان ڕۆتانا«

  لدا؛ لوش ھر ب وەم بوو. ٢٣٠زەنگی بۆ ژووری 

دوای نیوەی شو و لکۆتاییدا کارمندانی ھوتلک چوون ژوورەکی 

ئلمبحوح و دەرگکیان کردەوە، بم چی ببینن، بسر ترمکیدا 

کوتن. ھر خراش پزیشک چوو، ترمکی پشکنی و گیشت ئو 

 کمردن ک رەنجاموە بووە.بدانی دھۆی وەستانی لب 

  

✡✡✡ 

  

لمبحوح وەھا حماس لدوانکی فرمیی خۆی سبارەت ب مرگی ئ

یکی پزیشکیوە بووە. بم خزانکی ئوەیان ڕاگیاند، ک ب ھۆ

ڕەتکردەوە، سووربون لسر ئوەی، مۆساد ئلمبحوحی کوشتووە. 

تکدا نموونیکیش ل خونی ترمکی بۆ توکاری پزیشکی نردرا، لکا

تاقیگک پاش نۆ ڕۆژان  بۆ تاقیگیک ل فرەنساوە ڕۆیشت. ڕاپۆرتی

ھاتوە. ئیدی حماس رایگیاند، مۆساد ئلمبحوحیان کوشتووە، سرەتا 

ب ئامرکی ئلکترۆنی لیانداوە ئینجا بالیفکیان لسر دەم داناوە و 

یسی دوبی ڕایگیاند ھیچ خنکاندوویان. لھمان کاتیشدا پۆل

شونوارکی ژەھراویبوون ل خونی مردووەکدا ندۆزراوەتوە. لگڵ 

ئوەشدا، گیشتن ئو ئنجام، ک مۆساد ئلمبحوحیان لسر خاکی 

 وان کوشتووە. ل٣١ئ رگی کابرا، دی ینایریش، واتوازدە ڕۆژ دوای م
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بوونی ژەھراوی ب تی لندەنی شتکی سبارە»سندەی تایمز«

 وکردەوە. ڕاپۆرتوانان گوتیان، گواین مۆسادەوە بالی بحوح للمئ

 يانت ژووری ئلمبحوح و دەرزیکی ژاراوندەستی دەستوەشن چوو

ئاژانکان ونی  ينجالداوە ک بووەت مایی ھورژمھنانی لدانی دڵ؛ ئ

ی ھیگرتبوون، ھموو ئو بگنامانیان گرت ک کابرا لگڵ خۆ

ئوسا ل ژوورەک چوونتدەر و لگڵ دەستی خۆشیان ئو تابلۆیی 

، ب دیوی دەرەوەی دەرکیان تکای ھراسانم مکلنووسرابوو 

  وەکردبوو. 

 وانانی ٢٨لڕۆژنام ی برۆکی پۆلیسی دوبگری سی فبرایردا، ج

ددەیکی گوت، ک تاقیگی فرەنسی لنو خونی ئلمبحوحدا ما

ھایدرۆکلۆرایدی ئازارشکنیان دۆزیوەتوە، ماددەکش بۆ بنجکردنی 

پش نشترگری بکاردێ. وەک جگری برپرسی پۆلیسک گوتی، 

کا ل ماددەک ماسوولککان خاودەکاتوە و دواتریش وا لکسک دە

پالماردەرەکان دەرزیکی ماددەی  ھۆش خۆی بچ. ئو ڕای وابوو،

ل قوربانییک داب، پاشان خنکاندوویان، تا وەھا دەربکوێ  سکریان

  بشوەیکی سروشتی گیانی لدەستداوە.

وتارکی ل ڕۆژنامی تلگرافی  وانیشی ڕۆژنام»گۆردۆن تۆماس«

لندەنی سبارەت ب "بوانامی مۆساد بۆ کوشتن" بوکردبووەوە. تیدا 

زی کارەکی مرگی ئوەی، شوا پداگربوو لسر» تۆماس«

ئلمبحوح ھاوشوەی کردەی کوشتنکانی دیکی پشووی مۆساد بوو. 

ئو ئوەشی خستبووەسر، ک یازدە ئندامکی دەستی دەستوەشن، 

ششیان ئافرەت بوون، لنو چل و ھشت ئندامی یکی ئۆپراسیۆنی 
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ەوە »تزحائار«یش ل ڕۆژنامی »یۆسی ملمان«کیدۆندا گوبژرکراون. 

جختی لسر ئوە کردۆتوە، ک جووی بکوژەکان ل کامراکانی 

ئاسایش و ئوانی دیکدا دەرکوتووە، ھاوچشن لگڵ 

 ینی جیاجیا و لفشتگ یشتن بشوتری مۆساد: گکانی پراسیۆنئۆپ

 فۆنکردن لللی جیاجیادا، تھوت وە لجیاوازەکانی جیھان، مان شب

تی، ئو جالنی ک ناسینوەیان سخت دەکا، وی نودەدەزگڕی 

لگڵ خۆنمایشکردنک ک ب گشتیاری ڕاستقین بچن و ھویانداوە 

بزنس لگڵ خۆشی و ڕابواردن تکڵ بکن. بم شارەزایانی دیک، ئو 

تیۆرییان بالوە ناوە، ئوان دەن، دەق ئو شوازە بووە، ک ل الین 

ن ئاژانسی ھواگری ڕۆژئاوایوە بکارھندراوە، بۆی ئستم زۆرتری

  و ئاشکرا بزاندرێ، ک ب کردەی کوشتنک ھساوە. ڕوون

ئامانیش پردەی لسر ئاشکرانامکی » دیرشبیگلی«ھفتنامی 

BND دەزگ ڕاپۆرتی داوەت وە، کدایمانی ھگری ئاوای ھ

بوەی ئلمبحوح ب دەستی ئاژانکانی ئندامانی پرلمانی ئامان، 

 وھا وەسف دەکا، ک ر دیرشبیگلیش کردەوەکمۆساد کوژراوە. ھ

داوای  ەوە٢٠٠٩ی لدایکبووی ئیسائیل، ل »میخائیل بۆدنھایمر«

پاسپۆرتی ئامانی کردبوو، چونک دایبابی ل ئامان لدایک بوون. ئیدی 

ل فرانکفۆرتوە برەو دوبی  ٢٠٠٩ی نۆڤمبری ٨ب پاسپۆرت نوکی 

فیبوو، لوشوە بۆ ھۆنگ کۆنگ، بۆئوەی ببت بگنامیکی 

ناسنامی پش و پاش کردەی کوشتنک. ھر بگورەی زانیاری 

دا ٢٠٠٩ەوە، نۆ ئاژانکی دیک لھمان ڕۆژ ل نۆڤمبری »دیرشبیگل«

ی فرەو دوبورووپاوە بی جیاجیای ئخانۆکف یبوون. دیاربوو ل
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ئمش مشقکردنک بوو بۆ ئۆپراسیۆنکی ڕاستقین، ک ل ینایری 

  دا کرا.٢٠١٠

دا، برپرسی پۆلیسی دوبی »العربیة«ل چاوپکوتنکی ڕۆژنامی 

ڕوونیکردەوە ئاخۆ بۆچی دنیای لوەی، مۆساد » ضاحی خلفان تمیم«

و  DNAئلمبحوحی کوشتووە: "یکم؛ ئم نموونیکی 

جپنجمۆرمان دەستکوتووە. دووەمیش؛ ھموو ئندامانی دەستی 

 کانی ساختوردەکاریی بووە کیان پقینن پاسپۆرتی ڕاستدەستوەش

بووە، کاتکش دەرکوتووە ھندێ ل خاوەنکانیان {ماخۆی 

چی دەک بیر ل واتائیلین، ککان} ئیسيپاسپۆرت وان واتوە، ئت

حوحیان کوشتب؟ ... ئوە مۆساد بمینی پاسپۆرتکان خاوەنی ڕاستق

  بووە بو کارە ھساوە، سد لسد!"

 رەی میدیا، بستی بووە ئرپرسی پۆلیسی دووبر زوو بئیدی ھ

چندین سعات ل بردەم کامرای تلفزیۆنیی جیھانییکان دادەنیشت، 

. ئوە ببووە دیداری لگڵ ھرکسک سازدەدا ک گوی بۆ گرتبا

نرانی تلفزیۆنکان، بزۆریش ل سایی سری اخۆشویستکی ھو

کامرای ئاسایشیپارزی دوبیوە بوو. ئو فیلمی ڤیدیۆیی نیشانی 

ۆژناموانان دەدا، ڕاستیکش ئوەبوو ل کۆی کاستکانی کامرای ڕ

چاودری ئاسایشپارزیوە ک بنو دوبیدا بوببوونوە، 

ب زیرەکی ڕوونکردنوەی دەدا، نیشانی دەدا » تمیم«کردبوونوە. کۆ

چۆن ئندامانی دەستی دەستوەشن بنو میرنشینکدا دەھاتن و 

ون، دەچوون ودەچوون، چۆن چوونت نو ھوتلکان و لیوە دەردەچ

 مووی لھ ،کخانۆکو فن کان، چۆن دەچوونبازاڕ و دووکان



570 
 

ی ئلمبحوح بوو، ک زۆرجار جلکانیان دەگۆڕی و پناوی سایکردن

  خۆیان وەک کسکی دیک نمایش دەکرد.

دەستاڕی دەستی دەستوەشن ب یازدە » تمیم«بگورەی قسکانی 

ئندامیان سووڕا: س ھاووتی ئرلندی، شش بریتانی، یک 

 فرەنسی و یکیش ئامانی. ئوان ل دەرەوەڕا و ب گشت فینی

جیاجیای فۆکخانکانی ئورووپاوە گیشتبوون دوبی، ھندکیان 

شوی بر ل ئۆپراسیۆنک گیشتن، ئوانی دیکش ھاوزەمان لگڵ 

، یک دووکیشیان ھر ب چند سعاتکی کم »ئلمبحوح«گیشتنی 

سعاتی فیلمی گیراوی کامرای  ٦٤٠بر ل ئۆپراسیۆنک ھاتبوون. 

ز، یارمتی پۆلیسی دوبی دا وردەکاری مرگی ئلمبحوح ئاسایشپار

  ھر ل ھاتنناوەوەیان تا گیشت تۆپک و کوشتنی تۆمارکرابوو.

ی کۆچبرانوە ھی ونی ئوانی ھموو دەزگل الین کاربدەستانی 

وەک ڕبوار ھاتبن نو دوبی یان لیوە دەرچووبن گیراوە، ئمش بووە 

امی برپرسی پۆلیس ب، نوەک ھر یازدە کس، بکو مایی ئو ئاک

ژمارەیکی زیاتری ئاژانکانی مۆساد بشداری ئۆپراسیۆنک ببوون. 

ئو ژمارە فرمییی ئو ناوی برد، بیست و حوت کس بوون، بم 

  چند ناوکی دیکشی خستسر لیستی گومانلکراوان. » تمیم«دواتر 

نجامگئ شتاش بندین پرسی وروژاندن: ئایا مۆساد ھوە، چیشتنی ئ

نیدەزانی کامراکانی ئاسایشپارزی ب ھموو شونکی دوبیدا 

ب، ئاژانکانی ئیسرائیل » تمیم«بوبوونتوە؟ بگورەی قسکانی 

 کراسیۆنیان کردووە، تا ئامادەکاری ئۆپردانی دوبندین جار سچ

نی ئاسایشپارزیان نبینیوە؟ خۆ ئگر بکن. ئایا ئوان کامراکا
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زانیبتیان، ئوا لوانی ھاتن و چوونیان، ل ھوتل دەرچوون و 

ی سر و سمکان، ھیچ نبووە باڕۆکھاتنوەیان، گۆڕینی جلوبرگ و 

مگر ھر نمایشک ب ل برانبر کامراکان؛ خۆ ژمارەیکیش لوان 

کردبوو، تنھا بۆ لخشتبردن وایان ھر بشداری ئۆپراسیۆنکیان ن

  کردبوو، بۆ ئوانی دواتر کاستی ڤیدیۆیکان لدەدەنوە.

 وەی دەکرد؛ گوایی ئرپرسی پۆلیس فششدا: بکی دیکدیو ب

سرجم ئندامانی دەستی دەستوەشن کات ب بردەم پۆلیسی 

یان گیراوە. بنو ،دا چوونخانۆکو فرانی نم ئاخۆ مۆساد کۆچب

نیدەزانی ک پواژۆیکی وەھا ل دوبی ھی؟ ئایا ئوان لوە دنیا 

نبوون، بم جۆرە ڕووخساری ئاژانکانیان دەزاندرێ و دەمامکیان 

  لسر الدەچ و دەکرێ دواتر بناسرنوە؟

سیمین پرسیاریش: باش چۆن کامراکانی ئاسایشپارزی ھموو 

وەی ئاژانو ش نیا  جووکدا گرتووە، تیموو چرکھ کانیان لنیینھ

ھی دوو کس نب، چ ل کاتی چوونژوور یان ھاتندەرەوە ل ژووری 

  ؟»ئلمبحوح«

ی سرۆکی پۆلیس ئوەشی ئاشکرا کرد، گوای ئندامانی »تمیم«

دەستی دەستوەشن ژمارە تلفۆنکیان ل نمسا بۆ پیوەندییکانی 

کارھتۆمارکراوەکان، خۆیان ب فۆنلدواداچوون بۆ تب ناوە؛ ب

دەیتوانی ناسنامی بیانییکان ک ژمارەکیان بکارھناوە » تمیم«

 وە دەکا کروەھا ئاماژەش بۆ ئندامی مۆساد بن. ھدەچی ئدیاربکا، پ

ندین ئاژان لیۆنییر چی پگرکارت -ڕو کریدیت کارتی  ماست
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تچوونی خرجییکانی  ،ر ب ئیسائیلوەیوە س»ئیۆنا«کۆمپانیای 

  خۆیان داوە.

ئوەی لو ئۆپراسیۆندا وەک ئاشکرا کرا، سرنجاکشترین شت 

ئوەبوو، ک زۆرینی ئندامانی دەستی دەستوەشن ب پاسپۆرتی 

ڕاسقینی ھاووتی ئیسائیلی لگڵ دوو ڕەگزنامیی ھاتوچۆیان 

 ک ب پاسپۆرتی ساختکراوەوە ھاتوچۆیان کردوە، تنھا کمکیان نب

کردووە. پدەچوو ئمش ھر ب ھۆ نبووە. ئاخر دەستی 

دەستوەشن ل وتکی عرەبی دەستبکاربوون ک ب خاکی دوژمن 

دادەندرێ، بۆی ئگر ھاتوو ئندامانی تیمک گیران، دەکرێ داوای 

ئامان، فرەنس و پارزگاری ل کونسولکانی بریتانیای مزن، 

ئوسترالیا بکن ... خۆ ئگر کونسولکانیش بنو کۆمپیوترەکانی 

خۆیاندا بگڕن، ئوا دەزانن ھر بڕاستی ئو کسان ھن، ئیدی قایل 

دەبن پشتگیریان بکن. خۆ ئگر پچوانش بتوە، دەستی 

 جر دەستبوا ھئ ،نکاربب ن پاسپۆرتی ساختدەستوەش

خشتبردنک دەردەکوێ و ئاژانکان بب چتری پارزگاری ل

 دەمننوە.

  

✡✡✡ 
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 ی کتانو دەون ئالی ل ،موو زانیارییانو ھدوای ئاشکرابوونی ئ

پاسپۆرتکان ھی ئوان بوون، ڕەخنی توند ل ئیسائیل گیرا. بریتانیای 

سرەکانی مۆسادی لنندا نوزن، ئوسترالیا و ئیرلر خاکی خۆیان م

ل فۆکخانی » ئوری برۆدسکی«دەرکرد. پۆلنداش کسکی بناوی 

وارشۆ گرت و ڕادەستی ئامانیای کردەوە. (ل کۆتایشدا برۆدسکی دوای 

یۆرۆی وەک سزا دا، بردرا. ھرچی  ٦٠٠٠٠ئوەی بی 

یش بوو ندۆزرایوە.) دەوتکانی دیکش ب توندی »بۆدنھایمر«

خۆیان دەربی. بم دیاربوو ئو کاردانوەیان ب ناڕەزایتی 

دووڕوویوە گردرابوو، ئاخر بکارھنانی پاسپۆرتی ساخت و 

ھواگریی  دەزگدەستکاری کرا و ڕسایکی پوانیی چاالکی 

 نھنییکان بوو؛ ئو وتانی ئیسائیلیان پتاوانبار کرد، ھمان کردەوەی

ڕایی سووسکاری ڕووسیا ل وت مۆسادیان دەکرد. کاتکیش 

یکگرتووەکانی ئمریکادا ئاشکرا بوو، کس ئندامکانی ئو دەستی 

یان  تاوانبارنکرد بوەی ک کاغز و ناسنامی ساختی بریتانی

  ئمریکییان بکارھناوە.

ڕاپۆرتی ڕۆژنامکان سبارەت ب ئۆپراسیۆنکی دوبی ئو تبینیی 

 ڕوو ککی خستیند ھم چوتوو بووە، برکس کراسیۆنئۆپ

 تی و دەوائیل بۆ دوبباکی زۆری ئیسدا کراوە، بورەی تگ

ڕۆژئاواییکان ل دەرەنجامی کردەوەکدا دەرکوتووە. ئمش زەبرک 

 دەزگبوو ل ناووڕوومتی نودەوتی ئیسائیل نوەک ل چاالکی 

ری نبرد شاندی دیک جگی ئندام نھنیکی کوت. ئاخر زۆ

دەرکراوەکانی پشووتری مۆسادیان گرتوە. ئو بنی سرۆکی 

پۆلیسی دوبی، بوەی زۆری پناچی ناسنامی دەستی دەستوەشن 
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ئاشکرا دەب و ب دونیا ڕادەگیندرێ، ھر پرسیارکی ب وەم مایوە. 

یکی دەزگوبی ل الی ھیچ ھیچ کام ل ئاژانکانی مۆسادی تیمکی د

پۆلیس ن وە و نگیران.  ناسران  

ھمایک بۆ داڕسانکی نوێ ک لم جیھان گۆڕاوەدا » دوبی«ھشتاش 

گز و ئوە  ی ھواگری نھنی دەبتوە. ڕۆژی ئوەدەزگڕووبڕووی 

ئرز بسرچوو. کامرای ئاسایشپارزی، ون و پنجمۆری الی 

ان ل فۆکخان و بندەر و دەروازە سنورییکان و پۆلیسی کۆچبر

... ھموو ئمان داخوازی ئامر و  DNAخرایی پشکنینی پاسپۆرت، 

کرەستی زۆر ئاۆز و شوازی پشکوتوو ل خفیی و سوسکارە 

 کانیان تاریکخشزیانب رکبۆ ئ دەمامکدراوەکان دەکا، کگکان ڕ

 تی دەکن.

  

✡✡✡ 

  

 پ٧لدووری ٢٠١١ریلی ی ئ ر جادە، لسناسراو لکی نیۆکدا، ف

پازدە کیلۆمتر ل خواروی بندەری سودان لشارە ئفریقیکی 

سوداندا، مووشککی گرت تومبلکی پ سرنشین. بگورەی 

ب » شۆڤاڵ«سرچاوەی ھوای ئیسائیلی، ب فۆکیکی جۆری 

ئوەی سوتمنی خۆی پبکاتوە کیلۆمتر ب فۆکوان ک چوار ھزار

ـک نوەیکی نوی »شۆڤاڵ«و فی و بارکی یک تنیشی ھگرتبوو. 

 دا لکی نوشیركس ائیل لئیس کان بوو کوانۆکف ب ۆکف



575 
 

سنووری برەنگاربونوەی تیرۆریزمدا بکاریھنا، ئم جۆرەش جگی 

 ۆکوە. فوانی گرتۆکف ی بۆکانو فائیلی ئکانی ئیسوانۆکف ب

ل باشترین فۆککانی جیھانن، کاری ھواگری دەکن و ئرکی 

الماردانی خۆیان لتی ناوەڕاستدا ڕ پری ڕۆژھرتاسن.  اییسدەک  

یکک لو کسانی لنو تومبل پالماردراوەکی سوودان کوژرا، 

خر حماس سودانی دەگوترا سرکردەیکی بزووتنوەی حماس بوو. ئا

چک ل ئران بۆ غززە بکار دەھنا.  بردنیوەک ڕگیک بۆ بقاچاخ

باری چک و تفاق ب کشتی دەھات، ل بندەری سودان دادەبزندرا، 

دەگیندرای » سینا«لوش ب کاروانی تومبالن ل ڕی میسر، ئنجا 

سنوور و غززە، شوفرەکانیش ئو ڕگ دوورودرژەیان بناو 

  بازگکاندا دەبی.

 ائیلیان بتدارانی سودان ئیسدەس جدەستب ،ر دوای ڕووداوەکھ

  کردەوەک تۆمتبار کرد. 

ائیل لشتریش ئیسکی ٢٠٠٩ پکی چر کاروانرشی کردبووە سدا ھ

لو جۆرە؛ ئاخر تومبل باربرەکان چک، مووشک و ماددەی 

چل کسیش  وکردبوو، ھموو بارەک ورانکراتقینوە و ورانکریان بار

  ک یاوەری کاروانک بوون، کوژران.

دەگوترا یکک لوان ک کوژرا، سرکردەیکی حماس بوو، برپرس 

  بوو ل بقاچاغ ئاودیوکردنی چک ل ئرانوە بۆ غززە. 
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  ل وتی سبئی شاژنوە: بندی بیست و یک

 

پست ڕەش، جل سپی، ھاتن سر تختی  گرووپک مندای ئسیوپی،

شانۆی ھۆکی گورە ل ئۆرشلیم. ئو مندان ب جۆرە جوانیکی 

نازدار پیرۆزکرابوون، ب چاوە ڕەش گورەکانیان، ب پرسنی و تاسوە 

سیری ئامادەبووانیان دەکرد. ئاوازدانری بناوبانگی ئیسائیلیش 

ۆی وەستا بوو. نۆت براییکان ب لالی پیانۆکی خ» شلۆمۆ گرۆنیک«

ڕەوانی بر گوی جماوەری ئامادەبوو کوتن، منداکان زۆر ب جوانی 

  ب کۆرس ئو گۆرانیییان دەگوتوە:

یوە چاوی لبان مانگ ل  

یی خواردنیشم پكی بچکۆلشوویت  

  لژر پشمان نابتوە بیابان

  دایش ب برا بچکۆلکم دەدا پیمان

  کمکی دی، ھر کمکی دی "

  دەی قاچت ھن، دوا تکان

  ئۆرشلیم ل دوورەوە چاوی لمان."

✡✡✡  

شاعیر دایشتبوو، تیدا » حایم ئیدیسی«ئم "گۆرانی گشتک" بوو، 

وەسفی ئو کۆڕەوە سرکشیی جووەکانی ئسیوپیای بۆ وتی 

ی گرمووگوڕیان بۆ بنپدراو دەکرد. ئامادەبووانیش ل خۆشیان چپ

شاعیر نبووب و بکو ئم » ئیسی«لدەدان. لوانی ئم نیازی 
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جۆشوخرۆشی جماوەری ئامادەبووش نب، بم گۆرانی منداکان و 

بندی کۆڕەوی جووە  -ھروەھا سامناکترین- ک جونرترین 

  ئسیوپییکان بوو بۆ وتی باب و باپیران:

  وتیشکی مانگ خرابو

  تشوەکمان با بوو

  ل شویشدا جردە ھاتن

  و شیمشری تیژ 253ب سیکارد

  ل بیابانیش، خونی دایکم بوو ڕژا بوو

  مانگیش خۆی شاھیدم بوو

  منیش دوای ئو مابووموە

  بنم ب برا بچکۆلکم دابوو: 

  "کمکی دی، ھر کمک

  خونک ھر دەب بت دی، من کفیل

دەگ ناچائیل."زۆری پتی ئیسو ین  

✡✡✡  

ھیچ کۆمگیکی ئیسائیلی ئوەندەی ھۆزە جووەکی ئسیوپیا ژان و 

  ناسۆری نچشت تا بگات ئیسائیل.

  ھر خۆی بووە ژیانکی ئفسانیی.

                                                           
253
  سیکارد: چقۆیکی گورە. 



579 
 

پدەچ شتکی زۆر سرنجاکش ب ک ل کتب مژووییکان 

وو، لناو جرگی خوازرابتوە. ھۆزکی جوو ل جیھانی دەرەوە داباب

ئفریقیادا چقیان بستبوو، ل شاخ و دۆکانی ئسیوپیا، ل وتی 

 م ھۆزە دەقی بئ زار سائدا دەژیان. چوار ھبشاژنی س

  بیروباوەڕەکیوە، ب دینکی پاک و بوەی توراتییان گرتووە.

ئو ھۆزە ئارام و شرمن، لنو مژوودا ون بوو. ڕابرەکانی، 

پۆشوە، وەک  ب ویقارەکانیان لبن ڕۆبی سپیڕیشسپیی» کسیم«

شوانک ڕنونی ژیانی نوی گلکیان بنو ڕسا و دەستوورە 

و دابونریتدا دەکرد. ئوان ئو ھۆزە بوون، لو  وایتیکۆنباوەکانی جو

 م لریاندا دەژیان، بی دەوروبڵ ژینگگئاشتی و ئارامی ل کاتدا ب

یکدا ل سر دەستی دەستدارە دەقکاندا چوسندرانوە. کاتی د

وای ئوەش ل الین ڕابی و شارەزا تیۆلۆجیی جووەکانی جیھانی 

دەرەوەدا، ب ڕیسوایی و شرمزاری سیر دەکران، گوای ئوان 

  "فالشا"ن و جووی ڕەسن نین.

ە ب دندانی کچی جووەکانی ئسیوپیا کۆیان ندا. نوە ل دوای نو

دابونریت، ک ل باوک بۆ کوڕ و ل دایک بۆ کچ بجدەما، توند دەستیان 

 ک دەبینی کڕۆژ ونیشیان بوە گرتبوو، خی خۆیانکئۆل ب

  دەربازیان بب و ڕگی وتی ئیسائیل بگرنبر.

ژمارەیکی کمیان ل ماوەی سی سای یکمی پیدابوونی دەوتی 

ھایلی «ھاتن وت. تنانت ل ماوەی دەستی ئیمپراتۆر ئسائیلدا 

ی "شری جودیا"دا ک دۆستکی نزیک و ھاوپیمانی ئیسائیل »سیالسی

بوو، ھیچ ھوکی ڕاستقین بۆ ھنانی جووەکانی ئوندەرێ بۆ نو 

 کان لدرا. شتائیل نی ئیسکتی ١٩٧٣دەوو کاتەوە گۆڕان، ئ

زۆر ڕاشکاوان و ب دەنگکی » ئۆڤادیا یوسف«ن مزنی ڕابییکا
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ی بوکردەوە، بوەی جووەکانی »ھاالخا«برزەوە ڕسای بونی 

ئسیوپیا، ک ئوان بخۆیان دەن "بتا ئیسائیل"، جووی تواوعیارن. 

دوو ساڵ دوای ئوە حکوومتی ئیسائیل قانونی گڕانوەی جووەکانی 

کانی داڕشت. ئسپوپییئ ش لگن«دا ١٩٧٧و کاتم بی »مناح

ژەنڕاڵ ئیسحاق (ھاکا) ھۆفی" «سروەزیر بانگی بڕوبری مۆساد 

  کرد و پیگوت:

  "جووەکانی ئسیوپیام بۆ بنوە!"

» بیتزور«ل پکھاتی بونیادی مۆسادیش یکیکی تایبت بناوی 

چی ئو تایبت ب پاراستنی جووەکانی وت دوژمنکان و ڕکخستنی کۆ

گۆڕا و » تزافیریم«ناوی ب » بیتزور«جووان بۆ ئیسائیل ھبوو. دواتر 

  دەستبج بۆ ئم پرس کوت کار.

ی ڕامساد، »ھاکا«ب » بگن«ھر ب ماوەیکی کم دوای فرمانی 

ی پایتختی ئسیوپیا. »ئدیس ئبابا«گیشت » دایڤد (دیڤ) کمخی«

ھۆبی -» تڤل«و سرۆکی  جگری بڕوبری مۆساد» دیڤ«

بوو. ئو بۆ دیتنی دەستداری  -پیوەندی نھنیی نودەوتییکان

ی دەرگھاتبوو. ئوێ دەمش، » منگستو ھایلی ماریام«ئسیوپیا 

 کتائیل داخرابوو. ور کۆچکردنی جووەکان بۆ ئیسسسیوپیا لئ

ڕی ناوەخۆ لھۆی شک ترازا بوو،  بار بنگست«یداوای » ۆشم

یارمتی ل ئیسائیل دەکرد تا ل دژی یاخیبووان بوەستتوە. 

دا شڕی یاخیبووان بکا، »منگستۆ«یش ڕەتیکردەوە ل جیاتی »کیمخی«

بم بنی ئوەی پدا چکی بدات. ئمش ھمووی ب یک مرج 

» کمخی«ڕگ ب کۆچی جووەکان بدا. » منگستۆ«بسترابووەوە: 

م داوامان کرد ھر فۆکیکی ھیرکولۆسی ئیسائیلی ل گوتی؛ ئ

وتکی ئوان بنیشتوە ک بارەکی کرەست و تفاقی سربازی 
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دەب، لبرانبریشدا دەب ب باری پ ل جوولکی ئوێ ھبست و 

ش بم مرج قایلبوو. ئیدی »منگستۆ«برەو ئیسائیل بگڕتوە. 

 ڕ.کۆڕەوی جووەکان لگوتسیوپیاوە کئ  

ئم ڕکخستن شش مانگ درژەی کشا، تا ئوکاتی ل فبرایری 

ی وەزیری »مۆش دایان«دا ب "قس لدەمدەرچوونک"ی ١٩٧٨

ب ڕۆژنامیکی سویسرایی » دایان«کاروباری دەرەوە، تکوپکچوو. 

ھندکیش گوتیان ». منگیستۆ«گوتبوو، ئیسائیل چک دەدات سوپای 

ب ئنقست دزەی بو ھوا کردووە، چونک دژی » مۆش دایان«

ی مارکسستی و الینگری یكتی سۆڤیت »منگیستۆ«چکدارکردنی 

  بووە. 

بم کارە دەھری بوو. نشیدەتوانی ڕاشکاوان دان بو » منگیستۆ«

 جم دەستبب ،ائیلدا بنڵ ئیسگی لنیینھ یوەندیپ

ی لکوتننککی ڕنام جۆرە کوەشاندەوە. بڵ مۆساددا ھگ

بۆ » بگن«ڕاستخۆی کۆچبرانی جوو داخرا، بم خۆ فرمانی 

  ھر برکار بوو. » ھاکا«

دیسان دەروازەکانی ئسیوپیا بسر کۆچکردندا داخرانوە، بم 

نامیک ل خرتوومی پایتختی سودان ک دەوتکی دراوسی 

شت مکۆی سرەکی مۆساد، لپ ڕگیکی دیکی ئسیوپیا بوو، گی

  کۆچ بۆ جووەکانی ئسیوپیا کرایوە.

وپی، مامۆستایک بوو، جوویکی ئسی »فریدا ئاکلوم«نامک ب واژۆی 

بوو، ناوبراو توانیبوی سنوور ببزنی و بگات سودان. ل گۆشنیگای 

بن باری قاتوقی، ئیسائیلیشوە، سودان وتکی دوژمن بوو. وتک ل

وشکسای و شڕی ناوخۆیی دینی و ھۆزەکانی داڕزابوو. ب ھزاران 
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 کتجیاجیاکانی و شب دەر لسیوپیای -ئاوارە و دەربئ و ل

ل نو ئۆردوگا و چادرگ پیسوپۆخکان گردببوونوە.  - دراوسشیوە

ھاناوەچوون و ل ھوکی دشکاوان و نامرادندا ب نیازی ب» ئالکوم«

کۆمککردنی کۆچبرانی جووە ئسیوپییکان چندین نام و پیامی بۆ 

 و نامانل ککانی جیھان ناردبوو. یکخراوە مرۆیائیل و ڕئیس

گیشت بنکی سرەکی مۆساد و سرنجی ئفسرکی پلبای ڕاکشا. 

فۆکم بۆ ل نامکدا نووسیبووی: "ئز ل سودانم. بلیتکی » ئالکوم«

 پیاوکانی خۆی ب ک لکی ۆکجیاتی بلیتی ف رن." مۆسادیش لبن

  بۆ دیتنی کابرا ناردە سودان.» دانی لیمۆر«ناوی 

 ردووکیان ڕازیبوون، ککدیان بینی، ھوان یکیش ئئالکوم«کات « ل

لئاگادار » دانی«ئۆردوگای ئاوارەکاندا ب دوای جووەکاندا بگڕێ و 

جووی  ٣٠ ماوەی چند مانگکی کمدا، ھر بڕاستی بکاتوە. ل

دۆزینوە و مۆسادیش توانی ھر سی کسک بگینت ئیسائیل. 

ب ھاوکاری مۆساد ب دوای » ئالکوم«مانگکیش دوای ئو کارە، 

سروسۆراغی جووەکانی دیک ل خرتومدا گڕا. ئوکات ھیچ جووکی 

د بیاریدا بگڕتوە وت. بم لودا ندۆزینوە، نردەی مۆسا

یشی لگدا »ئالکوم«سودان بجب، قول وابوو » دانی«برلوەی 

 کی جوو لدوای خر بویست ھو دەیچی ئائیل. کئیس واتب

کسکی » دانی لیمۆر«ناوچکانی دیکی سوداندا بگڕێ. ھرچندە 

 رمانی بڕەپیش بوو، فئالکوم«ک «کانی کرد، بچاالکیی کو کۆتایی ب

  بھن و ل ماوەی ھفتیکدا بگڕتوە ئیسائیل.

گویایڵ نبوو، ئینجا شار ب شار، ئۆردوگا ب ئۆردوگا، » ئالکوم«بم 

ی جوو دەگڕاو و دەسووڕا. ئو تنانت یک تاک ەب ھیوای دۆزینو

ئستا  جوولکشی ل سودان ندۆزیوە، بم دەشیزانی ئگر
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بگڕتوە ئیسائیل، لوانی ببت مایی کۆتاییھاتن ب کۆچی جووەکانی 

ئسیوپیا لڕگی سودان بۆ ئیسائیل. بۆی ڕاپۆرتکی ناڕاستی 

ھۆنییوە، تیدا ناوی زۆر ل جووەکانی ھنابوو، گوای لسوداندان، 

 ڕاپۆرتکشی بۆ مۆساد فاکس کرد و ڕاشیگیاند بۆ مشورخواردنی

  ئوان ھر ل سودان دەمنتوە.

ئو یھودییانش ک ناوی ل لیستکدا نووسیبوون، ھر بڕاست 

 شتا لوان ھبوون؛ ئسودان ن وان لم خۆ ئبوون و دەژیان، بھ

وەک گورگکی تاقان ل » ئالکوم«گوندەکانی ئسیوپیادا دەژیان. ئیدی 

کرد. ئو سردانی گوندەکانی  ئسیوپیادا دەستی ب کار و چاالکی خۆی

کرد و قناعتی پکردن بکو برەو وتی ئیسائیل کۆچ بکن. دەنگۆی 

ئوەی گوای ڕگیکی نھنی برەو ئیسائیل دۆزراوەت، خرا ھر وەک 

چۆن ئاگر ل پووش و پاوان بردەب، ئاواش ھواک بنو جووە 

مارەیکی کم ل پیاوان خۆجیکانی ئوێ بوبووەوە. سرەتا ژ

ڕۆیشتن، پاشان خزانکانیان، ئینجا سرتاپای گوندنشینان، 

پچایوە و کوتن ڕێ. ب ھزاران کس، لنویاندا پیر،  254شوشیتایان

ئافرەت و منداڵ ب دزییوە ئسیوپیایان بجھشت. ئوان ب خونی 

ک ڕۆژک ل  فریادڕەسییوە چکدار بوون، بو بن توراتییی

  ڕۆژەکان دەگڕنوە وتی شیر و ھنگوین.

ئوان حازرایی خۆراک و ئاوی ڕگیان کردبوو، ناوی خوایان لھنا و 

سنوورەکیان بی، ئیدی گشتکی تاقتپوکن و دژواریان ب نو 

بیاباندا دەستپکرد. ئوان ب شو ڕیان دەکرد، ب ڕۆژیش لنو 

وت و کون و کشکنا دەدا. زۆریان ئنوایاندا خۆیان پر و ئبل

                                                           
254
  شوشیتاڵ: کلوپلکی کم و ب بایخ. 
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لنخۆش کوتن و مردن. ملۆتک و ساواکان ل برۆکی داکیان لبر 

وشکبوونوە گیانیان لدەست دا. باوک ھبوو لو ڕەودا چوار ڕۆی 

لدەستدا بوو. مار، دووپشک ب ھندکیانوە دا و مردن، ھندکی 

تخۆشی کوشندەیان لش نو ئاو دیکوە. ئریان نایوە و سنی

کم بوو، لیان با. چندین تاقمی دز  وخۆراکی لگڵ خۆشیان ھنابو

و جردە و تانکریش بسریان دادان، ئوەی پیان مابوو، لیان 

 وایانوەسندن، ئیدی ھر ترمی لسریک ککبوو بوو، ل د

خانم ئکتر، ک ل  ی»مھرتا باروش«بجما. سانک دواتر، 

کۆڕەوەکدا بشدار ببوو، سربردەی سامناکی کۆڕەوەکی گایوە. 

 سرمی کۆیشتوان تک ڕدەیموو سپو گوتی؛ ھوەک ئ

مردووەکانیان دەژماردن. ھندێ جار دە ترم لسر لمک کوتبوو، 

 ھندێ جاریش ژمارەک دەبووە پازدە. مابات نبوو بالی کمییوە

 .وتا بفندا لیو ڕکی لمندا  

و تیمکی مۆساد گڕانوە سودان، » دانی لیمۆر«دا، ١٩٨١ل ھاوینی 

 وان ناویان لوە. ئکار بوونوە دەستبکی دیکڕووپۆش وێ بل

ئمش کورتکراوەی "ھیزی ھاکا ل سودان" » ھافیسکان«خۆیان نابوو 

ن بوو ب جووە ئسیوپییکانی بوو. مبستی سرەکیشیان پیوەندیکرد

  سودان.

بم پاشماوەی جووە ڕزگاربووەکانی کۆڕەوەک، ئاستنگی دیکیان بۆ 

پیوەندیکردن ب نردەی مۆساد ل سودان ھاتپش؛ تنانت ئوانی 

گیشتن ئۆردوگای ئاوارەکانی دەوروبری خرتومیش، کسانکی 

ایتی خۆیان بشارنوە، کچی دشکاو کۆوار بوون. ئوان دەبوای جو

" ک ل الین ڕکخراوە 255ھشتاش ل خۆراکی نا "کۆشیر

                                                           
255

  ورەی ڕیسا کۆنکان دیینی جووایتی.کوشیر: خواردنی نریتییان بگ 



585 
 

خرخوازییکان بسر ئۆردوگاکاندا دابش دەکرا، دوور دەکوتنوە. 

ژنکان القکرابوون، کیژە گنجکانیان ب دەستی چت و ڕگرەکان 

دەستی ڕاستڕاستیش تاوانباران کاربر بندرابوون و ھی ڕفقین

ئۆردوگاکان بوون. کۆمیک ک سد کچ بوون ڕفندران و 

 وت، کڕان، بۆیان دەرکدوایاندا گ ب سوکاریان کنبزرکران. کشو

ئافرەت کرابوون کۆیل.  ١٢٠٠فرۆشراونت عرەبستانی سعودی، لوێ 

ونوە، ل وچندین جوو ب ھۆی دەر و دراوس ل ئۆردوگاکان ناسراب

ۆلیسی سودانییوە گیران و ئازار و ئشکنجش دران. الین پ

ژمارەیکی زۆریشیان بۆ چندین مانگ تنانت سایش ل ئۆردوگاکاندا 

 مانوە تا ئو کاتی دەرفتیان بۆ بەخس برەو ئیسائیل باربکن.

جووە ئسیوپییکان، باجکی قوڕسی خونی ڕۆیشتن ب نو 

زیاتر ل چوار ھزار جوو ل قۆناغ  دەروازەکانی ئیسائیلیان دا.

، جووکی کندی بوو، »ھنری گۆلد«جیاجیاکانی کۆڕەوەکیان مردن. 

خۆبخشان ل ئۆردوگاکانی سودان و ئسیوپیا کاری دەکرد، ب قووی 

بو ڕەوشی جووەکانی ئوێ تیکوتبوون تاسابوو، ب توندیش 

ویان نداوە ئرککی ڕەخنی ل ئیسائیل گرت، ک ب ڕکوپکی ھ

  خۆیان لوێ بدی بنن.

کچی مۆساد ھر ھوەدای دۆزینوەی ڕگیکی سالمت بوو، تا 

 ی سودان بت. کۆڕەوەکوە وتنیوێ بگباقی جووەکانی ئ

 کرد، ککدا ھاتوودا دەستی پدوای یک بینی بازرگانی یفشتگ

م ھر زوو مۆساد بیاریدا، ھبت ب پاسپۆرتی ساختکراوەوە؛ ب

ل ۆکشتی فبری گڕ جووەکان ل وە، بۆیتی دەریاوە بگوازگ

چندین گمی بنو دەریای سوور و ناردن بۆ ئوەی لڕی گرووی 

  ».ئیالت«وە بیانگینت بندەری »تیران«
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بۆ ڕووپۆشکردنی ئم ئۆپراسیۆنی گواستنوەی، مۆساد ل ئورووپا 

انیای گشتوگوزار و گواستنوەی دروست کرد. "بۆ ئوەی ل ڕی کۆمپ

دەریاوە کار بکی، مرۆ پویستی ب چیرۆکک دەب کردەوەکی 

یۆناتان «پپردەپۆش بکا." ئمش قسی ئاژانکی مۆساد بوو ب ناوی 

، یکک ل ڕنونانی ئۆپراسیۆنک. ناوبراو لسر قسکی »شیفا

"خۆ ئگر چیرۆککی سرداپۆشینی کردەوەکت دەڕوا، بم جۆرە: 

نب، ئوا دوای ھفتیک دەکویت بن پرسیاران: ئرێ تۆ لرە چی 

  دەکی؟ تۆ گشیاری؟ چی لرە ھی تا بیبینی؟"

ەوە »پۆرت سودان«برینی ل نزیک روکی برائینجا کۆمپانیاکش کنا

حکوومتی سودان بکرێ گرت و گربستکی لگڵ » ئاراوس«بناوی 

بۆ پرەپدانی شونک بۆ گمی ئاویی ل دەریای سوورەوە واژۆ کرد. 

 کان بییموو کارە کارگھودا گیل«ھی « ویش بردرا، ئسپ

لھاتووی و کارامیی زۆر و پارەو برتیلدان ب کاربدەستانی سودانی، 

» ئاراوس« توانی ل کۆتاییدا مۆتنامی کارکردن لو شونی ناوی

بوو بخاتگڕ. ئو پیاوەش ک شونی حوانکی بڕوە دەبرد 

بوو، بشداری زۆر ل ئۆپراسیۆنکانی مۆسادی » یۆناتان شیفا«

وەک گوندک دروست کرا. بنگلۆی » ئاراوس«کردبوو. ھر بڕاستیش 

تایبت بۆ تاک و ھروەھا خانووی ب کۆمیشی تدا دروست کران. 

انی مۆساد، ب پاسپۆرتی ساختوە، ل ئیسائیلوە نردران و چندین ئاژ

بوون وەستا و کرکاری دروستکردنی خوەتگای ئارامی یاری دەریایی. 

ئوان شونی حوانوەیان پ ل ئامر و کرەستی بناولدان، 

ھناسوەرگرتن لنو ئاو، لوولی بن ئاو و دەمامک پکردن. ھر لنو 

نرەرکی ڕادیۆیی نھنیشیان دامزراند، بردەوام چاردگکدا 

ک » ئیمانول ئاللۆن«پیوەندییان ب بنکی سرەکی مۆسادەوە دەکرد. 
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دا ل چندین ئۆپراسیۆندا بشدار ببوو، ب ڕزگارکردنی »شیفا«لگڵ 

 فۆنی للکی توە، زەنگبۆ ھات. » یۆناتاوە«"پاکیزەکانی سووریا"ش

ن تۆم بۆ شتکی تایبت پویست. ئمجارەیان "ئو پیگوتم: م

ئۆپراسیۆنک کوشتنی تدا نیی؛ شتکی تایبت و جیاوازە؛ شتکی 

مرۆیی. من ک ئستا قست لگڵ دەکم، کچی کفوکوی 

ھستوسۆزیشم ھساوە. من دەموێ گوندکی حوانوە ل سودان 

بوو، پۆستر و دروست بکم." ئم گوندە بسر خکدا کراوە 

 وە لکانی گواستنر دار و دیواری ئاژانسسیشی بکڕیکالم

  ئورووپادا بوکرانوە.

 شتیاران ماوەی پشووی خۆیان لگ ر برد، »ئاراوس«زۆر لسدا ب

بالی کمییوە، شونک لو گۆشنیگایوە سرکوتوو بوو. ب ڕۆژ 

دا، ملیان دەکرد و چژیان ل خکک لنو دەریادا بناوی خۆیان لدە

کاناراوەکی دەریای سوور وەردەگرت. بم ھر ئو خک لوە بئاگا 

بوو، ک ب شو ئاژانکانی مۆساد بۆ گوندەکان دەردەچن و جووەکانی 

ئۆردوگای پنابران دەگوازنوە. ڕنمایی بناوانلدان چیۆککی 

انی شونی حوانوەک ڕووپۆشی بۆ کارمندە سوودانیی خۆجیک

داھنا. ئوان ب کارمندە خۆجیکانیان گوت، ک شوان لگڵ 

پرستارە سودییکانی نخۆشخانی خاچی سوور دەچن شاری 

کاتکیش ئو دەرچوون خرخوازیی بردەوام بوو، بووە ». کاساال«

کان گومانیان پیندە خۆجندە کارمرچیداکردن، ھی گومان پیدا مای

بوو، ک شتکی دیک ل ئارادا ھی، بم تا ئوکاتی ئوان مووچی 

  چوریان دەدرای، پیان باشتر بوو چاوپۆشی لبکن.

ئو گشت شوانیان ب چوار لۆری کۆنین دەکردن، ئاژانکانی مۆساد، 

ل ئۆردوگاکان نزیک دەکوتنوە. » دانی لیمۆردا«ل ژر فرماندەیی 
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ندامئ  دەست ،ککان، کۆمیتسیوپییکی ئنییکخراوە نھالوەکانی ڕ

  دەست جووەکانی کۆدەکردەوە و سواری لۆرییکانیان دەکردن.

بم خۆ ئو کارەش ئوەندە ئاسان نبوو. ئیسائیلییکان ڕووبڕووی 

یک ل فرماندەکانی » دایڤد بن ئوزیل«کۆم دژواری دەبوونوە. 

،کراسیۆنئۆردوگاکان دژوارترین قۆناغی  ئۆپ وە لوتنیوابوو نزیککپ

"ئرک"کیان بوو. ئو گوتی: "ئم زۆر ل ئۆردوگاک نزیک بووینوە. 

دەکرا ئم گیراباین، بۆی دەبوای تا بۆمان بکرابای ب خرایی ئو 

".واو بکردبایوێ تمان لی کارەکشب  

انی ئۆردوگاکانی پنابران لو کاتی کۆمیتک تدەکۆشا جووەک

ببینتوە و دەستنیشانیان بکا، لودا زۆریان ھبوون ناسنامی خۆیان 

ئاشکرا ندەکرد، ئاخر ل پۆلیسی سودانی دەترسان. جووەکانی گوندە 

شاخاوییکانی ئسیوپیا پشتر ھرگیز پیاوی سپیپستیان نبینیبوو؛ لو 

بن و بۆ ڕزگارکردنیان ھاتبن، ئاخر بوایدا نبوون ک ئوان ئیسائیلی 

دانی «نیاندەزانی ک جوولکی سپی پستیش ھن. تنھا ئو کاتی 

، ھات نویان و وەک ئوان نوژی کرد، ئوسا بوایان کرد ک »لیمۆر

ئویش جووە، بم جووکی سیر، یکک ک ب شوەیکی نائاسایی 

  ر دینی مووسای بوو.نوژ دەکا، بم خۆ ھروەک ئوان لس

ل ترسی دزەکرنی زانیارییکان و ئاشکرا بوونیان، پشتر ئاژانکانی 

مۆساد ئو جووە ئاوارانی ئۆردوگاکانیان ئاگادار نکردبوونوە. ھر 

دەبوو ل ککیش  کۆمیتر کاتکدا سازوئامادە بن، ھموو ئانوساتھ

جکیان بموو شتوەکرا، دەبوو ھیوەندیان پم پۆن. بوێ بن و لب

جۆرە شو لدوای شو، جووەکان پۆل پۆل ل ئۆردوگاکان دەھاتندەر 

و بدزی برەو ئنوایکی بچکۆلی نزیک ئۆردوگاک دەڕۆیشتن، لوش 

  ئاژانکانی مۆساد چاوەڕیان دەکردن.
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ھر چوار لۆرییک دەبوای سدان کیلۆمتریان برەو کناراوی دەریای 

با. ئوەش ڕگیک بوو بنو سوپا و بازگکانی پشکنینی سوور بی

برتیلی دەدای پاسوانکان، ئیدی » دانیش«پۆلیسدا تپڕ دەبوو. 

لۆرییکان لسر ڕەوتی خۆیان بردەوام دەبوون. ل خای 

 ائیلی لزی دەریایی ئیسدا، ھناراوەکر کسیشتنیشیان لکگیب

  چاوەڕوانیاندا بوو.

زی دەریاوانیش دەبوای بب دەنگ مودایک بوا، گمی ھ

کۆماندۆکانی ھزی دەریایش ب بلمی چووپ دەھاتن و جووەکانیان 

 مییر پشتی گس یاندنڵ خۆیان دەبردن و دەیانگگوە و لکۆدەکردن

بات «داکانک. گمیی سرەکییکی گواستنوەی ئاوارەکان ناوی 

جارک دەگیشت سر کنارەکانی سودان.  بوو، ھموو ھفت» گالیم

ھیچ کام ل ئاژانکانی مۆساد و کۆماندۆکانی ھزی دەریایی ھرگیز ئو 

سۆزیان لبیر ندەچوو ک لوێ برا  و ستگردبوون جوونری ھ

ئسیوپییکانیان و کۆچ دراماتیککیان برەو ئیسائیل دەبینی. ئاژانی 

دەی گواستنوەی ئو جووانی بۆ سر کر» دایڤد بن ئوزیل«مۆساد 

بلمکان ل نوارکدا وەھا تۆمارکردووە: "دەریا ھدەچوو. ئمش ھر 

یکمان برایکمان لباوەش گرتبوو بۆ ئوەی کس ل ئاوادا نقووم 

 کنک گوتیان دیمندرز بوو. ھستوسۆزی پیاوەکانمان زۆر بھ .بن

قاچاغی کۆچیان یادەوەری باوانیان بیردەخات ی کاتی خۆیان بوانوە، ئ

کردبووە ئیسائیل؛ ئوان ھرکاتک برادەرەکانمان سواری سر پشتی 

  کشتی بوون، ھۆن ھۆن فرمسکیان ل چاوان دەھاتخوار."

ی فرماندەی ھزی »گادی کرۆل«"ئوان ب بدەنگیکی تواوەوە ھاتن." 

ملۆتک لباوەش. ئم  دەریای وەھای گوت: "پیرەکان، ئافرەتان،

دەستبج بنو دەریا ھاروھاجکدا ڕۆیشتین. ئوان لسر پشتی 
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گمییک دانیشتن و ئلقومیان لدەم نھاتدەر." بلمکانی ھزی 

  دەریایی ئوانیان گیاندە بندەری ئیالت.

جووە کندیكی خۆبخش ھات گوندە » ھنری گۆلد«ڕۆژکیان 

و لبر کاری زۆر و ماندوبوون شل و کنفت ببوو، گشتیارییک. ئ

ھندک ل برادەرەکانی پیانگوت دەب یک دوو ڕۆژ پاداتوە، لبر 

ڕۆژ خۆی ھبخا و ل کاناراوەکدا ملوانی بکا. ئویش ھیچی 

سبارەت بو چاالکیی نھنییانی لوێ دەکران ندەزانی. بم کاتک 

ستی کرد شتکی نامۆ ھی: شتکی وای ال پیدا گڕایوە گوندەک، ھ

بوو، ک ب کۆمک ل ئاژانی مۆساد دەورە دراوە. ئاخر ستافک سیر 

دیاربوون. "ئوان ب شوەزارکی نامۆ دەدوان. ژنک وای خۆی ناساند 

ک سویسایی، بم خۆ شوەزاری سویسایی پوەدیار نبوو، 

مان شھکانیش برانییر ئسبوو. لوە دیار نیان پوەزارەکوە ش

 زۆر ب ک کیردەم دانا، ھی زەالتبکیان لوانیشدا دەفرخوانی ش

 رزەمینو سنی ئشو لنکی قاشقاش کرابوو. ئاخر خۆ من گت

گڕاوم، بم ئو جۆرە زەالتی تنیا ل ئیسائیل پشکش دەکرا." بۆ 

ک دوودڵ نبوو، ب زمانی عیبری ڕووی ھیچی دی» گۆلد«بیانییکی، 

ل مامۆستای بناولدەر کرد: "دەی پم ب ئاخۆ پیاوەکانتان لرە چی 

 وتی ککر کورسییسڕا و لگشۆکا، سوورھش پن؟" پیاوەکدەک

 عیبری پرسیاری لر بکۆتاییدا ھ دی تۆ » گۆلد«خوار. لکردەوە: "ئ

رفسمان ڕۆژ، ئر ھی؟" ھوێ و کئ یشتی مۆساد گباکی پل

یش ب تووڕەییوە سبارەت »گۆلد«ی لگڵ خۆی بردە الیک. »گۆلد«

بو ڕەفتارەی لگڵ جووە ئاوارەکانی نو ئۆردوگاکان دەکرێ، 

  ڕووبڕووی بووەوە.
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دا، لکاتک چندین گمی ١٩٨٢ل یک ل ئۆپراسیۆنکان و ل مارتی 

ھگرتبوون، شویش تاریک و نوتک بوو، یک ئاوارە ئسیوپییکانیان 

 ر پشت بوو، لسچوار ئاژانی مۆسادی ل چووپدارەکان ک ملب ل

 و کاتیشدا دەستگیری خوارد. ل ناراوەکر کردەکانی سبو گاشن

الشینکۆفکانیان لپ لسر کنارەک دانی بخۆیان و کسربازکی سو

  ان برەو ڕووی بلم بچکۆالنک ڕاکشا.پیدابوون و میلی چککانی

یش خۆی بۆ ڕاکشان و برەوڕوویان چوو، ب ئینگلیزی »دانی لیمۆر«

بانگی فرماندەکیانی کرد: "ئرێ ئوە شت بوون؟ عقتان لدەست 

داوە؟ ئوە چی دەکن؟ تق ل گشتیاران دەکن؟" ھر ھاواریشی 

ساتی بناولدانیاندا بوون، ئوانی دەکرد، کوا ئو گشتیاران لکاتو

ن ب بشدارییان ل کردەیکی »ئاراوس«گوندە گشتیارییکی 

بازرگانی گشتیاری لگڵ سوداندا کردووە، ئینجا ھڕەشی لکردن 

 یان برەکفسر تۆمار دەکا. ئینجا ئسوە لرتومخ یان لوا سکاک

کردەوە، ک گومانیان  ساردبوونوە داوای لبوردنی کرد و ڕوونی

ھبووە، ئوان ئو کسان بن ک خک ب قاچاغ سواری بلمکان 

 دەکن. ئینجا فرمانی بدەستی سربازەکان کرد و ئویان چۆڵ کرد.

 ب کم دیاربوو ڕەوتی کۆچت دەرچوون، بالمکانی مۆساد سئاژان

 بوو. دەبوایردەوام ندەریا بگکی نوێ بۆڕوەیان  یگواست

لخو ھسان، بینیان » ئاراوس«بدۆزرتوە. بیانیکیان گشتیارەکانی 

سرجم ستاف بیانییک لوێ نماون، تنھا ھندێ کسی خۆجی 

مابوون، ئوانیش بۆ موانکان خریکی سازکردنی نان و چایی بیانی 

یان جککانی مۆساد چادرگشتر ئاژانوی پشتبوو. بوون. ئاخر شھ

ئوان لبوردننامیکیان نووسیبوو، تیدا ھاتبوو ک گوندەکیان لبر 

کورتھنانی بودج جھشتووە. ئو گشتیارانش ک دەگڕنوە 
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پارەکانیان دەدرتوە. کارەک تواو بوو، ھموو بناولدەرەکانیش پارەی 

  خۆیان پدرا.

کۆی سرەکی مۆساددا، دوای تاوتوکردنکی دوورودرژی پرسک ل م

ەک بیاریدا گواستنوەی داھاتوو لڕی ئاسمانوە ب، لڕی ڕامساد

ی ھزی ئاسمانی C-130ھرکیلۆس  -جۆرە فۆککانی یکشاخ

 تدزە بکر بوو، دەبوای شانرککی سش قومارموە. ئائیلییئیس

ەوتکی بواری ئاسمانی سودانی و سربازانی ئیسائیلی لسر خاکی د

دوژمندا بنیشنوە. بم خۆ ئیسائیل ھیچ بژاردەیکی دیکی لدەستدا 

  نبوو: دەبووای جووە ئسیوپییکان ڕزگار کرابان.

دا، ئاژانکانی مۆساد گڕانوە سودان. ئرکی یکمیان ١٩٨٢ل ئایاری 

دۆزینوەی شونکی لبار بوو بۆ نیشتنوەی فۆک ل باشووری پۆرت 

ییکانیان ی چۆکراوی کۆنی سردەمی بریتانندا. فۆکخانیکسودا

دۆزیوە و ڕەوی ھستان و نیشتنوەشیان چاککردەوە، وایان لکرد 

(یکشاخ)ی لبنیشتوە. ئیدی یکمین  فۆکی قوڕسی جۆری ڕاینۆ

گرووپی جوو ھندران فۆکخانک. الیتکان بۆ نیشتنوە لسر 

کارھکان بی ڕاینۆھبی قۆکف م کاتندران. ب  (کشاخی)

نیشتوە، جووە ئسیوپیکان لی ترسان و زەندەقیان لچوو. ئاخر ئو 

باندە ئاسنین زل و کتی ک بۆ یکمجار بوو ل ژیانیان بیبینن و بو 

 کنشو وی لکی تۆز و خۆورھ ک ،نە و ھۆڕەی ماشزی

ڕاستوخۆ بۆ ئوان دێ و پانیان دەکاتوە. زۆریان ھساند، پیانوابوو 

ھر لبری ھتن، دوای ئوەی بۆ ماوەیک ئاژانکانی مۆساد قسیان 

لگڵ کردن و قناعتیان پھنان ک دەعبا نیی و سالمت، ئینجا 

قایلبون بگڕنوە و سواری ببن. ھندکیان ھر نیانسلماند و سواری 

کک دوای  زەبالحک نبوون. قول وابوو فۆدوەزم ئاسنین
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وەخران ھوە بو نیشتننی لۆقیو شر ئبم لوە، بتبف

 عات وەخرا، ئینجا لک سیدا بوو، یڕیزەکانی جووە ئاوارەکاندا پ

  جووی ھگرت . ٢١٣کۆتایدا ھسا و 

ی بۆ ل مبندی مۆسادیشوە بروسکیکی پیرۆزبایی و دەستخۆش

ئاژانکانی سر میدانی پۆرت سودان نردرا. بم خۆ ئوان دەرسکی 

گرنگ فربوون. ئیدی ل گشتکانی داھاتوودا دەبوای لۆرییکان 

ک ھدەنیشت لمووزەکی خۆی ـ(یکشاخ) بوەستابان تا ڕاینۆ

درژدەکردەوە، ئینجا لۆریکان تا الی فۆکک لدەخوڕان، بۆئوەی 

ۆ جووەکان لسر پشتی لۆرییکان، یکسر بۆ نو ھناوی ڕاستوخ

  فۆکک سوار بن.

ئم کردەوانش سرکوتوو بوون، بم زۆر درژەی نکشا. 

دەستدارە سودانییکان بینیان ھاتوچۆیکی زۆر بسر ئو 

فۆکخان چۆوھۆی جارانوەی، ئینجا دەبوای ئاژانکانی مۆسادیش 

ش ڕەوکی دیکیان دۆزیوە، ویکیان بدۆزیبایوە. ھر زوڕرەوکی د

ئم جارەیان چل و شش کیلۆمتر ل باشووری ڕۆژئاوای پۆرت 

سودانوە بوو. بۆ ئم ھمتشیان مۆساد ئۆپراسیۆنکی گورەی 

 رکولوس بی ھۆکوت فح سیوپیا بڕزگارکردنی جووەکانی ئ

  یان دووسد کسی ھدەگرت.ئنجام گیاند، ک ھر فۆکیک

ی ڕامساد »ھاکا«ئۆپراسیۆنی برایان لژر سرپرشتی خودی کسی 

ەشوتوانانوە بوو. ل ڕفرماندەی لقی پ» ئامۆس یارۆن«و ژەنڕاڵ 

تا  ١٩٨٢ماوەی ئو دوو سای بدوایدا ھاتن، ھر ل ناوەڕاستی 

ئسیوپیاوە  کسی ل جووەکانی ١٥٠٠دا، ئیسائیل ١٩٨٤ناوەڕاستی 

  گیاندە وت.
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ئو ئۆپراسیۆن سرکوتووە خریک بوو شکشت بن. ئاخر 

 ی مۆساد کپیاوەک ستی بزی ئاسایشی سودانی ھکی ھدزواھ

ئادیس «بکاری پیوەندی لنو ئوردوگای پنابران کرد و دۆزیوە. 

ڕۆژ ک جووکی ئسیوپی بوو گیرا و بۆ ماوەی چل و دوو » سۆلۆمۆن

ل الین سودانییکان ئشکنج درا. ئوان دەیانویست ناوی 

سوداکارانی کردەوەک، شونی کۆبوونوە و دیدارەکان لگڵ 

لبن ئشکنجداندا » سۆلۆمۆن«ئاژانکانی مۆسادیان پب. بم خۆ 

  ن ڕووخا و ھیچ نھنیکی بۆ ندرکاندن.

ەکان زۆر خراپتر بوو. قاتوقی دا دۆخی ئۆردوگای ئاوار١٩٨٤ل کۆتایی 

و بوبوونوەی نخۆشی بووە مایی مردنی زۆر ل جووەکانی 

ئسیوپیا. شڕی ناوخۆش سودانی ھیالک کردبوو، شڕەک ھڕەشی 

دەکرد. ئیدی مانوە و » جعفر نومیری«ل ڕژمی دیکتاتۆر 

تانی ڕزگاربوونی ئو بند بوو ب پاپشتی و باربووی خۆراکی تڕدەس

  وەکان.ونتوە یکگرت

ئیسائیلیش داوای ل واشنتن کرد بکو یارمتی سودان بدا ئگر ھاتوو 

 .ردەوام بوێ بکان بۆ بردنی جووەکانی ئئاسمانیی شتیان دا گگڕ

برایتیک ڕازی بوو، باوزی وت یکگرتوەکانی ئمریکا ل ەبڕو

سر فۆکخان و ڕەوی ئاسمانی ڕاسپردرا دانوستان ل» خرتوم«

بکا. ئنجامکشی سازشک بوو: جووەکان ڕاستوخۆ بۆ ئیسائیل 

نفن بکو ل ڕگی وتی سھموە بگن ئیسائیل؛ ئیسائیل 

ندەبوای ل ئۆپراسیۆنک توەبگل، ئو سازشی لگڵ سودان 

 شتی پر کرانببئاوارەکان کرا، ل بارەت بخۆراک و س ل

  سووتمنی بوو.
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 دەکرێ ل کگرتوەکان، واشنتنی ئاگادارکردەوە، کی تزی ووبا

  ماوەی شش یان حفت ھفت جووەکان ل سودان بگوازرنوە.

  ».موسا«ئمش بووە مایی لدایکبوونی ئۆپراسیۆنی 

ناحوم «لسر کار الچووبوو، جگرەکی خۆی » ھاکا«لو نوەشدا، 

، ئویش لو سانی پشوودا بوە ڕامسادببووە » ۆنیئادم

دەناسرایوە، ک ھوکی ناوازەی بۆ ڕکخستنی کۆچی جووەکانی 

  ئسیوپیا دابوو.

ڕگی ب پیاوەکانی دا جووەکان ل ڕی بلجیکاوە » ئادمۆنی«ئیدی 

بگوازنوە ئیسائیل. بزنسمانکی جوو ک کۆمپانیایکی بچوکی 

سمانی ھبوو، قایلبوو ب فۆک بۆینگکانی خۆی دەستی گواستنوەی ئا

  یارمتی بۆ ئۆپراسیۆنک درژ بکا.

 ل ،شنم چری ١٨بمبک و بیست ١٩٨٤ی نۆڤعات یس دا و ل

خولکی دوای نیوەی شودا یکمین فۆکی بلجیکی ل سودان 

و تۆقافت و ل برسامردوو، ئاوارەی جووی ھیالک و کن ٢٥٠نیشتوە. 

گیشتن نوفۆکک. بم خۆ فۆکوان بلجیکییک ڕەتی کردەوە 

دەمامکی ئۆکسجینی پبوو،  ٢١٠ھبفێ، چونک فۆکک ھر بتنیا 

سرنشینکی ندەکرد. ئوسا ئو ئاژان مۆسادەی  ٢٥٠بشی ھر 

برپرس ل کردەوەک دەچت الی فۆکوانک و بسرتوە بم 

ان پیدە: "تکای، خۆت ئو کسان لبگرە ک کامیان بژی و لباو

کامشیان بۆ مردن باش!" ئو ئوەندەشی بۆ لزیادکرد، بم 

ئمجارەیان ب دەنگکی برز: "خۆ ئگر نچیی نو کابینی 

فۆکوانییک و دەست بکارەکت نکی و ھنفی، ئوا ھر لرە 

  بانگی فۆکوانکی دیک دەکم ل شونت دابنیش."فت دەدەمدەر و 
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قناعتپکر بوو. فۆکوانک چووە سر  256ئمش بگوبندکی

کورسی فکوانییکی و یکمین گشتفینی ئۆپراسیۆنی موسا 

 ائیل بووەوە. لبروکسل، ئینجا ڕووەوە ئیس زین لداب فرێ و بھ

وت ڕۆژانو چل و حش ماوەی ئکان سی و شی دواتردا، بۆینگ

جووی ئسیوپییان برەو  ٧٨٠٠گشت فینی نھنیان ئنجام داو 

  ئیسائیل گواستنوە. 

ل ئیسائیلیشدا، چاودری سربازی ئوپڕی ھوی خۆی خستگڕ تا 

ھیچ ھواک سبارەت ب ئۆپراسیۆنی گواستنوەک دزە نکا. ئو 

ی سرۆکی ئاژانسی »اری دوزلینئ«ھوشیان سری گرت تا 

جووەکان لدوانکی بوکردەوە: "خریک یک ل ھۆزە جووەکان 

ی ڕۆژناموانی جووەکانی نیویۆرکیش دەزگبگڕتوە نیشتمانکمان." 

دوای ڕۆژنامی لۆس ئنجلز تایمز، نامیلکیان بوکردەوە، تیایدا 

  وردەکاری ئۆپراسیۆنکیان بوکردەوە.

ی سروەزیر قسی بۆ کنیست »شیمۆن پرز«ژ دوای ئوە، س ڕۆ

کرد: "حکومتی ئیسائیل ب کارک ھسا و پشی ھدەست، بھرچی 

ئۆپراسیۆنی گواستنوەک بئنجام بگین و تا دوا  ل توانایدا ھی تا

کسی جووی ئوێ بگڕنتوە نیشتمان،" ھر لھمان ڕۆژیشدا 

ف شتندرا. سودان گوەست کراسیۆنوەشاندەوە و ئۆپکانی ھین

وەنب سودانییکان بھۆی وتارەکوە توڕەبووبن، بکو ب قسی 

سروەزیر ئاگریان گرت، چونک وەک کاربدەست ئمریکییکان 

 ک مانگی دیککان خۆیان بۆ یائیلییر ھاتبا و ئیسگیاند: "ئڕایانگ

                                                           
256
  بگوبند: ئرگومنت. 
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دەکرا ھموو جووەکانی ئسیوپیا ب  ڕاگرتبا و قسیان نکردبا،

  سالمتی بگوازرابانوە."

جگری سرۆک جۆرج بوش ب قووی کوتبووە بن باندۆری 

ئۆپراسیۆنی موسا و ئو ھوی ک ئیسائیل ھنگاوی بۆ ھنا و ئو 

سرکشیی نواند بۆ گڕاندنوەی جووەکانی ئسیوپیا. ئویش بیاریدا 

ک بکا. یک دوو ھفت دوای ھوەشانوەی لالی خۆیوە کار

 مریکا لکانی ئرکلۆسھ ۆکف فت لراسۆنی موسا، حئۆپ

سودان نیشتنوە. لگڵ خۆیان چندین » ئلقداریف«فۆکخانی 

ئاژانی سی ئای ئیان ھگرتبوون. ئرکی ئمریکییکان خستنگڕی 

جووەی مابووەوە  ٥٠٠وئۆپراسیۆنی شاژنی سبئـ بوو، ئیدی باقی ئ

ڕاستوخۆ ل سودانوە گوازرانوە بنکی ھزەکانی ئاسمانی ئیسائیلی 

  ل نقب.» میتف ڕامان«

کودەتای بسردا کرا و » جعفر نومیری«دوو مانگ دوای ئوە، 

دەرکرا. ئینجا ئفسرە ھواگرییکانی لیبی ڕژان نو سودان، بکو 

ۆساد ببیننوە، ک ھشتا ل خرتوم مابوونوە. بتوانن ئو ئاژانانی م

ئو س ئاژان مابوونوە ل الین لیبیکانیش دۆزرانوە، بم لدوا 

ساتدا توانیان دەرباز بن و خۆیان بگین مای ئاژانکی سی ئای ئی. 

ئمریکیکش ئوانی ل ماکی خۆی شاردەوە، پاشان لنو 

ک » دایڤد مۆالد«پایتختی کینیای بردن. » بینایرۆ«سندووقکدا برەو 

 257یک ل ئفسرە پلباکانی مۆساد بوو ل سودان، ب خشکیی

توانی ل وتک دەربچ. ڕزگارکردنی جووەکانی ئسیوپیا یکک لو 

  ئۆپراسیۆنان بوو بر لوەی ل مۆساد خاننشین بکرێ.

                                                           
257
  ب خشکیی: ب كوبدەنگی. 
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✡✡✡  

ئمریکا و ئیسائیل ل  ھاوکاری نوان وت یکگرتووەکانی

ئۆپراسیۆنکانی موسا و شاژن سبئـ تواوعیار بوو تا ڕادەی 

بونیی. بم بۆ بدبختی، ھر کمک دوای ئو ڕووداوان، گۆمزی 

ل واشنتن تقیوە: کارمندکی جوو ل کۆمگی ھواگری » پۆالرد«

تی سیخوڕی کردن بۆ ب تۆم» جۆناتان پۆالرد«ئمریکییدا ب ناوی 

ئیسائیل گیرا. حکومتی وت یکگرتووەکان زۆر سرسام و تووڕە 

ی سی ئای ئی ل الین ھاوپیمانکانیانوە دەزگبوو، ئاخر سرانی 

 ،و پیاوەتیی موو چاکو ھرباری ئق کرا، سناپاکییان دەرح

  شیان بسرەوە بکن.یسیخوڕ

ە داوای لبوردنی کرد ئو بگنامان حکوومتی ئیسائیلیش ل ناخو

دزیبوونی، گڕاندیوە وت یکگرتووەکانی ئمریکا. بم خۆ » پۆالرد«

پیوەندی ھواگری نوان واشنتن و تلئبیب زەبرکی قوڕسی 

ی »ڕافی ئیتان«دەرچوو » پۆالرد«برکوت. یککیش ل سوداکارانی 

ک ببووە برپرسی ڕکخراوی ئاژان ئفسووناویکی مۆساد بوو، 

(نووسینگی » الکام«ھواگری وەزارەتی برگری. ڕکخراوی 

پیوەندیی زانستییکان) ھر دەمودەست ھوەشایوە و پواژۆیکی 

ل واشنتن بڕوە چوو. تا ئمۆشی لگڵ » ئیتان«دادوەریش دژی 

 ر» ڕافی ئیتان«دابس تبن راوە پیوترسی گرتن، ن ل  تخاکی و

  یکگرتووەکانی ئمریکا.

✡✡✡  

ئۆپراسیۆنی ین جووە ئسیوپییکان ڕەخن ل پاشان ب توندی ل ال

موسا گیرا، چونک بووە مایی ئوەی چوار ھزار کس سریان تدا 
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» شاباتی شاڤیت«ی مۆسادیشوە، دەزگبچ. ل نو خودی 

ژی پالنی برپرسیاری کاساری و ئفسرەکانی ب توندی د

ەوە »بیتزورە«جبجکردنی ئۆپراسیۆنک بوون، ک ل الین ھۆبی 

ھۆبیکی » بیتزور«و پیاوەکانی گوتیان کوا » شاڤیت«ڕاپڕندرا. 

خراوە، ئو ئامراز و کرەستانی نبوو تا دەرەقتی پراوز

» بیتزور«ئۆپراسیۆنکی کت و زلی وەک ئوەی موسا ب. کسانی نو

ن ک سرکوتنی ئۆپراسیۆنک بۆ خودی ور ئوە ڕشت بولس

خست سلمنرەکانی ئۆپراسیۆنک دەگڕایوە. ئوەیان 

 کانی خۆیان لباشترین ئاژان کیان لسند کوان چڕوونکردەوە، ئ

  قۆناغ جۆربجۆرەکانی ئۆپراسیۆنکدا خستبوونگڕ.

گۆڕی، کی نو ڕاستیش لکییقادەم  وە بکانراسیۆنھۆی ئۆپب

ھزاران جوو گڕندرانوە وتی ئیسائیل. ھشتاش دوای کۆتاییھاتنی 

ئۆپراسیۆنکانی موسا و شاژن سبئـ، ب ھزاران جوو ل ئسیوپیا 

مابوونوە. ئوانیش دەیانویست برەو ئیسائیل کۆچ بکن، بم 

لبر ھۆکاری ئایدیۆلۆژی و دەروازەکان داخران. ئیسائیل نوەک ھر 

بھندھگرتنی زایۆنیستیان ئۆپراسیۆنکانی پی گرنگ بوون، بکو 

لبر ھۆکاری مرۆییانش؛ چونک خزانکان ب سختی لیک 

دابابوون، منداکان گیشتبوون ئیسائیل کچی دایک و باوکیان ھشتا 

مرد ب ژن... ئو لیک لوێ مابوونوە، دایباب ب منداڵ گیشتبوون، 

دابان زۆر کشی گورە و تراژیدیای کسی نایوە، وەک ئوەی 

ھندێ گنج ھر لبرئوەی نیانتوانی ب ب پشتگیری دایباب و 

کسوکار لگڵ ئو ژیان نوی ھبکن، خۆیان کوشت. نونرانی 

ی دەروبری ئاژانسی جووەکان ب ھزاران ل جووەکانیان ل کمپکان

ی پایتختدا بوکردنوە؛ ئیدی جووەکانی ئسیوپیا ھر »ئدیس ئبابا«
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دەست ب دوعا بوون بۆ ئوەی ڕۆژێ ل ڕۆژان ئوانیش برنوە وتی 

  ئیسائیل.

  ئینجا پڕجووەک پیدا بوو. 

دا، ١٩٩١شش ساڵ دوای ئۆپراسیۆنکی موسا، ل ئایاری 

دەستیپکرد. کاتکشی ل » یمانسول -سۆلۆمۆن«ئۆپراسیۆنی 

گرمی شڕی ناوخۆدا بوو، لشکری یاخیبوان دژی ڕژمی جونتای 

ملیشییا ل ھموو الیکوە ل ئدیس ئابابای پایتخت نزیک ببوونوە. 

ئۆپراسیۆنکش ل دوا ساتکانی ڕککوتنامکوە دەستی پکرد، 

دەستدارتی پیوەندییکش لنوان حکومتی ئیسائیل و 

ل دوا ڕۆژەکانی ڕووخانی ب ھۆی وت » منگستۆ«گمارۆدرای 

  یکگرتووەکانی ئمریکاوە ڕکخرا.

، »ری لوبرانی«ڕکوتنامکش لسایی سری چاالکیی نھنیکانی 

یک ل پیاوە تلیسماوییکانی ئیسائیلیوە بوو، ئو کاتی خۆی نردەی 

ی »ئیسحاق شامر«وبنان؛ لسر داوای تایبت بوو بۆ ئران و ل

سروەزیر ب ئرکک ھسا. ئیدی ب ھۆی ڕککوتنامک، ئیسائیل 

ملیۆن دۆالری ئمریکی لبرانبر کۆچی جووەکانی  ٣٥قایلبوو بی 

 بیچم نی دایمریکاش بکگرتووەکانی ئی تکدا وکاتوێ بدا، لئ

مافی پنابری سیاسییان ل » ستۆمنگی«سرەکییکانی حکومتکی 

ئمریکا پبدا. ھر لھمان کاتیشدا گیشتن لکتگیشتنک لگڵ 

 کی دیاریکراو بوانیش بۆ ماوەیئ رکردە یاخیبووەکان، کس

ئاگربست قایل بن، تا لو ماوەیدا ئیسائیلییکان ئۆپراسیۆنی 

ھر سی و شش گواستنوەی جووەکان ب ئنجام بگینن. ئمش 

  سعاتی خایاند و ئۆپراسیۆنکش سری گرت.
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ھزی برگری ئیسائیلی برپرسیاربوو ل ڕاپراندنی ئۆپراسیۆنی 

ی جگری سوپاساالر »ئامنۆن لیپکین شاھاک«ژەنڕاڵ ». سۆلۆمۆن«

سرپرشتی کردەوەکی پسپردرا. ئینجا ب فرمانی ئو، ئیسائیل 

ک بیانتوانیبای بفن" ناردە ئدیس ئبابا. ھموو ئو ئامرانی "

فۆکی خۆی خستبردەست، ھزی  ٣٠کۆمپانیای ھی ئاسمانی ئلئال 

ئاسمانیش زۆر ل فۆککانی خۆی ناردن ئوێ. دەستی گوبژری 

یش نردران ئدیس ئابابا. سوپاش  kingfisher» شالداگ«کۆماندۆی 

نی پیادە و بشک ل ب دەوری خۆی سدان سربازی زەمی

 شتر بک پنی ساوانسیوپی، ئک ئڕەچ ڕەشووتوانانی بپ

مندای گیشتبوون ئیسائیل، دیسان ڕەوانی ئوندەرێ کرانوە. ئوان 

ب نو فۆکخانکدا بوکرانوە تا ڕنونی جووەکان بکن و سواری 

جوولک  ١٤٤٠٠، فۆککانیان بکن. ل ماوەی سی و چوار سعاتدا

گیندران فۆکخانک. لوشوە ب خرایی سواری فۆککان کران و 

برەو ئیسائیل ھفین. لو کردەوەیدا پوانی نودەوتی شکندرا: 

ی کۆچبری بارکرد، بم کاتک ١٠٨٧ی ئل ئالی ئیسائیلی ٧٤٧بۆینگی 

کس. ئاخر ل  ١٠٨٨وە لفۆکخانی ئیسائیل دابزین، ژمارەیان ببو

  کاتی فینکدا منداک لدایک ببوو.

ل نیگای ئو سربازە گنج ئسیوپییان ک ل ئیسائیلوە بھانای 

براکانیانوە چووبوون، ھر سۆز و خۆشویستی لو کۆچبرانی برێ 

وتوان توندوبند و خۆگرەکانیش، ئوانی ەشو تنانت ل دەستی پر

برگی کسکی ھزی برگری ئیسائیلدا بون کوی سووریان  لبن یک

لو نوەدا بچاوی فرمسکاوییوە دەستی ئاوارەکانیان گرتبوو، سواری 

  فۆککانیان کردن.

✡✡✡  
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، ھشتا »سۆلۆمۆن«پاش زیاتر ل بیست ساڵ ل ئۆپراسیۆنی  ،ئمۆش

نھننوە زۆر ل جوو ل ئسیوپیا ماون، ھویش دراوە بۆئوەی بیا

ئیسائیل. بم لخۆگرتنی ئو ئسیوپیانی بردران نو ئیسائیل، لنو 

 نلو کر ئبزۆر جاریش ل .کی ئاسان نییدا کارکگکۆم

برفراوانی کلتوری کۆمگی ئفریقایی و ژیانی دەوتی ڕۆژئاوایی 

داوای نوێ؛ بم لبر ھۆکاری جیاگری ڕووقایمان یاخود لبر 

ناشیرینی سرکردە دینییکان بوەی ھشتاش ئسیوپییکان ب جووی 

  ڕەسن دانانن.

 ل دوا کۆپلی گۆرانی " گشتکشدا" ھاتووە:

  

  لبر مانگدا

م دەڕوانی دایکم لیاخ  

  ھۆ دایک، توخوا المچۆ! 

  خۆ ئگر ئو ب تنیا الم بمنتوە

نبھوایان پب دەتوان  

  منیش جووم.بوەی،  
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  شڕ لگڵ ئران؟، پاشبند

 

  ١٩٧٦ی تمموزی ٤فۆکخانی ئنتب، ئۆگندا، 

ل شوکی تاریک و نوتکدا، چوار فۆکی ھرکولیسی ئیسائیلی، 

بئوەی ڕاداری ئۆگندی ھستیان پبکا، ب دزی ل فۆکخانی 

»بنتودای»ئم دوورەوە، ل وان زۆر لوە. ئوە،  ٢٥٠٠ دا نیشتنمایل

ل بنکی خۆیان ل ئیسائیلوە ھفیبوون، کۆماندۆکانی "سیارەت 

ماتکال" و چند یکیکی لبژاردەی سوپایان بارکردبوو. ئاخر ھفتیک 

پشتر، تیرۆرستکانی عرەب و ئامان فۆکیکی ھی ئاسمانی 

و ناچاریان فرەنسایان ک ل تلئبیبوە بۆ پاریس دەڕۆیشت ڕفاند، 

کرد ل فۆکخانی ئنتبدا بنیشتوە. تیرۆریستکانیش ب پشتیوانی 

ئیسائیلییان ب  ٩٧» عیدی ئمین«و پارزگاری دیکتاتۆرەکی ئۆگندا 

بارمت گرتن. ئیسائیلیش بیاری ئۆپراسیۆنکی ئازایانی لناو 

  جرگی ئفریقا بۆ ڕزگارکردنی بارمتکانی دا.

یسائیلییکان چند خولکک دوای دابزین ل فۆککان ب کۆماندۆ ئ

فرماندەی ھزی » یۆنی ناتانیاھو«نو فۆکخانک وەربوون. 

"سیارەت ماتکال" سرکردایتی پیاوەکانی کرد، بۆ ھرشکردن سر 

ترمینالی فرۆکخانک، ک بارمتکانیان تدا بند کردبوون. ل گرمی 

ڕاقنا، گوللیک پکای. ئوسا » یۆنی ناتانیاھو« تقی شڕەکدا،

» تامیر پاردۆ«ئفسرکی دیکی "سیارەت ماتکال" ب ناوی کاپتن 

بسر فرماندەکی نوشتایوە، مایکی نرەرەکی کردەوە و بانگی 

 ل یاندن کاگیکانی کرد و پتزەر«درا. ئینجا » یۆنی«ھاوڕموکی ب «

می دایوە و پیگوت: "جگی ئو بگرەوە!" وە» یۆنی«جگرەکی 
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ئویش جوی فرماندەیی وەرگرت و لسر ئرکک ڕۆیشت. ھر 

چند خولکک دواتر، شڕەک کۆتایی پھات. تیرۆرستکان کوژران، 

بارمتکانیش ڕزگارکران، فۆک قوڕس ھرکولوسکان ھسان و برەو 

  ئیسائیل ھفین.

انی وا، ئوەندە دوور ل خاکی نیشتمان، ھی ئوە کردەیکی فریادڕەس

بوو ببت ئفسانیک بۆ خۆی. بم خۆ ئۆپراسیۆنک ب قوربانی 

نبوو: س ل بارمتکراوەکان ھروەک سربازک ک ئویش مالزم 

» بنیامین ناتانیاھو«ی برای سروەزیری داھاتوو »یۆنی ناتانیاھو«

دانا. » یۆنی«وتی ئیسائیل پرسی بۆ کوژران. ئینجا سرلبری دە

ئفسری پیوەندییکانی ھزی » تامیر پاردۆ«ھر ئو شویش 

ی »ناتانیاھو«"سیارەت ماتکال" ل ئۆرشلیم ل دەرکی مای ماباتی 

 .نیابگیان پی کوژرانی کوڕەکواردرابوو تا ھت نتایبو بدا؛ ئ

و بنماک پیدا بوو، ئاخر ئو لدوا دۆستایتیکی گرم لنوان ئو 

  دا بوو.»یونی«ساتکاندا لپاڵ 

ی ک تمنی ببووە پنجا و »تامیر پاردۆ«سی و پنج ساڵ دواتر، ئو 

 فت ساڵ کرایی  ڕامسادحگر داگان«و جوە.»مایی گرت 

  

✡✡✡ 

  

ل تلئبیب و ل بنمایکی بڕەچک جووی تورکی و سربی لدایک 

ۆبخشان چووبووە نو ھزی ل تمنی ھژدە سایدا خ» تامیر«بوو، ب

وتوانان، ل ئکادیمیای ئفسران دەرچوو، ل ڕاژەی یککانی پرەش

دا بوو. چوار سایش »شالداگ«ھزی کۆماندۆی سیارەت ماتکال و 
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، چووە ڕیزەکانی مۆساد و ل چندین »ئنتب«دوای ئۆپراسیۆنکی 

نی بناودا بشداری کرد و س جارانیش ختی ئاسایشی ئۆپراسیۆ

 خشراوە. لبائیلی پوەی ١٩٩٨ئیسینکۆی لرۆکی لیژنس یشدا ب

مۆساد ل ھوی سرنکوتووی خالید مشعل دەستنیشان کرا. ھر 

، ھۆبیکی مۆساد ک برپرس »نڤیۆت«دوای ئوەش کرای سرۆکی 

ری ئلکترۆنی ل وت بیانییکان. ئو ل بوو ل کۆکردنوەی زانیا

 شارەزا بوو. ل راننکردەی داھیالۆژیای نوێ و دانانی پالنی خکنت

بووە یکک ل » پاردۆ«داندرا،  ڕامسادب » داگان«شدا، کاتک ٢٠٠٢

 و. لگرەکانی ئدوادا دوو ج ی بھاتوودا، ماوەی چوار سا

دا ساکی ٢٠٠٦مۆسادی کرد؛ بم ل سرپرشتی ستافی ئۆپراسیۆنی 

وەک ژەنڕاکی سوپا لنو ھزی برگری ئیسائیلدا بسربرد، لودا 

 ت. دەگوترا لراسیۆنی تایبکان بوو بۆ ئۆپڕاکی ستافی ژەنژکارڕاو

 ندین نیازکردەی داناون. لنگی دووەمی لوبناندا پالنی چماوەی ج

دا لنو مۆساددا کار »داگان«ە تا لپاڵ یشدا دیسان بانگکرایو٢٠٠٧

ل » داگان«بکاتوە. واش چاوەڕوان دەکرا دوای تواوبوونی خولی 

٢٠٠٩ تکانی ڕامساددا ببکارە باش ت بی حکوومم کابینب ،

ک درژ کردەوە. سرسام بوو، بۆی ڕاژەکی بۆ سا »داگان«

مۆساددا دەستی لکار  کاروباری ش بم قایل نبوو، بۆی ل»پاردۆ«

کشایوە لگڵ کۆمپانیایکی داودەرماندا ڕووی ل بیزنس کرد. ئمش 

 ل خایاند. چونکری ٢٩زۆری نمبی »ناتانیاھو«دا ٢٠١٠ی نۆڤ

 روەزیر کردییانیوەری ڕامسادس وە بوو لدا وەک ٢٠١١ی داھاتوو، ئ

  سرۆکی مۆساد دەست بکار بوو.

شونپی ڕامسادەکی پشخۆی ھگرتبووەوە. » پاردۆ«ب زۆر شواز 

شڕی دەقانی پردەپۆشکراو لگڵ ئران بردەوام بوو. ل نۆڤمبر 
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دا، چندین تقینوە ل بنکی سربازی ل کناری ٢٠١١و دیسمبری 

ئیسفھان کران، ئو شونی مووشک دوورھاوژەکانی شیھابیان تدا 

ۆرانیۆم ل کانی سنترفیوگکانی جیادەکرایوە تاقی دەکرانوە، گازی ی

د. موستفا ئحمی «و دەکرای ماددەیکی ڕەق. زانایکی دیک بناوی 

ی توانستی ژرزەمینی بوو، »ناتانز«بری ەک جگری بڕو» ڕەوشن

ل کاتکدا کوژرا ک تومبلکی ل نو شقامکانی تاراندا لدەخوڕی. 

 ھاوشوەی کوشتنکانی پشوو بوو.شوازی کردەوەکش 

 ندیشی خوارد تۆکان تاوانبارکرد و سوالماردانپ ائیلی بران ئیسئ

ی چندین رانی نھنی ئدەزگبکاتوە. بۆ یکمین جاریش بوو، 

کردەوەی دژی ئامانج ئیسائیلییکان ل ئاسیادا ئنجام دان: تومبلکی 

 ژکراو لکی بووە » نیودەلھی«مینی بریندارکردنی دیپلۆماتمای

 وەش لکی ھاوشوی؛ ھکزانائیلی و خختی » تبلیسی«ئیسپایت

ی »بانکۆنگ«درا بم شکستی ھنا؛ چندین تقینوەش ل » جۆرجیا«

 شی بریندار کرد کرەککیان خودی بککند کران، یختی تایلپایت

سرییش پیالنکی ئرانی بۆ ی نھنی میدەزگڕەگزنامی ئرانی ھبوو. 

تقاندنوەی کشتیکی ئیسائیلی ک بنو نۆکندی سوسدا ڕی خۆی 

تیدەکرد، پووچڵ کردەوە. ئو شڕە دەمامکدراوەی نوان ئیسائیل و 

 وەی پۆلیس لینکۆکی کراوە. لڕببووە ش نووکران ھنیو «ئ

ی نھنی دەزگان بۆ دا پنجی تۆمتی»قاھیرە«و » بانکۆنگ«، »دەلھی

 وری جیھانیش وردەکاری ھگشت. ڕۆژنامرانی ڕاھئ

 ر ئامانجس رشکردنکانی بۆ ھرانیینسکۆخواردووەکانی ئ

  ئیسائیلیکان ل ھندەران ونا کرد.

 بارەت بس کراوەتر بوو، زانیاری وردەکاری دیک م دۆخروەھا ئھ

دا بوکرایوە. سرچاوە ئۆپراسیۆنی ئیسائیلی لنو ئران
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ڕۆژئاواییکان گوتیان؛ گوای مۆساد بنکی ئۆپراسیۆنیان ل ئازربایجان 

 و بنکانران داناون. ئر سنوورەکانی ئسوخۆ لو کوردستان و ڕاست

 رنکان بنوەی ئاژانیدانی وان بۆ ئنانی مشق و ڕاھی موەک بنک

مان سر ھران. ھیی خاکی ئو قوون وەشیان گوت، گوایرچاوە ئ

ئاژانکانی مۆساد لنو ئراندا دەستبکارن و لڕاستیشدا ئندامی 

 مان باشتر لکی موسرانییارن، ئاخر ئلقی نکخراوی موجاھیدینی خڕ

 ک لک. ژمارەیو خن باشتر دزە بکات کی مۆساد دەتوانرفسئ

 لق، بکخراوی موجاھدینی خلشیاکانی ڕائیلدا مکانی ئیسبنک نی لنھ

مشقیان پکراوە و لسر ھندێ ئۆپراسیۆنی شوە تایبتیش 

ڕاھندراون وەک ل شقامکانی ئراندا ڕووی دا، بوەی بۆسیان بۆ 

زانا ناوەکییکان دانا یان تومبلی بۆمژکراویان ل نزیک ماکانیان 

  تقاندنوە.

یاجیاوە ل یاخیبووان نزیک دەکوتنوە. ل باری دیکشدا، ب شوازی ج

چندین یاداشتی سی ئای ئی باسی ئوەیان کردووە ک ئفسرەکانی 

مۆساد لژر "ئای ساختوە" چندین نردەیان" ھناونت ڕیز. ھروەک 

ئاژانکانی سی ئای ئی دەریان خست، گوای ئیسائیلییکان میلیشیا 

ولیان بکرێ گرتون و ناردویانت ناو تیرۆرستکانی پاکستانی، جوند

ئران تا کاری تکدەران بکن. ب گورەی یاداشتی ئو ئاژانانی سی 

ئای ئی، ھروەک ئفسرە ھواگریی ئمریکییکانیان کرد، نیارتی 

موسمانی دسۆزیان دژی ئران و ب برژەوەندی دەوتی جوو 

  بکارھنا.

ودرە نودەوتیی نیگرانکان باسی ئوەیان شدا، چا٢٠١٢ل بھاری 

چاوەکانی ی ئران خریک تواو دەب و سروکرد، ک پۆژەی ناوەک

 ١٠٩لنو ئاژانسی وزەی ناوەکی نودەوتیش ڕایگیاند، ک ئران 
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کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتندراوی برھم ھناوە، ئمش بشی 

. خۆ ئگر ئیسائیل بیار بدا، دروستکردنی چوار بۆمبی ناوەکی دەکا

 وەی دەست لکان بدا، برانییۆژەی ئپ کی کوشندە لزەبر

 تیان دەبڕە ڕووپۆشکراوەکوا شئ ،نندەکانی ناوەکی بوەشبم

  شڕکی کراوە.

ب گورەی ڕۆژنامگری جیھانیش و ھندێ ل وتبژە زۆربکان، ھر  

ئگری سربازیدا نبوو. ل ئۆرشلیم و ئیسائیل ب تنیا لبردەم 

واشنتندا، سرچاوە فرمییکان ئوەیان پشتاستکردۆتوە ک ئیسائیل 

و وت یکگرتووەکانی ئمریکا بیکوە کاردەکن، بم ل خاکی 

سرەکییدا ناکۆکن: کی پویست دەکا بھر توانایک ب، ب سربازی 

کانی دەزگل شونی خۆی بوەستنن. دامو یان غیرە سربازی، ئران

ئمریکایی دەن ساتی لبار، دەب ئو کات ب ک پیتاندنی یۆرانیۆم ی 

٪، ئوەش قۆناغکی چارەنووسسازانی پرەپدانی ٨٠ئرانی بگات پلی 

 ،و ئاستیاندنی ڕادەی پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ ئگ .توانستی ناوەکیی

پلی سدی، ئم پلیش  ٩٧ت سنووری دەکرێ ب خراییش بگا

  پویست بۆ بۆمبی ناوەکی.

ھرچی خشتی ئیسائیل جیاوازە، ڕوانینکیان لسر بنمای میدانی 

 وە کوەی دۆزیوتدەستکردەکان ڕۆناوە. مۆساد ئ وەی مانگو دۆزین

ئران لگڵ کات ل شڕ و کبرکیکی شتان دای، ژمارەیکی 

وانستکانی ل ژر زەمیندا و ب قوویی ھشتا متر و گورەی ت

 و تاقیگداویستیان بۆ ئل و پلوپمو کزیاتریش دروست کردوون. ھ

 ی بگرییانواھ و زانیارییوە. ئترزەمینی گواستوونی ژنییاننھ

 وتوون، گوایق دەست مۆساد ککخراوی موجاھدینی ختی ڕیارم

دروست کردووە. لو ھۆ » فۆردۆ«نوی ل نزیک ئران توانستکی 
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 زراندنی سی دامخشکان نرانیییدا، ئکینو ی توانستو زالن تک

ھزار سنترفیوگی نویان داناوە، ک زۆر خراتر و پشکوتوتریشن 

لو ئامرانی ئستا برکارن. دەکرێ ئرانییکان لو توانستاندا 

خۆراکی پیتاندنی س رفیوگ بۆ زیاتر لوە  3.5نتنرزبکدی بی سپل

و بردەوامیش بن ل پیتاندنک تا دەگن مبستی خۆیان. ئران لو 

باوەڕەدای ک ئو ئشکوتی ڕۆژی حشرە، وەک زۆر ل بنک و 

تاقیگکانی دیک دەب برلوەی سنترفیوگیان لدابمزرێ و برلوەی 

سمانی بپارزرن، تکوپک بدرن. "کاتکیش ئوان دژی لدانکی ھزی ئا

دەگن قۆناغ کوشندەکی پیتاندن،" وەک نردەیکی ئیسائیل ب ھاوتا 

 نوان دەگو کات ئکار دەترازێ. ئوا کار لی گوت؛ "ئکمریکاییئ

قۆناغی پارزبندی، ک ھیچ بۆمبک ناتوان پۆژەکیان تکوپک بدا. 

  دا ھاتووە."٢٠١٢ربوون ل بھاری کاتی دەستبکا

واشتنتۆن بوای نھاتبوو دەیویست ھمتکی سزادانی قوڕس 

 ل .نران بوەستبوو، سزاکان ئوە نائیلیش باوەڕی بئیس .نپبس

و سروەزیر » ئۆباما«دا، سرۆک ٢٠١٢کۆبوونوەی لوتکی بھاری 

ییکی نوان ھردوو پسنی ھاوپیمان ستراتیژ» بنیامین ناتانیاھو«

وتکیان دا، بم لسر ڕگی برەنگاربوونوەی پۆژەی ناوەکی 

ئران ڕکنکوتن. ھشتاش ڕاپۆرتکانی مۆساد ھر ئاماژە بوە دەکن 

ک ئران بباکان ب دوای ھز و دەستی ناوەکییوەی. لھمان 

لناوبردنی سرتاسری ل کاتیشدا، سرکردە ئرانییکان، بباکان گفی 

ئیسائیل دەکن. ئو بیرۆک مترسیدار و توندڕۆیی ئرانی ناوەکی بۆ 

ئیسائیل جیھانیش ڕایدەگین، ھروەک ئوە وای ک ئیسائیلییکان 

قس بناوبانگکی تلمودیان ببیربنتوە: "ئگر یکک بت بتکوژێ، 

  بکوژە." لج خۆت ھس و یکمجار تۆ ئو



610 
 

 روەک چۆن لھ .نیایستی کردەوە، دیسان تائیل ھ١٩٤٨ئیس  ل

 ی دروستکردنی خۆی و لش  ١٩٦٧سانگی شج ر لوارەی بئ ل

ڕۆژە، دیسان ئیسائیل ڕووبڕووی چارەنووسسازترین بیاری 

  ھبوونی بۆتوە. 



611 
 

  

  

ی وەرگژیاننام ک لردند سچ  

  

  گوندی گرت ١٩٦٨ل ل تی لکایری بای دەڤی ڕوستدۆ ک ل

  دایک بووە.

  غدا وەرگرتووە.١٩٨٨لزانکۆی ب قانون ل کالۆریۆسی ل دا ب 

  ٢٠١٢ەوە تا ١٩٩٧ل  (ریتانیاندا و بھۆ) ورووپائاوارەی ئ

 بووە.

  ندی و ئینگلیزیرەبی، ھۆکانی عپاڵ زمانی زگماکیدا؛ زمانل

.دەزان 

  ی ١٩٨٦لوستا ەوە ھ١٢نووسینی داوە. تا ئ  بی لکت

زمانکانی ھۆندی و ئینگلیزییوە وەرگاون. دەیان وتار و 

  لکۆینوەی قانونی و سیاسیشی بو کردوونتوە.
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