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 آی پشه
 

 تیرۆریزم  دابیت آه هڕ و باوه ر له گرم گه قت نه چت ناهه آاردت، پده ۆ زۆر بهم ی تیرۆریزم ئه  ووشه هچونك
  آك به الی یه  له ی آه وه ئه.  بووه  هه میشه  تیرۆریزم هه توانین بین آه استیدا، دهڕ له. آی نویه یه دیارده

زایی  هڕآی نا یه وه  بزوتنه موو جۆره هه.  زگارییهڕگای ڕری  هنگاو آكی تر جه الی یه نرت له تیرۆریست داده
ورات  آانی ته چیرۆآه. نرن كخراوی تیرۆریستی دادهڕ  نگن، به جه  دژیان ده وان له  ئه ، آه وه آانییه یاره ن نه الیه له

آی نوێ و  یه رآرده  سه ه آ ، آاتكیش ئاشكرا بووه باتیان آردووه زگاری خهڕ بۆ  آات آه آان ده آه باسی جوله
ی  سه و آه استیدا ئهڕ  م له به.  تیرۆریست بت واته-ر نگاوه  جه هیوا بوون آه س به یدان، زۆر آه  مه هز هاتۆته به
  .  پیاوی ئاشتی بووه  هاتووه آه
ی  رچاوه دوای سه بهر  گه.  هشتووه  جنه١آانی وراتییه  ته مینه رزه رگیز سه ری تیرۆریزم هه  سبه وه داخه به

م و  نگی جیھانی دووه آانی دوای جه واره  بۆ ئاسه وه نه مانبه كان دهڕ وا توله ین ئهڕ تیرۆریزمی نودا بگه
   له وه ناوی ئازادییه  به ی آه وانه ره آالآه م یه  بچوك به و چاالآییه  ئه وه و آاته له. تی ئیسرائیل وه زراندنی ده دامه
موویان  ین هه ر نه  زۆریان گه ره ی هه زۆربه. دران آۆنترۆی میدیاآانیان آرد نجام ده  جیھاندا ئهری رتاسه سه

ردا  مبه  ی سپته١١  ی آرد، له ره آه ب آۆدان چه تیرۆریزم به. موویان ترسناك بوون خوناوی بوون؛ هه
  .مریكا ی ئه رگه  بۆردومانكردنی ناوجه یشت به واوی پگه ته به
و  وای من ئه ب به. نوسم  ده وه آی باش گومانه یه ادهڕ  ر به مبه ی سپته١١رواری  ندك هۆ من به ر هه به هل

  زوی خۆته ، ئاره" ٩ /١١"  "ر مبه می سپته  هه١١ "  به هرگب  جه ساته و آاره ئه" ناونانی" بۆ   دانراوه ی آه یه زاراوه
و  ی ئه رانه  ورانكه وه یشهڕ  موو ترس و تۆقاندن و سروشتی له وی ههوا  ته   ناتوانت به- نیت چی ناوی ده

آی  یه به زره آی جیھان جه  یه هزی ژماره وره وداودا گهڕك  یه نھا له ته. ویداڕاستیدا ڕ   له خۆ آه  بگرته ساته رگه مه
. بوو ست ده ی ده نجه ر په هد قه یان به  ژماره ستی تاقمك تیرۆریستی خۆآوژ آه ر ده سه ی خوارد لهگورچكب

م زۆر  ، به مریكاوه پشت بئاگایی ئه ن له ها هۆی جیاجیا هه نده  چه  آه یانه وه ی ئهكانكی زۆر مشتوم خه
  ر به ك هه نه.  بۆدانراو بوو خشه باشی نه ربازی به آی سه ستدرژییه  ده وه  ئه نن آه دا ده استییهڕو  میان دان به آه

نجام  ئه  به وه آانه خشه  خوبه ن پیاوه الیه  له وه یشه ایهی گوڕ وپه كو به ژرابوو بهڕی چاك پالنی بۆ داآ یه شوه
  .الماری داهاتو بن دژی په ده آانمان باشتر ئاماده رگرییه ین به  بكه استییهڕو  رك به تا زووتر ده هه. ندرا یه گه

وتوو  رآه ی دژی تیرۆردا سهڕ  شه  له  ئمه ین آه آه  ده وه  بهڕ ن و باوهگری آان ده واه  هه  گوێ له  ئمه زۆر له
 دا، ئۆتۆمۆبلكی بچوك و ڤانك ٢٠٠٢ری   ی ئۆآتۆبه١٢  له. وتوو نابین رآه  سهخر نهم   به-بین ده

  خشه  نه وه اییهی ئاگڕ وپه آان به تیرۆریسته. ی پشودانی بالیدا گهڕ دو سیان آوشت له  آه١٨٠ژآرابوون و بۆمب
  آانمان له تیرۆره  دژه هزه. خۆ وینه آه  ده  ئمه وه دوای ئه... ن ده نجامیشیان ده نن و ئه آان داده ساته رگه بۆ مه

و  ڵ ئه گه له. ون آه وان خۆده ویدا ئهڕ  آه ی آشه وه  دوای ئه آان وان، واته وه ره ك ئاگرآوژنه باشترین باردا وه
و  ن بۆ ئه آه رجی ده آان خه ته  حكومه ی آه یه موو پاره و هه و ئه ستدایه رده  به  له ی آه ربازییه سه  موو هزه هه
 .مدا آه ی بیستویه ده  سه  ژیان له شك له  به  به بووه. تی  جی خۆیه ر له ، تیرۆریزم هه سته به مه
ر   سه گاته  ده  بۆ تیرۆریزمی جیھانی، آه گشتگیردا وهو  نه الیه مه یشتنكی هه دوای تگه  به م آتبه آاتكدا ئه له

م   ئه گومانی تدا نییه. شكت آاندا داده ستینی و ئیسرائیلیه له الی ملمالنی فه توندی به آان به ته  تایبه نمونه
ر خای  هآی زۆر، ه یه ادهڕتا ئستاش، تا ۆی جیھان داناو ههم رای بۆ تیرۆریزمی ئه  گه  بوو آه ملمالنیه

                                                 
  1  Bible  :آتئی ال  له  آهنۆ آیش ، به شه  دوو بهزۆری پیب چونكه.   ناسراوهلینجی ئ  به  آهێ نویش و به ورات ناسراوه  ته  به مه  
 ۆ بی گشتیآ هی ك زاراوه  وه ناوهآاره  بهی   Bibleر    ههۆینا خ  ده، ناوهآاره وراتم به  من ته نهۆ آیش  بهیست به ر مه  نوسهدا رهل

  .]و[ِررگ وه.  آه شه ردوو به هه



 

  ومداوه شدا، هه وانی دیكه آو له ر وه دا، هه م ملمالنیه سفكردنی ئه  وه له.  گرنگیپدانی تیرۆریزمی جیھانییه
  .آیان نگرتنی هیچ الیه ب تاوانبارآردن یان الیه وو، بهڕ  مه  بخه آه ردوو دیوی آشه هه

،  وه آانه ته ن حكومه الیه  له وه ندنه سه آانی تۆه وه و آاردانهآان   تیرۆریستییه  آاره م آه  نیشانبده وه هیوادارم ئه
وبدات یان ڕ  وه نجامی آاری تیرۆریستییه  ئه توندوتیژی چ له. ن آه ی تر ئاۆز ده نده وه  ئه آه آییه  ناوه نھا آشه ته
ر  بت هه ری ده وه ت و تووشی آورهآش  ئازارده میشه  هه ی آه وه ، ئه وه ته ی حكومه وه ندنه سه نجامی تۆه  ئه له
مرن ؛  آان ده  بتاوانه قوربانییه. آات  ده وامبوونی ملمالنكه رده تی به نھا خزمه توندوتیژی ته.  یه آه  ئاساییه كه خه
ڵ  گه ركی آۆتایی له سه  یان چاره وه یان هیچ ئاشتبوونه آه م مردنه مرن؛ به ش ده آه رانی توندوتیژییه نجامده ئه

    . آاولكاری  له خۆی ناهنت بجگه
  ر له ی تیرۆریزمی نوێ هه قینه استهڕم سروشتی  آه زده دا، حه  ووردی شیكارآراوه  به م مژووه  درژایی ئه له
م  ده امدهنج  ئه وه  هنانه گه  به  به م آاره من ئه. وتوین بپشكنم ۆ تیكهم  ئه ی آه یه شه نگه و ته  تا ئه وه یه چه بنه
كی  ر ژیانی خه سه  له بووه ری هه  آاریگه است و دروست آهڕرهاتی  سه  چیرۆك و به- ر شونكدا بكرت هه له
ر  سه گرن به ستده ر ده فنهڕ تاقمك  وت آه رآه  ده وه ك ئه نھا وه تادا ته ره سه تیرۆریزم له. قیقی  و هه قینه استهڕ
.  قۆناغی آامی یشته مدا گه آه ی بیستویه ده  سه م له ن، بهربب تی خۆیان ده یهزا هڕی نا وه آدا بۆ ئه یه ۆآهف

و   آن؟ ئه و تیرۆریستانه وابت ئه آه. ، ئستا ترسناآترین دوژمنمانن نراوه یه اگهڕك پمان  آان، وه تیرۆریسته
 آشت؟ بۆچی ده)  نده ریخوازی ئیرلهسوپای آۆما) IRA فی سره نت؟ آ مه یه گه الی تۆ چی ده  آن؟ له كانه خه

ETA  (كخراوی حهڕآات؟ چۆن  خۆیی ده ربه داوای سه) ئیتا كۆتایی ده رده به ماس بهت آه وامی و بسه توان  
  ؟ وه قاندنه ازی بكات بۆ خۆتهڕآان  خۆآوژه

  كخراوهڕكھاتنی آان و هۆآاری پشت پ تی تیرۆریسته  ژیانی تایبه وانتهڕ ها ده روه  هه م آتبه ئه
   ئستا تیداین له نگنت آه سه ده  هه و باره  ئه م آتبه آی ساناو ساآار، ئه یه شوه به. آان تیرۆریستییه

  .ۆژداڕ  پاشه  له وه بینه  ده  ترسناآه شه هڕ م هه ووی ئهڕ ووبهڕ و چۆن  وه  تیرۆریزمی جیھانییه ندیدا به یوه په
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 

   مژووی تیرۆریزمی نوی جیھانی.١  
      

 
 

   ن نییه س بالیه ، آه س بگوناه نییه ۆدا، آهم  جیھانی ئه له
ڵ  گه  یان له آانه وساوه ڵ چه گه سك یان له موو آه هه
وا   ئه ت نییه  سیاسه زی له  حه ی آه وه ئه. آان ره وسنه چه
سلیمی واقیعی   ته ه، وات ئستا بووه پاوی سلیمی باری داسه ته

 .آان ره وسنه  چه واآان و هزه هرمان  فه چینه
 ش،                                       به جۆرج حه

    ی ره ی به رآرده سه
     ستین له زگاری فهڕمیللی بۆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

شدا مرۆڤ  وه ڵ ئه گه له. الآی مرۆڤ ی آه و پاشماوهتی  ینه تی و مه هامه  نه  لواولون لهڕ آانی شه ره  به ۆآهم ئه
درژایی  رچۆنك بت ، به هه.  ر خۆی هناوه سه  خۆی به  آه رگرتووه  وه و آاولكارییانه ندی له م په زۆر آه

  ان بووهآكی ترو هواش هواش جیھ  بۆ یه وه ته  گوزراوه وه  وتكه  یان له وه ژمكهڕ  ، هز له ده ها سه نده چه
ومان،  مدا قه ی بیسته ده تای سه ره  سه  له ی آه نگانه و جه آو ئه آان، وه  جیھانیه نگه جه. قامگیرتر  شونكی سه به
،  وه مبۆته قلیدی آه ی تهڕ  شه  آاتكدا آه ئستاش له. وتن لوپۆ آه په آی ناوآی له ی چه وه  ناوه  هاتنه مویان به هه
آان  آات و الشه آوژت و ئیفلیجیان ده ك ده مرۆڤ هشتا خه.  زیادبووندایه جیھانی لهی تیرۆریزمی  شه هڕ هه
.  دایه  ئۆبای ئمه هاتوو، ئستاش گوناهی تیرۆریزمی نوێ له ژمارنه  هه ری له بیانوی هۆآارو پانه شونت به ده
، تیرۆریزم  وه باتی ئه له. نجام نادرت نگدا ئه جهآانی  ره  به  له وه قلیدییه نگی ته ی جه وانه  پچه نگی تیرۆر به جه
   له ی آه و شتانه موو ئه  هه ی تیرۆر له شه هڕ  هه  آه یه وه ر ئه به ر له ؛ هه آانماندایه نو ماه ، له آانمانه قامه ر شه سه له
آی   بۆمبایه ن به آه  ده ۆآهآان ف ئستا تیرۆریسته.  ترو ترسناآتره وره  گه وه ته نگارمان بووه ره ابوردودا بهڕ

هنن بۆ آوشتن و  آارده آان به وه ره قنه  خۆته آان و مرۆڤه زراوه ك بۆ ورانكردنی بیناو دامه زیره
ی  باره  له یی باشیان بنیات ناوه آان زانیاری و آارامه ش، تیرۆریسته وانه زیاد له. آان لوشیتكردنی بتاوانه شه
آان  باخه ره  قه ره  هه ره نته ر سه سه الماری ناوآی، آیمیاوی و بیۆلۆجییان له ی په شه هڕ و، هه هو  نوكانه  ئاۆزه آه چه

  .گر نه ركی حاشاهه گه  ئه  به آردووه
" تیرۆریست"ی   ووشه وت؟ ئایا ئمه آان چییان ده  تیرۆریستییه ادیكاهڕ  كخراوهڕ؟  وابت تیرۆریست چییه آه

مان  ر هه گه ، ئایا ئه ر وایه گه ؟ ئه یه یان هه رانه  نیازكی ئازارده هنین آه آارده  به و آارانه موو ئه سفكردنی هه بۆ وه
  ی آه وانه  ئایا ئه یانژمرین ؟  وه واندا ده ڵ ئه گه  له ن ئمه نجامیان بده آان ئه ره رآوتكه  سه ته  حكومه و آارانه ئه
و   به  آه وه ینه آه یان جوداده وانه چی له ن به آه آان ده تییه یه سیاسی و آۆمه  هڕبات بۆ ئاوگۆ ن و خه وساوه چه

  موو آاره  هه نده رچه ؟ هه مان بۆداناوه" آان  تیرۆریستییه  تاوانكارییه آاره" ی   زاراوه  ئمه ستن آه ده  هه آارانه
ی " تیرۆریست" آاركی   آاركی توندوتیژی به آهدات   ده وه رئه سه یار لهم آ ب آان دزون، به تیرۆریستییه

  م بدرت؟ ه قه له
  آه زۆرجار هۆآاره. ی وه  هۆی دروستبوون و مانه ته  بووه یه ك هه ر گروپكی تیرۆریستی بگریت هۆیه هه
آان   تیرۆریستییه ی آاره هآاتكدا زۆرب له. بت وام ده رده و به وه  خواره ك دته یه وه ند نه  تا چه  آه هزه  به نده وه ئه
  یشتن له بۆ تگه. ك نین ك یه آانی تیرۆر وه موو شوه م هه ن، به آه  ده وه هی ی توندوتیژی په مان شوه هه

 تیرۆر خۆی چۆن   آه وه ینه وونی بكهڕآانی تیرۆریزم بپشكنین و  ییه  بنچینه بت میكانیزمه  ده تیرۆریزم ئمه
آردنی  س بگرین بۆ پراآتیزه موو آه گری هه  مافی پاساو هه ز لهڕ  موومان پویسته  هه مهئ. آرت  ده پراآتیزه

 آاتك  توانرت بوترت آه ده. دا وه وساندنه  دیكتاتۆری و چه  به وه ووبوونهڕ ووبهڕ  خواستی سیاسی خۆیان له
میدا  رده به  له گا آهڕ  داخرا ، تاآهگاآانی لڕموو  نوسی خۆی هه باتیدا بۆ دیاریكردنی چاره  خه مرۆڤ له

  .  تیرۆریزمه وه منته ده
 

  ی آه ره و پانه ی مرۆیی، ئه سابخانه  و قه ندانهڕی د هۆی آوشتوب آاتك آاركی توندوتیژی تیرۆریستی بووه
  روشانه سپاوی ده قووڵ و چهكی ڕ  باوه یه وانه نجامبدات له  ئه یه حشییانه  وه و آاره  ئه ی والكردووه آه تیرۆریسته
آانی  ربازه ھاتن سه  میسر هه آان له وراتدا، آاتك ئیسرائیلییه  ته له. ستھنانی ئامانجكی پیرۆز ده بت بۆ به

  ربازه  سه ریاآه ودا ده  له ش، آه آه ریای سورو تا ناو ئاوه ر ئاوی ده  بوون تا سه وه شونیانه ون به فیرعه
 -  بوو ندانهڕآان آاركی د م بۆ میسرییه  بوو، به آان موعجیزه  بۆ ئیسرائیلیه مه ئه. لوشی هآانی ه میسرییه

س  رگیز نابت آه  هه ئوه" آردن،   ئامۆژگاری ده نجامدرابوو آه  ئه وه ردگار خۆیه روه ن په الیه آارك بوو له
  آك له م یه دیاربت به وی پوه هڕتوندمك  چت آه  پده ك نمونه ند وه آارهنانی خوداوه به." بكوژن
ر  سه  له الدانه رده است و پهڕرخستنی سروشتی   ده مینه رزه م سه ری آاتیی ئه وه ی بونه آانی ئمه آشه
آی  رییه آان هزو آاریگه تیرۆریسته. ژی كی ده یی خه هڕر ترس و تو سه تیرۆریزم له. آانی تیرۆریزم ترسییه مه



 

ی  شه آی سروشتی و گه یه  دیارده ن به آه  ده ییه هڕو ترس و تو وت آاتك ئه آه ست ده ده ریان وه هد به ادهڕ له
ر  ك هه موومان نه  هه  آه و  پویستی ژیانه  زۆر گرنگه وه ر ئه به له.  وه آارهنانی توندوتیژییه گای بهڕ  ن له ده پده
توانین   ده و آاته نھا ئه ته.  وه ینه بده آانیش هه تیرۆریستهی  كو دۆسییه ین، به  سروشتی تیرۆریزم بگه له
ی  شه هڕ ی هه وه شاندنه وه یی و هه هڕاماینی ترس و توڕین بۆ آۆنترۆكردنی توندوتیژی ،  آبخه آانمان یه وه هه

 .تیرۆر
 

   آه خت بووه الم سه  له میشه هم ه ، به راندووه  تیرۆردا گوزه نگی دژه  جه ی ژیانم له من زۆربه: ر تبینی نوسه
   آاتكدا له  له یارم داوه، منیش تبینی و ب كه و خه موو ئه آو هه وه. م بت تی بگه م یان هیچ نه سفی بكه وه
گای ڕ   له ر گروپكی تیرۆریستی آه بووی هه آه ه  مژووی آه یشتن له تگه. تی بئاگابووم هڕ استی بنهڕندك  هه
 ملمالنی نوان ئیسرائیلی و  ، له بۆ نمونه.  كه ی خه ی زۆربه  آشه  ناسراوه وه ته النی تایبهك ملم یه
و  یشتنی ئه ر تگه سه  له یه ری هه ، آاریگه١٩٤٨ابوردویان، پش ڕ مژووی  یشتن له آاندا تگه ستینیه له فه
 بۆ  وه من هیچ پۆزشك ناهنمه.   ئاراوه ته هاتۆ زراندنی ئیسرائیلی نووه هۆی دامه  به ی آه رجه لومه هه
گندیش له ساده آان ئاوا به وداوهڕی  وه انهم ئه آان ناخۆم، به رواره ر به سه و ساآاری، سو تی  و باسانهچۆن 

  .مات ده ر هه سه ی له رده و په وه آاته وون دهڕآی تیرۆریستی  دروستبوونی ملمالنیه
   

  ونه و خه  ئه- س و به یه آانه آی جوله نھا نزایه  ته مه س ئه الی زۆر آه"  بین لیم ده  ئۆرشه هسای داهاتوو ل "  
   ؛ له آان پشتقایم آراوه  ئاینییه رمایشه  فه رتوبویدا به و په  آاولگاآانی تاراوگه  له هایه  ساه ی آه فسوناوییه ئه

آاندا  هراوی نازییه  ژووری گازی ژه ؛ له رآراوه سه قی له ته مه آاندا ده آانی شاره ژارنشینه  هه ناره و آه گۆشه
نو دی  ش له یمانه و په یمانی پدرابوو، ئه زایۆن په.  سای خایاند٢٠٠٠ی خودا  آه رمایشه فه.   آپكراوه
  . وه  زیندویی مایه آانی جیھاندا به آه جوله
ی  ی درینه) هالل الخیب(پیت   ی به وانه ی آهۆژئاواڕ قوژبنی خواروی  تی نوی ئیسرائیل آه وه ده

شی  و ناوه ، ئه ستین بووه له ۆژان ناوی فهڕ  ۆژك لهڕ   آه وه گرته  ده مینه رزه و سه شكی چاآی ئه  به داگیرآردووه
 . Philistines آان وتن فیلیستینییه  پیان ده ی زوو لنرا آه نارنشینانه و آه جبوونی ئه  دوای نیشته له

پ ز ُمی  هه ی دوازده ده ری سه وروبه  ده  له  داتاشراون آه وه  جیاوازانه وه ته و نه ستین له له آانی ئیسرائیل و فه ناوه
  و خاآه  ئه دابوون آه هڕ و باوه آان، یان هۆزی ئیسرائیل، له آه جوله.  یه و ناوچه  ئه ته دا هاتونه) پش زاین(

 بوون و  یدهڕ سی یۆنانی بوون، گه ن ئه لكی خاوه  گه آانیش، آه فیلیستینیه. ونخشی یان پی به آه نده خوداوه
نعان ناسرابوو،   آه ستین بت به له ی ناوی ئیسرائیل یان فه وه  پش ئه آه ناوچه. انڕ گه دوای نیشتمانكدا ده به
لفو بی هداریان   ئه آان بوون آه یهنعانی ر آه هه.  ژیا وناآبیری تدا دهڕنگ و  رهه ن فه آی خاوه یه وه ته نه
  .ۆژئاواڕی هماآانی نوسینی   بناغه نجامدا بوو به  ئه راو لهڕ گۆ وه آانه ن یۆنانییه الیه ش له وه پداو دوای ئه شه گه

رهناو  آان ده ستی فیلیستینییه  ده یان له مینه رزه و سه آان آۆنترۆی ئه آه  ساڵ پ ز جوله١٠٠٠ی  نزیكه
رستگا بۆ  م په آه  دروستكردنی یه یان به آه ی ئاینه  بنكه لیمدا، آردیان به ر ئۆرشه سه ستیانگرت به ده

ش بوو بۆ دوو  دا دابه و آاته  ساڵ پ ز له٩٠٠ی   فراوانبوون تا نزیكه وام بوو له رده  به آه وته. یان آه نده خواوه
ر  ها سوپای داگیرآه نده  چه وه و آاته له.  باشور  له ه باآورو شانشینی جود شانشین ؛ شانشینی ئیسرائیل له

آان و  ن بابلییه الیه  له رمه و هه دوای داگیرآرانی ئه.  وه آفی خۆیانهڕ ژر  یان خستۆته آه ردوو شانشینه هه
  له. آان هاتن ۆمانهڕش  وه دوای ئه.  وه  بوژایه آه خۆی جوله ربه آی سه ، شانشینییه وه آانه آان و یۆنانییه فارسه
ۆمانی ڕی ئیمپراتۆریای  ن زۆربه الیه  له ی آه و ئاینه دایك بوو، ئه ت له سیحییه  مه شدا بوو آه و آاته ری ئه وروبه ده

ش بۆ  نده وه آان گرنگ بوو ئه آه  بۆ جوله نده ستین چه له  فه م جۆره آرا، به وی لده هی  په وه ته خۆرهه
 mappi a ی خشه  جیھاندا، نه سیحی له ی مه خشه استیدا آۆنترین نهڕ له. یداآرد آان گرنگی په سیحییه مه



 

mondi زراوه  له ، آهرفۆردی ئینگلیزی پارقی جیھانی ناسراو   چه لیمی به وونی ئۆرشهڕ  ، به  شاری ه
 . نیشانداوه

 Bar  بار آۆخبا  به دا آه شهڕ شۆو ین لهڕ اپهڕآان  ۆمانهڕ دژی  آان له آه  ی زاینیدا جوله١٣٢ری  وروبه  ده له
Kokhba وه ندانهڕآان تووشی د آه ، جوله ناسراوهك  ترین شكشكان بوون، آاتنیو  آان زیاتر له ۆمانهڕی ت 

،  وه ته بس خشه ر نه سه واوی له ته  به  جودییه یاریدا آههادریانی ئیمپراتۆر ب. توعام آردن ملیۆنیان ل قه
ر  سه یڤدی تدا له  ده ی آه و شاره ئه. ر چوار قوژبنی دنیادا بپرژنت  هه  به زه گه هڕو  ی ئه وهی پاشما وه رله به
ناوی . بوو  هه وه آه  جوله ندییان به یوه  په  پاآسازی آرا آه و سیمایانه موو ئه  هه واوی له ته رش دانیشتبوو به عه

 داتاشرابوو  وه ناوی دوژمنی درینی ئیسرائیله  له ، آه  Syria Palestina ستینا له را بۆ سوریا پهڕ گۆ جودییه
.  وه ری زمانی ئینگلیزییه هۆی آاریگه ستین به له ا بۆ فهڕردا گۆ رانبه  به ش له مه ئه. آانن وانیش فیلیستینییه  ئه آه

داو ئاینكی  آه ر ناوچه سه ستیانگرت به آان ده به ره ، عه وه ست بته  زیاتر خه آه هڕی قو وه ش، بۆ ئه وه دوای ئه
  . ویش ئیسالمه  ئه ڵ خۆیان هنا آه گه نویشیان له

ندی بازرگان بوون  مه وه آی ده گایه  آۆمه ، آه دایكبووه  له آكه  مه  ی زاینیدا له٥٧٠ری سای  وروبه  ده د له ممه موحه
ی  آكه   شاری مه ی آه و شتانه آك له یه. ج بوون آان نیشته  بازرگانییه گای هاتوچۆی آاروانهڕر  سه و له
 خای   و بوو به وه خواره وتۆته  آه وه  ئاسمانه  له  بوو آه یه وره  گه شه هڕ  رده و به اآش آردبوو ئهرنج سه
و  یش، ئه آانی هۆزی قوره ندامه  ئه آك بوو له د خۆی یه ممه موحه.  گرنگی ئاینی ئیسالم ره ستن و هه قبه چه

نی  مه  ته د له ممه موحه. دا آكه ر شاری بازرگانی مه سه ستیان گرتبوو به پش ده وه ك له یه ده ی سه  نزیكه هی آ هۆزه
  یانبینی دانیشتبو له  ده ره وروبه و ده آانی ئه ر گرده  سه نیایی پخۆش بوو، زۆر جار له ییدا ته وره گه

دی  ممه نومایی موحهڕوت و  رآه میدا ده رده به  له رائیلی فریشته جوب دا بوو آه لره. آی قوودا بوو  یه وه بیرآردنه
  آرد ٢) الله(آانی خودا  رمایشه وازی بۆ فه م جار بانگه آه آاتك بۆ یه.  وه دوایدا بیته ت به رچی ده  هه آرد آه

.  ناسرا دینه  مه  دواتر به ت آه بب و بیابانه ی مرگكی نو ئه اند و ناچاریان آرد ئاوارهڕ ریانپه  ده آكه  مه له
ش  وانه ئه)"  الله(آانی خودا  رمایشه  فه نت به یه گه سلیم بوون ده دان یان ته وه سته ده خۆبه"ی ئیسالم واتای  ووشه
ودا ن خ الیه د مرۆڤك بوو له ممه  بزانیت موحه  آه زۆر گرنگه. ن موسومان  پیان ده یه هه)  الله ( یان بهڕ  باوه آه
( لیم   ئۆرشه و ئاسمان له ره یدا به آه شته  گه رگی له  مه ر له د به ممه موحه. ری یامبه  په  ببته بژررابوو آه  هه وه)  الله(

ردك دانا  ر به  سه و قاچی له وه سته  به وه یه آه  دیواره   به٣ی آه ی بۆراقه شمه هڕآی آورت الیداو  یه بۆماوه) قودس
  م شار له  سھه  شاری قودسی آرد به وداوهڕم  ئه. الحرم الشریف Temple Mount ونت تمپ ما له

آان پیرۆزی  الی موسومانه ش له نده وه آان پیرۆز بوو ئه سیحیه و مه آه الی جوله  له نده  چه م شاره پیرۆزیدا، ئه
  .یداآرد په
  شك له ك به  وه وه آانه آفی تورآهڕ ژر  وته  آه هآ  ناوچه ش آه وه آاندا و دوای ئه رسته ڵ هاتنی خاچپه گه له

وایی  هرمان فه. شویدا نوقوم بوو ردانی و په  پاشاگه ی تر له نده وه  ئه رمه م هه ئیمپراتۆریای عوسمانی، ئه
. دا و وته  ئهر سه ستیانگرت به دا ده١٩١٧ سای  آان له ریتانییه  آۆتاییدا، به ی خایاند تا له ده آان چوار سه تورآه

تی ئیسرائیل و  وه ر ده سه  له  ، قسهڕلفۆ یاندنی به اگهڕدوای  ر دوا به آی آورت و هه یه ماوه ش به وه دوای ئه
  .دا ری هه  سه آه نیشتمانك بۆ جوله

دا   دورودرژه اوهو م  له چونكه. آام بوو بوو آان نابه آه ونی جوله م خه به. نجامدا نزاآان گیرابوون ئه وابت له آه
بوو بۆ   نه وه ته  چیتر نیشتمانكی ب نه مینه رزه و سه ئه.  داگیرآرابوو و وته بوون ئه وێ نه وان له  ئه آه

                                                 
 مان، و چ نا موسومان چ موسورئاوا،ۆ خ س له  آهرۆ زم  بهت،ن هی گه  واتا دهك هی)  الله( خوداو  مه ئیال  له زانم آه  من ده ارهید  2
ر  ت هه برد گه بم آه انهِررگ  وهی وه  ئهۆ بشی منت،نه دهیآار  بهAllah   بهۆیك خ  و وهتِررناگ  وه هی و ووشه  ئهسالمدای ئیباس له
  .]و. [ ناوهآاره م به مان ووشه هر ه آو نوسه وه
.   ناسراوهراقۆ ب  به كردووه پی شته و گه  ئهر مبه غه پ  آهی خهو وو  ئهماناندا موسوون  لهم  به ناوهآاره  بهیسپ  ئهی ر ووشه نوسه  3
  .]و[



 

آان گویان  آه شدا جوله وه ڵ ئه گه له. وێ بوون ر له آان هشتا هه ستینییه له  فه چونكه. آی ب نیشتمان یه وه ته نه
نھا و   خوا ته ی آه مینه رزه و سه ، ئه)  مینی ئیسرائیل رزه سه) Ererr Yisrael ووتیان. مبوونوا رده دا و به پنه
شدا  وه ڵ ئه گه له. تیاندا وایه ته ی ئاینی نه ژر سایه  له وه دایك بته نوێ له رله بت سه وان، ده تی به خشیویه نھا به ته
  بت آه ر پاپشتكی سیاسیت نه گه م بھنت ئه رهه  هیچ شتك بهنھا ناتوانت ته  به یه ی جیھان ههڕ رچی باوه هه
تی  ن حكومه الیه ر له ك هه باشی دابینكرابوو ، نه ش به پشتهًو پاڵ ئه. استیڕت بۆ ڕآانت بۆ بگۆ ونه خه
ی   دوورودرژه موو ماوه و هه آان له آه چت جوله پده.  وه آانیشه مریكییه ن ئه الیه كو له ، به وه ریتانییه به

تی لكجودادا  ها جۆر حكومه نده می چه ژر سیسته ها وت و له نده  چه زمونی سیاسی باشیان له یاندا ئه تاراوگه
ستین،  له  فه ستھنا له ده آان خاآی زیاتریان وه آاندا ئیسرائیلییه ه١٩٣٠تای سانی  ره  سه له. ست هنابت ده به
ینی وی آ ب و زه ره ی عه وی فرۆشتنه م زه ئه. یآ مریكا ده ریتانیاو ئه آانی به آه ی جوله ه پار یان به وییانه و زه ئه

شدا  وه نجامی ئه ئه له. دا والنه بی بخانه ره  دروستكردنی چینك عه بوو له رچاوی هه آی به رییه  آاریگه یه آه جوله
و  الی ئه دوای آاردا، یان له آان به  شاره نه  بكهووڕآان ناچار بوون الدكان جبھن و   جوتیاره لك له گه

  وی فرۆشتن به ی زه  ژماره وه شه وه هۆی ئه به. آان بوون نییه مه  ترشه نی باخی میوه  خاوه ن آه  آار بكه آانه جوله
ی  وه بوو بۆ ئه  هه ایهرم  سه  پویستییان به  آه وه آانه وییه ن زه  خاوه به ره متری عه آی آه ن ژماریه الیه  له آه جوله
آان  آه رامی جوله مه. آانیان بفرۆشن زیادی آرد وییه آی زه یه  بوون پارچه ن و ئاماده ژیانیان بده  به درژه
رچی  آی هه یه ر ناوچه سه ستگرتن به نی ده الیه م له و هه وه نی ژماره  الیه م له  خۆیان هه  بوو آه وه ئاشكرا ئه به

  آان به آه ری، جوله م آۆچبه رده  به  خرانه شدا آه ستانه ربه و به ڵ ئه گه پنن و له ستیندا بسه له و فه نا فراوانتردا له
 زوم و   لهوروپای نازی پ  ئه م له و هه وسیاوهڕ  م له ستین ، هه له و فه ره هاتن به رچی زیاتر ده آی هه یه ژماره
  . وه مه سته
رآوت و  آاندا، سه  ه١٩٣٠تی  ره  سه ست ، له  ده تیان گرته سه وی ده مانیا جه  ئه هآان ل  نازییه  آه وه و آاته له
پۆلی  م شه ئه. ن بۆ ئیسرائیل  آۆچ بكه آان زۆریانی ناچارآرد آه آه یان بۆ جوله ییانه زه ی ببه وه وساندنه چه

رپاآرد  تكیان به مه ند هه  و چه وه آانه ستینییه هل ن فه الیه آی خوناوی له تیه زایه هڕ هۆی دروستبوونی نا  بووه آۆچه
م  بوو، ئه Hagana  ناوی هاگانا نا آه وه آیان پكه آانیش سوپایه آه جوله. آان آه  جوله جنشینه دژی نیشته

ی سا له. آان ستینییه له گای فه و باره ر بنكه خست بۆ سه كدهڕ هرشی   دژه وانه ك آردو شه  چه خۆی پ سوپایه
  ستیان آرد به  پاڵ سوپای هاگانا و ده دایانه Irgun  ئارگون  ناسرابوون به  آهشگڕ دا گروپكی شۆ١٩٣٧

آان وابو  به ره الماری عه آو په ك وهڕ  ر آه به یان گرته بازی تاآتیكی تیرۆریستیانهڕئارگون . چاالآی خۆیان
هۆی  ب آوژران به ره  عه٧٧ دا، ١٩٣٧ سای  دا، له فته ی س هه  ماوه له. آان سه  آه  تاآه آه ر جوله بۆسه

ند  مان آاتدا چه ری هه وروبه  ده ریتانیاش له آانی به هزه. آاندا بییه ره  عه هڕ ناوبازا  له وه بۆمباچاندنی ئارگۆنه
نوان  س له  آه١٠٠  لهدانی زیاتر  سداره  له آاندا، به به ره ی عه نگه  ته جیان دا به واو نابه وتكی ته سوآه هه

و  مای ئه.  ریتانیاوه ن سوپای به الیه  زیاتریش لیان له وه آی له یه  و آوشتنی ژماره١٩٣٩ بۆ ١٩٣٧سانی 
  فتاره هڕم  آرا، ئه  داینامیت خاپورده ریلالآانیان دابت به ی گه آرا داده یان لده وه  گومانی ئه ی آه ستینیانه له فه

ریتانی  تی به ت آاتك حكومه نانه ته. آات وی لده هی تی ئیسرائیلی په تا ئستاش حكومه راندو ههز هاگانا دایمه
الماری پاسكی   په آانیان چونكه ندامه  ئه آك له واسینی یه  هه ی ئارگۆن توند بگرت به شمه هڕویستی 

ن  الیه  بوو له انهڕجا وكی گاته استیدا ههڕ  له مه   ئه-اواردن دانر  هه آان به آه الی جوله  له مه ستینی دابوو، ئه له فه
م  ئه.  آه  آشه واننهڕ آچاو ده  یه وان به  ئه  گوایه ن آه آان بده به ره ی وا نیشانی عه وه  بۆ ئه وه آانه ریتانییه به
تر وپالماری چ یاندنی په ام گهنج ئه ردوو گروپی هاگاناو ئاگرونی هاندا بۆ به ردا هه رانبه به  له  وادیاره وداوهڕ

  .آان به ره دژی عه
آانی  وداوهڕ   له وه  قۆناغی آارتكردنكی زیاتره وروپا پی نایه آانی ئه  سیاسیه وداوهڕ  دا بوو آه وآاته له

آانی   به ره ی نازی و فاشی عه نده وپاگهر چیكۆسلۆفاآیای داگیرآردو پ هتله. استداڕ تی ناوه خۆرهه
 میسرو  ی ستراتیجییان له  پگه وه گایهڕو  آان، تا له ریتانیه دژی به ین لهڕ اپهڕدا بۆ  استی هاندهڕ تی ناوه ههخۆر



 

و  ینكی بهڕ اپهڕرآوتكردنی   سه وت آه رآه آان زۆر زوو بۆیانده ریتانییه به.  وه ترسییه  مه نه ندی سویس بخه نۆآه
استدا جگیرببن ، ڕ تی ناوه  خۆرهه  له آات آه گلن و ناچاریان ده ده  سوپا توه آی زۆر له یه  ژماره جۆره

ی  ندگرتنه هه م به ئه. بن بت و ناچاریان ده  زیاتر پویستییان پیان ده وه وروپا زۆر له  ئه  له آاتكدا آه له
ریتانیا  تی به  نایابی سیاسه هودا ب  له  آه١٩٣٩ی سای  یاننامه ی  به وه  هۆی بوآردنه  بووه آه رجه لومه هه
ی  وه آاندا دابنرت و بۆنی ئه آه م آۆچی جوله رده به نگی له  ئاسته  آرابوو آه وه وقوچ آرابوو داوای ئه لنگه
ش بگومان ف و  مه ئه.  سادا١٠ی  ماوه ن له آه بی ده ره ستینكی عه له ستھنانی فه ده  زامنی به هات آه لده
ر  گه ئه. آانی خۆیاندا رامه  پناوی مه ستین له له آارهنانی فه  بوو بۆ به ریتانیانه یی به ت و نمونه  تایبهآی یه آه ه ته
مان و بژن   خۆرئاوا هه  پشت لهپ است لهڕ تی ناوه آانی خۆرهه مھنه رهه وت به  نه ته وه موو ده ۆ ههم ئه
ڵ  گه یان لهڕ  شه و آاته ومت؟ ئایا ئه بت چی بقه نن، ده ستیندا نه له  فهخۆی ربه  سه تا دان به ین هه وتتان ناده نه
  ردنین؟ ست ده بنده یان له آه وته ربازیی نه بری هزی سه  زه  ئایا به-ین آه ده
م  نگی جیھانی دووه  دوای جه  له تی ئیسرائیل آه وه ی بۆ پشنیارآردنی دروستكردنی ده  گونجاوه و پاساوه ئه
آانی   دورخراوه آه ی جوله پاشماوه.  گوناهباری آرد ستمان به موومان هه  هه ئمه. دا آۆتایی پھات ریھه هس
.  وه وتنه رآه ده رچووبوون وه  زیندووی ده دا به   4Holocaust آۆست  آامپی جینۆسایدی هاه  له وروپا آه ئه

ی ڕ زو باوه گه هڕ  ، آه وه ی جۆراوجۆره وه ته ها نه نده  چه ه ل كانه موو خه و هه ناگا بۆ ئه  په ئیسرائیل بوو به
  ر له ژیان به ستین ده له  فه  له ی آه آانه و جوله وان جیاوازبوون له  ئه م جۆره به.  وه  گریداونه وه ئاینییان پكه

موویشیان  ۆشنبیربون و ههڕان ی كو زۆربه بوون، به رزر نه  جوتیارو وه مانه ئه. تی ئیسرائیل وه زراندنی ده دامه
شقپكراوی  ی زۆر باش مهڕها پسپۆ نده نوانیاندا چه  له نگینی جۆراوجۆر بوون، آه هست یی و ده نی آارامه خاوه
  .ربازیشیان تدابوو سه
بوو   نه دیكه شونكی  وییه م گۆی زه ر ئه سه  دی و بۆ؟ ئایا له آان هنایه آه ی بۆ جوله زووه م ئاره وابت آ ئه آه

و  وسیاش؟ ئهڕ  ت له نانه دا یان ته نه مریكا، آه  ئه آی فراوانی چۆڵ له وییه  زه ، پارچه وه وانی تدا ببته ی ئه جگه
بوا  ده آرد نه یان ده آه ونه توندی پشتیوانی خه  به نده وه ریتانیاش ئه مریكاو به  ئه  له ی آه آانه  جوله رآرده سه

 ئستا  ی آه وه ك ئه وه.  تی نوی ئیسرائیل بكردایه وه زراندنی ده آانی دوای دامه ترسییه حیسابكیان بۆ مه
  آه ر جوله گه ختكرا؟ ئایا ئه  پناویدا به  له هنا آه ی ده  مرۆییه موو قوربانیه و هه ین، ئایا ئه آه رآی پده ده
آوشت  یان به سه زار آه ها هه ده و سه بت ئه نجامی وا ده  ئه یهآان بیانزانیا نده خه  لو به آان و سیاسییه نده مه وه ده
ت  نانه ت و ته ند؟ مژوو، ئاین، سیاسه تی ناوه  خۆرهه آی خۆرئاوایی له ی شونپیه وه دا بۆ جكردنه ده
  ی ئیسرائیل واتهشدا دروستكردن ی دیكه آه باره به.  خشن موو واتا به  هه مانه آان ئه آه بونیش بۆ جوله وه داخه به
ك مافی یاسایی  یه آه ر جوله ی هه ندازه  ئه  به ی آه له و گه ستین، ئه له آانی فه به ره ، عه لكی دیكه ردانكردنی گه رگه سه

 ئاینكی   خۆی و به خۆی ئیسرائیل، به ربه تی سه وه دروستكردنی ده. ستین له  بۆ فه یه خالقییان هه و ئه
  وه ته  دا نه١٩٤٧می   تشرینی دووه له. وان ناآرتڕ  زیاتر هیچی تری لچاوه  ئاژاوه ه، ل وه ره ملمالنكه

ب و  ره تی عه وه ریتانیدا بوو، بۆ دوو ده ژر ئینتیدابی به  هشتا له شكرد، آه ستینی دابه له آان فه آگرتووه یه
 .ندرا یه اگهڕتی ئیسرائیل  وه دا ده١٩٤٨ی ئایاری  ١٤  و له وه آان آشانه ریتانییه دوا به وه ش مانگ له شه.  آه جوله

   
آانی  بییه ره  عه ته وه ده.  ی خۆی آردووه وه قاژی بۆ مانه له  په وه ی ژیانییه م چرآه آه  یه ر له  ئیسرائیل هه م جۆره به

رن  نای بۆبه برد په ده  شونكی تریان شك نه وانیش آه ن، ئه آش بكه یشهڕآان  دراوس ویستیان ئیسرائیلییه
لك دۆستی  تی ئیسرائیل گه وه بوون؛ ده نیا نه وان ته م ئه به. نگان ی آوی جه ندهڕآو د ریا، وه  ده  له بجگه

 پشتگیری ماددی و   بوو آه وه ر ئه به آان، له  خۆرئاواییه ته وه  بۆ ده یه لك سودیشی هه  خۆرئاوا، گه  له یه هه
 هی   آه وه وه رۆشی ئه په به. آار وته  آه آه ره  تۆقنه سابخانه  قه م جۆره به. ئیل دابینكرابوووی بۆ ئیسرا عنه مه

                                                 
شدا،  آه نگه  جهیآات م و له  دووهیھانی جینگ  جهش پیم رده  سه  له وه آانه هیی نازن هیال  لهتوتر آان ده آه  جولهیدآردنیساۆنی ج به  4
  .]و. [وعامكرات  قه لانینانیۆ مل به آه



 

آان تاآتیكی  ، ئیسرائیلیه وه  ناوه زگاریان ببت لهڕآانیش  ستینییه له ست فه  ده زرنن و له و دابمه رگری پته به
تی نوی ئیسرائیل  وه یاندنی ده اگهڕ  ر له مانگك بهم تاآتیكی تیرۆریستی  آه یه.  آرد تیرۆریستییان پیاده

  كخراوك بوو لهڕسترن ( سترن /شی ئارگون آی هاوبه یه آه ، یه١٩٤٨ی نیسانی سای ٨وی  شه. آارهات به
بی  ره  عه١٠٠  زیاتر له) هنا آارده  تاآتیكی تیرۆریستی به رانی ئازادی ئیسرائیل پكھاتبوو آه نگاوه جه
  الناو له آان ژیرییان وه ئیسرائیلییه. لیم گای ئۆرشهڕ گوندی دریاسین ، نزیك  ستینییان آوشت له له فه

  آه  جوله رآرده  سه زۆر له. آیان آوشت نی و بچه ده كی مه آی زۆر خه یه شتن ژمارهزرۆییدا بۆ خون تامه
ساتكی تری  شدا آاره وه ئه گه له. م ه  قه  دایه ونانه واو قزه  آرداركی ته یان به ساته م آاره آان ئه ناوبانگه به

                                   .ویداڕدوا  وه ند ساك له و چه ی ئه هاوشوه
الماری  آانی ئیسرائیل په  ، هزه١٩٥٣ری  ی ئۆآتۆبه١٤  ممه ۆژی چوارشهڕۆی ڕ  ی پاشنیوه٩:٣٠آاتژمر 

   هزه س له د آه وسه حه.  وه لیمه  باآوری خۆرئاوای ئۆرشه وته آه  ده رسنوریاندا، آه نیی سه رده ی ئه گوندی قبییه
نی  مه قه نگ و ته شاش، تفه هڕن،  ودا هاوه  له یان آرد آه الماره و په شداری ئه آانی ئیسرائیل به نیزامییه

. ش خاپورآران آه گوندهوتی  و مزگه ی هاوتیان و قوتابخانه ره چل خانوبه. آارهات جۆراوجۆر به
 نوان پیاوو ژن و منادا،  ب جیاوازی له یانكوشت به  ده وتایه ست بكه رده سكیان به رآه آان هه ئیسرائیلییه

  .وزاند  خونی خۆیاندا گه  الدنشینی بتاوانیان له٧٥آی گشتی  یه شوه به
و  ی ئه وه ستین و قوتبوونه له شكردنی فه میسر و عراق دابهن،  رده آانی دراوس لوبنان، سوریا، ئه به ره  عه ته وه ده
شی  آه ستھناو خاآه ده وتنی به رآه سه) ٤٩-١٩٤٨(نگی دواتردا،  جه ئیسرائیل له.  وه تكرده هڕیان   نوییه ته وه ده

 جاركی تر  قینه استهڕرو  رانبه ی بهڕ رچی شه گه وام بوو، ئه رده ر به آان هه به ره زایی عه هڕنا. و نیو نده وه  ئه بوو به
  وره ریتانیای گه نساو به هڕ  هاوآاری فه ، آاتك ئیسرائیل به)تی سینا مه هه (  وه گیرسایه  دا هه١٩٥٦ سای  له
  وه ته ردانی نه ستوه هۆی ده به. نای سوسی خۆمای آرد ی میسر آه وه الماری میسریاندا دوای ئه په
آرا   پشتگیری ده وه ته آتی سۆڤییه مریكاو یه آانی ئه آگرتووه  یه ن وته الیه  له  آه وه آانه آگرتووه یه

    .ابگرنڕ ڕ ناچاریانكردن شه
و  ئه. زرا دامه PLO ستین له زگاریخوازی فهڕكخراوی ڕرۆآی میسر  آی ناسری سه  آۆمه  دا به١٩٦٤ سای  له
ی  وه ته ی نه زۆربه. آی ب نیشتمان یه وه ته آی نه ره نگی سه  ده  بوو به وه یه آه رزۆآه تا له ره  سه ر له  هه كخراوهڕ
تح و  لفه  ئه  ناسراون به آردن آه ربازییان ده آی مای بای سه ی آرد و آۆمه كخراوهڕو  ب پشتیوانی ئه ره عه
. بژردرا  هه نه الیه مه هرۆآی گشتی و ه  سه فات به ره  دا یاسر عه١٩٦٩سای  له. آردن ك و تفاقیان ده چهپ

ڵ  گه  له ته وه ر ده  هه میشه  هه های آردبوو آه آان آاركی وه به ره بایی نوان عه  ناته دا بوو آه وه  له آه آشه
آی و   الوه شدا گروپه وه نجامی ئه  ئه له. بتڕوشۆڕ و شه قاه مه ریكی ده ی دراوسیدا خه آه ته وه ده
ن  الیه آرا له ستین پشتگیری و پشتیوانی لكجودایان لده له زگاریخوازی فهڕكخراوی ڕناو آانی  ره آكهآب
ی میللی بۆ  ره به )PFLP ش به  میسر پشتیوانی گروپی جۆرج حه وه آه الیه له.  وه آانه  جیاوازه بییه ره  عه ته وه ده
ندك جار  هه. د جوبریل حمه یا پشتیوانی گروپی ئه سور وه آی تریشه  الیه آرد و له ی ده) ستین له زگارآردنی فهڕ

موو  م هه ڵ ئه گه چی له آه. نگان جه داو ده آتریان ده الماری یه ندك جاری تریش په با بوون و هه دۆست و ته
  ه داو ل١٩٦٧ سای  له.  وه  زیندویی مانه ر به ستین هه له زگاریخوازی فهڕكخراوی ڕفات و  ره شدا یاسر عه آشانه

آانی  راسانكارییه می هه مینی وه ی آردنی زه وه هوایی و پش تی هه مه  هه دا، ئیسرائیل به ۆژهڕش  ی شهڕ شه
رمیش  وتی فراوانبوونی هه ستكه  بۆ میسرو ده رانه وبهش تكشكانكی ئاب هڕ و شه نجامی ئه ئه.  وه میسری دایه

. آانی سنییه  تۆه الماره ر په سه وام بوو له رده  به ووه له PLO  ، آه وه  بانی خۆرئاواشه بۆ ئیسرائیل به
  وه دایه ده ناآاو ده  و لهالماری آوتوپ  په یان به و هرشانه می ئه موو آاتكیان وه ی هه ك پیشه آان، وه ئیسرائیلیه

 .یان آرد PLO آانی رآرده ی سه  ئاراسته م جاره و ئه
ی آانونی ٢٦  ی له وه ، دوای ئه وه تكی نودا بینییه ری سیاسه مبه  هه  خۆیان لهآان  دا ئیسرائیلییه١٩٦٨  له
 E1A1 آی جۆری یه ۆآهر ف ستی بۆ سه  نارنجۆآی ده  به وه  هۆی هرشكه سینا به ی ئه گه ف مدا له آه یه



 

و   له آه كه خه. شابووشی گشتیدا آ ر آه سه  ئیسرائیل نائومدی بای به له. رنشینكی ئیسرائیلی آوژرا سه
  ناردنه ر هه رانبه آی پویستدا نین به یه وه مدانه  ئاستی وه آانی ئاسایشی ئیسرائیل له  هزه دابوون آه هڕ باوه
ی ٢٨ۆی ڕ  پاشنیوه٩:١٥ آاتژمر  له. وروپا  بۆ ئه وه نده تی ناوه  خۆرهه ستینی له له ی تیرۆریزمی فه وه ره ده

یروتی   خواروی به وته آه  ده تی آه وه ی نوده گه ف ر له لیكۆپته  هه آانی ئیسرائیل به ته  تایبه ا هزهمد آه آانونی یه
ریان  یانتوانی به م نه  به وه نگاریان بوونه ره آانی سوپای لوبنان به رچی هزه گه. زین  دابه وه ختی لوبنانه پایته

 هی  ر به  سه  آه وه قانده تایان ته نی به ده گری مه رهه فه ی نه ۆآه ف١٣آان  نجامدا ئیسرائیلییه  ئه لبگرن و له
  م آاره یی و چاوسوری ئه زه ربه جه.  بوون آانی دیكه بییه ره  عه استی لوبنان و وتهڕ تی ناوه وایی خۆرهه هه
تیرۆریزمی  "  به  آه  گالندووه وه نهو آارا  خۆی له حكوم آرد آه  مه وه ژاند و ئیسرائیلیان به موو جیھانی هه هه
  .آرن د ده ناوزه" ت وه ده
آانی  موو جۆره آردنی هه  پیاده وام بوو له رده تی ئیسرائیل به وه ش ده حكوم آردنانه م مه موو ئه رباری هه سه

  ی آه  تیرۆریستیانه راوهكخڕو  ر ئه سه ی زانیاری بوو له وه  آۆآردنه انكارییانهڕو گۆ آك له یه. المار هرش و په
ها ئاژانسی  نده ڵ چه گه نگی له  هاوئاهه ش به م آاره ئه. ن ده نجام ده  چاالآی ئه ر خاآی وتانی بگانه سه له

راتی  ئاژانسی موخابه( ڵ پیاوانی موساد  گه  له وه  نزیكه  له نجامدرا آه ی خۆرئاوادا ئه وه زانیاری آۆآردنه
ی پالنك بۆ  رباره ستگیربوو ده  دا موساد زانیاری نایابی ده١٩٧٣ سای  له. آرد دهدا آاریان ) ئیسرائیل

واوی  آان ته زانیارییه. ۆماڕ  ی فایۆمیساینۆ له گه ف له E1A1 جۆریُآی  یه ۆآهك بۆ ف هاویشتنی موشه
.  خۆی آانیشی گرتبووه ره ماردهال و ناوی په آه نجامدانی آاره و آاتی ئه آاآرابۆوه ی تدا یه آه ندوچونی آاره چه

و  وه آان نایه آیان بۆ تیرۆریسته یه پكه وانیش ته زگاآانی ئاسایشی ئیتالیاو ئه  ده آی دا به یه موساد ئاگادارینامه
  .ستگیرآرد سیان ده پنج آه

. خایاند كرد زۆری نهستی پ  هه وه و چاالآییه نجامی ئه ئه راتی ئیسرائیلی له  موخابه ی آه یه شكه و خۆشی و گه ئه
ردانی   چنگگیری بوو به  آه هانه م به آه زافیدا یه ر قه مه  ژر فشاری ئابوری و دیپلۆماسی آۆلۆنل موعه ئیتالیا له
 C-47 Dakota آی آۆنی جۆری یه ۆآهنھان سواری ف  په آی نیمچه یه  شوه وانیان به ئه.  بوو آه به ره پنج عه

 دوای  فته ر دوو هه  دا، هه١٩٧٣می  ی تشرینی دووه٢٣  له. رابلوس و ته ره ا آرد بهوایی ئیتالی ی هزی هه
ری  فسه دا چوار ئه ساته و آاره له.   وه  خواره وته  نزیك شاری ڤینیسیا آه  له ۆآهمان ف ر هه  لیبیا، هه ی له وه انهڕ گه

 گیانیان  وه رابلوس شادآرده  ته نزگای ئارامیان له  مه هآانیان ب  تیرۆریسته ی آه و پیاوانه مان ئه سوپای ئیتالیا، هه
ك  یه هیچ شوه م به  بووبت ، به رانه  آاركی تكده و آاره  ئه آرا آه وه ر گومان له آسه یه. ستدا ده له
ر دانی  راتی هتله ه موخاب- زگای دژه ری پشوی ده به وهڕ اڵ ڤیڤیانی بهڕ نه دوا جه وه  ساڵ له سیازده. لمنرا سه ده نه
  وه تاسه آان به آانی ئیتالیا ووتیان ئیسرائیلییه ۆژنامهڕ.   وه  خواره ی خستۆته یه ۆآهو ف  موساد ئه دانا آه وه به

  . رم بووه آان نه ڵ تیرۆریسته گه  له ته و حكومه  ئه ن چونكه ۆما بدهڕتی  بوون سزای حكومه
بوونی  خۆنه رقای و ئاگاله  میسرو سوریاو عراق سه١٩٧٤- ١٩٧٣ دا )یوم الغفران( ی یوم آیبور  ڕ  شه له

 گوناه   له یه وه خشین و خۆپاآژآردنه ۆژی  نزای بهڕ  آاندا آه آه ی جوله  پیرۆزه ۆژهڕو  و له وه آانیان قۆزته آه جوله
 گرتبویان  ی آه و شونانه چارآرد لهآانی نا به ره  عه شكره  خۆو له وته  آه له په ئیسرائیل به.الماری ئیسرائیلیاندا په

. پنرا ست سه مدیس ئاگربه  هه مجاریشه ئه. ردووال قورس بو  بۆ هه هڕ م شه م نرخی ئه ن ، به  بكه آشه پاشه
مینكی فراوانی هاوسكانیشی  رزه كو سه رچوو به آی بانان ده رزه ك به ر وه ك هه دا نه م ملمالنیانه ئیسرائیل له

و  ره نگاو به م هه آه یه. قامگیر آی سه سپاندنی ئاشتییه ب چه  به وه بوو بیانداته ازیش نهڕ و  وه خۆیه لكاندبه
ر  نوه زیرانی ئیسرائیل و ئه ك وه ره ناهیم بیگنی سه  دا بوو، آاتك مه١٩٧٨ سای  یی له میشه آی هه ئاشتییه

نوان میسرو ئیسرائیلدا  آی ئاشتی له یه یماننامه په.  وه مریكا آۆبونه یڤدی ئه  آامپ ده رۆآی میسر له ساداتی سه
 سینا  قۆناغ له آی قۆناغ به یه آشه  پاشه ستی آرد به و ئیسرائیل ده DC  واشنگتۆن  دا له١٩٧٩ سای  مۆرآرا له

 خۆرئاوای و بانی زه رمی غه آانی ئۆتۆنۆمیدا بۆ هه  ووتووژه رچی له گه ئه. دا آۆتایی پھات١٩٨٢ سای   له آه



 

  وه آانه ربییه  عه ته وه ن ده الیه  ئاشكرا له آان چیتر به ستینییه له  فه م چونكه وی آرا به هندك پش ن هه رده ئه
  . خته  سه باته و خه ر ئه  به نه ی مل بده وه نیا جھران بۆ ئه دران، تاآو ته ده تی نه یارمه
 گاآانی و باره موو بنكه  ئامانجی تكوپكدانی هه ستی پكرد آه ئیل دهدا هرشكی فراوانی ئیسرا١٩٨٢سای  له

PLO مان نشینی خۆرئاوای   بۆ به ۆژهڕ  مارۆی ده ش، گه وه دوای ئه له.  باشوری لوبنان بوو لهشی موسو
ادا پالنكی مریك  ژر چاودری ئه  له آانی ناچارآرد آه ستینییه له بوو، فه PLO گای و پایه  قه یروت، آه به

  ه و آۆمه  ئه نه ووبكهڕن و  یروت چۆبكه  به بوایه ده PLO ریلالآانی  گه و پالنه پی ئه به. ن ئاشتی قوبوڵ بكه
لوبنان   له  دا له١٩٨٦ سای  آانی ئیسرائیل له هزه. ن یان بده ازی بووبوون دادهڕ  ی آه بیه ره  عه ته وه ده

  پرژان له  و پكھه وامه رده آاندا به  داگیرآراوه  ناوچه تا ئستا نائارامی له  هه وه و آاته له.  یان آرد آشه پاشه
  یی وته آانی ئاواره ونه  ئۆردوگا قزه له.  ۆژانهڕ آاركی   به آان و سوپادا بووه به ره  عه ره نوان خۆپیشانده

آرد، تا  ند قات زیادی ده یان چه هاتیش ژماره تا ده بوون و  وانی تۆهڕ آان چاوه ستینییه له آاندا فه بییه ره عه
دانیشتوانی . پش زۆرتر بوو وه  چل ساڵ له آان له ستینییه له  فه ی ئاواره  دا ژماره١٩٨٠ سای  وایلھات له

 مان هشتاش زۆربه. یڕ په  ملیۆنونیوك تده گشتی له الت به لیمی خۆرهه و ئۆرشه زه بی بانی خۆرئاواو غه ره عه
یان   نوكه ته وه ستك ده ده ن؛ به آه بات ده وام خه رده آان به  ئیسرائیلییه بووین آه وه ر ئاگاداری ئه  خۆرئاوا هه له

و  آان و ئه ستینییه له ری فه وه بینی آوره مانده  نه ی آه وه ئه. ن آه رگری لده ستكی تریش به  ده ن و به آه بینا ده
  وه وساندنه ستی چه توانی ده  هه آانی له  هاوتییه ی آه ته وه و ده ئه. آرا و ده هی  دژیان په ه ل  بوو آه تییه ندایهڕد

آانی خۆیان  روتاره آانی خۆرئاوا سه ۆژنامهڕ   جارك آه تاآه. ر وسنه  چه  به پكھاتبوون  ، ئستا خۆی بووه
یی خۆیان بۆ جیھان  هڕی توڕ وپه آان ئه ستینییه له تك فه بوو، آا١٩٧٢رخان آردبت سای  آان ته ستینییه له بۆ فه
  وانه رزشه ی وه  ئاراسته را آهرب آان ده شه هڕ -مامك  ده  آرداری پیاوآوژه ش به ستوره  ئه قهڕم  ئه. یانكرد به

). ندا ئۆگه ( نتبهو ع ره فنن بهك ب یه ۆآهی ف وه رله  آاتی یاری ئۆۆمپی میونیخدا به آانیان آرد له ئیسرائیلیه
 .ستی پكرد استی دهڕ  تیرۆریزمی نوی جیھانی به وداوانهڕم  به
 
  وه ستی ئه به  مه شكرا به آی پشكه یه  پوخته وه ره  سه  له ستین آه له فه/رجی ئیسرائیل لومه ی هه  آورته م مژووه ئه

ی  نزیكه.   ئیسرائیل چنراوه آاندا له  ه١٩٤٠ آۆتایی   تۆوی تیرۆریزمی نوێ له ین آه  نیشانی بده بوو آه
شی ڕتای شۆ ره آان شاهیدی سه  ه١٩٦٠سانی . یان آرد ره آه  چه و تۆوانه دواش ئه وه  لهًبیست ساڵ

نگكیان   ده و جۆره آان به الوه.  الوان ت بوو به  تایبه ییهشگڕ شۆ وتینهو گ شی زۆری ئه به. ری بون رتاسه سه
ی توندی  خنه هڕآانیان  گۆرانییه. نربب  ده آی نووه گای مۆسیقایهڕ  ستی خۆیان له ستونه  هه  آه دیتبۆوه
  وروپادا آشابوو له مریكاو ئه ر ئه سه  بای به آرد آه آی ناوآی ده ی چه شه هڕ نگی ڤتنام و هه ی جه ئاراسته

  ته سه و ده یداآردبوو له آی زیاتری په نگییهس گر آه ستی تاآه ربه  سه مك بوو آه رده سه. ی ساردداڕ سانی شه
 5Flower Power ی ئاشتیخوازو هزی گوڵ وه  بزوتنه آه رازوه آی ته تایه. آرد نگاریی ده ره  به ی آه كخراوهڕ
زگاریخوازی ڕكخراوی ڕك  آانی وه كخراوهڕ.  جگیرآرابوو وانه هڕشكی توندڕشدا شۆ ی دیكه  تاآه بوو، له 
 (IRA) ندی مانی و سوپای آۆماریخوازی ئیرله ی ئه Badder-Meinhof ماینھۆف-ر تین و بادهس له فه

   .شونپی خۆیان قایمكرد
  هۆی مانگه آان به ندییه یوه  په-وت رآه ده آی نوێ وه یه  دیارده شدا بوو آه م آاته ری ئه وروبه ده له 
  راو آاره  تاك و ته  تیرۆریستییه وداوهڕابوردودا ڕ له.  میدیا ی بهخش آی جیھانی به  بندگۆیه ، آه وه آانه ستكرده ده
  ۆآهم ئه. بیست ده یان نه رباره ی دانیشتوانی جیھان هیچیان ده ، زۆربه وه مانه گیری ده  گۆشه آان به زنه دته
واڵ  تیرۆریزم هه. ری جیھاندا رتاسه سه درن له مپ ده و ملیۆنان ماڵ په ره وخۆ به استهڕ  شنه و چه وداوی لهڕمان  هه

.  وییان آردووه ههاو گرنگیدا پش  به ش له آه زه گه هڕردو  ، هه فیزیۆنه له نگوباسیش ته واڵ و ده و هه نگوباسه و ده

                                                 
 ی بوون و دژی ئاشتیاری آاندا خواز١٩٧٠آان و   ه١٩٦٠   له وترا آه  ده  الوانهی وه و بزوتنه به) Flower Power   (ڵ گویزه 5
  .]و.[ بوونِر شه



 

ین؛  آه آان ده ونه  قزه  تیرۆریستییه یری ئاآاره  سه وه فیزونه له  ته یانیاندا   له رچایی به  آاتی به  له  ئمه زۆر له
  فریقییه ن ئه الیه ندی فریاگوزاری له  پاسكدا چنرابوو؛ چوار آارمه  له  آه وه هۆی بۆمبكه س آوژران به شت آه هه
 نو  ویان آردبووهڕگیران آاتك بۆ پشو   بارمته س به  آه ران؛ دوانزهرب  سه وه آانه ناسراوه  نه یاره نه
 بیرتدا دت  رگیز به تی مای خۆتدا دانیشتوی، ئایا هه المه ارامی و سهئامزی ئ  آاتكدا تۆ له له. ك نگه جه

   ستن؟ ده  هه و آارانه  به  آ بن آه وانه داخۆ ئه: بپرسیت
ی زۆر وت تیمی  وه  تیرۆر، به ر به رانبه  بینی به وه خۆیه آی به یه وه مدانه  آان وه١٩٧٠آاتكدا آۆتایی  له

  وه خۆیه آانیشی به  تیرۆریستییه كخراوهڕیشتنی  مان آات پگه چی هه نا، آه وه یان پكه تیرۆر تی دژ به تایبه
آان  الماره ری په م آاریگه زی به آان دابه تییه وه  نوده  تیرۆریستییه الماره ی په رچی ژماره گه ئه. بینی
م  ئه. كخرابوونڕآراو چاآتریش  ان پدهشقی آان باشتر مه تیرۆریسته. وت رآه ر سه هنهڕرسو آی سه یه شوه به
  یه وه و آشانه  ئه  دا ئاۆزتر بوو، چونكه١٩٨٩ سای  فغانستان له  ئه ت له ی سۆڤیه وه  آشانه ش به رجه لومه هه

   ئاینییه  گروپه زۆر له. خساند هڕشقی تیرۆریستی  آی نویشی بۆ مه یه مینه آی دروستكرد و زه بۆشاییه
آان  تییه  دژی سۆڤیه آان له شانی موجاهیده ی شانبه وه نارد بۆ ئه نگرانی خۆیان ده آان الیه دیكاهاڕ  ئیسالمییه

. ستدا بوو رده به شقپكراو له رانی باش مه نگاوه  جه  له وره آی گه یه زنه  خه آه نگه واوبونی جه  ته نگن؛ به بجه
آبوونی  چهی پ ره هنهڕرسو  سه آردنه شه و گه ی ئه وه ونكردنهڕر بوو بۆ  تیده فغانستانیش یارمه رجی ناو ئه لومه هه

  ، زیاتر له  وه٢٠٠٣ نو  سای  ته  پمان ناوه آاتكدا آه له. ری جیھاندا رتاسه  سه ی به وه ئیسالمی و بوبونه
   .درت م دهنجا  ئه وه آانه وه هڕ توند ن ئیسالمییه الیه آان له  تیرۆریستییه موو آاره  ی هه٥٠دا  سه
 

 آانی تیرۆریزم پناسه
استن، هیچ ڕ) ك  یه ادهڕتا ( موویان   هه  آاتكدا آه ك بۆ تیرۆریزم دابنن و له یه  پناسه ویانداوه س هه زۆر آه

 مریكا، ئه. مدن رهه به آان وه  تیرۆریستییه  چۆن آاره  آه وه وون بكاتهڕ  وه  ئه یتوانیوه واوی نه  ته آامكیان به
وان   ئه بت آه وه ر ئه به چت له ش پده مه ئه. سپاو بۆ تیرۆریزم آی چه یه ر دانانی پناسه سه  له ت، سوره تایبه به
تیرۆریزمی جیھانی . آانیان سنییه  تۆه ی آاره وه  بۆ پاساودانه وه آی یاسایی بدۆزنه یه وت پناسه یانه ده
لك  رچی گه گه ، ئه ی آاركی ترسناآه ك مۆرآی ناوونیشان پوه هسپكردنی ی  چه  آه  جۆراوجۆره نده وه ئه
 ڕ مه وی جیھانن له هآی و پش ره تی سه سه  هی چوار ده وه ی خواره م ووتانه ئه.  بكات وه  ئه ویداوه سیش هه آه

 :تیرۆریزم
 

كی   آاتكدا خه وتكی سیاسی له سكه ستھنانی ده ده آارهنانكی نایاسایی هز بۆ به  به  له تیرۆریزم بریتییه
   . ئامانج بنه سیاسی ده
           
                    ر الآیور واته        

                                                               
    

ی  وه  ئه ب گودانه ت، بهب دگاری نه  پاساوكی یاسایی یان ئه آی سیاسی آه  توندوتیژییه رجۆره هه... تیرۆریزم
 .ت وه  یان ده ییهشگڕستت گروپكی شۆ ده  هه وآاره ی به نه و الیه  ئه آه
 

 ی فاك یچارد ئهڕ        
 



 

آارهنانكی سیستماتیكی آوشتن ، بریندارآردن ، ورانكردن و  ك به  آورتی وه آرت به تیرۆریزم ده
 بۆ  ك وه یه له سه آی تیرۆر، بۆ ناساندنی مه وایه شوهه ی آه آایه بكرت، بۆ هنانه   پناسه تانه و بابه ی له شه هڕ هه

  ...آان ستی تیرۆریسته به چپكردنیان بۆ داواو مه پناوی ملكه پاندنی ئامانجكی فراوانتر له داسه
 پاوڵ ویكنسن         

 
ی   آایه  بۆ هنانه ی بۆ دانراوه خشه  نه ۆرك آهج  به آارهنانی هزه ی به شه هڕ آارهنان یان هه تیرۆریزم به

 .انكی سیاسیڕگۆ
 

 بریان جنكینس        
 

ی تیرۆریزمی  آه آییه ره  سه زه گه هڕر چوار  ، هه CIA تیرۆری ری دژه نته رۆآی پشوی سه ر، جگری سه پاوڵ پیله
 : آردووه پناسه

بوونكی  هڕچون و تو ك هه ی وه وه ، زیاتر له دانراوهو پالنی بۆ خشه  پشتر نه- وه ته بیری لكراوه •
 .آاتی وابت

آاری  آو مافیا به  گروپكی وه ی آه و توندوتیژییه آو ئه وه) ئیجرامی(ك تاوانكاری   نه- سیاسییه •
 . ینی باری سیاسی ئستایهڕ ئامانجی گۆ  آه ژراوهڕجۆرك دا كو به ، به ندنی پاره هنت بۆ سه ده
  ی آه و هزانه آان و ئه ربازییه  سه ی ئامانجه ك ئاراسته  نه-آرت ده) نی ده مه(كی سیڤی  ی خه راستهئا •

  .رد به ن بۆ نه ئاماده
  . وه ن سوپای وتكه الیه ك له  نه-درت نجام ده  ئه وه ه)آان آییه الوه(آان  ییه  ناوچه ن گروپه الیه له •
 
آانی  وڵ و تكۆشانه ر هه سه  به وه ره ی سه و خانه ی ئه م زۆربه استن بهڕ  بیرۆآانهو  ی ئه  زۆربه وه مدیسه هه

. وروژنت ك پرسیاریش ده ر آۆمه ی پیله آه پناسه. مدا نگی جیھانی دووه  جه سپت له چه یماناندا ده هاوپه
 سوپا زیاتر   له آه  بتاوانه نییه ده  مه هك  ؟ بۆچی خه ؟ بۆچی سیاسییه وه ته بۆچی تیرۆریزم پشتر بیری لكراوه

  چژن؟ ناسۆر ده
  ت به ی تایبه ناتوانین پناسه.  خۆمان بۆ تیرۆریزم ت به ی تایبه پناسه ینه موومان بگه  هه آۆتاییدا پویسته له

.  ئاینی جیاوازنتی و یه یی و آۆمه ی ناوچه نی پشینه  خاوه كانكی تردا آه ر خه سه پنین به سه خۆمان به
  و آامه  تیرۆریستییه  آام آاره ی آه وه  ئه واننهڕ ی جیاواز ده شوه لتوری جیاواز به ی جیاوازو آه وه ته نه

ری  نگاوه آكی تر جه الی یه  له سك تیرۆریسته الی آه  له ی آه وه آو پشتر باسكرا، ئه وه.   تیرۆریستی نییه
  . زگارییهڕگای ڕ
  آی له آان توشویه زییه گه هڕ  ی گروپه م لكجوداییه  ئه یان نیشانداوین آه وه آانی مژوو ئه هنگ موو جه هه
توانین بین تیرۆریزمی   ده  آه یه وه ر ئه به له.  آان دابینكردووه ی نوان مرۆڤه لنی بۆ آشه هاتو آه ژمارنه هه

شكین  موومان به  هه  ئمه آات آه ده ره آه  چه وه آانه  و ئاینییهتی یه  سیاسی، آۆمه  جیاوازه هڕ  بیروباوه جیھانی له
  . یه و جۆره آان به وتنی شته كهڕسانایی  گلین؛ به  ده وه و جیاوازییانه بین له دایك ده  له  آه وه یه و چرآه له. لیان

   آاره  آه یه یه و چوارچوه ی ناو ئهآان سه آه و تاآه یه تی مرۆڤدا هه یه ی آۆمه  چوارچوه نھا له تیرۆریزم ته
ر   به  تیرۆریزم پویسته رگرتن له بۆ به. ن ده نجامیان ده وانیشن ئه ر ئه ن و هه آه ده آان پناسه تیرۆریستییه

فاندن؛ ڕ  ی دژهڕ تیرۆریست یان پسپۆ  نابن به وه خۆیانه ر له كی هه خه. ین  توخمی مرۆڤ تبگه موشتك له هه له
  .آان رخانی ژیانه رچه  هۆی وه بته  ده  آه یه ك هه یه و بنچینه  بناغه همیش هه
  
 



 

 داد دیع حه ش و وه به جۆرج حه
ستینی  له لك خزانی فه ستیپكرد، گه ی ناوخۆ دهڕ ستینیان جھشت وتاوی شه له آان فه ریتانییه ی به وه دوای ئه

لك خزانی  آان گه دا، ئیسرائیلییه آه هڕ می شه آه ی قۆناغی یه رمه گه  له. ناچاربوون وتی باووباپیرانیان جبھن
ۆن بوون ب ده ازی نهڕ  ی آه وانه آاتكدا ئه نگ، له ی تفه  لوله ی جاریش به ، زۆربه وه ره  ده رآرده یان  ده آه جوله-نا
  آك له ر یه سه پا به سه ك بوو دهرج ناچاری مه راندا به نابه  ئۆردوگای په ر له سه ژیان بردنه. یانكوشتن ده

دا دوو الو  وانه نوان ئه له. ستین له  بۆ فه وه نهڕ آرد بگه زیان ده ستی مردندا، زۆریان حه ی ده ۆژانهڕقوتاربوانی 
  .داد دیع حه ش و وه به بوون ، جۆرج حه هه
 

  رپرسیارن له ردوآیان به وان هه  ئه.م آه آی گرنگ باس ده ر هۆیه به  له م دوو پیاوه من ئه: ر تبینی نوسه
وان  ئه. پدانیشی شه  گه كو له  به یه و دیارده  داهنانی ئه ر له ك هه ۆژگاری نوێ، نهڕوتنی تیرۆریزمی  رآه ده وه

ان ڕ گه آاندا ده  تیرۆریستییه وتاقمه سته شون ده وان به ئه.   ئاراوه فاندنیان هنایهڕ  ۆآهی ف  بیرۆآه بوون آه
شقی تیرۆریستییان   مه ند به تمه ی تایبه قوتابخانه. آردن ڵ ده گه نگییان له ری دنیاداو هاوئاهه رانسه سه له

  وان پناچت تیرۆریزمیان پناسه ئه. آران  ده ه و گه آان پوخته  تیرۆریستییه ودا تاآتیكه  له دروستكرد آه
     . یان آردووه ه گهو  وان پوخته م ب هیچ گومانك ئه آردبت، به

 
ندی  مه وه ی بازرگانكی دهڕ ، آو دایك بووه له Lydda  شاری  لیدا  دا له١٩٢٥ سای  ش له به جۆرج حه

آاندا، جۆرج   ه١٩٤٠می آۆتایی   ده مه ده له.  ھناوه سیحیدا چاوی هه ری مه روه خزانكی ئاینپه و  له  بوه وه دانه
و زانستی  ئه. یروت  به یخوند له مریكی ده  زانكۆی ئه ، له آه ی ناوچه هیوایه دپ نجه موو گه ههو  آو ئه ش وه به حه

   دا آه١٩٤٨ مانگی ئایاری  له. آانیدا  وانه آرد له آیش بوو آۆششی زۆری ده سكی زیره خوندو آه پزیشكی ده
  آانی به ونه دیھنانی خه ھشتنی زانكۆو بهبوو بۆ ج  ده ریكبوو ئاماده  سان، خه٢٣  یشتبووه نی گه مه ته

و  وه ستین آشایه له  فه ریتانیا له مان مانگی ئایاریشدا سوپای به هه ر له هه.  خۆی ت به آی تایبه یه یاده ی عه وه آردنه
.   تاراوگه هن ووبكهڕی ناچاربوون  آه ند مانگكدا خزانه ی چه ماوه له. ستیپكرد  دهڕ ش شه وه دوای ئه ر دوابه هه

و   ناوی ئه ی آه یه ادهڕو   ئه یشتنه ت گه نانه موو شتكدا، ته ر هه سه ستیانگرت به واوی ده ته آان به ئیسرائیلییه
و شاری  ر ئه و هه  Lod ی بۆ لۆدڕیان گۆ آه ناوی شاره.  دایكبووه شی تدا له به  جۆرج حه ن آهڕش بگۆ شونه
  . آرد وه تییه وه ی نوده وره آی گه یه گهئامزگرتنی ف  له هۆژان شانازی بڕ ۆژك لهڕش  لۆده

بوا  ر ده دا هه رییانه وه  آوره پ ۆژهڕو  ش بینی و بیستی له به  جۆرج حه ی آه و شتانه موو ئه یاداشتی هه
ر دوای  آسه  و یهواوآرد  آاندا خوندنی ته١٩٥٠تای  ره  سه  آۆتایشدا له له. ری سه  له بوایه ری قووی هه آاریگه

دا  آه یاده زراندنی عه  دامه  هاوآارانی له آكی تر له یه. ممان  عه  له وه ژاران آرده آی بۆ هه یه یاده ش عه وه ئه
دیع  بازی ئۆرسۆدۆآسی یۆنانی، دوآتۆر وهڕ  ر به سیحی سه آی مه ستینییه له آو خۆی، فه دوآتۆركی تر بوو وه

مدا  نگی جیھانی دووه می جه ده مه  ده لیل له ی جه  ناوچه د له فه  سه  مامۆستا بوو له هڕ آوداد دیع حه وه. داد بوو حه
ندی  وه هڕی ژیانكی  آه ڵ خزانه گه  له و ناچاربووه  ئاواره  به  بووه وه نی نۆ ساییه مه ته ویش له ئه.  دایك بووه له
ك بوو،  ش خوندآاركی زیره به آیدا بوو؛ حه  زیره  له م دوو پیاوه جیاوازی نوان ئه. ر سه نه ببه) ری آۆچه(
نجامی   ئه یان و له آه وشونی پیشهڕآو  وه. رگرت ی وه وانامهتی ب حه هڕنق و نا نقه داد به آاتكدا حه له
ركانی  هس رمه م چه ك، به رخانكرد بۆ پاراستنی ژیانی خه ردووآیان خۆیان ته  هه م دوو پیاوه  ئه وه اهنانیشهڕ

و  ردوآیان ئه نجامیشدا هه  ئه له. دان وی دهَزی و تاال به ده ر آۆیان دانه سه  له زمه ك مرده ژیانی الوتییان وه
رگ  ژوآرد بۆ دانانی مه  ئاوه وه پش مردنه اگرتنی ژیان بوو لهڕرزو پیرۆز   به ی خۆیان آه یینهَ پۆال هڕ بیروباوه

  . وه پش ژیانه له
م  آه ده سك قسه آو آه دا وه من لره: "  لدوانكدا ووتی ش له به دا جۆرج حه PFLP  زراندنی تای دامه هر سه له
  واو نوێ له بت جۆركی ته  ده ئمه. ناست استی دهڕ ژی به  تیدا ده ش آه و جیھانه ی خۆی و ئه گاآه  آۆمه آه



 

  ۆآه ف ندی به یوه  په ی آه نده وه ئه"وام بوو،  رده آانی به ر قسه سه  له م جۆره و به ئه." ین شق دابده ران مه نگاوه جه
سكی  هیچ آه. آان رنشینه تی سه المه  بۆ دنیاآردنی سه ومانداوه ی ههڕ وپه  ئه میشه  هه ، ئمه یه  هه وه فاندنهڕ

وشی   پاآی و بخه ن بهآانما آی تر بین چاالآییه یه شوه به.  دراوه هیچ جۆرك ئازارنه خۆرئاوایی به
.  ریفه كخراوكی شهڕمان  آه كخراوهڕ   آه وه سته ده ن به ده  ده وه ی ئه گه آی گشتی به یه شوه  به نجامدراون، وه ئه

  آرد له تی چی ده وه ی یاسای نوده م ئه  به- تیمان پشلكردووه وه  یاسای نوده ، ئمه هیچ گومانی تدا نییه
 بۆ  وه آانی دایه ستینییه له  فه ی ئاواره وه انهڕ رچی گه رپه ندوچون به ب چه  دا، آاتك ئیسرائیل به١٩٤٩سای 
 نو   له ۆآهفاندنی فڕ ببت،   توشی خورپه وداوانهڕم   خۆرئاوا به یه وانه رچی له ر ماڵ و حای خۆیان؟ گه سه
.  آی گرنگه یه له سه  مه وه  ئه وه شه الی ئمه  به-  آاركی نامۆ نییهگشتی  بیدا به ره ری عه ماوه آان و جه ستینییه له فه
مانكاتدا  هه كو له س، به و به ربازی پوخت و پاراو  نییه آی سه نھا ملمالنیه هیچ آلۆجك ته  به م ملمالنیه ئه

  راسان له  هه مانكاتدا آه  هه  له وه ینه رز بكه ر به ماوه ی جه  ووره  آه  پویسته ، بۆیه آی سایكۆلۆجیشه ملمالنیه
    ) رگیراوه  وه وه آانه ستینییه له ستكاری فه رهه  به له." ( گرین ده آان هه ئیسرائیلییه

تین  وژمی به  ته ری جیھاندا به رتاسه سه ی لهشگڕی شۆ شه  بانگه ك آه یه یه  ده آان بووبوون به  ه١٩٦٠نی َساال
   له وه شوی نانه  په رگ وه تیرۆریزم، مه. آان ونه وی و خه هڕ توند مك بوو له رده  سه وه  ئه.كدا ر خه سه ژان بهڕ ده
  له. ی تریدا آه ره  سه  ، هزی گوڵ ، ئاشتی و ئازادی گوفتاریش له٦دا جگیربووبوون و هیپی آه ركی ئاوزه سه
. بینی  ده وه  یاخیبوونكه ونیان به داد خه حهش و  به استدا، حهڕ تی ناوهَال وری خۆرهه گای چشتی مجه آۆمه
یان نابوو َ تال وه ردووآیشیان پكه زدی باووباپیران، هه  له ند و دوورخراوه  چینی ناوه وناآبیر و لهڕردوآیان  هه
  هڕ  بیروباوه  دڵ آه ی داخ چووه نده وه ش ئه به ی دواییدا حه نهَو ساال له. انڕ گه  دهڕ  شه  و له وه ر شانیانه سه به

ڵ  گه آانیشی له  پزیشكییه تفاقه.  آردڕی مارآسیدا ئاوگۆڕ ڵ بیروباوه گه ی له آه داو ئاینهڕی تو آه ئاینییه
ر  ش هه به رچی حه گه. زراند ستینی دامه له زگارآردنی فهڕی میللی بۆ  ره آرد و بهڕآدا ئاوگۆ آی چه یه خانه جبه
. شق  بۆ دیمه وه  بیگوزته وه ممانه  عه  له م ناچارآرا آهَال ژاران، به ی بۆ هه آه یاده عهانی ر گ سه وام بوو له رده به

نگزی  هڕ تی و شه گبه ڵ نه گه دا، هاوآات له آه ی سیاسی ناوچه فه لسه  فه  له وه آه انكارییهڕهۆی گۆ ش به وه دوای ئه
ن  الیه  دا له١٩٦٨ سای  له. یروت  بۆ به وه تهڕ  بگه ا آهآاندا، ناچارآر ییه  ناوچه تهَال سه ڵ ده گه خۆیشیدا له

  .ی ئستا ژمهڕم  وژورآردنی ئه انی بۆ ژرهر پالنگ سه ستگیرآراو زیندانی آرا له  ده وه آانه سورییه
تنی زۆر  اندا، پیالنكی هه پالنگ دادی هاوآاری له دیع حه دا بوو، دوآتۆر وه ندیخانه  به  له آاتكدا آه له
  آه زگارآردنهڕپیالنی . دا توند گیراوه  قایم و به ندیخانه و به ی له كهڕزگارآردنی هاوڕشت بۆ ڕی دا زانه ربه جه
هۆی  به.  وه ایهڕ باش گه  دروستبوودا به تازه PFLP ر سه  له ریشه م شانۆگه نجامی ناوبانگی ئه ره ریگرت و ده سه

 بۆ  وه رز بوه  به وه آداره د چه  پنجسه له PFLP ی وپایه ، پله وه نه دلرا وه و آرده ك ئه ی وه نمونه
جۆرج . ستھنا ده ستینی ئاساییشی به له آی زۆر فه یه ندامی چاالك و پشتگیری ژماره د ئه زاروپنجسه سھه
ی  وه دنهزران  و دامه آه وان دژی جوله ئه.  وه و ساآاری شیكرده  ساده ی زۆر به PFLP تی ش سیاسه به حه
ش  به حه. ها دژی ئیمپریالیزمیش روه  هه وان دژی ئیسرائیل بوون، وه ستین؛ ئه له  فه  بوون له آه تكی جوله وه ده
وپش  ره آانی به ربازه آات و سه رامۆش ده آانی جیھان فه ی سنوره آه نگه پانی جه هڕ گۆ ی آرد آه وه ی ئه شه هڕ هه
  :ش ووتی به حه. چنن ودا ده ب مه هرگ و ورانكاری ب آشن و مه ده
  ".آرت  پشتگیری لده وه آانه  ئیمپریالیستییه ن هزه الیه س، ئیسرائیل له و به  ئیسرائیل نییه دوژمنی ئمه"

  و هزه آانیشی بوون به یامه و په PFLP سوف ی یله  بیرتیژ و فه  بوو به وه رده  پشت په ش له به جۆرج حه
كانی تر   خه آانی وای له  ژیرانه  ووتاره  بوو آه و بیرتیژه و ئه ئه. انڕسو ده یان هه PFLP  ی آه ره بزونه

، گورزی  وه آی تره الیه دادیش، له حه.  وه نه بكه دووباره!" ستینكی ئازاد له فه" وازی  ون و بانگه دویكه  وه آرد آه ده

                                                 
ن و  آه  دهژ درانی قژگاش مهۆ آی باریآ هی وه رچدانه رپه آو به  و وهنی ئاشتیاری خواز  آهتوتر  ده و الوانه  بهHippie یپیه 6
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  .]و. [ بووه



 

  چاالآییه. ش بوو به آانی حه ونه ری خه دیھنه وو؛ بههزی ب و بهشگڕستی بوو، هاوآاركی چاالك و شۆ ده
پناوی  آانی له هڕ آردن بۆ بیروباوه نده وپاگهش سازدا بۆ پ به باری بۆ حه آی له یه مینه داد زه آانی حه تیرۆریستییه

 .ستین له كی فه آانی خه رییه وه تیش ئیسرائیل بۆ آوره تایبه  به ای گشتی جیھان، وهڕاآشانی رنج سه
ی ١٨  یان له Mark and Spencer ر آی مارك و سپنسه آۆگایه PFLP ندامكی ند ئه ی چه وه دوای ئه

ن ئاگر  نده  له  له آاتك ئمه: " لدوانكدا ووتی ش له به ردا، جۆرج حه ن دا ئاگرتبه نده  له دا له١٩٦٩مموزی  ته
رچی جۆرج  گه ئه."   یه هایان هه   به٧ی سوتاندنی دوو آیبوتز نده هو  ئه  بچوآانه هو گ ك، ئه  آۆگایه ینه ده رده به
  ش پی باش بوو آه به حه. بوو و نه هڕداد توند دیع حه ی وه نده وه م ئه ی دا، به یه  ئاگراوییانه و لدوانه ش ئه به حه
  .آانی جیھان موو قوژبنه  هه نت به یه بگهو ئاخاوتن  یامی ووشه  په آان به ستینییه له آانی فه تییه هامه تی و نه ینه مه

          
  ی آه تیه وه  نوده یمانتییه و هاوپه ر ئه رانبه جووت لپرسراون به ردووآیان به داد هه دیع حه ش و وه به جۆرج حه

هۆی   به  آه وه اوبانگهو ناوون هۆی ئه به.  آاندا١٩٧٠تای  ره  سه وروپا له  ئه یانده آانی تیرۆری گه ته مه م هه آه یه
ی  رباره ربھن ده به وام وه رده آی به یه وه توانی ووشیارآردنه PFLPهنا،  ستیان ده ده  به وه آانه  توندوتیژییه آاره
  وهوتبو ش آه به  حه  بوو آهڕگو  به آانیان هنده نده وپاگهپ. بوو  هه وه ستینه له  فه ندی به یوه  په ی آه رجه لومه و هه ئه

ردوآیان  داد هه ش و حه به ویاندا حه ها جار هه نده  چه راتی ئیسرائیل، آه زگای موخابه ژر چاودری موساد، ده
 .بكوژن

ن  الیه وت له ستكه رده آییان به رزاره آی سه آانی ئیسرائیل زانیارییه زگا نھنییه دا ده١٩٧٣ هاوینی  جاركیان له
و  ره ت بهف  ده وه یروته  به ش له به  جۆرج حه ی آه وه آرد به  لوبنان آاری ده  له ه آ وه یدانیانه وادۆزكی مه هه
 . ٠٠٦  شتی ژماره  گه ، به(MEA) ند تی ناوهَال آانی خۆرهه واییه  هه آی جۆری آاراڤیی هه یه ۆآه ف غدا به به
زیرانی ئیسرائیل  رۆك وه ۆدا مایری سهشتندا، گ پ لك حیسابی آۆن و آاسه ی گه وه آالآردنه پناوی یه له

آك  ند خوله ر چه هه MEA  ی٠٠٦وایی  شتی هه گه.  بگرن یه ۆآهو ف ر به  به رپشك آرد آه وایی سه هزی هه
 لی  وه نزیكبوونه ر به و هه وه نگاری بوونه ره ناسراو به نگیی جۆری میراجی نه ی جه ۆآهستانی دوو ف پاش هه

واوی  ی ته ایهگوMEA   ی ۆآهآاپتنی ف.  وه  خواره نه یخه گینا ده وت ئه دویان آه  وه  آهرمانیان پدا فه
یان ناچار  آه گره رهه فه  نه ۆآه آۆتایشدا ف ین و لهو باشور ف ره آان به ۆآهف.  اآشانهڕم قامك  نیشاندا بۆ ئه

  وه  هواشی آرده وه  بۆ نیشتنه ر آه هه.  ئیسرائیل  له وه بنیشته Ben-Gurion گوریۆن-ی بن گه ف  له آرد آه
و  ش له به  جۆرج حه رزوو ئاشكرا بوو آه هه.  و پشكنییان آه ۆآهر ف  سه دایهآان خۆیانف  ئیسرائیلییه ربازه سه
یان بۆ  آه شونراوهرل  سه شته ر گه سه وام بن له رده  به یان پدرا آه گهڕآان  رنشینه  سه ر بۆیه ، هه دا نییه شته گه
زگاآانی  ن ده الیه ویش دوایی له یاندبوو ژنك بوو، ئه ی گه و زانیارییه  ئه ی موساد آه آه وادۆزه هه. غدا،عراق به

  له. یان آرد PLO ستین له زگاریخوازی فهڕكخراوی ڕسلیمی  وانیش ته  گیراو ئه وه یروته ئاسایشی به
ی  و آاته تا ئه رانی هه ستی زیندانیكه ر ده سه راند له خی گوزه ژیانی ناو دۆزهش ساڵ  دا شه PLO  ی ندیخانه به
   . وه رایهڕدا گۆ PLO ندامی ڵ دوو ئه گه  له آه

  ی آه و آامپانه ئه. ریلالدا شقپكردنی گه كخراوی مهڕزراندنی   دامه بوو له ی ههَۆكی باالڕش  به جۆرج حه
ستنیشی  بهڕآی آۆ یه آرا بنكه نگی پارتیزانی ده آانی تیرۆریزم و جه  فری تاآتیكهآانی تدا نجه  گه ره نگاوه جه
   له ی آه  نویانه و تاآتیكه آك له یه. یی وه ته نانی تیرۆریزمی ناونه وه آردن و پكه هَال دیھنابووو بۆ گه وه
آی بچوك  یه سته ده. آان ئاسان بوون نهوشوڕ. تی بوو وه ی بازرگانی نوده ۆآهفاندنی فڕداندا بوو  رهه سه
. ن س بده ها آه ده گرتنی ژیانی سه بارمته ر به سه یار لهتوانن ب  ده وه نییه مه قه ك و ته م چه آی آه یه  ژماره ر به فنهڕ
ر گۆی  سه هێ ل وه  بیانه تك آه وه ر ده دان بۆ هه ستی بزوتنی ده ربه آی زۆر سه یه ادهڕمدیسان تا ش هه آه ۆآهف
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الی خۆیدا  ر به رنجی میدیای جیھانی هه او سهڕوتو بن یان دۆ رآه موویشی گرنگتر، سه  هه له.  وییه م زه ئه
  .آشت ادهڕ
   له  آه٧٠٧بۆینگ  E1A1 آی یه ۆآهویدا، آاتك فڕ دا ١٩٦٨ هاوینی  ستینی له له فاندنی فهڕ  ۆآهم ف آه یه
وێ بۆ  ش له آه ۆآهی ف سته آان و ده  ئیسرائیلییه رنشینه سه. زائیر فنرا بۆ جهڕبیب  لئه و ته ره ی بهف  ده ۆماوهڕ

 E1A1 آی تری یه ۆآهمان سادا ف می هه آه  مانگی آانونی یه ، له وه دوای ئه. ی دوو مانگ زیندانی آران ماوه
نگی   ده آان گویان له رنشینه ستا، سه  هه سیناوه ی ئه گه ف  له آه ۆآهآاتك ف. المار ر په  به وته  آه٧٠٧بۆینگ 

آان  ره المارده م پهَال رنشینك آوژرا، به دا سه ستدرژییه م ده نجامی ئه ئه له. آی سوك بوو ی چه قه نارنجۆك و ته
   آاتكدا آه  له ی گولله ژنهڕر   به درایه  E1A1 707 ی آی دیكه یه ۆآه دا ف١٩٦٩ شوباتی  له. ستگیرآران ده

  سیش له  آوژراو پنج آه آه وانه ۆآهری ف ده یاریده. بیب لئه  بۆ ته وه  زیوریخه آرد له  ده ین ئامادهخۆی بۆ ف
دا  آه ۆآه ناو ف  له وه وانكی ئیسرائیلییه ن پاسه الیه آان له ره المارده  په آك له یه. آان بریندارآران رنشینه سه

   خرانه ی آه و تیرۆریستانه دا ئه آه وداوهڕردوو   هه له.  توندآران ندیخانه  به ی تریش له آه آوژراو س تیرۆریسته
   .فاندنی دواترداڕ  ۆآه آاری ف له PFLP  ئازادآران دوای چاالآی زیاتری ندیخانه به
   خۆیان له ایهتا بۆیانبكر یان و هه سته  جه آان ئیتر ترس و تۆقین چووه واییه  هه ری هه فه رنشین و نه دا سه لره
ت  آداری ئافره یی تیرۆریستكی چه رمانده  فه به PFLP  دا١٩٦٩ مانگی ئابی  له. دا وایی الده شتی هه گه
و  ره  به آه ۆآهف. یف بیب ده لئه و ته ره  به ۆماوهڕ   له بوو آه TWA آی یه ۆآه ف مجاره فاند، ئهڕآی تریان  یه ۆآهف

  م دوو پیاوه ئه. سی ئیسرائیلی  دوو آه  له ی ئازادآران بجگه آه رنشینه  سه٢١٣ر  ههوێ   له اپچكرا آهڕشق  دیمه
ش  وه دوای ئه. یانپكراڕوانی سوریی ئاوگۆ ۆآهڵ دوو ف گه  له ی آه وآاته رن تا ئه ناویانبه  له میان بوو آه زۆر خه
  . تك و پكدرا آه ۆآهنی و ف مه قه  ته  له وه  ئاخنرایه آه ۆآهیی ف رمانده ی فه هۆبه
رجكی  لومه  هه دایك بوون و له ستینی له له  دایك و باوآی فه  له آات آه  باسی دوو پیاو ده وه ره ی سه م چیرۆآه ئه

ن  ك و خاوه ردوآیان زیره هه.  شوی بووه و په ئاژاوه پ وه مه النی آه  به  آه رانیان آردووه تی وادا گوزه یهَال آۆمه
تی  رآردایه  بتوانن سه وتۆ بوون آه آی ئه نی تواناو لھاتووییه ردوآیشیان خاوه  سیاسی بوون، ههرۆشی په
هیچكامكیان موسومان . وت یانه  خۆیان ده ی آه و ئامانجانه و ئه ره ن به یان بكه ن و ئاراسته  بكه كانی دیكه خه
ر  ها سای تریش هه نده و تا چه یه ی هه وه ر بره ۆش ههم آانیان تا ئه  تیرۆریستییه رۆشیش بۆ آاره په بون و به نه
  .یمن ده
 
  )نازناو( ر  یله وڵ ته په
ش  به داد و حه ڵ ژیانی حه  گه ر له گه  ئه ھناوه ر چاوی تدا هه یله وڵ ته  په ی آه تیانه یهَال  آۆمه رجه لومه و هه ئه
شونی .  دایكبووه مدا له نگی جیھانی دووه می آۆتایی جه ده مه  ده لهر  وڵ تیله په.  ر بكرت زۆر جیاوازه رانبه به
  له.  باآور Shropshire ری فنی ئینگلیزی شرۆپشایهی گوندنشینی د  ناوچه له Wem  دایكبوونی ومه له

. ران بوون رو آامه دآهموویان دشا آانی منای هه رییه وه ؛ بیره آراوه رده روه باندا په م میھرهَال ژار به خزانكی هه
و   ناو ئه  له  خزانه م جۆره ئه. ئامزگرتبوو بوو، چوار براو دوو خوشكی له وره یان خزانكی گه آه خزانه
م  نی آه مه  ته ۆیشت، تا لهڕ هات و  قوتابخانه.  شك بوون لی زۆر باوو بوو وان به  ئه دا آه رزرییه گا وه آۆمه
ربگرت   وه وانامه ب ك تاآه  یه ی آه وه ب ئه جھشت، به ی به  سایدا قوتابخانه١٥یھانی  ج زمونی و نامۆ به ئه
 .آدا یه سابخانه  قه  آارآردن له ستی دایه تكداو ده  هیچ بابه له
یان،   نوكه وڵ، شاگرده ی و په آه  خۆی و ژنه جۆزیف آۆمان به. ی ناوی جۆزیف آۆمان بوو ستاآه وه

آرد، آۆمان  دهڕ ی آاروباری فرۆشتنی به آه  آاتكدا خزانه له.  وهڕ بردبه ی چاالآیان ده نجیالنهدوآانكی خ
م  ده تكردن، به توپه سابی و گۆشت جنین و له آانی قه آارییه آرد بۆ وورده وی ده نومایی پهڕخۆی 
  وه یه آه  آاره  ناو سوپای خۆی بهنیَآانی ساال تامه اآش و بهرنج  سه  آۆمان چیرۆآه وه یشییه آه آاره
 گیانی  بوون له پ بوون آه شیی نایاب ده رآه ها سه نده وان گوبیستی چه ر چیرۆآكدا ئه ڵ هه گه له.  وه دایه گرده



 

  هیانكرد و وایانلكرد ببت ب ره آه ردا چه یله وڵ ته  مشكی په  له  بوون آه و تۆوه  ئه و چیرۆآانه ئه. یی زه ربه جه
وڵ  ربازی په ی سه آه م یه آه یه.  ناو سوپا قاندو چووه ر تیته و هه ی ئه آه زایی خزانه هڕرباری نا سه. رباز سه
  .ن ده ش بۆ عه وه مانیاو دوای ئه مجار ناردیان بۆ ئه آه یی یه شقی بنچینه دوای مه. آان بوو  وشییه وانه پاسه
 ١٩٦٢ سای  له. ریتانیادا بوو آفی بهڕ ژر   له  وه١٨٣٩ سای   له گ بوو آهك گرن یه ادهڕركی تا نده ن به ده عه

 هۆی  نجامدا بوه  ئه نی دراوسی آرد و له مه آانی یه  ناوخۆییه ت پشتگیری ئاژاوه آتی سۆڤییه دا یه
   له و آاته  ئه آرد، آه ی دهنھانی پشتگیری ئیمام  په ریتانیا به به. وا هرمان تی ئیمامی فهَال سه وژووربوونی ده ژره
. بوو  ندا هه ده  عه یی له ماعی ناوچه ن ته مه دا بوو یه وه  له آه آشه. نواند  چاالآی ده وه نه ده ی عه وه ره ده
"  وه ووبونهڕ ووبهڕ"ن پی بن  آه زده آان حه ته  حكومه آات آه  خۆشده وه  بۆ ئه گهڕش  ته و بابه رجكی له لومه هه
  .خشت به المار ده ساآاری واتای په  به وه ووبوونهڕ ووبهڕربازیش  الی سه هل. 
  شك بوو لی، له ویش به  ئه یس، آهڕی  زه فره  مه رهات آه به  وه و آاته ر ئه یله وڵ ته م چژی چاالآی په آه یه
"  پاراستنی  یه زه فره و مه رآی ئه هئ. لال بوو لمه ب ناوی ئه ره  نزیك گوندكی بچوآی عه روی وت جگیرآرا له سه
لال  لمه  ئه  له ی آه و آامپه ها جار ئه نده چه. ك بوون گایهڕرقای دروستكردنی   سه بوو آه"  ندازیارانی شاهانه ئه

ا رو هاوت رانبه ی ئاوپرژنكردنكی به م زۆربه به) ربی  عه ی دوژمن به ووشه" (عدو"آی  ر ئاگری چه  به وته بوو آه
د   دووری سسه  له و، وه  شه تی به تایبه آان، به ریتانییه آرد بۆ نزیكی به یان ده وان دزه ، ئه م جۆره به.  بوو
مییان   وه وه  شادومانییه ردا به رانبه به آانیش له ریتانییه نان،  به یان ده  پوه توانادا بوایه آیان له رچییه  هه وه تره مه
 . وه دایه ده
و یاریگا  آرد له یان ده  یاری باله آه زه فره آانی تری مه ندامه وڵ و ئه  بوو، په وه وانه ۆژی پشوو حهڕ  ن، آهۆژكیاڕ

ركی  لیكۆپته یشتنی هه  گه  به آه یارییه. هات آارده ریش به لیكۆپته ی هه وه یدانی نیشتنه ك مه  وه دا آه آۆنكرتییه
  تی دانیشتبوو آه  بتاقه و به ئه. یڕوی گۆ ی ژیانی په  ئاراسته ره لیكۆپته و هه ئه. وت آیكه آراو په واننهڕ چاوه
  ربازانه م سه م ئه به.  وه  خواره دایه خۆیانف وه یه آه  قاپییه رباز له وت و دوو سه  بزووتن آه  له آه ره لیكۆپته هه

  زمون و آارامه ن ئه  خاوه م زۆر له بوو به نهردا به ربازییان له سمیی سه هڕرگی  رچی جلوبه گه ئه. جیاواز بوون
. آرد وتیان ده سوآه  هه وه قورسگرتنه خۆبوون و خۆ به به ی متمانهڕ و په  به وه مویشییه رو هه  سه له. چون ده
.  وه ره  ده آی مردووی دوژمنیان هنایه یه ردووآیان الشه هه  و به آه ره لیكۆپته  الی هه یشتنه  گه آه ربازه ردوو سه هه

آی تریشیان  یه  الشه مان شوه  هه به. و چادركی پزیشكی نزیك آشیانكرد ره در به زو قه ب ش به وه دوای ئه
ر بۆ  یله وڵ ته  په دا بوو آه لره. رچون و ده وه یان بوونه آه ره لیكۆپته م، سواری هه ند ساتكی آه دوای چه. آشكرد

ندییان  یوه بوا په رده هه). آان ته  تایبه واییه  هه رآه ئه) SAS بوو،  فسوناویانه  ئه و پیته مجار گوی له آه یه
  .بكات پوه
وتوترین  آو پشكه ۆ وهم ئه. مدا پكھات نگی جیھانی دوووه می جه رده  سه له (SAS) آان ته  تایبه واییه  هه رآه ئه
و   ئه  پویسته وه ه SAS یزیڕ  ی بچته وه  بۆ ئه آارامهربازكی  سه. آرت ربازی جیھان چاویلده ی سه آه یه
ت  نانه كو ته ، به ر قورسه ك هه  نه م آۆرسه ئه. آرت د ده ناوزه SAS سبژری  ده  به ت آه بب خته  سه زمونه ئه

  له  Brecon Beacons آۆنس ی بركن بییه  ناوچه زۆری له  به سبژره و ده ئه!  وه مه  ئاسته  له زۆر نزیكیشه
انی ڕگۆ.  ترسیداره خت و مه آی سه یه م ناوچه رچی چیاآانی بند نین به درت، گه نجام ده باشوری وز ئه

خۆشی   نه بوون به ئالوده.  بتپارزت آیشی لنییه ناگایه یكوتت و هیچ په وا ده ش و هه وامی آه رده به
  رخۆیه سه  له م مردنه ی ئه  زۆریان گیرۆده آان، وه ربازه  سه  له ن دووره گمه ده به  8Hypothermia هایپۆسرمیا

 بین   آه سه  به وه م ئه م، به دا باس بكه  لره ش مانگییه  شه و آۆرسه آانی ئه رییه موو آاریگه ناآرت هه. بوون
بن  وتو ده رآه  سه ش آه وانه ئه. نب وتویی ده رآه  سه  به و آۆرسه ست ئه آانی ده نجه ی په ی ژماره نده وه نھا ئه ته
.  گایاندایهڕ  آامیش له خت و نابه رگی ناوه ركی زۆری مه گه ئه. یانڕ  بیستراو دته شی نه رآه ها سه نده چه

                                                 
  هییشۆخ م نه ئه. یی ئاسای ادهِ خوار رۆ بشۆخ  نهیش  لهیرم  گهی  پلهینیز  دابهۆی ه تهب  ده  آه خته  سهیآ هییشۆخ  نهایرمسۆپیها 8
  .]و. [تب  دهی تووشژ دوورودریآ هی  ماوهۆ سارددا برۆ زیكن شو  له وه كهس  آهی وه  مانهۆیه به



 

آانی   بیابانه گاته  تا ده  بیگره وه ریكای باشوره مه آانی ئه ه نگه  جه ر له ر هه یله وڵ ته ربازی په ژیانی سه
تیرۆری  ی دژه آه م یه آه آو یه یش وه SAS .ی بچوك وه وبوونهڕ وبهڕ پكدادان و   له هاست پڕ تی ناوه خۆرهه

آات   ده وه یه  ساه١٨و  و شانازی به ۆ ئهم تا ئه. وان شك له  به ویش بووه  په ستنیشان آرابوو، آه ریتانی ده به
 .  دا بووه SAS ڵ گه  له آه
   بووه رده روه دا په ره تی الدی ئینگلته نازو نیعمهری ئارام و پ وروبه  ده  له ر، آه یله وڵ ته ی پهرآردنی ژیان رانبه به
  ش، آه به داد و حه ی حه وه ڵ ئه گه شقپكراو، له ستی باش مه رده سه ربازكی گیان له  سه ی ببته وه یاردانی بۆ ئهب

تی   تیرۆریست، خزمه  آردنی به یاندا آه شته و گه ی ئه  درژه ر له  سه رییان بردۆته وه ت و آوره ینه مهژیانكی پ
  نھا و به  ته مه ئه.  یه ری بارودۆخكی تیرۆریستیدا هه ردوو به نوان هه  له آات آه  ده و جیاوازییه آشانی ئه ونه

ی  و ژیانه وشونی ئهڕ   ئازادی و له گری لهر ر به یله وڵ ته آاتكدا په له.  ر خراپه رانبه  به  نییه ی چاآه سانایی آشه
ینی شوازی بات بۆ چ ب گومان و دوودی خه آانیش به ایبواردبوو بزواندبووی، تیرۆریستهڕنجیدا   گه  له آه

سانی   آه آان، پشت به خشه موو سوپا خۆبه آو هه ریتانیا، وه سوپای به. وڵ ی په آه سته  به ن له آه تی خۆیان ده تایبه
آی  یه  ماده یانكات به یان ده رده روه تییان و شوازی په یه ی آۆمه  پشینه ی آه وانه ستت، ئه به وڵ ده ك په وه

ك  سانی وه  آه كخراوكی تیرۆریستی پشت بهڕم  به. یان لدروست بكرت ربازی آارامه  سه یی وا آه نمونه
  .ستت به ش ده به داد و حه حه

هز  آی به رییه  آاریگه ن آه ری تریش هه لك فاآته دایك بووین، گه  تیدا له ی آه رانییه  گوزه رجه لومه و هه  له بجگه
   آه یه ته و حكومه  جۆری ئه رانه و فاآته آك له یه. بژرین یده  بۆ ژیان هه  ئمه دا آه گایهڕو  ر ئه سه نن به په سه ده
درژایی مژوو  به. ماندا آه  وته  له سته  باده ی آه یه رآرده و سه  یان سروشتی ئه وایه هرمان ماندا فه آه  وته له

سانی تر  رگ بۆ آه تی و  مه ینه رهنانی ئازارو مه به ی خۆیان بۆ وه وپایه  پله وا بوون آه هرمان  فه وانه زۆر له
آارهنانی هز   خراپ به- سپت چه آاندا ده ته هََّول هس و د  آه ر تاآه سه ك به آو یه  وه م پرنسیپه ئه.  آارهناوه به
 . ماری ژیانی تیرۆریزمه هنت، ترسیش شاده م ده رهه ك بت ترس به یه ر شوه هه به

مكردنی  هنن بۆ تۆقاندن و ته آارده آان ترس به تیرۆریسته.  ی تیرۆریزمه خانه آی جبه ره آی سه ترس چه
ستھنانی  ده  بۆ به ی آه وه ی ئه ندازه مان ئه هه توانین بین ، به خۆیان، دهنگرانی  وتوان و الیه شونكه
." ترسنیت زار ده ، هه آك بكوژه یه" تی،   ماوتسی تۆنگ وتویه رآرده آو سه وه. هنن آاریده آانیان به ئامانجه
  رما، تینوتی وه یایی، سهن ان، بزاربوون، تهلب لك شت بت؛ ئازار، ماندویی و پرزۆه آرت گه ترس ده

   له ی تیرۆریسته زنه رگ یان برینداربوون خه  مه ترس له. هنن م ده رهه موویان ترس به  هه مانه برستی ئه
ش  مه  ئه  آه وه زانراوه  نه  ترس له  بازرگانی آردن به آانیاندا واته ناو دوژمنه ی ترس له وه بوآردنه. بازرگانیدا
؟  وه قته نرت تا بته  آوێ داده بۆمبای داهاتوو له.  آه  ئاساییه كه ی خه ر زۆربه سه  له یه ههری خۆی  آاریگه

كیدا  ر خه سه ی ترس به وه شینه نسراآسی تدابت؟ به  ئه وه گای پۆستهڕ  آم پبگات له یه تۆبیت من نامه
المارك  آرت آاتك پالن بۆ په رده سه ختی له  جه ه آ آیترین شته ره  سه وه آات؛ ئه وتو ده رآه  سه آه تیرۆریسته

  . اآشانی میدیاآانهرنج  ترس زامنی سه نن، چونكه داده
  مانه آانیش ئه  تیرۆریسته یه وانه له. آرن پی گرنگی ستراتیجی و ئابورییان دیاریده آان به نگدا ئامانجه  جه له

رزی  آی به هایه  به  آه یه و آارانه یاندنی ئه نجام گه ئه آییان به ره م ئامانجی ستراتیجی سه  ئامانج، به نه بكه
  ناو هاوتیانی ئاسایی وته اوآ لهڕ رانی و ده ی ترس و نیگه وه  بۆ بوآردنه  وه یان تدایه خورپه

  مانه ك، ئه یه شخانهخۆ تیش منان، یان ورانكردنی نه تایبه  به كی بگوناه ، وه رگی خه مه. آانیاندا یاره نه
  .مدنن رهه موویان ترس و تۆقاندن به هه
آات بۆ   ده ش ئاماده  له  آه ترس سۆزكی ئاسایی و پویسته.   نییه خۆیدا دوژمنی ئمه م خۆ ترس خۆی له به
  وه آه مه سیسته نو  ژتهڕ دریناین ده رزی هۆرمۆنی ئه ی به ادهڕترس . ترسیدا  آاتی مه نگین له تن یان جه هه

. گرن رآی پده رده ریكن به  خه بكات آه دا هه ورانه  گه و خواسته ڵ ئه گه  له تی بدات آه ی یارمه وه بۆ ئه
ژت ڕ  ده ش آه دریناینه و ئه و ئه وه  ببیته آه وی آشهڕو ره  به دات آه تیت ده ت یارمه آه ی ترسه وه وبوونهڕ وبهڕ



 

وونترو ڕی  وه  و توانای بیرآردنه وه آاته م ده  ئازار آه ستكردن به ش، هه  له دات به ر دهت وره وتینكی گهڕهزو گو
  ی آه و ترسه  دژی ئه رگری له باشترین به. هنت م ده راهه آی گونجاوو هاوتا فه یه  شوه وتكردن به سوآه هه

رگیز  هه. وتمان سوآه فتارو هه هڕر  سه تی له یه آه رییه ی آاریگه وه تكردنه هڕ  میان هناوه رهه آان به تیرۆریسته
مان  هه آات به  ده  ئمه ك له ریه  هه آانیش مرۆڤن؛ ترس چۆن آار له  تیرۆریسته بیربچت آه شمان له وه نابت ئه
  .آات وانیش ده  آار له شوه

 
 دوا  ، له  ئاراوه  چۆن هاتۆته  آه  نییه  آشه وه ئه.  وه ته رگ بومه ڕوی مه ها جار ڕوبه نده من  چه: ر تبینی نوسه

 بۆی بچین؛ ناتوانین   آه  نییه ئاخر زۆر جار شونكی دیكه.  رگ سۆزكی زۆر واقیعییه  مه دا ترس له چرآه
   له ربازك بپرسیت آه ر سه هه له.  آی نییه دا ترس هیچ مانایه و ساتانه ڕاستیدا له له. ین هیچی تر بكه

رگی   مه  له  یان پۆلیسك آه وه ر ئاگرآوژنه ، هه وه ته و تاقیكراوه زمونی بینیوه ڕدا ئه  و شه وه نگاربوونه ره به
ترسیش . یت ك بكه یه وسته رت هه سه  له نھا پویسته ندك جار ته هه. ن وان پتده  ئه-  قوتاری بووه قینه ڕاسته

 . وه نابتهرگ ترس جگای  ر لواری مه  سه ؛ له یه سنوری خۆی هه
 
آان   جیاوازه ئاینه.  ی ئاینییهڕ گا یان آولتورك بیروباوه ر آۆمه ر هه آانی سه رییه ترین آاریگه وره  گه آك له یه

زی ئاسایی  گه هڕلك   گه  له م بلۆآانه ندك له هه. ری جیھاندا رتاسه  سه  له بلۆآی جیاواز جیاوازیان پكھناوه
ی  یشهڕگو هڕ  توانین له دا ده تیانه یه  آۆمه م گروپه ی ئه  چوارچوه ش له  ئمه شن وه دا هاوبه ۆژانهڕژیانی 
   . وه آانی تیرۆریزم بكۆینه هۆآاره

 ٥٧نم  مه من ته. رمدان وروبه  ده  له  آه یه  هه كه و خه م بهڕ م باوه ، منیش پتده یه چی هه ت بهڕ  باوه من بپرسه له
  من نه.   بووه ركی ئاینی هه  بزونه  بووه وه هڕ و شه پشت ئه ی له قهڕو   ئه نگاوم آه دا جهڕ ها شه هند  چه  و له ساه

  و ئاینانه كانی ئه  خه  ناتوانم پتبم آه  آه یه وه رئه به  آاسۆلیك، له  بوزی و نه  هیندوو نه موسومانم و نه
  ، من له استهڕ. ش نیم قینه استهڕآی  سیحییه مانكاتدا مه هه من له. آانی خۆیان كه ر خه رانبه  به ستیان چۆنه هه

م  م، به آه  ده ند و پرسه ماوه ك زه ی وه سیحیانه سمی مه هڕوڕشداری  بوم و به رده وه ره سیحیدا په آی مه گایه آۆمه
توانت   ده ش آه ساتانه رگه و مه  ئه دۆگمای ئاین و  له وی آورانه هی نگی په به  ده  به رآمكردووه نو دمدا ده له

   آه لك شتی باشیشم بینیوه  گه تیانه ینه رگ و ئازارو مه موو مه م هه رباری ئه ش سه ئسته. م رهه  به بیانھنته
سكی تر، هیچ سنورك ناناست و  زگارآردنی ژیانی آهڕباتی مرۆڤك بۆ  ،خه بۆنمونه. تین می مرۆڤایه رهه به

گای ڕ  نن، لهڕدۆ آان خۆیان ده آاتك مرۆڤه. ردا مرۆڤی چاآن وهه  جه آان له ی مرۆڤه  زۆربه دام آه هڕ هوباو من له
 .ننڕدۆ  خۆیان ده وه رهنانی ترسه به ترس و وه

مدیس  مانیش هه ن و ئه آه آان آارده  ئاینییه ی بلۆآه مان شوه هه آی زۆر به یه ادهڕآانیش تا ییه  ناوچه بلۆآه
  دا گاگۆكی آردووه مینه رزه م سه ر ئه سه ی مرۆڤ به ته وه له. ی تیرۆریزمدا یشهڕگو هڕ  اركی ترن لههۆآ
ر خاك و  سه ملمالنی تیرۆریستی له. ن آه دهڕ نو خۆیاندا شه آان له ره آان و آیشوه آان، وته ته آان، حكومه خه
آان   تیرۆریستییه كخراوهڕآی،  ره آی سه یه شوه به.  وه واوه تهركی   آیشوه بت به ندی هه یوه متر په مین آه زه

ر یاخود  رانبه پاندنی یاسای نابه هۆی داسه  یان به  نكولی لكراوه ن آه آه ی شتك ده وه ستھنانه ده آار بۆ به
  . وتكراوه ك لیان زه بری چه زه به

 چی ئیتا ، آه وه آبگرته ندا یه موو ئیرله  هه  آه دا وه وه  ئهدوای به IRA  نده ، سوپای آۆماریخوازی ئیرله بۆ نمونه
 ETA  كی سه هیوادارهت له خۆی هه ربه  نیشتمانت جودابتانی ئیسپانیاو فه بك له هه. نسا هڕ  وند  

رو  ادوه ناد وان به  ئه ن آه ده تك ده وی البردنی حكومه و ساآاری هه ساده آان به  تیرۆریستییه كخراوهڕ
و  وه چننه  بۆخۆیان ده وه ره و ده وه  ناوه  له قینه استهڕآی   پشتگیریه كخراوانهڕم  زۆر له. زانن ی ده نده گه

  وه  بگانانه ته و حكومه وخۆ له استهڕوخۆ یا نا استهڕتی  ندكیشیان یارمه ها هه روه هه. ن آه ری ده مسۆگه
  . وایه هرمان  ئستا فه ن آه مهژڕو  وانیش دژی ئه  ئه گرن آه رده وه



 

 
  ر تیرۆریزم سه آانی له رییه میدیاو آاریگه

آدی  یه آان له وداوهڕم  ، به  جیھانی ناسراوه دا به  ناسنامه رچی له  گه  آه دایه وه ڵ تیرۆریزم له گه  له ه ی مامه آشه
  شدا، آاره وه ڵ ئه گه م له به. ر ماوه ر جه سه رییان نابت له وخۆ آاریگه استهڕموآاتك  اون و ههداب

هۆآانی . آرت ستی پده  هه وه ره ماوه ن جه الیه  له ی آه  گشتییه و ترسه رباری ئه  سه بنه آان ده تیرۆریستییه
هز بۆ   آو هۆآاركی به ن وه آه  بۆ تیرۆریزم ده نده وپاگهمووشتكی تر زیاتر پ  هه یاندنی نوێ له اگهڕ

چوو تا   سایشی پده ها مانگ و بگره نده ، چه بوایه ادیۆ نهڕفیزیۆن و  له ر ته گه ئه. نگ آردن بۆ جه شه بانگه
آان  ستكرده ده استیدا مانگهڕ له. بیست مریكایان ده ر ئه ری سه مبه ی سپته١١آانی  الماره وای په ندك وت هه هه

آان  نجامدانی ترس و تۆقینه ی ئه وخۆ پرۆسه استهڕوی  ر گۆی زه كی سه ی خه  زۆربه  آه آاركیان آردووه
و   ئه  آه وه نه آه ، ووریات ده) االنژار فاره(ن  وه مان پودانگیش، میدیاآانیش شووتی ئاگادارآردنه هه به. بینن ده

  .ن ده وودهڕریكن   خه  آارانه جۆره
آاتكدا  له. آان واه  هه دا به و ده شترین برهآان زۆر توندوتیژن و توندوتیژیش با  تیرۆریستییه ی آاره زۆربه
ش  وه م ئه ك، به مووالیه  هه نن به یه گه آانی جیھان ده وداوهڕی  وه ر ئه به ین له ی میدیاآان ناآه رآۆنه  سه ئمه
  .تیرۆریزمآردنی  وره وساندن و گه  هه رپرسیارن له ك به یه ادهڕب ویستی خۆیان تا وان به  بین ئه  آه استهڕ

  آان له آه جوله. وروژنت ست ده ها جۆر هه نده بیب چه لئه آانی ته قامه ر شه  سه ی پاسك له وه قاندنه ی ته ونه
آانیاندا  آه ر برا جوله سه  به ی آه ساته و آاره ن بۆ ئه آه  ده وره آی گه  هاوسۆزییه ست به ری جیھاندا هه رانسه سه

بینرن  غدا ده  به  له  آه و ونانه مان ئه چی هه ، آه ساته رگه و مه رانی ئه نجامده ت بۆ ئهبار قیان لدهڕو  هاتووه
  وه رخۆمانه به ین و له آه یرده وانی تریشمان سه باقی ئه. ن آه آانی ده ره  بینه ندك له شنی دی ههڕئاو

 نائاگاآانی   بیرۆآه یه وانه آان له واه  هه وگرتن لهگ" . بوین ی تیانه  ئمه  آه زۆر سوپاس خوایه" ،  وه ینه آه بیرده
رگی   جلوبه ، ئایا بینینی موسومانك به بۆ نمونه.  وه قنته باشی بته آان زۆر به تییه یه ها آۆمه  ئاین و بهڕ مه له
   تازه  آه وه یه شه هڕ و هه  به وه ستیته تدا ببه آه  وته  له و پیاوه  بوونی ئه ی آه وه  هۆی ئه بته  ده وه ریتی خۆیه نه
   آه نده  به وه ر ئه سه  له آه له سه آات؟ مه ی بزارت ده آه رگه ی جلوبه ؟ ئایا شوه فیزیۆن بینیوته له ی ته ر شاشه سه له

ر  رانبه  به آانیان لپرسراوه رنامه ؟ ئایا به  نو مشكتدا چاندووه ستكیان له  هه ئایا میدیاآان چ جۆره
آی لپرسراوتی نیشان  یه ادهڕی میدیاآان هیچ  وانه و هه ، ئایا ئه مان شوه هه ق؟ بهڕپدانی ترس و  شه گه
ی  استییهڕو  ر ئه رانبه بت زیاتر ووشیاربن به ی تیرۆریستی؟ ئایا ده شه هڕ سفكردنی گشتییاندا بۆ هه  وه ن له ده ده
چت زۆرچاك بتوانن  ؟ میدیاآان پده یه یان هه وره آی گه اوآیهڕ دهی ترس و  وه وان توانای بوآردنه  ئه آه

 تیرۆریزم  آان به  تاآه ته  حكومه ی آه و آارانه ن بۆ ئه  بكه ه ری گه ماوه یشتن و قوبوكردنكی جه تگه
  داته  پاساو ده دیھاتووه  وه وه هآان ره  وروژنه اپۆرتهڕهۆی   به ی آه اوآیهڕ و ترس و ده م ئه ن، به آه دیان ده ناوزه
  هز دژی آاره ی به وه ندنه سه ی تۆهڕ وپه ریش، بۆ ئه ماوه ی جه  متمانه یه وانه ت له نانه آان ، ته ته ست حكومه ده

ین  آه ه د وه ق و قینهڕو ترس و  هۆی ئه  به یه وه ندنه سه م تۆه نگری ئه  الیه دا ئمه م آاته ئایا له. آان تیرۆریستییه
ند  ن چه الیه له) تیش نین ن و بابه  بالیه میشه هه (  ستت آه به  ده نراوانه یه اگهڕ"  استییهڕ"و   پشت به آه
  ؟ ش آراوه  پشكه وه فیزیۆنییه له یامنركی ته په

 آۆتایی  ی میدیا لهآان موو جۆره ی هه  خرایه و فراوانبونه ، ئه  آه یه وه ی تری دراوی میدیا ئه آه بگومان دیوه
ستیان   ده ی آه اوانهگا داب و آۆمه آرد بۆ ئه و باقی جیھان ئاوه ره آی به یه ره نجه  په وه مه نگی جیھانی دووه جه
ژارو   هه رچاوت آه  به  بنیته وه ری ئه توانیت آاریگه ئایا ده. یشت گه ده انهڕفیزیۆن   له ما یان ته ادیۆ، سینهڕ  به

 خانوی خۆش و  آان له نده مه وه  ده بینن چۆن خۆرئاواییه فیزیۆن ده له ی ته ر شاشه سه گرن و له ن گودهآا برسییه
دندا دهه فرن بۆ قوتابخانه آانیان ده ژین و مناخه  له نواش و بواش هكدا دایكیان هیاڵ  م و خه  آات
م جیاوازی و  ؟ ئه وه تهڕسو یاندا ده آه ییه  ناوچه تهرمارآ آانی سۆپه آه  شتومه  له پ فه هڕوری  چوارده به



 

ی  گیرسنن و آپه ده  ئاگری تیرۆریزم هه ن آه بزوتكانه ره و سه  ئه تی و ئابورییانه یه  آۆمه آسانییه نایه
  .سنن پده

 
   ت آان و حكومه تیرۆریسته

 خۆیشی  وه ته مان نه چی هه انیی تیرۆریزم بزانت، آه قورب  خۆی به وه ره مبه ی سپته١١دوای   له نگه هڕمریكا  ئه
آو  وه.  ندانهڕو د ییانه زه آردنی تیرۆریزم و توندوتیژی ببه  پراآتیزه  به آسان تاوانباره آی یه یه ندازه ئه ك بهڕ

  وه تیرۆریزمهراربوونی  رقه پشت به لك هۆآاری لك جیاوازیش له و گه یه ی هه لك پناسه بینیمان، تیرۆریزم گه
 بتوانیت  خته  زۆر سه یت آه آه  ده وه رك به وانیت زیاتر ده تب وه  نزیكتریشه تا له و هه سداوه خۆیان مه
.  وه یته  جودابكه آه  تیرۆریستییه كخراوهڕآانی   دزوه  تاوانكارییه  آاره ت له ی حكومه" آان یاساییه " چاالآییه
مریكا جیاوازن  ئه CIA آانی  آاره چیدا له به) آانی آۆۆمبیا آداره  چه هشگڕ شۆ هزه ) FARC آانی چاالآییه

ماری   عه ی آه و بۆمباهاوژه وانی ئه ۆآهئایا ف. وان خراپن  باشین و ئه ئاسانی بیت ئمه روا به ؟ ناتوانیت هه
آی خۆآوژی  یه وه قینه ڵ ته گه  له یه آی هه یه هیچ جیاوازی وه آاته فغانستاندا خای ده ر ئه سه آانی به نییه مه قه ته
" ومت آاتك  قه م چی ده به.  ستدایه به  نیازو مه  له آه جیاوازیه. آوژن كانی بتاوان ده ردوآیان خه ماسدا؟ هه حه
.  تیرۆریزمی  بۆ پناسه وه یینهڕ گه مدیس ده ن؟ هه ده نجامده ست آاری تیرۆریستی ئه نقه  ئه به" آان  باشه هڕآو

  راسیۆنه نجامدانی ئۆپه  ئه آاتكدا آه آرت له  ده  تیرۆریستی پناسه  به توانین بزانین آام آاره چۆن ده
ر آاركی   هه تریشن له وره  گه آسانن و بگره ، یه وه ی توندوتیژییه وانگهڕ  آان، له ته آانی حكومه ربازییه سه

  تیرۆریستی؟
" ها  نده نرت و چه یه ابگهڕنگ  آرت باری جه ده. آرت رپاده  به وه ن یان زیاتره وو الیهن د الیه  له نگ آاركه جه
  نده  چه ئمه.   دانیان پدانراوه وه ناوبانگی جنفه ی به نامهڕن جا الیه  زۆریان له  آار، آه خرنه ده" نگی رمانی جه فه

ك آاتك  ی خه رچی زۆربه گه ئه.  وه یناسینه  ده میشه انگیش ههمان پود هه ر به  هه م آاره ی ئه  پناسه دنیاین له
 الی  وون نییهڕردونی  آی گه یه شوه ی به آه چی پناسه ، آه وه توانن بیناسنه بینن ده آاركی تیرۆریستی ده

بات و   خه سانی تر به آاتكدا آه زانن، له  تیرۆریزم ده ك به ی بۆمبایه وه قینه س ته ندك آه هه. موان هه
آاركی : " آات ی تیرۆریزم ده  پناسه م جۆره مریكا به ی ئه وه ره تی ده زاره وه. زانن ستكاریی ده رهه به

  آان یان جاسوسه ییه  ناوچه ن گروپه الیه و له  پشتر پالنی بۆدانراوه  آه ركی سیاسییه ن پانه توندوتیژی خاوه
ر  سه  له رییه ستی جھشتنی آاریگه به مه زۆری به درت و به نجامده آان ئه نییه ده  مه دژی ئامانجه  له وه آانه نھنییه
و   ئه آاربھنرت چونكه مریكی به تی ئه  دژی حكومه آرت له  ده مان پناسه ر هه مانكاتدا هه هه له."  ر ماوه جه

آاتكدا  له.  وه مان پناسه ی هه چوارچوه نو  ونه آه ك دهڕ   آه نجامداوه وتۆی ئه راسیۆنی ئه خۆیشی آارو ئۆپه
كانی  م، خه ه  قه تی یاسایی بداته رعییه ن شه نھانی خاوه ربازی په راسیۆنی سه  ئۆپه  به م آارانه مریكا ئه  ئه نگه هڕ

  .ن آه  چاولدهنجامدراو ت ئه وه بری ده زه  تیرۆریزمی به  به م آارانه ی تر ئه آه نه ی الیه وانه تی ئه تایبه تر، به
ر  سه ی نھنی ئاشكراآرد له  دۆسییه هڕ الپه CIA 1400  دا١٩٩٧ سای  له.  وه هنینه  ده ك نمونه دا یه لره
 بوو   بوو آه وره  گه وتنكی هنده رآه  سه راسیۆنه م ئۆپه ئه. مریكای التین  ئه نھانیان له راسیۆنی په مین ئۆپه آه یه
. آاردن ۆش بهم آانی تا ئه آنیكه  ته و زۆر له CIA  ی و جۆره ی له راسیۆنی دیكه  بۆ ئۆپهشق رمه  و سه  نمونه به
   بپشكنت و پویستیشه نامانه گه م به  ئه  آه س ئازاده موو آه ت و ئازادییدا هه فافییه وای شه شوهه  آه ۆ لهم ئه

  آاره "   به ۆ ئمهم  ئه مان آه ده وتۆ هه ئهری  لك زانیاری تۆقنه ر گه سه  له رده  په بپشكنرن چونكه
  .ین به ناویان ده" آان تیرۆریستییه

بژردراوی  آی یاسایی هه یه شوه رۆآی به م سه  دووه دا جاآۆب ئارب نز گوزمان بوو به١٩٥٢ سای  له
پی  پش به وه  له آه سته  باده تییه همای  آه  بوو آه سایانهڕو یاساو  ینی ئهڕرشانی گۆ رآی سه م ئه آه یه. گواتیماال

ند  سمی ناسینی پارتی آۆمۆنیستی گواتیماالو چه هڕ ش به انكارییانهڕم گۆ ئه.  حوآمی آردبوو وه ئه
هزی  آو آۆمپانیای به آرد، وه آان ده مریكیه  آۆمپانیا ئه ی له شه هڕ  هه خۆ آه وی گرتبووه چاآكردنكی گرنگی زه



 

یمانكی خۆی چاو  ك هاوپه ی وه بژردراوه آی دیموآراتی هه یه شوه  به رۆآه و سه مریكا ئه ئه. یونایتد فروت
سپردراو  CIA   به رآه م ئه ئه. وخاندنیڕ بۆ  وه شتنی پالنك آردهڕ دا  بیری له وه رئه به آرد، له ده لنه
  یدا بوو آه رنامه  به له CIA. خۆی  گرتبووهی رانه  پیالنی آوشتن و آاری تكده ژرا آهڕآی آارآردن دا یه خشه نه
  ته مه و هه آی ئامانجی ئه ره آی سه یه شوه م به الماری جاآۆب ئارب نز گوزمان بدات، به  په وه موو قۆكه  هه له
ی آۆنترۆڵ بكات  وه  سوپا بوو بۆ ئه ئارب نز پویستی به. آان بوو لی آداره  چه ینی پشتگیری هزهداب
تی واز لھنا بۆ سوپا، سوپاش  سه دا ئارب نز ده١٩٥٤ سای  ستھناو له ده وتنی به رآه سه CIA.ر وتدا سه هب
  ربازی له ژمی سهڕ. قامگیربكات وایی سه هرمان  بتوانت فه نرا آه  هز داده  تاآه  به مریكاوه ن ئه الیه له

رآاتك  هه. تكوژین گینا ده  ئه جی بكه ین جبه  پده چیت-بوو  شتكی تر نه والوه ت به دیكتاتۆرییه
پۆلكی  آكراو شه چهشقپكراوو پ  مه مریكاوه ن ئه الیه ، سوپای گواتیماالی له ویبدایهڕآی بچوك  تییه زایه هڕنا
  یه وه وساندنه هرآوت و چ م سه ئه. رزر ها وه زاره  هۆی مردنی هه بووه  ده آرد آه رپاده رآوتكردنی به ی سه ندانهڕد

 هۆی مردن یا  شاند و بووه وه ك هه ریه به واوی له ته گای گواتیماالی به آانی آۆمه ه ایهڕچل سای خایاند، 
ربازكی  ر سه هه له.   شتكی نوێ نییه ته م بابه چیرۆآی له.  ملیۆنك مرۆڤ آه ی چاره روشونبوونی نزیكه بسه
 . شدارییان آردووه دا به ته و بابه  شتكی له  له ن آه دهآان بپرسیت پت ته  تایبه هزه

 
ی  وه  هیندوراس بۆ ئه آرد له آان ده  گواتیماالییه  ئاواره شقم به ، من مه CIA اوكی نھنیڕسو ك هه وه

   ... وه  خواره ر آورسی حوآم بھننه سه  له آه بژردراوه  هه رۆآه و سه وه نه ی خۆیان داگیربكه آه وته
  ربازی له قی سه هڕ لله مكی حوآمی آه رده ندازیاری   بووم سه ویداو من ئهڕدا ١٩٥٤ سای   له ی آه تایه و آوده ئه
ب  و به آان بباآانه اڵ و آۆلۆنلهڕ نه جه. بوو ی نه  مژوودا ونه  له ر آار آه  سه نددا هنایه مریكای ناوه ئه
آردن بۆ  رهود ده آانیان فه نجینه مای و ماڵ و سامان و گه ادهڕستكارانیان  هره آردن به وه لپرسینه ستبه هه

  ...آانیان نده ستوپوه خۆیان و ده
  .نگین جه  ده آه كه  دژی خه نگین، ئمه جه ده هیچ آلۆجك دژی آۆمۆنیزم نه  به  ئمه وت آه رآه  دواییدا بۆمده له
  

 ر،  ۆیتینگهڕفیلیپ        
  سو مریكی و هه ی مارینز ی ئه سته نشینی ده لی خانهآۆلۆننیڕاوی نھ  CIA  

   
      
 آانی تیرۆریزم جۆره

  وه ه 9Thug  آانی ته ن چه الیه  ناآاو له بوار لهڕمدا زۆر  وته ی حه ده  هیندستانی سه له.  تیرۆریزم نوێ نییه
ها  نده چه. یانخنكاند قاقای تا ده  بینه نایه ستیان ده  ده هو كه رچاوی خه به وناك و بهڕۆژی ڕ دراو به الماری ده په
آی زۆر  وانیش خویه  ئه آان و آه آه   جوله ١٠ دیلی زیلۆته بونه ۆمانی دهڕلك هاوتی  ش، گه وه ر له  به ده سه
رچاوی  به كراو لهئاش مدیس به مانیش هه آانیان بوو، ئه ی نچیره وه ھنانه  هه قۆمه ویش ئه بوو ئه بیان هه قه

                                                 
9  Thug  مهۆآ مردن و ویند  خواوهیبزوتن و آال  دهندستاندای هی باآور  بوون له  آارامهیاوآوژی پك رست ،  په  دهانییرانكار
 اوآوژیو پ ته  چهۆ بو وه هییزینگلی ئی ناو زمان  هاته هی و ووشه آرد، دواتر ئه  دهانیو  ئهیش شكه پانكوشتنی  ده  آهی نهاییو قوربان ئه
  .]و. [تنره آار ده به

10  Zealot ئ هی م ووشه ئه.نینگ جه  دهآان مانهۆِ ری دژداینی زایم آه هی ی ده  سه  له  آهنیست له  فه  بوو له آه  جولهیآ هی وه بزوتنه ۆ بستا 
  .]و. [تآارد  بهِر روباوهی بِر مه  لهیی چمهیرسی و قیو هِتوندر



 

  آان بوون، له ره آه س  شتی مادده ی آه یه  شیعه و تاقمه ئه    "Assassins"11  مدا هه ی یازده ده  سه له. ك خه
ی  وه رله دا ، به س ده آردن خۆیان مه ده آانیان هامشۆیان لوه وامی دوژمنه رده  به  به دا آه گاوبانانهڕو  راغی ئه قه
  تانه و بابه وداوی لهڕدرژایی مژوو  آاندا به ره موو آیشوه  هه ین لهڕ ر بگه گه ئه. ریان و بیانكوژن ه س بكوتنه هه
 .آاندا ییه گا ناوچه ناو آۆمه  له اوآدا بووهڕ پناوی چاندنی ترس و ده شی له  ، زۆربه وه بینرته ده
آی  یه شوه به.  جۆراوجۆرن ادهڕمان  هه آانیش به ستهآان جۆراوجۆرن، ئامانجی تیرۆری  تیرۆریسته  گروپه نده چه

ستو، ئانارشیست و  ت به وه  ده است، ناسیونالیست، پشت بهڕپ، بای   بای چه آرت به آان ده گشتی گروپه
  . بن نانه م الیه ك له  آۆمه ر به آرت سه آان ده  تاآه  تیرۆریسته زۆر باردا گروپه له. د بكرن ئاینی ناوزه

لكی  زگارآردنی گهڕآراو یان  پارچه ی نیشتمانكی پارچه وه آگرتنه ئامانجی تیرۆریزمی ناسیونالیستی یه
آاتكدا  له.  وتوترن رآه موویان سه  هه  له م گروپانه آاندا ئه  تیرۆریستیه كخراوهڕنو  له.  و زوملكراوه وساوه چه

تی هاوتی و  تایبه س، به م زۆرآه یان بۆبكات، به ت ئاماژهك تیرۆریس چت وه وا پده هرمان تی فه حكومه
 زۆر حسابی وورد  م گروپانه ئه. زانن رفرازییان ده گای ئازادی و سهڕرانی  نگاوه  جه آانی خۆیان به وه ته هاونه

ند  هه نیان بهنگرا ای الیهڕو بیرو وه آانیان و آاردانه نجامی آاره ره ن و ده آه آانیان ده بۆ آارو چاالآییه
پناوی   له نن آه ی بۆداده خشه جۆرك نه ستن به وت پیھه  بیانه ر آاركی توندوتیژی آه هه. گرن رده وه
و پشتگیری و  كی زۆری ئهستدانی ب ده ب له الی خۆیاندا به اآشانی میدیاآانی جیھاندا بت بهرنج سه

بات و تكۆشانكی زۆریان  زۆر گروپی تیرۆریستی ناسیونالیست خه.  هیان  هه وه ره و ده ناوه  له آی آه پشتیوانییه
ستین،  له زگاریخوازی فهڕكخراوی ڕ. ن ی دوژمنیان چۆآپدابده آه ژمهڕ  نجامدا توانیویانه  ئه  تا له آردووه

 خانی تیرۆریزمی  چنه موویان ده  هه مانه آانی تامیل ئه ندی و پنگه سوپای آۆماریخوازی ئیرله
  نھا له كو ته آی گشتی به یه شوه ن به  بكه آه تی حوآمی وته وت دژایه ن نایانه زۆر گروپ هه.  وه ناسیونالیستییه

  ن آه گروپی ناسیونالیستی تریش هه.  ئیسپانیا آان له   جودایخوازه آو باسكه ن، وه آه تی ده شكیدا دژایه به
ستین دژی  له  فه آاندا له  ه١٩٤٠   له  ئارگون آه–آان  ۆلۆنیالییه آ وه ته  نه زگارآردن لهڕتكۆشاون بۆ خۆ

  . آی باشه یه نگین نمونه جه آان ده ریتانییه به
ی  ش نزیكه وانه ؛ له یه ری جیھاندا هه رتاسه  سه تی چاالك له وه نجا گروپی تیرۆریستیی نوده ی په ئستا نزیكه

  هڕ  خوازیارن بیروباوه وانه  ئه نت آه یه گه  ده وه ش واتای ئه مه ئه.  یه هو پشته ركی ئاینییان له یان پانه نیوه
  ی آه و ئاینانه ئه. ن بۆیان چ ناآه ن یان ملكه آه تییان ده  دژایه پنن آه دا بسه وانه موو ئه ر هه سه آانیان به ئاینییه

   ئاینییه فه و تایه  تیره گاته  تا ده  بیگره وه آانه آییه ره ه س  ئاینه ر له توانین بین هه ن ده آه تی ده رایه وان نونه ئه
  یان له آه ترسناآییه. مویان تا بیت ترسناآن هه.  وه گرنه مویان ده آان هه بیستراوه بچوك و نه

ھنانی مافی ست ده پناوی نیشتمانداو به  له ییه باتكی بنچینه تیرۆریزمی ناسیونالیستی خه.  یاندایه آه مارگیرییه ده
یدا،   وه ته ڵ تیرۆریستی نه گه رآردن له رانبه  به تیرۆریستی ئاینی، به. یدا آه له و گه و نیشتمانه وایی ئه هرمان فه

پاندن و  ن بۆ داسه ده وڵ ده وان هه ئه. ر به گرنه زدانی ده زۆرجار شونپی دیدگای خواستكی یه
  سته به م مه ستھنانی ئه ده بۆ به. ی ئاینی ڕ كی دیاریكراوی بیروباوهستور ند ده ها بۆ چه هڕچپكردنكی  ملكه

  وت به بكه  بۆیان هه ر ئامانجك آه الماردانی هه ر په  به نه به ناده آان په  ئاینییه  تیرۆریسته ، گروپه دژواره
  .بت نیاندا هاوجووت نهآا یارهڵ ب گه  له سك آه رآه  دژی هه  له رانه آارهنانی توندوتیژی تۆقنه به
و  فغانستان، ئه ی ئه آه هڕ پش شه.  نگی تیرۆریزمی ئاینییه ی پشه  بن الدن نمونه ی ئوسامه لقاعیده ی ئهڕتۆ

ی ڕ فغانستان تپه  سنوری ئه زۆری له آانی به رییه  آاریگه وه وێ نرابووه  له ی آه یه  آورانه  ئاینییه وییه هڕتوند
ت  تایبه ژنان به. آان بوون  ئاساییه فغانییه زت ئه دا بته  قورسه و باره ژر ئه  ناچارآرابوو له ی آه هو آرد و ئه ده نه
ك چۆن ترس بۆ  روه آان هه تیرۆریسته. آاندا وته آكه  آۆن و په سا ئاینییهڕژر نیری  می زۆریان آشا له سته

                                                 
  عهی ش دا به مه رده و سه  ؛لهنیساس  ئه  بهشی و دواترنیساس  هه  به و بووه  هاتووه وه رانهۆشخیش  و حهشیش  حهی  ووشه  له هی م ووشه ئه 11
. تآارد ه باوآوشتنی پۆ بدایزینگلی ئی زمان  له هی م ووشه  ئهۆِمر ئه.  بوونۆچ  قهۆالآۆ هیست هد  بهیی دوا  آه  ووتوهانیآان هییلیسماعیئ
  .]و[



 

ماس،  حه. هنن آارده ست به به مان مه ، ئاینیش بۆ هههنن آارده آانیان به نگران و دۆسته آۆنترۆكردنی الیه
  .هنت آارده  به رانه پكه هآی زۆر زی گایهڕ  آان ئاین به ستینییه له  فه  سونییه كخراوی موسومانهڕ

   خۆیان یان به  آه وه گرته  ده كخراوانهڕو  آی ئاسایی ئه یه شوه ستو به ت به وه  ده تیرۆریزمی پشت به
م  ئه.  وه ی خۆیانه آه ته  حكومه آات،  یاخود به یان ده آه له سه  پشتیوانی مه  آه وه ته ستووه  به وه تكی بگانه وه ده

گژاچوونی  ك و تفاق بكرن بۆ به چهشقیانپبكرت و پ آی نھنی مه یه شوه توانرت به  ده  تیرۆریستیانه گروپه
 قۆناغكدا  له.   چنگی خوناوی بووه وت آه ربكه  واده آه ته  حكومه ی آه وه ب ئه  به و وته دوژمنانی ئه

توانت  ت ده  حكومه-دا نجامده آانیان ئه  آاره م جۆره تی ماودا به رآردایه ژر سه وانانی سوری چینی له پاسه
  نجه آارهنانی گه آی تر به یه نمونه.  نجامیداوه  ئه و گروپه  ئه ری بكات آه  ببه  تیرۆریستیانه و آاره خۆی له

  .دا١٩٧٩ سای   له وه تی ئرانه ن حكومه الیه خۆآان بوو له ربه ناو سه  به نگزه هڕ شه
ر   سه لشاو هرشیان آرده آان به وه هڕ توند  ئیسالمییه  دا خوندآاره١٩٧٩می  ی تشرینی دووه٤  له

نا  نگاوكی نه تی ئران هیچ هه حكومه.  گرت  بارمته یكییان بهمر  هاوتی ئه٥٢تاران و  مریكا له ی ئه بایۆزخانه
تی ئرانی  ندی نوان حكومه یوه په. آانیان خۆشكرد گاشی بۆ آارهڕت  نانه آان و ته  خوندآاره رگرتن له بۆ به

ر   سه خرتهواو ب ی ته یاریدا ئابۆقهر ب رۆك جیمی آارته  سه ی آه وه مریكی تكچوو دوای ئه تی ئه و حكومه
  ی آه وه رئه به و له وه آه شه نگه وامبونی ته رده هۆی به به.  ی ئابوری تر ها ئابۆقه نده ڵ چه گه وتی ئران هاوآات له نه

ڵ ئران آۆتایی  گه ندی دیپلۆماسی خۆی له یوه مریكا په آام بوون، ئه آان نابه آان بۆ ئازادآردنی بارمته وتووژه
ستی  به  مه ربازی به آی سه رپشككرد، چاالآییه رآكی زۆرنھنی سه ر ئه دا آارته و مانگه ر له  هه وه دوای ئه. پھنا

وامبوونی باری  رده هۆی به آام بوون به آان نابه ربازییه  دیپلۆماسی و سه وه موو هه هه. آان زگارآردنی بارمتهڕ
ربازی  نابردن بۆ هزی سه الماردرابوو په  په آه ایۆزخانه ب  آه وه و آاته له.  ئران  له وه شوی و نائارامییه په
و  موو ئه  هه آان دووری تاران بوو له آییه ره  سه  آشه آك له یه.  وه رنجه  ژر باری سه وامی خرابووه رده به به

لتا  آراوی هزی ده ن نهواڕ وایی چاوه ر هرشكی هه سه  له آه  آۆتاییدا پالنه له. بوون  هه  آه وه مریكیانه  ئه بنكه
   .بوو وتو نه رآه  سه آه زگارآردنهڕوی  هه.  وه بوهچ
 

 رازودا  ته تیرۆریزم له
شدا  وه ڵ ئه گه ین، له آان تبگه  تاآه  تیرۆریستییه آانی تیرۆریزم یان آاره  هۆآاره  له نگه هڕ  آاتكدا ئمه له

شك   به  بوونه ۆآهم تی ئه وه تیرۆریزم و تیرۆریزمی نوده. نگنین بسه رازودا هه  ته  تیرۆریزم له  ئمه پویسته
آانیشدا تیرۆریزم  ته وه موو ده  هه توانین بین له ت ده نانه آان و ته ره موو آیشوه  هه له. مان ۆژانهڕ ژیانی  له
  ك سانه مریكییه زار ئه چل هه. نربو  به و جۆره ر به ها هۆآاری تری مردنیش هه نده م چه به. وت آه رچاوده به
ی  نده وه ك ئهڕآی  یه مانكاتدا ژماره هه آاردت، له آی تدا به  چه  آه وه  توندوتیژیانه و آاره هۆی ئه مرن به ده
مریكی بۆ  تی ئه آانی حكومه وه هه. ن ده ست ده ده آاندا گیانیان له گاوبانهڕقام و  ساتی شه  آاره ش له وه ئه
هزی   به وه نی سیاسییه الیه گروپی له.  بووه وتو نه رآه آی زۆر سه یه ادهڕ تا  م قوربانیانه ی ئه ی ژماره وه ردنهمك آه
ها  روه  هه  وه-گرتن ك هه آات بۆ چه آان ده مریكییه ستوری ئه  مافی ده رگری له توندی به به" ك گوشاری چه" 

مان تین و  هه آان به ێ گشتییهڕر شا سه رچۆن دت بخوازێ، له  و ههی ئازادیڕ وپه ینی ئۆتۆمۆبل، بهڕمافی لخو
ی ڕ وپه ی ئه ادهڕدوای ساڵ  مریكا ساڵ له آانی ئه ته ی ویالیه استیدا زۆربهڕ له. آرت رگری لده  به وه ماسه تاوو حه

بووی قوربانیانی  آه ه آهرمانی  ر خه  سه یان خستۆته رگی دیكه د مه ش چوارسه مه ، به وه رزآردۆته خراییان به
  گاآه آرت، آۆمه  چاویانلده ختانه دبه هان و به ساتی ناگه ك آاره  وه ساتانه و آاره آاتكدا ئه له. گاوبانڕ
  . بكات رگانه و مه زوی قبوكردنی ئه ك ئاره یه ادهڕچت تا ده وه له
 پویست بت  یه وانه ن، له ده ودهڕ  وه هۆی تیرۆریزمه  به ی آه هرگان و مه  جیاوازن له رگانه و مه  ئه ر وادابنین آه گه ئه
   له وه ومیوه وزه نجامی تانكردنی دوآانكی سه  ئه  له خۆمان بپرسین بۆ؟ ئایا مردنی شاگرد دوآانك آه  له آه

یی  آی ناوچه  و سامناآییه ترس آوژرت ، به و ده ی گولله ر زرمه  به وته آه مریكادا ده ژارنشینی ئه آی هه یه ناوچه



 

  نھا به  ته وه رخۆشی شۆفركه هۆی سه ت به آه ت یان آچه آه هڕساتی آوژرانی آو نرت؟ ئایا آاره داده
 بكات  رگانه م مه زوی قبوكردنی ئه  ئاره گا بۆیه  آۆمه یه وانه آرت؟ له ر حسابده ده زاوقه زنی قه ساتكی دته آاره

سكیش شایانی  ندآه ختی چه دبه آرن، به یرده سی سه آه تی و بشانسی تاآه هامه اتی نهس آو آاره  وه چونكه
 .مواندا نی هه ده ستی مه ربه پناوی پاراستنی سه  له ندآردنه سه په

ن؛ نجام نادر سك ئه  آه ند تاآه ختكردنی چه دبه ستی به به  مه نھا به ، ته وه آی تره الیه آان، له  تیرۆریستیه آاره
ك  نی خه آانی آۆمه نییه ده  مه  ئازادییه آردن له شه هڕ كداو هه نو دی خه  بۆ چاندنی ترس له وانه ئه
ن  ده ودهڕ  وه قوتۆقه هۆی ته  به ی آه رگانه و مه  له یه وانه مریكا له  ئه رگی تیرۆریزم له رمانی مه خه.  درن نجامده ئه

و  ئه.  آان خۆیانه تیرۆریستییه ی آاره له سه  مه آه  آشه-  آاندا نییه ی مردنه ژماره   له آه م آشه بچوآتربت، به
آان   شۆفره ن وا له ده ستده ده  گیانیان له مریكا سانه  ئه  له وه گاوبانهڕساتی  هۆی آاره  به ی آه سه  آه٤٠٠٠٠
  س آرد آه  ملیۆنان آه ر وای له مبه ی سپته١١ساتی  رگه چی مه آه. ن آه شت نه كاندا گهڕ شا  چیتر به ناآات آه

   پشتیان به ی آه تیانه وه  نوده واییه  هه و هه ندك له هه.  وایی زۆر زۆر ترسناآه شتی هه ن گه یاربدهب
ری ئۆقیانوسی  ردوبه  هه شتوگوزار له آانی پشودان و گه ۆژهپ. ستبوو نابوت بوون مریكا به بازرگانی ئه

ری بازرگانی  نته نجامی ورانبوونی سه  ئه  له ی آه و ترس و سامناآییه ئه. ی بوونڕی توشی ببازاس ته ئه
ونیان  ر خه ر هه گه آان مه  تیرۆریسته  آه وه وته وتۆی لكه تی و ئابوری ئه یه دی هات ئاآامی آۆمه  وه وه جیھانییه

دا  آان زیاتر هانده ن بت، تیرۆریسته آان درژخایه ریستییه تیرۆ  ئاآامی آاره نده رچه  هه چونكه.  بینیبت پوه
و  رگرتن له بات بكات بۆ به  خه بت آه ختتر ده آی جگیریش سه گایه بۆ آاری تیرۆریستی زیاتر و بۆ آۆمه

  .  آارانه جۆره
ند  هه آان به ی قوربانییه ھا ژمارهن  ته ی آه و قۆناغه  ئه رگیز ناگاته  بین تیرۆریزم هه  آه  نییه وه ش مانای ئه مه ئه

آی ناوآی و  آان چه  تیرۆریستییه  گروپه  آه مان آردووه وه ندك جار پشبینی ئه  هه ئمه. س بگیرت و به
رگیز   هه و پشبینییه م ئه به. سیش بكوژن زار آه دان هه كو سه زاران به ر هه ك هه آاربھنن، نه بایۆلۆجی به

 .استیڕ   ببته  آه وه ته بووه  نه نزیك نده وه ئه
 

 آانی تیرۆریزم قوربانییه
س  بۆ زۆر آه. نن آان داده  الوازه- آراوو بئاگا وان نهڕ  بتاوان و چاوه  بۆ ئامانجه آان بۆسه تیرۆریسته

م  ئه. آانی بالی وه قینه ی تهآو قوربانیان دا بیت، وه ه  شونكی هه دا له ه  آاتكی هه  له  آه یه وه نھا ئه  ته آه له سه مه
 قوربانی  بنه آان ده  چۆن بتاوانه ی آه وه ی ئه رباره ن ده ده یشتنكی آورتمان ده  تگه وه ی خواره یه دوو نمونه
  .تیرۆریزم

ی  خانهساب ری قه دانه خشه ش و نه هڕری  مبه آی سپته یه رآرده ن، سه سه  علی حه دا، وازانرابوو آه١٩٧٣مموزی   ته له
ر  آسه آان یه ئیسرائیلییه.  نراوه پكه  ته رویجیدا له ری نه ی بچوآی الیلیھامه  شارۆچكه ئۆۆمپی میونیخ، له

  رگرت آه آی فۆتۆگرافی آۆن وه یه  ونه كیان له آه. رویج آشاند و نه ره ریان به تبه مه و تیمكی هه وه آۆبونه
ۆژ ڕدوو .  ستنیشانیان آردووه ودا ده ی سور، له  شازاده  به اسراویشه ن ن، آه سه دابوون علی حه هڕ وباوه له
  رویجیدا له ردی نه ڵ آیژكی قژزه گه  له  آه وه یان دیته آه دا، تارمایی قوربانیه ممه آی شه یه  ئواره دوا، له وه له

یان  آه  بۆ فالته وه  بیانباته ێ آهڕ وتنه آهو شونی پاسكی ناوخۆ  ره  به یه و جوته ئه.  وه ره  ده هاتنه ك ده مایه سینه
 .ر راخ شاری الیلیھامه  قه له
 

ری،  دی هاوسه حمه ی آوژرانی ئه رباره  ده ڵ تۆریل باوچیكیدا آردووه گه وتنم له من چاوپكه: ر تبینی نوسه
  . بوووت مانگان و سكی حه  ئه و آاته ئه.  وه وه  زمانی ئه  له یه آه رهاته سه ش به مه ئه
   آه بیره م له وه نھا  ئه دا ته م قۆناغه له. ۆیشتینڕ  آه ی پاسه و وستگه ره  به  پیاسه و به وه ره  ده ما هاتینه  سینه له
 ناوشار بینیبووی؛ هیچ آامكمان   له بكی تردا آه ره ڵ عه گه ی خۆی آرد له ق آورته ته مه و ده د باسی ئه حمه ئه



 

  وێ ئمه راخ شار، له آانی قه و دارستانه ره رچوو  به شار ده  له آه پاسه.  وه آرده  نه یه له سه و مه  له زیاتر بیرمان وه له
ش  وت ئمه رآه دا سه آه  گرده ێ و بهڕ وه وته  آه آه   پاسه آه. زین آانمان دابه ر بلۆآی فالته رانبه آدا به یه  وستگه له
رگاآانی قاتی  ر ده  سه وه یبردینه  ده ی آه ژآراوهڕو  چه گهڕ   و باریكه  ئه نكردهوماڕ و  وه ینهڕ  په آه قامه  شه له
ستاین،  اوهڕردوآمان  هه.  هات وره آی گه یه  زرمه وه دوامانه  له ۆیشتبووین آهڕ تر زیاتر نه بیست مه. رزی ئه
  هاته دا ده آه  گرده  به بوو آه  نه ۆمۆبلهو ئۆت  ئاگامان له ئمه.  چی بوو یه و زرمه  بزانین ئه وه رخاینه رچه وه

. ین یربكه  سه آرد آه  ئمه ی وای له رگاآه ی ده قه م ته ستا؛ به اوهڕ  وه ر ئمه و به ر له ، هه وی ئمهڕو  ره  به وه خواره
 ژنك  وه ی ترییه آه  الیه مانكاتیشدا، له  هه ر له ، هه وه ره  ده دایه خۆی ف وه نیشتی الی ئمه  ته پیاوك له

د  حمه م بینیم ئه ین، به گایان نیشانبدهڕوت   بیانه یه وانه  له  مشكمدا آه  هات به وه من ئه.  وه ره  ده ییهڕ رپه ده
 "!خر نه! خر نه"و هاواری آرد،  وه من دوورخسته خۆی له
  وان زۆر له ئه. هاتن ومان دهڕو  ره  به وه شه آه  و ژنهش آه الی پیاوه  له م بینی آه ئاسایانه  بروسكه و تیشكه ئینجا ئه

د  حمه ی ئه  الشه وه رچاومه به  بووم، به تووشی خورپه. بوو ك نه یه قه  هیچ ته م من گوم له  نزیك بوون، به ئمه
مم  آه ئاوساوه  هه م وورگهست ردووده  هه وی، به رزه  سه وتمه منیش آه. رزدا ئه ی بدرت به وه رله آرد به قاژی ده له په
د  حمه و الی ئه ره  به آه م ژنه اگرت، بهڕی  قه  ته آه پیاوه.  الم رگ بووم بگاته وانی مهڕ ئامزگرتبوو، چاوه له
  آه ربازبكات، ژنه خشك خۆی ده  سكه هیوابوو به رسك و به  سه د خۆی خستبووه حمه دا ئه م آاته نگاوی نا، له هه

ۆش، م تا ئه هه. ۆیشتنڕ  وه دوای ئه. نا ی پوه  دوو گولله وه سته به ی مهڕ وپه دی گرت و به حمه  ئهمشتی پشتملی
 . وه بته ده مدیس دووباره یت هه بینم ده  ده وداوهڕم  نوقنم، ئه  چاوم ده ر آه هه
و  ی ئه آه مبارییه  خه وه ئه. نگی آرد  دته ستم به آانی، هه سته ینی ههرب  ده رنجدان له  تۆریل و سه  گوگرتن له به

ی  رچاوه  سه وه وه  له آه ژاره م په شت، به د زۆر زوخاوی چه حمه ستدانی ئه ده  له و به ئه. ستم پكرد  من هه بوو آه
  فته دوو هه.  لی دزرا ی آه ویستییه و خۆشه ی گرتبوو، ئه رچاوه  سه وه ویستییه ستدانی خۆشه ده  له گرتبوو، له نه

رانی  ی بتوانت گوزه وه ر آار بۆ ئه  سه وه تهڕ  ناچاربوو بگه  دووگیان و قورسه و ژنه د، ئه حمه رگی ئه دوای مه
چاوی خۆیان  وت بچن و به یانه آانی موساد ده م بزانم داخۆ پیاوآوژه آه زده حه. خۆی دابین بكات

  .یان هنا تاوانه ب و خزانه ر ئه سه  به  ببینن آه وماورانییه ئه
 

ی موساد  ندامانه و ئه ئه.  ئیسرائیل یاند به یان گه آه رآه وتووی ئه رآه وای سه  ئۆسلۆو هه وه ایهڕ ر گه تبه مه تیمی هه
. ۆنیانی ب یاریاندا بۆ بهیان ب وانی دیكه م ئه جھشت، به  وتیان به وه و شه ر ئه یان آردبوو هه آه تنه  آه آه
   به دانا آه وه  گیران و دانیان به وه وان بۆ لپچانه رچی ئه گه ئه. سیان لگیرا ش آه یانی شه نك بت بۆ بهرچۆ هه
رمانی دوو ساڵ زیندانییان  نھا فه ن، تهڕ گه دوایدا ده  به ی آه وه باتی ئه  له  پیاوكی تریان آوشتووه ه هه
دا بۆ  رگیز قوروشكیان نه یاندا هه آه ه  هه  دانیان نا به شدا آه وه ڵ ئه گه له.  موساد بوون  چونكه-ردادان سه به

  . وه بژاردنه
 
 
ی  ی پۆسته رمانگه مباری فه وت عه یانه ده IRA  تیمكی ی دا آه واگریی ئاماژه دا، هه١٩٧٨یرانی   حوزه له
ستاودا  اوهڕ ڤانكی   له  آه وه ه گروپكی آاردان  له گلنرا آه توه SAS تیمكی.  وه قننه فاست بته به

و  وونی ئهڕ  به آه خای چاودرییه. آی نزیكدا بوون پكھاتبوو  خانویه  له  خای چاودری آه جگیرآرابوو وه
موو ئۆتۆمۆبل و  و هه آه ی پۆسته رمانگه لی فه نیشتی بیناگه ر ته  سه وه چووه  ده  دیاربوو آه ی لوه  بچوآه آۆنه
  وه آرایه  وابیرده رز پارزرابوو آه  دیواركی به  به آه ی پۆسته رمانگه لی فه بیناگه. اگیرابوونڕودا  ان لهآ ئامره
IRA بده  هه نگه هڕنی مه ستیان بگات به ی ده وه ون بۆ ئه ربكه دا سه و دیواره ن به وست به  شو. 

ڵ  گه ، له آه  نزیك آۆنه ن له وه ك ده  بۆ ناو آۆمه وه زرانه گو وه آه  ڤانه  له وه ۆژك، گروپی آاردانهڕند  دوای چه
و  یران، ئه ی حوزه٢١وی  شه. شكرابوون دا دابه آه له وری بیناگه چوارده  نھنی به  به آخستن آه ند گروپگی په چه



 

  ند پیاوك دنه رد چهستیانك ت، هه شی تایبه ندامكی به ڵ ئه گه  خای چاودریدا بوو له  له آه SAS ی ربازه سه
ر دیواری  سه رمی بچوآی به آی چه یه آه آان توره  پیاوه آك له برد یه ی نه هنده. ستن وه ادهڕو  آه ناو آۆنه

ریكبوون  خه IRA  ندامانی  ئه س له دوو آه.  وه میاندا قوتبوه رده به  له آه دا بۆسه وآاته دا، له دا هه آه له بیناگه
میش  ر آوژران و سھه آسه سیان یه دوو آه. ژی لكردنس ده SAS ن، آاتك بده بۆمبی زیاتر هه ی پ آه توره

 ناوی جاآی میی، جیم موننا   دواتر به و پیاوانه ئه. رچت آوژرا دا ده آه آۆنه اآردن بهڕ هیوابوو به آاتك به
  .و دنیس براون ناسران

 ناو     هاتنه دا دوو پیاوی دیكه م ساته م له ش بوو، به وجۆره ر به چت، هه تو دهو رآه راسیۆنكی سه  ئۆپه  له مه ئه
ی تریان بۆی  آه ی؛  پیاوهب و ئاسمان هه ره ستی به گویكردن و ده پیاوكیان به. یڕتیانخو SAS و آه آۆنه

   بۆخۆیان له و دوو پیاوه  ئه وت آه رآه ، ده هو وونبوهڕ  آه له سه آاتك مه. ویدا  زه  دایان به ك گولله یه به. رچوو ده
  و پیاوه ر ئه گه ئه.  ملیانناوه SAS و IRA ی نوانڕ استی شهڕ و ناوه ره وت به كهڕ  و به وه انهڕ گه  ده یخانه مه

وو  زیند ین ، ئستهڕ آاتك تیخو ستایه ابوهڕ  جگای خۆی بچرآه م هانا بوو له  ناوی ولیه  آه پرۆتستانته
و  ابوو، لهنگی گ و ئاهه  ئه ندیخانه  به     له وه  ئازادبوونیه ی تازه بۆنه به. ایكردڕترسا  و له ئه. بوو ده

ن و  IRA ندامی نن، ئهڕسو یده  هه  آه وه آانه و  چه نی و به ده رگی مه  جلوبه  به و پیاوانه  ئه دابووبوو آه هڕ باوه
 .هاتون بیگرن

 
  بۆ ئاشتیمی تیرۆریست وه
ڵ  گه ست له  نو ده ست له ڵ تیرۆریزمدا ده گه وخۆ له استهڕی  وه وبوونهڕ وبهڕآانی  بازهڕابوردودا ڕ چل سای  له
رتی آلینتن  به وهڕ ی دوایدا، به م سانه له.  ۆیشتووهڕوام  رده آی به سپاندنی ئاشتییه آاندا بۆ چه قینه استهڕ  وه هه
سپاندنی ئاشتی  نگاوی باشی نا بۆ چه مریكا هه ی ئاشتیدا آرد، ئه  پرۆسه رچاوی له آی به یهشدار مریكا به  ئه له
  . IRA آان و ریتانیه  به آان ؛ وه ستینییه له آاندا، ئیسرائیلی و فه ره به آهڕ  نه  الیه نوان دوو تاقم له له
وت  رآه ده دا وه١٩٩٢می  آه  آانونی یه ینی لهست له فه/وتنكی ئاشتی ئیسرائیلی كهڕری  گه ی ئه م نیشانه آه یه

ۆفیسۆری مژوی یایر هیرشفید، پ. ن سازدرا نده ندی له  ناوه  ئوتلكدا له ،آاتك دیداركی نھنی له
 شی ئابوری رۆآی به یع، سه د قره حمه ڵ ئه گه قكردن له ته مه  ده زاند به است، یاسای ئیسرائیلی بهڕ تی ناوه خۆرهه
PLOكی ئه نھا چه  ته آه دیداره. داكی خایاند و شتروه ند آاتژم جگه رنه به وتۆشی لی آه وه  له هات ب  

هات؛  ودا آۆتایی پنه  له یه و پرۆسه م ئه به. شیان بۆ ئاشتی زوی هاوبه ر ئاره سه  له وه ختیان آرده ردوآیان جه هه
تی  آانی خۆرهه  وتووژه ترین داهنان له وره ستھنانی گه ده  به یشتنه وام بوون، تا گه رده نھنی به آان به دیداره
  .ی ئاشتی مۆرآرد یماننامه ناهیم بیگن په ڵ مه گه دا له١٩٧٩ سای  ر سادات له نوه  ئه  آه وه وه دوای ئه استدا لهڕ ناوه
تی  یه رویجی بۆ زانستی آۆمه ای نهیمانگ ندامانی په ڵ ئه گه تییان له ردوآیان دۆستایه یع و هیرشفید هه قره

رقای خوندآاریكردنی باری ژیان و   سه وتۆ بوون آه ناس و زانای ئه نی آۆمه  خاوه بوو، آه پراآتیكیدا هه
رۆآی  ود الرسن سه هڕ ترجی  ندی آرد به یوه هیرشفید په.  دا زه رمی غه  بانی خۆرئاواو هه ران بوون له گوزه
وای   هه  ناوخۆداو به ی له آه ته آانی حكومه ندییه یوه ر په  سه ویش گوشاری خسته ،  ئه وه یمانگاآه په

 وا  ، ئمه یه  هه  پشتگیری ئمه  پویستیتان به ر ئوه گه ئه: " هیرشفیدی ووت الرسن به.  وه ایهڕ  گه وه ره دخۆشكه
  ".ستتان رده  به  بیخاته  پویستتانه ی آه نهو ئاسانكاریا موو ئه  هه ین آه آه رویجی ده تی نه  حكومه له

  له. ێڕ  وتنه و ئۆسلۆ آه ره مدا به  آانونی دووه یع و هیرشفید له قره.   وه یان قۆزته له و هه زرۆیانی ئاشتی ئه تامه
. ندۆژی خایاڕآیش دوو تا س  یه وه ر آۆبونه  و هه وه  جار آۆبونه١٤وان  شت مانگی داهاتودا ئه ی هه ماوه
ی  وه آران بۆئه نومایی دهڕدا  گه نو ف آی نھنی له یه  شوه یشتن و به گه شتی جیاجیا ده  گه آان به شانده

  آان له  نھنییه آتربینینه  یه و خاه ره آردن به وانی ده آی زۆر پاسه  خراییه رویجی به و پۆلیسی نه وه ناسرنه نه
  .ختدا ی پایته وه ره و ده وه ناوه



 

  گهڕنھا  ۆڵ نابینت و تهڕسمی  هڕآی  یه شوه یع و هیرشفید، به  هیچ آامكیان، قره وون بوو آهڕ  نده رچه هه
م پرسیاری  آه یه. بوو  هه وه  لپرسراوانی خۆیانه یان به پساوه ندی نه یوه وامی په رده به ردوآیان به ن، هه آه خۆشده

آاتك . دون  ده وه فاته ره ناوی یاسر عه به PLO آانی تییه سایه ه ئایا آ  بوو آه وه آان ئه ئیسرائیلییه
،  وه  نزیكه  له رمانی دا آه زیران فه ك وه ره ابینی سهڕدون،   ده وه وه ناوی ئه و به یه وجۆره  به وت آه رآه بۆیانده

تا .  ناسراوه" نای ئۆسلۆ آه "  به  آهن  بكه و گفتوگۆیانه ، چاودری ئه سمیانه هڕآی نا یه  شوه ر به م هشتا هه به
 PLO ڵ گه آان له ی ئیسرائیلییه وه  آۆبونه گرت له ی ده گهڕ   آه وه شانده وه ی هه و یاسایه نیست ئه ش آه و آاته ئه
  .دا
ن آا  آۆنه ق و آینهڕاماینی ڕستی  به  مه  به آرا؛ پشنیازك آه شنوس ئاماده هڕنجامدا پشنیازكی   ئه له
   له و آاته  ئه فات آه ره ست بھنت، عه ده  به قینه استهڕی  ندك متمانه  هه ر بوو آه  دخۆشكه نده وه ئه. ژرابووڕدا

باشی   به وه آه موالیه  هه  له آه  پشنیازه  قایل بوون آه وه ردوآیان به لیم هه  ئۆرشه ابیین لهڕ  تونس بوو وه
ر  ، هه وه دا هشته ه  مامه  له فته ها هه نده رانی چه هاتوو دانوستانكه ژمارنه  هه ی له وه ههشتا پداچون.  وه ته لكدراوه

  آه شنوس، تا پشنیازه هڕ  به وه یانكرده و ده وه شانده وه یانده ش هه آردو جاركی دیكه ده شنوسیان ئاماده هڕ
  . شایانی گفتوگۆ بت وتۆ آه  باركی ئه یشته گه

ری ئاشتی  سپشخه  ده  له وه وه ره زیری ده ر وه گای وارین آریستۆفهڕ آانیان له مریكییه آان ئه هئیسرائیلیی
ری  سپشخه ها ده نده مریكا ئاگاداری چه رچی ئه گه ئه. رۆك آرد فونی بۆ سه له ر ته آسه ویش یه و ئه وه ئاگادارآرده
  وه خۆیه  به مجاره ی ئه رییه سپشخه م ده  ئه ی آه وتنانه شكهو پ ما لهڕریان سو م سه  بوو، به ته وبابه ئاشتی له
ردوال آرد بۆ  هه ری له سخۆشكه شكردو ده وخۆی خۆی پشكه استهڕرتی آلینتن پشتگیری  به وهڕ به. بینیبوو

  . ری ئاشتییانه سه دواداچونی چاره ر به سه سوربونیان له
و   له وتۆی پكھنا آه آی ئه یه ابین چوارچوهڕفات و ئیسحاق  ره  عهی ئۆسلۆی نوان یماننامه  ، په١٩٩٤تا سای 

ی  وه ئۆسلۆ ئه. وتنی آۆتایی بكات ككهڕر  سه  ئاشتی و دانوستان له  به وه تهڕوی بگۆ  ئیسرائیل زه وه یه گهڕ
  زه رمی غه  خۆرئاواو هه بانی ی بچوك بچوك له  پارچه ورده  وورده  آه وه آانه ی ئیسرائیلییه ندشه  ناو ئه برده

  وه شه م به هۆی ئه به.  ستینی ناسراوه له تی فه سه  ده  به  آه وه  آاتییه واره و قه  ژر آۆنترۆی ئه نه وازلبنن و بیخه
  .رگرت تی نۆبی ئاشتیان وه ابینی ئیسرائیل خهڕفات و ئیسحاق  ره ی ئاشتی، یاسر عه وتننامه كهڕ  له
 

  یشتنه  آۆتایدا گه له IRA ریتانی و تی به ككی زۆر، حكومه ستدانی خه ده ها ساڵ ملمالن و گیان له هند دوای چه
ست  ده  به آانه و آۆمه رۆك آلینتن و ئه  ناوبژی سه  به وتنانه كهڕم  ی ئه  بین، زۆربه وه  ویژدانه به. وتنك ككهڕ

 مانگی نیسانی   دوایدا، له له. ش آران  پشكه نداوه زیرانی ئیرله هك و ره ن سه الیه نگ له مان سه هه  به هاتن آه
موو  ن هه الیه ، له نو بانگه  به وه و ناوه ك به روه ، هه (Good Friday)12 ینی چاك ی هه وتننامه كهڕدا ١٩٩٨
پناوی  م له وت به آه رچاو ده ه ب وه آانه  خوازه وه آگرتنه ن آامپی یه الیه زایی له هڕندك نا هه.  ئیمزاآرا وه آه الیه

 Stormont  ستۆرمۆنت  له نكی پكبھنایه نجومه  ئه بوایه  ده آه وتننامه كهڕ. النران  وه زاییانه هڕم نا ئاشتیدا ئه
موو  مدا بوو، هه رده به رآكی گران له ئه.  وه  شین فینیشه خۆ، به  بگرته یه و آشه آانی ئه نه موو الیه  هه آه
 و IRA   داوایشی له آه وتننامه كهڕها  روه هه. ش آردبوو آانیش داخوازی قورسیان پشكه نه یهال

UDA(ه آۆمه ن و ئازادآردنی هه آه  چه  آردبوو آه١٣)ر رگری یولسته ی بهموو زیندانییه آانیان داما  
ی دوو سای داهاتودا   ماوه له Loyalists  وه شه وه بونه نگرانی جیانه  آۆماریخواز و الیه آان، به سیاسییه
  . بوو آی دیكه داواآارییه

                                                 
و  ، ئه  آردووهیی دوایچۆ آدای تحیس دان مه هِر و باوه  له  آه هی هیینی و هه ئه)Good Friday( چاك   ینی  ههدایحیس  مهینی ئا له  12
  . وه ره ستهی ئی ممه شهآ هی ش پ تهو آه  ده هیینی هه
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خۆیان نابوو   ناویان له  آه  گروپكی نوی آۆماریخوازی جیابۆوه ی آه و آاته چون تا ئه وهڕ باشی به آان به آاره
یاند  ایانگهڕ  ی آه وه هردا، ب  وه آه ه نجه  مه آیان له سكویه ، ئه(rIRA) ندی ی آۆماریخوازی ئیرله قینه استهڕسوپای 

آوداڵ بوو ڕ د هشتا پ گاآهڕرچی  گه ئه. ینی چاآدا ی هه وتننامه كهڕ  شداریكردنی شین فینن له وان دژی به ئه
   به آه كه ی ئایار، آاتك خه٢٤وی آرد تا  هنگاوی فراوان پش  هه ندای باآور به ی ئاشتی ئیرله م پرۆسه به

  یی خۆی به هڕ تو یاریدا آهب  rIRA   .نگیاندا ی ئاشتی ده  بۆ قبوكردنی پرۆسهآی ئاشكرا تیه زۆرایه
و   ئه  آه وه آان شكایه ساته رگه  خراپترین مه آك له یه شی به آه نجامه  ئه ت، آهربب  ده وه قاندنه تكی بۆمبا ته مه هه

ی  وه قینه ی ته   ماده١٤ند  پاوه٥٠٠ی  ب وتۆمۆبلك بهی ئابدا، ئ١٥  له.  بینیبت وه خۆیه  مژوودا به  له یه ناوچه
 ی ٣آاتژمر . جھرابوو به Tyrone ی تایرۆن ، ناوچه Omagh ی ئۆماگڕ ناوبازا  له وه هزه به

 ك یه  ئاگادارینامه وه ستتر بته  خه آه هڕی قو وه بۆ ئه.  وه قییه  ته آه  ئۆتۆمبله  بوو آه ممه ۆژی شهڕۆی ڕ پاشنیوه
ستنیشانكرابو   تیدا ده ی آه و شونه م ئه ، به ك چنراوه یه وه قینه  ته یاندرابوو آه اگهڕو تیدا  وه بوآرابوه

ستنیشانكرابوو  دا ده آه  ئاگادارینامه  له ی آه و شونه  پۆلیس ئه ی آه وه  هۆی ئه ش بووه مه ئه.  بوو ه واوی هه ته به
  استیدا ئۆتۆمۆبلهڕ   له ن، آه رو آۆدا مۆڵ بده به نگه  شونكی ته آان له اندارهن و دوآ واوی چۆڵ بكه ته به
د   سسه س آوژراو زیاتر له  آه٢٩زن بوو؛   زۆر دته آه وه قینه ته.  دا دانرابوو و شونه  له آه ژآراوهمین
 .یان ژن و مناڵ بوون ن زۆربهآا آوژراوو برینداره. آانیان قورس بوو سیش بریندار بوون، زۆریان برینه آه

rIRA  هه. یاند اگهڕی " ست ئاگربه"دا ناو  آه  تاوانه دانی به سگیرآران آه ش پیاو ده دوا شه وه  له فته س  
 rIRA ندامكی ج بونیان ئه ی شونی نیشته رباره بوو، ناوو زانیاری ده  هه وه آه وه قینه  ته ندییان به یوه په

  .  هاتبۆوه و آاره  قزی له وه  آوژراوه له و گه هۆی ئه  به ئاشكرای آرد آه
آانی  ندای باآور نیشانه خۆی ئیرله ربه  سه بژردراوی نیمچه  هه ی تازهی آارگ سته  ده چوو آه زۆری پنه

   پرۆتستانته نوان  له ی آه یه تا تازه ره یداآردن و سه په و متمانه ئه. وت رآه  ده شانی لوه وه ك هه ریه به له
آانی  خوازه وه آگرتنه یه. خوازرا ناآام بوو آاندا ئاواتی بۆ ده  ناسیونالیسته آان و آاسۆلیكه خوازه وه آگرتنه یه

آانی  آه و چه وه شته وه ده هه IRA  ی آه و آاته شكردنی شین فین تا ئه  هاوبه بوون به ازی نهڕر  یولسته
ی   هزی پۆلیسی شاهانه تییان آرد له هڕ انكاری بنهڕ، داوای گۆ وه یانهن خۆ الیه یش ،له IRA .مارت داده

هشتا  IRA  آرت آه وا پشبینی ده.  جبھت آه بت ناوچه ریتانیا ده ها ووتیان سوپای به روه رداو، هه یولسته
 پشبینی  ی آه وه  له  بجگه مه ت، ئه ب وه سته ده نییان به مه قه  و ته الماردان و ملیۆنك گولله آی په  چه زار پارچه هه
  وی به آی زه ها موشه نده و چه وه قینه هزی ته آی به ن توانایه ی سمتكسی خاوه ن مادده آرت س ته ده

  .بت ئاسمانیان هه
  ی آه یه ادهڕو   بۆ ئه وه ته اوهڕ ی گه  زۆربه ها توندوتیژیش، آه روه ، هه وامه رده  به یه شه نگه م ته آاتكدا ئه له
نوان آاسۆلیك و   له آیانه ی خه وه ندنه  سه و تۆه وازه رده ستیانپكرد، آوشتنی په آان ده مجار آشه آه یه

  كه  ئاستی خه  له آه ی ناوچه وه  هۆی ئارامكردنه ینی چاك بووه وتنی هه ككهڕشدا،  وه ئه گه له. آاندا پرۆتستانه
  .ن آه  ده وه  ئاسایی بوونه ی جۆرك له وه انهڕ  گه ست به ش هه آه نه و الیهردو دا، هه آه شۆآییه هڕ
ی  و ئاژاوهڕ ی شه وانه پچه وو بهڕ  نه خه آان ده  ئاشتیخوازانه ك و سودی دانوستانه  آه م دوو ملمالنیه ئه
س آوژراون  ند آه سرائیلدا؟ چهستین و ئی له نگی نوان فه نجامی جه ئه س آوژراون له ند آه چه.  وه وامه رده به
س  س بكوژرت ئیتر به ند آه ندای باآور؟ چه  ئیرله  له ریتانیاوه و سوپای به IRA آردنی قه و ته وه قینه هۆی ته به
. آاندا وته سكه ر ده سه گرت به ستده  ده ودا براوه  له نگاری ناآرت آه ره نگدا به ی جه ره  به بت؟ تیرۆریزم له ده
  . وه گای دانوستانی ئاشتیهڕ   له یه وانه هڕ ری میانه سه مك بۆ تیرۆریزم چاره ھا وهن ته
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  آان  تیرۆریستییه ڕكخراوه.٢

 
 
  
 
ر  به ر له ش هه وه ناسراون ئه  نه وه ركی ئاساییه ن خونه الیه  زۆریان له  جیھانییه  تیرۆریسته نجا گروپه و په ئه
متر  آانیان آه چاالآییه ی آه وه ر ئه به ، یان له وه ك وته  یه تن به نھا تایبه روپ تهندك گ هه  آه یه وه ئه

می  آه  زۆر به  بزانین آه استییهڕو   ئه شدا پویسته وه ئه گه م له به. یه یان هه وه نگدانه متریش ده و آه وه بنه ده دوباره
 .وبداتڕ  یه ساره م هه ر ئه  شونكی سه ریستی له آاركی تیرۆ ی آه وه ب ئه ت بهڕ په ۆژك تدهڕ

كانی بتاوان   هۆی آوژرانی خه بنه مویان ده  هه توانین بین آه  زۆرزۆر توندوتیژن و ده المارانه و په ی ئه زۆربه
ن،  آه ت ده میدیاآاندا دروس  له وره ی گه وه نگدانه  ده م آارانه ندك جار ئه هه. و آاولبوونی بیناو موك و ماڵ

 .تب تریان پده یی زده آی ناوچه یه ۆژنامهڕستونكی بچوآی  مك له ندك جاریتر آه چی هه آه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

ر  سه  له یه وه آانه  تیرۆریستییه ی آاره پشت زۆربه ی له ره  بزونه و هزه  ئه  آۆآن آه وه ر ئه سه ك له ی خه زۆربه
  م ئایا له به. ژی آان ده رمییه نی، ئاینی، یان هه سه هڕ  یاسایی ناقۆ، ناآۆآییه/می سیاسی تهرآوتكردن، سیس سه

كانی ئاسایی  ت بۆ تیرۆریست؟ چۆن خهڕگۆ  ده سه و آه س ئه آه  نائومدی و بھیوابوونی تاآه  آه چ خاكدایه
 ین؟ زه هی بب ندهڕ وابنونن تیرۆریستكی د توانن وایان لبت آه ده

  كخراوهڕ.م وانین  به- مرۆڤكی جیاوازن آان جۆره  تیرۆریسته  گوایه  آه وه یته  وابیربكه زۆر ئاسانه
  و زنجیره مویشیان ئه ، هه یه مویشیان خزان و مایان هه ندام پكھاتون ، هه ها ئه نده  چه آان له تیرۆریستییه

مویان  ر هه ین هه رنه  زۆریان گه ره ی هه زۆربه.  وه گرته ش ده اپای ئمهرت  سه  آه وه یانگرته  ده  مرۆڤییه سۆزه
پناوی   له دان آه هڕ وباوه یان له سیش، زۆربه آه ر ئاستی تاآه سه ن، له ده نجامی ده  ئه  آه یه  هه و آارانه یان بهڕ باوه
وی  هی یان په آه كخراوهڕ  ی آه  توندوتیژییهوو آوشتو ب ئه. آۆشن یاندا تده گاآه رزی آۆمه ندی به وه رژه به
ر آاركی  آو هه آانیاندا؛ وه ستھنانی ئامانجه ده پناوی به  له سی تیرۆریست، پویسته وای آه ب آات، به ده
  دایه هڕ وهوبا  له ی آه  نیزامییه ربازه و سه  له آی نییه استیدا هیچ جیاوازییهڕ  ش له مه ئه.  گره  پاساوهه نگی دیكه جه
 . آارهنانكی یاسایی هزه  بۆ آوشتنی دوژمن به ی پیدراوه رمانه و فه ئه
ر  به ر له ش هه وه ناسراون ئه  نه وه ركی ئاساییه ن خونه الیه  زۆریان له  جیھانییه  تیرۆریسته نجا گروپه و په ئه
متر  آانیان آه  چاالآییه ی آه وه ر ئه به ، یان له وه ك وته  یه تن به نھا تایبه ندك گروپ ته  هه  آه یه وه ئه

می  آه  زۆر به  بزانین آه استییهڕو   ئه شداپویسته وه ئه گه م له به.  یه یان هه وه نگدانه متریش ده و آه وه بنه ده دوباره
و  ی ئه زۆربه. وبداتڕ  یه ساره م هه ر ئه  شونكی سه  آاركی تیرۆریستی له ی آه وه بئه ت بهڕ په ۆژك تدهڕ
كانی بتاوان و   هۆی آوژرانی خه بنه مویان ده  هه توانین بین آه  زۆرزۆر توندوتیژن و ده المارانه په

ن،  آه  میدیاآاندا دروست ده  له وره ی گه وه نگدانه  ده م آارانه ندك جار ئه هه. آاولبوونی بیناو موك و ماڵ
  .تب تریان پده یی زده آی ناوچه یه ۆژنامهڕ ستونكی بچوآی   لهمك ندك جاریتر آه چی هه آه

آرت دوآتۆر یان مامۆستا بن،  ده. آان  تاآه ی تیرۆریسته  بۆ پكھاته ت و دیاریكراو نییه شوازكی تایبه
مان شوازی  ، ههچن  ده وه ، زۆر له وه آی تره  الیه آانیش، له  تیرۆریستییه كخراوهڕ. رزر یان دوآاندار بن وه

آانیان  نگره ن و الیه آه رمی خۆیاندا آارده و هه  ناوچه وان له آاندا ئه ی باره  زۆربه له.  وه یانگرته آارآردن ده
من : "ری نوسرابت  سه  له  آه وه نهڕدا ناسو وناوه  به وه آه یه  الفیته وان به رچی ئه گه ئه. وریان داون چوارده

  پویست بوون به. نھانی په  به-ن آه وت ده سوآه  دژیانن هه ی آه وانه آو ئه آی زۆر وه یه هادڕتا". تیرۆریستم
 هیچ آاتك  وه كخراوكی تیرۆریستییهڕیزی ڕ نو   چونه  آه یه وه پاراستنی نھنی و ئاسایش مانای ئه

بت   ده سه و آه ربگیرت ئه یدا وهكخراوكی تیرۆریستڕآانی  یزهڕ  ی له وه بۆ ئه.  آی و ئاسان نییه مه هڕ هه
  ی آه سانه و آه  بۆ ئه یه سای زۆر توندوتیژیان ههڕآان یاساو  تیرۆریسته. تی تدا بت رجكی تایبه  مه ه آۆمه
 زۆرترین   له وه كخراوكهڕ ناو   ف خۆت بخزنیته وت به  درۆ یان بته ر به گه ؛ ئه وه آانیانه كخراوهڕ نو  دنه
  رگرتن له  و به آه كخراوهڕساآان بۆ پاراستنی ئاسایشی ڕآی گشتی  یه شوه به.  یه ناوچونت هه ری له گه اردا ئهب

  .ژراونڕآانیان دا یزهڕآردنی دوژمنان بۆ ناو  ت و  دزه آانی حكومه هڕسیخو
ی  ن زۆربه الیه  له آات پویسته  ده وهندییان پ یوه ی په سه و آه  ئه  بت آه وه چت ئه ی پاوتن پده رجكی ساده مه
 سیاسی و  یل و بۆچونه  مه  له آه كخراوهڕ  پویسته. دان ناسرابت آه كخراوهڕ ناو   ئستا له  آه وه وانه ئه

ی  آه  ناوچه  له  نوكان پویسته ندامه ئه.  آه یه ماه  چ بنه ر به  ئاگاداربت و بزانت سه سه و آه آانی ئه ئاینییه
  هشتبت نه ی خۆیان جنه آه  هیچ آلۆجكیش ناوچه  بووبن و به وره وش گه ر له دایك بووبن و هه خۆیاندا له
ی  آه وه ی مانه ، جا ئیتر ماوه وه  بمنته  وتكی بگانه سك له آاتك آه.  درژ ی آورت و نه بۆ ماوه

  وه و بنررته وه  بقۆزرته وه آی ئاسایشی نھنی دیكه زگایه ر ده یان هه CIA ن الیه  له یه وانه ندك بت، له رچه هه
  ره  هه زگا ئاسایشییه ئستا ده. آانی بكات ێ آۆنهڕر هاو سه ی لهڕی سیخو وه ی خۆی بۆ ئه آه بۆ وته

   .نڕ گه دا ده ته و بابه سانكی له دوای آه آانی جیھان به وره گه



 

 فربونی   به ستیانكردووه  ده وه وآاته ، له وه ته رزبونه  به  پله  به دا پله آه كخراوهڕ ناو  هآان ل رزه  به  پایه تیرۆریسته
آو  وه.  وه می منایشه رده  سه ر له چت هه ، پده ۆیان بینیوهڕر  ماشاآه ك چاودرو ته  وه یان آه آه پیشه
آو  ، وه وییان آردووه هختتر پش زترو سهرآی ئاۆ و ئه ره آار بوون و به ست به  ده وانكی ساده پاسه

و   ئه ته یشتونه  گه ش آه وه دوای ئه. ین بووبنڕ فری ئۆتمۆبل لخو یه وانه نی یان له مه قه ك و ته ی چه وه گواستنه
شق آردن  آانی مه  بۆ آامپه وه ره  ده ته آان نرراونه خشه  خۆبه نجه یان آردون، گه واوی ئاماده ته  به ی آه هڕ باوه
 .آانی تیرۆریزمدا آنیكه پناوی فربوونی ته له
ر  گه ئه. تڕگۆ كخراوكی تریش دهڕ بۆ  وه كخراوكهڕ  ، له شقپكردنی تیرۆریستان فراوان و ئاۆزه مه

  آدان بهڕشت و جگۆ  گه  له میشه وا هه ركی گوندنشیندا چاالآی بنونن ئه وروبه  ده گروپكی تیرۆریستی له
   زیاتر له آه  تیرۆریستییه ر گروپه گه ئه. ن م جۆره ی ئه آانی تامیل باشترین نمونه ؛ پنگه وه ك و تفاقه هچ

ر آاركی   هه ر له آی آورت به یه نھا ماوه بن و ته ده آانیان شاراوه نی یان بۆمبه مه قه ك و ته ناوشاردا بن، چه
آان  تیرۆریسته.   بووه سته رجه دا به IRA  شوازی آارآردنی  له نیكهآ م ته ن، ئه آه  بۆدانراو دروستیان ده خشه نه
ك و  آارهنانی چه  بۆ به ستیاندایه رده به  له ی آه شقه و مه آانیان، ئه بژرن بۆ آاره بازك ههڕ  ر جۆره هه
آان   نویه نییه مه قه تهك و  ی چه نده وه ك ئهڕ) آانیش  تیرۆریستییه ها تاآتیكه روه  هه وه( نی نوێ  مه قه ته

  .آارین  ووردهگشتگیرو پ
وو ڕ وبهڕسی و  آه ی تاآه ر بنچینه سه شقپكردن له آاندا، مه  بچوك یان داخراوه ییه  شانه كخراوهڕ  له
یزپكردن ڕنگكی  آارهنانی تفه  فری دروستكردنی بۆمبك ، یاخود به سه و آه  ئه یه وانه له. درت نجامده ئه
آی الدنشیندا  یه  ناوچه ك هزكی یاخی له  وه ی آه وانه آو ئه آان، وه تره وره  گه كخراوهڕ. ببت) تۆماتیكیئۆ(

   نوكان به ندامه توانرت ئه ودا ده  له زرنن آه ند دابمه تمه شقپكردنی تایبه  آامپی مه یه وانه نونن، له چاالآی ده
نومایی سیاسی ، ئاینی ڕتوانن  رانی نوێ ده شقكه دا مه و آامپانه له. پبكرتشقیان   مه وره  گه وره ی گه آۆمه

  .ربگرن ش وه رانه و ووروژنه رانه یاخود هانده
 

  وه ن تیرۆریستانه الیه  له  آه استم بینیوهڕ تی ناوه شقپكردنی خۆرهه ها آامپی مه نده من چه:  ر تبینی نوسه
  وره رزو بند چوارده  چیای به  به زرنراون آه استی بیابانكدا دامهڕ  ناوه زۆری له به  و آامپانه ئه. آارهاتون به

  وا زۆر بت، ئه ر واش نه گه ئه.  دراوه
ی  پاشماوه ، آه ختی جۆراوجۆر پكھاتووه ربان ته ها خانوی سه نده  چه  خۆی له آه آامپه. شاردراون چاآی حه به

. آاردن نوماییكردن بهڕی  وارگه شق و هه آی ئاسایی بۆ مه یه شوه  به پانه آام م جۆره ئه. گوندكی آۆنن
   نوكان له ره شقكه آی ئاسایی مه یه شوه به. ابنڕڵ ژیانی نائاسایی ناو چادر  گه  له آرن آه ران ناچارده شقكه مه

ر آاتك آاتی پشوودان  اردت ههآ آتربینینیش به  بۆ یه م شونه ئه. خۆن ژووركی چشتلنانی بچوآدا نان ده
یدانی  شقكردن و مه  بۆ مه یه آراو هه ختكراوو ئاماده ش شونكی ته و نزیكه ر له هه. بت یان بكاربن

  .آردن قه ر ته سه اهنان لهڕخۆ
  گهرباز ر سه  سه وه  هیچ آلۆجكیش ناچنه و به ند آراوه لبه وریان ته می چوارده  آه  زۆر به م آامپانه ئه

 شقكردن م خۆ مه به. بزن تا بیت ناخۆش و دقه  هه مانه  ئه آان، چونكه خۆرئاواییه
شقی  یدانی مه اقی و مهڕاآش و رنج  ئاسانكاری و هۆآاری سه  به فن نییهی د ربازگه ی سه رباره ده

خۆپاوتن بۆ .   جۆشوخرۆشهر و پ زانیاری، آاریگهی چاالآی پ رباره شق ده مه.  وه رده هكاریكراوو بگه
  ها پاوراوی نوێ له نده ، چه مه سته خت و ئه و سه توندی گیراوه آان زۆر به ندام و ئاسایشی ناو آامپه  ئه بونه

سانی  نھا بۆ آه  ته م آامپانه  ئه م پبكهڕ باوه. ن ده ست ده ده ندامدا گیانیان له  ئه سمی بونه هڕوڕی  پرۆسه
  .رگن جه به
 
 



 

  آان  تیرۆریستییه آان و ڕكخراوه سه آه  تاآه تیرۆریسته
شونی  وا له بت ئه ر وانه گه آانیش، ئه ها ناوه روه ، هه است و دروستهڕ  وه رتهگ  ده وه  لره ی آه رهاته سه م به ئه

آان و  سه آه  تاآه ستهندی نوان تیرۆری یوه نی په ها الیه نده  چه رهاته سه م به ئه.  ی پكراوه خۆیدا ئاماژه
واگری  آی  هه یه  آۆتاییدا دۆسییه  له آه ستورآردنی چیرۆآه بۆ پشتئه. ووڕ خاته آان ده  تیرۆریستییه كخراوهڕ
و  آه چیرۆآه.  وه ته  آۆآراوه وه آانی جیھانه هڕ باشترین سیخو آك له ن یه الیه  له  آه لكنراوه ی پوه قینه استهڕ
سك بۆ  آه تی گونجانی تاآه هنن بۆ چۆنیه وون پكدهڕآی   همایه وه ردوآیان پكه  هه آه رییهواگ  هه اپۆرتهڕ
  .كخراوكی تیرۆریستیڕ
.  ناوی مۆنیكا هاس بوو رچو بۆ ژنك آه رمانكی گرتن ده مانیا فه  ئه دا، له١٩٩٤می آۆتایی سای  ده مه ده له
 نی بردبوو بۆپاما دی مالۆرآا مه قه ك و ته  قاچاخ چه  هاس به  آهوان، وادانرابوو پی بۆچونی لكۆره به

Palma de Mallorca ته یه ی بیگه وه بۆ ئهی ١٣   له آان آه ستینییه له  فه ستی آۆماندۆ تیرۆریسته  ده ن 
  .Lufthansa ی لوفسانسادا"ت الندشه"ی  ۆآهر ف سه ستیگرت به  دا ده١٩٧٧ری  ئۆآتۆبه

  ره مانیا، پارزه ی ئه وه آگرتنه  دا، دوای یه١٩٩٢هاری   به له. گیرابوو" ت الندشه"ی   له سه ر مه سه هاس پشتر له
تی  رلینی خۆرهه ی به وه ره تی ئاسایشی ده زاره ی وه)  تیرۆر لقی دژه (٢٢آانی لقی   دۆآومنته آان له فیدراییه
  یاندۆته نی گه مه قه ك و ته  هاس چه  تیدا هاتبوو گوایه  آه وه آیان دیتبوه ند تبینییه دا چه (Stasi) پشو

رمانی  ری فیدرای فه ، دادگای دادوه وه  لكۆینه فته وت هه رچۆن بوو دوای حه هه. ت ی الندشه ۆآهرانی ف نهف
آان بۆ  ستورییه  ده نھا ناتوانن پویستییه ته به Stasi آانی ستاسی دۆآیومنته: هۆ.  وه شانده وه ی هه آه گرتنه
  .ن  دابین بكه دا هاتووه آه  آشه  له ی آه وه استی ئهڕلماندنی  سه
آان شونی ژنكی  مانییه  ئه وه ره ن لكۆه ك ده  وه دا هات آه وه دوای ئه ی هاس به  نویه م گیرانه ئه
   به آان آه ره فنهڕندامی آۆماندۆ   ئه نساری بوو، تاآه ییا ئه ویش سوره ستنیشان آردبوو، ئه ستینیان ده له فه

 ١٧ردا،   ی ئۆآتۆبه١٣  له. ستی بریندار بوو بوو  خه  مۆگادیشۆ به دا له GSG9 رآی  ئه رچوبت، له زیندوی ده
ی  له سه  مه رویجی له  دادگای نه آاتكدا آه له.  ئۆسلۆ گیرا ییا له ت، سوره فاندنی الندشهڕساڵ دوای 

  ره پارزه Heidi Bache Wügمانیای فیدراڵ،   آۆماری ئه  به وه آۆییه ییای ده ی سوره وه سلیمكردنه ته
ری   هشتا آاریگه ی ، آه آه ره فه  نه ی آه وه  بیانوی ئه ، به و آاره رگرتن له ی تكۆشا بۆ به آه رویجییه نه
.  وه رویج بمنته  نه تی له ی مرۆڤایه ر بناغه سه لهگای پبدرت ڕ  ، پویسته وه ته ویوه هڕ ری نه سه  له آه آردنه قه ته
 قوربانیی  بووه ی ده آه ن نۆ ساه مه  ته نساری ژنكی شوآردوو بوو آچه ییا ئه  سوره و آاته ش، ئه وه رباری ئه سه
  . یه وه سلیمكردنه و ته ئه
) ی تاوانی فیدرای وه ی لكۆینه رمانگه هف ) BKA ندانی وامدا، آارمه رده ی به وه  آاتژمر لكۆینه٤٨ی  ماوه له

ر  سه ستگرتن به  ده شداریكردنیدا له  به ویش دانی نا به نساری آرد، ئه ییا ئه ڵ سوره گه یان له وه لكۆینه
ت،  وه ی ده آه گه ژوو آردنی به یبت بۆ ئاوهرب ی ده  ئاماده آرا  آه وان دهڕ ها وای لچاوه روه و هه ئه. تدا الندشه

و   ئه یه وانه  له ی آه وه ئه. یدا آه ی زیندنیكردنه  پناوی سوآكردنی ماوه گالندنی مۆنیكا هاس له  توه یش به وه ئه
آتریان  ی پشودانی مالۆرآا یه گهڕ دو م ئایا له ؛ به آتریان ناسیبت شایانی قبوكردنه ن یه مه  یه  له دوو ژنه
  وههری بای آارلس  دادوه  آه  پرسیاركه مه ، ئه وه ته آان گواستراونه نییه مه قه تهك و   چه  آاتك آه وه ته بینیوه

GBA) – Genralbundesanwalt   ساڵ هه ماوه( ی داواآاری گشتی  نوسینگه یدا بۆ  ی سو
  آه ردوو ژنه و، ههوام بو رده ن به ی درژخایه وه ی یاسایی و لكۆینه ره وبه  بنه آاتكدا آه له. ی وه ساخكردنه
 ئۆسلۆ  ی خۆیدا له آه  ماه  ساڵ له٤١ن  مه ستینی ته له نساری فه ییا ئه سوره: زانی  زیندانی ده خۆیان به

. ژیا  تیدا ده وه  ه١٩٩١سای   له ی آه و شونه یدا، ئه وه سلیمكردنه پناوی ته ر بوو له سه ستبه آی آاتی ده یه شوه به
  .مانیادا بوو آی ئه یه ندیخانه  به  ساییش له٤٦ن  مه نی تهما مۆنیكا هاسی ئه

  ستینین آه له فه PFLP ی وه  گروپی جیابووه ر به  سه آه ردوو ژنه  هه دا بوون آه هڕ وباوه تداران له سه ده
  وه نی باشوره مه ختی یه نی پایته ده  عه روا دوو آاژرو نیوك له ، هه  آامپكی بیابانیدایه ی له گرنگترین بنكه



 

یش  PFLP ستانی ده ، آاربه آانی دیكه  تیرۆریستییه كخراوهڕآانی  آو آادره ر وه هه.  ئۆتۆمۆبل  به دووره
 جگای  ش بوو بوونه مه تی پشو، به یان آردبوو بۆ نو بلۆآی خۆرهه وه ره  ده و هاتنه وه  ناوه شتی چونه گه
آی  ی چه وامی آارگه رده یاركی بهآ PFLP ندامی آی حلوی ئه  زه مونهبۆ ن. وادۆزانی ستاسی رنجی هه سه

آی  زه.  آۆنترۆكرابوو ن پۆلیسی نھنی بولگاریاوه الیه  له  سۆفیا، آه بوو له KINTEX اویڕناووناوبانگ ز
ستی   ده  آرد آه هو ش، هاس نكولی له  نزیكه ندییه یوه م په رباری ئه م سه حلو پشتر مۆنیكا هاسی هنا بوو، به

  .آی تیرۆریستیدا  هیچ چاالآییه بت له هه
ۆف هانیشی ڕی  پی ووته  به ، آه وه  پشه دواداچونی زیاتری هنایه نجامی به رئه ی داواآاری گشتی ده نوسینگه

آانی  جامهن رئه استی و دروستی دهڕر  سه  له وه ختكردنه جه"آردنی  ه  هۆی گه بووه GBA خشی ری په آه قسه
  م ناوانه ك ئه دوای یه ك له دا، یه آه  تیرۆریستیه ی گروپه" نگران ندامان و الیه ئه"  لیستكی ستاسی  له" . پشو
  .نساری ییا ئه  سوره زآی حلو، مۆنیكا هاس وه:  وه بینرانه ده
  وه آانی ستاسییه نامه گه به   له دا آه ری هه داوكی گومان سه ره آرا، سه آاتی خۆیدا باس نه رچی له گه ئه
وادۆزكی نھنی  چت هه  مۆنیكا هاس پده وتۆیان تدا بوو آه آان بۆچونی ئه نامه گه به. ی گرتبوو رچاوه سه
آاندا  ستینییه له  فه  تیرۆریستییه  بازنه له) خگ مائیل(آو هی الر   نسا بت و وه هڕ مانیای خۆرئاوا یان فه ئه
ها  روه هه.  مانیای خۆرئاواوه آانی ئه  نھنییه  آارگوزارییه  به ت نییه نھا تایبه ها ته  بۆچونكی وه-آارهاتبت به
  نده وه یان ئه اآهڕر بیرو سه ؛ سوربوونیان له وادۆزه  مۆنیكا هه یش دنیا بوون آه PFLP ری نگاوه لك جه گه
        .ی پالن دانان بۆ آوشتنی ادهڕ  یشته هز بوو گه به
فی  نه بو حه  ئه ی وشكدا ئاشكرای آرد آه فتاركی بیرۆآراتیانه هڕ  ندكی ستاسی له دا آارمه١٩٨٨ری   ئۆآتۆبه له
آوشتنی مۆنیكا آاركی ". مانیای خۆرئاوا مۆنیكا هاس ناوبردنی هاوتی ئه له"  بۆ  آردندایه  خۆئاماده له

 دوای  وه آی ئیسرائیلیدا پایلدابوه یه ندیخانه  به فی له نه بو حه ئه. مانیای خۆرئاوا بوو دژی ئه سنی ده تۆه
فی  نه بو حه الی ئه له.  نایرۆبی دا له١٩٧٦ سای  له E1 A1 آی یه ۆآهفاندنی فڕی بۆ  آه وتووه آه رنه  سه وه هه
   . بۆ مۆنیكا هاس یكردووه  دزه آه ی پالنه رباره  زانیاری ده وون و ئاشكرایهڕ  بت وادیاربوبت آه ده
و  ئه.  ی گولله ژنهڕر   به وته درید آه  مه قامكی ئاشكرادا له  شه آی حلوی مردی مۆنیكا له دا، زه١٩٨٤ سای  له
ر  ، هه وه ایهڕسو ساری سورییدا ده لقه آان مونزر ئه ره آهس رمان و ماده نی و ده مه قه ك و ته ڵ قاچاخچی چه گه له

 نی مه قه ك و ته ری چه  دابینكه  به وه تیشه ها خۆرهه روه آانی خۆرئاوا و هه  ئاسایشییه ارگوزارییهن آ الیه  له بۆیه
PFLP ندانی دا آارمه١٩٩٣می   تشرینی دووه له. نرا داده BKA ینهكۆنجامدا  ساردا ئه لقه ڵ ئه گه یان له وه ل

 تاوانی دابینكردنی   ئیسپانیا، به ركیشدا له م دادوه رده به  لهبت  ئاماده بوایه سار ده لقه ئه. ی مۆنیكا هاس رباره ده
  شتوگوزاری ی گهڕر پاپۆ سه ستیانگرت به دا ده١٩٨٥ری   ئۆآتۆبه  له ی آه و آۆماندۆیانه نی بۆ ئه مه قه ك و ته چه

Achille Lauro   ب( دا٣شی   به وانه( 
 

.  آی   آارگوزاری نھنییه یه وخۆی دۆسیه استهڕانكی رگ  وه وه نیتهیخو  ده وه خواره  له ی آه وه ئه: ر تبینی نوسه
نھا  ر ته  سه یته ندی بكه قبه  چه  تۆ پویسته ی آه وه م ئه ، به ودا باسكراوه كخراوی تیرۆریستی لهڕلك ناوو  گه
 بۆ زانیاری،  مان شوه هه به.  ی بۆآراوه آو ئاماژه  وه یه" ه"ی مۆنیكا هاس، یان  وانه ئه

مانی ًڵ مانیاو آارگوزاری نھنی ئه ، ئه.و هتد BND و BDR ك آانی وه كخراوهڕی  رباره زیاتر ده
  قه آو خۆی، شوازی نوسینی ده ی وه وه  و هشتنه آه قه استی و دروستی دهڕپناوی پاراستنی  له.  وه ره بخونه

 . و آراوه هی  په آه سییه ئه
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 ١٩٨١ی شوباتی ١٩رلین،  به           XXII/8   شی به

 [    وه  ناخوندرته ئیمزاآه[ٍ:وه ته دنیاآراوه      
 

  آه اپۆرتهڕی  وه آرانه
  آه سه آه"  گورگ" OV  له

 هاس، مۆنیكاى
 ین مه/ فرانكفۆرت/١٩٤٨.٥.٢دایكبوی له

 شتوتگارت /1948.12.29
 

 پی نترۆبكرت به آۆ وه ربازییه گای چاالآی سهڕ  له پویسته
§ 98 StGB ١٠٨ §  ندی به یوه  په له StGB. [StGB –                 ٍ =Strafgesetzbuch      

  [می سزادان سیسته      
 
   آه سه ی آه رباره ده

آی سوپای  یه زراوه  دامه و له دا ئه م قۆناغه له . ١٩٧٠ بۆ سای  وه نهڕ گه ده. ر ه سه آان له تاییه ره  سه زانیارییه
ڵ  گه ندیشی دروستكردبوو له یوه آردو په فون آاریده له ندی ته آو آارمه ین، وه مه/ فرانكفۆرت مریكیدا بوو له ئه
 پشتگیری  آی چاالآانه یه  شوه  به آرد آه وه و آاتی خۆی نكولی له ئه]. رتی سوپای سور آه ] "RAF" ندامانی ئه
واوی  ته دا به١٩٧٥ سای  نھا له ته.  یه زراوه م دامه ر ئه  بۆمب بۆ سه ركدا بهالما  په ی آردبت له و گروپه ئه

 ئازادآردنی  یارهم ب ری بۆ ئه م پانه آه ، یه " Haag گروپی"ن    پیی ده ی آه وه ، ئه وه ه "RAF" یزیڕ چووه
  .ی بوو آه ێ زیندانییهڕهاو

  ست نوسراون، نوسخه  ده دا به آه سییه  ئه  دۆآیومنته  له تۆخ نوسراون  به ی آه و ناوانه ئه: ى تبینی
 . ی داناوه............نھا موو جارك ته  هه آه تایپكراوه

2 
 ر هۆپ، ورنه

 بوو "RAF" ندامی مك ئه رده سه )
  ساڵ١٠رمانی   دا فه١٩٧٢ سای  له

 (ردا درا سه زیندانی به
  

ی  آه هڕدا آو و آاته له. ن مه یه VDR  چوو بۆ م گروپه آانی تری ئه ندامه ئهو  Haag ڵ گه مان سادا له  هه ر له هه
 جھشت  به م پیاوه الی ژنی ئه له
 

 ر، آریستیان گایشله   
 هامبورگ/ ١٩٢٨.١٢.٢٥دایكبوی  له                          

 ژی  هامبورگ ده له         
دیع  وه" ی پشوی  آه ی  گروپه ی ئستای بنكه رآرده و سه وآاته تی ئه رآردایه دووی سه-  تی پله سایه ن آه ده  عه له
 .ی ناسی" داد حه
 



 

   ١٥ساآی
  . دا شوی پكرد١٩٧٦استی ڕ ری ناوه وروبه  ده له
  له) .  دا١٩٨١ و ١٩٧٣سای  له(م هاتون  رهه دوو مناڵ به  تا ئستا وه م خزان پكھنانه نجامی ئه ئه له

  . وه آیگرته مانیای فیدراڵ یه  آۆماری ئه آانی له ڵ مناه گه  له  وه١٩٨٠ری  مبه سپته
 
  ربازی  سه-نگاندنی سیاسی سه هه
،  واوآردووه ن ته ده  عه اهنانی   پارتیزانی لهڕ" داد دیع حه وه" و "RAF" آانی ندامكی گروپه آو ئه وه -
آان و آاتی  ربازییه  سه ی چاالآییه ها ناوچه روه  هه لۆجستیك وهآان،  ر پكھاته سه  له رگرتووه ها زانیاری وه روه هه
   .باری هزی تیرۆریستی له
  .هزبوون رچاو به آی به یه شوه  به م زانیاریانه ن ئه ده  عه  له آه ی ئستای بنكه رآرده آو خزانی سه وه
آردن    آینیا بوو بۆ خۆئاماده دا له١٩٧٦می   آانونی دووه له" داد دیع حه گروپی وه"ندامكی  آو ئه وه -

 .ی نایرۆبی خانه ۆآه ف له  EL-AL ی ۆآهبۆ چاالآی دژی ف
مان   هه  جاركی تریش به-ۆیتر، تۆماسڕستگیرآرانی شوتز، بریگیت و  و ده آه وتنی چاالآییه آه رنه دوای سه 

ڵ  گه ر له آسه ر یه  هه آرت آه شبینی ده وا پ ی خۆی، وه وه انهپی گ  بۆ آینیا، به وه پاسپۆرت نردرایه
ن  ك ده وه. سگیرآرابت ی ده آه ی پاسپۆرته ر بناغه سه  له وه ن  پۆلیسی آینییه الیه  له آه ی بۆ وته وه ناوه چونه
ی  رباره  دهربگرن ی زانیاری لوه وه  بۆ  ئه دراوه نجه شكه و ئه ڵ آراوه گه ی له وه ۆژ لكۆینهڕی س  وێ  بۆ ماوه له

  وه ه"موساد"ن آارگوزاری نھنی ئیسرائیل   الیه  له دا، آه آه وه آاتی لكۆینه له. ستینی هاوآاری له ژنكی فه
دا  هڕ و باوه و له  ئه ی ژنكی تری هاوآاری آه رباره  زانیاری پدرابت ده آرت آه درا، واپشبینی ده نجامده ئه

  . یهتدا المه  شونكی سه  له بووه
 
3 )١( 

ن، چون  ك ده دا ،وه"موساد"ڵ آارگوزارانی نھنی  گه  له وه ی دواییانه و هاوآاره ن به ندی بكه یوه  په ی آه وه بۆ ئه
  .یروت و به ره ن به بف وه وشه ی له وه نزانیا بۆ ئه بۆ ته
بت و جاركی تر  نھنی موساد ههست آارگوزارانی  ده نزانیا له  ته تی له ی خۆی توانیویه وه انهپی گ به
  .ن ده  بۆ عه وه تهڕ بگه

بوون هاوآاری زیاتری   نه آانی و ئاماده وه ونكردنهڕ  بوو له گومانیان هه " Carlos " و "RAF"  آانی گروپه
   .ن بكه
یای فیدراڵ مان شتیكرد بۆ آۆماری ئه  پاسپۆرتكی پیرۆیی گه دا  به١٩٧٧استی ڕ ری ناوه وروبه  ده له   -

و  م ئه زانی، به یان ده آه ی مناه گهڕو ر شون و جگه رانبه نی به رچی الیه گه ئه. ی بھنت آه ی مناه وه بۆ ئه
  .رچوو ن ده ده و عه ره ك به یه مه ه نگوچه ب هیچ ته به
 BKA ن الیه  له آه اسپۆرتهی پ ی زنجیره  ژماره  آه یه وه دا ئه ندییه یوه م په  له رنجه ی جگای سه وه ئه

[Bundeskriminalamt] زانرابوو وه ه . Pohle, Rolf ندامی ی ئه "RAF" دا ١٩٧٦مموزی   ته له
   . بو مان زنجیره  هه  له ی پاسپۆرتكی پیرۆیی آه ر بنچینه سه ستگیرآرا له ده
ری   ئۆآتۆبه  له  آه  آردووه دا ئاشكرای١٩٨١ سای  له. سمی ه هڕآی نا یه رچاوه پی زانیاری سه به  -

ی لوفسانسا  ۆآهفاندنی فڕآان بۆ  ستینییه له ست  آۆماندۆ فه  ده ته نی داوه مه قه ك و ته و چه دا ئه١٩٧٧
  . مالۆرآا له" ت الندشه"

                                                 
 ۆ بدا ره لم  به ناوهآاره  بهیآ  زهشترر پ سه نو چونكه. كرای باسشتر پ  آه  حلووهیآ  زه ست له به ر مه  ههدا ره لSakki یساآ 15

. نمبھ یآار  به رهۆو ج ر به  باشبوو ههم پشی من، وهیِرۆگی  نهو وه تهۆشت ه آه هییمان  ئه قه آو ده وه)  یساآ ( آه قه  دهیواز شیپاراستن
  .و



 

ئیر زا  جه آانی له نییه مه قه ك وته رچۆنك بووبت چه و هه  ئه  آه سمی تریش ئاشكرابووه هڕپی پشنیازی نا به
ی شون وآاتی  رباره  ده بووه  نه وه سته ده آی به یه گه  به و هیچ جۆره  ئه وه ر ئه به وان، له ست ئه  ده ته داوه
  . آه وداوهڕی  قینه استهڕ

 آاركی وا  یاند آه ایگهڕ  آه فاندنهڕ  ر له ۆژك بهڕ بسیمی ئیسرائیلی  دا آه ندییه یوه م په  له رنجه جگای سه
  .آانی آارییه ی وورده رباره  ده وه سته ده ك بدات به یتوانی هیچ زانیارییه م نه ، به یه وه سته ده به
ی  رچاوه ستھنانی سه ده  بوو بۆ به وه رۆشه په  به نده چه.  ه آرا بزانرت آه سمی ده هڕآی نا یه شوه به -
    وه مانییه  آۆماری فیدرای ئه ی له دا پاره١٩٧٩سای    له  نیشان بدرت آه وه توانرت ئه ده.  تی گشتگیر رامه ده

 دا ١٩٨٠  له. آردنڕین و بازا بۆ شت آ وێ بووه ها جاریش له نده یتی و چه  بۆ بانككی آووه  آراوه واه بۆ حه
   و دژه آۆمۆنیست ست و سۆزی دژه ها جار هه نده بوو، چه ر دیار نه وه خته  به  بكرت آه وه آرا تبینی ئه ده

  ندی آردبوو به یوه شدا په و آاته له. با بوو تیشدا ناته  ژیانی ژن و مردایه ها له روه هه ی، وهب رده تی ده سۆڤیه
  یشتۆته ندكی گه  ووتیان هه  بوو آه وه ش ئه وه یبوو، ئهو آ لی ناومای له لوپه ن، آه ده  عه  له وه نسییه هڕ بایۆزی فه

 .ستی ده
 
 )ب(3
  له.  ه  گوایه ی آه و گومانه  ئه جۆرك آه ند، به یانسه ره واو په  ته م زانیاری و ئاماژانه  ئه  وه١٩٨٠استی ڕ  ناوه له
 .م بت راهه ك  فه استییهڕك  آرا وه آات ده آان آارده  دوژمنه زگا ئاسایشییه ندی ده وه رژه به
 
ها  نده  چه  پاریس، له دا له١٩٨٠ ئایاری   له وه ه "RAF" ندامی ستگیرآرانی پنج ئه  ده ندی به یوه  په له
 .ن ده  عه  له  بووه وه وادۆزكه هه) ئیخباری(هۆی زمانلدان  آان به ستگیرآردنه  ده  زانرا آه وه رچاوه سه
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  .لمنران  سه وه سمییه هڕی نا گه هۆی به  به م زانیاریانه ئه

  .ستگیرآران ی تدا ده سانه و آه  ئه زانی  آه ی ده و فالته فونی ئه له  ته ژمارهی هاس  آه  مرده  آه رنجه جگای سه
  .نجامدرا بوو وادۆزكی ساآیدا ئه ڵ هه گه فونی له له ندی ته یوه  دوو په وه و فالته له
  .ر آرابوون سه ستبه ده "RAF" ی آه ندامه  ئه٥  آه فونییه له  ته ندییه یوه ر دوای په آسه یه
   له آه "RAF" ندامی  هۆفمان، سیگلیندی ئه وه آانیشه  خۆرئاواییه اپۆرتهڕی  وانه  پچه لمندراو، به آو سه هو
 آۆتایی  له. ر چووبوو فه نه مه  شه كو به چوو بوو بۆ پاریس به  نه ۆآه ف ستگیرآرا به  پاریس ده مانكاتدا له هه

 دا بایۆزی ئوسترالیا١٩٨٠می  تشرینی دووه
 
 ئامری. د

  
  ی پاریس به ستگیرآرانانه و ده  ئه ی آه وه به " PLO ئاسایشی "ڕ مه ربری له یروت گومانی خۆی ده  به له

  . بۆی ناردون وه ه PFLP آانی یزهڕناو   خۆفرۆشك له نجامدراون آه  ئه و زانیاریانه پشتیوانی ئه
ر  رانبه  به وتبن له ن چنگكه ده  عه  له وه نسییه هڕ ی فه نهگای بایۆزخاڕ   له آرت آه آان وا پشبینی ده زانیاریه

 ندامتی ڵ ئه گه  له ی پشو هاوتایه"داد دیع حه گروپی وه"ر  ۆش هشتا ههم ت ئه نانه ته. ( پاداشتی مادییدا
PFLP دا).  

    BNDبھنجرت آه  هه وه آرت ئه دا ده ���  شی آانی به وه ینهڕگۆ  نامه  زانیارییه له
Bundesnachrichtendienst) –  یك زانیاری له به( آارگوزاری  زانیاری فیدراهیچ گومان ناو  ب 

پی  به. ربگرن آانی پاریس سه ستگیرآرانه  ده ی آه وه  هۆی ئه ته  بووه  آه رگرتووه  وه وه PLO ی چوارچوه



 

استتر بین قۆرخ ڕ، یان  ش آۆنترۆكراوه سه هو آ ، ئه وه سه ك آه  یه ستین به یوه  ئستا په ئمه ��� شی به
ی آۆماری  وه ره  ده  و له یه ی دیپلۆماسی هه  پایه  آه وه ه  BNDكی  یان هاوه وه ن دیپلۆماتكه الیه ، له آراوه
  . مانیای فیدراڵ جگیرآراوه ئه
  BND رۆآی ن سه الیه  له پكردنانه م ئاماژه ئه

  وه آلینك، آوسه
 
  BKA رۆآی  بۆ سه وه ته رآراوه سه تیان لهخ جه

 هرۆد، هۆرست
 
 "Die Welt "   له ، چونكه BRD خشی بۆ په BKA [Bundeskriminalamt] یمش  ده ندیدا به یوه  په له
پكردنكی  ك ئاماژه  وه وه ته و بوآراوه هاتووه" ن ده عه"استتر بین ڕیان " یروت به" دا ناوی ١٩٨٠.٦.٥ی  

 بۆ  شتیان آردووه  گه وه نه ده  عه له"  آه تیرۆریسته "٥  ش آه وه  ئه آانی پاریس، وه ستگیرآردنه تایی بۆ ده ره سه
  .نسا هڕ فه
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ی   میانه  له ی آه و دیپلۆماته ی ئه نده وه ئه BND ی آه رچاوه  سه وداوهڕم  ای آلینك بهڕ بیرو به •
  . وه رسییهت  مه وتۆته آات آه ردوالدا آارده هه
  ستگیرآران آه درید ده مه"/ براجاس" ی  گهیشتنیان بۆ ف  گه به " ETA" ندامی چوار ئه1980.5.2  •
  . هاتبون وه نه ده  عه له

  .آردبوو" ریال ی گهڕ شوازی شه" ر  سه شقیان له ن مه ده  عه  له  آه یه " ETA" آانی ندامه ی ئه  آشه آه دا آشه لره
زی  گه هڕترین  وره  گه توانرت به ده  BRD ی بۆ آه ره فه  سه آانی هاس، آورته ی دوا چاالآییه اغهر بن سه له
  .رتی سه  له  دابنرت آه و گومانانه لماندنی ئه سه
 پاسپۆرتكی  به BRD شتی آرد بۆ  گه وه آانیه  خۆی و مناه ردا هاس به مبه استی سپتهڕ  ناوه له •

  ناوی  به وه لوبنانییه
 ساآی، حلو

 
  . بوو١٩٨٠.١١.٢ی تا   آه ماوه آه BRD  بۆ وه واوه آی ته یه  ڤیزه  به وه
  ه  هه به BRD ی بۆ یه و ڤیزه  ئه و ئاشكرای آردبوو آه سمیدا ئه هڕآی نا یه رچاوه ڵ سه گه آیدا له قیه ته مه  ده له
 DDR  (deutsche Demokratische ت بۆ بچ تدا نیازی بوو بوو آه هڕ  بنه و له ، ئه رگرتووه وه

Republic). 16 
  ه ك، هه یه نھا نوسینگه ته  BDRم ن به مه یه VDR  بوو له ی هه بایۆزخانه DDR آاتكدا رچۆن بووبت له هه
  .وبداتڕ  ته حمه دا زۆر زه ندییه یوه م په له
  ك بۆ چونه  هیچ داواآارییه لماند آه یان سه وه  ئهنجامدران ئه DDR ی  بایۆزخانه  له ی آه دوادا چونانه و به ئه
  . آراوه ش نه پشكه DDR ناو
  . وه آاته  دوپاتده وه یش ئه. ی ه سۆشیالیستیانه- وستی دژه هه
 یی رآرده ندامی سه ها ئه نده      چه  آاتكدا آه كخرابوو، لهڕ  وه گای پراگهڕ   خۆی له آه شته گه •

"RAF"  ختی  پایته له CSSR بوو بوون دا نیشته ج .  
  . BRD و ره ی دا به آه شته  گه ی به جھشت، هاسیش درژه یان به CSSR وان آاتك ئه

   ندی آرد به یوه په BRD  له •
                                                 

16  DDRئهیمارۆ آ  ئه آاته  ده  ، آهموآراتی دیایمان  رههۆ خیایمان و.  جارانیت.  



 

     وه جینا ناوكهڕبایتز، 
 ین، مه/فرانكفۆرت: دانیشتوی    
 ٣مایورڤگ    

   
دا  یه و ناوچه  له  آه وه ه "RAF" ی ندامانه  و ئه ندی بكات به یوه ویدا په  هه ووه لهژیاو  و ده ڵ ئه گه تادا له ره سه له

  یش زانیان آه "RAF" آانی رآردییه  سه تییه سایه  آه وه ندییانه یوه و په هۆی ئه به. یناسین و ده چاالك بوون و ئه
  . ج بووه نیشته BRD  هاس له
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فتارو  هڕزراند،  دا دامه"RAF" ركی یاسایی ڵ پشتگیریكه گه ندی له یوه پهو  ین ئه مه/ فرانكفۆرت له •
  واوی له وه ته  به زراندنه ندی دامه یوه و په  وانیشانبدات ئه كخستبوو آهڕ  وه وه  نیازی ئه آانی به وته سوآه هه
  .  بووه وه وته كهڕی  گهڕ

و   به ندی آردووه یوه  په وه ستی پالن بۆدانراوه به نیازو مهی ڕ وپه  هاس به ریانخست  آه آان ده وه لكۆینه
 . وه سه آه
آی  یه  خانه  له  آه ردانی دایكی بكردایه  سه آرا آه واندهڕ و وای لچاوه  ئه  آه رنجه ش جگای سه وه ئه •

  ته و بووه ت ئه وه یشی دهستانی ئاسا ده ردانكی آاربه ی خۆی دوای سه  قسه به. ژیا ساچواندا ده  به ت به تایبه
  .رنج جگای سه

  نھا ببته دا ته   BRDن لهڕ گه دوایدا ده  به آه" تیرۆریستك"دا  وجۆره رجكی له لومه  هه  له  آه شتكی ناماقوه
 .رنج و هیچی تر جگای سه

  دران له نجامده  ئه وه ركه ارزههۆی پ  به  آه وه و زانیاریانه وه و لپچانه ندی به یوه  په آانیشی له لدوانه •
و قورسایی  مان شوه هه به[Bundesanwalt-schaft] ی داواآاری گشتی فیدرایدا نوسینگه
  .آراوو جگای گومان بوون پنه متمانه

"  تاوانی پكھنانی  ردا درا به سه  ساڵ زیندانی به١٥رمانی  ی فهڕ ی هاوآاری شه HAAG رچی گه ئه
ی  وه  لپچانه بت، وه ئارادا نه ی هاس له رباره  هیچ شتك ده آرا آه واپشبینی ده"  تاوانكاریآی یه ه آۆمه

  .درا ی پنه یشت درژه گه ده انهست پی  ده سك آه  آه ت به باره یاساییش سه
  وه آانه یاره  نه  ئاسایشییه هند ن ناوه الیه  له دآراوه ناوزه" گروپی هاگ "  به دا آه و گروپه ندامتی هاس له  ئه چونكه

  . ئارادا بوایه  له بوایه ده" ) آی تاوانكاری یه ه آۆمه" ندامتی  ئه ( ١٢٩§ پی  ك به یه وه زانرابوو، لپچانه
آو  ن وه مه  باشوری یه  هاس له ، زانرا آه وه ه"ت الندشه"فاندنی ڕ  ندیدا به یوه  په  دا له١٩٧٧.١٠.١٨  له
   هیچ جۆره  آه رنجیشه جگای سه.  شداریكردووه شدا به م آاره و له شقی پكراوه ك مه"تیرۆریست"
 . وه آانه یاره  نه  ئاسایشییه نده ن ناوه الیه ر له به گیرابووه  دژی هاس نه له BRD  ان لهڕ دوادا گه وشونكی بهڕ
مجار  آه  ، یه وه ین ه مه/ فرانكفۆرت  له وهآانی دا ندییه یوه  په ی به  هاس  دژه  آه اآشهرنج شتكی سه •
 ڵ گه له) خسی شه(آی خودی  یه شوه فون و دواتریش به له  ته به

 ر گایسسله
 . هامبورگ له

 ی زووی كهڕی هاو" باتی ئازادآرن خه "  رچاوی بینیبوو له ۆكی بهڕر  گایسسله
 دا Hoppe  هۆپه
  .دا"RAF" آانی  زیندانییه ندامه ڵ ئه گه هنا له خسی پكده دی شهن یوه وام په رده  به ، وه ندیخانه  به له
   7    
 هامبورگ فالتكی  ر، آریستینا، هاس له ی آۆن برسته" تیرۆریست"ر و  آی گایسسله  آۆمه به •
   وت له ستكه ده
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 پویستی پی بوو،  سته به و مه  بۆ ئه آه BRD ی تهو پاسپۆر ئه. ر سه  ژیانی برده وه سی خۆیه  ناوی ئه وێ به له
  .ستیھنا ده  هامبورگ به  له وه آانه ندیداره یوه  په سته ده  آاربه ك له یه مه ه نگوچه ب هیچ ته به

نی  نجومه ن ئه الیه  له  بۆ فالتكی نوێ، آه وه دا گواستییه١٩٨١ شوباتی  می له دایكبوونی منای سھه دوای له
آی  یه ماوه ك له یه مه ه نگوچه ب هیچ ته ها به روه  هه وه.  وه مانی نوكرابوهًڵ  مارآی ئه٦٠٠٠ی  ب  به وهبا
 .رگرت تیشی وه یه رانی آۆمه آی خۆشگوزه ك آورتدا آۆمه یه ادهڕتا
 بۆ  مویان ئاماژه دان هه میدهنجا  ئه ی آه ندییانه یوه و په ها ئه روه آان و هه فتاری هاس، لدوانه هڕوت و  سوآه هه
   تیرۆریستییه  نو گروپه ندی دروستبكات له یوه  په وه سته به مه  به  آه آارهاتووه  به وه  بۆ ئه و ژنه  ئه ن آه آه  ده وه ئه

  .آانیان یاره  نه  ئاسایشییه نده ندی ناوه وه رژه  به آاندا له شونه گره
 ساآی مردی  و پشبینی آردووه  ئه ی آه وه پی ئه ، به ستدایه رده به  زانیاری له ت آه بوتر دا پویسته یه م میانه له

و  ئارادا بت بۆ ئه ك له زرۆییه دا پناچت هیچ  تامه م ساته م له رلین، به به DDR ختی  پایته ببینت له
  . زانیارییانه

وادۆزی ئیسرائیل یان   هه  به  آه رنج و گرنگیپدانه ، جگای سه یه  هه وه یه آه  مرده ندی به یوه  په ی آه نده وه ئه
 . دآراوه ن ناوزه رده ئه
بۆدانراو  خشه ش و نه  بۆ آاری هاوبه  ئاماژه  آه ئارادایه  له ها نیشانه نده آان چه رجه لومه  هه ستن به  پشتبه به
   .یدا آه ڵ مرده گه ن له آه ده
 
  دواداچونی تاوانكاری به
   له دات آه مان ده آه  گومانه  به گهڕ  رآراوه سه تا ئرا آاریان له  هه آان آه لمنراوه  سه گه آان و به نیارییهزا

 هاس دا
 

  .ین آه دا ده BRD نسا یان هڕ آانی فه  نھنییه وادۆزكی آارگوزارییه ر یان هه واده ڵ هه گه  له ه  مامه ئمه
  آه گومانه DDR ر خاآی  سه  له وه ری چاالآییه گه  ئه ندی به یوه په ها له روه و هه وه نه مه یه VDR  ندیدا به یوه په له

 §  ندیدا به یوه  په له StGB ٩٨§ پی  به DDR زاندنی یاسای سزاآانی به  به  هاس تاوانباره  آه یه بوونی هه
١٠٨ StGB .  

 
 ئۆرتزشیگ                                                           
 م آه مالزمی یه                                                         

  
ندامی   ئه آرابوو آه  تاوانبار نه وه رگیز به م هه ستگیرآرابوو به ها جار ده نده رچی مۆنیكا هاس چه گه ئه

و هشتا   ئه دام آه هڕ و باوه من له. تیدا آاركی تیرۆریس شداریكردبت له گروپكی تیرۆریستی بت یان به
مانیا یان  وادۆزی ئه و تیرۆریست بوو یاخود هه وابت ئایا ئه آه. ر  سه مانیا ژیان بباته  ئه ئازادبت و له

كی باش  تی آۆمه رایه و نونه م ئه واوبت، به  تیرۆریستكی ته  آه  دووره وه وه و له  ئه نده رچه نسا بوو؟ هه هڕ فه
ی   زۆربه له. ن آه ران ده یدا گوزهڕچاوی تیرۆریزم و سیخو نگوسته  جیھانی ترسناك و ئه  له آات آه ك ده خه
 ب هیچ   و به وه بینرته آو هاس ده سانكی وه آاندا آه  تیرۆریستییه كخراوهڕموو  ین هه ر نه زۆری گه ره هه

لمنن  یسه  پارزراون ده وه زگای جۆراوجۆره ها ده نده ن چه الیه  له ن آهآا  نھنییه ی آارگوزارییه گومانك دۆسییه
رۆش و جۆش و خرۆش و  په واو به خۆبوردو، ته  له شانی تیرۆریسته شانبه. اآشنرنج  سه ندازه مان ئه هه  به آه

ن تیرۆریست  الیه  ئاشكرا له ك هاس به كانكی وه خه. دان  بۆسه ر تارمایی له سانی به آان، آه سته رده سه گیان له



 

  ووه  بای بت له  آووه  له  ناسراون آه وه  به وه  دنیایه  به سانه و آه ئه. آارهاتون  به وه آانیشه  تیرۆریسته و دژه
 .آن  چ الیه ر به س نازانت سه  آه بت آه ندیدارن زۆرجار وادیارده یوه  په ش آه وانه الی ئه  له ن، وه آه ن ده شه
 مژویی، سیاسی  و هۆآاره ی ئه ندازه  ئه آرت به  ده وه كخراوی تیرۆریستییهڕ  س به آه ندی تاآه یوه  په وه رئه به له

  . كخراوهڕو  رار بونی ئه رقه  هۆی به ته  بونه رلشون بت آه  ئاۆزو سه یان ئاینیانه
 

 آان  تیرۆریستییه ڕكخراوه
آی جیھاندا  موو الیه  هه  ئستا چاالآن له ی آه  تیرۆریستیانه و گروپه ك له ریه ر هه سه هآی دورودرژ ل یه وه توژینه

  كخراوهڕتی  رایه  نونه بژرم آه  هه و گروپانه  ئه وم داوه ردا من هه رانبه  به آات، له رگ داگیر ده ها به نده چه
دا  م آتبه  آۆتایی ئه آان له  تیرۆریستییه اوهكخرڕلیستكی گشتگیری ( ن  آه آانی جیھان ده تیرۆریستییه

م  ندك له  دژی هه  له ی گرتووه رچاوه  سه وه وخۆمه استهڕ آاری  زانیاری و ئاگاداربوونی من له).  وه بینرته ده
   ببینه نگه هڕش   ئمه ی آه وه ری ئه گه هۆی ئه  به وانی دیكه ر ئه سه  له وه ها زانیاری توژینه روه و هه كخراوانهڕ

  .آیانڤ دوژمن و هه
 دیتنی  بن بۆ هنانه آار ده ستبه و ببینین چۆن ده ر گروپه ی آارآردنی هه  شوه وانینه ب  آه رنجه ی سه مایه

،  م گروپانه  بزانین ئه  آه رنجیشه ی سه مان قورسایی مایه هه به.  وه گای آاری تیرۆریستییهڕ آانیان له ئاواته
آالیی  چت باشتر یه  پده ن آه آه ده) شرعی( آی یاسایی  یه نده  سكاو گازه وی له هی  په بوترت، آهتوانرت  ده

  .شونی ی گشتی و گره شوی و ئاژاوه  په ستن به به  پشتده ی آه وانه  له وه بكرته
 

FARC 
FARC (زهڕ شۆ آداره  چه هشگۆمبیا هی  له) آانی آۆمدانه ك وه دا وه١٩٦٤ سا رآوتكردنه و سه ك به یه وه  
ی  ماوه له. دا ریھه رپایكردبوو سه ی آۆۆمبی به هڕك جوتیاری تو  سوپای آۆۆمبی دژی آۆمه ی آه توندوتیژه

آی بۆردومانكردن،  یه رنامه مریكا، به آانی ئه آگرتووه  یه  پاپشتی وته ییدا، سوپا به فته راسیۆنكی س هه ئۆپه
. ج آرد آانی مارآیوتایادا جبه  آشتوآاییه پیته  به وییه  زه دانی له سداره و له نجه شكه رآردن، ئه سه ستبه ده

ن  باتیان بده  خه  به  درژه یاریاندا آهرچووبوون ب زیندویی ده  به ی آه و جوتیارانه شت جوتیار له چلوهه
  ۆژهڕ  ۆژانهڕم  ئه. ك بووبن نییه مه قه ك و ته  چه چ جۆرهنی هی ن خاوه گمه ده  به ی آه استییهڕو  رباری ئه سه
  .ربازی پارتی آۆمۆنیستی آۆۆمبی  بای سه  ببت به دوایدا وایلھات آه له. بوون FARC آانی تاییه ره سه

  ره جۆراوجۆ ره به آهڕ   نو گروپه ترین و آۆنترین گروپ له وره  گه بوو به FARCدوا،  وه ی چل ساڵ له نزیكه
 النی  ، آه ندامه  ئه٢٠٠٠٠نی  ی خۆیان خاوه واته و به آتره چهترو پ موویان پۆشته هه  له م گروپه ئه. آاندا آۆۆمبییه

  وه آانه  الدنشینه ن ناوچه الیه زۆری له آیان به پشتگیری و آۆمه. آدارن ری چه نگاوه  یان جه١٢٠٠٠م  آه
 توندوتیژی و  یان له نده یی و گازه  گله آه كی ناوچه نی خه ا آۆمهد م دواییه رچی له گه آرت، ئه دابینده

نگی  هۆی جه  به ی آه  بوون و ماورانیه و ئاواره ی لهب رده آرد و بزاری خۆیان ده ده FARC زوموزۆری
  .بت  توشیان ده وه ته وه آان و ده  مارآسیه  جۆراوجۆره نوان گروپه
FARC كی سكرتاریهند ن ناوه الیه له ت به  ده وه تهوهڕ بر ش مانیۆڵ ماروالندای  نده و ناوه رۆآی ئه ، سه

آكیان   یه شدارن، آه تیدا به رآردایه  سه ش له سی دیكه ش آه شه.  ش ناسراوه" تایرۆفیجۆ "   به ، آه ساچووه به
كخستنی ڕرپرسی  ایس بهڕوڵ  شیان په آكی دیكه رزو، یه به ربازی پایه ی سه رآرده جۆرج بریسینۆ سه

برت  ربازی ده كخراوكی سهڕك  وه FARC .تیدا وه گای نوده ڵ آۆمه گه  له یه FARC آانی ندییه یوه په
و  وه رزبوونه  به وام له رده ش به رانه ڤه م ده ، شونی ئه شبووه ی ناوشاردا دابه"ر ڤه ده"وت  ر حه سه و به وهڕ به

  آداره  چه تی و تاقمه وه ڵ سوپای ده گه  له  آه وه  جۆراوجۆرانه هڕ و شه نجامی ئه ئه ه ل دایه وه نزمبوونه
  .آات رپای ده آاندا به وه هاستڕ



 

 FARC   . وه ره و ده وه  ناوه آرت له  دابین ده ی لكجوداوه رچاوه ها سه نده ن چه الیه  له كخراوهڕم  تی ئه رامه ده
رمان و  مھنان و بازرگانی ده رهه ۆ و آۆنترۆكردنی بهآان، تانوب فنراوهڕ  ندن له سه رانه گای سهڕ خۆی له

  گرن، آه رده  آوبا وه آی له ره آی ده آۆمه. آات  داهات دابینده وه ك آۆآاین و هیرۆینه آانی وه ره آه س ماده
  ندی آردووه یوه په FARC   دا یهم دوای له. آات ش ده نومایی سیاسیان پشكهڕندك پویستی پزیشكی و  هه
پناوی  كردبت له ستیان تكه دا ده ندییه  ئیرله و گروپه ڵ ئه گه نھانی له په  به آرت آه ، وا باس ده وه ه IRA  به

  .آنۆلۆجیاو تاآتیكدا آردنی تهڕئاوگۆ
   بووه وره آی گه یه  آشه میشه ا هه آۆۆمبی  له وه ه FARC ن الیه وامی ترس و تۆقاندن له رده راربوونی به رقه به

تی  تایبه ، به)  محرمه منگقه(هاتوچۆ داماراو  ی له  ناوچه ی گوندنشین بوون به زۆر ناوچه. تی آۆۆمبی بۆ حكومه
آو  آانی وه ربازییه  سه راسیۆنه ئۆپه. فاندنڕآین بۆ  ره  ئامانجی سه وانه  ئه كانی بیانی، چونكه بۆ خه
  وه Destroyer ر المارده شتی په راسیۆنی آه رك، ئۆپه به آردنی گشت گیانلهآوژی و ق شه هڕراسیۆنی  ئۆپه
آام  موویان نابه مریكاش، هه ربازی نھنی ئه آی سه پشتیوانی آۆمه ندكیان به تی چنگ، هه مه راسیۆنی هه ئۆپه

رماندا  آانی ده ر آگه سه ژارآوژ بهرمانی ب ژاندنی دهڕتی  ها سیاسه روه هه وه .FARC بوون بۆ تكشكاندنی
 هۆی   ببته ی آه وه آان زیاتر له  گوندنشینه ندروستی و ژیانی جوتیاره  ته یاندن به  هۆی زیان گه بووه
ی  آه ته  دا حكومه٢٠٠١ سای  له. وامی گروپكی تیرۆریستی رده تی به رامه آی ده یه رچاوه ناوبردنی سه له
دا و  FARC ڵ گه  له وه ی ئاشتییه ناو پرۆسه  چونه ویش به  ئه وه وازكی نوی تاقیكردهندریاس پاسترانۆ ش ئه

آی  خۆییه ربه ژر سه  بتوانن چاالآی خۆیان بنونن له آه ودا گروپه  له ك داماراو  آه چه آی له یه پكھنانی ناوچه
  .سنورداردا
ند توژكی  نو چه  له وه تیه زایه هڕنگی نا ی ده وه رزبونه هۆی به ، به وهڕ ۆیشت بهڕ  ئاسانی نه روا به  هه آه پرۆسه

وان  تی ئه تایبه به. آانیشدا مانییه رله  په نو بازرگان و گروپه ها له روه  هه دیاریكراوی دانیشتوانی وتدا، وه
م  ئه. آانی آۆۆمبیا ره آه س رمان و ماده  ده ر البردنی پالنی دژه سه له FARC ر سوربونی رانبه ازیبوون بهڕنا

 ئامانجی  آرا، به مخۆری بوو پشتیوانی لده  خه  آه وه مریكایشه ن ئه الیه ژرابوو لهڕ دا وه ته وه ن ده الیه  له  آه پالنه
وشی وامی تو رده به آان به دانوستانه. آان دانرابوو ره آهس رمان و ماده ی ده وه مھنان و گواستنه رهه  به رگرتن له به

ی  وه ستكردن به دوای هه. مابت ی تر نه آه نه الیه ی به نك متمانه چو هیچ الیه ده وه بوون و له گرژی و ئاۆزی ده
 FARC  دا٢٠٠٢ ئایاری  آانی آۆۆمبیادا، له بژاردنه ختی هه وه  ساته تیش له تایبه نجامك، به  هیچ ئه نه  ناگه آه
بارچوو  ی ئاشتی له پرۆسه. ك یه وه قینه ند ته نجامدانی چه فاندنی پاوراوك و ئهڕآانی،   آۆنه  بۆ فه وه ایهڕ گه
  . وه گیرسایه ردووالدا هه نوانی هه  لهڕ شه
 

 مارۆ تۆپاك ئه
- ی مارآسیشگڕآی شۆ یه وه ، بزوتنه یش ناسراوه MRTA ی آه  ئیسپانییه  آورتكراوه  به مارۆ آه تۆپاك ئه
ژمكی ڕزراندنی   دامه یه وه م بزوتنه آی ئه ره ئامانجی سه.  زراوه  دا دامه١٩٨٣ سای  و له  ریتییه لینینی نه

  آانی وته رییه میش آاریگه آه ی یه پله آان، به  ئیمپریالیستییه واره موو ئاسه  هه  له ی پیرۆیه وه مارآسی و پاآكردنه
وانیش  ناآات، ئهڕ ندام تپه  ئه١٠٠   له كخراوهڕم  انی ئهآ ندامه ی ئه ژماره. مریكاو یابان آانی ئه آگرتووه یه
آانیان  چاالآییه. زمونن یی نین و بئه رآرده ی سه نی آارامه  خاوه رانی الو پكھاتون آه نگاوه  جه زۆری له به

ی  وه پاآكردنه MRTA آانی وره  گه  ئامانجه آك له یه. دانان و غافكوژی فاندن، بۆسهڕ،  وه قاندنه  ته بریتین له
و )   یابانییه  خۆیشی نیوه آه( رۆك فوجیمۆری  ر سه سه آانی یابان له  ژاراوییه رییه  آاریگه  له یانه آه وته
سازی  پیشه: وه گرنه  ده مانه آۆمپانیكانیش ئه. ن آه  پیرۆ آارده  له آان آه  الفاوی آۆمپانیا یابانییه  له رگرتنه به

ی تۆمین؛ نیشۆ ئایوای؛  وره ی آانزای میتسوی؛ آۆمپانیای گه وه آان و تواندنهبایی ماتسوشیتا؛  آاره
سازی آیمیاوی  ؛ توتا؛ نیسان؛ پیشه NEC جینۆمۆتۆ؛ ؛ ماروبنی؛ میتسوبیشی؛ ئه Mitsui &Coآانیماتسو؛

 .NGS اوژآارانیڕآانی یابان؛  واییه  هه رآردنی ئاوی یابانی؛ هه سه ئاشای؛ فوجیتا؛ چاره



 

MRTA ك ئه ر میدیاآانی جیھان نه سه ی خۆی له وره ری گه دوا آاریگهیۆزخانه ندامه خشاند آاتی  آانی با
  م جۆره دا، به آه  بایۆزخانه  له وره نگكی گه ڵ ئاهه گه یان هاوآات بوو له آه الماره په.  لیما داگیرآرد یابانیان له
  م باره ئه.  گرتنیان بارمته  دوایی به رز آه  به تی بیانی پایه سایه ها آه نده رآردنی چه سه ستبه  ده دنیابون له
ی  وه ر له اآشا بهڕالی خۆیدا  رنجی میدیاآانی به آی فراوان سه یه شوه ند مانگكی خایاند و به  چه نائاساییه

ژر بینای   لدانی تونلك به وان به   ، ئه وه آه  ناو بایۆزخانه نه  بكه آان بتوانن دزه نده تمه  تایبه شكره له
دا  مارۆدانه و گه شدارییان له  به آه MRTA ی ندامانه و ئه موو ئه هه.  هنا مارۆدانه و گه دا آۆتاییان به آه بایۆزخانه
   .دا آوژران و هرشه آردبوو له

  
IRA  

 و ١٦١٠ بۆ سای  وه نه مانبه هكان دڕ ندای باآوردا توله ی ئیرله"آان آشه"ی  یشهڕگو هڕدوای  ان بهڕ گه له
ی ٩٠دا  سه له.  وه آانه ندییه   سكۆتله١٧  پرزبایترییه جبووه ن نیشته الیه ندای باآور له آردنی ئیرله آۆۆنیالیزه

   ناچارآرابوون آه آه نی ناوچه سه هڕكی  آاتكدا خه آان له  آۆچكردووه  تازه ندری درابوو به نده رمی له هه
 ١٣٠٠٠ری  وروبه  ده١٦٢٢تا سای .  وه  مابوه  آه آه ی خاآه یه دا ده سه و له ر ئه سه ن له ج بدهدووقات با

  . وه  پایانلدایه و خاآه ر ئه سه ر له آو داگیرآه  آاسولیك بوون ، وه یان دژه  زۆربه جبوو، آه نیشته
آان آاتك   ه١٧٩٠ بۆ سانی  وه نتهڕ  بگهی آه پوره له ی آه توانت بنچینه ندی ده سوپای آۆماریخوازی ئیرله

،  وه ریتانی ببنه تی به ی حكومه وه وساندنه نگاری زوم و چه ره یاریاندا بهآگرتوو ب ندی یه پیاوانی ئیرله
رآوتكردن   سه  به تییانه زایه هڕم نا و دواتریش آاتك ئه ینی ئاشتییانهرب زایی ده هڕ نا مجار به آه یه
 دژی   بینی له وه خۆیه ینی بهڕ اپهڕها  نده د سای دواتریش چه ی سه ماوه.  آدارانه باتی چه  خه ، به وه رایهمیاند وه
  و تاآتیكه ئه. دران سداره آانیان له رآرده و سه وه ك دامرآنرانه دوای یه ك له موویان یه ریتانی، هه وایی به هرمان فه

نجامكی   ئه نده  ئیرله وایی ناوخۆیی له هرمان آدا بوون بۆ فه ی یاسایهسپاندن پناوی چه  له ش آه سیاسیانه
 سوپای  دوایدا بوو به  له  آه-آان ندییه  ئیرله خشه  خۆبه-كخراوكی نوێڕ.  وه سته ده دا به باشتریان نه

یاندنی  اگهڕ IRA  دا١٩١٦ری  ینی ئیستهڕ اپهڕ آاتی  له. زرا دا دامه١٩١٣ سای  ندی، له آۆماریخوازی ئیرله
آسان و  مافی یه "  خۆ وه ربه  تیدا آۆماركی سه ك بوو آه یه نامه گه  به یاندنه اگهڕو   ئه- وه آۆماری بوآرده

ی  نامه گه ك به آی گشتی وه یه شوه  به یاندنه اگهڕم  ئه. ندرابوو یه اگهڕندا  كی ئیرله موو خه بۆ هه" آسان بواری یه
ش  نھا شه رگرت، ته خۆیی وه ربه ندا سه دا، باشوری ئیرله١٩٢١سای  له. آرت چاویلده IRA زراندنی دامه

زویی   به آه خراوهڕمیكردو  زۆر آه IRA پشتیوانی.  وه ریتانیادا مانه وایی به هرمان ژر فه ی باآور له ناوچه
  . نزیك بت وه ناوچونه  له  له وایلھات آه

   بینی له وه خۆیه آانی به نییه ده  مه بوونی مافه ر نه رانبه زایی به هڕتای خۆپیشاندانی نا ره آان سه  ه١٩٦٠سانی 
نگدان،   ده آرد له آانی خۆیان ده ییه  بنچینه آان داوای مافه ندییه  ئیرله ودا آاسۆلیكه ندای باآور، له ئیرله
آی توندوتیژ  یه  شوه  به یه آی زۆر ئاشتیخوازانه یه ادهڕآدارو تا  ناچه وه م بزوتنه ئه. جبوون و آارآردندا نیشته

  سته و تاقم و ده RUC ن الیه  یفاست و دری له آان له ره روه په وه ته  نه  ناوچه١٩٦٩ تا سای  نگاریكرا، وه ره به
   بوو به وه مابوه IRA   له  آهی وه  ئه م آردارانه ك به یه وه مدانه ك وه وه. المار ر په  به وتنه  آه وه آانه آتیخوازه یه

ی تریش  آه شه ن و به  بده ینی ئاشتیانهرب زایی ده هڕ نا  به  درژه بوو آه وه شكیان خوازیاری ئه ، به وه شه دوو به
  هكخراوڕ بای سیاسی  آاتكدا آه له.  وه و پشه ره  به گایهڕ   تاآه آدارانه باتی چه  خه ی آه وه ر ئه سه سوربوو له

 ی آاتی IRA   ئستا به ربازی، آه ، بای سه وه  بدۆزته آی سیاسیانه یه گاچارهڕدا  ویده ، شین فین، هه آه نویه
(PIRA) یه نگرانیدا له  الیه ها گروپی تر له نده ریتانی و چه تی به ڵ حكومه گه ، له ناسراوهآی توندوتیژو   ملمالن
  . گال وه خوناوییه
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 رمانیدا  هارۆد ویسن فه  بوو آه و آاته م ناسی ئه IRA  قینه استهڕآی  یه شوه  به م جار آه آه یه: ر تبینی نوسه

SAS ت بۆ ئیرلهكدابووم بهڕ پاپۆ من له. ندای باآور بچ ب رویج آه و نه ره زیران بوون  ك وه ره آانی سه یاره
آانی   الدێ نشینه  ناوچه  به وه دوا، خۆمم بینییه وه ك لهند مانگ چه. یانی به رله آانی سه ۆژنامهڕی رد  سه به

 شوازی نھنی من  مه  ئه-شوتدا هڕ رتی په  آه  له وه امهڕسو  ده وه ربازكی ساده رگی سه  جلوبه خواروی ئارماگدا به
م  ، به IRA ی رباره بوو ده مم هه آی زۆر آه  من زانیارییه وآاته ئه.  چاوی خۆم  به آه رجه لومه بوو بۆ بینینی هه

 .زایان بووم دا شاره آه ناوچه ها ساڵ له نده م بۆ چه وه دوای مانه
 
كخراوی ڕو ئاشوبی  و ئاژاوه وه قاندنه ژآردن و تهست ده IRA ١٩٧١ و ١٩٧٠درژایی سانی  به
. آرد ۆژ زیادی دهڕ ۆژبهڕدا آان وساوه  چه گای آاسۆلیكه نو آۆمه یان له آه له سه پشتگیری بۆ مه. دا نجامده ئه

رآردنی  سه ستبه  هۆی ده  بووه ، آه وه  ناوه ب دادگایكردنی هنایه رآردن به سه ستبه ی ده رنامه ت به آاتك حكومه
آانی  وداوهڕرچی  گه. ی تر زیادیكرد نده وه  ئه م پشتگیرییه ، ئهPIRA نگرانی اوان و الیهڕسو ی هه آۆمه به
ر   هه ریتانی له وایی به هرمان  پشتگیری فه یاند به ترین زیانی گه وره  گه  بوو آه١٩٧٢می  ی آانونی دووه٣٠
زایی  هڕی نا پوانكی ئاشتیانهڕ  یانكرد له قه ریتانیا ته شوتی به هڕ آانی په دا هزه ۆژهڕم  له. دا آه ش ناوچه شه
  گرت آه  داده وه رئه سه  سوپا پی له شدا آه وه ڵ ئه گه له. نی آاسۆلیكیان آوشت ده سی مه  آه ین و سزدهرب ده
تا  ، هه ناوبانگه  به وه و ناوه آو به روه هه" ی خوناوی ممه آشه یه"م      ، به یان لكراوه قه مان ته مجار ئه آه یه

  .آرت ی بۆده ت ئاماژه وه یی ده ندهڕآی د یه آو نمونه ئستاش وه
  آانی دژه  هزه ریتانی به تی به حكومه. آان زیادیكرد آردنه قه آان و ته وه قینه ی ته ژماره،  دواوه  به١٩٧٣سای  له
ن  الیه آارهنانی تاقمی پیاوآوژی له  به گرتر، به ههمویشی مشتوم هه واگری و ،له آانی هه آه ران، یه به آهڕ
  وام بوو له رده به PIRA ش مه رباری ئه سه.  وه رچی دانه رپه ت به  حكومه ر به  پشتیوانیكراوی سه وه ته وه ده

بازی آارآردنیان ڕ. نیدا مه قه ك و ته ی چه خانه رچی زیاتری جبه ستھنانی هه ده ی پشتگیری و به وه آۆآردنه
  .آانیشیان ئاۆز بووبوو كخستنی آارهڕآو چۆن  روه زیاتر ئاۆز بوو هه

نھا  چی ته آرت، آه آی زۆری لده ندای باآور پشتگیرییه  ئیرله  له وه یكهگای آاسۆل ن آۆمه الیه له IRA رچی گه ئه
  راسیۆنه  ئۆپه ن آه وانه  آاراآان ئه ندامه ئه. ك آاتی دیاریكراودا  یه  له یه ندامی آارای هه نجا ئه ری په وروبه ده
  ونه آه  ده كخراون آهڕسیدا  ی چوارآه ی شانه وهش  له ندامانه م ئه ئه. نن یه گه نجام ده ئه  به آه آانی گروپه ربازییه سه

  وه سكه ن آه الیه نی له مه قه ك و ته آاروباری لۆجیستیكی و دابینكردنی چه. نی گشتی نجومه یی ئه رمانده ژر فه
م   بۆ ئه ی آه هی و پاره ئه.  آان ناسراوه و پداویستییه رپرسی ئازوقه  به  و به یه آه  شانه ر به  سه آرت آه دابینده
   وته نگران و هاوسۆزان له الیه. آرت  دابینده وه آانه  دووره ره  هه  شونه  زۆرجار له  پویسته راسیۆنانه ئۆپه
آان و   آۆماریخوازه تیدانی زیندانییه  بۆ یارمه ، وا دانرابوو آه وه آان داهاتیان آۆآردبوه آگرتووه یه

لیبیا . رج آرابوو زای و زانیاری خه ك و شاره ینی چهی بۆ آ استیدا زۆربهڕ ی لهچ آاربت، آه آانیان به خزانه
   تیرۆریستییه آاتكدا گروپه ، له وه گرته شقیشی ده ك و مه  چه و پشتگیرییه آردن، ئه ك پشتگیری ده یه بۆ ماوه
   آاتییه ه IRA و ئه. بوونآانیاندا هاوپشكیان   زانیاری وزانینه ش له ETA ك گروپی آانی تری وه جیھانییه

ترین  ندانهڕ د س به ها آه ده ر آوژران و برینداربوونی سه رانبه  لپرسراوبت به  هزك آه خرایی بوو به به
  .ن ده  باسكراون نیشانی ده وه خواره  له ی آه وداوانهڕو  ك ئه ، وه شوه

ن وا ناوبنرن،  آه ز ده ك خۆیان حه ، وهPIRA آانی ه چاالآ رآه آی ئه یه آه دا یه١٩٧٤می  ی تشرینی دووه٢١  له
س و برینداربوونی   آه٢١ هۆی آوژرانی   بوونه رانه  ورانكه وه قینه و ته ئه.  وه قانده یان تهڕ برمینگھام دوو با له

  ی آه وه  هۆی ئه آاندا هاتن بوونه الماره دوای په  به ی آه رییه ماوه  جه یی و فشاره هڕو تو ئه. آی زۆر یه ژماره
و  ئه. ندی گیران و گوناهبارآران ش پیاوی ئیرله  شه وه دوای ئه. ربچت ده"  تیرۆریزم رگرتن له به"یاسای 



 

دوا  وه  ساڵ له١٦ بتاوانن و  ی آه وه ر ئه سه ناسراون سوربوون له" ی برمینگھام آه سه ش آه شه "  به ، آه پیاوانه
 18  . ئازاد بوون وه چونه یاری دادگای تھه ب به
 

 آۆرسكی  اهنان بووم لهڕرقای   برمینگھام سه ویاندا من لهڕآان  وه قینه  ته ی آه وه و شه ئه: ر تبینی نوسه
 بووبوو شتی پ روده ك دوایی ناوی لنرا، ده ر وه ساتی برمینگھام، هه ی آاره خۆشخانه نه. دا SAS پزیشكی

ویاندابوو، ڕ  وه آانه ی آورسی و مزه خته زمی ته ی شكاوو ته هۆی شوشه یان به ۆربه ز آان آه برینه.  بریندار له
  .بوو ریان هه نكی تۆقنه دیمه

 
ڵ ماونتباتن دا ئ١٩٧٩ی ئابی ٢٧  له.  شتووه تاوی چه IRA ستی رده سه ریتانیش له ی به خزانی شاهانه

ندای  ناری سلیگۆی ئیرله  آه  لهڕی ماسی موگمۆ اوگهڕدی بچوآی  گون ی له آه وه هڕ تیژ مه له  به آاتكدا آه له
ی و  آه  ساڵ بوو، آچه١٤نیان  مه  ته ی آه آه زا دووانه هڕدوو آو. هاژو آوژرا ی گوند ده وه ره و ده ره  به وه باشوره
ڵ  گه دا له شته و گه مویان له ه ساڵ بوو، ه٨٣نی  مه  ته رز دۆرین برادبورن آه به ها خاتونی پایه روه ی و هه آه مرده
ندای  كی ئیرله  سای خه ن پازده مه نجی ته كی گهڕوان بوو آو شتیه ری آه ده  یاریده سك آه نھا آه ته. وبوون ئه

  و دوو پۆلیسه  و ئه وه مكردبوه  آه ادهڕمترین  سمی خۆی بۆ آه هڕلۆرد ماونتباتن پاراستنی . باآور بوو
وپشچونی  ره  دوربین چاودریی به  به ووه و له وه  مانه آه ناره  آه  له  پارزگاری بونایه بوایه ده  ی آه ندییه ئیرله
 پشتر   آه وه بگرنه ریا هه زی قرژای ده فه ها قه نده  نیازیان وابوو چه یانییه و به ئه. آرد یان ده آه مه له به

زی قرژای  فه م قه آه ی یه وه گرتنه ستا بۆ هه اوهڕو  وه وته  دورآه آه ناره  آه ترك له  مه٢٠٠  آه مه له به. دانرابوون
قی   چه آرابوو، له نده زه ویری مه ی هه وه قینه ی ته ند ماده  پنج پاوه  به  آه بۆمباآه.  وه قییه ودا ته له. ریا ده
  ادیۆ آۆنترۆكراوی بهڕ  آی به یه آه هۆی یه  به.نت، چاندرابوو یه گه  زۆرترین زیان ده ی آه و شونه دا، ئه آه مه له به

   . وه قنرابوه آاردن، ته ی یاری به ۆآهدانی ف  بۆ هه ی آه وانه ی ئه ، هاوشوه وه سكاریكراوه ساآاری ده
  هڕو آوآان، نیكۆس برادبورن   دوانه هڕ آو آك له ڵ ماونتباتن و یهر ئ آسه ربووبوو، یه  ورانكه آه وه قینه ته

هۆی  برد به ی نه  هنده وه شی دوای ئه آه آچه. جگادا آوشتبوو وڵ ماآسوی له  په آه وانه شتییه ری آه ده یاریده
  .ستی بریندار بووبوون ژیان خه  به ی آه وه رباری ئه ی تریش سه آه سه س آه.  مرد وه آانیه ری زامه آاریگه

   وارینپۆینت آه ریتانی دانا له ربازی به ك سه آیان بۆ باری لۆرییه یه بۆسه PIRA ۆژداڕمان  هه  له وه ردوای ئه هه
ی  ناوچه. س  آه١٨ هۆی آوژرانی   بووه  آه وه قانده آیان ته ندای باآورو بۆمبایه  خواروی ئیرله  له آه یه ناوچه
  و بووه وه قییه  ته آه وداوهڕی  آدا بۆ ناوچه یشتنی آۆمه آاتی گه  له  ئامركی تری تدا چندرابوو آه آه بۆسه

و  شوت بوون، ئه هڕ رتی په  آه ر به  سه ربازانه و سه رباز له ش سه  شه چونكه. ربازی تر ها سه نده هۆی آوژرانی چه
آاندا   آۆماریخوازه نده  نوه  له م چاالآییه ، ئه"ی خوناوی ممه آشه یه"ساتی   آاره رپرسیاربوو له  به ی آه رته آه
  . چاوی لكرا وره وتنكی گه رآه ك سه وه

IRA نی  بهژایی سامه ر هه سه وام بوو له رده  آان به١٩٨٠در ی ڕ وپه آردن به قه و ته وه قاندنه آانی ته ته
آانیش  هنیی ده  مه دژی ئامانجه كو له ندای باآور به  ئیرله آان له ریتانییه  به ربازه دژی سه ر له ك هه  نه وه تییه ندایهڕد
م  آه آان یه  ه١٩٩٠شدا سانی دوادوای  وه ڵ ئه گه له). ٣شی   به وانهب(وروپادا  و ئه وره ریتانیای گه  به له

تی  و حكومه IRA نوان آی جگیر له  هۆی ئاشتییه نجامدا بووه ئه  له  بینی آه وه خۆیه تروسكایی هیوای به
تا   هه و هیوایه ێ، ئهڕ  ی هاتۆته مه هًڵ نگوچه ها جار ته نده  چه ی آه وه ئهرباری  سه). ١شی   به وانهب( ریتانیدا  به

       . راره رقه ر به ئستاش هه
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  وه  دادهی نوژداری زانستیكنان داهینجام ئه دوا له وه  لهڵ سا١٦ یچ  آهانیتاوانر ب سه ر سوربوون له وان هه  ئهیرچ گه. تآر دهپ

  .و. تاوانن ب  آهكردنانپیِر باوه



 

 
ETA 
ETA ك آان وه بۆ ئیسپانییه IRA وان مه له. آان ریتانیه  بۆ به وایهوازی آاره آانیان وهه له سه نبژاردنی ش  
   آه ر نییه هنهڕرسو شتكی سه.  یه یتانی و ئیسپانی وكچونكی زۆر ههر تی به آانیاندا دژی حكومه رانه تكده

IRA و ETA كه یه ندی زۆر نزیكیان هه یوه پهوگۆ آه  آارده وه  و پن و  آه  دهڕن و زانیاری ستراتیجی ئا
  .ن ده آتر ده تی یه شقپكردن یارمه راسیۆن و مه ی ئۆپه ها شوه نده  چه ت به نانه ته
نت  یه گه  واتای باسكی نیشتمانی دایك و ئازادی ده آه Euskadi Ta Askatasuna  ُ(ETA) ویكخراڕ
دا  آه  ناوچه تی له وایه ته ستی نه دانی هه رهه  سه دا به وه مدانه  وه  له كخراوهڕم  ، ئه زراوه  دا دامه١٩٥٨ سای  له

ردوو دیوی باآوری ئیسپانیاو   هه  به ژی آه  ده مینه رزه و سه ئهر  سه  له زاران ساه لی باسك هه گه.   ئاراوه هاتۆته
ردوو زمانی   هه  له لتوری خۆیان و زمانكن آه نی آه وان خاوه ئه.  وه بۆتهڕنسادا شۆ هڕ باشوری خۆرئاوای فه

  وه مانه ر زهد ن له آه  ده وه پوری خۆیانه له  آه  شانازی به لی باسك آه گه.  نسی و ئیسپانی جیاوازه هڕ فه
پارتكی سیاسی . ڵ خۆی هناوتی گه  له  آه وه ته  بونه یه وه وساندنه و چه وایی ئیسپانی و ئه هرمان نگاری فه ره به
م  ، به و آشانه  بۆ ئه گا چارهڕی  وه  ناسرابوو پكھنرا بۆ دۆزینه وه رستی باسكه په وه ته ناوی پارتی نه  به آه
یان  EKIN  گروپك خوندآاری الوی چاالك  بوو آه وه رئه به له. د آران ج ناوزه آام و نابه ابه ن آانی به وه هه
  . ببیسترت وه هزتره گای هۆآاری بهڕ نگیان له  ده ی آه وه ئومدی ئه زراند، به دامه
ك بۆ  ستھنانی چه ده  به ستیاندایه آانی ده  چاالآه ندامه و ئه ETA را بۆڕناوی گۆ EKIN  دا١٩٥٨ سای  له
ر، بیباوو ڤیتۆریا  آانی سانتانده آانیان شاره م ئامانجی بۆمبه آه یه. بت وه هانایانه یاندا به آه باته  خه ی له وه ئه

  یشته  تا گه وه رز بوه  به نده وه شییان ئه رآه ی سه ادهڕ ١٩٦١تا سای . ناری باآور درژایی هی آه بوون به
چون  و دۆنۆستیا ده ره ری درین و به نگاوه  جه بوو له پ رك آه فه نه مه والدانی شه هڕ ویاندا بۆ له  هه ی آه وه ئه

وتو  رآه یان سه آه وه هه. نگی ناوخۆی ئیسپانیادا ی جه سمی یادی بیست وپنج ساه هڕوڕ  شداریكردن له بۆ به
ستگیرآردن و  گا داخستن ، دهڕ   پۆلیس به ، چونكه وه باسكهلی  ستۆی گه  ئه وته ش آه و ناآامییه بوو نرخی ئه نه

 دۆست و  ھنجانی زانیاری له هنا بۆ هه آارده یان به نجه شكه ندك جار ئه  و هه وه میاندایه ماڵ پشكنین وه
ھاتن و   هه ئیسپانیا آی زۆر باسك له یه ، ژماره وای ترس و تۆقاندنه شوهه م آه ترسی ئه له. آانیان نگره الیه
   بۆ ئازادبوون له ی آه یارهو ب ، ئه وه یاریاندا بمننهآانی تر ب باسكه. نسا هڕ  فه  له  ژیانی تاراوگه ویانكردهڕ

 .ش زیادیكرد ETA ها پشتگیری و پشتیوانی روه  هه هزتربوو وه وایی ئیسپانیا دابویان به هرمان نیری فه
ی ئاستی  وه رزآردنه شت بۆ بهڕتكیان دا ستراتیژییه  ETA-Militarن  پی ده آه ETA ربازی بای سه

ترین  وره  گه آك له یه.  زگای پۆلیسه  ده آانی، آه ی فرانكۆو پشتیوانه آه ته آانیان دژی حكومه الماره په
  هزیرانی ئیسپانیا بوو آ ك وه ره دمیراڵ لویس آاریرۆ بالنكۆی سه آانی زوویان آوشتنی ئه وتنه رآه سه

تای آۆتایی فاشیزمی  ره وی آوشت سه  ئه ی آه یه وره  گه و بۆمبه ئه.  جگای فرانكۆ وان بوو بچتهڕ چاوه
  .ئیسپانیا بوو

آی باش ئۆتۆنۆمی  یه ادهڕت  حكومه. تكی دیموآراتی چنگگیربوو دا فرانكۆ مرد و ئیسپانیا حكومه١٩٧٦  له
ۆژان ڕ  ۆژك لهڕی  وه  ئومدی ئه  به وه انهڕ  گه ستیانكرد به آان ده ه ئاوار لك له رمی باسك و گه  هه خشی به به

بوون؛  ئاستی پویستدا نه آان له بوون چاآسازییه ETA  ر به  سه ی آه وانه م بۆ ئه به. راربت رقه ئاشتی به
  آاره. نیاندا هاتبووآا نه سه هڕ   داواآارییه آو له بوون وه خۆ نه ربه نی نیشتمانكی سه وان هشتا خاوه ئه

  ست آه قیانبه ، چهGuardia تی تایبه ت، به وه دژی ئامری ده ت له نانه وامبوون و ته رده آان به توندوتیژییه
  ت به حكومه. آرد یان ده آه وانی ناوچه  پاسه  دوورودرژه موو ماوه و هه  ئه وه ی تواناو هزهڕ وپه به
 هزكی  ی بهڕی گۆ Guardia -ستنت ابوهڕآان   توندوتیژییه ا آارهوید رداربوونی زیاتر هه ستبه ده

 زۆر  وه  نویانه رداربونه ستبه م ده هۆی ئه به. لتورو زمانی باسكی دا یی و هانی آه ندی ناوچه زومه ئاسایشی ئاره
ستبت  ده  به وه ی دانوستانهگاڕ آرت له خۆی ده ربه  سه آرد آه وه ستیان به  هه  وورده  هاوتیانی باسك وورده له



 

وخوار  ره ربه  سه  وورده وورده ETA آانی  توندوتیژه بازهڕپشتگیری بۆ .  وه هۆی بۆمبه  به ی آه وه زیاتر له
  .وامبوو رده ر به  هه انكارییانهڕو گۆ  ئه ب گودانه به  ETAم داآشا، به
.  آردار ودیوداو بوون به دیوی ئه  به وه انهڕ گه زوویی هه آان به  نائارامییه ر به رانبه آانی ئیسپانیا به نائومدییه
زگاری ڕ گروپی  زانه فره و مه  ئه- وه  آایه ی هنایه GAL آانی زه فره آارهنانی مه ی فیلیپ گۆنزالیز به آه ته حكومه
یان  ETA ندامی    ئه٢٨رگی  خرایی مه وان به ئه.  پشتگیریكراو بوون وه ته وه ن ده الیه تیرۆری له دژه

  ڵ ئیسپانیا له گه  له وه  ناو دانوستانی نھنییه  پبنته آرد آه ETA   وای له  نویه انكارییهڕم گۆ ئه. دی هنایه
آدی  یه یان به  پویست بوو متمانه ی آه نده وه آیان ئه  هشتا هیچ الیه- بوو مكی نه رهه م هیچ به  دا به١٩٩٢

م  فاند و آوشتیان، بهڕنج بالنكۆیان  تی سیاسی الوی باسك مایگوی ئه سایه آه ETA  دا١٩٩٧  له. آرد ده نه
. ری ماوه آی فراوانی جه زاییه هڕ هۆی نا ، بووه وه ستھنانی داواآانیان نزیكتر بكاته ده  به  له آه ی گروپه وه باتی ئه له
زایی  هڕ بۆ نا رجاده  سه ژانهڕری ئیسپانیادا  رتاسه سه آراون له نده زه س مه ش ملیۆن آه  شه  به كانك آه خه
ی  وه آاربوو بۆ ئه ستبه ت ده  دژی تیرۆریزم، حكومه هزه  به رییه ماوه  جه سته و هه ند گرتنی ئه هه  به به. ینرب ده

 بای –ی ت رآردایه موو سه  هه-ستگیرآرد ندامی ده  ئه٢٣شنت،  بوه ETA   له جاركی تریش گورزی آوشنده
  . ETA  ،Herri Batasuma سیاسی
ETA زی سه آرد آه وه ستی به ههت مه ته ربازی به  هش به ره یان به آه له سه نھا ناتوانت وپری  وروبه ده ر له هه. ر

ی ری خۆ  آاریگه وداوهڕم  رپ، ئه  سه وته آه ریك بوو ده ندای باآور خه  ئیرله ی ئاشتی له مان آاتدا، پرۆسه هه
تی  ڵ حكومه گه  له وه  ناو ووتووژی ئاشتییه ست و پنانه دانی ئاگربهڕیان بۆ جا آه یارهر ب سه بوو له هه

   آه وه و آاته بوو له ETA ستی م ئاگربه آه  یه مه رچی ئه گه بوو، ئه  قایل نه وه ت به شدا حكومه وه ئه گه له. ئیسپانیادا
ر   سه باته المارده ر په هشتا هه ETA  یاندبوون آه اگهآانیان پی واگرییه  ههزگا ده.  ستی پكردووه  ده آه آشه
   سیاسییه تیه سایه ر آه آان بۆ سه الماره په. ۆژڕ باتی پاشه  بۆ خه یه وه آدارآردنه رقای خۆچه آان و سه خانه جبه

 مانگ  چوارده. دا وی نهڕدا  م آاته  له وره نی گهز ساتی دته رچی آاره گه وام بوو، ئه رده ر به آان هشتا هه ییه ناوچه
 ETAآرا،  دی نه  به قینه استهڕوتنكی   هیچ پشكه ی آه وه  دا، دوای ئه١٩٩٩می   تشرینی دووه دوا و له وه له

  ." و ژاراوی بووه ریلگیراوه به" ی ئاشتی   پرۆسه یاند و ئاشكرای آرد آه اگهڕی  آه سته آۆتایھاتنی ئاگربه
ETA ك ژمارهده بووه ندامی نه آی زۆر ئه یه هیچ آاتت به ، پت آه وه وه هۆی ئه چآان  ی باسكه  زۆربه  بووب

آان  الماره ندامی چاالك په  ئه٢٠نھا  ی باردا ته زۆربه له.  دشادن یانه  ئستا هه ی آه و ئاستی ئۆتۆنۆمییه به
ی خۆیاندا  آه ناوچه دا له م دواییه له. آرت  پشتیوانییان لده وه نگركه د الیه ند سه ن چه الیه  له ن آه ده نجامده ئه

 -  وه ه" ی باسكشگڕباجی شۆ"ناوی   به وه پاندنی باجكه هۆی سه ستدا به ده رییان له ماوه پشتیوانی جه
نی تری داهاتیان آا رچاوه سه. ی خۆیان آه كه  بۆ گیانی خه- وه وتكردنهڕآانی دادۆشین و   شوازه شوازك له

رمان و  ك و قاچاخچتی ده بری چه زه آان، تانی به فنراوهڕی  رانه آانیان، سه نگره تی الیه  یارمه  له بجگه
 تی تایبه ، به وه آانی تره  تیرۆریستییه كخراوهڕ   به یه هزیان هه ندی به یوه په ETA . وه گرته آان ده ره آهس ماده

IRA ژآردووه ستی یارمه دهها  روه هه ، وهمریكای التین  ئه آان له  تیرۆریستییه  بۆ گروپه تیشیان در.  
ETA كھاتهته ش زۆرجار ده مه ، ئه وه  بۆ خواره وه ره سه  له می نییه ره آی هه یه پخت   زۆر سه ی آه وه  هۆی ئه ب

اوی داب چت به آان پده  چاالآه  بچوآه هشان.  وه  ناویانه نه بكه  دزه آانی ئاسایشی ئیسپانیا آه بت بۆ هزه
 ETA رچی گه ئه.  وه تییه آردایه  سه ن به ندی بكه یوه نھا جاروبار په  چاالآی بنونن و ته وانی دیكه موو ئه هه له
ش و و زۆرجار له یه یان هه نساشدا بنكه هڕ  باشوری خۆرئاوای فه نونن، له ناو ئیسپانیادا چاالآی ده زۆری له به
  .ن ده آان ده الماری ئامانجه په

  وه رچاوی تریان هه آی تیرۆریستی به دورودرژی باسكران، چاالآیه  به وه ره سه  له ی آه وداوانهڕو   له بجگه
الماركی  مان ساڵ په ر هه هه.  دا١٩٩٥ ئابی   بۆ آوشتنی پاشا جوان آارلۆس له وه گرته یان ده آه وتوه آه رنه سه
  نزار، آه ئه.  نزار ر جۆس ماریا ئه به آهڕی پارتی میللی  رآرده دژی سه بینی له وه خۆیه ی تری به وتوانه هآ رنه سه

و  ستی آوشتنی ئه به  بۆ مه  قوتاری بوو آه ی ئۆتۆمۆبله وه قینه ساتی ته و آاره زیران، له ك وه ره  سه دواتر بوو به



 

ژآراو ی ئۆتۆمۆبلكی مین وه قاندنه  ته وتو بوو آاتك به رآه ژی سهمیان بۆ غافكو وی سیه هه. آرابوو ئاماده
  .وتوی پارتی میللی، مانیۆڵ زامارینۆیان آوشت ندامكی پشكه ئه

  وانه ی ئه  هنده  و آوشتار آه وه قینه ها ته ده ر سه رانبه  به لپرسراوه ETA،  ناوبانگانه  به ساته م آاره  له بجگه
 قوربانیان ٧٧٠  ش زیاتر له ساتانه م آاره ی مژوی خوناویاندا، ئه ماوه بوون له ر نه و ووروژنهاآش رنج سه
ی  ندنی پاره پناوی سه مویان له  هه فاندن آهڕ آاری مرۆڤ ٤٦  وان لپرسراویشین له ها ئه روه هه.  وه وتۆته لكه
  چنن آه دا ده و ناوچانه آانیان له و بۆمبه امهو رده آانیان به  تیرۆریستیه ئستاش آاره. دابوون رانه سه
  .ن آه ویانتدهڕوامی  رده به شتیارانكی زۆر به گه
 

 ماینھۆف-بادر
،   ناونراوه وه ایك ماینھۆفهندریاس بادر و ئو  ئه وه رانیه زرنه ناوی دامه  به ماینھۆف، آه-آانی بادر ته چه

آان و  ه١٩٦٠ی نوان آۆتایی   ماوه راسان آردبوو له نیان ههما تی ئه  حكومه گروپكی تیرۆریستین آه
آان  ریتانیه ست به ده یان له آه زگاربونی وتهڕ بۆ  توانن بن آه ده IRA  آاتكدا آه له.  آاندا١٩٧٠استی ڕ ناوه
   پاساوی چاالآییه ت آهب وه پشه وایان له هڕآی  یه له سه  مه  آه بووه ماینھۆف هیچ آاتك وادیارنه-نگن، بادر جه ده

ك الوی زۆر  ماینھۆف آۆمه-بادر.  دارییه رمایه  سه قیان لهڕ  ی آه وه  له ، بجگه وه آانیان بداته تیرۆریستییه
تری  آان واوه وهپ  چه  چاالآی ئاسایی خوندآاره یان زۆر له آه  ئایدیۆلۆژییه قییه هڕ لله  آه رلشواو بوون آه سه
نھا ورانكاری و  نھاو ته ی ته ر بناغه سه وان له ئه. بوون ماینھۆف تیرۆریستی ئاسایی نه- ی بادرگروپ. بردن ده

   آه بووه وتۆیان نه تكی ئه هیچ سیاسه. پناوی تیرۆریزم خۆیدا نھا له  تیرۆریزم ته-آرد آاولكردن آاریان ده
.  داری بووه رمایه آخستنی سه  ئامانجیان په ی آه وه  له پی لھاتبت، بجگه نی بای چه سه هڕتی  بۆنی سیاسه

ری  سه  له  آه هناوه ندیان وازلنه رانی چینی ناوه  خۆشگوزه  لهرگیز ژیانی پ آانیان هه ندامه ی ئه زۆربه
آی  رتیه به وهڕ ن و به وژوربكه مانی ژره تی ئه  حكومه  آه شیانویستووه رگیز نه ت هه نانه ته. اهاتبوونڕ
نھا بۆ   ته بون آه وتۆ نه گرو تاوانباری ئهڕی  ته ك چه آیش آۆمه یه هیچ شوه به.  شونی دابنن تر لهادیكاڕ

 تیدا ژیاون،  ن آه  تكبده گایه و آۆمه وتی ژیانی ئه هڕنھا ویستبتیان  وان ته چت ئه پده.  تبكۆشن پاره
 .ترپاآردب دا به پناوی ئاژاوه نھا له یان ته ئاژاوه

ی  چی زۆربه آانیان زیادیكرد آه ندامه ی ئه مانیادا ژماره ری ئه رتاسه سه ماینھۆف له- آانی بادر ته رچی چه گه ئه
ترسی یان  تی مای، خانوی بمه بوون یارمه  ئاماده  پكھاتبن آه  چاالآانه نگره و الیه چت له آانیان پده ندامه ئه

آاندا  ی الفیته وه آاندنه آان و شه پوانهڕآان و  ینهرب زایی ده هڕ نا ن و له نبكهیان بۆ دابی وه آانی گواستنه هۆآاره
ویشیان  هپ ری چه ك پارزه یه ی تافانیان بوو آارگوزاری ژمارهڕ وپه  ئه دا آه مانه رده و سه له. ۆنشانیان ب شانبه

ن و  آانیان بكه ره فه  نه رگری له  دادگادا به  له بوون آه  ئاماده میشه  هه م پیاوانه ئه. بۆخۆیان دابینكردبوو
.  میدیاآاندا  له وه ره نگده ناوبانگ و ده وداوی زۆر بهڕن بۆ ڕ بگۆ ریانه و دادوه چونی ئه وهڕ وشونی بهڕ
و  قی ئه هڕ لله و آهرز به ندامی پله آان ئه ره وام پارزه رده  به  ئاۆز بوون آه نده وه مانیا ئه  ئه دا یاساآان له مه ده وسه له

  ره وت ساڵ چاالآی هه ی حه ماوه له. آنیكی آی ته آارییه ند ورده ر چه سه آرد له  زیندان ئازاد ده یان له تاقمه
 آوژران ،  وه ماینھۆفه-آانی بادر  تیرۆریستییه نجامی چاالآییه  ئه س له دا، بیست آه تانه م چه ی ئه رانه هاشاوبه

ری  ماوه رنجی جه واوی سه ته  دا به١٩٧٠ی ئایاری ١٤   له م گروپه ئه.  زۆر زیاتر بریندارداآی یه ڵ ژماره گه له
نگكی   تفه هڕ هۆی شه ش به مه ئه. زگارآردڕ زیندان  اآشا، آاتك گودرون ئنسلین بادری لهڕالی خۆیدا  به
 . ی گولله ژنهڕر   به تهو آی بتاوان بكه ی آابرایه وه  هۆی ئه  بووه نجامدرا آه  ئه وه خته سه
ردا  سه رمانی زیندانیكرانی به فه"  وه ترسییه  مه  ژیانی مرۆڤ بخاته  آه وه ئاگرخستنه" ر  سه ندریاس بادر له ئه

  بوو له م جاری نه آه  یه مه ئه. رت ربه سه رلین به  به ی تگال له ندیخانه  به ی له آه ی زیندانیه بوا ماوه و ده ئه. درابوو
وو گودرون   ئه ردا درابوو چونكه سه رمانی زیندانیكردنی به ی س ساڵ فه  ماوه مجاره م ئه به. دا ندیخانه به

آاتی دادگایكردندا بادر دانی  له.  فرانكفۆرت دانابوو دا له وره آی گه  آۆگایه یان له وه ئنسلین بۆمبكی ئاگرخستنه



 

و  ئه .  ش ئامركی تدا بووه و جانتایه دا و ئه  نو آۆگاآه  له كدا چاندووه دۆب آی له و جانتایه  ئه دانا آه وه به
ر  به سته  ده  به وه چونه  دادگای تھه ویكردهڕ  آه رمانه م آاتك دژی فه ردا درا، به سه رمانی زیندانیكردنی به فه
.  ندیخانه  بۆ به وه تهڕ  جاركیتر بگه وتۆ آه ب هیچ نیازكی ئه ھات به  هه و شونه و له ئه. ربوو به) ت فاله آه(
وتوانی زیاترآرد و  ی شونكه مینی دروستكرد و ژماره ی ژرزه شوه ندی به یوه لك په یدا گه آه ھاتنه ی هه ماوه له
  وه وانه ك لهآ هۆی زمانلدانی یه و به ئه. نگ دارو تفهك بۆمبی گ لی زیاتری وه لوپه وتنی آه ستكه  ده یدا به ره په
وادۆزی  هه زگای دژه ندامی ده استیدا ئهڕ  له سه و آه ، ئه وه ستگیرآرایه  ده  آردبوو جاركی دیكه ندی پوه یوه  په آه

زگای  ده. فرۆشن آی پده ندك چه  هه  گوایه  آه وه وه ناوی ئه  به وه ك بۆ بادر نرایه یه پكه ته. مانی بوو ی ئه بگانه
  .ی تیگال ندیخانه  بۆ به وه ستگیرآرد و بردیانه  بادریان ده وه یان نابوه آه پكه  خۆیان ته ، آه ۆزی بگانهواد هه دژه
ئوك بادر له  نه وه  بادره ندی به یوه ایك ماینھۆف پهب.  تیگال بوو پساند آاتكه  هه یاریاندا آهوه ردوآیان پ  

 تچونی  آردبوو آه ركیشیان ئاماده خشكه نجان و په رانی گه ی خۆشگوزه رباره  آتبك بنوسن ده پویسته
ستانی  ده  آاربه دا، بادر داوای له و آتبه ی ئه ۆژه پ ی آارآردن له رده ژر په له. ستۆ  ئه  بگرته وجۆره تكی له بابه
ناری داهلیم   آه تیدا له یه یمانگای آۆمه ی په  آتبخانه ایك ماینھۆف لهن ئو گای بدهڕ   آرد آه ندیخانه به

 چوون بۆ  ری آتبخانه ده بوونی دوو یاریده  ئاماده ندی پۆلیس و به ری دوو آارمه  یاوه  به سه و دوو آه ئه. ببینت
  .ست به شونی مه
.  آه وه ر هۆی ژووری خوندنه رانبه آرد به ی خۆیدا آاری ده آه  نوسینگه  بوو له  ناوی جۆرج لینكه پیاوك آه

  داوایلكردن آه. آرد  بانگیان ده  لتكچوو آه وه هۆی دوو ژنه ی به آه رقای آارآردن بوو آاره و سه آاتكدا ئه له
نگی   ده نگه ب و ده غه به  غه  گوی له مجاره ئه. ی خۆی آه  بۆ نوسینگه وه ایهڕ ن و گه وان بكهڕ دا چاوه آه  هۆه له

آدار  ردوآیشیان چه  بوو، هه وه وهڕ  مامكیان به  ده س آه  دوو آه وت به و چاوی آه وه ره  ده ۆیشتهڕ. نائاسایی بوو
هۆی   به دا آه ژاوه شۆآان و ژاوه و په له. ستاند ی هه ده  گه ی له وو زرمه  ئه ی آرده آه نگه وی تفهڕآكیان  یه. بوون
،  وه ستبوبوه ی تر خه نده وه  ئه وه ژنیشهڕسك ژانی گازی فرمڕهۆی   دروست بوو بوو، به وه آه نگه ی تفه قه ته
  ی آه وانه آك بوو له  یه وه  دواتر ناسرایه آه( ایك ماینھۆف، گودرون ئنسلین ندریاس بادر ، ئو ئه
مابوو بمرت  ی نه نده وه  ئه جۆرج لینكه.  ایانكردڕناسرابوو   نه و پیاوكی تر آه)  بوو وه وهڕ  مامكیان به ده
ماینھۆف، -آانی بادر ته ندامانی چه ی ئه وه  بۆ دۆزینهڕ گه وی خۆی خسته موو هه ت هه حكومه.  وه آانیه ۆی زامهه به
مانیادا  ری ئه رتاسه سه ناگای ئارام بۆیان و له  په  بووبنه آرا آه یان لده وه  گومانی ئه ها خانوی پشكنی آه ده سه

  .گاآان داناڕر  سه ستانی له اوهڕخای 
  وه  آاتی ئه ی آه یارهو ب  ئه یشتنه  گه و تاقمه ، ئه  لوتكه یشتبووه وان گه ر به رانبه ت به یی حكومه هڕی تو وه رئه به له

ك  یمانی آۆمه داد په ی حه  PFLPكخراویڕ  لره. استڕ تی ناوه  خۆرهه نه وبكهڕمانیا جبھن و   ئه هاتووه
  ره آته ری آۆتایی سادا ئه وروبه  ده له. ن رده  ئه آانیاندا له ربازگه  سه آك له  یه هربازی پدابوون ل شقی سه و مه
 آۆتاییدا  آاتك له. ینیروت ف و به ره  به وه رلینه تی به  خۆرهه  ماینھۆف له-آانی بادر ته آانی چه آییه ره سه
رمی پشوازیكران و بردنیان بۆ  گه  به وه ه PFLP ازیرب شی سه آانی به رآرده ن سه الیه وێ له ممان له  عه یشتنه گه
آانیان  ته  تایبه ستییه  آه موو زانیارییه ی فۆتۆگرافیان گرتن و هه  ونه لره. تی خۆیان رآردایه گاآانی سه باره

- می بادرآانی تاق موو فایله یان گرت و هه گایانه و باره آان ئه دوا ئیسرائیلیه وه ند ساك له  چه- تۆمارآران
نجامداو  یان ئه آه شقه  مه وه ی شادومانییهڕ وپه ماینھۆف به- تاقمی بادر وه دوای ئه. وان ست ئه  ده وته ماینھۆف آه

دانن بۆ  خشه ی نه وه رله  دابینكرابوو به وه هPFLP ن الیه  له ی آه رمه  گه و میواندارییه ر بوون به وه خته زۆر به
  .مانیا  بۆ ئه وه انهڕ گه
ت و  دژی حكومه  لهآرد بۆ هرشی گورچكب و خۆیان ئاماده وه  خۆیانكۆآرده آه مانیا، تاقمه یان بۆ ئه وه انهڕ گه به
م  ئه. ن بوا زیاد بكه آانیشیان ده  تاوانكارییه یان زیادیكردبوو چاالآییه دا ژماره م قۆناغه وان له ئه. داری رمایه سه

 بواری ئۆتۆمۆبل   له وه شه وانه نیشتی ئه ته ها به روه ینی بانك و ههدار، بی گ بۆمب  بریتیبوون له چاالآییانه
ر  الماریان سازآرد بۆ سه ها په نده  آاندا چه١٩٧٠تای  ره سه له. بوون نی لقكی بچوآی ناسكۆه دزیندا خاوه



 

  كیان له ست آه به  شونی مه  له وه وتنه اآردن و دوورآهڕبۆ . رلین  به ی خۆیاندا له آه  ناوچه بانكی جۆراوجۆر له
. آاندا ندی بانكه ر آارمه سه آرد به  آۆنترۆیان ده وه آی نایاساییشه هۆی چه گرت و به رده ئۆتۆمۆبلی دزراو وه

  .یان لكراو آوژران قه آان ته وانی بانكه  پاسه ندك له دا هه م هرشانه آاتی ئه له
آی باش بوون  ختییه دبه  ناسرابون، توشی به وه و ناوه دا به وآاته  له آه RAFدا، ١٩٧١می  آه آۆتایی آانونی یه له 

  ۆنهآارت.  وه  دۆزرایه وه ندانی پۆسته ن آارمه الیه ربوو له سه وانی له  ناونیشانی ئه  آه آاتك آارتۆنكی پچراوه
، س  مانچه  ده١٦ناویدا   له ندانی پۆسته  و آارمه آه ی پۆسته رمانگه  فه یشتبووه شاوی گه وه هه  به آه پچراوه

 ٨  وانه  له بجگه.  وه نییان دۆزییه مه قه و ته كی زۆریش گوللهسكۆبی و ب له ری ته ر، بینه نگكه یز، بدهڕنگی  تفه
پۆلكی  بادا شه ی نه وه ترسی ئه ت له حكومه. ادیۆی وۆكی تۆكیشی تدا بووڕامری و ئ وه قینه ی ته ند ماده پاوه

  ستی آرد به یدان و ده  مه ی هنایه زار پۆلیسی زیاده ، س هه وه بته نوی توندوتیژی و آوشتار دوباره
رچی  گه ئه. هات یان لده بۆنی تیرۆریستی ی آه و ناونیشانانه موو ئه ری و گشتگیر بۆ هه رتاسه پشكنینكی سه

ندن و  یانكه ك خانوی ئارام هه یه  ژماره م له  شایانی باس یت، به هنا آه ست نه ده وتۆیان به شتكی ئه
   چاالآییه ی آه وه  هۆی ئه ش بووه مه آدا بن، ئهڕ جون و جگۆ وام له رده آانیان ناچارآرد به ته چه

  . تووشی ئیفلیجی ببتك یه ادهڕآانیان تا تاوانكارییه
  آان به ر بانكه  هرش بۆ سه شداریكردن له  به وام بوون له رده آان به ته ی دوایدا چه مه  آه ند ساه و چه ی ئه ماوه له
وامبوون  رده به. رن تان به  به كی زۆر زۆر پارهش توانیان ب مه ستگیربكرن، به ی ده وه ب ئه وتویی و به رآه سه
آانی هزی  ر بنكه  سه دار و هرش بردنه بۆمبی گ آان به مانیه  ئه وره  گه زراوه زگاو دامه الماردانی ده  پهر سه له
آان  مانییه  ئه ۆژنامهڕ. ندامكردن و آوشتن مئه ست و نیازی آه به مه  به میشه آانی تر، هه  سوپاییه ریایی و بنكه ده
.  یاندووه اگهڕمانیا  دژی ئه نگیان له  جه تانه و چه  ئه یاند آه گه ادهڕو وایان نوسین  ر ده سه ریان له تی وروژنه بابه

  یاند به گه ادهڕنوسی و نیازی خۆیانیان تدا  آان ده ۆژنامهڕیامیان بۆ  ردا په رانبه به ش له آه گروپه
 پۆلیس،  دا به ك زانیارییان ده خهنی  ری وتدا آۆمه رتاسه سه له. مانی گای ئه شاندنی آۆمه وه آھه ریه به له
  . شارداوه آوێ خۆیان حه آان له ته زانن چه  ده  گوایه ی آه وه  نادروستی، به زۆریش به به
  رگیرابون آه  وه وه  پیاوكه آان له وت، زانیاریه گیرآه یان وه  فرانكفۆرت پۆلیس زمانلدانكی دیكه ۆژك لهڕ
 چاودریكردنی  ستیكرد به پۆلیس ده. آاردت و بۆ دروستكردنی بۆمب به نزیكی ئهراجكی  دا بوو گه هڕ وباوه له
ر ماینس  ندریاس بادر، هۆگه وانیش ئه ئه.  آه راجه  گه یشتنه دا س پیاو گه١٩٧٢یرانی  ی حوزه١  له.  آه راجه گه

ستیانپكراو   هه وه اسپهڕن  الیه م  له ، به وه  نزیكبوونه آه راجه  گه ر پۆلیس له آسه یه.  بوون اسپهڕڵ ڕآا-و جان
 .ن ستگیربكه  ده اسپهڕختی پۆلیس توانیان  بۆ خۆشبه. رچو ژكی لكردن و بۆی دهست ویش ده ئه

آك  یه. ویان دتڕو ره یان آرد بینیان وا پۆلیس به وه ره یری ده  سه وه آه راجه رگای گه ده ی تر له آه آاتك دوانه
وان  ئه.  آه راجه  ناو گه وه نهڕ  بگه  بادرو ماینس آه رمانیدا به ی فه آه نگه ی تفه ی لوله  ئاماژه آان به  پۆلیسه له
رگای  و ده ره بوو به Audi  جۆری ی آه آه آانیش ئۆتۆمۆبله  پۆلیسه آك له جكردو یه یان جبه آه رمانه فه
رگای   ده آرد له قه  ته ستی به بادر ده. رچن  ناتوانن ده ی آه وه ی زیاتر دنیابت له وه ی بۆئهڕ لخو آه راجه گه
نران تا  پكه ته دا له آه راجه نو گه وان له  ئه مجۆره به. پكرا س نه  بوون و آه آانی آورانه قه م ته  به آه راجه گه

مویان   هه درا آه ئابۆقه  وه  پۆلیسه١٥٠ن  الیه واوی له ته  به آه راجه یشتن و گه هزی پشتگیری زیاتری پۆلیس گه
  .آان مارۆدراوه  گه  پیاوه آانیان آردبووه آه وی چهڕ
ر  وان هه ئه. دان وه سته ده دا بۆ خۆبه یان بئاآام بوو، بادر و ماینس ملیاننه آه رجه لومه  هه ی آه وه ڵ ئه گه له
ری  وروبه ده. آان دژی پۆلیسه  له وه آه ره جهن  په آانیان له آه اندنی چهڕسو آشان و هه ره  جگه وامبوون له رده به

و  گای ئهڕ  له آه راجه  ناو گه نه بدهژن ف قوتوی گازی فرمسك یاریاندا آهدوا پۆلیس ب وه آاتژمرك له
 پۆلیس  هر بۆی بت هه واوده  ته سه و دوو آه ی ئه  آشه مجۆره زانی به وایانده. دان ی بیناآه وه  پشته  له  آه وه آونانه

هواشی پایاننا  ردوآیان به هه.  وه سته ده ن به ن و خۆبده بدهڕآانیان تو آه بت چه  ده یاند آه ایانگهڕ بندگۆ  به
وت چۆنیان   بیانه ی آه وه ك ئه ریلگیرابوو وه  به آه ه Audi   ئۆتۆمۆبله  به  آه وه آه راجه ی گه رگایه و ده به



 

نجامدا پۆلیس  ئه له.  وه آه هۆی ئۆتۆمۆبله  ببزونن به رگاآه م وادیاربوو ناتوانن ده ، بهن ها بكه  وه لداواآراوه
آانی  ژنه فرمسك  گازه  قوتوه وه نینه  پكه م بادر به  به وه  زیاتر بكرته رگاآه  ده یان والكرد آه آه ئۆتۆمۆبله

  .  دواوه وه د بكشنهآانی ناچارآر موو پۆلیسه ، هه وه ره  ده وه دایهف
بوو  ریكبوو ده  خه آه رجه لومه هه. سی تدابوو  چوار آه  پۆلیس داوای ئۆتۆمۆبلكی زرپۆشیانكرد آه وه دوای ئه

راجكدا   گه توانی دوو پیاو له یانده  نه وه آداره  چه  پۆلیسه  زۆره و ژماره ی به وه رئه به واو له آی ته ییهڕجا  گاته به
  وه دوای ئه. آرد م قبویان نه دانیان پدرا به وه سته ده تی خۆبه  دوا مۆه آه  آۆتاییدا دوو پیاوه له. ن ربكهستگی ده

رگا شكاندن  ك پیكی ده یان وه آه  زرپۆشه  و ئۆتۆمۆبله آه راجه ی گه وه شی پشه ر به  سه تیان برده مه پۆلیس هه
.  دا  هه آه راجه ژنیان بۆ گهرچی زیاتری بوتی گازی فرمسك آی هه یه مان آاتیشدا ژماره هه له. آارهنا به

رگاآان  ر ده  سه استیدا فشاری خستهڕ له.  وه  ناوه  بچته وه آه راجه رگای گه  ده یتوانی له  نه آه  زرپۆشه ئۆتۆمۆبله
 ناو  چونه ده آان نه ژنه فرمسك  گازه  قوتوه نت آه یه گه  ده وه ش واتای ئه مه ی زیاتر دابخرن و ئه وه بۆ ئه
آان   پۆلیسه وه رئه به له. آانی لبوون  پۆلیسه دا آه وه ره ی ده یه و ناوچه ر ئه سه ژاند بهڕ كو گازیانده  به آه راجه گه

  آانیان له نگه تفه  آردن به قه ر ته سه وامبوون له رده مانكاتدا بادرو ماینس به هه له.   دواوه وه  بكشنه ناچاربوون آه
  . وه آه راجه گه
 ناو  داو چووه آه راجه ر گه رانبه آی به  بینایه وام بوو، پۆلیسك خۆیكرد به رده  به یه نه رته موو فه م هه آاتكدا ئه له

آكی  چه. ریدا وروبه آانی ده و ناوچه آه راجه ر گه سه وانی بهی باشی ده  به ووه  له  قاتی س آه  له وه فالتكه
آرد و  ی ده وه ی خواره ییهڕجا  گاته و باره  بوو چاودری ئه وه ره سه سكۆبی به له ركی ته  بینه  بوو آه وه سته ده به
  بادر به. وت انی آهڕر   به آه ، گولله وه  بادره آی نا به یه مشتی گرت و گولله. ست قی به ندریاس بادر چه ر ئه سه له

آانیان  آه  چه  آه وه یان ووته و دوو پیاوه جاركی تر به. ویدا  زه و درا به وه  تالیه وه یه هآ هاوار هاواری برینه
بادر .  وه ره  ده  هاته وه راوهب ستی هه ده ی آردن و به قسه ر ماینس به هۆگه.  وه سته ده ن به ن و خۆیان بده بدهف
 آاتك دوو پۆلیس  آه راجه رزی گه ر ئه سه یناند له آردو ده تلی ده هپاو وتبوو، ته  لی آه  آه وه  مایه وشونه ر له هه
ستی  ده ی له آه آه قك چه  شه آان به  پۆلیسه آك له یه.  وه ردا بوو لی نزیك بوونه به یان لهب  نه تی گولله  چاآه آه

آاند، بردیان بۆ ناو ئۆتۆمۆبلكی ڕیبز اند و دهیقی ر ده هشتا هه.  آشیانكرد وه ره و ده ره داو بهبادر ف
یان  آه  گرنگی تاقمه ره ندامی هه ها ئه نده  ئیتر چه ئسته. آی توندوتیژدا ژر پارزگارییه فریاگوزاری له

  .  گرتوخانه ستگیرآردبوو خستبونیانه ده
 مای   له  آه وه ینھۆفیان دۆزییهایك ما، پۆلیس ئو وه دواداچونی زمانلدانكی دیكه هۆی به دوا، به وه  له فته دوو هه
ابوردودا پۆلیس توانیبویان ماینس، ئنسلین، بادر، ڕۆژی ڕ  ی پازده ماوه له. شاردابوو آیدا خۆی حه یهڕهاو

مانیا  آانی ئه  ئاسایشییه رمانگه  فه  دورودرژه و ماوه دوای ئه. ن ستگیربكه ماینھۆف و بریگیت مۆنھاوپت ده
ر  سه  آۆنترۆیانكردبت به  وادیاربوون آه  چونكه وتایه ربكه ده یان ل وه وه وانه  حه ست به انی ههآ  نیشانه بوایه ده
  .دا آه رجه لومه هه
آاتك . ئارادا بوو آی بچوك له یه آشه.  زیندانی جیاوازدا  له وه سییه آه  ژووری تاآه آان خرانه موو گیراوه هه
ئوكی تاوانكاری ستگیرآرد ه ایك ماینھۆفیان دهوه هۆیه  به بوو آه ستدا نه رده به ابوردویان لهڕیچ تۆمار  

آی  رییه رگه شته پش نه وه ند ساك له  چه بوو آه وه یانزانی ئه  ده و ژنه ی ئه رباره وان ده ی ئه وه ئه.  وه بیناسنه
دوآتۆری .  داخرابوو وه ركی زیوه ستكه یوه هۆی په ش به وه ئه.  مشكیدا ماركی خون له قینی ده  بۆ ته بۆآراوه

آی آرداری  یه یتوانی هیچ نیشانه م نه ی به آه ی برینه ی نیشانه وه ری ماینھۆفی پشكنی بۆ بینینه پۆلیس سه
ری  ی سه x ی تیشكی ی بتوانن ونه وه زۆر بھۆشكرا بۆئه ایك ماینھۆف بهئو.  وه ری بدۆزته رگه شته نه

  . وه تی خۆیه گای تۆماری پزیشكی تایبهڕ  له  آیه سه و آه  ئه  آهلمنن بگرن و بیسه
 تاوانی  ر پنجیان به ستگیرآرانیان، هه ی دوو ساڵ و نیو دوای ده دا، نزیكه١٩٧٤ری  ی ئۆآتۆبه٥  له
 و پارزراوی ی زۆر قایم ندیخانه  بۆ به وه ست تاوانبارآران و گوزرانه نقه ئه نجامدانی پنج تاوانی آوشتنی به ئه

ر  ستیپكرد هۆگه ی دادگایكردن ده آاتك پرۆسه. ستپبكات  سای داهاتو ده بوایه دادگایكردن ده. ستامھایم



 

  آه دادگایكردنه.  نانخواردن مردبوو  له وه نجامی مانگرتنه ئه و سای پشو له  ئه بوو چونكه وێ نه ماینس له
 پۆو آۆنكرت  ت دروستكراوی به تایبه آی به  بینایه  له نجام بدرایه ا ئهد آه ندیخانه ی به وشه  حه  له بوایه ده
ی ئاسنین داپۆشرابوو ڕ تۆ  به آه  ناوچه توندی گیرابوو آه  به نده وه  ئه وشونه ئاسایشی ئه. هزآراودا به
ك  یه ادهڕ تا چ   آه یه وه ی ئه نه نیشا مه ئه. تدا بف و زیندانه ر ئه سه ك به یه ۆآه ف دا هیچ جۆره ده شیان نه گهڕ
  . بوون هڕ هزو توانایان تو و له م تاقمه مانیا له تدارانی ئه سه ده
نگی   ده وت آه  قاتی حه ی خۆیدا بوو له آه  ژووره ایك ماینھۆف لهدا ئو١٩٧٦ی ئایاری ٨ی  ممه ۆژی شهڕ  له

رگای  ند ده یانی، دوو آارمه به رله  سه٧.٣٠ژی داهاتو، آاتژمر ۆڕیانی  بۆ به. بیسترا ی ده آه ستییه ده ئامری چاپه
  وه یه آه ی ژووره ره نجه  شیشی په  به ایكیان بینی آهی ئو میاندا الشه رده به له.  وه یان آرده آه ژووره

   آه هك خۆیخنكاندوو  خاولییه  سایدا به٤١نی  مه ته ایك ماینھۆف له ئو وادیاربوو آه. واسرابوو هه
 دوآتۆری  آه ندیخانه ندانی به آارمه.  وه یه آه سییه آه  تاآه ی ژووره ره نجه استی پهڕ  شیشی ناوه تی به ستویه به
یان  آه یانیدا الشه به رله  سه١٠.٣٠ آاتژمر  له.  مردنی  له وه ویش دنیای آردنه یان بانگ آرد و ئه آه ندیخانه به

یان  ان و ونهڕ گه داوی زانیاریدا ده ره دوای سه  به یان آرد آه آه ردانی ژوره ند سه  آارمهلك دا گه وآاته و له وه آرده
  ی پارچه آه ندیخانه آی به  خاولییه و ژنه  ئه ی آه نجامه رئه و ده  ئه یشتنه  گه وه آانیانه نجامی تبینییه ئه له. گرت ده

ی  آه ره نجه  شیشی په ی له آه ته و په ئه. تكیان لدروستبكات  پهی وه  بۆ ئه وه آه یه ستونی به و به  آردووه پارچه
پشكنینكی . نگی آردبو ی هاوسه آه آه ر دۆشه سه  له  آه وه  خواره ته  بازیداوه وه آه ر آورسییه سه و له توندآردوه

 .ریكرا خنكاندن دیا  خۆآوشتن به ی به آه ودا هۆی مردنه نجامدراو له رگی بۆ ئه سمی پاشمه هڕ
   ببته  آه آه بوو بۆ خۆآوشتنه آی نوسراو نه  هیچ تبینیه بوو آه وه اآش بوو ئهرنج یرو سه ی سه وه ئه

ی نوسراو   ووشه زی له  حه ناوبانگ بوو آه  به وه ماینھۆف زۆر به.  نجامانه رئه و ده لماندن بۆ ئه پشتگیری و سه
ی دواییدا  و ساتانه و له  ئه  زۆر نامۆ دیاربوو آه وه ئه. یكی چاپ بوور و خه وی پشوتریش ئه ها شه روه هه بوو وه

رهنا بۆ  یان ده آه  مشكه وه ، دوای ئه و آوژراوه  ئه دا بوون آه هڕ وباوه س له زۆر آه.  بینوست بووه هیچی نه
. نا آردنیان دادهڕ استی و باوهڕ   شتكی دوور له هات و به  ده م آاره نینیان به دا پكه و آاته س له زۆرآه. پشكنین

ی ئینگلیزیدا ستونكی بچوك  ۆژنامهڕك  آۆمه  دا ، له٢٠٠٢می  آه  آۆتایی آانونی یه یرتر له مووی سه هه له
آی  چت زانكۆیه پده.  و نژراوه دا سوتنراوه یه م ماوه ایك ماینھۆف له مشكی ئو وت تیدا هاتبوو آه رآه ده
 .گرتبت ر تیرۆریزم هه سه  له وه ی بۆ توژینه آه ابوردودا مشكهڕ سای ٢٦ی  ماوه مانی له ئه
 

HAMAS ماس حه 
HAMAS نگاری ئیسالمی وه ره ی به وه  بزوتنه ، به یه)   االسالمیه  المقاومه حرآه(ی   آورتكراوه آه رگراوه  .

تدا  هڕ  بنه  له  تیرۆریستییه كخراوهڕم  ئه. خشت به ش ده" رگی و ئازایی جه به" مانكاتدا مانای  هه  له آه ووشه
تی موسومانتی   بۆ برایه وه تهڕ گه ی ده آه یشهڕگ و  هڕزرا ،  ك المجمع االسالمی دامه دا وه١٩٧٨سای  له

رخانكردبوو بۆ   خۆی ته وت آه رآه ده كخراوكی یاسایی وهڕك  تادا وه ره سه آان،  له  ه١٩٢٠سانی  
تی،  یه  پكھنانی ژرخانكی فراوانی آۆمه به. ستین له كی فه آانی خه تییه یه  آۆمه  پویستییه دن بهتكر خزمه

وتوی  رآه آی سیاسی سه یه وه آو جگره  وه كخراوهڕم  و بانی خۆرئاوا، ئه زه  غه لتوری له ۆشنبیری و آهڕئاینی، 
دا ،  ی پش ئینتیفازه و بیست ساه له. خشرا ی پبه متمانه (PLO) ستین له خشی فه زگاریبهڕكخراوی ڕ

آانی تر  ادیكاهڕ  و گروپه PLO ی آدارانه باتی چه  خه بوو، پیانباشبوو آه یان هه تكی زۆر ئاشتیخوازانه سیاسه
  .انداژار نو هه تی له تایبه تیدا، به یه آان و آاروباری آۆمه  ئاینییه پناوی ئامۆژگارییه ن له پشتگوێ بخه

آانی  ستھنابوو بۆ ئایدیۆلۆژیاو ئامانجه ده آی زۆری به  پشتگیرییه وه آانیه  مرۆڤدۆستانه هۆی آاره  به م گروپه ئه
ن  رده وباری ئهڕآانی  و بانه ره  به وه ریای سوره  ده  له خۆ آه ربه ستینی سه له رمكی ئیسالمی فه بۆ پكھنانی هه

   .آشت ده



 

ی  ره آه  هزریاندا چه هزتر له ربازی به زكی سه گه هڕا، ڕك گۆ یه ادهڕ تا آه كخراوهڕی  ی ئاشتیانهبازڕدا ١٩٨٧  له
 ی بۆڕی گۆ آه كخراوهڕدا ناوی ١٩٨٧ دوادوای سای  د یاسین، له حمه ، شخ ئه آه كخراوهڕی  رآرده سه. آرد

HAMAS )ه دهو  ر ئه ك هه تیكردنی نه  دژایه ستیدایه و ده) ماس حهی دهڕ زۆر  ی آه تی ئیسرائیله ووه بوه قی ل  ،
شكی  ربازی و به نی باكی سه  خاوه  آه وه  وا بیناآرابوه وه رده پشت په  له آه كخراوهڕ. ش  PLOكو به

  .دابووڕ گه آدارآردن له ك چه وام بۆ خه رده  به ی آه و ئاسانكاریانه رباری ئه ئاسایش بت، سه
ر  هه. خست كدهڕیندا رب زایی ده هڕو نا ی ئاژاوه شوه آانی له  توندوتیژییه ماس آاره قام، حه  شهر ئاستی سه له

ی  وه  بۆ ئه رمویان لبكرایه چو فه  پده ردییان نیشانبدایه به خۆبوردوی و نه ی گیانی لهڕ وپه  الوك ئه ه آۆمه
لدین   ئه آانی عیزه شنه ستوه  ده ، یان بۆ ناو تیپه آه ربازی گروپه شی سه و به ره  به- وه  پشه قۆناغك بچنه

  و گروپه ستكردنی ئه رجه سام دوا به لقه دین ئه عیزه. من شی ئاسایشی جیھاز ئه سام یاخود بۆ نو به لقه ئه
  مجار له آه یهشخ یاسین .  پكھنران١٩دا آاتی ئینتیفازه و له م پش ئینتیفازه آی آه یه  ماوه  آه یه رانه المارده په

 ناسران،  وه ستینیونه له لفه لموجاهیدون ئه ناوی ئه  دواتر به ، آه و جۆره كخستنی گروپی لهڕ  ستیكرد به دا ده١٩٨٢
دا ١٩٨٤  د یاسین له حمه آانی شخ ئه چاالآییه.  آدارانه باتی چه خۆشكردن بۆ خه مینه ك و زه یداآردنی چه  په به

،  وه ره ده وه ك سادا هاته ی یه ماوه رچی له گه ئه. ردا درا سه  ساڵ زیندانیكردنی به سیازدهرمانی  ئاشكرا بوون و فه
موو   هه ری له وروبه ی خۆی و ده آه كخراوهڕنگاودا یاسین  م هه آه یه له. دا ئازاد بوو وه ینهڕآی دیل گۆ یه ه  مامه له
ش  وه ا بن، ئه دوژمن بن یاخود آافر و گوم ربه  سه یه وانه  له ههات آ یان لده وه  بۆنی ئه  آه وه  پاآكرده وانه ئه

آانی   تیرۆریستییه دا یاسین پالنه١٩٨٩  له.  وه جوته تی ئیسالم نه ریعه پی یاساو شه  به سك آه رآه  هه واته
دن و آوشتنی فانڕ  ستپكرد به می ترس و تۆقاندنی خۆیان ده رده ماس سه ی ئیسرائیل آردو حه خۆی ئاراسته

  .(رگری ئیسرائیل هزی به ) IDF ربازی دوو سه
  ره  هه  پیاوه ك له ن آۆمه الیه وتن، له رآه ده دا وه١٩٩٢ سای  سام له لقه دین ئه آانی عیزه شنه ستوه  ده تیپه

  ی آه ونانه  قزه ره  هه هو آار ندك له ر هه رانبه وان لپرسراوبون به ئه.  وهڕ برا به  ده وه زه آانی غه تاوانباره
 ترسان،  ده مردن نه وان له ئه.  وه  آاری خۆآوژیشه دان، به نجامیده ماس ئه حه
ك  روه مرن، هه دا ده و آارانه  له ی آه وانه وان ئه ای ئهڕبیرو به.  رمانی پداوه  فه  الله تكه هاده وان شه الی ئه رگ له مه

  .شت هه چن بۆ به  ده وه وش و آشه آه زۆریش مردون، به
 گومانی  ی آه وانه ر ئه سه ی زانیاری بو له وه رقای چاودری و آۆآردنه ماس سه شی ئاسایشی حه به

. آرد تی ئیسالمیان ده ریعه رپچی شه ایی سهگوم  به ش آه وانه ڵ دوژمن و ئه گه آرا له هاوآاریكردنیان لده
 یان  آانه ره آه س رمان و ماده  قاچاخچی ده  آه ی لبكرایه وه ك گومانی ئهس رآه ماسدا، هه سانی پكھاتنی حه له

 بۆ  وه آرایه  جیاده وه جده آانی مه شنه ستوه  ده ن تیپه الیه فرۆشت له ده) پۆرنۆگرافی(می سكسی  رهه و به ونه
 .دین آانی عیزه ه تیپ شكن له جد ئستا به ی زووی مه آانه و یه ندك له هه. آردن و پاآسازیق

.  وه ك ئرانه  وتانی وه نوانیشیاندا پیتاك له بوو، له تی مای شاد ده  یارمه  به وه رچاوه لك سه گه ماس له حه
   له وه ماسه  حه ر به آانی سه  خرخوازییه  ماییه رچاوه  سه ژاندهڕ یان ده لشاو پاره آانی خۆرئاواش به موسومانه
تی و هاوسۆزی موسومانان   برایه ماس له ها حه روه هه. لجیكا نداو به نسا، هۆه هڕ مانیا، فه ، ئهآگرتو شانشینی یه

  آانی ئیسرائیل، وته وه رباری هه سه. وت آه ستده  داهاتی ده وه ی بچوآی خۆیشیه ۆژهندك پ و هه
ستی   بۆ نو ده  لشاوی پاره  لهرگرتن  بۆ به آانی دیكه  خۆرئاواییه مریكا و هزه آانی ئه آگرتووه یه

  . وهڕ  خۆی پببات به گات آه  پده ی پاره نده وه ر ئه  هه آه كخراوهڕآان، هشتا  تیرۆریسته
  تی له تایبه الماری تیرۆیرستی و مرۆڤ آوشتن، به لك په  گه  له رپرسیاره ماس به  حه  وه١٩٨٩ سای  له

ها  روه هه ، وه وه  منایشه ، به نی بتاوانیان داوه ده كی مه الماری خه  په و گروپه ئه. آانی ئیسرائیل و ناوچه
و   ئه–آان   خۆآوژییه زیادی آاره ولهڕآارهنانی  به. آانی ئیسرائیلیش ییهربازی و آارگ  سه الماری ئامانجه په

                                                 
 و ناوهآاره  بهانۆیك خ  ، وهنینیانبی  دواتر ده  آه كهی دیب ره  عهی  ووشهكل  و ، گه فازهینتی ئIntifada  ی  ووشهۆیر خ نوسه  19
  .و.  پاراستومن رهۆوج  بهشی من هۆیرب  ههیزینگلی ئۆ باونِرگ نهیر وه



 

ناو   له مھناوه رهه اوانی بهرفر  ترسكی به-یاندا بمرنڕ پناوی بیروباوه ن له  ئاماده ی آه پیاو و ژنانه
و  ، یاخود له وه قنه ته آاندا ده هڕك بازا آانی وه باخه ره  قه  گشتییه  شونه آان له زۆرجار بۆمبه. آاندا ئیسرائیلییه

  . وه گوزنه  ده  منای قوتابخانه چنرن آه دا ده پاسانه
 

دات،  نجامی ده ماس ئه  حه ین آه  بكه و آارانه  بهڕ اوه ب  آه خته  زۆر سه ی ئمه الی زۆربه له: ر تبینی نوسه
ش بۆ  نجانه و گه یی ئه ندی و ئاماده زامه هڕنجامدانی آاری خۆآوژی و  آان بۆ ئه نجه  گه آاره رزه آارهنانی هه به
  آان له ژییه خۆآو آارهنانی تاآتیكی آاره ر به سه یشتنكی وورد له تگه. رگی خۆیان  چونی مه وه و پشه ره به
آی  یه رآرده ڵ سه گه وتنی له مادرا آاتك چاوپكه ر هه سه ی له رده  په وه آی منه یهڕمی پرسیاری هاو نجامی وه ئه
رو  رانبه ی بهڕ یدانی شه مه وان ناتوانن له  ئه- سته ده  آاركی ئاسان و حازر به وه ئه. دا نجامده ماسدا ئه حه
.  ترین سوپاآانی جیھانه وره  گه آك له نی یه  ئیسرائیل خاوه ن چونكه ڵ ئیسرائیل بكه هگ آ لهربازیدا آب سه
 ند نگی ئۆتۆماتیكی و چه آی سوك، تفه م چه آی آه یه آان ژماره ستینییه له  فه  آه ویسته  نه گه آاتكدا شتكی به له

RPG 7 كیان به ك له ، به یه وه سته دهكی نهڕ  شه  له  نین آهدا وه ئاستی ئه هیچ جۆر ر سوپای  رانبه ریتیدا به
نگی و  ی جه ۆآهنگن، یان ف  دژی تانك بجه  آه ستدا نییه رده به یان له وه یی ئه وان ئاماده ئه. نگن ئیسرائیلی بجه

 -  ستیاندایه رده به  له ستن آه به  ده آه  چه و تاآه وان پشت به  ئه ربۆیه هه.  وه  خواره نه ر بخه آهڕ ری شه لیكۆپته هه
ی  نجانه و گه ر ئه سه  له وه ختی باشیشی آرده وتندا جه مان چاوپكه هه ماس له ی حه آه رآرده سه. آان خۆآوژییه آاره
  ستن شونكیان له آاركی خۆآوژی هه ر به گه  ئه  آه وتراوه  پیان نه وانه ئه. ستن ده آاری خۆآوژی هه  به آه
م  مرن، به  ده  آه  پیان وتراوه وانه ئه.  وه نه آه  خۆرئاوا وابیرده س له آو زۆر آه ، وه وه ته راوهازنڕشتدا بۆ  هه به
  .تی یان پیهڕ  باوه آدا آه یه له سه پناوی مه له
 
استی ڕ  نزیكی ناوه لیم و له  ئۆرشه  بوو له١٨  ك سوار پاسی ژماره یه وه ره قنه دا خۆته١٩٩٦ی شوباتی ٢٥  له

  آه ژآراوه بۆمب سه ، آه وه لیم نزیك بوه ندی ئۆرشه ی ناوه  وستگه  له آه  پاسه آه. آی گرت دا آورسیه آه پاسه
سكی  ی مارسدا آه٣  دواو له وه  له فته ك هه یه. ربازی آوشت نی و نۆ سه ده سی مه  آه١٧و  وه قانده ی ته آه بۆمبه
ری  گای یافادا گوزهڕ   به آه  پاسه آاتكدا آه  بوو، له١٨  ی ژماره هو  سوار پاسی جگره ی دیكه وه قنه خۆته
آی  یه ژماره. ربازی آوشت نی و س سه ده  مه  شازده مجاره و ئه وه قانده ی ته آه  بۆمبه آه سه لیم، آه  ئۆرشه آرد له ده
 .رچی زیاتریش بریندار بوون هه

ی ئاماری پنج  ندازه  ئه  ساكداو به سات له  آاره ی ده  نزیكهی ژهڕ وام بوون به رده آان به  خۆآوژییه آاره
   له وانه آی شه یه  نزیكی یانه دا بۆمبك له٢٠٠١یرانی  ی حوزه١  ش له وه دوای ئه. المارك ر په آوژراو بۆ هه

  نج آه  و آچی گهڕ آو ت لهها ی ده  جمه آه ی یانه وه ره و ده وه ی ناوه یه و ناوچه موو ئه هه.  وه قییه بیب ته لئه ته
س و زامدارآردنی   هۆی آوژرانی بیست آه  بووه آه وه قینه ته.  وه بینیه  ده آه ی ناوچه وانه  ژیانی شه خۆشییان له

  وه  بوونه آان جاركی دیكه نج و خزانه ان و آچانی گهڕی ئابدا آو٩  دواو له وه دوو مانگ له.  سی دیكه  آه١٢٠
 نزیك  نجامدرا له  دوآانكی پیتزا دا ئه  له آه  خۆآوژییه یان آاره مجاره ئه. ركی خۆآوژی قوربانیی آا به

ندامی  پنج ئه. س زامدار بوون د آه وه  نه س آوژران و زیاتر له  آه دا پازده یه وه قینه و ته له. لیم ندی ئۆرشه ناوه
.  دوو ساڵ بوو ، چوار وه نیان چوارده مه ن، ته سیانیان مناڵ بوو دا آوژران آه ساته و آاره ك خزان له یه
  .ستدا ده ش مناڵ گیانیان له دا شه ساته و آاره آی گشتی له یه شوه به
ندی  و ناوه ره  به  آه وه قانده  نو پاسكدا خۆی ته  له وه ره قنه سكی خۆته دا آه٢٠٠٢یرانی  ی حوزه١٨  له

سیش   آه٧٤   بوون، وه نی قوتابخانه مه آیان منای ته یه  ژماره وژران ، آهس آ  آه نۆزده. آرد شتی ده لیم گه ئۆرشه
آان و   خۆآوژییه زیادآردنی آاره. یان لدت ۆژانهڕوداوی ڕك   وه ریكه  خه وانه و هه ئه. بریندار بوون

آی سنوردار  یه شوه  به آه   ئیسرائیل آردووه  وای له وآارانه تی ئه ندایهڕرچی زیاتری ئاستی د ی هه وه رزبوونه به
آان  وت تیرۆریسته یه  ده  گوایه ی آه وه ی ئه رده ژرپه دا، له رمانه و هه  له وه  داگیرآردنه  دوباره  به وه ست بكاته ده



 

ست  ده وتنیان به رآه ندك سه آان هه راسیۆنه  ئۆپه آاتكدا آه له. نت بكه آانیان هه  ئارامه آانیان و النه  ماه له
ق و قینی ڕتری  وره میراتكی گه IDF آانی  قورسه شاندنه ستوه  ده ش بوترت آه وه آرت ئه م ده ، به هناوه

  چونی آاره رچاوی هه توانن زیادآردنكی به نھا ده  ته ستانه م هه ئه.  جھشتووه آاندا به ستینییه له ناو فه له
 ژنانیش  رچی زیاتر، آه آی هه یه  ژماره ی آه وه  هۆی ئه  بوونه آهی  وه ن، به ر بكه آان مسۆگه توندوتیژییه

. یاندا آه له سه پناوی مه ژیانیان بھنن له آاری خۆآوژی آۆتایی به ی به وه ن بۆ ئه بكه  ،خۆیان ئاماده وه گرته ده
  .وتنكی ئاشتی ككهڕ  نه  بگه ی آه وه رآاتكی تر زیاتر دوورن له  هه ماس و ئیسرائیل ئستا له حه
 

  (PLO) ستین له ڕكخراوی ڕزگاریخوازی فه
PLO كه یهكخراوهڕ   له آ كخراوهڕم  ئه. آان  باشتر ناسراوه  تیرۆریستیه  یآاتی  زرا له  دامه١٩٦٤ سا 
ستینی  له ها فه رهزا تباری هه ینه  باری ژیانی مه ستی لدوان له به  مه ك بوو به یه وه  آۆبونه ستیندا، آه له ی فه آۆنگره

ر دیاریكردنی  سه تی له سایه ها آه نده  چه ی آه وه رئه به له.  لوبنان ژیان له آاندا ده  ئۆردوگای ئاواره  له سازدرابوو آه
آو  دا، وه ریانھه رتبوو سه كخراوی آهڕك  یه ستین ناآۆك بوون، ژماره له زگارآردنی فهڕگا بۆ ڕباشترین 

تی  رآردایه  سه-ستین له زگارآردنی فهڕی میللی دیموآراتی بۆ  ره ستین؛ به له گارآردنی فهزڕی میللی بۆ  ره به
  آانیان له رباری ناآۆآیه سه). ستین له یی فه وه ته زگارآردنی نهڕی  وه  بۆ بزوتنه راوهرگ وه( تح  لفه  ئه گشتی؛ وه

ی ،  آه  آۆتاییه و ئامانجه PLO نگری ر الیه سه بوون لهر سور م تا زۆر هه موویان آه  هه كخراوانهڕم  ادا، ئهڕبیرو
  .تی ئیسرائیل وه  ده ا بۆ آۆتایھنان بهڕ گۆ وه  ه١٩٦٧ سای   له آه
تكی  مه ر هه  به ی و شانیدایهڕآانی گۆ تاآتیكه PLOدا بوو،  لله  آه ی له  نویه م ئامانجه  ئه ی آه وه رئه به له

. زاران آوژران  هه آاندا به الماره  په  له آان چونكه  تۆقاندنی هنا بۆ ئیسرائیلییهرگ و ترس و تیرۆریستی، مه
ی  آان تۆه ستینییه له و ئۆردوگا فه PLO آانی گا قایمه  و باره الماری بنكه  په ریشدا ئیسرائیل به رانبه به له
  ی آه وه دا دوای ئه١٩٧٤  له.  بوو اوهدو  آوژراوو برینداری به ی دیكه نده وه نھا ئه ش ته مه و ئه وه نده سه

  ت، بهڕآانی بگۆ  جاركی تریش تاآتیكه یاریدا آهب PLOبوو،  مكی نه رهه  هیچ به ند ساه شتنی چهخون
و   ئه ی آه وه  هیوای ئه ستپبكرت، به لۆگك ده  دایه ی آه وه  ئومدی ئه آی سیاسی به یه ره ی به وه آردنه
م  دا بوون به آه  گروپه  له ی آه وانه موو ئه هه. دیبھنن  به وه گای هزهڕ یانتوانی له  نه دی آه  بۆ بھنتهیان نجامانه ئه

ی  ره  به-و پكھاتنی گروپكی نوێ رتبونكی دیكه  هۆی آه ش بووه مه بوون و ئه  دشادنه ینهڕ گۆ ئاراسته
ی  PLO تی رآردایه تح سه لفه ی ئه رآرده فاتی سه ره  یاسر عه  آهدا بوو ختی نائارامییه وه م ساته له.  وه تكردنه هڕ

 .ست  ده گرته
ربازیش بوو، تواناآانی و  آی سه یه رآرده مانكاتدا سه هه ك و لھاتوو له تواناو زیره آی به فات سیاسیه ره عه

كخراوكی ڕك   وه وه آانه تووهآگر  یه وه ته ن نه الیه له PLO  یشتن آه ی آاتك پگه آه تییه سایه آاریزمای آه
.  دانیپدانرا وه بیه ره لك وتی عه ن گه الیه باتیشدا له هڕ آۆنفرانسی  له. ن داخوازی یاسایی دانیپدانرا خاوه

آی  آجاره بۆ یه PLO  ی آه یارهو ب  ئه  بگاته و وایلھات آه وه  ب پشتیوان بینییه دا خۆی به مكاته ئیسرائیل له
 ش مه  لوبنان و به یروت له ربازی سازآرد بۆ به دا ئیسرائیل مارشكی سه١٩٨٢سای  له. نت بكه  هه یشهڕ له

PLO كه گاآانی خۆی هه  باره ی له گایهڕفات هیچ  ره عه. ند ژ ڕنھا   ته وه مایه مدا نه رده به آی تری لهگای ووتو
 گرژی و  رجه لومه م هه ئه.  وه وته آه وامی لنه رده وتنكی به كهكڕرچی هیچ  گه آاندا، ئه ڵ ئیسرائیلیه گه بت له نه

و  ندك له  هه  آه وه برد دوای ئه شی نه و هنده وه قكرده ی زه PLO آانی وپایه زیادی نو پله ولهڕئاۆزی 
 .بوون غافكوژآران ربازی نه  زۆر سه ی آه رآردانه سه
ی آردو پشتگیری  آی دیكه رییه سپشخه فات جاركی تر ده ره دا بوو، عه شه نگه ی تهڕ وپه له PLO  آاتكدا آه له

كو   به آردبت آه وه ئومدی ئه ی به مكاره چت ئه ، پده وه آرده راسیۆنكی تیرۆریستی دوباره خۆی بۆ ئۆپه
و  دا، ئه١٩٨٥  له  Achille Lauro شتوگوزاری ی گهڕفاندنی پاپۆڕ.  وه ی توندوتۆبكاته آه كخراوهڕی  وره
  وه وته نجامی خراپی لكه  ئه  آه وه جۆرك شكایه نجامیدا، به ئه PLF شانی شانبه  PLO ی آه راسیۆنه ئۆپه



 

آی   ناو آورسییه آاتكدا له  آردو آوشتیان له آه ركی جوله شتكه  گه یان له قه  ته آه ندامانی تیپه آاتك ئه
 تاوانبارآرابون بۆ  وه ای جیھانییهڕن بیرو الیه  له  آه وه خۆیان بینییه  PLOپ له. نداماندا دانیشنرابوو مئه آه

 . وه وتنه س آه نیاو بكه آانیان و جاركی تریش تاك و ته آرداره
آیان بتوانت  ی هیچ الیه وه ب ئه وام بوو ، به رده ب پشوو به آان به ستینییه له رگی ئیسرائیلی و فه آوشتارو مه

   به وه رزبكاته ی به آه كخراوهڕی  وپایه ویدا پله فات جاركی تر هه ره دا عه١٩٨٨  له. یاریبكاتآانی د هۆآاره
ی  وه ر ئه سه یاند له اگهڕندی خۆیشی  زامه هڕناآات و  PLO  چیتر پشتگیری تیرۆریزمی ی آه وه یاندنی ئه ایگهڕ
  ر مزی دانوستان و له  سه  بته ازیكرد آهڕ ئیسرائیلی  هیاندن اگهڕم  ئه.  یه تی ئیسرائیل مافی بوونی هه وه  ده آه
ر  سه ها بۆ گفتوگۆی زیاتریش له روه ستینی سنوردارو هه له بردنكی فه وهڕ نجامیشدا ملیاندا بۆ مافی خۆبه ئه

  وكی تر بردهنگا ی هه یه له سه م مه فات ئه ره دا عه١٩٩٣ری  مبه  سپته له. ستینیدا له  نیشتمانكی فه داننان به
یمانیدابوو  رویج هۆستدا په ی نه وه ره زیری ده ابین و وهڕزیرانی ئیسرائیل  ك وه ره آدا بۆ سه یه  نامه ، له وه پشه
ند  چه.  یه  هه وه PLO  ندیان به یوه  په ی آه  توندوتیژی و تیرۆریستیانه و آاره موو ئه  هه  آۆتایی بھنت به آه
ئیمزا آردو  DC  واشنگتۆن آانیان له سپكه دانی دهڕآان جا ستینیه له آان و فه  ئیسرائیلیهدوا وه ۆژكی تر لهڕ
  رت و بو ، آه وداوی پهڕك دوو   یه  له بجگه. یاندا  نوكه ندییه یوه  په ش مۆری دنیاییان نا به مه به

  .اگیراڕباشی  ك به یه ادهڕ تا آه سته نجامیاندابن، ئاگربه  ئه وه خۆیانه آان له سه آه آرت تاآه دهڕ واباوه
ناو  رچی له ش گه وه ینی آرد، ئه دام حوسه ئاشكرا پشتگیری سه فات به ره دا عه١٩٩٠نداوی  نگی آه آاتی جه له

  ته وه ن ده الیه  له ی آه وه  هۆی ئه مانكاتیشدا بووه هه م له آانیدا ناووناوبانگی بۆ دابینكرد به ستینیه له ێ فهڕهاو
ریك  خۆی ته PLO دا لره. آرد  جاران پشتگیری مایان بۆ دابینده  پشتگوبخرت آه وه آانه نده مه وه  ده به ره عه

آاندا گرژی وئاۆزی جاركی تر  ه١٩٩٠  له. آانی داهاتی خۆی رچاوه ترین سه وره  گه ندك له  هه  له وه بینیه
  ر به زاند و تیرۆریزمی سهڕآانی   آۆنه یماننامه یی په  بمتمانهو وه وته رآه دا ده PLO نوان ئیسرائیل و له

PLO تاوانی ده نوێ خه رله سهكی ب ك ئیسرائیل ده آه رجه لومه هه. آوشتۆزتر بوو آاتآاری  ستیدایه  ئا 
و  امهڕ  ی له آه تیه رآردایه گاآانی سه  آاولكردنی باره فات، به ره تیش دژی عه تایبه و، به PLO سنی دژی تۆه
،  وامه رده ر به  دانوستان هشتا هه وه رده پشت په رچی له گه ۆ ئهم ئه. ریدا سه  به وه رآردنی ماه سه ستبه پاندنی ده سه

  ی جاران به نده وه چیتر ئه PLO ر بین  گه استهڕرچی  گه وامن، ئه رده ر به شی هه آه آاره آاری توندوتیژی و دژه
   .رتترسی دانان مه
 

 (LTTE) آانی ئازادیی تامیل ئیالم پنگه
تای  ره سه له (LTTE) آانی ئازادیی تامیل ئیالم تی ناسراون، پنگه واوه ته ك به روه آانی تامیل، یاخود هه پنگه

ن  الیه یل لهلی تام ی گه وه وساندنه ك چه وان وه  ئه ی آه وه ك به یه وه مدانه ك وه ، وه زراوه آاندا دامه١٩٧٠سانی 
 هنرابوون بۆ  وه  باشوری هیندستانه  له وه آانه ریتانیه ن به الیه تدا له هڕ بنه لی تامیل له گه. یانبینی  ده سریالنكاوه
رگرت  ریتانیا وه  به خۆییان له ربه آاتك سه.  سیالن ناسرا  دواتر به ی آه و شونه آانیاندا له  آگه آارآردن له

. ی بۆ سریالنكاڕیان گۆ آه گهڕدا ناوی دو١٩٧٢  ست و له  ده  آۆنترۆی سیاسیان گرته ۆرینهلی سینحالی ز گه
آانیان   تامیله تیه مایه  آه م جۆره سمیش بۆ بوزیزم، به هڕی بۆ سینحالیس و ئاینی ڕسمیشیان گۆ هڕزمانی 
ی  نه شه نجامدرا تا گرژی و ئاۆزی ته ئهآان  دژی تامیله واردنی زیاتر له شدا آاری هه وه دوای ئه به. گیرآرد گۆشه
،  (TULF) زگاریخوازی تامیلڕآگرتوی  ی یه ره ها به روه و هه  LTTEدانی رهه ی خۆشكرد بۆ سه گهڕآردو 

  .ستھنا ده آاندا آورسی به  تامیله موو ناوچه هه دا له١٩٧٧آانی  بژاردنه  هه  له آه
  وه  تامیلیانه و آركاره وامبون ، پشتگیرییان له رده هزدا به ربازی به نانی هزكی سه وه  پكه آان له پنگه
آانی  زیانه  ببه  ئابورییه می چاآكارییه رده  سه ر بوون و له نج بوه هڕ  وه نی ئابورییه الیه  خۆیان له هنجا آه ده هه

رتی  به وهڕ ك به یه  ژماره  لهپشتگیری زیاتریش. ریكرابوون رانی ژیان ببه  گوزه  آاندا له١٩٧٠سانی 
  .آردن آیانده چهآردو پ شق پده یان مه LTTE  هات آه  ده وه هیندییه



 

نھا  ك ته وان نه  ئه  خۆرئاوا آه آرا له  دابینده وه آانیانه  چاالآی ئاواره آی له ره آی سه یه شوه پشتگیری مای به
ندن و آاری نایاسایی  سه رانه گای سهڕ كو له  به وه آرده ن آۆده داهاتیا وه گای چاالآی بازرگانی یاساییهڕ له

  زۆرییش له ت، بهرخ بك نی نوێ و هاوچه مه قه ك و ته توانی چه LTTE  وه و داهاتانه هۆی ئه به.  وه شه دیكه
ی بۆ  وه قینه ی ته ك و ماده كی زۆر چهآانی ناوخۆی وتیش ب چاالآییه.  وه تی جارانه آتی سۆڤیه آانی یه وته

   واناسراون آه و یاخیانه ئه. گرتن ردا ده سه ستیان به  ده وه آانی ئاسایشه ر هزه المار بۆسه  په  له آردن آه دابینده
  .بت ریتیشیان هه ی نه ها تۆپخانه روه ك هاوژو هه  ئاسمان و موشه وی به آی زه موشه
   نیمچه  له دایك بووه آدا له یه  شارۆچكه دا له١٩٥٤   له ، آه ابھاآارانهآانی تامیل ڤلوپیالی پر ی پنگه رآرده سه
ها  روه ی، هه آه له سه  بۆ مه رخان آردووه واوی خۆی ته ته و به گیره تا بیت گۆشه آی هه آابرایه. ی جافنا گهڕدو
ر آوژرانی قایمقامی  رانبه  به پرسراوه ل  آه ش تاوانبارآراوه وه و به ترسه و نه زه ربه یی و جه زه ن زۆر ببه ده

ردا  ماوه نوسیدا خۆی نیشانی جه ۆژنامهڕآی  یه  آۆنگره مجار له آه دا بۆ یه٢٠٠٢هاری   به له. دا١٩٧٥  جافنا له
  .تی سریالنكادا ڵ حكومه گه و دانوستانی ئاشتی له ره نگاوك به ك هه وه

آی  یه شوه به. یین زه ترس و ببه  نه  آه هایه  ناووناوبانگیان وهیان، آه رآرده ك سه روه آانی تامیل، هه یاخییه
و  یان قورس و گشتگیره آه ربازییه  سه شقه ، مه وه  ژن و منایشه بت، به سك ده  آه١٠٠٠٠یان  آی ژماره مه هڕ هه

ر پویست بكات خۆیان  گه ئه  ر نرخك بت، وه هه  به وه سته ده ن به ده  خۆیان نه آرت آه وان دهڕ وایشیان لچاوه
 بۆ   ئایدیۆلۆژییه رخانكردنه م خۆته ئه.  موویان پیانه  هه  آه وه پسولی سیانیده و آه آارهنانی ئه هۆی به بكوژن به

  ن به  پیاوو ژن خۆیان بكه ی آه وه  هۆی ئه ته آانیان و بووه الماره  بۆ شوازی په وه ته خۆآوشتن گوزراویشه
آانی جیھاندا   تیرۆریستییه موو گروپه ناو هه له LTTE .نجامدانی آاری تیرۆریستیدا پناوی ئه لهبۆمبی مرۆیی 

  له LTTE  الماری خۆآوژیدا، آه ك په  یه له. دا المارانه  په م جۆره نجامدانی ئه  ئه  له یه خراپترین ناووناوبانگی هه
. س آوژران  آه  سریالنكادا، شازده آان له  شونی بوزییهر پیرۆزترین نجامیدا بۆ سه  آاندی ئه  دا له١٩٩٨سای 

 ٩١ندیدا ،   بانكی ناوه  خۆیكرد به وه ژآراوهآی مین  لۆرییه  به وه ره قنه سكی خۆته دا آه١٩٩٦  ها له روه هه
  .سیشی بریندارآرد  آه١٤٠٠سی آوشت و  آه

گروپك گوندنشینی . ش تاوانبارآراون ساتی دیكه گهر نجامدانی مه  ئه آان به  آاری خۆآوژی، پنگه  له بجگه
 ها روه هه. آران پارچه یاندا پارچه به ره الماركی پش به  په دا له١٩٩٩ دوادوای  ، له وه  ژن و منایشه سینحالیس، به

LTTE پرسراویشهزانن ی خۆیانی ده" نیشتمان "  به ی آه یه و ناوچه  جافنا، ئه ژادی له  پاآسازی نه  له ل. 
LTTE وه روه ههپرسراون به ها تكوژی له رانبه گالون، یان لك آوژرانی  رزدا وه  ئاستی زۆر به ر، آرداری غاف

   .دا١٩٩٣  رۆآی سریالنكا پریماداسا له داو سه١٩٩١  اجیف گاندی لهڕزیرانی هیندستان  ك وه ره سه
م  وك بۆ دانوستانی ئاشتی درا، به ند هه نگادا چهرۆك آوماراتو می سه رده سه  آاندا و له١٩٩٠تای  ره سه له

ر دوای  آسه یه.  وه گیرسایه  ههڕ ر زوو شه یداو هه وای بمتمانه ش و هه  آه وت له آیان آه زویی په گفتوگۆآان به
 آی نوێ بۆ ئاشتی  دا، هیوایه٢٠٠١ری   ئۆآتۆبه ی آوماراتونگا له آه ته ی حكومه وه آارآشانه ست له ده
پناوی   بوو له وه سته ده آی به یه اسپاردهڕ  اماسینگهانی ویكڕتی  رآردایه  سه ی نوێ به آابینه. دا ریھه سه

دوای .   آۆیانداوه وانی دیكه  ئه دا آه و شونه آانی له وه یاندنی هه وتن گه رآه  سه ر به سه ئاشتیداو سوربوو له
ی بۆ گفتوگۆو رب ندی خۆی ده زامه هڕر  آسه ت یه یاند، حكومه اگهڕی  نه آالیه ستی یه ئاگربه LTTE  ی آه وه ئه

. ردووالدا مۆرآرا نوان هه  له ك آه یه وتنامه ككهڕپی  یی به میشه  هه دا آرا به٢٠٠٢ شوباتی  ش له آه سته ئاگربه
ردار  ستبه آانی خۆیان ده یه داواآاری ردوالش زیاتر له وام بوون و هه رده  به٢٠٠٢درژایی سای  گفتوگۆآان به

تیش  خۆو حكومه ربه تی سه وه ی خۆی بوو بۆ ده رداری داواآه ستبه ده LTTE .آرد  دهڕبوون و دیلیان ئاوگۆ ده
آاتی گفتوگۆی ئاشتیدا   دا، له٢٠٠٢می  آه  آانونی یه له. گرت  هه آه  یاخییه كخراوهڕر  سه آردنی له غه ده یاسای قه

و  بت له واییدا هاوپشك بن و تامیل ده هرمان  فه بت له ردوال ده  هه وتن آه ككهڕ  وه ر ئه سه هرویج، ل  نه له
  .بت ن ئۆتۆنۆمییان هه  زۆرینه تدا آه ی باآورو خۆرهه ناوچانه

 



 

 
 (JRA) سوپای سوری یابانی

ی سوپای سور، یان  وه كھات، بزوتنهی آۆمۆنیستی یابانی پ ه  آۆمه  له وه شكی جیابوه ك به دا وه١٩٧٠سای  له
 گروپی تیرۆریستیی  ، تاآه  ناسراوه وه شه و ناوه آو به روه هه (AIIB) ئیمپریالیستی- تی دژه وه تیپی نوده

 وا  ناآات، وهڕ نك تپه رزه  ده آانی له ندامه ی ئه ، ژماره دا بچوآه واره  قه  له م گروپه ئه.  تی یابانییه وه نوده
یان   ئاسیاش بنكه م له ، به تی سوریادایه سه ژر ده  له ی لوبناندا جگیربن آه و ناوچانه  له آرت آه ینی دهپشب
 ك كخراوی وهڕجیاتی  الماریان له ها په نده م آاتك چه ه  قه دایه" تی وه نوده"ك   خۆیان وه م گروپه ئه.  یه هه

PLO ی چهی آانی زۆربه ندامه ئه. نجامدا ئهندآارانی باه پ بوون آه ان خونی هآانی پالنی  آییه ره سه  شو
  . یان گرتووه رچاوه  سه وه استهڕ تی ناوه  خۆرهه  له وتبون آه تیرۆریزم آه

  نزین و خۆپیشاندانی الواز، آه آارهنانی بۆمبی به ك به یدان وه  مه  هاته وه آی هواشه تایه ره  سه  به آه كخراوهڕ
و  خۆگره  له خنه هڕبت،   نه ر شتكی دیكه گه  ،ئه م گروپه ئه. آران رده سه  چاره وه ن پۆلیسی یابانییه الیه ی له ۆربهز
. نڕ په دا تده ره مه یرو سه رگرتنی سه ی پاوتن و وه  پرۆسه  و به وه بنه وی سزای توند دهڕ وبهڕآانی  ندامه ئه
س پكھاتبون   نۆ آه  له آه JRA ویدا آاتك تاقمكیڕدا ١٩٧٠ی ئازاری ٢٦  فاندنیان لهڕ  ۆآهم آاری ف آه یه

 ١٣٠  یان له شه هڕ ستی هه و نارنجۆآی ده مانچه  ده  داو به٧٢٧آی بۆینگ  یه ۆآهر ف سه آۆنترۆیانكرد به
آان ئازادآران  وێ بارمته ا، لهی هن آه شته گه  آۆریای باآور آۆتایی به نجامدا له  ئه  له آه ۆآهف. ی آرد آه رنشینه سه

اآشا ڕالی خۆیدا  شی به به رنجی جۆرج حه  سه م آاره ئه. خشرا ری سیاسیان پبه نابه یش په JRA ی آه و تاقمه
ندی و پشتگیری  یوه ند داوكی په زراندنی چه  بۆ دامه وه آه  گروپه  به ندی آردووه یوه ن، په ك ده ویش، وه و ئه
ندك   هه  آه ون و ئاشكرایهڕ  وه رچۆنك بووبت، ئه  هه آه آردنه ندی پوه یوه په.  دوورتی  خۆرهه له

دوا،  وه م له آی آه یه ماوه.  دا پكھناوه PFLP ڵ گه آی له یمانتییه هاوپه JRA و  سازآراوه وارگه گاو ههڕجگاو
شقكردن  رقای مه  لوبنان سه  له وه دا بینییه PLO آانی شقكردنه  ئۆردوگا مه آان خۆیان له  یابانییه ندك له هه

آانی،  ندامه ی ئه ی زۆربه وه شقپكردنه  مه ر دوباره سه  له وه ختیكرده جه JRA ی دوو سای داهاتودا ماوه له. بوون
  رانه هین و سگای بانكبڕ نان بوون له وه رقای داهات پكه  سه وه  یابان مابونه  له ی آه وانه آاتكدا ئه له
ی  شوه.  رآرده  سه  ژنك و فوساآۆ شیگنۆبو بوو به را بهڕش گۆ آه تی گروپه رآردایه ها سه روه هه.  وه ندنه سه

آاندا یان الوازو سست  رمانه جھنانی فه  به آرد له رپچیان ده  سه ی آه وانه  بوو و ئه ییانه زه آۆنترۆكردنی ببه
  مارا آه  هه وه ر ئه سه  له رده دا په JRA ندامكی ڵ ئه گه ی پۆلیس له وه تی لكۆینهآا له. دران دار ده دیاربوون له

ی  آوماك الشه. آانی نزیك مایباشی  چیا بنده شاردراون له م قوكراودا حه ی آهڕ گۆ  له ك الشه یه ژماره
چاڵ  به ر زینده ندكیشیان هه  هه درابون و نجه شكه یان ئه ئاشكراآرد، زۆربه JRA ندامی پشوی  ئه چوارده
ش  به جۆرج حه PFLP ی رآرده ی خۆی بۆ سه واوی آات و ووزه  شیگنۆبو ته یانوت آه ده. آرابون

 . یال خالید بوه ت و نزیكی له آی تایبه یهڕمانكاتیشدا هاو هه و له رخانكردوه ته
  وێ هه  له وت، آه  شیگنۆبو آه  چاویان بهۆماڕ  ندامی سوپای سوری یابانی له دا س ئه١٩٧٢ی ئایاری ٣٠  له
یز و ڕآی  ، چه آه وه ونكردنهڕر دوای  آسه یه. یاندن اگهری پ م تۆقنه آانی پالنكی ئاسان به آییه ره سه

آانیاندا  آه نو جانتاو شتومه  له وانه بت ئه  ده نومای آردن آهڕ خرایی  ستیان و به  ده نارنجۆآی دایه
و  ره نسی بوون به هڕ وایی فه آی هی هه یه ۆآه سواری ف آه و س پیاوه مان شه ر هه  هه وه دوای ئه.  وه بشارنه

  وه رگرتنه هۆی جانتا وه. بیب لئه  ته ی لۆد له گه ف یشتنه آاتی خۆیدا گه واوآرد و له یان ته آه شته گه. بیب لئه ته
ندی  ناوه له.  وه  نیشتبونه ین بوو آه آكیان به ند خوله ی چه نھا ماوه ته  ۆآهك ف یه  ژماره ك چونكه  خه بوو لهپ
ك  و چه وه رگرته رسكیان جانتاآانیان وه وانیانكرد تا ههڕ  چاوه آه دا، س تیرۆریسته تیه شاماتی مرۆڤایه م حه ئه

  ژیان لهست رم ناپارزم دهلم آو  شه ستان و به اوهڕرسكیان   هه وه دوای ئه. رهنا آانیان ده و نارنجۆآه
ی  وه سی بتاوانیان آوشت، پش ئه  آه٢٦. دا ك نارنجۆآیان هه یه شدا ژماره وه دوای ئه  آرد و به آه باخییه ه قه
  وه آانی خۆیه  نارنجۆآه آك له هۆی یه آكی تریشیان به آی خۆی بكوژت و یه یهڕ هاو ه  هه آكیان به یه



 

 و PFLP ندی نوان یوه ر په سه  له وه ختیكرده  جه وه وه نجامی لكۆینه ئه یشیان گیراو لهم سھه. بكوژرت
JRA. 

. ی جیھانی ئازادیشی تۆقاند كو زۆربه آانی ترساند به نھا ئیسرائیلیه ك ته  نه  تیرۆریستیه م آاره ئه
ش،  به داد و جۆرج حه دیع حه تی نوان وه  هۆی تكچونی دۆستایه  بوه هز بوو آه  به نده وه ی ئه آه وه آاردانه

ش،  خنانه هڕو  رباری ئه سه. آان ستینیه له ی هاوسۆزیشدا بۆ فه ادهڕ   له وره زینكی گه  هۆی دابه ها بوه روه هه
JRA ڵ گه ر آارآردن له سه وام بوو له رده به PFLP نجامدانی ف بۆ ئهفاندنی زیاتر و آاری تیرۆریستی ڕ  ۆآه

 .تر
   له آه ۆآهف.  وه رنشینه  سه١٤٦  وایی یابانی بوو به ی هی هه DC8 آی یه ۆآهفاندنی فڕ  وداوانهڕو  ك لهآ یه

جھشتنی بۆمبای  آی آورت دوای به یه ماوه. دا آی ده  بۆمبای پشویه م له ی، بهف  بۆ تۆآیۆ ده وه پاریسه
. تالدش بف نگه ی به آكه و ده ره یان ناچارآرد به آه وانه ۆآهداو ف آه ۆآهر ف سه ستیانگرت به آان ده تیرۆریسته

 ئازادآردنی نۆ  آانیان بریتیبوون له داواآارییه.  وه  بوآرانه وه ر دوای نیشتنه آسه آان یه داواآاری تیرۆریسته
  مووی به بت هه م ده  بهش ملیۆن دۆالر، ی شه آانی یاباندا بوون و بارمته ندیخانه  به دا له وآاته  له تیرۆریست آه

  . دۆالری بت١٠٠) ی گه(ی   پارچه
آانی پشودا  ساته رگه  مه ن و له" رچ سه" آان  ره فنهڕ  ندك له  هه ی آه وه ترسی ئه تی یابانی له حكومه

نی، س جكرد  جبه ستیاندایه ختی آاتك ده دبه بۆبه. آان شلكرد ، ملی بۆ داواآارییه شداریانكردووه به
  بوایه آان ده  داواآارییه وه و هۆیه ۆن، بهبوون ب ازی نهڕآانی یاباندا بوون  ندیخانه  به  له ی آه وانه تیرۆریست له

  وه ی دیاریكراویان درژآرده یان قبوكرد و ماوه وه آان ئه ره فنهڕنجامدا   ئه له.  ج بكرانایه ناچی جبه  نیوه به
آان بۆ  و هنانی زیندانییه آه ی پاره وه  بت بۆ آۆآردنه وه سته ده ی یابانی آاتی زیاتری بهت  حكومه ی آه وه بۆئه
ی   پارچه ش ملیۆن دۆالریان آردبوو به آان داوای شه ره فنهڕ: دا ریھه آی تر سه یه دا آشه م قۆناغه له.  آكه ده

  .  بھنرایه مریكاوه  ئه  له بوایه وو، چوار ملیۆن دۆالر دهب ده واو نه یابان ته  له  آاژه  پاره هم ب م ئه  ی به١٠٠
ی  ۆآهك ف ند هۆیه ر چه به ، له آكه  ده یشتنه  گه آه ی بارمته  و پاره آه  زیندانییه ش تیرۆریسته آۆتایدا شه له
وایی  ارشای ههدا جگری م م قۆناغه له. ستان  بوو بۆ هه رچون بزوت و ئاماده گای دهڕو  ره به DC8 فنراویڕ
گای ڕ   آه وه آانی ئاگرآوژاندنه ره نكه  جب و ته رمانیدا به ستۆدا بوو فه ئه آانی له  دانوستانه الدش آه نگه به
  آه ۆآهآرد، ف آان ده  ئۆتۆمۆبله یان له قه  ته وه آه ۆآه ف آان له ره فنهڕ  شدا آه وه ڵ ئه گه له.  بگرن آه ستانه  هه ۆآهف

آیان  یه ه وان مامه  ئه آانی ووت آه ره فنهڕ   به آه الدشیه نگه  به  ناوبژیوانه وه دوای ئه. ستت ابوهڕرا ناچارآ
وت آۆتای   زیاتر چیتان ده وه ئیتر له "  یشتووه  گه آه  بارمته آان و پاره تا زیندانیه وه و ئستاش ئه ستپكردوه ده

 بۆ شونی  وه ایهیان گ آه ۆآهازیبوون و فڕآان  ره فنهڕ   آه یه وه  ئه نهماڕرسو  جگای سه ی آه وه ئه". پبھنن
  .ستانی پشوی اوهڕ

   بۆ دنیابون له وه گیراویان هشته  بارمته ك به یه آان ژماره ره فنهڕم  نجامدرا، به  ئه آه هڕآرداری ئاوگۆ
  وه یت بنیشنه  آوه بوون ناچاربوون له گاوهڕ به آه. ینان فی آه زانراوه  نه و شونه ره تی خۆیان آاتك به المه سه

  وه نهڕآان بگۆ  گیراوه بارمته  به نی به مه  سوته ازیبوون آهڕ  وه نھا به آان ته یتیه نی زیاتر، آوه مه رگرتنی سوته بۆ وه
ر  سه فنراو لهڕی DC8 ردا هی ئۆآتۆب٣  له. آان ئازاد بوون  گلدراوه  بارمته سی تریش له وت آه  حه مجۆره و به

تدارانی  سه ده. یان ئازادآرد آه ۆآهی ف سته آان و ده ی بارمته آان پاشماوه ره فنهڕو  وه زائیر نیشته خاآی جه
تا ئستاش هیچ   هه وه وآاته  له- آی نھنی برد و جگایه ره آانیان به  ئازادآراوه و گیراوه آه ره فنهڕزائیری پنج  جه
  . بیستراوه یان نه رهربا ده
 آۆتایی  آه ۆآهی ف سته آان و ده رنشینه تری سه  آیلۆمه٦٠٠٠ۆژو ڕش  رهاتی تاڵ و دژواری شه سه  به مجۆره به

ت  تدا حكومه هڕ بنه له "  یاند آه اگهڕمانی  رله  په زیرانی یابان به ك وه ره ز تاآیو فوآودا سهڕ  تۆآیۆ به له. پھات
." سدا  آه١٤٠  پناوی پاراستنی ژیانی زیاتر له آان له ره فنهڕآانی   بۆ داوا نایاساییهیاریدا مل بداتب
 و  است بووهڕ ستراتیجكی  لمندرا آه آان سه چكردن بۆ داوای تیرۆریسته ، ملكه آه رجه لومه رچاوگرتنی هه به له به



 

   تاآه وه چت ئه ین، پده زه تا بیت ببه  هه ان آهلماندبوی ابوردودا سهڕ   سوپای سوری یابانی له ش آه وه رئه به له
  .آان گا بووبت بۆ پاراستنی ژیانی بارمتهڕ
  بون، له  نه و جۆره  به آه كخراوهڕی  آانی دیكه ندامه ، بگومان ئه وه یی مایه ره  به شیگنۆبو به JRA ی رآرده سه

 آانی ندامه  ئه آك له دا یو آیكومورا، یه١٩٨٨ نیسانی   له. ستگیرآراوه سیان لده شت آه  هه وه  ه١٩٩٦سای 
JRA یهڕ شا ، له رسیدا ده آی تایبهبوو وادیاربوو آه وه قینه ی ته و ماده ئه. ستگیرآرا تی نیو جبۆ  خشه  نه ی پ 

ی  و تاوانانه یكومورا ئهآ.   ناپلس دا له USO آی یه ی یانه وه قاندنه ڵ ته گه  هاوآات بت له نت آه المارك داده په
ئكیتا . آان آگرتوه  یه  وته بات له رده سه رمانكی دورودرژی زیندان به ی فه و ئستا ماوه وه ردا ساخبوه سه به

ش  وه ر دوای ئه ستگیرآراو و هه ۆمانیا دهڕ  دا له١٩٩٥ ئازاری  ، لهJRA اوانیڕسو  هه  له آكی دیكه یوآیكۆ یه
 . بۆ یابان وه سنورداشكرایه

 
  ڕاستی بای ئاووم

  ت بگرته سه  یابان ده  له  آه یه وه ی ئه آه ئامانجه.   یابانه ی له آه و بنكه كی ئاینییهڕ استی بای ئاووم بیروباوهڕ
 -   ئاووم شینریكیۆش ناسراوه ها به روه  هه هڕ م بیروباوه ئه. موو جیھان داگیربكات ش هه وه ست و دوای ئه ده
خشت،  به ده" ردوندا  گه آانی ورانكردن و دروستكردن له هزه" و واتای  آی سانسكریتیه یه ووم ووشهئا
 سای  هارا له ی شۆآۆ ئاسه آه ره زرنه دامه.  وه گرته ده" استی باڕرمایشی  فه" ها شینریكیۆش واتای  روه هه

هارا  ئاسه. ی باشور ی آیوشوی ناوچه گهڕ دو  له دایك بوه  له وه" چیزیو ماتسومۆتۆ" ناوی  دا به١٩٥٥
تی  ی تایبه وه یتوانی تاقیكردنه دا چوو بۆ تۆآیۆ، نه١٩٧٧   له م آه آی ئاسایی خوندبوی، به یه شوه به
  ندی آرد به یوه  ئاین، په  خوی دایه وه هۆی نائومدبونیه ك به یه ادهڕتا. توتویی بب رآه سه رگیرانی زانكۆ به وه
ك   خه دا به  ی خراپی ده٢٠ آارما  له وه ئاگۆنشو ئامۆژگاری پاآبونه.  ناوی ئاگۆنشو بوو  آه آی نووه یه استهئار
 ئازارآشانی بۆ زیادآرد بۆ  ها شوه نده ی و چهڕی گۆ هڕ م باوه هارا ئه ئاسه.  وه وه انهڕگای بۆپاڕ  له

  ویكردهڕنیا  ته دا آاتك به١٩٨٧  له. ی ئاوومڕ  بیرروباوهی  بنچینه ش بووه مه ش و مشك؛ ئه ی له وه پاآژآردنه
 .وتوانی زیاتر ی شونكه وه  آۆآردنه ستی آرد به ی و دهڕچیاآانی هیماالیا، ناوی خۆی گۆ

آو  ش وه وانه له. نڕ ختی پاوتندا تبپه سمی زۆر سه هڕوڕ   به  ناچارآراون آه  نویانه وتوه و شونكه زۆر له
ت  نانه رجی دژوارو ته لومه ڵ هه گه یان له وه وآردنهڕ وبهڕی آونداو   پله ناو ئاوی نزیك له آان له ندامه دانانی ئه

ند ساكدا وون  ی چه ماوه آانی ئاووم له ندامه می ئه آی زۆر آه یه ژماره. شیشیاندا آانی له ندامه تككردنی ئه ئه
آرت بۆ  وده هی  ئستا په ی آه بازهڕو  ئه. ناوبرابن  له آهآرت  ش وا پشبینی ده وانه ی ئه بوون و زۆربه

 زوویی   به ی پاوتنانهڕم آۆ وای ئه هه.  آوژی بدادگایكردنه شه هڕ" وتو آه رنه سه"ندامكی  داردانی ئه له
 تسوتسومی  وه یزی ئاوومهڕ  آانیان چوبونه  مناه ك خزانی تۆقیو آه یه دا ژماره١٩٨٩ ئایاری  و له وه بوبوه

م  نومایی ئهڕم  آه یه.  وه  بكۆته  ئاینییه هڕ و بیروباوه آرگرت تا له ری یۆآۆهامایان به ساآامۆتۆی پارزه
جیان  وتوانی ئاووم ناچارآرابوون جبه  شونكه  بوو آه رجانه و مه لماندنی ئه  ئاشكراآردن و سه ره پارزه
.  وه  پشه رچی زیاتری دایكوباوآان هاتنه آی هه یه ، ژماره وه نگیدایه آاندا ده هوا  هه  له م باسه آاتك ئه. ن بكه
آردنی   پیاده  به  آه وه تكرده هڕی  و تاوانانه موو ئه و بزار بوو و هه هڕ زۆر تو وانه م لكۆینه  به آه  ئاینیه تاقمه

  وه ی و مناكه آه  خۆی و ژنه  به آه ره  پارزه وه  ئهآی آورت دوای یه ماوه. پایان و نائاسایی درابوه ندانهڕآاری د
ئارادا  ك له یه گه ، هیچ به وه دا دۆزییه و شونه آی ئاوومیان له  پۆلیس همایه شدا آه وه ئه گه له. روشون بوو بسه
ری  مبه  سپته دوا، له وه  لهش ساڵ شه.  وه ستته  ببه وه  پكه آه روشونكردنه و بسه  ئاینییه و تاقمه  ئه بوو آه نه

  . وه آاندا دۆزرانه سته ده  دووره  شاخاوییه  ناوچه رسكیان له ی هه دا، الشه١٩٩٥
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  .و. دایژۆِر  پاشهیآان انهی ژ  لهت دیر سه به  آهی وداوانهِو ر ر ئه سه  لهتب  دهیر هگی آارداویآان انهیژ



 

 پاوراوی بۆ ٢٥استی با ڕ آاتك پارتی  وه تیشه یدانی سیاسه  نو مه استی بای ئاووم پی نایهڕ
ند  وانبوون چهڕ  چاوه شدا آه وه ئه گه له. یشانكردستن  ده١٩٩٠مانی یابانی سای  لهڕ آانی په بژاردنه هه

  تاقمه ری به شمه  قه ش وایكرد آه مه ئه. هنا ست نه ده وتنی به رآه ستبھنن، هیچ پاوراوكیان سه ده ك به آورسییه
گیرآردنی   گۆشه د بهستیانكر  ده آه ریشدا گروپه رانبه به له.  باو بوو به"  ئاووم آردن به گاته" بكرت و  آه ئاینییه

  ستیاندایه  ده وجۆره ویداو بهڕانكاری ڕشدا گۆ آه  ئاینییه  ئایدیۆلۆژیای تاقمه له. آانیشیان خۆیان و چاالآیه
  .ڵ آۆمه ی به وه ندنه سه آانی تۆه وشونهڕچاوآردنی  هڕ

  وه آی زۆر له یه  ژماره ن آه آه م واباسده س بت، به  آه٢٠٠٠یان   ژماره  ئاینییه و تاقمه  ئه آرت آه  ده نده زه وا مه
  آه تاقمه. وسیاڕ  زانراو له آی نه یه نوانیشیاندا ژماره ری جیھانداو له رتاسه سه بت له ریان هه زیاتر پشتگیریكه

هنن  دهآار ایی بهڕستی آاری خۆ  بۆ دابینكردنی ده وانه ی ئه ، زۆربه وه دۆزنه ئاسانی پاوراوانی نوێ ده زۆر به
هنت؛  رده به آانی خۆی وه  زۆری داهاته ره ی هه ئاووم خۆی زۆربه. آانیاندا خشه  قازانجبه  بازرگانییه  آاروباره له
ی دواییان  مه ئه. آرت  دابینده وه آانه ریه  آۆمپیوته رنامه آانی و بازرگانی به ندامه آی ئه  آۆمه زۆری له ش به مه ئه
رآكرانی  ی آبه ی زۆربهڕتی بۆ  توانیویه  چونكه تیانه رامه ی ده رچاوه خشترین سه زانجبهآی گشتی قا یه شوه به

    . وه رزانتره ی هه رنامه مھنانی به رهه گای بهڕ  له وه بداته
  وه ۆلۆژییهزی بای گه هڕها  نده هۆی چه توانا به خشانی زۆر به ودا خۆبه  له  آه یه ی نھنی هه  تاقیگه آه  ئاینییه تاقمه

ریانخست   ده وانه م تاقیكردنه آاتك ئه. مھنانی هۆآاری آۆآوژدا رهه پناوی به آرت له رده سه یان له وه تاقیكردنه
ت  آی تایبه یه شوه نوانیاندا به  له مار آه مھنانی گازی ده رهه  به ویانكردهڕ  آه رنین، تاقمه  آاریگه م ماددانه  ئه آه

دا ١٩٩٤ هاوینی  آارهاتبوو له  گازی سارینی تدا به مومژاوی آه ساتی ته ها آاره نده چه. رچو  دهر سارین آاریگه
  له.  وه آرده مھنانی خۆی بۆ گازی سارین تاقیده رهه  به  ئاینییه و تاقمه ویدا آاتك ئهڕری یاباندا  رتاسه سه له

آی دادگایان  ندامانی داوایه  ئه ر آه رد دژی س دادوهرآ الماركی ده رمانی په هارا فه دا ئاسه١٩٩٤یرانی  حوزه
آرابون  ك ئاماده یه شوه فرگر به دوو لۆری به.  گازی سارین بوو ش به آه الماره ی په  شوه-و دژی ئه هنا له پكده
 زامدارآردنی   له رهالما م په ئه. ژن ب آه ندی یاباندا گازه فوآاهی ناوه-ی آیتا ناوچه ینیاندا بهڕ ڵ تپه گه  له آه

ی  ی گازه و آشه  ئه آه وانكی ناوچه  باخه مجار وایانزانی آه آه یه. ستھنا ده وتنی به رآه آاندا سه ره دادوه
  وه ره سه سكردیان به دانی ده ناسه ندامی ئاووم بینراون هۆآاری هه ك ئه یه  ژماره واھات آه تا هه  هه دروستكردووه

 ژاراوی بوو  و گازه  به یه و ناوچه موو ئه هه.  وه  بوبۆته ی لوه آه  گازه  آه وه ره  ده ایانكردۆتهڕ  وه و بینایه و له بووه
  . آه  ئاینییه ندامی تاقمه ها ئه نده ستگیرآرانی چه  هۆی ده ش بووه وداوهڕم  ئه
آانی ئاووم گازی  ندامه ك ئهدا بوو آات١٩٩٥ی ئازاری ٢٠  ی ئاووم له وره الماری تیرۆریستی گه م په آه یه
  رانه شتكه و گه  دژی ئه آه الماره په.  وه ردایه كی بئاگای تۆآیۆدا به ر خه سه یان به وه ماری دروستكراوی ماه ده

ك  یه شوه یان به آه  گازه و تاقمه آانی ئه ندامه ودا ئه هنن و له آارده مینی تۆآیۆ به ری ژرزه فه نه مه  شه بوو آه
الماری پنج  وان په ندامی ئه  ئه آی گشتی ده یه شوه به. ر بكات فه نه مه ها شه نده چه  آار له  آه وه ردایه به
و  وه دا شاردبوه نو آیسه یان له آه وان سارینه ئه. یانیدا ی به اآهڕ اآهڕباخی و  ره  قه ره  آاتی هه ریاندا له فه نه مه شه
آان  ره فه نه مه ریك بووبوو شه  خه آه ندامانی تاقمه  ئه آان آاتك آونكرابون آه آیسه.  وه  پچابویانه ۆژنامهڕ  به

الماری  ئاووم په. سك زار آه ش هه س و زامداربوونی شه  آه  هۆی مردنی دوازده  بوه ساته م آاره ئه. جبھن
آی زۆر  یه  هۆی آوژرانی ژماره  بووه ما آهیاآۆها-ی تۆآیۆ آانی ناوچه ره فه نه مه ر شه سه نجامدا له میشی ئه دووه
 گومانیان  دوا پۆلیس، آه وه دوو مانگ له.  س  آه١٠٠٠٠ی   نزیكه یانده آانیشی گه ی زامداره زیاترو ژماره وه له
  .ستگیرآرد هارایان ده  بت، ئاسه وه المارانه و په پشت ئه بوو ئاووم له هه

فاندن و آوشتنی ڕی ئاووم تاوانی  آانی دیكه ندامه هاراو ئه ر، ئاسهما آانی گازی ده ساته  آاره  له بجگه
آانی ئاوومی  ندامه تی دایكوباوآانی ئه رایه  نونه ی آه ره و پارزه پاڵ ، ئه تسوتسومی ساآامۆتۆشیان درابووه

و آوشتنی دادنوسی تۆآیۆ، فاندن ڕتاوانی  ها به روه هه. ناوبران ی له آه له  آۆرپه هڕی و آو آه ڵ ژنه گه آرد و له ده
  .دا تاوانبارآران١٩٩٥ شوباتی  آیۆشی آاریاش له



 

 
   لقاعیده ئه
لك وت،  یی گه وه ته ر ئاسایشی نه وانكراو بۆسهڕ ترسی چاوه ترین مه وره  گه  به  بووه  تیرۆریستییه م گروپه ئه
بونی   هۆی هه به). ٣شی   به وانهب( دا ٢٠٠١ ری مبه ی سپته١١   له آه ساتی دوو بورجه رگه تی دوای مه تایبه به

گرت  ئامز ده موو جیھان له آانی هه وه هڕ توند  ئیسالمییه وه  بزوتنه لقاعیده لك وتدا، ئه  گه  له وه نگرانه و الیه بنكه
ن  وژوربكه ان ژرهآ ریتشكنه خۆرئاواو نه ربه  سه  موسومانه ته  حكومه آات آه آات، داوایانلده و پشتگیرییان ده

 .زانن ختی خۆیانی ده رسه  دوژمنی سه  به ، آه وه نه مبكه مریكا آه آانی ئه آگرتووه  یه تی وته سه  تواناو ده و له
  ر به و سه وه هڕآی توند  ئیسالمییه ، آه زراوه  دامه وه  بن الدنه ن ئوسامه الیه دا له١٩٨٨ سای   له كخراوهڕم  ئه

دا بۆ ١٩٧٩ سای  فغانستان له یدا بۆ ئه آه شته آاتی گه له.  بستانی سعودییه ره ندی عه مه وه خزانكی ده
آانی بینی   موسومانه ره نگاوه آان، جه تیه  سۆڤیه ره ستكاری دژی داگیرآه رهه ی به وه پشتگیریكردنی بزوتنه

ست  وان باده  له وه آنیكییه ی ته باره  له بون آه ا نهی دوژمنكد وه نگاربونه ره ئاستی به بوون و له ك نه چهوپ پۆشته
 بۆ  هزیشدا بوو آه  ژرخانكی به كو له بوو به یدا نه و آارامه  ژماره نھا له آانیان ته ییهڕموآو آه. تربوو

ی  خشه ستی آارو نه ی، ده آه رییه ندی و آاریگه مه وه  ده رگرتن له ك وه  آه به.  آان پویسته ره نگاوه پشتیوانی جه
تی موسومانانی  ی برایه رآرده زامی سه بدو عه ڵ عه گه  له وه فغانستان و،پكه شی هنا بۆ ئه وه دانكردنه ئاوه
گای ڕ ربازگیری له تی بۆ فتوا بۆ جیھاد و سه وه آی نوده یه رنامه كخستنی بهڕ ستیانكرد به ستین، ده له فه
آان  ربازه سه تازه.  وه یه) تگوزاری ی خزمه رمانگه فه -(MAK  مات ده لخه ب ئه آته مه: ێربازگیری نو ی سه رمانگه فه
هاتن و بن الدن آری هاتوچۆی   ده وه زائیر و میسره ن، جه مه ، یه بستانی سعودییه ره ك عه  وتانی وه له
  وه ری جیھانه رتاسه سه له.  شقكردن  مهآانی  دروستكردنی ئاسانكارییه ستی آرد به ها ده روه دا و هه مویانی ده هه

  .ن  بكه و پیاوانه اهنان بهڕریال  ی پارتیزانی و گهڕ آانی شه ر تاآتیكه سه ی له وه ندانیان هنا بۆ ئه تمه تایبه
  وه آانه  خۆرئاواییه ن هزه الیه یدا له آه باته  خه  بن الدن له چت آه ده وه ، زۆر له ییهڕجا ی گاته  مایه مه دا، ئه م آاته له

   به وسیاوهڕن  الیه فغانستانیان له مریكا داگیرآردنی ئه آانی ئه آگرتووه  یه تی وته تایبه ناتۆ و به. تیدرابت یارمه
 بۆ ڕ گه ها ملیۆن دۆالری خسته نده راسیۆنكی چه ئۆپه CIA .دا آه ناوچه زانی بۆ بوونی خۆیان له ك ده یه شه هڕ هه
ش  وه  ناسران، ئه وجۆره ك دوایی به روه آان هه آان، یان موجاهیده آكردنی یاخییه چهو پ  و پۆشتهشقپكردن مه

رگرتنی نوترین  هۆی وه آان به موجاهیده.  وه آانی بن الدنیشی گرتبته  پیاوه ندك له چت هه پده
ت  آانی سۆڤیه نگاری هزه ره ر به ك هه انیان نهنجامدا تو  ئه  له وه ییه ایهاهنان و گوڕشق و  نی، مه مه قه آوته چه

  .یان آردن رانه وبهآی ئاب یه آشه ساڵ داگیرآردن توشی پاشه كو دوای ده  به وه ر ببنه و سوپای داگیرآه
شقپكراوو   ك، چاك مه چهوپ ری درینی پۆشته نگاوه زار جه هه ری ده وروبه دا بن الدن ده آه هڕ آۆتایی شه له
شی   بۆ ژیانی ئاسایی پشویان و نو باوه وه انهڕ ندكیان گه هه. یدا بوو رمانده ژر فه داقابووی لهڕ شه له

 ئاشتی و ئارامی  توانین به و ئستاش ده ج آردووه رشانی خۆمان جبه رآی سه  ئه آانیان، ووتیان ئمه خزانه
آانیان و   بۆ وته وه انهڕ  گه ئیسالمی بووبوون آهوتی  هڕ شتگیری توند نده وه یان ئه ندكی دیكه هه. بژین

  وان به  ئه وخنن آه ب تانه وه و ده ن و ئه كبخهڕخۆیان  ت به  گروپی تیرۆریستی تایبه یاریاندا آه ب شلگیرانه
ی وی نو هڕدانی گروپی توند رهه ردوآیان سه زائیر هه میسرو جه. نان یان داده) عیلمانی" ( ر سكیوه" 

ریان  مپه  له وان به  ئه ی آه وانه ر آوشتن و زامدارآردنی ئه سه  سوربوون له  بینی آه وه خۆیانه ترسناآیان به
 خۆیان  ش آه و وتانه ئه. وی نوێ هڕتكی ئیسالمیی توند وه  ده یشتنیاندا به م گه رده به زانین له ده
آان و   موجاهیده دا بوو، پشوازیان له" ستو  ت به ریعه  شه بهآی پشت  یاسایه" ی  شوه یان له آه تییه رآردایه سه

آانی  اهنانیشی بۆ پیاوهڕو آارو  وه یدا جویه گه  له تی سودان زۆر دۆستانه تایبه به.  بن الدنیش آرد ئوسامه
   .دابینكرد

 بۆ   آه  ئیسالمیانه موو گروپه  ههو رخان بوو بۆ ئه رچه  خاكی وه وه نه زۆرالیه ت له سۆڤیه- فغان ی ئهڕ آۆتایی شه
 MAK زراندنی  دامه زامی هاوپشكی له بدو عه  عه دا بن الدن له١٩٨٨ سای  له. نگاری پكھاتبون ره ستی به به مه



 

و  ئه. پناوی ئیسالمدا ی له آه  پیرۆزه بازهڕ  بدات به  بتوانت درژه پناوی پكھنانی گروپكدا آه  له وه دا جیابوه
  شدا آه وه ئه گه له. ناوبرا  له وه آی ئۆتۆمۆبله یه وه قینه هۆی ته زام به سای داهاتو عه.  لقاعیده ش ناونرا ئه گروپه
 بن الدن   آه یه واجی هه هڕر   هه یه و قسه بوو، ئستاش ئه ش هه سی دیكه ك آه یه ر ژماره  سه مان گومان له هه
سپیون،   چه وه ناوی بن الدنه ك آاری تیرۆریستی به یه  ژماره شدا آه وه ئه گه م له به.  بووبت وه و آاره پشت ئه له
 . وه بوه ر ساخ نه سه ر له ی هه وه چی ئه آه
فغانستان  ی ئهڕ دوای شه. رێ بوو ونده ر به ك سه ه چه هڕ  خۆی به  بوو آه و وته ڵ ئه گه نگی نوی بن الدن له جه
وت  آیكه  په م پالنه رچی ئه گه ئه. وێ ی ئه ته و حكومه دژی ئه پناوی سازدانی ئاشوبكدا له  له ه بۆ سعودی وه ایهڕ گه

آانی  ی چاالآییه  بنكه وه ب پونگانه به.  وه ندرایه ی هاوتتی لسه وانامهرآراو ب ده  وت شاربه و بن الدن له
پناوی دابینكردنی  ، له و آارگه  بۆ دروستكردنی آگهڕ گه ی خسته آه ت و سامانه روه  بۆ سودان، سه وه گواسته

گاوبان و ڕ دروستكردنی   به- هزآرد شی به آه ها ژرخانی ئابوری وته روه هه. آانی وتوه آاردا بۆ شونكه
 بازرگانی آی یه ۆژهآی بیناسازی و پ آانی بانكك و آۆمپانیایه  بازرگانییه شنه چه  فره ندییه وه رژه به. ك یه گهف

  آانی پشو هاندران آه فغانییه  ئه ڤاه شقكردنی زیاتر پكھنراو هه ئۆردوگای مه.  خۆ گرنه  ده و هاورده نارده
م هیچ  ، به وه وداوی تیرۆریستییهڕها  نده  چه آاندا ناوی بن الدن لكندرا به  ه١٩٩٠ سانی  له. سودان نه وبكهڕ
آانی  بۆدانراوه خشه  نه وداوهڕ.  وه آانه وه قینه  ته  آرداره  به وه ستته  بیبه بوو آه ادا نهئار وخۆ له استهڕآی  یه گه به

ها  نده ی چه وه قاندنه یدا بۆ مانال و ته آه ردانه  آاتی سه م له وی دووه وی تیرۆرآردنی پۆپ جۆن په آو هه تر، وه
  .بوون جنه هرگیز جب  هه وه ی ئاسمانه  نیوه مریكی به ی ئه ۆآهف

 وردوخاشبوون آاتك  ستیكرد به  ده  وورده آانی وورده لقاعیده  ئه ی سودان بۆ میوانهڕرموگو میوانداری گه
آانی  مارۆی ئابوری یان شوازه  گه ی آه وه پناوی ئه له. ویكرد مریكا نه آانی ئه ری بۆ فشاره یان سه آه ته حكومه

  و وته وات و ئه ب  بن الدن آرد آه تی سودانی داوای له پت، حكومه سه نهردا  سه تری فشارو ناچارآردنیان به
 بۆ  وه ایهڕ  گه وه آانییه وتووه  شونكه  خۆی و به ستا، به  هه و آاره و به دا ئه١٩٩٦ سای  له. جبھت

 سودان مابوو،  شی لهوتوانی ندی بازرگانی و شونكه وه رژه ك به یه ر ژماره  هشتا هه چونكه. فغانستان ئه
ك  یه ره آو به آی زۆر آۆمپانیای سودانی وه یه  ژماره آرت آه وێ پاراست و واپشبینی ده ری خۆی له آاریگه

 .آانی  چاالآییه ندك له ن بۆ هه وت بكه سوآه هه
دا بن الدن ١٩٩٨ شوباتی  و، له هڕی بۆ جیھانكی ئیسالمی توند هزآردنی دیدگاآه  پش و به پناوی بردنه له
"  آان رسته آان و خاچپه آه دژی جوله ی ئیسالمی جیھانی بۆ آوشتار له ره به "   به تری پكھنا آه كخراوكی چهڕ
   میسرییه  گروپه كخراوهڕو  آانی ئه ندامه ئه.  ناسراوه)  لقتال الیھود و اللیبیین  العالمیه  االسالمیه الجبھه(

. خۆ گرنه وی پاآستانی ده هڕی توندڕ وپه ك گروپی ئه لجیھاد و، آۆمه  و ئه لئیسالمیه  ئه عهما لجه ئه: آان تیرۆریسته
مریكا و  آانی ئه آگرتووه  یه  بۆ ئیسرائیل و وته وه  بگوزته آه هڕ  شه  بوو آه وه  ئه كخراوهڕم  ستی ئه به مه

  و وتانه  ئه  گوایه  آه وه دایه  ده وه ی به راوهكخڕم  بن الدن پاساوی پویستی بوونی ئه. آانی یمانه هاوپه
تانان و  ره  بۆ پاراستنی بده واته آه. مووشونك  هه ی موسومانان له وه وساندنه ر چه رانبه لپرسراون به

 "فتوا"س . رپابكرت و آاولبكرن  به و وتانه دژی ئه  لهڕ  شه ش، پویسته آه هڕ مانكاتدا بیروباوه هه له
جیھاد، "نگی پیرۆز، یان   جه ستدانه آرد بۆ ده آان ده هڕ ن باوه  خاوه موو موسومانه  هه  داوایان له ندرا آه یه اگهڕ
  ."دوژمنانی ئیسالم"دژی  له
تی و  سایه ی آه یان ئاراسته  زۆربه  بت، آه وه الماره واو په آی ته یه پشت زنجیره  بن الدن له دان آه هڕ وباوه له

ربكات  یاندنك ده اگهڕ  مریكای والكرد آه ر ئه مبه ی سپته١١الماری  په. مریكی آراون ربازی ئه ندانی سه هآارم
ری  رتاسه  سه تان له وه ی ده  پشتیوانی زۆربه مریكا به ئه.  لقاعیده  تیرۆریزم و ئه ی جیھان له وه بۆ پاآكردنه

گاآانی  و باره موو بنكه نیازی تكوپكدانی هه فغانستان، به ر ئه  سه ی آرده وتوانه رآه جیھاندا هرشكی سه
ی  ستگیرآردنی زۆربه فغانستان و ده  ئه وا له هرمان تی تالیبانی فه وژورآردنی حكومه ، ژره لقاعیده ئه
  دان آه هڕ هوباو ندك له هه. وتو بوو رآه آی گشتی سه یه شوه ستھنانی دوو ئامانجیاندا به ده  به له. آان رآرده سه



 

ری  ال عومه  مه  نزیك بوون، به وه  زۆر لیه ی آه وانه م ئه ، به وه ته دا فلیقاوه رشییه  فه و بۆردومانه ژر ئه بن الدن له
  ر له وتوانیان هشتا هه  شونكه  زۆر له آرت آه واپشبینی ده. ھاتون ن هه ، ده وه ی تالیبانیشه رآرده سه
مریكاو   بۆ ئه وه نه ی جاركی تر هاشاوببه وه ن بۆ ئهڕ باردا بگه دوای آاتی له  بهدابن و شارگه حه

ن   ئاماده ری جیھاندا آه رتاسه سه  له یه ی هه نگرانكی فره  الیه لقاعیده  ئه ی آه وه چاوآردنی ئه هڕ به. آانی یمانه هاوپه
،  آه كخراوهڕ  ش آه وه چاوآردنی ئه هڕ ها به روه هه تی، وه پیهیانڕ  باوه دا آه وه پناوی ئه  له وه رگه پیر مه بچن به

م  آان، ئه  آۆآوژه آه مھنانی چه رهه  بۆ به ستدایه رده به واوی له بت، زانیاری ته شی نه و توانایه ر ئستا ئه گه ئه
  .رتن مین داده وی زهڕر  كخراوی تیرۆریستی سهڕ ترسناآترین  تا ئستاش به  هه كخراوهڕ
م  م ئه ، به  بن الدن هشتا زیندووه  ئوسامه  آه نراوه یه اگهڕها جار  نده  چه وه فغانستانه ی ئهڕ دوای شه له
دا ٢٠٠٣ شوباتی   له وه دوای ئه.  و بۆچونه استی ئهڕلماندنی  ی زۆر الوازیان پبوو بۆ سه گه  به یاندنانه اگهڕ
 بن الدنی نیشاندا  ون و ئاشكرایی ئوسامهڕ   به گیر بوو آهآان شریتكی ڤیدیۆیان چنگ مریكییه ئه

وازی  آانیدا تۆمارآرابوو، بانگه  فره نگره نو الیه نیازی هاندانی چاالآی له  به  آه و شریته ئه. ت بوو المه ساخوسه
  ."یتان شه"مریكای  ك دژی ئه  چه نه ستبده  ده آان آه  ئیسالمییه وه هڕآرد بۆ توند ده
 

 آانی چیچان  تیرۆریستییه هگروپ
چیچان .  وون نییهڕهیچ آلۆجك  تی به وه زگاری چیچان و تیرۆریزمی نودهڕرانی  نگاوه ندی نوان جه یوه په
زرۆی  و تامه زه ربه لكی جه آان خۆیان گه م چیچانییه وسیای فیدرادا بهڕ نو   له تكی بچوآه وه ده
. ن زگاربكهڕوایی مۆسكۆ  هرمان  فه ی خۆیان له وه نگاون بۆئه درژ جهآی دورو یه خۆیین و ماوه ربه سه
م آاتك ستالین  نگی جیھانی دووه می جه رده  بۆ سه وه نهڕ گه  ده و وته ۆی ئهم ی ئه م آشانه ی ئه یشهڕگو هڕ
 بوو  وه  ئه یه له سه و مه ستالین بۆ ئهمی  وه. و دژی ئه گرن له آان ده نی نازییه لی چیچان الیه  گه دابوو آه هڕ وباوه له
  ش آه وانه ئه. زاریان لمردن ها هه نده وش چه اپچی آازاخستان آرد و لهڕ زۆر  ی به آه ته موو میلله  هه آه
  .آانیان  بۆ ماه وه نهڕ دا توانیان بگه١٩٥٣ سای  نھا دوای مردنی ستالین له  ته وه زیندویی مانه به
  سی هنا له ره ت هه آتی سۆڤییه  یه ی آه وآاته تا ئه  هه وه تی هوربوونه تی سۆڤییه وه ن دژی دهآا زاییه هڕنا

  ش وای له مه وسیا، ئهڕ  یاند له اگهڕخۆیی  ربه و سه وه ی قۆزته آه له رۆآی چیچان هه ر دۆدایڤی سه وهه جه. دا١٩٩١
آان تا ئابی  آه دوای یه ك له  یه هڕ شه. ریان  سه ھنتهوایی ب آدارو هزی هه  هزی چه سن آرد آه رۆك یه سه

تك  مه ی ناووناوبانگی خۆی بۆ هه ستدانی زۆربه ده یكرد دوای له آشه سن پاشه وامبوون، آاتك یه رده  به١٩٩٦
 هۆی زیانی  وبوونه بو انهڕ م شه ئه. گای پدراڕی  آه خۆبونه ربه دا چیچان سه لره.  وتو بووه آه رنه  سه  وادیاره آه
ر  دژی هه هز آردبوو له كیشیان زیاتر به ری وتدا و بیروبۆچونی خه رتاسه سه ی گیانی و مای له وره گه
  .ۆژداڕ پاشه وسیادا لهڕڵ  گه وآردنك له ستتكه ده
وسیای ڕآانی  جییه نا نیشته بی وره ی گه وه قینه دا چوار ته١٩٩٩   له خایاند، چونكه  زۆری نه رزۆآه  له و ئاشتییه ئه
آان   چیچانییه دا یاخیبووه مان ماوه ری هه وروبه  ده ر له هه. س  آه٣٠٠ی   هۆی آوژرانی نزیكه رزاند و بوونه له
. تكی ئیسالمی وه  ئومدی پكھنانی ده آرد، به ده  دژی داگستانی نزیكیان پیاده ربازییان له ردانی سه ستوه ده
ی  وه  بۆ ئه وسیاوهڕرۆآی نوی  ست پوتینی سه ده دا به ی پویست زیاتر بیانویان ده ادهڕ  له وداوانهڕم  ئه

ی  و داگیرآردنه م و ئه ی دووهڕ گیرسانی شه  هۆی هه  بووه  ، آه وه وێ بكاته ی ئه وانه هڕی   سوپاآه جاركی دیكه
   . وامه رده تا ئستاش به  هه دواداهات آه به

ش  الماری دیكه سات و په رگه ك مه یه نجامدانی ژماره ئه ها به روه آان هه  چیچانییه تییه تیرۆریس تاقمه
  آدا له یه خۆشخانه ر نه سه ستیانگرت به آان ده  چیچانییه دا گروپكی یاخییه١٩٩٥یرانی   حوزه له. تاوانبارآراون

زگارآردنی ڕوی  آان دوو هه وسهڕ. گرت بارمته سیان به  آه٢٠٠٠وسیا و ڕی بودیۆنۆڤسكی باشوری  شارۆچكه
  تدا آه المه آی سه رویه ی ده وه ر آردنه رانبه به آان ئازادآران له گیراوه بارمته آۆتاییدا به م له وتویاندا به آه رنه سه
  رهآان دوبا  چیچانییه دا یاخییه١٩٩٦می   آانونی دووه له. بن و چیاآان هه ره آان بتوانن به  یاخییه ووه له



 

یان بۆردومان آرد  و گونده وسیا ئهڕآانی  ۆآهف.  داگستان  له مجاره آدا، ئه یه خۆشخانه ر نه سه  به وه ستیانگرته ده
سی بتاوان  لك آه ۆژ بۆردوماندا گهڕی چوار ماوه له. خسیرآرابوو گیراوی تدا یه بارمته د به  سه  زیاتر له آه

  فاند آهڕكی تورآییان ڕآان پاپۆ  چیچانییه آداره دا چه١٩٩٦می  ی دووه آانون ر له هه. ستدا ده گیانیان له
  .گرت  بارمته شیان به آه هڕی پاپۆ سته ی و ده آه رنشینه  سه١٦٥ر  بوو، هه  هه وسیاوهڕ  ندی به یوه په
وبن بۆ غافكوژآردنی  بو وه انكهپشت پالنگ  له  تاوانبارآران آه وه آان به  چیچانییه آداره ش نوتر چه وانه له
   له ی آه و بۆمبه ها گوناهباریش آران بۆ ئه روه هه. ربایجان  ئازه  دا له٢٠٠١می   آانونی دووه رۆك پۆتین له سه

سیان   آه١٧  س آه  آه٤١هۆی آوژرانی  و بووه وه قییه  آاسپییسك ته ربازیدا له  نمایشكی سه دا له٢٠٠٢ئایاری 
   تیرۆریسته ی آه ترسییه و مه  له وه موو جیھان زیاتر وشیاربوه ، آاتك هه وه شه وانه پچه به. مناڵ بوون
ری  ی ئۆآتۆبه٢٣   مۆسكۆ له آدا له ر شانۆیه سه ستیانگرت به وان ده س له  آه٥٠   آه آان پكیانھناوه چیچانییه
   له  بوون جگه هاوتی وتانی دیكه  ماشاچیانه و ته س له  آه٧٠م  النی آه. گرت بارمته سیان به  آه٧٠٠داو ٢٠٠٢

ی  رآرده سه. اآشاڕالی خۆیدا  دواداچونكی باشیشی به رنجكی فراوانی میدیاآان و به  سه ربۆیه وسیا، ههڕ
او ئاربی ڕربازی ناووناوبانگ ز ی سه رآرده زای سه هڕ سای آو٢٣ن  مه دا مۆڤسار بارایڤی ته و آاره آان له یاخییه

  دا آوشتیان خۆیشی لپرسراوبوو به٢٠٠١یرانی   حوزه وسیا لهڕآانی   هزه اربی بارایڤ آهئ. بارایڤ بوو
  .دا١٩٩٨ سای  ك له ندییه ریتانی و نیوزله سی به اندنی س آهڕ رپه فاندن و سهڕ
فاندن، ڕك  خه. آان  بیانییه شتیاره آانی جیھان بۆ گه  ترسناآترین وته  له آكه ر یه ۆ چیچان هشتا ههم ئه

آو مافیای  آان وه  جۆراوجۆره ربازییه  سه رآرده  سه  آاتكدا آه  له  زۆر باوه ك و بازرگانی آۆیله قاچاخچتی چه
  ربازیانه  سه رآرده م سه ی ئه  زۆربه  آه وه  بكرته وه ر ئه سه خت له  جه پویسته. ن آه وت ده سوآه یی هه ناوچه

 یان  ختكارانه ر آاركی خۆبه  هه ك له  وه آانی خۆیانه تییه  جاشایه  بازرگانیه ه آردار زویان له زیاتر ئاره
  وارن چیچان ببینن بوبت به  ئومده ن آه ش هه وانه شدا ئه وه ئه گه له. یان آه  بۆ وته ۆژكی ئاینیانهڕ پاشه
  آان له  تیرۆریستیه آارهنانی تاآتیكه ه بۆ ب آردووه واویش خۆیان ئاماده ته ادیكای و بهڕتكی ئیسالمی  وه ده
 ناسراون  وه  به م گروپانه ندك له هه. دا و ئامانجه یشتن به پناوی گه  و شونانی تریشدا له آه ری ناوچه رتاسه سه
 پشتگیری  ی آه وه رباری ئه گرن سه رده آان وه  جۆراوجۆره  ئیسالمییه  خرخوازییه نه  الیه  داهات له آه

         .  بۆدابینكراوه وه آانی دیكه آداره  چه  ئیسالمییه كخراوهڕن  الیه تیكیشیان لهلۆجیس
،  بۆ نمونه.  یه دا هه لقاعیده ی یاخی چیچانی و ئه رآرده ندك سه نوان هه آی بگرێ و گومان له ندییه یوه په
ك  یه  بن الدن چاویان به ڵ ئوسامه گه  له یارهو واد دایك بوه ن له رده  ئه ربازی چیچانی له ی سه رآرده تابی سه خه
 و ١٩٧٩نوان سانی   له وه ته آتی سۆڤیه ن یه الیه دا له و وته آاتی داگیرآرانی ئه فغانستان له  ئه  له وتووه آه

ڵ بن  گه لهندی توندوتۆی  یوه  چیچان آوژرا، په دا له٢٠٠٢ سای   له تاب، آه اپۆرت خهڕها  نده پی چه به. دا١٩٨٩
  آرا، آه فگانستان پشتیوانی لده  ئه  له وه ژمی تالیبانهڕن  الیه توندی له خۆیی چیچان زۆر به ربه سه.  الدن گرداوه

وسیا پ ڕتدارانی  سه ۆ دهم ئه. بوو  هه وه لقاعیده  ئه ی به وه ندی پته یوه  په  بوو آه ژمكی دیكهڕیش  وه ئه
یان و  آه له سه  پشتگیری مه  خۆی له ، آه یه هزی هه ناو چیچاندا بونكی به  له لقاعیده  ئه ن آهگر داده وه ر ئه سه له

 .آانی تییه وه  نوده رامه جكردنی مه  بۆ جبه وه بینته رانی نودا ده نگاوه دابینكردنی جه
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آان  تیرۆریستییه الماره په.٣
 
 
 
ناآاو  آاركی له. ن ناآاوو درژخایه له:  وه آییه ره شی سه  دوو به آرن به آان ده  تیرۆریستییه الماره زۆری په به
ی  آه ساتكی دیاریكراودا بۆمبه  پاسكداو له آات به ماس خۆیده آی حه یه وه ره قنه  خۆته ی آه وه ك ئه وه
  آه  بۆدانراوه خشه  نه دا آاره ره ل-آوژت رین ده وروبه ده  له ی آه وانه موو ئه  و خۆی و هه وه قنته ته ده

  .ن پۆلن بكرت ك آاركی درژخایه آرت وه نت ده خایه ۆژ دهڕها  نده  چه فاندن آهڕآاركی . ئاشكرابوو
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 

  وانه ندا زۆر لهری جیھا رتاسه سه  تیرۆریستین له رقای آاری دژه  سه ی آه وانه ین، ئه  بكه یری ژماره ر سه گه ئه
  وه نه آه رزده آان به ی تیرۆریسته ت ژماره آانی حكومه هزه. ن آه آاندا آارده  تیرۆریستییه كخراوهڕ   له زۆرترن آه

  به"  وه بردنه"ر تۆ  گه استیدا ئهڕ له.  وه نه ش نابه آه هڕ م شه زاران، به  هه ن به آه س ده ك آه  یه ك آه یه شوه به
. یان دت په  ته دواوه آان زۆر له  ئاسایشییه وا هزه یت، ئه  بكه ردووال پناسه آانی هه ی آوژراوه ژمارهژماردنی 

دا، ٢٠٠١ری  مبه  سپته مریكا له ر ئه آانی سه الماره  په گاته  تا ده وه آانه ه١٩٦٠فاندنی سانی ڕآانی  م آاره آه یه له
  نده وه رمانكی ئه ، خه جكردووه و جبه  بۆداناوه خشه ری توندوتیژییان نهزاران آا آان هه  تیرۆریستییه كخراوهڕ
 .منرت ووردی بخه  ناآرت به  آه  آردووه آه ه ك آه ریه سه ی آوژراوو برینداریان له وره گه
آان و  ییه، آاتك سیاس  وتاری سیاسییه ساتانه م آاره مك بۆ زۆر له نھا وه  ته  آه ندك جار وادیاره هه
 هیچ  انهڕ قۆ م قسه ی ئه  زۆربه وه داخه به. ن آه  ده ساتانه رگه  مه و جۆره موو ئه  هه ت له فره آانی جیھان نه رآرده سه

  یاند آه ایگهڕدا ٢٠٠١ی ئازاری ١  ریتانی له تی به ، حكومه بۆ نمونه.  دا نییه گه ی له قینه استهڕ آرداركی  جۆره
 گروپی ٢١   نویه م لیسته ئه. ی  نوكه  تیرۆره پی یاسا دژه  بكات به غه ده كخراوی بیانی قهڕلك   گه نیازه به

  ی له آه  بنكه ی آوردی آه ETA  ،PKKكخراوی جودایخوازی باسك، ڕآو   خۆی وه تیرۆریستی گرتبووه
   بن الدنیش له ی ئوسامه لقاعیده ی ئهڕها تۆ روه هه.  سریالنكا آانی تامیل له ریالآانی پنگه  گه  وه تورآیایه
ر  سه  تیرۆریزم یاخود له رگرتن له ر به سه  له بووه ری نه هیچ آلۆجك آاریگه  به مه استیدا ئهڕ  له. دا بوو آه لیسته
ماس  دا، حه نجامده آانی ئه  غافكوژییه ر آاره هشتا هه ETA -رچی زیاتر كانكی هه  آوژرانی خه رگرتن له به
. مریكا ر ئه آانی سه الماره رآرد بۆ په رمانی ده  بن الدن فه آانی و ئوسامه  خۆآوژییه ر آاره سه  له وامه رده هر ب هه
ئاشكرا  سك به رآه  نایاسایی ناساندو هه  به وه ره  ده آانی له  تیرۆریستییه  هاندانی چاالآییه آه  یاسا نویه استهڕ

ستگیر  توانرت ده ، ده وه  داهات آۆآردنه  گوفتارو چ به راو بكات، چ بهدآ غه ده كخراوكی قهڕ  پشتیوانی له
  .آاندا  تیرۆریستییه كخراوهڕڵ  گه  له یه می هه آی زۆرآه ی سیاسی قورساییه خنه هڕاستیدا ڕ له. بكرت

 
ناآاو  آاركی له. ن خایهناآاوو درژ له:  وه آییه ره شی سه  دوو به آرن به آان ده  تیرۆریستییه الماره زۆری په به
ی  آه ساتكی دیاریكراودا بۆمبه  پاسكداو له آات به ماس خۆیده آی حه یه وه ره قنه  خۆته ی آه وه ك ئه وه
  آه  بۆدانراوه خشه  نه دا آاره  لره-آوژت رین ده وروبه ده  له ی آه وانه موو ئه  و خۆی و هه وه قنته ته ده

. ن پۆلن بكرت ك آاركی درژخایه آرت وه نت ده خایه ۆژ دهڕها  نده  چه دن آهفانڕآاركی . ئاشكرابوو
آی  یه ادهڕتا. واوی جیاوازبن ته آرت به آان ده نجامه ره  ده یت چونكه  بكه و جیاوازییه رك به  ده  آه شتكی گرنگه

ست  ده دات به ن آات ده م آاری درژخایه  به بگیرت، و آارانه ودانی هیچ آام لهڕ  ر له  بتوانرت به مه سته زۆر ئه
  ر آردنیان، آاره رانبه  به به. ر  به آردار بگرنه رچه نگنن و په بسه  هه آه رجه لومه  تیدا هه  آه وه تدارانه سه ده

راگرتنی  سه هستب فاندن یان دهڕآاتكدا آاركی  آی گشتی توندوتیژترن، له یه شوه آان به ناآاوه  له تیرۆریستییه
  . وه وته آه متر قوربانی لده آی ئاسایی آه یه شوه ك به یه بایۆزخانه

 آاركی   له ی آه وه  له تره وره  زۆر گه وه وته آه ن ده  آاركی درژخایه  له ی آه اآشانی میدیایهرنج و سه ئه
ر  سه یار له، ب وه وه نجامی ئه  ئه زانن و، له  ده مه آان ئه  جۆراوجۆره  تیرۆریستییه كخراوهڕ.  وه وته آه  دهآوتوپ

رن،  ماس تۆقنه آانی حه  خۆآوژییه موو آاره رچی هه گه ئه. ن نجامی بده هیوان ئه  به ن آه ده  ده و آاره جۆری ئه
.  وه نه ن جودا بكهآیا یه  له ی جیھان آه آانی دیكه كی شونه  بۆ خه خته  زۆر سه  بینیوه و آارانه مان له نده وه ئه
م  بیب، به لئه كی ته ر خه سه بت له آی هه رییه  آاریگه یه وانه  له و جۆره تكی له  ستراتیجیه آاتكدا آه  له وه رئه به له

راگرتن و  سه ستبه آاتی ده رآردن، له رانبه به به. دا ستده ده ر میدیاآانی جیھان له سه ری خۆی له ی آاریگه زۆربه
گیرابون ناووناوبانگكی  بارمته  به ی آه  بیانییه  بایۆزه و ژماره  پیرۆ، ئه ی یابانیدا له دانی بایۆزخانه هئابۆق

  .دابینكرد MRTA نیان بۆ درژخایه
ین   بكه وه  تبینی ئه  آه رنجیشه كخراون و جگای سهڕروار  پی به یانبینین به ودوا ده مه  له ی آه و نمونانه ئه

ها  روه هه. ری گیانی ره ر ژماردنی زه  سه  دته دا آه و آاته تی له تایبه آان آۆتایی هاتون، به  لكجیاوازه رهچۆن آا



 

 پیاوآوژ؛   به  بووه وه كه گرتنی خه بارمته  به  چۆن تیرۆریستك له ین آه  بكه وه  تبینی ئه  آه رنجیشه جگای سه
ندك  آان هه نمونه. درن نجامده  ئه وه آانه وه ره قنه  خۆته سه ن آه الیه  له دا آه تانهسا و آاره  له استهڕتی  تایبه  به مه ئه

م  ی ئه وه بۆ ئه. ستیبھنن ده ن به وه ئاواته آان به  تیرۆریستییه كخراوهڕ  ی آه وه ی ئه رباره ن ده ده یشتنمان ده تگه
 آ   چی وه ین آه ی بكه و پناسه وه  بناسینه وه  بتوانین ئه آه   شونی شیاوی خۆیاندا دابنین، گرنگه  له وداوانهڕ
 .خات ریده  ده م نمونه آه آو یه الماركی تیرۆریستی، وه ودانی پهڕ هۆی  بته ده
 

  ١٩٦٨می  آه ی آانونی یه٢٨ -یروت ی به فگه
شوت  هڕ  هزی په هات له یانده  جمه ر آه لیكۆپته ك هه یه  ، ژماره١٩٦٨می  آه ی آانونی یه٢٨ ی ٢٠:٣٧آاتژمر 

  وه  باشوری شاره وته آه یروت ده تی به وه ی نوده گه ف ی آه وه رئه به له. یروت بوو ی به گه ئامانجیان ف- ستان هه
-  باآوری سنوری ئیسرائیل له)  میل٥٥(تر   آیلۆمه٩٠ی   نزیكه ، وه ریاوه  ده  له روا دوو میلك دووره هه

  ۆآهگای فڕ دوو   له آه گهدا ف١٩٦٨ سای  له. منرا بوو ك خه  خوله٤٥ی   نزیكه ین بهآاتی ف،  وه لوبنانه
دا  آه رچه ردوو ده نوانی هه له. باشور- ی باآور  ئاراسته ی، بهب آتریان ده ست یه ك مقه  وه ستان پكھاتبوو آه هه

ت و  آانی باآوری خۆرهه  سوچه له. بوو آی چۆڵ هه یه میشیدا ناوچه رده به آان و له شتیاره شونی هاتوچۆی گه
ی  وه ستان و چاآكردنه اوهڕك بۆ  یه بوو، ناوچه  مۆندن هه ۆآهگاآاندا شونی فڕباشوری خۆرئاوای 

دا و  له  بوو، آه آه گهآانی ف ناآاوه  له ته ی خزمه  ئاماده میشه دا بای هه  باشوری شونی هاتوچۆآه له. آان ۆآهف
  .تایی جگیرآرابوو ره وتنی سه ی فریاآه آه و یه وه ی ئاگرآوژاندنه وستگه

ئامانجیان . ی تدا بوو وه قینه شقپكراوی بواری ته ی زۆرچاك مهڕآان تیپكی پسپۆ ره لیكۆپته  هه آك له ریه هه
  .نی بوو ده ی مه ۆآهرچی زیاتری ف آی هه یه تكوپكدرانی ژماره

آی  آانیان چه آه آی چه ره آی سه یه شوه  به د پیاوی ئاسایش پكھاتبوو آه وه ری نه وروبه  ده  له آه گهئاسایشی ف
  وه ن تیپكی آۆماندۆی سوپای لوبنانییه  الیه  له قینه استهڕی ساتی آوتوپ پشتگیری بۆ آاره. ستی بوو سوآی ده
آرا،   دابینده وه یروته ن پۆلیسی شاری به الیه زیاتریش لهآی  آۆمه.  دووربوو ووه تر له  آیلۆمه٣  آرا آه دابینده

  . آه گه ف نه ی بگه وه ویست بۆ ئه آیان ده  خوله٣٠  وه مه النی آه وان به رچی ئه گه ئه
ی  هو رآدا بوون بۆ ئه  ئه  آاتكدا له  له وه بونه نگاریان ده ره  به ی ئاسایش دانرابوو آه ندانه و آارمه  بۆ ئه آه پالنه
   له ی آه وه گیرا له ربازی و پۆلیس پشیانلده ی سه وره  هزی گه آاتكدا آه ریاندا له سه  آۆنترۆڵ بكرت به آه
ر دوای  آسه ر یه  هه جھنرابوو، چونكه  به وه آانه ره لیكۆپته ن هه الیه میان له ئامانجی دووه.  وه  نزیك ببنه آه گهف
هاتن و بزماریان   ده آه گهو ف ره  به ی آه گایانهڕو   ئه وویانكردهڕدا  آه گهیدانی ف هم آان له ربازه شتنی سه هه
  سته ربه م به  ئه ویاندا آه  آۆتاییدا هه ربازی له ها ئۆتۆمۆبلی سه نده چه.  وه یان بوآرده شت و دوآهڕردا  سه به

  وه آانه ره لیكۆپته ن هه الیه  له وه ره  سه  له ستھنا آه ده یان به وه نھا ئه م ته  به وه نه ك بۆخۆیان بكه گایهڕبشكنن و 
  .ئاگرباران بكرن

ستنی   به ستیانكرد به آان ده بووه  پیاده  هزه وه  آونه  خرابووه قینه استهڕآی  نگارییه ره ر به  هه آاتكدا آه له
قوتۆقی  ته. ستنرابوون اوهڕدا  آه گهیدانی ف  مه  له  آه وه ۆآهرچی زیاتری ف آی هه یه  ژماره  به وه قینه هۆآاری ته

 بوون بۆ  وه ی ئاگادارآردنه  گولله قانه و ته ی ئه زۆربه. بیسترا دا ده آه گهیدانی ف ری مه رتاسه سه  لهپچپچ
یان   زۆربه ، آه ۆآه ف١٤آۆی . آان ۆآهآانی ف تگوزارییه  خزمه نییه ده  مه ی آركاره وه ترساندن و دورخستنه

 ملیۆن ٤٢  یان به آه  تچونه بوون تكوپكدرانن آه (MEA) ند تی ناوه آانی خۆرهه واییه  هه  هه ر به سه
   .٢١  آراوه نده زه دۆالر مه

                                                 
 انییاوازی جكم  آه كهی دیاری زانكند  و ههآان آهۆِ فری ، ژماره  آردووهی وداوهِم ر  ئهی باسیآورت  بهمدا آه هی یش  به ر له نوسه  21
  .  و. دا هی وه انهِرم دوو گ  له هی هه



 

تی  هلك حكوم ك گه روه  هه  تیرۆریستییه م آاره یاخود ئه (  ستدرژییه م ده ر به رانبه  لپرسراوبوون به ی آه وانه ئه
وان بوو بۆ  سنی ئه  آاری تۆه مه ئه. سوپای ئیسرائیل بوو) آاتی خۆیدا ناویان لنا خۆرئاوایی له

   به مه ئایا ئه. مانسادا هه سینا پشتر له ی ئه گه ف له E1A1 آی یه ۆآهر ف بۆ سه PFLP آی ستدرژییه ده
 ت؟ وه یزمی ده تیرۆر آرت یان به ده سنی پاساودراو پناسه آاركی تۆه

 
      ١٩٧٠ری  مبه ی سپته٦ -یدانی داوسن مه

و  ئه. آان  تیرۆریستییه مكی نوی پبوو بۆ آاره رده یامی سه فاندن پهڕ  ۆآهآانی ف آنیكه  ته  آه گومانی تدانییه
الی  آانیشیان بهدواداچونی میدیا رنجكی زۆرچاآی به تی بوون و سه وه ، نوده رانه  نوێ، داهنه آنیكانه ته

نجی  آارو گه رزه لك هه  گه هنا ، آه مده رهه ی خۆی به ستره آان، ئه ماییه  سینه آو فلیمه روه هه. آشا ادهڕخۆیاندا 
  آكه ستینی یه له  تیرۆریستی فه یال خالیدی آچه له. ن ن چاویانلبكه آه زده ن و حه آه ده رم شانازییان پوه خونگه

  . و نمونانه له
ی و  آه فسوناویه  ئه تییه سایه آاریزماو آه. آاندا بوو  بیسته نی له مه ك بوو ته شی زیره هڕیال آچكی جوانی، قژ  له
آان شانازییان  به ره ستینی و عه له  فه نجه آی میللی و گه یه فسانه  ئه ی آرد به نجه  گه و ژنه ی ئه آه وتوییه رآه سه
 زانكۆی   پش، له وه ش له به داد و حه ك حه روه  هه یت مامۆستا بووبوو، وه  آوه و له  ئه.رست یانپه آرد و ده ده پوه
ستین  له  فه ی له آه  خزانه نی چوارسان بووبوو آه مه نھا ته و ته ئه. یروت خوندبووی  به مریكی له ئه
موو  آو هه وه: " سازآرا، ووتیدا  گه وتنی له دوا چاوپكه وه ها ساڵ له نده آاتك چه. رنرابوون ده وه
." نت یه گه ستین چی ده له ستدانی فه ده م له  بكه وه رك به  ده تیداوم آه نھا یارمه آانی تر، خوندن ته ستینییه له فه
  وهڕ  به فاند آهڕ  یان ده٧٠٧آی ئیسرائیلی بۆینگ  یه ۆآه ف ی آه و گروپه ندامانی ئه  ئه بوو له آك ده یال یه له
ۆكی ڕ  بوایه و ده ئه. یڕ په مستردامدا تده  ئه ستابوو به  هه وه بیبه لئه  ته  له یه ۆآهو ف ئه. و نیۆرك ره وو بهب
  .گال تی توه لك وت و حكومه  گه دا آه وره فاندنكی گهڕ  ۆآه سیناریۆی ف  له ایهآی بگ ره و سه وه ره آالآه یه

 .E1A1 فاندنی بۆینگڕ بۆ  م پنج تیرۆریستیان بناردایه  النی آه بوایه  ده خات آه هرد  واده آه ییه  بنچینه پالنه
و سور بوو   ئه ش بوو آه و هۆیه ر ئه به ر له وتوو هه رآه ركی زۆر سه فنهڕ   بووبوو به بژارد آه یالی هه داد له حه
آانی  ی پالنه  ونه داد تاآه حه. ایی ئیسرائیلیو توندی پارزگاریكراوی هی هه ی به ۆآهر هاشاوبردن بۆ ف سه له
. یڕ په  پیدا تده آه ۆآه ف ی تدا دیاریكرابوو آه و شونانه موو ئه  هه یال آه ست له ده ی دایه آه ۆآهینی فف
  . آتریان ببینیایه مستردام یه ی ئه گه ف  له آه ر پنج تیرۆریسته  هه بوایه ده

  آان، آه ره فنهڕ  س له یگرت آاتك س آهواو گ  ته آه گهندانی ف مستردام گومانی آارمه ئه  ختییان، له دبه بۆ به
بت  آانیان ده آه  یه  پله  آورسییه  دابگرن آه وه ر ئه سه  پ له ویاندا آه ر نیشاندابوو، هه شتكه  گه خۆیان به

  وتنه  لیان آه آه گهندانی ف آارمه.  وه آه وانه ۆآهی ف به نزیك هۆ ر له  بت هه وه آه ۆآهی ف وه شی پشه نزیك به له
یال و  تیدا له ستی و بتاقه  په آان له تیرۆریسته.  ببن یه ۆآهو ف ن سواری ئه گایانبدهڕ  بوون آه ازینهڕگومان و 
   آه وه آرده  ئاگادارنه و گژاوه آرد، له وانیان دهڕ آی تردا چاوه یه  هۆبه  له رگیولۆی هاوآاریان، آه پاتریك ئه

ن،  آه شت ده گه E1A1  وایی  هی هه  به ی آه رنشینانه و سه موو ئه وازآرا بۆ هه آاتك دوا بانگه. وتبون تیكه
گایان ڕآانی تر  ره فنهڕ  بوو آه  نه وه ێ، ئاگایان لهڕ  وتنه  آه آه ۆآهو ف ره ی به آه انهیالو هاوآاری پالنگ له

آردو  ده یان نه  قسه وه آه یه م به  دانیشتن به وه دا پكه آه ۆآه ف ی له آه ێ پیاوهڕیالو هاو له. ون ربكه  سه دراوه پنه
  دیاربوو آه رچی وایانپوه گه ر خۆیانن، ئه  هه بت زانیبتیان آه  قۆناغكدا ده له. ناسن آتر ده  یه بوو آه وادیارنه

  .یان آه ر آاره هس وامبن له رده یاریاندابت بهب
  وه آانیانه  آورسیه رگیولۆ له یالو ئه ی، لهف ریای باآوردا ده ر ده سه  به آه ۆآهستان، آاتك ف ك دوای هه  خوله ده
  وه رزییه به ستی به ردوده یال هه له. ش آرد آه ۆآهی ف سته و ده آه رنشینه  سه١٤٥ر   هه یان له شه هڕ ین و ههڕ رپه ده
  رنشینه ی سه ی ئاراسته آه   ه٠،٢٢  مانچه ی ده رگیولۆ لوله آاتكدا ئه دان، له اند و دوو نارنجۆآی نیشاندهش وه ادهڕ

   آچه دا به رمانی ده آاتك فه. ێڕ  وته ین آهی ف و هۆبه ره رگیولۆ به  ئه وه دوای ئه. آرد آان ده تۆقیوه



 

آاتك . ی لكراو پكرا قه ریلگیراو ته  به وه شاكی ئاسمانییهن مار الیه ، له وه  بكاته رگاآه  ده آارگوزارك آه
وانكی  چت پاسه ناسراو، پده نجی نه آی گهًێڕویكرد، آو ه پش آه ۆآهآی ف  یه ی پله و هۆبه ره یال خالید به له

ردوو  ش هه وه ئهویدا، دوای  زه ردوو ئانیشكی گرت و دای به شی پداآردو هه باوه. آیكرد ئاسایش بووبت، چه
  . وه آه یه ست به  بۆینباخی پیاوك به ردوو قاچی به ستی و هه ده

مارشای  E1A1 آانی ۆآهموو ف  هه ش آه استییهڕو  و ئه آه ۆآهی ف سته هۆی ئازایی ده وت به آیكه  په آه پالنه
.  پكرا مرد ی آه وه ك دوای ئه  خوله٣٠ رگیولۆ، ، پاتریك ئه آه  پیاوه تیرۆریسته.  دایه گه یان له ئاسمانی آارامه
آی باش  یه وه و چاآبوونه ره ، به وه یه ده  گه  بووبوو به ریپبگرت و س گولله ویدا به  پشتر هه آارگوزارك آه

آی  یه هو ادیۆ داوای نیشتنهڕ   به آه وانه ۆآهویدابوو، فڕریای باآور  ر ده سه  له یه قه  ته هڕ و شه  ئه چونكه. ۆیشتڕ
واوو  آی ته باشییه ی، ئامادهف دا ده ره ر ئینگلته سه  به آه ۆآه آاتك ف٢٢.ی هیسرۆ  گه ف ناچاری آردبوو له

  .ڕ  گه ی پۆلیس خرابووه نه الیه مه هه
  وه تهس ده  نارنجۆآكی به رخست آه  خۆیده آه ۆآهی ف سته ندامكی ده  هیسرۆ ئه دا له آه ۆآهی ف وه ڵ نیشتنه گه له

بت بۆ  ترسی نه  مه یدا آهڕ شونك تو مینی له  ئه ایكرد و بهڕدا  آه  قیره مابوو، بهڕموو واقیانو آاتك هه. بوو
رهاتبوو  دا ده آه آشه  آاتی آشمه  له آه رزی نارنجۆآه كو ده بوو، به رخستنی ئازایی نه  نمایشی خۆده مه ئه. س آه
،  وه ن نیشتبوه نده ی هیسرۆی له گه ف  له آه ۆآه ف شدا آه وه ئه گه له.  وه قیبوه ته وبت نهك بو ر هۆیه ر هه به م له به

. ر بوو سه  داوای له ر تاوانی دیكه سه  ئیسرائیل له  له ن چونكه سلیم بكه یال ته  له بوون آه ازینهڕآان  ئیسرائیلییه
. ریتانین ر خاآی به سه وان له  ئه  آه وه آانی هنایه یسرائیلییهبیری ئ  وه ، وه وه  بیریكرده وه وانه پچه پۆلیس به

یال خالید   له  ناچاری، آه آیش به یه ادهڕازیبوون، تاڕآان   ئیسرائیلییه ی آه وه رآرا، به سه  چاره آه نجامدا آشه ئه له
  یتۆن له ی پۆلیسی وست دره  بۆ بنكه وه ، گوزرایه وه ستی پۆلیسه  ژرده  چووه ر آه آسه یه. ن سلیم بكه ته

  وه  خواره  هنرابووه آه ۆآه ف ی له آه  الشه رگیولۆ آه ی پاتریك ئه رباره وێ پۆلیس ده  له میدسكس، آه
دا  آه ۆآهنو ف م دیداریان له آه  یه ی آه وه ؛ به و نازانت آیه  ئه  آه وه می دایه یال وه له. كرد گه یان له وه ینهًلكۆل
  . آه فاندنهڕ پش آرداری  بووه
  نده رچه هه.  نایاسایی تاوانباریانكرد  به ریتانیاوه  ناو به تاوانی هاتنه نجامدا به  ئه ریتانیا له تدارانی به سه ده
واوی  هی ت ی، متمانه آه خسیرآرانه ر یه سه بوو له دیارنه تی پوه تی ترس و بتاقه آی تایبه یه یال خالید هیچ نیشانه له
ۆآی  وقسه  قسه  بهڕ  باوه ر ئمه گه ئه. آات ك بت ئازادی ده یه رشوه هه داد به دیع حه  وه بوو آه  هه استییهڕو  به
مو   بۆ هه میشه  هه ، آه ربردووه سه آان به  ژنه  پۆلیسه نده رسدادانی آارمه  ده ی آاتی به یال زۆربه ین، له  بكه و آاته ئه

  ش له رییه م شانۆگه  ئه ت آه نانه دواتریش ته. آانی مارآسیزم رییه وه خته ی به رباره  بوون، دهی گه شونك له
  .رقاڵ بوون  سه وروپاوه  ئاسمانی ئه ر به هشتا هه PFLPر الدرا،  سه ی له رده  په ره ئینگلته

  ، آه TWA  ی٧٠٧ی جۆری بۆینگ مریك آی ئه یه ۆآهدا بوو، آاتك ف١٩٧٠ری  مبه ی سپته٦   له م خورپه آه یه
آاتك . ستا و نیۆرك هه ره  به وه  فرانكفۆرته گرتبوو، له ی هه آه ۆآهی ف سته سی ده  آه رنشین و ده  سه١٤٥

ا یانلكر شه هڕ  هه وه ره فنهڕها  نده ن چه الیه  له آه ۆآهی ف سته ی، دهڕ په نسادا تده هڕ آانی فه ناره ر آه سه  به آه ۆآهف
  وه  ئاگادارآرایه آه وانه ۆآهدا ف آه شته آاتی گه له. تند بف تی ناوه و خۆرهه ره یان ناچارآرد به آه وانه ۆآهو ف
م  ئه. یدانی داوسن بوو  ناوی مه یه و ناوچه ئه.  وه ن بنیشته رده  ئه ی بیاباندا له آی پاآكراوه یه  زمانه بت له  ده آه
وایی مارشاڵ  ی هه رآرده  سه شی له آه ناوه آارهاتبوو، وه دا به١٩٤٧   دواجار له  آۆنه ریتانییه به  واییه  هه یدانه مه

آوپكی پیس ًێڕختی نا وی ته آی زه یه  زمانه نھا تۆزك له دا ته١٩٧٠  له. رگرتبوو  وه وه ر داوسنه سر واته
. بت ب هیچ گومانك زۆر زۆر ترسناك ده ایی بهو آی بازرگانی هی هه یه ۆآهی ف وه  نیشتنه باشتر بوو، وه

 هیچ  آه وانه ۆآه ف مجۆره داد و به ی حه آه  گشتییه  پالنه شك بوو له یدانی داوسن به رچۆنك بت، مه م هه به
  . وه هرابوه ی بۆ نه بواركی دیكه
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  ی بهف و نیۆرك ده ره  به وه  زیوریخه  له بوو آه DC8 وایی سویسری جۆری آی هی هه یه ۆآهودا ف دوای ئه به
نسادا  هڕ ندی فه ر ناوه سه  به فنرا آهڕ آاتكدا   له یه ۆآهم ف ئه.  وه سییه  آه آی دوازده یه سته رنشین و ده  سه١٤٠
یدانی داوسن  ی بیابانی مه و زمانه ره  به رمانیپدرا آه  فه آه وانه ۆآه، ف TWA ی آه ۆآهك ف روه  هه ی، وهڕ په تده

نگاندنی بارودۆخی شونی  سه ی بۆ ههڕ ندجارك تپه  بوو و چه وه مه خه وانی سویسئر زۆر به ۆآهف. بكشت
ڵ بواری تكشكانكی  گه بوو، له ترسیدار ده  مه وه  باركی خراپدا بوو نیشتنه  له آه وه ی نیشتنه زمانه.  آه وه نیشتنه

  ویدا به  هه وه وریاییه  به آه وانه ۆآهنگدا، ف ی تفه ژر نزه استیدا لهڕ له.  وه  بنیشته وه رزییه به ر له گه واودا ئه ته
زكی  به زهه به  ههپ  له آه ۆآه آۆتایدا ف  و له وه  بنیشته وه واوی بۆ خواره ته  به وه آه ۆآههۆی داگرتنی آلكی ف

  .ستت ابوهڕی  وه رله  خشا به آه  زبره وییه وی زهڕدرژایی  آردو به
و نیۆرك  ره میش به مدیس ئه  هه مبۆ جت بوو آه  جه٧٤٧مریكان  آی پان ئه یه ۆآهفنرا فڕ   آه ۆآهم ف سیه
   له فنرا آهڕ  وه یه PFLP ی سه و س آه ن ئه الیه ستیپكرد و له  ده وه مستردامه  ئه  له آه شته  گه مجاره ئه. یف ده
  سه و س آه  ئه  ئاشكرا بوو آه وه دوای ئه. فنتویدا بی یال خالید هه  له رآران آه ده E1A1 ی آه شته گه

شونكی   له ن چونكه ی بكه یدانی داوسن ئاراسته و مه ره ن و به  بده آه وانه ۆآهنیشانی فڕهیچیان ناتوانن 
گای پدرا ڕوێ   له ت، آهیروت بف و به ره ا بهد آه ۆآه ف رمانیان به  نائومدیدا فه له.  دوور بوو نده وه ئه

ت،  بف و قاهیره ره ستت و به  هه یان ناچارآرد آه آه ۆآهآان ف ره فنهڕۆژی دوایی ڕبۆ .  وه نی تبكاته مه سوته
 چۆبوو،  آه هۆآ ف ی آه و ساته ئه. تی ئازادآران المه  سه  به آه ۆآهی ف سته و ده آه رنشینه  سه١٧٠ر  وێ هه  له آه
ی دوایی  وته سوآه م هه ئه. خاڵ خ  و آردیان به وه قاندیانه ست و ته آانیان لبه وه قینه  ته ری ماده آان وایه ره فنهڕ

تی  وروپاو خۆرهه  ئه ران له شتكه آان و گه واییه  هه موو هه ی هه وخۆی نارد بۆ نزیكه استهڕآی  ئاگادارییه
  .بت  ترسناك ده ریكه وایی خه شتی هه  گه- ند ناوه
.  گرتبوو  بارمته یان به ۆآهی ف سته رنشین و ده  سه س له  آه٣٠٠  زیاتر له PFLP یدانی داوسن  مه دا له م نوه له
  یشتبووه آاندا گه فنراوهڕ  ۆآهناو ف رانی خراپ له ، گوزه وه آییه ره بای سه ی دابینكردنی آاره آه بونی یه هۆی نه به
واوی  ته رما به ی گه و پله شه آاتكدا به چنین له ده نگی پھه واو ته رما ته ۆژ  گهڕ به. ی ناخۆشیڕ وپه ی ئه ادهڕ
میان  م سودكی زۆر آه ربازی نارد به  سه  لهری پ لیكۆپته  هه ن چوارده رده سوپای ئه.  وه  ژرسفره هاته ده
ن  الیه آردارك له رچه ر په هه. آرا ده یان پنه  شتكی دیكه والوه وسن بهیدانی دا دانی مه  ئابۆقه  له بوو، وه هه

آان  گیراوه بارمته دژی به  له رانه المارده آاری په PFLP ریالآانی  گه  آه ی آه وه  هۆی ئه بووه  ده وه نه رده سوپای ئه
و  وه هزآردبوه  پشتقایم و به وه نه هرد گای ئۆردوگاآانی نو ئهڕ  آانی خۆی له ندامه ئه PFLP .ن نجامبده ئه
ش زیندانیی  یال خالید و شه ن تا له گیراوك ئازاد ناآه بارمته  هیچ به  آه وه وونكردبوهڕی  وه واوی ئه ته به
  شیان له ی دیكه آه مانیا بوون و سیانه  ئه  له و زیندانییانه س له س آه. آرن  ئازاد نه ستینی دیكه له فه
ردا درابوو  سه رمانی زیندانیكرانیان به  ساڵ فه آی دوانزده ی دواییان یه وانه آانی سویسرادا بوون، ئه هندیخان به
  . زیوریخ دا له١٩٦٩   دا له٧٠٧آی  یه ۆآهفاندنی فڕوكی  نجامی هه ئه له
یال  ڵ له گه وتی له سوآه ی هه وه ش وانته ب وه وریاییه  به ریتانی آه تی به  حكومه آان هۆشدارییان دایه ستینییه له فه

  وه نگدانه ی ناوبانگ و دهڕ وپه ی ئه وه بۆئه.  وه سننه  ده ربت تۆه سه ر شتكی به گه  ئه یاند آه ایانگهڕ  خالیددا، وه
آی  یه ن و آۆنگره یدانی داوسن بكه ردانی مه آان سه ۆژنامهڕ  یاندا آه گهڕ PFLPن،  یان دابین بكه آه له سه بۆ مه

آاندا  گیراوه ندك له ڵ هه گه آردنیشی له  بواری قسه نوسییه ۆژنامهڕ  م آۆنگره ئه. ن نوسی سازبكه ۆژنامهڕ
را ڕدا ناوی گۆ و بیابانه هات له آارده  به ۆآهستانی ف و هه وه  بۆ نیشتنه ی آه وییه  زه و زمانه ها ئه روه هه. خساند هڕ

ی باشیان  ه  مامه وه رانیانه ستگیرآه ن ده الیه  له یاند آه اگهڕیان  وه آان ئه رنشینه ی سه زۆربه". شڕیدانی شۆ مه"بۆ 
آردن و  رزش نه هۆی وه قگرتن به ده.  یان بووه ترین آشه وره  خواردن و ئاو گه شدا آه وه ئه گه ، له داآراوه گه له

  وانه  شه یانوت آه م زۆریان ده آی تر بوو، به یه شهۆژ آڕدرژایی  آانیاندا به  آورسییه  دانیشتن له بزاربوون له
  .ن آی آورت بكه یه گایانداون پیاسهڕ



 

زانی  یده و نه وه وستكی ئاۆزه  هه وتبووه بژردراو آه هه زیرانی تازه ك وه ره ریتانیاش، ئدوارد هیس، سه  به له
 آی جۆری یه ۆآه آاتك ف وه مایه روا نه  هه یه له سه م مه ئه. دایال ڵ له گه وت له سوآه ی هه رباره یاری چی بدات دهب

BOAC VC10 ف  ده وه رنشینه  سه١١٥  یروت به و به ره  به وه ینه حره  به  له آهنج آهس له ی، بیستوپ  
رگرت  نی وه مه تهیروت سو  به ی له وه دوای ئه. فنراڕنداودا  ر آه سه ینیدا بهآاتی ف آان مناڵ بوون، له رنشینه سه
ی بۆ ڕیان گۆ VC10 آان ناوی ره فنهڕ. یدانی داوسن  مه  له وه آیگرته  یه ی دیكه آه فنراوهڕ  ۆآهڵ دوو ف گه له
آان  ئیسرائیلییه. ننگ بگ  ئاهه وه یه وبۆنه ی به وه آان بۆئه رنشینه و آسك ویسكییان نارد بۆ سه"یال  له"
یال   له آان آرد آه ریتانییه  به ن داوایان له بده PFLP آان مل بۆ داواآانی ریتانییه ك به وه ی نه وه ترسی ئه له

آی زۆر  یه شه نگه  ته وته ریتانی آه تی به حكومه.  وه نه و سنورداشی بكه" ن ستگیربكه آی آاتی ده یه شوه به"خالید 
آان و ملدان بۆ  گیراوه بارمته تی به المه آانی سه هتیی یی و ئاشكرا مرۆڤایه نوآه  هه نوان داواآارییه  له وه خراپه

  ی آه و تاوانه  ئه  چونكه نومایی آرا آهڕ  وه ری گشتییه ن داواآاری گشتی و پارزه الیه هیس له. تیرۆریستاندا
ریتانیدا  ی بهوای بواری هه  له مجۆره و به نجامدراوه زانراودا ئه وایی نه  بواركی هه  له نجامیداوه یال خالید ئه له
 .ریدا سه آی ددادگادا به لماندنی داوایه  سه بن له  ده مه ه نگوچه ندك ته تداران تووشی هه سه ، ده دراوه نجامنه ئه

اوآی ڕ ترس و ده PFLP،  یه و آشه مكدا بوو بۆ ئه ی وه وه ی دۆزینه  آشه ی هیس له آه ته آاتك حكومه
ش  مه ئه. یدانی داوسن  مه  له آه ۆآهرس ف ی هه وه قاندنه  ته هزآرد به ی تر به نده وه ریتانی ئه تی به حكومه

  اپۆرتهڕ  ی آه وه ، بۆ دنیابوون له وه وێ گردبووبوونه  له نجامدرا آه  ئه وه موو میدیاآانه رچاوی هه به به
ژرپاراستنی  آان له گیراوه بارمته  به هو دوای ئه. نرن آی جیھان ده موو الیه پۆلی ترس بۆ هه آان شه واییه هه
ممان و باآوری   نوان عه ونه آه  ده ند ئوتلك آه  بۆ چه وه و خاچی سوردا گوزرانه PFLP آانی آداره چه
آان   دیپلۆماسییه ندییه یوه  هاتبوون، په وه ها وتی جۆراوجۆره نده  چه آان له گیراوه بارمته  به چونكه.  وه نه رده ئه
مانیای  مریكا، ئیسرائیل، ئه دا پشكداربوون ئه یه و آشه  له آانی آه آییه ره  سه ته وه ده. لیانكشا آدا په مووالیه هه هب

  مشتوم ی آه وه ركی نارد بۆ واشنگتن بۆئه ش نونه آه ریه  بوون، هه وره ریتانیای گه خۆرئاوا، سویسرا و به
  .ن آانیان بكه ره گه ر ئه سه له
ریتانیا   به وه دوای ئه . PFLP ویكرد و ملیاندا بۆ داواآانی ریان نه آان سه مجار سویسرییه آه هی
 ٣:٠٠ر، آاتژمر  مبه ی سپته١٠ی  ممه یال خالید تا پنجشه ر له گه  تیدا هاتبوو ئه یشت آه آی پگه یه نامه شه هڕ هه

. آوژرن آان ده ریتانییه  به گیراوه بارمته موو به وا هه آرت ئه نهریتانیا ئازاد  ی به آاتی هاوینه یانی به به رله ی سه
آاندا  ریتانییه  به گیراوه بارمته پناوی پاراستنی به  له بازی آارآردن آهڕتترین  المه  سه یاریدا آهئدوارد هیس ب

ی   بۆ بنكه وه  گوزرایه وه یتنه ست درهی پۆلیسی و  بنكه یال له ر له آسه یه.  یال خالیده ر ئازادآردنی له  به بگیرته
ك  وه ی نه وه ترسی ئه آدار پارزراو له چه قایمی و به آی چوار قاتی به یه  قه  آرابوو به پۆلیسی ئیینگ، آه

و  ره گایدا بهڕ له. آرا وانه هڕیروت  و به ره و به وه ه RAF آی یه ۆآه نو ف ۆژی دواتر آرایهڕ. ك بیكوژن خه
واو   ته آه ه بگرت و مامه  هه ی دیكه آه ش تیرۆریسته ی شه وه مانیا الیدا بۆئه  سویسراو ئه  له آه ۆآهروت، فی به
 لیان  ی آه ییه ندهڕو د ر، ئه  سه آیان خواستبوو بۆیان برایه رچییه آان هه آۆتاییدا تیرۆریسته له. ن بكه
و  جكردنی ئه داد و جبه آانی حه انهڕ پسپۆ خشه نه.  بوو وه آانیانه هوتوو رآه  سه نجامه پشت ئه آرا له واندهڕ چاوه
  فاندن بوو بهڕ  ۆآهآانی تر شكاندو ف  تیرۆریستییه كخراوهڕشقی بۆ  رمه  سه وه ه PFLP ن الیه  له خشانه نه
 .م رده آی تیرۆریستیی سه چه
 

  ١٩٧٢ری  مبه  سپته-میونیخ
وان  ئه.  آانیان داوه الماری ئیسرائیلییه تح په آانی فه ستینییه له  فه  گروپه وه  ه١٩٦٨ی  سا ت له نانه و ته وه زووه له

ندامكردن و  مئه  هۆی آوشتن، آه بووه  ده دا، آه ده لم آورم ناپارزم بۆمبیان هه  شه و به وه قانده ته پاسیان ده
رباری  م سه ، به وه ایه میان ده توندی وه هآان ب ئیسرائیلییه. ترساندن و تۆقاندنی دانیشتوانی ئیسرائیل

  ایانكردبوو آهڕن  رده و ئه ره  زۆریان به آان، آه  تیرۆیستییه رآرده  سه ستیانبگاته یانتوانی ده ودان، نه ها هه نده چه



 

ك  یه ه  هه ندرا آهلم  سه مه ئه. نگن  بجه ووه  له آی بۆ دابینكردبوون آه یه و و بنكه والنه ین خانه وێ شا حسه له
  ی آرد و بوو به شه زووی گه وێ به آان له ستینیه له بوونی فه.  نجامدراوه  ئه وه نه رده وای ئه هرمان ن فه الیه  له بووه

ناو  خوازراوو بزراو له كی نه  آۆمه  خۆیان آرد به وه یانه هۆی زۆری ژماره  وتدا، به آی له ره هزكی سه
 شا خۆی  ك آه یه ادهڕ  یشته  گه مه  وازبھنن، ئه ی آه وه ن بۆ ئه رده  دواآانی ئه دایه ح هیچ گوی نهت فه. كدا خه
، شا  وه ترسییه  مه وتبووه ی آه آه ته سه  ده چونكه. ربگرت وست وه  هه  فشاری بۆهنرا آه وه یه ن سوپاآه الیه له

ش  وه آان؛ ئه ستینییه له آانی بنرت بۆ آۆنترۆكردنی فه وییه ده  به هر نگاوه  جه ازیبوو آهڕنجامدا   ئه ین له حسه
ستی برا   ده ستینی به له زار فه  دوو هه  دا، زیاتر له١٩٧٠ری  مبه  مانگی سپته نھا له ته.  وه وته گۆمی خونی لكه

آانی ئیسرائیل  و سنوره ره آان به ستینییه له فه   زۆر له  بوو آه ریانه ربه  به نده وه  ئه آه هڕ شه. آانیان آوژران به ره عه
  ونه  بكه  پباشتر بوو آه وه یان زۆر له وه  زیندان، ئه نابدرن یان بخرنه  په ان آهڕ گه دا ده وه دوای ئه ھاتن، به هه
   .آان نییه رده ر هاشاوی ئه به
ن  رده ر سنوری ئه سه آان له ؛ زرپۆشه وه پیریانه ات بهآانی بینی، ه ستینییه له تی فه ینه ری و مه وه  سوریا آوره آه

ردا   وه آه له سه  مه ستی له مریكا ده  دوا ساتدا ئه له. گر نه  آاركی حاشا هه  بووبت بهڕ مۆدران و وادیار بوو شه
 بۆ  وه ایهڕ رزۆك گه ی لهآ هواشی ئاشتییه به.  سوریا آانی بكاته  قورسه آه ی چه  لوله  ئیسرائیل آه  داواآردن له به

ندنی خۆیانیان  سه آان داوای تۆه ستینییه له شدا فه وه ئه گه له. زگاری بووڕ  و گژاوه ین له و شا حسه آه ناوچه
  .دایك بوو  له وه شه هڕری  مبه ناوی سپته  گروپكی تیرۆریستی نوێ به مجۆره آرد و به ده

وی ڕ  ی آه وه رله وێ به ستا له آاری غافكوژی هه و به وه قانده نی ته رده جی ئهلك ئامان ش گه هڕری  مبه گروپی سپته
  مانیا یارییه بار گونجابوو آاتك ئه واو له  دا بواركی ته١٩٧٢ری  مبه  سپته له. آان  ئیسرائیلییه رنجی بكاته سه

ر  سه مانیا له  گوناهكردنی ئه ست به ههوخۆی  استهڕنجامكی  آو ئه وه. ئامزگرت  میونیخ له آانی له ئۆۆمپییه
  وه زرۆی ئه آان زۆرتامه مانییه دا، ئه١٩٣٦  آان له آانی نازییه  ئۆۆمپییه آان و یارییه آه توعامكردنی جوله قه

 بووبت  وه چت بۆ ئه پده. ن یان بۆ سازبكه گهڕو ن و جگه رزشی ئیسرائیل دشاد بكه  تیپی وه بوون آه
 تیپكی  فات داوایكرد آه ره آاندا، آاتك یاسر عه ڵ ئیسرائیلییه گه چونك له  تھه ر جۆره هه گرن لهرب به آه
  ی آه وه ئه. ی پشتگوخست واوی داواآه ته مانی به ی ئۆۆمپی ئه بكات، لیژنه ستینی ئاماده له رزشی فه وه

لی  ش عه هڕری  مبه ی سپته رآرده آرد، هانی سه شیان ده هڕری  مبه می سپته وتی یادی دووه كهڕآان  یارییه
 .رگیز داینابت  هه ی آه خشه ترین نه شانه رآه دی سه نیان دا بۆ هنانه سه حه

ی  وه مكردنه  ئومدی آه  نزمترین ئاستدا بوو، به  ئاسایش له كخرابوو وهڕآی خراپ  یه شوه گوندی ئۆۆمپی به
  میوانداری آرابوون، به Connollystrasse 31  تیپی ئیسرائیل له. ابوردووڕآانی   تاه رییه وه بیره
 ٤:٣٠مك پش  آه. یبوونریان داب ماوه  جه آان له وانه یرو نامۆی پاسه ل و پاراستنكی سه رژینكی ته په

  مه ئه. وتن آه هرد دا سه آه رژینه  په  به نج بینران آه ك گه ر، آۆمه مبه ی سپته٥ۆژی ڕیانی  به رله آی سه خوله
 میونیخ  دا له آانی بیره هڕ با و له وه هاتنه ده نگك نه و دره آان تا شه  یاریزانه بوو، زۆر له آی نامۆ نه یه دیارده

آان و  ش بوون و بۆ آوشتنی ئیسرائیلییه هڕری  مبه  گروپی سپته مانه ئه. بون  یاریزان نه مانه م ئه  به- وه مانه ده
  .هاتن آان ده ستینییه له  فه  ئازادآردنی گیراوه  ژیانیان بهآردنیڕئاوگۆ

آی  یه ژیانكرد، ژمارهست آان و ده ی ئیسرائیلییه وه وانه ر شونی حه  سه یانكوتایه  ههپ  له آه وت تیرۆریسته حه
ك  یه هیچ شوه هی ب میشه ی هه آو پیشه تی ئیسرائیلی وه حكومه. گرت بارمته سیشیان به زۆریان آوشت و نۆ آه

و  مانیا ئه ئه. ستینی ئازادبكات له بوو هیچ گیراوكی فه ازیش نهڕآان و  ڵ تیرۆریسته گه دا بۆ دانوستان له ملی نه
زگارآردن ڕوی پالنكی   خۆی هه یاریدا آهستۆو ب  ئه  بگرنه آه  آشه  آه وه تكرده هڕی سوپای ئیسرائیلی  داوایه

  وه گیراوه بارمته  تیرۆریست و به مشیی سوپا به ودا پاسكی خۆه مان شه ی هه١٠ژمر  آات له.  وه تاقیبكاته
  وه دوای ئه. ر بوون لیكۆپته وش سواری دوو هه ی گوندی ئۆۆمپی، لهڕ وپه  بۆ سوچی ئه وه مووی گواسته هه
وناآدا ڕ شونكی زۆر  وش له  له بوو، الی خۆرئاواوه  میل به ری پانزده وروبه  ده ین بۆ فرشتنفدبروك، آهف

د میلك   سه مك زیاتر له  آه آه ر قیره سه  داوایانكردبوو له آه Lufthansa 727 آی جۆری یه ۆآهف.  وه نیشتنه



 

. بن دنیا وه ی له وه  بۆ ئه وه ره  ده آان هاتنه ره لیكۆپته  هه آان له  تیرۆریسته س له ستنرا و دوو آه اوهڕ  وه والیانه له
آی توندوتیژ  یه قه ته هڕ قی و شه زراو ته سكی دامه ی آه م گولله آه ودا یه آی شه  خوله١٠:٤٤ آاتژمر  له
آانی  ره ربه ئاستی به هیچ آلۆجك له چون به وان ده  تیروآه  به مانی آه آانی پۆلیسی ئه نگه تفه. ستیپكرد ده

  وه  بورجی آۆنترۆه  له ریفكی پۆلیس آه عه. بوون آاندا نه ریستهآانی تیرۆ ه AK47   ئۆتۆماتیكییه آه ئاگری چه
 ئۆتۆمۆبلی  یشتن له پۆلیسی زیاتر گه.  وه رییه  سه ك بوو به یه  گولله وه ھنایه  هه وه ره و ده ره نگاوی به هه

  .ك تیرۆریست آوژران یه زرپۆشداو ژماره
یانبینی  آرد و ده ماشایان ده  ته وه  بورجی آۆنترۆه  له وه  نائومدییه بهآان   ئیسرائیلییه مانكاتدا، دیپلۆماته هه له

آان  موو تیرۆریسته یانتوانی هه آان نه مانییه  ئه آدارآراوه زمون و خراپ چه  بئه استهست  ده نگچییه چۆن تفه
ژیان ست آانیان ده نگه تفه  آان هشتا زیندوبوون، به  تیرۆریسته س له س آه. ژدا بكوژنست م ده آه یه له
شونی دانیشتنی خۆیاندا  ر له  هه آاندا آه ستراوه ستبه  ده گیراوه بارمته  به  به وه قانده ته آانیان ده آردو نارنجۆآه ده
م  ستگیریانكردن، به دا زابوون و ده سه و س آه ر ئه سه آۆتاییدا به له. سابی  قه آاندا آران به ره لیكۆپته ناو هه له
ری جیھاندا  رتاسه سه آین له و داچه پۆلی خورپه شه. یان آوشت آه گیراوه بارمته ر نۆ به  هه ی آه وه ك پش ئه نه
  بینرا آه آیش ده تی و هۆشدارییه آی مرۆڤایه آو تراژیدیایه  وه یه سابخانه و قه  ئه آاتكدا آه ، له وه نگیدایه ده

 .چت هرد ست ده ده  له ریكه تیرۆریزم خه
 
 
 

   ١٩٧٥-ڵ قه  چه آارلۆسه
سك  آردنی تیرۆریزمی نودا هیچ آه شه ڵ گه گه م له ، به رگرتووه اویان وهڕس ناووناوبانگی خراپ و ز زۆرآه

  ه ل دایكبووه آاس له ره  آه له.  بووه تر نه وره ی گه آه ناوبانگه" ڵ قه چه " لیاسه  ئه امیریز سانچیز، ناسراو بهڕ ئییچ  له
ندی  یوه ئیلیچ په. بوو آانی مارآسیزم هه  پرانسیپه ی بهڕ  باوه ند بوو آه مه وه ركی ده ی پارزهڕوالو آو نزه ڤه

آاتك .  آه رنجی پۆلیسی ناوچه  جگای سه زوویی بووه و به وه ی خوندآارانی آۆمۆنیسته وه  بزوتنه آرد به
، ئیلیچی نارد بۆ  وه رپچی یاساو یاسا شكنییه ترسی سه  مه وته بكهی  آه هڕچت آو  پده وت آه رآه باوآی بۆیده

،  وه دوای خواردنه  له وه مه ی دووه  پله ی چووه آه وێ خوندنه له. ی آه ر خوندنه سه وامبوون له رده ن بۆ به نده له
چت  وا پده بووبت ئه آی باشی هه تییه ر هیچ چۆنایه گه ئه. ییدا شخه دوای آچان و ژیانی آه ك بهف آهف

ۆژانی ڕ  م له بوو، به او نهڕسو سكی هه رچی خۆی آه گه ئه. ها زمان نده چه آردن به ی بووبت بۆ قسه تواناآه
ری  وروبه ده  له بوو آه ش هه وه ی ئه نده وپاگهپ. نرابوو وری ته آان چوارده ادیكاهڕ  خوندنی زانكۆیدا به

نجامدا   ئه و له ئه.  لمنراوه سه رگیز نه  هه واه و هه استی ئهڕم  ، به وه ته نزیك بوونهیش لی  KGB دا وآاته ئه
شقپكردنی  آی مه یه رۆشی قوتابخانه په آی به وتویه  شونكه ن و بوو به رده  ئه ویكردهڕجھشت و  وروپای به ئه
  .آان ستینییه له ریالی فه گه
. دایكبوو ڵ له قه ن و ناووناوبانگی چه نده  بۆ له وه ایهڕ امیریز سانچیز گهڕیچ دا، ئی١٩٧٢ری سای  وروبه  ده له
یكوشتن  دا یان ده ده نجه شكه آانی ئه  نچیره نھابابوو، آه آی ته یه ندهڕیی بوو؛ د زه  پیاوآوژكی ببه مه ئه
الآی آوژراودا  ر آه سه بت به ت، دهوپش بچی ره ی به وه بۆئه: " تی   وتویه  لی آه وه نهگ ده. یگرت ده بزه
م ئامانجی جۆزیف ئدوارد سیف  آه یه .PFLP داد و دیع حه  پیاوآوژی وه ن بوو به نده  له له." نگاوبنیت هه

رماودا بوو   گه  سیف له الماری سیفی دا آه و آاتك په ئه. ر سپنسه& ی آۆگاآانی مارك  وآاته رۆآی ئه بوو سه
  آه آه ك بووبت چه ر هۆیه ر هه به  له-  دوور بوو وه آه موچاوی پیاوه ده ند ئینجك له نھا چه ی ته آه آه ی چه  لوله وه

 ناو بانككی  دایهستی، دووانی ف آارهنانی نارنجۆآی ده  به ستیدایه ڵ ده قه  چه وه دوای ئه. آرد آارینه
  . وه ئیسرائیلییه



 

 میدیاآان بۆیان  ی آه و ئاسته  ئه یشتۆته گه رگیز نه ڵ هه قه ی، چه ییهرچی و چاوسور موو سه و هه رباری ئه سه
می خۆی  ده خۆی به.  دوور بوو وه ، زۆر له  بیت بتاوان بووه نت آه یه  ناگه وه  مانای ئه مه ئه.  خشاندووه نه

نھا  ته  به  چونكه  نزیكه وه ییهاستڕ ش زۆر له یه م ژماره ئه. ردنی خۆی  گه نجا آاری پیاوآوشتنی خستۆته ئۆبای په
ری  رتاسه سه آانی له  توندوتیژییه می آاره رهه به.  س تاوانباریان آردووه  آه  آوشتنی پانزده آان به نسییه هڕ فه
  نه ڵ بخه قه یانتوانی چه واگری نه آانی هه چی ئاژانسه آرا، آه ستیپده استدا ههڕ تی ناوه وروپاو خۆرهه ئه

هنا  ست نه ده وتنی به رآه آانیدا سه  آۆنه  پالنه زۆر له ی تیرۆریزم له موشه  چه ره دانه خشه م نه رچی ئه گه  ئه. وه داوه
  رمانیپدا آه فه PFLP  آاتك وه  آرایه و آارانه رچون، شانسی بۆ ئه ده هه آانی غافكوژی به وه ودا هه  له آه

ت  نانه ناوشاردا داناو ته  له وتوانه رآه  سه ها بۆمبی به نده چه. آو پیاوآوژ وش وه  له وه مدیسه بچت بۆ پاریس، هه
لی ڕی ئۆ گه ف اگیرابوو لهڕ  آه  قیره رچه ر ده سه  له هاویشت آه E1 A1ُُُآی جۆری  یه ۆآهو ف ره آكیشی به موشه

ر  به نھا له ك ته ، نه وه نگیدایه ك ده یه ادهڕدا ناوبانگی تا ساته م آاره دوای ئه به. دا١٩٧٥می   آانونی دووه له
  . وه دوایشییه وه آانی له آرداره رچه هۆی په كو به  به آه الماره یی په زه ربه جه

  وه نسییه هڕ ن پۆلیسی فه الیه  له ل بوو آه ربه بوو ناوی مایك موخه ری لوبنانی هه ده ركی یاریده فسه آارلۆس ئه
دا،  وه آاتی لكۆینه له.  بووبت وه آه آییه  موشه الماره  پشت په و له  ئه دابوون آه هڕ وباوه له. ستگیرآرابوو ده

آان  آداره  چه پۆلیسه. ی آارلۆس آه شارگه ر حه  سه رته  پۆلیس به یی خۆی نیشاندا آه ل ئاماده ربه موخه
و  وه اندهڕ آارلۆس خۆی په. زمدا هڕزمو راو به هاتوههنگكی پ ر ئاهه سه وتن به م آه دا به  بیناآه خۆیانكرد به
جدا  دوو پۆلیسی له.  وه  هاته وه یزهڕآكی   چه خۆی و به دوا به وه ك له یه ند چرآه دا، چه آه سته  ئاوده خۆیكرد به

ل  هرب  موخه ی له قه ، ته وه آه  آاره ی تام بكاته وه ش، بۆئه وه دوای ئه. توندی بریندارآرد میشی به آوشت و سیه
  ویكردهڕجھشت و  و پاریسی به مان شه ڵ هه قه  چه آارلۆسه. ڵ آردبوو گه  ناپاآی له آردو آوشتی چونكه

  .زائیر جه
كخراوی ڕرزو گرنگی  آی به یه وه آاتی آۆبوونه  له وه وته رآه ننا ده  ڤییه مان سادا له هه  له وه آارلۆس دوای ئه

ك تیرۆریستی  یه سته ده. سترا مدا به آه  آانونی یه٢١  ننا له  ڤییه  له دا آه)ئۆپك( وت  ی نه نارده وتانی هه
  سییه ش آه  شه و شانه ئه.  بوون وه  ژووره  له گرت آه بارمته یان به وانه موو ئه ژوورداو هه آدار خۆیانكرد به چه
 Gabrielle ك سانی وه  تریشی آهی آه ه پنج هاوه. آران یی ده رمانده  فه وه اوهڕی ناوز قه ن چه الیه له

Kr�cher-Tiedemann كی بزوتنه ، ئهكی  یران و هانز یۆچیم آالین، ئه ی حوزه٢ی  وه ندامندامی گروپ
  وه ماینھۆفه- آانی بادر ته  چه ندییان به یوه  په آان آه ییهشگڕ شۆ  شانه مانی ناسراو به بچوآی تیرۆریستی ئه

  . خۆ گرته بوو ده هه
بستانی  ره توانای عه وتی به زیری نه نوانیاندا وه  له  بگرن، آه بارمته وت به زیری نه  وه  توانیان یانزده  تاقمهو ئه

ی آاتی  نه رته  فه له.  گرتبونیان بارمته سی تردا به ست آه ڵ شه گه  له رمانی تدا بوو، آه سعودی، شخ یه
 آوژران؛ پۆلیسكی  وه ه cher-Tiedemann�Kr ن الیه یاو لهدوو پ. ك آرا یه قه ند ته دا چه آه الماره په
ی آردو  قه آارلۆسیش ته.  وه فالییه ناوی خه وانكی عراقی به  پاسه ر بوو وه نتۆن تیچله  ناوی ئه مسایی آه نه

نیش آا  گره مانكاتدا بارمته هه م له به.  ناوی یوسف ئیسمیرلی بوو نی لیبی آوشت آه ده آارگوزاركی مه
ختی  رباری سه رآراو ژیا سه سه جدا چاره ر له م هه  به وه یه ده  گه ك بوو به یه آالین گولله- چون رنه تی ده المه سه به

  هو ب آاندا، ئه گیراوه بارمته ر ژیانی به رانبه به آرد له ی پنج ملیۆن دۆالری دهآارلۆس داوای ب. ی آه برینه
نجا ملیۆن دۆالر  ی په ادهڕی تا ك پارهچت ب  پده آرت آه ده وه ر ئه سه له استیدا، قسهڕ له. ر درا آسه ش یه یه پاره
  آه پاره. هات  ده وه بستانی سعودییه ره  ئران و عه  له آه ی پاره آاتكدا زۆربه ستی آردبت، له وده ستوئه مده ئه

  .آاربھنرت آان به ستینییه له  فه له سه فكشانی مه سره ستی مه به  بۆ مه آرا آه واپشبینی ده
آانیشیان  گیراوه بارمته زائیر و به و جه ره ین به ف ھاتن به  هه آه یان دنیاآرد، تاقمه آه  پاره ی آه وه دوای ئه

ی  وره و چشتی مجه ناو ئه ێ له وه یشتنیان بۆ ئه گه به. خۆیان بردبوو بۆ پاراستنی ئاسایشی خۆیان گه له



 

. ری آردبوو نابه  لیبیا داوای مافی په آكیان له  یه  زیاتر له شدا آه وه ئه گه استدا وونبوون، لهڕ تی ناوه خۆرهه
  .  وه  ساردبوبته آه  گیروگرفته چو آه ده وه له

نسا  هڕ  فه- نۆرماندی  گوندكی بچوآدا له دا ، آالین له١٩٨٨سای  دواو له وه  ساڵ له٢٢،  وه دوای ئه
نجامدانی س آاری پیاوآوشتن،  تاوانی ئه به. ر سه برده ژر ناوكی داتاشراودا ژیانی ده وێ له  له یرآرا، آهستگ ده

 هیچ  آرد آه وه  آالین نكولی له نده رچه هه. گرتن دادگایی آرا بارمته وی پیاوآوشتن و آاری به س آاری هه
 ویژدانی   آه وه هاتنه ڵ پیاوكدا ده گه  له وه وداوهڕو  دوای ئه آانی له وته سوآه استیشدا ههڕ سكی آوشتبت و له آه
وا . ر ئسكی آاری آردبت  گیانی تیرۆر تاسه ك تیرۆریستك بت آه ی وه وه ریدا زاڵ بت زیاتر له سه به

ت زانیاری  انهن  جیھانی توندوتیژی تیرۆریزم و ته ، آالین پشتی آردۆته آه الماره  دوو ساڵ دوای په  آه وه بوبوه
ی  رآرده ر دوو سه المارك بۆسه  په رگرتن له  هۆی به  بوونه مانیا آه آانی ئه  ئاسایشه  هزه  به گرنگیشی داوه

آانی نارد بۆ  آه ی و فیشه آه مانچه آی زۆر ئاشكرادا، ده یه  ئاماژه له. آان مانییه  ئه آه ناوبانگی جوله تی به یه آۆمه
آرد  ش ده هڕوڕر تیرۆریزمی تاوانبار و  ك هه  تیدا نه ڵ وتاركدا آه گه مانی له ی ئه Der Spigel گۆڤاری

  وه ی آارلۆسه آه ن گروپه الیه  له ككوشتن آه ی خه خشه ی نه رباره كو زانیاری دوورودرژیشی تیابوو ده به
  ٢٣سكی میگاۆمانیاك آو آه آارلۆسی وه تیدا  ی آتبك آه وه  بوآردنه ستیدایه دا ده١٩٧٩  له. ژرابوونڕدا

   . النه سه  مه و جۆره رز بگرن له په  خۆیان دووره  پویسته نجان آه  گه دآرد و هۆشداری دایه ناوزه
رۆآی   سه گوایه یاند آه گه اده وایان ش آه و داوایانه ها ئه روه شكران، هه  دادگادا پشكه  له  آه وه گانه م به هۆی ئه به
نھا   آالین ته ی قبوكرد آه وه ، دادگا ئه آه گرتنه بارمته  پیالنی به  له واوی آردووه زافی پشتگیری ته یبیا آۆلۆنل قهل
رگیز هیچ آامكیان   هه ، آه آه ی تاقمه آانی دیكه ندامه ئه ندك له ڵ هه گه رآردن له رانبه  به  به ۆكی بچوآی بینیوهڕ
رمانی نۆساڵ  آرد، فه وانی دهڕ و چاوه  ئه ی آه ساڵ زیندانیكردنه و چوارده جیاتی ئه له.  دادگام رده  به ته هنراونه نه

  و له  ئه  آه وه یه و ماوه هۆی ئه وت ساڵ و نیو به  بۆ حه وه مكرایه ش آه یه و ماوه ردا درا، ئه سه زیندانیكردنی به
  .ریبردبوو سه نسادا به هڕ آانی فه گرتوخانه
رمانی  دا فه١٩٩٧ سای   گیراو له وه نسییه هڕ ن آارگوزاری نھنی فه الیه دا له١٩٩٤سای  نجامدا له ئه آارلۆس له

  . پاریس نسی له هڕ وادۆزی نھنی فه تاوانی آوشتنی دوو هه ردا درا به سه تایی به تاهه زیندانیكرانی هه
 

  ١٩٨٠ی ئایاری ٢ –ندای باآور  ئیرله
ی ڕ وپه آاندا له١٩٧٠ی آۆتایی سانی  ماوه برن، له آی گشتی وا ناوده یه شوه آو به ا، وهریتانی ی به"آان آشه"
و  نو ئه له. نرابوو وه وادۆزی پكه ی هه وره كی گهڕتۆ IRA نگین دژی تیرۆریزمی بۆ جه. رزیدا بوون به

  كخراوهڕها  روه هه.  ه UDR تی تایبهمینیی لقی  آی ژرزه یه آه  یه بینرا، آه ده E4 آو ی وه آه دا یه ئۆردووه
ی ١٤و  SAS ردوو نوانیاندا هه  له نواند، آه دا چاالآیان ده یه و ناوچه ش له آانی دیكه ریتانییه  به نھنییه

 ) TCG رشانی  سه وتبووه آان آه رآه شكردنی ئه تی گشتی و دابه رآردایه سه. بینران واگری و چاودری ده هه
  وادۆزه  چاندنی هه آرد ، به آانی ده كخستنی زانیارییهڕوژم و  رشتی ته رپه  سه آه) ی تاآتیكیرمان گروپی فه
  .دا IRA آانی یزهڕناو   له وه آانیشه نھنییه

. ندای باآور  ئیرله وات لهاستدا بڕی  ئاراسته چوو به ده نه وه  هیچ شتك له مك بوو آه رده  سه و آاته رچی ئه گه ئه
رآی جیاجیایان  ها ئه نده موویان چه هه E4 واگری و ی ههSAS  ،14 . یه  باشترین نمونه١٩٨٠ نیسانی

  . وه مكرابوه مترین ئاست آه هزی مرۆیی تا آه.  خواروی ئارماگدا پسپردرابوو له
 RUC  پیاوی چاودری مای دوو ووه ی له وه زرنن بۆئه  خاكی چاودری دابمه بوو آه وه رك ئه م ئه آه یه
هیوابوون  به   IRAك بوو آهڕرآیش چاودریكردنی با م ئه دووه.  وه ترسییه  مه  ژیانیان خرابووه ن، آه بكه

                                                 
23  Megalomaniacوتر  ده سانه و آه  بههۆ ب هی  ههانیی ناسروشتیآ هیزو  ئاره  آهت نترۆ آزوو   له  وه، كهی دیسان  آهیكردنۆ
  .و. ن  ههدایاستِ ر  له  آهی وه  لهزننھ  گرنگ و خاوهاتری ز دان آه هِر باوه



 

   گولله ك به نیاز بوو آابرایه به IRA ناوبانگی رآیش، تیرۆریستكی به دوا ئه. ن بدهداری تفبۆمبی گ
بوو  وه  ئه رآی ئمه  بت؛ ئهڕ سیخو ر بوو آه سه ی له وه  گومانی ئه و پیاوه ئه. دا ممه وی شه مای شه  سه بكوژت له

  راسیۆنه م س ئۆپه ئه.  ئامانج  آردبووی به ین آه ش بكه سه و آه و ئه آه آداره  چاودری چه وه  ووریاییه  به آه
 OP م آه و یه ره  پیاو بهچوار. ن ی خواروی ئارماگ بكه وانه هڕی زیاتر  SAS  پیاوانی آرد آه ده وه پویستی به

  آه هڕبا OP و ره ش به چواری دیكه . RUC ی آه نده ۆیشتن بۆ چاودریكردنی دوو آارمهڕ) ی چاودری بنكه )
  دژی آرداره  له دا آه راسیۆنه و ئۆپه آاتی ئه  له وه  آشنرایه یه OP م ، ئه می ژماره ر آه به م له ۆیشتن، بهڕ

  آرد آه ده وه  پویستی به راسیۆنه م ئۆپه ئه. رپاآرابوو ی به آه و ئامانجه IRA ی آه راوهوانكڕ  چاوه غافكوژییه
  دا یان له ماآه  هۆی سه ك پیاویش له یه بت و ژماره شیاندا دوو شۆفر هه آه ریه هه  ئۆتۆمۆبل و له٢٠م  النی آه

آردن، ڕ، پیاوانی زیاتر پویست بوون بۆ ئاوگۆش مه موو ئه رباری هه سه. ن  آاربكه  پیاده  به دا آه آه هڕبا
  .ۆڵ ببیننڕی خراش  وه ؛ هزی آاردانهQRF ك ی وه وه ها بۆ ئه روه و هه وه جگرتنه

 آانی نده  چاودری آارمه ی آه یه OP و ك، ئه یه فته ۆیشتن آاتك، دوای ههڕدا  ه ی هه ئاراسته آان به آاره
RUC ك جو  به وه رایهڕآرد گۆ دهی آه تیپه. تیار SAS كرا ئهنه داوایانلبكه و شووه ت له لقی تایبه. ن  چۆ  

رآردو ،  یاركی ده ب آه یهOP ی رمانده فه.  وه یان بمننه آه رآه ر ئه  سه آرد له SAS  و داوایان له وه ئاگادارآرانه
آی و  ره رمانی سه  فه یداندایه  مه له  ی آه و پیاوه دا، ئه SAS آانی تری راسیۆنه موو ئۆپه هه ك له روه هه
،  وه  بۆ ماه وه انهڕ گه آار ده له RUC ی آه یانی آاتك دوو پیاوه بۆ به.  وه  آشانه-آات رده  ده وه ره آالآه یه

  وه یه OP و ترك له ند مه نھا چه  ته  آه وه تاڵ دۆزرایه آی به وانی فیشه ندك قه  هه-ی لكرا قه یان ته آه ئۆتۆمۆبله
هیچ  RUC ی آه ختی دوو پیاوه بۆ خۆشبه.  وهڕ یانبرد به ده SAS پش وه ند آاتژمرك له  چه دووربوو آه

  .یشت گه زیانكیان پنه
 چاودری  ن آه  بده و تیپانه تی ئه ی یارمه وه  بۆئه وه  آشنرایه آه هڕبا OP  ی آه وه دوا، دوای ئه وه ك له یه فته هه

،  ممه آشه ۆژی یهڕیانی  به رله ی سه٢آاتژمر . ویداڕ  ی دیكهرگب ساتكی جه آرد، آاره یان ده آه ژییه غافكو آاره
و مای خۆیان  ره آتردا به شونیه ك به یه مه ه نگوچه  ته ب هیچ جۆره و آابرای ئامانجی به IRA ی آه آداره چه
. ی داهاتوو فته  دواخرابوو بۆ پشوی آۆتایی هه كه جاركی دی آه راسیۆنه  ئۆپه م جۆره به.  وه ابونهڕ گه
و  وه زراندنه آردندا بوون بۆ دامه خۆئاماده نھا له م ته آرد به ستان آاریان ده اوهڕب  به SAS آانی ربازه سه

 بۆ  وه انهڕ آان گه آاتك ئۆتۆمۆبله. دا بوو شه هڕ ژر هه  له دا آه هڕو با ی هۆآانی چاودری له وه چاآكردنه
.  ردراوه  بینییان ئاگری تبه-  باسیكرا  آه وه هڕو با  پشت ئه وته یان آهڕی پۆرتاداون،   شارۆچكه یان له آه بنكه
ر  سه وامبن له رده  به ی آه وه  له بوو بجگه  نه م چاره بوو، به خۆشنه SAS  ت زۆر دی به دا لقی تایبه مكاته له

  .آان راسیۆنه ئۆپه
ختی  دبه بۆبه.  وه ته  گوزراوه ژرچاودریدا بووه  له نی آه مه قه آوته آی چه یه شارگه  حه  ئاشكرا بوو آه بفاست، له

  ك بوو آهًًَ مال یزهڕ  وه  بدۆزرایه  آه ووه نزیكترین شون له.  فسوناوی بوو مك ئه یان آه آه  تازه خانووه
   آه وه ونبوهڕواگریدا،  ڵ هه گه  له آه له سه دوای پشكنینی مه. ئانتریمگای ڕ  نوساو پكھاتبوو له وه س مای پكه له
ند  چه.  ئامانج  آرا به و خانووه  ئه ر بۆیه ، هه آارهاتووه  به وه یه IRA ن الیه  پشتر له و خانوانه آك له یه
  . وه نهآان بگ نییه مه قه آوته و چه آه ر خانووه  سه نه  هاشاوڵ ببه خشرا آه یان پبه وه رآی ئه ئه SAS آی یه آه یه
  م ژماره رده به و له وه  خواره گای ئانتریمدا هاتنهڕ  دا، دوو ئۆتۆمۆبل به١٩٨٠ی ئایاری ٢ۆی ڕ  پاشنیوه له

. پاراست ی ده شی دواوه  به وه ه SAS  س پیاوی ش به ئۆتۆمۆبلكی دیكه. یان گرتپ دا ئیستۆپكی له٣٦٩
 هیچ  نرابوو وه دا دانه آه وری ماه ده رباز به آی سه یه  هیچ بازنه آه الماره ایش بپارزرت، پش پهی ئاس وه بۆ ئه

آان پشتر  نگه  پشه گروپه. ژووردا یانكرد به است ههڕو استهڕآان  بینرا، پیاوه ده ربازی نه آی سه چاالآییه
دنیا  بهآكی ئۆتۆماتیكی پ ی چه یزك گوللهڕتك ، آا وه ره وتبوون بۆ قاتی سه رآه و سه وه  ژووره چوبونه

  وه ه IRA ن الیه مریكی له كی ئه M60  بوو آه  نه وه ئاگایان له SAS ری المارده گروپی په.   وه نگیدایه ده
وتن،  بز وه و ناوه ره خرایی به آان به پیاوه. نیشتیان ی ته آه ی خانووه وه ره ی قاتی سه ره نجه  بۆ په رخراوه سه



 

الماردانی  ی ئۆتۆمۆبلی په استی آوشنی دواوهڕ  ناوه  آاپتن وستماآۆت بوو، له یان، آه آه رمانده م فه به
آاتك .  پكراو آوژرا آه یه  M60ژكیست  ده به.  وه بوو نزیكبته ده زیاتر نه وه  له دا دانیشتبوو وه وه پشه
.  وه سته ده خۆیدابه IRA ی آه دا پیاوه مكاته رخنرا، له رچه خرایی وه  به هآ الماره موو په دات هه ودهڕوت چی  رآه ده
الی خۆیدا  آی آاسۆلیكیشی به یه شه رنجی قه ها سه روه هه. یدان  مه یشی هنایه RUC  سوپاو قه نگی ته ده
.  وه سته ده ۆیبدات به خ گای پدراوهڕ IRA ی آه  بزانت پیاوه ی آه وه  بۆئه آه یدانه  مه  هاته اآشا آهڕ

. ستگیرآران  ده وه وه رگای پشته ده رچونیاندا له آاتی ده آداربوون ، له موویان چه  هه ، آه آانی دیكه گومانلكراوه
  . وه مووی دۆزرایه آانیش هه  ونبووه نییه مه قه آوته چه

   ٢٤وه آانی گرینادیره  گارده بت، لهندای باآور آوژرا  ئیرله  له آه SAS ربازی م سه آه آاپتن وستماآۆت، یه
 SAS ركی ئاسایی فسه و ئه ئه . (G)25  سكوادرون ی ر بوو له فسه و ئه وه ه SAS  ندی آردبوو به یوه په
و   بوو، ئه  هۆنراوه زیشی له  بچت، حه نی قوتابخانه مه كی تهڕ آو  له ی وایلكردبوو آه آه رده  زه  لوله بوو، قژه نه

شدا  وه ئه گه له. نیشت ژنۆی باپیری داده ر ئه سه منای له  به  آاتك فربووبوو آه ی بۆ هۆنراوه ییهویست خۆشه
و  رگی ئه مه. خشرا رگی پبه ربازی پاشمه تی خاچی سه و خه هزبوو؛ ئه آان به وداوهڕی  ندازه ئه  به وه ناوه له

دوا،  وه ۆژ لهڕدوو . ندای باآور  ئیرله ی گرتبوو لهSAS ی خه دا یه وآاته  له تی آه هامه مكی نه رده  سه آۆتایھنا به
SAS یۆزخانه سه بهرانیدا دابارین له ر باستیانگرتبو   ده یان آوشت آه و تیرۆریستانه موو ئه ن و هه نده  له ی ئ

  و تیرۆریستانه  ئه رد آهزگارآڕآانیشیان  گیراوه بارمته بت و به سیان نه ك آه  یه  له دا  بجگه ر بیناآه سه به
   .ریانكردبوون سه ستبه ده

IRA زه آانی بۆسه الماره  په لهینه آانی ئیرله  ئاسایشییه ر هوه آانیشه١٩٨٠تای  ره سه داو له ده ندای باآور آۆ  
و  وه قانده هاآسیان تڕدا چسیا با١٩٨١ری  ی ئۆآتۆبه١٠  له. ستپكرد ریتانیادا ده ی به رگه  ناوجه چاالآییان له

. رباز بوون سیان سه  آه٢٣  شیان بریندارآرد آه سی دیكه  آه٤٠ها  روه هه. ریتانیان آوشت نی به ده سی مه دوو آه
م  ئه.  وه قییه  هاید پارك ته دا دوو بۆمب له١٩٨٢موزی  ی ته٢٠  ویدا، لهڕ  ساتكی دیكه رگه دوا مه وه نۆ مانگ له

شتن و ترس  هنانی خون ریتانی بھنت به تی به وه  فشار بۆ ده ی بۆدانرابوو آه شهخ ك نه یه شوه  به الماره په
 Blues and  آانی ربازه  سه  آه وه قییه دا ته وآاته ك لهڕۆ  ڕۆتن ڕ  م بۆمب له آه یه. ن نده ندی له بۆ ناوه

Royals 26ده  به وه سپه سواری ئه بهدا تڤده حه. دا آوژران وداوهڕو  سپ له وت ئه ربازو حه دوو سه. ینڕ په و  
   هاید پارك و بووه  له وه قییه دا ته آه ختی شونی مۆسیقا لدانه ژر ته م بۆمب له دووه. ماشاچیش برینداربوون ته

 . ی دیكه٢٤و بریندارآردنی  وزانی شاهانه ت سه شی چاآه ربازی به  سه٦هۆی آوژرانی 
لی آریسمس بوون،  لوپه ینی آهرقای آ ریتانی سه گای به دامانی ئاسایی آۆمهن  ئه آاتكدا آه سای داهاتوو، له

 و -نی ده  س پۆلیس و س مه- س آوژران ش آه آی گشتی شه یه شوه به.  وه قییه  هارۆدس ته  له وره بۆمبكی گه
  ی آه وه  هۆی ئه ش بووه آه ارهالم وت و په  زیانكی زۆری لكه ناوبانگه و آۆگا به ئه. سیش برینداربوون د آه وه نه
آی  اوآیهڕ شوی و ده ی تووشی پهآ آی آریسمسیان ده ندا شتومه نده ری له رتاسه سه ی له وانه موو ئه هه
ی خۆیان بۆ  ژاره م و په و خه داوه  نه الماره و په گایان بهڕوان   ئه یاند آه ایگهڕ IRA  وه دوای ئه. تی ببن واوه ته

  آرد آه ده وه یان بۆ ئه وناآی و ئاماژهڕر   به وتنه  آه اپۆرتی دیكهڕ  وه شدا دوای ئه وه ئه گه له. یرب  دهآان آوژراوه
 هۆی آوژرانی  بته  نه  آه  ویستویانه نده رچه ، هه یوهرب  ده و آاره ندی بۆ ئه زامه هڕ IRA تی رآردایه استیدا سهڕ له
نگ  م زۆر دره  به آه  بۆ چۆكردنی ناوچه آیان داوه  هۆشدارییه بووی آهاپۆرت ووتڕمان  هه. نی ده كی مه خه
  . بووه كی نه  و آه یشتووه گه
ر، و  زیران، مارگرت تاتشه ك وه ره ویاندا بۆ غافكوژآردنی سه هه PIRA دا١٩٨٤ری  ی ئۆآتۆبه١٢  له

و  ئه.  آاتی آۆنفرانسی پارتی پارزگاراندا تبون لهو  برایتون خه  ئوتلی گراند له  له آاتكدا آه ی له آه آابینه

                                                 
24  Grenadier Guardsش  بهو. یتانیر  بهی سوپا  له كه.  
25  Squadron ه  لهیت بهیتا  سوپادا، به  له آه هی آه هی و. دایتانیر  بهی سوپای و ئاسمانییایر  دهیز.  
  .و. دایتانیر  بهی سوپا  له  شاهانهی گاردیربازان  سهیش به 26



 

. زیر بوو آكیان وه  یه سیشی آوشت، آه و چوار آه آه  ئوتله  به وره یاندنكی گه  هۆی زیانگه  بووه هزه  به بۆمبه
  الماره م په  ئهرحاڵ، هه م به به. رچو آی بانان بۆی ده رزه ك به زیران بوو وه ك وه ره  سه آییان آه ره ئامانجی سه

  ش بووه وه ، ئه وه و بیقۆزنه وه دا بدۆزنه  بۆنانه وجۆره  خای الوازی ئاسایش له توانیویانه PIRA  ریخست آه ده
  .ۆژداڕ  پاشه ر له  به رزتر بگرنه زگاآانی ئاسایش ئاستی چاودری به  ده ی آه وه هۆی ئه

   له  بوو آه وه نجامدرابت ئه  ئه وه ه PIRA ن الیه  له ی آه و آاری ترس و تۆقاندنانه  خراپترین ئه آك له یه
  وه قییه  ته  بتاوانانه و پرۆتستانته نزیك ئه  ئنیسكیلن بۆمبك له   له٢٧دا  وه ۆژی یادآردنهڕ  دا و له١٩٨٧سای 

 ٦٣س آوژران و   آه دا یازده زنه  دته ساته و آاره له. آاندا نگه  جه  له وه آرده آانی خۆیان ده  یادی آوژراوه آه
آی  و پشتیوانییه وه دا شكایه PIRA ر سه آی خراپ به یه شوه  به  توندوتیژییه م آاره ئه. سیش بریندار بوون آه

  له.  وه آانه ریتانییه ستۆی به  ئه نه  بخه آه  گوناهه ندك له  ویستیان هه تیش آاتك آه تایبه ستچوو، به ده زۆریان له
آی سیاسی  تییه هامه  هۆی نه  بووه بژردران، آه نه شت پاوراو چواریان هه هه یی داهاتودا، له دنی ناوچهبژار هه
  .یان آه له سه  بۆ مه وره گه
می  الماری دووه په PIRAن،  نده  له وناآدا لهڕۆژی ڕی  شانه رآه الماركی سه  په دا له١٩٩١ی شوباتی ٧  له
  ی آه وانه آاتكدا ئه له. ی بوون آه رو آابینه  جۆن مجه مجاره  ئه زیران، آه ك وه هر رپاآرد بۆ آوشتنی سه به
اگیرابوو س ڕ وایتھۆڵ   له  آه وه  ڤانكه یت بوون، له رجی آووه لومه رقای تاوتوكردنی هه  بوون سه وه ژوره له

آان آورتیانكردو  نه  هاوه ختی گولله بۆ خۆشبه.  وه قامی داونینگه ی  شه١٠   ژماره ستكرد نرا به نی ده بۆمبی هاوه
  .پكا ئامانجیان نه

PIRA ك له یان ئه وه قینه  وارینگتن آاری ته  له وه دوای ئهله دا دوو بۆمب آه١٩٩٣ی ئازاری ٢٠  نجامدا، آات   
نیان س ساڵ و  مه  ته  آهڕ هۆی آوژرانی دوو آو  بوونه وانه قینه و ته ئه.  وه قینه رمیلی خۆدا دانرابوون ته به

   بچوآه و شارۆچكه سیش له  آه٥٦ هۆی برینداربوونی   بوونه وانه قینه و ته ها ئه روه هه.  ساڵ بوو دوانزده
و  رآۆنه دا و سه نده ریتانیاو آۆماری ئیرله  به آی زۆر له زاییه هڕ هۆی نا  بووه و منانه آوژرانی ئه. دا ئینگلیزییه

 IRA دا١٩٩٤سای  له. آان ربازییه آی و ناسه مه هڕ  هه  توندوتیژییه بوو بۆ آاره دواوه  بهتكی زۆریشی فره نه
ستكی   هۆی تكشكاندنی خۆیان، ئاگربه بنه  زیاتر ده  آه آان وایانلھاتووه ربازییه  سه  آاره ستیكردبوو آه هه

یی خۆیان بۆ   تیدا ئاماده  آه وه هیاندنكی بوآرد اگهڕریتانیش  تی به آاتییان پشنیارآرد و، حكومه
بوو  وه آانیان ئه  داواآارییه شك له به.  وه ی باآور دوپاتكردبوه نده وایی ناوخۆیی بۆ ئیرله هرمان ی فه آایه هنانه
  آهی  نده وه ئه.  وه تكرانه هڕدوای جار   جار له م داواآارییانه ئه.  وه سلیم بكاته آانی ته آه بت چه ده IRA  آه
  ربازییه  ناسه آداره  چه  تاقمه  پویسته آرد آه یان ده وه وانیش داوای ئه بوو، ئه  هه وه هIRA  ندیشی به یوه په
ی  نجامدا متمانه  ئه له. ست بھنرت ده ك به  ئاشتییه وت هیچ جۆره ر بمانه گه آبكرن ئه آانیش چه آتیخوازه یه
و  وه قاندنه بۆمب ته. ی هنا آه سته  ئاگربه آۆتایی به IRAوتن آرم بوو،  ككهڕآانی   پشنیاره ردووال به هه
 .ریتانیادا ی به رگه ناوجه تیش له تایبه ، به وه ستیپكرده آردن ده قه ته

 آاناری  هزیان له ی شوباتدا بۆمبكی به٩  بینی آاتك له وه خۆیه به IRA ستی  آۆتایی ئاگربه١٩٩٦سای 
ندیش  ها پاوه های ملیۆنه آی زۆریش برینداربوون و به یه س آوژران و ژماره دوو آه.   وه قانده  تهن نده  له ۆرف له

  وامبوو آاتك له رده آان به  بازرگانییه زراوه ر بیناو دامه آانیان بۆسه الماره په.  وه وته زیانی ماددی لكه
س   آه٢٠٠ی  نزیكه. ری تكوپكدا تهی مانچسڕشكی زۆری ناوبازا  به وره یراندا بۆمبكی گه حوزه

  .باردا درابوون آاتی له  له  آه وه و هۆشداریانه هۆی ئه س به  هۆی آوژرانی آه بووه م نه برینداربوون به
رباری   سه مه بینی، ئه وه خۆیه آاندا به نه موو الیه نوان هه ختی له ندك دانوستانی سه دوو سای داهاتووش هه

  ربازییه  ناسه آداره  چه و گروپه IRA ن الیه ستدا له ی توندوتیژی و ئاگربه  بازنه  له وه خوالنه
ی گوفتوگۆ  توانی بیرۆآه یانده نه IRA آانی وهڕ توند ره  هه اوهڕسو  هه ندك له هه.  وه آانه ته وه ده ربه سه
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  .و.  آه وره  گه هییھانی ج نگه  دوو جهیت بهیتا نگدا آوژراون، به  جه له



 

 .((rIRA  قینه استهڕی  IRA  ناویان لنا كخراوكیان پكھنا آهڕو  وه جیابونه IRA   له مجۆره ن و به قوبوبكه
   له وره  بۆمبكی گه بوون، توانیان آه نه IRA آو نیدا وه مه قه آوته  چه  له داو نه  ژماره  له  نه شدا آه وه ڵ ئه گه له

نی  هد سی مه  آه٢٩  وه یه وه قینه و ته نجامی ئه ئه له. دا١٩٩٨ی ئابی ١٥   له وه قننه بته Omagh ی شارۆچكه
آی زۆری  زاییه هڕ هۆی نا  بووه ساته رگه م مه ئه.  بووآانیش ژنكی سكپ  آوژراوه آك له ستداو یه ده گیانیان له

 . وه ستیانھنابوو قمبوه ده به rIRA  ی آه و پشتگیرییه موو ئه ری و هه ماوه جه
 

 وژور ره  به  وه١٩٨٣   له-لوبنان
 گروپكی  مه ئه.  زراوه دا دامه١٩٨٣سای  ، له  جیھادی ئیسالمیش ناسراوه  به حیزبو، پارتی خوای لوبنانی، آه

و  آو ئه زرنت، وه  لوبنان دابمه ر شوازی ئیسالمی له سه  آۆمارك له یه وه  ئامانجی ئه  آه یه وی شیعه هڕتوند
نومایی تاران ڕ  ابوردودا بهڕ  ن و لهگر رده  وه وه  ئرانه ی پشتگیرییان له زۆربه.  یه  ئران هه  له ی آه آۆماره

   آه یه هزی هه ندامی به زار ئه ها هه نده  چه ت گوایه  ده آه كخراوهڕ.  رپاآردووه راسیۆنیان به ند ئۆپه چه
توندی  سكن و زۆر به تا بیت ته آانی حیزبو هه دیدگا سیاسییه.  شقیانپكراوه  ئران و سوریا مه یان له زۆربه
نوان حیزبو و   له یه آی باش هه ندییه یوه په. مریكان ئه"  وره یتانی گه شه"ها دژی  روه  ئیسرائیل و هه دژه
  .آاندا  جیاوازه ستینییه له  فه كخراوهڕ

یروت  آانی باشوری به ناره و آه ره و به یروته شتی بیقاع، باشوری به ربوونی حیزبو ده آی آاریگه ره شونی سه
ی  آی ئاراسته ره آی سه یه شوه آانیان به راسیۆنه ئۆپه. هنجن ده ی هزی مرۆییان هه  زۆربه ووه  له ت، آهآش ده

دی  ویدا به ری گۆی زه رتاسه سه ی چاالآی حیزبو له آه یه. مریكا تیش ئه تایبه ئیسرائیل و خۆرئاوا آراون، به
 .نراون یه نجام گه ئه اندا بهری جیھ رتاسه سه آانیشیان له الماره آراون و په

مریكیدا  ی ئه  بایۆزخانه نی خۆیكشا به مه قه  ته  بارآرابوو له دا ئۆتۆمۆبلكی بیكاب آه١٩٨٣ی نیسانی ١٨  له
  ی نا به نجه  په آه وه ره قنه  خۆته سه وت، آه آیكه ستكداو په ربه  به  درا به آه آاتك ئۆتۆمۆبله. یروت، لوبنان  به له

دوا . سیش  آه٦٣ هۆی آوژرانی   بووه دووربوو، وه  بهڕ باوه ی له آه واری ورانكارییه ئاسه. دا آه وره  گه ئامره
ی  وه ره  لكۆه بوون، آه CIA ندی شتیان آارمه ، هه مریكی تدابووه  ئه ڤده  حه ریخست آه نجام ده ره ده

. نوانیاندا بوون آنیس هاس له CIA ی  وستگهی رآرده ئامیس و سه .C رت ۆبهڕند  تی ناوه خۆرهه
  . ندامی حیزبو بووه  ئه آه  خۆآوژه سه  آه آرا آه واباسده

. رپاآرا آان به مریكییه ر ئه  بۆسه الماركی خۆآوژی دیكه دا په١٩٨٣ری  ی ئۆآتۆبه٢٣  دوا له وه ش مانگ له شه
وان  ئه. ج بووبوون یروت نیشته تی به وه ی نوده گه ف  له مریكی بوو آه یان مارینزی ئه آه  ئامانجه مجاره ئه
ز بۆ  گه هڕ   هزكی فره شك له ك به  نردرابوون بۆ لوبنان وه  مارینزی آه١٨٠٠آی  یه ه  آۆمه شك بوون له به
  ئۆتۆمۆبلكی پ آه وه ره نهق  خۆته سه آه.  وه نه آان لكجودا بكه  لوبنانییه نگاوه ك جه یه  دژبه ی بتوانن تاقمه وه ئه
   مارینز آوژراو زیاتر له٢٤١ -ستا اوهڕیدانكی نمایش  نزیك مه ی و لهڕ لخو آه و ناو بنكه ره نی به مه قه  ته له

  آه الماره  په چی نكولییان له ك بوون آه یه رچی حیزبو گومانلكراوی پله گه ئه.  ی تریش بریندار بوون١٠٠
 .آرد

مریكی و   ئه گیراوه بارمته ی به وه فاندن و گلدانهڕ  رپرسبوون له ، حیزبو به وه قاندنه  آاری ته  له بجگه
زوویی بون  آان به  خۆآوژییه شانی آاره  شانبه راسیۆنانه م ئۆپه شدا ئه وه ئه گه له.  لوبنان  له آانی دیكه خۆرئاواییه

 آامپكدا  ند له تمه شقی تایبه د پیاوی نارد بۆ مه ری نۆسه وروبه  دهحیزبو. چاو تاآتیككی نودا  دوو له  پله به
ك   بۆ باشوری لوبنان وه وه انهڕ یان گه آه شقه واوآردنی مه دوای ته . ٢٨تی ئران  باشوری خۆرهه دان له مه  هه له
. ر و مامۆستای تیرۆر ابهڕ   بهش زۆریان خۆیان بوون وه رباری ئه ؛ سه واو سازوئاماده ری ته نگاوه آی جه یه آه یه
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  . وه ه  هه تهۆوت دا آه و شاره  ئهی جوگرافینشو



 

   پالنه نی وه مه قه آوته  تاآتیك، چه آرد، به ربازی آاریده خۆی سه ربه واو سه كخراوكی تهڕك   وه یه  تازه آه م یه ئه
ان گرت و دژی  خۆیده یه  تازه شكره م له ، ئه وه بونه آانی ئیسرائیل ده نگاری هزه ره آاتك به.  وه آانیه ستراتیجییه

بونی پشتیوانی هزی  نھا نه ته. مان آردبووڕرسو آانی تووشی سه واوی ئیسرائیلییه ته ش به مه ، ئه وه نگایه جه ده
 .ن  بكه آشه  پاشه آردن آه وایی ناچاری ده هه

الماری  پهدا ١٩٩٢ی ئازاری ١٧  آانیان و له ر چاالآیه سه وام بوون له رده آانی حیزبو به آییه ره  ده بگومان شانه
 هۆی آوژرانی  و بووه وه قییه  ته وه آی زۆره نییه مه قه  ته ئۆتمۆبیلك به. نتین رجه  ئه ی ئیسرائیلیاندا له بایۆزخانه

مان گروپ  دا هه١٩٩٤موزی  ی ته١٨  دواو له وه دوو ساڵ له. رچی زیاتر آی هه یه س و بریندارآردنی ژماره  آه٢٩
آی   بینایه مابوو آه ی نه  هنده آه وه قینه ته. شاری بۆینس ئایرس  له وه قانده تهژآراویان ئۆتۆمۆبلكی مین

ۆژی ڕ. س  آه٨٦ هۆی آوژرانی   بووه گای ئیسرائیلی بوو، وه  هی آۆمه واوی خاپور بكات آه ته وت قاتی به حه
سی  ك آه  هۆی آوژرانی بیستویه  و بووهیف مادا ده نه ر په سه  به  آه وه قییه آدا ته یه ۆآه نو ف دواتر بۆمبك له

  وامه رده حیزبو به. یاند اگهڕآی بچوآی حیزبو لپرسراوتی خۆی  یه شانه.  بوون آه یان جوله  زۆربه  آه دیكه
ن  هالی  له وه هزه آی به  پشتگیرییه آان، به آییه ره  سه  تیرۆریستییه كخراوهڕ  آك بت له  یه ی آه وه ر ئه سه له

  . وه ئرانه
 

Achille Lauro – 7١٩٨٥ری  ی ئۆآتۆبه 
موو میدیاآانی  رنجی هه دا سه١٩٨٥ری  ی ئۆآتۆبه٧  له   Achille Lauro شتوگوزاری شتی گه فاندنی آهڕ

اری، شتوگوز ی ناونرابوو گه آه ییه شخه ر جوانی و آه به  له ، آه  ئیتالییه شتییه و آه ئه. اآشاڕالی خۆیدا  جیھانی به
ن چوار تیرۆریستی زۆر  الیه ساچوو بوون، آاتك له یان به  زۆربه رنشینی تدا بوو آه د سه ی سه نزیكه

  ی آه وه دوای ئه. رداگیرا سه ستی به آرد ده یان ده ((PLF ستین له زگاری فهڕی  ره تی به رایه  نونه  آه وه آه چهپ
  ندییان به یوه آان په ره فنهڕسوریا،  ت لهڕرتوس بگۆ و ته ره ی به هآ  ئاراسته دا آه آه  آاپتنه رمانیان به فه
آانی  ندیخانه  به  له ستینی آه له نجا زیندانی فه  په یاند آه اگهڕ آرد و داواآاری خۆیان  وه تدارانی میسره سه ده

ی  گهڕ دروست بوو آاتك سوریا ی بۆ مه ه نگوچه  ته تاوه ره سه ر له یان هه آه پالنه. ئیسرائیلدان ئازادبكرن
رنشینكی   سنگی سه رو به  سه یان نا به  گولله دا بوو آه خته وه م ساته له. ر بگرن نگه رتوس له  ته  له دان آه نه

نیشتی  ر ته سه و ،به وه ره رآورسی ویلدار، لیۆن آلینگھۆفه ندامی سه مئه ساچوی آه مریكی به ی ئه آه جوله
ی   ئاژاوه  پیره و پیاوه  ئه  گوایه آان دوایی ووتبوی آه ره فنهڕ  آك له یه.  وه  خواره یاندایهڕ تودا آه شتییه آه

 . یه  ترسنۆآانه و آاره نجامدانی ئه  نازانت بۆ ئه هانه  به  به وه رگیز ئه سك هه م هیچ آه  ، به وه ته ناوه
عیدی میسر   سهڕو پۆ ره یان به آه شتییه ی آه ، ئاراسته یكهادیۆیی دڕیامكی  مدا بۆ په وه آان له تیرۆریسته

  ی آه رجه ومه ربازببن به  ده آه شتییه  آه  له ی آه وه تیان پدرابوو بۆئه المه وكی سه هڕاڕیمانی  وێ په  له ا آهرگ وه
 تاوانكی  بوو آه  نه وه لهدا ئاگایان  وآاته آان له میسرییه. ن آانی ئازادبكه رنشینه موو سه و هه آه شتییه آه

 الدرا، بایۆزی  یه له سه و مه ر ئه سه  له رده  په ی آه وه ر دوای ئه آسه یه.  نجامدراوه دا ئه شتییه و آه پیاوآوشتن له
دژ  ستگیربكات و داوای یاساییان له آان ده تی میسر تیرۆریسته  حكومه ی آرد آه وه  میسر داوای ئه مریكی له ئه
  هیچ جۆرك ناآرت چونكه  به و آاره  ئه  داگرت آه وه ر ئه سه تدارانی میسر پیان له سه ده.  وه تهرزبكا به
مریكی  واگریی ئه م هه به.  واوی وتیان جھشتووه ته  به و تاوانه ر به رانبه  لپرسراوبون به ی آه وانه ئه
م  ر خاآی میسر بوون به سه ر له استیدا هشتا ههڕ  له PLF  آانی ندامه ؛ ئه وه ی دیته آه له سه جۆركی تر مه به

  .٧٣٧وایی میسری  آی هی هه یه ۆآه ف ن بهو تونس بف ره  به  بوون آه وه وانی ئهڕ چاوه
 مریكی گری ئه  هه ۆآهرآرا بۆ ف رمان ده ربچن، فه آان ده هن تاوانباره  نه یاری آۆتاییان دابوو آه ب چونكه

Saratoga كیڕدریاتیكی بوو دوای  ریای ئه  ده  له آهناناه NATOو باآور وه ره ، لوتی به ربگت .
ی و خۆی ڕآانی خۆی گۆ ی آاره خشه ، نه یڤید جریمییه رز ده به ریاداری پایه ، ده Saratoga ی رمانده فه

 E-2C  ك و یه F-14A Tomcat و دو  له ردی ئاسمانی آه به آی نه یه آردنی بازگه وانه هڕآرد بۆ  ئاماده



 

Hawkeye كھاتبووئه گه له. پ ستانی ف  آاتی هه شدا آه وهزانرابوو، ف  نه آه  میسرییه ۆآه٢٢ی  ماوه آان له ۆآه 
  . بوون  ئاماده وه ئاسمانه آدا به خوله
آی  یه  ئاراسته  بگرن آه ۆآانهو ف ئهموو   هه ر له  به رمانیان پدرابوو آه آان فه ۆآه، ف وه بونی زانیارییه هۆی نه به

  ی آه یه ۆآهو س ف ئه.  وه یان بكۆنه آه ناسنامه یگرت، و له  ده٧٣٧  ی آه یه و ئاراسته  ئه- گرن رده ت وه تایبه
، انڕ گه دوایدا ده  به  بوو آه یه ۆآهو ف میان ئه م چواره بوو به آیان نه مجار پشیانپگیرا هیچ گرنگییه آه یه

  چنی و ناچاریانكرد له یان هه آه  ئامانجه نگیان به آان ته مریكیه  ئه ۆآهف. ی تدا بوو PLF آانی تیرۆریسته
ك و  چهمریكی پ لتای ئه ن هزی ده الیه ش له وه دوای ئه.  وه  سیسلی بنیشته  سیگۆن له له NATO ی بنكه
مدا  رده به آیان له گایهڕآان هیچ   تیرۆریسته مجۆره ون و بهمارۆیاندابو  گه وه ریاییه ی ده Seal آانی آه یه
رچی  گه ئه. وانی دادگا بنڕ ی چاوه وه ی ئیتالی بۆ ئه دان و بردنیان بۆ گرتوخانه ستوه ده  خۆبه  له  بجگه وه مایه نه
بوون  ازی نهڕآان  م ئیتالییه هن، ب آان دادگایی بكه آگرتووه  یه  وته آان له  دیله آرد آه زیانده آان حه مریكییه ئه

و  ره  به باس، آه د عه ممه یان، موحه آه رآرده  سه یاندا به گهڕآراو  واننهڕ آی چاوه یه شوه و به وه سته ده ن به بیانده
تا  م هه ردا درا، به سه تایی به تا هه رمانی زیندانی هه آی بزری تاوانبارآراو فه یه شوه و به ئه. بت یۆگۆسالفیا هه

. ند تی ناوه آانی تیرۆریستی خۆرهه امیارییهڕر  سه  له یه شی هه وره آی گه رییه و آاریگه وه ته  ئازادی ماوه ۆ بهم ئه
  .سیان تاوانبارآران  آه ی تریش یازده آه ره فنهڕ   پانزده له
 

  ١٩٨٨می  آه ی آانونی یه٢١ -ربی لۆآه
   به٧٤٧مریكان بۆینگ  آی پان ئه یه ۆآه، ف١٩٨٨می  آه ی آانونی یه٢١ی  آی ئواره  خوله١٩:٠٢آاتژمر 
رنشین و   سه٢٥٩ هۆی آوژرانی  و بووه وه قییه  ته وه ندییه ربی سكۆتله ی لۆآه ر شارۆچكه سه  به وه ئاسمانه

ی  گه ف ریكان لهم ی پان ئه١٠٣  شتی ژماره گه. وی ر زه سه سیش له  آه ها یازده روه  و هه آه ۆآهی ف سته ده
ی  گهگای فڕ  له  ماتاوه ستیپكردبوو، پشتریش له ك ده  خوله١٨:٢٥ن آاتژمر  نده  له  له هیسرۆوه
.  وه رزببته  پ به٣١٠٠٠رزایی  یتوانی بۆبه  ده وه ربی نزیكبوه  لۆآه  له آه. یبوومانیا ف و ئه ره  به وه فرانكفۆرته

و  ئه. ما آانی آۆنترۆی ئۆقیانوسیی شانویك دیارنه ادارهڕی  ر شاشه سه  له آه هۆآدوا ف وه ك له وت خوله حه
  توندی دران به ش به وره ی گه ها پارچه نده  و چه وه  ئاسمانه  به آه ۆآه هۆی تكوپكدانی ف  بووه هزه  به وه قینه ته
 باشوری  ریتانی له وپوی جیۆلۆجی بهڕی  گه وست  بوو آه وره  گه ی هنده آه رییه استیدا آاریگهڕ له. ویدا زه

شی  و به آه ۆآهی ف وه شی پشه به. ر یختهڕری  ر پوه سه  له وه ی خوندۆته  پله١.٦  یاند آه ایگهڕند  سكۆتله
   هۆی دروستكردنی چاك به ، بووه وه  خواره وته ربی آه  سوچی باشوری لۆآه آانی له  باه آك له ی یه وه پشه
و پانی ١٩٦ژی در١٥٥ پی و گیانییه ی زیانه زۆربه.  پگادا ڕك   یه آان له  ماروود آریسنت-ویانداڕش - 
 خانوو وران ٢١دوایدا هات   به ش آه یه وه وتنه و ئاگرآه آان و ئه ی پارچه وه  خواره وتنه نجامی آه ئه وێ له  له آه
   له آه ۆآهآانی ف و پاشماوه ی پارچه م زۆربه ، به وه  خواره وتنه ا آهد آه ر شاره سه ش به آه ۆآهآانی ف آینه مه. بوو

 ١٣٠  آه ۆآهی ف ی پاشماوه دوورترین پارچه. آان  الدنشینه  ناوچه ، له وه  خواره وتنه ربی آه تی لۆآه خۆرهه
  . وه  دۆزرایه و شونه تر دوور له آیلۆمه

ستیپكردو  ر ده آسه  یه آه ساته ی هۆی آاره رباره  ده وه آاندا، لكۆینه ژنامهۆڕشونداچونكی فراوانی  نوانی به له
اپۆرتی لقی ڕ.  آه ۆآهی ف وه قینه ی هۆآاری ته وه مای بۆ دۆزینه قۆیان لھه US و UK ی وه آانی لكۆینه تیمه

هۆی   به آه ساته  آاره ی آه نجامه رئه و ده ه ئ یشته  آۆتاییدا گه له (AAIB) آان واییه  هه ساته  آاره  له وه لكۆینه
استی ڕشی الی   به دا له آه ۆآهل و باری ف لوپه شی آه به ناسراو له سانكی نه  آه  آه ویداوهڕ  وه وه قینه هۆآاركی ته

ی خۆی  ون و تاوانبارانه وخساری قزهڕش  ی تیرۆریزم جاركی دیكه زمه مرده.  دا چاندویانه وه پشه
وتی سیاسی  هڕ  ندییان به یوه یان په  زۆربه ، آه وه آه  نو چوارچوه لك گومانلكراویش خرابونه و گه وه اندایهنیش

  .بوو  هه وه نده تی ناوه خۆرهه



 

 US و  UKتدارانی سه دوا، ده وه ی س ساڵ له ، نزیكه١٩٩١می  ی تشرینی دووه١٣تا  شدا، هه وه ئه گه له
   له وادۆزی گومانلكراوی لیبی بن آه چت دوو هه  پده و آاره رانی ئه نجامده  ئه ی آه نجامه ره و ده  ئه یشتنه گه نه

  ، به حیمه  فه لیفه مین خه لئه حی و ئه قره لمه بدولباست ئه ، عه و دوو پیاوه ئه. آرد  ماتا آاریان ده وایی لیبی له هی هه
 . وه وی داد بكرنهڕو ره ی به وه  بۆئه وه سته ده  بیاندات به  لیبیا آرا آه لهآی بزر تاوانبارآران و داوا  یه شوه
 خۆی  گرت آه  داده وه رئه سه مجار پی له آه ین و لیبیا یهڕ  تپه ره وبه ق و بنه چه قه  چهلك سای پ گه

  آانیان هنایه آگرتوه  یه وه ته  نهبوون و ازینهڕ  وه به US و UK آانی ته حكومه. آات آان دادگایی ده گومانلكراوه
مارۆی ئابوری زیاتریش  شتی ئاسمانی و دواتریش گه آی گه مارۆیه  گه نجامدا ناچاریانكردن آه  ئه یدان و له مه
ناوی  ر به آه ر، قسه ردانكی جیم سوایه دا و دوای سه١٩٩٨ سای   آۆتاییدا له له. پنن ر لیبیادا بسه سه به

 بۆ  وه سته ده آان بدات به  گومانلكراوه ی آه وه ازیبوو بۆ ئهڕزافی لیبیا  ، آۆلۆنل قه وه ربییه  لۆآهآانی قوربانییه
ندی و  پی یاسای سكۆتله  به و پیاوانه  ئه  آه وه  آرایه وه ر ئه سه خت له جه. نی ی بالیه ر بناغه سه دادگایكردنك له

  بت له Camp Zeist   له آه م شونی دادگایی آردنه ایی بكرن، به دادگ وه ندییه ری سكۆتله ن دادوه الیه له
وایی و  مارۆی هه و گه وه آانه ن لیبییه الیه دواداهات له ستی به ستی ده سانكی زیاتری دواخستن و ده. ندا هۆه

دا ١٩٩٩ نیسانی  له. اند ده آان گویان پنه بییه ره  عه  وته بوون چونكه  وردوخاش ده  وورده ئابوریش وورده
و  ی بۆ ئه وه  بۆئه وه سته ده نجامدا دران به  ئه  له آه النران و دوو گومانلكراوه آان وه ندو آۆسپه موو آه هه

 . وه وی داد بكرنهڕو ره  پایان به ته  دراوه ی آه تاوانانه
م  پاڵ تاوانبارآرا، به ی درابووه آه  تاوانه ی آه یه و شوه حی به قره لمه دا، ئه آه ییه  بنچینه  دادگایكردنه له

م  آیان سازآرد به یه وه چونه دا تھه وه دوای ئه به. رچوو ، بتاوان ده حیمه  فه لیفه ی، خهڕی هاو آه پاه تاواندراوه
ندیدا  آی سكۆتله یه یخانهند  به ی له آه تاییه تاهه  هه ی زیندانییه وه  بۆئه وه حی جیاآرایه قره لمه  ئه آام بوو وه نابه
  .ر سه بباته

ی ڕ وپه  به آه  بۆمبه  آه یه وه آان ئه  بیردۆزه آك له ، یه یان داوه یه م آشه ی ئه وره ركی زۆر چوارده گه گومان و ئه
رمان و  پاندنی ده ئاژانسی داسه(مریكی  ئه DEA  هی  آه وه آی قایمدا شاردرابته  جانتایه چت له  پده وه ساناییه
ی  آه یه. آرد  آاریان ده آی ساخته یه شوه مانیای خۆرئاوا به  ئه  ڤایسبادن له  له  آه بووه) آان ره آهس ماده

  آرد، آه ده وانه هڕآانیان  ره آهس رمان و ماده ی ده وره وامی باری گه رده به ، به COREA  ناونرابوو ڤایسبادن، آه
م  ئه.  وه ند ساخبكرته تی ناوه  خۆرهه  له وه شه گایهڕو ی له وه مانیاو بۆئه را، بۆ ئهآ  دابینده وه ه CIA ن الیه له

  رمان و ماده  دابینكردن و فرۆشتنی ده دا بوو به وتنی زانیاری و پاره گیرآه پناوی وه  له  نھنییه راسیۆنه ئۆپه
تی   خۆرهه آان له شه هڕ  راسیۆنه داهات بۆ ئۆپهستی دابینكردنی  به آان بۆ مه و زانیارییه پاره. آان ره آهس

دراو  پنهڕآی گشتی  یه شوه تلكراوو به فره  نھنی، نه راسیۆنانه و ئۆپه ئه(هات  آارده  به ند و شونانی دیكه ناوه
می  رهه هی ب وه انه گ گرت و لپرسراو بوو له رده آانی وه ره آهس رمان و ماده  ده ی آه و پیاوه ئه). بوون

  . سار بووه لقه ن مونزر ئه یان، ده آه وه ساخكردنه
Charles McKee زهڕك بوو بۆ   لوبنان سه  له آان آه ته  تایبه ائیدی هی پالنس  وت آه زگارآردنی حهڕرقا

.  وه ۆ ساخبوهی ب COREA آانی راسیۆنه استی ئۆپهڕ گیرابوون،  بارمته وێ به  له وآاته  ئه ی آه مریكییه و نۆ ئه له
  شتی ژماره ختی، گه دبه م بۆ به ، به وه ته اوهڕ گه USA و ره  به یه له سه و مه آردن له نده  بۆ گازه ن آه آه واباسده
 CIA ندامی ك ئه یه آاندا، ژماره وه تای لكۆینه ره ۆژانی سهڕ   له ن آه خه رده آان واده تۆماره.  تكوپكشكا١٠٣
و  ی، بردویانه وه ر دوای دۆزینه آسه ریه هه. اونڕ گه McKee  ی آه ستییه ربی و بۆ جانتا ده ه لۆآ ته یشتونه گه

   له  آه وه ته ر آراوه سه ختی له  جه وه ندییه ن پۆلیسكی سكۆتله الیه  له واه م هه ئه.  وه ته اویانهتای گ  به دوایش به
  . رآدا بووه  ئه دا له آه ساته شونی آاره

ی  رباره  ده وتووه رآه ی بۆده رانه وبهآی زۆر تاڵ و ئاب استییهڕند  چه McKee  دان آه هڕ وباوه س له  آهزۆر
ی  له سه لھنانی مه شه پناوی فه نیدا له مه قه آوته  دابینكردنی چه آان له مریكییه  ئه شه هڕ  راسیۆنه گالنی ئۆپه توه
دا  نه  آه له Gander ی گه ف  له ی آه ربازییه  سه شته و گه ك ئه یه پی بیردۆزه به. آاندا گیراوه بارمته به



 

.  وه ته اونهڕ  ئران گه  له  آه مریكی تدا بووه ی ئه TOW آی رانی موشه ابهڕ پش  وه  دوو ساڵ له وه خواره وته آه
.  نجامدراوه دا ئه آه ۆآهنو ف ه چاندنی بۆمبك ل  ئران به یان له آه نھانییه  په ی آاره رباره نگكردنیان ده بده

  .نجامدرابت ئه McKee نگی  آپكردنی ده ربیش بۆ دنیابوون له ساتی لۆآه  آاره  آه واپشنیاز آراوه
 
 

 ١٩٩٤ی شوباتی ٢٥ -گۆدشتاین
ی ڕ بیروباوههۆی  نھا به ته  تیرۆریزمی ئاینیی به  گوایه تیت آه ه بخه  هه یه ه ا ههڕو بیرو  به  آه زۆر ئاسانه

آان و  آان، بوزییه آان، هیندۆسه سیحییه مه.  ك وانییه یه هیچ شوه  به مه ئه. م رهه  به  دته وه موسومانتییه
 . رآردووه ویدا مسۆگه هڕ توند چاآی پشكی خۆیان له درژایی مژوو به موویان به آان هه آه جوله

ند   چینی ناوه ر به آكی سه هڕ  گه آرد وا بانگبكرت، له زی ده ك خۆی حه بینیامین گۆدشتاین، یان بینی وه
. یانناسی ر ده روه كی ئاینپهڕآو آو یانناسی وه  ده ی آه كانه و خه ی ئه  بروآلین و زۆربه  له دایكبووه له

. ر بوون وه زیاتر سكی یبوون آه دایب آانه و دراوس جوله ی له آه  ئۆرسۆدۆآسه آه  جوله ماه ری بنه روه ئاینپه
وێ   وادیاربوو له   آه٢٩شیڤا ی یه  قوتابخانه چووه  ده وه آانییه ریتییه  نه  لوله لكه  آوو په گۆدشتاینی الو به

 قویی دیدا ئاگرك  یدا له آه گیرییه  سوچی گۆشه  له مجۆره به. گیری و گۆشه ره نا به ده ی پای پوه آه هڕ بیروباوه
. ی بۆ خون تینو وانه هڕماسكی توند  حه بسنت و ببته ۆژان آپهڕ  ۆژك لهڕ  و ئاگره  ئهی وه داگیرسا، بۆ ئه

   آه وه دا توایه وشتانه موو ئه یستی هه وه ی خۆشه  بۆته و توانای گۆدشتاین له موو ووزه  بوو، هه وره آاتك گه
گرتبوو بۆ دوژمنانی  قوقینی ههڕی خۆیشی  هنداز ئه  به ویستییه و خۆشه م ئه بۆنی ئیسرائیلیان لدت، به

 شاری  شیڤای له ف زانكۆی یه ره ی شه  پله دا به١٩٧٧سای  ك بوو، له  یه و خوندآاركی پله ئه. ئیسرائیل
  ون، آه ابی مایر آاهینی قزهڕرخانكرد بۆ  واوی خۆی ته ته دا بوو به وناوه ری ئه وروبه ده له. واوآرد نیۆرك ته

ترسی   مه وان به  ئه سك آه رآه وا ناسیبوو دژی هه هڕ آارهنانی توندوتیژی به ی به آه آه  جوله رگری له ی به ه آۆمه
 بۆ  وه ابی دوپاتكردبوهڕی  آه وازه آیدا بۆ نیۆرك تایمز، گۆدشتاین بانگه یه  نامه له. آان آه ن دژی جوله تبگه
:   آه یه وه  ئه آه  تاه استییهڕ: " و نوسیبوی  ئه. ئیل و بانی خۆرئاوا ئیسرا آان له به ره اندنی عهڕ رپه زۆر ده به
نانت،   ده وه ستییه ده ندای باآور به ۆ ئیرلهم  ئه  آه وه  ببته و آشانه وی ئهڕ وبهڕوت  یه ر ئیسرائیل نه گه ئه
ی   چوارچوه  له ی آه به ره  عه مینه و آه رنانی ئه ده خۆ بۆ وه وته  بكه وه ره آالآه آی یه یه شوه بت به ده

  ."تی آانیدایه سنوره
نیشتاینی نوشداری  رت ئه لبه  آۆلجی ئه ی نوشداری له وانامهر خوندن تا ب سه وامبوو له رده گۆدشتاین به

ێ و ڕهاو  برد آه ی نه  هنده وه دوای ئه. دا آۆچی آرد بۆ ئیسرائیل١٩٨٣ سای  شدا له وه دوای ئه رگرت، به وه
  له. برد وهڕ ی به آه نده ماوه سمی زه هڕوڕابی آاهین ڕ. كرد گه ندی له ماوه و زه وه هاوسۆزكی آاهینی دیته

می شاری  رده به ر له  هه جكردنی بانی خۆرئاوایه  آامپكی نیشته ج بوو آه ربا نیشته  آایریات ئه آۆتاییدا له
   .ستینیدا له هبرونی فه

یدا شتكی  آه  سنوری پیشه م گۆدشتاین له آرد، به  آاریده آه  آلینیكی ناوچه ربازی له دوآتۆركی سهآو  و وه ئه
باشی   به آی آه یه هاوپیشه. آرد ده آانی نه به ره ری عه سه رگیز چاره  هه لیسم و لی تدابوو، چونكه آو ته وه
آانم  ری دوژمنه سه  چاره  آه  ئره هاتومه  نه ، من بۆیه مه آه له  دوژمنی گه وه ئه: " یوت  ده یادی بوو آه یناسی له ده
بوو   ناوبانگكی زۆر دزوی هه ربۆیه بی بتاوان بت، هه ره  ناوی عه بوو آه ودا شتك نه  هزری ئه له." م بكه
ی  آردو گاته آانی بزار ده  موسومانه رسته  خواپه ك بوو آه یه آه  جوله مه ئه. آانی هبرۆندا ستینییه له نو فه له

 پیرۆز  آان به آه ردووال، موسومان و جوله الی هه  له ی آه و خاه آان، ئه  ئارامگای پاتریارآه آردن له پده
د  مه موحه. ن آه رستی خۆیان ده آاتی جیاجیادا نزاو خواپه  له آه ردوو ئاینه وادارانی هه ب و شونه و له ناسراوه

                                                 
29  Yeshivaآانه آه  جولهیینی ئایآ هی  قوتابخانه .  



 

ندك جار  هه: " یووت  ده و ئارامگایه آانی ئه آه  بچه ستینییه له  فه وانه  پاسه آك له  سارا یهبو یمان ئه سوله
 جبھت آاتك ئیتر  و شونه  ئه بوو آه ده ازینهڕندك جاریش  رستی هاتبوون و هه  بۆ خواپه دا آه ی ده وانه له
  ".بھننیان  آه رستییه  خواپه آان آۆتایی به آه  جوله بوایه ده
و  ر گولله  به  شاری نیۆرك درایه  له وه به ره ن پیاوآوژكی عه الیه وانی له ابی آاهینی پاهڕدا آاتك ١٩٩٠ سای  له

دوا، آاتك دوو  وه ند ساك له چه. رگی آاهین ی دا بۆ مه یمانی تۆه په.  وه قی گۆدشتاین قوتربوهڕ. آوژرا
و  ڵ ئه گه ربا، گۆدشتاین له نزیك آایریات ئه  له وه آانه به ره  عه ره المارده ی په و بۆسه ن وتنه كانی آهڕ هاو س له آه
   نۆزده هڕآاتك مۆردیچای الپید و آو.  آه وداوهڕر شونی   سه یشتنه  گه  بوو آه ییه آوتوپ  نوشدارییه تیمه
، پیشی  و بردووه نگكی هناوه هڕوو بوون ووتبویان وێ ب  له ی آه وانه ندك له ستیدا مردن، هه رده  به ی له آه ساه

  . و شپرزاوه وه خواردۆته
زاندا، مانگی  مه هڕ مانگی  آاندا له ی موسومانه  پیرۆزه ۆژهڕو  دا، له١٩٩٤ی شوباتی ٢٥ینی  ۆژی ههڕ  له
رستی   آاتی خواپه اتهو آ ئه. ێڕ  وته آان آه و ئارامگای پاتریارآه ره رستی، گۆدشتاین به ۆژوگرتن و خواپهڕ

  بدایه رزیت هه  بۆ دیوار ده وه دیواره  له درا آه  ده وه نتی ئه ره  گه وه زانه مه هڕهۆی مانگی   به آان بوو، وه موسومانه
  آه وته  مزگه  مناڵ له د پیاو، ژن وه وتسه ی حه یانی نزیكه به رله آی سه  خوله٥:٢٠آاتژمر . وی ر زه  سه وته آه ده نه

  یناسی آه  ده  گۆدشتاینی بینی و چونكه آه وته آانی مزگه وانه  پاسه آك له یه. یانی  بۆ نوژی به وه گرد بوونه
یتونی آاپتنكی  وزی زه  قاتكی سه مدا گۆدشتاین، آه وه له.  وه  ژووره یھشت بچته  نه ته گبه و نهگ ئاژاوه

  شانی داگرت و قۆناغكی آشا به ی له آه  سوپاییه  گالیله ستدرژییه هنگی د ردابوو، تفه به زی سوپای لهڕ به
 خۆی  دواوه  گۆدشتاین له وه  ناوه له. دا آه وته  مزگه اآردن خۆیكرد بهڕ  به وه ویدا، دوای ئه زه داو دایبه آه وانه پاسه
نوشی وی و آ ر زه  سه دادابووهیز چۆآیانڕدوای  یز لهڕ  آان آه ره  پشتی نوژآه ویكردبووهڕزراند و  دامه

  .ژی آردست  گۆدشتاین ده وه تره  دوو مه متر له  آه له. نوژآردنیان بردبوو
زنكی  پی وه به. وتن آه ر ده ر سه ر پشت و به وان به ئه. آرد تییان آونكون ده  دیواری مرۆڤایه ندانهڕ د و گولله ئه
وریدا،   چوارده بزوتبوو به  نه گۆشته له موو گه و هه  به آه. آرد ده رگی درونه  مه  قورسه یزهڕ   گالیله آه و چه  ئهڕگۆ نه

آرد بۆ  قاژیان ده له وردا په رچوار ده هه آان به ستینییه له فه. یڕیگۆ ن ده خزه دوای مه ن له خزه گۆدشتاین مه
ت  حمه آرد، زۆر زه یان ده له آی خوندا مه یایهر  ده آان له آاتكدا بریندارو آوژراوه رچون، له ندك ده هه. رچون ده

 . وه یته  مردوو جیابكه بوو بتوانیت زیندوو له
  آان توانیان به ره  نوژآه ندك له  دواییدا هه آی خایاند، تا له  خوله ی ده  نزیكه آه وته ی ناو مزگه و ئاگربارانه ئه
م   له ربازی ئیسرائیلی آه س سه. ن آی بكه مانكاتدا چه  هه و لهن   گۆدشتاین بده  له وه آی ئاگرآوژاندنه زگایه ده
  سكی ئیسرائیلی به ر آه آان بۆ سه ستینییه له الماری فه  په یان به نه م دیمه ، ئه وه آه وته  ناو مزگه دا چونه آاته
. یان آوشت ری دیكه  نوژآهها نده وانیش چه ، ئه قه  ته ستیانكرد به و ده وه  لكدایه وه ربازییه رگی سه جلوبه

ها  ده  بینیان وا سه ، آه آه وداوهڕر شونی   سه یشتبونه  گه و ساته  ئه آانی تر، آه  ئیسرائیلییه ربازه ش سه وه ره ده له
ن و  تۆقی وه خۆیانه وانیش له دن، ئه  هه آه سابخانه  قه  له وه كشاوییه  خونھه  له وزێ و بهپ له په ستینی به له فه
   آه وه رز بوه ش زیاتر به و ئاسته ت له نانه آان ته ئاماری آۆتایی آوژراوو برینداره. آردن قه  ته ستیان آرد به ده

دا  آه وته  مزگه  له سیان ژمارد آه  آه٣٩آانی ئیسرائیل  سمییه هڕزگا  ده.  ئاواتی خواستبوو گۆدشتاین به
  م ژمارانه ئه.  برینداریش٧٠ڵ  گه  آوژرابوون له  آه وه بینییهسیان   آه٥٢آان  ستینییه له  فه-آوژرابوون

  .آرابوو ونجی ونج آه  الشه ، آه ژمرراوه دا نه گه گۆدشتاینیان له
آاندا  قامه  شه آان له جبووه  هیبرۆن، نیشته  له وه آاندا بوبوه وه هڕ توند آه وآۆنی جوله  آۆچه  به آه واه  هه آه
ربا  آانی آایریات ئه جبووه  نیشته ندك له هه. آرد هید بوونی گۆدشتاینیان ده آردو ستایشی شه دهمایان  سه
ربازك پشی پگرتبوو آاتك   سه ك، آه جبوویه نیشته".  وره آی گه دیارییه: " ویان ناونا  ی ئه و آاره ئه

ك   بكوژین نه٥٠٠بت   ده ئمه: " یژاندبوویستینی، ق له نوسكی فه ۆژنامهڕر   سه ستدرژی بكاته ویستبوی ده
٥٠!"  



 

 
  ١٩٩٥ی نیسانی ١٩ -ئۆآالهۆما

ۆژكی ڕ، دانیشتوانی ئۆآالهۆما خۆیان بۆ ١٩٩٥ی نیسانی ١٩یانی  به رله  ی سه٩ آاتژمر  ر له مك به ر آه هه
آارآردبوو  ستیان به ی ئۆآالهۆما ده نوشار  بینای فیدرای مورا له آان له نده آارمه. آرد ده  ئاماده آارآردنی دیكه

آی  مانكاتدا لۆرییه  هه له. م  قاتی دووه نا له  داده ۆژانهڕری چاودری  نته  سه آانیان له  دایكوباوآانیش مناه وه
 ت  حكومه اوی دژهڕسو نداوو هه نگی آه ری درینی جه نگاوه ن جه الیه  له آه Ryder ردی آری جۆری زه

Timothy McVeigh ده وه هوه را، بهڕخو  لخی و په ره و آاتی قه دا و له و نگای بۆخۆی ڕدا  له په له با
نزین  مۆنیۆم و به آی نیتریتی ئه یه ه  تكه  له ، آه وه قینه ی ته ند ماده زار پاوه وت هه  حه بارآرابوو له.  وه آرده

واوی  ته  بینای فیدرای به  له  آه  داگیرساندبوو، وهی آه آییه  پنج خوله  فیوزه وآاته ئه McVeigh .پكھاتبوو
ری  نته ژر سه آدا له  بۆشاییه ی له آه هواشی ئۆتۆمۆبله به. ی داگیرساند آه آییه  دوو خوله ، فیوزه وه نزیك بوه

  . وه ره  ده ی داخست و چووه آه زی و قاپی ئۆتۆمۆبله اگرت، خۆی دابهڕچاودری مناندا 
پۆلی  آاتك شه. آاند ته واوی هه ته ی به روی بیناآه شی سه ، به وه قییه  ته آه ك بۆمبه ر نۆو س خوله آاتژم له
   له ره نجه  په یانگرت وهموو گ دا بوون هه وناوه  له ی آه و ئۆتۆمۆبالنه ، ئه وه  بوبوه وه  خای سفره  له آه وه قینه ته
چو،  رنه تی ده المه  سه دا به یه وه قینه و ته خۆیشی له McVeigh ت نانه ته. ویدا  زه هدران ب  ده وه والتره ند بینا له چه

ردی جۆری   ئۆتۆمۆبلكی زه بت، آه یویست پی هه  ده ۆیشت آهڕ  ده و ئۆتۆمۆبله و الی ئه ره آاتك به
و الی  ره همنی به و به م ئه  قاچیان بریندارآرد، به آه وه قینه یوی تهڕ ی په مرآوری مارآیۆس بوو، پارچه

  .ێڕ  وته ی شار آه وه ره و ده ره آكدا به ند خوله ی چه ماوه له. دابت وینهڕك هیچ  روه ۆیشت ههڕی  آه ئۆتۆمۆبله
 شونی  یشتبونه ی فریاگوزاری گه سته  پزیشكی و ده آانی نیمچه ، تیمه وه مانكاتدا، تیمی ئاگرآوژاندنه  هه له
دا  نو بیناآه آان له  مناه ی آه استییهڕو  ئه. انڕ گه سانی زیندو ده دا بۆ آه آه ی ورانه نو پاشماوه  و له آه وداوهڕ
دا  ژیانی خۆیان   بارینه و پارچه نو ئه س له ن و زۆر آه ی خرا بكه وه یان ل داخرابوو هانیدان بۆئه گهڕ

 شوابوون   آه وه ره  ده هاته ی زۆریش ده ختی الشه دبه بۆ به.  وه ره ه د ك بھننه ی خه وه  بۆ ئه وه ترسییه  مه خسته
آانی   خراپترین آاره آك له  یه یان مناڵ بوون، له  نۆزده ستدا، آه ده س گیانیان له  آه١٦٨پی دوا ئامار  و به

  . USA ر خاآی سه تیرۆریزمدا له
ی  McVeighگاوبانڕ، پارزگاركی  وه آه وداوهڕونی  ش  میل له٦٠ دووری  دواو له وه آاتژمرك زیاتر له

،  آی پیه  فیشهآكی پ چه McVeigh  تبینی آرد آه. بوو  نه تی پوه ی پلتی مۆه آه  ئۆتۆمۆبله اگرت چونكهڕ
  وی باشیان آردبوو له هآان پش وه ره شدا لكۆه آه وداوهڕشونی  له. ستگیری آرد آابرای پارزگار ده

 ی و توانیان ژماره وه  دۆزییه وه والتره ك له ند بینایه یان چه آه آسلی لۆرییه ئه. دا آه وداوهڕی هۆآاری  وه زینهدۆ
VIN ر لۆرییه  سه وه نه ی ببه آه ه  Ryder كه هنه.   آرری لۆرییه ده آی به یه وشراوی شۆفر  سه  له ، آه آه ست آ
ری  رتاسه  سه رزوو له آرد، هه  آاریان ده آه آردانه ی به  بنكه  له رگیرابوو آه وهی  آه  بیرۆآه وه و شاهیدانه زاری ئه
و  وه یان ناسییه آه  آشراوه ناری شار ونه  آه ندانی مۆتلك له نجامدا آارمه  ئه له. ك درا دا نیشانی خه آه ناوچه
آرا دوای   ئازاد ده  گرتوخانه ریك بوو له هخ. ستنیشانكرا ده McVeigh  دا به آه  تۆماری مۆتله  له آه پیاوه
ی  وه آرا بۆئه ندیی پوه یوه  په آه ریفی ناوچه  گیرابوو آاتك شه وه گابانهڕن پیاوی پارزگاری  الیه  له ی آه وه ئه

  . وه قاندنه تاوانی بۆمب ته  به مجاره ، ئه  گرتوخانه وه نه بیخه
ی  ێ و هاوهڕی هاو و هی براآه آه یه وت آگه رآه  ده  میشیگان، آه  له وه سته هد  ناونیشانكی دابه آه تۆماری مۆتله
 دژی خۆی و ی زیاتر له گه ی تری نیكۆس پشكنراو به آه ماه.  تری نیكۆسه  McVeigh پشوی سوپای
McVeigh ه ، به وه وێ دۆزرایه لهآی آ یه  پسونپ  آه وه مۆنیۆمه یت ئه ینی نیترهی نجه ه شو McVeigh  ی

  . بوو پوه
م  ستگیرآرا به ی نیكۆسیش ده ها براآه روه هه. تاوانبارآرا McVeigh ك روه نیكۆسیش گیراو هه

 پاڵ و  متری درایه وان تاوانی آه ، مایك فۆرتیر، له McVeigh ی آی دیكه یهڕهاو. رچوو ئازادآرا بتاوان ده به



 

دژی  آان له گه دا به McVeigh آاتی دادگایی له.  وه باشی شی بكرته  دادگادا به یی لهی دوا وه بۆ ئه. تاوانبارآرا
. ردا درا سه و تاوانبارآراو سزای آوشتنی به ئه. ر بوون یاردهلمنران، تابیت ب سه ده زۆری نه رچی به گه ،ئه
 McVeigh .ردا درا سه تایی به تاهه ههرمانی زیندانی  م فه دوا، نیكۆسیش تاوانبارآرا به وه ش مانگ له شه

و پاش  ره و پش و به ره آان به  یاساییه رده وبه ی س ساڵ آاتك بنه ر هی مردن بوو بۆماوه  سه یش له
نوسی خۆی  داو وادیار بوو چاره آه وه قاندنه  آاری بۆمب ته شی خۆیدا له  به  آۆتاییدا دانینا به له. دا آانیان ده ته

 McVeigh  دان آه هڕ وباوه له. دا آوژرا٢٠٠١یرانی  ی حوزه١١   له وه آی ژاراوییه رزییه هۆی ده به. ووقبوكردب
  ت له ی حكومه وتوانه آه رنه تی سه مه ر هه رانبه ینك بهرب زایی ده هڕك نا نجامدابت وه ی ئه الماره و په  ئه بۆیه
ۆژی ڕ.  مناڵ آوژران شتا پیاو، ژن وه ودا هه  له آۆ آه وا له Branch Davidian دا دژی تاقمی ئاینی١٩٩٣

  .ی واآۆ بوو آه  ئاگره لوله رده ۆژی گهم سا وتی یادی دووه كهڕی ئۆآهۆما  آه وه قینه ته
 
 ١٩٩٧می  ی تشرینی دووه١٧ -لقسور ئه

ستیان  ی ده وام لوه رده  به هی آ و داهاته ر ئه به ر له ك هه  بۆ میسر نه شتوگوزار زۆر زۆر گرنگه سازی گه پیشه
   به ی آردووه و شونه ش ئه مه ئه. آات  دابینی ده ش آه یه زار آارو پیشه ها هه ده و سه كو بۆ ئه وت به آه ده

  ر بتوانن له گه  ئه وه ته  لكیانداوه آان آه ته وه  ده  دژ به آداره  چه نرخ بۆ گروپه ئامانجكی زۆر زۆر به
یان  نده وه  ئه ن آه وژوربكه  ژره ژمهڕو  بت بتوانن ئه آی ترس، ده وایه شوهه دیھنانی آه  به ن به  بدهشتوگوزار گه
آان یان ژیانیان   بیانییه شتیاره ودا گه  له  آه ویداوهڕوداو ڕلك  ابوردودا گهڕی بیست سای  ماوه له. تی ق لیهڕ
رستگای  ی په  ناوچه خراپترینیشیان، له. آاندا  تیرۆریستییه رهالما  په  یان زامدار بوون له ست داوه ده له

  .دا١٩٩٧می  ی تشرینی دووه١٧  هاتشپسوت بوو له
رآردبوو  به رگی پۆلیسییان له  جلوبه آدار آه ش چه یانی، شه به رله ی سه٩ آاتژمر  ر له مك به ر آه دا هه یانییه و به له
دا خۆیان  رستگاآه ی په روازه  ده له.  رستگاآه ان ناچارآرد بیان بات بۆ پهی آه فاند و شۆفرهڕآیان  آسییه ته
ی  وشه و ناو حه ره به. ییدا وانی ناوچه ڵ دوو پاسه گه دوو پۆلیس آردو آوشتنیان له یان له قه و ته وه ره  ده دایهف
   آه ندانهڕشوازكی د  به وه جونه  ده ی آه وانه موو ئه  هه یانكرد له قه ب جیاوازی ته ۆیشتن و بهڕ  رستگاآه په

یانویست خۆیان  وردران آاتك ده نه دا هه الماره و په ژنان و منانیش له. ك آاتژمری خایاند ی یه ماوه
  قۆمه  ئه آانیان به  برینداره ندك له  هه وادرا آه دواتر هه. ن رگ نیشانبده  مه ن یان ترس و تۆقین له شاربده حه
 .  آوشتووه وه ھنانه هه
مانی،  ریتانی، چوار ئه ش به  سویسری، شه٣٥نوانیاندا   له سی بیانی آوژران، آه  آه٥٨آی گشتی  یه شوه به
 برینی  سیش بریندار بوون آه بیستوچوار آه.  وه ك بینرانه ك و آۆۆمبییه  بولگارییه نسی وه هڕ ك فه یه
  .خت بوو ندكیان سه هه
ڵ  گه ھاتن و له  هه و نزیكه آانی ئه و گرده ره آان به آداره شتوگوزاریدا، چه ر پاسكی گه سه ن بهستگرت ده به

  ن آه آه ختی بریندار بوو وا باسده سه آكیان زۆر به دا یه م نوانه له. ك بوون یه قه  ته هڕ پۆلیسدا توشی شه
ڵ پۆلیسدا  گه آان له آداره ، چه وه سته ده ن به ویست خۆیانبده یانده  نه چونكه.   آوژراوه وه آانییه ه ن هاوه الیه له
  .موویان آوژران وریان گیراو هه یانكرد تا چوارده قه  ته هڕ شه
و لپرسراوتی  وه یاندنكیان بوآرده اگهڕ  لئیسالمییه ت ئه ماعه وی ئیسالمی جه هڕۆژی دواتر گروپی توندڕ
. ن بۆ میسر آه شت نه  گه  آه وه آانیان ئاگادارآرده  بیانییه شتیاره یاندو گه گهاڕ  آه الماره واوی خۆیان بۆ په ته

ڵ ئیسرائیل  گه ندی دیپلۆماسی له یوه و بكرت، په هی  میسر په ت له ریعه  یاسای شه یان آرد آه وه داوای ئه
  ر له شخ عومه.  بۆ میسر وه رته بگ آه ی گیانیی گروپه رآرده حمانی سه هبدول ر عه نرت و شخ عومهبپچ
. دا١٩٩٣ سای  ری بازرگانی جیھانی له نته ی سه وه قاندنه انی بۆ تهر پیالنگ سه مریكیا بوو له آی ئه یه ندیخانه به

نی  نجومه ندامكی ئه ن ئه الیه  له وه ۆژك دوای ئهڕند   چه یاندنكی دیكه اگهڕآان بشونن،  له سه ی مه وه بۆ ئه
ی خۆی  ژاره  په یاندنه اگهڕم  ئه. ژین وروپای خۆرئاوا ده  ئه  له  آه وه  بوآرایه وه آاری بای سیاسییهاوژڕ



 

شدا  وه ئه گه له. رپاناآرت ران به شتكه ر گه المارك بۆسه  چیتر هیچ په یمانیدا آه آان و په ی بۆ آوژراوهرب ده
  م آه ه  قه و وایدایه وه كرده می پوچه یاندنی دووه اگهڕ،  وه دا بوآرایهم آه ی آانونی یه٩   له م آه یاندنی سیه اگهڕ
  . آراوه رنه  ده وه لئیسالمییه ت ئه ماعه ن جه الیه له

ر  لقسور هه هزآرا، ئه آاندا به شتوگوزارییه  گه وری شونه چوارده وشونی ئاسایش بهڕ  آه الماره دوای په
  تی آه وه گای نو ده وازكی نارد بۆ آۆمه ك بانگه رۆك حوسنی موباره سه. ۆمنرانآانی آ واوی قاپییه ته به

  وه آی زۆره  هاوسۆزییه  به وه ن زۆر وته الیه  له و داخوازییه ی تیرۆریزمدا، ئه وه گژاچونه  به ن له آی بكه آۆمه
ختی  ی پشوه وه انه بۆ گ وه مپانیاآانی گواستنه آۆ  زۆر له رگرتن له  هۆی به بووه  نه مه م ئه به. پشوازی لكرا

  . آه ۆژ بۆ ناوچهڕ شتی پشودانی پاشه ی گه وه ینهآانیان یان س ره فه نه
 

 وژور ره  به  وه١٩٩٠   له–سریالنكا 
آی گشتی  یه شوه  میدیاآاندا به آو له آانی تامیل وه ، یان پنگه(LTTE) آانی ئازادیی تامیل ئیالم پنگه
زۆر  LTTE .هاتوویت انهڕها پیان  كخراوكی تیرۆریستی ئاسایی نین و وهڕالی تۆ  ن، له آه یان پده ماژهئا
  و شوازه موو ئه ی هه  نزیكه كخراوهڕم  ئه.  شقی پكراوه و مه  آراوه ك و پۆشته چه، پ كخراوهڕباشی  به

  وه سییه آه ی تاآه وه قاندنه  آاری خۆآوژی و خۆته ، له راوهدا باسیانك م آتبه  له  آه آردووه ی پیاده تیرۆریستیانه
 پشتیوانی و پشتگیری  كخراوهڕم  ش زیاتر ئه وه له.  نه الیه مه واوو هه ربازی ته الماری سه  په گاته  تا ده بیگره
خشرت،  به ایی دهڕ خۆ  به آه هی پار  زۆبه آاتكدا آه له. ری جیھاندا رتاسه سه گات له  پده وه آانی تره  تامیله مای له

LTTE تهڕ گه  خستنه لهینیش ناپونگموو  رو هه سه له. دا ی پاره وه  آۆآردنه  له وه ی تاآتیكی توند و پۆ
راربوونی  رقه ها به روه آات و هه  نوكانی هۆآاری چاك دابین ده آداره شقپكردنی چه بۆ مه LTTE  وه شه وانه ئه

. آانی نییه مه قه آوته خسنت بۆ پشتگیریكردنی هی دابینكردنی چه هڕ باشی ده آیش به ره هندی د یوه هۆآانی په
تی سریالنكی  ر حكومه  سه آرنه  ده دا مۆدراون آه المارانه و په آان له آانی پنگه آی چاالآییه ره آی سه یه شوه به

تكی  وه  ده یان آه مژینه دیھنانی ئاواتی له  پناوی به  و لهآانیان وا زانراوه هڕ   به رمییه  هه دی مافه و بۆ هنانه
  . تامیلی ئازاده

) ٢شی   به وانهب (  ستیپكردووه  آاندا ده١٩٨٠   له تی سریالنكی، آه آانی تامیل و حكومه نگی نوان پنگه جه
. اجیف گاندی آوشتڕرانی هیند زی ك وه ره  سه وه ره قنه رگرت آاتك پنگكی خۆته آی نوی وه یه ئاراسته

  ختی تامیل نادو آه س، پایته دره  نزیك مه دا له ری ده ماوه آی فراوانی جه یه وه اجیف گاندی وتاری بۆ آۆبونهڕ
  زۆر له. دابینكردبوو LTTE آی زۆر زۆری بۆ تییه  تامیل نادو یارمه خته  وه م ساته تا ئه هه.  رمكی هیندییه هه
ی  وانه هڕی  وه رله  بوون به رمه و هه وری ئه چوارده  له آرا آه شقیانپده دا مه و آامپانه ن لهآانیا ربازه سه
رچی  گه هیند پشتر هزكی ئاشتی پارزی ناردبوو بۆ سریالنكا، ئه.  سریالنكا آان بكرن له راسیۆنه ئۆپه
و ناچارآران  LTTE ڵ گه  گالن له وه آی تاه ملمالنیه   زوویی له م به رمیانلكرا، به آی گه تادا پشوازییه ره سه له

  رگرتن له پناوی به اجیف گاندی لهڕزیران  ك وه ره  سه  آه ربو وا باوه آی به یه شوه به. ن  بكه آشه پاشه
. آوژرانش  سی دیكه  آه ڤده دا حه یه وه قینه و ته له.   سریالنكا غافكوژ آراوه ردانی زیاتری هیند له ستوه ده

 ناچارآرا  وه وه نجامی ئه ئه  له ، آه LTTE  ر سه بوو له ی هه وانه آی پچه یه وه اجیف گاندی آاردانهڕآوژرانی 
  . هینددا شق و پشتگیری خۆی له آانی مه موو ئاسانكارییه  هه آۆتایی بھنت به

رۆآی   هۆی آوژرانی سه  بووه آهنجامدا،  ی ئه وه ك ئه ك وهڕآاركی خۆآوژی  LTTEدوا،  وه دوو ساڵ له
  ی آه و ژنه بژاردنی خاتوو آۆماراتونگا، ئه گای خۆشكرد بۆ ههڕش  و آاره ئه. اناسینگا پریماداساڕسریالنكا 

 تی سیریالنكی و ی نوان حكومهڕ  شه ها به روه ی و هه آه ژاری وته  هه یمانی دابوو آۆتایی بھنت به په
LTTE تای  ره سه  آاری خۆی آرد و له ته م ستراتیژییه ئه. ین  با دانوستان بكه- ئاشكرا بووی آه یامه په. یش
   گوایه ی آه وه بیانوی ئه به. خایاند  زیاتری نه فته  دوو هه  له سته و ئاگربه ئه. ستكی آاتی مۆرآرا دا ئاگربه١٩٩٥
. رپاآرد ت به آانی حكومه دژی هزه وی لهكی نڕ شه LTTEر،   سه بردۆته یمانی خۆی نه تی سریالنكی په حكومه



 

  ی تاآتیكه  گوره آان به نگی پنگه م جه  به دآراوه  تیرۆریست ناوزه به LTTE  میشه رچی هه گه ئه
  . وهڕ ریال برابه نگی گه واوی جه تكی ته مه آو هه كو وه آرا، به رپانه آان به تیرۆریستییه

LTTE ژی آارانه هالماری د  په ستیدایه دهزی ده یه الماردانی بنكه  په  به ستدردا به  له  آه وه ریاییشه آی همه له و  
آی  هۆی موشه وایی سریالنكاش به ی باریی هزی هه ۆآهمان آاتیشدا دوو ف  هه له.  وه قندرانه آان ته پارزگارییه

آو  ت وه آانی حكومه ر هزه  بۆ سه مارانهال  په م جۆره ئه.  وه  خواره  خرانه وسیاوهڕی دروستكراوی ٧سام 
سنی  تیش آاری تۆه حكومه.  وه ردانییه  باركی پاشاگه ی خستبووه آه  وته یان لھاتبوو، آه ۆژانهڕآاركی 

ی  گهڕ دو  نیمچه له LTTE  آانی گا قایمه وباره ر بنكه المار بۆ سه ربازی مۆداو بۆ په زار سه رپاآرد، چل هه به
ت  آانی حكومه  هزه ی آه وه وتوو بوو، به رآه آی زۆر سه یه ادهڕ تا الماره م په ئه. ی آردن ا سازو ئامادهجافن
 هۆی  ش بووه وه ئه.  بوو وه آانه ست یاخییه ده  پشتر به دا آه و ناوچانه ی ئه ر زۆربه سه  به وه ستیان گرته ده
  و ملمالنیه ئه.  هزی مرۆییشدا كو له تگیری مایدا به پشت ر له ك هه نه LTTE زینی ئاستی پشتگیری دابه
  . وه شكایه LTTE ر سه زار پیاو له ستدانی دوو هه ده  له ی به آه تدا نرخه آانی حكومه ڵ هزه گه له

LTTE م ئۆپه وام بوو، به رده آانی به الماره ر په سه له ر  به هنگ آاندا ته  خۆآوژییه  سنوری آاره آانی له راسیۆنه
سك خۆی  ختدا آه  آۆۆمبۆی پایته سك آاتك له د آه وه  هۆی آوژرانی نه  بووه و آارانه آك له ، یه وه آرده
ریایی  هۆی هزی ده به LTTE .آرد  ده  ئاماده وره الماركی گه خۆی بۆ په LTTE  وه رده  پشت په له.  وه قانده ته

  ، آه شتییانه و آه ئه.  بۆ ناو وت وه  گواسته ند و بۆرماوه آانی تایله  بنكه  لهنی مه قه ك و ته  چه وه خۆیه ت به تایبه
ریایی  تی هزی ده مه  هه  له وه خۆیانه LTTE آانی ریاییه  ده هۆی پنگه شتی بازرگانی آۆن بوون، به زۆری آه به

  پنگه.  خۆ گرته آردنی باشیان ده قه آی ته یه توانا می بچوآیان پبوو آه له  به و پنگانه پارزران، ئه سریالنكی ده
آاندا   سریالنكییه شتییه  آه آشا به  خۆیان ده هاتن، آه آارده وی ئاویش بهڕی  وه ره قنه ك خۆته آان وه ریاییه ده
  . وه قنه ی بته وه رله به
 س   بینیبت آاتك زیاتر له وه ه خۆی تا ئستا به  هه رپاآرد آه الماری به ترین په وره گه LTTE ١٩٩٦مووزی  ته
. ت ناری باآوری خۆرهه  آه  مویتیڤا له ریایی سریالنكایاندا له ی هزی ده الماری بنكه آانی په ندامه  ئه زار له هه

  هها ب روه و هه) شقیان پكرابوو  مه وه ه SAS ن پیاوانی پشوی الیه  له آه( آان  ته  تایبه ناردنی هزه ت به حكومه
تی  رآی تایبه ؛ هزكی ئه وه  ناوه آان بكات هاته ریاییه  ده  پشتیوانی هزه نگی آه ری جه لیكۆپته دابینكردنی هه

   به  آه وه الماری درایه  په وه آانه ریاییه  ده ن پنگه الیه ش له ی دوایی جاركی دیكه و هزه ئه. ریاییش نردرا بوو ده
ی  وه  هۆی هواش آردنه ش بووه وه ریاییدا، ئه آانی هزی ده شتییه  آه  آشا بهیان خۆی آه مه له سانایی به
آانی پارزگاری  ر هزه سه به LTTE نجامدا  ئه له. ت آانی حكومه آردن و پشتقایمكردنی هزه خۆئاماده

  و ئاماره پی ئه به. قۆ ر چه  به تیان نایه آانی حكومه ربازه ی سه آان زۆربه آانه پنگه. وتن رآه ریاییدا سه ده
رباز  زار سه  هه  آوژرانی زیاتر له ت به آانی حكومه  گیانییه  زیانه وه ته راونه گ وه هڕ و شه  له ی آه آیانه مه هڕ هه
  رزه  به م ئاسته ر ئه سه آان له الماره په.  سی لكوژراوه د آه نھا چوارسه ته LTTE  آاتكدا  له منراوه خه
 LTTE ندامی زار ئه دا دوو هه١٩٨٨ری  مبه  سپته له. وت آه ردووالش زیانی قورسیان لده مبوون و ههوا رده به

ربازی  د سه ش سه  هۆی آوژرانی شه  بووه  پارانسان آه ت له آانی حكومه ربازگه ر سه  سه هرشیان برده
  .نجامدرا بوو ش ئه ن و تۆپخانه نی هاوه پشتیوا  به ی بۆ دانرابوو وه خشه باشی نه  زۆر به آه هرشه. ت حكومه

آان و   تامیلییه ، ملمالنی نوان جودایخوازهستی آوتوپچ ها ئاگربه نده آانی ئاشتی و چه وازه رباری بانگه سه
كخراو خۆی ڕری  نگاوه ك هزكی جه ر وه ك هه نه LTTE . وامه رده ر به تی سریالنكی هشتا هه حكومه

ری  رانسه سه آات له لی تامیل ده سمی گه هڕنگی  تی ده رایه  نونه نت آه یه گه ادهڕو ئستا واك ، به پاندووه سه
  .جیھاندا

 
 ٢٠٠١ری  مبه  ی سپته١١ -مریكا ئه



 

الماركی  دا، په٢٠٠١ری  مبه ی سپته١١   نیۆرك له ری بازرگانی جیھانی له نته ر سه الماری تیرۆریستی بۆ سه په
  وه ی خراییهڕ وپه  به ش آه آی دیكه یه ۆآه واشنگتۆن و تكوپكشكانی ف نتاگۆن له ر په  سهش بۆ مان شوه هه

  یان هنایه ۆژهڕو   ئه-سات ك آاره شی جیا جیای یه ك به موویان وه  هه- پنسلڤانیا یدانكدا له  مه خۆی آشا به
   بووه ویدابت، آهڕمریكا  ر خاآی ئه سه  له و آه بو و جۆره وداوی لهڕ خراپترین  وه ئه. ژاند  جیھانی هه دی آه

  ۆآه ف  ئاسانه نده  چه ی آه وه  نمایشكردنی ئه به.  ك و آاولبوونكی ب ونه آی زۆر خه یه هۆی آوژرانی ژماره
  له سه ر مه رانبه  به  له ند ترسناك بووه  چه  نیشانیاندا آه لقاعیده رانی ئه نجامده یو، ئهیت بۆ بۆمبی فڕبگۆ

  . یه  هه وه  بن الدنه ندی به یوه  په دا آه و شونه تیش له تایبه وش بزانیت، به واو و بخه  ته آاندا خۆت به ئاسایشییه
ستی  دا ده وداوانهڕو  دوای ئه ر به مبه ی سپته١١آانی  ساته رگه دانان بۆ مه خشه  نه  آه ئستا ئاشكرا بووه

وتی   مزگه آاندا ، س پیاو له ه١٩٩٠ آۆتایی سانی  له.  ویانداوهڕپش  وه  لهها ساڵ نده  چه  آه پكردووه
مان  موویان هه م هه  هاتبوون به ی جیاجیاوه  پشینه موویان له وت، هه ك آه یه  هامبورگ چاویان به لقودس له ئه
ی  آه الماره ی په رآرده  سه دوایی بوون به   بوون آه و پیاوانه  ئه وانه ئه. و هڕبوو بۆ ئیسالمی توند و تینیان ههڕگو
سای   له دایك بووی میسر بوو آه الرسازی له ندازیاركی ته تا بوو، ئه د عه ممه آكیان موحه یه. ر مبه ی سپته١١

 ی تریش آه دوانه. ی بدات آه  خوندنه  به ره وێ په  آۆلژكدا له ی له وه شتی آردبو بۆ هامبورگ بۆ ئه دا گه١٩٩٢
 هاوینی  له.  بوون وه آگرتوه بی یه ره  ئیماراتی عه یحی له لشه روان ئه  و مه كی لوبنانه ژاد خه  نه  به راح آه زیاد جه
  ن ئوسامه الیه  له ن آه شق بكه دا مه و آامپانه ی له وه فغانستان آۆچیان آرد بۆ ئه و ئه ره رسكیان به دا، هه١٩٩٧

  .نزرنرابوو  دامه وه بن الدنه
  وێ به  ئه یشتنه جیا گه جیا به ین، بهمریكا ف و ئه ره  به آه رس پیاوه دا، هه٢٠٠٠نگی سای  هاركی دره  به له

 خوندنگاآانی  ی له وه ێ بۆ ئهڕ وتنه و فلۆریدا آه ره مریكا به یشتنیان بۆ ئه  گه ر به هه.   وه شتوگوزارییه ی گه ڤیزه
ینیان شقی ف نھا مه  ته و پیاوانه  ئه  آه دا زانراوه یه م ماوه له. ن ناونوس بكهوانیدا خۆیان  ۆآهفربوونی ف

 ٧٦٧، ٧٥٧، ٧٤٧آانی جۆری بۆینگ  ۆآهتی ف رآردایه كو خوندآاری فلیمی ڤیدیۆیی ژووری سه ، به آردووه نه
وانی  ۆآه ف خوازیارن ببن به  ی آه وه ی ئه ر بناغه سه مدا له آه  آانونی یه له.  یشیان آردووه A320 و ئرباس
ینی آی جتدا بۆ ف یه ۆآه ف وانی تۆمارآرد له ۆآهش آاتژمر ف یحی خۆیان بۆ شه لشه تاو ئه وایی، عه هی هه

  . فلۆریدا له Opa-Locka  زمونی له ئه
و  موو ئه  سازدانی هه ستیاندایه  ده م تاقمه ، ئه وه  نزیك بووبوونه آه الماره  آاتی دیاریكراوی په  له دا آه ۆژانهڕو  له

ها  نده  چه  له  آه وه شه وانه آان، به  جۆراوجۆره ندامه موو ئه هه. درابوون  سازنه و آاته تا ئه  هه ی آه آاریانه وورده
كانیان  آر ، خانووه وه آانیانه ڤاه  هه ن به ندی بكه یوه ی په وه یبوون بۆ ئهوێ ف و ئه ره  به وه بییه ره وتی عه

  .آاریان بھنن یانویست به  ده  نزیك بوون آه وه گانهو ف  له شبوون آه دا دابه و ئوتالنه ر ئه سه جھشتوو به به
ێ و سواری ڕ  وتنه آان آه گهو ف ره آان به ره فنهڕردا،  مبه ی سپته١١ۆژی ڕتای  ره آانی سه  آاتژمره له
نجلوس  و لۆس ئه ره مریكی بوو به وایی ئه ی هی هه١١  شتی ژماره ی گه ۆآهتا سواری ف عه. آانیان بوون ۆآهف

شتی  ی گه ۆآهدا بوو، ف آی دیكه یه ۆآهنو ف یحی له لشه ئه. یحی آرد لشه فونكی بۆ ئه له ی ته آه  مۆبایه و به
   آه ری تدابووه فنهڕا پنج  چوار ت یه ۆآهر ف  هه یشت آه واڵ گه دواتر هه. دا گهمان ف  هه ، له١٧٥آگرتو  یه
  . قۆیان پبووه موویان چه هه

م دوای  آی آه یه مریكای باآور، ماوه تی ئه ناری خۆرهه  آاتی آه یانی به به رله آی سه  خوله٨:٤٥آاتژمر 
ی ری بازرگان نته ری باآوری سه  تاوه مریكی خۆی آشا به وایی ئه ی هی هه١١  شتی ژماره ستانی، گه هه

شتی هی  دوا، گه وه آك له  خوله ری پازده وروبه نھا ده ته. و ئاگركی بسامان وه قینه  هۆی ته جیھانیداو بووه
ند  ی چه ماوه له. وێ خولقاند مان آاولكاریشی له ستاندو هه ری باشور هه  تاوه ی له آگرتوو زرمه وایی یه هه

شدا  وه دوای ئه به. رمانی پارزگاری شار داخران فه ی نیۆرك به وچهآانی نا ، پردو تونله گهموو ف آكدا هه خوله
  ربگرت له  بتوانت به خرا آه خرایی دانه  به نده وه م ئه به. مریكی داخرا وایی ئه موو بواری هه ر هه آسه یه



 

ی  شكی بیناآه نداو بهنتاگۆ  په  خۆیكشا به مریكی ، آه وایی ئه  ی هی هه٧٧  شتی ژماره م، گه ی سیه ۆآهف
  . مان شوه هه ر چۆكرا، آۆشكی سپیش به آسه نتاگۆن یه ی په آانی دیكه شه موو به هه. واوی خاپورآرد ته به

ری بازرگانی  نته ری باشوری سه ر تاوه سه  به ی آه و آاولكارییه یانی، ئه به رله آی سه  خوله١٠:٠٥آاتژمر 
      بوو آه وه ر ئه به ر له ابگرت، ههڕ خۆی بۆ  ی بیناآه  پكھاته ستر بوو آه قور وه جیھانیدا هاتبوو زۆر له

نتاگۆنیش  شكی په دوا، به وه ك له پنج خوله. پی ردوودا داته پوتۆزو داروپه ی ته وره وركی گه ی هه شوه له 
  رست، له مه رمی سه  هه وو لهآگرت وایی یه ی هی هه٩٣  شتی ژماره م، گه ی چواره ۆآه ف وه ووخا، دوای ئهڕ

رنشینی ئازا  ندك سه  هه دواتر ئاشكرا بوو آه.  وه خواره وته تی پیتسبورگ آه  باشوری خۆرهه پینسلڤانیا، له
آرا آۆشكی   وا پشبینیده  ئامانجی دواینی، آه ی بگاته وه رله زت به وی داببه و زه ره  به یان ناچارآردووه آه ۆآهف

 .تسپی بووب
ری بازرگانی جیھانی  نته ری باآوری سه یانیدا تاوه به رله آی سه  خوله١٠:٣٠ آاتژمر   بۆ نیۆرك، له وه ینهڕ بگه
شی فریاگوزاری  و به وه شی ئاگرآوژاندنه ندانی به  آارمه  هۆی زیانی گیانی زۆر زیاتر، آه وخا، ، بووهڕ

موو جیھان  هه.  بوون وه  ناوه  له ی آه وانه زگارآردنی ئهڕدا بۆ   بیناآه  خۆیانكردبوو به  آه وه یشی گرتهآوتوپ
پوتۆز و ترس و   ته  له وه آه یه نه رته ژر فه چو نیۆرك بووبت به ده وه  له یبینی آه فیزیۆن ده له ی ته ر شاشه سه له

پارزگاری نیۆرك، .  زیاترالماری ترسی په  چۆكران له آه آانی شاره وره موو بینا گه هه. ردوو تۆقین و داروپه
ی  وه الدا بۆ آۆآردنه ی لكرد به ردانه ست و چاآی مه  ده ی گرته آه رجه لومه ودۆف جویانی ، آۆنترۆی ههڕ
 خواردنی  مه شكردنی ژه  پشكه پی توانای خۆی، به س به رآه ك هه شكردنی آۆمه و پشكه وه  پكه آه كه خه
  .خشینی خون  به ر به آسه اری یان یهایی بۆ آركارانی فریاگوزڕخۆ

 بوو ئاگری  وه نیشتییه ته  به ری بازرگانی جیھانیش آه نته  قاتیی سه٤٧ی ٧ۆدا، بینای ڕ  پاشنیوه  له وه دوای ئه
  موو شونه  هه هات له ی ده  هشتا ئاگر آپه  آه الی ئواره. وختڕویش دا ی ئه وه ربوو پش ئه تبه

بت جیاوازی  مریكا ده  ئه فیزۆیۆن و سوندی خوارد آه له ر ته  سه رۆك جۆرج بۆش چووه ، سهآاندا ورانبووه
  دا آه وانه دوای ئه ان بهڕ اوی گهڕ  ن له ده آان ده ی تیرۆریسته داده ی آه وانه آان و ئه نوان تیرۆریسته آات له نه

  . یه وه ساته رگه و مه پشت ئه  بن الدن له  ئوسامه ه هنرابوو آ وه  بهڕ واوی باوه ته  به وآاته ئه. لپرسراون
ری  رتاسه  سه دا ون بوو بوون به ساته و آاره  له ی آه وانه موو ئه ی هه ی ونه وه  بوآردنه ستیان آرد به آاتك ده
ینی ڕ دوای تپه له. س زیاتر بت زار آه ش هه  شه بت له آان ده ی آوژراوه  ژماره دا بوون آه هڕ وباوه شاردا، له

  وره  گه آان هجگار هنده  ئاماری آۆتایی آوژراوه  آه وه وونبوهڕآان پشكنرا،  ند مانگك، آاتك لیستی ناوه چه
) آان ب تیرۆریسته به( س   آه٢٨٠١پی دوایین ئامار،  شدا، به وه ئه گه م له به. مجار لی تۆقیبوون آه  یه  آه نییه
  له.  وه  دۆزرایه م الشه آی آه یه نھا ژماره رچی ته گه ستدا، ئه ده ری بازرگانی جیھانیدا گیانیان له هنت الماری سه  په له
. س مردن  آه٤٠  وه  خواره وته  پنسلڤانیا آه  له شدا آه یه ۆآهو ف س مردن و له  آه١٨٤نتاگۆنیشدا  ی په آه وداوهڕ

  ۆآهرۆك جۆرج بۆش سوپاو ف ، سه ساته و آاره رانی ئه نجامده اوآردنی ئهڕ  ی به آه یمانه ری په سه بۆ بردنه
ها ئامانجی  نده الماری چه دانی بن الدن ناسرابوو، په  داده  به فغانستان آرد، آه ی ئه وانه هڕآانی  نگییه جه

ریتانیا زۆر  ریكاو بهم آانی ئه ته  تایبه  هزه شدا آه وه ئه گه له. وژورآرد ژمی تالیبانیان ژرهڕستراتیجییان داو 
   آه گومان وایه. ن ستنیشان بكه آییان ده ره یانتوانی شونی ئامانجی سه م نه آانیان پشكنی، به ووردی شونه به
،   دواتر مردووه  گوایه ش آه یه نده وپاگهموو پ و هه رباری ئه قاندبت و سه و وتكی دۆستی تی ته ره  به آه

  .نت الماری زیاتر داده  بۆ په خشه و نه هڕگو گشتی بهآی  یه شوه هشتا به
 

 ٢٠٠٢ری   ئۆآتۆبه١٢-بالی
هز ئاشتی و  آی به یه وه قینه ند ته ۆدا، چهڕ آی پاشنیوه  خوله١١:٠٥ آاتژمر  دا و له٢٠٠٢ری  ی ئۆآتۆبه١٢  له

  كه آانی و خه ازاوهڕ  ناره آه  ، به ییه  خولگه گهڕم دو ئه. ی بالییان شواند وه وانه ی حه گهڕئارامی دو
تی بۆ  تایبه به. ری جیھاندا رتاسه سه نجان له  موگناتیسی پشوودان بۆ گه  به  بووه وه مژه ، له وه یه آه دۆستانه



 

ی آوتا خۆشترین   ناوچه آی زۆر له یه ژماره. ابواردن بووڕو  وه وانه  شونی حه یه گهڕو دو آان ئه ئوسترالییه
رقای پك  ندك سه هه. راند گوزه آان ده وانه شه و یانهڕو مۆسیقای با وانه فای شه یف و سه ڵ آه گه ساتیان له

ری  گه  ئه یایان له سپی خه گونجا ئه  ده رگیز ناآرت بین آه  هه آدا بوون آه وایه هه ی پادی؛ لهڕ با دان بون له هه
  . آاركی تیرۆریستی دوورتر تاوبدایه

آك  په ر مزك یان ته سه  له ژوو بوون، آاتك بۆمبك آه  ئاوه نانه م دیمه موو ئه آدا هه یه ند چرآه نھا چه ته له
یزك آورسی آۆنكرتی ڕ   آه وه قییه هز ته  به آی هنده یه شوه ، به وه ره شكه ی پشكه نزیك هۆبه دانرابوو له

  .ند كه  هه آه دیواره له
ناری آوتا خاپورآرد،   آه ی ساری له  یانه و نزیكه ر له هز هه ی به آی دیكه یه وه قینه دوا ته وه  له  چرآه  تا پازده ده
 ڤانكی میتسۆبۆشی سپیدا  یان له م بۆمبه ئه.   میوانانی یانه هات له ی ده  بوو جمه وانه ی شه وانه  شونكی حه آه
آانی   ناوچه ی ورانكرد و زیانكی زۆریشی به  بیناآه یه وه قینه تهم  ئه. اگیرابوو چنرابووڕدا  آه م یانه رده به  له آه
ش بریندار بوون،  سی دیكه د آه س آوژران و سسه  آه١٨٠  دا زیاتر له یه وه قینه و دوو ته له. یاند ری گه وروبه ده
 .خت بوو ندكیان زۆر سه  برینی هه آه

ن،  آه ردانیان ده وام سه رده آان به  خۆرئاواییه  آرابوون آه انه ئاسان و ئامانجه ی ئه آان ئاراسته  بۆمبه چونكه
.  بت وه و آارانه پشت ئه  له  درژآرا آه لقاعیده و ئه ره ی تاوان به نجه و په وه  ناوه ر گومانی تیرۆریزم هاته آسه یه

  ی آه وانه قینه  ته و ماده  ئه یان ئاشكراآرد آه وه ئه  (Forensic)  آه آانی ناوچه  ووردو زانستییه پشكنینه
   . ستووه به Chlorate یت ی آلۆره ماده آارهاتون پشتیان به به
م بالی  تی، به  ناندویه وه ژادییه ی نه آانی توندوتیژی ناوخۆو ئاژاوه ست آشه ده  به وه مژه نوسیا له نده ئه
  یاندنی گرتنه اگهڕبوونی  و نه گه بوونی به اری نهرب سه. دوور بگرت  به و گژاوانه  توانیبووی خۆی له میشه هه
 آاری گروپی  وه  ئه  بوو آه وه  گومانیان له وه آۆییه یان ده آه  آشه  له ی آه وانه ستۆی لپرسراوتی، زۆر له ئه

آی  یه شه هڕ ههك  ك بوو وه یه  ماوه م گروپه ئه. بت)   االسالمیه الجماعه (  ئیسالمییه ماعه و جه هڕئیسالمی توند
آی  ندییه یوه  په آرا آه یان لده وه بینران و گومانی ئه تی ئاسیادا ده ری باشوری خۆرهه رتاسه سه تیرۆریستی له
یان  م گروپه اوانی ئهڕسو ابوردودا ههڕ   له  جووته مالیزیاو سینگاپور به.  وه لقاعیده  ئه بت به توندیان هه

آانی بالی  الماره تا په م هه آان تاوانباریان آردون، به ساتییه رگه  مه دانان بۆ آاره هخش  نه و به ستگیرآردووه ده
  .نوقاند بوونیان ده ئاستی هه آی زۆر چاوی له یه ادهڕنوسیا تا نده ومان ئه قه نه
،  وه وآردهست آشراوی س گومانلكراویان ب ده ی به نوسی ونه نده رپرسانی ئه ۆژكدا بهڕند  ی چه ماوه له
دوا بۆ زیاتر  وه م له آی آه یه ماوه. دا آه  گروپه نزم بووبن له سانی پله  آه وانه  ئه دابوون آه هڕ و باوه  له نده رچه هه
ستگیرآرا،  شیر ده آر به بوبه ، ئه  ئیسالمیه ماعه رۆآی گیانی جه آان سه  ناوخۆییه آردنی پرۆتستووه هڕتو
ئستاش .  وه ساتانه رگه و مه  به وه ستته  بیبه بوو آه ئارادا نه ك له یه گه هیچ آلۆجك هیچ به  به ی آه وه رباری ئه سه

ریتانیا،  مریكا، ئوسترالیا، به  ئه كو له  به نوسیاوه نده  ئه ر له ك هه وان نه ره وامن و لكۆه رده ربه آان هه وه لكۆینه
   . یه له سه و مه ن له وه ۆینهرقای لك  سه وه شه یابان و وتانی دیكه

 
  
  
  
  
  
  
 



 

  آان  تیرۆریستییه ڕكخراوه: پاشكۆ
 

ۆش زۆر م تا ئه یزآراون ههڕ  وه  خواره  له ی آه انهشگڕ شۆ  تیرۆریستی و گروپه كخراوهڕو  ی ئه زۆربه
ش مانگ  ر شه  هه یه وانه یان له ندكی دیكه م هه ر زۆر زۆر چاالآن به ماس، هه آو حه ندكیان، وه هه. چاالآن

. آوژن ك ده  خه- هنن ست ده ده نجام به مان ئه  آۆتاییدا هه موویان له هه. ن نجام بده المارك ئه جارك په
  .آوژرن بتاوانن  ده وه نجامی تیرۆریزمه  ئه  له ش آه وانه زۆری ئه ره ی هه زۆربه
ی  و لیسته  له ی آه كخراوانهڕو  موو ئه ندامانی هه گشتی ئهونتربت، آۆی ڕال  ت له آه مك ونه ی آه وه بۆ ئه
آی  مه هڕ آی هه یه شوه ش به مه ئه. ری جیھاندا رتاسه  سه بن له سك ده  آه٣٠٠٠٠ری  وروبه دان ده وه خواره

  جیھاندا سانهری  رتاسه سه  له وه آانه  تیرۆریستییه نجامی آاره  ئه  له  آه شه وانه ی ئه مان ژماره بیژمرین هه
  .آوژرن ده
 
  كخراوكی جیھانییهڕ- ((ANO بو نیزال كخراوی ئهڕ .1
 فیلیپین- ((ASG یاف بو سه گروپی ئه .2
 نسا هڕ فه – ((ARB زگاری برتنڕسوپای  .3
  ((GIA آدار گروپی ئیسالمی چه .4
 ( (FALNزگاری نیشتمانیڕآان بۆ  آداره  چه هزه .5
  ((ASALA رمینیا زگارآردنی ئهڕینیا بۆ  رمه سوپای نھنی ئه .6
  ((ELN یی وه ته زگاری نهڕسوپای  .7
  یابان–استی بای ئاووم ڕ .8
 ئیسپانیا– ((ETA ستی ربه باسكی نیشتمانی دایك و سه .9

10. Devrimci Sol  (ڕپی شۆ چهشگ) 
  ((DFLP ستین له زگارآردنی فهڕی دیموآراتی بۆ  ره به .11
12. Front de la liberation de al Bretagne (FLB) 
13. Front de la Liberation de la Cote de Somalie (FLCS) 
 ((FNLC زگارآردنی آۆرسیكاڕی نیشتمانی بۆ  ره به .14
  ((IG (گروپی ئیسالمی (  االسالمیه الجماعه .15
 (نگاری ئیسالمی ره ی به وه بزوتنه(ماس  حه .16
  ((HUM  المجاهدین حرآه .17
 (پارتی خوا (  حزب الله .18
  نگاری ئیسالمی ره ی به وه بزوتنه  .19
  هیندستان-د ممه یشی موحه جه .20
  ( (JRA سوپای سوری یابانی .21
22. Kach and Kachane Chai  - ئیسرائیل 
  ((PKK پارتی آركارانی آوردستان .23
  ((LTTE آانی ئازادی تامیل ئیالم پنگه .24
 ندا ئۆگه – ((LRA آان نگاری لۆرده ره پای بهسو .25
  ((MEK or MKO لق كخراوی موجاهیدینی خهڕ .26
  ((PIJ ستین له جیھادی ئیسالمی فه .27



 

  ((PLF ستین له زگاری فهڕی  ره به .28
  ((PFLP ستین له زگارآردنی فهڕی میللی بۆ  ره به .29
  ((PFLP-GC یی گشتی رمانده فه -ستین له زگارآردنی فهڕی میللی بۆ  ره به .30
  . ریی جیھانییه رتاسه كی سهڕ تۆ- لقاعیده ئه .31
 ((FARC آانی آۆۆمبیا هشگڕ شۆ آداره  چه هزه .32
  ((November ١٧ر  مبه ی نۆڤه١٧ی شگڕكخراوی شۆڕ .33
 ((DHKP/C لیی زگاریخوازی گهڕی شگڕپارتی شۆ/ ره به .34
 ((ELA  انهشگڕ شۆری ماوه باتی جه خه .35
 سیرالیۆن – (( RUFشگڕآگرتووی شۆ ی یه ره به .36
37. SenderoLuminoso (Shining Path,SL) 
  ( (MRTA مارۆ ی توپاك ئهشگڕی شۆ وه بزوتنه .38
39. Alex Boncayao Brigade (ABB) 
 ((CIRA ر ده ندی آۆنه سوپای آۆماریخوازی ئیرله .40
  ((IRA  ندا  ئیرلهسوپای آۆماریخوازی .41
  ((IMU آستان ی ئیسالمی ئۆزبه وه بزوتنه .42
 ((LVF نگر خشی الیه هزی خۆبه .43
 (NPA)  ل سوپای نوی گه .44
  ((OV قاڵ خشانی پرته خۆبه .45
 (وشڕخومیری (مبۆدیای دیموآراتی  پارتی آه .46
 ((PIRA ندی آاتی سوپای آۆماریخوازی ئیرله .47
 ((PAGAD آان ره آه س رمان و ماده آاری و ده رده دژی جه ك له و خه قیبله .48
 ((rIRA  قینه استهڕندی  سوپای آۆماریخوازی ئیرله .49
  ((RHD ستی سور رانی ده رگریكه به .50
 تیرۆریزمی سیخ .51
 ((SPLA زگاریخوازی میللی سودانڕسوپای  .52
  ((UFF ر رانی ئازادی ئولسته نگاوه جه .53
 ((UVF ر خشی ئولسته خۆبههزی  .54
55. Zviadists –Russia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :کان ونه
 
1 

 
  
 
یدانی   مه  له ریتانی آه آی به یه ۆآهالآی ف ر آه سه ن لهگ نگ ده ن و ئاهه آه ما ده آان سه ستینیه له فه:  وه ره سه

ی هی  ی دیكه ۆآهآان دوو ف نهرنشی دوای ئازادآردنی سه.  دا١٩٧٠ری  مبه  سپته ، له داوسن تكشكاوه
  . وه قنرانه واییش ته هه
 

آی  هڕ ربانی گه ر سه سه به"  ش هڕری  مبه سپته"ندامكی  ئه : ١٩٧٢میونخ :  وه شی خواره ی به ونه
سی وانی ئیسرائیلی آوژران آاتك  پۆلی رزشه لك وه گه.  گوندی ئۆۆمپیدا  له وتووه رآه  ده وه آانه ئیسرائیلیه

 .زگارآردنیانڕبارچویدا بۆ  وكی له مانی هه ئه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

2 
كخراو ڕم  آه  یه ، آه(PFLP) ستین له زگارآردنی فهڕی میللی بۆ  ره ری به زرنه دادی هاوپشكی دامه دیع حه وه

  .آارهنا آكی تیرۆریستی به آو چه فاندنی وهڕ  ۆآهبوو ف

 
   

 .آان ریال چیاییه  گه گاته  تا ده  بیگره وه ی ناوشارهڕ رانی شه نگاوه  جه وجۆرن، لهآان جۆرا  تیرۆریستیه گروپه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
3 

ن دوآتۆر بۆ   چیتر پی نه یاند آه ایگهڕدا  PFLP زراندنی  دامه داد له دیع حه ش هاوپشكی وه به جۆرج حه
  الماری ئامانجه یی و په وه ته  نونه آانی آرد به یستییه تیرۆر و تیپه ئه. بگرت ك هه ی دژی ئیسرائیل چه وه ئه

  . ت بونایه سه رشونك بده  هه دا له آانی ده آه جوله
    

     
  
 )وه شی خواره  به٢ی   ونه  له شكه ر به  هه یه م ونه ئه(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
4  
  
 

 
  

رتبوون  موو آه و هه رباری ئه سه.  داوه ستی نه ده ۆ لهم تا ئه ه ه ی آه و پۆسته ، ئهPLO ی رآرده فاتی سه ره یاسر عه
ستین  له كی فه تی خه رایه  نونه  آه وه  مایه یه  تاقانه نگه  ده و تاآه آو ئه و وه آان ، ئه ستینییه له ی فه رتییه و تاقمگه

  .آات ده
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 .ستین له نجانی فه مزك بۆ گه هڕ  و بوو به ئه. یرۆریزمت" ی ستره ئه"مین  آه یال خالید، یه له
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  ی له وره آی گه  سوپایه و وته آردنیان له آشه پاشه.  آاندا١٩٨٠  فغانستان له  ئه وسیا لهڕآانی  ربازییه  سه هزه
و  لقاعیده  ژر آۆنترۆی ئه وتنه  آه وانه زۆر له. جھشت دوای خۆی به شقپكراو له فغانی چاك مه كی ئه خه

 .آاری هنان ی تیرۆریزمی جیھانی به وه ستی بوآردنه به ویش بۆ مه  ئه ، آه وه  بن الدنه ئوسامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

7  
. ی سی ساڵ ی نزیكه وام بوو بۆ ماوه رده ب پشوو به بهIRA  ریتانی و تی به ی نوان حكومه آشه
نھا   ئاشتی ته ی آه نجامه ره و ده  ئه یشتنه  آۆتاییدا گه ردووال له ناوبردنك، هه و لهموو آوشتوب ه ه چاوپۆشین له به
  .ست دت ده  دانوستان به به
  
 

                                                      
                       
  ی مانه  آه ربازه و سه آك له آاپتن وستماآۆت، یه

SAS ت  ئیرله  له آهن  الیه و له ئه. ندای باآور آوژراب
 دا آوژرا ١٩٨٠ی ئایاری ٢   له وه ه IRA ندامكی ئه

ی  وه ر له  به وه  خواره هاته  ئۆتۆمۆبلك ده آاتك له
  .ر ماك  سه نه هرش ببه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

8  
 

ری  مبه ی سپته١١ساتی  رگه  مه ر له  نیۆرك به بازرگانی جیھانی لهری  نته ی سه آه ره دوو تاوه: م  آه ی یه ونه
  زارانی آوشت، تیرۆریزم پی نایه مان و ههڕواوی بیناآانی دا ته ی بازرگانی به ۆآه، فشاری دوو ف٢٠٠١
 . مكی نووه رده سه

 
  

ها  نده  هۆی مردنی چه دا بووه٢٠٠٢ری  ۆبهی ئۆآت١٢   بالی له  له وانه آی شه یه ی یانه وه قاندنه ته: م ی دووه ونه
و  نده  خه ستگیرآرا و به  ده وه تدارانه سه سه ن ده الیه  دوایی له آه ری آاره نجامده ئه. نج كی گه ن خه رزه ده

  .یدا نا آه نه تاوه  دانی به وه نینه پكه
 
 
 
 
  


