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ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اول اﭘﺮﯾﻞ  ،۱۹۷۱زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد آﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮد ،روﺑﺮﺗﻮ ﮐﻮاﯾﻨﺘﺎﻧﯿﯿﺎ ،ﻗﻮﻧﺴﻞ ﺑﻮﻟﯿﻮﯾﺎ در
ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮕﺬارد .اﯾﻦ زن ۳۴ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﮐﻼه و ﻟﺒﺎس ﺷﯿﮏ ﺑﺮ ﺗﻦ و ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
داﺷﺖ وارد دﻓﺘﺮ ﻗﻮﻧﺴﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺗﻔﻨﮕﭽﻬﺎی از ﺑﮑﺴﺶ درآورده ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﮐﻼه ،ﺑﮑﺲ ،ﺗﻔﻨﮕﭽﻪ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻠﺶ را در ﮔﻮﺷﻬﺎی ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮی از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎ
ﮔﺬارد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﯿﮕﺮدد .اﯾﻦ زن ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ آرﺗﻞ ( )Monika Ertlﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ “اﻧﺘﻘﺎﻣﮕﯿﺮ ﭼﻬﮕﻮارا” ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﮑﺲ دﺳﺘﯽ او ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد“ :ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﻣﺮگ ،ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ”.
 ۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  :۱۹۶۹روﺑﺮﺗﻮ ﮐﻮاﯾﻨﺘﺎﻧﯿﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ اﯾﻨﺘﯽ ﭘﺎردو درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﮕﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دارد ،ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺷﺮح ﻣﯿﺪﻫﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۹اﮐﺘﻮﺑﺮ  ،۱۹۶۷ارﻧﺴﺘﻮ ﭼﻬﮕﻮارا ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻧﺎﻣﺪار اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯽ.آی.ای در
ﺑﻮﻟﯿﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن دﮔﺮوال روﺑﺮﺗﻮ ﮐﻮاﯾﻨﺘﺎﻧﯿﯿﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﭘﺲ از آن ،ﮐﻮاﯾﻨﺘﺎﻧﯿﯿﺎ ﺑﺎ
ﺿﺮﺑﺎت ﻗﻨﺪاق ﺗﻔﻨﮓ ،ﮐﻤﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﺋﯿﺪو اﯾﻨﺘﯽ ﭘﺎردو از رﻫﺒﺮان ﭼﺮﯾﮑﻬﺎ و ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﭼﺮﯾﮏ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از
ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻬﮕﻮارا در ﺑﻮﻟﯿﻮﯾﺎ را ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ .از آن زﻣﺎن ،روﺑﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻣﻨﻔﻮر ﻣﯿﺎن ﭼﭙﻬﺎ
ﺑﺪل ﮔﺸﺖ و “ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ ”
()ELNدر ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎم از او ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺑﻮﻟﯿﻮﯾﺎ از ﺗﺮس ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﭼﻬﮕﻮارا ،او را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻗﻮﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
اﻋﺰام ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ آرﺗﻞ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﮑﺮان و ﺗﻌﻬﺪی اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﭼﻬﮕﻮارا و آرﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﺎش داﺷﺖ و اﯾﻨﺘﯽ ﭘﺎردو ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺑﻮد.
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ “ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ” او ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ رﻓﻘﺎی ﻫﻤﺮزﻣﺶ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ راه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺶ
را ﻓﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف “ﻧﻪ ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﻢ و ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ” ﮐﻪ در اﺻﻞ از اﯾﻦ زن ﻣﺼﻤﻢ و آزادﯾﺨﻮاه اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻌﺎرش ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .او در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎش در ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﻧﻮﺷﺖ“ :ﺑﺪرود ،ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم و ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ”.
ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ارﺗﻞ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Monika Ertl; ۷ :اوت  ۱۲ – ۱۹۳۷ﻣﻪ  (۱۹۷۳دﺧﺘﺮ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮدار ﻫﺎﻧﺲ اورﺗﻞ ،ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺒﺶ
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺑﻮﻟﯿﻮی و اﻫﻞ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد.
ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ارﺗﻞ در  ۷اوت  ۱۹۳۷در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺑﻮﻟﯿﻮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری اداﻣﻪ داد و ﺳﭙﺲ ﺷﻐﻞ ﮐﺸﺎورزی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮد .ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ در  ۱۹۵۲ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده اش از آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﻟﯿﻮی رﻓﺖ .او در ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺑﺎ ﭘﺪرش در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد و ﺷﯿﻮه
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺳﻼح ﮔﺮم را آﻣﻮﺧﺖ .ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺪن ﺑﻮﻟﯿﻮﯾﺎﯾﯽ – آﻟﻤﺎﻧﯽ
ازدواج ﮐﺮد و ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﯿﻠﯽ رﻓﺖ وی ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از او ﻃﻼق
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ در ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﭗ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی ﮐﺸﻮرﺷﺎن از ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ او را رادﯾﮑﺎل ﺗﺮ ﮐﺮد.
در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﺎ ورود ﭼﻪ ﮔﻮارا ﺑﻪ ﺑﻮﻟﯿﻮی ،ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .وی ﭘﺲ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻪ
ﮔﻮارا و ﺟﻨﺒﺶ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ارﺗﺶ آزادﯾﺒﺨﺶ ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻪ ﮔﻮارا در ﻧﻬﻢ اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۶۷ﺳﺮﻫﻨﮓ روﺑﺮﺗﻮ ﮐﯿﻨﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮز ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۷۱در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻨﺘﺎﻧﯿﺎ روﺑﺮﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺴﻮل ﺑﻮﻟﯿﻮی
در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﭼﻪ ﮔﻮارا
㘴⸴䤲‹㜠呤†〠呣㏨㘲︆䗾� 6ﮔﺮﻓﺖ.
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