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کۆبانی -
-Military-Hightech؟!

کھیھیھکی د، نھخشەبھستراوی
لھشی انیھندام، ھھر کام لھ ئراوەتھوە

دراوەتھ فرە فۆنکسیۆنی،ڕان ،باسک،وەک قوڵ
ئاکتۆری,شوایتئھمھ ڕوالھتی . دەست

!بیست و یھکییھ، لھ شھڕەکانی سھدەی و ڕۆژئاوا

خۆی حھشار،قھراخ دیوار،سھربانسھرر، لھ تھنیا کڕۆمەئسھربازی 
سھربازی ئھمڕۆ و دواڕۆژ.ولھ بھرانبھرەکھی یسیلھ
٤٠کھ ئھو دەزگاگھلھ بھ قورسایی ئھو سھربازە. ھکردنئانالیزومحاسبات ،،ئھلکترۆنیکیدەزگاگھلی

ھۆدەیھکی نیزامی گھڕۆک ، لھ کھرەسھیھکی شھڕ و
چیر لھنھبھ فیلم  ڕاستھوخۆیرەکھ و دەوروبھری نھچلھ زانیاریی! 

.،ناوبھرێ

مھتری ١٢٠٠تاریکی تھواولھ سھرما و گھرما،
ئھلھکترۆنیکییھوەئھو .

.بھرانبھرەکھیھھموو زانیارییھکی،

، یکا، کانھدا، ئوسترالیا، ژاپۆن، ئھمرچھکھکانی ئھمڕۆ و دواڕۆژی بریتانیا، فھرانسھ، 
،ئیسرائیل و تھنانھت تورکیا

،.کانی ئھلھکترۆنیکی لھ خۆ دەگرندەزگا
. دەتوانبھ فشاردانی دوگمھیھکدانیشتن، ھھستان، ڕاکشان،

دەزگایھکی درا، ئھمڕۆ سھربازی پیادە خۆی
. وەرگرتن و زانیاریی بھخشینھمۆنیکاسیۆن و زانیاریکۆھھمھالیھنی

کھی و سھرجھم ئھندامانی 
ئھم دەزگا ھھمھالیھنھ.اری یھکتر و چاالکییھکانی یھکتر بنئاگاد)ڕاستھوخۆ(کھ الیڤدەدەنگرووپھکھ

دژ بھ گولھرگیجلو بھئھم دەزگایھ و.کۆنترۆڵ دەکرێ" ویی"
لھ کاتی کھسیستمی پاراستنی سھربازەکھچھک و کھرەسھی دیکھ ھھمووی لھ سھر یھک 

واتھ ھھر سھربازیك . ،تی نیزامیداعھمھلیا
ئھم سیستمھ لھ . سیستمی بھرگری و ھھم سیست

.انستان تاقی کراوەتھوەشھڕی ئھفغ

سھنعھت و تھکنیلھوە دەچ
ان بھ مھیدانی شھڕ بۆ تاقیکردنھوەی ئھم زانست و سھنعھت و تی،ئامریکاڕۆژئاوا لھ سھروی ھھموویانھوە 

بھ و کۆتایی گھشھیھکی٢٠٠١دوای یازدەی سپتامبری تازەیھ ئھم بازاڕە.ھھیھتھکنیکھ
. بازاڕی چھکھکانی ڕوکودی

شیرکھتھکان و ناوەندەکانی، لھم پیشانگایھ ھھموو چھشنھ دەزگا و کھرەسھیھکی نیزامی بھرپا دەکرێ، 
ەزارەتخانھکانی و.

،تیرۆریسمئیتالعاتی و ڕاسپاردەکانی نیزامی و 
 .

لھ پا
.خھریک دەکھن،

ئھمساڵ لھ Arbeitskreis Militär & Sozialwissenschaftlerی
،، باس کراون
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یلۆ ک٤٠. یان لھ سھرلھشلھ ناوئاساتایبھتی منیاتور
پھیدا -رۆبۆتا، ئینسان- . 

ھندەک
یان -٢١لھ کۆتایی سھدەی.دەست دەدات

ەکانی دواڕۆژشھڕ. واقعی- 
.لھ پیشانگاکانی گھمھی ئھلھکترۆنیکی و گھمھی ئانالۆگکھ

لھ پیش
ماشینی وەک کھ زۆرترئھم ڕۆبۆتایھ.ی قالۆنچھ ئاسا

سھر بان
سھربازدەکات،ی

ئھو کھسھ ئاگاداری ڕاستھوخۆ 
ئھم . . نانی دوگمھیھک کھسھکھ لھ ناو بھرو بھ فشاردنبگرھنیشان

زیانی سھرباز کھمتر گھواتھ شھڕی دژی تروریسم،
.و زیانی کھسی بھرانبھر زۆتر دەکات

لھ درووستکردنی کھرەسھی تردا بھکار نھ ھھمووی دەزگایاھرچھند  ئھوھ
ی شاری ٢٠١٤ی لھ پیشانگای فۆتۆکینامی واشنگتۆنپیشانگای نیزابۆ. 

،ی زەوی بھ پانوبھرینی دوو کیلۆمھترلھ بھرزای
.Gamescomشاری ی

شھڕو تاکتیکھکانی
، ی Spielemesse٢٠١٤تھنانھت لھ پیشانگای .و الواندەست

ھی ئانالۆگ زۆرترین بھشی 
واتھ لھ ناو .ی پیشانگاکان. گرتبوولھ خۆ کھیانپیشانگا

ترین بازاڕ١٠لھ ماوەی بۆیھ ھھر،ھھیھ
.،

، ھ
لھو پیشانگایانھ مرۆڤی چھرخھکانی کۆن بھ جل و بھرگ و کھرەسھی شھڕەوە لھ پاڵ فیگورەکانی ناو شھڕە . 

.یان دەکردۆبھ یھکھوە لھ ناو پیشانگاکان ھاتوچ،ی داھاتوو
، سینھما، ئھدەبیات بھ تایبھت ڕۆمان، ھونھری نھققاشینییھ، زاڕانھتایبھت بھو پیشانگایانھ و تایبھت بھو با،

. ھھمووی ئھم ناوەڕۆک و فھرھھنگ و بیروھھست و ئاکار و کردارە
! ئھو سھردەمھمرۆڤی

ئھمھ فھلسھفھی . شھڕەکاندالھ ھھموو گھمھ و 
ستارەکانی ئھمڕۆ و دواڕۆژە؟ ژیانی سوپر

٣٠٠٠ھھموو ئھو چھمکانھی لھ ماوەی . 
،

. ئھگھ

قورسایی خۆی دەخاتھ سھر وەزعی ئیقتیسادی و سیاسی و نیشانھکان ئھوە دەردەخھن کھ ئھم بازاڕە بڕەوی زۆرە و
ھسھر ماڵ و بھ ھاسانی دەست بئیسالمی،ھکانیگرووپ.فھرھھنگی جیھان

مۆتۆری ئھم 
، پیشانگاکانی واشنگتۆن، لھندەن و دەیان پایتھختی جیھان بھ باز

. ا دەکھن

بوونی
،نسیاسی ئھمڕۆی جیھان ب-ڕی نیزامیبازا

؟دیکھ دەکات
لھ سھدەی بیست ئھمھش لھ خۆیدا ئیفالسی ئینسان. 

!ویھکدا جاڕ دەدات، 
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ھھموو ئھو زانیارییانھی کھ دەربار
و ئینفۆرماسیۆن لھ ئاسمان و زەوی و دەریا

و حکوومھتی وەڕێ کھوێ و شار و ناوچھکان داگیر بکاتیھوەعیراق،
سیستمی !نھئاگادار ،چاداخراوبھ ، 

ئامریکا و . ان، 

نھبن، 
.یانکورد گوتھنی خاک

چھندە ئاگادار بوون؟کوردەکان 
سناریۆیھکی ،؟ ئایا ئھوەی ڕووی داار کرانھتھوەائاگاد

لھم دەوری داعش و کوردەکان؟ڕێدەوری خۆید
چ بوو؟سناریۆیھدا

نی چی ڕوودەدا؟وون، ئایا دەیانزائایا حکوومھ
ئھم ، سھربھخۆیی کوردستان لھ الیھن مھسعوود بارزانیباسی 
و دەباسھ 

دوای گۆستنھوەی ،بھ ئیسرائیلھوەلھ ناکاوی ھھموو الیھنھکانکردنیقوڕ و قھپکوردستان، سھربھخۆیی 
؟!شھڕ بۆ کوردستان، 

گواستنھوەی شھڕ بۆ کوردستان
کورد و

،لھ گھڵ کوردەکان لھ ڕۆژئاوای کوردستانبھ ناوی داعشحکوومھتی تورکیاوگھرمبوونی شھڕی داعش
سوود و زیانی داھاتوویان چییھ؟ کورد لھ - سیاسی

تووشی کھ ەباشوور و باکوور و ڕۆژئاوا، بۆ ئھو ھھموو خھسار
خۆیانڕابھرانھی بھرۆکی

دەزانن؟ بھ بھرپرسیار

لھ ھھمان باشوور
خاک و ، لھ مھر پاراستنی کاتدا

ڕۆژئاوای فرامۆشکراوی ،و کۆبانیشھڕی ! 
ئھوەی چۆن . وسھر ماسھی سیاسی و گواستھوە بۆ

ساڵ٤٠توانیان بھ کۆبانیکھنیشک و کوڕانی 
لھ 

،خۆیانی تاقیکردنھوەی سیاس
!کانی جیھان

. شھڕە کھ، ئھم تانیا
کردن وکارییبوونھوکوردەکانی باشوور، باکوور

خایھنو لھ ھھمان کاتدا ندالھ گھڵ 
کۆبانی یان شھنگاڵ؟،

برایم فھڕشی
٢٧١٤پاییزی 


