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   کۆبانی  -سترات
ژی شھنگاڵ
  ؟!Military-Hightech -ک�شینکۆف

  
چ�ندراوە، جلیسقھیھک گیانی لھ  کھییژیتا�ی لھ ناو چاویلکھھیھکی د، نھخشەبھستراو یکامپیۆت�ر�کی بچکۆالنھ لھ ناوقھد

لھشی  انیھندام، ھھر کام لھ ئراوەتھوەسرنجڕاک�ش ڕازاند جلوبھرگ�کی نیزامیحاند گولھباران دەپار�زێ، لھشی بھ 
دراوەتھ  فرە فۆنکسیۆنی و چھک�کی سوپڕ مود�ڕنیلک�ندراوە  پشت و سھرشان دەزگایھکی پ�وە،ڕان  ،باسک ،وەک قوڵ

فیلمی ت�رمیناتۆر نییھ، بھ�کوو ڕوا�ھتی سھربازانی ئھمریکایی  ئاکتۆری ,سھرن�گھرشوایتئاڕنۆ�د دەست. ئھمھ ڕوالھتی 
  !بیست و یھکییھ، لھ شھڕەکانی سھدەی و ڕۆژئاوا

  
 خۆی حھشار ،قھراخ دیوار ،سھربان سھرر، لھ ھس�کی چھک بھدەست نییھ، کھ لھ ناو سھنگھتھنیا ک ڕۆمەئسھربازی 

کھس�کی شارەزا لھ  سھربازی ئھمڕۆ و دواڕۆژ بھ چھکھکھی تھقھی ل�بکات. و گرتب5لھ بھرانبھرەکھی  یسیلھ داب5،
 ٤٠کھ ئھو دەزگاگھلھ بھ قورسایی  . ئھو سھربازەھکردنئانالیز ومحاسبات  ،دیژیتا�ی  ،ئھلکترۆنیکی دەزگاگھلی

ھۆدەیھکی نیزامی گھڕۆک  ، لھ کھرەسھیھکی شھڕ وبھر لھوەی ش�وەی ئینسان بدات کیلۆگرام لھ گھڵ خۆی دەگ�ڕێ،
 چیر لھنھ بۆ ناوەندی بڕیار ڕاگو�زێ وبھ فیلم   ڕاستھوخۆیرەکھ و دەوروبھری نھچلھ  زانیارییئھو دەتوان5 ! دەچ5

  جا با سھرباز لھ ع�راق ب5 و شو�نی فھرماندەھی لھ واشنگتۆن یان لھندەن. ،ناوبھرێ
  
مھتری  ١٢٠٠، دەتوان5 لھ تاریکی تھواو لھ سھرما و گھرما، سھربازی ڕووسی ئھمڕۆ چھک�ک بھکاردەھ�ن5 کھ 

وەکھیھوە ل�ک�ندراوە و وەک چاویلکھ کھ بھ ک> ئھلھکترۆنیکییھوە لھ ڕ�گای کام�ڕایھکیئھو  خۆیھوە ن�چیر نیشانھ بگرێ.
   ی ل�بکات.دەستڕ�ژپ�دەگات و دەتوان5   بھرانبھرەکھی ھھموو زانیارییھکی ،د�تھ بھرچاوی

   
، یکا، کانھدا، ئوسترالیا، ژاپۆن، ئھمرئا�مان، ئیتالیا، سپانیا، ھولھندچھکھکانی ئھمڕۆ و دواڕۆژی بریتانیا، فھرانسھ، 

نو�ترین  بھ کھ�کوەرگرتن لھ نو�ترین زانست، تھکنیک و سھنعھت ساز دەکر�ن و ،ئیسرائیل و تھنانھت تورکیا
لھ ھھر حا�ھت و ،ی تھیارکراو بھم دەزگایانھ لھ ھھر بارودۆخ�کداسھرباز�ک .کانی ئھلھکترۆنیکی لھ خۆ دەگرندەزگا

  لھ ناو بھر�ت.  ن�چیرەکھی 5دەتوان بھ فشاردانی دوگمھیھک، و�ستان، ڕاکردن دانیشتن، ھھستان، ڕاکشان ،پۆزسیۆن�کدا
  

دەزگایھکی  درا، ئھمڕۆ سھربازی پیادە خۆیئھگھر کاتی خۆی بھکارھ�نانی ب�سیم لھ شھڕدا وەک شۆڕش لھ قھ�ھم دە
لھ ڕ�گای دەزگایھکی ئھلھکترۆنیکی ئا�مانییھکان  وەرگرتن و زانیاریی بھخشینھ.  مۆنیکاسیۆن و زانیاریکۆ ھھمھالیھنی

کھی و سھرجھم ئھندامانی شتی سھربازەکھ ج�کراوەتھوە، ئھو ئیمکانھ بھ سھرباز و فھرماندەدژیتا�ی کھ لھ کۆ�ھپ
لھ ڕ�گای  ئھم دەزگا ھھمھالیھنھ .اری یھکتر و چاالکییھکانی یھکتر بنئاگاد (ڕاستھوخۆ)کھ الیڤ دەدەن گرووپھکھ

ی سھربازی ئا�مانی و دژ بھ گولھ رگیجلو بھ ئھم دەزگایھ و دەزگایھکی دەستی ش�وە کۆنترۆ�ی "ویی" کۆنترۆڵ دەکرێ.
لھ کاتی  کھ بھ چھشن�کپ�ک دەھ�نن،  سیستمی پاراستنی سھربازەکھچھک و کھرەسھی دیکھ ھھمووی لھ سھر یھک 

لھ کاتی ھ�رش بردن  ھھم  واتھ ھھر سھربازیك ھر�ت. دوژمن نھتوان5 زەفھر بھ سھربازەکھ ب ،تی نیزامیداعھمھلیا
می  کۆمۆنیکاسیۆنی ھاوکات لھ ژ�ر کۆنترۆلی خۆی و گروپپھکھی دایھ. ئھم سیستمھ لھ سیستمی بھرگری و ھھم سیست

  انستان تاقی کراوەتھوە.شھڕی ئھفغ
  

ک و زانستی نیزامی و ئھلھکترۆنیک، وEتانی سھنعھت و تھکنی 5 بھ ھۆی پ�شکھوتنی یھکجار خ�را لھ بواریلھوە دەچ
ان بھ مھیدانی شھڕ بۆ تاقیکردنھوەی ئھم زانست و سھنعھت و تیپ�ویس ،ئامریکاڕۆژئاوا لھ سھروی ھھموویانھوە 

بھ و کۆتایی  کھم و�نھی بھ خۆیھوە بینییھوە گھشھیھکی ٢٠٠١دوای یازدەی سپتامبری تازەیھ  ئھم بازاڕە ھھیھ. تھکنیکھ
  ھ�ناوە. شھڕی کالس�ک بازاڕی چھکھکانی  ڕوکودی

  
و بھرھھمی نو�ی نیزامی  اشینگتۆن پیشانگای پ�شکھوتنھکانی چھکسا�5 جار�ک لھ وبۆ ئھوەی ئھم بازاڕە گھرمتر ب5، 

 شیرکھتھکان و ناوەندەکانی، دەکھو�تھ بھرچاولھم پیشانگایھ ھھموو چھشنھ دەزگا و کھرەسھیھکی نیزامی بھرپا دەکرێ، 
ەزارەتخانھکانی و پ�نتاگۆن و ێ و بھرھھمھ تازەکانیان دەناس�نن.زانستی و ل�کۆلینھوەی ئھھلی و دەو�ھتی، ئ�دەی نو

Eتانی پڕ نھوت، دەEلھکانی چھک و زۆر�ک لھ دام و دەزگاکانی ئھمنییھتی و نیزامی وEتانی جیھان، بھ تایبھت و
بھشداری ئھم پیشانگایھ دەکھن و ساڵ بھ ساڵ ئھم پ�شانگایھ ڕەونقی  ،تیرۆریسمئیتالعاتی و ڕاسپاردەکانی نیزامی و 

    زۆرتر بھخۆیھوە دەبین5. 
  

ڵ ئھم چھشنھ پیشانگایانھ کھ ل�رە و لھوێ لھ وEتان بھرپا دەکرێ، کۆمھ��ک کۆر و کۆمھڵ و دەزگای ل�کۆلینھوە و لھ پا
بھ پ�ی ئھو  .خھریک دەکھن ،زانستی ھھیھ کھ خۆیان بھ ل�کۆ�ینھوە لھ سھر الیھنھکانی نیزامیکردنی جیھانھوە

ئھمساڵ لھ     Arbeitskreis Militär & Sozialwissenschaftler  یزانیارییانھی کھ لھ کۆبوونھوەی ساEنھ
کۆمھ��ک چیپس یان دەزگای  ،نو�ترین ئیدە ئھوەیھ کھ لھ ڕ�گای ترانسپالنتاسیۆن، باس کراون شاری فرانکفۆرتی ئا�مان
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یلۆ ک ٤٠ئینسان بچ�ندرێ. بھم ش�وەیھ سھرباز ڕەنگھ پ�ویست نھب5  پ�ستی یان لھ سھر لھش لھ ناو  ئاساتایبھتی منیاتور
پھیدا  ماش�ن -رۆبۆتا، ئینسان - ئاسنھوا�ھ لھ گھڵ خۆیدا بگ�ڕێ. جیلی نو�ی سھربازانی شھڕ، پ�ناسھیھکی نو�ی ئینسان

انجی پوو�ی و مادی لھ ، بھوەش مرۆڤ ھ�دی ھ�دی ڕوا�ھت و پ�ناسھی ئینسانی خۆی بۆ ئامانجی شھڕ و قازھندەک
یان  ماش�ن -پ�ناسھی ئینسان بھ تھواوی دەگۆڕدرێ و ئینسان  ٢١ لھ کۆتایی سھدەی بھ پ�ی زانیارییھکان .دەست دەدات

پ�ی ئھو تاکتیک و  ڕەنگھ ھھر بھو ش�وە و فۆرم و بھ ەکانی دواڕۆژشھڕواقع.  یئینسان دەب�تھ ئھمر - ماش�ن 
   ل�رە و لھوێ دەبیندرێ. لھ پیشانگاکانی گھمھی ئھلھکترۆنیکی و گھمھی ئانالۆگ کھ سترات�ژیانھ بن،

  
انگای واشنگتۆن لھ پاڵ زۆر دەزگای وەک تانکی بچکۆالنھی تھواو ئۆتۆماتیک کھ خۆی بھ شو�ن دوژمندا لھ پیش

ماشینی وەک  کھ زۆرتر ئھم ڕۆبۆتایھ سرنجی ڕادەک�شا. ی قالۆنچھ ئاسادەگھڕێ و دەستڕ�ژی ل�دەکات، رۆبۆتایھک
دەتوان5 وەڕێ بخرێ بۆ  و ھھر شو�ن�کی دیکھ ، کۆEنسھر بان، پشک�نھرە و لھ کون و قوژبن، ناو ماڵ، 5منداEن دەچ

 سھرباز دەکات، یببین5 بۆ دیسپلھی سھربازەکھ ڕ�لھدیتنھوەی تروریست، ئھم دەزگایھ لھ ڕ�گای کام�راکھیھوە ھھرچی 
ئھو کھسھ  و دەتوان5 خۆی یان ھاوکارەکھیدەب5   چۆنیھتی و ھھ�س و کھوتی بھرانبھرەکھیئاگاداری ڕاستھوخۆ 

ئھم ئھم کارە لھ ھھموو پۆزسیۆن�کدا ئھنجامدانی مومکینھ. . نانی دوگمھیھک کھسھکھ لھ ناو بھرو بھ فشارد نبگر ھنیشان
زیانی سھرباز کھمتر  ل�ک ھاسان دەکاتھوە وگھ واتھ شھڕی دژی تروریسم ،دەزگایھ شھڕی ناو شار و شھقام و ما�ھکان

  و زیانی کھسی بھرانبھر زۆتر دەکات.
لھ درووستکردنی کھرەسھی تردا بھکار ، بھEم ھھمان سیستم بۆ شھڕ بھکار دەھ�ندر�ننھ ھھمووی دەزگایا ھرچھند  ئھوھ 

کۆ�ن ی شاری ٢٠١٤ی لھ پیشانگای فۆتۆکینا می واشنگتۆنپیشانگای نیزا و�نھ ھھمان ڕۆبۆتای با�ندەی بۆدەھ�ندر�ن. 
و�نھ  ،ی زەوی بھ پانوبھرینی دوو کیلۆمھترلھ بھرزای لھ ڕ�گای کام�ڕایھکھوەلھ ڕوا�ھتی ھھلیکۆپت�ردا بیندرا، کھ 

شاری  ی Gamescomھھر بھ ھھمان ش�وە ساEنھ لھ پیشانگای  ھھ�دەگرێ و بۆ دیسپلھی کۆنترۆلھکھی دەگو�ز�تھوە.
لھ پرۆگرامھکانی گ�م بھ سرنجراک�شترین تھکنیک و پڕجۆشترین سناریۆ  شھڕ و تاکتیکھکانی نو�ترین سترات�ژیکۆ�ن 

، شاری ئ�سنی ٢٠١٤ Spielemesse تھنانھت لھ پیشانگای  .و الوان خھ�ک لھوانھ منداڵ دەستدەکھو�تھ بھر 
ھی ئانالۆگ زۆرترین بھشی سترات�ژی شھڕەکانی سھردەمی ئانتیک و دواتر و سھردەمی ئ�ستا لھ ش�وەی گھم

واتھ لھ ناو  .لھ ھھموو وEت�ک ھاوش�وەیان ھھیھواشنگتۆن، کۆ�ن و ئ�سن ی . پیشانگاکانگرتبوولھ خۆ  کھیانپیشانگا
بۆ کڕ�نی  ترین بازاڕسا�دا گھورە ١٠لھ ماوەی بۆیھ ھھر ،ھھیھ بۆ کڕینی ئھم کاEیانھ کۆمھ�گای جیھانی داخوازی

 ،ئھم بازاڕە فھرھھنگ و ش�وەی ژیان .چھکی شھڕ و گھمھی پ�وەندیدار بھشھڕ پ�ک ھاتووە و لھ گھشھسھندندایھ
فیگوڕەکانی ناو گھمھکان دەگو�ز�ن�تھوە بۆ ناو خھ�ک و  تھنانھت جل و بھرگ و ڕوا�ھتیھ�س و کھوت و ، ھت�ڕامان

کۆمھ�گا. لھو پیشانگایانھ مرۆڤی چھرخھکانی کۆن بھ جل و بھرگ و کھرەسھی شھڕەوە لھ پاڵ فیگورەکانی ناو شھڕە 
ئھم ھورشمھ نو�یھی کھ مرۆڤ پھرەی  .یان دەکردۆبھ یھکھوە لھ ناو پیشانگاکان ھاتوچ ،ی داھاتووپڕ لھ فانت�زییھکان

، سینھما، ئھدەبیات بھ تایبھت ڕۆمان، ھونھری نھققاشینییھ،  زاڕانھتایبھت بھو پیشانگایانھ و تایبھت بھو با ،پ�دەدا
بۆ ناو خھ�ک ڕادەگو�زن.  ھھمووی ئھم ناوەڕۆک و فھرھھنگ و بیروھھست و ئاکار و کردارە تھلھوزیۆن و م�دیا

  ھ�دی ھ�دی لھ ناوەوە پ�ناسھیھکی دیکھ پھیدا دەکات، بھ ب5 ئھوەی ھھستی پ�بکرێ!  ئھو سھردەمھ مرۆڤی
  

ئھمھ فھلسھفھی ون و دەستھEت پھیدا کردنھ. مھبھست ت�کشکاندنی کھسی بھرانبھر، زا�بو شھڕەکاندالھ ھھموو گھمھ و 
تنی سوپڕ ستار و م�گا دەستھEتدارەکان مل جیھانی ئ�مھ بھرەو سھرکھوستارەکانی ئھمڕۆ و دواڕۆژە؟ ژیانی سوپر

سا�ی ڕابووردودا مرۆڤ خۆی لھگھڵ خھر�ک کردووە بۆ پ�کھ�نانی  ٣٠٠٠دەن5. ھھموو ئھو چھمکانھی لھ ماوەی 
،و�دەچ5 بایخی جیھان�کی پڕ لھ شادی و ئازادی بۆ پ�کھ�نانی ،جیھان�کی ب5 شھڕوقڕە و پار�زگاری لھ مافی مرۆڤ

  ر مرۆڤ بکھو�تھ ژ�ر ڕک�فی دەستھEتی نو�ی جیھان و ب�دەنگ بم�ن�تھوە. ئھگھخۆیان بدۆڕ�نن، 
  

قورسایی خۆی دەخاتھ سھر وەزعی ئیقتیسادی و سیاسی و  نیشانھکان ئھوە دەردەخھن کھ ئھم بازاڕە بڕەوی زۆرە و
ھسھر ماڵ و بھ ھاسانی دەست ب کھ وەک کارگ ل�رە و لھوێ ھھ�دەتۆقن و ئیسالمی، ھکانیگرووپ فھرھھنگی جیھان.

مۆتۆری ئھم  گیانی خھ�کدا دەگرن و بھ میلیارد پارە وەسھر یھک دەن�نن و مامھEتی دڕندانھ لھ گھڵ ژن و منداڵ دەکھن،
، پیشانگاکانی واشنگتۆن، لھندەن و دەیان پایتھختی جیھان بھ اڕە ترسناکھ پ�ک دەھ�نن، ھھتا ئھو مۆتۆڕە گیزەی ب5باز

  ا دەکھن. ھھول�ریشھوە بڕەوی زۆرتر پھید
  

تھواوکھری سترات�ژی  داعش و تا�یبان و ئھلقاعیدە و ئھوانی تر بھ کۆماری ئیسالمی ئ�رانھوە، بوونی لھوە دەچ5
واشنگتۆن و شو�نھکانی چ پ�ویست بھ پیشانگای  ،، گھر ئھوانھ بوونیان نھب5نسیاسی ئھمڕۆی جیھان ب -ڕی نیزامیبازا

تیرۆریست دەور�کی جیدی دەگ�ڕێ و پ�ویست�کی حاشا ھھ�نگھرە بۆ  لھ سترات�ژی ئھمڕۆی جیھاندا ؟دیکھ دەکات
لھ سھدەی بیست  سترات�ژیستھکانی سیاسی، نیزامی، بازرگانی و م�دیای سھردەم. ئھمھش لھ خۆیدا ئیفالسی ئینسان

   بھتایبھت ئیفالسی ئھو کھسانھی لھ حاند ئھم ڕووداوانھ ب�دەنگ دەم�ننھوە!ویھکدا جاڕ دەدات، 
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چاوەد�ریکردن و پشکنین و  ەی ھ�زی نیزامی، تھکنیک و دەزگایھھموو ئھو زانیارییانھی کھ دەرباربھ پ�ی 
ھ�ز و سیستمی سازمانھکانی ئیتالعاتی و ھھر وەھا بھ پ�ی بوونی و  ئینفۆرماسیۆن لھ ئاسمان و زەوی و دەریا

اتی دەو�ھتی و نادەو�ھتی حکوومھتی جاسووسی وEتانی دەستھEتداری جیھان و وEتانی ناوچھکھ و تھنانھت ئیمکان
و حکوومھتی  وەڕێ کھوێ و شار و ناوچھکان داگیر بکات یھوەناکرێ داعش بھ لھشکر�کی چھند ھھزار کھسی عیراق،

سیستمی  !ب5نھئاگادار  ،وەد�ری و جاسووسی و ئینفۆرماسیۆنچای ژ�رداخراو ب5 ئھوەی جیھانیبھ ، خۆی ڕابگھی�ن5
ئامریکا و کھڕ وکو�ر و مھنگ ب5 کھ ئاگای لھ لھشکرک�شییھکی وا نھب5.  ھ�ندەناتوان5 ان، زا�ی چاوەد�ری کردنی جیھ

وEتانی عھڕەبی بھش�کی مھزن لھ بودجھی وEتھکھیان بھ وتھی خۆیان بۆ  ئوروپا، ئیسرائیل، روسیا، تورکیا و ئ�ران و
نھبن،  انھ داعش�ک پھیدا ب5 و ئھوانھ ئاگادارپار�زگاری و ئھمنیھتی وEتھکھیان خھرج دەکھن، گھر لھ ھھرکام لھو وEت

  و تھخت وبھختیان سھرەوبن دەب5. بھ تورەکھ دەک�شرێ یانکورد گوتھنی خاک
ئایا بھرپرسانی حکوومھتی ھھر�می کوردستان  چھندە ئاگادار بوون؟کوردەکان پرسیاری گھل�ک گرنگ ئھوەیھ کھ 

سناریۆیھکی  ،و ئ�ستاش بھردەوامھ ؟ ئایا ئھوەی ڕووی داار کرانھتھوەر بوون، یان لھ الیھن ئھو دەو�ھتانھوە ئاگادائاگاد
لھم  دەوری داعش و کوردەکان ؟ڕێ�گ�ڕا و دەیگ ت�دا دەوری خۆی اڕ�ژراوی جیھانی و ناوچھیی بوو، کھ ھھر کھسد

  چ بوو؟ سناریۆیھدا
ھ�نانھ گۆڕی   نی چی ڕوودەدا؟وون، ئایا دەیانزاتی ھھریمی کوردستان ئاگاداری جموجۆ�ھکانی داعش بئایا حکوومھ

ئھم  پشتگیری لھ ناکاوی دەو�ھتی ئیسرائیل، گھرمبوونی، سھربھخۆیی کوردستان لھ الیھن مھسعوود بارزانی باسی 
دابھشبوونی ع�راق بھ س5 ناوچھ، چیرۆکی  و�ھتانی ڕۆژئاوا، باسیو دە لھ م�دیای جیھان و ناوەندەکانی سیاسیباسھ 

دوای گۆستنھوەی  ،بھ ئیسرائیلھوە لھ ناکاوی ھھموو الیھنھکان کردنیقوڕ و قھپکوردستان، سھربھخۆیی ر�فراندۆم بۆ 
  ؟بھش�ک لھ سناریۆکھ بوو، یان ڕوداوگھل�کی ئاسایی!شھڕ بۆ کوردستان، 

  
، کارەساتی شھنگال و ناوچھکانی تر، کوشتن و ما�و�رانی و ئاوارەبوونی بھ ملیۆن گواستنھوەی شھڕ بۆ کوردستان 

تورکمان و عھڕەب و گرووپھ ئایینیھکان، ساخکردنھوەی دەو�ھتی ع�راق بھ بھشداری چڕوپڕی کوردەکان،  کورد و
سترات�ژی  ،لھ گھڵ کوردەکان لھ ڕۆژئاوای کوردستان بھ ناوی داعش حکوومھتی تورکیاو گھرمبوونی شھڕی داعش

سوود و زیانی داھاتوویان چییھ؟ کورد لھ نیزامی ک5 دەردەخات؟ سوود و زیانی کوردەکان تا ئ�ستا چ بووە و  - سیاسی
 ھاتووە و تووشی د�ت، دەب5تووشی کھ ت و ما�و�رانییھی ەباشوور و باکوور و ڕۆژئاوا، بۆ ئھو ھھموو خھسار

لھ حاند بھ ملیۆن کھسی ئاوارە و کوژراو و ما�و�ران و سھرجھم  خۆیانڕابھرانھی ک�ن ئھو ک5 بگرێ؟  بھرۆکی
  دەزانن؟  بھ بھرپرسیار خھ�کی کورد

  
لھ ھھمان سھر ھ�Tی م�دیا و سیاسھتی جیھان،  ی کوردستانی ھ�نایھباشوورجار�کی دیکھ  کارەسات و تراژ�دی  شھنگال

خاک و  پار�زگاریی خھ�ک و، لھ مھر پاراستنی دەھۆ�ی پڕدەنگی حکوومھت و ھ�زەکانی نیزامی حزبی کاتدا
ڕۆژئاوای فرامۆشکراوی  ،بھرگری کھم و�نھی کیژان و کوڕانو  کۆبانیشھڕی بھرژەوندی وEت دڕاند! بھ پ�چھوانھ 

. ئھوەی چۆن بوو بھ ھۆی وروژاندنی کۆمھ��ک پرسیاری نوێ و م�دیای جیھانسھر ماسھی سیاسی و  گواستھوە بۆ
لھوەبھر و کھمترین کھرەسھی نیزامی و پ�داویستی ژیان،  ساڵ ٤٠ک>شینکۆفی توانیان بھ  کۆبانیکھنیشک و کوڕانی 

بھرانبھر ھ�ز�کی دڕەندەی تھیارکراو بھ تازەترین چھکی سھردەم، پار�زگاری لھ کھرامھتی خۆیان و شار و لھ 
بکھن و ھھستی خۆشھویستی و پشتیوانی لھ ھھموو جیھان بھرەو الی خۆیان ڕابک�شن،  ،خۆیانی تاقیکردنھوەی سیاس

لھ الیھکی تر دەب5 کۆبانی و شھنگاڵ چ  کانی جیھان!دیاردەیھکی پڕ لھ پرسیارە بۆ ئیدئۆلۆگھکانی سیاسی و سترات�ژیستھ
  دەرس�ک ف�ری ڕابھرانی کورد و سھرجھم خھ�کی کورد بکھن؟

  
دەب5.  در�ژخایھن دوور لھ سترات�ژی ئھوان نییھ، شھڕە کھ، ئھم تانیای وEتانی ئامریکا و بریبھ پ�ی وتھی بھرپرسان

کردن  وکارییلھ پ�وەندیی و دانووستاندن و ھا تھ ھ�ز�کی ناوچھ وبوونھڕۆژئاوا کھ ئ�ستا  وکوردەکانی باشوور، باکوور
بھسھریاندا داسھپاوە، چ سترات�ژییھک لھ سھر  خایھن�ژشھڕ�کی درو لھ ھھمان کاتدا  ندا وEتانی ڕۆژئاوا لھ گھڵ 

  کۆبانی یان شھنگاڵ؟ ،ڕ�گایانھ؟ کام ئھزموون بھکاردەھ�نن
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