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ت    له ئۆکراينا چهکی گهی دوژمن زۆر بهکاردێ.. ئهم چهکه تا ب ن و پ درۆن بۆ دەستنيشانکردنی شو
ت، وەک  وە دەکات  Stuart Russellزيرەکتر دەب  .باسی ل

له   کاليفۆرنيا   نزيکانه چهکی بکوژی    Berkeleyزانستکاری کۆمپيوتهر له زانکۆی  بهم  وايه  ی  پ
نرێئۆتۆماتيکی/ ئۆتۆنۆم له شهڕ و ههراکاندا بهکار    ..دەه

ک له رۆژنامهی   “ ن نراوە” ئهمهی له کۆم شتا هيچ لهم چهکه لهشهڕی ئۆکراينادا بهکار نهه  Natureه
 .نووسيووە 

نانی   بهکاره ک بکهون  ويسته ڕ کهوتن بکرێ”  حکومهتهکانی جيهان پ ستا ئهوەی گرنگه ر م ئ به
ت، ههڕەشهی  دەستکردی زيرەک سنووردار  بکهن له جهنگ دا.. کهس ئايندەيهک  ی ناو ی تاريک و ل

ت    .”لهاليهن رۆبۆرتهوە ل بکر

 

کی نوێ نييه.. و چهندين جار ئهم بابهته و ههڕەشه ترسناکهکانی خستۆته   ل  شت هوشياريدانهکهی راس
نهک   بدات  ک  مرۆڤ ژيانی  و  مردن  لهسهر  بڕيار  ک  ئالگۆريسموس که  ورووژاندن،  و  بهرباس 

ک    ..مرۆڤ

ک سوودی خراپی زياتر ل  چهکی ئۆتۆنۆم به   نرێ و ئهگهری ئهوە ههيه دژ به خه چڕی بهرههم دەه
ته دەست تيرۆريستهکان    .ببينرێ!.. دوور نييه ئهم سيستهمه بکهو

 



ی ئۆتۆنۆمی کرد..     ٢٠١٥سا قهدەغهکردنی چهکی  داوای  يدا  ت نامهيهکی کراوەی نووسی  که  ل  راس
 )جيهانی تهکنۆلۆژيا ههروەها کهسايهتی دياری وەک  کهس  له زانستکار و  ٣٥٬٠٠٠نامهکه نزيکری  

Elon Musk, Noam Chomsky& Steve Wozniak) ەوە واژۆيان لهسهر دانا. 

هيهک له بۆمبا و درۆنهکان   که ش دەبينرێ، ت ش دێ. له ئۆکراينا قۆناغی پ لهو دەمهوە تهکنيک بهرەو پ
ک زياتر بهدەوری ئامانجهکهدا خول ڕ ژايی دەمژم رش و پهالمار دەبهن..     که بهدر دەخۆن.. ئهوجا ه

دەستن هه ی  پ مرۆڤهکان  شتا  ه گرنگيشدا  بڕياری   Macalesterله    James Dawes .له 
College (Minnesota)   لهThe Conversation   بهرزبوونهوەی لهگهڵ  م  به  “ دەنووس 

هکی ئۆتۆنۆم  له مهيدانی شهڕدا  ژمارەی قوربانييهکان دا، گوشارەکان زياتر دەبن بهتهواوەتی باشترە به چ
کی کن    - ئامانج بپ نن و بپ رۆبۆرتهکان که بهتهنيا خۆيان دەتوانن ئامانجهکانيان دياری بکهن، بتوانن ڕاون

ت  ری مرۆڤ ب ويستيان به چاود رش بهرن، ب ئهوەی پ   .“و ه

 

 بازنهی خۆچهکدارکردن بهڕوونی بناسه 

 

کی  ری پهيوەندييکردنه  هۆکار ويستيان به ئام ت پ تر: ئهو چهکانهی  لهدوورەوە حوکميان لهسهر دەکر
  .ەوە حوکميان لهسهر دەکرێ Jammerکه بهزۆری لهاليهن ناوبراو به 

زی زياتر دەخهن، مانۆری باشتر  بکهن و لهبهراورديشدا   سيستهمی ئۆتۆنۆم خۆی لهمه الدەدات..ئهمانه ه
 .ههرزانترە

 

يهم    Kai-Fu Leeدەستکردی زيرەک    پسپۆری  چهکی ئۆتۆنۆم  دوای بارووت و ئهتۆم به” شۆڕشی س
وەبردنی جهنگدا دادەن  .”له بهڕ

گريی لهمه دەکرێ؟ مهگهر ئهوە نييه    ئايا ڕ

 



ی چهکداربوون لهگهڕدايه، که ئهمهريکا و چين و رووسيا و کۆريای باشوور و  ئهوروپا    شبڕک ژە پ لهم
وەک     ملياردەهايان  کردووە.  خهرج  زانکۆی   Justin Haner & Denis Garciaتيادا  له 

Northeastern   ی   ..ڕايان گهياندووە Global Policyله  ٢٠١٩سا

Anja Dahlmann   هامبۆرگ زانکۆی  له  ئاسايش  ئاشتی و سياسهتی  ژينهوەی  تو ئينيستيتووتی  له 
د  پ  ههستی  ئاشکرا   به  بازنهی خۆچهکدارکردنه  ئهم   ” دەدەن  دە ههوڵ  چڕی  به  تان  و ەکرێ”.  

  قازانجی ستراتيژی مسۆگهر بکهن.. بۆيه “ قهدەغهکردنی تهواوی چهکی ئۆتۆنۆم به ناواقعيی دەبينم 
“..  

وەی    گهيهی  ئاشکرانی ئهو دانوساندنانهوە له چوارچ تهوە به پ  Convention onئهو ئهمه دەبهست
Certain Conventional Wespons  کورتکراوەی  CCW..   چهکی لهسهر  کهوتنامه  ڕ واته 

 ..تهقليدی…دەکرێ

 

شتا دژ وەستانهوە   کی زياتر دەکهن لهسهر چهکی ئۆتۆنۆم.. ل ه کهوتن هتان ئارەزووی ڕ زۆر لهدەو
  .لهمهڕ ناوەڕۆکهکهيهوە ههيه

 

تی، هندستان و ئيسرائيل و ئوستورالياش چوونهته ريزی ئهم بۆچوونه “  ”وەئهمهريکا دژی قهدەغهکردن

سايهکی توندی سيستهمی نيوە   م بانگهوازی ياساور ت  به تانی ئهوروپا  قهدەغهکردنيان ناو زۆر له و
ت  کی مرۆيانه ههب نانهکاندا کۆنترۆ  .ئۆتۆنۆمی دەکهن و داوادەکهن شهڕ و لهبهکاره

 

Dahlmann   له “ : ته ئامانج  ئهوەش لهههنو  CCWدە ک بکر ت کۆدەنگی و سازان ومهدا  دا دەب
  ..”بهرچاو ناکهوێ 

ک   کهس و  ت  ب ئهگهر  بکرێ،  چارەسهر  بهزمه  ئهم  دەکرێ   “ دەکات  بهندی  ڕ رووسيا  ههروەها 
شکهری بکات، بابهتی چهکی ئۆتۆنۆم له   ندرێ و گفتوگۆ لهدەرەوەی نهتهوە   CCWدەستپ ک بتراز ل

  .”يهکگرتووەکان دەست پ بکات 

کهوتن به مانيا ئهتوان ئهوە بکات، ر کهوتنهکه  ئه م ئايا ئهوانهی واژۆ لهسهر ڕ ش بهرێ . به تهو پ
کی ترە  وەی ئهوە پرسيار  .!دەکهن پابهند دەبن پ

 

ر تاگهسشپيگلی رۆژی   ٢٠٢٣/ ٢/٣سهرچاوە : رۆژنامهی د

 

زەکان   هته ههرە بهه ويستی دەزانم سهرنجی خۆم لهمهڕ ناوەڕۆکی ئهم وتاته بخهمه ڕوو.. بنۆڕن دەو بهپ
نيياييهوە  ئامادەکاري  د دەبهن!.. به  ترسناکی جهنگ  نوێ و  کی  ئامڕاز نانی چ  چهک و  بۆ بهدەسته ی 



ت چارەنووسی  کورد و ئهوا ەی   داگيرکهرانی کوردستان سوودمهنترينی ئهم تاوانه دەبن ، ئينجا دەب
ت؟؟  هت لهسايهی ئهم نامرۆڤايهتييهدا بهکوێ بگات و چی ب  …!!ترگ ب دەو

  


