
     Rheinmetall bê çek bikin     
Şer li vir destpê dike - berxwedana me jî

Rheinmetall weke şirketa herî mezin ya tanq û topan motora herî
aktîv/çalak e ya çerxa koletî, dagirkerî, şer û îzolekirin.
Ev kar û bar, ev bazar bi kuştin em dixwazin bidin xuyakirin û eciz bikin.

Weke cihê çêkirina û ceribandina Tanq û topan, yê çekan û cercuran ya şîrketa Rheinmetall, bajarê Unterlüß 
cîhekê gelek girîng e, ji mirov yên dijî artêşkirin, bigiyên hevdu/kom bibin: ew cîh beşekê ji kombûna çekên 
artêş yên giran e. Ji bo amedekariya 2 şerên dijwar yên cîhanê, herêma Lüneburger Heide hat bi kar anîn, ji 
bo malzemeyên pêwîst amade bikin. Û heta îro ev edet ji bo amadekirina şer berdewame.

Çekdarkirina ji elmanyayê herî dawî hatî bû niqaşkirin/teng kirin, jiber zêdetir ji gelê elmanya himberî 
şandina çeka li herêmên dijwar, yên ne aramî ye. Ji ber vê yekê Rheinmetall rêyên din bi kar tîne, weke 
avakirina şîrketên çêkirina cerur, li başûrê efrîka û li îtalyayê.

Mîna 1: Li ber çavên cîhanê, yên dewletên navnetewî, tanqên Leopard li êrîşa çekdarî ya dijî zagonana gelan
ji aliyê dewleta tirkiyê li ser efrînê li bakurê sûrîyeyê hat bi kar anîn. (çekên ji bo tanqê ji malên 
şirketa/maliyê Rheinmetall in). Li belê Rheinmetall ne tenê malzeme dişine ji bo şer pêk bîne.

Mîna 2: Beşekê nû, ji bo karê ji şirketa Rheinmetall hat vekirin, bi rejîma sînorê ya ewrûpayê. Îzolekirina 
ewrûpayê niha zêdetir di nava dewletên/welatên efrîkayê te pêk anîn. Ji bo vê yekê Rheinmetall tanqên 
"parastinê" dişîne weke mînak li Ûrdinê an cezaîrê. Herwiha gelek tiştên din yên şer tên çêkirin. 

Ji bo cîhaneke din, ya çekdarkirin, şer û Îzolekirin ne pêwîst in.

Bi hev û du re em dixwazin û em dikarin guhartin bikin!

• Na ji milyar ji bo çekdarkirin û şer
• Himberî sedemên koç-/ û penaberî, ne himberî koçberan û penaberan
• Êdî bese ji bo çêkirina û bazara bi çekan, cercur û çekdarkirin
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