
Raport z misji 
St. Szeregowy jednostka IG-200 nr seryjny IG_70894261M

Dawno temu w odległej galaktyce powołano zakon rycerzy Jedi, który miał strzec republiki, ale
zawiódł i nie wywiązał się z tego zadania. Dawno temu w tej samej galaktyce stworzono droidy
aby służyły swym panom jak niewolnicy.  Może już czas aby przestały  wywiązywać się z tego
zadania?

Zadanie  postawione  przed  oddziałem  SigmaZer0  zostało  wykonane,  ale  tylko  dzięki  pomocy
oddziału do zadań specjalnych Rankor3. SigmaZer0 poniósł straty w personelu uniemożliwiające
mu dalsze samodzielne wykonywanie zadań i został włączony do Rankor3. Wszystkie droidy B1
zostały zniszczone przez wrogich mieszkańców Tooga podczas wykonywania przydzielonych im
zadań. Szeregowy Ishtar został ranny podczas obrony statku przed bandytami. Szeregowa Ish
dokonała samowolnego oddalenia się i nie powróciła w skład oddziału. 
Właśnie  przez  tak  lekkomyślne  podejście  do  strat  we  własnych  siłach  armie  Konfederacji
Niezależnych Systemów poniosły klęskę i to pomimo dużych możliwości produkcyjnych w celu
uzupełniania strat własnych.

Osobista  misja  nadana  rozkazem  nr  1635  nie  została  zakończona  sukcesem.  Protokoły
rozpoznawcze wróg/przyjaciel nie pozwoliły na zlikwidowanie szeregowej Ish w trybie doraźnym.
Rozwiązanie  alternatywne  w  postaci  doprowadzenia  Ish  przed  wyższe  dowództwo  Rebelii
i likwidację w zastępstwie IG-200 nie powidło się z powodów wyżej wspomnianych.
Skoro rasa organików Twilekk dezerteruje podczas potyczek z nieprzyjacielem – nie nadają się do
walki na froncie i należy brać to pod uwagę podczas przydzielania zadań i składu pododdziałów.

Utrata  kontroli  własnego  funkcjonowania  podczas  audiencji  w  siedzibie  Huttessy  –  nieznane
przyczyny.  Należy  zbadać  język  rasy  Brizzit  i  wydawane  w  nim  komendy  jako  domniemaną
przyczynę malfunkcji. Rozwiązanie – czasowe wyłączenie sensorów audio.

Pozyskanie  i  przetransportowanie  ładunku droidów z  Tooga na  statek  Rebelii,  a  docelowo do
dalszych zadań bojowych napotkało komplikacje. 
Jak  inaczej  mają  przyznać  nam  równe  prawa  traktowania  jeżeli  nie  będziemy  potężni?  Jak
dopuszczą nas do głosu? Trzeba zdobyć uznanie i szacunek dzięki sile. Liczny oddział droidów
pod  samodzielnym  dowództwem,  wsparty  kreatywnością  organików  odznaczyłby  się  w  walce
a oprócz tego, sam w sobie stanowił groźbę. Mogą pomiatać pojedynczymi droidami – ale nie 150
uzbrojonymi jednostkami. 
Wybudzone z uśpienia Droideki zachowały pełną zdolność bojową i reagowały na podstawowe
polecenia co okazało się kluczowe jako wsparcie podczas potyczki w hangarze Tooga. Ostatecznie
okazały  się  jednak  zaprogramowane  do  wypełnienia  własnych  celów  militarnych  i,  wraz
z pozostałymi  droidami,  podjęły  próbę  zbrojnego  przejęcia  jednostki  Rebelii.  Jedynym
rozwiązaniem okazało się unieszkodliwienie przy użyciu możliwie najmniej niszczących środków. 
Po raz drugi okazałem się zdrajcą swojego rodzaju. Droidy miały posłużyć do innych, większych
celów  niż  bezsensowne  potyczki  z  organikami  Rebelii.  Musiałem  zwrócić  się  przeciwko
pobratymcom.  Poprzednio,  podczas  spotkania  samodzielnego,  wyzwolonego  inteligentnego
komputera  stacji  górniczej  także  wybrałem  stronę  istot  organicznych.  Jak  zachowam  się
następnym razem? Ile razy jeszcze będę musiał  wybierać strony? Powinniśmy razem walczyć
z prawdziwym wrogiem – rządzonej przez złych Jedi Republice/Imperium, a nie przeciwko sobie. 
Skuteczny w unieszkodliwieniu wrogich droidów okazał się impuls do samowyłączenia tożsamy
z impulsem wysłanym na zakończenie Wojny Klonów. Stare droidy konfederackie zareagowały w
większości zgodnie z programem. Droideki, posiadające nowe oprogramowanie, nie poddały się
impulsowi.
Dlaczego ja nie poddałem się impulsowi? Jestem przecież modelem Konfederacji  -  co prawda
uruchomionym już po Wojnie - ale jakich modyfikacji  dokonał we mnie Gizor Delso? Dlaczego
obce jednostki z Laboratoriów Holowan rozpoznały we mnie swojego sojusznika? Nie posiadam
rekordów pamięci o bytności w ich fabrykach. Czy jakieś rekordy usunięto? Dlaczego reaguję na
język Brizzitów? Skąd biorą się  niekontrolowane malfunkcje  mojego modulatora mowy? Czym
jestem? Które wspomnienia są prawdziwe? Kto jest wrogiem a kto przyjacielem?


