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   وەك نموونی ریفۆرمی رادیكالپریسترۆیکا) 15 (

  بشی دووەم

ی  وه یکردنهھنانی تاقس ره  هه  لهییی و ئابووریئایدیۆلۆژ.. وری حیزب ده
  سۆشیالیستیدا

پریسترۆیکای ی ( ی  وه رچاوخستن و شیکردنه  به  له شکی تره  به مه ئه
  م کتبه  ئه رچاو ب که به ی له وه رز ئه واری به ب خونده ده).. گۆرباچڤ

ی خۆی کز یهز و به هیچ جۆرێ گرنگی م به به:   دا نووسراوه1987سای  له
کانی  ر تیشکی رووداوه به  له ب که ندتر ده مه وه  ده هک باسه..  کردووه نه

سات و   کاره توانین باشتر له ها ده وه ین، هه رنجی بده ئستادا سه
 و  خنه ی ره روانگه ر له ین گه تی ت بگه گای سۆڤیه کانی ئستای کۆمه رووداوه

ش  مه ه ل جگه.. ین رنجیان بده  سه کانی پریسترۆیکایی گۆرباچڤ وه بیره
 بۆ  تییه ی سۆڤیه رچاوه تدارین سه سه  ده ین و به وه ی گۆرباچیڤ هه که کتبه

ی  ساه) 70(ی  جروبه س هنانی ته ره  و پرۆسسی هه ی پشینه وه لکدانه
  .تدا کتی سۆڤیه  یه سۆشیالیزم له

  ی پریسترۆیکا تی شۆڕشگرانه سه ر و خه وهه و جه  بنچینه-5

  . ی گۆرباچڤه که می کتبه که شی یه انی به ناونیش مه ئه

کی  ك پویستییه وه) پریسترۆیکا ( لمن که سه  ده وه توندی ئه گۆرباچڤ به
گای  ندنی مژووی کۆمه سه ره ی په ی پرۆسه رگه  ناو جه  له له په مژوویی به

  ، نه کهس  که یای تاکه ی خه  زاده نه.. ، قووه  هه وه ته سۆشیالیستی سۆڤیه
  : ی حیزبه  و کۆنگره وه می بیارو بۆ چوونی کۆبوونه رهه به

  .. ییوه  گه م گۆڕانه  بۆ ئه ه م کۆمه  ئه[



ست پکردنی   ده وتنك له ر دواکه هه.. تی ودایه  عه کی درژه یه ماوه
زعکی  هۆی وه  به  داهاتووی نزیکدا بووبایه شیا له پریسترۆیکا ده

ی  مه ه نگوچه  ئاشکرایی بین، ته به..  و ناوخۆی زۆر خراپ
  ڕه  الپه].بوو یدا ده رناکی ل په ته تی و ئابووری و سیاسی خه یه کۆمه

17.  

شتاکانداو   هه ت له کتی سۆڤیه وتنی یه ی باری پشکه وه شیکردنه
: ت کیتی سۆڤیه  نای یه- نزیك ی مژووی نزیك و هنده وه پداچوونه

م  له.. لماند  بوو سه وه سته ده کی به رییه سه  چاره ك تاقه هپریسترۆیکای و
ت  کتی سۆڤیه تتی مژووی یه نکی تایبه ند الیه  گۆرباچڤ چه وه رووه
  :کات ست نیشان ده ده

 مژووی   هاوتا و لچووی له  که تکی ساوایه وه ت ده کتی سۆڤیه یه •
دا ی حه ماوه له.  هی جیھاندا نیینوگای چهفتا سای  ده ندان سه  ر

 کۆلۆنیالی   فیودالی شوه تکی شوه  ئیمپراتۆڕیه له..  بیوه
  .کانی جیھان وره  گه ره  هه  هزه ک له  یه ، بوو به وه وتووه دواکه

هز  ی به ندانه زن، توانینکی هۆشمه مھنانی مه رهه  هزی به[
 و  وه ته د نه و سه  ونهکی ب گایه ندو، کۆمه سه ره لتوورکی زۆر په که
ر  سه س له  ملیون که280تی بۆ   یه تی، پاراستنی کۆمه وایه ته نه
زن و  وتی مه ستکه  ده مه ئه. کی دنیا پك دن ش یه  شه مینکدا که زه

  .]کا ده ت شانازیان پوه لی سۆڤیه ن و گه کراوی ئمه نکوولی ل نه

نجامی   ئه ش له وتنه م پشکه  ئه کهر هۆشی   به خاته  ده وه گۆرباچڤ ئه
  .واو بوو ستی پ کردو ته  ده وه ره شۆرشی ئۆکتۆبه

  :  می سۆشیالیزمه رهه  به مه ئه..  می شۆرشه رهه  به مه  ئه[

   که یه  مژووی یه و ئیختیاره نجامی ئه تی نوێ و ئه یه سیستمی کۆمه
  .تی مان کردوویه که له گه

ورووی  ره شتاکاندا به  هه  له وتووه  پشکه م و واقعه رهه م به ئه
 خۆی  وه فتاکانه می حه ی دووه نیوه  له که.   بۆوه واقیعکی تازه

  وه و توانستی بۆ پشه ت وزه کتی سۆڤیه شتك روویدا، یه: رخست ده
  ]!!ست دا ده چوونی له

  داییدانی ئابووری  مه شکست له



قین و  ستان و چه لی هنا، وه شه  فه وه  زۆر رووه ت له ئابووری سۆڤیه
رك  ستنه وه) کك بره (  شوه. وتن رکه دا ده  ژیانی کۆمه گۆران له نه
کاتکدا   له مه  ئه-پاند تیدا خۆی سه یه وتنی ئابووری و کۆمه  پشکه له

وتنی ئابووری و  ی بۆ پشکه کنۆلۆژی ئاسۆی تازه شۆرشی ته
  . تی کردبۆوه یه کۆمه

ی زیادبوونی داهات نیواو  رژه) 85-70 (  سای دواییدا واته ده پاز له
  .می کرد نیو زیاتر که

ستن  ق به  چه ی نزیك له  پله یشته شتاکاندا گه تای هه ره  سه له
Stagnation    . تی سۆڤیه  یه شنه م چه بهیدانی   مه ت له ک

ست  ده  لهك دوای یه ك له ی یه ی جیھانیدا زۆر شون و پایه سه مونافه
م  رهه ستایی به رووی توند و تولی و وه ت له وتنی سۆڤیه دان دواکه

ندنی  سه ره لی درووست کراو، په ل و په م و که رهه شنی به ، چه وه هنانه
ترو و زیاتر  هات فره تا ده: کتیکی نوێ کنۆلۆژی و ته زانستی و ته

  ].بوو ده

( وتی  زابوونی ره  به باره  ناله م باره کی ئه ره اچڤ هۆی سهبگۆر •
. تی قورسدا  سنعه تی له تایبه به: کا ستنیشان ده ده) م رهه ی بهیندت چه
ت سازی بوو، ئامانجك بوو  تی سنعه م ئامانجی سیاسه که  یه مه ئه

تی درووستکراو گرنگ بوو  ی زۆری بابه نیا ژماره  ته واته. خۆیدا خۆی له
ك بۆی   کۆمپانیایه بۆ نموونه. ( ی که ی باشییه ی و رادده که شنه ك چه نه

تیان  هییوع م نه م بن، به رهه تراکتۆر به  00002 نرا سای داده
بان  دا تهم رده  سهییکنۆلۆژ وتنی  ته ڵ پشکه گه ك له یه و تاچ راده چۆنه

ی زۆر گران  ش وای کرد پرۆژه مه ئه).  درایه ده گوێ نه: و باش گونجاون
ی و یوتنی زانست ئاستی پشکه کان له مه رهه  و بهزرن ها دابمه به
 کرکار  وتن له روزیان که ره ش زه مه نجامی ئه ئه. بن کنۆلۆژیدا نه ته

ژر  واوی له ته کرکار به.  بوو تانه و بابه ری ئه کارهنه کی به  خه واته
بوو،   خۆی هیچ ئیختیارکی نه چونکه. ردابوو مھنه رهه تی به حمه ره
  .می رده  به خرایه  ده کاربن که  بکێ و به وه نیا ئه بوو ته ده

ل و  شدا، که مھنانه رهه وتی زۆر به م ره ڵ ئه گه  له وه کی تریشه الیه له •
ندو و  سه ره تانی په وه موو ده هه ت له کتی سۆڤیه یه. م بوو ل که په

مدا  رهه ی به که  یه ی دی له رچاوه  و سه  و وزه سه ره زیاتر هزی کارو که
رووی  ت له کتی سۆڤیه زنی یه م سامانی مه به.. کا رف ده سه



م   بۆی لواندبوو ئه وه ی ئابووری و سروشتی و هزی کاره رچاوه سه
  ره فراوانی په آیش به یه ده ند سه ی چه رو بۆ ماوه  به  بگرته ربازه
نواش بوونه وه.. بستئابووریش ش و نمای  ی نه وه ستاندنی ه

ی پترو پتر  سه ره  و کار و که ف زیاد بکرێ و وزه سره بوو مه  ده وه ربه هه
 .کار بھنرێ به

 Fixedگۆڕ  ی نه رمایه ندنی سه سه ره کارهنانی فراوانی په ر به به له
Capitalزی مرۆڤ سه ره  چ کهوه  به-ی خاو و چ هسکرد کی ده یه  ش .

  زیاده( خشیش  کرا به  ده وه ش به مه هری ئ سه چاره. می هات تووشی که
ی  وه  کرکاران بدرێ بۆ راکشانی کرکار و پکردنه به) Bonusکرێ 
ی کار  وه ب ئه درا به خشیش ده ی به که راستیه.  یانهیم و کورت و که ئه

هات که هه. کراب رگرتنی  نیا راپۆرتی ئیش بۆ خاتری وه  ته تا وای ل
و ئاستی  ییی کاری ویژدان له سه مه.. هیچی دینووسراو   ده که پاره
 -رگرتن  کری زیاد وه-تی قلیه نکی کردو عه  ته  رووی له که رزی کاره به
رف  ی سه ، تا هاوتایی نوان ئاستی کارو رادده فراوانی بوبۆوه به

ش و نما کردنی هزی  نیا نه ك ته  نهConsumptionکردن 
ی  تاگه ره  هۆی شواندنی سه کو بووبه مھنانی کاری راگرت به رهه به

  .تیش یه دادی کۆمه

. ستان  وهقین و  هۆێ چه ندنی فراوانی ئابووری بووه سه ره تی په سیاسه •
وت و  فرۆشتنی زۆری نه.. واو گوشرا  ته وه یهرووی دارای ئابووری له

و  ئه.. دا بازاڕی جیھاندا دادی نه  و سووتاندن، له ی تری وزه رچاوه سه
ی  ی رۆژانه له سه هات بۆ مه ست ده ده  وه مه ی به قورسه)  عومله ( دراوه

ی  وه یشتنه ی پاگه وه کردنه ك بۆ تازه هنران، نه کارده خرا به
کی  الیه ، له وه  گیروگرفتی ئابوورییه ریك کردن به خۆ خه. کنۆلۆژی ته

ی و یت یه  هۆی پشت گوێ خستنی پرۆگرامی کۆمه ، بووه وه دیکه
بوونی بۆ  ت زامنی ئیش هه گای سۆڤیه رچی کۆمه گه. ییلتوور که
،  ش کردووه کی پشکه ره تی سه یه  و زامنی کۆمه س کردووه موو که هه
ی داواکاری  وه مدانه موو توانستکی سۆشیالیزم بۆ وه  هه یتوانیوه نه
اوی و ندتی خواردن، رکخستنی ته کردو بۆ خانوو، چۆنتی و چهدزیا

.. و گیروگرفتی تر رده روه ندروستی و په تی ته ، خزمه وه هۆی گواستنه
  :کاربھن به

ترین  وره ت گه کتی سۆڤیه یه. دا ری هه زعکی قۆر سه وه( 
  نی و وزه مه تی سووته ی خاو و بابه سه ره ری ئاسن و که مھنه رهه به



فیرۆدان  ر به به ش له هم بوو، ئه دا هه و شتانه م و کوڕی له دنیادا، که له
ترین  وره  گه کارهنانیاندا، ئمه به ستایی له واوی و ناوه و ناته

ن   ملیۆنان ته بووایه چی ده نمین بۆ خواردن، که ری گه مھنه رهه به
ی دکتۆر  ترین ژماره وره گه.  بکینFodder بۆ ئالیك  وه ره ده  له سانه
هامان  چی له ، که یه نیشتووان ههزاری دا ك هه ریه فمان بۆ هه و پخه

.  یه ندرووستیماندا هه تگوزاری ته  خزمه قمان له م و کوڕی زه کاتدا، که
کی  کارییه  ورده و به وه ی هالی بدۆزنه ستره توانن ئه کانمان ده ساڕۆخه

م  ڵ ئه گه چی له ریخ، که  بفن بۆ مه وه ره رسورمنه یرو سه سه
  کی ئاشکرا له هیشدا، نوقسانی یانهی وزانستییکنۆلۆژ  ته وتنه رکه سه

  ی بۆ پویستیهیوتی زانست سکه کارهنانی ده به ی لهیستا توانستی وه
تی  لی ناومای سۆڤیه ل و په  و که سه ره و زۆر که یه کانمان هه ئابوورییه

   )p.21.(  یه تی خراپیان هه هیوعی نه

  یداییدانی ئایدیۆلۆژ مه شان له داوه

تی  قیقه ع و حهیی واقیندی ئابوور  نوه وه کاته ك گۆرباچڤ روونی ده روه هه
ب و   و شلۆق ده-ووتو  باری ئابووری دواکه که -کا ل دیاری ده ژیانی گه

  نده و پرۆپاگه سپ، درووشم و بانگ و بانگاشه چه وتن ده دواکه
   ئاواز بن، ورده نگ و بندو به نگاو ره ق و ره  زه نده رچه کان، هه ئایدیۆلۆژییه

، س راناکشن رنجی که ن و سه ده ست ده ده دایان له نگ و سه نگ و ده  ره ورده
ری   پکردن و بباوه و گالته مه ی گه  جگه بنه  ده س نابزونن، بگره ستی که هه

تدا  کتی سۆڤیه یه پینی ئایدیۆلۆژی له قین و ته چه. ك و بزاری خه
  ..رخست ده یدانکدا خۆی به ند مه چه  له وه ی گۆرباچڤه روانگه له

کان و  خته  سه  گیروگرفته کان و پشت کردن له ی راستییه وه شاردنه •
 ڵی زاییا ی یان خهیوتی راست سکه وتن و ده رکه  کردن بۆ سه پروپاگانده

. درا ك، هان ده ستی خه کردنی هه  کۆیله دان و به تح و پداهه مه. بوو
  .خرا ر پشت گوێ ده ی کارگه کی ساده ای خهپداویستی و بیرور

) سکوستیکی( کاندا تیئوری کردنی  تیه یه  کۆمه یدانی زانسته  مه  له •
لق  و خه رانه ی داهنه وه بیرکردنهم  درا، به ی پ ده ره دراو په هان ده

و  یی یانه رزه نگاندن و نرخاندنی هه سه نراو هه ر ده ده  وه رانه که
ئاخاوتن و .. نران کراو داده تی نکولی ل نه قیقه  حه  به انهش رووکه

وی  ندنی بیرو هه سه ره  بۆ په ری کهیی و تیئۆیگفتوگۆی زانست
   له زعه  وه م جۆره ئه. سندران خه کجار پویستن، ده  یه رانه داهنه



  و فرکردن له ییر  گه لتوورو رۆژنامه رو که یدانی هونه مه
رتی و  گه هیچتی و شوه.. پاند داو پزیشکیدا، خۆی سهکان قوتابخانه

 .رخست نگی بند خۆی سه ده دان به پداهه

و   نوان وشه وته  که وره کی گه دا بۆشایی یه مانه نجامی ئه  ئه له •
(  دروست کردنی   به زعه م وه ئه.  وه یاه ، نوان راستی و خه وه کرداره

فزیون و رادیوکاندا  له  ته رچی له  هه.دوایی هات) ری لنی بباوه که
 جگای  نووسران، بوونه کانی خوندندا ده و کتبه  رۆژنامه وترا و له ده

کتر  نگی و پاپشتی یه ستی هاوده ك داڕما هه ویاتی خه عنه مه. گومان
زندا  نگی مه م و جه که ی پنج سای یه خشه  سانی شۆرش و نه  له که

شیش  رخۆشی و حه و سه وه  خواردنه خوودانه.. ی چووو کز ره دارژرا به
 .هتد..  زیادی کرد ریمه کشان و جه

  حیزب

 ئاستی  قینی له ستان و چه س وه موو که هه. وری حیزب کز بوو ده[
پی  گۆران به( ت مافی  نانه ته. کرد ست پ ده تیدا هه رکردایه سه

تی  اسی و سکرتاریهبی سی کته مه.. فرامۆش کرا) تیش بیعه یاسای ته
ج دناو   ناچی به خراپی و نیوه ندی کاری خۆیان به ی نوه لیژنه

رات و ناوی زل و  ت و به ش کردنی خه ماستاوکردنی سیاسی و دابه
 هاتنی  وه لکه نگ خه ته ی مشور خواردنی راست و به پاداش جگه

و  به و قهی بۆش  قسه کان، به واوییه ی و ناتهڕیمو کو که..  وه گرته
  وه و سارۆژه ها بۆنه نده چه نگ گران به ین و ئاهه مپه و که رنامه به

   رۆژ و دونیای ئاسووده  دنیای واقعی رۆژ به شنه م چه به.  وه کرانه پده
.. بان کتری داده یه ، زیاترو زیاتر له رانی درۆزنه و خۆشگوزه

 داو خاو و ست ده کانیشدا حیزب دیسیپلینی حیزبی له ناوچه له
  ندامه و ئه ئه..  وه کتر جی گرته ی یه ه خلیچکی و داپۆشینی هه

  وه  نزیك بوون ئه وانه تیدا بوون یان له رکردایه سه ی له حیزبیانه
ئاستی ئیداریدا، ڕز  له.  وه گرتنه یده ر نه بت هه بت و ره و زه خنه ره
تچتی  ری و خزمهرتیل خۆ کی و به سته گرتنی یاساو هاندانی چاوبه نه

  سانه و که فتاری ئه ره کی کرکار زۆر له یدابوو، خه دان په و پداهه
،  تیان درابوویه سئوولیه رو مه کاتکدا باوه  له داخ بوون که به
ۆسی و  په یان داده خنه هنا، ره کار ده  به تیان بۆ خراپه سه ده

ندێ جاردا  هه ت له نانه  تهناو  ده وه یان بۆ خۆیان پکه وره سامانکی گه
 پداویستی گۆران  م جۆره به ). p.23 ( .خست شیان رك ده ریمه جه



کیشدا  ناو هوشیاری خه کو له یدانی ماددیدا به  مه نیا له ك ته نه
  .دا قوپی ده

   بۆ لینین وه ڕانه گه

یکا ی روونی ئیلھامی پریسترۆ رچاوه سه کانی لینین به ره باوه گۆرباچڤ بیره
تی  تایبه نیدا، به مه کانی ته دوا ساه کانی لینین له تی کاره تایبه به. ن داده

کارهنانی یاسای  رووی به له: لسوراندنی ئابووری ڕ هه مه کانی له تر، کاره
و  ندی پاره ی پوه کانه کارهنانکی زیره ف بژاردن، به سره کشان و مه خشه نه
  ).p.26 (ی یو عنه ی و مهیری مادد ل و پانه ل و په که

  پرۆگرامی پریسترۆیکا

کی  یه پرۆگرامی پریسترۆیکا بۆ ماوه   که وه کاته  دووپات ده وه گۆرباچڤ ئه
. (  راوه ک  و ئاماده ی بۆ داندراوه خشه و نه وه ته وردی بیری لکراوه درژوو به

یان زۆر م   دا توانیمان پشنیازی پرۆگرامکی که1985 پلینۆمی نیسانی  له
تکی کۆنکریتی بۆ  ین بۆ دارشتنی ستراتیژیه و رکخراو بکه باش بیرل کراوه

  ).p.27) (کی کار دابنین یه رنامه ندنی داهاتووی وت و به سه ره په

  :ن مانه ش ئه و پرۆگرامه کانی ئه سته به پرس و مه

م  کان له  ناساغه وته ی ره وه ژووکردنه راوه  باش کردنی باری ئابووری و به-1
  .دا یدانه مه

یدانی   بۆ مه وه  بوو نیزام و رکوپکی و دیسیپلین بگرینه وه م کار ئه که یه
ش  مه ئه.  وه ینه وتووین پرابگه  دواکه دا که و بوارانه ی و لهیچاالکی ئابوور

کی قووی  یه وه زراندنه  دامه  و دووباره وه  رکخستنه ب که  ده وه نیا به ته
کنۆلۆژی نوێ  ، ته وه ینه کان دروست بکه  ماددییه ین، بنکه ی بکهئابوور
بگۆڕین و ) ڕ  گه  خستنه پاره( تی ئیستیثمار   سیاسه  ئاراوه بھنینه

ك  موو یه ش هه مه ئه. ین بردندا دروست بکه ڕوه به ستاندارکی نوێ له
  .ییۆژکنۆل ی و تهیوتنی زانست خرا کردنی پشکه: ن یه گه ست ده به مه

تایی  ره  سه یدانه مه ی گرنگ له نه موو الیه  دا پرۆگرامی هه1985سای  له( 
ئامانجی درووستکردنی   کار به لۆژیادا خرانه کنه کانی زانست و ته یه

  )دا یه ده م سه کۆتایی ئه  ئاستی جیھانی له یشتنه ربوونکی تیژ و گه تپه

  .ڵ ی کۆمهیك و باری سایکۆلۆژ ویاتی خه عنه  گۆرینی مه-2



و  رله م هه به.  وه منته رواش ده هه  وه-راقمان بوو م مه که  ئابووری یه دیاره( 
دا  ناو کۆمه وی له عنه وستی سایکۆلۆژی و مه گۆڕینی هه ستمان به دا ده کاته
  . کردوه

  ..ندرا یه راگه)  گۆییو ئاشکرا وه کرانه( ۆست نتی گالس سیاسه

ی یر شه کوو هۆکاری به  تاوه ی که نجامه و ئه  ئه یشتووینه  گه ئمه
ك و   جیاکانی خه زووه ندی و ئاره وه رژه تا به  هه کار، واته ینه خه نه
  ینه خه کان نه  جیاوازه ه کان و گرۆ و کۆمه هیزگا گشتی کان و ده یهیز وه ره هه
 هیچ  ب بۆ ئمه حاڵ ده ستین، مه به وان نه  ئه هتا پشت  ب رچاو، هه به
  )زعی ناو وت بگۆڕین ین و وه نجام بده رکك ئه ئه

}  ره ماوه سۆشیالیزم داهنانی زیندووی جه{ تی  ك لینین وتوویه روه هه
و  پی ئه  به  که نییه کراو پش ئاماده وه ی لهیکی تیئۆر یه خشه سۆشیالیزم نه

  :ش بووین ر دوو گرۆ دا دابه سه ڵ به  کۆمه خشه نه

  ن که رده رمان ده  فه ك که یه سته ده

  !ون که رمان ده دوای فه  به ك که یه سته ده

  ).p.29). (ی سۆشیالیزمم  و میکانیکییه  ساده یشتنه و تگه من دژی ئه

م  له) فراد ئه( س که ین تاکه  وابکه یه وه  ئه ی ئمه که نی کاره سه گرنگترین خه
  وه رووی رۆحییه  له یه وه  ئه کی ئمه ره رکی سه مرۆ ئه ئه. شدار بن دا به رۆیهری

ی یو عنه ی بگرین و هزکی مه وه ، رزی دنیای ناوه وه ینه رز بکه س به که تاکه
باردابووی  ڵ و له موو هزکی ماتی کۆمه ین هه ده وڵ ده  هه ئمه. ین بده
ند  مه وه ، ده وه هیتی یه رووی کۆمه  چاالک لهسکی یاندنی که لتوور بۆ پگه که
ب بزان  س ده که  تاکه. ن کار بکهویژدان  روو به روه ، دادپه وه یهیرووی رۆح له
و  تی ئه رامه  که  که، یه ڵ پویستی پی هه یکا، کۆمه ی ده باته و کار و خه ئه

کرێ، کات  دا ده گه وتی له س و که  هه وه ره رزو باوه  به ، که پارزراوه
!).. ؟ بدات وه سته ده م به رهه توان زۆر به بینت، ده  ده مانه موو ئه سك هه که

)p.30.(  

و  به) س که تاکه( پشتر  ن که یه گه  ده وه  ئهی گۆرباچڤ م بۆ چوونه  ئه دیاره
، کام م ک بهکانیش ئاشکران؟  نجامه و ئه کراوه دا نه گه ی له فتاره  ره جۆره
س  که  بۆ تاکه-ییت ی و بابهی رۆح- رجانه لو مه و هه ت ئه سه زگا، کام ده ده
 و  ئه مه  ئه-؟ رکرده ری؟ سه بقه سکی عه ت؟ که وه خولون؟ حیزب؟ ده ده



؟ برێ رده تی ده ی سۆڤیه وامی کۆمه رده  ناوکی گژاوی به  که پرسیاره
  وه سه که تی تاکه ور و زاتییه  ده وون بهڕ ب ی باوه تاگه ره م سه رحاڵ له هه به

بۆ )  سۆشیالستانه( تی و  یه ی زامنی کۆمه له سه ر مه  سه گۆرباچڤ دته
  :نووس س و ده که یی تاکه ژیان و ئاسووده

..  ر چاوه به ماندا له که ه  کۆمه تیم له یه ی پاراستنی کۆمه من راده{ 
  وه کی تره الیه له..  یه ی ئمه وره وتکی گه سکه ه قازانج و د مه  ئه وه که الیه له
  .} ئیسفنج کا به س ده ندێ که هه

نیا بۆ  ته. هتد...  رده روه ندروستی و په  و ته-بوونی ئیش و خانوو هه:  واته
  .هنن کار ده کردن به ی و کارنه مبه ندی خۆیان و ته وه رژه به

  وه وه نگ ئه ته ت به وه  ده- یهش نی دا ب ئی  وتی ئمه ك له یه تا راده( 
ی یان  مبه ر ته به  له س که ت که نانه ته.. زامن بکا) یداکردن کار په (  هاتوه

ها  روه هه.. ب ئیشکی تری بدرت ربکرێ، ده دیسیپلینی کار شکاندن ده
سك  رچی که گه.. مان شکی ژیانی رۆژانه  به کسان کردن بۆته  یه-کرێ

  ڕه منای ته.. ت بژیا  ئیسراحه گرێ به رده  وه نده وه  خراپیش ب ئهکرکارکی
کی  یه  پاره ئمه. ج ناهرن ر به ده زاوقه یی قه زه  خۆرکیش بۆ به مشه
تی دارایی ل  ك یارمه  خه تی که یه ی کۆمه کجار زۆر بۆ بووجه یه
ی  ی باخچه وه ردنی مانه بۆ پشتگیر ک و پارانه ر ئه هه. نین گرن، داده رده وه

  ی تر که زراوه و دامه نجانی پشره  و خانووی گه تیوخانه ساوایان و هه
کار دن  ، به یه  هه وه رزشی منانه  و وه رانه  چاالکی داهنه ندییان به پوه
  وه مه  شانازی به ئمه. نووس پارزراون رزو نزمی چاره  گۆڕان و به کی له خه
  .ین که ده

م  ن ئه ده وڵ ده سپاك هه سانی ناده  که بینین که  ده ها ئمه روه م هه به
زانن مافیان   ده وانه ئه. کار بھنن  بۆ خۆیان به  سۆشیالیستانه وته سکه ده

  وه خۆنه ن، ده که ؟ خراپ ئیش ده رکییان چییه وێ بزانن ئه م نایانه ، به چییه
رچی   تا دوا چۆڕ هه م توانیویانه ن، به ده ڵ ده  کۆمه م به  که،ڕن وه له و ده

ر داهاتی  سه له:  حاه  مه ش که وه ت ئه نانه  لی بگوشن و ته یه ئیحتیمال هه
  ).p.31). (دراو بژین نج بۆ نه ره

  زعه م وه ستی ئه رهه کی نوێ بۆ به تایه ره  گۆرباچڤ سه مه ر ئه رامبه به
 شونی خۆیدا  موو شت له  هه وه تی دارشتنه سیاسه{ : کات ش ده پشکه
  .. وه گینه ی سۆشیالیزم ده تاگه ره تی سه واوه  ته  به ئمه.. ن داده



  ).ی که پی کاره  به سه رکه پی توانستی خۆی بۆ هه  به سه ر که هه له(

کسانی ماف بۆ   یه-مووان تی بۆ هه یه ری کۆمه روه ین دادپه ده وڵ ده  هه ئمه
مووان لپسراویی  ك دیسیپیلین بۆ هه مووان و یه ك یاسا بۆ هه یهمووان و  هه

  ).لمنین سك بسه موو که بۆ هه

  ی کردنیدیمۆکرات

کارخستنی  سپاندن و به  و چه وه  بوکردنه واته: ی کردنیدیمۆکرات
یدا یت یه ی و کۆمهیلتوور ی و کهی ژیانی سیاسی و ئابوور ی لهسیدیمۆکرا
  . کی پریسترۆیکایه هر کی سه یه بنچینه

  :نوس گۆرباچڤ ده

کانی  نه موو الیه  دیمۆکراتی کردنکی فراوانی هه  پویستیمان به ئمه(
رانتی  دا گه وکاته ر له  هه م دیمۆکراتی کردنه ئه.  یه ڵ هه ژیانی کۆمه

).  وه ژوو ناکرته راوه  به  گۆڕیه ی ئستا له م پرۆسه  ئه  که کیمانه ره سه
)p.32(.  

،  که م پرۆژه ی کردن ههی دیمۆکرات خا که رده  ده وه دا گۆرباچڤ ئه لره
موو  ك بۆ گۆڕینی هه شداری کرانی فراوانی خه  به واته: تی  خۆیه که پرۆسه
س  که ی بۆ تاکهیت و ئازاد رامه ی که وه ڵ و گرانه نکی ژیانی کۆمه الیه
  وه کی تریشه الیه ، له وه که یه ال ك له ڕو بۆ چوونی خواستی خه پی باوه به
   ببته که ی پرۆسه وه  زامنی ئه بته خۆیدا ده ك خۆی له شداری فراوانی خه به

( م  کی که یه سته ك یان ده لی فراوان و کۆمهی ریی گه ماوه کی جه یه پرۆسه
   زیاتر به مه  ئه! وه  و رژمی کۆن بژننه وه هننش بوهی هه نتوانن  -حیزبی

  : وه کاته  بۆ رابردوو روون ده وه ئاوردانه

ربازمان ب  مۆ ده ی ئه و کۆسپانه  زۆر له مانتوانی له  ده زانین که  ده ئمه(
ی  ره کی ئاسایی په یه شوه دا به وتی ئمه ی دیمۆکراتی له رپرۆسه گه
  . ندبایه سه

..  وه ینه ری نابهبی رگیز له ی مژوومان باش فربووین و هه رسه م ده  ئه ئمه
پدانی  ره ڕگای په نیا له  ته گرین که  ده ته و خه توندی ئه  ئستا به ئمه
 ڕگای  ن و له  سۆشیالیزمدا هه  له ۆکراتی کهکانی دیم وامی شوه رده به

مھنان و زانست و  رهه  به توانین له کردنی حوکمی خۆیی، دهفراوان
وتن  کاندا پشکه تیه یه  کۆمه موو بواره ههر و  لتوورو هونه لۆژی و که کنه ته



  ندانه ی دیسیپلینکی هۆشمه وه  بۆ ئه که  ڕگایه  تاکه مه ئه. ست بنین ده به
  ...ین زامن بکه

ین و  ربخه  ده وه رییه شه کردنی هۆکاری بههز  ڕگای به هپریسترۆیکا خۆی ل
  ، که مۆکراتی کردن نییه دی  له کی تر جگه  هیچ ڕگایه وه ین، ئه کاربخه به

{ ، چاك کردنك  وه ش بگرته ی و ئیدارهیچاك کردنی میکانیزمی ئابوور
، )کانی کار ب زییه وه ره وری هه پدانی ده ره کی په ره ی سه  بنه که} ریفۆرمك

p.32).(  

وستی  وتنی پریسترۆیکا هه رکه  حسبی دواییدا گرنگترین شتك بۆ سه له( 
  )p. 33). (ری امبهر  به که خه

  ییی کردن و ئابووریدیمۆکرات

  :نووس گۆرباچڤ ده

کانی  ئامانجه.  واوی پریسترۆیکای پشخستووه ی دیمۆکراتی ته پرۆسه( 
م  ئه... کانی ت بگا مان باشتر گیروگرفته که ه  کۆمه و وای کردوه وه رزکردنه به

کی فراوانتر  یه شوه  بهکانمان  ئابووریه له سه  ڕگای پداوین مه یه پرۆسه
ین، ئستا  ش بکه ببینین و پرۆگرامکی چاك کردنی ئابووری رادیکاڵ پشکه

تی  یه بردنی کۆمه روه ڵ سیستمی به گه واو له میکانیزمی ئابووری ته
  ) ، گونجاوه زراوه  دامه ی دیمۆکراتی نوکراوه تاگه ره ر سه سه له که

بردنکی گورج و  روه  بۆ به وه تی ئیداریه اسییه بیرۆکر  له یه وه م گوازتنه ئه
دا خۆی  کییانه ره  سه نگاوه م هه چاالکی ئابووری الی گۆرباچڤ له

  : وه بینته ده

   له-ت زیه رکه  مه- ته ندییه ندی البردنی نوه کی و نوه ره  سه ره نگاوی هه  هه-آ
  :چاالکی ئابووریدا

ی   ماوه ین له  بکه وه  زامنی ئه یه وه ئه}  مهریفۆر {  ییهزام چاآس ئامانجی ئه(
 پویست  بردنکی زیاد له روه  به  له وه دووس سای داهاتوودا گوازتنه

بردنکی  روه ستبوو بۆ به به) رکردن رمان ده فه (   پشتی به ی کراو کهیز رکه مه
ی یز رکه ی مهت ستنی دیمۆکراسیه  به وه که یه ی به ر بنچینه سه  له دیمۆکراتی که

  )نجام بدرێ زراب، ئه بردن دامه روه  به-و خۆ



ی   جگهEnterpriseکاری   پرۆژه دی که  دته وه ش الی گۆرباچڤ به مه  ئه-2
کشان، نرخ بۆ دانان،  خشه  ئاستی نه ، له وه ی بگرتهیز رکه بردنی مه روه به

ی و ینانی ئابوورمھ رهه جھیزاتی به رز، تۆڕی ته میکانیزمی دارایی و قه
  . تی چونکه یه یدانی کۆمه ی و ، کارو مهیکنۆلۆژ ته

نی   الیه مه پدانکی هه ره په..  ره ماوه ری جه ستپشخه پریسترۆیکا مانای ده( 
و  رانه وی داهنه ، هاندانی هه ، خودموختاری سۆشیالیستیه ته دیمۆکراسیه

،  نیزامی گالسنۆستی زیاتره، باشکردنی دیسیپلین و  یه رانه ستپشخه ده
ڕی رز  و په ئه... تیدا یه کانی کۆمه بواره  له خۆگرتنه  له خنه و ره خنه ره

  ).p.34). ( هیخسی تی شه رامه رچاو گرتنی که سی و به که گرتنی تاکه

کارهنانی زانستی  کنۆلۆژی و به ی ته له سه نکی گرنگی تر مه الیه: م سیه
زراندنی   توانستی دامه- بۆ ربازی زانستی مانای بازدانه پریسترۆیکا - نویه

  وه کی نوێ، مانای پکه ریه سپشخه ر ده  بۆ هه وه کی زانستی پته یه بنچینه
ڵ  گه  له کنۆلۆژییه ی و تهیکانی شۆرشی زانست وته سکه ستنی ده به

  ). بۆ کشراودا خشه کی نه ئابوورییه

ی  پرۆسه ی دیمۆکراسی له له سه ها جار گرنگی مه نده گۆرباچڤ چه
  : وه کاته  ده پریسترۆیکادا دووپاته

 سۆشیالیزم و دیمۆکراسی   که دایه و راستییه ری پریسترۆیکا له وهه جه( 
  ی دارشتنی سۆشیالیستانه رباره فھوومی لینین ده و مه وه ستته به  ده وه پکه
  ). وه ژنته  تیئۆری و کردار دا ده له

  و سۆشیالیزمپریسترۆیکا 

 پریسترۆیکا مانای  ربخا که  ده وه  ئه یه وه وه نگ ئه  ته گۆرباچڤ زۆر به
کو نوێ   به دارتی نییه رمایه  بۆ سه وه ڕانه کۆتایی هاتنی سۆشیالیزم و گه

  .  و پشخستنی سۆشیالیزمه وه کردنه

  وێ پمان بن سۆشیالیزم له یانه  ده رۆژاوادا که ن له ك هه خه( 
.. ستراو کی به  ریه یاندۆته مانی گه که ه و کۆمه کی قووڵ دایه یه مه ه نگوچه ته
  مان له که زعی وته ی وه رباره  ده ی ئمه خنه  ره یه وه  شیکردنه وجۆره وان به ئه

وان پمان  ئه.  وه نه ده شتاکاندا لك ده تای هه ره فتاکان و سه کۆتایی حه
ی یدار رمایه ربازی سه:  ره به ك رگامان له ا یهنی  ته  ئمه لن که ده



و  ره کار بنین و به تی به یه ی کۆمه بردنی ئابووری و بنکه روه به
  ).ی برۆینیدار رمایه سه

هیچ  ی نیزامی ئستادا هیچ به  چوارچوه ن پریسترۆیکا له وان پمان ده ئه( 
تی  یه  نیزامکی کۆمه و له بگۆرین  م نیزامه وێ ئه یانه وان ده  ئه-ناکا

 بگرین  م رگایه  ئه ر ئمه گه  ئه ن که ش ده مه زیاتر له. ربگرین سیاسی تر وه
ڵ  گه ندی نزیك له ش پوه وا ده ت بنین، ئه بژاردنی ئیشتراکییه  هه و واز له

ی ر  شۆرشی ئۆکتۆبه رۆن که  ده یه و راده وان تا ئه ئه.. زرنین رۆژاوادا دابمه
تی  یه وتنی کۆمه  پشکه ی له  وتی ئمه که. ك دابنین یه له  هه  به1917

  ).جیھانی دابی

  :لمن سه  ده وه گۆرباچڤ ئه) رۆژاوا( ی  م بۆ چوونانه ر ئه رامبه به

  چ و به  ده روه کرێ و به ی سۆشیالیزمدا ده ناو چوارچوه  پریسترۆیکا له-1
  ..یدا وه ره ده ك له نرێ نه یه گه نجام ده ئه

  و پرسیارانه موو ئه می هه یدا بۆ وه وه ره ده ك له ناو سۆشیالیزم نه  له ئمه(
ك  کوو یه کانمان وه ه وتن و هه رکه  سه ئمه..  گۆرێ  دنه رین که گه ده
ربازی   له  ئمه ی هیوایان وایه وانه ئه. پوین ی سۆسیالستی ده پوانه به

  )p.36).(بن واو ب هومد ده ین ته ده دهسۆشیالیستی ال

و  ه کو مانای هه  به واوی سۆشیالیزم نییه و ناته ه  پریسترۆیکا مانای هه-2
  . کارو کارپکردنی سۆشیالیزمدا  خستنه  له واوییه ناته

شتاکان  فتاکان و هه تی حه حمه ین گیروگرفت و زه گه  تی ده ك ئمه وه( 
ی و یمی سیاس ك سیسته ی سۆشیالیزم وه مه ه نگو چه رخستنی ته مانای ده

  وامتی بوو له رده بوونی به نجامی نه کو راستتر ئه به. بوو ی نهیت یه کۆمه
 لیان و  وه نجامی جیا بوونه ئه.. کانی سۆشیالیزمدا تاکه ره کارهنانی سه به
کی  یه رباز و شوه  بوو به وه ستنه وامی خۆبه رده ت شواندنیشیان و به نانه ته
تیدا  رجی مژوویی تایبه لو مه ژر هه  له تی که یه بردنی کۆمه روه به
  ).وتن رکه ندنی سۆشیالیزمدا ده سه ره کانی په  زووه قۆناغه له

بوونی .. دا ی گۆرباچڤ دادی نه  میسالیانه وه رانه م گه  ئه وه داخه به
 بریتی  ه ایدیالی سۆشیالیزم ب و ههری ئ  نونه کی میسالی که یه تاگه ره سه

  بۆیه.  بۆ ئایدیالیزم وه رانه کانی، گه تاگه ره و سه و ئایدیاله  الدان له ب له
کتی  مایان وابوو یه رۆژاوا ته ی له وانه ئه: هزتربوو  واقع به وه داخه به



 ربداو  به-با سۆشیالیزمکی شوندراویش ب) سۆشیالیزم( ت ربازی  سۆڤیه
  .بن چ ب هومد نه  ده وه ر له  به ی بگرتهیدار رمایه ربازی سه

ر ئابووری  گه.  رخستنی ئابوورییه بردن و سه روه  به که کیه ره  سه له سه مه
توانی  نی، ده  چ ناوکی ل ده هیوتوو بوو، گرنگ نی رکه  و سه-وتوو پشکه

  تیدا که ی سۆڤیهتیک  یه  سۆشیالیزم له بۆیه. ی ڵ خۆتا راده گه ك له خه
  وه ته ی بۆ نه  و ژیانکی ئاسووده-بوو وتووی هه رکه کی سه ئابووریه

نگاری  ره ت به نانه م کردبوو، توانیبووی خۆی بگرێ و ته راهه جیاجیاکانی فه
  . وه واوی دنیادا بته ته داری و ئیمپریالیزم له رمایه سه

ی  ی و ئاژاوهیی برست شه ره  و ههییھنانی ئابوورس ره ڵ هه گه م له به
س  ره کان، هه خه ت و بایه بیرو ئایدیۆلۆژیه موو ناوو یدا، ههیت یه کۆمه
 سواوو  و بیرو بۆچوونه ن دژی ئه به ر شتك ده نا بۆهه ك په هنن و خه ده
  . بن س هناوانه ره هه

اهل ) ن کتب خاوه( رکی مبه ك پغه دا وه م کتبه  گۆرباچڤ له وه داخه به
  .نون الکتاب خۆی ده

  .ن  چاکانه م نیازو بیره ی دژی ئه وانه  له شه ڕه نیازو بیری چاك و هه پر له

  . رچووه سه  به مکه ران ده مبه  رۆژگاری پغه وه داخه م دیسان به به

كو  به. ن وێ مشکیان پرکه ب، نایانه م نه کی زۆر که یه ك ژماره خه
  .ن  و گیرفانیان پکه عیدده هوێ م یانه ده

هن،  ست نه ده وتن به رکه وت و سه سکه عدا دهییدانی واق مه ر بیرکیش له هه
  ، بۆیه) وه  ناوگیرفانه ی رووتیش ناچته قسه. (  وه منته ی رووت ده نیا قسه ته
  .ب  بازاڕیش کز ده ره  به ره به

 


