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   شهرو سه
ت   سکرتری گشتیی پارتی کۆمۆنیستی سۆڤیه  گۆرباچڤ بوو به وه و کاته له
  بوونه'' پریسترۆیکا و گالسنۆست" ی   یان زاراوه  دا ، وشه 1985 مارتی  له

 و  وه وی تواندنه کانی دنیا ب هه  زیندووه ی جیھانی باو و ، زمانه وشه
  ش دیاره مه ئه. کاریان دنن و بهریان گرتوون  ك خۆیان وه کردن وه مه رجه ته
   بوونه  زیاترن، چونکه  وشه  زۆر له م دوو وشانه  ئه  که یه و راستییه ر ئه به له
ری ربازکی مژوویی سیاسی و ئایدیۆلۆژی نوێ   و نونه ربین و نیشانه ده
ک  ك یه ت وه کتی سۆڤیه  حوکمی شونی یه  به تدا، دیاره کتی سۆڤیه  یه له
 مۆرککی جیھانیشی  م ربازه ی جیھان، ئه که زنه  مه ره  هه ته وه  دوو ده له
  ربازی و دیپلۆماسیی نوی له رکی سیاسی و سه وروبه ژ و ده  و که رگرتووه وه

  یدا، له وه ره  ده ت و چ له ناو سۆڤیه  تا ئستا، چ له  که دنیادا خوقاندووه
  . دایه وه  تاقیکردنهچوون و فراوان بوون و قۆناغی هه

 بۆ پ ئاشنابوون و  رچاوه ت ترین سه سه ده بگومان باشترین و به
ناو  کانی پریسترۆیکا و شونیان له ته  و بیر و بابه یشتنی بنچینه تگه

ی گۆرباچڤ  که مدا، کتبه رده ی مژوویی جیھانی سه  و پرۆسه چوارچوه
مان و بۆ  که ی نوێ بۆ وته وه یرکردنهب: نپریسترۆیکا{ ناوی   به تی که خۆیه
   زمانی ئینگلیزی و زۆر له خرایی به دا نوسی و به1987 سای  له} جیھان
  . وه کانی تری دنیا بو کرایه زمانه



ی  وه  بۆ ئه بۆیه..  گدراوه رنه  بۆ زمانی کوردی وه و کتبه  هشتا ئه وه داخه به
   جیھانییه وته م ره شتن و ئاگاداربوونی ئهی  تگه ری وریای کوردیش له خۆنه
  تاگه ره  پویستم زانی بیروڕا و بۆچوون و سه ب، به ش نه  ب به نویه
رچاو و   به مه ، بخه وه وه  و لکدانه وه  شیکردنه ، به و کتبه کانی ئه کییه ره سه

ستکی و نگنم یان هه سه کان هه ی بیره وه  ب ئه هۆشی مرۆڤی کورد، به
ر  به  له  که  نییه وه  مانای ئه مه  ئه دیاره. ربگرم ر وه رامبه ییان به خنه ره
چوون و  ی هه  پله  وتمان، پریسترۆیکا هشتا له تاوه ره  سه ك له ی، وه وه ئه
ر  رامبه وستی به تی لی حای بین و هه واوه  ته  به ، ناش ئمه زمووندایه ئه
  .ربگرین وه

  ن که ی ئایدیۆلۆژیی خۆی هه تاگه ره ما و بۆچوون و سه ندێ بنه ا ههپریسترۆیک
  .ر بنیات نراون سه تی له کتی سۆڤیه مۆی یه کانی ئه ته وست و سیاسه هه
ی مژوویی و،  گه  و به  هۆکار و پشینه و بیر و بۆچوونانه ت ئه به هه
ر  هه..  یه ن ههتیی و سیاسیی خۆیا یه ، ئابوریی و کۆمه وه شه مه له
یشتنی جیھانیی خۆی  ی سیاسیی و تگه  پی روانگه ك به رکی زیره رنجده سه
  و بیر و بۆچوونانه ک یان زیاتر له ر یه رامبه ی پرسیار به توان نیشانه ده

کدانه و هه یان ئه.. دابنته  خراوه کات که  قبووڵ نه وه موو قورسایی مانا و ل  
 -ی سیاسی وست و پرۆژه  بۆ هه  یان پاکانه هانه  به ته ریان و کراوه سه

  . جیھانیی نوێ-تی یه کۆمه
   پریسترۆیکا خۆی، شوه  له زابوونه  شاره ستی ئستای ئمه به ر حاڵ، مه هه به

ك گۆرباچڤ خۆی بۆمان روون  روه ڕۆکی پریسترۆیکا هه و ناوك و ناوه
  . وه کاته ده

ل ئاگاداربوون، ناسین و ..  رییه وهه پویست و جهنگاوکی   هه مه  ئه دیاره
مای   ته ، به ل گرتن خنه نگاندن و نرخاندن و ره سه  هه ر له یشتن به تگه
ها مرۆڤی  ڵ ملیۆنه گه مانانیش، هاوڕێ له کی نزیکدا ئمه  داهاتوویه ی له وه ئه
  یسترۆیکا لهر پر رامبه وستی خۆمان به ماندا، بتوانین هه مه رده م سه ئه
یدانی کردار و پراکتیکدا   مه کو چۆن له روه یدا، هه که ردونییه  گه  گشتییه وته ره

،  یه وه رچاوخستن و شیکردنه م به بۆ ئه..  وه ینه خا، روون بکه رده خۆی ده
ن   الیه  دا له1987 سای   له  که ستووه  به که  ئینگلیزییه قه  ده پشتمان به

)Collins (وکراوه وره ی گه ڕه  الپه254  ن له نده  له له  ه وهوه ته دا ب .  
*******  

  !چۆن؟: پریسترۆیکا
  
ی  که  نووسینی کتبه دا، گۆرباچڤ نیازی خۆی له که کییه  پشه یڤه  په له
  . ربیوه ده



بۆ هاووتیانی )  ب نوانچی به (  وه و کتبه  رگای ئه خوازێ له و ده ئه
   تکایی، به موومان، به ی هه و شتانه ی ئه رباره ده.. ێموو دنیا بدو هه
  .نووس زیاتر ده...  دن وه نگیانه ته

وان   هۆش ساغیی ئه ڕم به  باوه  چونکه  نوسیوه م بۆیه و کتبه من ئه( 
نگ   ته ك من، به وانیش، وه  ئه  که یه  هه وه تم به ناعه ، من قه یه هه

  ئمه..  یه له سه  گرنگترین مه مه ئه.  دن وه مینه رزه م سه ڕۆژی ئه پاشه
 گیانی  ب به  ده ئمه.  بدوین وه ین و پکه ب پك بگه ده

من . ین ر بکه سه کان چاره ، گیروگرفته وه زتییه ك ناحه ، نه وه هاوکارییه
ی  که راستییه.  ڵ من هاوبیروڕانییه گه س له موو که  هه زانم که  ده وه ئه

ین   ده له سه ی زۆر مه رباره سانی دی ده  که  زۆر شتدا که منیش له
خ  بایه زیاتر گرنگ و به} گفتوگۆ. دیبات{  ئاخاوتن  مه ئه. هاوڕانیم

  . سته به م مه  بۆ ئه که شدارییه ش به م کتبه ئه. کا ده
ند  م چه له) ك کتب ك رباز و وه وه( ڕۆکی پریسترۆیکا   و ناوه  پرۆژه وایه که
  : قووه  هه وه ماییه تا بنه ره سه

موو   و هه موو مرۆڤکه ندیی هه وه رژه  و به له سه مین مه رزه ڕۆژی سه  پاشه-1
  .شدارین تییدا به

 بزانرێ  و جیاوازییه ب ئه ده. ن کان بیروڕای جیاواز هه له سه ی مه رباره  ده-2
  .لمنرێ و بناسرێ و بسه

مین و  نووسی زه ڕۆژ و چاره نگ پاشه  ته  به هك مرۆڤی هۆش ساغ ک  وه  ئمه-3
ڵ جیاوازی بیروڕا و  گه  له کرێ و پویسته  دین، ده وه تییه مرۆڤایه

  .ب ینماندا هه  به بۆچوونیشماندا، ئاخاوتن و وتووژ و ئاوگۆڕی بیروڕا له
،  مانه مه رده م سه کی ژیانی ئه ره رجی سه مه) لۆگ، حیوار دایه( ئاخاوتن 

ربگرین و سنوور و   وه وه ر ئه  راست زانی، هه  خۆمان به  ئمه  که رت نییه شه
  ین که دا دروست بکه وانه ڵ ئه گه ی لهیی و سایکۆلۆژیدیواری ئایدیۆلۆژ

  .ب هه) لۆگ، حیوار دایه( ب ئاخاوتن  ده..  یه بیروڕای جیاوازیان هه
  . همان مه رده م سه ی ژیانی ئهیک ره رجی سه ئاخاوتن مه

  .  وه کرانه: دات کی گرنگی پریسترۆیکامان ده تایه ره  سه مه ئه
  . بۆ جیھان وه ش کردنه و رووی جیھان و باوه ره  به وه کرانه
  .کان  داخراوه ره نجه رگا و په ڕز و ده قه ی قف و ئه وه کردنه
   دوژمنه(ریکا  مه و رووی ئه ره نیا به ك ته ، نه ك گۆرباچڤ ده ، وه وه کرانه

واوی مرۆڤانی  کو بۆ ته ،  به)ت ی سۆڤیه که الحه به  زه  جیھانییه مژوویی یه
  .تین م یان زۆر، مشوورخۆری مرۆڤایه موویان، که  هه  که مینه رزه م سه ئه
ڵ جیھاندا،  گه پریسترۆیکا له) لۆگی دایه(ی ئاخاوتن  ی پرۆژه م بنچینه که یه

، بۆ }وان ئه{ بۆ  یه} خۆ{باس کردنی . بۆ جیھان  ته کتی سۆڤیه ی یه وه کردنه



بۆ . ز بوون ی تا ئستا نادۆست و ناحه وانه سانی تر، بۆ دۆست و بۆ ئه که
هشتنی  ری نه نگاوکی گرنگ و کاریگه  هه به} کتر ناسین یه{ ی  وانه موو ئه هه
  .نن ڵ داده ڕ و گچه کی ب شه رم و داڕشتنی دنیایه ڕی سارد و گه شه
   دروستی، به  بۆیان، به وه سانی دی، خۆ کردنه  که به} خۆ{اساندنی ن

ریی و  کسه ریی و یه رامبه  رگای وتووژی به  راستگۆیی، له دفراوانی، به
  . یه} پریسترۆیکا{ ، ئامانجی نووسینی  وخۆوه راسته

دن کتر کر  یه ب، گومان له تی پتر ده تی و دۆستایه تا ناسین پتر ب، ئاشنایه
  .ب  دوژمن زانین، کزتر و دوورتر ده کتر به ریب بوون و یه و لك غه

)  ویژدانیانه(و )  ژیرانه(ناسینکی :  یه وه ناسینکیش ئه   باشترین جۆره دیاره
ردووکیان دامه ، هۆش و سۆز، هه)ر و دڵ سه(مای  ر بنه سه له. ب زراب.  

ی   و روانگه گه ککی توند و به لۆژی کانی به ن ئاخاوتنه  گۆرباچڤ ته بۆیه
 بیر خۆی یان  ش له وه کو ئه مژوویی و بیری ئاسۆ فراوان داناڕژێ، به

 و  ، مرۆڤکی بیرکراوه مه رده م سه کو مرۆڤکی ئه  وه  که وه ر ناباته خونه
. دوێ  ده مه رده م سه ی ئه ، بۆ مرۆڤانی دیکه مه رده م سه ی ئه دکراوه
ن، یان،  نی بکه  گه  دیان ب، به  به  هیواداره کا که ش ده پشکهکیان  یه پرۆژه

 و قفی ستیریۆتایپی   دۆگما و دوگمه ، ئاخاوتنکی دوور له مه گرنگتر له
  .ن رپا بکه دا به گه ینیی، له زه
  وه ر کارییه  سه تی هاتنه وه ی له وه ئه و ،  وه بخونته} پریسترۆیکا{ ی  وه ئه

   و بۆته چوارچوه فتار و کرداری گۆرباچڤی کردب و له چاودری گوفتار و ره
 ویژدان ب،  وتنی حای بووب و بێ به رکه رجی مژوویی ده لومه و هه

ست و  به  مه یدا، له و پرۆژه  گۆرباچڤ له  بکا که وه ناتوان نکۆی له
  وی به ی پته تکی ویژدانی و رووناکبیرانه ناعه قه.  نیدا، راستگۆیهکا نیازه
  ر نرخك ب، بیباته هه ی، به وه ر ئه سه  له  و سووره یه ی خۆی هه که یامه په
  .ر سه
  ؟ ی گۆرباچڤ چییه یامه و په م ئه به
  کات؟ ست پ ده  ده  کووه له

  ؟ که ره چی گه
م  کانی ئه  خرایه ووداو و ئاوگۆڕهدی ر ناو قه چۆن شونی خۆی له

کی نوێ بؤ دنیای پ ناکۆکی  تایه ره  راست سه ئایا به! ؟ وه کاته دا ده مه رده سه
  زرن؟ مه نگ داده و جه
نگاو   هه نگاو به ین و هه که  گوێ بۆ گۆرباچڤ خۆی شل ده سته به م مه بۆ ئه
  . وه ینه که ی شی ده که کتبه

  
  !؟چی:   پریسترۆیکا2



  
.  ی گۆرباچڤه که یامه  و په ڕۆکی پرۆژه ناونیشان و ناوه: پریسترۆیکا

  .  ناو نراوه وه م ناوه ش به که کتبه
ردا   به ت ژیان به نانه ، یان ته وه ، بنیات نانه وه مانای داڕشتنه: پریسترۆیکا

  .ن یه گه ش ده وه هنانه
  :پریسترۆیکاێ، و که رده یدا ده  و ماناکه که  ناوه ك له روه هه
    کرداره-1
    چونکه یه  یان پرۆسه وامه رده  کردارکی به-2
ك  یه ینده و بۆ ئا وه وێ لی جیابته یه  ده  که  گرێ دراوه وه که  رابردوویه  به-3

  .دا جووت بکا  گه وێ خۆی له یه  ده کوت که خۆی ده
  

  ك له ، نه دایه  ئاینده بوونی پریسترۆیکا له وتیی و هه ستیی و هه که:  واته
  .رابردوودا

تریاك،  ك، مه یه سه ره ك، که یه تاگه ره  سه کاته رابردوو ده: پریسترۆیکا
  . وه  و بنیات نانه وه  و داڕشتنه وه ت کردنه  و ره وه کردنه بۆ شیتك بابه

  .  یه که تایی پرۆسه ره تریای سه مه..  که  پرۆسه  له شکه رابردوو به
ڵ حازردا،  گه  له تزه دژه..  یه که کاری پرۆسه یشدا دژه و کاته ر له  ههم به
  .کانی پریسترۆیکا ڵ پویستییه گه کانی حازردا، له ڵ داخوازییه گه له
ی پك  وه ره  و ده وه تی ناوه کتیکی پریسترۆیکا، دینامیکیه  دیاله  که یه مه ئه

ند.  
 مانای  گۆڕان به.  گۆڕانی رادیکای، وره ، گۆڕانی گه گۆڕانه: پریسترۆیکا
  واو نوێ و دابینی له کی نوێ، ته گایه ك کۆمه گا وه ی کۆمه وه دروستکردنه

  .واو رادیکای رابردوو، دابینکی رادیکای، ته
  
  ردوونی پریسترۆیکا تتی و گه   تایبه3
  

  .کی جیھانی یه  وشه مۆ بۆته پریسترۆیکا ئه
ستنیشانی   ده یه م وشه  ئه زانن که  ده م دنیایه تکی ئهر و مرۆڤانی وریای هه

تدا  کتی سۆڤیه  یه  گۆرباچڤ له کا که  ده  و گۆڕینه وه تی نوکردنه و سیاسه ئه
  . ستی پ کردووه ده
  که: خا رده ی پریسترۆیکا ده رباره کی گرنگ ده  راستییه یه م دیارده ر ئه هه

  . رۆیکایهردوونیی پریست تتی و گه تایبه



  له.  ره رپاوه ، سوپه رفراوانه زن و وتکی به تکی مه وه ت ده کتی سۆڤیه یه
 بیاردانی  ب له  و ده بووه ی هه وره ورکی گه  و داهاتوودا ده-ئستاو رابردوو

  ..تیدا وی مژوویی مرۆڤایه ره
واوی دنیادا   ته ه ل وه وره خکی گه ز و گرنگی و بایه  حه وی پریسترۆیکا به ڕه

  .کرێ چاودری ده
. رن موو دنیا گرنگ و کاریگه کانی بۆ هه نجامه م و ئاوگۆڕ و ئه رهه به

  وێ به یه  ده  که یه وه م باش زانینه ر له هه. زان  باش ده مه گۆرباچڤ ئه
ردوونیی،  کی گه یه ردوونیی، پرۆسه  رووداوکی گه راستی پریسترۆیکا بكاته

تدا تیدا  کتی سۆڤیه  یه ك له نی خه نیا رووناکبیران و کۆمه هك ت  نه که
رنج و بیروڕا  نگ و سه ن ده تی تیدا خاوه واوی مرۆڤایه کو ته شدار بن، به به
  .بن

ت و بۆ جیھان  ی نوێ بۆ سۆڤیه وه بیرکردنه: ی ك پرۆژه  پریسترۆیکا وه بۆیه
  .کا ش ده پشکه

  نیا به  پریسترۆیکا ته  که یه وه وه نگ ئه  ته هشیدا زۆر ب که کییه  پشه له
تی گیروگرفتی   تایبه ت، به  و گیروگرفتی ناوخۆی سۆڤیه رك بۆ کشه سه چاره

) کی مژوویی نوێ یه وه بیرکردنه (  کو به ندرێ، به لۆژی، داده کنه ئابوری و ته
  .بۆ خۆ و بۆ جیھان

  موو گیروگرفته ستی ههرا  به کی مژوویی نوێ، که یه وه بیرکردنه(
  )p.12). ( خۆی گرته مان ده مه رده م سه کانی ئه ییه بنچینه

  :ن مانه  فراوانی ئه ش به م گیروگرفتانه ئه
ك دروست کردن  نگی نیوترۆنی، البردنی پشبکی چه ی جه شه ڕه البردنی هه
کانی  تهکان، گیروگرف تییه یه  ئابوری و کۆمه کدارکردن، گیروگرفته و خۆ چه

  .هتد.. لۆژی کنه وتنی ته می پشکه رهه به
ك و رژمك و  یه وه ته  نه ، هی تاکه وه  الی گۆرباچڤه ، به م گیروگرفتانه ئه

ب   و ده وه که یه تین به گای مرۆڤایه موو کۆمه هی هه. ك نین کۆمه
  :نوس گۆرباچڤ ده.  وه نگاری ببنه ره  به وه کیشه یه به

موو  ڵ هه گه مۆماندا، له ی جیھانی ئه و ناکۆکییانه موو ئه ههڵ  گه له( 
تیدا تیدا،  یه کانی سیاسی و کۆمه مه جیاوازی و زۆر جۆریی سیسته

  وه کانه وه ته ن نه الیه ی له  جیاوازانه موو ئیختیاره و هه ڵ ئه گه له
 -موو ك هه یه: شدا مانه ڵ ئه گه  له م جیھانه ، ئهکرێ کاتی جیاوازدا ده له
  مین، پویسته ك پاپۆڕین، زه موومان ربواری ناو یه  هه  ئمه وه
  )p.12). (  فریامان نایه کی نووحی تر به شتییه که. هین تك بچ نه

  رپاکردنی جۆره  بۆ به وازکه ، پریسترۆیکا، بانگه وه یه م روانگه له
تیدا تا  تی مرۆڤایه ئاس  ئاستی جیھانیدا و له کی نوێ له یه وه بیرکردنه



 جیھانتی و  ست کردن به ن و هه کدی ت بگه  یه کی باشتر له خه
  . وه کان پتر ب و قووتر بته ردوونتی کشه گه
  
  ردوونتی پریسترۆیکا   گه4
 توندی گرێ  کا به  گۆرباچڤ باسی ده ی پریسترۆیکا که ردوونتییه و گه ئه

کتی  زعکی مژوویی یه و وه ك دیارده  وه وهتیتی پریسترۆیکا  تایبه  به دراوه
،  وه موو شتکه رووی هه  سه ت له نانه موو شتك و ته  هه ر له  به بۆیه. ت سۆڤیه

ندی نوان   پوه وه ی گۆرباچڤه  روانگه ی پریسترۆیکا له ردوونتییه م گه ئه
ن خواست و  هزن و خاو مه ره ك دوو هزی هه ریکا، وه مه ت و ئه کتی سۆڤیه یه

.  وه گرته دا، ده مه رده م سه کانی ئه وی رووداوه  دیاریکردنی ڕه توانست له
  :نووس گۆرباچڤ ده

واقیعی . زرێ ی واقیع دابمه ر بنچینه سه ب له ت ده سیاسه[
کی  ی چه  زالنه مباره و عه مۆش ئه ختی جیھانی ئه سه ره هه
کتی  مریکا و یه  ئه یوترۆنیی کهقلیدیی و چ ن کی ته ، چ چه ربازییه سه

موو  ر هه رامبه تی به کی تایبه  لپرسراوییه مه ئه..  یانه ت هه سۆڤیه
ڕ  مه  هۆشیاریمان له  که ئمه.. مان که ردوو وته ر هه  سه خاته جیھان ده

 -ریکی مه کانی ئه ندییه وێ پوه مانه  راستی ده ، به یه  هه و راستییه ئه
کتر   یه می له که ره   ئاستی هه وه مه  الی که ین و به بکهتی باش  سۆڤیه

ڕۆژی دنیا  ی بۆ پاشه النه سه و مه رکردنی ئه سه  بۆ چاره یشتن، که گه
  .ست بھنین ده زۆر پویستن به

  وره گه ره تی هه سه  ئاواتی ده یین که  ئاشکرایی ده  به ئمه( 
  ئمه.   دواوه ینه ده ریکا ده هم مای دنیاگیری ئه ست هنان و ته ده به
ژیانی  ریکیی و شوه مه تی ئه نی سیاسه ندێ الیه  هه زمان به حه
کانی  کگرتووه  یه ته وه  رزی مافی ده م ئمه به.  ریکی نییه مه ئه
ستوور و رێ و   پی ده  به گرین، که لکی دی ده ر گه ریکا و هه مه ئه
و  زانین و حیساب بۆ ئه  ده ئمه. ژینوقی خۆیان ب سم و یاسا و زه ره
شداری  یبین، به  جیھاندا ده ریکا له مه  ئه ین که که  ده زنه  مه وره ده
گرین، حیساب بۆ  نرخ ده  شارستانتی جیھاندا به ریکا له مه ئه
  ین که که  ده وه رك به ین و ده که ریکا ده مه واکانی ئه  ره ندییه وه رژه به
ساتی نیوترۆنی الببرێ و  ی کاره شه ڕه  هه حاه ، مه تانهو و  ب ئه به

  .ر بکرێ وام مسۆگه رده ئاشتی به
  ئمه.  ریکی نییه مه لی ئه ر گه رامبه  نیازی خراپمان به ئمه( 
یدانکدا هاوکاری  موو بوار و مه  هه ین له ندین و ئاماده زوومه ئاره
 بۆچوونی راست   تاکه ان به دوورین بۆچوونی خۆم وه  له ئمه... ین بکه



م  نین، به) کان بۆ گیروگرفته( ردوونیمان  ری گه سه  چاره ئمه. بزانین
ریکا و وتانی تردا  مه ڵ ئه گه  له وه ته مانه  دسۆزی و ئه ین به ئاماده

کان  موو گیروگرفته مدا بۆ هه  دوای وه ڕان به ین بۆ گه هاوکاری بکه
  )p.13). (کانیش  قورسه گرفتهموو گیرو ت هه نانه ته

ریکا و  مه کی ئه ره وری سه ی ده  روانگه کانی دنیا له روانین  بۆ کشه
  !! ی پریسترۆیکایی گۆرباچڤه وه تکی دیاری بیرکردنه سه ، خه وه ته سۆڤیه

 


