
دیارە خۆپێشــاندانەکان لە ئاکامی تووندووتێژی و 
شــەهید بوونی ژینا ئەمینی بــوو، بەاڵم هۆکاری 
تەقینەوەی رووداوەکان لــە ئاکامی چەندین دەیە 
داخرانی سیاســی، نەبوونی ئــازدی و دارووخانی 
دۆخی ئابووریە. رووداوی کوشــتنی ژینا، پرســی 
کــوردی رژهەاڵتی کوردســتانی بە شــێوەیەکی 
بێ¬وێنە هێنایە ســەر گۆڕەپانی سیاسیی ئێران 
و ناوچەکــە و بگــرە ئاســتی نێودەوڵەتیش. بۆیە 
دەکــرێ وەک رووداوێکــی گرنگــی مێژوویی، بۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە قەڵەم بدرێ. پێچەوانەی 
شۆڕشــی گەالنی ئێرانی لە ساڵی ١٩7٩، ئەمجارە 
برووســکەی خۆپێشــاندانەکان لە پەراوێزەوە، واتە 
لە رۆژهەاڵتی کوردســتانەوە بۆ شــارە گەورەکانی 
وەک تاران و هتد دەســتی پێ کرد. بۆیە گرنگی 
پێگەی سیاســیی گەلی کورد و شۆڕشەکەی چ لە 
ئاســتی ئێران و چ لە ئاستی نێودەوڵەتی دەردەخا. 
ئەم خۆپێشــاندانانە لەگەڵ ئەوانەی پێش خۆی لە 
ئێــران جیاوازی دیکەی هەیە. بــۆ وێنە جیاوازیی 
ئەم خۆپێشاندانانە، لە گەڵ “بزووتنەوەی سەوز”ی 
ســاڵی 2٠٠٩، ئەوەیە کە ئەم ناڕەزایەتییە ئامانجی 
گۆڕینی تەواوی سیستمە؛ بەاڵم لە ساڵی 2٠٠٩دا 
خۆپێشــاندانەکان بە شــێوەیەکی سەرەکی داوای 
چاکســازییان دەکرد. دروشمی سێ کوچکەی ژن، 
ژیــان، ئازادی بۆتە پاڵنەری ســەرەکیی بزووتنەوە 
سەراســەیەکە. خۆپێشــاندانەکانی پێشــوو، وەک 
ئەوەی بزووتنەوەی ســەوز، وەک شــەهیدبوونی 
شــوانە قادری، خۆپێشــاندانەکانی ئەهــواز، یان 
ئەوەی ناوچە فارسنشــینەکانی ئیسفەهان و یەزد 
و هتد هیچیان لە سنووری ئیتنیکی تێنەدەپەڕین. 
ئەمجارە هــاودەردی و یەکگرتووییەکی ڕێژەیی لە 
ناوچە غەیرە-کوردەکان لە گەڵ خەڵکی کوردستان 

زۆر بەرباڵو بوو.
 دەســتووری ئێران، کۆمەڵێک یاسای تێدایە 
کە لەســەر بنەمای ڕەگەزی ڕەوایی بە هەاڵواردن 
دژ بــە ژنــان دەدات. بــە حوکمی ئــەوەش کە 
پرســی هەاڵواردن دژ بە ژنان، پرســێکی سەروو-
ئیتنیکــە و ژنانی سەرانســەری ئێــران لە گەڵی 
رووبــەروون. رووداوی ژینــا  بــوو بــە هاندەری 

هاوبەش بۆ سەرانســەری بوونی خۆپێشاندانەکان. 
بەشداریی بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگای ئێران، کە  
ناڕەزایەتیەكانیــان دژ بە ڕژێم پەنگی خواردۆتەوە، 

گڕووتینی زیاتری بە خۆپێشاندانەکان دا.
بانگــەوازی مانگرتن لە خەڵکــی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان، وەک بــۆ دەربڕینــی نازەڕایەتیــی 
دژی کوشــتنی ژینا ئەمینــی و، وەدەنگەوەهاتنی 
خەڵکی رۆژهەاڵت، لە بواری پێگەی سیاســیەوە، 
باوەڕبەخۆبوونی هــەم الی حیزبەکانی رۆژهەاڵتی 
کوردســتان و، هــەم الی خەڵکــی رۆژهەاڵتــی 
کوردســتانی بەهێزتــر کــرد. ئــەم رووداوە وای 
کرد هەموو چیــن و توێژەکانــی خەڵکانی ئێران 
و  تاڕادەیەکــی زۆر، کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش ئەو 
راســتییە ببینن کە حیزبەکانی رۆژهەاڵت، پێگەی 
جەماوەریان هەیە و بە کردەوە خەڵکی کوردستان 
پشتیوانیان لێ دەکەن. هەرچەند دەبێ بگووترێ کە 
هەمووی ئەو کەســانەی کە هاتوونەتە سەر شەقام 
و خۆپێشــاندان دەکەن، ئەندامی حیزبەکان نین، 
بەاڵم لە ئاکامی هۆشــیاری سیاســیی  کۆمەڵگای 
رۆژهەاڵتی کوردســتانە. ئەمەش خــۆی لەخۆیدا، 
پێگەیشــتنی سیاســی هەم لە الیەن کۆمەڵگای  
کوردستانەوە و هەم لە الی حیزبەکانی رۆژهەاڵتە 
دەردەخا. ئەم پێگەیشــتنە سیاسییە لە هەڵوێستی 
حیزەبــەکان رەنگــی دایــەوە، کاتێک  بە ســەر 
جیاوازیە فیکــری و ئیدۆلۆژیکییەکانیاندا تێپەڕین 
و بە بەیاننامەی هاوبەش و هاوهەڵوێســت، داوایان 

ئاراستەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان کرد. 
بەرجســتەنەکردنی پرســی شــوناس، نــە لە 
الیەن حیزبەکانەوەو نە لــە الیەن زۆربەی خەڵکی 
رۆژهەاڵتــەوە، هەوڵدانێکی بەجێ بــوو بۆ گرێدانی 
خۆپێشــاندانەکانی رۆژهەاڵتــی کوردســتان  بــە 
بەشــەکانی دیکەی ئێرانەوە. هەنگاوێکی دروســتە 
لە ئاراســتەی بەرژەوەندیەکانی خەڵکی رۆژهەالتی 
کوردســتان. دیارە ئــەم هەوڵە ســەروو-ئیتنیکیە، 
بۆچوونێکــی بەجێیــە، چوونکە ئامانجــی زۆربەی 
حیزبەکانی رۆهەاڵت کە پێگەی جەماوەریان هەیە، 
دیاری کردنی مافی چارەنووســە لــە چوارچێوەی 
خاکی ئێران. ئەمەیش ناتەبایی نیە، لە گەڵ گرێدانی 

دۆخی کوردستان دوای مەرگی ژینا    

بابانئەلیاسی

پەالماری ڕژێم بۆ سەر بنکەی حیزبە رۆژهەاڵتییەکان لە باشووری کوردستان، چاوەڕوانکراو بوو. 
هێرشەکانی ڕژێم بۆ سەر حیزبەکانی رۆژهەاڵت، تەنها بۆ بەالڕێدا بردنی ڕای گشتی لە سەر 
خۆپێشاندانەکانی ناوخۆ نەبوو، بەڵکوو بە کردەوە حیزبەکانی رۆژهەاڵت وەک مەترسی گەورە 
کە ببن بە چەقی دروستکردنی ئالترناتیڤ بۆ کۆماری ئیسالمی دەبینێ. بۆیە زۆر بە ئاسانیش 
دەستهەڵناگرێ لە هێرش کردنە سەر حیزبەکان و بۆ الواز کردنیان هەموو کارێک دەکا. دیارە، 

جیا لە کۆماری ئیسالمی، زۆر الیەن و ئەوپوزیسیونی کۆماری ئیسالمیش، پێیان ناخۆش نابێت کە 
کورد و حیزبەکانی لە الیەن کۆماری ئیسالمیەوە، الواز بکرێن، بۆ ئەوەی خۆیان مەترەح ببن. جیا 
لەوە، بەشێکی زۆری ئۆپۆزیسیۆن، کورد وەک مەترسی بۆ یەکپارچەیی خاکی ئێران دەبینن. نەک 

حیزبەکانی رۆژهەاڵت، بەڵکوو، ڕژێم دەیهەوێ تا بۆی بکرێ هەرێمیش ناسەقامگیر بکات. 
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ئیسالمی نیشان بدەن کە ئیدی کۆماری ئیسالمی 
لــە گەڵ هەموو خەڵکی کوردســتان تەرەفە نەک 
تەنهــا حیزبەکانــی. ڕژێم کە لە گــەڵ نافەرمانی 
مەدەنــی لــە رۆژهــەاڵت رووبەروویــە، دەیەوێ 
شێوەی خەباتەکە بگوێزێتەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی 
چەکداری. بۆیە حیزبەکانی رۆژهەاڵت نابێ بکەونە 

ناو ئەو یارییەی ڕژێم.
هەمــوو  بــۆ  دەبــێ  رۆژهــەاڵت  کــوردی 
ئیحتیماالتەکان خۆی ئامادە بکات. لەوانە ئەگەری 
دووپاتبوونەوەی سیناریوی سووریە هەیە. بەو مانایە 
کە خۆپێشــاندانەکان لە پایتەخت و دەورووبەری 
بەردەوام بن و، ڕژێم بۆ پاراستنی خۆی، هێزەکانی 
لە رۆژهەاڵتی کوردســتان بکێشێتەوە بۆ پاراستنی 
پێتەخــت. ســناریوی دوەم دەتوانێ ئــەوە بێت 
کــە خۆپێشــاندەکان بەردەوام بــن و ڕژێم بەرەو 
ڕووخان بڕوات. بۆ ئەوەی ئەم سیناریوە سەربگرێ، 
دەبــێ حەڕەکەتە بەرفراوانتــر و قووڵتر ببێ. واتە 
خۆپێشاندانەکان لە حاڵەتی خۆپێشاندان بگۆڕدرێ 
بۆ مانگرتن لە ئیــدارە دەوڵەتییەکان وەک ئەوەی 
ئێســتا لە زانکۆکان روو دەدا. دیــارە بەبێ هاتنە 
پاڵــی مانگرتنــی  کەرتی ئابــووری، وەک کەرتی 
پیشەسازیی نەوت، کەرتی گواستنەوە ... رووخانی 
ڕژێم هێشــتا زەحمەتە. مانگرتــن لە هەندێک لە 
کەرتــە ئابووریەکان، ئەگــەری رووخانی کۆماری 
ئیســالمی زیاتــر و خێراتــر دەکا. هەندێــک لە 
شۆڕشەکان بۆ رووخانی ڕژێمێک، چەندین حەفتە 
دڕێژە دەکێشــن، وەک ئەوەی میســر، هەندێک 
جاریــش چەندین مانگ و ســاڵ، وەک ئینقیالنی 
فەرەنســە. دیارە لــەم ســەردەمەدا، ئامرازەکانی 
رووخانــی یــەک ڕژێم، جیاوازیــان هەیە لە گەڵ 

رابووردوو، وەک تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان و هتد.  
لە سیناریۆی سێیەم، ئەگەر ڕژێم سەربکەوێ 
لە دامرکاندنەوەی خۆپێشاندانەکان و ئەوکات تۆڵە 
لە گەلی رۆژهەاڵت بکاتــەوە. ئەم حاڵەتە لە دژی 
تامیلەکانی سریلنکا رووی دا و تووشی قەتڵی عام 
هاتن و کۆمەڵگای نێــو دەوڵەتی هاتن. بەاڵم ئەم 
ئیحتیمالــە بــە دوور دەزانم، چوونکــە تامیلەکان 
پەنایــان بردە میتۆدی توندووتێــژی و کۆمەڵگای 

نێودەوەتی هاوڕایان نەبوون.
لە ئەگەری سیناریۆی سێیەم، واتە تۆڵەکردنەوە 
لە خەڵکــی رۆژهەاڵتی کوردســتان، بە حوکمی 
ئــەوەی کە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی لــە نزیکەوە 
چاوەدێــری و بەدواداچوون بــۆ دۆخی ئێران دەکا 
ناڕەزایەتی لەهەمبەر تووندووتیژیەکانی کۆماری  و 
ئیســالمی بەرزبۆتەوە، حیزبە کوردســتانیەکان و 
کۆمەڵگای مەدەنــی و چاالکانی سیاســی کورد، 
دەکرێ کار بکەن بۆ بەنێودەوڵەتی کردنی پرسەکە 
و دەستێوەردانی نێودەوڵەتی. یاسای نێودەوڵەتی لە 
قۆناغێک لە ســەرکووت، ئیجازەی دەستتێوەردانی 

نێودەوڵەتی دەدات. 

کۆبەند
لــە ئاکامی ئەم خۆپێشــاندانانە، کــە هەاڵواردنی 
جێندەری یەکێک لە بزوێنەرە ســەرەکیەکانیەتی، 
ئەگــەری زۆری هەیــە یەکێــک کــە النیکەم تا 
چەندیــن نەوەی دیکە، پرســی ژن بــە خێراپی 
وەک پێش کوژرانی ژینای لێ نەیەتەوە. ڕژیمیش 
هەرچەند نایهەوێت لە حاڵەتی مانەوەی، ناچارە ئەو 
ڕاستیە قەبووڵ بکا، کە ناتوانێ وەک لە داهاتوو دا، 
سیاسەتەکانی ئێستای دەرحەق بە ژنان درێژە پێ 
بدا و ناچارە بەسیاســەتەکانیدا بچێتەوە. خاڵێکی 
گرنگی دیکەی ئەم خۆپێشاندانانە ئەوەیە کە پرسی 
کــورد لە رۆژهــەاڵت بە هــۆکاری جیاجیا لەوانە 
بەهێزبوونی کۆماری ئیسالمی لە یەک دوو دەیەی 
ڕابووردوو، تووشــی جۆرێک فەرامۆشی هاتبوو، بە 
گشتی تیشکی میدیا و لێکۆڵینەوەکان خرابووە سەر 
کــوردی پارچەکانی دیکە، بەشــێوەیەک ئەتوانین 
بڵێین بێ وێنە، پرســی رۆژهەاڵتی کوردســتان و 
خەڵکەکەی و هێزە سیاســیەکەی، چ لە ئاســتی 
ئێــران و چ لە ئاســتی ناوچەیــی و نێودەوڵەتی 
بەهێزەوە هاتە نێوگڕەپانی سیاسیی ئێران. سەبارەت 
بە کاریگەرییەکانی خۆپێشــاندانەکان یەکێک لەو 
دەستکەوتە گرینگانەی دیکەی خۆپێشاندانەکان تا 
ئەم قۆناغە، شکانی هەیبەتی ڕژێم و بەرزبوونەوەی 
وەرەی خەڵکە بە جۆرێک تا ڕادەیەکی زۆر دیواری 

ترس الی خەڵکەکە شکاوە.

خەباتی رووخانی کۆماری ئیســالمی، بە بەشەکانی 
دیکەی ئێرانەوە. سەرانسەری بوونی خۆپێشاندانەکان 
و بەشــداریی خەڵکی ناوچەکانی دیکەی ئێران، بە 
تایبەت ناوچە فارسنشینەکان، تەنها هۆکار کوژرانی 
ژینا ئەمینی نەبوو، بەڵکوو سەبەب پەنگخواردنەوەی 
ســاڵەها نارەزاەیەتی لە هەمبەر سەرکووت، دۆخی 
خراپی ئابــووری، گەندەڵــی، نەبوونی ئــازادی  و 

شکست لە مودیریەتی ئێران دایە.
 لە ماوەی هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی، 
ڕژێــم هەوڵی داوە لــە الیەک کۆماڵگا بە ســەر 
خودی و ناخودی، لە الیەکی دیکەوە بۆ كۆنترۆڵی 
کردنی کۆمەڵگا، رژێم پشتی بەستووە بە سیاسەتی 
دابەش کردن بۆ ئەوەی باشتر حوكمڕانی بكات. بە 
جۆرێک توانی کۆمەڵــگای ئێرانی ئەتۆمیزە بکات. 
ئــەم سیاســەتە بریتی بوو لە جەمســەرگیری لە 
الیەکەوە دانیشتوانی پیاو لە بەرامبەر ژنان، ئایینی 
شیعە دژی ســوننە، گروپە نەتەوەییەکان یەکێک 
لە بەرامبەر ئەوی تر. ســەبارەت بە کورد، کۆماری 
ئیسالمی لە هیچ پرۆپاگەندایەک بۆ بەشەیتانکردنی 
گەلی کورد و حیزبەکانی خۆی نەپارســتووە. بۆیە 
سرووشــتیە ڕژێم هێرش بکاتە سەر کوردستان و، 
لە پیالنی جۆراو جۆر کەڵک وەربگرێ و هەســت 
و ســۆزی ئایینی و نەتەوەیی دژ بە گەلی کورد و 
حیزبەکانی بجووڵێنێ. ماوەی چەند دەیەیە، کوردی 
وەک گەلێکی دڕندەوە و، لە جنسی جنۆکە،  سەربڕ 
و هتد پێناسە کردووە. هەتا ئەوڕۆشی لەگەڵ بێت، 
کورد وەک هەڕەشە بۆ ســەر یەکپارچەیی خاکی 
ئێران دەناسێنێت. سااڵنێکی زۆرە کوردستان وەک 
پرســی ئەمنییەتی و گەورەترین هەڕەشە و ترس 
و توندوتیژی بۆ ســەر خەڵکی ئێران دەناســێنێ. 
فتوای جیهادی خومەینی  دژی کورد، هەتا ئەوڕۆ 
هەڵنەوەشــاوەتەوە. بۆ تەبلیغی ئەم سیاســەتە، لە 
هەموو کاناڵــەکان: ڕادیۆ و تەلەفزیۆن، باڵوکراوە و 

کتێب و بیرەوەریک کەڵک وەرگیراوە.  
بەاڵم رووداوەکانی ئەم جارە دەریخســت کە، 
لە الی بەشێکی زۆر لە کۆمەڵگای ئێران، هیچ لەو 
سیاسەتانەی سەرەوە کە کۆماری ئیسالمی لە پێشی 
گرتبوون، نە پرۆپاگەندا و ترساندنی خەڵک،  لە بە 

سوورییەیی بوونی ئێران، نە پرسی )تەجزیەتەڵەبی 
کــورد( و هتد، برەویان نەماوە و خەڵک گوێرایەڵی 
ئەو دروشــمانە نابن. ئــەم حەرەکەتەی خەڵکانی 
ئێران، پێچەوانەی ئەو بانگەشــانە بوو کە بەردەوام 
ڕژێم و ناوەندگەراکان دەیانکرد کە هەر هاودەنگی 
و هاوکارییەک، لە  نێو گەالنی ئێران، مەترســی بۆ 

یەکپارچەیی خاکی ئێران دروست دەکا. 
پەالمــاری ڕژێــم بــۆ ســەر بنکــەی حیزبە 
کوردســتان،  باشــووری  لــە  رۆژهەاڵتییــەکان 
چاوەڕوانکــراو بــوو. هێرشــەکانی ڕژێم بۆ ســەر 
حیزبەکانی رۆژهەاڵت، تەنها بۆ بەالڕێدا بردنی ڕای 
گشتی لە سەر خۆپێشاندانەکانی ناوخۆ نەبوو، بەڵکوو 
بــە کردەوە حیزبەکانی رۆژهەاڵت وەک مەترســی 
گەورە کە ببن بە چەقی دروســتکردنی ئالترناتیڤ 
بۆ کۆماری ئیسالمی دەبینێ. بۆیە زۆر بە ئاسانیش 
دەستهەڵناگرێ لە هێرش کردنە سەر حیزبەکان و 
بۆ الواز کردنیان هەمــوو کارێک دەکا. دیارە، جیا 
لە کۆماری ئیســالمی، زۆر الیەن و ئەوپوزیسیونی 
کۆماری ئیسالمیش، پێیان ناخۆش نابێت کە کورد 
و حیزبەکانی لە الیەن کۆماری ئیســالمیەوە، الواز 
بکرێــن، بۆ ئەوەی خۆیان مەتــرەح ببن. جیا لەوە، 
بەشێکی زۆری ئۆپۆزیسیۆن، کورد وەک مەترسی بۆ 
یەکپارچەیی خاکی ئێران دەبینن. نەک حیزبەکانی 
رۆژهەاڵت، بەڵکوو، ڕژێــم دەیهەوێ تا بۆی بکرێ 

هەرێمیش ناسەقامگیر بکات. 
بەهێزبوونــی  و  خەبــات  جــۆری  گۆڕانــی 
بزوتنــەوەی خەڵک لــە رۆژهەاڵتی کوردســتان، 
رێژیمی ئاخوندەکانی تووڕە کردووە. ڕژێم ئێســتا 
لــە گەڵ خەباتی نافەرمانی گشــتی لە رۆژهەاڵت 
رووبەڕوویە، ســەرکووت کردنی زۆر زەحمەتترە تا 

هێرشی سەربازی بۆ سەر حیزبەکانی رژهەاڵت. 
یەکەهەڵوێســتی  و  یەکڕێــزی  پارســتنی 
حیزبەکانــی رۆژهەاڵت و خەڵکەکەی لەم قۆناغەدا 
زۆر گرنگە. دوا خۆپێشــاندانەکان نیشــانیاندا کە 
پەیوەندیەکــی ئۆرگانیکی بەهێز لــە نێو خەڵکی 
رۆژهەاڵت و حیزبەکانی هەیــە و دەبێ بپارێزرێ. 
ئێســتا تۆپەکە لە مەیدانی خەڵکی رۆژهەاڵتە، بە 
گوشار دروست کردنی مەدەنی دەتوانن بە کۆماری 
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