
هەمووکەس ئەیزانی ئەم حکوومەتەی ناوێ، 
بەاڵم کارەسات ئەوە بوو کەس نەیئەزانی چۆن 
حکوومەتێکی ئەوێت. ئەمە قســەی میشێل 
فۆکــۆی فەیلەســووفە کــە ماوەیەک پێش 
روودانی شۆڕشی ساڵی ۵۷ی گەالنی ئێران، 
دوای سەردانێک بۆ ئێران و لە نامیلکەیەکدا 
لە ژێر ناوی “ئێرانییەکان چ ســەودایەکیان 
لەســەردایە” باســی کردووە. ئــەودەم فوکۆ 
هیچ زانیارییەکی لە شۆڕشــی کوردســتانی 
رۆژهەاڵت و عەقڵیەتی سیاســیی کۆمەڵگای 
کوردی و هێزە سیاسییەکان نەبوو، تا بیزانیبا 

کوردستان ئەزانێ چی ئەوێت. 
لــەم ماوەدا ســاڵڤی ژیژەک لــە کورتە 
ڤیدیۆیەکدا باســی راپەڕینی خەڵکی ئێرانی 
کــرد و هەمان قســە کە فۆکــۆ نەیکرد ئەم 
ئاماژەی پێدا کە رێبەرایەتی شۆڕش بەدەست 
کوردەوەیــە و ئەگەر ئێرانییــەکان ئەیانەوێ 
رزگار بــن ئەوا کلیلــی رزگاری ئەوانیش بە 
دەست کوردستانەوەیە، ئەمەش جیا لە ئەوەی 
کوردستان ناوەندی هەڵگیرسانی شۆڕش بوو، 
بەشــێکی زۆری لەبەر ئەوەیە کە ئەگەرچی 
کورد بووندارییەتیەکی یاســایی سەرووتر لە 
هەرێمێکی )باشووری کوردستان( دیفاکتۆی 
لــە چوارچێوە یاســاییەکانی دەوڵەت نەتەوە 
لە ناوچەکەدا نیە، بــەاڵم بووندارییەتییەکی 
بەهێزی کۆلتووریی و بزووتنەوەی مەدەنی و 

سیاسی و چەکداریی هەیە.
هەر دوو بابەت چ لە ســەر زاری فۆکۆ و 
چ لە سەر زاری ژیژەک، پێوەندیی بە دۆخی 
شــۆڕش یا رێڤۆلەیشنەوە هەیە، داهاتوویەک 
کە لە نەبوونــی ئەڵتەرناتیڤدا ناڕوون و جێی 
مەترســییە، ئەڵتەرناتیڤێک کە چ سەردەمی 
شۆڕشــی ۵۷ و چ ئێستەش لە ساڵی 4۰۱دا 

هەر کورد هەیەتی. 
ئەگــەر ئۆپۆزێســیۆنی ئێرانی لــە نێوان 
چەندین پالنی رێفۆرمخوازیی بێ مانیفیستی 
مەشــرووتەی  ســەڵتەنەتی  هەنووکەیــی، 
نیۆپەهلــەوی، چەپــی مارکسیســتی یــان  

فرانکفۆرتی، تا ئێرانشاریی بەناو دیمۆکراتیکی 
تا ئێســقان فاشیستیدا ســەرگەردانن، ئەوا 
ئۆپۆزیســیۆنی کــوردی و کــۆی پێکهاتەی 
بزووتنەوەی سیاســیی کوردستان زۆربەی لە 
سەر ئەڵتەرناتیڤی ئێرانی فیدراڵی دیمۆکرات 
کۆکــن و هەندێ الیەنیش کە بە نیســبەت 
کەمتــر و گچکەترن باس لــە ئەڵتەرناتیڤی 
دابڕان لە ئێران و ســەربەخۆیی دەکەن. کە 
وەک رێکخراوەی سیاســی دەنگیان ئەوەندە 

بەرز نیە.
کارەساتی قوربانی بوونی ژینا تەزوویەکی 
بــە گیانی رۆژهەاڵتدا هێنایەوە و و دواتریش 
هەموو ئێرانی هەژاند و نیشــانەکانی ئەوەش 
دەرکەوتــووە کە ببێتــە هێمایەکی جیهانی. 
هێمایەکی نوێ لە سەر بنەمای سێکۆالریزم 
و ئازادیخــوازی کــە ئەگەری هەیــە ببێتە 
مەشــخەڵی ئاراســتەیەکی نوێ لــە بزاڤی 
ژنانــی جیهاندا، ئاراســتەیەک کە تەنیا ژنان 
خاوەنداریــی نەکەن و بگرە پیاوانیش تێکەڵ 
بەو بزاڤە بوون. راستە چۆنیەتی مەرگی ژینا 
و کێشەکانی پێوەندیدار بە گەشتی ئیرشاد و 
هەموو ئەو بەربەســتە ئایدیۆلۆژیکانەی کە بۆ 
ژنان دانراوە، بوو بە رۆژەڤی شــەقامی هەموو 
پانتایی ئێران، بەاڵم کوردســتان دیســانەوە 
سەلماندی کە کێشەی مافی ژنان و خەڵکی 
راپەڕیو نابــێ وردبکرێتەوە بۆ ســەرپۆش و 
حیجــاب؛ لە هەماکاتیشــدا نابــێ لەبیرمان 
بچێ لە بنەڕەتدا حیجاب و بەربەســتەکانی 
پێوەندیدار بە جلوبەرگی ژنان تەنیا بۆ بەالڕێدا 
بردنی بیــری خەڵک بوو لە چەوســانەوە و 
گرانی و هەاڵوســانی ئابووری و نایەکسانیی 
نەهامەتییەکانــی  هەمــوو  و  نەتەوەیــی 
پێوەندیدار بە ژیانــی خەڵکەوە، ئەگینا رژێم 
لە کارناڤاڵی قاسم سولەیمانی و هەیئەتەکانی 
عاشــوورا و هەڵبژاردنی ســەرۆک کۆماریدا 
هیچ بەربەستێکی ئەوەندە توندی بۆ حیجاب 
دانەدەنا و ئەوەی بۆی گرنگ بوو کۆبوونەوەی 

خەڵک بوو لە دەوری هێماکانی خۆی.

مەرگی ژیانبەخشی ژینا
 

هاوڕێکرماشانی

کارەساتی قوربانی بوونی ژینا تەزوویەکی بە گیانی رۆژهەاڵتدا هێنایەوە و و دواتریش هەموو ئێرانی هەژاند 
و نیشانەکانی ئەوەش دەرکەوتووە کە ببێتە هێمایەکی جیهانی. هێمایەکی نوێ لە سەر بنەمای سێکۆالریزم 
و ئازادیخوازی کە ئەگەری هەیە ببێتە مەشخەڵی ئاراستەیەکی نوێ لە بزاڤی ژنانی جیهاندا، ئاراستەیەک 
کە تەنیا ژنان خاوەنداریی نەکەن و بگرە پیاوانیش تێکەڵ بەو بزاڤە بوون. راستە چۆنیەتی مەرگی ژینا 
و کێشەکانی پێوەندیدار بە گەشتی ئیرشاد و هەموو ئەو بەربەستە ئایدیۆلۆژیکانەی کە بۆ ژنان دانراوە، 
بوو بە رۆژەڤی شەقامی هەموو پانتایی ئێران، بەاڵم کوردستان دیسانەوە سەلماندی کە کێشەی مافی 

ژنان و خەڵکی راپەڕیو نابێ وردبکرێتەوە بۆ سەرپۆش و حیجاب؛ لە هەماکاتیشدا نابێ لەبیرمان بچێ لە 
بنەڕەتدا حیجاب و بەربەستەکانی پێوەندیدار بە جلوبەرگی ژنان تەنیا بۆ بەالڕێدا بردنی بیری خەڵک بوو لە 
چەوسانەوە و گرانی و هەاڵوسانی ئابووری و نایەکسانیی نەتەوەیی و هەموو نەهامەتییەکانی پێوەندیدار بە 

ژیانی خەڵکەوە.
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دواهەناسە شەڕی دێوەزمەی داعشی کرد و بۆ 
دونیای نوێ مۆمی هیوا بوو لە رەشاییەکانی 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــەاڵم دوایی کە 
داعش کۆتایی پێهات، تورکیا هێرشــی کردە 
سەری و لە گەمارۆی هەموو هێزە پاوەنخواز 
و فاشیســتییەکاندا عەفریــن داگیرکرا و لە 
بێدەنگی و بێ هەڵوێســتی هەمــوو دونیادا 
خەســار و ماڵوێرانییەکــەی بۆ کوردســتان 
مایەوە. بۆیە ئەبێ ئەو بزاڤە مەعریفییە پشت 
ئەســتوور بە هێزی چەکداریی نیشــتمانی 

بکرێ.
ئەبــێ کۆمەڵگای مەدەنی کوردســتان و 
ئاگایان  کوردســتانییەکان،  سیاسییە  حیزبە 
لەوە بێت کە عەقڵیەتی فاشیستی لە رێگەی 
دابەزاندنــی کەیســی ژینــا و رووداوەکانی 
دواتــری بۆ مەســەلەی حیجاب، کێشــەی 
نەتەوەیی نەخاتە پشــت گــوێ، و کوردیش 
بــە ڕۆحێکــی کوردســتانییەوە نابێ کاڵوی 
وشــە و دەستەواژەی بریقەداری دیموکراسی 
و سۆســیالیزم و ئێرانیــی فەرهەنگی بچێتە 
ئێرانی،  ئۆپۆزیســێۆنی  بــەرەی  ســەڕیەوە. 
بەرەیەکــی لێکپچــڕاو و پارچــە پارچەیە تا 
ئەو ڕادەیەی کە کەســایەتییەکی ناپوختەی 
وەک رەزا پەهلەوییــان کردۆتــە پێشــەنگ 
بۆ ئەوەی بەســتێنی کۆمەڵگا و بەشــێک لە 
هێــزەکان لە پێنــاو پاراســتنی تەمامیەتی 
ئەرزیــدا لــە دەوری کۆببنــەوە. ئەوەیە لەم 
دۆخــەدا یەکیەتی و یەکڕیــزی کۆمەڵگای 
بەرەیەکی  نوێنەرایەتیــی  بــە  کوردســتان 
دیپلۆماتی کوردســتانیەوە باش ئەتوانێ زاڵتر 
بێت و وەک چۆن لە هەڵگیرســانی شۆڕشدا 
پێشــەنگ بوو لە رەهەندی دیپلۆماتیکیشەوە 
ئەگەر نەبووە پێشــکۆ، بە هیچ شــێوەیەک 
پاشــکۆیی قەبووڵ نەکات و  دیموکراســی 
و فیدرالیــزم وەک ئەڵتەرناتیڤێکــی بەهێز 
پێداگری لەسەر بکرێ و لەم پێناوەشدا، کورد 
ئەبێ پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی تری ئێرانی 
وەک تورک و عــەرەب و بەلووچ هانبدات تا 

لە ســەر هەمان ئەڵتەرناتیڤ ســاغ ببنەوە و 
بێنــە مەیدان تا دوایی بە شۆڕشــی پەراوێز، 
ناوەند و چەقخــوازان ناچار بکەن کە هەمان 

ئەڵتەرناتیڤ قبووڵ بکەن
لــە ئەنجامــدا ســەرەڕای بگۆڕ)متغیر(
ە ناوچەیــی و جیهانییــەکان کــە بێگومان 
کاریگەریــی خۆیــان هەیــە، کۆریــدۆری 
تێپەڕبوون لە دیکتاتۆریی ئیســالمی ئێرانی 
بــەرەو دیمۆکراســی ئەگەر بە ناو شــەڕی 
دەســتەویەخە و خۆێندا تێپــەڕ نەبێت، ئەوا 
لــە ئەنجامدا هــەر  پێکهاتەیەکی نەتەوەیی 
لەئێراندا پشتئەســتوور بەو هێزە چەکدارییە 
نەبێــت لە دانووســانی دیپلۆماتیکدا، هیچی 
بــۆ ناســەلمێندرێت بگرە هەر گوێشــی بۆ 

نەگریرێت.
ئێرانــی دیمۆکراتیــک و فیــدرال ئــەو 
ئەڵتەرناتیڤەیە کە بەشێکی بەرچاو لە حیزبە 
سیاسیەکانی رۆژهەاڵت لەســەری تەبان، و 
مێژوویەکــی دوور و درێژی لەپشــتەوەیە، و 
کۆماری ئیســالمی ئۆپۆزیســیۆنی فاشیستی 
و پاوەنخوازیــش بــاش ئەزانــن کــە تەنیا 
ئەڵتەرناتیــڤ لــە کوردســتاندایە، و تەنیــا 
دیسکورســی رەکەبەری دیسکورسی ئێرانی 
فارســی دیسکورسی کوردســتانە. هەر بۆیە 
بەردەوام لە پەرەســەندنی ئەم دیسکورســە 
بــۆ باقی شــوێنەکانی ئێران ترســیان هەیە 
و مووشــەکباران و بوردومانــی کەمپەکانی 
حیزبەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە 
باشــووری کوردســتان و هاوکات هاودەنگی 
میدیــای  ناڕاســتەوخۆی  هاوئاهەنگیــی  و 
ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانــی لەگەڵ ئــەم کارەی 
کۆماری ئیسالمی و هەموو فرتوفێڵەکانی تر، 
نیشانەن بۆ ئەوەی کوردستان دیسکورسێکی 
تۆکمــە و بەهێزی هەیە، کە بــەم هەواڵنە 
دەیانهەوێ بە بیانووی تەجزیەتەلەبی خەڵکی 
ئێران بترســێنن و کەلێــن بخەنە نێوان ئەو 
هاوئاهەنگی و هاودەنگییەی کۆی جوغرافیای 

راپەڕیوی ئێران دژ بە کۆماری ئیسالمی.

ئــەو داگیــرکاری  ســەرەڕای هەمــوو 
دەرەنجامــی  کــە  چەقبەســتووییانەی  و 
چەقخوازی سیاســی، نەتەوەیی، کولتووری، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتــی و تەنانەت جێندەری 
بوو، بۆ یەکەمجارە کــە رووداوێک لە ئێراندا 
دەقەومێ کە واقیعی کۆمەاڵیەتی و سیاســی 
و کولتووریی کورد وەک خۆی و لە شێوازی 
کۆمەڵگایەکی جیــاوازدا دەردەخات، ئەویش 
خاوەنداریــی کوردســتان بــوو لــە ژینای 
خــۆی، خاوەندارێتییەکی تایبــەت کە بووە 
سەرچەشــنێک بۆ باقی پێکهاتەکانی ئێران و 

بەتایبەت تاران و شارە گەورەکانی تر.
دەبێ لەبیرمان بێت سەرەڕای رەهەندی 
چەوســێنەریی کۆمەڵگای کوردی لە بواری 
جێنــدەری و مافــی ژنانــدا، بۆمــان زیاتر 
دەرکــەوت کــە کۆمەڵگای ئێمــه بەهەموو  
نوقســانەکانی لەو بوارەدا لــە هەموو گەالنی 
ئێران باشتر و پێشــکەوتووتر و چاوکراوەترە. 
ئەوەش بەرهەمی شــوعوورێکی سیاســی و 
مەدەنیە کە النیکەم لەم سااڵنەدا دەرکەوتووە 

و بووەتە رۆژەڤی هەموو جیهان.
بــە  بــوو  کوردســتان  ســەرهەڵدانی 
تر  ســەرهەڵدانەکانی  هەموو  سەرچەشــنی 
بــە تایبەت لە پێتەختی ئێرانــدا. و ئەمەش 
کاریگەریــی پەراوێــزە لــە ســەر ناوەند و 
پەراوێزەکانی تر، کە لــە دونیای ئەمڕۆدا بە 
مۆدێلی گەشــەی جێگرەوە )توســعە بدیل( 
ناســراوە وئــەم کاریگەرییەش بــۆ هێزێکی 
مەعنایــی و مەعریفی و مەدەنی دەگەڕێتەوە 
کــە لە دڵی کولتــووری کوردســتاندا هەیە 
و بــەردەوام لەگەشــەکردندایە، کــە جگە 
لــە ســەردەمی کۆمــاری ئیســالمی و لە 
ژێرکاریگەریــی ئیســالمێکی شــەریعەتی و 
فیقهــی ئەو رێژیمەدا حیجاب تێیدا کێشــە 

نەبووە.
لە درێژە رووداوەکاندا، دەرکردنی بڕیاری 
مانگرتنــی گشــتیی رۆژهەاڵت لــە الیەن 
ناوەندی هاوکاریی حیزبە کوردستانییەکانەوە 

خاڵێکی یەکجــار بەهێز بــوو و ئەوەش کە 
دواتــر مەکتــەب قورعان کە لــە دەرەوەی 
رێککەوتنی ئەو ناوەندەوە بوو، دەنگی خستە 
پاڵ دەنگی ناوەندی هاوکاری حەماســەکەی 
بەهێزتر کرد. بە شــێوەیەک کــە لە یەکەم 
هەنگاودا کۆمەڵگای کوردســتانی رۆژهەاڵت 
خاوەندارییەکی شۆڕشگێڕانەی لە کەیسی ژینا 
کرد، و پاشان هاودەنگی حیزبە کوردییەکان 
لە دەرەوە و ناوەوە بــۆ راگەیاندنی مانگرتنی 
گشــتی و لە کۆتاییدا بەهاناوەچوونی خەڵک 
بۆ ئەو بڕیــارە و ســەرکەوتنێکی تر بوو کە 
لــە پاش مەرگی ژینا ســرنجی هەموو ئێران 
و تەنانەت جیهانیشــی بۆ الی خۆی راکێشا. 
ئەمــەش خاڵێکی گرنگی ترە کە بەشــێکی 
کوردستانییەکان  حیزبە  یەکگرتوویی  پشکی 
بوو. یەکگرتوویی و هاودەنگی کێشی کوردی 
زیاتر کــرد و خەڵکی کوردســتان و حیزبە 
کوردستانییەکان ئەبێ ئەمە بگوازنەوە و نابێ 
لێی غافڵ بن و لێرە بەدوابە دەنگێکی بەرزتر 
و بڕوابەخۆبوونێکــی زیاترەوە لە دانیشــتنە 
سیاســی و دیپلۆماتیکەنــدا دەرکەون. ئەمە 
هێــزی سیاســی و کولتووری  سیاســیی و 
مەدەنیــی کــوردە و دەبێ ببێتــە هەوێنی 
پێکهێنانی بەرەیەکی نیشتمانیی هاوبەش لە 
الیــەن حیزبەکانی ناوەندی هاوکاریی و هەر 
حیزبێکی تر کە ئیستراتیژییەکی سەربەخۆ و 
راستەوخۆی هەیە بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان.

واقیعی کوردســتان هەرچییەک بێت لە 
گەمارۆی فاشــیزمی نەتەوەکانــی تر و وانە 
چــەوت و توندەکانی ئێرانــی فەرهەنگی و  
فیندەمێنتالیزمی ئایینی و چەپی پاتریمۆنیالی 
ناوەندخواز دایە، هەربۆیە ئەو دیسکۆرســەی 
کوردســتان هەرچەنــد تۆکمــە و تــەواو و 
پێشکەوتووش بێت، تەنیا یەک شت دەتوانێ 
گەرەنتی مانەوە و ســەقامگیربوونی بکات لە 
ئەرزی واقیعدا، ئەویش هێــزی چەکدارییە. 
رۆژهەاڵتی کوردستان نابێ ئەزموونی رۆژاوای 
کوردســتان دووپاتە بکاتــەوە، وەک چۆن تا 
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