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Mahsa Aminik Irango Errepublika 
Islamikoak bereziki zigortzen dituen 
bi komunitateak gorpuzten zituen: 
emakumea eta kurdua zen. Faktore 
horrek badu pisua gertatu den eta 
gertatzen ari den guztian, ezta?
Mahsa ez da Irango Errepublika Islami-
koaren lehen biktima, ezta azkena ere; 
protestak hasi zirenetik beste emakume 
asko hil dituzte. Mahsa, baina, emakumea 
izateaz gain komunitate kurduaren parte 
zen. Eta gertatzen da agintaldian darama-
tzan 40 urteotan Irango Errepublika Is-
lamikoak ez duela lortu komunitate kur-
duan ezarri nahi zuena guztiz ezartzea. 
Besteak beste, kurdua gizarte politizatua 
delako, emakumeen mugimendu sendoa 
eta antolatua duelako, islamak okupatzea 
lortu ez duen kultura aberatsa duelako. 
Horregatik, Poliziaren patruilek ezin izan 
dute Teheran edo Shiraz bezalako hiri 
handietan erabilitako indarkeria bera 

aplikatu Rojhilat-eko [Ekialdeko Kurdis-
tan, Irango estatuaren mugetan] hirietan. 
Eta Mahsaren hilketaren berri jakin ze-
nean, albisteak eztanda eragin zuen ko-
munitate kurduan; haserrea, sumindura, 
amorrua eragin zituen.

Mahsaren familiak zerikusi handia 
dauka gertatzen ari den guztiarekin. 
Irango familia askok ez dute beren se-
nidearen hilketa salatzen beldurraga-
tik, batez ere seme-alaba gehiago hil ez 
diezazkieten. Gazte asko exekutatzen 
dituzte, emakume asko hiltzen dituzte, 
baina gertakizun horiek ez dira argitara 
ematen. Baina Mahsaren nebak, amak eta 
aitak publiko egin dute gertakaria, tele-
bistan agertu dira, eta argi adierazi dute 
ez dutela onartzen estatuaren bertsioa. 
Gobernuak dio Mahsa bihotzekoak jota 
hil zela, baina medikuek ez zioten gauza 
bera. Nebak arreba ikusi ahal izan zuen, 
eta haren gorputzean ubeldurak antze-

man zituen, atxilo egondako bi orduetan 
jasotako indarkeriak eraginak. Familiak 
erabaki du ez isiltzea, eta ahotsa altxa-
tzean herriak, Iran guztiak, babestu egin 
ditu. Hau gakoa da istorio guzti honetan.

Aminiren hilketak altxarazi ditu 
herritarrak. Halere, urak gainezka 
egiteko falta zen tanta izan dela dio 
hainbatek. Aminiren heriotzagatik 
suminduraz harago, zer dago?
Jendea zeharo suminduta dago Mah-
saren hilketagatik, baina egia da urak 
gainezka egiteko falta zen tanta izan 
dela. Nazio, etnia eta erlijio mosaikoa da 
Iran, baina Irango Errepublika Islami-
koa herri asko –kurdua, azaria, balutxea, 
arabea, gilakia…– okupatzen eta kolo-
nizatzen dituen nazio-estatua da. Hor-
tik sortzen diren gatazkak daude alde 
batetik, herriek beren autonomiagatik 
borroka egiten dutelako. Baina horrez 

Teheranen barrena zioala atxilotu zuen Polizia 
Moralak, irailaren 14an, 22 urteko Mahsa Amini. 
Jatorriz Rojhilatekoa [Ekialdeko Kurdistan], fami-
liarekin joana zen hirira egun batzuk pasatzera. 
Hijaba egoki jantzita ez eramatea egotzirik, ko-
misariara eraman zuten, “berreziketa” gauzatze-
ra. Ile-xerka bat zeraman zapitik kanpora, hori 
gaztearen delitua. Atxiloketaren egun berean 
ospitaleratu zuten koma egoeran, eta irailaren 
16an hil zen. Irango autoritatearen arabera, 
bihotzekoak jo zion; senideek, aldiz, argi dute 

torturen ondorioz hil dela. Iritzi bera nagusitu 
da jendartearen zati handi batean, eta suminak 
protestan altxarazi ditu hainbat herritar. “Esan 
dezaket Irango Errepublika Islamikoa indarrean 
denetik jazo diren protesta handienak direla”, 
adierazi digu Maryam Fathi kurduak irailaren 
30ean. Ordutik protestek ez dute izan etenik, eta 
hedatuz joan dira bai Iranen bai Irandik kanpo. 
Egoerari buruz gehiago eta lehen eskutik jakite-
ko bildu gara Fathirekin, Bilbon bizi den Rojhila-
teko errefuxiatuarekin.
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gain, auzi ekonomikoa ere hor dago. 
Irango gizartearen geroz eta zati handia-
goa bizi da pobrezia-mailaren azpitik, 
klase desoreka ikaragarria dago, gehien-
goak zailtasunak ditu duin bizitzeko, 
eta horrek ere sortzen ditu gatazkak. 
[2015eko Akordu Nuklearra haustea-
gatik] Mendebaldeak jarritako zigor-
ekonomikoak ez dira arazo ekonomiko 
horien eragile bakarra, estatuaren poli-
tikek eta ustelkeriak eraginak dira baita 
ere. Horrez gainera, Irango Errepublika 
Islamikoaren agintaldiko 40 urteetan 
emakumeen borrokak ez du etenik izan, 
mentalitate eta ideologia ultra-erlijioz-
koa duen estatu autoritarioa eta teo-
kratikoa izateaz gain, erabat patriarkala 
baita. Irango konstituzioa irakurriz gero 
senti daiteke gobernatzen duten gizon-
emakumeen gorrotoa, genero maskuli-
noa gorpuzten ez duen ororenganakoa. 
Gorroto horretan hezten ari dira umeak, 

eskoletan heziketa zeharo matxista eta 
sexista ari baitira ematen.

Horrekin guztiarekin esan nahi du-
dana da Irango Estatuak ez duela aurre-
rapausorik eman, ez da herrien eta he-
rrialdeen demokratizaziorantz egindako 
mundu mailako aurrerakuntzekin batera 
joan. Are, geroz eta atzerago ari da ge-

ratzen zentzu horretan, geroz eta isola-
tuago. Jendeak ezin du gehiago egoera 
horrekin. Ez daukate deus galtzeko, ho-
rregatik atera dira kalera. Datuen arabae-
ra, exekuzio gehien egiten dituen mundu-
ko herrialdea da Iran, baina horrela ere 
ez du lortu beldurraren kultura errotzea, 
hori baita darabilen indarkeriarekin lor-
tu nahi duena. Jendea protestan atera da 
kalera, eta poliziek tirokatzen badute ere 
hortxe mantentzen dira, hain baitaude 
sumindurik. Herrialdea kartzela bilakatu 
da, eta jendeak dio galtzekorik ez duela. 
Aske izanen dira edo hilen dira. Hori da 
Irango azken altxamendu hauetan arnas 
daitekeena.

Kurdistango emakumeen “Jin, 
Jiyan, Azadi!” leloa nagusitu omen 
da protestetan. Sinbolikoki bada 
esanguratsua, ezta? 
Gobernuak Mahsaren hilotza oharkabean 
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lurperatzeko asmoa zeukan, goizaldean. 
Baina jendeak horren berri izan zuen, 
eta giza-ezkutua egin zuten lurperatzea 
gauez egitea eragozteko. Biharamunean, 
Mahsaren hiletan emakume kurduek be-
loa erantzi zuten “Jin, jiyan, azadi!” oihu 
artean; “emakumea, bizitza, askatasuna” 
esan nahi du kurdueraz, eta emakume 
kurduak aspalditik errepikatzen ari diren 
esaldia da. Aldarri hori aireratu dute Kur-
distango mendietan, Rojavako iraultzan, 
ISISen aurkako borrokan, turkiar estatu 
faxistaren aurkako borrokan… lelo hori 
bizitzaren, militantziaren, manifestua 
baita beraientzat. Mahsaren hiletako une 
hori bideoz jaso zen, eta bideoa hedatu 
ahala, “Jin, jiyan, azadi!” leloa joan zen 
nagusitzen Teherango eta gainontzeko 
hiri eta herrietako protestetan.

Rojavako gertakizunak mugarria izan 
ziren Ekialde Ertainean. ISISen aurrean 
defentsa egin zuten emakume ausart ho-
riek, konfederalismo demokratikoaren 
proiektuaren abanguardia izateko gai 
izan diren emakume horiek, lortu dute 
jendeak konfederalismo demokratikoa 
alternatiba gisa ikustea. Propaganda asko 
dago beren aurka, gobernuen eta zenbait 
alderdi nazionalisten partetik; horiek 
nahi dituzte nazio-estatu gehiago, ez dute 
batasuna nahi. Kontrara, konfederalismo 
demokratikoak norbanakoei, komunita-
teei eta herriei autodeterminazio esku-
bidea ematen dien hein berean, batasuna 
ere eskaintzen die. Hori da proposamena. 
Izan ere, identitate askotarikoak ditu-
gu, bizpahiru etnia biltzen dituzten he-
rriak eta hiriak ditugu. Errealitate horri 
erantzuten dion proiektuak dira beha-
rrezkoak. Rojavan egin den prozesuak 
praktikara eraman du konfederalismo 
demokratikoaren proposamena, eta ho-
rrek eragina izan du. Irango emakumeek 
erreparatu diote han egin denari, eta Ro-
javako iraultzatik hainbat hizketaldi, bil-
kura eta topaketa egin dituzte. Ondorioz, 
Iranen ere badaude martxan konfedera-
zio demokratikoa sortzeko proiektuak. 
Eta horrek zerikusia du Iran guztian “Jin, 
jiyan, azadi!” oihukatzearekin. Emaku-
meen borrokak Ekialde Ertainean lore 
bat erein izan balu bezala da. Mezua hela-
razi da, eta esperantza moduan jasoa izan 
da. “Jin, jiyan, azadi!” oihukatzen dutenek 
badakite nondik datorren.

Beraz, kurduen borroka eragina 
izaten ari da Kurdistandik harago?
Hiru hitz horiek magikoak dira! Kurduok 
emakumeen auzia zentraltzat dugu. Jen-
dartearen esklabotza emakumeen es-

klabotzarekin hasi zen, hori da guk pen-
tsatzen duguna. Hargatik, zera diogu: 
emakumeak aske ez diren artean, ez Kur-
distan ez ezein herri ez da aske izango. 
Zeren emakume gisa ez banaiz aske, zer 
zentzu dauka esateak nire herria askea 
dela? Generoagatik, orientazio sexualaga-
tik, ez banaiz eskubide osoko pertsona, ez 
da egonen bizitzarik. Baldintza horietan 
bizitzak ez baitauka zentzurik. Horrega-
tik, feminizidio bakoitza, indarkeria ma-
txista kasu bakoitza, emakume guztien 
aurkako eraso gisa ulertzen dute ema-
kume kurduek. Eta lelo horrek hori esan 
nahi du. Polita da, baita ere, gizonek ere 
leloa oihukatzea.

Leloarekin gertatzen ari denak era-
kusten digu pentsaera horrek Kurdistan-
go mugak gainditu dituela. Noski, ez da 
ausaz gertatu. Kurdistango emakumeen 
mugimenduak lana egin du hala gertatu 
zedin, batez ere 90eko hamarkadatik au-
rrera. Garai haietan, mugimenduak bira-
keta bat egin zuen: hasieran “emakume 
kurduen mugimendua” zena “Kurdistan-
go emakumeen mugimendu” bilakatu 
zuten. Hasierakoak identitate itxiari egi-
ten zion erreferentzia, eta identitate hori 
zabaldu zuten edozein emakumek ikusi 
ahal izateko bere burua mugimendu ho-
rren baitan, edozein izanik ere bere iden-
titatea –nazio, erlijio eta pentsamenduari 
dagokionez–.

Emakumeak hijab-a kentzen eta 
erretzen erakusten dituzten irudiak 
egin dira biral. Horren aurrean, 
irakurri ditut zenbait ohartarazpen, 
irudion irakurketa egokia egitearen 
garrantziaz ohartaraziz. Jopuntuan 
dagoena ez dela islama, baizik eta 
Errepublika Islamikoak sostengatzen 
duen sistema ideologikoa eta 
politikoa. Gauza bat bestearekin 
nahasteak ondorioak izan ditzake, 

islamiarrak diren eta ez diren 
manifestarien arteko polarizazioa 
kasu. Hori bultzatu nahi da?
1979an, Irango Errepublika Islamikoa 
eratzearekin batera, errepublikaren lider 
eta fundatzaile Khomeinik zera esan zuen 
jendaurreko lehen agerraldian: momentu 
honetatik aurrera, txadorra jantzi gabe 
kalera ateratzen den emakumeak 74 zi-
gorrada jasoko ditu. Gogoan dut eskolan 
hasi nintzenean nola hasi nintzen beloa 
janzten, eskolara ezin baitzara belorik 
gabe sartu. Sei urteko haurrez ari gara. 
Hori ez da hautua, ez da kultura; erre-
presioa da. Erlijiosismoa da, boterea edo-
ta zeinbait helburu lortzeko erlijioaren 
erabilera. Misoginia da, emakumeekiko 
gorrotoa. Horregatik beloa, Iranen, ema-
kumeekiko eta gizartearekiko errepre-
sioaren sinboloa da. Eta berau eranztea 
eta erretzea, aldarrikapena.

Ilea moztea izan da protestarako 
beste modu bat.
Ekialde Ertainean bada zerbait kultura-
la. ISISek yazidien eremuei eraso egin 
zienean, bizirautea lortu zuten hainbat 
emakumek beren adatsa moztu zuten, 
hildako senideen hilkutxan jartzeko. 
Amorrua eta haserrea adierazten dituen 
keinua da. Kermanshah hiri kurduan, 
Mahsaren hilketaren aurkako protes-
tetan hil zuten emakume baten kasuan 
ere, haren 13 urteko alabak bere burua-
ri moztutako ilea utzi zuen amaren hil-
kutxan. Min izugarria sentitzera iritsi 
behar da hori egiteko. Gainera, Mahsa-
ren kasuan, ileak esangura handia du; 
beloa “behar bezala” jantzita ez era-
matearren hil zuten, ile-xerlo bat bis-
tan eramateagatik. Beraz protesta gisa 
ilea mozteak zera adierazi nahi du: “Nik 
ez dut nahi ile hau, ile honengatik he-
riotza-mehatxupean baldin banago”. 
Mezu erradikala igortzen zaio gober-
nuari: “akabo, ez gaude gehiago isiltzeko 
prest”. Absurdua da beloa egoki jantzita 
ez eramateagatik inor hiltzea, kartzela-
ratzea. Absurdua da ezin erabaki izatea 
baloa jantzita ala jantzi gabe ateratzea 
kalera. Emakume batek gorputzaren gai-
nean erabakiak har ditzakeen bakarra 
emakumea bera da, eta mezu hori ari 
dira helarazten gobernuari.

Ez dirudi gobernua aldaketak 
egiteko prest dagoenik. 
Mobilizazioen bidez ikusten duzu 
aldaketa gauzatzeko aukerarik?
Iranen aldaketa egongo da. Herritarrek 
ez dute espero aldaketarik gobernuaren 

Kurdistan bere 
burua antolatzeko 
gai den era berean, 
Irango herriei lagun 

diezaieke konfederalismo 
demokratikoa eratzen”
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partetik, eta altxatu badira aldaketa be-
raiek egin nahi dutelako da. Horrek izan 
ditzake bere alde onak eta txarrak. Gerta 
daiteke herritarrak gai izatea gobernua 
indarretik kentzeko eta demokrazia 
erradikal bat ezartzeko, edo guztiz kon-
trako norabidean eman daitezke gerta-
kariak: Irango Estatuaren errepresioak 
isilarazi ditzake protestak, edo protes-
tak truke-txanpon bezala balia ditzake 
Iranek –erabiltzeko arma nuklearren 
harira Mendebaldearekin duen jokoan, 
edo Irak, Siria eta Libanon dituen ara-
zoetan…–.

Nire ustez, aldaketa egon, egongo da. 
Pentsatzen dut Irango jendea gai dela 
gobernua ordezkatzeko, baina hori bai, 
kontuz ibili beharko dira protesten hari-
ra nazioartean sor daitezkeen interese-
kin. Siriaren bide bera hartzeko arriskua 
bailegoke. Gertatzear den guztiarekin, 
protestak erabiliak izateko arriskua 
oso probablea da. Baina aldaketa, egon, 
egongo da.

Onerako zein txarrerako.
Aldaketa ez da txarrerako izango. Gerta 
daiteke nahi dugun guztia ez lortzea? 
Bai. Baina uste dut txarrerako ez dela 
izango aldaketa. Beloa “gaizki jantzi-
ta” eramateagatik feminizidioa egiten 
dute… uste dut txarrera joaterik ez da-
goela. Hori zen gerta zitekeen okerre-
na, eta gertatu da. Datorrenari norabide 

bat ematea gure gaitasunen araberakoa 
izango da. Ni atzerrian nago, haien aho-
tsa izan naiteke, baina ezin dezaket bes-
terik egin. Baina garrantzitsua da Iranen 
dagoen jendea antolatzea, gainditu ahal 
izateko bai nazioarteko interesak bai 
gobernu misogino eta ultra-erlijiosoa.

Hori Iranen. Eta Rojhilat-en? 
Aldaketarako aukerarik ikusten 
duzu?
Iranen gertatzen den gauza oro probes-
tuko du Kurdistanek. Rojavan egin du-
gun bezala, beste toki batzuetan egin 
den bezala. Kurdistan bada gai aldaketa 
bat gauzatzeko. Are, Irango herri guz-
tien artetik, soilik Kurdistanen kasuan 
baieztatu dezaket aldaketarako gaitasu-
na daukatela, bai momentuotan behin-
tzat. Zerbait gertatuz gero, autogobernu 
demokratikoa ezartzeko gai lirateke. 
Gainontzekoen kasuan, ezin ziurtatu de-
zaket ezer.

Irango Kurdistanen urteetako lana 
egin da maila politikoan, formakuntzan 
mailan. Klandestinoki, baina arian-arian 
egin da. Beti izan da herri bizia, badu ka-
leko borroken eta greben ibilbide luzea. 
Beldur gutxien ematen didan herria da 
kurdua, nahiz eta berak jasango duen 
errepresio gehien, nahiz eta bertan era-
gingo duten sarraski handiena. Baina 
badakit Kurdistanek herria antolatzeko 
gai den mugimendu politikoa duela, ba-

dakit emakumeen antolakunde autono-
moak gai direla lidergotza hartu, aban-
goardia izan, eta aldaketa gauzatzeko. 
Baina gainontzekoek arduratzen naute, 
ez baitaukate guk daukagun sortea, falta 
baitzaie Kurdistanen hain indartsu da-
goen ildo libertario eta ezkerrekoa. Ha-
lere, Kurdistan bere burua antolatzeko 
gai den era berean, Irango herriei lagun 
diezaieke konfederalismo demokratikoa 
eratzen. 

Pentsatzen dut hein handi batean 
horrek arduratzen duelako hasi dela 
Irango Gobernua gerrillari kurduek 
Iraken dituzten baseak erasotzen. 
Oker ez banabil, gutxienez hamahiru 
pertsona hil dituzte. 
Bai, hain justu horregatik ari dira bon-
bardatzen Kurdistango mendiak, Iran 
eta Iraken arteko mugakoak. Bertan 
daude Rojhilateko gerrillariak. Baina 
bonbardatu dituzten kanpamenduetan 
ez daude bakarrik lider politikoak, jende 
gehiago bizi da han, baita haurrak ere. 
Eskola bat ere bonbardatu dute. Hainbat 
pertsona zauritu eta hil dituzte honez-
kero, eta gehiengoa ez da peshmerga 
[“gudari” kurdueraz]. 

Iran bonbardatzen hastearekin bate-
ra, gauza bera egin du Turkiak, nahiz eta 
Turkiak etengabe egiten duen hori. Bai-
na probestu du egoera, mugimenduari 
norabide ezberdinetatik eraso eginez 
gero, gaitasun gehiagorekin egiten du-
zulako eraso. 

Bada galdetu ez dizudanik, eta 
adierazi nahi zenukeenik?
Inoiz baino gehiago, Irango herritarrek 
elkartasun behar dute. Kide feministen, 
anarkisten, sozialisten, ezkerreko alder-
dien… mundu hobe baten alde borroka 
egiten duen ororen elkartasuna behar 
dute. Bi bloke –bata inperialista eta bes-
tea anti-inperialista– daudelako pentsa-
molde klasikoa ez dadila izan, mesedez, 
ahotsa ez altxatzeko eta babesik ez era-
kusteko arrazoi.

Hunkitzen nauten mezu asko ari naiz 
irakurtzen Twitterren. Ezagutzen nuen 
jende askok, kalera atera aurretik, zera 
zioten: itzultzen ez baziren, mesedez 
emateko segida borrokari  [hunkituta]. 
Eta bada etxera itzuli ez denik. Behin-
tzat, hilketa horiek izan dezatela emai-
tzaren bat. Baina horretarako elkartasu-
na ezinbestekoa da, gainontzean Irango 
herria bakarrik dagoelako. Mundua be-
raiei adi dagoela badakitelako jarraitzen 
dute, hein handi batean, protestek. 

Protestak Irandik harago hedatu dira. Argazkian emakumeak Iranen Istanbulgo enbaxadaren ateetan. 
Lehen lerroan ageri denak protesta gisa moztutako mototsa du eskuetan.


