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Σο 1937, ο πατζρασ μου προςφζρκθκε εκελοντικά να πολεμιςει ςτισ Διεκνείσ Σαξιαρχίεσ 

για τθν υπεράςπιςθ τθσ Ιςπανικισ Δθμοκρατίασ. Ζνα επίδοξο φαςιςτικό πραξικόπθμα είχε 

διακοπεί προςωρινά από μια εξζγερςθ εργατϊν, κακοδθγοφμενθ από αναρχικοφσ και 

ςοςιαλιςτζσ, και ςε μεγάλο τμιμα τθσ Ιςπανίασ μια πραγματικι κοινωνικι επανάςταςθ 

ακολοφκθςε, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα ολόκλθρεσ πόλεισ να περάςουν κάτω από 

αμεςοδθμοκρατικι διαχείριςθ, βιομθχανίεσ υπό τον ζλεγχο των εργαηομζνων, και τθ 

ριηοςπαςτικι ενδυνάμωςθ των γυναικϊν. 

Οι Ιςπανοί επαναςτάτεσ ιλπιηαν να δθμιουργιςουν ζνα όραμα για μια ελεφκερθ κοινωνία, 

που όλοσ ο κόςμοσ κα μποροφςε να ακολουκιςει. Αντ ‘αυτοφ, παγκόςμιεσ δυνάμεισ 

προτίμθςαν μια πολιτικι «μθ παρζμβαςθσ» και διατιρθςαν ζναν αυςτθρό αποκλειςμό ςτθ 

δθμοκρατία, ακόμα αφότου ο Χίτλερ και τον Μουςολίνι (που δικεν είχαν υπζγραψει 

ςυμφωνία) άρχιςαν να ςτζλνουν ςτρατεφματα με ςτόχο να ενιςχφςουν τθ φαςιςτικι 

πλευρά. Σο αποτζλεςμα ιταν ζνασ χρόνιοσ εμφφλιοσ πόλεμοσ, που ζλθξε με τθν καταςτολι 

τθσ επανάςταςθσ και μερικζσ από τισ πιο αιματθρζσ ςφαγζσ ενόσ αιματθροφ αιϊνα. 

Ποτζ ςτθ ηωι μου δεν ςκζφτθκα ότι το ίδιο πράγμα κα μποροφςε ξανά να ςυμβεί. 

Προφανϊσ, δεν υπάρχει ιςτορικό γεγονόσ που ςυμβαίνει ποτζ πραγματικά δφο φορζσ. 

Τπάρχουν χιλιάδεσ διαφορζσ μεταξφ του τι ςυνζβθ ςτθν Ιςπανία το 1936 και του τι 

ςυμβαίνει ςτθ Ροηάβα, τισ τρεισ ευρζωσ Κουρδικζσ επαρχίεσ τθσ βόρειασ υρίασ, ςιμερα. 

Αλλά μερικζσ από τισ ομοιότθτεσ είναι τόςο εντυπωςιακζσ και τόςο κλιβερζσ, που κεωρϊ 

ότι είναι υποχρζωςι μου – όντασ κάποιοσ που μεγάλωςε ςε μια οικογζνεια τθσ οποίασ οι 

πολιτικζσ πεποικιςεισ ποικιλοτρόπωσ κακορίςτθκαν από τθν ιςπανικι επανάςταςθ – να πω 

ότι δεν μποροφμε να επιτρζψουμε το ίδιο τζλοσ και πάλι. 
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Θ αυτόνομθ περιοχι τθσ Ροηάβα, όπωσ υπάρχει ςιμερα, είναι ζνα από τα λίγα φωτεινά 

ςθμεία - εν τοφτοισ ζνα πολφ φωτεινό - που αναδφεται από τθν τραγωδία τθσ ςυριακισ 

επανάςταςθσ. Ζχοντασ εκδιϊξει πράκτορεσ του κακεςτϊτοσ Άςαντ το 2011, και παρά τθν 

εχκρότθτα από ςχεδόν όλουσ τουσ γείτονζσ τθσ, θ Ροηάβα ζχει όχι μόνο διατθριςει τθν 

ανεξαρτθςία τθσ, αλλά αποτελεί ζνα αξιόλογο δθμοκρατικό πείραμα. Λαϊκζσ ςυνελεφςεισ 

ζχουν δθμιουργθκεί, ωσ το απόλυτο όργανο λιψθσ αποφάςεων, ςυμβοφλια ζχουν επιλεγεί 

με προςεκτικι εκνοτικι ιςορροπία (ςε κάκε διμο, για παράδειγμα, τα τρία κορυφαία 

ςτελζχθ πρζπει να περιλαμβάνουν ζναν Κοφρδο, ζναν Άραβα και ζναν Αςςφριο ι Αρμζνιο 

Χριςτιανό, και τουλάχιςτον το ζνα από τα τρία άτομα πρζπει να είναι μια γυναίκα), 

υπάρχουν ςυμβοφλια γυναικϊν και νεολαίασ, και, ςε μια αξιοςθμείωτθ αντιχθςθ τθσ 

ζνοπλθσ Mujeres Libres (Ελεφκερεσ Γυναίκεσ) τθσ Ιςπανίασ, ζνασ φεμινιςτικόσ ςτρατόσ, θ 

πολιτοφυλακι του “YJA Star” - “Ζνωςθ των Ελεφκερων Γυναικϊν“ (το αςτζρι εδϊ 

αναφζρεται ςτθν αρχαία κεά τθσ Μεςοποταμίασ, τθν Ιςτάρ), ζχει αναλάβει ζνα μεγάλο 

ποςοςτό πολεμικϊν επιχειριςεων εναντίον των δυνάμεων του Ιςλαμικοφ Κράτουσ. 

Πϊσ μπορεί κάτι τζτοιο να ςυμβαίνει και να εξακολουκεί να αγνοείται ςχεδόν εξ ολοκλιρου 

από τθ διεκνι κοινότθτα, ακόμθ, και ςε μεγάλο βακμό, από τθ Διεκνι Αριςτερά; Κυρίωσ, 

φαίνεται ότι, επειδι το επαναςτατικό κόμμα τθσ Ροηάβα, το PYD, εργάηεται ςυμμαχικά με 

το Σουρκικό Κόμμα των Κοφρδων Εργατϊν (PKK), ζνα μαρξιςτικό αντάρτικο κίνθμα που ζχει 

από τθ δεκαετία του 1970 εμπλακεί ςε μακροχρόνιο πόλεμο εναντίον του τουρκικοφ 

κράτουσ. Σο ΝΑΣΟ, οι ΘΠΑ και θ ΕΕ επιςιμωσ το κατζταξαν ςτισ «τρομοκρατικζσ» 

οργανϊςεισ. Εν τω μεταξφ, οι αριςτεροί ςε μεγάλο βακμό το διαγράφουν κεωρϊντασ το 

ςταλινικό. 

Αλλά, ςτθν πραγματικότθτα, το ίδιο το PKK δεν ζχει πλζον καμία ςχζςθ με το παλιό, πάνω-

κάτω λενινιςτικό κόμμα, που ιταν κάποτε. Θ δικι του εςωτερικι εξζλιξθ κακϊσ και θ 

κεωρθτικι μεταςτροφι του δικοφ του ιδρυτι, AμπουλάχΟτςαλάν, που ζλαβε χϊρα ενϊ ο 

ίδιοσ βρίςκεται φυλακιςμζνοσ ςε ζνα τουρκικό νθςί από το 1999, είχε ωσ αποτζλεςμα να 

αλλάξει εντελϊσ τουσ ςτόχουσ και τθν τακτικι του. 

Σο PKK ζχει δθλϊςει ότι δεν επιδιϊκει πια να δθμιουργιςει ζνα κουρδικό κράτοσ.              

Αντ’ αυτοφ, εμπνευςμζνο εν μζρει από το όραμα τθσ κοινωνικισ οικολογίασ του αναρχικοφ 

Μάρεϊ Μποφκτςιν, ζχει υιοκετιςει το όραμα του «ελευκεριακοφ κοινοτιςμοφ», καλϊντασ 

τουσ Κοφρδουσ να δθμιουργιςουν ελεφκερεσ αυτοδιοικοφμενεσ κοινότθτεσ με βάςθ τισ 

αρχζσ τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ, οι οποίεσ *κοινότθτεσ+ κα ζρκουν κοντά θ μία με τθν άλλθ 

ξεπερνϊντασ τα εκνικά ςφνορα, για τα οποία υπάρχει θ πίςτθ ότι με τθν πάροδο του 

χρόνου κα χάςουν όλο και περιςςότερο το νόθμά τουσ. Ζτςι λοιπόν, πρότεινε τον κουρδικό 

αγϊνα ο οποίοσ κα μποροφςε να αποτελζςει πρότυπο για ζνα παγκόςμιο κίνθμα προσ τθν 

πραγματικι δθμοκρατία, τθ ςυνεργατικι οικονομία, και τθ ςταδιακι διάλυςθ του 

γραφειοκρατικοφ κράτουσ-ζκνουσ. 

Από το 2005 το ΡΚΚ, εμπνευςμζνο από τθ ςτρατθγικι των ανταρτϊν Ηαπατίςτασ ςτθν 

Σςιάπασ, κιρυξε μονομερι κατάπαυςθ του πυρόσ με το τουρκικό κράτοσ και άρχιςε να 

επικεντρϊνει τισ προςπάκειζσ του ςτθν ανάπτυξθ δθμοκρατικϊν δομϊν ςτισ περιοχζσ που 

ιδθ ελζγχει. Οριςμζνοι αμφιςβθτοφν πόςο ςοβαρά όλα αυτά είναι πραγματικά. αφϊσ, 

αυταρχικά ςτοιχεία παραμζνουν. Αλλά το τι ςυνζβθ ςτθ Ροηάβα, όπου θ υριακι 



επανάςταςθ ζδωςε ςτουσ Κοφρδουσ ριηοςπάςτεσ τθν ευκαιρία για διεξαγωγι τζτοιων 

πειραμάτων ςε ζνα μεγάλο και ςυναφι ζδαφοσ, αποτελεί κάτι πολφ περιςςότερο από 

προςπάκεια επίδειξθσ. υμβοφλια, ςυνελεφςεισ και λαϊκζσ πολιτοφυλακζσ ζχουν 

ςχθματιςτεί, το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ ζχει μετατραπεί ςε εργατικι διαχείριςθ 

ςυνεταιριςμϊν - και όλα αυτά παρά τισ ςυνεχείσ επικζςεισ των ακροδεξιϊν δυνάμεων τθσ 

ISIS. Σα αποτελζςματα ανταποκρίνονται ςτον οριςμό μιασ κοινωνικισ επανάςταςθσ. τθ 

Μζςθ Ανατολι, τουλάχιςτον, αυτζσ οι προςπάκειεσ ζχουν παρατθρθκεί: ιδιαίτερα αφότου 

οι δυνάμεισ του PKK και τθσ Ροηάβα παρενζβθςαν πολεμϊντασ νικθφόρα ςτο δρόμο τουσ 

μζςω του εδάφουσ τθσ ISIS ςτο Ιράκ για να ςϊςουν χιλιάδεσ Γεηίντι πρόςφυγεσ που είχαν 

εγκλωβιςτεί ςτο όροσ ινχάρ αφότου οι τοπικοί πεςμεργκά εγκατζλειψαν το πεδίο. Αυτζσ οι 

ενζργειεσ ευρζωσ γιορτάηονταν ςτθν περιοχι, αλλά και αξιοςθμείωτα ζχουν περάςει 

ςχεδόν απαρατιρθτεσ από τον Ευρωπαϊκό ι το Βορειο-Aμερικανικό Σφπο. 

Σϊρα θ ISIS ζχει επιςτρζψει, με ςειρζσ από Αμερικανικισ καταςκευισ άρματα μάχθσ και 

βαρφ πυροβολικό που λαμβάνει από τισ ιρακινζσ δυνάμεισ, για να πάρει εκδίκθςθ ενάντια 

ςε πολλζσ από αυτζσ τισ ίδιεσ επαναςτατικζσ πολιτοφυλακζσ ςτο Κομπάνι, δθλϊνοντασ τθν 

πρόκεςι τθσ να ςφαγιάςει και να υποδουλϊςει - ναι, κυριολεκτικά να υποδουλϊςει - το 

ςφνολο του άμαχου πλθκυςμοφ. Εν τω μεταξφ, ο τουρκικόσ ςτρατόσ βρίςκεται ςτα ςφνορα 

εμποδίηοντασ ενιςχφςεισ ι πυρομαχικά να φτάςουν ςτουσ υπεραςπιςτζσ, και τα αεροπλάνα 

των ΘΠΑ βουίηουν από ψθλά, πραγματοποιϊντασ περιςταςιακά, ςυμβολικά, πολφ μικρά 

χτυπιματα - προφανϊσ, μόνο και μόνο για να είναι ςε κζςθ να πουν ότι ςαν μια ομάδα που 

ιςχυρίηεται πωσ είναι ςε πόλεμο με αυτοφσ που προςπακοφν να ςυντρίψουν τουσ 

υπεραςπιςτζσ ενόσ μεγάλου δθμοκρατικοφ πειράματοσ ςτον κόςμου, δεν ζμειναν 

απολφτωσ απακείσ. 

Αν ςιμερα υφίςταται κάτι παράλλθλο με τουσ επιφανειακά κατανυκτικοφσ δολοφονικοφσ 

Φαλαγγίτεσ του Φράνκο, τί άλλο κα μποροφςε να είναι εκτόσ από τθν ISIS; Αν υπάρχει ζνασ 

παραλλθλιςμόσ με τθν Mujeres Libres τθσ Ιςπανίασ, ποιόσ άλλοσ κα μποροφςε να είναι, 

πζρα από τισ καρραλζεσ γυναίκεσ που υπεραςπίηονται τα οδοφράγματα ςτο Κομπάνι; 

Πρόκειται ο κόςμοσ - και αυτι τθ φορά πιο ςκανδαλωδϊσ από όλα, θ διεκνισ αριςτερά - 

πραγματικά να καταςτεί ςυνζνοχοσ αφινοντασ τθν ιςτορία να επαναλθφκεί; 

Μετάφραση Μ.Θεοδοσιάδης για το eagainst.com 

Πηγή: Guardian 

 

http://eagainst.com/articles/author/Kanonikos/
http://eagainst.com/articles/why-is-the-world-ignoring-the-revolutionary-kurds-in-syria/
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/08/why-world-ignoring-revolutionary-kurds-syria-isis

