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Poznajcie jednego z komunistycznych ochotników walczac̨ych przeciwko państwu islamskiemu
w Syrii.

Syryjski Kurdystan – lub Rojava, jak nazywa go 4 mln mieszkańców tego terenu – leży na północy
Syrii, wzdłuż granicy z Turcja.̨ W 2012, Democratic Union Party (PYD), grupa połac̨zona z lewicowa ̨
bojówka ̨Partii Pracujac̨ych Kurdystanu (PKK), proklamowała autonomię Rojavy od państwa Syryj-
skiego. Od tamtej pory, zbrojne skrzydło PYD, znane jako YPG (Jednostki Obrony Ludowej) prowadzi
bezpośrednia ̨wojnę przeciwko Państwu Islamskiemu (IS). W tym samym czasie na kontrolowanym
przez siebie obszarze grupa wprowadziła to co nazywa sytemem „demokratycznego i autonomiczne-
go” rzad̨u.

13 listopada, gdy w Paryżu doszło do serii bezprecedensowych ataków terrorystycznych, Państwo
Islamskie doznawało dotkliwych kles̨k w Syrii i Iraku. Współpracujac̨ z irackimi Peszmergami, YPG
przejeł̨a kontrolę nad wieloma pozycjami IS, odcinajac̨ główne drogi zaopatrzenia do samozwańczej
stolicy IS – Raqqi.

Ostatniego lata Jacques (fałszywe imie)̨, 20-letni, francuski komunista poświec̨ił wszystko by przy-
łac̨zyć się do YPG, wziać̨ udział w rewolucji w Rojavie i pomóc pokonać IS. Nazywany przez swych
towarzyszy broni imieniem Sirat, udzielił VICE News wywiadu przeprowadzonego za liniami syryj-
skiego frontu.
Dlaczego przybyłeś do syryjskiego Kurdystanu?
Jacques : Przybyłem głównie by wziać̨ udział w rewolucji. Od nastolatka jestem marksi-

stowskim internacjonalista.̨ Byłbym hipokryta ̨ oglad̨ajac̨ z daleka to co dzieje sie ̨ w syryj-
skim Kurdystanie. Na swoich terytoriach YPG tworza ̨ struktury zgodnie z socjalistyczna ̨ i
wolnościowa ̨ ideologia,̨ w każdym oswobodzonym miejscu ustanawiajac̨ własne gminy.

Przybyłem również by pomóc Kurdom. Byli prześladowani przez wszystkie rodzaje re-
żimów, dyskryminowani przez cała ̨ historie,̨ ale sa ̨ ogromnie wytrzymali. Byli w stanie
uniknać̨ cofniec̨ia sie ̨ w średniowiecze, w przeciwieństwie do reszty prześladowanych lu-
dów i dziek̨i temuwyprzedzali swa ̨epoke.̨ Inna sprawa, że ich głównywróg, Daesh (arabski
akronim Państwa Islamskiego) jest dzisiejszym wcieleniem neofaszyzmu. Moja decyzja o
dołac̨zeniu jest wiec̨ także decyzja ̨ antyfaszystowska.̨
Jak sie ̨ z nimi skontaktowałeś?
Przez grupe ̨„Lwy Rożawy” na Facebooku.Wysłałem imprywatna ̨wiadomość. Oni zorga-

nizowalimoja ̨podróż. Niemówiłemoniej nikomu, ponieważ inni pewnie chcielibymnie od
tego odwieźć. Przez kilka miesiec̨y pracowałem by zarobić na podróż i bymieć troche ̨kasy
na utrzymanie tam, gdyby nastały cież̨sze czasy. Potem złapałem samolot do Sulaymaniy-
ah w irackim Kurdystanie, a stamtad̨ odebrali mnie już oni. Ponieważ zamkniet̨o granice ̨
mied̨zy Irakiem i Syria,̨ musiałem ubrać sie ̨ jak Peszmerg, by móc sie ̨ tu przedostać.
Czy ostrzegłeś swoja ̨ rodzine?̨
Tak i nie. To nie Twoja sprawa.
Czy możesz opisać trening, jaki przeszedłeś?
Trening trwa 2 tygodnie od momentu przyjazdu ochotnika i jest bardzo skromny. Jak

obsługiwać Kałasznikowa, trening fizyczny i podstawy strategii wojskowej. Kiedy przesze-
dłem test, było wiele innych sesji treningowych. Powód dla którego nie ucza ̨ cie dużo na
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poczat̨ku, to to, że wielu zagranicznych ochotników wymiek̨a i wraca do domu po paru
tygodniach.
jak trudne sa ̨ warunki?
Warunki życia sa ̨ekstremalnie trudne. Dodaj do tego bariere ̨kulturowa ̨ i realia wojny…

ale wielu tych co zostaja ̨ ma silna ̨ motywacje ̨ polityczna ̨ i wierzy w polityczne ambicje
syryjskiego Kurdystanu.
Kim sa ̨ ludzie z zachodu dołac̨zajac̨y do YPG?
Ci, których zobaczysz w mediach nie sa ̨ reprezentatywni: sa ̨ to żołnierze zmienieni

w „krzyżowców”(goście którzy walcza ̨ po prostu z IS – nie musza ̨ być lewicowcami) lub
nieustraszeni poszukiwacze przygód, którzy szpanuja ̨ bronia ̨ a w rzeczywistości uciekaja ̨
gdzie pieprz rośnie. Spotkałem też paru psychopatów, którzy sa ̨ po prostu żad̨ni wojny i
zabija ̨wszystko oraz wszystkich.

ich apetyt na pokazówke ̨ w mediach przyćmiewa innych ochotników, którzy stanowia ̨
wiek̨szość: ludzi którzy maja ̨polityczna ̨motywacje,̨ którzy sa ̨ tu bardziej dla Lwów Rojavy
niż dla walki z Państwem Islamskim.
Czy spotkałeś innych Francuzów?
Czterech: dwóch skurwieli z Legii Cudzoziemskiej, młodego chłopaka wyglad̨ajac̨ego na

ćpuna i „krzyżowca”. Nie interesuja ̨mnie ludzie tego typu. Powtarzam, stanowia ̨onimniej-
szość wśród bojowników. W mojej jednostce jest 4 Niemców, Włoch i Amerykanin, i to oni
sa ̨prawdziwymi Towarzyszami.Wiem że takich jest wiec̨ej, ale nie spotkałem ich osobiście.
Czy można z cała ̨ pewnościa ̨ stwierdzić, że jest to mied̨zynarodowa kampania po-

dobna do walki, jaka ̨ prowadzono podczas hiszpańskiej wojny domowej 1936-38?
W zasadzie tak. Jest pare ̨odreb̨nych jednostek które zrzeszaja ̨członkówmied̨zynarodó-

wek komunistycznych, ale to nie ta sama skala. Prawde ̨ mówiac̨, europejskie partie poli-
tyczne niemaja ̨ani odwagi ani woli do działania, pomimo eksponowania swych przekonań.
Działaja ̨we Francji, ale nie robia ̨nic dla sprawy kurdyjskiej. Być może odwracaja ̨ sie ̨ od te-
go tematu, prawdopodobnie dlatego że boja ̨ sie ̨ współpracować lub przez hipokryzje.̨ To
kanapowi rewolucjoniści. Jeśli naprawde ̨ chcieliby zobaczyć powstanie ludowe, powinni
tu przybyć i stanać̨ w pierwszym szeregu.
Jak przyjel̨i was tubylcy?
Przyjel̨i nas ciepło, życzliwie, to prawie zawstydzajac̨e. Nie moga ̨ uwierzyć, że ktokol-

wiek podróżuje tysiac̨e kilometrów by walczyć za sprawe ̨ Rojavy.
13 listopada, Amnesty International opublikowało reportaż oskarżajac̨y YPG o

zbrodnie wojenne, wliczajac̨ masowe, przymusowe przesiedlenia i równanie wiosek
z ziemia?̨ Podejrzewasz YPG o tego typu nadużycia?

Absolutnie nie. To brednie. Oni [Amnesty International] byli u nas przez dwa tygodnie
i uciekli. Wioski były niszczone tylko z powodów strategicznych. YPG ma bardzo humani-
tarne podejście do wojny. Ich celem jest oswobodzenie ludzi spod jarzma IS.

Kurdowie maja ̨ najwiek̨sze na świecie prawo by zabić każdego dżihadyste,̨ ale tego nie
robia.̨ Gdy atakuja ̨ wioske,̨ zawsze zostawiaja ̨ przeciwnikowi droge ̨ odwrotu, by uniknać̨
niepotrzebnych strat we własnych szeregach (unikaja ̨ śmiertelnej walki z wrogiem przy-
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partym do muru). Nasze siły nie ruszaja ̨ cywilów. Jedynie YPG efektywnie walczy z IS w
Syrii. Sa ̨ jedynymi którzy oferuja ̨ rewolucyjna ̨ i humanistyczna ̨ polityczna ̨ alternatywe.̨
Jak wyglad̨a życie wewnat̨rz jednostki?
Jednostka składa sie ̨wyłac̨znie z komunistów – głównie Kurdów z Syrii i Turcji. To szere-

gowa hierarchia wojskowa, bez insygniów. Gdy idziemy na patrol, dowódca idzie z przodu
na najniebezpieczniejszej pozycji, ponieważ gdy natrafimy namine,̨ on pierwszy oberwie i
to najbardziej. Gdy jest noc, jednostka sie ̨zbiera by przedyskutować co nie gra. Tomoże sie ̨
wydać niczym wielkim, ale gdy żyjesz z tymi gościami 24/7, pozwala to spuścić napiec̨ie.

Jak wyglad̨a codzienność na froncie?
Prawda jest taka że gdy jesteś na froncie to nie ma co robić przez 90% czasu. Radzenie

sobie z nuda ̨ jest uciaż̨liwe. Ale w każdej chwile dotkliwa nuda może zmienić sie ̨ w po-
ważna ̨akcje wojskowa.̨ Ponieważ wszystkie sprzymierzone jednostki sa ̨w terenie, możesz
zginać̨ w wyniku pomyłki. Raz myliśmy sie ̨ w rzece, a na drugim brzegu pojawiła sie ̨ inna
brygada. O mało co sie ̨ nawzajem nie pozabijaliśmy zanim spostrzegliśmy, że to żołnierze
sprzymierzeńcy strzegac̨y sas̨iedniej wioski.

No i sa ̨miny porozrzucane wszed̨zie, ryzyko zasadzki… jesteś cały czas zestresowany i
nie ma co robić, poza piciem herbaty i paleniem papierosów. Nie możesz pozwolić sobie
myśleć, w przeciwnym razie ześwirujesz… ale to tylko wtedy gdy nie walczysz.
To znaczy?
Około dwóch miesiec̨y temu – straciłem poczucie czasu – byliśmy na linii frontu, za-

jec̨i umacnianiem pozycji. Strzelali do nas z przeciwlotniczych rakiet i broni. Biegliśmy
najszybciej jak sie ̨da by znaleźć schronienie, a potem szybko wracaliśmy by wznosić bary-
kade.̨

Raz sped̨zaliśmy noc w budynku atakowanym bombami… był z nami młody Turek, któ-
ry w milczeniu co 2 sekundy sprawdzał zegarek. Robił tak przez 2 godziny, potem chyba
odesłali go do domu. Nie można pozwolić sobie na to by lek̨ wział̨ nad toba ̨ góre.̨
Czy brałeś udział w ostatniej ofensywie prowadzonej przez Kurdów tureckich i

syryjskich przeciwko IS?
Tak, to było bardzo mec̨zac̨e. Walczyliśmy przez trzy tygodnie. W szczytowym punkcie

ofensywy, mieliśmy rozkaz umocnienia pozycji na cmen- tarzu. Kopaliśmy okopy i wzno-
siliśmy barykady pod ostrzałem. Wyglad̨ało to jakbyśmy kopali sobie groby.

Ale sa ̨ rezultaty: pełne zwycies̨two. Odebraliśmy im miasto al-Hawl i siedem innych sa-̨
siadujac̨ych wiosek. Otworzyliśmy nowa ̨ droge ̨ do Raqqi. Goście z IS – którzy zawsze sa ̨
przedstawiani jako zdeter- minowani fanatycy, zdolni zginać̨ by bronić swojej pozycji –
uciekali jak szczury.
Słyszałeś o atakach w Paryżu?
Byłem wtedy na froncie. Kilku Towarzyszy słyszało newsy w radiu. To okropne… ale nie

martwcie sie,̨ w przeciwieństwie do tego co ludzie myśla,̨ IS naprawde ̨ dostaje w dupsko.
Jak zareagowała Twoja jednostka?
Tak jak możesz sie ̨ spodziewać, widza ̨ wszystko tak jak wcześniej. Ale wszyscy bardzo

mi współczuli. Sa ̨moimi braćmi i Towarzyszami.
Jak Ty patrzysz na te ataki?

4



Oczywiście te ataki mnie poruszaja,̨ ponieważ dzieja ̨ sie ̨ u mnie w domu. Ale tak jak po-
wiedziałem, nie przywiódł mnie tu duch nacjonalizmu. Nie jestem tu by latać z flaga ̨ „Za-
chodniej cywilizacji” , ale bywspierać Rojaviańska ̨rewolucje.̨ Te ataki sprawiaja,̨ że jeszcze
pewniej walcze ̨ o sprawe.̨
Zachodnia koalicja zapowiedziała, że wzmocnia ̨ kampanie ̨ w Syrii i Iraku. Co robi

NATO i Rosja by pomóc?
Nic. Zachodnie interwencje sa ̨ zawsze katastrofalne. Mamy 15 tyś zdecydowanych bo-

jowników YPG. Jesteśmy najlepiej zorganizowana ̨ struktura ̨ walczac̨a ̨ przeciwko ISIS. Po-
bijemy ich.
Co z nalotami?
Trzeba zrozumieć, że lotnictwo to rdzeń naszej ofensywy. Naloty ograniczaja ̨ ruchy od-

działów IS i niszcza ̨artylerie,̨ która ̨ islamiści musza ̨tam przyciag̨ać własnymi rek̨oma. Mó-
wiac̨ jez̨ykiem psychologicznym, wpływ nalotów na wroga jest ogromny. Gdy samolot nur-
kuje prosto na wroga i strzela do niego z dział automatycznych… to jakby sam diabeł scho-
dził na ziemie.̨ Raz widziałem dżihadyste ̨ zabitego przez taki samolot. Miał dziure ̨ tam
gdzie powinna być jego twarz. Jedyne co zostało to broda wokół szyi. Ale nie jestem na-
iwny. Tam gdzie interweniuja ̨ imperialiści, chca ̨ czegoś w zamian. YPG musi płacić za to
wsparcie, ale nie mamy wyboru.

Czy myślisz że kiedykolwiek wrócisz do Francji?
Jeśli mam być szczery, nie wiem czy wróce ̨ żywy. Oczywiście, brakuje mi wielu rzeczy:

imprezowania, piwa, kobiet… ale dziś moje plany na przyszłość sa ̨ zawieszone. W końcu
wszystko staje sie ̨ rutyna ̨ – wojna również. Nie należy sobie pozwalać na rozmyślania, ina-
czej Twój mózg zacznie wariować i to nie jest dobre. Wiec̨ nie rozważam teraz swojej przy-
szłości.
Na co według Ciebie powinny zwrócić uwage ̨media?
Myśle,̨ że to ważne by przywrócić prawde ̨ o tej wojnie, o tym jak walcza ̨Kurdowie. YPG

udowodniło swa ̨wartość dziek̨i bitwom z IS, prowadzac̨ jednocześnie rewolucje ̨ na swym
własnym terytorium. Kompletnie reorganizuja ̨ społeczeństwo – daja ̨ demokracje ̨ ludowi,
który nigdy jej niemiał. Chce ̨także by patrzono inaczej na ochotników.Wwiek̨szości przy-
padków ich motywy sa ̨ szczere, nie sa ̨ fanatykami.
Żałujesz czegoś?
Niczego. Jestem tam gdzie powinienem być. Zostane ̨ tu jak najdłużej. Walcze ̨ dziś tylko

za mied̨zynarodowa ̨ sprawe.̨
Wywiad przeprowadził Thomas Laurent
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