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Jak postrzegasz walke ̨ prowadzona ̨ w Rożawie? Czy anarchiści powinni popierać
kurdyjska ̨ walke ̨ z ISIS jeśli celem Kurdów jest zbudowanie niepodległego państwa?

To bardzo ważny eksperyment. Faktem jest, że w pewnych kurdyjskich rejonach i spo-
łecznościach ludzie tworza ̨struktury oparte na samoorganizacji i decentralizacji oraz sku-
tecznie bronia ̨ sie ̨ przed armia ̨ ISIS, na przykład w Kobane.

Brak mi w tej kwestii szczegółowych informacji, i nie oznacza to, że Kurdowie automa-
tycznie stali sie ̨ anarchistami. Wiem, że wielu anarchistów na całym świecie interesuje sie ̨
eksperymentem w Rojavie, a niektórzy z nich przyłac̨zyli sie ̨ do Mied̨zynarodowego Bata-
lionu, sformowanego przez tureckich komunistów dowalki z ISIS. Solidarność nie oznacza
100%zgody z czyimiś poglad̨ami, niewewszystkich kwestiach, a już z pewnościa ̨niew spra-
wie stworzenia niepodległego państwa kurdyjskiego. Anarchiści niemoga ̨poprzeć takiego
celu, moga ̨ jednak popierać walke ̨ Kurdów z ISIS oraz ich eksperyment samoorganizacji.

Oczywiście w tej walce sa ̨ też złe rzeczy, na przykład przyjec̨ie przez Kurdów pomocy
od amerykańskiego rzad̨u we ”wspólnej” walce z ISIS i reżimem Assada. USA nie chodzi
o wsparcie kurdyjskich społeczności i ich samoorganizacji, lecz o użycie kurdyjskiej walki
do obalenia Assada i uzyskania kontroli na obszarem ŚrodkowegoWschodu, tak jak zrobili
to wcześniej podczas wojen w Afganistanie w 2001 i 2003 roku.

Walka kurdyjskiego ludu jest dla nich jedynie narzed̨ziem na geostrategicznej szachow-
nicy, tak samo jak Ruch Oporu w Europie i Grecji podczas drugiej wojny światowej był na-
rzed̨ziem w rek̨ach Imperium Brytyjskiego i Zwiaz̨ku Radzieckiego, które tworzyły z nim
”wspólny” sojusz przeciwko Niemcom. Tego rodzaju sojusze nie oznaczaja ̨ niczego dobre-
go dla ruchów ludowych walczac̨ych o wolność. Anarchistyczna solidarność z kurdyjska ̨
walka ̨w Rojavie musi nieść wpływ, ukierunkowujac̨y ja ̨ ku perspektywie samorzad̨ności i
budowy społeczeństwa komunistycznego bez państwa i klas.
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