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Cz. 1: Zarys sytuacji
Artykuł jest pierwszym z serii poświec̨onej radykalnej demokracji, jaka ̨ w północnej Sy-
rii buduja ̨ Kurdowie i ich sojusznicy. Na Bliskim Wschodzie, czyli w regionie znanym z
konserwatyzmu, mimo toczac̨ego sie ̨ wokół konfliktu, zdominowanego przez skrajnych
fanatyków religijnych, powstaje współczesna utopia oparta na demokracji bezpośredniej,
prawach mniejszości, swobodzie wyznania (lub jego braku), równouprawnieniu płci, hu-
manizmie, spółdzielczości i ekologii. Choć ta ostatnia w warunkach wojennych, gdzie np.
podstawowym źródłem energii sa ̨naped̨zane ropa ̨generatory, pozostaje głównie w sferze
deklaracji.

Powstaje w oparciu o myśl Abdullaha Ocalana1. Ocalan, przebywajac̨y w tureckim wie-̨
zieniu lider Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK – Partia Pracujac̨ych Kurdystanu), poczat̨-
kowo typowy przywódca lewicowej partyzantki, odrzucił na przełomie wieków ideologie ̨
komunistyczna ̨ i zwrócił sie ̨w strone ̨demokracji. Poczat̨kowo demokracji odgórnej, z cza-
sem, pod wpływem amerykańskiego, anarchizujac̨ego myśliciela Murraya Bookchina, de-
mokracji bezpośredniej2. Dziś ta idea jest realizowana w praktyce w Rożawie, zdominowa-
nym przez Kurdów regionie Syrii. Realizuja ̨ ja ̨ jednak nie tylko Kurdowie, ale także inne
grupy etniczne i religijne tam zamieszkujac̨e: Arabowie, Syriacy/Asyryjczycy, Turkmeni i
inni. Swoistym „znakiem rozpoznawczym” Rożawy stał sie ̨ na Zachodzie wizerunek kur-
dyjskich bojowniczek walczac̨ych z bronia ̨ w rek̨u przeciwko Daesh (ISIS, alias Państwu
Islamskiemu), ale te waleczne dziewczet̨a to tylko „wierzchołek góry lodowej” przemian.

Rożawa (zapisywana w źródłach anglojez̨ycznych jako Rojava) oznacza po kurdyjsku za-
chód i jest nazwa ̨zachodniej cześ̨ci Kurdystanu, cześ̨ci „syryjskiej”. Kurdystan jest bowiem,
tak jak niegdyś Polska, pod panowaniem zaborców, tyle, że tutaj mamy ich czterech: Tur-
cja, Syria, Irak i Iran. Kurdystan trafił w granice tych państw w wyniku rozpadu Imperium
Osmańskiego. Przy czym poczat̨kowo, wg. ustaleń dyplomatycznych kończac̨ych I wojne ̨
światowa ̨ na Bliskim Wschodzie (traktat z Sevres), Kurdowie mieli otrzymać autonomie.̨
Tak sie ̨nie stało, dziek̨i sprzeciwowi i działaniom powstałej na gruzach imperium Republi-
ki Turcji. Pozostałe „zabory” nosza ̨ odpowiednio nazwy Bakur, czyli północ – ten region
jest pod okupacja ̨ turecka,̨ Basur, południe – iracka ̨ i Rożhilat (Rojhilat), wschód – irańska.̨

We wszystkich tych krajach Kurdowie byli obiektami prześladowań, choć ich zakres był
różny. W Syrii sprowadzał sie ̨do przymusowej arabizacji, zwalczania jez̨yka i kultury, prze-
siedleń ludności kurdyjskiej i osiedlania na ich miejscu arabskiej, a nawet odebrania w la-
tach 1961-62 cześ̨ci społeczności kurdyjskiej (do 350 tysiec̨y osób) praw obywatelskich3.
To ostatnie wynikało z propagandowego stwierdzenia, że Kurdowie sa ̨przybyszami z Tur-

1 Zarys idei Ocalana po polsku: https://freelab2014.files.wordpress.com/2015/03/w-strone-
demokracji-bezpanstwowej-screenview.pdf .

2 O inspiracji Bookchinem: https://zielonaanarchia.wordpress.com/2017/01/05/bookchin-ocalan-i-
dialektyka-demokracji .

3 Maria Giedz „Kurdowie we współczesnych społecznościach Bliskiego Wschodu”, [w] „Przeglad̨ Poli-
tologiczny” nr 1/2014, s. 284 i 293. Dostep̨ online: http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/
05/pp-2014-1-283-298.pdf . Inne źródła podaja ̨ też inne liczby.
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cji. Tymczasem jak pisze dr Piotr Pochyły z Uniwersytetu Zielonogórskiego: „(Kurdowie
syryjscy) sa ̨ to głównie potomkowie średniowiecznych kalifów, którzy osiadali na tych zie-
miach”4. Dr Maria Giedz pisze: „Prawda ̨ jest to, że niewielkie grupy ludności kurdyjskiej
żyjac̨ej w formie koczowniczej w 1924 r. uciekły na południe przed reformami Mustafy Ke-
mala (Atatürka), twórcy laickiego państwa tureckiego. Nie oznacza to jednak, że jest to
ludność napływowa, gdyż życie koczowników polega na zmianie terenów pastewnych w
zależności od pory roku i żyzności pastwisk.”5 Można tu zwrócić uwage,̨ że Kurdem był
słynny Saladyn. Co ciekawe, wg raportu Human Rights Watch z 1996 roku pozbawienie
obywatelstwa nie miało zwiaz̨ku z faktycznym pochodzeniem z tych koczowniczych grup,
ale zwyczajnym pechem, albo brakiem funduszy na łapówke,̨ zdarzały sie ̨nawet przypadki
odmiennego traktowania rodzeństw, lub rodziców i dzieci6.

Kiedy w 2011 wybuchło w Syrii powstanie przeciw dyktaturze rodziny Asadów zaanga-
żowanie Kurdów było umiarkowane. Dopiero w nastep̨nym roku to sie ̨ zmieniło. 19 lip-
ca 2012 roku wybuchła rewolucja Rożawy. Zaczeł̨a sie ̨ od Kobani (Kobane), miasta, które
potem stało sie ̨ symbolem oporu i zwycies̨twa nad Daesh, dzień później dołac̨zyły miasta
Amuda i Efrin (Afrin).

Na Kurdów z ruchu demokratycznego konfederalizmu, tzw. ocalanistów (od nazwiska
Ocalana, zwanego też „Apo”, stad̨ pojawia sie ̨ też apizm i apiści) świat zwrócił uwage ̨kiedy
Dash rozpoczeł̨o ludobójstwo Jazydów, a oni jako jedyni (potem dołac̨zyło lotnictwo USA)
ruszyli na ich ratunek. Po raz drugi podczas obleż̨enia Kobani. Obleż̨enia, które przeszło
do legendy a miasto zyskało przydomek „bliskowschodniego Stalingradu”, gdyż to jego
udana obrona była punktem zwrotnym w walce z Daesh. Tutaj po raz pierwszy zostało po-
wstrzymane. Tu zaczeł̨a sie ofensywa, która doprowadziła do wyzwolenia północnej Syrii
w tym stolicy „kalifatu”.

Ofensywe ̨ te prowadziły kurdyjskie oddziały YPG i YPJ (Yekîneyên Parastina Gel – Po-
wszechne Jednostki Obrony, Yekîneyên Parastina Jin – Kobiece Jednostki Obrony), oraz
sprzymierzone z nimi oddziały innych grup etnicznych i religijnych. Były to min innymi
niektóre oddziały tzw. Wolnej Armii Syrii (znane pod angielskim skrótem FSA – Free Sy-
rian Army); oddziały Al Sanadid, należac̨e do arabskiego (beduińskiego) plemienia Szam-
mar (Shammar)7, które współpracuje z Kurdami od XVIII wieku; odziały Syriackiej Rady
Wojskowej (Mawtbo Fulḥoyo Suryoyo – MFS), Syriacy (zwani też Asyryjczykami, Chaldej-
czykami, lub Aramejczykami) to bliskowschodni chrześcijanie.

W październiku 2015 roku ugrupowania te utworzyły Syryjskie Siły Demokratyczne, zna-
ne pod angielskim skrótem SDF (Syrian Democratic Forces, rzadziej arabskim QSD). W ich
skład weszły z czasem wszystkie niedżihadystyczne formacje rebelianckie na północy Sy-

4 Piotr Pochyły „Kurdowie w Iraku na przestrzeni wieków”, [w] „Przeglad̨ Narodowościowy” nr
1/2012, wyd. Uniwersytet Zielonogórski, str. 53. Dostep̨ online: http://www.ip.uz.zgora.pl/index.php/
przeglad-narodowosciowy/numery-issues/164-kurdowie-kurds-przeglad-narodowosciowy-journal-of-
nations-no-1-2012 .

5 Maria Giedz „Kurdystan syryjski i zamieszkujac̨y go Kurdowie” [w] tamże, str. 70.
6 https://www.hrw.org/reports/1996/Syria.htm
7 Wiec̨ej o Szammar: http://www.almaszrik.uni.lodz.pl/Beduinska_arystokracja_Szammar%20.pdf .
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rii. Dziś gdy mówimy o rebeliantach, opozycji, czy FSA, to sa ̨ to de facto albo dżihadyści,
albo, w przypadku formacji turkmeńskich, neoosmańscy pantureccy faszyści. Przy czym
jeżeli chodzi o Turkmenów, czyli przedstawicieli bliskowschodniej mniejszości ludów tur-
skich (nie należy ich mylić z Turkmenami z Turkmenistanu), to inne ich formacje wchodza ̨
także w skład SDF.

To SDF były główna ̨ siła,̨ która pokonała Daesh. Siły reżimu i „umiarkowani” rebelianci
(czytaj „umiarkowani dżihadyści) byli zajec̨i walka ̨miedzy soba.̨ Rosja i Iran wspierał reżim
przeciw „umiarkowanym”, Arabia Saudyjska i Katar „umiarkowanych”, a Turcja Daesh
i Turkmenów (ale nie tych w SDF). Jesienia ̨ zeszłego roku SDF wyzwoliły Rakke ̨ (Raqqa),
która ̨Daesh uznało swoja ̨ stolica.̨ W tej chwili prowadza ̨ofensywe ̨w prowincji Deir ez Zor,
aczkolwiek ostatnio uległa ona zahamowaniu. Powodem jest napaść Turcji na Efrin (po
arabsku Afrin).

Turcja już drugi raz atakuje Syrie.̨ Rożawa, używajac̨a obecnie nazwy Demokratyczna
Federacja Północnej Syrii, jest podzielona na trzy regiony, do niedawna nazywane, w na-
wiaz̨aniu do demokracji szwajcarskiej, kantonami. Obecnie trzy kantony zostały zastap̨io-
ne przez trzy regiony, które z kolei dziela ̨ sie ̨ na dwa kantony każdy. Dwa z regionów sa ̨
połac̨zone, trzeci, położony najdalej na zachód Efrin, jest izolowany. Latem 2016 roku SDF
podjeł̨y próbe ̨ połac̨zenia ówczesnych kantonów. Próba ta została zablokowana pierwsza ̨
turecka ̨agresja ̨znana pod kryptonimem „Tarcza Eufratu”. Armia turecka, oraz współdzia-
łajac̨e z nia ̨ formacje dżihadystyczne wkroczyły do Syrii i przejeł̨y z rak̨ Daesh bez walki8

przygraniczne miasto Jarablus, oraz tereny miedzy nim a miastem al Bab. W samym al Bab
poczat̨kowo Turcy nie osiag̨nel̨i porozumienia z Daesh i podjel̨i nieudane próby szturmów
okupione cież̨kimi stratami, min w broni pancernej. Wobec ich fiaska najprawdopodobniej
wrócili do układania sie z terrorystami9, gdyż ci mimo sukcesu w obronie przekazali im
miasto po ustaniu szturmów. Pozwoliło to na ostateczne zablokowanie połac̨zenia kanto-
nów. Podczas szturmów al Bab armia turecka, a zwłaszcza lotnictwo przebiły w „precyzji”
lotnictwo reżimu i Rosji powodujac̨ olbrzymie straty wśród ludności cywilnej. Wg Syryj-
skiego Obserwatorium Praw Człowieka co najmniej 432 cywili, w tym prawie 100 dzieci
zostało zabitych mied̨zy 13 listopada 2016 a 17 lutego 217 roku10.

20 stycznia 2018 roku Turcja zaatakowała ponownie. Tym razem obiektem ataku jest
sam region Efrin, a celem czystki etniczne i zniszczenie demokratycznych przemian. Pre-
zydent, a de facto dyktator Turcji, Recep Erdogan praktycznie wprost zapowiada czystki

8 Fakt zawarcia układu potwierdza zarówno przebieg operacji, jak i zeznania samych terrory-
stów z Daesh, zobacz: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-to-rebuild-in-africa-
if-defeated-in-syria-and-iraq-a7234456.html .

9 Pod koniec kwietnia zeszłego roku turecka gazeta „Birgun” opisała przekazanie Daesh tureckich wo-
zów bojowych przez protureckich dżihadystów. Być może był to element targu. Artykuł po turecku: https:/
/www.birgun.net/haber-detay/oso-tsk-ye-ait-tanki-isid-e-verdi-156967.html i po angielsku: https://kom-
news.org/turkey-backed-fsa-sold-turkish-armoured-vehicles-to-islamic-state-military-source .

10 http://www.syriahr.com/en/?p=61068 .
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etniczne11 twierdzac̨, że Efrin jest w wiek̨szości arabskie, a Kurdowie to „napływowa mniej-
szość”, co nie jest prawda1̨2, i że on „przywróci Efrin prawowitym właścicielom”. Niedaw-
no ujawnione zostało nagranie, na którym dżihadyści towarzyszac̨y armii Tureckie jawnie
zapowiadaja,̨ że osiedla ̨ sie ̨ w wioskach z których wygnaja ̨ prawowitych mieszkańców13.

22 lutego Rada Zdrowia Efrin opublikowała imienna ̨liste ̨176 cywili zabitych w tureckim
ataku. W tym 27 dzieci. Rannych zostało 484 cywili, w tym 60 dzieci14. Już po tym napłyne-̨
ły kolejne dane o ofiarach. Jeszcze tego samego dnia turecka artyleria ostrzelała cywilny
konwój zmierzajac̨y w akcji solidarnościowej do Efrin i wiozac̨y pomoc humanitarna.̨ Jedna
osoba zabita i 12 rannych (w tym 58-letnia matka dziennikarza Kovana Direja, który jako
jeden z pierwszych poinformował o ataku)15. 24 lutego w wiosce Qenterê (Qantara), dys-
trykt Mabeta (Mopata) zabity został Ibrahim Reshid (Rasho), miał lat 5 (inne źródła podaja ̨
4). Kilka innych osób, w tym jego brat, zostało rannych16. Lista nie obejmuje też egzekucji
na cywilach na terenach opanowanych przez Turcje.̨ Wspomniane już Syryjskie Obserwa-
torium Praw Człowieka, które nie jest bynajmniej źródłem prokurdyjskim, podaje 7 takich
przypadków17. Potwierdzaja ̨ to filmy wykonywane przez samych tureckich żołnierzy, a
zwłaszcza współdziałajac̨ych z nimi dżihadystów. Pojawiły sie ̨nagrania takich egzekucji18,
czy znec̨ania sie nad cywilami19. Ponadto 18 lutego Turcja, lub jej dżihadyści (stawiam na
tych drugich) prawdopodobnie użyli w wiosce Erende broni chemicznej – chloru20.

Jak widać wojna w Syrii nie tylko nie przygasa, ale zdaje sie ̨dopiero rozkwitać. Mimo jej
okropności Rożawa to nie tylko dzielne wojowniczki i wojowniczy. To także rozwój samo-
rzad̨ów, szkolnictwa wszystkich szczebli, kultury, czy spółdzielczości. W regionie schronie-

11 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/kurdish-forces-syria-turkey-kurdistan-
counter-attack-battle-militia-erdogan-olive-branch-latest-a8172851.html i http://theregion.org/article/
12730-is-turkey-preparing-for-an-ethnic-cleansing-of-syrian-kurds .

12 https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/turkey-syria-does-erdogan-want-to-settle-
in-afrin.html .

13 https://twitter.com/RodiSad/status/964656807670108160 .
14 https://anfenglishmobile.com/rojava/176-civilians-massacred-by-the-turkish-state-in-afrin-in-34-

days-25074 .
15 https://twitter.com/kovandire/status/966804208837169157 , https://twitter.com/TheRegionOrg/

status/967002874415865857 .
16 https://anfenglishmobile.com/rojava/turkish-army-kills-5-year-old-boy-in-afrin-25113 .
17 http://www.syriahr.com/en/?p=85463
18 https://twitter.com/CivilWarMap/status/966754047930912768 .
19 https://www.youtube.com/watch?v=TzhNfwKh26k .
20 https://anfenglishmobile.com/rojava/health-council-finds-traces-of-chlorine-gas-after-turkish-

attack-25002 .
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nie znalazło wielu uchodźców (cześ̨ć w do tej pory wzgled̨nie bezpiecznym Efrin21 , gdzie
teraz sa ̨ obiektami tureckich ataków22).

W kolejnych artykułach postaram sie ̨ opisać różne aspekty sytuacji w Rożawie. Cześ̨ć
druga, zatytułowana „Demokratyczna Federacja Północnej Syrii” bed̨zie o tym co dokład-
nie sie ̨ dzieje w Rożawie. Trzecia „Demokratyczny konfederalizm”, o ideach i ich autorze,
Ocalanie. Czwarta „Dzineologia, czyli kurdyjski feminizm”, o wyzwoleniu kobiet w Roża-
wie. Kolejne miedzy innymi o mniejszościach, sytuacji w krajach regionu i jej wpływie,
fałszywych zarzutach (ale nie mam zamiaru ukrywać też i prawdziwych ciemniejszych
stron) i innych powiaz̨anych zagadnieniach. Ile mi tego wyjdzie w praktyce – nie wiem.
Przypuszczam, że sporo. Moga ̨ sie ̨ też pojawić bieżac̨e sprawy, którymi zdecyduje sie ̨ tu
zajać̨. Obawiam sie,̨ że moga ̨ one sie ̨ wiaz̨ać z tureckimi działaniami w Efrin.

Cz. 2: Demokratyczna Federacja Północnej Syrii
Demokratyczna Federacja Północnej Syrii to oficjalna nazwa projektu radykalnej demo-
kracji w Rożawie. Pod tym szyldem funkcjonuje od grudnia 2016 roku. Wcześniej w użyciu
była nazwa Demokratyczna Federacja Rożawy – Północnej Syrii. Zmiana miała podkreślić
multietniczny charakter tego projektu poprzez rezygnacje ̨ z kurdyjskiej nazwy regionu.
Chciano też dobitnie podkreślić, że celem ruchu ocalanowskiego nie jest oderwanie Roża-
wy od Syrii, lecz reformowanie stosunków wewnat̨rz istniejac̨ych granic23. Wielu Kurdów

21 Kurdyjski Czerwony Półksież̨yc podaje liczbe ̨uchodźców w Efrin na ćwierć miliona, przy czym liczba
ta nie obejmuje osób, które przed 2011 rokiem mieszkały w Aleppo: http://www.heyvasor.com/wp-content/
uploads/2018/02/Efrin-02.02.2018.pdf . Zdarzały sie ̨przypadki powrotu do Efrin uchodźców z Europy: http:/
/en.hawarnews.com/their-alleged-paradise-has-never-been-better-than-homeland . W październiku ubie-
głego roku w obozie uchodźców Robar otwarto szkołe:̨ http://en.hawarnews.com/school-for-robar-camps-
children .

22 Celem ataku był min obóz uchodźców Robar: http://theregion.org/article/12603-if-the-
afrin-invasion-is-about-039-border-security-039-why-is-turkey-targeting-a-refugee-camp i http://
en.hawarnews.com/turkish-occupation-planes-shelled-robar-camp-vicinity-injured-displaced. Obyło
sie ̨ bez ofiar śmiertelnych, ale tych dużo jest wśród uchodźców żyjac̨ych poza obozami. Ponieważ za-
zwyczaj cała rodzina mieszka na małej powierzchni, w przypadku trafienia liczba ofiar jest wysoka. 21
stycznia tureckie lotnictwo zaatakowała ważny strategiczny cel, jakim była ferma drobiu prowadzona
przez trzy rodziny uchodźców z prowincji Idlib. Zgineł̨o 11 osób w tym sześcioro dzieci od roku do 17
lat: https://anfenglishmobile.com/rojava/documented-massacres-caused-by-turkish-attacks-on-afrin-
24763 . 26 stycznia zgineł̨o sześcioro członków rodziny uchodźców al Khater. 9, 14, 15, 17, 40 i 45 lat.
Przeżyła 19-letnia dziewczyna, ma tylko poranione rec̨e, ale jest w bardzo cież̨kim stanie psychicznym:
https://anfenglishmobile.com/rojava/documented-massacres-caused-by-turkish-attacks-on-afrin-24763 i
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/afrin-turkey-invasion-syria-enclave-kurds-ypg-
airstrike-war-civil-a8182266.html . 28 stycznia w Gubele ośmiu członków trzech rodzin uchodźców (w tym
5 dzieci) zgineł̨o, a siedmioro zostało rannych. https://anfenglishmobile.com/rojava/death-toll-in-turkish-
massacre-in-an-afrin-village-rises-to-8-24525 , zdjec̨ia i materiały filmowe (uwaga, bardzo drastyczne):
http://www.kurdonline.ml/2018/01/efrin_86.html.

23 https://anfenglish.com/kurdistan/final-declaration-of-the-federal-system-constituent-assembly-
conference-17810 .
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negatywnie przyjeł̨o zarzucenie tej tradycyjnej kurdyjskiej nazwy. Inni z humorem stwier-
dzili, że oto nie ruszajac̨ sie ̨ z domu przeprowadzili sie ̨ z Rożawy do Bakuru. Dla przypo-
mnienia, Rożawa, czyli zachód to Kurdystan „syryjski”, Bakur znaczy północ i odnosi sie ̨
do terenów Kurdystanu zajmowanych przez Turcje,̨ zaś nowa nazwa po kurdyjsku to Fede-
raliya Demokratîk a Bakûrê Sûriyê .

Podstawa ̨ funkcjonowania Demokratycznej Federacji jest umowa społeczna bed̨ac̨a de
facto konstytucja.̨ Jej aktualnie obowiaz̨ujac̨a wersja została uchwalona podczas Zgroma-
dzenia Konstytucyjnego, które odbyło sie ̨ w dniach 27-29 grudnia 2016 roku z udziałem
165 delegatów24.

Umowa głosi, że podstawa ̨ funkcjonowania Federacji jest demokracja, ekologia i prawa
kobiet (art. 2). Gwarantuje min. pełny parytet płci na wszystkich szczeblach samorzad̨u. Re-
alizowane jest to poprzez równoczesne pełnienie funkcji kierowniczych przez dwie osoby,
kobiete ̨ i meż̨czyzne ̨(art. 12). Przy czym obowiaz̨uje ograniczenie ilości kadencji do dwóch
(art. 81). Zagwarantowane sa ̨ prawa mniejszości, w wyborach do rad samorzad̨owych 60%
miejsc jest wybieranych w wyborach powszechnych, natomiast 40% przysługuje mniejszo-
ściom (art. 50, 55 i 58). Umowa gwarantuje przestrzeganie praw człowieka (art. 17), praw
dziecka (art. 46), wolność światopoglad̨u i jego wyrażania (art. 22), prawo do samoobrony
(art. 31), czy własności (art. 43). Zakazane jest stosowanie kary śmierci (art.18) i tortur (art.
19), oraz dyskryminacja (art. 24). W sprawach dotyczac̨ych interesu publicznego ma być
obligatoryjne referendum (art. 73)25.

Wiek̨szość tego jest realizowana w praktyce. Pisze ̨ wiek̨szość, bo pomimo licznych zapi-
sów odnoszac̨ych sie ̨ do ekologii (np. art. 32, 42 i 76) warunki wojny i embarga powoduja,̨
że w praktyce nie wyglad̨a to różowo. Przykładowo wobec zniszczenia sporej cześ̨ci sieci
energetycznej głównym źródłem zasilania pozostaja ̨ generatory zasilane ropa.̨ Postep̨uje
co prawda odbudowa linii przesyłowych i elektrowni wodnych na Eufracie26, ale ich po-
tencjału nie da sie ̨w pełni wykorzystywać z powodu działań rzad̨u tureckiego. Turcja przy
pomocy własnego systemu zapór na tej kluczowej rzece blokuje przepływ wody i obniża
jej poziom znaczac̨o utrudniajac̨ prace ̨ elektrowni. 12 lutego 2018 roku z tego powodu do-
stawy prad̨u zostały ograniczone do 14 godzin dziennie27. Takie działanie nie jest niczym
nowym w polityce Turcji, kraj ten wielokrotnie stosował blokowanie przepływu wody ja-

24 tamże.
25 Pełny tekst w jez̨yku angielskim: http://vvanwilgenburg.blogspot.com/2017/03/social-contract-of-

democratic.html . W wydanej w zeszłym roku ksiaż̨ce Meredith Tax „Droga w nieznane. Kurdyjki walczac̨e
z Państwem Islamskim” znajduje sie ̨ polskie tłumaczenie wcześniejszej wersji.

26 http://en.hawarnews.com/workers-in-the-euphrates-dam-are-racing-to-light-their-city , http://
en.hawarnews.com/since-al-tabqa-liberated-electrical-workshops-repairing-the-electrical-grids .

27 http://en.hawarnews.com/cutting-water-of-euphrates-river-results . Wcześniejsze przy-
padki: http://en.hawarnews.com/turkey-cuts-euphrates-rivers-water-electricity-reduced , http://
en.hawarnews.com/catastrophic-drop-in-water-threatens-thousands-lives-in-north-syria , http://
en.hawarnews.com/turkey-cuts-euphrates-water-levels-drastic-decrease , http://en.hawarnews.com/
turkey-cutting-off-euphrates-water-tishrin-dam-ceases .
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ko forme ̨represji i nacisku na swoich sas̨iadów28. Innym problemem jest kwestia odpadów.
Brakuje możliwości utylizacji śmieci i sa ̨ one najcześ̨ciej po prostu palone.

Znacznie lepiej wyglad̨a kwestia samorzad̨u. W 2017 roku odbyły sie ̨ wybory do jego
dwóch szczebli. 22 września miały miejsce wybory współprzewodniczac̨ych gmin. Nazwy
gmina używam dla najniższego szczebla organizacji, można je też tłumaczyć jako wspólno-
ty. Jest ich prawie 4 tysiac̨e i obejmuja ̨ dzielnice w mieście lub wioski liczac̨ od kilkudzie-
siec̨iu do kilkuset gospodarstw domowych29. Jest to podstawowa komórka samorzad̨owa.

Raport komisji wyborczej podaje dane z rozbiciem na regiony. I tak w regionie Dżazira
oddano 437 142 głosów na 7 687 kandydatów w 2 551 gminach, wybierajac̨ 5 102 współ-
przewodniczac̨ych. W regionie Eufratu oddano 135 611 głosów na 3 192 kandydatów w 849
gminach i wybrano 1 698 współprzewodniczac̨ych. W regionie Efrin (Afrin) oddano 155
697 głosów na 1 440 kandydatów w 415 gminach i wybrano 830 współprzewodniczac̨ych.
Frekwencja wynosiła 70%30.

Taka ciekawostka obrazujac̨a kwestie ̨praw mniejszości w Rożawie. W wyborach tych po
raz pierwszy w historii Syrii swojego przedstawiciela uzyskali syryjscy Romowie. To mała
społeczność określajac̨a sie ̨nazwa ̨Koçer i mieszkajac̨a od 50 lat w dwóch kwartałach Efrin
(miasta) znanych jako Koçera. Ich przedstawiciel Martyr Dilovan został współprzewodni-
czac̨ym gminy wraz z Kurdyjka ̨ Murteza ̨ Hacî Kamber31.

1 grudnia odbyły sie ̨ wybory drugiego stopnia, na poziomie powiatu/miasta i kantonu.
Wystartowało w nich 5912 kandydatów. 546 było niezależnych, pozostali reprezentowali
22 partie i organizacje polityczne, które wystawiły, w zależności od regionu 2 lub 3 listy
zbiorcze). Frekwencja wyniosła 69%32

Wybory te poczat̨kowo planowano na 3 października, zostały jednak przeniesione, gdyż
okazało sie,̨ że zaplanowane tak szybko po poprzednich sa ̨ zbyt dużym wyzwaniem orga-
nizacyjnym. Wybory trzeciego stopnia, na szczeblu regionów i ogólnofederacyjnym plano-
wano poczat̨kowo na 19 stycznia tego roku. One także zostały przełożone33 i w aktualnej
sytuacji tureckiej agresji na Efrin trudno powiedzieć, kiedy sie ̨ odbed̨a.̨

Jak już pisałem aktualnie (od sierpnia 2017 roku) Demokratyczna Federacja dzieli sie ̨
na trzy regiony, każdy po dwa kantony. Regiony to Dżazira (Cizire, lub Jazira), obejmuja-̨
cy kantony Heseka i Kamiszlo, Kobani/Eufrat z kantonami Kobani i Gire Spi/Tel Abyad,

28 http://asbarez.com/165210/dam-turkey-again .
29 https://cooperativeeconomy.info/creating-a-participatory-system-of-economic-democracy-in-

rojava .
30 http://en.hawarnews.com/high-commission-70-participated-in-communes-elections .
31 https://anfenglish.com/rojava/efrin-s-roma-community-also-takes-a-seat-in-democratic-

federation-22355 .
32 https://anfenglish.com/rojava/northern-syria-election-results-announced-23501 , http://

en.hawarnews.com/high-electoral-commission-disclosed-local-administration-elections-outcomes .
33 https://anfenglish.com/rojava/northern-syrian-democratic-federation-elections-postponed-24031

.
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oraz Efrin z kantonami Efrin i Szehba34. Poza Demokratyczna Federacja ̨ pozostaja ̨ rejony
Manbidż, Rakki i Deir ez Zor. O ich ewentualnym przyłac̨zeniu zadecyduja ̨ mieszkańcy.

Poza Federacja ̨ pozostaje też dzielnica Aleppo Szejk Maksud (Sheikh Maqsoud, Sheikh
Maksoud, Sheikh Maqsood, Sheikh Maqsud, Şêx Meqsud). O Aleppo mówiło sie w mediach
bardzo dużo. To o czym sie ̨ nie mówiło, to o tym, że miasto to dzieliło sie ̨ na trzy, a nie
dwie strefy. Poza reżimem i dżihadystami zwanymi rebeliantami była jeszcze dzielnica, w
której nie rzad̨ziła ani bezpieka Asada, ani umiarkowani obcinacze głów, w której schronie-
nie znalazło wielu uciekinierów z innych cześ̨ci miasta i której broniły oddziały YPG i YPJ.
Broniły zarówno przed sporadycznymi atakami sił reżimowych jak i, znacznie czes̨tszymi i
bardziej zaciekłymi dżihadystów35, w tym także z użyciem broni chemicznej36. Te ostatnie
potwierdziła nawet Amnesty International37 znana z publikowania fałszywych zarzutów
pod adresem Rożawy38. Zajadłość ataków była spowodowana głównie korytarzem humani-
tarnym, jaki pobliski kanton Efrin utrzymywał dla dwóch obleganych przez dżihadystów
alawickich miast Nubl i Zahraa39. Alawici to odłam islamu, z którego wywodzi sie ̨ rodzi-
na Asadów. Dodatkowo sa ̨ oni przez sunnickich fanatyków uważani za heretyków, gdyż
centralna ̨ postacia ̨ ich wersji islamu jest Ali, zieć̨ Mahometa, ważniejsza ̨ nawet niż sam
Mahomet. Szyici, którzy sami darza ̨ Alego duża ̨ estyma sa ̨ im bardziej przychylni. Co cie-

34 https://anfenglish.com/rojava/northern-syria-made-up-of-3-federal-regions-now-21474 , http://
en.hawarnews.com/what-are-the-democratic-north-syria-federal-regions .

35 http://en.hawarnews.com/losing-him-sheik-maksoud-lost-its-sole-hope , http://
en.hawarnews.com/a-doctor-lost-his-life-in-sheikh-maqsud-neighborhood , https://anfenglish.com/
kurdistan/one-child-killed-two-civilians-wounded-as-gangs-bomb-sheikh-maqsoud-17076 , https:/
/anfenglish.com/kurdistan/bombardment-on-sheikh-maqsoud-kills-3-civilians-16683 , http://
en.hawarnews.com/3-civilians-martyred-in-sheikh-maksoud-nieghborhood , http://en.hawarnews.com/
phil-rockets-launched-by-snc-are-equal-to-regimes-barrels , http://en.hawarnews.com/more-than-40-
shells-20-houses-destroyed . Polecam tez film pokazujac̨y sytuacje ̨w Szejk Maksud w okresie walk w Aleppo:
https://vimeo.com/167423108 .

36 http://en.hawarnews.com/amid-the-aleppean-crisis-sheikh-maqsoud-resistance-stands-out .
37 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/syria-armed-opposition-groups-committing-

war-crimes-in-aleppo-city , https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-armed-opposition-group-
committing-war-crimes-aleppo-new-evidence .

38 Fałszywe zarzuty AI dotyczace przymusowych wysiedleń zostały zdementowane zarówno przez
rzekome „ofiary” (Zgromadzenie Plemion Arabskich, zrzeszajac̨e zamieszkujac̨ych w regionie Arabów,
wydało oświadczenie, przedstawione na konferencji prasowej w Himo przez ich rzecznika prasowego
Eyada Mehemeda el Dexila, w którym zdementowano zarzuty AI i poradzono tej organizacji na przy-
szłość pytać ludzi na miejscu), jak i przez raport ONZ: https://www.almasdarnews.com/article/un-report-
counters-amnesty-internationals-claim-that-kurds-are-ethnically-cleansing-in-syria , pełny tekst rapor-
tu: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/A_HRC_34_CRP.3_E.docx . Niedawno AI opublikowa-
ła kłamliwy raport w którym zarzuca YPG ataki na tureckie miasta, tymczasem kłamstwo to zdemasko-
wał Mevlüt Dudu, turecki parlamentarzysta partii CHP (czyli nie prokurdyjski, CHP to kemaliści), któ-
ry podał, że użyte rakiety miały zbyt krótki zasieg̨ aby były odpalone z terenów Rożawy. Oczywiście
nie przyznał, że to turecka prowokacja, samobójca ̨ nie jest, tylko przypisał jakimś „terrorystom”, któ-
rzy zaatakowali z terenu Turcji. Co w sumie sie ̨ zgadza, bo jedynymi terrorystami tam jest państwo tu-
reckie i jego agendy. Artykuł o tym po turecku: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/911009/
CHP_li_Mevlut_Dudu_nun_iddiasi__Roketler_Turkiye_icinden_ateslendi.html .

39 http://kurdishquestion.com/article/3743-aleppo-a-tale-of-three-cities .
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kawe wg. Polata Kana, jednego z założycieli i dowódców YPG, zaangażowanie dżihadystów
w ataki na Szejk Maksud, zamiast w walke ̨ z reżimem było jedna ̨ z przyczyn ich porażki w
Aleppo40.

Pisze ̨ o Szejk Maksud, mimo, że nie należy ono do Federacji dlatego, że właśnie w tej
dzielnicy wypracowano wiele rozwiaz̨ań wdrożonych później w całej Rożawie41.

Wracajac̨ do Federacji. Główna ̨ siła ̨ zbrojna ̨ sa ̨ Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF). Jak
pisałem w poprzedniej cześ̨ci tego cyklu, SDF powstały w październiku 2015 roku. Niejako
ich poprzednikiem był Burkan al Firat – Wulkan Eufratu, koalicja kurdyjskich YPG/YPJ z
niektórymi formacjami Wolnej Armii Syrii (FSA). Oddziały tejże koalicji brały udział min. w
obronie Kobani. Jednym z bohaterów tej pamiet̨nej bitwy był Abu Leila42 (inne zapisy Abu
Leyla i Abu Layla). Abu Leila to wojenny przydomek Faisala Abdi Bilal Saadouna, półkur-
da, półaraba, charyzmatycznego dowódcy multietnicznego Batalionu Północnego Słońca
wchodzac̨ego w skład Burkan al Firat, siedmiokrotnie rannego w obronie miasta.

Abu – ojciec to popularny w regionie przydomek. Najcześ̨ciej jest łac̨zony z imieniem
najstarszego syna i wyraża dume ̨ z mes̨kiego potomka. Nie w tym wypadku. Leila to imie ̨
córki. List który do niej napisał z obleż̨onego Kobani, podobnie jak nagranie z walk, na
którym ratuje życie przysypanego gruzem terrorysty Daesh, przeszły do legendy obrony
miasta.

„Moja ukochana Leilo
Naszym obowiaz̨kiem jest bronić, pracować i walczyć o Twoja ̨ przyszłość
i przyszłość dzieci takich jak Ty. Mam nadzieje,̨ że kiedy dorośniecie, nie
obwinicie nas, Waszych rodziców i dziadków, mówiac̨, że nic dla Was nie
zrobili. Walcze ̨ dla Ciebie, dzieci takich jak Ty. Całe to ryzyko i niebezpie-
czeństwa na które sie ̨ wystawiamy sa ̨ praca ̨ nad lepsza ̨ przyszłościa ̨ dla
Was, abyście żyli w tym kraju wolnym i bezpiecznym życiem. Bed̨ziemy
kontynuować nasza ̨ rewolucje ̨ aż do pełnego oswobodzenia Waszej ojczy-
zny, drogiej Syrii.
Bardzo za Toba ̨ tes̨knie!̨
Moja maleńka Leilo, bad̨ź dumna z taty, czy przeżyje, czy polegnie.
Całuje ̨ Cie.̨
Twój tata – Tata Leili, Kobani”43

Abu Leila nie zobaczył córki. Poległ na poczat̨ku operacji, której celem było wyzwolenie
Manbidż, miasta w którym pozostała jego rodzina. 3 czerwca 2016 roku został raniony w

40 https://www.kobanikurd.com/archives/63031 .
41 https://roarmag.org/essays/revolution-rojava-pluto-book .
42 https://edition.cnn.com/2016/06/10/opinions/abu-layla-inspirational-leader-ghitis , http:/

/en.hawarnews.com/abu-leila-a-year-after-martyrdom-thousands-graduate-his-academy , http://
www.rudaw.net/english/middleeast/syria/16062016 .

43 https://twitter.com/jackshahine/status/739512055745675265/photo/1 .
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głowe ̨ przez snajpera Daesh. Zmarł dwa dni później. Operacje ̨ ta ̨ nazwano jego imieniem.
Manbidż zostało wyzwolone dwa miesiac̨e później.

Imie ̨Faisala Abu Leili nosza ̨dwie akademie szkolac̨e bojowników SDF. Jego córka chodzi
do szkoły w wyzwolonym Manbidź, a podobizny jej ojca wisza ̨ w Rożawie obok portretów
innych poległych w obronie rewolucji, których uznaje sie ̨ za mec̨zenników. Ich wizerunki
wisza ̨ w całej Rożawie (nie tylko na oficjalnym terytorium Demokratycznej Federacji). I
prawie tylko ich. Obecny jest jeszcze Ocalan, jako jedyny żyjac̨y, ale już brak jest podobizn
liderów politycznych, czy wojskowych. Tylko „wielki nieobecny” ojciec demokratycznego
konfederalizmu i polegli w walce o ta ̨ idee.̨

Obok SDF funkcjonuja ̨ formacje samoobrony: Hêzên Xweparastinê (HXP) i Hêzên Para-
stina Cewheri (HPC). Ta pierwsza ma w założeniu stanowić główna ̨ siłe ̨ obronna ̨Demokra-
tycznej Federacji44. Ostatnie szkolenie w Kamiszlo ukończyło 3,5 tysiac̨a osób45. HPC z kolei
jest raczej typowym szkoleniem dla cywili46.

Sprawami bezpieczeństwa zajmuje sie ̨ formacja policyjna Asaisza (Asayîsa̧). Prowadzi
szeroki wachlarz działań, od regulacji ruchu, poprzez sprawy kryminalne (w tym np. nar-
kotykowe, niestety jednym z minusów Federacji jest prohibicja dragów), czy zabezpiecza-
nie imprez publicznych po działania antyterrorystyczne. Te ostatnie prowadzi „antyter-
rorka” Hêzên Antî Terrorê (HAT). Na terenach zamieszkałych przez Syriaków (czyli syryj-
skich chrześcijan) działa autonomiczna formacja Sutoro. Podobnie jak w Asaiszy, służa ̨ w
niej też kobiety.

Planowałem ta ̨ cześ̨ć niniejszego cyklu poświecić opisowi Rożawy, a kolejna,̨ idejkom.
Jednak ilość informacji do przekazania przerosła planowane ramy. Majac̨ do wyboru albo
pisać długi tekst, albo podzielić go na dwa krótsze, wybrałem to drugie. Dlatego trzeci arty-
kuł zatytułowany „Życie w Rożawie” bed̨zie poświec̨ony takim „cywilnym” zagadnieniom
jak edukacja, kultura, imprezy masowe (w tym religijne), czy odbudowa kraju, a dopiero
w czwartym zajme ̨ sie ̨ demokratycznym konfederalizmem i jego twórca.̨

Cz. 3 Życie w Rożawie
W trzecim z cyklu artykułów o Rożawie kontynuuje ̨ opis sytuacji w regionie. Na poczat̨ek
zajmiemy sie ̨ szkolnictwem. W asadowskiej Syrii nauka była prowadzona tylko w jez̨yku
arabskim i zawierała indoktrynacje ̨na rzecz rzad̨zac̨ej partii Baas i dyktatora. Pierwsze co
zrobiono to wyrzucono ta ̨ propagande,̨ oraz wprowadzono dla różnych grup etnicznych
nauke ̨ w ich jez̨ykach. Oczywiście dotyczyło to w pierwszym rzed̨zie jez̨yka kurdyjskiego,
a raczej jego dialektu kurmandżi (kurmanji). Jest to jeden z dwóch najpopularniejszych
kurdyjskich dialektów, używany głównie w Rożawie i Bakurze. W Syrii od 1963 nauka je-̨

44 https://anfenglish.com/rojava/northern-syrian-army-being-formed-23813 .
45 https://twitter.com/AfarinMamosta__/status/969254421531103234 .
46 http://rojhelat.info/en/?p=8963 , http://modernslavery.calpress.org/?p=949 , http://

en.hawarnews.com/teachers-of-afrin-to-receive-training-on-using-weapons
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zyka kurdyjskiego była zabroniona. W tej chwili wielu syryjskich Kurdów dopiero sie ̨ go
uczy.

Nauka w jez̨yku ojczystym dotyczy też np. jez̨yka syriackiego, który jest odmiana ̨aramej-
skiego i jest używany przez bliskowschodnich chrześcijan określajac̨ych sie ̨ jako Syriacy,
Asyryjczycy, Chaldejczycy, lub Aramejczycy. Pod rzad̨ami reżimu jez̨yk ten miał sie ̨ troche ̨
lepiej niż kurdyjski, ponieważ mógł funkcjonować w kościołach. W tej chwili w szkołach
syriackich jest nauczany w klasach od pierwszej do szóstej47.

Pisze ̨o tym, ponieważ wśród licznych kłamstw na temat Rożawy było rozpowszechniane
także i to, że „Kurdowie zmuszaja ̨ tamtejszych chrześcijan do nauki w jez̨yku kurdyjskim”.
Jest dokładnie odwrotnie. Dodam, że w sas̨iedniej Turcji Syriacy/Asyryjczycy od lat stara-
ja ̨ sie ̨ o otwarcie choć jednej własnej szkoły. Bezskutecznie. Ostatnia została zamkniet̨a w
1928 roku48. W miejscowościach zamieszkałych przez Turkmenów także funkcjonuje na-
uczanie w ich jez̨yku49.

W styczniu zeszłego roku do szkół średnich w kantonie Efrin trafił pierwszy podrec̨znik
dżineologii50. Dżineologia (jineologia, jineoloji) to „nauka kobiet”, w uproszczeniu (dużym
i przez wielu odrzucanym51) można ja ̨ nazwać „kurdyjskim feminizmem”. Dziś zapewne
nie jest wykorzystywany, bo szkoły w Efrin sa ̨ zamkniet̨e z powodu tureckiej agresji52. Na
poczat̨ku roku szkolnego 2017 w kantonie Efrin było 316 szkół (plus jedna w obozie uchodź-
ców Robar53), w kantonie Szehba 24. Łac̨znie w szkołach regionu Efrin (kantony Efrin i
Szehba) uczyło sie ̨ 43 tysiac̨e uczniów54. 31 z tych szkół stało sie ̨ celem ataków tureckiej
armii (stan na 29 luty 2018)55. Niektóre były atakowane jeszcze przed poczat̨kiem inwazji.
Np. w październiku 2017 roku szkoła w wiosce Qara Baba, po ponad dziesiec̨iokrotnym(!)
ostrzelaniu przez Turcje ̨ została przeniesiona do budynku zastep̨czego56.

Kiedy jedne szkoły sa ̨zamykane, otwierane sa ̨inne. Na poczat̨ku lutego 2018 roku otwar-
to nowa ̨ szkołe ̨ w Kobani57. Kolejna ̨ buduje tam inicjatywa z Niemiec58. W Kobani otwarto
też pierwsza ̨ szkołe ̨ dla osób niewidomych i słabo widzac̨ych59. Na poczat̨ku 2017 roku w
mieście i podmiejskich wioskach funkcjonowało 21 szkół, z około 11 tysiac̨ami uczniów w

47 http://en.hawarnews.com/syriacs-will-study-their-language-in-schools-this-year , https://twit-
ter.com/davidvergili/status/909313492653629442 . Poczat̨kowo nauka obejmowała trzy klasy: https://
youtu.be/QQdnUAjjKyk?t=1m34s .

48 https://philosproject.org/assyrians-primary-school-istanbul .
49 http://kurdiscat.blogspot.de/2016/10/confederalisme-democratic-noves-classes.html .
50 http://en.hawarnews.com/jinology-is-taught-at-afrin-high-schools .
51 https://roarmag.org/essays/jineology-kurdish-women-movement .
52 https://www.voanews.com/a/kurds-turkey-shelling-closes-schools-afrin-northern-syria/

4245225.html .
53 http://en.hawarnews.com/school-for-robar-camps-children .
54 https://twitter.com/AzadiRojava/status/909405783514861568 .
55 http://theregion.org/article/12924-31-schools-hit-50-000-students-out-of-school-during-turkey-

039-s-afrin-offensive-report .
56 http://en.hawarnews.com/due-to-turkish-shelling-on-qara-baba-schools-building-changed .
57 https://anfenglishmobile.com/rojava/avesta-xabur-school-opens-in-kobane-24710 .
58 https://www.schule-kobane.de .
59 https://www.youtube.com/watch?v=bLq8jiDtdp4 .
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Kobani i 31 tysiac̨ami w okolicy. Jednak ze wzgled̨u na niedobór nauczycieli (500 w mieście
i 1300 na terenach podmiejskich), liczebność klas sieg̨ała nawet do 55 uczniów. W 10 z tych
szkół funkcjonuje program „Ogrody Rożawy”, prowadzony we współpracy z mied̨zynaro-
dowa organizacja ̨„Slow Foods”, który ma uczyć dzieci ekologicznego podejścia do uprawy
i sadownictwa. Bierze w nim udział około tysiac̨a uczniów60.

27 listopada 2017 roku otwarto pierwsza ̨ szkołe,̨ Wahda, w niedawno wyzwolonej Rak-
ce61. Powstała w dzielnicy al Muszlab (al Mushlab, Meshleb), która była pierwsza ̨wyzwolo-
na dzielnica ̨Rakki i pierwsza ̨do której wrócili mieszkańcy62. W szkole było 11 nauczycieli
i 800 uczniów. Miesiac̨ później w mieście było już 4 tysiac̨e uczniów63, na poczat̨ku grudnia
w Rakce i okolicznych wsiach dostarczono podrec̨zniki dla 40 tysiec̨y uczniów64.

Szkolnictwo w Rożawie zmaga sie ̨ z wieloma problemami. W odniesieniu do wyzwolo-
nych rejonów czes̨to jest to wieloletnie zapóźnienie edukacyjne wynikajac̨e z życia pod
okupacja ̨ Daesh (ISIS). Przykładowo w otwartej 16 października 2017 roku szkole podsta-
wowej w dzielnicy al Massm w Tabce na 850 uczniów, 450 uczes̨zcza do klas pierwszych65.
W jednej z trzech szkół w miejscowości Triszrin (Tishreen) na 350 uczniów aż 200 jest w
pierwszych klasach. Przy czym szkoła ma ławki tylko dla 112 osób66. To drugi z problemów
– brak podstawowego wyposażenia. Czes̨to nauka odbywa sie ̨ na dwie zmiany67.

Sa ̨ jeszcze groźniejsze problemy. W lipcu 2017 roku, podczas przygotowywania do po-
nownego otwarcie szkoły średniej w Hazima, 20 km na północ od Rakki doszło do wybu-
chu miny. Ranny został jeden z nauczycieli68. We wrześniu 2016 roku w Manbij, w świeżo
otwartej szkole eksplodowała przeoczona podczas rozminowania mina. Zgineł̨o troje dzie-
ci, a czternaścioro zostało ranne69. Zreszta ̨ miny sa ̨ problemem w całej Rożawie.

Wspominałem o pomocy ze strony kilku organizacji mied̨zynarodowych. To pomoc cen-
na, ale niewielka. Sa ̨ organizacje, które mogłyby znacznie bardziej pomóc. Niestety, jak
informuje Dilar Kobani z Komisji Edukacji, UNICEF uzależnił swoje wsparcie od przyjec̨ia

60 https://www.slowfood.com/growing-future-rojava , https://www.slowfood.com/kobane-an-eco-
challenge-for-humanity .

61 http://en.hawarnews.com/first-school-in-al-raqqa-opened , http://en.hawarnews.com/preparing-
for-opening-of-6-schools-in-al-raqqa-city .

62 http://jinnews.com.tr/en/ALL-NEWS/content/view/69061 , http://en.hawarnews.com/residents-
of-1st-neighborhood-liberated-in-al-raqqa-return .

63 https://anfenglish.com/news/four-thousand-children-attend-school-in-raqqa-23771 .
64 https://twitter.com/coalition/status/939876617488388097 .
65 http://sdf-press.com/en/2017/11/tabqa-850-students-taking-lessons-at-the-16-th-of-october-

school .
66 http://sdf-press.com/en/2017/10/tishreen-village-schools-open-their-doors-to-accommodate-

students-despite-the-shortage-of-school-supplies .
67 http://sdf-press.com/en/2017/11/al-jazra-school-the-problems-we-face-will-not-deter-us-from-

continuing-the-educational-process .
68 http://en.hawarnews.com/a-mine-explosion-before-hazima-secondary-school .
69 http://www.protectingeducation.org/news/three-school-children-killed-others-injured-explosion-

isis-landmines-syria’s-manbij .
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w szkołach reżimowego programu nauczania70. Cóż, jak widać kiedy ONZ z jednej strony
krzyczy jaki to Asad jest zły, jego Fundusz na Rzecz Dzieci chce indoktrynować syryjskie
dzieci jaki jest dobry.

Jeżeli chodzi o szkolnictwo reżimowe, to cały czas utrzymuja ̨ sie ̨ powiaz̨ane z nim szko-
ły. Głównie w regionie Dżazira co wynika z obecności w miasta Kamiszlo i Hasaka rzad̨o-
wych enklaw. Funkcjonuja ̨ też prywatne szkoły realizujac̨e rzad̨owy program. Sa ̨ to głów-
nie szkoły średnie i ciesza ̨ sie ̨ nawet popularnościa,̨ gdyż ich świadectwa sa ̨ honorowane
przez rzad̨owe uniwersytety, które z kolei sa ̨uznawane na świecie. W tym regionie w szko-
łach rożawskich (łac̨znie 2 119) uczy sie ̨ 188 134 uczniów w szkołach podstawowych i 29
264 w średnich.

Rożawa ma też własne szkoły wyższe, aczkolwiek tu pojawia sie ̨ problem uznawania, a
raczej braku, ich dyplomów na świecie. Sa ̨to młode instytucje, najmłodsza w Kobani zosta-
ła dopiero co otwarta w grudniu 2017 roku i tak naprawde ̨ jest jeszcze w fazie organizacji,
choć pierwsze zajec̨ia już ruszyły71.

Pierwsza ̨ szkoła wyższa ̨ była powstała w 2014 roku Akademia Nauk Społecznych Mezo-
potami72. 26 lipca 2015 roku w Efrin otwarty został pierwszy uniwersytet w Rożawie73. W
roku akademickim 2017/18 na sześciu kierunkach studiowało na nim 525 studentów, z te-
go 274 na pierwszym roku74. Obecnie nie ma zajeć̨ z powodu tureckiego ataku. Studenci sa ̨
na froncie, w punktach pomocy medycznej, lub pracuja ̨ z mediami75.

4 lipca 2016 roku otwarto Uniwersytet Rożawy w Kamiszlo. W roku akademickim 2017/
18 studiuje na nim 711 osób76. W maju 2017 roku ruszyła Akademia Medyczna w Serekaniye
(Ras al-Ayn)77.

Działaja ̨ też ośrodki edukacji pozaszkolnej. Przykładowo w Amudzie w centrum „Naha-
wand” kilkaset (250 w grudniu 2015 roku, 350 w czerwcu 2016 roku, nie znam niestety
aktualnej ilości) dzieci uczes̨zcza na zajec̨ia muzyki, aktorstwa, malarstwa, choreografii,

70 „Rojava: A Utopia in the Heart of Syria’s Chaos”, 36 min. 31 s. https://youtu.be/
uQh8aRVJnY4?t=36m31s . BTW polecam cały ten film.

71 http://en.hawarnews.com/opening-a-university-in-kobani , http://en.hawarnews.com/opening-of-
university-of-kobani-officially-announced , https://alshahidwitness.com/first-university-opened-kobani .

72 https://rojavareport.wordpress.com/2014/08/31/first-new-university-to-open-in-rojava , http://
new-compass.net/articles/revolutionary-education-rojava .

73 https://www.facebook.com/AfrinUniversity2015 , http://en.hawarnews.com/afrin-university-
is-opened-today , https://www.al-monitor.com/pulse/ru/originals/2016/05/kurds-rojava-afrin-first-
university-ideology-ocalan.html .

74 http://en.hawarnews.com/afrin-university-opens-its-doors .
75 https://anfenglishmobile.com/rojava/rector-and-students-in-this-university-part-of-the-

resistance-25302 .
76 http://en.hawarnews.com/university-of-rojava-its-faculties-students-teachers-number
77 https://www.youtube.com/watch?v=t6kZonnKfS8 , https://anfenglish.com/rojava/medical-

academy-of-mesopotamia-opened-in-rojava-21159 .
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szachów i jez̨yków obcych. Sa ̨ wśród nich zarówno dzieci miejscowe, jak i dzieci uchodź-
ców z innych regionów Syrii78.

We wrześniu 2016 roku, w Kamiszlo zainaugurowała, po dziewiec̨iu miesiac̨ach prób,
działalność dzieciec̨a orkiestra. Wystep̨uje w niej 32 młodych muzyków w wieku od 7 do
16 lat79. W Efrin działa dzieciec̨o-młodzieżowa grupa Arya, która dwa lata temu nagrała
teledysk, który możecie zobaczyć na koniec tego artykułu.

Takich młodych artystów jest wiec̨ej. Czes̨to organizowane sa ̨ wystep̨y i festiwale z ich
udziałem, podczas których wystep̨uja ̨ dla swoich rówieśników. Tego typu festiwale od-
bywały sie ̨ min. w Kamiszlo80. Pierwszy miał tam miejsce latem 2015 roku81. W Rimelan
(Rmaylan) odbyły sie ̨ trzy edycje takiego festiwalu. Ostatnia trwała tydzień od 5 do 12
września 2017 roku82. W październiku 2017 zorganizowano pierwszy festiwal dzieciec̨y w
Kobani83.

Odbywaja ̨ sie ̨ również „dorosłe” festiwale. Muzyczne (np. w grudniu 2017 odbyła sie ̨du-
ża impreza w Kamiszlo84), filmowe85, czy teatralne86. Te ostatnie były bardzo czes̨to organi-

78 http://www.kurdistan24.net/en/news/5d958df2-ad58-4724-897c-b635c14416ea , http://
www.kurdistan24.net/en/news/745ca862-4635-460a-9c89-20bf8047fee5 , https://www.facebook.com/
center.nahawand .

79 http://www.kurdistan24.net/en/news/901eac55-fa0c-40b1-9c40-fdf89b7e24ac/VIDEO–Syrian-
Kurds-establish-first-children-s-orchestra-in-Rojava .

80 https://twitter.com/Dr_Partizan/status/773227489179164673 , https://twitter.com/KhoshmanQa-
do/status/630326071615954945 .

81 http://kurdishdailynews.org/2015/08/16/kurds-organize-first-childrens-festival-in-rojavas-
qamishlo .

82 http://en.hawarnews.com/talented-child-participates-in-3rd-children-festival , http://
en.hawarnews.com/3rd-children-art-festival-ended , http://www.kurdistan24.net/tr/video/d39ab24d-
f14b-4a66-be31-e2ed659460f5 , http://tr.hawarnews.com/festival-7-gununu-geride-birakti .

83 http://en.hawarnews.com/the-euphrates-children-festival-continues-for-2nd-day , http:/
/en.hawarnews.com/the-euphrates-children-festival-continue-with-different-shows , http://
en.hawarnews.com/1st-children-festival-begun-in-the-euphrates-region .

84 http://en.hawarnews.com/urkesh-festival-a-platform-for-people-to-learn-about-their-cultures ,
http://en.hawarnews.com/arabic-kurdish-syriac-turkmen-songs-on-5th-day-of-urkesh-festival , https:/
/www.youtube.com/watch?v=0un2-q2f4aY , https://www.youtube.com/watch?v=GMmnPMrYZWs ,
https://www.youtube.com/watch?v=34vuBRF5M2M , https://www.youtube.com/watch?v=VxpvWtSrfzY
, https://www.youtube.com/watch?v=BWs3cSPpIUg , https://www.youtube.com/watch?v=wd4HJVex1_U
, https://www.youtube.com/watch?v=3rVAhI9Q7a8 , http://ku.hawarnews.com/mihrecana-orkes-di-roja-
duyemin-de-didome , http://ku.hawarnews.com/mehricana-orkes-bi-dengen-erebi-u-suryani-ges-bu ,
http://ku.hawarnews.com/mihricana-orkes-bi-dawi-bu , http://ku.hawarnews.com/di-roja-3yemin-de-
stranen-kurdi-u-erebi-besdaran-cosandin .

85 https://twitter.com/HosengHesen/status/930548166415482880 , https://www.youtube.com/
watch?v=5Cillgc86ro .

86 https://twitter.com/info_Rojava/status/716926056234622976
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zowane w Efrin87. Ostatni odbył sie ̨w listopadzie 2017 roku88. W sierpniu tegoż roku odbył
sie,̨ także w Efrin festiwal osób niepełnosprawnych89. Zorganizowano dwie edycje festiwa-
lu kobiecego, który obejmował min różnego rodzaju warsztaty, przedstawienia teatralne
i koncerty, oraz zawody sportowe90.

Te ostatnie odbywaja ̨ sie ̨ zreszta ̨ i przy innych okazjach. Funkcjonuja ̨ kluby, ośrodki fit-
ness i drużyny sportowe, tak mes̨kie, jak i żeńskie. Np. pierwsza ̨ kobieca ̨ drużyne ̨ koszy-
kówki w regionie Efrin utworzono 1 marca 2017 roku w Radżu (Rajo)91. W tej chwili, w
marcu 2018 roku, to miasteczko jest atakowane przez turecka ̨armie.̨ Niektóre doniesienia
mówia,̨ że udało im sie ̨ je zdobyć. Zreszta ̨bardzo wiele tego typu form aktywności (np. wy-
stawy malarstwa i rysunku92) miało miejsce W Efrin, które było wzgled̨nie bezpieczne. Od
momentu napaści Turcji nie jest.

Sytuacja medyczna jest cież̨ka. Brakuje lekarstw i lekarzy, wiele szpitali jest zrujnowa-
nych. Opieka zdrowotna ̨ zajmuje sie ̨ głównie Kurdyjski Czerwony Półksież̨yc93. Pomaga-
ja ̨ zagraniczne organizacje humanitarne94, ale jest to przysłowiowa „kropla w morzu po-
trzeb”. Funkcjonuja ̨ też prywatne kliniki.

BTW Kurdyjski Czerwony Półksież̨yc prowadzi zbiórke ̨ funduszy na pomoc Efrin, wiec̨
jeżeli ktoś chce pomóc, to klikajcie tu.

Samorzad̨y pobieraja ̨ niewielkie podatki od usług. Przykładowo w Kamiszlo jest to rów-
nowartość 3 dolarów miesiec̨znie od restauracji, a 4-5 od kliniki medycznej95. Promowana
jest gospodarka spółdzielcza96 ale inne formy nie sa ̨dyskryminowane, a prawo gwarantuje
ochrone ̨ własności prywatnej.

Sad̨ownictwo oparte jest przede wszystkim na systemie obieralnych komitetów pojed-
nawczych (art. 69 Umowy Społecznej), kwestie dotyczac̨e przemocy wobec kobiet znajdu-
ja ̨ sie ̨ w gestii specjalnych komitetów kobiecych. Zabroniona jest poligamia, czy małżeń-
stwa dzieci. Poważne przestep̨stwa, oraz sprawy nierozstrzygniet̨e na poziomie komite-

87 https://anfenglish.com/culture/amed-theater-festival-under-all-circumstances-we-are-artists-
20037 , http://www.kurdistan24.net/en/culture/3cfd84f7-b2fb-4370-a8b0-67fcfadbb58f/Syrian-Kurds-
hold-theatre-festival-in-Rojava-amid-war , http://cantonafrin.com/en/news/view/1593.methane-theater-
festival-in-his-final-presentation-bird-hakim.html , http://cantonafrin.com/en/news/view/1569.the-start-
of-the-methane-festival-in-his-second-season.html .

88 https://www.youtube.com/watch?v=6D8Z2RSgVYo .
89 http://en.hawarnews.com/hope-festival-for-disable-people-continues .
90 http://en.hawarnews.com/arin-mirkan-festival-chance-to-show-womens-talents , https://

www.dengeamerika.com/a/arin_mihrican/3871117.html .
91 http://en.hawarnews.com/female-basketball-team-unique-experience-with-self-initiative .
92 http://en.hawarnews.com/opening-annual-exhibition-of-art-paintings-in-afrin , http://

en.hawarnews.com/expressionist-paintings-of-women-in-mourning-came-from-afar-exhibition .
93 http://www.heyvasor.com/en .
94 http://en.hawarnews.com/mobile-hospital-opened-in-ain-issa-camp , http://mermt.com/current-

projects/ambulance .
95 https://www.mideastcenter.org/visittothejazeera-canton
96 https://cooperativeeconomy.info/cooperatives-are-taking-root-in-north-syria , https://coope-

rativeeconomy.info/the-rojava-revolution-the-revolution-of-economic-achievements-and-return-to-
communal-economy .
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tów pojednawczych trafiaja ̨ do reprezentujac̨ych „zawodowe” sad̨ownictwo sad̨ów okre-̨
gowych97.

Trzy ostatnie akapity zapewne mógłbym troche ̨rozwinać̨, ale nie chce ̨(na razie) mnożyć
treści. Musiałbym albo wydłużyć artykuł (założyłem limit ok 9 tysiec̨y znaków i staram sie ̨
tego trzymać), albo dołożyć kolejny, a już wyszło mi dwa zamiast jednego. Zapewne wróce ̨
do tych zagadnień w późniejszym czasie.

Cz. 4: Idea demokratycznego konfederalizmu
„Na Bliskim Wschodzie demokracji nie da sie ̨narzucić imperialnymi siłami sys-
temu kapitalistycznego. Moga ̨one jedynie zniszczyć demokracje.̨ Podstawowa ̨
potrzeba ̨ jest krzewienie demokracji oddolnej. Tylko takie podejście pozwala
radzić sobie ze zróżnicowaniem grup etnicznych, religii i klas społecznych. Pa-
suje też ono do tradycyjnej konfederacyjnej struktury społeczeństwa.” Abdul-
lah Ocalan98.

Nadszedł czas by napisać o ideowej stronie rewolucji określanej jako demokratyczny
konfederalizm, ocalanizm, lub apoizm. Te dwa ostatnie określenia odwołuja ̨ sie ̨ do ide-
owego ojca demokratycznego konfederalizmu, Abdullaha Ocalana zwanego „Apo”, czyli
„Wujek”. Sympatyczny przydomek, aczkolwiek jego właściciel nie zawsze był sympatycz-
na ̨ postacia.̨ W artykule o tureckiej wojnie z Kurdami pisałem, że założona przez Ocalana
Partiya Karkerên Kurdistanê, Partia Pracujac̨ych Kurdystanu faktycznie była na poczat̨ku
organizacja ̨terrorystyczna.̨ Z kolei jej twórca i lider był bezwzgled̨nym wodzem narzucaja-̨
cym swoja ̨wole ̨ i prawdopodobnie nie cofajac̨ym sie ̨przed fizyczna ̨ likwidacja ̨oponentów
wewnat̨rz organizacji. To sie ̨ zmieniło. Ewoluowały i PKK i jej przywódca. Paradoksalnie
silna wodzowska pozycja Ocalana ułatwiła zmiany w organizacji, mimo, że przeobrażenia
ideowe nastap̨iły już gdy był wieź̨niem państwa Tureckiego.

PKK u swoich poczat̨ków była typowa ̨ formacja ̨ lewicowo-narodowowyzwoleńcza ̨ trze-
ciego świata. Ideowo marksistowska,̨ aczkolwiek trzeba pamiet̨ać, że takie wybory ide-
ologiczne były efektem dwubiegunowości zimnej wojny, jeżeli dany reżim był wspierany
przez USA, opozycja szukała wsparcia w ZSRS. I vice versa. Gdy zakończyła sie ̨ zimna woj-
na i upadł ZSRS, zaczał̨ sie ̨ dla Ocalana i PKK okres redefinicji ideowej, który zaprowadził
ich do demokracji. Poczat̨kowo typowej demokracji przedstawicielskiej, z czasem demo-
kracji bezpośredniej. Pamiet̨ajac̨ o marksistowskich korzeniach PKK można powiedzieć,
że Ocalan przeszedł ze strony Marksa, na strone ̨ jego najwiek̨szego antagonisty w łonie
I Mied̨zynarodówki – anarchisty Bakunina. Bakunin zarzucał Marksowi, że jego wizja do-

97 https://cooperativeeconomy.info/creating-a-participatory-system-of-economic-democracy-in-
rojava

98 https://freelab2014.files.wordpress.com/2015/03/w-strone-demokracji-bezpanstwowej-
screenview.pdf .
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prowadzi do jeszcze wiek̨szego ucisku, do stworzenia dyktatury scentralizowanej władzy
partyjnej99. Historia udowodniła, że miał racje.̨

„Żadne państwo, nawet o najbardziej demokratycznych formach, choćby to
była najbardziej czerwona republika polityczna, republika ludowa, a właści-
wie pseudoludowa, gdyż tylko taka forma jest możliwa pod fałszywym szyldem
przedstawicielstwa ludu, nie bed̨zie w stanie dać ludowi tego, co mu potrzeb-
ne, tj. możliwości swobodnego organizowania sie ̨od dołu ku górze w imie ̨wła-
snych interesów. Każde bowiem państwo, najbardziej nawet republikańskie i
demokratyczne, nawet pseudoludowe państwo wymyślone przez pana Mark-
sa, w istocie swej jest niczym innym jak tylko aparatem kierujac̨ym masami
odgórnie, przy pomocy inteligenckiej, a wiec̨ uprzywilejowanej mniejszości,
która lepiej jakoby rozumie rzeczywiste interesy ludu aniżeli sam lud.” Micha-
ił Bakunin100.

„Zastap̨ienie jednej władzy państwowej inna ̨nie jest rozwiaz̨aniem. Samo pań-
stwo jest środkiem wyzysku. Nie może przynieść demokracji, nie tworzy wol-
ności ani równości. W końcu zawsze zamienia sie ̨ w ucisk i wyzysk. Państwo
pozostaje państwem, bez wzgled̨u na to, w czyich jest rek̨ach. Wracamy z po-
wrotem do punktu wyjścia. Dlatego ten paradygmat nie jest rozwiaz̨aniem. (..)
Realny socjalizm to udowodnił.” Duran Kalkan101.

Wpływ na ewolucje ̨poglad̨ów Ocalana miał przede wszystkim inny teoretyk anarchizmu,
Murray Bookchin102. Bookchin, który też zaczynał jako marksista, by nastep̨nie odrzucić
doktryne ̨ marksistowska,̨ stworzył wolnościowy municypalizm opierajac̨y sie ̨ na budowie
samorzad̨ów lokalnych w miastach, oraz kładac̨y bardzo silny nacisk na ekologie,̨ jako tzw.
„ekologie ̨społeczna”̨103. Chociaż nigdy nie spotkali sie ̨osobiście Ocalan uważa sie ̨za ucznia
Bookchina. Podobnie jak on przyjał̨ za kluczowe dla przemian społecznych budowanie od-
dolnej demokracji poprzez rozwijanie lokalnych samorzad̨ów mieszkańców. Zaznaczam,
że mówimy o prawdziwych samorzad̨ach, a nie lokalnej administracji na która ̨ mieszkań-
cy nie maja ̨ wpływu, a która na zachodzie, w tym i Polsce, określa sie ̨ tym mianem.

„Projekt rewolucyjny musi wyjść od wolnościowej zasady: każda osoba jest
kompetentna, żeby zajmować sie ̨ sprawami społecznymi, czy ściślej rzecz bio-
rac̨ sprawami społeczności do której należy. (…)

99 http://www.bakunin.pl/pis_marksizm.htm , http://www.bakunin.pl/pis_marksizm2.htm , http://
www.bakunin.pl/pis_panstwowosc2.htm .

100 http://www.bakunin.pl/pis_panstwowosc2.htm .
101 http://internationalistcommune.com/internationalismtoday-new-form-international-solidarity .
102 https://zielonaanarchia.wordpress.com/2017/01/05/bookchin-ocalan-i-dialektyka-demokracji .
103 Zarys wolnościowego municypalizmu: http://innyswiat.most.org.pl/09/municypializm.htm ,

fragment ksiaż̨ki Bookchina „Przebudowa Społeczna”: https://fakrakow.files.wordpress.com/2016/05/
20160516192344803.pdf .

19



Wynika z niego, że bez zgromadzeń, na których ludzie zbieraliby sie,̨ by bezpo-
średnio ustalać społeczna ̨ polityke,̨ prawdziwa demokracja nie istnieje, a żad-
ne koncepcje samorzad̨u nie maja ̨ sensu. W rezultacie polityka nie ma demo-
kratycznej legitymizacji, jeżeli nie jest proponowana, dyskutowana i ustalana
bezpośrednio przez samo społeczeństwo – a nie przez jego reprezentantów,
czy inne namiastki.
Jej wprowadzanie w życie, administrowanie można pozostawić radom, komi-
sjom, czy kolektywom wykwalifikowanych, nawet wybranych osób, które pod
ścisła ̨ kontrola ̨ publiczna ̨ i w pełni odpowiedzialne przed formułujac̨ymi poli-
tyke ̨ zgromadzeniami moga ̨ realizować pełnomocnictwo społeczne.” Murray
Bookchin104.

Te lokalne formy demokracji bezpośredniej tworza ̨w zamyśle Bookchina i Ocalana sieć
wzajemnie powiaz̨anych bytów, demokracje ̨ wyższego szczebla.

Drugi element inspiracji Bookchinem to ekologia. Demokratyczny konfederalizm przy-
wiaz̨uje do niej wielka ̨wage.̨ Aczkolwiek, jak już pisałem, z powodu warunków wojennych
ten element pozostaje w Rożawie głównie w sferze teorii.

Opisuje ̨ tutaj anarchistyczne inspiracje Ocalana, ale trzeba zaznaczyć, że on sam nigdy
sie ̨ za anarchiste ̨ nie uważał i przy całym negatywnym podejściu do państwa nie zakła-
da jego zniesienia. Ocalan jest realista.̨ Nie widzi szans na obalenie państwa i nie planuje
walki z wiatrakami. Rozwój struktur demokracji bezpośredniej ma budować przeciwwage ̨
dla władzy państwowej, a nie ja ̨ zastap̨ić. „Chodzi o zmniejszenie roli państwa i rozszerze-
nia społeczeństwa demokratycznego”105 mówi cytowany już Duran Kalkan, członek rady
wykonawczej Koma Civakên Kurdistan (KCK – Unia Wspólnot Kurdystanu to organizacja
zrzeszajac̨a formacje demokratycznego konfederalizmu we wszystkich czterech zaborach
i na emigracji).

„Budowanie demokratycznego konfederalizmu lub demokratycznej autono-
mii, w realiach, w których żyjemy, dla wszystkich, kobiet, młodzieży i pracow-
ników, jest realizacja ̨ demokratycznej i socjalistycznej rewolucji. Nie tworze-
nie nowego państwa, ale tworzenie społeczeństwa demokratycznego; nie nisz-
czenie obecnego stanu, ale organizowanie demokratycznego społeczeństwa ja-
ko przeciwwagi, która ogranicza państwo – taki jest cel.” Duran Kalkan106.

Z wyżej wymienionych powodów demokratyczny konfederalizm rezygnuje z budowy
osobnego państwa kurdyjskiego. Podkreślam ten fakt, bo ciag̨le można słyszeć zarzuty se-
paratyzmu wobec Rożawy, czy PKK w Turcji. Nie, projekty społeczne o których mówi idea
Ocalana, nie maja ̨być realizowane w ramach jakiegoś hipotetycznego państwa kurdyjskie-
go, ale w ramach już istniejac̨ych państw.

104 https://fakrakow.files.wordpress.com/2016/05/20160516192344803.pdf .
105 http://internationalistcommune.com/internationalismtoday-new-form-international-solidarity .
106 http://internationalistcommune.com/internationalismtoday-new-form-international-solidarity .
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Podobnie oddolne podejście prezentuje ocalanizm na gruncie gospodarczym. Ocalan
krytycznie ocenia kapitalizm, zarówno ten „prywatny” (pisze ̨ to w cudzysłowie, gdyż
współczesne wielkie korporacje cież̨ko uznać za prywatne w tradycyjnym rozumieniu107),
jak i państwowy, jak słusznie definiuje gospodarki komunistyczne. Alternatywa ̨ ma
być gospodarka społeczna, spółdzielcza. I tutaj osobiście widze ̨ spore podobieństwo do
innego, tym razem polskiego teoretyka anarchizmu, a zarazem teoretyka i praktyka
kooperatywizmu, Edwarda Abramowskiego108.

Ponownie jednak przypomne ̨ to co pisałem jednej z poprzednich cześ̨ci tego cyklu. Pro-
mowanie spółdzielczości nie oznacza represjonowania innych form gospodarki. Umowa
społeczna Rożawy chroni własność prywatna1̨09.

Bardzo ważna ̨ role ̨ w demokratycznym konfederalizmie odgrywa kwestia wyzwolenia
kobiet. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że kobiety odgrywały duża ̨role ̨w PKK na długo przed
przedefiniowaniem jej ideologii przez Ocalana. Dr. Necka Acik-Toprak z Uniwersytetu w
Manchesterze uważa, że to właśnie kobiety najmocniej wspierały zmiany ideowe wprowa-
dzane przez Ocalana110. To zreszta ̨ właśnie on od poczat̨ku mocno forsował kwestie ̨ wy-
zwolenia kobiet. Przy czym to „na poczat̨ku” było w mocno autorytarnym stylu, ale jak
już pisałem uległo to zmianie.

Ocalan opisuje patriarchalna ̨ dominacje ̨ meż̨czyzny nad kobieta ̨ jako pierwsze zniewo-
lenie w historii111 Odwrócenie tego procesu uważa za kluczowe dla budowy wolnego społe-
czeństwa. To on w 2002 roku utworzył termin dzineologia (kurdyjskie jineoloji, po angiel-
sku jineology). Jin czyli po kurdyjsku kobieta, logos to znane greckie słowo oznaczajac̨e
nauke,̨ obecne w określeniu wielu dziedzin naukowych. Tutaj także chodzi o nauke,̨ kobie-
ca ̨ nauke.̨

„Wiele feministek nie dostrzega zwiaz̨ków mied̨zy elementami trójkat̨a, jaki
tworza ̨ patriarchat, kapitalizm i państwo narodowe. Rozdzielajac̨ ten trójkat̨,
widzimy tylko cześ̨ć wroga. W efekcie   niektórzy meż̨czyźni walcza ̨ przeciwko
kapitalizmowi i państwu narodowemu, ale nie postrzegaja ̨ patriarchatu jako
cześ̨ci problemu. Albo niektóre feministki postrzegaja ̨ patriarchat jako pro-
blem, ale nie widza,̨ w jaki sposób ta mentalność jest powiaz̨ana z państwem i
kapitalizmem.” Necîbe Qeredaxî112.

O roli kobiet w rewolucji mam zreszta ̨ zamiar napisać osobny tekst. Poczat̨kowo plano-
wałem go nazwać „Dzineologia – kurdyjski feminizm”, ale np. Necîbe Qeredaxî, założyciel-
ka centrum badawczego dzineologii w Brukseli, twierdzi, że to nie jest po prostu kurdyjski

107 Polecam tutaj ksiaż̨ke ̨ Joel Bakan “Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władza”̨.
108 http://soo.org.pl/doc/e-book/abramowski-braterstwo-solidarnosc-wspoldzialanie.pdf .
109 Art. 43: http://vvanwilgenburg.blogspot.com/2017/03/social-contract-of-democratic.html .
110 https://www.opendemocracy.net/north-africa-west-asia/necla-acik/kobane-struggle-of-kurdish-

women-against-islamic-state .
111 http://ocalan-books.com/downloads/EN-brochure_liberating-life-womans-revolution_2017.pdf .
112 https://roarmag.org/essays/jineology-kurdish-women-movement .
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feminizm113. Wiec̨ chyba nazwe ̨ go inaczej. Jak – tego jeszcze nie wiem, może „Rewolucja
kobiet”?

Pewnie zauważyliście, że użyłem w tym artykule wielu cytatów. Piszac̨ o ideach wole ̨
oddawać głos ich autorom i realizatorom, a sobie pozostawiać role ̨ łac̨znika mied̨zy ich
wypowiedziami. Zainteresowanych tematem odsyłam do polskiego tłumaczenia jednego z
tekstów Ocalana:

W strone ̨ demokracji bezpaństwowej.
Oraz do strony z jego publikacjami w innych jez̨ykach (niektóre dostep̨ne w online, inne

nie):
Ocalan Books.
Mam też zamiar wkrótce przetłumaczyć i wrzucić na Mać wywiad z Duranem Kalkanem,

który tu cytowałem. Edit – już jest:
Duran Kalkan: Demokratyczna autonomia przeciwko państwu.
I na koniec jeszcze jeden cytat:

„Państwo narodowe wymaga jednorodności obywateli posługujac̨ych sie ̨ jed-
nym jez̨ykiem i majac̨ych te same korzenie etniczne… Trzymanie sie ̨ tej wiary
nie jest patriotyzmem, ale raczej szowinistycznym nacjonalizmem i bigoteria.̨
Państwo narodowe potep̨ia różnice społeczne, kładzie nacisk na jednorodność,
podobnie jak ideologia faszystowska. Dla kontrastu naród demokratyczny jest
wielojez̨yczny, wieloreligijny, wieloetniczny, wielokulturowy i włac̨za grupy,
oraz osoby o różnych interesach… Odrzuca tożsamość państwa i narodu, wi-
dzac̨ każde z nich jako inna ̨ formacje.̨” Abdullah Ocalan114.

113 https://roarmag.org/essays/jineology-kurdish-women-movement .
114 A. Ocalan „Prison Writings III. The Road Map to Negotiations”, cytat za M. Tax “Droga w Nieznane”,

tłum. A. Pieńkowska, Warszawa 2017
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