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Το φασιστικό κράτος της Τουρκίας ετοιμάζεται να επιτεθεί στην
δημοκρατία της Ρόζαβα. Οι κρατικές ρητορικές είναι γνωστές και
επαναλαμβανόμενες, όπως σε κάθε τέτοιο ιστορικό γεγονός
κρατικής τρομοκρατίας:
1. Άμυνα δια της επίθεσης.
2. Βάφτιση ως τρομοκρατών των αγωνιστών της ελευθερίας και
των νικητών της μάχης κατά του ISIS.
3. Θανατοπολιτική κατά της ελευθερίας.
Δεν προκαλεί εντύπωση η στάση όλων των υπόλοιπων κρατών
απέναντι στον μη κρατικό σχηματισμό της Ρόζαβα.
1. Η Ρωσία δια της σιωπής ξεκλειδώνει τον εναέριο χώρο της
Ρόζαβα στους Τούρκους.
2. Το καθεστώς του σφαγέα Άσαντ ούτε καν ακούγεται, ενώ
πρόκειται για εισβολή στην ίδια του την χώρα.
3. Οι ΗΠΑ αναμένουν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων μετά τον
πόλεμο για να επανατοποθετήσουν τα συμφέροντά τους.
Ιστορικά, τα κράτη διαδόθηκαν ως θεσμοί, όχι με ορθολογικούς
όρους αλλά μέσα από τον πόλεμο και την εξαφάνιση πρότερων μη
κρατικών σχηματισμών. Δεν υπάρχουν μη ιμπεριαλιστικά κράτη,
γιατί τα κράτη ως θεσμοί είναι σύμμετροι μεταξύ τους
σχηματισμοί και απλώς επανατοποθετούνται ως δρώντες ή
ενεργούμενα στον γεωπολιτικό χάρτη του ιμπεριαλισμού. Κανένα
λοιπόν κράτος δεν συνιστά και δεν θα συνιστά ποτέ το “απ’έξω”,
το “άλλο” του ιμπεριαλισμού.

Η Ρόζαβα αποτελεί αγκάθι σε κάθε κράτος της περιοχής. Οι
ρευστοί συμβιβασμοί με τα κράτη της περιοχής και τις μεγάλες
δυνάμεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγώνας επιβίωσης για τη
δυαδική εξουσία της νεαρής δημοκρατίας της. Και μόνο που
υπάρχει αποτελεί ύμνο για τη [δική μας] ανθρωπότητα. Για την
ιστορία των κρατών, των εταιρειών και των πολέμων θα είναι
σίγουρα δύο ξεχασμένες αράδες στη διήγηση των γεωπολιτικών
παιγνίων της πιο μαύρης εποχής για τη Μέση Ανατολή.
Η ιστορία όμως δεν γράφεται μόνο από τους νικητές αλλά και
στις μνήμες και στις καρδιές μας ως δώρο για τους επόμενους
από εμάς. Ακόμη και αν περάσει στην ιστορία, αυτή είναι η
Ρόζαβα των γυναικείων πολιτοφυλακών, των συνεταιρισμών, των
αμεσοδημοκρατικών κοινοτήτων, των καντονιών, ένα δώρο για τους
ανθρώπους όλου του κόσμου.

