Η
Rojava
είναι
σπορά
ελευθερίας κι όχι εθνικισμού
του Μηνά Μπλάνα
Την τελευταία εβδομάδα έχει ξεκινήσει η επίσημη πολεμική
επίθεση από το Τούρκικο κράτος στην περιοχή της
Βορειοανατολικής Συρίας, όπου βρίσκεται το Δυτικό Κουρδιστάν ή
αλλιώς Rojava. Δεν είναι η πρώτη των τελευταίων χρόνων, αφού
κατά το προηγούμενο έτος (17 Μαρτίου του 2018) εκκενώθηκε και
πολιορκήθηκε, με την συμβολή και παραστρατιωτικών
φονταμενταλιστικών ομάδων, και το Afrin που άνηκε στην
Δημοκρατική Ομοσπονδία της Βόρειας Συρίας, όπως έχουν ονομάσει
οι Κούρδοι και οι Κούρδισες το χωρικό σύνολο των αυτόνομων
κοινοτήτων τους.
Όλος αυτός ο τούρκικος επεκτατισμός και η αναλγησία της
πολεμικής μηχανής φαίνεται πως ξυπνάει σε κάποιους/ες στην
χώρα όλα τα εθνικιστικά ένστικτα που, φυσικά, προϋπάρχουν στην
ελληνική κοινωνία για την Τουρκία. Ένα αφήγημα που σου
μαθαίνει να μισείς τον Άλλο, με βάση το μύθευμα του ΈθνουςΚράτους στο οποίο τυχαίνει να έχεις γεννηθεί και το οποίο έχει
φτιαχτεί για να συντηρεί το εθνικό φαντασιακό, δημιουργώντας
ένα τεχνητό μίσος για τους απλούς ανθρώπους των γειτόνωνκρατών της κάθε χώρας. Εδώ παρόλα αυτά δεν θα επιχειρηθεί να
αποδομηθεί ακριβώς αυτό το δημιούργημα, αλλά το γιατί η
αλληλεγγύη στην Rojava και το τι πρεσβεύει αυτή είναι εξ
ολοκλήρου αντίθετη με αυτές τις φωνές.
Ένα είναι το δεδομένο και το αδιαμφισβήτητο γεγονός. Σε κάθε
πόλεμο, πέρα από τις γεωπολιτικές αναλύσεις για τα κράτη, η
μόνη που πλήττεται πραγματικά από αυτόν είναι η κοινωνία.
Χιλιάδες νεκροί κι ακόμα περισσότεροι εκτοπισμένοι άνθρωποι
από τα μέρη τους, οι οποίοι θα συναντήσουν πάλι τον θάνατο
είτε από την Ε.Ε στα σύνορα, στα κέντρα κράτησης και στις
θάλασσες της, είτε μέσα στο τούρκικο κράτος από ρατσιστικά

πογκρόμ, την πείνα, την ατελείωτη εκμετάλλευση. Μία κατάσταση
που συντηρείται και από την συμφωνία Ε.Ε – Τουρκίας.
Και οι πρώτοι/ες που δεν θα τους δεχτούν στην χώρα τους, δεν
είναι άλλοι/ες από όσους/ες απ’ αυτούς/ες τώρα μπορεί να
λυπούνται και να εξάπτονται για τον Τούρκικο στρατό κι άλλες
κινήσεις στήριξης των πεπραγμένων του. Είναι οι ίδιοι/ες που
θα μιλήσουν για αλλοίωση του πληθυσμού και του πολιτισμού της
Ελλάδας, ουρλιάζοντας για τους αλλόθρησκους, την ίδια στιγμή
που μιλάνε για το ISIS και παρόμοια καθεστώτα με απαξίωση και
χλεύη λες και διαφέρει το σκεπτικό μεταξύ τους. Οι ίδιοι/ες
που αναρωτιούνται άλλες φορές από μέσα τους κι άλλες δυνατά:
«Γιατί να μην έχουμε κι εμείς έναν ηγέτη σαν τον Ερντογάν»;
Γιατί αυτό είναι που ονειρεύονται. Ένα ολοκληρωτικό κράτος υπό
την κηδεμονία ενός «ατσάλινου» ηγέτη που να πρεσβεύει τα
«εθνικά ιδεώδη», ενώ αυτοί/ες θα δουλεύουν και θα ζούνε σε
συνθήκες εξαθλίωσης μέσα στην καταπίεση και στις φυλακίσεις
για όποιον/α τολμήσει να σηκώσει κεφάλι και να πει κάτι
αντίθετο από το καθεστώς (χαρακτηριστικά οι Κούρδοι/ισες
φυλακίζονται και για το γεγονός ότι μιλάνε την γλώσσα τους).
Τελικά πόσο διαφέρουν από αυτό που κράζουν και θέλουν να
σκοτώσουν;
Η Rojava, πάντως, αποτελεί ακριβώς το αντίθετο! Κι αυτό να το
έχουν στο νου τους οι τυχόν εθνικόφρονες, που σκίζουν τα
ιμάτια τους για την Τουρκία. Το εγχείρημα των αυτόνομων
κοινοτήτων ξεκίνησε εν μέσω του Συριακού εμφυλίου πολέμου,
έπειτα από αρκετές δεκαετίες σκληρής κοινωνικής διεργασίας για
όσους/ες το υποστήριζαν. Διαβάζουμε για παράδειγμα σε
συνέντευξη Κούρδισας πως όταν πριν κάποια χρόνια πήγαιναν σε
σπίτια για να μιλήσουν στον κόσμο για τέτοιες ιδέες τους
έπαιρναν μέχρι και με τις πέτρες. Κι όμως σε πείσμα του
πολέμου, των μεγαλεμπόρων, των κύριων κατόχων των μέσων
παραγωγής και των πατριαρχικών προτύπων της Μέσης Ανατολής,
γεννήθηκε ένα σύστημα με αναβαθμισμένο το ρόλο του γυναικείου
φύλου και με απόλυτο σεβασμό σε αυτό, με βάση την οικολογία τον σεβασμό του ανθρώπου πάνω στην φύση και την αρμονική

συνύπαρξη με αυτή- που συνεπάγεται την αυτάρκεια και την άμεση
δημοκρατία ως μέθοδο αποφάσεων για τις περισσότερες πτυχές της
ζωής των ανθρώπων εκεί..
Κι αυτό συνέβη με τον Οτσαλάν, ο οποίος μέχρι και σήμερα
βρίσκεται στην φυλακή, σε πλήρη απομόνωση έπειτα από το
«δωράκι» του Ελληνικού κράτους στην Τουρκία, να στρέφεται από
την παραδοσιακή Μαρξιστική-Λενινιστική προσέγγιση για το
Έθνος-Κράτος στον κομμουναλισμό του Murray Bookchin και στις
κοινότητες των Zapatistas, διατυπώνοντας τον Δημοκρατικό
Συνομοσπονδισμό ως μία διέξοδο για το πολύπαθο κουρδικό ζήτημα
και προτάσσοντας μία κοινότητα με σκοπό την γυναικεία
χειραφέτηση και πέρα από κάθε εθνικισμό. Ας αναλογιστεί ο
καθένας και η καθεμιά μας την ύπαρξη της Rojava, η οποία
φιλοξενούσε αρκετές διαφορετικές εθνικότητες και θρησκείες
πριν τις επιθέσεις, σε μία περιοχή όπως η Μέση Ανατολή όπου το
θρησκευτικό και πατριαρχικό στοιχείο είναι έντονο. Κι αυτό
είναι που θέλουν να συντρίψουν. Την ζωή και την ελευθερία
μπροστά στον θάνατο και την καταπίεση.
Το μόνο κοινό, λοιπόν, των κάθε λογής εθνικιστών σχετικά με
την κατάσταση στην Βορειανατολική Συρία είναι ο πόλεμος και τα
όπλα του τούρκικου κράτους. Ο επεκτατισμός που ζηλεύουν, οι
μειονότητες που θέλουνε να θάψουν, οι ύμνοι για τόλμη και
«ανδρεία» προς τους στρατιώτες και οι μεγάλοι Ηγέτες και
Αρχηγοί. Ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από συγκεκριμένα
σύμβολα αλλά διαχρονικά πίσω από τα εθνικά εμβατήρια και τις
εθνικές σημαίες, το μίσος για τον Άλλο, τον αλλόθρησκο, τον
διαφορετικής εθνικής καταγωγής, χρώματος, φυλής, σεξουαλικής
προτίμησης, τον φτωχό. Και δεν θα καταπιεί μόνο αυτούς αλλά
και την ίδια την κοινωνία μέσα σε ένα καθεστώς ανελευθερίας,
καταπίεσης και θανάτου. Γιατί μόνο αυτά έμαθε να σπέρνει ο
εθνικισμός και το κράτος. Θάνατο, πόλεμο, προσφυγιά, καταπίεση
και εκμετάλλευση.
Και μπορεί ανά την υφήλιο τα κράτη να σιωπούν μπροστά στον
θάνατο που επιφέρουν οι στρατοί τους και τα γεωπολιτικά,
ενεργειακά και όχι μόνο, συμφέροντά τους, όμως οι Κούρδοι και

οι Κούρδισες πρέπει να ξέρουν πως οι κοινωνίες, οι οποίες
αυτές τις ημέρες κατέκλυσαν δυναμικά τους δρόμους της Ευρώπης
είναι μαζί τους, στο πλευρό τους με όσες δυνάμεις έχουν. Όπως
και οι Τούρκοι που διαδηλώσαμε μαζί και βρίσκονται ανά
χιλιάδες αυτή τη στιγμή έγκλειστοι στις φυλακές της Τουρκίας.

