
Από το Κομπάνι προς όλο τον κόσμο: Ξεσηκωθείτε
ενάντια στον Φασισμό

Συμμετέχετε στο κάλεσμα για μια παγκόσμια
εβδομάδα διεθνιστικής αλληλεγγύης από 1-8

Νοεμβρίου 2020

Η Παγκόσμια ημέρα για το Κομπάνι και η επανάσταση στη
Ροζάβα

Τη  1η  Νοεμβρίου  του  2014,  εκατομμύρια  άνθρωποι  παγκόσμια
κατέβηκαν  στον  δρόμο  για  να  εκφράσουν  την  αλληλεγγύη  τους
στην  ηρωική  αντίσταση  στο  Κομπάνι.  Εκατομμύρια  άνδρες  και
γυναίκες,  νέοι/ες  και  ηλικιωμένοι/ες,  προοδευτικοί  άνθρωποι  με
διαφορετικές  πολιτικές  πεποιθήσεις,  ενωμένοι  αλλά  και
διαφορετικοί, στάθηκαν αποφασιστικά στο πλευρό των ανθρώπων
της Ροζάβα και έδειξαν την υποστήριξη τους στον αγώνα ενάντια
στην βαρβαρότητα και τον θάνατο που έσπερναν οι συμμορίες του
Ισλαμικού  κράτους.  Όλος  ο  κόσμος  με  κομμένη  την  ανάσα
παρακολούθησε τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές των Μονάδων
Προστασίας των Γυναικών και των Ανθρώπων, YPJ και YPG, να
παίρνουν θέση απέναντι στο σκοτάδι και να υπερασπίζονται την
ανθρώπινη ύπαρξη σε κάθε σπίτι και σε κάθε δρόμο του Κομπάνι.

Με την επανάσταση στο Κομπάνι, που έμελλε να αποτελέσει την
αρχή του τέλους του αυτοανακηρυχθέντος χαλιφάτου, άρχισε να
γεννιέται  ένα  παγκόσμιο  κίνημα  αλληλεγγύης  αντίστασης  και
κοινών αγώνων, το οποίο πλέον οργανώνετε και υπάρχει σε κάθε
γωνιά της γης χωρίς να γνωρίζει σύνορα και που υπερασπίζεται
την  ελπίδα.  Η  επανάσταση  στην  Ροζάβα  αποτέλεσε  ελπίδα  και
έμπνευση για ανθρώπους και αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί
τότε όπως και τώρα, στην Ροζάβα δεν υπερασπίζονται απλά την
γη, τις πόλεις και τα χωριά. Με την Αυτόνομη Αυτοδιοίκηση, οι
κοινωνίες τις βόρειας Συρίας δημιούργησαν ένα απτό παράδειγμα
ενός  ελεύθερου  και  δημοκρατικού  μέλλοντος  για  την  Μέση
Ανατολή, πέρα από τον τοπικό δεσποτισμό και την ξένη κυριαρχία.
Βασισμένοι στην ισότητα της συνύπαρξης όλων των πληθυσμών,
την απελευθέρωση των γυναικών, έναν τρόπο ζωής που σέβεται το
περιβάλλον και τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και μια
πρωτόγνωρη  μορφή  ριζοσπαστικής  δημοκρατίας,  ανθίζει  ένα
διαφορετικό  σύστημα για να δώσει  λύσεις  στα προβλήματα της
βόρειας Συρίας έχοντας απέναντι του το χάος, την καταστροφή και
τον πόνο του πολέμου.

Μέσα από αυτές τις ριζοσπαστικές προσεγγίσεις και λύσεις στα
υπάρχοντα  κοινωνικά ζητήματα,  η  επανάσταση  στη  Ροζάβα  ήδη
ακτινοβολεί  πέρα  από  τα  σύνορα  της  Μέσης  Ανατολής.  Σε  μια
εποχή που οι άνθρωπο σε όλο τον κόσμο αναζητούν νέες λύσεις
και  έναν  τρόπο  να  ξεφύγουν  από  την  άβυσσο  στην  οποία  το



καπιταλιστικό σύστημα έχει ρίξει την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι
της βορειοανατολικής  Συρίας προσφέρουν πρακτικές  απαντήσεις
στα μεγαλύτερα ερωτήματα αυτής της εποχής.

Είτε ενάντια στις γυναικοκτονίες και την βία κατά των γυναικών,
είτε για να σταματήσει η συνεχής καταστροφή και η απεριόριστη
λεηλασία του φυσικού κόσμου, ενάντια στις κρατικές δολοφονίες
και την ρατσιστική αστυνομική βαρβαρότητα και για να δοθεί ένα
τέλος  στην  άρση  φασιστικών  πεποιθήσεων –  σε  όλο  τον  κόσμο
εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι κατεβαίνουν στους
δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους.  Από άκρη σε άκρη, η
αντίσταση δρα ενάντια σε ένα σύστημα που πρέπει να σταματήσει
να  κρατά την ανθρωπότητα  και  την  φύση υπό  τον  ζυγό του.  Η
επανάσταση  στην  Ροζάβα/Βόρεια  Συρία  αποκτά  την  πραγματική
της σημασία μέσα από αυτό ακριβώς το περιεχόμενο. Παρ’ όλες τις
δυσκολίες και τις τα εμπόδια, κατά την διάρκεια του πολέμου και
την πανδημίας του Covid-19, οι  άνθρωποι εκεί χτίζουν την δική
τους  διαφορετική καθημερινότητα  αποδεικνύοντας  με  αυτόν  τον
τρόπο ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Μια ζωή μακριά από
την  κρατική καταπίεση και  την  καπιταλιστική  εκμετάλλευση  με
βάση  την  αυτο-οργάνωση  και  την  ελευθερία  γίνεται
πραγματικότητα μέρα με τη μέρα. Επομένως,  η επανάσταση στη
Ροζάβα  στην  βόρεια  Συρία  πραγματώνει  την  ελπίδα  μιας
αξιοπρεπής, δίκαιης και ελεύθερης ζωής στον 21ο αιώνα.

Κουρδιστάν -Πόλεμος και Αντίσταση 

 Η κοινωνική αυτοδιαχείρηση είναι ένα αγκάθι στην πλευρά αυτών
που  κυβερνούν  την  περιοχή  και  τις  πολεμικές  δυνάμεις  που
προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν την Μέση Ανατολή σύμφωνα με
τα δικά τους συμφέροντα. Με ένα εμπάργκο από όλες τις πλευρές,
πολιτικούς  και  διπλωματικούς  αποκλεισμούς  και  ένα  μεγάλο
φάσμα  ψυχολογικού  πολέμου  γίνετε  μια  εσκεμμένη  προσπάθεια
ώστε να βυθίσουν τα απελευθερωμένα μας εδάφη και το κίνημα
στην κρίση και να του στερήσουν την αυτονομία του. Το φασιστικό
τουρκικό  κράτος,  κάτω  από  την  διεύθυνση  του  δικτάτορα
Ερντογάν, επιτίθεται στην επανάσταση στο Κουρδιστάν, είτε στην
Τουρκία, την Συρία ή το Ιράκ με ορμή και βαρβαρότητα. Από το
2016,  ο  τουρκικός  στρατός  κατοχής  μαζί  με  τους  Ισλαμιστές
συμμάχους του, έχει εισβάλει επανειλημμένα στα απελευθερωμένα
μας  εδάφη  και  έχει  κατακτήσει  μεγάλες  εκτάσεις  της  βόρειας
Συρίας από το Αφρίν ως το Σερεκάνιγιε.  Όμως οι επιθέσεις του
τούρκικου  φασισμού  δεν  περιορίζονται  στην  βόρεια  Συρία.  Το
καθεστώς της Άγκυρας χτύπα οπουδήποτε κάποιος/α προσπαθεί να
ζήσει ελεύθερος/η.

Επίσης,  στο  βόρειο  Ιράκ  (νότιο  Κουρδιστάν),  οι  Τούρκοι
κατακτητές προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος εδώ και χρόνια και
έτσι  ξεκίνησαν  φέτος  τον  Ιούνιο  μια  μεγάλου  εύρους  επίθεση



ενάντια στην περιοχή του Χαφτανίν. Οι αντάρτικες μονάδες του
Κουρδικού Εργατικού Κόμματος,  PKK, έχουν αντισταθεί  ενάντια
στους  εισβολείς  για  να  υπερασπιστούν  τις  περιοχές  του  νότιου
Κουρδιστάν. Ο αυτο-οργανωμένος προσφυγικός καταυλισμός του
Μαχμούρ  στο  νότιο  Ιράκ  και  τα  βουνά  του  Σένγκαλ,  όπου  οι
Γιεζίντι έχουν πάρει τις ζωές τους στα χέρια τους από την στιγμή
της  απελευθέρωσης  τους  από  το  Ισλαμικό  κράτος  και  έχουν
καθιερώσει  την  αυτο-διαχείριση  βασισμένη  στο  σχέδιο
βορειοανατολικής  Συρίας,  αποτελούν  στόχο  εναέριων  επιθέσεων
σχεδόν  κάθε  εβδομάδα.  Ο  στόχος  του  φασιστικού  Τούρκικου
κράτους δεν είναι η διεκδίκηση μιας περιοχής αλλά η διάλυση της
επανάστασης  και  η  καταστροφή  οποιασδήποτε  ελπίδας  για
ελευθερία.

Ο τούρκικος φασισμός είναι παγκόσμια απειλή – πρέπει να
αντιμετωπισθεί παγκόσμια

Ο  πόλεμος  κατοχής  που  έχουν  εξαπολύσει  ενάντια  στους
ανθρώπους της περιοχής κάτω από την υποκριτική ταμπέλα του
“πολέμου ενάντια στη τρομοκρατία” θα ήταν αδιανόητος χωρίς της
πολιτική, οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη των συνεργατών
τους  ,  του  ΝΑΤΟ  και  της  Ρωσικής  Ομοσπονδίας.  Χωρίς  την
εξωτερική  τους  υποστήριξη,  τα  δισεκατομμύρια  οικονομικής
υποστήριξης που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τα
συστήματα όπλων της Γερμανίας. Ιταλίας,  Ηνωμένων Πολιτειών
και  άλλων  χωρών  και  χωρίς  την  πολιτική  νομιμοποίηση  που  ο
τουρκικός φασισμός λαμβάνει από τους συμμάχους του , αυτό το
καθεστώς  θα  είχε  πέσει  εδώ  και  καιρό.  Στην  Τουρκία,  το
Κουρδιστάν,  την  Συρία,  το  Ιράκ,  την  Λιβύη,  την  ανατολική
Μεσόγειο  και  παντού  όλα  φτιάχνουν  την  ίδια  εικόνα:  Το
φασιστικό σύστημα, το οποίο όχι μόνο κρατάει αιχμάλωτους τους
Κούρδους  και  τους  ανθρώπους  της  Τουρκίας  και  που  έχει
καταφέρει  σταδιακά να αποτελέσει  απειλή για όλη την περιοχή,
κρατιέται  ζωντανό από την παγκόσμια υποστήριξη και για αυτό
τον λόγο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διεθνιστικά.

Οι υποστηρικτές του πολέμου ενάντια στην επανάσταση, αυτοί που
πλουτίζουν με τα μακελειά και τις φρικαλεότητες και αυτοί που
νομιμοποιούν  τις  εφόδους  κάθονται  στην  ασφάλεια  των
μετόπισθεν και  πλουτίζουν από τις δολοφονίες.  Ήρθε η ώρα να
υποδείξουμε τους υπεύθυνους και να τους φέρουμε μπροστά στις
ευθύνες τους. 

Σε  όλο  τον  κόσμο,  για  ένα  καλύτερο  μέλλον:  Εξέγερση
ενάντια στον φασισμό

Πλέον  δεν  θα  παρατηρούμε  παθητικά  καθώς  αυτοί  θα
καταστέλλουν την ελπίδα μας και καλούμε σε μια βδομάδα διεθνής
αντίστασης από 1-8 Νοεμβρίου. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας ενάντια



στον φασισμό για έναν άλλο κόσμο μπορεί  να κερδηθεί  μονάχα
μέσα από κοινούς αγώνες .

Ας  εκφράσουμε  όλοι  μαζί  την  αλληλεγγύη  μας  με  τους/ις
μαχόμενους/ες στη Ροζάβα και ας κατεβούμε στους δρόμους την 1η
Νοεμβρίου για την παγκόσμια ήμερα για το Κομπάνι.

Από τις 2 έως τις 5 Νοεμβρίου ας αναδείξουμε τους κοινούς μας
αγώνες  και  στόχους  που  μας  ενώνουν,  μας  κινητοποιούν
παγκόσμια και που μας ενδυναμώνουν παρά τις διαφορές μας.

Από  τις  6-8,  ας  ενοχλήσουμε  –  μπλοκάρουμε  –  καταλάβουμε  με
έναν αποκεντρωμένο τρόπο τα σημεία της διεθνούς συνεργασίας
και υποστήριξης του Τούρκικου κράτους.

Καλούμε,  λοιπόν,  σε  μια  βδομάδα  αλληλεγγύης,  μια  εβδομάδα
ενδυνάμωσης  του  αντιφασιστικού  αγώνα  παγκοσμίως,  μια
εβδομάδα  αντίστασης  κατά  του  φασιστικού  καθεστώτος,  της
καπιταλιστικής  εκμετάλλευσης  και  του  πολεμικού  ολέθρου  των
ζωών μας.

Ξεσηκωθείτε για τη Ροζάβα! – Ξεσηκωθείτε ενάντια στον 
Φασισμό!
Rise Up 4 Rojava! - Rise Up against Fascism!
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