
Suriye’nin kuzeyinde yasayan, Kürt ve Müslüman olan 
Rojavalilar, Irak ve Şam İslam Devleti, IŞID veya DAEŞ’e 
karsi tek başina mücadelesi ve yillar suren savaşi, 
binlerce zayiyad vererek DAEŞ’i yenmesi, Rojavanin ne 
kadar kuvvetli ve önemli olduğunu gösterir. DAEŞ ye-
nilip, ortadan kaldırıldığı anda, ABD hükümeti, Rojava 
askeri kolu olan Suriye Demokratik Güçlerini’ne (SDG), 
ordusunu  dağitmasını isteyerek, Amerikan ordusunun 
Suriye sınırıni savunucağini ve bölgede barış ve güven-
ceyi sağliyacağını vaad ederek, onlarin uluslararası 
müttefik aramalarının gereksiz olduğunu ve sadece, 
Amerika’ya güvenmelerinin yeterli olucağini önerdi. 
Kürtler savunmasız kaldiklarinda anda’da Trump  
Turkiye’nin Kuzey Suriye’yi istila etmesine izin verdi.

Trump sınırlar hakkında ki olumlu konuşmalari ve 
yorumlarına rağmen, devlet sınırlarına saygı duymadi-
gi, terörizm tehlikesi ve terorizme karşi savaş konusu-
nu’da hiç ciddiye almadigi gibi DAEŞ’in topraklarını 
kaybetmiş olmasi ve binlerce DAEŞ teroristlerin 
tutuklama kamplarında bulunmasi, Türkiye’nin Kuzey 
Suriye’yi istilasi, DAEŞ’in faaliyetlerine devam etmesi-
ni sağlayabilecek büyük unsur yaratır.

DAEŞ’in ayni bölgedeki saltanatliği süresince, Türki-
ye’nin zimnen gönüllü savasçilara, askeri silahlara ve 
diğer askeri kaynak yardimlarina Turkiye üzerinden 
İslam Devleti’ne ulaşmalarına izin verdiği yaygın olarak 
bilinmektedir. Trump’ın kendi delegesi DAEŞ’i Devirme 
Küresel Koalisyan Elçisi Brett H. McGurk’te, Türki-
ye’nin işgalinin DAEŞ’in yeniden hortlamasina sebeb 
olucağini iddia etmiştir. Türkiye’nin istila etmesine 
neden izin verilmesi gerektiği iddialarindan birisi’de 
Amerikali vergi mükelleflerinin tutuklu bulunan DAEŞ 
savaşçılarınin tutuklu olarak kalmalari icin harcama 
yapmalari gerektiğidir. Aslında, ABD ele geçirilmiş 
yüzlerce DAEŞ savaşçısı için bir kuruş bile ödeme 
yapmamıştır: Harcamalar tamamen Suriye Demokratik 
Güçleri (SDG) tarafından organize edilmiştir. Trump’ın 
gerçek amaci, Erdoğan’ın Kürtlere karşı soykırım yap-
masına ve Orta Doğu’nun daha da istikrarsızlaştırilma-
sına izin vermektir.

VE ONLARA KARŞI HALKLARIN DİRENCİ

POPÜLIST DEMOGOGLAR VE CIHATÇILAR BİRLİKTE
Trump ve Erdoğan gibi demagoglar DAEŞ gibi gruplar-
dan yararlanmaktadirlar; Bu tür aşiri din felsefesi olan 
gruplar, demogoglarin otoriter ajandalarını kıyaslama-
da, iyi gösterebilecek tek şeydir. 

Bu son trajedi’de uzun süredir kullanılan bu örneğe  
uygun bulunmaktadir.  Daha oncede, CIA fonu  
Afganistan’daki El Kaide savaşçılarına yardım ettiği 
gibi, George Bush’un Irak’ı istila ve işgal etmesi. DAEŞ 
icin zemin hazirladigi arkalarinda DAEŞ’in kullandigi 
büyük miktarda askeri teçhizati geri bıraktiğidir.

Türkiye’nin Rojava’yı işgal etmesi, askeri yönetimin 
soykırım,yapmasi Rojava’daki nispeten eşitlikçi sosyal 
deneylerin bastırılması için yeni bir kıstas olacaktır. 
Dünya’nın her yerinde daha fazla katliam, baski ve 
insanlari boyunduruk altina almak için zemin hazır-
lıyacaktır. Trump, Erdoğan, Beşşar Esad, Jair Bolso-
naro ve Vladimir Putin gibi popülist despotlar dünya 
çapında sürücü koltuğunda oturrup, kendi cikarlari 
icin birbirleri ile işbirliği yapmaya devam edeceklerdir, 
Cahil insanları’da DAEŞ gibi gruplarla korkutup onlara 
emniyet sağlicağcaklarini vaad ederek kendilerine 
koşmalarini sağliyacaktir.

Ayrıca, bizi koruması için Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşmiş Milletler veya diğer hükümetler veya kurum-
lara güven gosterilmemelidir. Şu anda tek umudumuz 
halklarin taban örgütlenmesi ve uluslararası dayanış-
mada yatmaktadır. Cünkü hiçbir politikacı, parti veya 
ordu bizim iyiliğimizi ve çıkarlarımızı düşünmemektedir.

DAEŞ’e karşi savaşip, Amerikan ordusunu geriye birak-
tigi silahlarla savaşan Islamcilarin yok edebilmesi için, 
Suriye Demokratik Güçlerini’ne (SDG), ABD hava kuv-
vetlerinin desteğini almak zorunda kaldi. Amerika’da o 
anda SDG’nin kendi amaçlarına hizmet ettikleri icin, 
yardim etti. Fakat işleri biter bitmez, yani, SDG DAEŞ’I 
yener yenmez, Amerika onlara arkasini çevirdi. 

Eğer gelecekte uluslarin hatta taban örgütlerin faşist, 
popülist ve aşırı dincilere karşi koyabilmesini istiyor-
sak ve gelecekteki popüler hareketlerin aynı şekilde 
sona ermesini istemiyorsak, ne yapmalıyız? Şu an 
nasıl örgütlenmeliyiz?

Vicdanı olan herkes Turkiye’ye karsi derhal harekete 
geçmeli ve Kürtlere karşi yapılan bu atak durdurulma-
lidir. Ayni zamanda, savaşların olmadığı bir gelecek 
vizyonu’da yayilmalidir. Eger bunu yapmaz isek, geli-
cekte dünyanin dört bir köşesi Suriye gibi olucaktir.
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Trump‘ın Rojava‘ya yaptiği ihaneti,  
Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan 
gibi gerici popülistlerin, sadece kendi 
egemenliklerine inanan despot ve  
demogaglarin, DAEŞ gibi gruplar ile 
olan kompleks iliskisini gösterir.


