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Noiz batu zinen PKKra eta zergatik?
2016an batu nintzen. Arrazoia, batez 
ere, kide koadroen jarrera izan zen, 
gizartean egoteko daukaten modua. 
Baina nigan eragin gehien izan zuena 
emakumeen antolakundera hurbiltzea 
izan zen, bertan ikusitakoak erakarri 
ninduen. 

Zein izan da urte horietan zure 
ibilbidea?
Rojavan batu nintzen antolakundera. 
Formakuntza bat egin bertan, eta zuze-
nean mendietara batu nintzen. Mendian 

ere hainbat formakuntza eta heziketa 
egin ostean Rojavara itzuli nintzen, eta 
bertan eman zidaten herri arabiarrare-
kin lan egiteko ardura. Urtebetetik gora 
Manbij-en egon nintzen lanean, Siria 
ipar-ekialdeko hiri arabiar batean, Eu-
fratesen beste aldean.  

Gizartean lan ezberdinak egin on-
doren, hezkuntza batzordean hasi nin-
tzen. Bertan formakuntzak antolatzen 
genituen antolakundeko jendearentzat 
eta ingurukoentzat. Rojavan nengoen 
2019an Gire Spi eta Serekaniyeko in-
basioa gertatu zenean. Ostean, urtebete 

gehiago eman nuen mendietan gerrilla-
rekin, eta orain Bashurren nabil lanean, 
Hegoaldeko Kurdistanen, Iraken.

Zer da koadro izatearen zailena?
Hasteko, korapilatsua da koadro iza-
tea erabakitzea eta koadro batek hartu 
beharreko bidea, zaila da berez. Baina 
iraultzaile bezala ezin dugu esan zaila 
denik, egin behar dugula baizik, aitza-
kiek ez dute balio. Kurdistanen, borro-
ka honengatik ez balitz, ez lirateke po-
sible izango Rojavako iraultza, kurduok 
gure hizkuntza hitz egin ahal izatea, 
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Uztailaren 19an hamar urte bete dira Rojavako 
iraultza hasi zenetik Siria ipar-ekialdean. Ha-
mar urtez Konfederalismo Demokratikoaren 
sistema garatzeko lanetan dabil Kurdistango 
Askapen Mugimendua: egitura komunalak 
sortzen, Estatu Islamikoaren kontra borrokan 
eta Turkiaren inbasioei aurre egiten, besteak 
beste. Alarma egoera ezarri berri da lurraldean, 
Turkia erasoaldi berri bat abiatzekoa delako, 
NATOren onespenarekin.

PKK, Kurdistango Langileen Alderdia da as-
kapen mugimenduaren erreferentzia ideolo-

gikoa. Bere militanteak koadro politikoak dira, 
eta aipagarria da borrokarekiko duten dedi-
kazioa. Alderdira batzean uko egiten diote ja-
betza pribatuari eta harreman sexu-afektiboei, 
eta bizitza mendietan gerrilla borrokan edo gi-
zartearen dinamizazioan ematen dute. PKKko 
milaka koadro politiko daude mundu osoan 
zehar, eta urte gutxitako bizitza laburra izan 
ohi dute. Beren lana eta ikuspegia zein Roja-
vako prozesua ezagutu nahian elkarrizketatu 
dugu, Kurdistan hegoaldeko Bashur hiriran, 
22 urteko Ronahi Kurdistane PKKko koadroa.
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“Mentalitateen iraultza 
egiten dugu guk”
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eskola kurdueraz jasotzea, eraikitzen 
aritzea Konfederalismo Demokratikoa 
eta nazio demokratikoa Rojavan… zaila 
da, baina egin beharra dago eta zentzua 
dauka egiteak.

Azken finean, egiten dugun lana per-
tsonak eraikitzea da. 5.000 urte dauz-
kan mentalitate baten aurka gabiltza 
borrokan, mentalitate patriarkala, za-
paltzaileen mentalitatea. Eta oso zaila 
da hori egitea, pisu handia eta historia 
luzea daukalako. Sakontasun izugarria 
dauka, ez da erraza horri buelta ematea. 
Baina egin nahi dugu pertsonak maite 
ditugulako, gure herria maite dugulako 
eta askatasuna maite dugulako. Zaila 
izanda ere, inoiz ez dugu pentsatzen 
ezinezkoa dela. Inoiz ez dugu esaten 
“mendi horretan ezin da ibili”: pixkana-
ka egiten dugu bidea.

Zertan aldatu du zure mentalitatea 
koadro izateak?
Aldaketa handiak izan ditut azken urtee-
tan. Baina koadro izanda ere ezin duzu 
esan amaitu duzula, amaierarik gabeko 
bide bat da. Amaiera litzateke pertso-
na guztiz askeak izatea, sistemaren era-
ginetik garbi, eta hori ezin du ia inork 
esan.

Nire kasuan, 16 urterekin batu nin-
tzen. Pentsa daiteke ume bat nintzela, 
baina familia kurduetan gauza asko bizi 
dira, ez da berdina 16 urte izatea he-
men edo munduko beste leku batzuetan. 
Gauza asko ikusiak nituen, batez ere fa-
milia barruko presioa: aitak amarieta 

seme-alabei egindakoa, nebek arrebei, 
baita amak seme-alabei ere. Familiaren 
islamismoak  asko eragin zidan, eta gi-
zartearen indibidualismoak ere bai.

Oso pertsona isila nintzen, ezin nuen 
publikoan hitz egin;orain  lasaitasunez 
hitz egin dezaket emakume zein gizonen 
aurrean, ez daukat arazorik pentsatzen 
dudana esateko. PKKko koadroak  ez 
gara perfektuak, horretarako daude kri-
tika eta autokritika metodoak. Tresna 
horien helburua da nork bere buruaren 
aurkako borrokan sakondu eta arazoak 
gainditzea. Horrela soilik lortu daiteke 
pentsamendu askea, azkenerako norta-
sun askea garatu dezakeena. Hori izan 
behar da gure lanaren emaitza.

Mendietan izan zara, gerrillan. 
Nolakoa da bertako bizitza 
komunala?
Zaila da azaltzea mendian izaten ditu-
gun sentimenduak. Mendia gure ama 
bilakatzen da, dena erakusten digu. 
Ibiltzerakoan arropa zuhaitzen batean 
harrapatuta gelditzen zitzaidanean, 
mendia erakusten ari zitzaidan nola ibili 
behar nuen.

Asko aldatzen zaitu hango bizitzak, 
beste modu batean sentitzen duzu. Hi-
rietako jendeak, aitortzen ez badu ere, 
askotan ez du bizi nahi. Bizirik daude 
baina ez dute bizitza maite. Mendian, al-
diz, ikasten da maitatzen, sentimenduak 
eraikitzen. Ni oso pertsona indibidualis-
ta nintzen, oso itxia, mendian jende asko 
ezagutu nuen, eta garatu egin nintzen, 

pertsona asko maitatzeko gai nintzen. Ez 
da harreman bat izatea pertsona batekin 
soilik, baizik eta maitasun harremanak 
garatu ahal izatea pertsona askorekin,-
maitasunaren ohiko ulerkeratik kanpo, 
emakumeak zein gizonak izan.

Kritika asko jaso nituen hasieran, ez 
nintzelako bizitza komunalera batzen, 
asko egoten nintzen bakarrik, baina 
lortu nuen gainditzea. Kide helduagoei 
begira asko ikasi nuen: nola sortzen 
dituzten harremanak, nola ulertu nahi 
duten ondokoaren iritzia, beti galdezka 
eta eztabaidatzen. Eta batez ere ema-
kumezko kideen artean egoteak eta han 
eraikitako harremanek bultzatu nindu-
ten gehien aldatzera. Alderdira batzea 
berriz jaiotzea bezalakoa da. Izen berri 
bat hartzen duzu eta bizitza berri bat 
idazten hasten zara, baina kasu honetan 
ez zure familiarentzat, ez sistemaren-
tzat, zuretzat baizik.

Askok aipatzen duzue “berriz 
jaiotzea”, zure aurreko bizitzarekin 
apurtzea. Zer kritika dauzkazu zure 
lehengo bizitzarekiko?
Dena kritikatu nezake. 16 urterekin 
batu nintzen, baina gustatuko litzaidake 
lehenago batu izana, sistemaren eragin 
gutxiago izango nukeelako, ez nengoke 
hain kutsatua. 

Asko eragin zidan adibidez nire ama-
ren nortasunak. Aitak ama eta nebak 
jotzen zituen, asko sufritzen nuen ho-
rrekin. Beti esaten nion amari ez nue-
la bere bizitza nahi:beti zegoen isilik, 
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agian noizbait alde egiten zuen baina 
beti itzultzen zen etxera, umeengatik. 

Ezinegon horrek bila ibiltzera bultza-
tzen ninduen, nola eduki beste bizitza 
bat, nola bilakatu emakume indartsu. 
Momentu hartan ez nuen besterik eza-
gutzen, baina alderdia ezagutu nuenean 
jakin nuen hori zela beti nahi izan nuen 
bizitza, antolakundearen bizitza, PK-
Kren bizitza.

Ni batez ere hirietan hazi naiz, hirien 
garapena indibidualismoan oinarrituta 
dago, hil egiten du bizitza komunala.

Koadroek dena ematen duzue 
iraultzagatik. Zalantzak izaten 
dituzu?
Garrantzitsua da hori, gure buruari egin 
behar dizkiogun galderak dira. Kontrae-
sanak izan ditzakezu noizbait, baina ez-
berdina da zalantza edo kontraesanak 
edukitzea. Pertsona guztiek daukagu 
alde on bat eta alde txar bat, elkarriz-
ketan daudenak haien artean. Zentzu 
horretan, zalantzak zure buruaz izan 
ditzakezu, nolakoa izango zaren etorki-
zunean, zer ekarpen egingo diozun bo-
rrokari.

Baina alderdiarekin ezin dut zalan-
tzarik eduki. Ulertzen dugulako anto-
lakundeak dena egiten duela herriaren 
eta iraultzaren alde, ez du ezer egiten 
etekin propioa ateratzeko, ez dago inor 
irabazi pertsonala ateratzen antolakun-
detik. Adibide argiena dira Qandileko 
mendietan dauden pertsonak. Bizitza 
eman diote antolakundeari, ordainetan 
ezer jaso gabe (ez soldatarik, ez autorik, 
ez etxerik...). Hori da herri abertzalea 
sortzen duena, pertsona horiek ezer jaso 
gabe herriagatik dena ematea.

PKK ur garbia da, goitik begiratzen 
badiozu hondoraino ikusten duzu argi. 
Jogurt txuri bat, zerbait beltza erortzen 
bada barruan azkar ikusten duzu. Zenbat 
eta konfiantza gehiago izan alderdiak 
bere helburuak lortuko dituela, orduan 
eta zalantza gutxiago izango dituzu.

Rojavako iraultza ezagutu duzu 
gertutik. Behin lurraldearen kontrola 
izanda, zein zailtasun topatu dituzue ?
Esan daiteke Rojavan nazio demokrati-
koa eraiki dela. Lehen aldia da herriak 
lidergoa daukana, lehen aldiz erabiltzen 
da kurduera eskoletan, unibertsitatee-

tan... berria da guztiz. Baina ezin da 
esan iraultzaren lana amaitua dagoenik. 
Oraindik existitzen da mentalitate au-
toritarioa. Herri kurdua beti bizi izan 
da horren menpe, eta Rojavan badago 
oraindik. Egia da autonomia demokra-
tikoaren sisteman herriak abangoardia 
paper handia hartzen duela, baina koa-
droak oraindik beharrezkoak dira herria 
hezten eta mentalitateen iraultza indar-
tzen jarraitzeko.

Hori argiagoa da zonalde arabiarre-
tan, non PKKk ez duen hainbeste eragin 
izan orain arte. Aurrerapausoak egon 
badira ere, herri arabiarra oso lotua 
dago autoritarismoari eta dominazioari, 
eta hori antzematen da mentalitatean. 
Orain gizon-emakume kopresidentzia 
sistema egoteak arazoak ematen ditu, 
baina aurrera doa. Emakume bat egon 
behar da beti gizartearen lidergo pos-
tuan, oso gauza berria gizarte arabiar 
honetan. 

Guk mentalitateen iraultza egiten 
dugu, horretarako bitartekoak jartzen 
ditugu. Komunak daude herria anto-
latzeko, lanean gabiltza lan banaketa 
parekidea lortzeko, izan gizon eta ema-
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kumeen artean zein gizarteko maila 
ezberdinen artean. Dirua existitzen da 
oraindik, oso sartua dago soldatapeko 
lanaren kultura, bainakideak lanean ari 
dira horri buelta emateko, elkartasuna 
eta trukea sustatzen. Mentalitate alda-
keta prozesu geldoa da, hezkuntza asko 
eskatzen du. Alderdia ezin da joan herria 
baino bost pauso aurrerago.

Emakumearen askapen prozesua 
nola lantzen duzue Rojavan? Zein zen 
abiapuntua eta zer garatu ahal izan 
duzue?
Leku bakoitzean adierazpen ezberdinak 
izan ditzakeen arren, emakumeen ara-
zoa berdina da mundu osoan, Rojavan, 
Ekialde Hurbilean edo Mendebaldean. 
Emakumeon esklabotza dago oinarrian, 
eta ez du balio arazoa zatikatzeak. Ab-
dullah Ocalanek [PKKko liderrak] esaten 
du gizartearen askatasuna soilik lortu 
daitekeela emakumeen askapenaren 
bidez. Iraultza bat ez bada askatzailea 
emakumeentzat, ez da askatzailea izan-
go gizartearentzat. Horregatik Rojavako 
iraultza emakumeen iraultza da, eta PKK 
emakumeen alderdia.

Noski, ezin da esan emakumeak guz-
tiz askeak direnik Rojavan, zapalkuntza 
jasaten dute oraindik ere. Esklabotza 
egoera larriago batetik gentozen, baina 
orain emakumeen mugimendua institu-
zionalizatua dago, emakumeen etxeeta-
tik Kongra Star-rera [Rojavako Emaku-
meen Antolakundeen Konfederazioa]. 
Ehunka erakunde dabiltza emakumeen 
arazoetan lanean, formakuntzak antola-
tzen, familietako arazoetan bitartekari 
gisa eta abar. Maila praktikoan ikus dai-
tezke emaitzak,emakumeak dira gehien-
bat ekintzak antolatzen dituztenak eta 
mugimendura batzen direnak. Rojavan 
ikus daiteke nola berriz ari den agertzen 
emakumeen autoritate naturala, neoli-
toko garaietan zeukatena.

Hala ere, emakumeen iraultza horrek 
alde txar bat ere badauka. Irakurketa 
okerra egiten duten emakumeak daude, 
ulertzen dutenak askatasuna dela gizon 
askorekin joan eta haiek egiten dituzten 
gauzak egitea, etikoak ez diren gauzak. 
Nola gizonek egiten duten, zuk ere bai. 
Hori gertatzen da modu liberalean har-
tzen dutelako emakumeen askatasuna.

Zein da zure ametsa Rojavarentzako?
Ez dira nire amets pertsonalak, antola-
kundearen helburuak baizik, ez soilik 
Rojavarentzat, baizik eta mundu osoa-
rentzat. Helburua da eraikitzea koadroa-

ren rola beharko ez duen gizarte demo-
kratiko bat. Gizartea bere kasa antolatu 
dadila eta bere beharrak ase ditzala, he-
rria bera izan dadila abangoardia. Orain 
beharrezkoa da koadroaren figura, bai-
na hori da daramagun norabidea.

Zer kritika egingo zenizkioke 
Europako gizarteari eta 
mentalitateari?
Ezer baino lehen esan beharra dago 
Mendebaldean badagoela historia iraul-
tzaile handia, eta iraultzaile ugari atera 
direla handik. Galderari erantzunez, bi 
arazo nagusi ikusten ditut. Lehena libe-
ralismoa da. Gizartea ahultzen du libe-
ralismoak, otzandu eta lotura sozialak 
gutxitzen ditu, gizartea hiltzeraino. Bes-
te arazoa askatasunaren ulerkerarena 

da. Ekialde Hurbilean mundu guztiak 
joan nahi du Europara, nahiz eta oso zai-
la den. Ikusten dugu hango askatasuna 
dela arropa motza eramatea, festa egitea 
eta 18 urterekin etxetik joatea. Oso aza-
leko gauzak dira horiek, ez dute zeriku-
sirik benetan askatasunarekin. 

Joera dago Ekialde Hurbila mespre-
txatzeko, baina zonalde honetan komu-
nitatea defendatu da. Dena ez da ona, 
baina mantendu ditugu bizimodu komu-
nitarioagoak, Mendebaldean pentsaezi-
nak direnak. 

Europan elkarrizketa hau irakurtzen 
duen norbaitek, edo mugimendu 
kurdua ezagutzen duenak, zer egin 
beharko luke?
Ez dut bertako testuingurua ezagutzen, 
beraz, erantzun orokor bat emango 
dut. Askatasunaren kontzeptua ulertze-
ko beharrezkoa da pentsatzea zertara 
etorri garen mundura. Ea benetan bizi 
nahi dugun markatu diguten bezala, edo 
arrastoa utzi nahi dugun munduan. Oca-
lanek dio arrastoa utzi eta historiaren 
parte izatera pasatzeko nork bere bu-
ruaren aurka egin behar duela borroka, 
aldatu ahal izateko. Ezin da bizi galdetu 
gabe: zer nahi dugu? Zer egiten dut nire-
tzat? Zer egiten dut herri honentzat? Nor 
naiz? Nora noa?

Gaur egun jende asko dago munduan 
horrelako ezer planteatu gabe, helburu-
rik gabe bizi dena. Baina galdera horien 
inguruan hausnartu eta erantzuna ema-
ten diegunean soilik sortu dezakegu tes-
tuingurua sistemarekin amaitzeko. 

     Rojavan 
lehen aldia da 

herriak lidergoa 
daukana”


