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O poranku po powstaniu 30 czerwca, które obaliło rzad̨y Mohammeda
Morsiego, przeprowadziłem wywiad z Mohammadem Hassanem Aazabem,
kiedy pomagał utrzymać cztery anarchistyczne namioty w trakcie jednej
z głównych kairskich blokad. Krótko potem do akcji wkroczyło wojsko,
usuwajac̨ Morsiego ze stanowiska, rozpoczynajac̨ aresztowania islamistów
i zamykajac̨ media uznane za powiaz̨ane z Bractwem Muzułmańskim.
W niektórych przypadkach zastrzeliło aresztowanych członków partii,
masakrujac̨ nawet rzesze jej zwolenników w trakcie modlitwy. Islamiści
odpowiedzieli blokada ̨ drogi portu lotniczego i akcjami bojowymi na mała ̨
skale ̨w rozproszonych cześ̨ciach kraju.

Dla osób anarchistycznych i innych Egipcjan, pamiet̨ajac̨ych ostatni okres
władzywojskowej po obaleniuMubaraka, nowa sytuacja okazała sie ̨skompli-
kowana: Islamiści, których chciano obalić, sa ̨w odwrocie, ale reszta znalazła
sie ̨ na łasce wojska, mogac̨ego równie łatwo zwrócić sie ̨ przeciwko innym
oddolnym ruchom. Czas na ponowna ̨rozmowe ̨z Aazabem wydał mi sie ̨wiec̨
odpowiedni.
Mineł̨y już prawie dwa tygodnie od 30 czerwca. Jak wyglad̨a sytuacja

z twojej perspektywy?
Cóż, tak jak sie ̨wszyscy spodziewaliśmy, stary reżim znowu zaczał̨ wychy-

lać głowe.̨ Bractwo traci popularność z dnia na dzień. Ale nie utworzono żad-
nego nowego rzad̨um wiec̨ trudno w tym momencie powiedzieć co może sie ̨
stać. Kiedy utworzy sie ̨rzad̨, bed̨ziemywiedzieć, z czym przyjdzie nam teraz
walczyć.

Wydaje sie,̨ że utknał̨eś teraz mied̨zy armia ̨ a Ikhwan (Braćmi).
I starym reżimem. Jesteśmy głeb̨okowdupie. Nie da sie ̨praktycznie zrobić

nic, jak tylko sie ̨ śmiać.
Wydawałoby sie,̨ że wojsko, szczególnie dowództwo, bed̨zie bardziej

przychylne staremu reżimowi. Generałowie kontroluja ̨ jakieś 30 pro-
cent gospodarki, nie?

Ta, to prawda. Armia jest w centrum naszych problemów gospodarczych.
A teraz szansa na zajec̨ia sie ̨problemem jest jeszczemniejsza niż wcześniejm
pewnie, bo w tym momencie ludzie uważaja ̨ armie ̨ za zbawienie od wojny
domowej. No wiec̨ tak naprawde ̨ nic im sie ̨ nie zarzuci. Moga ̨ robić co chca,̨
a nikt nie bed̨zie zadawał pytań. A jak ktoś zacznie protestować, to zrobi sie ̨
z niego zdrajce.̨
Ostatnio kiedy rozmawialiśmy, wydawałeś sie ̨walczyć z własnymimy-

ślami na temat działań armii przeciwko Ikhwan. Jak sie ̨ teraz z tym czu-
jesz?
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No, czuje ̨ dwie rzeczy. Wiesz. jeśli teraz pozwolimy Ikhwan na bycie ofia-
rami armii, to my bed̨ziemy nastep̨ni. Z drugiej strony, cześ̨ć mnie czuje, że
Ikhwan sobie zasłużyli. Do teraz rozgrywali karte ̨wojny domowej.Wiec̨ trud-
no to wszystko sobie ułożyć, emocjonalnie. Boje ̨ sie,̨ że za moja ̨nienawiść do
Ikhwan zapłace ̨ moim człowieczeństwem. Jak zobaczyłem ostatnio zdjec̨ia
zwolenników Bractwa zmasakrowanych w meczecie Raba’a Adwyia, to nie
poczułem nic. Przypomniałem sobie, jak islamiści znaleźli prektekst dla ar-
mii do zabicia nas na (ulicy) Mohammeda Mahmouda.

Jednocześnie boje ̨sie,̨ że Ikhwan nigdy nie odpowiedza ̨za swoje działania i
że pożałujemy dnia, w którym ich nie załatwiliśmy. W Aleksandrii wyrzucali
ostatnio dzieciaki zwysokich budynkówprzez okna zawspieranie protestów.
Zanim tam trafiłem, biłem sie ̨z islamistami namoście Szóstego Października
tu w Kairze – strzelali do nas z karabinów maszynowych, a my mieliśmy tyl-
ko fajerwerki i mołotowy. Zgineł̨o pieć̨ osób. W Górnym Egipcie chrześcijan
spotyka przemoc, a ani rzad̨ tymczasowy, ani opozycja, a nawet społeczność
mied̨zynarodowa, o tym nie mówi. Media obchodza ̨ tylko wydarzenia w du-
żychmiastach. Chrześcijanie gina,̨ a ich domy sie ̨podpala. Islamistów trzeba
powstrzymać, sa ̨ tak niebezpieczni w Górnym Egipcie.
Chrześcijanie moga ̨ sie ̨ jakkolwiek bronić, bez zaangażowania armii?
Nie, po prostu uciekaja ̨ ze swoich wsi.
Ciekawe, że wspominasz o tym, że martwisz sie ̨ utrata ̨ człowieczeń-

stwa przez nienawiść do Bractwa – tym, że impuls do wyeliminowania
ich może uczynić cie ̨ kimś, kim nie chcesz być. Czujesz, że taki impuls
mógłby zrobić z egipskiego społeczeństwa, czy każdego innego ogarnie-̨
tego momentem rewolucyjnym, niezdrowy fundament dla nowego?

Ta, bez wat̨pienia. Mamy wystarczajac̨o problemów, nie możemy sobie na
to pozwolić.
Jak, twoim zdaniem, należałoby postap̨ić dalej?
Kluczowym problemem jest brak porozumienia mied̨zy naszym pokole-

niem a starszymi pokoleniami. Młodzi ludzie musza ̨ reprezentować rewo-
lucje.̨ Nie potrzebujemy już starych twarzy. Jak to mówimy w Egipcie – to
spalone karty – sa ̨ już dla nas bezużyteczne.
Jak to miałoby według ciebie wyglad̨ać? Organizacja studentów? Nie

wydajesz sie ̨ mieć optymistycznego nastawienia do zwiaz̨ków…
Bardzo optymistycznie patrze ̨ na ruchy młodzieżowe. W zeszłym roku

ruch studencki był olbrzmi, szczególnie w szkołach prywatnych. Tak
naprawde ̨ Bractwo napierw przegrało na uniwersytetach. Nie mogli sie ̨
postawić tamtemu ruchowi rewolucyjnemu.
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O co dokładnie toczyła sie ̨ tamta walka?
To w sumie zależy. Generalnie chodziło o prawa studentów i walke ̨ z

władzami uczelni, czes̨to ze studentami wspierajac̨ymi Bractwo po stronie
władz. To sie ̨ działo na wszystkich uniwersytetach, w końcu ruch studencki
wygrał, nawet jeśli dochodziło do przemocy, tak jak na Uniwersytecie
Niemieckim w Kairze.

Na Uniwersytecie Ain Shams ruch walczył ze zbirami i skorumpowana ̨
ochrona ̨ na kampusie. Na Uniwersytecie Mied̨zynarodowym Misr chodziło
o bezpieczeństwo na głównej drodze, po tym jak zgineł̨a tam dwójka osób
z grona studenckiego. Na Elshorouk to była kwestia opieki zdrowotnej, po
śmierci osoby studenckiej w klinice uniwersyteckiej. Na Uniwersyteckie El
Nile walczono z rzad̨em chcac̨ym przejać̨ jeden z budynków – czyli z czymś,
co sie ̨ tak naprawde ̨ zdarzało na wielu uniwersystetach.
Coś jak centrum studenckie?
Nie, chciałbym. Chcieli przejać̨ budynek z salami zajec̨iowymi. Chcieli

przejać̨ przestrzeń edukacyjna.̨
Jak te zwycies̨twa wpłyneł̨y na ruch? Osoby studiujac̨e nadal sa ̨aktyw-

ne?
Ta, sa ̨dalej. A teraz zaczeł̨y tworzyć zwiaz̨ek ruchów studenckich z całego

Egiptu. Cież̨ko pracuja.̨ Sporo zgromadzeń i akcji.
Jakie sa ̨ teraz główne problemu?
Walka o wypuszczenie studentów aresztowanych przez cały okres od re-

wolucji 25 stycznia, o prawo do godnych warunków w akademikach i o wy-
kopanie obostrzeń zwiaz̨anych z bezpieczeństwem z życia politycznego uni-
wersytetów.

Czy osoby wychodza ̨ z uniwersytetów zradykalizowane?
Zależy od osoby. Chyba nie da sie ̨ tego ocenić, tak czy inaczej.
Czy sa ̨ jakieś aspekty procesu rewolucyjnego, szczególnie wśród osób

anarchistycznych, z którymi wszystkie czujecie sie ̨ zwiaz̨ane, oprócz
obalenia Mubaraka?

Prawdziwa organizacja nie zaceł̨a sie ̨tak naprawde ̨aż do obaleniaMubara-
ka. Zaczel̨iśmy sie ̨ zbierać, rozmawiać z ludźmi, drukować teksty o naszych
pomysłach i organizować zebrania w miejskich kawiarniach, przy wszyst-
kich tam zebranych. A potem w starciach na ulicy Mohammeda Mahmouda
okazało sie,̨ że walczymy ramie ̨w ramie.̨
Podejrzewam, że to było dość traumatyczne doświadczenie. Niepoko-

jac̨e wydawały mi sie ̨ nawet murale, obok których przechodziłem. To
ukształtowało osoby anarchistyczne?
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Oczywiście. Po usuniec̨iu Mubaraka robota uliczna była niesamowicie
trudna. Okropne rzeczy wydarzyły sie ̨ na (placu) Tahrir, a nikt nam nie
wierzył. Ludzie wierzyli armii i islamistom. Przez to półtora roku, po
usuniec̨iu Mubaraka, można powiedzieć, że walczyliśmy z nasza ̨ własna ̨
wspólnota,̨ a w momencie zajec̨ia stanowiska przez Morsiego byliśmy już
totalnie wyczerpani psychicznie.
Dlatego właśnie kiedy sie ̨ spotkaliśmy powiedziałeś mi, że odpuściłeś

sobie polityke?̨
Ta, dokładnie. Podam ci przykład. W tym momencie 90 procent Egipcjan

nie wierzy, że wojsko po akcji na Mohammeda Mahmouda strzelało do ludzi
ostra ̨amunicja ̨w trakcie starć pod siedziba ̨premiera na (placu) Tahrir. Wie-
lu z nas tam było i czworo naszych przyjaciół zgineł̨o na naszych oczach, a
ludzie zachowuja ̨ sie ̨ tak, jakbyśmy kłamali. Coś takiego po prostu cie ̨kurwa
miażdży.
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