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2022ko otsailaren 24an hasi zen Errusia Ukraina maila handian 
inbaditzen. Historian beste behin, inperioen arteko botere lehia proletario 
eta herrien odolarekin ordainduko da. Une honetan, ondo dakigunez, 
proletariotza iraultzaileak klase-borroka handiaren agertokian esku-
hartzeko gaitasunik gabe jarraitzen du, eta are gutxiago horren adierazpen 
geopolitikoan. Hala ere, noizbait agentzia horretara iristeko, funtsezkoa da 
egoera ulertzea eta desitxuratzeko interesa duten guztien aurrean jarrera 
argia izatea. Etorkizuneko azterketetan testuinguruan eta egoera horretara 
eraman duten faktoreen nahaspilan sakonduko dugu, baina iritzi emate 
honek balio dezala funtsezko puntu batzuk nabarmentzeko.

Dagoeneko adierazitakotik hasita: lehia inter-inperialista baten aurrean 
gaude batez ere, non herriek soilik duten protagonismoa kanoi-bazkaren 
eta pairamenaren hornitzaile gisa, Ukraina partida zabalago bateko peoi 
hutsa izanik. Gaur egun gertatzen den ezer ezin da bereizi 2014an Kyiveko 
Maidan plazaren inguruan gertatutakotik. Historia honetako ezer ezin da 
ulertu Victoria Nuland bezalako pertsonaia tragikoei edo horren tragikoak 
diren hainbat gertakariri buruzko aipamenik egin gabe, oraindik argitu 
gabe dauden (nahiz eta onuradunak bistakoak izan) 2014ko otsailean 
plaza horretan izandako tiroketak kasu. Gertaera ilun horiek krisi politikoa 
bideratzeko Ukrainako burgesiaren fakzio ezberdinen artean lortu berri zen 
konpromiso-akordioa hautsi zuten, eta botere-hartze armatua eta Errusiaren 
aurkako kanpo- eta barne-politikarekin bat egiten ez zuen burgesia honen 
edozein fakzio joko-eremu politikotik kanporatzea ekarri zuten. Horrek 
Ukrainan 1991tik indarrean zegoen statu quo-a haustea ekarri zuen, bai 
barnekoa (joko-zelaia, nahi adina ustel, hala fakzio errusiarzaleentzat, 
nola mendebaldearen aldekoentzat) bai kanpokoa (aurrekoari lotuta, 
herrialdearen estatutu neutrala potentzia handiekiko). Ordena horren 
haustura, belaunaldi oso batez iraun zuena, ezin da azaldu bloke euro-
atlantikoaren babes politiko eta finantzariorik gabe. Statu quo-aren eta 
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haren oinarrian zeuden joko-arauen hasierako haustura horretatik (hau da, 
Ukrainako erregimen-aldaketatik) dator, zuzenean, egungo unera eraman 
gaituen gertaera-segida.

Potentzia handiko geopolitika inperialistaren ikuspuntutik, egoera honen 
onuraduna argia da: Washingtonen hiriburua duen inperialismo atlantista. 
Txinaren igoerari aurre egiteko Pivot to Asia estatubatuarra gauzatu ahal 
izango da Errusiaren aurkako gerra hotz berri baten bidez diziplinatutako 
Europar Batasun (EB) batekin. Europar Batasunaren kanpo-politikaren 
ardatza Parisen baino gehiago Varsovian egotera igaroko da. Hain zuzen 
ere, krisi honek eta gerra honek agerian zerbait uzten badu (beste behin 
ere), hurrengoa da: ideia kimerikoa dela EB Washingtonekiko autonomo 
den potentzia inperialista bilaka daitekeela pentsatzea. EBk, Asia-Pazifikoan 
inplikatutako aktibo estrategiko handirik gabe, lehia sino-estatubatuar 
gero eta handiagoaren agertokia bere autonomia inperialistan aurrera 
egiteko abagune gisa pentsatzeko balizko posibilitatea amaitutzat jotzen 
da serioski planteatu baino lehen. EBren eta Errusiaren arteko harremanak 
termino estrategiko-militarretan kontatzera igaroko dira, egunotan 
iragarri eta justifikatzen den armamentu-norgehiagoka berri batekin. Ez 
da kasualitatea, ahalmen globala duen superpotentzia militar bakarraren 
(Estatu Batuak) eragina hobekien bermatzen duten terminoak dira eta. 
NATOk, duela ez hainbeste garun-heriotzan Macronen arabera, gaztetuta 
Europako kontinentearen gaineko hegaldia hasi du. Hiru hamarkadatan 
ekialderantz etengabeko aurrera joate atlantistaren beharrezko emaitza 
da, autobetetako profezia kalkulatua, konpromiso guztiak hautsiz, errusiar 
kexa eta ohartarazpenei arreta jarri gabe eta errusiar inperialismoak 
bere potentzia handi estatuserako existentzialtzat jotzen dituen eremuak 
menderatzeko mehatxu eginez.

Ohar txiki bat auzi honetan espainiar inperialismoak bloke inperialista 
atlantistaren zati aktibo gisa duen rola azpimarratzeko. Gerra aurreko 
krisiak zerbait frogatu badu, gerra irekira igo izanak bloke-diziplina ezarri 
duen arte, ahots ez-monokordea posible zela da, Espainiako Estatua baino 
potentzia ahulagoak ordezkatzen bazituzten ere, esaterako, kroaziar edo 
hungariar gobernu erreakzionarioek erakutsi duten bezala. Sozialtxobinista 
iberiarren ilusio subiranisten aurka, intonazio ezberdin hori ez baldin bada 
eman, historiako Gobernurik aurrerakoiena izanagatik ere, ez da izan “gure” 
buruzagi progresistak seinalatuz itzalean esku ezkutu bat —marraz eta izarrez 
jositako eskularrua jantzia duen eskua, hain zuzen— egon delako, baizik eta 
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haiek aktiboki eta subiranotasunez parte hartzen dutelako Estatu Batuek 
bultzatutako ordena inperialistan; bere baitan jaso dute bularra eta bertatik, 
haien botereari dagokion bigarren mailako posizioan egonda ere, etekina 
ateratzen dute. Ez dago modurik Espainiako Estatuak irudikatzen duen kate 
inperialistaren maila hausteko, ustez galdutako subiranotasunaren sermoi 
demagogiko-biktimistatik abiatuta. Ez, subiranotasun inperialista hurrengoa 
da: norberaren boterearen neurrian, metropoli gisa bloke jakin baten parte 
izateak ematen duen irabazi-kuotan parte-hartzea. Jakina, errenta hori 
kobratzeko, herri-hertsatzaile izugarri gisa jokatu behar da, Espainiako 
Estatuak atseginez egiten duen bezala, bere mertzenarioak bere mugetatik 
kanpo bidaliz; Itsaso Beltzera zein Baltikora gaur, atzo Hindu-Kushera edo 
Balkanetara egiten zuen bezala... edo herenegun Rifera gisa...

Jakina, ez pentsa lehian dagoen beste inperialismoa, errusiarra, 
errugabea denik joko honetan guztian. Gaur egun Ukrainak jasaten duen 
erasoa bera ari da burutzen, ez baita gai bere interesak eraso militar gordina 
ez den beste modu batean aurrera ateratzeko, preseski, bere aurpegi tsarista-
inperialista ustelak, dagoeneko mozorroa kenduta, inguruko herriekiko 
eragiten duen erakarpen eskasaren ondorio. Errusia egoera honetara 
eraman du bloke inperialista atlantistaren hedapenak, baina presio horri ez 
dio erantzun inguruko herriei alternatiba emantzipatzailea eman liezaiekeen 
politika anti-inperialista batekin, baizik eta, bere izaerarekin bat etorriz, 
bere eragin-esparrua behar beste indarkeria militar eta zapalkuntzarekin 
babesteko erabakia hartu duen bortxagile inperialista bezala. Ukrainako 
herria inperialismo atlantistak babestutako kolpista banderisten biktima 
izan bada eta oraindik bada, gaur egun lehen planoan jartzen da errusiar 
inperialismoaren erasoaren biktima ere badela. Abangoardia proletarioak 
ezin du une bakar batez ere gertakari hori onartu.

Zehazki, interesgarria da errusiar inperialismoaren estrategia 
aldaketa aipatzea. Ukrainako erregimen nazionalistak Minskeko akordioak 
(2014-15eko intentsitate handiko gerran izan zuen porrot militarraren 
ondoriozkoak) aplikatzeko borondate politikorik ez zuenez, Kremlinak 
bide hori (Ukraina neutral baten statu quo ante-ra itzultzeko moduko 
zerbait adierazten zuena, baina eragin errusiarzalea indartuta eta Krimea 
erremedio gabe ukrainarrentzat galduta) alde batera utzi eta interbentzio 
militar handiaren alde egin du. Erasoa, Bielorrusiatik Krimeara doan arku 
handiaren inguruan burututa eta Ukrainako ekialdeko mugatik igarota, 
Donbassen inguruan estalpetuta dagoen ukrainar armadako zati trebatuena 
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saihetsetik erasotzeko eta Kyiv konkistatuz garaipen azkarra ziurtatzeko 
pentsatua dago. Gertaeren garapena ikusi aurretik, badirudi helburua 
Ukrainan erregimen-aldaketa izango litzatekeela, eta horrek, Moskuren 
askoz ere mendekoagoa bilakatuko lukeenez, Ukraina inperialismo euro-
atlantikoaren egituretan ez integratzea bermatuko luke. Azken finean, 
Putinen apustua Maidanen kolorezko iraultzak ireki zuen prozesuaren azken 
emaitza hurrengoa izatea da: Ukraina estatu-koltxoi neutral izatetik errusiar 
inperialismoaren eragin-esparruaren zati ukaezina izatera igarotzea. Hori 
sobietar espazio ohi guztiarentzako abisua da eta erakusten du botere 
militar konbentzionalak Estatu burgesen arteko harremanean ultima ratio 
izaten jarraitzen duela, “merkataritzaren interdependentzia bakearen 
bermatzaile” bezala aurkezten duten edota “diplomazia zaharraren” edo 
“eragin-eremuen” amaierari buruz ari diren predika sasiliberal guztiez 
landa. Hain justu, multipolaritatearen gorakadak eragin-eremuen inguruko 
lehia inperialistaren bizitzea eta armamentu-norgehiagokaren bultzada 
besterik ez dakar, gerra inperialista handi baten probabilitatea areagotuz. 
Ez dago aukerarik, beraz, gerrarik gabeko eta herrientzako sufrimendurik 
gabeko lehiaketa inperialista zibilizatuaren ideiarentzako, multipolaritate 
horren bozeramaileek aldarrikatzen duten bezala, non Errusia zein 
Txina hegemonismo yankiaren bidegabekeria zalantzaezinaren kontrako 
balantza arrazional gisa azalduko liratekeen. Kyiven lehertzen diren misilek, 
Belgraden edo Bagdaden lehertu zirenak bezain zaratatsuak, erakusten dute 
kontrapisu honen arrazionaltasuna eta mugak sostengatzen dituen botere 
inperialistarenak baino ez direla.

Noski, errusiar inperialismoaren erasoari ezin zaio eta ez zaio erantzungo 
nazio-askapenerako borroka batekin. Gatazkaren aipatutako jatorriak, 
Ukrainako estatuaren osaera multinazionalak berak eta historikoki behin 
eta berriz errepikatu den egitateak, alegia, nazionalismo ukrainarrak ezin 
izan duela inoiz aurrera egin Errusiaren etsai diren inperialismoen babesik 
gabe, eragozten dute (nazionalismo horren egiaztagiri ultraerreakzionario 
nabarmenetatik haratago ere) defentsa ukrainarra askapen borroka 
bihurtzea. Ekintza gaitasuna duen proletariotza iraultzailerik ez egoteak 
ere izugarri ahultzen du politika demokratiko baten planteamendua auzi 
nazionalean, eta politika hori zentzu horretan dihoan edozein garapenen 
premisa da. Ezintasun horren adierazgarri da lehia inter-inperialista, lekuan 
bertan, nazionalismoen arteko gatazka txobinista erreakzionario gisa 
baino ez agertzea.



9

Ezer gutxi gehitu daiteke nazionalista banderistei buruz, bekatu 
jasanezinak egin baitituzte, hala nola, SSen beltza jantzi izana, eta gaur egun 
ere, egoskor, atlantismoaren konplizitate liberalarekin hori aldarrikatzeko gai 
baitira. Kontua ez da Ukraina herrialde faxista izatea, nahiz eta, zalantzarik 
gabe, 2014tik hain askea eta demokratikoa ez izan (adierazi dugun bezala, 
joko-zelaiaren eta bertan parte hartzeko aukera duten fakzio burgesen 
kopuruaren murrizketaren zentzuan), baizik eta ideologia txobinista hori 
Maidan erregimenaren kredoa zela: hura aitortzen ez zuen inork ezin zuen 
eduki Estatu berriaren gobernurik, opositore eta errusiarzaleen errepresioan 
eskuzabala. Ukrainartze politika batek, non-eta, diskordia nazionalak bere 
bizitza politiko osoa (2004ko iraultza laranjatik dagoeneko zetorrena) 
baldintzatu baino lehen, errolden arabera herritarren % 80k baino gehiagok 
errusiera eguneroko lehen hizkuntza gisa erabiltzen zuten herrialde 
batean, modu bakarrean ezarri eta aurrera egin zezakeen: Errusiaren 
aurkako etengabeko gerra egoeran. Hala egin da 2014tik, Donbassen tiroak 
etengabe entzun diren bitartean. Objektiboki, inperialismo atlantistaren 
asmo geopolitikoek harmoniaz bat egin zuten nazionalismo ukrainarraren 
interesekin (zeinak berriz ere ohore egin dio bere tradizio kolaborazionistari); 
hau da, Ukraina Errusiaren aurkako gerra (hala edo hola hotza) baten lehen 
lubaki bihurtzea. Hemendik abiatuta ez dago borroka demokratiko-nazional 
bat gidatzerik. Ukrainar nazionalismoaren borrokak, dela lekuan bertan dela 
erbestean, bloke militar inperialisten lehiaren indartzea elikatzen jarraituko 
du, herrien arteko elkartasun internazionalista lortzeko edozein jomugarekin 
bateraezina dena.

Hala ere, joan den otsailaren 21eko mintzaldiarekin, Putinek argi utzi 
zuen txobinismo esklusibista honen aurrean beste txobinismo bat baino 
ez dagoela, lehena bezain nazkagarria. Egun horretan, Putinek eskuinetik 
aurreratu zituen banderistak norgehiagoka txobinistan; hau da, eslaviar 
lurralde horietan behin bere erreferentzia-gunea ezarri zuen ondare 
demokratikoa eta internazionalista ukatzen, nahiz zikintzen trebeena zein 
den erakusteko lehiaketan. Putinek boltxebikeen auzi nazionaleko politika 
demokratikoari berari egotzi zion egungo egoeraren errua, eta, hitzez hitz, 
banderistei benetako “deskomunizazio” politika nola egiten den erakusteko 
prestu agertu zen; ondorioz, Ukrainako Estatuaren legitimitate historikoa 
zalantzan jarri zuen. Putin inoiz “sobietartzat” jo dutenen lotsarako, horrek 
era gordinean erakutsi zuen dagoeneko argi zegoena: egungo Errusiako 
Estatuaren iturriek ez dutela inongo tradizio sobietarretik edaten, baizik 
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eta, alderantziz, inperial-tsaristatik; Putin ez dela inolako herri-komisarioa, 
zenturionegrista errusiar-handia baizik, nazio-astintzerako gertu. Ez da 
harritzekoa inguruko herriek inolako erakarpenik ez sentitzea gaur egungo 
Errusia Etxearekiko, eta ez dago aukerarik, ezta ere, Gerra Patriotiko Handiko 
fraseologia “desnazifikatzailearen” erabilera demagogikoak liluratzen uzteko 
(erretorika eta estetika, hori da egungo Errusiak Sobietar Batasun ohitik jaso 
zuen elementu bakarra, errusiar nazionalismo birfundatuaren koktelaren 
zati gisa). Ez da inperialismo hori izango ukrainar herria gaur egun gizakume 
banderistek eta hala edo holako faxistek herrialde horretan duten eragin 
garrantzitsutik askatuko duena; ordea, nazionalismoen arteko lehian beti 
gertatzen den bezala, berrelikatu eta gehiago justifikatuko ditu. Laburbilduz, 
eraso hau kolpe izugarria da errusiar eta ukrainar herrien arteko batasun eta 
konfiantza internazionalistarentzat.

Horrekin lotuta, jakina denez, Birsorkuntza Ildoa auzi nazionalari 
dagokion ildo leninistaren defendatzaile nekaezina da. Noski, auzi 
nazionalaren trataera demokratikoari dagokionez Leninek maisuki 
azaldutako posizio marxista, nazioen autodeterminazio-eskubidearen 
nozioak bertan duen funtsezko garrantziarekin, egungo egoeraren 
erantzulea ez izateaz gain, bada, ordea, berreraiki zuena Putinen aurretikoek 
1917 baino lehen ezarri zuten errusiartze eta nazio-astintze politikek larriki 
kaltetu zuten konfiantza internazionalista. Horri esker, antzinako errusiar 
inperioak zapaldutako herri askoren arteko elkarbizitza oraindik posiblea 
izan zen beste hamarkada batzuez. Bide batez, sozialtxobinista patrio 
nabarmenetako batzuk berehala harropuztu ziren Putinen hitzekin, antza 
haien balantze partikularra berresten baitzuen, hots, “autodeterminazioa 
izan zela SESB desegitearen eragilea”. Ikasbide historiko hau baliagarria izan 
dadila: boltxebikeen ondare demokratikoaren salaketa putiniarra egin eta 
handik hiru egunera, maila handiko gerra hasi zen Sobietar Batasuneko bi 
herri zaharren artean. Argi dago nora daramaten langile klaseari bakoitzak 
proposatzen dizkiogun bideak. Are gehiago, harrotzen gaitu lubaki inter-
inperialistaren bi aldeetan berdin oldartzea tradizio leninista horren aurka; 
horrek argi erakusten baitu, historian beste behin ere, zein den basakeria 
inperialistaren aurrean alternatiba historiko bakarra. Nahigabe eta ironikoki, 
nazionalistek eta inperialistek une batez, beren lehia erreakzionarioan, egun 
komunismoak bere kabuz zoritxarrez erdietsi ezin duen erreferentzialtasuna 
eman diote. Oraindik ere, komunismoa birsortzearen alde lan egitea da 
erreferentzialtasun horrek bere oinen gainean aurrera egiteko modu 
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bakarra, bai eta basakeria inperialistaren eta bere ezinbesteko gerren 
aurrean herrientzako irtenbide internazionalista erakusteko era ere.

Behera inperialismoa eta bere gerrak!

Gora internazionalismo proletarioa!

Komunismoaren birsorkuntza ideologiko eta politikoaren alde!

Birsorkuntzaren aldeko Komitea
2022ko otsailaren 26a
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“Oraingo gerraren esanahia, zentzua eta benetako eduki 
bakarra honakoa da: lurrak anexionatzea eta beste nazio 
batzuk mendean hartzea, nazio lehiakidea hondatzea, haren 
aberastasunak arpilatzea, langile-masen arreta barne-krisi 
politikoetatik desbideratzea (...) propaganda nazionalistarekin 
langileak banatzea eta liluratzea eta abangoardia akabatzea 
proletariotzaren mugimendu iraultzailea ahultzeko.”

Lenin

“Gerra erreakzionarioaren garaian, klase iraultzaile batek ezin dio 
utzi bere gobernuaren porrota desiratzeari, gobernu honen porrot 
militarrek bere eroraraztea errazten dutela ikusi behar du.”

Lenin

“Bonba atomikoak ez du Txinako herria kikiltzen.”
Mao

Ukrainaren inbasio errusiarra hasi eta ia hiru hilabetera, gertakariak 
harrigarriro eta ustekabean garatu dira, gerra handien hasieran jazo ohi 
den bezala. Ukrainako gudu-zelaietan jazotakoaren ezusteko bilakaerak, 
batez ere, noranzko honetara jotzen du: gerraren hedapenera eta gora 
egitera potentzia handien arteko gatazka inter-inperialista ireki eta zuzen 
bihurtzeko bidean, gerra nuklearraren benetako aukera barne. Azken honi 
dagokionez, ziur aski 1945. urteaz geroztiko unerik arriskutsuenean egongo 
gara, Gerra Hotz zaharreko krisi handietan baino gehiago. Beste behin ere, 
hau da kapitalismoak irautearen eta giza zibilizazioak bizirautearen eta 
garatzearen arteko bateraezintasunaren ebidentzia, agian bere adierazpen 
premiazkoenean. Bonbaren mehatxua da, zalantzarik gabe, kapitalismoak 
sortu dituen indar produktiboen (kasu honetan, teknologia nuklearraren 

Strangelove doktorea Kyiven: gerra 
inperialistaren aukerak Ukrainan
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garapena, bere aplikazio militarrarekin) eta bere ezinbesteko sostengu diren 
harreman sozialen (horri dagokionez, estatu arteko lehia, westfaliar motako 
oreka eta logika estrategikoekin) arteko kontraizan izugarriaren adierazle 
nabariena. Esan dugun bezala, hain da handia kontraizan honek aspaldi 
lortutako larritasuna, non espeziearen existentzia bera mehatxatzen duen.

Errusia estutzea eta gerra inperialista handi baten arriskua

Otsaileko gure posizionamenduan adierazi genuenez, errusiar inbasioa 
gatazka inperialista baten adierazpena da, non eragile nagusiak potentzia 
handiak diren, batez ere Estatu Batuak (Europako apendizearekin, bloke 
atlantista deitzen dugun hori osatzen dutelarik) eta Errusia; Ukrainak, 
berriz, partida zabalago honen peoi eta zorigaiztoko taula gisa baino ez du 
balio. Orduan esan genuenez, egoera honen erantzukizun nagusia bloke 
atlantistarena da, NATO hainbat hamarkadatan etenik gabe Errusiako 
mugetara hedatu ondoren, hitzemate denak hautsi ditu (Gorbatxovi behin 
eta berriz aipatu zitzaion hori: “Hazbete bat ere ez ekialderantz”) eta errusiar 
abisu (bertakoekin hasita: George Kennanek, bizitza luzeko anti-komunista 
entzutetsua eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren SESBren aurkako 
“Containment Policy”-ren —euste doktrinaren— aita zenak, jada 1997an 
ohartarazi zuen, Varsoviako Itun zaharreko herrialdeen artean NATO lehen 
aldiz hedatu bezperan, horrek suposatzen zuen “akatsa” eta “gerra hotz 
berri” baten haziak ereiten zituela) zein kexak aintzat hartu gabe (Yeltsinek 
berak bere neurrizko une bakanetako batean 1994an dagoeneko hitz egin 
zuen atlantisten jarrera zela-eta ezartzen ari zen “bake hotzaz”).

Eta NATOren aparatu militarra ekialderantz hedatzeaz gain, aldi berean 
Ukraina beraren barruan ere modu ireki eta bizian jardun da. Victoria 
Nulandek, Brzezinski anti-errusiarraren dizipuluak, onartu zuen Ameriketako 
Estatu Batuek (AEB) 1990eko eta 2000ko hamarkadetan Ukrainako 
erakundeetan 5.000 milioi dolar baino gehiago gastatu zituztela “demokrazia 
sustatzeko”. Gehitu horri Europar Batasunak (EB) 2004-2009ko garaian soilik, 
iraultza laranja deituriko saiakuntzan, horrelako taldeetan inbertitu izana 
aitortzen zituen 500 milioi euroak. Eta hori guztia Stiftungen alemaniarren 
dohaintza eskuzabalei buruz hitz egin gabe eta mendebaldeko kapitalaren 
barneratzea kontuan hartu gabe, zeinaren adierazpenik nabarmenena 
izan zen AEBetako egungo Presidentearen seme galbidetsua Ukrainako 
gas-enpresa nagusietako baten zuzendaritza-mailara iritsi izana. Jadanik, 
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Clintonen lehendakaritza garaian, Ukraina AEBetako hirugarren “laguntza” 
hartzaile bihurtu zen, soilik Israel eta Egiptoren atzetik. Otsailean adierazi 
genuen gisa, laguntza eta finantziazio hori guztia gabe, ez dago Euromaidan 
delakoa ulertzeko modurik, ezta Kyiven botere-hartze armatuaren bukaera 
kolpista ere.

Ikusi denez, AEBak Errusia inguratzera bideratutako hedapen-estrategia 
praktikatzen aritu dira, ondorioen kontzientzia osoarekin. Aipatutako 
konklusioak —Errusiaren esku-hartzea sobietar eremu ohiaren gaineko 
gerra handi batean— bilatutako zerbait ziren. Horren inguruko zalantzarik 
balego, inbasioaren ondorengo jarrera atlantista argigarriak dira: hamarkada 
askotan Errusiaren garrantziko herrialde baten aurka aurrekaririk izan 
ez duen neurriko zigor ekonomikoa eta material militarraren bidalketa 
masiboa Ukrainara, berehala eta automatikoki egina; inolako loturarik gabe, 
ez inongo presio diplomatikorekin, ez Errusiak nolabaiteko konpromisorekin 
bat egingo balu neurri horiek etorkizunean lehenera itzuli ahal izateko 
nolabaiteko aukerarekin. Bloke atlantistak hasiera-hasieratik Errusia 
odolustu nahi izan du gerra luze batean, “Afganistan eslaviar” erraldoi bat 
sortzen saiatuz.

Otsailean aditzera eman genuen errusiar inperialismoak estatus hori —
potentzia handi izaera—mantentzeko existentzialtzat jotzen dituen eremuak 
xurgatu nahi zituela bloke atlantistak. Hain zuzen ere, ez gaude 1980ko 
Afganistanen aurrean, Asia Erdialdeko Moskuren segurtasun-koltxoiaz 
haraindiko eremu periferikoan. Orduan sozial-inperialismoak partida 
garrantzitsua jokatu zuen, baina ez hil ala bizikoa (ez zen gerra hori izan SESB 
dinamitatu zuena, baizik eta gehigarri bat besterik ez funtsezko gaian, alegia: 
burgesia burokratikoaren sektore oso garrantzitsu batek sistema sobietarra 
desegiteko zuen borondatea, zeinak, SESBren jatorri iraultzaile urrunaren 
oihartzun, sektore horren arpilaketa grina miopeak asetzeko oztopo batzuk 
baino ez zituen adierazten). Egun Ukrainarekin, aldiz, arazo existentzial 
baten aurrean gaude Errusia inperialistarentzat. Kontua ez da soilik errusiar 
nazionalismoak, erregimenaren funtsezko zementu ideologikoak, Ukrainan 
kokatzen dituen gai kultural, historiko eta mitologikoak. Ez da ere, hasiera 
batean, lotura ekonomikoekin eta merkatuetarako sarbideekin lotutako auzi 
bat. Arrazoi horiek zalantzarik gabe garrantzitsuak diren arren, Kremlinaren 
antsietatea berehala eragiten dutenak erro geopolitikoko gai estrategikoak 
dira: Ukraina etsaia den bloke atlantistan militatzen ari delarik, 
Errusiak, besterik gabe, ezin du autonomia inperialistan lehiatu sikiera, 
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atlantismoarekin duen norgehiagoka estrategikoaren erritmoa ahantzi gabe.
Ikuspegi geografikotik, ia-ia Paristik pixkanaka zabaltzen eta hedatzen 

ari da Europako lautada handia; Ukrainako estepara iristerakoan, eremu 
osoko oinarrizko paisaia da, Itsaso Beltzaren eta Baltikoaren artean eta ipar-
ekialderago, baita Itsaso Zuriraino ere. Eremu honetan ez dago funtsezko 
oztopo naturalik, hala nola itsasadar edo mendikate garrantzitsurik. Errusia 
europarrak dituen mugek ia 4.000 km hartzen dituzte mendebalderantz; 
eta hori Finlandia kontuan hartu gabe, NATOn sartu eta gero (Sanna Marin, 
Finlandiako lehen ministro aurrerakoia, 1945etik bere herrialdeak mantendu 
zuen neutraltasun historikoaren kristalezko sabaia apurtzen saiatu da), 
beste 1.300 km gehituko baitizkio distantzia horri. Muga zabal horiek, 
defentsarako lagungarri eta etsaien logistika zailtzen duten oztopo naturalik 
gabekoak, defendaezinak baino ez dira gerra konbentzionalaren ikuspegitik. 
Hori dela eta, Kremlinaren amesgaiztoa da muga hori ia osorik hartzea 800 
milioi biztanle baino gehiago dituen, eta nagusitasun militar eta ekonomiko 
handia gehi abantaila teknologiko nabaria duen bloke etsai batek. Gainera, 
Errusiako Federazioko 150 milioi biztanle ingururen % 80 Errusiaren bihotz 
europar horretan bizi da, San Petersburgotik Volgogradera doana, Moskutik 
pasatuz, Uraletatik oso mendebaldera. Errusiar inperioaren estrategia 
tradizionala izan da hesi naturalen gabezia bere nukleoaren inguruan lurralde 
koltxoi zabal bat eraikiz konpentsatzea (sakontasun estrategikoa deitzen 
dena), Asiako ekialde urrunean oso arrakastatsua izan den hau, ordea, askoz 
ere ezinbestekoagoa den mendebaldeko mugan —bere gune demografiko, 
industrial eta politikotik hurbil egoteagatik— ezerezean gelditzeko arriskuan 
dago NATOren ekintzaren ondorioz. Ukraina, Bigarren Mundu Gerran zehar 
jada kanpaina handien eszenatoki, estrategikoki, autobide militar hutsa da: 
ez bakarrik goragunerik gabeko lautada delako, baizik eta nekez hitz egin 
daitekeelako baso edo zingira eremu garrantzitsuez, iparralderago dagoen 
bezala, Dnieper ibaia izanik bere berezko oztopo garrantzitsu bakarra. Azken 
batean, NATO bertan finkatuta egonda, Ukrainak Errusia sakontasun 
estrategiko oroz gabetzen du eta bere bihotzera apuntatzen duen erabateko 
sastakaia irudikatzen du. Horri Kaukasoko hedapen atlantistaren mehatxua 
gehitzen badiogu (2008an Aliantzaren atea ireki zitzaion, ez soilik Ukrainari, 
baita Georgiari ere —jada bere kolorezko iraultzaren biktima—, gerra labur 
baina bizia sortu zuena urte hartako abuztuan), honek Errusiari Itsaso 
Beltza ixteko aukera dakar, eta, horrela, laku atlantista bihurtzea Moskuk 
betidanik izan duen itsaso berotsuetarako irteera bakarra.
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Hau guztiau soilik azpimarratuz, Ukraina bloke atlantistan integratuz 
gero, Errusiak aurre egin beharko liekeen arazo geoestrategikoak, usu 
ahaztuak direnak. Ez gara murgilduko errusiar nazio-identitatearentzat anaia 
herri eslaviar handia adiskidetze aukera gabeko antagonistaren perspektibak 
sortzen dituen arazo nabarienetan —gaur egun duen forman inperioaren 
kanpo-handitasunaren noziotik banaezina—, ez baita Ukraina nazionalismo 
banderistaren mende egoteak bermatzen duena besterik. Jakina, hori guztia 
ezin da bereizi, era berean, dagoeneko ia-ia esparru guztietan nagusia den 
bloke etsai batek 40 milioi biztanle eta baliabide natural handiak, eta, 
ondorioz, horiek ustiatzeko merkatua bereganatzetik, edo Estatu Batuek 
EBko merkatuetarako energia eta lehengaien hornikuntzaren gainean 
egingo duten kontrol handiagotik.

Errusiar armategi nuklear handia mehatxu horien aurkako berme 
nahikoa dela dioen objekzioak norgehiagoka estrategiko inperialistaren 
logikaren azaleko ulerkera duela erakusten du, besterik ez. Aurkariek eremu 
guztietan zeharo gainezka egiteak, nuklearrean izan ezik, non parekotasuna 
dagoen, esan nahi du aurkari horiekin tirabira edo liskarra dagoen borroka, 
krisi edo gatazka-eremu bakoitzean, hizkera arruntean esanda, baliabide 
bakarra dagoela: hordagoa. Horrek potentziaren antsietatea areagotzen 
du egoera horretan, eta, halaber, bere sinesgarritasuna, malgutasuna eta 
maniobratzeko gaitasuna murrizten ditu. Egoera horretan, etsaiak beti 
izango ditu baliabide eta gaitasun gehiago krisiak eta horien gorakadak 
kudeatzeko, eta, beraz, askoz ere gaitasun handiagoa izango du kontzesioak 
lortzeko. Etorkizuneko ikusmugak, orduan, norbere inperioa eta eragin-
eremuak apurka-apurka zatikatuta ikustea edo su nuklearraren suntsipenari 
era berean men egitea dira. Izan ere, egoera horretan potentzia inperialista 
handi bat setiatzeak esan nahi du objektiboki handitzea heriotza geldo 
baten antsietatearen aurrean, larritasun nahikoa duen krisia jazoz gero, 
bigarren aukera hartzeko posibilitateak, behintzat aurkariaren suntsipena 
ere eragingo bailuke. Sumindura eta fanatismo nazionalistek, beti 
lehia inperialista biziagotzen laguntzen dutenek, eszenatoki hau erabat 
pentsagarri izatea dakarte. Zerbaitegatik, Marxek eta Engelsek jadanik duela 
mende eta erdi baino gehiago hitz egin zuten “erreakzioaren kanibalismoaz”. 
Nolanahi ere, arrazoi horregatik, disuasio nuklearraren potentziala, nahiz 
eta 1945etik potentzia inperialista handiaren mailara iristeko sine qua non 
baldintza den, berez ez da nahikoa. Indar militar konbentzional boteretsuak 
izateak funtsezko elementua izaten jarraitzen du ranking inperialista 
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makabroaren barruko estatusa zehazteko. Horregatik, 5.000 km-tik gorako 
muga hori babestu behar izateak, laguntza emateko oztopo naturalik gabe 
eta inolako sakontasun estrategikorik gabe, Errusiarentzat armamentu-
norgehiagoka baten etorkizuna adieraziko luke, zeinak, bere ekonomiaren 
egungo tamaina kontuan izanda, Gerra Hotzean SESBk bere gain hartu zuen 
gastu militarraren pisua luma bat bezain arina irudituko lukeen...

Baina errusiar arazoak ez dira hemen amaitzen. “Erreakzioaren 
kanibalismo” horren ildotik, inperialismoaren estrategek ez diote inoiz 
utzi gerra nuklearra irabazteko benetako aukerari buruz teorizatzeari. 
Laburbilduz eta oraingoz, gatazka nuklear mugatu bati buruzko espekulazioak 
alde batera utziz, esan daiteke, teorian, eraso-armen kopuruak, misilen 
aurkako defentsarako gaitasun estrategikoak eta teknologia-gaitasun 
handiagoak, helburuetarainoko hegaldi-denbora laburrekin batera, “lehen 
kolpe bikaina” deritzona ekar lezaketela: lehen eraso bat, aurkariaren 
sistema estrategikoetan halako suntsipena eragingo lukeena, non bere 
erantzun nuklearra, nahiz eta oraindik posible izan, aski hondatua izango 
litzatekeen, kalte garrantzitsuez haratago, norbere Estatu eta gizartearen 
oinarrizko funtzioak funtsezko mailan suntsituak ez izateko. Historikoki, 
Elkar Suntsiketa Ziurtatua (hau da, edozelan eta lehen eraso txikitzaile bat 
jasateko aukera izan arren, Estatu eta gizarte etsaiak halaber funtzionalak 
izateari uzteko adinako errepresalia gaitasuna izatearen bermea) ez da beti 
potentzia nuklearren arteko harreman-egoera izan. Egiaz, SESBk 1960ko 
hamarkadaren bigarren erdian baino ez zuen erabat lortu parekotasun-
maila hori. Egoera horri eutsi zaio ordutik, baina argi dago AEBak lehian 
ari direla, orain arte adierazitako guztiarekin batera (ekialderako hedapen 
militarra eta kolpismoaren esku-hartze eta sustapena: bai Ukrainan bertan, 
bai espazio sobietar ohiko beste leku batzuetan), baita oreka hori bere alde 
hausteko ere. Hain zuzen ere, Gerra Hotzaren bigarren erdian ezarritako 
kontrol nuklearreko akordio gehienetatik alde bakarrez erretiratu dira AEBak. 
Horri dagokionez, bereziki garrantzitsua da 2019an erretiratzea INF itun 
nuklearretik (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, 1987an sinatua), eta, 
beraz, gaur egun, AEBek libre dute irismen ertaineko armamentu nuklearra 
Europan hedatzea, duela 30 urte kontrolatzen ez zuen ekialde erdian barne. 
Preseski, mota horretako misilak, 1980ko hamarkadan euromisilen krisia 
eragin zutenak, arerioaren zentroetatik distantzia laburrera kokatuta, arma 
mota ezin hobea dira “lehen kolpe bikain” hori eragiten saiatzeko. Gehi 
dezagun AEBetako armategi nuklearraren modernizazioan bilioi bat dolar 
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(trillion anglosaxoi bat!) inbertitzeko Obama Bakearen Nobel sariaren 
administrazioak delineatutako plana. Zifra astronomikoa da, errusiarrek, 
zenbait alorretan kostata irabazitako abantaila izan arren, berdintzearekin 
amestu ezin dutena eta beren azken esparru estrategikoan ere gaindituak 
izateko perspektiba adierazten duena.

Azkenik, errusiar nazionalismoa oso sentibera da Smutaren ideiarekiko, 
hau da, “istilu garaiarekiko”. Ikuspuntu horretatik, Errusia aldiro-aldiro 
astindu dute barneko kaos garaiek, herrialdea deskonposizioaren ertzean 
jarri eta bere historian zehar muga-lerroak ezarri dituztenak. Mehatxu hori 
da, betiereko kanpo-segurtasunik ezarekin batera, kutsu autokratikoa duen 
Estatu zentral baten beharra justifikatzen duena errusiar nazionalismoaren 
ikusmoldean. Romanovtarren dinastia kaos garai horietako baten ondoren 
iritsi zen tronura, XVII. mendearen hasieran. Errusiar nazionalismoarentzat, 
1917ak beste garai iskanbilatsu horietako bat ireki zuen (horrela interpretatu 
zuten garai hori egungo errusiar buruzagien aurretiko ideologikoek: 1917-
1921eko Gerra Zibileko zuriek), baita 1990eko hamarkada ere. Azken hori 
bereziki garrantzitsua da egungo errusiar nazionalismoarentzat, izan ere, 
umiliazio-hamarkada ekarri zuen, AEBek Errusia mespretxatu baitzuten (hortik 
dator nazionalismo horren minberatasuna handitasunaren kontuarekiko 
eta nazioarteko errespetuarekiko). Hamarkada horren hasieran, Moskuren 
mendebaldeko segurtasun-uhala Alemaniako Elban zegoen. Gaur egun, 
bere tankeak Dnieper ekialdean borrokatzen ari dira. Erraza da imajinatzea 
zer antsietate-maila sortzen duen Smuta berri baten perspektibak, baina 
oraingoan NATO Errusiaren nukleo europarraren berehalako mugetan 
finkatuta dagoelarik. Beldur hori oso ulergarria da kontuan hartzen badugu 
egungo Estatu errusiarraren izaera burgesa eta parasitarioa, literalki lapurreta 
mafiosoan oinarritua, eta horrek ez du erresilientzia handiko perspektibarik 
iragartzen presio handiak jasaten baditu. Jakina, inperialismo atlantistak ezer 
gutxi egin du antsietate horiek baretzeko. Bere lumalari belizistarik onenek 
dagoeneko Errusiaren etorkizunaren mapak erakusten dituzte jendaurrean, 
1941ean nazi-faxismoak SESB zatitzeko delineatutakoen antzekoak: eskala 
eurasiarreko balkanizazioa!

Arrazoi hauengatik guztiengatik, arrazoizkoa da ulertzea Kremlinak 
borroka hori existentziala dela esan ohi duenean, ez dela propaganda-
gehiegikeria bat, baizik eta benetan horrelaxe ulertzen dela. Zentzu horretan, 
otsailaren 24az geroztiko gertakizunen garapenak Errusiaren apustua 
zenaren izaera desesperatua ikusteko aukera ematen digu. Aurrerago, 
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Errusiaren hasierako planteamenduaren porrotaren arrazoietan zertxobait 
murgilduko gara, baina orain garrantzitsuena da azpimarratzea zartada 
horrek nola erakutsi duen errusiar inperialismoaren ahultasun erlatiboa, 
inbasioa hasi aurretik behatzaile gutxik aipatzen zutena (paradoxikoki, 
Errusiaren gehiegizko konfiantza militarraren aurka ohartarazten zuten 
ahots gutxien arteko gehienak Errusiatik bertatik zetozen). Ustekabeko 
ahulezia-erakusketa horrek harrapakari atlantisten instinturik odoltsuenak 
aktibatu ditu, ehiza nagusia usaintzen baitute. Esan bezala, erabat argi 
zegoen atlantisten plana Errusia probokatzea zela, hartzentzako tranpa 
izango zen “Afganistan eslaviar” horretan sar zedin, aurkaria ahal bezain 
beste odolustu eta ahultzeko helburuarekin, bai eta atlantismoaren hegal 
europarra diziplinatzeko, zeinak, hartara, autonomia estrategikoko edozein 
apeta gertagaitz baztertzeaz gain, erantzukizun berezia hartuko zuen bere 
arerio errusiar ahulduaren markaketan, estatubatuarrei Pazifikoranzko 
biraketa burutzea ahalbidetuko liokeena, Europako hegemonia ahultzeko 
arriskurik gabe.

Plana, probokazioaren arrakastari eta EB Errusiaren aurkako 
konfrontaziora bultzatzeari dagokionez, atlantismoaren garaipen izugarria 
izan da. Bakearen Europak ez du ia zalantzarik izan Errusiaren aurkako 
gerra-sugarrarekin bat egiteko orduan (bide batez, europeismoaren zain 
arrazista, supremazista eta errusofobo sakon eta nazkagarriak, maskara 
liberalaren azpian ozta-ozta ezkutatuak, erabat azaleratuz), ziur asko 
1914ko abuztuko girora zorigaiztoko data hartatik gaurdaino izandako 
beste edozein egoera baino gehiago hurbiltzen dena. EBren barruan, 
Alemania propaganda-kanpaina bereziki histerikoa jasaten ari dira, 
burgesia industrial esportatzailearen ordezkarien artean sortutako edozein 
zalantza isilarazteko; arean ere, burgesia horrek dagoeneko kontuak egiten 
ditu Errusiako erregai merkeari uko egiteak ekarriko dion lehiakortasun-
galeraren gainean. Ekologismoa da herrialde germaniarreko gogo bizi 
atlantistaren buru, Berdeek Scholzen ustezko irmotasun falta itsusten 
dutelarik. Historikoki, Alemaniak Errusiarekin duen harremana Ostpolitik eta 
Drang nach Ostenen arteko kontraizanean mugitzen da, nahiz eta bigarrena 
izan tragikoki gailentzeko joera izan duena, gaur egun ere hala egiten 
ari dela dirudien bezala. EBko gerra-ildoarekiko nolabaiteko disidentzia 
erakutsi duen herrialde bakarra, Hungaria, errepresaliatua izateko zain dago 
(dagoeneko iragarri baita Europako funtsak berehala izoztuko dizkiotela, 
herrialdean giza eskubideekin dauden arazoak direla eta). Zer esan, azkenik, 
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Espainiako Estatuaz, historiako gobernurik aurrerakoienaren gidaritzapean: 
bidalitako armamentu espainiarrari jada Azov erregimentuaren eskuetan 
atera diote argazkia eta, horrekin pozik ez daudenez, Sanchez, Diaz eta 
besteek doilorkeria aurrerakoi gehixeago eranstea erabaki dute, saharar 
herriari behin betiko traizioa eginez, atzeguardiako egonkortasunaren 
loria handiagoa, orain arreta guztia Osfrontean ardaztua egotea betebehar 
bat baita. Eta hori guztia, nahiz eta analista gutxik kalkulatu Errusiako 
ekonomiaren gaineko zehapenen eta decouplingaren bestelako emaitzarik, 
EBko krisi ekonomiko handi bati eta bertako industriaren lehiakortasunaren 
galera handi bati laguntzea baino.

Bruselaren prestasunaren ustekabe bakarra gerra-sugar hori 
europeismoaren aurrerapen gisa eta EBren indartze gisa aurkezteko 
ahalegina izan da. Munstro inperialista horrek munduan rol autonomoren 
bat jokatzeko bokazioa bazuen (hau da, harrapakeria inperialistan 
ahots propioa izatea: inoiz ez da izan besterik autonomia posible baten 
perspektiba), argi dago hura erabat deuseztatuta geratu dela, argi eta garbi 
erakusten baitu NATOren beso zibila eta Europan hegemonia yankiaren 
instituzionalizazioa salbu ez dela inoiz izan eta ezin dela besterik izan. 
Hala ere, askotan adierazi dugun bezala, gai horri dagokionez ezin da 
esan “subiranotasuna galdu” denik. Horrek inperialismoaren ulermen 
ekonomizista baino ez du adierazten, ez duena aintzat hartzen bloke 
beraren barruan potentzia inperialisten artean ezartzen den hierarkia, 
bloke horren antolaketa instituzionalaren sorrera eta inertzia historikoak, 
ez eta bloke horren barruan burgesia inperialisten sektore erabakigarriaren 
erabaki estrategikoa bera ere. Zentzu horretan, 1945era arte Europako 
potentzien arteko harremana ezaugarritu zuen potentzien arteko orekaren 
jokoa, gerra-erupzio ugarirekin, haien arteko akordio anti-komunistarekin 
ordezkatu zen, Estatu Batuen babespean, SESBren aurkako borrokarako. 
Besterik ez dago proiektu europarraren jatorrian bertan. EBren politika, 
gaur egun, bere jatorriaren inertzia kontserbadorea baino ez da, irudimenik 
gabeko teknokrata kaskarrek inplementatua. Horregatik, kontuan hartu 
behar da posizio europarraren erabakiaren egiazkotasuna: kalkulua da, 
zalantzarik gabe, bloke atlantistarekiko leialtasunak eta haren batasunak, 
Ukrainako bere politikak eragiten dituen berehalako kostuak gorabehera, 
orekatu egiten dituztela hura hausteak eragingo lituzkeen ziurgabetasunak 
eta krisiak, lehia inter-inperialista globalaren areagotze baterantz bizkor 
igarotzen den une honetan.
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Kontua da, diogun bezala, helburu horiek lortu ondoren, errusiarren 
ahuleziak (ez duenez bere hasierako plana betetzea lortu) itxaropenik 
neurrigabeenak areagotu dituela, ez bakarrik errusiar arerio zaharra 
higatzeari dagokionez, baita garaipen erabakigarria lortzeari dagokiolarik 
ere, haren suntsipenarekin eta zatiketarekin modu irekian amets egiten ez 
denean. Horrek era erabakigarrian inplikazio atlantista gora egitea eragin 
du, aurretik planifikatuta zegoela pentsatzekoa denarekin alderatuta. 
Berehala ezarritako zigor ekonomiko gogorrek hurrengo asteetan jarraipena 
izan zuten, eta Errusia finantza eta merkataritza sistema globaletik praktikoki 
kanporatua izan zen. Era berean, lehen arma-fluxua, dagoeneko masiboa, 
defentsa-borrokarako bai eta gerrillarako egokia zen armamentu-mota 
bati zegokion (misilak eta tankeen aurkako granada-jaurtigailuak, baita 
airekoen aurkako sistema eramangarriak ere), ordea, zuhurrago hartu ziren 
material astunagoa eta konplexuagoa, eraso-operazio kobentzionaletarako 
egokia, bidaltzeko deiak. Marra hau dagoeneko zeharkatua izan da: tankeak, 
blindatuak, artilleria eta airekoen aurkako sistema astunak erregulartasunez 
Ukrainara igortzen ari dira. Uste denez, material militarrean 8.000 milioi 
dolar baino gehiago bidali dira Ukrainara gerrako lehen bi hilabeteetan, 
Bidenek laguntza gehigarriko pakete baten iragarpena gehitu zuen apirilaren 
amaieran, 33.000 milioi dolar gehiago irailera arte (horietatik 20.000 milioi 
armamentuarekin modu zuzenean lotuta daude, eta gainerako funtsak 
Ukrainako Estatu hauskorra finantzarioki finkatzera bideratuta daude), 
eta data horretatik aurrera pakete berriak onartzeko aukera eman zuen. 
Koreako gerratik edo Bigarren Mundu Gerrako Lend-Leasetik ikusi gabeko 
magnitudeak dira. Inteligentzia estatubatuarrak ez du ezkutatzen Ukrainaren 
gerra-ahaleginean aktiboki parte hartzen ari dela, NATOko herrialdeetako 
indar berezi eta ofizialek operazioetan terrenoan bertan parte hartzeari 
buruzko zurrumurruak areagotzen diren bitartean. Zalantzarik gabe, 
proxy gerra baten aurrean gaude, zeinaren helburu nabarmena jada ez da 
Errusiaren kostuak handitzea edo Ukrainaren posizioa indartzea negoziazio-
mahaian, baizik eta Borrellen hitzetan (beste sozialista espainiar bat, jada, 
Solanarekin batera, gerra-kriminal atlantisten panteoian jar daitekeena), 
“Errusiaren porrota gudu-zelaian”. Are gehiago, Lloyd Austin AEBetako 
Defentsa Idazkariak adierazi zuen helburua are handiagoa zela: ez soilik 
Ukrainaren garaipena, baita Errusiak egungo bezalako ekintza bat berriro 
egin ezin izatea bermatzea ere. Hau da, eta itzulinguruka ibili gabe, ageriko 
helburua da Ukraina erabiltzea Errusia potentzia handien mailatik kentzeko.
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Apustua izugarria da, baita belatz atlantistentzat, gero eta gehiago, 
onargarriak diruditen arriskuak ere. Dagoeneko ez da soilik EBko balizko 
krisi ekonomikoa, zigorren boomerang efektuak larriagotua (prezio 
onargarria Washingtonen), baizik eta, atlantismoa agian bere tranpan 
erortzen ari dela erakutsiz, instituzionalizatutako finantza-sistema globala 
bera da sakrifikatzen dena (eta, agian, dolarraren nagusitasuna bertan) 
Errusia mendean hartzearren; besterik gabe, Errusia handiegia baita 
Venezuela bezala tratatua izateko (zeinari, bide batez, badirudi nazioarteko 
komunitatean berriro ere ongi etorria eman zaiola). Asia-Pazifikoan 
Txinarekiko liskar erabakigarriari begira ehuntzen ari zen aliantza-sistema 
bera ere arriskuan jartzen ari da: India, arrazoi historiko eta estrategikoak 
medio, Errusiaren aurkako blokeo ekonomikoarekin bat egiteko prestutasun 
gutxi duena, dagoeneko Blinkenek ohartarazi du AEBek giza eskubideekiko 
duen errespetua monitorizatuko dutela, Washingtonek bat-batean arriskuan 
nabaritzen ditu-eta hilabete batzuk arte “munduko demokrazia handiena” 
zen herrialde batean. Are okerrago, poloniarrek iradokitzen duten bitartean 
agian egokia litzatekeela mendebaldeko Ukrainan lurreko indar bat 
sartzea santutegi humanitario bat sortzeko eta, Sirian bezala, armamentu 
jakin batzuen erabileraren gaineko marra gorri probokatzaileak ezartzen 
direlarik, media anglosaxoietan eztabaida publikoak asteak daramatza 
NATOk Ukrainaren gainean “aire-bazterketako eremua” ezartzeko beharra 
azpimarratzen. Horrek —NATOko indarrak Errusiako abiazioa eta airekoen 
aurkako defentsa-sistemak era zuzenean suntsitzen aritzea— esan nahi du, 
argi esateko, Hirugarren Mundu Gerraren hasiera.

Horregatik diogu Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik unerik 
arriskutsuenean gaudela. Inperialismo atlantistaren zuzendaritzako sektore 
garrantzitsuak argi eta garbi ari dira planteatzen Errusiaren aurkako 
konfrontazio militar irekiraino gora egitea (eta, benetan, perspektiba 
ukrainar gerra luze batena den bitartean, parte-hartze atlantista orain 
bertan dagoen tokitik gerra ireki faseraino igotzeko koska gutxi geratzen 
dira). Baina luze eta zabal azaldu dugunez, atlantismoak apustua igo eta 
gerra honi gero eta baliabide gehiago eskaintzen dizkion bitartean, errusiar 
inperialismoak arrazoi onak ditu gatazka hau existentzialtzat hartzeko, galdu 
ezin duen bat, besterik ez... NATOren esku-hartze zuzena gertatuko balitz, 
aliantza honek Errusiarekiko duen nagusitasun militar konbentzionala 
erabatekoa litzateke. Ez litzateke Irakeko inbasioa bezalako paseoa izango eta 
hildakoak ugariak izango lirateke, baina ziurrenik Errusiako Armada garaitua 
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izango zen. Errusiako Estatuaren izaera inperialista eta anti-herrikoia dela-
eta (eta izaera horren adierazgarri da erreserbisten mobilizazioa, partziala 
bada ere, mahaigaineratzeko uzkurtasuna, gudu-zelaian zailtasunak izanik 
ere), mobilizazio nazionala ezin izango da ezarri gerra konbentzionalerako 
errekrutatze bide erregularren bitartez ez bada, eta horrek ez du inola ere 
bermatzen porrota saihestea. Errusiar inperialismoak balantza orekatzeko 
duen tresna seguru bakarra bere armategi nuklearra da (honezkero bestela 
abian egongo litzatekeen atlantisten esku-hartze zuzena, seguru, jada 
uxatu duena). Ziur aski, arma nuklear taktikoak erabiltzen hasiko lirateke 
operazio-agertokiaren gainean, baina, besterik gabe, egoera honetan ez 
dago aurrekaririk, ezta igoaldia kontrolatzeko esperientziarik ere. Puntu 
horretara iritsita, dagokion herrialde beligeranteen barneko ezinbesteko 
guneen aurka arma estrategikoak erabiltzeko aukera oso handia izango 
litzateke. Nolanahi ere, errusiar inperialismoarentzat Ukraina bezain 
garrantzitsua den zerbaitegatik, non jadanik bere soldaduak hiltzen ari 
diren (ez da Karibe urruneko uharte bat, 1962an bezala), NATOren aurka 
galdutako gerra baten behin-behinekotasunaren aurrean, Kremlinak 
bere arma nuklearrak erabiltzeari uko egingo balio, bere beste interes 
inperialistetako bakar baten defentsan erabiliko ez lituzkeela aitortzea 
bezainbestekoa izango litzateke, bere disuasio-balio estrategiko guztia 
baliogabetzea, alegia. Kasu honetan ez erabiltzea, praktikan, bere armategi 
osoaz gabetzea edo aurkariei ematearen baliokidea izango litzateke. 
Atlantistek irrikatutako Errusiaren behin betiko amaiera izango litzateke 
potentzia handi gisa, beste akabera posible batzuen atari... Orain bertan, 
Washingtonen “kanibal” talde boteretsu bat dago, zeinentzat Ukrainak 
arerio zahar bat akabatzeko aukera bat baino ez duen adierazten, bere 
lagun antropofago errusiar inguratuek zorigaiztoko erabaki hori hartu behar 
duten egoera batera iristeko presioa eginez. Lehia estrategiko inperialistaren 
logika kriminalaren gaur egungo zehaztapena besterik ez da, ezin dezakeena 
potentzien arteko lehia-oreka dialektika westfaliar zaharrak mantentzeari 
utzi, baita atalase nuklearra zeharkatu ondoren ere, eta espeziearen eta 
zibilizazioaren babesaren oinarrizko ikuspegitik ere erabat jasanezina dena. 
Hala ere, logika hori ikaragarri objektiboa eta aitzakiarik gabekoa agertzen 
da Estatu inperialistako gidaritzan kokatzean, eta agerian uzten du ez dela 
inoiz, 1945eko udan lehen artefaktu atomikoa lehertu zenetik, orain bezain 
gertu egon gerra nuklearretik. Noski, logika inperialista zahar hori guztiz 
bateraezina da zibilizazioaren aurrerapen historikoaren ikuspegiarekin, hau 
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da, proletariotza iraultzailearenarekin, eta gizarteko klase nagusien arteko 
antagonismoak zein bateraezinak diren erakusten du: hitzez hitz, bizi- ala 
heriotza-kontua...

Marxismoa eta geopolitika

Jarraitu aurretik, komeni da gure egungo azterketa konkretuko 
zati honen ikuspegiari buruzko zenbait kontu zehaztea, azterketa 
“geopolitikoaren” desegokitasunari buruz entzun ahal izan diren iradokizun 
kritikoak direla eta. Egiaz, geopolitikak, “zientzia politiko” deiturikoen 
diziplina burgesak ezartzen dituen beste konpartimentu analitiko bat denez 
gero, marxismoarekiko harreman kontraizankor eta bitartekatua aurkezten 
du, zientziaren (hitzaren zentzurik zabalenean) gainerako atalek bezala. Hori 
esanda, onartezina dena eta errebisionismoak menderatutako mugimendu 
komunista lotzen duen ohiko moztasun horren adierazgarri dena zera da: 
iradokitzen duenaren arabera, entitate politikoen (batez ere estatuen) 
arteko harremanen esfera eta honen agerpena eremu fisiko naturalean, 
geopolitikaren oinarrizko definizio bat emateagatik, ez da errealitatearen 
dimentsio material bat eta, beraz, marxistek ez dute aintzat hartu beharrik. 
Edo okerrago, errealitatearen esfera batzuk ez lirateke marxistak izango; 
beste batzuk, berriz, (ustez, ekonomia) bai. Agerikoa da marxismoa (berriro 
ere “teoria kritiko” bat gehiago izatera murriztuta, beharbada, “ekonomia 
politikoaren kritika”) mundu-ikuskera integral gisa ukatzen dutela ia 
disimulatzen ez duten baieztapen horien izaera erreakzionarioa eta, beste 
behin ere, proletariotzaren garapena mugatzeko ahalegina suposatzen 
dutela, bere abangoardiatik hasita, zibilizazioren baliabide guztiak 
darabiltzan gaur egungo klase antagonistaren mailan kokatzea eragozten 
baitute.

Hala ere, ikuspegi geopolitikoak gai interesgarri batzuk mahaigaineratzen 
ditu eta, marxistok behar bezala digerituta, bereziki baliagarriak dira egungoa 
bezalako egoerak aztertzeko. Geopolitikak, bere izaeragatik beragatik, 
oinarrizko ikuspegi materialista eskaintzen du estatuen arteko nazioarteko 
harremanen alorrean (oso erabilgarria aurrez aurre dauden inperialisten 
propagandaren su gurutzatuak menderatutako giroan, zeina motibo moral, 
“humanitario” eta “antifaxista” oso handiez betea dagoen). Horrela, alde 
batetik, gure arreta pizten du eremuaren materialtasun gordinean eta 
Estatuaren garapenean azaltzen dituen hertsaduren zein abaguneen 
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inguruan. Espazio horrek lotura estua duenez estatu horien arteko harreman-
forma militarrarekin (beraien defentsa errazten du edo alderantziz), berehala 
jartzen gaitu Estatuaren izaera gordinaren arrastoaren atzean, indarkeria-
aparatu gisa (kasu honetan, batez ere kanpora begira). Horrek, bestalde, 
ez du Estatu burgesaren ulermen materialista historikoaren kontra egiten, 
alderantziz baizik. Burgesiak, boterera iristen denean, ez du bere Estatua 
sortzen, baizik eta, Marxek azpimarratu zuen bezala, emana dagoen egitura 
burokratiko-militar bat “hartzen du harrapakin gisa”, zeina Erdi Aroko 
(haratago ez bada) lanbroetan hondoratzen den mendeetako garapenaren 
emaitza den. Horrek esan nahi du burgesiak hartzen duen egiturak, nahitaez, 
badituela konkista horren aurretik logika batzuk eta burgesiak logika horiek 
kontserbatzen dituela, nahiz eta, goratuz, eraldatuz. Hain zuzen ere, Estatua, 
burgesiak behin betiko konkistatutako aurreko garaian, aparatu militar-
burokratiko gisa hobetuz joan zen XVI. mendetik XVIII. mendera bitartean, 
Europa ezaugarritu zuten etengabeko gerra erlijioso nahiz dinastikoetan. 
Gerra, Estatuaren oinarrizko zutabea, burgesiak beste teknika zientifiko 
bat bihurtu nahi izateraino hobetzen duena, “erregeen kirol” nagusia zen. 
Horra hor jarraitutasun unibertsaleko apunte historikoa, zeina gainbaliorik 
handiena ahalik eta denbora laburrenean erauzteko bilaketa burgesarekin 
duen harremanean modu bitartekatuan, dialektikoan, ulertu behar den, eta 
ez modu bitartegabetuan, mekanikoan.

Alabaina, horretan sakonduz, burgesia ez da zuzenean gure munduko 
klase menderatzaile bezala eratzen soldatapeko lanaren ustiatzaile gisa 
dituen ezaugarri ekonomikoetatik; aitzitik, errealitatearen egitura osoarekin 
bat etorriz, soziala barne, bitartekaritza bat behar du potentzialitate 
material hori agentzia bihurtzeko, hau da, klase borroka politiko bihurtzeko. 
Burgesiaren kasuan, bere forma historiko helduan, bitartekaritza horren 
ondorioz Estatu nazionalera daraman mugimendu nazionala da. Bere 
forma dekadentean bitartekaritza hori Estatu inperialista da. Honek, 
munduaren banaketa berriak egiteko burgesiaren borroka errepikakorra 
dela eta, borroka hori etorkizun hurbilean agertzen den bakoitzean, lehen 
planoan jartzen du logika estrategiko militar hau, zeina gai den Estatu 
inperialista horren parte den burgesiaren edozein fakzioaren berehalako 
mozkin irrikaren gain diziplina sakrifikatua ezartzeko. Alde horretatik, 
ikuspegi geopolitikoak potentzia handien arteko gerra-garaiko (beroak zein 
hotzak, zuzenekoak zein proxy motakoak) lehia inperialistaren logikaren 
arrastoaren gainean jartzen gaitu. Ez da kasualitatea geopolitika, diziplina 
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akademiko burges gisa, kapitalismoa bere fase inperialistara iristen ari zen 
unean jaio izana, XIX. mendetik XX. mendera igarotzean, Kjellén, Mackinder 
edo Haushoferrekin.

Ikuspegi geopolitikoari dagokionez, muturreko bi desbideratze aipatu 
behar dira. Lehenengoa bere bitartegabeko onarpena da, kritika edo 
lanketa gehiagorik gabe. Emaitza, adibidez, klase borrokari eklektikoki funts 
baliokideko kategoria gisa “estatu eta inperioen dialektika” multzo oso bat 
eranstea da, nekez ezkutatzen duena bere usain txobinista-inperialista, 
marxismoarekin zerikusirik ez duena. Bigarrena, errebisionismoaren 
tradizio ekonomizistatik hurbilago, jadanik esan dugun bezala, ikuspegi 
geopolitikoaren ezjakintasun eta ukazio soila da. Dagoeneko aipatu dugu 
jarrera horrek dakarren urritasun dialektikoa, ekonomizismo inperialistan 
bete-betean erortzen dena, unibokoki eta mekanikoki, hau da, modu 
abstraktuan, lotzen baitu momentu zehatz bateko potentzia inperialista 
baten edo bestearen politika konkretua inperialismoaren ezaugarri 
ekonomiko orokorrei, normalean kapitalen esportaziora mugatuak. 
Ekonomizismoak proletariotzaren klase borroka iraultzailea mekanikoki 
haren bizi-baldintzen berehalako borroka ekonomikotik eratortzen duen 
bezala, inperialismoaren politika bere adierazpen ekonomikoetako baten 
epifenomeno hutsera mugatzen du. Kritika ekonomizista amorratu honek 
une honetan eskaini duen gauza bakarra zera da: “finantza-taldeen” 
arteko borrokaren inguruko egia hutsalen errepikapen berri bat, besterik 
ez, abangoardiaren artean “aspalditik ezagunak” direnak eta potentzia 
inperialisten arteko norgehiagokaren egoera konkretuaren azterketa 
konkretua substantzia oroz husten duena.

Baina horretaz gain, hau da, egia orokorren errepikapen abstraktuaren 
mesedetan egoera konkretuaren azterketa konkretua mozteaz gain, 
estatuen arteko harreman geopolitikoen ikuspegiaren bazterketari buruz 
kezkatzen gaituen sakoneko beste gai bat ere badago. Bada, hain zuzen ere, 
proletariotza iraultzaileak historikoki dagoeneko lortu zuen bere estatu-
boterea denbora luzez estatu arteko sistema inperialistaren ingurune biziki 
etsaikorrean finkatzea. Sobietar Batasunaren esperientzia, paradigmatikoa 
izateaz gain, bereziki egokia da analisi honetan. Ingurune inperialista horren 
presioa botere iraultzailearen gainean bere sorburutik bertatik nabarmendu 
zen eta ez zuen atzera egin errebisionistek proletariotzaren diktadura 
ezabatu zutenean ere. Askotan adierazi dugun bezala, kontraizan objektibo 
bizia egon zen Munduko Iraultza Proletarioaren (MIP) garapen-beharren 
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eta Estatu sobietarraren kontserbazio-beharren artean. Kontraizan horrek 
Internazional Komunistaren historia osoa zeharkatu zuen (1919-1943) 
eta, oro har eta halaber askotan adierazi dugun bezala, ondorioztatu 
dezakegu gero eta joera handiagoa izan zuela Estatu sobietarra kosta ahala 
kosta kontserbatzeko alderdira jotzeko, MIP bera haren biziraupenarekin 
identifikatzeraino. Desplazamendu hori erraztu zuten muga ideologiko eta 
subjektibo historikoak gorabehera —beste batzuetan ere modu sakonean 
hizpide izan ditugunak—, komeni da ez ahaztea muga horiek Estatu 
sobietarrak jaiotzatik eta bere azken bertsio errebisionista desagertu zen 
arte jasan zuen presio objektibo ikaragarriak baldintzatzen zituela (Brest-
Litovskekin hasi eta Gerra Hotzeko setio eta suntsitze nuklearraren mehatxu 
etengabera arte, eta, bien bitartean, gerra zibileko interbentzio inperialista, 
cordon sanitairea eta sarraski gerra batera zuzendutako historiako 
inbasiorik handiena 1941ean). Hori guztia alde batera uztea Stalinen garaiko 
sobietar zuzendaritzari egin beharreko kritika egiterakoan, ahaztea litzateke 
presio inperialista hiltzeko moduko konstante objektiboa izango dela MIP 
historikoki dagoeneko erdietsitako mailaraino berriro martxan jartzea 
lortzen duen edozein ekinaldi arrakastatsurentzat. MIP-Estatu sozialista 
kontraizan horren etorkizuneko maneiu zuzena ez da doktrinarismoarekin 
konponduko; kontrara, Estatuaren problematika bere zabaltasun osoan, 
kanpo-harremanak barne, (ezinbestez teorikoki, lehenik eta behin) 
menderatzen hezitako abangoardia beharrezkoa izango da (abangoardia-
Alderdia dialektika berria ezin baita eutsi ez bada bere aurreko masak-
Estatua dialektika bere baitan hartzearen gain). Preseski, abangoardiaren 
jakite hori izango da hain justu bermerik onena etorkizuneko Estatu 
sozialistak zemaituko dituzten presio eta mehatxu saihestezinak (oharkabeko 
abangoardiaren aurrean ia-ia fenomeno fisiko gisa agertuko liratekeenak) 
MIPren zama bihur ez daitezen, hau da, unean uneko biziraupenaren 
Realpolitik posiblearen mesedetan ustekabean mendean hartua izan ez 
dadin. Zentzu horretan, Marxen tradizioan kokatzen dugu gure burua, zeinak 
1864an, merkantziaren eta balioaren enigmak jadanik deszifratu bazituen 
ere, ez zion proletariotzari egia orokorrekin sermoia botatzen, baizik eta 
“nazioarteko politikaren misterioetan barneratzera” animatzen zuen.
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Errusiar inperialismoaren ekintza

Errebisionismoaren sektore batzuek zabaltzen duten beste falazietako 
bat Errusiaren izaera ez inperialista da. Berriz ere, ekonomizismo inperialistan 
erortzen dira, inperialismoa ulertzen baitute sistemako potentzia handi 
batzuei bakarrik egotz dakizkiekeen ezaugarri ekonomiko multzo isolatu gisa. 
Jakina, Errusia potentzia inperialista ez dela esateak alde batera uzten ditu 
ezaugarri ekonomiko analitiko horien oinarrizko elementuak (ez du kontuan 
hartzen, besteak beste, Errusiako ekonomiaren funtsezko sektoreen izaera 
monopolista eta kapitalen errusiar esportazio gorakorra, batez ere 2000ko 
hamarkadako boom ekonomikotik —horietako asko, portzierto, Ukrainara 
bideratu ziren 2014a baino lehen), baina, batez ere, adierazten du, hain 
zuzen, ez duela ulertzen inperialismoaren izaera sistemikoa kapitalismoaren 
momentu historiko jakin bateko fase integral gisa, zeina kapital metaketa 
mundu mailan aurrera eramateagatik bereizten den. Funtsean, inperialismoa 
potentzia jakin batzuen politika (ekonomikoa kasu honetan) gisa ulertzen 
zuen ikuskera kautskiar zaharraren berredizio bat da. Ostera, leninismoaren 
ikuspegi sistemikotik, ez dago jada inperialista etiketatik libratu daitekeen 
potentzia kapitalista handirik. Eta, egiaz, edozein kontsiderazio estandarren 
pean, Errusia potentzia handi bat da. Gaur egunekoen artean ahulena, 
Estatu Batuetatik eta Txinatik oso urrun, baina herrialde-esparrua gainditzen 
duen boterea daukana (zenbait estatubatuar agintarik, Obama kasu, asmo 
osoz, zentzu horretan mespretxuzko adierazpenak egin arren): soilik bere 
tamaina fisikoa, dauzkan lehengaiak, bere ekonomiaren neurria (bistakoa, 
ohiko irizpide monetaristak saihesten direnean eta benetako erosketa-
parekotasunagatik neurtzen denean), bere gune militar-industriala edota 
bere indar armatuen ahalmena, bai konbentzionala bai estrategikoa. 
Dagoeneko ez da sozial-inperialismoa izandako superpotentzia globala, 
baina Siriako interbentzioa bezalako ekintzek edo, hasierako ezbeharretik 
haratago, etengabe eta hilabeteetan zehar ehunka mila soldadu atzerriko 
herrialde batean intentsitate handiko gerra batean jarduteko gaitasunak, 
mobilizaziora jo gabe, nahiz eta aldamenean egon, Ukraina bezala, erakusten 
dute Errusiaren botereak herrialde-maila gainditzen duela.

Bere izaera estrukturala argituta, Errusiako Estatuaren ekintza 
politikoari eta bere prozedurei erreparatzea probetxuzkoa da, ikuspegi 
analitiko konkretuari dagokionean ez ezik, bere izaera inperialista 
berresteko eta izaera hori ukatzen dutenen erabateko ezeztapena egiteko 



30

ere. Azpimarratzekoa da, Birsorkuntza Ildoaren (BI) ikuspuntutik, ikuspegi 
hau, gatazkan engaiatuta dauden potentzien jarduerari arreta jartzen 
diona, bereziki interesgarria dela: jarduera horren forma dialektikoki lotuta 
dago hura gauzatzen duenaren izaerarekin. Askotan adierazi dugun bezala, 
ekintza politikoaren determinazio historikoa, kapitalismoaren baldintzetan, 
masak-Estatua dialektikaren bidez eratzen da. Batasun kontraizankor 
horren barruan, benetako politika demokratikoa eta, aztertzen ari garen 
kasua kontuan hartuta, anti-inperialista, grabitate-zentro gisa lehenengo 
alderdian oinarritzen da gehiago. Seguruenik, inperialismoaren aurkako 
borrokaren kasu paradigmatikoa Vietnamgo herriak bere askapenaren 
eta batasun nazionalaren alde egindakoa da. Hain zuzen ere, kolonialismo 
frantziarra kanporatu eta Vietnamgo iparraldea libratu ondoren, 
herrialdeko eremu mugatu horretako estatalitate formalerako sarbideak 
borroka nazional vietnamdarraren garapen motorra izan gabe segi zuen. 
Askatutako Estatu berria ez zen igaro mugimendua bere izaeraren logiken 
arabera zuzentzera, estatuen arteko sisteman sartzeak eragingo zuen 
bezala: botere-orekaren arreta, estatuen arteko indar konbentzionalen 
eta diplomaziaren arteko harremana, etab. Alta, borroka nazionalaren 
grabitate-zentroa herrialdearen hegoaldeko masa-mugimendura mugitu 
zen, garai hartako Saigoneko erregimen txotxongiloaren aurka borrokatuz. 
Iparraldeko Errepublika Demokratikoa borroka nazionalaren berme-
base bihurtu zen, baina multzo organiko koherente gisa hegoaldeko 
masa-borroka armatuari dagokionez, borroka horren logika estatu-maila 
formalean inperialismoarekin duen elkarbizitzarenaren menpe jarri gabe. 
Hots, nahiz eta zuzendaritza vietnamdarra Hanoin finkatu, mugimendu 
nazionalaren arrazoi antolatzailea ez zen iparraldeko Estatua izatera 
igaro, hegoaldeko masa-mugimenduaren garapen politiko eta militarra 
baizik. Modu adierazgarrian, paper antagonistari dagokionez inperialismo 
yankiak kolonialismo frantsesa ordezkatu izanak, estatuen arteko botere-
harremanen ikuspegitik, hipotetikoki Realpolitik zuhur eta kontserbadorea 
eragin behar zuenak, antagonista horren boterearen handitze izugarria zela 
eta, guztiz kontrakoa ekarri zuen: masa-borroka eta gerrilla-ekintza areagotu 
zen hegoaldean, zeinaren babes eta sostengua Errepublika Demokratikoaren 
eskutik organikoki negoziaezina zen. Horixe da inperialismoari haren porrot 
umiliagarrienetako bat eman zion herriaren ausardiaren oinarri politikoa.

Benetako borroka anti-inperialistaren adibide paradigmatiko honek 
ulertzeko balio beza noraino usteltzen duen errebisionismoak kontzeptu 
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hau egungo Errusiako Estatuaren gisako politikei esleitzen dienean. Ordea, 
Errusiak ez dio utzi potentzia handiko politikaren joko handian aritzeari: 
estatuen arteko ohiko botere-oreketan, kabinete-diplomazian eta joko handi 
horretan masa mugimenduak peoitzat, sakrifikagarritzat eta deserosotzat, 
hartzean. Dakigunez, Maidanen estatu-kolpeak, 2014ko otsailean, eta 
horrekin batera nazionalismo banderista zaharra boterera heldu zela 
egiaztatzeak Errusiako Udaberria delakoa izan zuen erantzun bezala: masa-
mugimendu espontaneoa, zeinak Maidan bere bat-bateko jatorrian animatu 
zuten kexa asko partekatzen zituen (ustelkeriaren, pobretzearen eta abarren 
aurka), baina orientazio politiko nazional desberdin batekin. Mugimendu 
hori 2014ko martxoan eta apirilean zabaldu zen Ukrainako hegoalde eta 
ekialdean; oro har, ez zen separatista bere hastapenetan, baina Ukrainaren 
nortasun multinazionala berresten zuen, bai eta hizkuntza eta kultura 
errusiarrak bere osaeran zuen rola ere, eta, hortaz, nazioarteko esparruan 
zekarren Errusiarekiko jarrera hurbiltasun/etsaitasun eza zen. Moskuren 
jokabidea, Janukovitx erortzen utzi zuena (normalean “errusiarzaletzat” 
hartzen da eta hori ez da zuzena, zeren eta beste batzuetan esan dugun 
bezala, herrialdearen neutraltasunaren ordezkari zen; ez zen Errusiaren 
etsaia, baina ezta haren nahien aurrean bereziki otzan ere), mugimendu 
horren aurrean oportunista eta oso instrumentala izan zen. Errusiako 
Federazioaren ekintza masa-mugimenduaren funtsezko sektore batekin bat 
etorri zen leku bakarrean, non arrazoi historikoengatik bere beta separatista 
nagusi zen, Krimean izan zen. Bertan ikusi zen errusiarren ekintza azkar, 
ausart eta tokiko masa-mugimenduaren norabidearekin nolabait bat 
zetorren bakarra, eta hori batez ere Errusiak Itsaso Beltzean zuen posizioaren 
gaineko motibazio estrategikoengatik.

Hortik aurrera, Kremlinak hegoaldeko, ekialdeko eta, bereziki, 
Donbasseko mugimenduekiko zuen jarreraren deserosotasuna nabaria 
izan zen. Ohiko salaketa atlantista gezurtatuz, Errusia, Mendebaldeko 
kantzilergoekin —batez ere Berlin eta Parisekin— elkar ulertzeaz 
kezkatuago, mugimendu horiek sustatzetik urrun, haiek geldiarazten saiatu 
zen (2014ko apirileko Genevako akordioak) eta maiatzean eta ekainean 
herrialdearen zati handi batean terrenoan bertan birrinduak izatea 
ahalbidetu zuen (Odesako sarraskiaren izua nabarmentzen da, nahiz eta ez 
zen inondik ere bakarra izan), gaur egun erabakigarriak agertzen zaizkigun 
ondorioekin. Soilik Ukrainako Armadaren eta Freikorps banderisten aurka 
Donbasseko azken gotorlekuaren porrotak berehalakoa zirudienean, 
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Putinek, Europak bere hurreratzeen aurrean izandako axolagabekeriak eta 
errusiar nazionalismoaren etxeko presioak bultzatuta, laguntza garrantzitsu 
bat bidaltzea erabaki zuen, baina porrot hori saihesteko eraginkorra 
soilik. Une oro, Kremlinaren jarreraren bihotza ukrainar gizarteko barne-
mugimendutik urrun egon zen, potentzia inperialisten arteko oreka-
jokoen alde mespretxatuz. Izan ere, Putin, Maidanen krisian Washingtonen 
eta atlantismoaren alde europarraren arteko itxurazko kontraizanak ikusiz 
(Nulanden “fuck the EU” ospetsuan laburbildua), egoera aprobetxatzen 
saiatu zen Atlantikoko bi erriberen artean ziria sartzeko, EB erakarri eta 
Washingtonetik bereizteko lehian.

Estrategia hori guztia, formalki arrakastatsua, Errusia, Frantzia eta 
Alemaniaren bitartekaritzarekin negoziatutako Minskeko bi akordioetan 
laburbiltzen da. Estrategia horrek Donbassen mugimendua menderatzea 
eta diziplinatzea eskatzen zuen. Horrela, berehala eten zen mugimenduaren 
zati bat animatzen zuen sobietar herrien anaitasunaren nostalgia lausotik 
ondoriozta zitekeen apeta sozial oro, eta haren garapen osoa Europako 
potentzien sail diplomatikoekiko ulermen horren bilakaeraren baldintzapean 
jarri zen. Horren adibide da Moskuren jokabidea 2014ko maiatzean 
Donetsk eta Luhanskeko errepubliketan —dagoeneko haien burua halaxe 
aldarrikatu zutenak— independentziari buruz egindako erreferendumekiko, 
bai eta bi errepubliken artean handik gutxira sortu zuten Errusia Berriaren 
konfederazioarekiko. Izenaren aukeraketak garai hartan jada nagusi zen 
ideologiaz asko hitz egiten digu (Errusia Berria Gobernamendu administratibo 
tsarista zaharraren izena zen), baina, horretan sartu gabe, Moskuk entzungor 
besterik ez zien egin Ukrainako erasoaldi odoltsua jasan ondoren gehiengo 
ziren nahi independentistei, eta handik hilabete gutxira Errusia Berriari 
buruzko aipamenak desagertzea eragin zuen, Minskeko negoziazioarekiko 
sortzen zuten deserosotasunagatik. Donbasseko mugimenduaren diziplinatze 
horretarako lagungarriak izan ziren hilketa apropos batzuk ere (ofizialki 
Ukrainako inteligentziari esleituak, baina horietako batzuk susmopean) 
edo buruzagi karismatiko eta independenteagoen erretiratzea, Mozgovoy, 
Givi edo Strelkov kasu, zeinak errusiar inteligentziarekin lotura argiagoak 
zituzten irudi txepelekin ordezkatu ziren. Diziplinatze hori beharrezkoa zen, 
Minskeko Akordioak, azkenean, oso labur gelditu baitziren Donbassen 
garapen politikoarekin konparatuz. Izan ere, itun horiek, 2015eko otsailean 
sinatutakoaren arabera (Minsk II bezala ezagutzen dena), autonomia maila 
handiagoaren truke eta eskualde horien borondatea alde batera utzita, 
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Donbass Ukrainako estatuaren barruan mantenduko zela suposatzen zuten. 
Hori baliagarria zen Kremlinarentzat, Ukrainako balantza politikoa orekatuko 
zuen barne-elementua mantentzea ahalbidetzen baitzuen, haren estatus 
neutrala zaintzen lagunduz eta Washingtonek modu argian babestutako 
nazionalismo banderistarekin lotuta zihoan deriba atlantistaren aurrean 
neurriak hartuz. Era berean, bazirudien EB AEBetatik bereizten zuela, 
zalantzati baina, printzipioz, anaia nagusi estatubatuarraren posizio 
desberdinarekin. Hori guztia kabineteko garaipenak ziren, eta argi uzten 
dute Kremlinak uneoro egoera kudeatu zuela Errusiako Estatuak potentzien 
orekan zuen posizioaren ikuspuntutik, funtsezko erabaki-eremua estatuen 
arteko goi-bilerako negoziazioak izanda eta Ukrainan eta Donbassen masen 
mugimendua eta nahia bilakaera horren mende erabat jarriz. Geroxeago 
dastatu zen bezala, politika guztiz inperialista horren fruituak mingotsak 
izango ziren... Minskeko Akordioak ziren ustezko garaipen hori, lehiaketa 
inperialistaren ikuspegitik Ukraina Maidanen kolpearen ondoren atlantisten 
orbitan kokatzea formalki konpentsatzen ez zuen ordainsaria, Ukrainak 
bere aplikazio materialean une oro urratu zuen. AEBek, Minsken inoiz parte 
hartu ez zutenak, hauste hori bultzatu zuten, EBren jarrera azpilduraren eta 
ezintasunaren artean zebilelarik. Donbasseko gerra, intentsitate handikoa 
2014ko ekainetik 2015eko otsailera (Minskeko lehen akordioak 2014ko 
irailean eragindako tarteko geldialdiarekin), ez zen inoiz amaitu, baizik eta 
izoztu besterik ez zen egin, NATOko instruktoreak Ukrainako paisaiaren 
parte bihurtzen ziren bitartean.

Moskuren Realpolitikaren ahultasunaren ondorio guztiak agerian 
geratu ziren joan den otsailean, gatazkaren lehen fasea agortu zenean. 
Maila handiko gerra-estadio berriak zerbait erakutsi badu, hori da, azken 
urteotan, Minskeko sinaduraz geroztik, oreka militarra Errusiaren kaltetan 
mugitu dela. Donbasseko herritarrek zazpi urte hauetan zehar ukrainar 
artilleriaren eskutik jasan dituzten eguneroko bonbardaketak kontuan hartu 
gabe, Errusiak bere Mendebaldeko kideei Minsken ezarpena eskatzen zien 
bitartean, zeinak ez adituarena egiten zuten, Ukrainako Armada, erraz 
garaitua 2014-15ean, urtero indartzen zen. Hain zuzen ere, Ukrainako 
Armada nazionalismoarentzat zalantzazkoak ziren elementuez purgatu zuen 
Maidan erregimenak, inbertsio izugarria jaso zuen (2020an, etengabeko krisi 
ekonomiko eta pobretzean dagoen herrialde baten BPGaren ia % 9ra iritsi 
zelarik) eta aurrerapausoak eman zituen egiaz NATOn de facto integratutzat 
hartu ahal izateraino, argi ikusi den bezala trebakuntzari, taktikari, aginte-
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estilo eta -egiturei eta inteligentziari dagokienez. Zalantzarik gabe, indartze 
eta integrazio progresibo horren kontzientziak eragin du joan den otsaileko 
Errusiaren inbasioaren premian. Hala ere, hemen berriz ere agerian 
geratzen da errusiar politikaren moztasun ernegatua. Ekintza hori benetako 
apustua izan da, garaipen militarra baino, Ukrainako gobernuaren kolapso 
politikoa bilatzen zuena, zeina, Txekoslovakiaren antzera 1968an, hiriburuan 
indar berezien ekintza bat eta mugatik zehar zutabe blindatuen sarrera 
ikusteak eragindako larderia hutsa konbinatzearen bitartez eroriko baitzen. 
Berriz ere, errusiar inperialismoa bere aurretiko sozial-inperialistaren oso 
atzetik geratu da. 1968an Varsoviako Itunaren inguruneak horrelako ekintza 
bat ahalbidetzen bazuen ere, 2022ko nazioarteko testuinguruak ezaugarri 
duena zera da: atlantisten nagusitasuna bere muinean errusiarren aurkako 
indar fanatikoak dituen erregimen baten inguruan. Maidan erregimenaren 
lurzorua ezegonkortu eta erorketa hori posible egin zezakeen elementu 
bakarra, preseski, 2014ko udaberriko masa-mugimendu hori zen, Kremlinak, 
kantzilertzan oinarritutako bere politika inperialistarekin, sarraskitua, 
izutua eta sakabanatua izatea ahalbidetu zuena, banderismoa Ukrainako 
Estatu-aparatuan gotortzen zen bitartean. Orain hasierako apustuak 
porrot egin duela, zeinak gainera Errusiaren ezbehar militar argiarekin 
amaitu baitu Ukrainako iparraldeko gunean, Kyiven inguruan (neurri handi 
batean, premisa politiko eta ideologiko faltsu eta erreakzionarioen arabera 
diseinatutako operazio-plan oker baten ondorioz), gerra luze eta ziurgabe 
baten ikusmuga ireki da. Egungo maila handiko gerra-faseak agerian uzten 
du Errusiaren politika inperialistaren hondamendia; izan ere, 2014an eta 
2015ean erraz okupatu ahal ziren hiriak eta indarguneak, Maidanen aurkako 
masen eskutik Ukrainako autoritate ofizialen hasierako kanporatzea ere ikusi 
zutenak, Mariupolen kasuan bezala (Ukrainako armadak 2014ko maiatzean 
konkistatu zuen eta 2015eko otsailean Minsk IIren sinadurak soilik salbatu 
zuen Errusiak babestutako independentistek berriz hartzeaz), bataila 
garrantzitsuen eszenatoki izan dira gaur, baliabide handiak kontsumitu eta 
nazionalismo ukrainarraren mitoak eta irredentismoa elikatu dituztenak.

Hemen, aipatzekoa da beste elementu bat, Errusiako Estatuaren izaera 
inperialista eta horrek bere asmo politikoetan eragiten duen ahultzea. 
Erregimenaren ideologiari buruz hitz egiten ari gara, errusiar nazionalismoa 
besterik ez dena eta, nahiz eta eguneratzeko asmoarekin XX. mendeko 
gertakariren bat (funtsean, Gerra Patriotiko Handia) sinbolikoki barne hartu, 
ezin du ezkutatu bere errusiar-handi arima txobinista higatua. Alabaina, 
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otsaila honetako hasierako plan errusiarrak irudikatzen zuen apustuaren 
atzean mundu-ikuskera bat zegoen, errusiar-handi nazionalismoarena 
hain zuzen ere. Ukrainako Estatua bere atea jotze hutsarekin eroriko zela 
eta errusiar txikiek anaia eslaviar nagusiaren asmoekin bat egingo zutela 
funtsik gabe sinesteak ikuskera txobinista zuen oinarri (Putinen artikuluetan 
inplizitua eta inbasioaren aurreko diskurtsoetan esplizitua): horren arabera, 
Ukraina ez da nazio bat eta bere estatalitateak ez du sustrairik, krimen 
boltxebike bat besterik ez da eta. Azken batean, Errusiaren plana Ukrainako 
kontzientzia nazionalarekiko mespretxuaz eta gutxiespenaz elikatzen 
zen, bai eta azken hogeita hamar urteetako independentziak ekarri zuen 
nazionalizazio trinkoko prozesuarenaz ere, banderismoak azken zortzi 
urtetan bultzatutako ukrainizazio errepresiboa barne. Jakina, nazionalismo 
baten eta bestearen arteko aurkakotasun soilaren ordezko politika 
demokratikoa Moskuren adimenetik kanpo zegoen, horrek suposatuko 
baitzuen boltxebismoak duela mende bat baino gehiago aitortzen jakin 
zuen gertaeratik abiatzea: hau da, Ukraina jada nazio bat da, Errusiaren 
izatasun berdinekoa, eta bere autodeterminaziorako eskubide bera du. 
Soilik errealitate hori baldintzarik gabe aitortzearekin masa-mugimendu 
internazionala garatzeko aukera itzelak irekitzen ziren, Ukrainako egitura 
multinazionalarekin bat zetorrena eta esklusibismo arrazista banderistaren 
aurka agertuko litzatekeena, Ukrainako estatuaren antolaketa demokratiko 
baten alde borrokatuz (eta naturaltasun osoz uko egingo ziokeena 
Errusiaren aurkako bloke militar inperialistetan sartzeari). Maidan baino 
lehenagoko estatistikek eta inkestek (eta are gehiago 2004ko iraultza laranja 
deiturikoaren aurrekoek, zeina banderisten dogmak normalizatzen eta 
herrialdearen bizitza politiko osoa auzi nazionalaren inguruan baldintzatzen 
hasi zen) erabat erakusten dute ukrainar gehienek errusiera egunero 
erabiltzen zutela, Errusiarekiko borondate ona eta NATOn integratzeko 
mesfidantzak agerian uzten zituztela eta, aldi berean, hori bai, Ukrainaren 
burujabetza eta independentziari eustea defendatzen zutela. Mugimendu 
demokratiko horrentzako zumeak, beraz, nonahi zeuden, eta, esan beharra 
dago, horren sustraiak Sobietar Batasuneko politika nazionalean eta 
lortutako herrien anaitasunaren errealitate historikoaren memorian zeuden 
(nahiz eta errebisionismoak apurka-apurka desitxuratu). Jakina, errusiar 
erregimenaren trikimailu inperialistek eta itsutasun txobinistak, ukrainar 
gizartearen pairamenen aurrean errukigabea (haien zati handi baten 
erantzule ez zenean), ahalmen hori xahutu zuten, sobietarren ondarea 



36

harrokeriaz salatuz eta errusiar munduaren bertute nazionalistak hedatuz. 
Horrek Ukrainan mugimendu demokratiko horren oinarri soziala estutu egin 
zuen; arean ere, banderismoaren eraso gorakorraren erdian, zeina Errusiak 
berrelikatzen zuen, egiazko Ukrainaren izate multinazionalaren aitorpena 
nazionalismo errusiarrarekin identifikatzen zuen, baita herrialdearen 
zatiketa/desagerpenarekin berarekin ere. Nolanahi ere, nahiz eta gaizki 
tratatua eta inoiz garatu gabea izan, benetako politika anti-inperialista 
sostengatuko zuen mugimendu baten oinarria bazegoela erakusteko balio 
du; mugimendu horren grabitate-zentroa Ukrainako masetan egongo 
litzateke eta herrialdearentzat berarentzat beharrezkoak diren elementu 
demokratikoak finkatzea ekarriko luke.

Noski, ez dugu puntu hau amaitu nahi azpimarratu gabe Errusiako 
politika inperialistaren kritika bere kritika estrukturalaren osagarri eta 
amaiera gisa ulertu behar dela. Errusiar inperialismoak, besterik gabe, ezin 
du pentsatu ere egin bere burua masa-mugimendu batez laguntzea edo une 
jakin batean mugimendu horren sostenguan Errusiako politikaren grabitate-
zentroa egotea. Horrek berehala zalantzan jarriko lituzke bere erregimena eta 
barne-estruktura. Beraz, kabinete-diplomaziara eta armada erregularrera 
baino ezin du jo, eta horrek, ikusten dugunez, are gehiago ahultzen du 
Errusia inperialismo indartsuago bati aurre egiteko orduan. Argi utzi behar 
da, halaber, mugimendu horrek esparru demokratiko anti-inperialistan izan 
zitzakeen ingerada zapuztuak besterik ez ditugula aipatu, masak-Estatua 
dialektika zaharrera mugatuta, gure kritika sektore errebisionista batzuek 
zabaltzen duten ustezko “errusiar anti-inperialismo” baten ilusioaren aurka 
zuzenduta dago eta. Jakina, esparru demokratikoa bera, nahiz eta politika 
putiniarra mugitzen den inperialismoaren egitura zurrunak bezain itogarria 
ez izan, berez, ukrainar gizartearen baldintza objektiboen aurrean euskarri 
estua izango litzateke, bada horiek abangoardiari eskatzen diote-eta 
maila altuagoko abiapuntu eta etorkizuna, Iraultza Sozialistaren dialektika 
historikoki gorena, alegia. Espainiako estatuan bezala, Ukrainan ere auzi 
nazionalaren tratamendu demokratikoa abangoardiaren ildo politikoaren 
parte izan beharko litzateke, komunismoa birsortzeko eta iraultza 
proletarioa garatzeko lehian. Horregatik, komeni da mahaigaineratzea 
Ukrainako eta Errusiako garai bateko sobietar herri anaiek gaur egun bizi 
duten tragedia abisu bat dela aldarrikapen sozial-txobinista harroen atzean 
dagoen hondamendiaren harira, erreakzioa eta nazionalismoa nagusi diren 
giro orokorraren zati gisa, abangoardiaren artean bidea irekitzen dute eta.
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Multipolaritatea, inperialismoa eta irakaspen militarrak

Ukrainako egoera zehatzarekin jarraitu aurretik, komeni da une batez 
Errusiako Estatuaren izaera inperialista ukatzen duen falaziarekin lotutako 
elementu bati erreparatzea. “Multipolaritatearen” gorespenaz hitz egiten 
dugu, hain zuzen ere, hainbat botere- eta erabaki-gune independente 
dituen sistema inperialista nolabait demokratikoagoa, bidezkoagoa 
edo orekatuagoa izango litzatekeela pentsatzearen ilusioaz. Berriz ere, 
inperialismoaren izaera apaintzeko modurik higuingarrienetako bat 
erakusten du honek. Izan ere, funtsean, jantzi demokratiko orekatu oro 
kenduta, multipolaritatea zenbait harraparik pastelaren zatia bermatzeko 
elkarri aitortutako eskubideari laburbiltzen zaio. Kontua da, munduko 
hainbat eskualdetan, lapur eta gorila ofizialaren hizkuntza ingelesa 
beharrean, errusiera edo mandarinera izatea. Argudio hori komunisten 
artean aurkeztera ausartzeko marxismoaren oinarrizko edozein nozio 
ahaztu egin behar da, eta bai Urriko Ziklo amaierako proletariotzaren 
porrota hainbesteraino barneratu, une honetan ahulenak diren edo goraka 
doazen inperialisten ahaleginak txaloka adoretzea salbu beste etorkizunik 
ez dagoela onartuz.

Asmo horren ibilbide “anti-inperialista” eskasa agerian geratzen da 
ulertzen denean unipolaritatea —hau da, potentzia inperialista bakar 
batek nazioarteko sistema osoa era eztabaidaezinean menderatzea— ez 
datorrela bat, ezta enpirikoki ere, inperialismoaren egitura materialarekin. 
Ekonomiari dagokionez, dirudi mende bat baino gehiagoko esperientziak 
berresten duela kapitalismoaren garapen desorekatuak eta jauziz beteak 
bermatzen duela nagusitasun unipolarraren lurzorua ez dela inoiz egonkorra 
izango. Izatez, hegemonismo yanki eztabaidaezinaren unipolaritatea etapa 
labur bati dagokio termino historikoetan, apenas belaunaldi batekoa, 
1989-91 eta 2014 bitarteko aldira zedarritu dezakeguna (azken data 
horretan, konbentzionalki, aurretik sintomak azaldu zituen trantsizioa 
koka dezakegu, gaur egun oraindik ere erabat itxita ez dagoena). Egiazki, 
inperialismoaren historiaren zatirik handiena potentzia ezberdinen arteko 
lehiak menderatu du. Bipolaritateak Gerra Hotzaren garaia markatu zuen, 
baina —eta multipolaritate bukoliko horren bozeramaile “anti-inperialistek” 
kontuan hartu beharko lukete— 1900-1945 izan zen, hain zuzen ere, 
nazioarteko sisteman zeuden potentzia handien kopuruaren ikuspegitik, 
multipolaritateak ezaugarritu zuen garaia. Hau da, ebidentzia enpiriko hutsak 
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erakusten du inperialismoan multipolaritatea ezin dela lotu “demokrazia” 
edo “orekarekin”, baizik eta, alderantziz, tentsio-guneen ugaritzearekin, 
lehia interinperialistaren bizkortzearekin, pastelaren banaketa berrien 
eskaeren areagotzearekin, militarizazioaren gorakadarekin eta potentzien 
arteko gerra handiak gertatzeko probabilitate handiagoarekin eta, beraz, 
gure egoeran, deuseztapen nuklearraren arriskuaren handitzearekin.

Ebidentzia hori egiaztatzeak ez du esan nahi hegemonismo yankiaren 
bidegabekeria eta basakeria idealizatu behar direnik, baizik eta, besterik 
gabe, inperialismoaren garapen historikoaren garai jakin bat beste bati 
kontrajartzeko mistifikazio anti-marxistari aurka egin behar zaiola, garai hau 
aurrekoaren ondorio logikoa baino ez da eta. Multipolaritatearen egungo 
igoera une unipolar yankiaren agortze-egoera aurreratuaren oinordeko 
legitimoa da. Alabaina, politikaren arloan, potentzia zahar eta berriek 
gainbeheran doan ordena hegemoniko yankian dagokien lekuaren aurrean 
duten asegabetasunaren emaitza besterik ez da. Txinako goranzko botere 
berriaren kasuan, begi-bistakoa da berari utzitako kortsearen estutasuna. 
Adierazgarriagoa da Moskuko botere zaharraren kasua, XIX. mendeko eta, 
batez ere, XX. mendearen erdialdeko gailur erlatiboarekin konparatuz, 
zalantzarik gabeko beherakadan. 1991z geroztik, errusiar boterearen politika 
nagusia ez da izan, preseski, bultzada hegemonista yankiaren aurkakoa, baizik 
eta, alderantziz: lankidetza, adiskidetze-ahaleginak eta aintzatespenaren 
bilaketa. Hori ondorio geopolitiko sakoneko funtsezko bi unetan ikusi da: 
Jugoslaviaren lehen zatiketan 1990eko hamarkadaren lehen erdian eta 
2000ko hamarkadako terrorearen aurkako gerra deiturikoan. Kremlinaren 
asmoa argia zen: hegemonismo yankia onartzeko prestasuna, baldin eta, 
ordainetan, hark SESB zaharraren eremuan zuen eragin autonomoaren 
esfera aitortzen bazion. Washingtonek uko egin zion hau onartzeari eta 
honek, 1990eko hamarkadako sekulako hondoratzearen ondoren Errusiako 
boterea egonkortzearekin batera, 2008an hasi zen (NATOren Bukaresteko 
Goi-bilera eta Georgiako gerra) gaur egungo talkara eraman du. Horrek 
guztiak behin eta berriz aipatzen ari garen bi ezaugarriak azpimarratzen ditu: 
inperialismo atlantistak Errusia inguratu eta deuseztatzeko asmoarekin duen 
posizio estrategiko erasokorra, baina baita azken potentzia horren zalantzarik 
gabeko izaera harraparia, erreakzionarioa eta inperialista ere, defentsiban 
dagoena soilik bere aurkarien aurrean duen ahultasun erlatiboagatik.

Zentzu horretan, onartezinak dira argudio sasi-taktizistak, zeinek 
inperialismoetako baten ahulezia erlatiboa zurigarri gisa erabiltzen duten 
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berarekiko duten mendekotasuna justifikatzeko. Ez dagokio proletariotza 
iraultzaileari harrapari inperialisten arteko berdintasunaren alde 
borrokatzea, horiek guztiak eraisteko borrokaren aurreko urrats gisa (era 
berean, ez dagokio mugimendu nazional bakoitzak bere Estatu-nazioa 
konkistatzearen alde borrokatzea nazioak desegiteko bidean aurrera 
egin aurretik). Boltxebikeek ez zuten kalkulatu tsarismoak germaniar 
inperialismoaren aurrean zuen ahulezia erlatiboa “haien” gobernuaren aurka 
ezkortasun iraultzailea era kontsekuentean aldarrikatu baino lehen. Horri 
dagokionez, bereziki mesedegarria da Lenin gogoratzea honako digresioei 
buruz iseka egiten zuenean: erasoa zein harraparik hasi du edo defentsiban 
zein dago; guda-frontea nondik pasatzen da, edo zein inperialistak du 
arrazoi gehien berdintasun burgesaren puntu abstraktutik (bata zein bestea 
kexu baita, munduaren egungo banaketa itxuraz “ez delako nahiko zuzena” 
urdaileko bere gurari eta gaitasunekiko). Hori guztia filistiarren jokoa da, 
eta marxistontzat egoeraren bilakaera posibleen ebaluazioari dagokion 
azterketa konkretuaren ikuspuntutik baino ez du interesik, baina une batez 
ere ezin du itxuragabetu bidelapur inperialista guztien eta haien arteko lehia 
erreakzionarioaren gaitzespen eta salaketa iraultzailea.

Ez dugu epigrafe hau itxi nahi oportunismoaren katalogoak oparitu 
digun beste ergelkeria filistiar bat aipatu gabe. Aditzera eman zenez, 
inbasioa hastearekin batera, Kyiveko erregimenak “zibilen artean armak 
banatu” zituen eta, hain justu, hori “kriminaltzat” salatu izanaz ari gara. 
Ukrainako erregimen nazionalista erreakzionarioari egin dakizkiokeen eta 
egin behar zaizkion kritikak gorabehera, jakina izan beharko litzateke bere 
buruari komunista deritzon batek ez lukeela bat egin behar haurrei armak 
ematearen “kriminaltasunaren” inguruko kalapita erreakzionario eta sasi-
paternalista mota horrekin. Indarkeria eta gerra helduen kontuak dira, 
zehazki klase menderatzaileenak eta haien aparatu profesional berezienak, 
indarkeriaren monopolioaren jabe direnak; herritarrak, berriz, ez dira 
horretan nahasi behar eta, izatekotan, indarkeria eta gerra horien biktima 
paper onuragarria jokatzea baino ez dagokie (beste erakunde espezializatu 
batzuek biktimen arretaz arduratzeko aukera izan dezaten). Jakina, Zelensky 
ez da inolako herri-gerrarik sustatzen ari, baina, diogun bezala, ordezkatzen 
duen erregimenari egin dakizkiokeen kritika ugarietako edozeinetan ez dira 
zalantzan jarri behar komunismo iraultzailearen printzipioen elementuak, 
kasurako, indarkeria iraultzailea eta masak armatzearen beharra, hain zuzen 
ere, besteak beste, burgesiaren indarkeria-aparatu bereziak hausteko.



40

Herri Gerra aipatu dugunez, pare bat elementu interesgarri adieraz 
daitezke Ukrainako gerra-gertakariak ikusita. Esan bezala, ezin da pentsatu 
Ukraina inolako herri-gerrarik aurrera eramaten ari denik, ez bakarrik, 
noski, proletariotzaren estrategia unibertsalaren betekizunen ikuspegitik, 
baizik eta herriaren gerra hitzek duten esanahi zabaletik soilik. Ukrainar 
mobilizazioa gerra erregularraren ohiko bide burgesen barruan kokatzen 
da eta 1900-1945 urte bitarteko multipolaritate garai hartan bereziki 
ohikoa izan zen erabateko gerraren prozedura da. Era berean, Ukrainaren 
gerra-ahalegina —gerra aurretik jada, tamainari dagokionez, Europako 
bigarren armada zuena— eta bere aukerak ezin dira banandu inperialismo 
atlantistaren eskutik jasotzen ari den laguntza masibotik. Arestian aipatu 
dugun bezala, estrategia defentsibo baterako eta estrategia irregular edo 
matxino-mota baterako ere ekipamendu egokia hornitzetik (tankeen aurkako 
eta airekoen aurkako armamentu eramangarria) igaro da masiboki bidaltzen 
hastera Errusiaren aurkako intentsitate altuko tête à tête maila handiko 
gerra baterako beharrezkoa dena (blindatuak, artilleria, etab.). Haatik, 
mendebaldeko bidalketa horiek gauzatu ahal bitartean eta mobilizazioak 
ukrainarrei eman dien tropen nagusitasun numerikoa kenduta, orain arte 
batez ere Errusia izan da nagusi armagintzan eta teknologian terrenoan 
bertan. Errusiaren hasierako planteamendu okerrak arlo militarrean izan 
dituen ondorio oso dohakabeez landa, ukrainarrek errusiar nagusitasun 
hori konpentsatu dute, NATO inteligentzia eta trebakuntzaz bestalde 
(ziurrenik, errusiarra baino hobea taktikoki), defentsa-estrategia burutsu 
batekin, zeina, mobilizazioaren kopuruez gain, taktika irregularren eta 
gerrilla-taktiken erabileran oinarritu baita errusiar komunikazioak eta 
logistika jazartzeko, eta hirien erabilera erresistentzia ardatz eta euskarri 
gisa ere. Atzera berriz, garrantzi handiko gorabehera geografikorik ez 
dagoen paisaian, ustez edozein estrategia asimetriko mota gauzatzeko 
ezinbestekoak izango liratekeenak (oihanak, mendiak, etab.), hiriguneek 
beste behin erakutsi dute ingurune egokienak direla arrakala teknologikoa 
edo su-potentziazko arrakala nabarmeneko aurkariak orekatzeko. Bestetik, 
azpimarratzea komeni den beste gai oso interesgarria da droneek gudu-
zelaian duten protagonismo gorakorra, erabilera zibilerako tripulaziorik 
gabeko aparatu merke eta jatorri komertzialekoen erabilera barne. Sistema 
integratu mota berri honek “gerra industrialeko plataforma handien” 
(abiazioa, blindatuak, itsasontzi handiak, etab.) amaiera seinalatzen duen ala 
ez eztabaidatzen duten debate doktrinal burgesetatik haratago, zalantzarik 
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gabe, aire-boterearen aurrekaririk gabeko demokratizazioa dakarte, gerra 
asimetrikoa deritzonaren ikuspegiari dagokionez aukeraz betea (Yemengo 
huthiek, adibidez, dagoeneko erakutsi dute), eta, berriz ere, agerian uzten 
du Herri Gerra bezalako ikusmoldeak bat datozela garapen sozialaren joera 
objektiboekin. Behin eta berriz diogun bezala, Ukrainan arlo militarrean 
gertatzen ari dena ezin da interbentzio atlantistatik bereizi eta une oro 
armada burgesen arteko gerra konbentzionaltzat hartu beharra dago, 
baina interesgarria iruditzen zaigu, Herri Gerra proletariotzaren estrategia 
unibertsal gisa ulertzearen ikuspuntutik, gertakari horiek azpimarratzea, 
Europak 1945. urteaz geroztik ikusi duen gatazka beliko handienaren 
ondorio baitira.

Nazionalismoa eta nazi-faxismoa Ukrainan

Inperioen arteko lehiaren geopolitika ere funtsezkoa da ukrainar 
nazionalismoa ulertzeko, hitzez hitz mugako lurraldea esan nahi duen 
horretan. Nazio txikiko (hau da, Estaturik gabeko) beste nazionalismo 
batzuek bezala, ukrainar nazionalismoak hizkuntzaren bultzada eta 
nekazal tradizioen berregokitze gisa hartu zuen forma XIX. mendeko azken 
laurdenean. Dena den, ahalegin hori lurreratu zen funtsezko oinarria ez 
zen izan tsarraren mende zegoen Ukrainako eremu geografiko zabalenean, 
baizik eta Galitziako jurisdikzio austro-hungariarraren pean zegoen zatirik 
txikiena (lehen poloniarren kontrolpean zegoena), egungo Lviven hiriburua 
duena. Lurralde horiek ez ziren inoiz Moskuko boterearen kontrolpean 
egon eta gaur egun Ukraina denaren gainerakoarekin soilik 1939tik aurrera 
bertakotu ziren, Bigarren Mundu Gerra eta gero behin betiko finkatuz. 
Horrela, nazionalismo ukrainarra modu heterogeneoan garatu zen. Errusiar 
inperioan era xume eta berantiarragoan egin zuen, eta arazo nazionala 
neurri batean lausotuta geratu zen larriagoa zen nekazal auziaren atzean. 
Hemen, nazionalismo ukrainarra 1905eko iraultzarekin hasi zen gorpuzten 
eta, errusiar inperioaren testuinguru historiko orokor hori dela eta (nekazal 
auziaren lehentasuna, marxismoaren erreferentzialtasuna, mugimendu 
iraultzailearen gorakada, etab.), une horretan sozializazio ñabardurak 
hartu zituen nazionalismoa zen, ideologikoki eserismo eskuindarraren eta 
Pilsudskiren erako sozialista nazionalen artean kokatua zegoena. Ostera, 
arazo nazionalek oratuta zuten Habsburgotarren mosaiko inperialean, askoz 
ere indar handiagoa hartu zuen, lehenik Galitziaren gaineko ohiko poloniar 
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nagusitasunari erantzuteko, geroago, 1914ko gerra inperialistaren inguruan 
eta austriar agintariek eurek sustatuta, paneslavismo tsaristaren kontrapisu 
gisa. Hori da, otsaileko posizionamenduan adierazi genuen bezala, ukrainar 
nazionalismoaren funtsezko ezaugarria: Moskun ezarritako boterearen 
aurkari inperialistekiko mendekotasun historikoa (botere horren izaera 
edozein dela ere). Hau argi eta garbi erakusten du Estatu-nazio gisa izan 
zuen sorrera-esperientziak (alde batera utziko dugu, alferrikakoa eta onura 
zientifiko gutxikoa izateagatik, Erdi Aroko Kyiveko Rus ospetsuari buruzko 
eztabaida nazionalista), 1917-1921eko iraultza eta gerra zibilaren garaian. 
Hain zuzen ere, hemen frogatu zen Ukrainako Herri Errepublika deiturikoa 
ez zela internazionalismo boltxebikearekin lehiatzeko gai. Garai nahasi hau 
ezaugarritu zuten gorabehera guztietan, nazionalistek boltxebikeen aurkari 
inperialista eta kanpokoen babespean baino ezin izan zuten Kyiven beren 
autoritatea baieztatzen saiatu: Erdialdeko Potentziak lehenik eta inbaditzaile 
poloniarrak ondoren. Beraien patuak ukrainar nazionalistena finkatu zuen, 
beti atzerriko armada hauekin batera aurrera edo atzera eginez.

Ukraina sobietar berrian lekurik gabe (ezta Polonia nazionalistan ere), 
Europako erbesteko buruzagi nazionalistek doktrina-aldaketa funtsezkoari 
ekin zioten, eta horrek ukrainar nazionalismoak gaur arte hartu duen 
behin betiko forma ideologikoa ekarri zuen. 1920ko atmosferan, botere 
sobietarraren etsai adiskideezin horiek naturaltasun osoz jo zuten 
edozein apeta sozialistatik esperimentu faxista indartsurantz, zeinak, 
nobedadearen itxura osoarekin, Italian bidea irekitzen zuen. Horrela, 
Dontsovek inspiratuta, 1929an Vienan Ukrainar Nazionalisten Erakundea 
sortu zen (OUN, ohiko siglen arabera). Erakunde horretakoak ziren Bandera 
edo Shukhevych bezalako izen izugarriak eta haien eraginpean azaldu zen 
ukrainar nazionalismoa bigarren aldiz agertoki historikoan. Bigarren Mundu 
Gerran gertatu zen eta, betiko legez, berriz ere armada inbaditzaile baten 
eskutik: oraingoan Wehrmacht nazia bera izan zen, zeinarekin ukrainar 
nazionalismoak gogo biziz lan egin zuen (gaur egun inolako disimulurik 
gabe aldarrikatzen den lankidetza). Nazionalista ukrainarrek nazi-faxismo 
alemaniarraren (14. Waffen SS Galizien Dibisioa da ezagunena) zerbitzura 
zeuden hainbat borroka-unitate mobilizatzeaz gain, haien erakunde 
armatua osatu zuten (Ukrainar Armada Matxinatua edo UPA), Holokausto 
nazian aktiboki lagunduz eta haien genozidio-errazioa gehituz, adibidez, 
150.000 poloniar ingururen sarraskia Volynian. Literatura akademiko 
burgesaren beraren estimazio batzuen arabera, garai horretan nazionalismo 



43

ukrainarrak hildako pertsona kopurua, bai nazi-faxismo alemaniarrarekiko 
lankidetzagatik, bai erantzukizun zuzenagatik, bi milioi ingurukoa da. 
Gainera, 1917-1920an nazionalista ukrainarrek jada egindako pogromak 
batuz gero, Bigarren Mundu Gerraren amaierako balantzean mendebaldeko 
Ukraina askoz ere garbiago, ukrainarrago, bihurtu zen. Horregatik, 
ukrainar nazionalismoak ezin dio besterik gabe uko egin Alemaniako nazi-
faxismoarekin duen lankidetzari. Garai horretan, nazio ukrainarrak izan 
behar zuenari buruzko ikuspegi arrazista sakonki ezartzeaz gain, Holokaustoa 
aurrerapauso eraginkorra izan zen etno-Estatu ukrainarraren proiektuan, 
eta urrats horretan oinarritzen da nazionalismo ukrainarraren garapen 
politikoa bera. Izan ere, 1941 baino lehenagoko Galitziako komunitate judu 
eta poloniarren presentzia nabarmena ezabatuta, ukrainar nazionalismoa 
Errusiaren aurkako etsaitasun unibokoan kontzentratu ahal izan zen. Leit 
motiv-a Errusiarekiko arrakala zabaltzea eta maloerrusiar tradizioa nazio-
ondaretik erauztea baino ez izatera igaro zen: Ukraina Errusiaren aurkako 
ageriko entitate gisa eraiki zen.

Hori bat dator ukrainar nazionalismoak bere babes geopolitiko 
inperialari dagokionez emandako biraketarekin. Ordura arte babeslearen 
eginkizuna batez ere germaniar inperialismoak bete bazuen, Bigarren 
Mundu Gerraren ondoren inperialismo yankiak egin zuen. Sobietar 
Batasuneko justiziari ihes egin ezin izan zioten beste kolaborazionista batzuk 
ez bezala, Galizienetik bizirik atera zirenak “mundu librean” hartu zituzten, 
eta Ukrainako diasporaren nukleoa osatu zuten AEBetan eta Kanadan. 
Erbestealdi hori presio-lobby boteretsua izatera iritsi da herrialde horietan, 
ez bakarrik erdigune inperialaren politikan eraginez, baizik eta ukrainar 
nazionalismoaren gustuko historiaren berridazketa baten alde presionatuz, 
masa-dibulgazioaren mailan jada agerikoa dena eta, dirudienez, lurralde 
horien historia lantzean, altzairuzko oihal berriaren alde honetan 
narratiba nagusi izatera deitua dagoena. Inperialismo yankia izan zen UPAk 
Galitzian egin zuen matxinada odoltsua babestu zuena, behin Armada 
Gorriak 1944an alemaniarrak kanporatu zituela eta 1950eko hamarkada 
erdialdera arte iraun zuena. Eten zein eboluzio ideologiko handiagorik gabe, 
hemendik egungo egoerara iritsiko ginateke. Aipatutako Estatu Batuen 
laguntza eta finantziazio horren erdian, 1991n SESB desegin ondoren 
argi eta garbi berragertu zen ukrainar nazionalismoak, bere nukleorik 
menderaezinenean, militanteenean eta irmoenean —abangoardian—, 
kutsu nazi-faxistako egitura banderista bera du. Bere tradizioa Gerra 
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Hotzaren legitimitatepean erbestean landua izan zen eta bere heroiak 
Maidan erregimenak santututakoak dira. Bandera genozidaren beraren 
irudia da prozesu horren adierazgarri. Iraultza laranjara arte Ukraina 
independentearen iruditerian marjinala zena, Yushenkok, ez eskandalurik 
gabe, 2010ean Ukrainako heroi izendatu zuen. Janukovitxek hori leheneratu 
zuen arren, zilegitasunaren lurzorua jada irabazita zegoen. 2014aren 
ostean, Banderak bere titulu heroikoa berreskuratzeaz gain, bere jaiotza-
data nazio mailako festa bihurtu zen Ukraina berrian. Era berean, 2014az 
geroztik onartutako “deskomunizazio” lege berriek Ukrainako alderdi 
errebisionistaren debekua ez ezik, legez kanpokotzat jotzen dute “OUN 
eta UPAren helburuen justizia zalantzan jartzea”. Horrelako gertakariek 
agerian utzi dute kretinista parlamentario erako propaganda atlantistaren 
ahultasuna, zeinak nazismoak Ukrainan duen eragina txikiagotu nahi duen, 
Ukrainako alderdi zeharo faxisten diputatu-kopuruan oinarrituz. Radan 
duen eserleku-kopurua gorabehera, bere dogmak, tradizioak eta nahiak 
Maidan erregimenaren sen ona dira.

Are adierazgarriagoa da talde nazi-faxista horiek Maidan erregimenaren 
eraketan eta bilakaera politikoan betetako zeregina. Ukrainar estatalitatea 
1991tik oso ahula izan zen. Jada era guztietako trabetatik askatuta, 
burgesia burokratiko zaharraren arpilatze-prozesuari, beste sobietar 
errepublika ohi batzuetakoaren antzekoa, heterogeneotasun nazional hori 
eta herrialdearen geografia bera gehitu zitzaizkion bidegurutze geopolitiko 
gisa. Gaur egun impasse historiko dirudien horretan instituzionaltasun ahul 
hori izan zen emaitza: klase menderatzaile berriaren fakzio ezberdinek 
ezin izan zuten inoiz akordio sendo eta iraunkorrik lortu barneko joko-
arauei buruz, ezta herrialdearen nazioarteko posizioari buruz ere. Horrela, 
bitartekaritza-elementua, hau da, akordio horretan oinarritutako aparatu 
instituzionalizatu baten bidezko klase menderatzailearen errepresentazio-
elementua —kapitalista kolektiboaren elementua, azken batean—, ezin izan 
zen inoiz behar bezala garatu. Ukrainan 1991tik kapitalista handiek zuzenean 
gobernatu (eta elkarren artean borrokatu) zuten. Hortik ondorioztatzen 
da Ukrainako Estatua ezaugarritu duen krisi politiko estrukturalaren 
alderdia. Krisi sozialaren eta ekonomikoaren iraunkortasuna (Ukraina 
zen, Georgiarekin batera, 2010ean 1991ko BPG nominala berreskuratu ez 
zuen sobietar errepublika ohi bakarra) batu zen 1990eko hamarkadaren 
amaieratik aurrera leherketak gero eta bortitzagoak eta sakonagoak izan 
zitezen. Aditzera eman dugun bezala, ez zen inoiz herrialdeko errealitate 
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multinazionalean sostengatutako alternatiba politiko iraunkorrik garatu, 
baizik eta errealitate hori inertzialki adierazi zen sobietar memoria gero eta 
itxuragabeago baten bidez, kapitalista batzuek parekoen aurkako borroka 
zuzenean erabiltzen zutena: memoria hori nostalgia doilor eta ezindua zen 
eta ez herrialdearentzako programa proposatzailea. Beste erreferenterik 
ezean, nazionalismo ukrainarrak berez aurrera egin zuen proiektu sendo 
bakartzat, tradizio politiko luze batekin, bere narratiba historiko biktimista 
barne, herrialdearen egoera etsiaren kausa guztiak errusiar herentziari 
leporatzen zizkiona, eta Europar Batasunarekin mugako lurralde honentzako 
integrazio geopolitikorako alternatiba baten aukera osatu zen. Moskuren 
erakargarritasun eskasa kontuan hartuta eta konstituzioan aldarrikatutako 
neutraltasuna gorabehera, mendebaldar ostertz horrek, inperio bat 
utzi eta beste bat besarkatzeak, oinarri soziologiko zabala irabazi zuen 
Kyiveko maila-erdikoen artean eta herrialdearen mendebaldean, eta, bien 
bitartean, lehen alderdiak, militarki errusiarren aurkakoa zen eraikuntza 
nazionalak, Maidanen amaituko zen mugimenduaren abangoardia eta 
talka-koadroak hornitzen zituen. Kyiveko plaza horretan, 2013ko azaroa eta 
2014ko otsaila bitartean, bat egin zuen Estatuaren krisi politiko terminal 
horrek, kapitalista handien arteko bere borroka zuzenarekin, krisi sozial 
sakonarekin, mendebaldetar asmo geopolitikoarekin eta Errusiaren 
aurkako nazionalismoarekin. Hasieran herri-sumindura espontaneoaren 
mami argia zuen protesta Ukrainako ekosistema politiko etsian malenkonia 
edo deskonposizioa ez zen gauza bakarrak kokatu zuen.

Dakigunez, talde nazi-faxistek Maidanen talka-indarra eratu zuten, 
Berkuten aurka borrokatuz eta haien odola isuriz, eta, aldi berean, 2014ko 
otsailaren 20ko sarraskirako espazioa eta, agian, tiratzaileak berak hornitu 
zituzten. Egun nazioartean ospetsuak diren Pravy Sektor edo Azov bezalako 
izenak lehen aldiz entzun ziren egun horietan. Matxinadak eta boterearen 
hartze armatuak jarraitu zion, Ukrainako Estatuak hondoa jotzen zuen 
bitartean. Hurrengo asteetako gertaerak funtsezkoak izan ziren, Maidan 
erregimenaren eraketa materiala delineatu baitzuten. Eraketa hau 
oinarrizko artikulu bakar batean laburbiltzen da: Errusiaren aurkako gerra. 
Otsaileko matxinadaren sugarretatik sortutako behin-behineko gobernuan, 
Maidaneko faxistek hartu zituzten Estatu-aparatuaren muineko funtsezko 
postuak, Estatuaren muinari zegozkionak gizakume armatuen talde berezi 
gisa. Parubiy, Svobodaren sortzaile eta liderra (lehengo Alderdi Sozial-
Nazionala), Maidaneko autodefentsa batzordeko buruzagitzatik Segurtasun 
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Nazionalerako Kontseiluko buru izatera igaro zen, Ukrainako barne-ordena 
konstituzionala eta kanpo-subiranotasuna babesteaz formalki arduratzen 
zena. Hartu zituen neurriak erabakigarriak izan ziren. Aipatutako Udaberri 
errusiarrari ez zitzaion istiluen aurkako poliziekin erantzungo, Maidanen 
gertatu zen bezala, baizik eta blindatuekin eta aireko bonbardaketekin: 
2014ko apirilaren amaieran Parubiyk Terrorismoaren Aurkako Operazioa 
(TAO) eta Armadaren hedapena agindu zituen Donbassen erresistentziari 
aurre egiteko. Egun gutxi batzuk geroago, Odesako izu ekintza gupidagabeak 
errotik moztu zuen udaberri honen edozein hedadura desobedientzia 
zibileko mugimendu gisa. Gatazkaren militarizazioa eta gerra zibil 
irekiaren estadiora igotzea irmoki ezarrita geratu ziren. Egia da Putinek 
Maidanen kolpearen aurrean izan zuen erreakzio inperialistak, Krimea 
harrapatuz, banderisten mugimendu horien alde egin zuela: dagoeneko 
esan dugunez, inperialismoen arteko talka tokian nazionalismoen arteko 
borroka erreakzionario gisa agertu zen, bere berrelikadurarekin batera. 
Baina Parubiy ez zen hor gelditu, baizik eta kemenez erabaki zuen lana 
azkeneraino eramatea, eta, larrialdi eta iraultza nazionalaren estalkipean, 
Estatu-aparatuen purgatzea ezarri zuen. Azken zortzi urte hauetan arrakasta 
handiz hedatu den prozesua hasi zen. Armadako ofizial, poliziaren agintari 
eta SBUko koadro (inteligentzia zerbitzuak) ukrainarrak nazionalismoarekiko 
etsaitasunaren susmagarri guztiez garbitu zituzten. Kanporatze ugariak 
suizidio apropos batzuekin indartu ziren. Nazio-garbiketako jarduera horrek 
guztiak Estatuaren makina, historikoki jadanik oso ahula, asko murriztu 
zuen. Horrek Errusiako segurtasun-aparatuekin zeuden lotura ugariak eten 
zituen, eta, aldi berean, urrezko aukera bat sortu zuen haren osaera eta 
egitura egokitzeko.

Estatuaren egoera kaxkarraren adierazgarri, Ukrainako armadak berak 
aitortu zuen, TAOren hasieran, 80.000 soldadu inguruko indar nominaletik 
6.000 inguru baino ezin zituela mobilizatu eta, gainera, ekipamendu ugari 
herdoilduta eta erabilgaitz zegoela. Maidan erregimenaren erantzuna 
Guardia Nazionalaren eraketa izan zen, milizia eta talde paramilitar 
banderista ugariak instituzionalizatzen zituena, Maidanen matxinada 
gaiztotu ahala herrialde osoan zehar (batez ere mendebaldean) ugaldu 
zirenak. Freikorpsen benetako oinordekoak ziren talde paramilitar horiek, 
beren aurrekari historikoen erara, konpromiso militante nazionalista eta 
enpresa militar pribatuaren nahaspila erreakzionarioa irudikatzen zutenak. 
Azken hori oso ondo uztartu zen kapitalisten inplikazio politiko zuzeneko 
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tradizio ukrainarrarekin eta, horrela, oligarka horietako askok beren batailoi 
nazionalistak sortu eta finantzatu zituzten. Goranzko paramilitarismo 
hori Maidan erregimenaren oinarrizko ezaugarrietako bat izan da: haren 
inguruan Estatu-aparatua berreraiki da, eta terrore erregimen bat ezarri 
da, non, alderdiak legez kanpo uzten, telebistak ixten eta Errusiako kultur 
lanak debekatzen ziren bitartean, inoiz ez den amaitu oposiziogileen arteko 
erbesteratze eta hilketen lorratza. Gainera —eta hau funtsezkoa da— 
Freikorps hauek Donbassen gerra zibila egiteko aukera eman zuten, gero 
eta sinesgarritasun handiagoz gero eta gehiago Errusiaren aurkako gerra 
gisa aurkez zitekeena, eta ideia horren babesean indarrezko ukrainartze 
neurri guztiak legitimatuta geratu ziren. Aurreratu genuen bezala, 
gerra hau, errusiar erantzun inperialistak erraztua bezain aldez aurretik 
pentsatua, herrialdearen benetako lotura konstituzionala bihurtu zen. 
Bere logika militarraren inguruan erregimenaren zentzu komun berria 
ezarri zen, narratiba banderistaren nagusitasuna finkatuz, politikoki posible 
zenaren aukerak mugatu ziren, atzeguardia diziplinatu zen eta helburu 
jakin bat eman zitzaien bertako burgesia parasitarioak xurgatzen ez zituen 
herrialdearen energiei. Maidanen ondoren horren aurretik bezain aseezina 
izan zen burgesia. Edo, beharbada, gehiago, hain zuzen, Maidanek klase 
horretako fakzio bat kanporatzea ekarri zuen-eta, Janukovitxek ordezkatua, 
zeinaren hondakinak banaketa-gai bihurtu ziren; harrapakeria hori, berez, 
herrialdeko eraketa material berriaren beste elementu bat izan zen. Gehitu 
dezagun, azkenik, prozesu horren guztiaren txertaketa dagoeneko eutsi 
dugun alderdi horretan, lehia inter-inperialistaren areagotzean, horrek 
berarekin zuen eraso-bultzada atlantista berriarekin batera, eta egoeraren 
deskribapen osoagoa izango dugu.

Gerora gertatu den ezerk ez ditu aldatu Maidan erregimenaren oinarriak, 
2014ko udaberriko eta udako hilabete erabakigarri horietan finkatu zena. 
Balio beza adibide gisa Zelenskyren hautaketa ospatuak herrialdeko 
presidente bezala 2019an. Zelenskyren hautaketa, independentziatik 
Ukrainako gaiak zuzenean arautzen zituen oligarkia tradizionaletik formalki 
at zena eta Donbassekiko adiskidetze- eta konpromiso-programa bat zuena, 
herrialdearen bilakaerarekiko eta Maidan erregimenak bere gain zuen 
agintearekiko benetako gogaitasun soziala adierazten zuen. Dena den, 
oso alderantziz, Zelenskyk, azkenean sinbolizatu duena zera da: erregimen 
horren sustraien sakontasuna eta hura parlamentu-prozesu sinple baten 
bidez ordezteko ezintasuna (hain zuzen ere, horregatik ari gara erregimenaz 
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hitz egiten, muin sakona adierazteko, hara ez baita inoiz ohi iritsi, inon ere 
ez, gorabehera parlamentarioen azaleko olaturik). Alde batetik, Zelensky 
burgesia parasitario ustel horretatik formalki bakarrik zegoen kanpo. 
Egia esan, Zelenskyren mentorea Kolomoiski besterik ez zen, Maidanen 
une beroan gehien goratu zen kapitalistetako bat, 2014an Dniproko 
gobernadore lanetan aritua, non batailoi homonimoaren mezenas eta 
sustatzailea izan zen (beste batzuetan ere inbertitu zuen, Azov bera kasu). 
Azkenik, beste aldetik, Zelenskyren programan Maidan erregimena gehien 
mehatxa zezakeen atala, Donbassen konpromisozko bakea, berehala eten 
zen. Zinez, esan daiteke Zelenskyk gutxienez keinu sinbolikoa egin zuela 
norabide horretan, kameretan erregistratuta geratu zena, bere gaitasun 
komikoari leial. Hautatu eta gutxira, Zelensky Donbasseko fronte-lerroan 
agertu zen bere hauteskunde-programa betearazteko aukera planteatzeko. 
Azoven ordezkarien erantzuna argia izan zen: hori traizio onartezina izango 
zatekeen, eta unitate militar banderistak Kyivera joatea ekarriko zukeen 
traidoreekin amaitzeko. Zelenskyk berehala ahaztu zuen bere hauteskunde-
konpromisoa eta errusiarren aurkako ohiko ildo gogorra aukeratu zuen. Ezer 
ez zen aldatu eta 2019an, 2014an bezala, Freikorps banderistak —horietako 
batzuk, Azov ospetsua kasu, NATO estandarreko unitate militar eraginkor 
eta ongi hornituen mailara iritsiak ziren— Errusiaren aurkako gerra iraunkor 
horren bermatzaile izaten jarraitzen zuten, eta gerra horren inguruan ari da 
zoritxarrez eta arrakastaz Ukrainako nazioa eraikitzen.

Ukrainar nazionalismoaren historiaren eta Maidanen matxinadan 
izan zuen rolaren azalpen politiko labur hori delineatuta, Ukraina Estatu 
faxista gisa ezaugarritzeari buruz iritzia ager daiteke. Gure ustez, eztabaida 
honek balio akademiko handiagoa du, politikoa baino. Ikuspegi marxistatik, 
Ukrainako Estatuaren ahultasun historikoak berak zaildu egiten du diktadura 
burgesaren forma faxistaren funtsezko ezaugarria gauzatzea: botere guztia 
klase burgesaren fakzio bakar batean biltzea, aldi berean, nolabaiteko 
itxiera instituzionala ekarri ohi duena. Hala ere, zalantzarik gabe, Ukrainako 
Estatuaren garapen guztia, 2014tik, gero eta faxistizazio handiagoaren 
norabidean doa, burgesiaren gero eta fakzio gehiago baitaude joko 
instituzionaletik kanporatuta. Horren adierazgarri ziren Zelenskyren 
gobernua, inbasioa baino lehentxeago, bultzatzen ari zen traizio karguak 
Poroxenkoren aurka, Maidan erregimeneko lehen presidente hautatua, 
herrialdeko aberastasun handienetako bat eta Kolomoiskiren aurkaria. 
Era berean, paramilitarismoari, tradizio banderistaren nagusitasunari 



49

(erregimenaren zutabe ideologiko gisa), indarrezko ukrainartze politikari, bai 
eta Estatu-aparatuaren muinean elementu nazi-faxisten protagonismoari 
buruz adierazitako guztia norabide faxizatzaile berean doa. Maidanen 
Ukrainak, jadanik aurtengo otsaila baino lehen, armada (ofiziala eta 
paramilitarra) baten inguruan kokatutako hondakin mordo handi baten 
antza zuen, herrialdearen energiak xurgatzen zituena eta inperialismo 
atlantistak eskuzabaltasunez elikatzen zuena. Alta, bazirudien egitura 
sozial eta politiko osoaren hondamen-egoerak berak hainbat pitzadura 
utzi zituela, erregimenak ez zituenak ixtea lortzen. Erakunde politikoak 
legez kanpo uzteko azken uholde masiboak, Errusiaren inbasioaren 
ondoren egindakoak, erakutsi du, 2022ko otsaila baino lehen behintzat, 
itxiera faxista ez zela oraindik erabat gauzatu. Orduz geroztik, erailketak, 
desagertzeak eta lintxamenduak, zuhaitzak eta farolak pikota inprobisatuen 
eginkizuna betetzen dutelarik, izu olatu berria ukrainar gizartearen gainean 
abaildu den adierazle dira.

Jarrera internazionalista zehaztuz

Delineatzen aritu garenez eta bestela izan ezin daitekeenez, Ukrainako 
gerraren errealitatea izugarri konplexua eta aldeaniztuna da, kontraizan 
anitzen bidez dialektikoki txirikordatua. Edonola ere, hori ezin da mugatu 
mota akademizistako erlatibismo batean, errealitate “horri heltzeko 
ezintasunari” buruzkoa. Konplexutasun hori gorabehera, errealitate orok 
badu bere funtsezko oinarria, kontraizan nagusi bat, errealitate hori multzo 
gisa gehiago eta hobeto azaltzen laguntzeko alderdi bat. Ikusi dugunez, ez 
da errusiar propaganda hutsa elementu banderistek, lotura nazi-faxista 
ukaezin eta sakonekoek, Maidanen Ukrainan hain zuzen duten eragin 
erabakigarria. Era berean, Errusia botere inperialista da eta halaxe jarduten 
du, Ukrainaren izaera nazionalarekiko mespretxu zabalarekin eta ukrainar 
masen mugimenduekiko eta irrikekiko bihozgabe eta gupidagabe; inbasio 
militarrera jo badu bere posizio estrategikoa finkatzeko izan da. Zer suerta 
ere, hori guztia gorabehera, arrazoi hauek ez dute nagusiki azaltzen zer 
gertatzen ari den eta nola ari den gertatzen. Errusiak ez du Ukraina inbaditu 
ardura anti-faxista dela-eta, baizik eta Estatu Batuekin duen norgehiagoka 
estrategikoagatik. Nazionalismo ukrainarrak egiazki Errusiaren aurkako 
aliantza sinatu du NATOrekin, baina ez da banderismoaren izaera faxista 
Mosku mugiarazten duena, preseski, aliantza geopolitikoa baizik. Kremlina 
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prest zegoen, Minskeko akordioen bidez, Ukraina gehiena banderisten 
menpe gera zedin, betiere horrek herrialdearen neutralizazioa bermatzen 
bazuen. Era berean, Errusiaren inbasioak banderistak berrelikatu dituen 
arren, inoiz ez bezalako legitimitatea eman eta nazio eraikuntzaren proiektu 
esklusibista indartzeraino (haren aita fundatzaileetako bat, paradoxikoki, 
Putin izango da), horrek ez du zerikusirik Ukrainaren subiranotasunarekin 
eta independentziarekin. Ukrainako erresistentziak ez du bere oinarria 
herrialdeko masetan, Maidan erregimenak inperialismo atlantistarekin 
duen loturan baizik. Inperialismo horren laguntza militar eta finantzarioak 
ahalbidetzen du ukrainarrek gerra egitea benetan ezartzen ari diren moduan, 
eta horrek ematen ditu bere amaierari buruz izan ditzaketen itxaropen 
zehatzak. Funtzionario estatubatuarrek ukrainar igoaldi-ekintzetarako 
(adibidez, Errusiako Federazioaren lurraldearen barruko erasoak) 
baimena modu probokatzailean eta harrokeriaz ematen dutenean zein 
Ukrainaren proxy izaera aitortzen dutenean, islatuta geratzen da ukrainar 
subiranotasunak gaur egun duen distira. Laburbilduz, ez “borroka anti-
faxistarik”, ez “erresistentzia nazionalik”, errealitatearen bigarren mailako 
alderdiak definizio horietara gehiago edo gutxiago hurbil badaitezke ere, 
hauek ez dute jasotzen gaur egun Ukrainan gertatzen denaren arrazoia 
(beraz, politikoki faltsuak diren ezaugarritzeak direla esatearen parekoa da), 
baizik eta, behin eta berriz esan dugun bezala, gerrari forma ematen dioten 
faktoreen multzoa hobekien definitzen eta gehien barnebiltzen duen 
kategoria, gaur egun Ukrainako lurraldeak pairatzen duena, mistifikazio 
guztien gainetik, gerra inperialista da. 

Egoera honen aintzatespena da abangoardiako edozein jarreraren 
oinarria, bai eta horren ondorengo edozein garapen politikorena ere. Hori 
azpimarratu gabe, ez dago internazionalismo proletario posiblerik, ezta MIP 
modu independentean garatzeko inolako etorkizun estrategiko unibertsalik. 
Lehiakide guztien izaera harrapakaria, erreakzionarioa eta inperialista 
onartu gabe, ezinezkoa da herrien arteko konfiantza internazionalistaren 
oinarriak jartzea. Moskuren gerra-makineria inperialista salatu gabe, errusiar 
proletariotzarekin eta abangoardiarekin izan daitekeen edozein lotura 
hausten da, errusiar erregimen kapitalistaren zapalkuntza jasaten baitute, 
eta ukrainar herriarekiko konfiantza apurtzen da, errusiar misilen terrorearen 
eta izu banderistaren su gurutzatuaren mende jarria. Errusiar inbasioak 
Ukrainako talde faxistak berrelikatzen dituen bitartean, ezerk ez lituzke hauek 
ahulduko, errusiar masen beraien ekintza iraultzaileak makineria militar 
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putinista kolapsarazteak baino gehiago. Hori oraingo gatazkan gertagaitza 
bada ere, abangoardia proletarioarentzat ezin da garapen historikorako 
biderik egon aukera horren azpitik. Ildo beretik, banderismoa “herri-gerra 
anti-inperialista” zuzentzen egon daitekeela iradokitzeak, NATO hain enpresa 
laudagarria lortzen lagunduz, herrien arteko konfiantza internazionalistaren 
beste haustura izugarri bat dakar eta, gainera, bloke inperialista atlantistako 
herrialdeetan kokatutako abangoardiako destakamentuen kasuan, bere 
azpilduraren eta ezintasunaren onarpen iraingarria dakar, gauza okerragoak 
ez direnean. Jakina, eta era berean, proletariotza iraultzailearen etorkizuna 
atlantismoaren hedapen inperialistaren planak geldiaraztera eta hain justu 
ukrainar masen ekintza iraultzaileak Maidan erregimena eroraraztera 
bideratuko litzateke. 

Oinarri hau ezarrita, zeina MIPren Ildo Orokorrarekin lotuta dagoen, 
internazionalismoa Ildo Politiko gisa garatzeak konkrezioa exijitzen dio 
abangoardiari, alegia, bere destakamentuetako bakoitzak jarduten duen 
esparru espezifikoa kontuan hartu behar duena. Izan ere, Leninek zioen bezala, 
politika internazionalistaren zertzea ezin da axolagabea izan aurkitzen garen 
herrialde motarekiko (inperialista, zapaltzailea edo zapaldua) eta, beraz, ezin 
dira berdinak izan abangoardia proletarioak kasu bakoitzean nabarmendu 
behar dituen alderdi konkretuak. Hori bera ezartzen da abangoardiako 
destakamentuek lehian dauden bloke inperialista bakoitzarekiko duten 
egoerari dagokionez. Bloke inperialista bakoitzaren barruko proletarioei 
dagokie “beren” gerra-makina inperialista ahultzearen, geldiaraztearen 
eta, hala badagokio, suntsitzearen erantzukizun nagusia. Horrela, bloke 
inperialista “etsaiean” bizi diren iraultzaileekiko lan osagarriaren eta gogo 
bakarrekoaren anaitasuna ezarrita —gu han zapaltzen eta azpiratzen 
dituen Estatu erreakzionarioarekiko konplize izan gaitezkeela pentsatzeko 
zantzurik gabe—, ildo politikoa gara daiteke, zeinak, Espainiako estatuko 
Birsorkuntzaren aldeko Mugimenduaren kasuan, nabarmendu egin behar 
du gerra-makina atlantistarekiko aurkakotasun kontsekuentea, bai eta 
gerra inperialista hau hedatzeko eta gora joateko bere ahaleginekiko ere.

Unea larria da: gerraren hedapen eta gorakada honen benetako aukera 
dago potentzia nuklear inperialisten arteko talka zuzen eta ireki bihurtzeraino. 
Abangoardia marxista-leninistak aurre egiten dio komunismoaren 
birsorkuntza prozesuaren garapen-maila erlatiboki txikiaren eta epe 
laburrera katastrofe batzuk gertatzeko probabilitate handiaren arteko 
kontraizanari. Horiek gerra ireki horren probabilitate arbuiaezinetik hasi 
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eta, dagoeneko abian den gerra ekonomikoaren eta krisi kapitalistaren 
ondorioz, burgesia txiki kontinentalaren eta langile aristokraziaren maila 
zabal berri baten pobretze eta proletarizazio segurura arte doaz, garrantzi 
globaleko ondorioetatik igarota (adibidez, elikagai-produktuen garestitze 
orokorrarekin lotutakoak). Abangoardia marxista-leninistak kontuan hartu 
behar du bere garapen-maila, bai eta bere lotura MIPren esperientzia 
historikoaren mailan dagoen etorkizun bakarrarekin: gerra inperialista 
gerra zibil iraultzaile bihurtzea. Proletariotza iraultzailearen aukerak ezin 
dira izan “base militarrak erretiratzeko” eskakizuna edo agintariei egindako 
beste edozein eskaera errebindikatzaile, baizik eta ezkortasun iraultzailea: 
gerra inperialista “gure” Estatuen porrotarekin bukatzea eta horrek MIP 
garatzen lagundu ahal izatea. Noski, dagoeneko ez dago Iraultza Proletarioak 
espontaneoki aurrera egingo duen itxaropenik, lur-jotze inperialistaren 
ondorio gisa, klase proletarioaren eta bere abangoardiaren garapen-egoera 
kontzientea aintzat eduki gabe; hori historikoki agortua dago: jada ez dago 
gerra zibil iraultzailerik, marxista batek Alderdi Komunistak zuzendutako 
Herri Gerra ez den beste zerbait bezala uler dezakeenik. Horregatik, edozein 
abenturazaletasun baztertuz, abangoardia marxista-leninistak kasu 
honetan arreta jarri behar du bere garapena eta MIPren ortzi-mugaren 
babes lagaezina hobekien bultza ditzakeen antolaera motan, testuinguru 
batean zein ziur asko bai mota guztietako hondamendiek, bai baldintza sozial 
eta politikoen gogortze orokorrek ezaugarrituko duten, baita, ondorioz, 
Estatu inperialisten errepresioaren eta zelatatzearen nabarmentzeak ere. 
Azken batean, abangoardia marxista-leninistak klaseen arteko korrelazioan 
izan daitezkeen sakoneko desplazamenduak kontuan hartu behar ditu, 
Birsorkuntza Plana hemendik aurrera ireki daitezkeen egoeretan aplikatzen 
eta bultzatzen jakiteko.

Azkenik, armategi nuklear handiak dituzten botere inperialisten 
arteko gerra irekiaren posibilitateak irekitzen dituen aukerak berriro 
ere azpimarratuko ditugu. Jakina, ez dugu esan nahi gerra nuklearra 
gertagarriena denik —hori gertatzeko edozein aukera, nola ez, jada gehiegi 
bada ere—, baizik eta iraganean orain bezainbesteko arriskurik inoiz izan 
ez zela. Edozein tentsioz eta erretorika oroz haratago, Gerra Hotzaren 
garaian azkenik zenbait joko-arau ezarri ziren eta bi superpotentziek 
elkarri oinarrizko eragin-eremu batzuk errespetatu zizkioten. Hori errotik 
erreakzionarioa zen, baina, era berean, nolabaiteko egonkortasuna eta 
aurreikusgarritasuna ematen zion nazioarteko sistemari. Gaur egun, taula 
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inperialista berrosatzeko garai ziurgabe eta ezegonkorra bizi dugu, hain zuzen 
ere, inperialisten artean adostutako joko-araurik ez egoteak eta aurkariari 
eragin-eremurik ez onartzeak ezaugarritzen du. Bereziki inperialismo yankia 
dugu, zeinak garai unipolarretik jasotako bere nagusitasun militar handia 
aprobetxatzeko erabakia hartu duela dirudi, dagoeneko bere aurkarien 
hazkunde-mugak markatzeko (zuzenean haiek itotzeko ez denean), 
Ukrainan zein Taiwanen. Aipatu dugun bezala, segurtasun osoz, armategi 
nuklearrek orain arte saihestu egin dute Ukrainako borrokak Errusiaren 
eta NATOren arteko gerra ireki bateraino igotzea. Hala ere, tentsioa hazten 
ari da etengabe eta gero eta gehiago hitz egiten da (eta, beraz, arintzen 
eta normalizatzen da) armamentu atomikoaren zinezko erabileraren 
gertutasunaz, horrek ekarriko lituzkeen zorigaiztoko zalantza guztiekin. 
Proletariotza iraultzaileak, esan bezala, unearen larritasunaz jabetu behar 
du, baina berretsi behar du mehatxu nuklearrak ezin duela historiaren 
bilakaera geldiarazi. Hain zuzen ere, Maok ezarri zuen jarrera proletarioa, 
zera adierazi zuenean: “bonba atomikoak ez du Txinako herria kikiltzen”. 
Horrek ez du esan nahi, demagogikoki errebisionista sobietarrek bere 
garaian esan zuten bezala, Mao abenturazalea zenik, gerra nuklear baten 
ondorio katastrofikoez arduragabea, baizik eta, alegia, mehatxu atomiko 
horrek ezin zuela aurrerapen historikoa geldiarazi, proletariotzaren klase 
borroka iraultzailearen garapena mugatuz. Aldiz, borroka hori mehatxu 
horren esku jartzeak esan nahi du hain justu gizateria kondenatzea, 
Damoklesen suntsipen nuklearraren ezpatapean behin betiko bizitzera. 
Baliteke “kanibalismo” inperialistak krisi honetan botoia ez sakatzea, aurreko 
Gerra Hotzean sakatu ez zuen bezala. Baina botoia sakatu gabe pasatzen 
den krisi bakoitzak, hain zuzen ere, kanibalak arriskutsuago eta harroago 
bihurtzea eragiten du, norgehiagoka inperialistaren fase berri bakoitzean, 
giza zibilizazioak bizirik irauteko aukera gutxituz joatea ziurtatuz. Horregatik, 
Bonbaren mehatxuak ezin du inperialismoarekin adiskidetzea ondorio izan, 
baizik eta, guztiz kontrakoa, hura erorarazteko konpromiso iraultzailea 
handitzera eraman behar du, gero eta gehiago erlojupeko lasterketa 
historikoa den honetan, basakeria inperialistak planeta ezer gabeko mortu 
erradioaktibo bihur ez dezan.
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