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Ponieważ wojny mied̨zy państwami narodowymi staja ̨ sie ̨ coraz czes̨tsze i przyciag̨aja ̨
ochotników z całego świata, jest to idealny moment, aby zastanowić sie ̨ nad tym, co cha-
rakteryzuje mied̨zynarodowa ̨ anarchistyczna ̨walke ̨ zbrojna.̨

Cele anarchistycznych bojowników to:

• wyodreb̨nić autonomiczne terytorium

• budować wspólnoty i ciała polityczne o charakterze wyzwoleńczym

• walczyć po stronie uciśnionych na całym świecie

• zapewniać mied̨zynarodowa ̨ solidarność ponad granicami

Termin “anarchistyczny bojownik” powinien być zbed̨ny, ponieważ wszystkie osoby,
które walcza ̨ o wyzwolenie, powinny przyjać̨ postawe ̨ bojowa.̨ Jednakże ostatnia tenden-
cja tak zwanych anarchistów na Zachodzie do liberalizacji ruchu anarchistycznego, której
kulminacja ̨ jest skandaliczny zwrot takich grup maszerujac̨ych w rytm beb̨na NATO, jest
jasne, że to, co oznacza bycie anarchista ̨ musi być ponownie potwierdzone, a jego histo-
ryczne dziedzictwo kontynuowane.

Wyodreb̨nianie autonomicznego terytorium i budowanie
społeczności

Priorytetem jest zajec̨ie terytorium, pomocwniszczeniu i wyniszczaniu państwnarodo-
wych, kontrolowanie środków produkcji, aby zasoby były sprawiedliwie rozdzielane, a nie
wpadały w rec̨e wyzyskiwaczy i kapitalistów. W tym celu najważniejszym zadaniem jest
budowanie sił i ugrupowań politycznych, tak abyśmy w odpowiednim momencie mogli
stać sie ̨poteż̨na ̨ frakcja.̨ Jest to proces, który wymaga czasu i poświec̨enia, lat szkoleń i na-
uki. Opłaca sie,̨ ponieważ kiedy państwa i demagodzy bed̨a ̨walczyć ze soba,̨ my bed̨ziemy
mogli wykorzystać zamieszanie, aby wydzielić sobie terytorium.

Tworzac̨ nasze ugrupowania zbrojne, jednocześnie budujmy wolnościowe struktury i
wspólnoty. Nasz ruch nie odniesie sukcesu, jeśli jedno opresyjne państwo zostanie zasta-̨
pione innym, kapitalistyczna biała supremacja zostanie zastap̨iona autorytarnym dema-
gogiem (lub odwrotnie); jeśli jedna forma represjonowania osób anarchistycznych i oby-
wateli “drugiej kategorii” zostanie zastap̨iona inna,̨ jeśli samozwańczy faszyzm zostanie
zastap̨iony demokratycznie narzuconym faszyzmem.

Nasze siły zbrojne i nasze wspólnoty powinny być budowane w sposób zgodny z na-
sza ̨ etyka ̨ i zasadami organizacyjnymi: szacunek dla innych, priorytet dla potrzeb ludzi,
badania, edukacja i wiedza oparta na walce ludu, obrona wspólnoty rozpowszechniana w
całym społeczeństwie. Zasady te stanowia ̨ podstawe ̨ decyzji podejmowanych przez każdy
kolektyw.
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Uważamy, że głównym fundamentem jest obrona i strategia. To jest miejsce i rola dla
wojujac̨ej anarchistki. W ten sposób trening przynosi owoce. Dziek̨i odpowiedniemu przy-
gotowaniu, nasze terytoria tworza ̨ przestrzeń dla rozwoju wyzwolonych społeczności i
struktur społecznych, a także tworza ̨ strefy buforowe, które pozwalaja ̨ nam bronić tych
obszarów.

Możemy spojrzeć na działania Machno, Zapaty, hiszpańska ̨wojne ̨ domowa ̨ czy prefek-
ture ̨ Shinmin. Te przykłady prowadza ̨ nas droga ̨ do sukcesu i dostarczaja ̨ cennych ostrze-
żeń, które warto brać pod uwage.̨

Z historii Shinmin dowiadujemy sie,̨ że obronamusi być równa liczbie ludności zamiesz-
kujac̨ej dane terytorium, musi być rozłożona na wszystkich, a nie tylko na siły zbrojne.
Choć należy zwalczać haniebne reżimy, musimy przyznać, że posiadanie terytorium stwa-
rza również słabe punkty w walce partyzanckiej. Jeśli z naszego regionu rozpoczna ̨ sie ̨
ataki, musimy być w stanie w wystarczajac̨ym stopniu odeprzeć każda ̨ odpowiedź. Ataki
musza ̨ również osłabiać zdolność wroga do odwetu.

Obrona to nie tylko szkolenie w zakresie uzbrojenia i utrzymywania terytorium, ale
także niezachwiane przywiaz̨anie do przekonań politycznych. To podstawowa lekcja z
hiszpańskiej wojny domowej. Bojownicy zostali sprzedani, zanim zdaż̨yli odnieść korzyści
ze swoich walk. CNT nalegała na przyłac̨zenie sie ̨ do rzad̨u koalicyjnego, osłabiajac̨ pozy-
cje ̨bojowników i tworzac̨ pole do przejec̨ia władzy przez faszystów. Jest to ostrzeżenie dla
wszystkich osób anarchistycznych, które należy szczególnie dziś wziać̨ pod uwage.̨ Utrzy-
mujcie twarda ̨ linie ̨pomied̨zy wasza ̨bezkompromisowa ̨praca ̨a tymi tak zwanymi radyka-
łami, którzy wahaja ̨sie ̨ i ulegaja ̨ ideologicznie władzy – oni już sie ̨ sprzedali, zanim jeszcze
osiag̨nel̨i jakiekolwiek korzyści. Granica mied̨zy tymi, którzy sa ̨ oddani zasadom, a tymi,
którzy chca ̨ sie ̨ poddać, powinna być wyznaczona wyraźnie i jak najszybciej.

Jest nieuniknione to, że gdy tylko pojawia ̨sie ̨wyzwolone terytoria, z konieczności prze-
trwania i aby nie zostać unicestwionym przez lepiej uzbrojonych przeciwników, dojdzie
do niewygodnych negocjacji i kompromisów. Należy jednak pamiet̨ać, że kompromisy te
nie powinny być zawierane, zanim nie bed̨a ̨ absolutnie konieczne. Jeśli zawieramy je, za-
nim zdobed̨ziemy jakiekolwiek terytorium, to tylko wzmacniamy państwo, a sami nic nie
zyskujemy. Przed przejec̨iem terytorium od państwa nasze polityczne granice musza ̨ być
bezkompromisowe – to nasza silna etyka bed̨zie nas trzymać razem w walce. Cały nasz
wysiłek musi być skoncentrowany na przygotowaniu sił bojowych i promowaniu silniej-
szego ruchu. Koncentrujemy nasza ̨ energie ̨ na wszystkich aspektach, które doprowadza ̨
do materialnych korzyści dla naszej strony.

Walka po stronie uciśnionych na świecie
Walczymy po stronie uciskanych na całym świecie. Na tych z nas, którzy mieszkaja ̨ w

państwach szczególnie okrutnych, takich jak USA, Europa czy Australia, spoczywa szcze-
gólna odpowiedzialność za zbadanie i zrozumienie, w jaki sposób państwa te splad̨rowały
globalne Południe, oraz za walke ̨ z nimi z całych sił. Naszym obowiaz̨kiem jest stanowczo
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przeciwstawiać sie ̨ich propagandzie, aby nie stać sie ̨radykalnym skrzydłem ich programu.
Na przykład, ci tak zwani anarchiści, którzy paplaja ̨ amerykańska ̨ propagande ̨ na temat
Ukrainy, jedynie wzmacniaja ̨ pozycje ̨USA na świecie.

Nie wolno nam kupować ich propagandy, że walcza ̨ o “wolność” i “demokracje”̨. Oni
walcza ̨ jedynie o wolność kapitalistycznych rynków oraz prawa europejskiej kultury i bia-
łego społeczeństwa. Musimy wyjść poza ten schemat i przyłac̨zyć sie ̨ do tych, którzy od-
czuli skutki tej “wolności”. Nie dajcie sie ̨ zwieść myśleniu, że bed̨ziecie bezpieczni, sprzy-
mierzajac̨ sie ̨ z taka ̨ siła.̨ Jako anarchistka jesteś wierna uciskanym, naszemu ruchowi i
zniszczeniu tych bestialskich państw.

Całe nasze bezpieczeństwo i nasza przyszłość leża ̨ na wyzwolonym terytorium. Rola ̨
anarchistycznej walki zbrojnej jest uwolnienie bojowości od pustych obietnic i uśpionych
machinacji państwowej propagandy. Aby znaleźć sie ̨po właściwej stronie historii, musimy
stanać̨ po stronie tych, którzy zostali splad̨rowani przez USA, którzy zostali straceni przez
ich najemników, którzy zostali oszukani i prześladowani przez ich skrajnie prawicowych
najemników. Musimy patrzeć na naszych towarzyszy w Ameryce Południowej i Środko-
wej, w Afryce, aby upewnić sie,̨ że z naszej pozycji w szeregach najskuteczniejszych zabój-
ców i najsilniejszych promotorów prawicowych grup politycznych walczymy wystarcza-
jac̨o mocno i z właściwej perspektywy.

Mied̨zynarodowa solidarność ponad granicami
Jako osoby anarchistyczne, które żyja ̨w państwach imperialistycznych – lub państwach,

które wtrac̨aja ̨sie ̨w sprawy innych, uzbrajaja ̨nazistów i wprowadzaja ̨skrajnie prawicowe
reżimy dowładzy, zabijaja ̨i atakuja ̨ludzi, którzy bronia ̨swoich domów i społeczności, oraz
szkola ̨ i uzbrajaja ̨ grupy zastep̨cze, by robiły to samo – mamy obowiaz̨ek walczyć z tym
i sabotować ich środki tortur. Jeśli tego nie zrobimy, bed̨ziemy w istocie kolaborantami.
Posiadanie perspektywy mied̨zynarodowej oznacza zrozumienie roli kraju, w którym sie ̨
urodziłeś, oraz jego geopolitycznego położenia, a także podejmowanie aktywnych działań
w celu obezwładnienia go. To jest właśnie prawdziwe znaczenie solidarności.

W każdym wypadku, współpraca z takim państwem nie ma sensu. Naszym celem i jedy-
nym obowiaz̨kiem jest jego podważenie i zniszczenie.

Ta solidarność nie miałaby sensu, gdybyśmy jednocześnie nie budowały aktywnie in-
nego rodzaju wspólnoty/struktury politycznej, która miałaby objać̨ pozostałości państwa.
Działamy teraz, by zapobiec śmierci kolejnych ludzi z globalnego Południa, by zapobiec
śmierci towarzyszy walczac̨ych za granica,̨ i angażujemy sie ̨ w długotrwałość walki, by
przyszłe pokolenia nie spotkało to samo.
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