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Batılı solcuların Ukrayna hakkındaki tartışmalarının hızla Sağ Sek-
tör veya Azak Taburu gibi aşırı sağ gruplardan bahsetmeye dönüşmesi
oldukça boktan. Hadi millet. ABD’nin Ukraynalıları faşist hareket ko-
nusunda buna ne diyorsunculukla rahatsız eden faşist bir başkanları ol-
muştu.

Batılı solcular ve anarşistler bize tıbbi malzemeye, yiyeceğe, askeri
teçhizata ihtiyacımız olup olmadığını sormuyor. Bize Ukrayna’da sokak-
larda devriye gezen faşistleri soruyorlar. Tatlım, başkanımız Yahudi ve
parlamentodaki tek sağ popülist parti lanet olası Rus yanlısı.

Sağ Sektör zaten kimsenin umurunda olmayan ölü bir hareket. Azak
Taburu, en kötü ihtimalle faal değilken rastgele birini dövebilecek yaklaşık
bin kişidir. Bir yıl önce silahlı beyaz milliyetçilerden oluşan bir kalaba-
lığın darbe girişiminde bulunduğunu ve Trump’ın bununla tamamen iyi
olduğunu hatırlıyor musunuz?

Bu arada Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’de aşırı sağ milletve-
killeri var. Ukrayna’da sadece bir neo-Nazi milletvekili vardı ve o ne bir
yasa tasarısı sundu ne de komitelerde çalıştı.

Ancak Ukrayna’nın Rus saldırganlığının kurbanı olarak anılması bile
insanların aklını yitirmesine neden oluyor: “Onların Sağ Sektörü var!
Azak!! Bandera!!!” Ve eğer ilk ikisini açıklayabilirseniz, Bandera sorunu
çok daha zordur.

Ukraynalılar bile tarihi bu kadar örtülü olduğu için gerçekte ne yap-
tığı hakkında hiçbir fikri yok. Bir grup moruk dışında kimse Bandera’yı
takmıyor.

Bernie Sanders’ın tweet’indeki yanıtları kontrol edin. Rusya’nın barış
için bir tehdit olduğunu söylüyor. Mevcut gerilimle ilgili yorumu çok ılımlı
ve diplomasi gerektiriyor, ancak kimin kötü adam olduğuna kesinlikle
işaret edebiliyor.

Sol kanatın içinde neyin tartışmalı olması gerektiğine dair iyi niyetli
tartışma, onların akıllarını kaybetmelerine neden oldu ve Ukrayna’yı sa-
dece içerdeki aşırı sağ hareketlerin varlığından sorumlu tuttu.

Peki ya Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik emperyalist planını örtbas et-
meye bile çalışmaması, herhangi bir sol idealin haklı çıkaramayacağı bir
plana ne dersiniz? Ohh, hepsi NATO’nun suçu. NATO Ukrayna’dan çe-
kilmeli!

He, he, bu doğru. Becerin bizi.

2



Anarşist Kütüphane

Dmitry Mrachnik
Batılı Solcular Neden Bu Kadar Kafayı Sıyırmış?

20.02.2022

25.02.2022 tarihinde şuradan çevrildi: theanarchistlibrary.org
Çeviri: Rojen Zaman

İngilizce Aslı: Why Western leftists are so fucked up?

tr.anarchistlibraries.net

https://theanarchistlibrary.org/library/dmitry-mrachnik-why-western-leftists-are-so-fucked-up
https://theanarchistlibrary.org/library/dmitry-mrachnik-why-western-leftists-are-so-fucked-up

