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 قاى پوتین!آ خرین صحبت آ

 
روس  سیرئ  نیپوت   ریم یوالد نما  هیجمهور  آوردها  شگاهیدرکنفرانس  "ارتش  هیروس  ینظام  یدست  "، 2022-بنام 

  ک ی   یرا برا  شرمانهیدخالت ب  نیا  کایمستقل گفت :" امر   یدر امور کشورها  کایامر  االت یدرمورد  نحوه دخالت ا
دهد کل جهان را مانند قرن ها قبل    یم  اجازه   نهایکه به ا  ی، مدل  یحفظ سلطه و خود کامگ   یعنیشود    یهدف انجام م

توان با    یرا فقط م  یمدل   نیو چن  ندیرا غارت نما  هیبق  یها  ییکنند ودارا  تیدرتحت اسارت خود داشته باشند وحاکم
 زور  وشکنجه نگهه داشت ". 

شود   ی است که از دست آنها خارج م یو قدرت یحفظ هژمون ی به ادامه گفت جهان غرب باتمام قوا در تالش برا یو
 کند کشورها و مردم را "در چنگال نظم نو استعمار" نگهه دارند. یو تالش م

ندارد بلکه دست    یکار  یبه متحد اضاف  کایگفته بودم  که امر  2011درسال    یوحت  گزاردینم  ی باق  یشک   نجایا  در
 نشانده ضرورت دارد. 

درمورد مشورت خواسته بودند ؟معلوم    شیخو  نیاز متحد  کای درمورد افغانستان چه کردند ؟ مگر امر  دییبفرما   توجه
  د یبا  نیاسمش رامتحد   نرایاست وا  یچه نوع منطق  نی .ا  ستیازمان   ستیمنطق هرکه بامان   نیبا  رای. ز  ریاست که نخ

 ؟  میبنام 
 قرن .  یدیچه بود ؟ تراژ  جهیدرافغانستان نت بالخره

 اره یرخ داد که جهان همه روزه درموردش از ط  یدیتراژ  کیدرام شرم آور و  کی  2021بود که در سال    نیا  جهینت 
 . گزردیم کسال یوحشت  نیواکنون از ا  دندید نراینمود که جهان ا چیانسان ها  وهمه را گ دنیافت نیبه زم

  ی م  یزندگهستند که در آنجا    یمتمدن کردن مردم  یبرا   ایسال آنها درتالش گو  20به ادامه گفت: "به مدت    نیپوت 
هستند. خوب،  اگر   یی کایآمر  لگرانیبلکه تحل  ست،یحرف من ن   نیوا  دندی." و فاجعه آفریفقط تراژد  جه؟یکنند. نت 

  ق یکار از طر  نیبه انجام ا  یازین  رسندیموضوع م  نی ا  هداشته باشند، مردم خودشان ب  ازیآن ن  یبه دموکراس  یاعده
 .« ستین  تیخشونت وجنا 

سازمان   تیامن  یمتحده در شورا  االتیامور خارجه ا  ریاست ؛ که چگونه وز  ادتانیشد وگفت    ادآوری  نیهمچن  نیپوت
پودر   یرا با نوع یشیدر عراق را نشان داد و "لوله آزما یکشتار جمع یبر وجود سالح ها یمبن یملل متحد شواهد

 تکان داد.". ییلباسشو
ً یشد . عراق تقر  فی ها انسان تحر  ونیلیم  سرنوشت  ک ی و  کندیسال است که در خون و هرج و مرج پنجه نرم م  20  با

 رخ داد. یبشر تیجنا
وارد عراق شدند؟« و بعد معلوم شد که اشتباه کرده اند،    یگفته بود : »به چه بهانه ا   2021جمهور در سال    سیرئ

طالعات ما نادرست بود ، معلوم شد که در    ایکردندوگو  رانیکشور را و  نیبعد گفتند: اطالعات ما را شکست داد، ا
 دهند!"  یانجام م هندکه بخوا  یوجود نداشت، هر کار یسالح کشتار جمع چیآنجا ه

 االتیگفته شد که ا  ای. اما به دندینام  ینفت  ریاز اهداف جنگ در عراق را کنترل بر ذخا  یک ی  هیجمهور روس  سیرئ
 آورد. یم یمتحده دموکراس

 ختهیافسارگس  سمی" و ترور؟یچه کرده ا  یفهم  یاکنون م  ایسازمان ملل متحد گفت: "آ  بونیاز تر  نی، پوت2015سال    در
  ی دار کردند، ورهبرا  حه یها نفر را جر  ونیلیمتحده احساسات م  االتیبود. به هر حال، ا  ینیب  شیقابل پ  یبه راحت  زین

پخش    یجهان  ی.او را کشتند، جنازه اش در تمام شبکه هاخنددندیو به حال اش م  کردندیرا مسخره م  یقذاف   کایامر
 بود؟ واقعا شرم آور بود.  یبیدرل یدموکراس نیشد، مگر ا

 ؟ یگرید زیچ اهمیو ت،یامن یشورا میبمباران کردند؟ چه، با تحر یارا به چه بهانه  یوگسالویشد: "  ادآوری نیپوت
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مشکل را حل    کیحداقل    ایمسلحانه بود.؟ در مناطق مختلف جهان. و آ  یها  یریمتحده آغازگر درگ  االتی" چند بار ا
آن را    یما آرزو  یشود شرکا  یکه گفته م  یزیوجود ندارد، چ  یکرد؟ باالخره در آنجا صلح وجود ندارد، دموکراس

 هستم   مئنوجود ندارد.« من مط ییابتدا یصلح و تعادل مدن چیداشتند. ه
هم  به   یدیام  چیفرورفته است و ه  یندارد ، عراق عمال هر روز درنابسامان  یخوب  تی دولت مصر همچنان وضع  که

در    یبیدر ل  یتیقوم  یها  یریثبات شده  است، تونس آرام نشده است، درگ  یب  منیوجود ندارد،    ندهیآ  یاتحاد آن برا
 ! نطوریهم زین هیحال وقوع است. و سور

او    یجا  یاسد برود. چه کس  دیخواه  ی. خوب، شما مدمیپرس  یخود  روز  ییکا یگفت : "من از همکاران آمر  نیپوت
پس چرا آنچه را   د،یدبدان ی. بادیدان ی. خوب، اگر نممیدان  یاست: نم  بیافتد؟ پاسخ عج  ی م  یبعد چه اتفاق  رد،یگ  یرا م

 افغانستان دوم وجود خواهد داشت! ای یبیل د،یده رییتغ
 یاستیس  نیشد که با چن  یصحبت از حقوق کسان  یشد. اما وقت  یم  هیدائماً با دفاع از حقوق بشر توج  میرژ  راتییتغ

 نابود شدند. یافراد به سادگ نیموافق نبودند، ا
مداخله درامور   یچرا وبه چه علت کنمیکشورها پرسان م نیاز رهبران ا یوقت نکهیگفت :شرم آور تر از همه ا نیپوت

 .! دیحق را ندار نیشما چن  ندیگو یمارا م یحق ماست " ول نی: ا نستیا شرمانه ی؟ پاسخ ب دیکن یم گرانید
و    یالمللن یب  نیکه قوان  یو زمان  کنندیهزاران نفر همه جا را لگد مال م  ش،یدورتر از قلمرو خو  لومتریک  هزاران 

مطابق با    یزیکه چ  ی و هنگام  کنندی اعالم م  یرضروریغ  ،یهمه آن را نف  شود،یمنشور سازمان ملل مانع آنها م 
هنجارها به  بالفاصله  است،  آنها  ب  یمنافع  ا  نیپوت.  کنندیم  اجعهمر  الملل نیحقوق  از  من  ها    یدستکار  ن یگفت: 

 خسته شده ام.  نیننگ یها یبکاریوفر
نمودند .   یسازمانده  گریکدیدر برابر    نیو اوکرا  هیقرار دادن روس   یبرا  کایآمر  تیدهه ، اروپا به هدا  نیچند  یبرا

را    نیاست که آنها سرنوشت مردم اوکرا  ل یدل  نی: "به هم  کندی را پنهان نکرد ونم  یهدف  نیواشنگتن به طور خاص چن
  ینئوناز  یدئولوژیرا اجرا کردند، چشم خود را بر گسترش ا  هیهمچون گوشت دم توپ  قرار دادند ، پروژه ضد روس

 دهند.  یو ادامه م کنندیم نیمردم دنباس تام هیومدرن عل یقو حاتیرا با تسل فیک میو قتل عام ها بستند.  رژ
 حاکم جهان بوده باشد. تواندینم  گریاست ود یدرحال فروپاش یخودخواه نیوا ینهژمو نیگفت : ا نیپوت
 

محترمى این صحبت اقاى پوتین را در مسنجرم فرستادند. ازینكه واقعیت هاى انكار ناپذیر در ان وجود دارد    دوست
 خواستم با شما عزیزان اینرا شریك سازم.
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