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  شيری. م. ا:برگردان از

 ٢٠١٤ می ١٨

 متن سخنرانی ناتمام پطر سيماننکو، رھبر حزب کمونيست اوکراين

  )رادا( در مجلس ملی اوکراين ٢٠١۴ ی م١۵تاريخ ه ب

  ١٣٩٣ ثور - ارديبھشت٢٧

 ! ھمتايان محترم! مردم محترم اوکراين

به اين موضوع جلب کنم، که ما در قلمرو اوکراين، به ھمان را ضمن تشريح موضع حزب کمونيست، مايلم توجه تان 

اندازه برابر توجه داريم که ھم در استانھای غربی و ھم در استانھای شرقی، خلقھای اوکراين زندگی می کند و ما 

ی به خواستھای مردم، برای ئا بايد اقدامات کافی برای پاسخگوم. ان مجلس، بايد به مردم خود گوش فرادھيمنمايندگ

عمل آوريم، ما نبايد حل مشکالت را ھنگامی که خلق ما خون می دھد و می ميرد، به تعويق ه تأمين نيازھای حياتی ب

  .اندازيم

 ھم يکصد نفری که در ميدان کشته شدند، سر خود را فدای ، واقعاً ، بفرمائيدلطفاً .  حضار سؤال کنمۀمی خواھم از ھم

شروع جنگ در اوکراين کردند؟ من يقين دارم که آنھا در راه برقراری نظم و قانون در کشور، برای گوش فرادادن به 

آنھا سر خود را برای به قدرت . گذاشتندصدای خلق اوکراين، چه در غرب و چه در شرق کشور، از جان خود مايه 

  . ديگر اليگارشی، که آتش جنگ را در کشور برافروخت و مردم اوکراين را کشتار می کند، از دست ندادندۀرسيدن دست

  :به ھمين سبب، می خواھم مواضع اصولی حزب کمونيست را بار ديگر بيان نمايم

 پيروی خلق از آن خواھد ۀی توانائی حاکميت و نشاندھندامعنه توقف خونريزی، ب. متوقف کردن فوری خونريزی: اول

بنا بر اين، ما خواھان توقف فوری . حاکميت بايد قدم اول را برای توقف جنگ بردارد و يک گام به عقب بگذارد. بود

 در شرايط مندان به زندگیه  عالقۀاين عمليات تروريستی، عقب نشينی ارتش و نشستن پشت ميز مذاکره با خلق، با ھم

  ...صلح و آشتی و بر اساس اصول عدالت در اوکراين ھستيم

  :منبع

http://www.kpu.ua/vystuplenie-petra-simonenko-v-verxovnoj-rade-ukrainy-15-maya-2014-

goda/ 

 :ۀ مترجماشار

 ۀ، رئيس خودخواند تورچينوف، در اثر دخالتپطر سيماننکوگزارش رسانه ھای تصويری، ھنگام سخنرانی ه ب

که دستور داد ميکروفون او را خاموش کنند، از   در عين اينتورچينوف. مجلس ملی اوکراين، مجلس متشنج شد

 . اعالم نمايدراين را ممنوعست اوکوزارت دادگستری نيز خواست حزب کموني


