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Vitaly Churkin foi uma das  vozes mais sábias da diplomacia internacional. Sua voz não 

mais ecoará nos salões das Nações Unidas. Articulado, educado ainda comandante, 

sábio, mas afável, ele supervisionou alguns dos eventos mais importantes da Rússia e do 

mundo numa posição que ocupou desde 2006. 

Churkin teve que enfrentar uma grande quantidade de críticas hostis de ambos os 

governos Bush e Obama durante seu tempo na ONU, mas sempre fez isso com graça. Ele 

nunca deixou de explicar a posição russa com a maior clareza. 

Parado ao lado de alguns de seus colegas, olhou frequentemente como um titan numa sala 

cheia das crianças da escola. 

Sua morte,  um dia antes de seu aniversário de 65 anos , foi uma tragédia em primeiro 

lugar para sua família, amigos e colegas. É também um dia profundamente triste para a 

causa da justiça, do direito internacional e de todos os princípios da Carta da ONU que 

Churkin admiravelmente apoiou diante de grandes obstáculos. 

Sua morte no entanto levanta muitas perguntas desconfortáveis ... 

Aqui estão 5 coisas que devem ser consideradas: 

1. Um Padrão Macabro Emergiu 

Começando em 2015, houve várias mortes dentro do corpo Diplomático russo e um 

assessor especial da Presidência russa. 

-lesin 

Primeiro havia o fundador russo da RT e conselheiro especial do presidente 

Putin,  Mikhail Lesin . Ele morreu em novembro de 2015 em seu quarto de 

hotel. Relatórios disseram que ele apareceu desconcertante durante o seu último 
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avistamento antes de morrer. Mais tarde surgiu que ele morreu de um traumatismo 

craniano. Beber foi culpado, mas muitas perguntas foram deixadas sem resposta. 

 

-MALANIN 

No mês passado,  Andrei Malanin , um diplomata russo sénior da Grécia 

foi encontrado morto em seu banheiro. As causas da morte permanecem desconhecidas. 

 

-KADAKIN 

Apenas no mês passado, o embaixador da Rússia na Índia,  Alexander Kadakin , um papel 

sempre de prestígio, morreu de um ataque cardíaco, embora ninguém estivesse ciente de 

quaisquer problemas de saúde anteriores. 

 

-KARLOV 

Em dezembro do ano passado, o embaixador da Rússia na Turquia foi assassinado por 

um atirador jihadista solitário Numa galeria de arte. Não havia nenhuma segurança eficaz 

porque o assassino simplesmente caminhou até o Embaixador  Andrei Karlov  e atirou 

nele várias vezes na parte de trás. 

 

- CHURKIN 

 

Vitaly Chirkin  é o membro de maior perfil do corpo diplomático da Rússia a morrer nos 

últimos anos. 

 

2. Um motivo para o jogo sujo? 

Cada um dos embaixadores russos, recentemente falecidos, eram alvos de alto nível para 

malfeitores e criminosos, fossem atores estaduais, mercenários ou fanáticos. 

Lesin foi um instrumento na criação da RT, uma fonte de notícias que vem sob constante 

ataque do estabelecimento ocidental. 
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Malanin supervisionou um período de aquecimento das relações fraternas entre a Grécia 

e a Rússia, num momento em que a Grécia se sente cada vez mais alienada tanto da UE 

como da NATO. 

Karlov é dito ser responsável por ajudar a facilitar a aproximação entre os presidentes 

Erdogan e Putin. 

Kadakin supervisionou um período de renovadas tensões entre a Índia e o Paquistão, 

numa época em que a Rússia estava tentando continuar suas boas relações com a Índia, 

ao mesmo tempo em que construía boas relações com o Paquistão. 

Em 31 de dezembro de 2016, a resolução de Churkin sobre um cessar-fogo na Síria passou 

no Conselho de Segurança da ONU após meses de impasse. A resolução ainda está em 

vigor. 

Qualquer um que quisesse descarrilar os sucessos diplomáticos que os homens acima 

mencionados conseguiram para a Rússia teria um motivo claro para extrair vingança. 

3. Quem está a ganhar? 

No caso de Karlov, qualquer descarrilamento das relações russo-turcas restauradas seria 

bom para aqueles que estão felizes com a Turquia para continuar seu apoio aos jihadistas 

na Síria, em vez de avançar para a aceitação de um processo de paz russo e também 

iraniano que respeita a soberania da Síria, como A Rússia e o Irão sempre fizeram, mas a 

Turquia não. 

No caso de Lesin, qualquer pessoa que queira "vingança" pela popularidade da RT 

poderia dizer que um tipo de ex-chefe da mídia foi derrubado. 

Para Malanin, muitos temem que, se "Grexit" acontecer, a Rússia se tornará um parceiro 

cada vez mais importante para a Grécia. A UE não gostaria que um dos seus Estados 

vassalos desfrutasse de relações frutíferas com a Rússia, um país ainda sob sanções de 

Bruxelas. 

Para Kadakin, é uma questão de interesse para aqueles que querem que o Paquistão 

continue a favorecer as potências ocidentais e não queira que a Rússia seja capaz de 

mediar nas resoluções de conflitos entre Nova Delhi e Islamabad. 



Churkin tinha chegado a dominar a ONU de maneiras que seus colegas no Conselho de 

Segurança simplesmente não conseguiam. Ninguém realmente teve uma oportunidade de 

um debate com Churkin. Sua ausência deixa aberta a possibilidade de um vácuo de poder 

que tornaria o trabalho de outras pessoas mais fácil. 

4. Onde as mortes tomaram lugar 

Cada morte ocorreu em solo estrangeiro. O assassinato de Karlov, em particular, revelou 

a fraqueza de seu contingente de segurança. Se a segurança era tão fraca num lugar 

comparativamente volátil como a Turquia, é evidente que a segurança em Estados 

considerados mais estáveis do ponto de vista político seria ainda mais negligente. 

Novamente, deve-se dizer que um detetive não tendencioso pode dizer que o único padrão 

que surgiu é que muitas pessoas no corpo diplomático russo e instituições relacionadas 

têm ataques cardíacos. Talvez comam alimentos gordurosos todos os dias e bebam e 

fumem demais. Mas se este era o caso, porquê os ataques cardíacos todos em solo 

estrangeiro? 

Se todos os ex-embaixadores, com exceção de Karlov, estivessem realmente com má 

saúde, é apenas uma coincidência que nenhum desses homens tivesse um susto de saúde 

em solo russo? Novamente, surgiu um padrão. 

5. A ética da especulação? 

Muitos dirão que é muito cedo para suspeitar de jogo sujo. Na verdade, devo deixar claro 

que se trata simplesmente de especulação baseada num padrão de acontecimentos trágicos 

e por vezes inexplicados, combinada com a realidade objetiva de que, devido ao perfil 

recentemente elevado da Rússia como uma superpotência geopolítica nascida de novo, a 

Rússia é um alvo maior para Criminosos internacionais do que era nos anos 90 quebrados 

ou no ano de 2000 mais calmo. 

Quando tais eventos acontecem, o dever é especular para que  sejam 

tomadas melhores precauções de saúde  e  segurança para assegurar o bem-estar dos 

importantes diplomatas russos. Além disso, se o jogo sujo é um fator, isso significa que 

tais eventos aparentemente não relacionados devem ser investigados mais 

profundamente. 



Historicamente, a Rússia sofreu com a invasão, a revolução e, mais recentemente, com a 

imensa pressão internacional. O povo russo, como os embaixadores da Rússia, tem direito 

à paz e às longas vidas merecidas por qualquer membro de um país que sofreu por muito 

tempo. 
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