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                                                 .«6142-9-41» انفارمیشن کلیرنگ هوز : منبع وتاریخ نشر

                                                                       .«مل»پوهندوی دوکتور سید حسام :  برگردان

------------------------------------------------------------------                                                              

                                            پوتین مودبانه به حماقت غرب ابراز شگفتی کرد     

Putin politely express his amazement at  western stupidity              
جا ن در مصاحبه ای  با  پوتین : «6942-90-41»انفارمیشن کلیرنگ هوز 

هفته نامه  تجارتی بلومبرگ  درموردتمایل  از«   John Micklet wheit» میکلیت وایت

روسیه به گسترش نفوذ جغرافیایی که ازاو پرسیده بود به پاسخ سوال او پرداخته  وحسب 

                                                                                                                : ذیل توضیح وتشریح نمود 

                                                                                                                                   
                                                                  پوتینوالدیمیر                          

مردما ن عا قل  دخیل در سیا ست  این درک وفهم را باید داشته باشند فکرمیکنم  من       

که ایده ویامفکوره  تهدید توسط روسیه  بگونه مثال  جنون کا مل تسخیر با لتیک  است ؟ 

زندگی  «نا تو»رهستیم ؟چه تعداد مردم د« نا تو» آیا ما واقعاً درین مورد د رمبا رزه با 

درحدود              زندگی میکنند ؟ « نا تو» چه تعداد مردم درزیرچتر  میکنند  ویا به عبا ره سا ده

ملیون انسان  حیات «  412»میلیون ، درست است ؟ اما همین اکنون درروسیه « 299»

؛ اما آیا شما  واقعاً   بلی ما بزرگترین نیروی ازقدرت های هسته ای می با شیم-بسرمیبرند

واشغال  بالتیک از سالح های هسته ای دردست داشته فکر میکنید  که ما بخاطر تسخیر 

ای خود استفاده خواهیم نمود  ؟ اگرچنین فکر شود طبعاً این جنون وبا دیوانگی بیش چیز 

دیگری  چیز کامالً    دیگری نیست  قسمیکه این خود نقطه اول است  اما نکته ءاصلی آن

حاکی ازباورمند بودن عمیق  چونکه ما  یک تجربه سیاسی بسیار غنی ای داریم که است

ما است وآن اینکه  نمیتوان هرچیز را  طبق  میل خود در برابر اراده مردم انجام داد ویا 

به عباره ساده نمیتوانیم درتقابل  به اراده مردم  خواست خودرا پیاده نما یم؛ ولی متاسفانه  



که   آنها  کریمه را بخاطر  برخی از شرکای ما   نمیخواهند  بد ا نند  و یا  بفهمند  وقتی 

میخواهند درکریمه ند  که مردم کریمه به اراده خود می آورند  تالش بخرچ نمیدهند تا بدان

ن روسی  به زبا و  اند یروس  (اتنیک)درصد آنها از قوم ( 09)میکه  زندگی نمایند مرد

؟ ند ه پیوندخود صحبت میکنند  پس چرا با قوم وهمزبان خود ن ری  د ن ما یعنی به زبا

.                                             این یک حقیقت روشن است  که درغرب نمیخواهند تا این حقیقت را درک نمایند 

غربی ها استنا د به اراده مردم  نمود ند اما نه در کریمه ( kosovo)دریکجا مثاًلدرکوسو

بنا براین  به .  زی سیاسی است  ک بای پس این خود( یعنی به اراده مردم استناد نکردند)

ل سیاست کاماًل  نبا ست خارجی خود بد درسیاکه روسیه   :اطمینان کامل  میتوانم بگویم 

                    .                                                                              مسا لمت آمیز خود درهمکا ری متقا بل  با دیگران است 

« 0»که مدت نه  : این چنین است  درمنطقه مربوط میشود تا آنجایکه به گسترش نفوذ ما

رسیدم  واین فاصله    الدیواستکازمسکو تا اینجا یعنی به و منساعت را دربرگرفت  که 

پا رب  ارووغ تقریباً فا صله مشا به  و یکسا ن  است  که  ازمسکو  از  راه  تمام  شرق 

 ما پس   آیا شما  فکر میکند  که –واوقیانوس اطلس  با پروازهواپیما  به نیویارک رسید 

نیازبه گسترش نفوذ  جغرافیایی   ما به گسترش نفوذ جغرافیایی خود باید بپردازیم  ویا آیا

               خود  داریم ؟؟                                                                          

      6142-19-41  با تقدیم احترام  ----------------------------------------


