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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 

  ۲۹/۳۰/۲۳1۲                اکبر یوسفی مترجم: دوکتور محمد
 

 اوکراین "پوتین":-شمیدت و مشی»

 «صدراعظم اسبق خود را راحت می سازد 
 

 "(Nikolaus Blome) "یک تفسیر از "نیکوالوس بلوم"
 

 

 « : اقدام "قابل درک" "پوتین"(Altkanzler Schmidt)صدراعظم اسبق: شمیدت »
 

هیلموت شمیدت درک نمی کند، که چرا انسان باید خود را در مورد الحاق "کریمیا"، هیجانی و یا مضطرب سازد. او با »
یک بغرنجی و یا بی نظمی لسانی از  تفاهم دارد. این امر بیشتر (،Wladimir Putin) رئیس جمهور روسیه "والدمیر پوتن"

 «است.
 

این یک امر اجتناب نا پذیر بوده است. صدراعظم اسبق، 

در رابطه با ، (Helmut Schmidt) "هیلموت شمیدت"

جنگ سرد، آواز خود را ، (Krim) قضایای روسیه، "کریم"

بلند کرده است. انسان گفته می تواند، که بهتر می بود، می 
 گذاشت.

 
مصاحبه  حاضر در اولین جواب ایشان  دراین موضوع، 

واضح می گردد. در رابطه با یک ، (Zeit)" با "سایت

خواهد  سؤال: اینکه آیا شک وجود خواهد داشت، که الحاق "کریم" )یعنی کریمیا( توسط روسیه یک تخلف از حقوق بین الدول
، مکرراً بدینترتیب زیر پا گردیده، دارد، زیرا حقوق بین الدولبود. شمیدت جواب می دهد، بلی او شک و تردید قابل توجه 

 .نیست(، Nationalstaat)تخلف صورت گرفته است. گرچه اوکراین یک دولت مستقل است، اما یک دولت ملی 
 

 این هم، یک موضوع بغرنج، و همچنان غیر عادی است.  با اجازه
 

از حقوق بین الدول یا "حقوق خلق ها"، دیگری را تبرئه می توانست، و سرحدات تمام هرگاه )اشتباهاً فرض شود( که تخلف 
دول در جهان مورد بحث قرار می داشت، که منشاء تأریخی خود را، صاف و ساده بعنوان یک دولت ملی استنباط  نتواند، 

خته شود. در وسط اروپا، در آسیا، پس می توانست این امر بعنوان، یک حرکت آزاد، بسوی منازعات بی پایان سرحدی شنا
 ، که هیلموت شمیدت می خواهد؟ آدم نمی تواند باور کند.ا، غیر از آسترلیا. آیا اینسته هافریقا، در هر یک از قار

 

لیکن صدراعظم اسبق یک نقطۀ دیگر هم بر آن می افزاید. او اقدام "والدیمیر پوتین" را "قابل درک" می یابد،  و به سبب 
ک" می بیند، که غرب بطور "وحشتناک اضطراب و هیجان" از خود، نشان می دهد. آنچه را که در ضمن پاک می "خطرنا

کسانیکه مانند اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحدۀ امریکا، مستقیماً تالش می کنند،  همیدن و قابل فهم بودن است.یان فسازد، تفاوت م
ان دهند. برای "هیلموت شمیدت" باید نه در زمان طوالنی تفاهم به عمل او نش بدین سببدالیل حرکت "پوتین" را بدانند.  تا
بر "کریم" )کریمیا( یا محدود است، تا ادعای  او را  عکس آنست: کسی که هیچ تفاهم با "پوتین" ندارد، او محصور و مقید وبر

 کس بطور صاف و ساده، روسیه را نفهمیده است.بفهمد. چنین 
 بلکه غرور است.ه، این تجربۀ پیری ن

 

در حال حاضر وباما"، انتقاد صورت گیرد، زیرا این یک "ٌمد" )مود: مترجم( است، که از اروپائی و رئیس جمهور "بارک ا
از "والدیمیر پوتین"،  آگاهی حاصل ننموده اند، عمل و کار او را خوب نمی دانند. زیرا در طول روز ها خود  لمس می کنند، 

خوب از بنابرین علت هم، "فیگور")هیکل و اندام( ترسی و این هم درست است، که غرب ون اهداف قابل دسپالن و بدبدون 
دهد، در برابر این مسئله خود را بکلی  توسعه روسیه میه کسی مقدمتاً شهادت "تفاهم" به یکن هر گاد. لخود نشان نمی ده

موضوع روز قدم گذارد. "کریم؟"  می تواند به مادۀ دیگر نظم وقرار نمی دهد. او درعین زمان بر آن عالمت ختم گذاشته، 
به صدراعظم که در غیر آن، با عالقمندی، نی تا حدی ارزان برای آن کسا –"در آنجا چیزی بوده است؟ این خیلی راحت است 

 ختم ترجمۀ متن « اسبق  بطور حیرت انگیز نگریستند
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