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 اختالل قدرت در قزاقستان 

 

کشور    ن یدر سراسر ا  ۲۰۲۲سال    ی اول ماه جنور  یکه در روز ها   نی پس از وقوع حوادث خون

)نخبه ها( را به بار آورده است.    ت یل یدر حال حاضر آنجا اختالل گستردهٔ قدرت و ا  وست،یبوقوع پ 

را از    فیجمهور نور سلطان نظربا   س یاد رئطرفداران و افر  گر ید   یپ  یک ی  ف یجمهور توکا  سیرئ

 . د ینما ی محبوس م یو حت   د یتبع رکنار، ب  ف یوظا

  ی مل  ت یامن  یمادام العمر شورا  ی اش را در مورد تصد   ی قبل  صلهٔ ی قزاقستان چند روز قبل ف  پارلمان 

چند روز    ده،یمقام برکنار گرد   ن یاز ا   ف یاعالم نمود. خود نظربا  ی قانون  ر یلغو و غ   فیتوسط نظربا 

 است.  ده یکوچ یاش به دوب  بان ی خانواده و قر  ی از اعضا یاست با تعداد 

 دارد.  انیجر یکادر ار یانقالب خاموش، خطرناک و تمام ع ک یقزاقستان عمأل   در

چند    ی سرطان غدهٔ پروستات مبتال بوده و ط   ی ماریبه ب  ست یر ید   ف یمعلوم، نورسلطان نظربا  قرار

  ن یثمر داشته است. ناظر   ی ب  ی سفر ها  کا یآلمان و امر  ل، یاسرائ   ه، یبه روس  ی جهت تدوا   ر یسال اخ 

برادر    ،مذکور و قرار معلومات دست داشته  ت یدانند. با در نظر داشت وضع   یوفات  او را دور نم 

  ی بهار سال جار  ی ادارهٔ استخبارات قزاقستان قصد داشت ط  سیرئ   موف«،یماس   م یاو » کر   زادهٔ 

  ک یاز    ب یترت  ن ی تا به ا  اندازد ی به راه ب  ف«یبا  رمک یدفاع »نورالن    ر یرا به کمک وز  یکودتا 

شده باشد، و از جانب    یر یجلوگ  فیاز نزد خانوادهٔ نظربا   یدولت   ت یطرف از قطع استمرار حاکم

مستقل خود را بدون در نظر گرفتن منافع و مشورهٔ    ی را که باز  ف«ی جمارت توکا   »قاسم  گرید 

قدرت در  دست خود به راه انداخته،    شتری( و متمرکز ساختن هر چه ب فی نظربا   - )رهبر    «یلباس ی»

 کنار زده شود.   ی جمهور  است یر  یاز کرس

هر    ف یدفاع بر اساس فرمان توکا  ریوز   ف«یبا   رمکی) مسوول استخبارات( و »   موف«ی»ماس

 رار دارد.ق  ف یتحت توق موف یاند. ماس  دهید سوق گرد دو به تقاع
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مقام    نی شوند که در ا  یگماشته م   ید یکل  یها  یبه کرس   دأیجد   کهیدر مورد کسان   ین یگونه تضم   چی ه

به    ف یاز نفوذ طرفداران نظربا  ی ادارات دولت  ی خواهند ماند، وجود ندارد. پاک کار  ی باق  ریها د 

  وپ گر   ان یم  ی ادار   - یاسیشدت ادامه دارد؛ بر خالف آنچه که در رسانه ها از شکل گرفتن تفاهم س 

  ی شان به نظر نم   نیب  یگونه تفاهم  چی شد، در حال حاضر ه یگفته م  ف یو گروپ توکا  فینظر با 

  د یجد   هٔ نی و کاب  د یدر کشور اعالم نما   ریاخ   یا یقضا  اریخود را فاتح تمام ع   ،اراده دارد   فیرسد. توکا 

 دهد.  لی را کامأل به زعم خود تشک
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