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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  : غوث جانبازتتبعنوشته و 

                                                                                            ۰۷/۱۰/۲۲۰۲ 

 گذرد؟  یدر قزاقستان چه م 

قزاقسدتان به مرلط  نورسدططان نظر بای  در    ظاهرأ طور به نظر می رسدد هه برنام  غبدق قدرت از نزد گرو 
نهائی، لیکن خونین خویش رسدیده اسدتش شدکی نیسدت مسدکو رهه در رأز اسدازمان پیمان امنیت دسدته جمری  قرار  
دارد( با قاطریت داخل میدان خواهد شدددش دور از امکان نیسددت هه ایطباسددی   رلقق نور سددططان نظربای ( برا  

 .د شداتداو   عازم مینسک رپایتخت جمهور بیالروز( خواه
گمانه زنی ها در بارۀ آنکه هشمکش بزرگی میان رئیز جمهور اسبق رنظربای ( و رئیز جمهور بر لال رتوهای (  

در آن بود هه نظربای  بیشددتر با   غرق    وجود دارد سددرانجام تیئید گردیدش تواوت اسدداسددی میان دو رئیز جمهور
در اتلادیه ها  : اسدازمان پیمان امنیت دسدته جمری  اتکاء داشدت، و رئیز دولت برلال با   اشدتراق قزاقسدتان  

 .و اتلادی  اقتباد  ایروایشیا  لساق میکند
به نظر می رسدد نشدسدت چند  قبل غیر رسدمی سدران هشدور ها  امسدتقل و مشدترق المنافع   هه در شدهر سدانکت 

  - ید، و طرفین رنظربای  پیتیرزبورگ روسددددیه دایر گردیده بود، نتوانسددددت تمام اناگوتنی ها  را لل و فبددددل نما
 .توهای ( با خره درگیر شدند

منابع به یک موضدو  مهم اشداره می نماید: لین نشدسدت سدران در سدانکت پیتیرزبورگ، و دیمیر پوتین، این بار در  
موتر نه با نور سدططان نظربای  رطبق مرمول(، بطکه بدر  با توهای  نشدسدت و با او الی ملل مالقات رفت، این  

 ه پوتین و نظربای  دوستان و همکاران دیرین بودندشدر لالیک 
 :نقش  لوادث ناهنجار جار  را در لال لاضر می توان به شرح ذیل ترسیم نمود

ناظرین مدعی اسددتند هه واقر  ایالت اماگنی سددتا اوسددت ، جائیکه مردم به عنوان اعترال به عطت با  رفتن نر  
و مجوز اطرافیان ایطباسدی  به وقو  پیوسدته اسدتش به همین دلیل قوا    گاز مایع دسدت به تظاهرات زدند، به اشداره

انتظامیه در ابتداء عمأل غافل گیر شدده و چندان فرال نبود، زیرا در اطاعت هامل از ییطباسدیی  ررهبر( قرار داشدتندش 
مایت قو  در داخل  شدهر قزاقسدتان به راه افتادندا اینکار بدون داشدتن ل  ۱۴تبدادفی نبود هه تظاهرات همزمان در  

لاهمیت امکان پذیر نبودش منابع لتی از انتقال پول به هارت ها  بانکی عده ا  از سددرگرو  ها  مظاهره هنندگان 
اشدداره می هنندش دلچسدد  تر آنکه، انتقال پول به هارت ها  بانکی در هشددور  بددورت میدیرد هه در آن یکی از  

 .سخت ترین هنترول مراودات بانکی لاهم است
جادل  سدران دولتی قزاقسدتان سدرانجام منجر به اسدتروا  لکومت این هشدور شدد، افزون بر آن، آنچه تا آن دم خار  م

از تبدور بود : ترداد زیاد  از طرفداران و اقارق نزدیک نور سدططان نظربای  از قدرت و مخبدوبدی از سدکتور 
زمانی در یک نو  دو راهی قرار داشدددتندش آنها دولتی برهنار شددددندش به همین دلیل منسدددوبین نیروها  امنیتی دیر 

جنور  فضدا اندهی روشدن شددش قاسدم جمارت توهای     ۵درسدت نمی دانسدتند از هی لمایت هنندش بدر  شدامداهان  
در یک تبددددمیم غیر مترقبه، شددددخا خودش را به لیث رئیز شددددورا  امنیت تریین نمودا و این هار در لالی  

یبدط  پارلمان هشدور به نور سدططان نظربای  تا پایان لیات واگذار و تضدمین بدورت گرفت هه مقام مذهور مطابق ف
  .شده بود

در این میان، رئیز جمهور با ابددددار فرمان ها  جداگانه : در هشدددور وضدددریت فور الراده را اعالم نمود، رئیز 
بر طر  سددداختش همیت  امنیت مطی، قوماندان عمومی گارد خاا ملافظین ریاسدددت جمهور  را از مقام هایشدددان  

هییت رهبر  اردو  جمهور  قزاقسدددتان از اقدامات رئیز لمهور توهای  لمایت هردش لکومت فربدددت داشدددت  
بالفابطه داخل اقدام شود و تظاهرات را در عده ا  از شهرها مهار نماید و ندذارد تا نوالی مرهز  پایتخت هشور 

 .ر نشدند، سوالیست هه باید به آن جواق خود را بیابدانور سططان  تارا  و تخریق شودش اینکه چرا مانع اینکا
پز از آنکه تبداویر و ویدیو ها  چور، چپاول دارائی ها  عامه و خبدوبدی، اوباشدی افراد مسدطت و قتل منسدولین 
امنیتی در سددراسددر جهان انتشددار یافت، رئیز جمهور توهای  تکان خورده و ابتکار عمل خود را شدددت بخشددیدش او  

گان را اوباش، توطئه گر و تروریسددت نامیده و امر هرد تا عمطیات ضددد تروریسددتی عطیه شددان به راه  مظاهره هنند
 .انداخته شود
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این امر زمانی بددادر شددد هه در آلماتی بزرگترین شددهر قزاقسددتان رقبأل پایتخت این هشددور( گروه ها  آشددوبدر و 
از سدالح را از مغازه ها  اسدطله فروشدی به   مخرق مسدطت با تون،، بم ها  دسدتی و لتی راهت اندازها ر قسدمتی

مرهز شدددهر را تخریق هردند، ده ها تن از منسدددوبین    سدددرقت برده و از نزد منسدددوبین امنیتی به یغما برده بودند(
امنیتی را به قتل رسدداندندش نیروها  امنیتی با وجود مقاومت شدددید مرترضددین توانسددتند هزاران تن را توقی  نمایندش 

گان جادۀ را هه به میدان هوائی میانجامد با موترها مسدددود سدداخته و عراده جات را یکی پی دیدر  به  مظاهره هنند
آتش می هشددیدند، با   خطوط ران و  سددوار بر موتر ها لرهت می هردند تا به این ترتیق مانع نشددسددت و پرواز  

اتبا  خارجی را ممنو  اعالم نمودش  طیاره ها شددوندش مقامات ظاهرأ به عطت مسدددود بودن میدان ها  هوائی، ورود
آسددددتانه و آلماتی ممنو  اعالم   افزون بر آن تردد عراده جات موقتی به اسددددتینائی موتر ها  امبو نز و اطوائیه در

 گردیده استش
در این میان، خال  قدرت در هشددور هر چه بیشددتر السدداز می گرددش در برخی از مناطق دسددته ها  دفا  خود  

اندش عمأل در سدراسدر هشدور فرالیت بانکها بر هم خورده، انترنت، تطوون ها  مبایل، چینل ها  تطویزیون ایجاد شدده  
نهایت ضری  و پراگنده هار می هنندش اهالی شهر ها  بزرگ با گذشت هر روز با نبود آق آشامیدنی، مواد ارتزاقیه 

 .و برر روبرو می شوند
، به شدددرها  قزاقسدددتان در چوهات اسدددازمان قرار داد امنیت دسدددته رئیز جمهور توهای  عالوه بر اقدامات فور

مراجره نموده و از آنها خواسدددت تا در قسدددمت تیمین و بازگرداندن امنیت و نظم با لکومت اش همکار    جمری 
هنندش اندهی برد از تقاضدا  رسدمی توهای  رسدانه ها خبر دادند هه والد ها  نظامی هوماندو  روسدیه و بیالروز 

قزاقسددددتان رسددددیده اندش این قطرات به التمال زیاد در اطرا  شددددهر آلماتی و ریا( در لاشددددیه ها  شددددهر ها   به
ااوتیرار ، اتالد  قرغان  و یا هم در شهر ها  همجوار با قزاقستان هانت و بیشکیک در قطمرو دولت قرغزستان  

 .هزار نور خواهد بود ۵روسیه مقرق به جابجا خواهند شدش منابع عالوه می نماید هه ترداد ملموعی نظامیان 
بر عالوۀ روسددیه و بیالروز، سددایر هشددورها  عضددو پیمان امنیت دسددته جمری از جمطه قرغزسددتان، ارمنسددتان و 
تاجکسدتان نیز رسدمی اعالم نموده هه آماده اند در شدرایط به وجود آمده در هنار قزاقسدتان بیاسدتندش اما سدوال اینجاسدت 

نظربای  چه خواهد شدد؟ به نظر میرسدد هه برا  او دو انتخاق وجود دارد : یا رهسدپار روسدیه، و یا هم عازم هه با 
بیالروز گرددش در بدددددورت انتخداق روسدددددیده، این یدک انتخداق فور الرداده خواهدد بودش انتخداق دوم رعزیمدت بده  

روز دیریست پروا  نظریات دیدران بیالروز( به مراتق انطباقی و عینی به نظر می رسد، چون رئیز دولت بیال
را در بدارۀ خود ندداردش او می تواندد نظربدای  را در قطمرو خویش ندهددارد، از او مواظبدت نمدایدد و امنیدت اش را نیز 

 .تیمین هند
 : موضعگیری اتحادیۀ اروپا

اندش همزمان اتلادیه این اتلادیه مردم قزاقسدتان را در شدرایط دشدوار و بغرنن هنونی به خوددار  و شدکیبائی فراخو
  .تیهید هرد تا فرالیت ها  خشونت آمیز متوق  گردد و استقالل قزاقستان لوظ شود

 :از اعالمی  وزارت خارج  روسیه در بارۀ لوادث قزاقستان
یلوادث هنونی تالشدی اسدت هه از خار  برا  بر هم زدن تمامیت و اتلاد قزاقسدتان سدازمان یافته استش از آنجائیکه 

سدیاسدی در داخل هشدور به سدرعت به طر  برهم خوردن می رود و خشدونت در لال افزایش اسدت، مسدکو  اوضدا 
 ی .موافق است تا اقدامات عاجل برا  جطوگیر  و دفع آن رو  دست گرفته شود

 : عکس العمل ایاالت متحدۀ امریکا
جنور  در رابطه به لوادث قزاقسددتان    ۶یند پرائیزیسددخندو  وزارت خارج  امریکا در بریویندی روز پنجشددنبه  

  :گوت
یواشدندتن آماده اسدت از خانوادۀ نظربای  لمایت هندش لکومت امریکا همچنان لاضدر اسدت به قزاقسدتان در لل و 

تراضدات و تظاهرات اخیر در اینکشور گردیده، اقتبداد  هه به باور ما منجر به تلریک اع -فبدل مشدکالت سدیاسدی
 همک نمایدیش

مسدددکو به خوبی درق می هند هه ترمیق بی نظمی و بی یباتی در قزاقسدددتان به نوع اش نیسدددت، بنیء نمی گذارد تا 
امنیتی خار  شدودشهرمطین در شدرایط هنونی عالقمند نیسدت تا اقتدار توهای  بیشدتر از   -اوضدا  از هنترول سدیاسدی

ضدری  شدود و قدرت را افراد و لطقات نچندان مرطوم رالتماو وابسدته به خار ( غبدق نمایندش مسدکو با درق  این ت
آنکه مقامات امنیتی قزاقسدددتان دیدر از هنترول نمودن اوضدددا  در هشدددور شدددان عاجز اند، و اینکه مسدددکو تقریبی  

از جانق سددازمان پیمان امنیت دسددته  بالفابددطه به درخواسددت توهای  مبنی بر هسددق لمایت نظامی و اعزام قواء  
 .جمری لبیک گوت، ریشه در ندرانی ها  جد  هه در با  از آن یاد آور  شد، دارد

 .هیطومتر با هشور قزاقستان دارد ۷۵۹۸,۸روسیه سرلد باز و تقریبی بدون هنترول به طول 
یات و چدوندی جابجا سدددداختن منابع گزارش می دهد هه رئیز جمهور توهای  لین گوتدو با مسددددکو در بارۀ جزئ

نیرو ها  بدطت اسدازمان پیمان امنیت دسدته جمری  پیشدنهاد نموده تا ینیروها  بدطت پیمان دسدته جمریی به طور 
دایمی در خاق آن هشدددور مسدددتقر گرددش به باور توهای  این نیروها می توانند مرهق از اردو  هوچک افسدددران  
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شددهور ابائیقونور  تلت قیمومیت لقوقی روسددیه برا  مدت ناملدود مسددطکی باشدددش افسددران التماو در پایداه م
  .مستقر شوند

پارلمان قزاقسددتان به نور سددططان نظربای ، اولین رئیز   ۲۰۱۰یرنی رهبر مطتش این لقق را در سددال   -یطباسددی  *
 .است جمهور آن هشور به خاطر نقش تاریخی هه او در لیات قزاقستان باز  نموده طی مبوب  اعطاء هرده
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