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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠٢٢ جوالی ٠٥

 !کشته ١٨ستان حداقل ازبيکناآرامی در 
  قالپاقستان وضعيت فوق العاده اعالم کرد  قرهۀدولت در منطق: ستانازبيکامی در ناآر

 
ستان در آخر ھفته در استان ازبيک اعتراضات عليه اصالحات قانون اساسی در به گزارش راشاتودی، گفته می شود که

  .قالپاقستان باعث کشته شدن غيرنظاميان و نيروھای امنيتی شد قره

اين واکنش دولت به اعتراضات . قالپاقستان وضعيت فوق العاده اعالم کرد ستان در جمھوری خودمختار قرهازبيکدولت 

  .منطقه شمال غرب اين کشور آسيای مرکزی بودخشونت آميز روز شنبه در 

ستان ديگر به صراحت به خودمختاری جمھوری اشاره نکرده است، اعتراضاتی ازبيکی که قانون اساسی جديد ئاز آنجا

  .قالپاقستان وجود دارد  قرهۀعليه تغيير قانون اساسی در منطق

 .ستان خواھد بودازبيک عادی التيا تنھا يک قالپاقستان قره احتمالی قانون اساسی، ۀپس از اصالحي

ستان، اکنون اعالم کرده است که برای آرام کردن اوضاع حاضر به مذاکره ازبيکشوکت ميرضيايف، رئيس جمھور 

  .است

بنا بر گزارش ھا، او از طريق سخنگوی خود پيام . قالپاقستان سفر کرد ميرضيايف روز شنبه به نوکوس پايتخت قره

 قانون اساسی در مورد وضعيت قراقالپاقستان بايد ۀه قانون اساسی بايد حفظ شود و اصالحيفرستاد که بندھای مربوط

 .کنار گذاشته شود
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 گذشته جان خود ۀ نفر در ناآرامی ھای اين جمھوری خودمختار از اواخر ھفت١٨بر اساس اطالعات رسمی، دست کم 

 ھای آخر ھفته منجر به تلفات در ميان مردم غيرنظامی  رئيس جمھور ميرضيايف، ناآرامیۀبه گفت. را از دست داده اند

  .و نيروھای امنيتی شد

ی و استقالل که به ئھای خواھان جدا قالپاق مرادف، رھبر قره مراد تاجی يد نشده حاکی است که دولتتأئھای  گزارش

طلبان  فعاليت استقالل .استھا  قالپاقستان، فراخوان داده بود، در ميان بازداشتی تظاھرات در شھر نوکوس، مرکز قره

ھا در مظان اتھام تالش برای کسب حمايت کشورھا و نھادھای خارجی مانند   اخير افزايش يافته و آنۀقالپاق در دور قره

  .گرای قزاق ھستند ھای ملی ترکيه يا يارگيری از ميان گروه

  .ليس حمله کردندودند و به پانجام دادند، سنگ پرتاب کردند، آتش ز» اقدامات مخرب«آشوبگران در نوکوس 

ی از بقيه کشور ئقالپاقستان حق رأی در مورد جدا پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی، حداقل از نظر تئوری، به قره

 .داده شد

 

 


