
1  /6 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 قرغيزستان يف األحداث

 وألغى جينبيكوف، سورنباي الرئيس استقالة على القرغيزي الربملان وافق اجلمعة، اليوم" "من سابق وقت يف... ) :السؤال
 قد القرغيزية مةالعاص وكانت. م(16/10/2020 ،عريب شفق يين... بيشكيك العاصمة يف أسبوع منذ املعلنة الطوارئ، حالة

 لروسيا، املوايل جينبيكوف سورنباي الرئيس بتنحية مطالبني حكومية مقار على احملتجون وسيطر عنيفة احتجاجات شهدت
 من وهل اإلسالمي؟ البلد هذا من اإلخراج قيد الروسي النفوذ وهل ستان؟قرغيز  يف جيري ما حقيقة فما... ذلك هلم حتقق وقد
 .خريا   هللا وجزاك راع؟الص هذا يف ألمريكا دور

 ال بد من بيان ما يلي: ستانقرغيز  يف جيري ما حقيقة وتنكشف اجلواب يتضح حىت :اجلواب

 :قرغيزاي يف العام الوضع: أولا 
 تركستان جهة نم ابلصني اليوم حدودها وتتصل الوسطى آسيا يف اإلسالمية البلدان إحدى هي ستانقرغيز  أو ايقرغيز  -1
 خضعت وقد... كستانيوطاج كستانيوأوزب كازاخستان األخرى اإلسالمية الوسطى آسيا بلدان ىلإ ابإلضافة الشرقية

 روسيا أن إال الروسي االحتالل ضد عدة ثورات فيها قامت وقد ،م1876 سنة منذ القيصري الروسي لالحتالل ستانقرغيز 
 سنة منذ موسكو من مباشرة حتكم كانت أهنا أي السوفيييت، االحتاد داخل مجهورية أصبحت مث إجهاضها، من متكنت
 قد فيها السياسية الطبقة لكن استقالهلا، ستانقرغيز  وأعلنت السوفيييت االحتاد تفكك عندما م1991 سنة وحىت م1876

 ...كبري نفوذ استقالهلا بعد فيها لروسيا فكان اللنب، مع لروسيا الوالء تتشرب
 متعددة، مبسميات أحزااب   وأسسوا أقنعتهم غريوا أن بعد فيها الشيوعي احلزب قادة استقالهلا منذ ستانقرغيز  حكم -2
 جعلت قد نفسها على نكفاءهااو  التسعينات إابن روسيا ضعف فرتة أن إال مباشرة، موسكو أبوامر أيمترون كانوا وهؤالء

 أمريكا وإعالن الصغري بوش رججو  حقبة إابن اجلدد احملافظني ندفاعةا وأثناء السياسيني، هؤالء على السبيل بعض ألمريكا
 وأخذت الوسطى آسيا ىلإ النفاذ من أمريكا متكنت والعراق فغانستانأ على األمريكية للحروب وتدشينها اإلسالم على احلرب
 العاصمة من ابلقرب العسكرية مناس قاعدة نشأتأ ذلك إطار ويف فيها، السياسية والقوى حكامها مع العالقات تنسج

 ...أفغانستان ضد حربه يف األمريكي اجليش ملساعدة بشكيك
 أن بعد روسيا يف للحكم احليوية بعض عودة مع 2009و 2003 بني العراقي املستنقع يف أمريكا غرق تزامن لقد -3

 من ابلقرب "مناس" العسكرية قاعدهتا لتفكيك 2014 سنة أمريكا فاضطرت موسكو، يف احلكم مقاليد بوتني فالدميري تسلم
 ألغت 2015 عام ويف. 2003 سنة أنشأهتا كانت اليت ستانقرغيز  يف العسكرية قاعدهتا روسيا عززت املقابل ويف بشكيك،

 عام يف املربمة الثنائية االتفاقية إبلغاء حكومته سارييف، متري القرغيزي، الوزراء رئيس )أمر أمريكا، مع اتفاقيتها ستانقرغيز 
 اجلزيرة. املقبل /أغسطسآب 20 من اعتبارا   سارية تكون لن االتفاقية إن بيان يف احلكومة وقالت. املتحدة الوالايت مع 1993
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 قد روسيا وكانت. ستانقرغيز  من متاما   أمريكا نفوذ إخراج يف جنحت قد تكون روسيا فإن وبذلك (،م22/7/2015 نت،
 واستمرت ،م1992 سنة أتسيسها نذم السوفيييت االحتاد أنقاض على أسستها اليت اجلماعي األمن ملعاهدة ستانقرغيز  ضمت

 االقتصادي االحتاد ىلإ كذلك وضمتها ،بشكيك يف ألمريكا نفوذ يتخللها كان اليت الفرتات يف حىت فيها عضوا   ستانقرغيز 
 .م2014منذ أتسيسه تقريبا  سنة  األوراسي

 االحتاد تفكك نتيجة استقلت يتال البلدان معظم يف كما ستانقرغيز  يف السياسية الطبقة فإن احمللية الناحية من -4
 يف املتنافسون يرتع أن أجل من شديد صراع ىلإ يتحول ما سرعان فيها احلكم على فالتنافس الفساد، بشدة تتميز السوفيييت

 اثر فقد كبري الفساد عمق وألن له، راعي ال هائما   الشعب يرتك الذي األمر ،رعوية مفاهيم أي ذلك مع وتغيب األمة، خريات
 م2010 سنة واثر روسيا، ىلإ فهرب االستقالل منذ حكمه الذي فأكايي الرئيس على م2005 سنة ستانقرغيز  يف عبالش

 ضد األمن قوات ابنقالب وانتهت العشرات ضحيتها راح عنف أعمال ختللتها عارمة غضب موجة يف ابكييف الرئيس على
 ...للبالد مؤقتة   رئيسة   أاتنبايفا تنصيب ومت كازاخستان، ىلإ ذلك بعد غادر ومنها البالد، نوبج ىلإ هرب الذي الرئيس
 الذين احلكام واكان ذلك يف وأدواهتا الوسطى، آسيا يف واملسلمني اإلسالم ضد األوضاع تؤجج كانت روسيا أن ومع -5
 حزب وكان ذلك، وبعد هلااستقال قبيل ستانقرغيز  يف جديد من لينتشر عاد اإلسالمي الفكر أن إال السوفييتية احلقبة يف ترعرعوا
 تعترب اليت جلنوبيةا املناطق يف سيما ال الفتا   نشاطه وكان اإلسالمية، اخلالفة وإقامة ابإلسالم للحكم داعيا   بقوة ينشط التحرير
 ثلهام اإلسالم على احلاقدة روسيا من وبتوجيه ستانقرغيز  يف السلطات أن من الرغم على هذا فرغانة، وادي من جزءا   جغرافيا  

 يف اإلسالم زال فما ذلك ومع شديد، بقمع احلزب نشاط واجهت قد الوسطى آسيا بلدان وابقي كستانيأوزب طاغية مثل
 .وأتباعها روسيا من عليه الشديدة اهلجمة رغم املناطق من كثري يف للنظر الفت أتثري ذا ستانز يغقر 

 :بشكيك العاصمة تشهدها اليت األخرية الضطراابت: اثنياا 
 االنتخاابت يف أغلبية على للحصول خطط قد م2017 سنة منذ البالد حيكم الذي جينبيكوف سورنباي الرئيس نإ -1
 على ينص الدستور إن إذ الدستورية، مدته انتهاء بعد أخرى مرة الرتشح له فيتسىن الدستور تعديل من متكنه األخرية الربملانية

 يف الرئيس من واملقربة املوالية لألحزاب ساحق فوز عن اإلعالن مت لكلذ سنوات، ست مدهتا فقط واحدة رائسية والية
 من %7) الربملانية العتبة جتاوز من حزاب   16 أصل من فقط أحزاب ةأربع فتمكنت م4/10/2020 الربملان انتخاابت

 ،منه واملقربة ملواليةا األحزاب تشكله أن جينبيكوف خطة وفق يفرتض كان عضوا ( 120) اجلديد الربملان أن أي األصوات(،
 الربملان دخول يف جنحت االنتخاابت، يف مشاركا سياسيا حزاب 16 من 4 أن قرغيزستان، يف املركزية االنتخاابت جلنة )وأعلنت

 ديلي. النتائج علىا  اعرتاض تظاهرات يف ابلربملان املمثلة غري 12 الـ األحزاب أنصار ليخرج مقعدا، 120 من املكون اجلديد
 )وأصدرت تنجح، مل اليت األخرى لألحزاب السياسية احلقوق هضمت اليت اخلطة هذه (،م6/10/2020 الرتكية، صباح

 .(م6/10/2020 عريب، TRT... االنتخاابت بنتائج تعرتف ال إهنا فيه قالت مشرتكا   إعالن   اخلاسرة 12الـ األحزاب
 ويف "آالتو" ميدان ىلإ األوىل الصباح ساعات منذ تخاابتاالن لنتائج الرافضة السياسية األحزاب أنصار تدفق وهكذا -2

 مبىن على استولت وفعال   احلكومية، املقار على واالستيالء ابهلجوم الغاضبة اجلموع هذه أخذت مث الوزراء، رائسة مقر حميط
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 على اهلجوم فتم ددين،حم معتقلني سراح وأطلقت سجون   اجلموع بعض اقتحمت كما الرائسي، الديوان على واستولت الربملان
 حكم لقضاء فيها بزنزانة يقبع كان الذي أاتمبايف السابق الرئيس سراح طالقإ ومت بشكيك ابلعاصمة القومي ألمنا جلنة مقر
 عام رهائن احتجاز هتمة من تربئته ىلإ احملكمة سارعت والذي جباروف صدر سراح إطالق ومت الفساد، بتهم سنة 11

 األقاليم مراكز يف عارمة شعبية مسريات انطلقت فقد العاصمة ومبوازاة ألجلها، السجن يف يقبع كان اليت التهمة تلك ،م2013
 لكنها له املؤيدة املسريات بعض انطلقت منها الرئيس ينحدر اليت اجلنوب مناطق ويف ابلتنحي، الرئيس ومطالبة ابحلكومة منددة

 .بتنحيته املطالبة تلك مستوى على تكن مل
 وكذلك استقاالهتما الربملان ورئيس الوزراء رئيس فقدم الدولة، أرهبت لدرجة كاسحة االحتجاجات موجة انتك لقد -3

 تصرحياته يصدر الرئيس وأصبح الشارع من األمنية األجهزة معه واختفت جينبيكوف الرئيس واختفى األقاليم، بعض رؤساء فعل
 ابالنقالب املعارضة واهتم للمحتجني، التعرض عدم األمنية هزةاألج من طلب أبنه وأعلن اإلنرتنت، عرب خفي مكان من

 وإلغاء املخالفات يف ابلتحقيق املركزية االنتخاابت جلنة وطالب الوسط، للحل مستعد أنه وأعلن السلطة، على واالستيالء
 التحلي إىل ياسيةالس األطراف جينبيكوف )ودعا ضده، االحتجاجات وقوة شدة على مؤشر يف ،األمر تطلب إذا النتائج

 هو هدفنا ابلكالم، ال ابلعمل وذلك احلكم، على الصراع من أكرب ستانقرغيز  قيمة أن أظهرمت "أنتم: الشباب خماطبا ابلصرب،
 للشباب ابلشكر "أتقدم: وأضاف. "املشرتكة ابجلهود األزمة هذه من سنخرج أننا واثق أن بلدن، يف والنظام السالم ضمان
 (مcom.Haberler AR 7/10/2020". البالد يف مبسؤولياته القيام عن ينفك مل الذي

 لقوى التنسيق جملس بتشكيل معارضة أحزاب وقامت االنتخاابت، نتيجة إلغاء لالنتخاابت املركزية اللجنة أعلنت مث -4
 ابلعاصمة فندق يف عقدت للربملان طارئة جلسة خالل للوزراء جديدا   رئيسا   جباروف صدر بتعيني قام والذي املعارضة

 خالل تصويت بعد للحكومة جديدا رئيسا جباروف سادير )وعّينت السجن، من بتحريره املعارضة قامت الذي وهو بشكيك،
 يف سيستمر احلايل الربملان أن وأضافت استقالته، قّدم الذي بورونوف كوابتبيك السابق احلكومة رئيس من بدال طارئة، جلسة
 ،120 بني من نئبا   80 من أكثر حضر األربعاء، واليوم) ...(م7/10/2020 يت، آر. جديد برملان انتخاب حىت العمل
 على كوفيبجين وّقع مث .املقرتحة حكومته مع املنصب يف جباروف تعيني على ابملوافقة خالهلا صّوت للربملان استثنائية جلسة
 .م(14/10/2020 ،امليادين ...للرائسة بيان حبسب حكومته، جانب إىل للوزراء رئيسا   جباروف تعيني يؤكد مرسوم
 وألغى جينبيكوف، سورنباي الرئيس استقالة على القرغيزي الربملان وافق اجلمعة، اليوم" "من سابق وقت ويف... )" -5

 الرئيس لةاستقا على ابإلمجاع املوافقة خالهلا مت اليت اجللسة، يف وشارك. بيشكك العاصمة يف أسبوع منذ املعلنة الطوارئ، حالة
 وقبل .عيساييف كانت الربملان رئيس جانب إىل جباروف، صادر الوزراء ورئيس جينبيكوف، من كل الطوارئ، وإلغاء

 السالم ضمان سبيل يف جاء منصبه عن تنازله أن فيها وذكر الربملان، أعضاء أمام األخرية كلمته جينبيكوف ألقى التصويت،
 جباروف صادير قرغيزاي، وزراء رئيس )عزز فقد وهكذا... م(16/10/2020 ،عريب شفق يين ...اجملتمع انقسام ومنع ابلبالد

 ووعد أمس، قدمها" "اليت جينبيكوف، سورنباي الرئيس استقالة بعد البالد رئيس صالحيات إليه نقلت بعدما سلطته، من
... سلميا كان السلطة تغيري أن هللا "أمحد: عةاجلم اليوم الربملان، أمام جباروف وقال. للبالد اخلارجية السياسة على ابحلفاظ
 .م(16/10/2020 ،سبوتنيك ...املهمة" االجتاهات من وغريها اخلارجية السياسة على للحفاظ جهدي قصارى سأبذل
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 :ستانقرغيز  يف الروسي النفوذ: اثلثاا 
 اليت الفرتة تلك يف عسكرية قاعدة ستانقرغيز  يف روسيا بنت وقد ومتشعبا   قواي   ستانقرغيز  يف الروسي النفوذ يعترب -1
 أمريكا كانت اليت الفرتة يف حىت ستانقرغيز  عن يغب مل الروسي النفوذ فإن لذلك العسكرية، قاعدهتا تبين أمريكا فيها كانت

 الروسية اجلوية كانط قاعدة افتتاح )مت 2003 سنة عسكرية قاعدة روسيا بنت فقد إليها، نفوذها بعض إدخال فيها تستطيع
 األمن معاهدة ملنظمة التابعة اجلماعية السريع النشر قوات يف للطريان كعنصر ،2003 /أكتوبراألول تشرين يف قرغيزستان يف

 بطائرات جمهزة وهي. اجلماعي األمن معاهدة ملنظمة األرضية للعمليات اجلوي الغطاء يف الرئيسية مهامها وتتمثل. اجلماعي
 موسكو وقعت اخلميس، نفسه، اليوم هذا ويف. (م28/3/2019 يت، آر... "يف يت إم8-"مي ومروحيات إم" إس25-"سو

 البلدين بني االتفاق على تعديالت يُدخل بروتوكوال ية،قرغيز ال للعاصمة بوتني فالدميري الروسي الرئيس زايرة خالل وبشكيك
 من عدد على التوقيع مت )"لقد: أوشاكوف يوري الروسي الرئيس مساعد وقال. ستانقرغيز  يف الروسية العسكرية القاعدة بشأن

 يف الروسية العسكرية القاعدة مرابطة وشروط وضع بشأن 2012 عام اتفاق تُعدل وثيقة توقيع بينها من االتفاقات،
 هاما عامال تعد قرغيزستان يف الروسية العسكرية القاعدة "إن بوتني فالدميري الروسي الرئيس قال جانبه، من ...ستان"قرغيز 

 طراز من هجومية طائرات القاعدة هذه وتضم. ستان"قرغيز ل الدفاعية القدرة يف وتساهم الوسطى آسيا يف واالستقرار منلأل
 ستانقرغيز  رئيس كان فقد وهكذا ...م(28/03/2019 ،الدستور جريدة ..."8-"مي طراز من ومروحيات "25-"سوخوي

 .العسكرية القاعدة كتطوير تريده ما كل يف ويطاوعها اجلماعي األمن معاهدة يف معها وينسق لروسيا اتم والء على جينبيكوف
 يف احلكم بزمام أمريكا مع اتصاالت هلا اليت املعارضة األحزاب بعض متسك أن من بشدة تتخوف روسيا ولكن -2

 ستانقرغيز  يف ضةاملعار  أحزاب معظم مع عالقات تقيم روسيا أن من الرغم وعلى فيها، ابلنفوذ روسيا انفراد فتكسر كيكشب
 تراقب روسيا أن إال نفوذها دائرة عن خارجة توليس لروسيا والء على األحزاب هذه بعض وأن لروسيا عدائها عدم لضمان

 اللحظات يف تتدخل أن ميكن اليت األمن أجهزة بزمام وممسكة فيه اخلارجية القوى تدخل منع حماولة   احلكم على الصراع هذا
 العملية عودة يف وأتمل الصراع أطراف بكل اتصال على موسكو إن األربعاء، اليوم بوتني فالدميري لروسيا الرئيس )قال احلرجة،

 صراعات بينها نشبت هلا املوالية القوى أن هو روسيا خشية من يزيد والذي... (م7/10/2020 نت، اجلزيرة قريبا، الدميقراطية
 سنة منذ البالد حيكم الذي جينبيكوف سورنباي الرئيس حماولة بعد را  مؤخ وخاصة فرتات على ذلك يشاهد كما أحيان   شديدة
 اضطراب حيدث مث ومن الدستورية، مدته انتهاء بعد أخرى مرة الرتشح له يتسىنل االنتخاابت نتيجة يف التالعب م2017
 حيرج ،نسبيا   قلة كانوا نوإ حىت ،مريكاأ أتباع من استغالله إمكانية جيعل ما االنتخاابت يف التالعب انكشف إذا وخاصة

 ...روسيا
 إذا إال األصل يف روسيا موقف هو هذا هلا، املوالني الرؤساء على االحتجاجات ضد هو األصل يف الروسي واملوقف -3

 يشهد البلد هذا أن اليوم الكرملني )اعترب سيطرهتا، عن الوضع خبروج تسمح ال فهي مصاحلها، على حفاظا   خالفه اضطرت
 يف كليا الوضع اهنيار مبنع التزامات لديها روسيا إن بيسكوف دمييرتي الروسية الرائسة ابسم املتحدث وقال. لفوضىا من حالة

 هلا اليت لألحزاب تسمح ال ستانقرغيز  يف األمنية ابألجهزة متسك اليت وروسيا. (م8/10/2020 نت، اجلزيرة. قرغيزستان
 ابالستقالة يلوح الذي جينبيكوف الرئيس بعصا متسك كانت قدو  بشكيك، يف املشهد بتصدر وأشياعها أمريكا مع اتصاالت
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 دميرتي الكرملني يف رائسيةال اإلدارة رئيس نئب روسيا أرسلت وهلذا مصاحلها، على بناء ذلك روسيا تقرر حىت يستقيل أن دون
 أمس الروسية، السفارة وقالت).. .كثب عن األمور راسةود وجباروف، كوفيبجين مع حماداثت إلجراء األسبوع، هذا ،كوزاك
... كوزاك زايرة خالل عليه التأكيد مت لقرغيزستان املستقبلية التنمية ضمان يف الدولة" لرئيس األساسي "الدور إن: الثالاثء
 عسكراي   روسيا تتدخل أن املستبعد فمن ذلك ومع... إجراءات من يلزم ما لتتخذ ذلك وكل ،م(14/10/2020 ،امليادين
 إشارهتا ورهن قبضتها يف األمن قوات وأن ستان،قرغيز  يف األمور بزمام اإلمساك على قادرون أتباعها أن ترى فهي مباشر بشكل

 !أتباعها من السياسية القوى من كثريا   أن خاصة أتباعها من آبخر رئيس تغيري أرادت إذا
 صدر تعيني على قرغيزستان رئيس وافقي أن األوضاع" "لتهدئة روسيا رأت فقد االحتجاجات، زادت وقد واآلن -4

 من مؤخرا   خروجه بعد وذلك ،م14/10/2020 يف السلطة إىل إعادته لصاحل الربملان تصويت بعد للوزراء، رئيسا   جباروف
 من نئبا   80 من أكثر حضر األربعاء، واليوم)... عاما   11 من ألكثر عقوبة يقضي كان حيث أنصاره، أيدي على السجن

 وّقع مث .املقرتحة حكومته مع باملنص يف جباروف تعيني على ابملوافقة خالهلا صّوت للربملان استثنائية جلسة ،120 بني
 ،امليادين... للرائسة بيان حبسب حكومته، جانب إىل للوزراء رئيسا   جباروف تعيني يؤكد مرسوم على كوفيبجين
 .م(14/10/2020

 وألغى جينبيكوف، سورنباي الرئيس استقالة على القرغيزي الربملان وافق اجلمعة، اليوم" "من سابق وقت ويف... )" -5
 الرئيس استقالة على ابإلمجاع املوافقة خالهلا مت اليت اجللسة، يف وشارك. بيشكك العاصمة يف أسبوع منذ املعلنة الطوارئ، حالة

 وقبل .عيساييف كانت الربملان سرئي جانب إىل جباروف، صادر الوزراء ورئيس جينبيكوف، من كل الطوارئ، وإلغاء
 السالم ضمان سبيل يف جاء منصبه عن تنازله أن فيها وذكر الربملان، أعضاء أمام األخرية كلمته جينبيكوف ألقى التصويت،

 من جباروف صادير قرغيزاي، وزراء رئيس )عزز وهكذا... م(16/10/2020: عريب شفق يين ...اجملتمع انقسام ومنع ابلبالد
 ابحلفاظ ووعد أمس، قدمها" "اليت جينبيكوف، سورنباي الرئيس استقالة بعد البالد رئيس صالحيات إليه نقلت بعدما سلطته،

 سأبذل ...سلميا كان السلطة تغيري أن هللا "أمحد: اجلمعة اليوم الربملان، أمام جباروف وقال. للبالد اخلارجية السياسة على
 .م(16/10/2020 ،سبوتنيك ...املهمة" االجتاهات من وغريها جيةاخلار  السياسة على للحفاظ جهدي قصارى

 :األمريكي الدور: رابعاا 
 )حضت فقد القرغيزية، والسلطة روسيا إلحراج االنتخاابت يف حدث ما ستغاللاب واضحا   موقفها فكان أمريكا وأما -1

 شابت ممارسات حيال قلقها مبدية ي،سلم حلّ  وإجياد النفس ضبط على قرغيزستان يف األطراف كل املتحدة الوالايت
 كل "ندعو الفرنسية الصحافة لوكالة يةمريكاأل اخلارجية وزارة ابسم املتحدث وقال. كربى احتجاجات إىل وأدت االنتخاابت

 مراقبة بعثة أن إىل يةمريكاأل اخلارجية وأشارت. "السلمية ابلوسائل االنتخاابت حول القائم النزاع وحل العنف نبذ إىل األطراف
 شابت أصوات شراء عمليات عن صدقية ذات معلومات إىل "خلصت أورواب، يف والتعاون األمن منظمة من مدعومة

 ابلغموض تتسم واليت ستانقرغيز  تعيشها اليت اجلديدة الظروف أن يعين وهذا. (م7/10/2020 نت، اجلزيرة. "االنتخاابت
 اهتمت وقد املعارضة، أطراف ببعض اتصاالت متلك شك ال وهي البلد، هذا ىلإ للنفاذ املناسبة األجواء مريكاأل توفر السياسي

 " لدعم مرشحني للربملان ومجعيات ليكون ألتباعها بعض النفوذ ابإلضافةكاشمليون دوالر " 60مطلع هذا العام إبنفاق 
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 األموال تلك وكل الروسي، وذالنف عليه يطغى بلد يف االستقرار زعزعة بغرض سورس جورج مؤسسة تنفقها أخرى أموال ىلإ
 .م10/1/2020سب موقع شركة الوقت، حب جينبيكوف حكومة علم بدون تنفق كانت
 حىت قرغيزستان يف الروسي النفوذ على القضاء يف مؤثرة غري قلة ولكنهم ية،قرغيز ال املعارضة يف أتباعا   مريكاأل إن -2
 أمرت روسيا أن لوال ينجحون وكادوا احلكم، على املتنافسني وسيار  أتباع بني تنافر أي الستغالل ينشطون ولكنهم اليوم،

 مسعها حتت جترى انتخاابت بعد رجاالهتا من غريه نييتع على تعمل فروسيا مث ومن األوضاع ةلتهدئ ابالستقالة جينبيكوف
 وبصرها!

 :هي واخلالصة: خامساا 
 لدى احلكم عقلية نضوج عدم ىلإ ويرجع ألوىلا ابلدرجة حملي صراع هو ستانقرغيز  يف احلكم على الصراع إن -1

 أو عرقيا   جوهرها يكون واليت والصراعات النزاعات تنشب ذلك وبسبب املسلم، البلد هذا يف السياسي للمشهد املتصدرين
 عن خترج ال يثحب ميوهلا مييزون اخلرباء أن إال عمومية أبمساء تسمت وإن املواالة وكذلك املعارضة وأحزاب عشائراي ، أو مناطقيا  
 هذه من الكبري روسيا نفوذ إخراج منه يقصد ال فإنه احلالة وهبذه الصراع وهذا العشائري، أو املناطقي أو العرقي اجلوهر

 عقب نشأت اليت الفوضى حالة ظل يف املعارضة أطراف ببعض أمريكا اتصاالت من روسيا ختشى وإمنا الصغرية، اجلمهورية
 وسعها روسيا بذلت أن بعد جديد من قدم موطئ ألمريكا يصبح أن من وختشى الربملانية، ابتاالنتخا نتائج عن اإلعالن
 .حوهلا وما ستانقرغيز  يف روسيا ضد العمل به تستطيع نفوذ هلا فيعود ستان،قرغيز  من أمريكا إلخراج
 ال قاع ىلإ قاع من ةاألم ينقلون سوء حكام حيكمهم حيث وغريها، ستانقرغيز  يف املسلمني حال هو هذا وسيبقى -2
 تسكت أو تنصبهم اليت األمة جتاه رعوية نظرة أي ميتلكون وال مغنم، أنه على للحكم فينظرون الشخصية، مصاحلهم إال هتمهم

 وختلع احلكام هؤالء فتطرد فيها األقوى الفئة وهتب األمة هتب حىت كذلك احلال وسيبقى هلم، املستعمر الكافر تنصيب على
 هللا أنزل مبا حيكمها حاكما   وتنصب ،دينها أساس على اخلالفة، دولة دولتها، وتبين املسلمني، بالد من ملستعمرا الكافر جذور
 اأْلَنْ َهارُ  ََتِْتَها ِمنْ  ََتِْري َجنَّات   َويُْدِخْلُكمْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  يَ ْغِفرْ ﴿. هللا إبذن اجلنة ىلإ ومعينا   الكرمية احلياة على نا  معي هلا يكون

 .﴾اْلُمْؤِمِنيَ  َوَبشِ رِ  َقرِيب   َوفَ ْتح   اّللَِّ  ِمنَ  َنْصر   َتُِبُّونَ َها َوُأْخَرى * اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  َعْدن   َجنَّاتِ  يف  طَيِ َبةا  َوَمَساِكنَ 
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