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دشواری های خبرنگاری در افغانستان

ــــــــــسرمقاله

سال نو را با طرح نو و
اراده نو آغاز نماییم
حفیظ اهلل زکی
س�ال نو فرا می رس�د .همه ساله سال نو برای مردم افغانستان دو
معنا دارد:
 -1آمدن بهار ،ش�کوفایی طبیعت ،پایان فصل سرما و دشواری ها
که در افغانس�تان به فصل «مرگ غریبان» حتا یاد می شود ،طلوع
فصل تازه کار ،کوشش و امید.
 -2اما رویه دیگر س�ال نو و فصل گرما به معنای ش�روع دور تازه
ای از خش�ونت ها ،ناامنی ها و کشتارها است .مردم در عین حالی
که سال نو را جشن می گیرند؛ اما برای وقایع ناخواسته و نامیمون
آین�ده نیز دل نگرانی دارن�د .اگر بهار برای م�ا فصل روییش الله
ها ،س�بزه ها و فص�ل آواز خوانی چلچله ها اس�ت؛ فصل افزایش
انفجاره�ا ،گروگانگی�ری ها ،انتحارها و گریه ه�ای اطفال و زنان و
فصل کشتارهای مردم بیگناه نیز هست.
پس باید این فصل برای ما دو مفهوم و دو رویه داش�ته باشد .رویه
ای که برای ما شادی آفرین است و رویه ای که یاد آور تهاجم های
وحش�یانه ،خونین و مرگبار می باشد .س�ال گذشته سال خونین،
دش�وار و مأی�وس کننده ب�رای مردم افغانس�تان ب�ود .باتوجه به
اتفاقاتی که در س�ال گذشته روی داد ،مردم نسبت به سال آینده
نگرانی های بیش�تری دارند .از یک طرف ناامنی و پیش�روی های
دش�من و از س�وی دیگر بیکاری ،فقر و فس�اد مهار گس�یخته که
زندگ�ی م�ردم را با تلخی و ن�ا امیدی عجین کرده اس�ت ،ترس و
دلهره آشکار و پنهانی را در میان اعضای جامعه پدید آورده است.
کميته بين المللى صليب س�رخ سال  ٢٠١٥را يکى از مرگبار ترين
س�ال ها در تاريخ معاصرافغانس�تان دانسته است و گفته است که
دراین س�ال در کنار چالش هاى ديگرى ک�ه متوجه افغان ها بود،
يازده هزار فرد ُملکى در اثر جنگ کش�ته و مجروح گردیده است.
این کمیته یاد آوری کرده که در اين س�ال ،به گونه اوس�ط هر روز
 ۱۰فرد ملکی کشته شده و بيش از  ۲۰تن ديگر مجروح گرديده اند
که از هر چهار قربانى ،يکى آن طفل بوده اس�ت .در س�ال گذشته
ش�هروندان کش�ور ما دومین گ�روه از مهاج�ران و پناهجویانی را
تش�کیل می دادند که از طریق دریای مدیترانه می خواستند خود
را به اروپا برسانند.
درهمین حال مرکز خبرنگاران افغانس�تان نی�ز در گزارش تازهای
از افزایش  ۸۵درصدی خش�ونت ،تهدید و فشار علیه خبرنگاران
و کارمندان رس�انهها در این کشور ،در سال جاری خبر داده است.
این آمارها در حالی به نش�ر می رسد که کارشناسان و فرماندهان
نظامی نیروهای خارجی در افغانس�تان ،س�ال آینده را نیز س�ال
دشوار و پرچالش برای مردم و حکومت افغانستان می دانند.
مردم افغانس�تان از دش�منانی ک�ه به هدایت کش�ورهای خارجی
در افغانس�تان می جنگن�د و هیچگونه تعهدی به منافع کش�ور و
مردم ندارند ،نمی هراسند .مردم افغانستان در چهل سال گذشته
وضعیت های بسیار بد و خطرناکی را تجربه کرده اند ،اما یک قدم
از خواسته های خود عقب ننشستند و برای دسترسی به استقالل
و ب�ه وجود آوردن یک نظام سیاس�ی فراگیر و مش�ارکت پذیر تا
پای جان ایس�تادند .امروز هم مشکالت اقتصادی نمی تواند مردم
را در برابر دش�منان به زانو درآورد؛ مش�کل امروز مردم امنیت و
فقر نیس�ت ،دیوارهای ضخیم و بلند بی اعتمادیی اس�ت که میان
ش�هروندان و مقامات دولتی کشیده شده است .این دیوار هرگونه
ارتب�اط س�الم میان ش�هروندان و دس�تگاه حکومت�ی را ناممکن
ساخته است.
م�ردم امروز به اراده حکومت در مبارزه قاطع بادش�منان ش�ک و
تردید دارن�د .مردم مقامات حکومتی را در غ�ارت اموال عمومی،
غصب زمین و فس�ادهای کالن دخیل می دانند .قوانین کش�ور نه
توس�ط مردم ،بلکه توس�ط حکومت ،نهادهای عدل�ی و قضایی و
پارلمان نقض می شوند .ناکارایی حکومت بیشتر از همین منابع به
وجود می آید .اگر دولت با قاطعیت درخدمت مردم ،در کنار مردم
و همراه بامردم حرکت کند ،بدون ش�ک هیچ گروه و کشوری نمی
تواند در برابر اراده آهنین مردم ما تاب بیاورد .بنابراین ما همیشه
از مش�کل درونی رنج می بریم .مشکلی که به رابطه میان دولت و
مردم آسیب می زند.

مؤسسه ی « نی» حمایت کننده رسانه های
آزاد افغانس�تان در گزارش س�االنه ی خود
ک�ه همزمان ب�ا  27ح�وت روز خبرنگار در
افغانستان منتشر شد ،سال  1394را خونین
ترین س�ال ب�رای رس�انه های افغانس�تان
خوانده اس�ت .در گزارش این مؤسسه آمده
اس�ت ک�ه در س�ال  ،1394در مجموع 116
م�ورد خش�ونت علی�ه خبرن�گاران به ثبت
رسیده اس�ت .در این گزارش آمده است در
این س�ال12 ،خبرنگار و کارمند رس�انه یی
به ش�هادت رس�یده اند۲۳ ،خبرنگار دیگر
زخمی ش�ده اس�ت ۲ ،خبرن�گار در جریان
همین سال از سوی طالبان بهگروگان گرفته
شده و یک تن دیگر موقت ًا از سوی حکومت
بازداشت شده اس�ت ۱۵ .خبرنگار نیز لت و
کوب ش�ده و یا با سوء قصد مواجه شده اند.
 ۶۳خبرنگار دیگر در سال ۱۳۹۴خورشیدی
اهانت و تهدید شده اند.
بن�ا به گ�زارش ای�ن نه�اد در س�ال ۱۳۹۴
خورش�یدی ،بیش�ترین خش�ونت ها علیه
خبرنگاران به ش�مول قتل و زخمی ساختن
آنها ،از سوی گروه طالبان اعمال شده است.
 64مورد از خش�ونت های اعمال شده علیه
خبرنگاران از س�وی طالبان ص�ورت گرفته
اس�ت 26 ،مورد از س�وی دولت افغانستان،
 21مورد از س�وی افراد ناشناس و یک مورد
هم از س�وی نیروهای بین المللی مستقر در
افغانس�تان .بر اس�اس گزارش نی در س�ال
 1393نیز آمار خشونت علیه خبرنگاران به
 116مورد می رس�ید اما با این تفاوت که در
س�ال پیش  6خبرنگار جان های ش�ان را از
دست داده بودند و امسال این آمار دو برابر
شده است و  12خبرنگار جان باخته است.
همچن�ان ن�ی مدع�ی اس�ت ک�ه در س�ال
۱۳۹۴خورش�یدی ،حملات هدفمن�د ب�ر
خبرنگاران و رس�انه ها افزایش یافته است.
حلم�ه بر موت�ر حامل کارمن�دان تلویزیون
خصوص�ی طل�وع و تهدی�د ش�بکه ه�ای
تلویزیون�ی طل�وع و یک و حمله بر رس�انه
ه�ای والی�ت قن�دوز از جمل�ه ی حملات
هدفمند ب�االی رس�انه های افغانس�تان به
شمار رفته است.
آزادی بی�ان و رس�انه ه�ای یکی از دس�ت
آوردهای حکوم�ت افغانس�تان در چهارده
سال گذشته به ش�مار می رود اما متاسفانه
کار رس�انه یی و اطالع رسانی در افغانستان

مهدی مدبر

هنوز با چالش های جدی مواجه است.
نبود امنیت و قمار زندگی
خبرنگاری در افغانس�تان نوعی قمار زندگی
است .متاسفانه در این بازی تا کنون بیشتر
خبرن�گاران بازن�ده ب�وده اس�ت .افزای�ش
دوبرابر قتل خبرنگاران در س�ال جاری این
ادعا را ثابت می کند.
خبرنگاران در افغانس�تان هنوز از مصؤنیت
جان�ی برخوردار نیس�تند و در هنگام تهیه
خب�ر بص�ورت مس�تقیم در مع�رض خط�ر
ق�رار دارن�د .طرف ه�ای درگی�ر جنگ در
افغانس�تان متعهد به حفظ جان خبرنگاران
و مصؤن بودن آنها نیستند و به همین خاطر
خبرنگاری یکی از خطرناکترین شغل ها در
افغانستان است.
حکومت افغانس�تان در س�الهای گذش�ته،
هیچ�گاه نتوانس�ته اس�ت امنی�ت جان�ی
خبرنگاران را تامی�ن بکند و تهدیدها علیه
خبرن�گاران را کاه�ش ده�د .پ�س از گروه
طالبان بیش�تر خش�ونت علی�ه خبرنگاران
از س�وی افراد دولتی صورت گرفته است و
این نش�ان می دهد که حکومت وحدت ملی
هنوز به مصؤنیت خبرنگاران متعهد نیست و
تالش دارد تا از اطالع رسانی شفاف و دقیق
جلوگیری ص�ورت گیرد.تهدیدهای امنیتی
م�ی تواند بر اطالع رس�انی دقیق از س�وی
خبرنگاران و رسانه ها تاثیر منفی بگذارد و
در بسا موارد مانع اطالع رسانی شود.

آگاهی دهی دقیق و شفاف درباره وضعیت
کش�ور و مشکالت آن به ش�هروندان یکی
از وظای�ف اصل�ی حکوم�ت اس�ت و ای�ن
زمین�ه را تنها رس�انه ها م�ی تواند فراهم
کن�د .درصورتی که رس�انه ه�ا نتوانند به
اطالعات دقیق و ش�فاف دسترسی داشته
باش�ند ،ش�هروندان نیز از وضعیت کشور
آگاه نخواهند ش�د .عدم آگاهی شهروندان
از کارکردهای حکوم�ت می تواند زمینه را
برای فساد بیشتر در چوکات حکومت مهیا
سازد؛ زیرا افکار عمومی بعنوان یک عامل
فش�ار می تواند حکومت را وادار سازد که
ش�فافیت را در عملک�ردش رعایت کند و
از فس�اد دوری کن�د؛ در صورت غیاب این
عامل ،هی�چ گزینه ی دیگری برای فش�ار
ب�ر حکومت وج�ود ندارد و ارابه ی فس�اد
همچنان رو به جلو خواهد چرخید.
عدم ثبات شغلی
عدم مصؤنیت و ثبات ش�غلی یکی دیگر از
مشکالت کار رسانهیی در افغانستان است.
یک خبرن�گار وقتی کار را در یک رس�انه
شروع می کند ،هیچ اطمینانی وجود ندارد
ک�ه بتواند بص�ورت دایمی و ی�ا دراز مدت
شغلش را در آن رسانه ادامه دهد .صاحبان
رسانه در افغانستان اکثر اوقات با کارمندان
شان بصورت غیر حرفهی برخورد میکنند
و هیچگون�ه امتیازی ب�ه کارمندانش قایل
نیس�ت و هر وقت که خواس�ته باشند می

توانند ی�ک خبرنگار را از کار برکنار کنند؛
بط�ور نمون�ه در همین س�ال 1394صالحه
س�ادات خبرن�گار تلویزی�ون خصوص�ی«
طلوع نیوز» بعد از چندین سال کار در این
شبکه ،بدون دلیل موجه از سوی مسئولین
این ش�بکه از کار برکنار ش�د و حتی دلیل
برکناری اش به خودش توضیح داده نش�د.
بس�یاری از خبرنگاران دیگر نیز از س�وی
مدی�ران رس�انه ها ب�ا برخورد غی�ر حرفه
ای برکن�ار می ش�وند و ماهه�ا معاش آنها
برای ش�ان پرداخت نمی گردد .بسیاری از
خبرن�گاران از بیکاری پنهانی رنج می برند
و ماهها در یک رس�انه مشغول کار هستند
ام�ا مدیران رس�انه ب�ه دالی�ل مختلف از
پرداخت معاش آنها شانه خالی می کنند.
دادخواهی برای خبرنگاران نیز تاکنون راه
بجای نب�رده اس�ت.عدهی از خبرنگاران و
فعالین مدنی ،در حمایت از صالحه س�ادات
اعتراض کردند و برای او دادخواهی نمودند؛
اما این دادخواهی ها راه بجای نبرد .نه تنها
دادخواهی برای صالحه س�ادات بی نتیجه
مانده است؛ بلکه دادخواهی های زیادی در
رابطه به خش�ونت علیه خبرنگاران و قتل
خبرنگاران ،بدون پاس�خ باقی مانده است
و بس�یاری از دوس�یه های خش�ونت علیه
خبرنگاران هنوز بس�ته نش�ده اس�ت و با
سرنوشت نامعلومی دچار هستند.
عدم ثبات و امنیت کاری آینده ی خبرنگار
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را در حالت ابهام ق�رار می دهد و باعث می
ش�ود که خبرنگار همواره با ترسی از دست
دادن شغل زندگی کند و این می تواند مانع
خالقیت و کار حرفه ای خبرنگار شود.
نا امیدی به آینده و مهاجرت
در سال  1394مهاجرت خبرنگاران به خارج
از کش�ور یکی از مواردی بوده است که کار
رس�انه یی در افغانس�تان را با نگرانی جدی
مواجه ساخته اس�ت .فیروز مظفری یکی از
خبرنگاران کشور که می خواست با خانواده
اش به اروپا مهاجرت کند در آب های ترکیه
و یونان غرق ش�د و ب�ا تع�دادی از اعضای
فامیل اش جان داد .همچنان در ماه سنبله
بن�ا ب�ه خبرنامه موسس�ه نی ب�ه تعداد23
خبرنگار بصورت دس�ته جمعی افغانس�تان
را به مقصد کشورهای اروپایی ترک کردند.
ای�ن خبرن�گاران فیلمبرداران رس�انه های
تصویری بودند که در کابل فعالیت داشتند.
این اولین ب�ار بودکه به این تع�داد خبرنگار
بصورت دسته جمعی کش�ور را ترک کردند؛
پی�ش از آن نی�ز ع�ده ی از خبرن�گاران
افغانستان را به دلیل تهدیدهای امنیتی ترک
کرده بودند و به کشورهای اروپایی و آمریکا
پناهنده شده بودند .یکی از آن خبرنگاران به
«نی» گفته بود ک�ه وضعیت بد امنیتی ،نبود
مصؤنیت شغلی ،آيندهی مبهم ،خشونت های
درون س�ازمانی و سانس�ور ،دلیل مهاجرت
دس�ته جمعی این خبرنگاران بوده است .در
گزارش س�االنه نی نیز گفته ش�ده است که
مهاجرت گروهی خبرنگاران یکی از مواردی
بوده است که آزادی بیان را در کشور صدمه
زده اس�ت .رئیس دیده بان رس�انه های آزاد
افغانس�تان از حکومت خواس�ته است که به
خبرن�گاران اطمینان دهد که ج�ان آنها در
خطر نیست و کشور را ترک نکنند.
رس�انه ه�ا بعنوان رک�ن چهارم ی�ک نظام
دموکراتیک نیازمند تقویت و حمایت است.
حکوم�ت افغانس�تان بعنوان ی�ک حکومت
دموکراتیک ،موظف اس�ت که آزادی رسانه
ها و زمینه را برای رشد و فعالیت آنها فراهم
سازد و مصونیت ش�غلی و جانی خبرنگاران
را تضمی�ن کند .انتظار می رود در س�ال نو
خورشیدی حکومت وحدت ملی برنامه های
جدی برای برای حفظ جان خبرنگاران روی
دس�ت بگیرد و خشونت ها علیه خبرنگاران
را کاهش دهد.

انتخابات پارلمانی در جمهوری قزاقستان
شهروندان بزرگترین کشورمحاط به خشکه جهان مشق دموکراسی می کنند

روز بیس�تم م�اه م�ارچ  2016ش�هروندان
بزرگترین کش�ور محاط به خشکه جهان در
یک انتخابات پارلمانی زودرس پای صندوق
های رای رفته و مش�ق دموکراس�ی و مردم
س�االری می کنند .جمهوری قزاقس�تان از
جمله کش�ورهای مهم منطقه م�ا در بخش
ه�ای اقتصادی و سیاس�ی تلقی می گردد و
کش�وری در حال رشد س�ریع اقتصادی در
جهان می باشد.
پارلمان و مجالس مشوره دهی و تنظیم امور
کشور از دوره های دور در این سرزمین جز
اص�ول اساس�ی زندگی جمعی ش�ان بوده و
همگام به مدرن ش�دن ش�یوه حکومتداری
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دانشجو مطقع ماستری دانشگاه ملی قزاقستان -الفارابی

چ�ی در زمانیک�ه این کش�ور ش�امل اتحاد
جماهیر ش�وروی بود و چی بعد از استقالل
س�هم گیری مردم در تعیین سرنوشت شان
بهتر و بهتر شده است.
سابقه پارلمان در قزاقستان
پارلمان مدرن در این س�ر زمین بر اس�اس
قانون اساسی  1937زمانیکه اتحاد جماهیر
سوسیالیس�تی ش�وروی  SSRمسلط بود
براس�اس یک انتخابات سری و مستقیم در
یک ات�اق -مجلس اعلی پایه گذاری ش�د.
و بع�دا با اندکی تغییرات در قانون اساس�ی
س�ال  1978الی چند س�ال بعد از استقالل
( )1996بشکل یک اتاق ادامه یافت .در این
مجل�س نمایندگان م�ردم بمنظور نظارت از
اعمال حکومت در جمهوری سوسیالس�تی
قزاقس�تان و تصویب قوانین محلی و س�هم
گی�ری در قان�ون گ�ذاری عموم�ی حضور
داشتند .در جریان وجود شورای عالی برای
س�یزده بار انتخابات ص�ورت گرفت و مردم
در ای�ن مدت همواره از حق رای و داش�تن
نماین�ده در مجلس برخوردار ب�ود .اما تمام
این موارد براس�اس اصول حزب کمونیست
صورت می گرفت ک�ه میتوان گفت پارلمان
اکثرا ً در اختیار حزب کمونیست قرارداشت.
تا اینکه در سال  1996برای اولین بار پارلمان
جمهوری قزاقس�تان براساس قانون اساسی
یک کشور مستقل و دارای دو اتاق ( مجلس
نمایندگان و س�نا) توس�ط آرای مستقیم و
سری ش�هروندان قزاقس�تان ایجاد گردید.
در ای�ن انتخاب�ات از مجموع نام�زدان تنها
دو تن از هر  20حوزه انتخاباتی میتوانس�ت
توس�ط رای ش�هروندان به مجلس س�نا راه
پیدا کرده و هفت تن دیگر براساس تصمیم
رئیس جمهور انتص�اب گردید .بعد از اینکه
پایتخت جمهوری قزاقستان از شهر آلماتی
به شهر آق مال یا استانه امروزی انتقال یافت
بتاریخ  11فبروری  1998برای دو کرسی این
ش�هر انتخابات صورت گرفت و دو س�ناتور
جدید وارد سنا ش�د .در این انتخابات اکثر
س�ناتوران انتخاب شده کس�انی که دارای
پس زمین�ه کاری حزبی ،فعالین اجتماعی و
نهادهای اکادمیک بودند .بیش�ترین اعضای
سنا را افراد دارای سن نسبتا جوان تشکیل
میداد ک�ه تنها چهار زن و مرد دارای س�ن
بیشتر از  60س�ال بودند .در این جمع 10تن
حقوق دان 10 ،تن اقتصاددان 9 ،تن انجنیر،
 8ت�ن متخصص بخش زراع�ت و دامداری و
متباقی فعالین سیاسی و اجتماعی بودند .با
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توجه به تخصص سناتوران و فرصت زمانی
حیاتی برای جمهوری تازه اس�تقالل یافته
قزاقستان کرسی های مجلس سنا به افراد
نس�بتا خوب واگذار شده اس�ت .طوریکه
در ویب س�ایت رس�می پارلمان جمهوری
قزاقس�تان آم�ده  11ت�ن ای�ن س�ناتوران
دارای تحصیلات عال�ی مطق�ع دوکتورا،
متباقی حداقل لیس�انس با تجریه طوالنی
فعالیت حزبی و سیاس�ی یا هم قانوگذاری
در دوره های قبل�ی مجلس در زمان اتحاد
جماهیر ش�وروی س�ابق بودند .در روز 30
جن�وری  1996در اولی�ن روز کاری مجلس
س�نا براس�اس قان�ون اساس�ی و معرف�ی
رئیس جمه�ور نظربایوف آقای بیگ ایلدی
عمربی�ک BAIGELDY Omirbek
توس�ط اکثریت آرا اعضای س�نا به ریاست
اولین مجلس س�نا این کشور انتخاب شد.
بعد از تعدیالت در قانون اساس�ی در سال
 1997پن�چ ح�وزه انتخابات�ی از  21حوزه
انتخابات�ی ح�ذف و تنه�ا در  14والی�ت و
دو ش�هر ( آلمات�ی و اس�تانه) در مجموع
 16ح�وزه انتخابات�ی ،مردم ب�رای انتخاب
نماین�دگان ش�ان ه�م در س�نا و ه�م در
مجلس نمایندگان حق استعمال رای شانرا
داشتند .که تاکنون نیز چنین است.
انتخابات سراس�ری برای انتخاب  67عضو
مجل�س نماین�دگان برای اولین ب�ار بعد از
اس�تقالل بتاریخ  9دس�امبر  1995برگزار
گردی�د .که در نتیج�ه آن  58مرد و  9زن
وارد مجلس نماین�دگان گردید .تمام اعضا
جدید مجل�س دارای تحصیالت عالی بوده
ک�ه در آن جم�ع  7ت�ن دارای تحصیلات
عالی ف�وق دکترا 10 ،تن آنان دارای س�ند
کاندیدا دکترا بودند 19 .تن کس�انی موفق
ب�ه راه یافت�ن در مجل�س ش�دند که قبال
در ش�وراهای والیت�ی نماین�ده بودند .دو
ت�ن از بخش ه�ای تنفیذ قان�ون ،یکتن از
افس�ران ارتش ،ی�ک تن حق�وق دان ،دو
ت�ن انجنیر ،دو تن اقتص�اددان ،یک تن از
کارمن�دان متقاع�د نظام س�ابق و مبتاقی
کس�انی بودند ک�ه یا قبلا در دفتر رئیس
جمهوری ،وزارتخانه ها یا ادارات اجتماعی
دیگر س�ابقه کاری داش�تند .در اولین دور
انتخاب�ات داخلی مجلس آقای اوس�پانوف
OSPANOV
م�راد توردیبیکوی�چ
 Marat Turdybekovichکه مورد تائید
رئیس جمهور نظربایف نیز بود توانست در
دور اول رای الزم را برای کرس�ی ریاس�ت

مجلس بدست آورد .مجلس نمایندگان که
در جمهوری قزاقس�تان تنها به آن مجلس
می گوین�د عالی ترین مرجع قانون گذاری
بوده که اعضای آن براساس رای شهروندان
به نامزدان احزاب سیاسی انتخاب و رئیس
مجل�س را رئیس جمه�ور از میان اعضا آن
نامزد نموده و اعضا میتواند آنرا رد یا تائید
نماید.
براساس قانون اساسی جمهوری قزاقستان
ب�ا خت�م دوره کاری پارلمان در س�پتامبر
 1999دومین انتخاب�ات پارلمانی ( مجلس
و س�نا) برگزار گردید .ک�ه در آن برای 34
کرس�ی انتخابی س�نا نامزدان در چهارده
والیت و دو ش�هر کالن( اس�تانه و آلماتی)
به رقاب�ت پرداختند که در نتیجه انتخابات
تعدادی زیادی از اعضای قبلی س�نا موفق
ب�ه راه یابی دوباره ش�دند .اعضا جدید نیز
دارای تحصیلات عال�ی حداقل لیس�انس
در بخش های حق�وق ،اقتص�اد ،ژونالیزم،
انجنیر و زراعت و همچنان فعالین سیاسی
و اجتماعی بودند .براس�اس قانون اساسی
کس�یکه نامزد عضویت در س�نا می ش�ود
باید حداقل  30س�ال سن داشته و حداقل
پنچس�ال قبل تابعیت قزاقستان را بدست
آورده و حداقل س�ه سال در حوزه که خود
را نامزد می کنند زندگی نموده باشد.
در انتخاب�ات مجل�س نماین�دگان رقاب�ت
احزاب برای بدس�ت آوردن کرسی بیشتر
شدید شده بود اما با آنهم بدلیل محبوبیت
ح�زب نوروطن ( ح�زب حاکم ب�ه رهبری
نورس�طان ابیش�ویچ نظربایف) توانس�ت
اکثری�ت کرس�ی را بدس�ت آورد .در
انتخابات پارلمانی سال  2007نیز از مجموع
 107کرس�ی مجلس نمایندگان  98کرسی
( تمام کرس�ی انتخابی) را بدس�ت آورد9 ،
کرسی دیگر از جمع اعضای اسامبلی مردم
قزاقستان به مجلس معرفی شد.
البته از س�ال  1996تا اکنون تعداد اعضای
مجل�س در حال تغییر بوده ک�ه ابتدا 177
نفر و بع�دا در آخرین تغیی�رات که اکنون
نی�ز همان اس�ت به  107کرس�ی تکیه زده
است .که  98تن از اعضای مجلس براساس
انتخابات آزاد و لیست معرفی شده احزاب
توس�ط رای ش�هروندان و  9ت�ن دیگ�ر از
مجلس مردم قزاقس�تان برای ش�ش سال
انتخاب می ش�وند .و اعضای مجلس س�نا
 47تن بوده که  15تن آنان از س�وی رئیس
جمه�ور انتصاب و متباق�ی از هر  16حوزه

رای دهی دو تن براس�اس رای ش�هروندان
برای پنچ سال انتخاب می شود.
براس�اس یک تصمیم جمعی اعضای مجلس
در م�اه اخیر س�ال  ،2015مجلس لغو و قرار
ش�د تا انتخابات که باید در آخر سال 2016
برگزار می ش�د امروز برگ�زار گردد .رئیس
جمهور نظربای�ف بعد از تایی�د الغا پارلمان
بتاری�خ اول دلو س�الجاری گف�ت :مردم ما
نی�از به وحدت و همبس�تگی دارند .در این
دوران س�خت اقتص�ادی اگ�ر الزم باش�د
قوانین خاصی را برای تس�هیل امور تصویب
میکنیم.
کمیس�یون مرک�زی انتخاب�ات جمه�وری
قزاقس�تان در  21جن�وری  2016ش�یوه
برگ�زاری و تقویم انتخاباتی مجلس را اعالم
نموده و از احزاب سیاسی خواست تا مطابق
قانون نام�زدان خود را که حداقل س�ن 25
سال و تابعیت جمهوری قزاقستان و متباقی
شرایط پیش بینی ش�ده در قانون را داشته
باش�د طی یک لیس�ت برای بررس�ی واجد
شرایط بودن شان از  8تا  19فبروری معرفی
نماید .در همین حال از نامزدان مستقل نیز
خواس�ت تا با توجه به احکام قانون اساسی
برای ثبت نام در انتخابات به این کمیسیون
در وقت معینه مراجعه نمایند.
اگ�ر چند در ویبس�ایت کمیس�یون مرکزی
انتخابات جمهوری قزاقس�تان اعالم نش�ده
ک�ه امروز چند نامزد از چند حزب سیاس�ی
یا مستقل در انتخابات شرکت خواهند نمود
اما برنامه های رقابتی در شهرهای مهم مثل
آلماتی بیش�تر از حزب مردم قزاقس�تان-
نوروطن ب�ه رهبری اق�ای نظربایف و حزب
دموکراتیک قزاقس�تان -آق ژول به چش�م
م�ی خ�ورد .پی�ش بینی ه�ا حاک�ی از آن
اس�ت ک�ه ح�زب حتک�م نوروط�ن کمافی
الس�ابق بیش�ترین کرس�ی مجلس را از آن
خ�ود خواهن�د نم�ود .بدس�ت آوردن برای
بیش�تر این حزب به معنی عدم شفافیت در
انتخاب�ات نه بلکه بیانگر حمایت قاطع مردم
از این حزب می باشد و توقع میرود دو سوم
افراد واجد شرایط رای دهی (  8میلیون) در
این انتخابات اشتراک نمایند.
توقع م�ی رود با روی کار آم�دن پارلمان و
تش�کیل حکومت جدی�د رابط�ه جمهوری
اسالمی افغانستان و جمهوری قزاقستان هم
در س�طوح دولت ها و هم میان ش�هروندان
بیشتر از پیش مستحکم تر گردد .جا دارد از
همکاری صادقانه و انسان دوستانه جمهوری
قزاقستان به ملت و دولت افغانستان به ویژه
بورس�یه های تحصیلی ب�رای جوانان افغان
تشکری نمایم.
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