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اعالن پادشاهی
به مناسبت انتخابات شوری
ملت عزیزم:
خداوند بزرگ را سپاس گذارم که یک دوره دیگر انتخابات عمومی بمعاونت ایزد متعال و در پرتو لانون اساسی و
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ارزش های مندرج آن که متضمن آسایش حیات ملی ماست آغاز میگردد .در خالل ان مدت چهار سال دوره دوازدهم
تمنینیه که آخرین ماهای آن سپری میگردد ،در حیات سیاسی و اجتماعی ما یک سلسله تجارب ارزنده اندوخته شد تولع
دارم در پرتو آن چنانکه محل آرزومندی لاطبه ملت و فرزندان منور این خاک و تمنیات والعی مردم ماست یک
فضای سلیم برای انتخابات دوره سیزدهمین شوری که وظیفه خطیری را بعهده دارد فراهم گردد .شوری افغانستان که
باید پیوسته متوجه تمثیل والعی و صادلانه از نیات ملت باشد بموجب لانون اساسی مظهر اراده مردم بوده و در حیات
سیاسی مملکت سهم بارزی میگیرد که باید هر فرد  ،با درک ممتضیات عصر و زمان و احساس خویش دلیك مسئولیت
ملی در مولع انتخابات در حدود لانون از حموق سیاسی خویش استفاده و ادای وجیبه نمایند .این وجایب ولتی بدرستی
انجام شده میتواند که ممدمتر از همه مصالح علیا افغانستان در نظر گرفته شود .اینکه اجرای انتخابات دوره سیزدهمین
شوری که تهداب آن به پیروی از تعالیم جاوید اسالم بدست بانی نهضت جدید افغانستان اعلیحضرت دمحم نادر شاه شهید
گذاشته شده به تاسی از توضیح ماده سی و یکم لانون انتخابات شوری به ملت عزیزم اعالم میشود.

اول :انتخابات اعضای مشرانو جرگه در شهر کابل – لندهار و هرات که در آن تعداد هیئت های نظارت انتخابات
بموجب ماده پانزدهم لانون انتخابات شوری مساوی با تعداد مراکز رای گیری است و از آنرو مدت دوام انتخابات از
پنج روز تجاوز نمیکند به روز دوازدهم ماه سنبله  ۸۴۳۱ه  -ش آغاز خواهد گردید.
در بمیه انحای کشور انتخابات اعضای مشرانو جرگه بتاریخ چهارم ماه سنبله ۸۴۳۱ه ش آغاز خواهد یافت.
دوم :انتخابات اعضای ولسی جرگه در همه نواحی کشور بتاریخ نزدهم ماه سنبله ۸۴۳۱ه.ش آغاز خواهد شد.
سوم :هیئت مرکزی نظارت انتخابات سر از تاریخ دوم ثور  ۸۴۳۱هـ ش به وظیفه خود مطابك به احکام لانون
انتخابات شوری آغاز مینماید.

چهارم :جدول انتخاب کنندگان هر دو جرگه شوری بتاریخ سوم جوزای  ۸۴۳۱هـ ،ش مطابك احکام لانون نشر خواهد
شد .امیدوارم اشتراک هموطنان عزیز ما در اجرای این وظیفه بزرگ ملی مظهر بارز نضج سیاسی و آن عالله مثبتی
باشد که مردم ما به استفاده از حموق سیاسی خود با رعایت امن و نظم دولت دارند .از خداوند متعال برای کشور
عزیز خود ترلی و تعالی مسئلت مینمایم تا توفیك ایزدی شامل حال دولت و افراد کشور عزیز باشد.
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