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اعالم پادشاهی راجع به انتخابات شوری
مورخ بیست و دوم ماه ثور  ۴۴۱۱هـ  -ش
ملت عزیزم!
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خداوند بزرگ را سپاسگذارم بکشور ما توفیق می بخشد مقدمات نخستین انتخابات عمومی را در سایۀ قانون اساسی جدید و
بر وفق نظامی که بر آن بنا یافته فراهم می نماید

موسسه بزرگ شوری که تهداب آن به پیروی از تعالیم جاوید اسالم بدست بانی نهضت جدید افغانستان اعلیحضرت
محمدنادرشاه شهید گذاشته شده مظهر اراده مردم ما میباشد.

این حقیقت وجیبه ملی هر فرد را که در برابر این رکن دولت دارد خیلی بارز و پر اهمییت می سازد و احساس دقیق
مسئولیت ملی را در موقع انتخابات فریضۀ همه میگرداند.

اینک به موجب حکم ماده سی و یکم قانون انتخابات شوری مراتب ذیل به ملت عزیزم اعالم می شود:

اول -انتخابات اعضای مشرانو جرگه در شهرهای کابل ،قندهار و هرات که در آن تعداد هیئت های نظارت انتخابات
بموجب مادۀ پانزدهم قانون انتخابات شوری مساوی با تعداد مراکز رأی گیری است و از آن رو مدت دوام انتخابات از پنج
روز تجاوز نمیکند بروز دوازدهم ماه سنبله  ۴۴۱۱هـ ش آغاز خواهد گردید .در بقیه انحای دولت انتخابات اعضای
مشرانو جرگه بتاریخ چهارم ماه سنبله  ۴۴۱۱هـ ش آغاز خواهد یافت.
دوم -انتخابات اعضای ولسی جرگه در همه انحای دولت بتاریخ نزدهم ماه سنبله  ۴۴۱۱هـ ش آغاز خواهد شد.
سوم -هیئت مرکزی نظارت انتخابات سر از تاریخ بیست و پنجم ماه ثور سال جاری به وظیفه خود مطابق به احکام قانون
انتخابات شوری آغاز می نماید.
چارم -جدول انتخاب کنندگان هر دو جرگه شوری بتاریخ نزدهم ماه جوزا سال  ۴۴۱۱مطابق به احکام قانون نشر خواهد
گردید.

امیدوارم اشتراک هموطنان عزیز ما در اجرای این وظیفۀ بزرگ ملی مظهر بارز نضج سیاسی و آن عالقۀ مثبتی باشد که
مردم ما به استفاده از حقوق سیاسی خود با رعایت امن و نظم دولت دارند.
از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنم درین مرحله مهم تاریخ ملی ما توفیق ایزدی شان شامل حال دولت و افراد کشور
عزیز باشد.
محمد ظاهرشاه
پادشاه افغانستان
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