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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ليت اماليی و انشايی نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، سئوم: نوت 

  م٢٠/٠٥/٢٠٠٩                         ايمل خان فيضی
  
  

              

 فرمان حامد کرزی رئيس جمهوری اسالمی افغانستان درمورد

  )٢٠٠٩(١٣٨٨ عدم مداخله درامورانتخابات سال 
  

ازآنجائيکه مطابق احکام قانون اساسی وقانون انتخابات، اتباع واجد شرایط قانون، اعم از زن ومرد حق دارند 

  .بات با رای آزاد، سری ومسقتيم به حيث رای دهنده یا کاندید شرکت نماینددرانتخا

بناًء غرض تامين مصئونيت وتحقق هرچه بيشتراین مامول وفراهم نمودن انتخابات آزاد، منصفانَه، شفاف وجلوگيری 

، مراتب ذیل ١٣٨٨ازمداخله مسوولين ادارات دولتی درجریان انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای والیتی درسال 

  .را منظورمی نمایم

  : ماده اول

مسوولين ادارات دولتی اعم از وزراء، روسای عمومی مستقل، معينان، قضات، حارنواالن وروسای ادارات دولتی، 

واليان، معاونان آنها وتمام منسوبين وزارتهای دفاع ملی، امورداخله و ریاست عمومی امنيت ملی، مکلف اند 

  .نتخابات نکات ذیل را مراعات نماینددرجریان برگزاری ا

  . عدم مداخله درجریان انتخابات به استثنای مواردیکه قانون آن را پيشبينی نموده باشد-١

 خود داری ازاعمال نفوذ بر رای دهنده گان به مقصد اظهار یا افشای رای آنها یا وادارساختن ایشان به رای دادن -٢
ملی که موجب اخالل آزادی، سری بودن ومستقيم بودن آرای رای دهنده گان به کاندید معين یا ارتکاب هرنوع ع

  .گردد
عدم مداخله در جلسات، آماده گی جلسات، گرد همآئی ها و راهپيمائی های مسالمت آميز در جریان  -٣

  .کمپاین انتخاباتی
 .خود داری از سوء استفاده  امکانات دولتی به نفع  یا عليه یک کاندید -٤
 .خود داری از جمع آوری یا تغيير چهره، پوستر ها و سایر موارد و وسایل تبليغاتی کاندیدان -٥
 تامين امنيت کاندیدان و رای دهنده گان -٦
 .جلو گيری از عزل و نصب افراد  در پست های دولتی به مقاصد مبارزات انتخاباتی -٧

  :ماده دوم
  .ن مورد تعقيب عدلی قرارداده ميشوددر صورت تخلف از مواد مندرج این حکم، مرتکب طبق قانو

  : ماده سوم
از دفتر نماینده گی ملل متحد،نها د های تحت پوشش آن و جامعه بين المللی تقاضا ميگردد تا از مداخله که بيطرفی 

  .شانرا خدشه دار نماید، قبل از انتخابات و در جریان انتخابات اجتناب ورزند
  :ماده چهارم

  .يح نافذ و ارگانهای ذیربط از تطبيق آن مسووليت دارنداین فرمان از تاریخ توش
  

 
 پایان

 
 


