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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٨/٠٢/٢٠٠٩                         جرمن آنالين افغان 
  
  

ناراضيان   وهمه مخالفين ودرئيس جمهور آشور طي يك فرمان خواست تا انتخابات مطابق قانون اساسي برگزار گرد
  .درين پروسه ملي اشتراك بورزند

  

  .ميگرددتقديم اينك متن مكمل فرمان 
  

سی جرگه، فرمان حامد کرزی، رئيس جمهوری اسالمی افغانستان، درباره برگزاری انتخابات رياست جمهوری، ول
  .شورا های واليتی و ولسوالی وشاروالی ها

  
 قانون اساسی افغانستان، مبنی بررعايت وصيانت قانون اساسی ومراقبت ازاجرای ٦٤ و٦٣ به تاسی ازاحکام مواد -

  .آن بحيث مهمترين وثيقه ملی 
  .بر اراده مردم  برای حفظ ثبات ومشروعيت نظام، نهادينه شدن دموکراسی وتقويت نهاد های ملی، متکی -
 بخاطر تحکيم وفاق و وحدت ملی وحفاظت ازدستاوردهای مهم افغانستان درطول هفت سال گذشته درحيات ملی -

  .وبين المللی
  . ولسی جرگه درباره برگزاری انتخابات رياست جمهوری١٤/١١/١٣٨٧ مورخ ٣ براساس مصوبه شماره -
جهادی، علما، حقوقدانان ومقامات دولتی وبا درک داليل  برمبنای مشوره های متعدد با شخصيتهای سياسی و-

  :ومشکالتی که کميسيون مستقل انتخابات با آن مواجه ميباشد، مراتب آتی را منظور می دارم
  

  : ماده اول
کميسيون مستقل انتخابات،انتخابات رياست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای واليتی و ولسوالی وشاروالی ها را 

 قانون اساسی افغانستان، برگزار وشرايط الزم را مطابق به احکام ١٤١ و١٤٠،١٣٨،٨٣،٦١،٣٣واد درمطابقت با م
  .قانون برای مشارکت مردم دريک رای دهی  شفاف، عادالنه، آزاد، عمومی ، سری ومستقيم فراهم نمايد

  
  :ماده دوم

قوای سه گانه دولت افغانستان به شمول وزارتهای امور داخله ، دفاع ملی، رياست  عمومی امنيت ملی و ساير 
ادارات دولتی مکلف هستند، با استفاده از همه امکانات وتوانايی خود برای تامين امنيت ورفع مشکالتی که کميسيون 

  .لی خود را انجام دهند مستقل انتخابات با آن مواجه می باشد، وجايب  قانونی و م
  

  :ماده سوم
تمام اقشار و اصناف مردم افغانستان، اعم از زن و مرد به شمول علما، روحانيون، روشنفکران ، استادان، متنفذين 
ملی و قومی، احزاب سياسی ، سازمانهای اجتماعی ومدنی ، رسانه ها وساير نهاد ها، مسووليت دينی و ملی دارند که 

الم، عادالنه و سرتاسری انتخابات منافع و مصالح عليای کشور، استقالل، و حدت و حاکميت ملی برای برگزاری س
را برهر نوع منافع  شخصی ، گروهی، قومی، لسانی و سمتی، ترجيح داده و در همکاری با کميسيون مستقل  

هی وهوشياری از هرنوع تفرقه انتخابات و ادارات مسوول دولتی، در برگزاری انتخابات مشارکت فعال داشته وبا آگا
واختالف و توطئه ها و مداخالت مرئي و نامرئی دشمنان اين سرزمين جلو گيری نمايند و باآرای سرنوشت ساز 

  .خود، آينده روشن و درخشان و با عزت را برای وطن عزيز و سربلند خود رقم زنند
  

  :ماده چهارم
 و انتخاب کردن و انتخاب شدن  از نظر شريعت اسالم و قوانين از آنجائيکه انتخابات تعيين  کننده سرنوشت کشور

  .نافذ حق اساسی تمام اتباع افغانستان است
بناءً  از همه ناراضيان و مخالفين دولت متوقع هستم تا بحيث انتخاب کننده و انتخاب شونده در اين پروسه بزرگ ملی 

ً  در مناطق ناامن کشور سهم گرفته برای برگزاری  لين انتخابات انتخابات و مشارکت مردم با مسوومخصوصا
  .همکاری نمايند

 پايان
 


