
 

 

 مه۱۱لمریز کال د وږي ۱۹۳۱د

 یم  نه کاندیدکې  ټاکنوي ریاست په راتلونکو د جمهور: حامدکرزی

کشم، تګاب او تشکان ولسوالیو  بدخشان والیت د یس حامدکرزي، نن غرمه دئر اسالمي جمهوریت جمهور افغانستان د د

 .له یو شمېر مشرانو، دیني عالمانو او مخورو سره وکتل

خلکو  بدخشان د کتنه کې چې نن غرمه په ارګ کې ترسره شوه، په داسې حال کې چې په ولسي جرګه کې د په دغه

کامل بیګ حسیني، مولوي عبدالواحد، والیتي شورا غړي  بدخشان والیت د داستازې نیلوفر ابراهیمي هم حاضره وه، 

 .توب خبرې وکړېنورو په استازی د ئیلمولوي محمد نصیر، مولوی عشرت او نصرت اهلل نا

 بدخشان د وغوښتل چې حکومت  دې د څخه خپلو ستونزو په مطرح کولو سره له هغه یس سره دئوینا والو له جمهورر

 .پاملرنه وکړي ،خلکو ترټولو ستره اړتیا ده بندونو او سړکونو جوړولو ته چې د دغه والیت د ښنا دیاوبو او بر

 کلنیک د دتګاب ولسوالۍ  دته  روغتون شل بستریزبیا پرانیستلو او  دطب پوهنځي  بدخشان والیت د دوی همدا راز د

 .کادرونو د په کار ګمارلو غوښتنه وکړه لوړیدو او د دغه والیت د

د مشرانو د ستونزو او غوښتنو له اوریدو وروسته، هغوی  حامدکرزي د بدخشان والیت د کشم، تګاب او تشکان ولسوالیو

حکومت په لومړیتوب کې قرار لري چې  بنسټیزو اقتصادي پروژو پلي کېدل د افغانستان دته ډاډ ورکړ چې په هېوادکې د 

انډولیزې رغونې له  د چې د ځینو سروی هم ترسره شوې ده، بندونو او سړک جوړونې پروژې په بدخشان کې به هم  د

 .مخې پلې او د دغه والیت خلکو ته به ګڼې آسانتیاوې رامنځته کړي

ي بیا پرانیستل یو مهم ګام وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې اړه به طب پوهنځ بدخشان والیت د د یسئهېواد جمهورر د

 .په اقدام الس پورې کړي

دغه انتخابات باید ضرور ترسره شي که : حامدکرزي د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل

 .نه نو د دولت مشروعیت له منځه ځي

او نه  یمد جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتوکې  نه کاندید  : )) ، ویې ویلده یو ځل بیا دغه موضوع  روښانه کړه

 ((.مکوي چې د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان نوماند کړااجازه ر راتههم اساسي قانون 

یووالي سره د خپلې خوښې کاندید او هغه چاته رایه ورکړي افغانستان خلک باید په اتفاق او د : ړهئیس زیاته کجمهور ر

 .ه شخص ويصله رحم او مسلمان، وطن دوست، مهربانه، عدالت تأمینوونکی چې

 


