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 خواسته های مشروع مردم فاریاب
 

 
 جنرال عبدالملک  

 

دوستان گرامی بخصوص قوم اوزبیگ و ترکمن افغانستان را سالم و درود میفرستم، امیدوارم صحت و سالمت در 
 . کنار خانواده های تان باشید

 

 : هموطن عزیزم
در شبکه خبر گذاری پژواک و چند شبکه دیگر از مقرری من به عنوان والی والیت فاریاب ذکر شده، که میخواهم 

 . در این مورد به شما وضاحت بدهم
یکه آبا و اجداد من در آنجا تولد شده است و برای آرامی و آبادی کشورم بخصوص ئفاریاب زاد گاه من است جا
میکنم و همچنان به این مبارزه ادامه میدهیم تا که مردم فاریاب صاحب  تالش و مبارزه زادگاهم فاریاب تا زنده هستم

 . علم و دانش گردیده استقاللیت فکری و آرامی خود را در کنار مردم همه والیات کشور داشته باشند
نع آن شود چون برای رفتن و مصدر خدمت قرار گرفتن و همچنان زنده گی ام در فاریاب هیچ قلدوری نمیتواند ما

 مهاجر زاده نمیتواند این من یک اوزبیک فاریابی هستم آنجا سرزمین نیاکانم بوده و آنگونه خواهد ماند هیچ بیگانهٔ 
 .اصل را تغییر بدهد

اهم و نخو یک موضوع را روشن بسازم که از ضعف فاریاب عزیزم هیچوقت به نفع خانواده خود استفاده سو نکردم
والی فاریاب نمیشوم بلکه بهترین تحصیلکرده و دانشمندان فاریابی را به دولت مرکزی معرفی کرد برای همین من 

 . می نمایم تا مصدر خدمت به مردم فاریاب باشد
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 : عزیز فاریابی قوم اوزبیک و ترکمن هموطنان
جدیده را از فکر میکنم و میخواهم همه این قوم رن من در راس حزب آزادی افغانستان فراتر از والیت، وزارت

اسارت جاهالن خون آشام نجات یافته و مسیر زنده گی خود را دور از تشنج و نفاق رقم زده برای آینده خود، فرزندان 
 . فکر کنند و این قوم از مهر بدنامی ملیشه و گلم جم نجات یابند خود و آبادی سرزمین اش

 

 : قوم بزرگ اوزبیک
جهانگشایی یکجا دارید و قبل از ظهور این رهزن های اجنبی زاده هیچ  شما افتخارات تاریخی در علم و فرهنگ با

 . قدرتی نتوانسته بود هویت و افتخارات شما را نادیده بگیرد و امروز هم نمیتواند
توجه نموده با همدیگر یکصدا  مغرضانه شخص سیاستهای هوشیارانه در قبال فاریابیان عزیز قوم بزرگ اوزبیگ

 .تا مورد سو استفاده قرار نگیرید زمین متحد باشید ثیت پر افتخار این سربرای حفظ آبرو و حی
 

 !فاریابیان عزیزم
من نیز  آمیز حق مسلم شما است و این اساس پایه های دموکراسی در یک کشور را نشان میدهد تظاهرات مسلمت

را ترجیح بدهیم و برای  حمایت میکنم اما بیاید برای اهداف شخصی و فامیلی رشید دوستم نه گفته اهداف ملی
همزیستی و ثبات کشور تالش بکنیم تا همه فرزندان اوزبیک، ترکمن جایگاه عزت و سربلندی خودرا در کنار پشتون، 
تاجیک، هزاره وغیره اقوام ساکن افغانستان مساویانه در حکومت محلی و مرکزی سهم خود را با علم و دانش خود 

 .یندبدست آورده در آرامی زنده گی نما
از  در چوکات قانون حمایت نموده سایر والیات کشور از خواسته های مشروع مردم فاریاب، مردم من به کابل آمده

حل  جناب رئیس صاحب جمهور و جناب معاون صاحب اول خواسته ام تا در چوکات قانون مشکالت ایجاد شده را
 آن مربوط شخص و یا فامیل مشخص نباشد و سودنمایند. تا مردم فاریاب ابزار هدف شوم افراد و اشخاص نشود 

 
 با احترام
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