سالم به هموطنان گرامی،
جای خیلی تاثراست که بی حرمتی در زمان بچه سقاء صورت نگرفت اما امروز در قرن  ۱۲که دیگرممالک جهان که بعد
از ما به ٱزادی رسیده اند خود را بکجاها رسانده اند در حالیکه ما بعقب بر میگردیم.
پارلمان ما در افغانستان بعوض ٱنکه مملکت را بصوب انکشاف و پیشرفت سوق دهد بر عکس بطرف عقب میکشاند واز
ٱنهم جای تاسف بیشتر اینست که ٱقای کرزی به دنبال 'برادران' خود به سوی طالبانیزم روان است.
وطنداران عزیز ,ٱقای کرزی در بهار سال  ۱۰۰۱در واشنگتن در محضر هزاران نفردر پاسخ به یکی از سوالهای یک
عضو اقلیت های وطن چنین ابراز نظر کرد " من کی هستم که برای شما بگویم که چه کار کنید همانطوری که من افغان
هستم شما هم افغان هستید .همان حق که من ودیگر افغانها دارند شما هم دارید .این ملک همه ما افغانها است" .
از کردار پارلمان امروزی ورئیس جمهور چنین استنباط میشود که ایشان متآسفانه ما اقلیت ها راافغان نمی شمارند .جناب
رئیس جمهورکه تا حال نتوانسته امنیت را برقرار کندوباعث مهاجرت اکثرمردم گردیده,احساس میکند که په رأی ما
ضرورت ندارد.
این یک حقیقت تاریخ است که ما اهل هنود و سیکها از باشندگان اصلی افغانستان قدیم ( ٱریانا ) بوده و در ٱینده هم به
موجودیت خویش بحیث افغان افتخار خواهیم داشت.
یک کرسی نمایندگی پارلمان را که اجداد ما ﴿ امیر امان اهلل خان وبابای ملت﴾ برای طبقهٕ مظلوم ,صادق ,کارگرووطن
پرست ما اختصاص داده بودند امروز دشمنان وطن ٱنرا از نزد ما غصب میکنند.
ما هیچ وقت تقاضاهای جاه طلبی وخواهشات غیر معقول را از دولت نداشته ایم  .ما هیچوقت در طول تاریخ وطن در امور
دیگران مداخله نکرده ایم وهمیشه در راه دفاع از وطن و خدمت به مردم شجاع افغانستان از هیچ نوع فداکاری دریغ
نورزیده ایم.
اهل هنود از جمله باشندگان اصلی اریانا زمین بودندوافغانستان از جمله کهن ترین مراکز هندویزم در جهان محسوب
میگردید .قسمت عمده ریگ ویدا ﴿کتاب مقدس هندویزم﴾ در افغنستان تکمیل گردیده که دریاهای هلمند وارغنداب منحیث
دریاهای مقدس در ٱن تذکر رفته.عبادتگاه «آسامائی» مشهور به زیارت جوی شیر دردامنهء کوهي به همین نام در دل
شهر کابل به چشم میخورد .نام "آسمایي" ریشه دارد در واژهء "آشا" یا ایزدبانوي "امید" .میگویند از چهار هزار سال
به اینسو ،چراغي بر فراز نیایشگاه آسمایي فروزان است.
در زمان سلطنت امیر امان اهلل خان,نرنجن داس ﴿پدررادو که خواندن مشهور" رادو را نسوزان" به او مسمی است﴾
منحیث وزیر مالیه ایفای وظیفه مینمود .اهل هنود دروظایف مهم مالی دولت سهم مبارز داشتند.در امورتجارت,رول
تاجرین اهل هنود وسیکهای افغانستان قابل یادٱوری است در طبابت  ,هنر,وظیفه مقدس دفاع از وطن وسائرامور اجتماعی
اهل هنود وسیکها دوشادوش برادران وخواهران هموطن خود از هیچگونه فداکاری و سهمگیری دریغ نورزیده اند ومانند
سائروطن پرستان حب وطن را در دل دارند.
ٱیا این بخودی خود کافی نیست که این قشر جامعه از خود نمایندگی درخانه نمایندگان داشته باشد.
آیا عدم نمایندگی ما در پارلمان دور از انصاف و بیعدالتی چیز دیگری بوده میتواند.
به امید افغانستان متحد,دموکراتیک وقوی.
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