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داکترسیدعبدهللا کاظم

معروضۀ خدمت آقای بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا!
با تقدیم تبریکات صمیمانه به نسبت موفقیت چشمگیر شما و تیم کاری شما در احراز این مقام ارشد و
عالی امریکا و به آرزوی موفقیت مزید شما !
با آنکه مدت تقریبا ً چهل سال از اقامتم دراین کشور بزرگ میگذرد و عالقه زیاد به پیشرفت و رفاه
مردم شریف آن دارم ،بازهم وطن اصلی من افغانستان هیچگاه از نظرم دور نبوده و از مصیبت های
وارده بر مردم خود در آن دیار رنج میکشم؛ بخصوص که دراین چهار سال اخیر شاهد جنایات عدیده
بوسیلۀ دشمنان دموکراسی و آشوبگران و جانیان داخلی و خارجی در آن سرزمین بوده ام که چگونه
دولت افغانستان و مردم ان از طرف اداره موجود امریکا به رهبری آقای ترامپ و به دسایس متواتر
نماینده این اداره زلمی خلیلزاد زیر فشار های آشکار و پنهان قرار گرفته تا سر به اطاعت بی چون و
چرای اوامر غیر منصفانه آنها بگذارد و بنام صلح در واقع به خواست یک عده تروریست های معلوم
الحال به نام گروه طالبان تن دردهد .
خدا را شکر گذارم که اکنون چهار سال به پایان رسید ،چهار سالیکه یک نفر با بازی های ناعاقبت
اندیشانه خود و تیم هردم خیالش تمام جهان را با دردسرهای بزرگ مواجه کرده بود .با تأسف که دراین
مدت امریکا دوستان خود را در هر جا از دست داده و اعتماد مردم جهان به امریکا به حیث یک کشور
بزرگ خدشه دار گردیده و حاال در پایان ترین نقطه خود رسیده است.
به حیث یک افغان ـ امریکن باید به صراحت بگویم که سیاست های مزورانه این دوره با هر وسیله و
نیرنگ دولت افغانستان را چنان زیر فشار قرار داده و کوشیده تا تمام دست آوردهای مشترک دو دهه
اخیر را زیر لگدهای یک عده تروریست ها قرار دهد .این سیاست نه تنها دولت و مردم افغانستان را
دچار مصیبت کرده ،بلکه ضرر آن به خود امریکا نیز رسیده و امریکا را در ذهن مردم افغانستان به
مثابه یک قوه اشغالگر تبدیل کرده است .سیاست های که از طریق خلیلزاد در افغانستان زیر فشارهای
متعدد مورد اجراء قرار گرفته است ،نمونه واضح از تهدید و اجبار بوده که بر دولت افغانستان زیر نام
تالشها برای صلح تحمیل گردیده است.
مردم زجر کشیده افغانستان از جناب شما اقای بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا تقاضا دارند تا بر
آنچه که در بارۀ این کشور قبالً گفته اید ،تجدید نظر کنید و با درک واقعیت های جاری در راه صلح
دوامدار و ختم جنگ و خشونت در افغانستان باز نگری کرده و راهی را که تاکنون در پیش گرفته شده
و سعی گردیده تا مشتی از تروریستان را حاکم بر اوضاع کشور سازند و افغانستان را بار دیگر دچار
هیوالی جنگ داخلی گردانند ،به یک مسیر سالم و ایجاد یک فضای مساعد برای صلح مبدل نمائید .با
این امید مردم افغانستان روزشماری میکنند و از شما و اداره شما اظهار سپاس میدارند .آقای بایدن
کوشش کنید تا امریکا را بار دیگر قهرمان صلح در جهان معرفی و حیثیت مترلزل این کشور بزرگ
را به مثل سالهای قبل اعاده نمائید .به امید موفقیت های شما در این راستا! با تقدیم احترم
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