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Szanowny Panie Prezydencie !
Z okazji objęcia przez Pana najwyższego urzędu Rzeczypospolitej
Polskiej na Uchodźstwie składamy Panu nasze gratulacje i życzymy powiększenia cennego dorobku kadencji Prezydenta Edwarda Raczyńskiego,
dorobku, który jest i Pana zasługą jako dotychczasowego Premiera
Rządu RP. Minione siedem lat przyniosło ogromne podniesienie autorytetu władz uchodźczych i znaczny postęp w konsolidacji wokół Prezydenta i Rządu całej emigracji polskiej. Życzymy Panu, Panie Prezydencie, aby w rozpoczętej kadencji nie tylko zjednoczyły się przy
Pana osobie pozostałe niepodległościowe stronnictwa emigracji wojennej, ale i w większym niż dotąd stopniu nowa emigracia pogrudniowa.
Nawiązanie dobrych stosunków z emigracją niepodległościową innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, inspirowanie wspólnych akcji w interesie krajów tego regionu /szczególnie zorganizowanie obchodów 40-lecia dyktatu jałtańskiego i 44 rocznicy Deklaracji Czechosłowacko-Polskiej o Konfederacji/ uważamy za bardzo ważne osiągnięcie Rządu RP. Podkreśleniem skupienia się narodów naszej części
Europy wokół programu walki o wspólne wyzwolenie spod dominacji sowieckiej była obecność na uroczystości zaprzysiężenia Pana Prezydenta w dniu 8 kwietnia 1986 r. licznych delegacji: czechosłowackiej, ukraińskiej, litewskiej, łotewskiej, estońskiej, rumuńskiej,
węgierskiej i jugosłowiańskiej. Jesteśmy pewni, że na stanowisku
Prezydenta RP utrzyma Pan tę wartościową politykę współpracy narodów naszego regionu, której dotąd był Pan wykonawcą.
Podporządkowanie Sowietom, które stało się losem Polski i Europy Środkowej przed 40-tu laty, obecnie zagraża nieugiętemu narodowi afgańskiemu. Imperializm sowiecki, krocząc po szlaku wytyczonym
przez carską Rosję, nieustannie dąży do opanowania kolejnych wolnych narodów. Dlatego uważamy, że najwłaściwsze byłoby nawiązanie
bliskich kontaktów z przedstawicielami afgańskiego ruchu oporu w
celu politycznego i materialnego wsparcia walki Afgańczyków. W tym
celu wskazane wydaje się nam powołanie pod auspicjami Rządu RP na
Uchodźstwie "Funduszu Pomocy Wolnym Afgańczykom". Niechaj Polonia
i emigracja polska w Wolnym Świecie przyczyni się w ten sposób do
powstrzymania sowieckiego imperializmu.
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