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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة السادسة واخلمسون الدورة السادسة واخلمسون 

البندان ٢٠ (و) و ٥٤ من جدول األعمال املؤقت* 
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة الغوثيـة الـيت 
تقدمها األمم املتحــدة يف حاالت الكوارث، مبا يف ذلـك 
املسـاعدة االقتصاديـة اخلاصـة: تقـدمي املســـاعدة الدوليــة 
الطارئة إىل أفغانستان من أجل إحالل السلم واألوضاع 

الطبيعية يف أفغانستان املنكوبة باحلرب وتعمريها 
احلالة يف أفغانستان وآثارها على السلم واألمن الدوليني 

  
رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ١٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١ موجـهتان إىل األمـني العــام 

ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم ألفغانستان لدى األمم املتحدة   
بناء على تعليمات من حكوميت، أتشرف بأن أحيـل نـص رسـالة مؤرخـة ١٣ أيلـول/ 
سـبتمرب ٢٠٠١ مـن برهـان الديـن ربـاين، رئيـس دولـة أفغانسـتان اإلسـالمية تتعلــق باحلالــة يف 

أفغانستان (انظر املرفق). 
أكون ممتنا إذا ما عملتم على تعميم نص هذه الرسالة، ومرفقها بوصفـهما وثيقـة مـن 
وثائق اجلمعية العامة، يف إطار البندين ٢٠ (و) و ٥٤ من جدول األعمال املؤقت ومـن وثـائق 

جملس األمن. 
(توقيع) الدكتور ع. ج. روان فرهادي 
السفري 
املمثل الدائم 
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مرفـق الرسـالتني املتطـابقتني املؤرختـني ١٤ أيلـــول/سـبتمرب ٢٠٠١ واملوجـــهتني 
إىل األمـني العــــــام ورئيـس جملـس األمـن، مـن املمثـــل الدائــم ألفغانســتان لــدى 

  األمم املتحدة 
لقد جاءت أعمال اإلرهاب الرببرية اليت وجهت ضـد األرواح الربيئـة واملمتلكـات يف 
نيويــورك، وواشــنطن العاصمــة وبنســــلفانيا يـــوم ١١ أيلـــول/ســـبتمرب يف أعقـــاب القصـــف 
االنتحاري الذي تعرض له أمحد شـاه مسـعود نـائب رئيـس اجلمهوريـة وزيـر الدفـاع يف دولـة 
أفغانستان اإلسالمية على يد اثنني من اإلرهابيني العرب يوم األحد املـاضي ٩ أيلـول/سـبتمرب، 

فربهنت متاما على أن اإلرهاب يشكل ديدا للسلم واألمن الدوليني وللتحرر واحلرية. 
ومن األمهية مبكان أن أشري إىل أنه على مدى سـنوات، ظـل املسـؤولون يف حكومـيت، 
وظللت أنا شخصيا، نبذل كل جهد ممكن، سواء خـالل اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة أو يف 
الدورات االستثنائية، فضال عـن االجتماعـات الثنائيـة، مـن أجـل حتذيـر العـامل مـن التـهديدات 
اليت تشكلها األنشطة اإلرهابية من جانب حمور باكستان – طالبان – بن الدن يف األجزاء الـيت 

حتتلها طالبان من أفغانستان. 
وفيما ظل مسؤولو الدولة مصرين طيلة هذه السـنوات علـى كشـف الـرباهني املاديـة، 
فإم مل يتركوا سبيال إال وطرقوه لكي يصوروا بدقة اآلثار العاملية والبعيدة املـدى الـيت تـترتب 
علـى أنشـطة شـبكات اإلرهـاب الواسـعة النطـاق، الـــيت أنشــأا دوائــر املخــابرات العســكرية 
الباكســتانية املعروفــة باســم ISI، بتنســيق وتعــاون كــاملني مــع املنظمــات الدينيــــة املتطرفـــة 

الباكستانية وشبكة القاعدة التابعة ألسامة بن الدن. 
ويف اآلونة األخرية، وجه مسعود نائب الرئيس نداء عـاجال إىل اتمـع الـدويل بشـأن 
احلاجة املاسة للتصدي لإلرهاب ومكافحته خالل زيارته ألوروبا يف شهر نيسان/أبريــل. ومـع 
ذلك، فهل كان من الضروري، برغم اجلـهود الـيت بذلـت بغـري هـوادة مـن أجـل التعبـري مـرارا 
وتكرارا أمام اتمع الـدويل عـن هـذه التـهديدات اجلسـيمة اخلطـر، وفضـال عـن جنايـة هـؤالء 
اإلرهابيني على األمة األفغانية، يتعني على أمة أخرى أن تقع فريسة ملا أقدموا عليه من أعمـال 

وحشية؟ 
إن وجود هذه اجلماعات، اليت احتلـت أجـزاء مـن أفغانسـتان، ومـا زالـت منشـغلة يف 
تنفيذ برناجمها العقائدي والسياسي غري اإلنساين يف أفغانستان ويف املنطقة، قـد أدى إىل معانـاة 
وعذابات على نطاق واسع من جراء سياسات وممارسـات مـن قبيـل التطـهري العرقـي والديـين، 
والفصـل العنصـري بـني اجلنسـني، واالعتقـاالت التعســـفية والقتــل خــارج النطــاق القضــائي، 
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واالستهانة بسبل معيشة البشر وتدمري األعمــال الفنيـة والتراثيـة الثقافيـة والتارخييـة، فضـال عـن 
ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب. 

وينبغي يل أن أؤكد أن أبناء شـعب أفغانسـتان ليسـوا ضحايـا اإلرهـاب فحسـب، بـل 
إم رهائن له أيضا. 

إنـين أعتقـد اعتقـادا جازمـا أن قـد حـان الوقـت لكـي ينظـــر اتمــع الــدويل يف مجيــع 
جوانب ظاهرة اإلرهاب الشريرة يف األجـزاء الـيت حتتلـها طالبـان مـن أفغانسـتان، الـيت حولتـها 
املخابرات العسكرية الباكستانية ISI إىل حمور لألنشطة اإلرهابية، وأن ميـاَرس الضغـط الفعـال 
والشـجاع علـى باكسـتان، بوصفـها الظـهري الرئيسـي لطالبـان، لكـي توقـف فـــورا عدواــا يف 
ـــة الســتخدام  أفغانسـتان، وتسـحب علـى الفـور أفرادهـا املسـلحني مـن أفغانسـتان، وتضـع اي
األرض األفغانية من أجل ارتكاب األعمال الشـنيعة والتخريبيـة ضـد الـدول األخـرى. ويتعـني 
على باكستان أيضا أن تغلق مجيع معسـكرات تدريـب اإلرهـابيني، ومراكـز التلقـني العقـائدي 
داخـل باكسـتان، وهـي املـدارس الدينيـة حبيـث ينتـهي تلقـني التعصـب األعمـى والبغضـاء ضــد 
اإلنسانية مما يتعارض مع رسالة اإلسالم احلقة اليت تطالب بالتعايش السلمي مـع سـائر األديـان 

والشعوب يف العامل. 
وتؤمـن دولـة أفغانسـتان اإلسـالمية إميانـا عميقـا أن قـد آن األوان أكـثر مـن أي وقــت 
مضى لطرد آالف من العرب الذين جاءوا إىل أفغانستان من بلدان شـىت ليصبحـوا ضـالعني يف 

األنشطة اإلرهابية. 
ـــود دولــة أفغانســتان اإلســالمية أن  ويف ضـوء املـادة ٣٥ مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، ت
تسترعي اهتمام جملـس األمـن إىل احلالـة الدقيقـة واخلطـرية السـائدة يف أفغانسـتان ويف املنطقـة. 
وحنـن نقـترح بكـل إخـالص عقـد اجتمـاع اسـتثنائي لـس األمـن لكـي يتنـاول مسـألة وجــود 
األفـراد العسـكريني واملسـلحني األجـانب يف أفغانسـتان، ومـدى مـا يشــكله ذلــك مــن ديــد 
للسالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدويل. وحيتاج األمر إىل إصدار قرار يطلـب حتديـدا 
من باكستان سحب رعاياها املسلحني واجلماعات الدينية املتطرفة اليت ترعاها من أفغانسـتان. 
وينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يسـاعد أفغانسـتان علـى إنشـاء حكومـة نيابيـة كاملـة تقـوم علـــى 

أساس متعدد األعراق ومتسع القاعدة مما يضمن حق الشعب األفغاين يف تقرير املصري. 
برهان الدين رباين 
رئيس 
دولة أفغانستان اإلسالمية 

 


