
 م.2011سپتمبر 11                                                                                          کانادا.           انجنیر فضل احمد افغان.

اگر پیشنهاد من قبول میشد.                                            

سپتمبر واقع نمیشد.11 ۀحادث                                           

 قبل از اینکه آغاز سخن از مطلب عنوان فوق کنم بایید بیه عیرض هموطنیان عزییز

 م از احتمییال1986برسانم کییه مین ایین مقیاله را کییه بییانگر پیشیبینی میین در سیال 

 استفاده طیاره توسط تروریستها به منظور اهداف شوم و غیر انسانی شان بییود در

 همان زمان طی نامۀ به سازمان ملل متحد, سازمان بین المللییی حمییل ونقییل هییوائی

 م2009و رهبران جهان هوشدار داده و بعدآ موضوع را مجددآ بتاریخ نهم سپتمبر 

 به نشر سپرده بودم و سپس عین مقاله را در اثر اخیرم بنام "فغان افغان" که بیانگر یک سلسیله واقعیتهیا و افشیائی دسیائس قیدرتهای

 توسعگر است نیز جهت معلومات هموطنان گرانقدر منعکس نمییودم تیا بداننیید کییه دسییا ئسییی چییون یییازده سیپتمبر تصییادفی نیسییت بلکییه

 درعقب دستان کثیفی اند که بسیار فعالنه کار میکنند و پیشیینهادات خیرخواهییانه میین و یییا هییر شخصییی کییه باشیید بییرای رسیییدن اهییداف

شومشان اهمیت ندارد.

 سپتمبر مراسم سوگواری در جهان برپا میشییود و در مییدت یییازده سییا ل اخیییر نییه11هموطنان گرامی: در این فرصتکه باردیگر در روز 

 تنها شرایط ناگوار و دردناک درمادروطن عزیزما تغییر نکیرده و کمیافی السیابق ملیت مظلیوم و بییدفاع افغییان در حملت وهشییانه غیییر

 بشری قوائی هوائی خارجی و حملت غیر انسانی و غیر اسلمی تروریستی و انتحاری و یا ماینگذاریهای نوکرانشییان تحییت چطییری بییه

 عدۀ زیییادی از اعضییاۀدشمنان خاک مقدس ما برای گرفتن ماهی, آب را بیشتر گل آلود واصطلح مقاومت مسلح بخاک و خون میغلطند  

 قوائی سه گانه را که گماشتگان شان میباشند  بین خود و یا با یگدیگر دستباگریبان نموده و سرو صدای طبل های  دائیر شدن کانفرنس

 عنعنییوی" و کییانفرانس بیین دوم رالییویه جرگییه منطقوی ترکیه, لویه جرگه غیر قانونی جناب آقای رئیس صاحب جمهور بییه اصییطلح "

برای  قبولندن ساختمان پنج پایگاۀ نظامی اضلع متحده امریکا در مناطق مختلف مادروطنما بلند نموده اند.

 م یعنی بیسیت و پنجسیال قبیل در ارتبیاط  دسیائس و توطیۀ1986میخواهم با استفاده از فرصت برای اثبات قولم آنچه را که من در سا ل 

 م ام را مکررآ در ذیل  به  توجۀ هییم2009 سپتمبر11های شوم د شمنان کشور عزیز ما  افغانستان پیشبینی کرده  بودم  با مقاله مؤرخ 

میهنان عزیزم رسانیده و قضاوت را به هموطنان عزیز بگذارم.

م).2009 سپتمبر 11 (

 م است و در جهان اینروز را بخاطر بخاک وخون کشییاندن2001سپتمیر 11 امروزکه مصاد ف به دهم سالگرد حادثه المناک و درد ناک 

  نییاگوار را بییدونۀبیش از سه هزارانسانهای مظلوم و بیگناه در نیویارک و پنتا گون طی مراسم خاص تقبیح و نکوهش میکننیید و حادثیی

 اثبات ارتباط  به تروریستها و طالبان دادند و آقای جورج د بلیو بش رئیییس جمهیور وقیت امریکیا بییا دارو دسیته توسیعه طلییب او بیرای

 یییک سپتمبر را11ۀلیت فاجعؤ منطق و اثبات مس ,اهداف خاص جیوپولیتیک و جیوایکونامیک خود درافغانستان و منطقه بدون استدلل

 بریتانیییا و خریییدن چنیید جانبه برطالبان در افغانستان وارد و تحت نام دفاع از خود و مبارزه  علیه تروریزم بین المللی را با تبانی دولییت

  وطنفروش جاه طلب شورای نظار درمقابل چند ملیون دالییر امریکییائی بییرای رسیییدن اهییداف شومشییان توسییط  قییوایۀ خود  خواۀعضو

  افغییان را بییههنظامی خود عمل افغانستان را اشغال و بعد از راندن طالبان تحت نام دهشت افگنان و تروریسییتها ملییت مظلییوم و سییتمدید

 خاک و خون کشانیدند یعنی درطول هشت سال گذشته توسط  بمبارد مانهای غیر مسئولنه و بی بندوبار خییود و متحییدینش اکییثر منییاطق



 افغانستان را بخاک هموار و مسکونین بیدفاع کشور خاصتآ مناطق جنوبی و جنوب شرقی را یا زیر انبارهای خاک دفیین و یییا بییا  رانییدن

 میکیند و گاه گاهی از این سرنا و یا آن سرنا صییدا میکشییند کییه شان درمناطق دیگر آواره و با فقر و بیچارگی دست با گریبان ساختند و

 خییود علیییه دهشییت عساکرشان سی الی چهل سال دیگر برای ایجاد صلح و دیموکراسی در افغانستان و منطقه خواهند بود و به مبییارزه 

 حییال سیوالو ایجییاد دیموکراسیی دوام میدهنیید.                                                                                           تروریستها,افگنان

 دراینجاه است که قدرتمندان امریکا و بریتانیا از چه و از کجاه میدانند که تروریستها برای مدت سی الی چهل سال اعمال غیر انسییانی و

  عسیاکر خیود را در افغانسیتان بیرای میدتۀغیر اسلمی خود را در افغانستان و منطقه دوام میدهند که این دو قیدرت توسیعه طلیب اقامی

 طولنی لزم میبینند اگر فرضآ تروریستها در یکی دوسا ل آینده گلیم خود را از افغانستان و منطقه جمع کنند آیا امریکا و بریتانیییا کییه از

سی و چهل سال حرف میزنند افغانستان را ترک خواهند گفت.؟

 جواب من به سوال فوق نخیر است یعنی امریکا و بریتانیا هرگز برای مبارزه با تروریزم به افغانستا ن و منطقه نه آمده اند بلکه صرف

 و صرفآ برای منافع سیاسی و اقتصادی شان در افغانستان و منطقه آمده اند تا تحت چیتر نیام ترورییزم بیین المللیی از افغانسیتان بعید از

 ملت افغان بحیث تخت خیز در منطقییه اسییتفاده نماینیید اگییر واقعییآ امریکییا و بریتانیییا علقمنیید مبییارزه بییا تروریییزمبیشتر مضمحل نمودن 

 5 خط هوائی پان امریکن کییه بتاریییخ073 طیاره ربائی پرواز شماره ۀم من که بعد از حادث1986 سپتمبر8رخ ؤمیبودند طبق پیشنهاد م

  تحریییر و وسییتانی کراچی سقوط داده شد به لسان انگلیسی عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد از بامبیی هنییدئم در فضا1986سپتمبر

 هوائی ارسال داشته بودم و در آن اندیشییه خییود را در ی شورای امنیت ملل متحد وسازمان بین المللی حمل ونقلئبه نقلهای آن به اعضا

. عمل میکردندارتباط عواقب ناگوار اعمال تروریستی در زمین و فضا تحریر نموده بودم

  غیییرۀ برای اینکه هیچ سازمانی و یا دولتی از اییین پدیییدبلی من دسایس و پلنهای شوم توسعگر غربی را میدانستم روی همین ملحوظ 

  جدییید بیرای جهییان کشییائی  بنفییعۀبعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت و کمونیزم بحیث یک پدیییدتروریزم انسانی و غیر اسلمی 

 بحیث پولیس بین المللی بخود غصب نکنند این وظیفه مهم را که عبارت خود استفاده ننمایند و یا مبارزه در مقابل آنرا بشکل انحصاری

 م1987م سازمان ملل متحد  سال 1986 تروریستی بود از ملل متحد خواهش نموده بودم که در مجمع عمومی ۀ نمودن پدیدعاز قل و قم

 مبیارزه و  تروریستها در جهان اعلن و از همه دول عضوه خواهش شود که بیا تشیکیل اورگانهیای مشیخص درمقابیلعرا سال قل و قم

  سالنه ملل متحد راپور کار خود را ارائه بدارند امییا متآسییفانه قییدرتهایکهۀجلوگیری از فعالیتهای تروریستی  اقدام و همه ساله در جلس

 از قبل پلن استفاده از این پدیده شوم را بعد از شکست کمونیزم به نفع خود میدیدند نخواستند پیشنهاد من تطییبیق گییردد لهییذا صییرف بییا

 طفره رفتند که در نتیجه امروز  نه تنهییا میینمن از تطبیق اصل پیشنهاد  پاس نمودن آن به سازمان  بین المللی حمل ونقل هوائی اکتفا و

  شییوم تروریییزم بییه جهانیییان هوشییدار داده بییودم در درد وغییم مییادروطنمۀبحیث یک افغان که بیست وسه سال قبل از عواقب ناگوار پدید

 شییمنان پیچیییده استخوان و خون خود احساس میکنم که هموطنان عزیییزم چطییور دردسیییه هییای عوامفریبییانه د,میسوزم بلکه به گوشت

 شده اند و هر ماه بصدها خواهر و برادر هموطن بیدفاع ام ظالمانه بخاک و خییون کشییانده میشییوند وشیبها و روزهییا  فریییاد میکشییم امییا

  ریش سفیدان بیدفاع, بی خانه, بی نان, بییی لبییاس و معلییول را, پیچه سفیدان , بیوه زنان  , یتیمان فغان من و فغانگوش شنوا نیست که

بشنوند.    

  من از بعضی هموطنانم است که هنوز هم دسییایس دشییمنان را نمیداننیید و میگوینییدۀمن از دشمنان وطنم گله ندارم چه آنها دشمن اند گل

که افغانستان اشغال نیست و نظامیان خارجی  برای کمک ما آمده اند  و برای ما  آزادی و د یموکراسی را آورده اند و می آورند.

  من را تقدیر نمایند و برای من اشک بریزند آرزوی من اینسییت کییه خییود چییه میتواننییدۀمن از هموطنان عزیز خود نمیخواهم ارسال نام

 از نییام نییامی آن در بکنند تا مادروطن خود را از این مصیبت تحمیل شده نجات بدهند یعنی مادروطن که در آغوشش پییرورده شییده انیید و

  اسییتخوان و خییون , پوسییت ,جلل شده اند و هر روزه با دیدن صحنه های دلخراش در مادروطن عزیز بییه گوشییت  وهخارج  صاحب جا

  , گرسیینگی ,خود احساس میکنند که در مادروطنش دریائی خون در جریییان اسییت و امییروز  فرزنییدانش بنییابر دسییایس دشییمنان از فقییر



 لنه به آرزوی یک جرعیه آب وییک لقمیه نیان جانهیای شیرین خیود را میدهنیدؤ بی لباسی و بمباردمانهای غیر مس , بیخانگی ,مریضی

 بگویند که دشمن کییی اسییت بگیریند و اگر نمیگیریند لطفآ خود خواهی ها و شهرتطلبی ها را کنار بزنند حد اقل صدای حق را بلند کنند و

  بیرون رفت از فجایع تحمیل شده چه است؟.ۀو دوست کی است و را

  با احسییاس و وطندوسییت خییود را کییه چییون مین  در درد مییادروطن میسییوزند و بییا گفتییار و قلییم فریییاد ,در خاتمه  توجه هموطنان بادرد

 یمییی شییورایئی دائم من که عنوانی سرمنشی سازمان ملییل متحیید  تحریییر و  نقییل آنییرا بییه اعضییا1986سپتمبر8رخؤمیکشند به نامه م

 ییدؤامنیت همچنان سازمان بین المللی حمل و نقل هوائی ارسال داشته بودم با نامه اطمینانیه سازمان بین المللی حمل ونقل هیوائی کیه م

 طنان عزیز و گرانقدر تقدیم میدارم تا خود با مطالعه آن قضاوت بفرمایند که اگر پیشیینهاد میین تطییبیقمومکتوب من است جهت مطالعه ه

سپتمبر در نیویارک و تجاوز نظامی امریکا و بریتانیا به مادروطنما صورت میگرفت ویا خیر؟.11میشد آیا حادثه مرگبار 

جللتماب هاویرپریزدوکویلر.

سازمان ملل متحد. سرمنشی

 بمبی.هندوستان.13 مکتوب شماره 

م.                                            1986سپتمبر8 تاریخ

  اضلع متحده امریکا.1001میدان سازمان ملل متحد.نیویارک.نیویارک866

  نقلییه در جهیان امیروز شیمرده میشیود مگیر درۀاجازه بفرمائید احترامانه خاطر نشان سازم که طیاره سریع ترین و مصؤن ترین وسیل

  اخیر یک عده ئی  دست به طیاره ربائی زده اند که سبب شده تا زند گی بقیه انسانها  جییدآ بییه خطییر از بییین رفتیین و تلییف شییدنۀطی ده

 شییان راهایمواجه گردد.ما شاهد تلف شدن صدها نفر در گوشه و کنار مختلف جهان بوده ایم که به اثرعملیات خونبار طیییاره ربایییان جان

از دست داده اند. 

 ۀمن بحیث یک انسان خود را در غم و آلم آن خانواده های داغدار و مصیبت رسیده شریک میدانم که جانهای عزیزان شان را در حادثیی

 م در فضای کراچی از دست دادند و ییا شییدیدآ مجیروح شیدند.1986سپتمبر 5)خط هوایی پان امریکن بتاریخ 073مرگبار پرواز شماره (

 ثرات قلبی و عمیق خود را به این فامیلها ابراز میدارم. بهمین مناسبت من از جللتماب شما خواهشمندم تییا در جلسییه آینییده مجمییعأمن ت

  ریشیه کیین سیاختن هرگیونه عملییاتۀ جهییان شیمول علیییۀعمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضوه خواهش شود تا جهییت مبییارز

دهشت افگنی و یا تروریزم ( خاصتآ طیاره ربایی ) اقداماتی رویدست بگیرند.

 جهت نیل به چنین آرمان مقدس و هدف نیک همچنان از جللتماب شییما خواهشییمندم بییا صییدور یییک قطعنییامه از طریییق مجمییع عمییومی

 م را بحیث "قطع دهشت افگنی و تروریزم در جهان " اعلم بدارید و با صدور همچو یییک قطعنییامه بییرای1987سازمان ملل متحد سال 

 ثر برای ریشه کن سییاختن دهشییتؤیر سازمانهای جهانی زمینه میسر میگردد تا تجاویز قاطع و مئی سازمان ملل متحد و سائتمام اعضا

 افگنی و تروریزم اتخاذ و همه ساله راپور اجراآت خود را در جلسه عمومی سالنه تقدیم نمایند که البته این اقییدام کمییال مطلییوب خواهیید

بود.

  مرگبییار طیییاره ربییاییۀبرای من جای خوشوقتی است که با استفاده از این فرصت پیشنهادات شخصی خود را نیز جهت مبارزه با معضل

ی پیشکش نمایم.یسسۀ بین المللی حمل ونقل هواؤبه م

یشنهاد برای خنثی سازی پلنهای طیاره ربایی.

  طیاره گردد لزم بنظرۀ پایان دادن به عملیات طیاره ربایی بدون آنکه اسباب تلفات جانی یا آسیب بدنی به مسافرین حامل یا عمله وخدم

 ه گیردد. ایین آلیه ییا دسیتگاه بیه مجیرد فیرود آمیدن و توقیف کامیل طییاره توسیطبی عطالت آنی در داخل طیاره تعیۀمیرسد که یک دستگا

 ریموتکنترولر فورآ جریان دوران آکسیجن داخل طیاره را قطع نموده درعیوض گیاز خیواب آور پخیش میکنید. کیه البتیه اداره و کنیترول

 چنین آله یا دستگاه بطریق ریموت کنترول یعنی فاصله دور از برج مراقبییت میییدان هییوایی اجییرا میشییود. بیرای جلییوگیری از صید مییه و



  طیاره پیشنهاد میشود که چندۀخراب شدن بدن

  فییرار اضییطراری نیییز در بییدنه طیییارهۀدرواز

 هیا از بیرج مراقبیت و بیهنجاسازی شیود کیه ت

وسیله ریموت کنترول باز شده بتواند. 

                                     با احترام

                   انجنیر فضل احمد افغان.

کاپی.

جللتماب رونالد ریگن رئیس جمهور امریکا.

جللتماب میخائیل گرباچوف رئیس جمهور

 شوروی.

جللتماب مارگریت تاچر صدراعظم انگلستان.

 جللتمییاب هویاوینییگ منشییی عمییومی حییزب

کمونست مردم چین.

جللتماب میتران رئیس جمهور فرانسه.

جللتماب راجیف گاندی صدراعظم هندوستان.

لک.جللتماب موگابی رئیس نهضت عدم انس

 جللتمییاب پیییرزاده رئیییس کنفرانییس ممالییک

اسلمی.

 جللتماب رئیییس مؤسسییه بییین المللییی حمییل و

نقل هوائی.

جوابیه مؤسسه بین المللی حمل و نقل هوائی.                                                                               


