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Минутом ћутања и читањем имена готово 3.000 погинулих, САД у суботу одају пошту
настрадалима у терористичким нападима у Њујорку и Вашингтону 11. септембра 2001.
године.

  

Председник САД Барак Обама присуствоваће комеморацији у седишту Секретаријата за
одбрану, недалеко од Вашингтона.

  

Припадници Ал каиде су 11. септембра 2001. године отели четири путничка авиона и са
два ударили у куле Светског трговинског центра у Њујорку.

  

Трећим авионом је нападнут Пентагон, а четврти се срушио у Шенксвилу у Пенсилванији,
пошто су се путници сукобили са отмичарима.

  

Обама апеловао на толеранцију 

  

Председник САД Барак Обама је поводом девете годишњице од напада на куле
Светског трговинског центра (СТЦ) у Њујорку, позвао је грађане на верску толеранцију и
рекао да је влада одлучна да ухвати организаторе напада, да су то терористи Ал каиде,
а не припадници муслиманске вере.

  

"Субота би требало да буде дан када ћемо не само да жалимо, него и да покажемо да
нисмо у рату против ислама. Ми смо у рату против терористичких организација које су
изобличиле ислам или лажно користиле слоган ислама за ангажовање у својим
деструктивним делима", рекао је Обама, обраћајући се јуче новинарима у Белој кући,
уочи обележавања годишњице напада у којима је 11. септембра 2001. погинуло скоро
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3.000 људи.

  

"Влада је одлучна да убије или ухвати организаторе напада 11. септембра, али
Американци морају запамтити да је то борба против терориста Ал каиде, а не много
ширег света људи муслиманске вере", рекао је Обама, у тренутку када се у јавности води
расправа о месту изградње џамије и муслиманског културног центра и када је оштра
реаговања изазвала најава спаљивања Курана.

  

Амерички председник је изјавио да су САД отерале Осаму бин Ладена "дубоко у
подземље", али да ће се Американци наредних година суочавати са терористичким
претњама других екстремиста, "спремних да умру да би убили друге људе", пренела је
агенција АП.

  

Хватање Бин Ладена, иако изузетно важно за националну безбедност државе, тешко да
ће решити све проблеме, рекао је Обама.

  

Током последњих девет година унутрашња безбедност је побољшана, али Обама
подсећа на покушај напада у авиону 25. децембра и аутомобил-бомбу на Тајмс скверу у
мају, додајући да ће "увек бити могућности за појединца или мању групу појединаца, ако
су спремни да умру, да убију друге људе".

  

Према извештају групе коју су предводии два бивша председавајућа комисији 9/11, а који
је објављен у петак, наведено је да је терористичка претња постала комплекснија у
односу на пре девет година, а да је Ал каида, са низом својих огранака у земљама као
што су Јемен и Сомалија, поставила ширу стратегију.
  Један од аутора извештаја Ли Хамилтон сматра да ће однос САД са исламским светом
бити један од главних изазова америчке спољне политике током наредних деценија, који
неће бити решен за годину, две или пет па чак ни 10 година.

  

(Блиц)
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