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Приказ књиге:  Матијас Брекерс, Кристијан К. Валтер 11.09 - Десет година касније –
рушење једне грађевине саздане од лажи,
“Лагуна”, Београд, 2012.

  

“До данас...ниједно независно тело, ниједан независни суд није, полазећи од наводних
или чињеничких доказа, у поступку заснованом на принципима правне државе, утврдио
ко је заправо одговоран за нападе извршене 11. септембра...Зато би требало, у сваком
случају, хитно, полазећи од основних начела правне државе, утврдити да ли је званична
верзија завере...која се јавности нуди као истинита, стварно истинита верзија.” 

  

Дитер Дајзерот, судија Савезног управног суда Немачке од 2001. и експерт за
међународно управно и уставно право

  

“Запањена сам да осим нас нико, укључујући и медије није поставио ова питања.” Моник
а Габријел, удовица

  

 Више од две и по милијарде људи гледало је тог кобног јутра 11. 9. 2001. године
директан пренос ужасне трагедије, удар путничких авиона у две зграде Светског
трговинског центра. Шок који је затим уследио широм целог света немогуће је описати
речима, а недуго затим уследио је нови шок. Путнички авион је ударио у центар
америчке војне моћи, сам Пентагон. Незамисливо се догодило, неко је директно напао
Сједињене Америчке Државе и њене грађане. Симболи западног “слободног света и
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демократије” су били мета терористичких напада. По аутоматизму, осмишљен је
сценарио по коме је деветнаест радикалних исламиста, чланова најозоглашеније
терористичке организације Ал-Каида, по директном налогу светског терористе број
један Осаме Бин Ладена, отело четири америчка путничка авиона од којих су два
ударила, усред радног дана, у северну и јужну кулу Светског трговинског центра које су
се недуго затим запалиле и урушиле као куле од карата. При томе је уништен и још један
нижи небодер који сви лако заборављају. Трећи авион је пао на срце војне моћи САД,
моћни Пентагон. Четврти авион се из непознатих разлога срушио на једну ливаду у
Пенсилванији. У овој трагедији страдало је преко три хиљаде људи и овај чин је
послужио да се директно анатемише Ал-Каида и њен наводни вођа Осама Бин Ладен.
Ово је био сигнал да се америчка војна машинерија пробуди и да крене у одмазду и
глобални рат против тероризма. Овај рат укључио је све америчке савезнике у НАТО
пакту и представљао је прекретницу у међународној политици. Укратко, свет после 11.
септембра више није био исти. САД су са савезницима извршиле инвазију на Ирак и на
Авганистан, која још увек траје једанаест година након напада, и која је узроковала више
од милион цивилних жртава. Иако је Осама Бин Ладен наводно убијен, светски рат
против тероризма и Ал-Каиде се и даље наставља.

  

  

Све ово делује као савршено изрежирани филм са главним негативцима и позитивним
момцима који се боре за правду и мир у свету. Једино што је сценарио по коме је
режиран поменути филм препун недоследности, некохерентности, неистина, лажи и
обмана. То је разлог зашто су двојица немачких аутора написала једну савршену књигу
која управо руши једну грађевину саздану од лажи. Њени аутори Матијас Брекерс,
уредник дневних новина, колумниста и писац бројних књига које су посвећене 11.
септембру међу којима је Завере, теорије завера и тајне догађаја 11. септембра која је
објављена 2002. год. и која је постала међународни бестселер, као и Кристијан К.
Валтер, новинар који пише за бројне медије и аутор неколико објављених публикација о
11. септембру међу којима издвајамо 
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119 питања о 11. септембру,
која је објављена 2003. и 
Пресудан дан
која је објављена 2004.

  

Поменути аутори написали су 2011. године књигу 11.09. Десет година касније – рушење
једне грађевине саздане од лажи  у
којој се на систематски начин обелодањује једна велика теорија завере. Писци су са
вештином која се граничи са уметношћу на светлост дана изнели све недоследности
званичног извештаја Комисије за 11. септембар и све, практично немогуће ситуације,
које су стајале пред “терористима” који су “отели” четири авиона и на тај начин у
потпуности нарушили комплетан систем одбране ваздушног простора САД над
најважнијим стратешким циљевима, Вашингтоном и Њујорком. Аутори су преокренули
смисао интерпретације 11. септембра. Званичну верзију су назвали теоријом завере а
оно што је у јавности познато као “теорија завере“ да иза напада стоје ЦИА и
администрација Џорџа Буша заправо су представили као право објашњење догађаја. И
заиста када се узму у обзир сви докази, које су аутори ове величанствене књиге, која
разбија све илузије, понудили, једино објашњење догађаја тог кобног преподнева гласи
да је терористима неко помагао, неко ко је на највишем положају у администрацији,
бивши министар одбране Доналд Рамсфелд и председник најмоћније силе света његово
“величанство” Џорџ Буш лично уз обилату помоћ Америчке обавештајне агенције,
Пакистанске обавештајне агенције ИСИ, која блиско сарађује са првопоменутом службом
и наравно уз помоћ израелског Мосада. Наравно, никако не смемо да из вида испустимо
и тадашњег потпредседника Дика Чејнија који је своју улогу савршено одиграо.

  

Када се узму у обзир сви докази, које ћемо ускоро представити, званична верзија делује
као немогућа маштарија која је послужила за испирање мозгова људи широм западног
света путем масовних медија и као повод да америчка војна машинерија крене у наводни
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рат против тероризма који ће, показаће се, трајати дуже од деценије и који ће по
ужасном, милионском броју цивилних жртава обележити почетак прве деценије 21. века.
На крају овог приказа ми ћемо као и аутори да наведемо прави разлог за читаву ову
лажну конструкцију. А сада следе само неки од многобројних доказа које су аутори
навели и који говоре у прилог тези да је званична верзија по којој су деветнаест
терориста по налогу озлоглашеног Осаме Бин Ладена отели авионе и напали само срце
Америке једна велика обмана јавности и илузија која служи само једној сврси, а то је
оправдање за ратове.

  

У децембру 2001. године неколико сенатора је предложило оснивање једне званичне и
независне комисије која би истражила околности које су довеле до трагичних догађаја
11. септембра у коме је животе изгубило више од 3 000 људи, али су наишли на оштро
противљење Бушове администрације. Потпредседник Дик Чејни је шефу демократа у
Конгресу Тому Дешлију изјавио следеће: Таква истрага представљала би “врло опасно
скретање са правог пута оних који данас на првој линији фронта раде на нашем
узвраћању... Имамо пуне руке посла” (стр. 34). Међутим 20. септембра 2002. године Буш
ипак невољно саставља комисију и то под притиском јавности и породица жртава. Буш је
показао где почивају стварни приоритети америчке спољне политике када је истог дана
Конгресу предао документ “Национална стратегија безбедности Сједињених Држава” у
коме су принципи на којима је почивала америчка спољна политика и који су важили у
последњих педесет година промењени у доктрину “превентивног рата” (стр. 34). Као
шеф комисије најпре је предложен Хенри Кисинџер који је “оркестрирао крвави пуч у
Чилеу и убиство председника Салвадора Аљендеа” (стр. 35). Али Кисинџер је одбио да
обелодани имена људи који користе услуге његове консултантске фирме што је био
услов за председавање комисијом. Осим тога, када је био суочен са питањем Лори Ван
Ојкен, која је изгубила мужа у СТЦ-у, Кисинџер је показао видно узбуђење. “Морам Вас
питати: да ли имате клијенте из Саудијске Арабије? Имате ли неког клијента који се зове
Бин Ладен?” У сали је завладала мртва тишина. Кисинџер, који је управо себи сипао
кафу, био је видно престрашен Лориним питањем, па је преврнуо шољу и њен садржај
просуо на сто. Тог часа чинило се да ће изгубити равнотежу и пасти на под.” (стр. 35) [1]
Кисинџер је већ следећег јутра послао факс у Белу кућу у коме се одриче свог положаја.

  

  

Уместо поменутог Хенрија Кисинџера за председника комисије је постављен бивши
републикански гувернер Њу Џерсија Томас Кин, а за потпредседника комисије
постављен је Ли Х. Хамилтон. Занимљиво је то да је Хамилтон лични пријатељ
потпредседника Чејнија и министра одбране Рамсфелда а од десет других чланова
комисије њих девет је било у блиској вези са авио-индустријом и индустријом наоружања
(!) (стр. 36). Ово нам на прави начин осликава у којој мери је комисија заправо била
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“независна” и “самостална”. Уз све то као извршни директор и оперативни шеф истраге
постављен је Филип Зеликов, колега и сарадник саветнице за националну безбедност
Кондолизе Рајс. Буш је донео одлуку да буџет истраге износи три милиона долара(!) док
је одбор за истраживање афере Клинтон-Левински добио 38 милиона долара. Након
бројних протеста Бела кућа је у марту 2003. год. своту ипак подигла на петнаест
милиона долара (стр. 37) [2]  .

  

Комисија је званични извештај поднела у јулу 2004. год.” У овом тренутку, чланови
комисије и тим за откривање истине који је одредио извршни директор Филип Зеликов,
коначно су започели са радом– не знајући да су њихови напори узалудни јер је сценарио
њиховог завршног извештаја у ствари већ био написан; и да је Филип Зеликов његов
аутор. Детаљан нацрт у коме је он већ у марту 2003. утврдио шта ће извештај о 11.
септембру садржати а шта неће, по савету Кина и Хамилтона скриван је од других
чланова комисије и свих сарадника.” (стр. 37) [3] .

  

“Област академске стручности професора Зеликова, по његовим речима, односи се на
стварање и одржавање “јавних митова” или “јавних претпоставки” – дефинисаних као
“вера”- које се прихватају као истините (мада се то не зна засигурно) и преко којих
стичемо свест о повезаности са утицајном политичком јавношћу. У свом академском раду
он се специјализовао за оно што се назива “ударање жига” или обликовање догађаја”
који добијају “трансцендентну” улогу и који стога своју снагу задржавају и кад нестане
генерација која их је доживела. Он тврди да “приповедачка снага историје лежи у
начину на који читаоци успостављају однос према деловању појединих личности. Ако
читалац није у стању да успостави везу са њиховим животом, онда га историја
највероватније уопште неће дотаћи”.(стр. 40) [4] . Интересантно је да Филип Зеликов већ
1999. описује могућност терористичког напада у својој књизи коју је писао заједно са
бившим директором ЦИА, Џоном Дојчом. Књига носи наслов 
Катастрофични тероризам: елементи националне политике.
Он је у овој књизи предвидео оно што ће се десити две године касније (стр. 41). Можемо
слободно рећи да је Зеликов био мозак 11. септембра. Зеликов прави скицу завршног
извештаја и пре почетка истраге. Осим тога Зеликов формулише Бушову доктрину
превентивног удара која је послужила као изговор за рат у Ираку.” Заједно са Ричардом
Чејнијем, Доналдом Рамсфелдом, Полом Волфовицем и Кондолизом Рајс, он је ширио
гласине о Садамовом оружју за масовно уништавање и његовој повезаности са 11.
септембром као веродостојним чињеницама” (стр. 43-44).
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  “Извештај Комисије о 11. септембру као литанија пропуста и неуспеха имао је двострукуфункцију: прво послужио је за скидање одговорности са Администрације и за стварањемита о неизбежној рањивости пред деструктивним тероризмом; и друго довео је до тезеда се против таквог тероризма не може борити политичким или полицијским средствимавећ да се против њега мора водити превентивни рат” (стр.45).  Да је Осама Бин Ладен одговоран за 11. септембар у то се не сме ни посумњати, јер језванична политика упирања прстом њега означила као главног кривца и наредбодавцаза терористички удар на Америку. Никада нису узимане у обзир званичне тврдње самог,сада већ наводно покојног, Бин Ладена у којима он тврди своју невиност и неумешаност удогађаје који су погодили Америку 11. септембра. “Двадесетог осмог септембра ОсамаБин Ладен дао је интервју пакистанском дневном листу Умат који би требалозабележити: ”Већ сам рекао да са тим нападима немам ништа... О њима нисам ништазнао”. Две недеље раније, 16 септембра, Бин Ладен је преко свог следбеника АбдулаСамида, француској агенцији АФП дао следећу изјаву:” Категорички тврдим да ово делонисам починио.” (стр. 46.) “Осмог новембра Осама Бин Ладен је примио пакистанскогновинара Хамида Мира и поновио: “С нападима извршеним у Сједињеним Државаманемам ништа.” Када га је новинар упитао зашто је 7. октобра за телевизију Ал Џазираизјавио да су нападе извели муслимани, Бин Ладен је узвратио:” Американци су саминаправили списак осумњичених особа које су учествовале у нападима.” (стр. 47)[5]  

  На срећу креатора саге о 11. септембру (више него погодно) појавила се једнавидео-касета на којој наводно Бин Ладен прича о плановима за 11. септембар, именујеглавног организатора. Трака се крајем новембра појавила у Џалалабаду а њу је “оставионеко ко је хитно морао да побегне” (стр. 47.) [6]  Траку снимљену у једној авганистанскојколиби телевизији је предала војска, тачније Министарство одбране на чијем челу сеналазио Доналд Рамсфелд. Ову траку у трајању од 40 мин. емитовала је америчкателевизија 13. децембра 2001. год. Наравно да се на аутентичност ове траке морапосумњати. На њој Бин Ладен једном свом пријатељу објашњава детаље напада: “ Наснимку Бин Ладен са својим посетиоцем прича о нападу , Мухамеда Ату помиње као вођуатентатора и објашњава зашто је он сам, као бивши грађевински предузетник, заразлику од остатка света, рачунао да ће куле Светског трговинског центра битисрушене само једним ударом авиона (!). Даље каже да је 6. септембра добиоинформацију о термину напада а да је саме ударе 11. септембра од пола шест поподнепратио преко радија. Овим признањем Бин Ладен је указао на самога себе као напочиниоца и планера, а такође и као на лажова који је јавно све порицао за новине”.(стр.47).  Оно што свакако упада у очи то је чињеница да се ни до дан данас не зна како је татрака са наводним Бин Ладеновим признањем доспела у посед Министарства одбране.“Ипак неке не тако неважне ситнице промакли су пажњи оних који су доказивалиаутентичност траке. На првом месту Осама бин Ладен меша цитате из Курана и хадиса(који такође садрже пророкове речи-изреке) [7]  .Осим тога његови цитати нису тачни.Затим и превод његових речи који је доставио Пентагон показује се као нетачан усуштинским деловима, пре свега оним који се односе на “признање”.[8](стр. 48.)  Амерички експерти су тек накнадно на основу и неких других индиција закључили даличност са траке највероватније није Бин Ладен већ неки лош глумац. На пример,леворуки Осама бин Ладен на снимку пише десном руком. Затим од свог последњегпојављивања угојио се барем 40 килограма тако да и не личи много на себе, носи златнивенчани прстен упркос томе што Сахих ал Бухари најважнији извор исламског права(после Курана) забрањује ношење злата.  Међутим ни то није све, Рекс Томб, представник за штампу ФБИ, рекао је да напотерници расписаној за Осамом бин Ладеном нема 11. септембра зато што ФБИ “ непоседује конкретне доказе за његову умешаност у 11. септембар” (стр. 49) [9]  Све овопостаје јасно када цитирамо главнокомандујућег у Авганистану америчког генералаРичарда Мајерса: “Наш циљ никада није био да поразимо Бин Ладена”(стр. 50)[10]  

Још једно од бројних нерешених питања на која указују аутори заправо представљачињеница да је порекло финансијских средстава за извођење напада остало потпунонепознато. “ У извештају Комисије ниједном речју се не помиње пакистанска тајнаслужба, ИСИ блиско повезана са ЦИА, а не помиње се ни чињеница да је тадашњи шефИСИ генерал Махмуд Ахмед 11.септембра 2001. у Вашингтону доручковао са потоњимшефом ЦИА, Портер Госом, и да је преко свог агента Омара Саида Шеика Мухамеду Атиуручио 100 000 долара” (стр. 52). Поставља се једно неизбежно питање, на чијемплатном списку је био Омар Саид Шеик?  Мистериозни “мозак” и “вођа” операције је Халид Шеик Мухамед. Он се изненадапојављује и преузима одговорност за 11. септембар ослобађајући при томе ипакистанску тајну службу и Омара Саида Шеика. Поменути Шеик Мухамед је у бази уГвантанаму подвргнут свирепом мучењу након чега је све наравно признао. Наводи седа је после 183 мучења дављењем у води потврдио званичну верзију догађаја. Како и неби након таквих тортура којима је био изложен. Није познато шта је са његовомпородицом, али за њега такође није ни важила Женевска конвенција. Ниједан чланкомисије није саслушао Халида Шеика Мухамеда иако се он наводи као “крунски”сведок(!)  Поменути Мухамед Ата боравио је у Хамбургу где је праћен од стране разнихобавештајних служби. Аутори помињу недоследности у његовом понашању. Немачкатајна служба тврди да у Хамбургу ништа није указивало на то да Ата планира 11.септембар. Колеге га описују као стидљивог и повученог човека. Поставља се питањекако је Ата добио улазну визу. Али ни то није све недоследности у исказима о његовомпонашању се настављају. По неким исказима Ата се прво опија, а по другим пије самосок и забавља се видео-играма. За приказ кључно је да поменемо да је Ата 10септембра, дакле дан пре напада, боравио у Бостону али му је пртљаг, само његов(!)остао на аеродрому. Касније су у његовом пртљагу пронађени наводни доказниматеријали који га описују као вођу терориста.  Време је да се позабавимо самим ударима. Као прво није јасно шта је уопште и ударило уПентагон јер снимци са безбедносних камера нису доступни јавности. Поставља сепитање да ли је то био авион или крстарећи пројектил. Травњак на ливади испредПентагона уопште не садржи делове авиона (стр. 221). Затим поставља се питање какоје могуће да се небодери као што су куле близнакиње тако уруше као кула од карата.  Много је недоследности и рупа у званичној верзији која служи као димна завеса запокриће једног вишедеценијског наводног рата против тероризма. Као што аутори ипомињу рат који се водио и још увек води због нафте био је оправдан једном великомдимном завесом која се пред пажљивим ишчитавањем књиге полако подиже предчитаочевим очима.      [1]  Шенон, Комисија, стр, 39.      [2]  “Двадесет шести март 2003: председник Буш смањује увећани буџет за Комисију за11 септембар”;  www.history  commons.org/context.jsp?item=a032603commissionfunding#a032603commissionfunding      [3]  Шенон, Комисија, стр.30ф.      [4]  Miller Center Report, Размишљања о политичкој историји,Wинтер,1999,стр,5; http://replay.web.archive.org/20090301022031;http//webstoragel.mcpa.virginia.  edu/library/mc/mcreport/vol.114 num3.pdf      [5]  Десетине забележених цитата Осаме Бин Ладена који се овде наводе преузети суиз књиге : Лаурент , 9/11/01, стр. 250. Детаљно излагање демантија Осаме Бин Ладенавидети на : http://www.911-archiv.net/debunking-of-debunkers/allgemein/obl-  dementiert-jede-beteiligung-an-911.html      [6]  Ибид, стр,252.      [7]  Уп. АП, 14.12.2001: “Бин Ладен погрешно представља исламско учење”; www.usatoday.com/news/sept11  /2001/12/13/tape-scholars.html      [8]  Лорен , 9/11/01, стр, 257, са упућивањем на АРД монитор од 22. 12. 2001. као и : www.uni-kassel.de/fd5/frieden/regionen/Afganistan/laden-video.html      [9]  Рекс Томб, представник за штампу ФБИ-ја према наводу Еда Хаса из МакракерРипорта од 6.6.2006.: “Разлог због којег се на Бин Ладеновој потерници не помиње 11.септембар јесте то што ФБИ нема чврсте доказе који Бин Ладена повезују са овимдогађајем; http://replay.waybackmachine.org/20090421105709/http://muckrakerreport.com/id267.html      [10]  Генерал Ричард Мајерс у интервју датом ЦНН-у 6.6.2002; http://www.defenselink.mil/news/  Apr2002/t04082002 t407genm.html    
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