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11 Septembrie 2001 : Cacialma teroristä sub bagheta CIA? 
 

Cercetare criticä retrospectiv  de Armin Risi 
 

 
 
La 11 septembrie 2001‚ în urma atentatelor “teroriste“ care au zguduit lumea, 

oficialii americani, în frunte cu pre edintele George Bush Jr. au anun at dup  numai 
câteva ore, c  acestea sunt rezultatul unui complot orchestrat de terorismul islamic. Din 
chiar primele zile dup  pr bu irea celor dou  turnuri s-au f cut auzite voci care nu 
contestau existen a complotului ci numai pe aceea a responsabililor lui. Prestigio i 
cercet tori independen i i demni de crezare au subliniat numeroase i grave obiec iuni 
la teza oficial . In lumea întreag  i mai ales în chiar Statele Unite s-au constituit 
numeroase grupuri de studiu a celor petrecute, cu scopul de a informa opinia public  
prin articole, c r i, prin Internet. Articolul ce urmeaz  rezum  principalele concluzii ale 
cercet rilor tiin ifice i studiului aprofundat al atentatelor de acum cinci ani, din 
America. 

 
 

I. Indica iile cele mai evidente 
 
 
1). Pr bu irea absolut identic  a celor dou  turnuri WTC. Turnul Nord a fost 

lovit în plin, într-un punct situat la 16 etaje dedesubtul acoperi ului. Turnul Sud a fost 
lovit oblic, excentric, cu 14 etaje mai jos, adic  30 de etaje sub nivelul maxim. In ce pri-
ve te Turnul Nord, cea mai mare parte din kerozen a ars în interiorul imobilului. Dim-

potriv , în cazul Turnului Sud, întreaga cantitate de kerozen s-a consumat în atmosfer , 
lucru ce a produs o imens  bule de foc, filmat  i fotografiat  din toate unghiurile 
posibile. In cazul Turnului Nord, întreaga cantitate de combustibil s-a consumat în 
interiorul imobilului, spre deosebire de Turnul Sud, unde, practic, nu a putut ajunge nici 
un strop de kerozen. Cu toate acestea, cele dou  turnuri s-au pr bu it de manier  
absolut identic  i perfect , la vertical . Explica ia oficial : prin ardere, kerozenul ar fi 
topit stâlpii de o el (îmbr ca i în azbest) la toate nivelele, în ambele blocuri i în 
acela itimp !  

 
2). Cele dou  turnuri s-au pr bu it cu viteza c derii libere. Fiecare din cele dou  

turnuri avea 110 etaje, adic  412 metri în l ime. Dup  o or , respectiv o or  i jum tate, 
ambele turnuri s-au pr bu it dintr-o dat , devenind, în mai pu in de zece secunde, dou  
imense gr mezi de moloz. Pr bu irea total , de la o astfel de în l ime, corespunde, 
practic, vitezei c derii libere. Explica ia oficial  : cele dou  turnuri s-au pr bu it sub 
greutatea etajelor superioare, prin efect domino ! Etajele superioare (15 într-un caz, 30 
în cel lalt) nu aveau chiar  aceea i greutate i nu ar fi putut nicicum provoca o 
pr bu ire atât de rapid  i de perfect . Rezisten a construc iei masive din o el ar fi 
trebuit s  împiedice pr bu irea sau s  o încetineasc  în mod considerabil. 
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3). Arderea kerozenului i topirea o elului : m rturia pompierilor. Versiunea 
oficial  ne explic  (de exemplu Focus din 15 XI 2001) : “kerozenul provoac  un 
incendiu de aproximativ 1000 de grade. Deja la 500 de grade îns , o elul se înmoaie i 
pierde între 50 i 70 % din rezisten a lui normal .” Suntem în fa a unor cifre rotunjite în 
mod grosolan i exagerate (dup  cum vom vedea). In plus, aceste cifre nu explic  întru 
nimic pr bu irea celor dou  turnuri ! Dac  ar fi fost vorba numai de temperatur , 
turnurile în chestiune nu s-ar fi pr bu it la o or , respectiv o or  i jum tate dup  
impact, într-un moment în care incendiile erau pe jum tate stinse. Nu s-a v zut înc  un 
zgârie-nori cu structur  metalic  pr bu indu-se sub efectul unui incendiu, în orice caz 
nu în acest fel. Pompierii ce au p truns pân  la focarul incendiului de la etajul 78, între 
care comandantul Orio J. Palmer i Ronald P. Bucca erau perfect con tien i de acest 
lucru. Ei au anun at prin radio num rul mare de mor i i de r ni i, precum i prezen a a 
dou  focare de incendiu, ambele îns  sub control. Certitudinea lor c  focul poate fi stins 
f r  riscuri, c  nu exist  nici un pericol de pr bu ire, i-a determinat s  aprobe urcarea a 
dou  echipe suplimentare de pompieri. Cum r mâne îns  cu explica ia oficial  dup  
care în locurile de impact (adic  : focarele de incendiu) exista o temperatur   de 1000 de 
grade? Dac  într-adev r ar fi existat o astfel de temperatur , comandan ii pompierilor nu 
s-ar fi putut apropia de cele dou  focare de incendiu i nici nu ar fi solicitat urcarea a 
dou  echipe suplimentare. 

Cu toate acestea, cele dou  turnuri s-au pr bu it brusc, într-un mod absolut surprin-

z tor, îngropând sub moloz 2900 de oameni, dintre care 343 de pompieri. 
 
4). Pulverizarea materialelor de construc ie. Pr bu irea celor dou  turnuri a 

produs un imens nor de praf, ceea ce constituie o frapant  particularitate a celor 
petrecute la New York în acea zi de 11 septembrie 2001. De unde acest praf? Cea mai 
mare parte a materialelor de construc ie i a echipamentelor de birou au fost pur i 
simplu pulverizate. Intreaga suprafa  WTC ca i cartierele învecinate au fost acoperite 
cu un strat de pudr  extrem de fin , con inând beton, azbest i alte materiale. Aceast  
pudr  a atins o grosime de pân  la 8 centimetri. Dac  cea mai mare parte a materialelor 
de construc ie nu ar fi fost pulverizat , cantit ile respective de moloz, r mase în urma 
pr bu irii turnurilor, ar fi fost de cinci pân  la zece ori mai mari. O astfel de pulverizare 
îns  nu se poate în nici un caz produce când este vorba de o pr bu ire datorat  unui 
dezechilibru static. Dimpotriv , pulverizarea este o consecin  tipic  direct  a oric rei 
pr bu iri prin explozie. 

 
5).Ridicarea suspect de grabnic  a molozului i d râm turilor. Pr bu ire sau 

explozie? R spunsul la aceast  întrebare ar fi fost cât se poate de simplu dac  s-ar fi 
examinat molozul i pudra rezultate în urma pr bu irii diverselor cl diri. Resturile 
stâlpilor de sus inere au fost îns  decupate cu suflaiul (procedeu de t iere cu acetilen  i 
oxigen), pe ascuns. Muncitorii respectivi lucrau în dosul unor paravane suspect de 
etan e, astfel încât s  nu se vad  absolut nimic din afar . Resturile metalice au fost 
rapid transportate în Extremul Orient spre a fi retopite. Toate urmele materiale au fost 
astfel terse. In leg tur  cu acest aspect, criticii vorbesc pe fa  despre distrugerea 
deliberat  a probelor vinov iei, de complicitatea anumitor autorit i americane. Numai 
dup  ridicarea suspect de grabnic  a d râm turilor i sub presiunea opiniei publice, 
pre edintele Bush a numit o comisie de anchet  condus  de… Henry Kissinger ! 

 
6. Pr bu irea imobilului-turn, zgârie-nori WTC nr. 7. Nu numai cele dou  

turnuri de 110 etaje sau pr bu it în modul spectaculos i disciplinat, v zut i cunoscut 
de întreaga lume. Pe lâng  ele, în afara lor i f r  vreo leg tur  cu ele s-a mai pr bu it 
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imobilul zgârie-nori cu num rul 7 în cadrul complexului WTC care, mai modest, 
num ra numai 47 de etaje. Acest imobil nu a fost lovit de nici un avion i nici de resturi 
semnificative rezultate din pr bu irea celor dou  turnuri gemene. Important de 
semnalat : acest al treilea imobil a fost complet evacuat în diminea a zilei de 11 
septembrie. Apoi, în mod pe cât de curios pe atât de suspect, în cursul dup -amiezii s-au 
declarat mai multe incendii nesemnificative, f r  ca vreun dispozitiv de alarm  s  
semnaleze acest lucru. C tre orele 1600, poli i tii au îndep rtat pietonii i trec torii din 
perimetrul acestui building nr 7. La orele 1725, buildingul nr 7 a fost obiectul unei 
imense explozii, pr bu indu-se la rândul lui sub el însu i, pe vertical , în numai 7 
secunde. Un imens nor de praf atesta i în acest caz pulverizarea betonului i a 
celorlalte materiale de construc ie. Pr bu irea imobilului nr 7 a fost identic  celorlalte 
dou , f r  ca în acest caz s  fie vorba de vreun impact de avion sau de vreun incendiu 
pe baz  de kerozen. Nu cumva trebuie tras  concluzia c  ace ti doi factori nu au fost 
determinan i nici în cazul pr bu irii faimoaselor dou  turnuri? Ziarele au men ionat cu 
mult  zgârcenie pr bu irea spontan  a buildingului cu nr 7, f r  s  publice vreo 
fotografie. Men ion m c  pr bu irea acestui building nr 7 a produs i ea cantit i 
imense de praf. De ce nu s-au publicat fotografiile respective? Nu cumva pentru c  era 
vorba de o imens  bizarerie în cadrul acelui de neuitat 11 septembrie 2001 ? Bizarerie 
ce ar fi putut arunca oarecare lumin  asupra altor aspecte controversate, legate de cele 
petrecute atunci? Vom reveni asupra acestui aspect. 

 
7. Atacul Pentagonului. Primele imagini în leg tur  cu atacul Pentagonului arat  o 

gaur  ini ial  de numai 5-6 metri diametru, în fa ada imobilului. Dup  o jum tate de or  
se produce pr bu irea acoperi ului, în urma c reia apare o sp rtur  de 19 metri l rgime. 
Problema este c  envergura (distan a dintre punctele extreme ale celor dou  aripi) unui 
Boeing 757 atinge 38 de metri ! Alte puncte suspecte : nu s-a g sit nici o urm , nici un 
rest de Boeing 757, nici unul din cei 64 de presupu i pasageri ai avionului. Nici o urm  
de motor, nici o urm  de incendiu pe care cele 30 de tone de kerozen, aflate la bordul 
avionului, ar fi trebuit s  îl provoace. Explica ia oficial  : sub efectul impactului 
exploziei, cele 60 de tone ale avionului s-ar fi gazeificat împreun  cu cei 64 de pasageri 

i cele 30 de tone de kerozen. Kerozenul s-ar fi gazeificat f r  s  ard . Mare minune ! 
In fa a acestor nedumeriri i pentru a preveni suspiciunea i neîncrederea în versiunea 
oficial , autorit ile americane au procurat câteva resturi izolate de avion. Examinate de 
speciali ti, resturile în chestiune s-au dovedit false ! Ele nu proveneau de la un Boeing 
757 ! (Cf : A se revedea imaginile punerii în scen  de la Pentagon). 

 
8. Avioane cu un num r suspect de redus de pasageri.  
Cursa AA 77 : 289 de locuri, 64 de pasageri (avion gol pe trei sferturi). 
Cursa AA 11 : 351 de locuri, 92 de pasageri (avion gol pe aproape trei sferturi). 
Cursa UA 175: 351 de locuri, 65 de pasageri (avion gol în propor ie de peste 80%). 
Cursa UA 93 : 289 de locuri, 45 de pasageri (avion gol în propor ie de peste 80%). 
 

Cursele ocupate sub 50% din capacitate sunt în mod normal anulate sau transferate 
c tre alte companii. Era vorba de zboruri de curs  lung , de la un ocean la cel lalt, în 
cadrul c rora sub-ocuparea avionului antreneaz  pierderi importante. Cu toate acestea, 
în diminea a respectiv , au decolat patru astfel de avioane, sub-ocupate, de curs  lung . 

 
9. Urme “teroriste” suspecte, cusute cu fir prea gros ! Aproape imediat dup  

producerea atentatelor, înainte ca orice anchet  s  poat  fi efectuat , s-a anun at oficial 
c  este vorba de opera unor terori ti de-ai Islamului, c  se impune declararea r zboiului 
contra acestora. In acela i timp, precum în scenariile de la Hollywood, poli ia 
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american  descoperea chipurile o serie de dovezi absolut conving toare : terori tii ar fi 
garat automobilul lor (închiriat) pe un loc interzis din aeroportul Boston-Logan. S-ar fi 
certat din aceast  cauz  cu un trec tor i, culmea, ar fi abandonat pe canapeaua din 
spate un manual de pilotat în limba arab  precum (nici nu se putea altfel) i un… 
Coran ! Apoi s-a anun at descoperirea a dou  bagaje ce nu ar fi urmat cursul obi nuit de 
verificare, i care, vezi Doamne, nu puteau s  apar in  decât terori tilor. In aceste 
bagaje s-ar fi g sit instruc iunile lui Mohammed Atta i nelipsitele sloganuri islamiste 
uzuale. S-a anun at chiar descoperirea pa aportului unui terorist, între ruinele de la 
WTC. Pa aportul ar fi c zut din avion f r  s  fie atins de foc, apoi ar fi aterizat pe o 
strad  din New York, sub nasul unui poli ist ! S  fi fost terori tii chiar atât de stupizi, de 
b tu i în cap? Sau poate adev ra ii autori ai atentatelor au sem nat pe ici i pe colo 
probe false, pe care apoi tot ei le-au g sit? A a se petrec lucrurile în cadrul oric ror 
opera iuni necurate ale tuturor serviciilor secrete. 

 
10. Alte puncte suspecte. 
Falimentul aproape total al tuturor mecanismelor de securitate, mai ales în cadrul 

Pentagonului i la Washington.  
Tranzac iile bursiere enorme ce au avut loc pe 10 septembrie. 
Adoptarea în prip  a foarte suspectului “Patriot Act”, decret ce anuleaz  un num r 

important de drepturi civice, la numai cinci zile dup  11 septembrie. 
Expedierea unor cantit i letale de bacili de anthrax pe adresele lui Tom Daschle 

(lider al majorit ii din Senat) i a lui Patrick J. Leahy, pre edinte al Comitetului de 
drepturi din Senat. Ambii criticaser  masiva dizolvare a drepturilor civice prin decretul 
“Patriot Act”, form  pe cât de subtil  pe atât de banal  a terorismului de stat !  

In ce prive te impresionantele cantit i de bacili de anthrax, acestea s-au dovedit a 
proveni din rezervele, teroriste i ele, ale laboratoarelor militare americane. 

 
 

II. Raportul oficial de anchet  
 

 
Faimoasa National Commission on Terrorist Attacks upon the United States i-a 

publicat raportul oficial de anchet  în iulie 2004, sub forma unei c r i : The 9/11 
Commission Report. Ziarele principale au preluat papagalice te i au aprobat f r  
rezerve acest raport. Nu mai pu in îns , cercet torii independen i l-au supus unui 
examen adev rat. Cel mai important dintre ace tia, David Ray Griffin, fost profesor la 
Claremont School of Theology, a publicat o replic  intitulat  The 9/11 Commission 
Report :Ommission and Distortions.  

In cadrul studiului s u, profesorul Griffin semnaleaz  c  Philip Zelikow, directorul 
executiv al Raportului Comisiei Na ionale nu este o personalitate independent  ci un om 
legat. Legat de interesele familiei Bush, inclusiv ale actualului pre edinte. Zelikow a 
fost un colaborator al Pre edintelui Bush senior, a sus inut controversata i de pomina 
alegere a lui Bush Jr. Odat  instalat, actualul pre edinte l-a numit în echipa de tranzi ie 
de la NSA (National Security Agency), serviciu secret paralel, superior în raport cu 
CIA. Pe vremea pre eden iei Clinton, Philip Zelikow a fost coautor la scrierile lui 
Condoleeza Rice. 

Griffin subliniaz  c  versiunea oficial  este exact o “teorie a complotului” i înc  
una mai pu in coerent  i mai discutabil  decât eventuala “teorie alternativ  a unui 
complot”. Zelikow i colaboratorii s i s-au inspirat din versiunea oficial , pe care nu au 
supus-o unui examen critic. Marile obiec iuni ale cercet torilor independen i 
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(numerotate mai sus de la 1 la 10) sunt trecute în întregime cu vederea de Raportul 
Zelikow. 

 
 

“Scholars for 9/11 Truth” 
 
 
In ianuarie 2006, peste 60 de academicieni i de oameni de tiin  s-au reunit în 

cadrul uni grup numit “Scholars for 9/11 Truth”, care a deschis situl internet ST911.org. 
Animatorii acestui grup sunt Steven Earl Jones, profesor de filosofie la Duluth, 
Universitatea din Minnesota i Brigham Young, fizician la Universitatea din Utah. 
Brigham Young publicase deja în 2005 o expertiz  de anvergur  a c rei concluzie era c  
cei trei zgârie-nori WTC nu au putut fi d râma i decât prin dinamitare controlat  
(controlled demolition), lucru evident pentru cel ce compar  imaginile cunoscute cu 
cele produse prin demolarea imobilelor compromise cu ajutorul explozivilor. Punctul de 
topire a o elului este în jur de 1500˚C, în vreme ce temperatura de ardere a kerozenului 
nu dep e te 1000˚. O elul turnurilor WTC ar fi putut rezista vreme de ase ore la o 
temperatur  de 1100˚. Jones semnaleaz  c  la câteva zile dup  11 septembrie, printre 
ruinele WTC s-a g sit o el ce se topise pân  la stare lichid , lucru ce nu poate fi explicat 
decât prin prezen a unui exploziv de mare putere (high-tech). 

La 10 februarie 2006, ST911 a adresat o scrisoare deschis  la 100 de senatori ameri-
cani, ar tând o serie de fapte, puncte litigioase i criticabile, cerând crearea unei comisii 
interna ionale de anchet . 

 
 

Indoielnica “video-caset  cu spovedanii i m rturisiri” afgane ! 
 
 
Speciali tii din cadrul ST911 au examinat faimoasa video-caset  cu m rturisiri, pe 

care solda ii americani ar fi g sit-o în decembrie 2001, în Afganistan. Caseta prezint  pe 
Oussama Ben Laden l udându-se de a fi organizat, împreun  cu Mohammed Atta, aten-

tatele de la 11 septembrie. Speciali ti în criminalistic  au comparat fotografii autentice 
de-ale lui Ben Laden cu imaginea lui “Ben Laden” de pe video-caseta “afgan ”. Prin 
m surarea diverselor dimensiuni ale fe ei, s-a dovedit c  este vorba de dou  persoane 
diferite. Speciali tii au descoperit un dosar “uitat” con inând informa ii personale 
despre Ben Laden. S-a aflat, de exemplu, c  Ben Laden este stângaci. Ori, video-caseta 
“afgan ” prezint  un Ben Laden ce scrie cu mâna dreapt  ! Video-caseta în chestiune 

i-a f cut apari ia în presa american  în momentul precis când, dup  lansarea ofensivei 
lor în Afganistan, Statele Unite aveau nevoie de un surplus de propagand . Toate 
acestea sunt explicate pe larg  de Eric Hufschmid în DVD-ul s u Painful Deception. 

 
 

Noile i decep inantele casete-video ale Pentagonului 
 
 
NZZ-Online (16 mai 2006) : “Noua caset  video nu con ine nimic nou cu privire la 

atacul Pentagonului…  Foarte a teptate de marele public, revela iile noii casete video 
cu privire la atacul Pentagonului las  lumea întreag  cu buza umflat . Fiind vorba de o 
secven  sechestrat  vreme de ani de zile ca imagine principal  în procesul terorismului, 
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toat  lumea se a tepta s  vad  ceva deosebit. Din p cate, imaginea adus  mar ea trecut  
la cuno tin a publicului nu con ine impactul direct al avionului asupra imobilului”. 

Acest adev r este formulat de manier  explicit  pe Internet (www.t-
online.de :“Avion greu de recunoscut. Imaginile provin de la o camer  de securitate 
situat  pe terenul ministerului… Camera în chestiune nu f cea îns  decâtdou  fotografii 
pe secund . Secven a în chestiune prezint  impactul avionului asupra imobilului printr-o 
simpl  linie alb . Apoi se vede un fulger alb, o bul  de foc i nori gro i de fum ce se 
ridic  deasupra Pentagonului”.  

Tot ceea ce se poate vedea, vreme de o frac iune de secund , este o form  alungit  
despre care se spune c  ar reprtezenta pupa unui avion American Airlines. Acest obiect 
este prea mic i prea fin pentru a putea face parte dintr-un  Boeing 757, aducând, mai 
curând, cu un dron Predator sau un Global Hawk, mici bombardiere teleghidate, de 
precizie. Cele câteva resturi g site la fa a locului corespund exact acestui gen de 
material militar, în nici un caz unui Boeing 757, care ar fi trebuit s  lase în urma lui 60 
de tone de resturi. 

 
 

Cea de a doua cerere a grupului ST911 
 
 
In urma revela iei de mai sus, membrii grupului “Scholars for 9/11 Truth” au 

formulat o nou  cerere, semnat  de 10 000 de cet eni, pe care, la jum tatea lunii iunie 
2006, au trimis-o tuturor membrilor Congresului american. Semnatarii cererii pretind 
publicarea probelor decisive în nu mai pu in de 12 domenii. In viziunea lor, aceste 
probe ar permite declararea versiunii oficiale cu privire la evenimentele din 11 
septembrie fie fals , fie adev rat . Este vorba de descoperirea adev ra ilor responsabili 
ai evenimentelor din 11 septembrie, ceea ce, dup  guvernul american, nu ar trebui s  
constituie un secret, întrucât aceasta a servit ca motiv de r zboi contra Afganistanului, 
f r  s  mai socotim motivul indirect al celui de al doilea r zboi contra Irakului. Dac  
chiar nu ar avea nimic de ascuns, guvernul american ar trebui s  favorizeze publicarea 
urgent  a acestor dovezi ! 

 
 

Dovezile a c ror publicare este cerut  de ST911 se refer , între altele la : 
 
 
a). Publicarea tuturor casetelor video ale Pentagonului, inclusiv ale celor confiscate 

de agen ii FBI dup  atacul sta iunii de benzin  i servicii situat  peste drum de cl direa 
Ministerului american de R zboi. 

b). Publicarea tuturor fotografiilor i secven elor video (peste 5000) realizate de 
c tre martori întâmpl tori, civili, care au fost confiscate sau re inute. Este vorba mai 
ales de imagini privind pr bu irea celor dou  turnuri precum i a imobilului WTC 7. 

c). Publicarea m rturiilor tuturor salaria ilor aeroportului, în leg tur  cu evenimentele 
de la 11 septembrie. In caz contrar se cere explicarea motivelor pentru care un mare 
num r din aceste interviuri filmate au fost distruse, scurt  vreme dup  realizarea lor. 

d). Publicarea cutiilor negre ale tuturor avioanelor, a a cum au fost ele g site de 
c tre FBI în ruinele de la WTC. 

e). Publicarea tuturor documentelor privind anomaliile bursiere înregistrate pe 10 
septembrie 2001. 
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f). Publicarea inventarului complet al tuturor pieselor i resturilor care sau mai g sit 
din cele patru avioane, examinarea acestora de c tre fizicieni i exper i independen i. 

g). Publicarea inventarului complet al tuturor resturilor ce s-au g sit din complexul 
WTC, a tuturor fotografiilor respective. 

h). Publicarea tuturor informa iilor în leg tur  cu cele cinci “exerci ii militare” sau 
“terror drils”, prev zute pentru data de 11 septembrie. Era vorba de emiterea de false 
semnale radar i de alte manevre ce seam n  îndeaproape cu deturnarea deliberat  a 
avioanelor locale. Cine care a ordonat aceste manevre secrete ? De ce raportul oficial nu 
sufl  nici un cuvânt despre ele?  

 

Textul peti iei, împreun  cu toate sursele i referin ele este disponibil pe Inter-
net :http://www.ST911.com./petition. 

 
 

Noi campanii de informare 
 
 
1). In 2003, milionarul Jimmy Walter din New York a început s  se intereseze cu 

pasiune despre tot ce prive te evenimentele de la 11 septembrie 2001. Fa  de 
contradic iile constatate i de par ialitatea Comisiei Na ionale, Jimmy Walter a lansat 
ini iativa reopen911.org i a produs un DVD de trei ore, pe care l-a gravat în 350 000 
de exemplare, trimise gratuit la diverse persoane interesate din întreaga lume. In 
Germania, DVD-ul lui Jimmy Walter a fost copiat într-un tiraj de 50 000 exemplare, 
sub ini iativa unui particular anonim. In momentul de fa  se lucreaz  la dublajul acestui 
DVD, în vederea public rii lui pe kent-depesche.com. Titlul acestui documentar gratuit : 
A Call to Reopen the Sept. 11 Investigation, Confronting the Evidence (Apel pentru 
redeschiderea anchetei în leg tur  cu 11 septembrie, confruntarea dovezilor). 

 
2). O alt  documenta ie serioas , pe internet sau în DVD, se intituleaz  Loose 

Change. Ea poate fi tele arjat  gratuit pe adresa loosechange911.com, iar în versiune 
francez  pe reopen911.online.fr. Documentul respectiv este proiectat în diverse locuri 
publice i c mine universitare din Statele Unite, fiind chiar men ionat de c tre foarte 
oficialul canal Fox-TV. 

 
3). Foarte conving tor este i DVD 911 — The Greatest Lie Ever Told (Cea mai 

mare minciun  din toate timpurile), a cineastului Anthony J. Hilder (USA 2004, detalii 
pe www.starlightfilm.de), care continu  ancheta lui Michael Moore (Fahrenheit 9/11). 

 
4). De la 2 la 4 iunie 2006 ora ul Chicago a g zduit o conferin  interna ional  

9/11 :Revealing the Truth, Reclaiming Our Future (Revelarea adev rului, reasumarea de 
c tre noi în ine a propriului nostru viitor). Site :(www.911revealingthetruth.org). 

 
5. Veteranii r zboiului din Irak i din alte r zboaie americane s-au organizat pentru a 

reclama întregul adev r în leg tur  cu afacerea “Veterans for 9/11 Truth” 
(www.911t.org). 

 
6. Men ion m de asemenea Muslim-Jewis-Cristian Alliance for 9/11 Truth 

(www.mujca.com), o ini iativ  inter-religioas  lansat  de c tre Doctorul Kevin Barrett, 
membru ST911 i al Scientific Professionals Investigating 9/11 (911 physics.net). 
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7. Cu un remarcabil curaj cet enesc, anumi i supravie uitori ai evenimentelor de la 
11 septembrie au depus o serie de plângeri contra guvernului Statelor Unite. Una din 
cele mai recente apar ine v duvei Ellen Mariani, asistat  de ilustrul avocat Philip Berg, 
vechi procuror i candidat la postul de guvernator al Pensilvaniei. Plângerea v duvei 
Ellen Mariani poate fi consultat  pe www.nancho.net/9/11mariani.htlml. Probe 
cominatorii pot fi produse. In leg tur  cu aceast  plângere exploziv , un comunicat de 
pres  a fost adresat la 3000 de redac ii de ziare, radio i televiziune. O mare conferin  
de pres  este deja anun at  pentru data de 26 noiembrie 2006 la Independence Hall din 
Filadelfia. 

 
8). Ziaristul internet Tom Flocco (www.tomflocco.com) scria la 5 mai 2006,în 

leg tur  cu m rturisirile escrocului profesionist Jack Abramoff, c  acesta ar fi între inut 
un serviciu de curvie privat  în hotelurile Watergate, Ritz, Carlton i Sheraton, ceea ce 
i-a permis s  filmeze i s  fotografieze în secret pe invita ii lui, în pozi ii i situa ii 
delicate, nu departe uneori de pedofilie. Tom Flocco noteaz  :“Luna trecut , un înalt 
func ionar de stat a declarat, în fa a unui Mare Juriu al Securit ii Na ionale, c  servicii 
heterosexuale, homosexuale, lesbiene i pedofile au fost puse la dispozi ia a numero i 
deputa i, senatori i al i func ionari de stat sau animatori de pres  i televiziune la nivel 
na ional. Fotografia i i filma i, ace tia au devenit sensibili la anumite presiuni”. 
Imaginile astfel ob inute au fost folosite pentru a-i determina pe cei interesa i s  accepte 
f r  s  crâcneasc  trucajul electoral din Florida, în 2000, sau povestea cu armele de 
nimicire în mas  pe care, chipurile, le-ar fi posedat regimul lui Saddam Husein. 

 
9). Printre cei mai curajo i critici independen i ai evenimentelor de la 11 septembrie 

poate fi considerat i Doctorul Morgan Reynolds, profesor emerit la Universitatea 
A&M din Texas, fost director al Centrului de Justi ie Criminal  de pe lâng  Centrul 
Na ional de Analize Poli iene ti. In perioada 2001-2002 Dr Morgan Reynolds lucra în 
cadrul administra iei Bush. A demisionat în semn de protest contra evenimentelor din 
11 septembrie i a r zboiului din Afganistan. La 6 mai 2006, Dr Morgan Reynolds a 
conferen iat în aula arhiplin  a Wisconsin Historical Society, care, prin internet, l-a 
f cut apoi cunoscut în întreaga lume. In cadrul conferin ei sale, fostul colaborator al 
administra iei Bush lanseaz  o acuza ie deschis  contra lui Richard Cheney, George W. 
Bush i a altor membri ai guvernului. Aceea i acuza ie este lansat  i contra 
d râm torului declarat al WTC, escrocul în asigur ri Larry Silverstein. Acesta de pe 
urm  este acuzat de crime în mas , conspira ie i alte delicte, inclusiv înalt  tr dare. 
Reynolds declar  în mod deschis c  to i membrii serviciilor secrete tiu c  atentatele de 
la 11 septembrie au fost o chestie intern , american , un Inside Job. 

 
 

Declara ia lui Larry Silverstein 
 
 
Larry Silverstein este un magnat în domeniul imobiliar. El a coordonat finan area 

campaniei electorale a lui Bush din anul 2000, în jurul lui se învârtesc toate incoeren ele 
de dup  11 septembrie. Silverstein a fost ultimul proprietar al imobilului WTC-7. La 26 
aprilie 2001, Silverstein a semnat un contract de închiriere pe 99 de ani a celor dou  
turnuri WTC, asigurându-le pentru suma de 3,2 milioane de dolari. Pentru prima oar  în 
astfel de ocazii, contractul de asigurare (încheiat cu eful companiei, un amic al s u) 
cuprindea i riscul pentru atacuri teroriste. In calitate de nou administrator WTC, 
Silverstein a remaniat de la bun începu serviciile de securitate. Dup  atentate, el a fost 
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intervievat în cadrul unui documentar video oficial, America Rebuilds. In acest interviu, 
el face o declara ie stupefiant  în leg tur  cu pr bu irea imobilului WTC-7 :“Am primit 
un apel din partea efului pompierilor. Imi spunea c  nu este sigur c  va putea stinge 
incendiul. Atunci i-am spus : dup  cum ti i, pierderile noastre în vie i omene ti sunt 
teribile, astfel c  probabil, cel mai bine ar fi s  d râma i acest imobil. Pompierii au luat 
astfel decizia de a-l d râma i am v zut cu to ii pr bu irea imobilului WTC-7”. 

 
Acest extras de interviu figureaz  de i pe DVD-ul gratuit al lui Jimmy Walters. Un 

lucru este clar ca lumina zilei : Silverstein, proprietarul imobilului WTC-7, recunoa te 
deschis de a fi ordonat el însu i d râmarea imobilului respectiv. Pentru a realiza îns  
implozia unui edificiu în arm tur  de o el, de 47 de etaje, o echip  de profesioni ti are 
nevoie de minimum o lun  de zile de munc  pentru a calcula, planifica i instala la 
locul lor cel pu in 500 de înc rc turi  de explozibil de mare putere. Se tie îns  c  
imobilul WTC-7 a fost d râmat în aceea i zi de 11 septembrie, la orele 1725. D râmarea 
lui WTC-7 nu a fost rezultatul unui atentat, a a cum s-a afirmat. Ea a fost o demolare, 
adic  o dinamitare perfect controlat . Declara ia lui Larry Silverstein arat  c  cel pu in 
în cazul imobilului WTC-7, anumite autorit i americane au preg tit din timp i au 
executat în deplin  cuno tin  de cauz  o discret  opera iune de demolare imobiliar . 
Odat  stabilit acest lucru, opera iunea în sine indic  îns  o serie de lucruri cu privire la 
ansamblul celor petrecute în faimoasa zi de 11 septembrie 2001. 

 
 

De ce a fost nevoie s  fie aruncat în aer Imobilul WTC-7? 
 
 
Cu privire la aceast  întrebare, nu putem avansa decât simple ipoteze. Iat , de 

exemplu, o pist  cald  înc  : în anul 1999 se instalase în acest imobil, între etajele 23 i 
25, un fel de Central  de urgen  destinat  a servi în caz de atac terorist cu arme 
biologice. Ferestrele au fost prev zute cu geamuri rezistente la unde de oc, f r  s  mai 
socotim c  s-a instalat o ventila ie separat . Exper ii independen i au calificat drept 
absurd  instalarea unui bunker în burta unui zgârie-nori ! Anumi i cercet tori ai 
evenimentelor din 11 septembrie, precum Eric Hufschmid sau expertul în servicii 
secrete, fost secretar de stat german, Andreas von Bulow, subliniaz  c  aceste etaje-
bunker, prin chiar în l imea la care erau situate, ofereau o excelent  vedere de ansamblu 
asupra întregului complex World Trade Center, fiind perfect protejate, nu mai pu in, 
contra undelor de oc i a prafului de azbest. Comandamentul central pentru d râmarea 
întregului complex WTC avea i el nevoie de un sediu corespunz tor. De ce nu ar fi 
fost situat acest sediu în chiar imobilul WTC-7? Ipoteza aceasta are avantajul de a oferi 
o bun  explica ie pentru multe necunoscute. Se întelege, de exemplu, de ce trebuia 
neap rat s  sar  în aer i acest imobil, nu numai cele dou  turnuri, în jurul c rora s-a 
organizat faimosul montaj video-propagandistic cu avioanele sinuciga e. 

 
 

M rturisirile Poli iei americane FBI 
 
 
Situl internet al poli iei FBI con ine o list  cu cei mai c uta i terori ti din lume, 

inclusiv Ben Laden. Potrivit explica iilor oferite prin internet de c tre FBI, Ben Laden 
nu este urm rit decât pentru atentatele cu bombe asupra ambasadei americane de la Dar-
Es-Salam i Nairobi. Nu se spune nici un cuvânt despre 11 septembrie. La 5 iunie 2006, 
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grupul de cercet tori “Muckrater Report” s-a adresat poli iei FBI pentru  în elege de ce 
Ben Laden nu este urm rit i în leg tur  cu “atentatele” de la 11 septembrie. Rex Tomb, 
purt torul de cuvânt FBI, a dat urm torul r spuns : “Motivul pentru care pe situl nostru 
Most Wanted nu se g se te nici o prob  concret  în leg tur  cu implicarea lui Ben 
Laden în evenimentele de la 11 septembrie este c  FBI nu posed  o astfel de prob ”. 
(“is because the FBI has no hard evidence connecting Bin Laden to 9/11”). 

 
Putem r mâne gur  c scat  cu to ii. Cinci ani dup  atentatele de la 11 septembrie 

poli ia FBI afirm  c  nu de ine nici o dovad  cu privire la participarea sau implicarea lui 
Ben Laden. La 11 septembrie 2001, atât pre edintele Bush cât i Rumsfeld i mul i al i 
responsabili americani au declarat c  atentatele sunt opera lui Ben Laden i a 
complicilor acestuia. Pe aceast  baz  au fost declarate r zboaiele din Afganistan i din 
Irak, care au costat via a a câteva zeci de mii de solda i i de civili ! 

 
 

Concluzie 
 
 
Cinci ani dup  evenimentele de la 11 septembrie 2001, administra ia Bush nu este 

capabil  s  argumenteze în mod coerent acuza iile sale contra lui Ben Laden. Cu alte 
cuvinte, administra ia Bush nu poate justifica în nici un fel r zboiul din Afganistan. Pe 
de alt  parte, numeroase sunt indica iile ce arat  c  versiunea oficial , cu privire la 
evenimentele din 11 septembrie 2001, nu este în nici un caz adev rat . Tentativele 
unora dintre membrii administra iei americane, de a reexamina datele problemei i de a 
furniza un r spuns coerent la diversele nel muriri,  au fost z d rnicite în modsistematic 

i deliberat. 
 
Numeroase fapte evidente constituie tot atâtea dovezi c  evenimentele de la 11 

septembrie 2001 sunt o afacere intern  american , mai ales a serviciilor secrete i a 
cercurilor financiare oculte, acelea i care, de ani de zile, prin intermediul marionetelor 
lor politice, proclam  necesitatea unei noi ordini mondiale. Evenimentele de la 11 
septembrie 2001 au favorizat enorm proiectul acestei noi ordini mondiale, atât prin 
r zboaiele din Afganistan i din Irak cât i prin legile antiteroriste i antidemocratice 
(Patriot Act i altele). 

 
 
Cum se face îns  c  o astfel de în el ciune nu a fost divulgat  de nici unul dintre 

numero ii participan i la realizarea ei ? Lucrurile nu stau chiar a a ! Trebuie s  
recunoa tem c  anumite fapte i anumite cercet ri au ie it la lumin , c  personalit i 
eminente au exprimat în mod public opiniile lor cu privire la organizarea deliberat  a 
unor oribile crime în mas , cu privire la conspira ie, complot i alte crime, inclusiv 
înalt  tr dare, dup  cum a afirmat fostul colaborator al lui Bush, Morgan Reynolds. 
Marile ziare, posturile de radio i televiziune, care manipuleaz  marele public, au 
z d rnicit orice tentativ  de a scoate adev rul la lumin . Nu exist  nici o instan  
independent  care s  ac ioneze pe plan criminalistic i juridic. Nu mai vorbim nici 
despre factorii de presiune i de intimidare, inclusiv asasinarea persoanelor nesigure, 
nici despre complotul t cerii stabilit între protagoni ti lega i prin interese comune. 
Suntem îns  pe deplin con tien i c  toate acestea ne situeaz  într-o zon  inuman , pe 
care spiritele normale abia o pot concepe i pe care nu o pot admite. Gândul ne duce la 
profe iile evanghelice privind venirea lui Anticrist, despre care se tie c  va reu i s  



11 Septembrie 2001 : Cacialma teroristä sub bagheta CIA? 
11 

în ele lumea întreag . Termenul de Apocalips a fost unul dintre cei mai utiliza i, în 
leg tur  cu evenimentele de la 11 septembrie, inclusiv în mediile, presa i televiziunea 
oficial . 

 
 

Numeroase fapte, indica iuni, probe i dovezi au ajuns la cuno tin a lumii întregi. 
Intre timp criza mondial  s-a accentuat, terorismul islamic este din ce în ce mai 
puternic. Nu se poate exclude posibilitatea unei alte puneri în scen , teroriste, care ar 
putea dep i, eventual, amploarea celor petrecute la 11 septembrie 2001. Cu atât mai 
important i mai urgent ar fi ca marile ziare, posturile na ionale de radio i de 
televiziune s  se decid , în sfâr it, a informa cu adev rat publicul în leg tur  cu 
evenimentele de atunci. Numai în acest fel se va putea ajunge la o adev rat  dezbatere 
public  pe marginea evenimentelor petrecute în Statele Unite, în urm  cu cinci ani. 

 
* 
 

*  * 
 
 

Cronologia evenimentelor petrecute la 11 septembrie 2001 
 
 
Orele 759 : Cursa American Airlines 11 decoleaz  de la Boston. 
Orele 810 : Cursa American Airlines 77 decoleaz  de la Washington. 
Orele 814 : Cursa American Airlines 175 decoleaz  de la Boston. 
C tre 815 : Cursa American Airlines 11 p r se te traseul normal f r  ca pilotul s  
declare acest lucru. Declara ia unei astfel de schimb ri se face de obicei printr-un 
simplu cod de 4 cifre, în vederea inform rii controlorilor de zbor de la sol. 
Orele 824 : Controlorii de zbor ascult  prin radio vocile celor ce au deturnat cursa 
American Airlines 11. Contrar rutinei i obiceiurilor de vigilen  îndelung exersate, 
în ciuda anomaliei evidente ce a ie it la lumin , nici o reac ie oficial  nu se produce. 
Orele 842 : Cursa United Airlines 93, gata de zbor înc  de la orele 801, decoleaz  cu o 
întârziere de 41 de minute. 
Orele 846 : Cursa American Airlines 11 percuteaz  Turnul Nord din cadrul WTC. 
Orele 850 : Televiziunea CNN i toate celelalte mari posturi americane televizuale î i 
întrerup emisiunile obi nuite pentru a difuza un breaking news cu privire la 
percutarea Turnului Nord WTC de c re cursa American Airlines 11. 
Orele 855 : Pre edintele Bush se g se te în Florida, unde fratele s u Jeb Bush este 
guvernator. In chiar acest minut el p trunde într-o coal  din Saraasota i asist  la o 
or  de curs. Conform celor declarate de el însu i, pre edintele Bush ar fi luat 
cuno tin  de impactul avion-turn prin televiziune, privind micul ecran precum 
ultimul cet ean american. In ciuda evenimentelor, pre edintele Bush intr  într-o sal  
de clas  i asist  la o lec ie despre animale. 
Orele 857 : Cursa American Airlines 77 dispare de pe radarul de control. 
Orele 903 : Cursa United Airlines 175 love te Turnul Sud. Un nor gros se formeaz  în 
jurul turnului. Noul impact este transmis în direct la televiziune, practic în întreaga 
lume. 
Orele 915 : Andrew Card, colaborator al pre edintelui, intr  în clasa unde se g sea 
acesta i îi opte te ceva la ureche, vreme de 3-4 secunde. Apoi pleac  imediat. 
Pre edintele Bush nu manifest  nici o reac ie, r mâne pe scaun, impasibil, vreme de 
înc  ase minute. Intre timp, întreaga lume ia cuno tin , prin intermediul 
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televiziunii i în direct de cele întâmplate. Comentariile i imaginile cu privire la 
“atacul terorist” din Statele Unite se repet  la nesfâr it pe toate ecranele din lume. 
Orele 930 : Pre edintele Bush are o scurt  apari ie, în direct, la televiziune. Vorbe te 
despre o “tragedie na ional ” i despre “eviden a unui atac terorist”. 
Orele 940 : Impact misterios în cl direa Pentagonului. Lovitura s-a produs în ciuda 
faptului c  Pentagonul este considerat imobilul cel mai bine protejat din întreaga 
lume, f r  s  mai vorbim c  fusese declarat  starea de alarm  na ional , la intensitate 
maxim . Primele imagini, difuzate în direct, arat  o gaur  relativ mic  în zidul 
Pentagonului. Conform indica iilor oficiale ar fi fost vorba de impactul unui Boeing 
757, care ar fi intreprins un zbor de o or  i jum tate, din care jum tate pe o 
traiectorie eronat . 
Orele 959 : In Turnul Sud WTC se produce o imens  explozie. In aproximativ 9 pân  
la 10 secunde imobilul se pr bu e te pe vertical , sub propria lui greutate. 
Orele 1006 : Dup  cum se anun  oficial, cursa United Airlines 93 s-ar fi pr bu it la 
p mânt, undeva în Pensilvania. 
C tre 1010 : Se pr bu e te acoperi ul situat deasupra g urii provocate de impactul 
suferit de cl direa Pentagonului. 
Orele 1029 : Turnul Nord WTC sufer  o enorm  implozie, pr bu indu-se pe vertical , 
într-un interval de 9 pân  la 10 secunde, ca i Turnul Sud. 
Orele 1500 : Se declar  i se înte e te un incendiu pe cele dou  etaje cunoscute ale 
Turnului 7 din WTC. 
C tre 1615 : Reprezentan i în uniform  ai for elor de ordine, b rba i i femei, îndep r-
teaz  orice persoan  din vecin tatea imobilului (Turn) 7 WTC. 
Orele 1725 : Turnul 7 WTC sufer  i el o enorm  implozie, pr bu indu-se pe 
vertical , asupra lui însu i, în aproximativ 7 secunde. Dup  apte zile, în subsolul 
acestei cl diri s-a g sit înc  o el lichid, acoperit de moloz i diverse d râm turi, la 
fel ca, de altfel, în cele dou  turnuri, Nord i Sud, ale complexului WTC. 
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Drag  Doamn  Laura Gal, 
 
 
 
 

V  trimit câteva rânduri despre o problem  ce va r mâne înc  o bun  bucat  de 
vreme în actualitate. Le pute i publica sau p stra.In caz de publicare v  rog s  
specifica i titulatura exact  i num rul ziarului în care prtezentul material a fost 
publicat pentru prima dat . Este vorba de Journal Franz Weber, care apare la 
Montreux, num rul 77 din iulie-septembrie 2006. Dac  considera i oportun, mai 
pute i men iona c  traducera s-a f cut sub autoritatea tiinœific  a Funda iei Adev r 
i Dreptate din Pietroasa, materialul partvenindu-v  prin grija i cu bun  voin a 

Prof. Dr. Geoeges Piscoci-D nescu, nu f r  concursul prietenilor lui tiu i i 
ne tiu i ! 

Cu cele mai calde sentimente române ti i cu certitudinea c  am mai putea 
colabora i pe a lte probleme, al Dumneavoastr ,  

           
G.P.D. 
 
 

 
P.S. 
 

 
Sunt sigur c  ave i suficiente imagini de arhiv  spre a agrementa eventuala lectur  
public . 
 
Poli ia gândirii mi-a lobotomizat numai informatica de serviciu. Tehnica de 
represiune a gândirii libere a r mas la nivelul anterior regretabilului asasinat al 
pre edintelui Ceau escu. Cei mai mul i din poli aii gândirii epocii postceu iste nu 
merit  nici m car s  calce pe urmele vânturilor lui Bul . Cine s-a gândit la asta, în 
decembrie 1989 ? S-au gândit mult mai mul i oameni decât s-ar p rea la prima 
vedere. Cine admite asta rezolv  o grea necunoscut  i merge mai departe. Cine nu, 
acela continu  de a umbri p mântul, ca toate legumele cuvânt toare, l tr toare sau 
mute. 


