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2001. gada 11. septembra traģēdijā, kas noti- 
ka ASV, Ņūjorkā, aizvien vēl vērojama virkne 
mīklainu un tostarp arī gana objektīvu apstāk-
ļu, kas vēl joprojām nav guvuši racionālu skaid-

rojumu. Katrā ziņā šo paralēlo versiju jeb, kā 
mēdz izteikties dažādu noziegumu piesedzēji, 
sazvērestības teoriju būtu mazāk vai nebūtu 
nemaz, ja vien šajā jautājumā varētu savilkt 
kopā visus galus. Bet šie gali, raugi, kaut kā 

absolūti nesavelkas. Nu itin nemaz 
negrib savilkties...



11. SEPTEMBRIS – 
IR VARIANTI...
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2007. gada augustā amerikāņu armijas seržantu Donaldu Bosvelu 
pakļāva disciplinārai sodīšanai “par valdībai piederošas elektroniskā pas-
ta adreses izmantošanu ASV naidīgu paziņojumu izsūtīšanai”. Raugi, 
Irākas kampaņas veterāns bijis tik neuzmanīgs, ka atļāvies paust šaubas 
par oficiālo versiju saistībā ar 2001. gada 11. septembra notikumiem. 
Tīmekļa resursa ‘911truth.org’ redaktoriem viņš rakstīja: “Atliek tikai 
saprātīgi izsvērt visus apstākļus un kļūs skaidrs, ka daži savās alās tupo-
ši arābi ar mobilajiem tālruņiem pie auss nekādi nebija spējīgi to visu 
noorganizēt...”

Jauna Pērlhārbora

Amerikāņi ir audzināti ticēt savai valdībai. Bet ne visi patiešām tic. 
Vēl jo mazāk tai tic citu pasaules valstu iedzīvotāji. Bet tieši amerikāņu 
disidentiem ir vairāk nekā pietiekami iemesli šaubīties par to, ka pašmā-
ju varas vīri un sievas viņiem vienmēr stāsta tikai patiesību. Piemēram, 
prezidenta Kenedija slepkavība vēl joprojām ir mīkla ar vairākiem nezi-
nāmajiem, lai gan ir pamats uzskatīt, ka amerikāņu specdienestu aprin-
dās jau sen viss visiem skaidri zināms. Smirdīgā aizdomu miglā tīts arī 
lielākais pēdējās desmitgades sabiedriskais kauna traips – pēdējās ASV 
prezidenta tā dēvētās vēlēšanas jeb tajās īstenotais balsu skaitīšanas 
princips. Un kur tad vēl Pērlhārbora, kas, kā amerikāņi paši cenšas vi-
siem stāstīt, ir “vislielākā amerikāņu traģēdija”? Toreiz, 1941. gada 
decembrī, viss liecināja, ka japāņi gluži vai speciāli provocēti uzbrukt 
ASV galvenajai jūras kara bāzei. Kāpēc? Raugi, bija kāda akūta nepiecie-
šamība eskalēt gatavošanos karam, absolūti nerēķinoties ar pašmāju 
upuru kopējo skaitu. Lūk, un dažādā ziņā pēc mērogiem ārkārtīgi līdzīgā 
2001. gada 11. septembra traģēdija arī palikusi ar sevišķi daudziem 
neatbildētiem jautājumiem...
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Četrus pasažieru boeingus vienas stundas laikā savās rokās sagrābj 
19 arābu teroristi, kas “līdz zobiem” bruņoti ar... faktiski kartona nazī-
šiem. Piloti–pašnāvnieki nekavējoties uzņemas lidaparātu vadību, mai-
not to lidojumu kursu tieši uz Ņūjorku un Vašingtonu. Divi boeingi no-
tēmēti uz Pasaules tirdzniecības centra tā dēvētajiem Dvīņu torņiem, 
trešais ietriecas Pentagonā. Ceturtās lidmašīnas pasažieri iesaistās cīņā 
ar nolaupītājiem, kas izraisa lidmašīnas nokrišanu Pensilvānijas štatā, 
nesasniedzot izvēlēto mērķi – it kā prezidenta Buša privāto rezidenci. 
Tas bija uzbrukums Amerikai, to izplānojis starptautiskās teroristiskās 
organizācijas “Al Qaeda”, ko veido galvenokārt tikai arābi, līderis Usama 
bin Ladens...

Tāda ir vispārpieņemtā jeb apstiprinātā notikumu versija. Tāda tā 
noformējās jau dažas dienas pēc katastrofas un kopš tā laika ne nieka 
nav mainījusies, kļūstot par tā dēvēto oficiālo versiju.

Specdienestu sazvērestība pret prezidentu

Jau tieši 11. septembrī kāds traģisko notikumu tiešs aculiecinieks 
rakstīja: “Klau, vai patiešām tikai es vienīgais jau uzreiz esmu sapratis, 
ka ne jau lidmašīnas sagrāva Pasaules tirdzniecības centru? Konkrēti 
man tieši tas ir mans šā rīta visbiedējošākais moments... Ēka pēkšņi 
sabruka puteklīšos, tā, it kā cauri visiem stāviem virzienā no augšas uz 
apakšu būtu izskrējis plūdens vilnis. Visas atlūzas galvenokārt skaisti 
sabruka uz iekšu. Visi struktūrelementi sabruka ideālā secībā, tā, ka no 
nesošā skeleta pāri nepalika faktiski nekas. Sagruvums ir vienmērīgs, 
simetrisks un absolūts. Patiesībā tas viss izskatās kā plānveida vecas 
ēkas nojaukšana. Tādam pasākumam parasti nav nepieciešams liels 
sprāgstvielu daudzums, atliek tikai tās saprātīgi izvietot nepieciešama-
jās vietās – tiešā kontaktā ar struktūrelementiem – un uzspridzināt 
sinhronā secībā...”

Kopš 2001. gada ap šo notikumu savērpies patiešām īsts sazvēres-
tības teoriju mudžeklis. Turklāt tās visas ir gana rūpīgi izstrādātas, bur-
tiski pa minūtei. Piemēram, ir versija par operāciju “Pērle” – īstu boein-
gu pārtveršana ar visiem pasažieriem, to novadīšana citā virzienā, bet to 
ieplānotajos maršrutos ievadot ar radio vadāmus planierveida militāros 
lidaparātus Dvīņu torņu taranēšanai. Tālākajā operācijas gaitā civilās lid-
mašīnas ar visiem pasažieriem plānveidīgi iznīcinātas (cik “tēlaini”, vai 
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ne?), bet attiecīgās celtnes, protams, ne mazāk plānveidīgi uzspridzinā-
tas... Turklāt šo un daudzas citas līdzīgas versijas nav izdomājuši fanātis-
ki islāma vai viltīgi Eiropas antiamerikānisti, bet gan ASV pilsoņi. Tie 
paši, kuriem būtu nešaubīgi jātic savai “nevainojamai” valdībai. Taču 
viņi, raugi, tomēr kaut kā netic, viņi vairs nav ar mieru skatīties tikai uz 
to, kas notiek uz skatuves, bet vēlas ielūkoties arī aizkulisēs.

Šīs visdažādākās sazvērestības teorijas izklāstītas vairākos desmi-
tos Tīmekļa resursu. Tiesa, tās visas – kā jau tādos gadījumos allaž mēdz 
būt – būvētas atbilstoši vienam stereotipam. Proti, uz virknes kliedzošu 
oficiālās versijas nesakritību un neatbilstību, kas tādējādi jau pašas par 
sevi veido loģisku ķēdīti, parasti uzliekot biezu slāni netiešo pierādīju-
mu. Un – jo vairāk, jo it kā labāk. Un tad attiecīgās teorijas autori ļaujas 
neierobežotai savas fantāzijas burvībai. Katrā ziņā lielāko daļu no šādi 
būvētām teorijām itin nemaz nav sarežģīti apgāzt, ja vien kāds patiešām 
sagribētu ar to nodarboties. Bet vēl vieglāk ir tās vispār ignorēt.

Taču ir dažas, kas teju visiem liek neērti sarosīties. Piemēram, 
franču publicista Tjerī Meisāna grāmatu “Šaušalīgā mahinācija” pat no-
lēma ne tikai izsmiet, bet pat apgāzt visu tajā pausto. Meisāns visu uz-
manību sakoncentrējis uzbrukumam Pentagonam, bet līdztekus arī se-
cinājis, ka terora aktus gan Vašingtonā, gan Ņūjorkā īstenojis grupējums, 
kas meklējams visaugstākajās ASV militārās un politiskās elites aprin-
dās. Un šis grupējums 2001. gada 11. septembrī esot iebiedējis Džordžu 
Bušu, izvirzot viņam ultimātu un piespiežot mainīt sev vēlamā virzienā 
valsts iekšējo politiku. Bušs esot pakļāvies ultimātam, tāpēc, pirmkārt, 
vispār palicis dzīvs, otrkārt – palicis arī valsts galvenās amatpersonas 
amatā.

Turklāt Meisāns izmanto arī faktiski neapgāžamas liecības, to vidū 
arī paša bēdīgi slavenā prezidenta vaļsirdīgo stāstu par to, kā viņš skatī-
jies videokadrus par lidmašīnas ietriekšanos Pasaules tirdzniecības 
centrā, kad viņa kabinetā ieskrējis sekretārs un teicis: “Otra lidmašīna 
ietriecās tornī! Amerikai veikts uzbrukums!” Taču tagad jau ir noskaid-
rots, ka tāda video skatīšanās nemaz nevarēja būt, jo kadri, kuros nofik-
sēta pirmā ietriekšanās, atklāti tikai 13 stundas pēc attiecīgā notikuma, 
kad aģentūra “Gamma” publiskoja brāļu Nodes veikto amatierfilmēju-
mu. Meisāns pat nepieļauj iespējamību, ka prezidents Bušs kaut ko būtu 
“satraukumā sajaucis”. Gluži otrādi – tieši tas arī lieliski iekļāvās iebie-
dēšanas koncepcijā...
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Tāpat Meisāns noskaidrojis, ka tajā dienā – 2001. gada 11. septem-
brī – nezin kāpēc bija iedarbināta Baltā nama desanta vienības aizsardzī-
bas shēma, kas vērsta tieši pret triecienuzbrukumu, bet ne pret lidma-
šīnas nokrišanu vai bombardēšanu. Tajā laikā pašu evakuēto prezidentu 
bruņu automobilī jau vizināja par militāro bāzu pacelšanās un nolaišanās 
joslām, to visu motivējot ar aizsardzību pret snaiperiem.

Vārdu sakot, viss beidzās ar to, ka, it kā atbildot Meisāna “Šauša-
līgajai mahinācijai”, divi ar specdienestiem cieši saistīti franču žurnālis-
ti uzrakstīja un publicēja grāmatu “Šaušalīgie meli”, kurā pamatīgi no-
melnoja gan pašu Meisānu, gan viņa informācijas avotus, visu rezumējot 
šādi: “Nekā nav, absolūti nekā. Iespaidi, fantāzija, izdomājumi”.

Taču 2001. gada 11. septembra traģēdijā vēl joprojām ir gana mīk-
lainu un vienlaikus arī visnotaļ objektīvu apstākļu, kas visu šo gadu laikā 
faktiski palikuši bez racionāla skaidrojuma. Katrā ziņā ir skaidrs, ka da-
žādu paralēlo versiju būtu ievērojami mazāk, ja būtu iespējams loģiski 
savilkt kopā visus galus. Bet, raugi, tie gali kaut kā nesavelkas.

Dvīņu torņi sagruva kontrolētas 
spridzināšanas procesā

Neviens speciālists līdz pat šai dienai nav apstrīdējis faktu, ka Dvī-
ņu torņi bija uzbūvēti tā, lai spētu bez sevišķām bažām izturēt sadursmi 
ar lidmašīnu “Boeing–707”. Masas, izmēru un ātruma ziņā šī lidmašīna 
faktiski ir līdzīga “Boeing–767”, kuras ietriecās Pasaules tirdzniecības 
nama debesskrāpjos. Un tie abi sabruka, pilnībā sagruva, pārvēršoties 
gruvešu kaudzē un putekļu mākonī. Bez jebkādiem vertikālo tērauda 
kolonnu pārpalikumiem...

Ziemeļu tornī lidmašīna ietriecās pulksten 8.45 taisnā leņķī un lie-
lākā daļa aviodegvielas iekļuva nama iekšienē, kas izraisīja spēcīgu 
ugunsgrēku. Pulksten 9.03 sekoja trieciens pa Dienvidu torni, taču tas 
notika asā leņķī, tāpēc tornī iekļuva salīdzinoši neliela daļa degvielas, 
iespējams, ne vairāk par vienu trešdaļu. Viss pārējais sadega milzīgās 
ugunsbumbās, kas no ēkas izlauzās ārpusē. Lidmašīnas atliekas izgāja 
cauri nama stūrim un tām nevajadzēja pat skart tieši pa centrālo asi ejo-
šās Dienvidu torņa tērauda konstrukcijas. Neskatoties uz to tieši šis 
tornis sagruva pirmais – pulksten 9.59, proti, 56 minūtes pēc sadur-
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smes. Ziemeļu tornis sagruva pulksten 10.29, 1 stundu un 44 minūtes 
pēc sadursmes.

Oficiālais sabrukšanas skaidrojums ir šāds – degošā degviela iz-
kausējusi tērauda kolonnas. Taču, lūk, ko raksta viens no šīs šaubīgās 
teorijas kritiķiem Džons Makmaikls: “Mēģināt sakarsēt tēraudu, ir tas 
pats, kas liet sīrupu šķīvī, proti – sīrups nekad nestāvēs vertikāli. Sil-
tums strauji pāriet uz tērauda konstrukcijas aukstākajiem iecirkņiem, 
bet tās daļas, kuras jūs izmisīgi cenšaties uzkarsēt, visu laiku neglābjami 
atdziest. Un tagad man nezin kāpēc jānotic, ka uguns ne tikai vienkārši 
dega, bet visu laiku pakāpeniski pieņēmās spēkā, un tā tiktāl, kamēr 
sasniedza tērauda kušanas temperatūru – 1538°C. Un man jānotic arī 
tam, ka visas 200 000 tonnas tērauda uzkarsa tieši līdz šai temperatūrai 
tikai no vienas lidmašīnas bākās esošās degvielas!” Makmaikla loģikai 
grūti iebilst, jo noskaidrots, ka līdzīgos ugunsgrēkos neaizsargāto tērau-
da konstrukciju temperatūra sasniedza augstākais 360°C, kas katrā ziņā 
ir pat tālu no 550°C, kas vispār ir pirmais kritiskais slieksnis, pēc kura 
sasniegšanas var sākties kaut kādas tērauda struktūras izmaiņas.

Un ir vēl kāda nopietna oficiālās versijas problēma – abi debes-
skrāpji sabruka faktiski vienādi, burtiski nosēdās, līgani un precīzi. Ja 
Dienvidu torņa sabrukšana būtu sākusies no 60. stāva, tā augšējā treš-
daļa acumirklī būtu it kā iekārusies un palikusi centrālo tērauda kolonnu 
noturēta. Taču 30 stāvi pēkšņi vienkārši pazuda, tā vietā, lai nogāztos 
blakus kvartālā, noklājot to ar betona un tērauda iznīcinošo krusu. Abi 
torņi sagruva absolūti simetriski, stāvi apbrīnojami akurāti “saklapējās”, 
tieši tā, kā tas notiek kontrolētā daudzstāvu būvju sagraušanā.

Turklāt tas notika faktiski brīvā kritiena ātrumā. Aprēķināts, ka 
objektam, kas kristu no 398 metrus augstā Pasaules tirdzniecības centra 
jumta, būtu nepieciešama 9,01 sekunde, lai sasniegtu zemi. Varbūt arī 
kādi nieku ilgāk, ja vēl pierēķina gaisa pretestību. Bet Dvīņu torņi sa-
gruva 10–15 sekunžu laikā, kas ir brīvam kritienam ārkārtīgi tuvs āt-
rums. Un kas gan šajā pasaulē pagaidām var būt objektīvāks par nepielū-
dzamajiem fizikas likumiem?

Vēl kāds interesants fakts. Pirmie sagruvušā Pasaules tirdzniecī-
bas centra vietā nezin kāpēc ieradās tā uzņēmuma darbinieki, kuri savu-
laik novāca arī 1995. gada 19. aprīlī uzspridzinātās Oklahomas federālās 
ēkas drupas. Šā uzņēmuma nosaukums ir šāds – “Kontrolētā sagrauša-
na”... 


