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11. září 2001 – teror v New Yorku

11 . září 2001 začala nová éra v dějinách lidstva. Optimismus z 90. let 20. století, kdy
se zdálo, že po rozpadu SSSR a konci komunismu v Evropě nastává „zlatý věk“ ekonomické globalizace a liberalismu (=vítězství demokracie a /sociálně/tržní ekonomiky),
zničila islámská teroristická organizace al-Káida. Její členové unesli čtyři letadla a zaútočili na dva newyorské mrakodrapy WTC, symbol islamisty nenáviděného Západu,
ale také na Pentagon, budovu ministerstva obrany USA. Zemřelo nejméně 2973 nevinných lidí. Zkáza obou věží Američany i celý svět šokovala. Všichni se ptali, jak se
to mohlo stát ?
Al-Káida vznikla v 80. letech 20. stol. Tuto teroristickou organizaci založil multimilionář ze Saúdské Arábie Usáma bin Ládin, který se zapojil do bojů afghánských
mudžáhidů proti Sovětské armádě a vojákům afghánské komunistické armády. Tito
radikální džihádisté si po stažení sovětských vojsk (1988-89) a zániku SSSR (1991)
našli nového nepřítele, bezbožný Západ, tedy hl. USA a jeho spojence Izrael.
Klíčovým mužem tragického 11. 9. 2001 se stal Egypťan Muhammad Atta (19682001). Otec ho vyslal studovat architekturu na univerzitu v Hamburku (1992). Navštěvoval i místní mešitu. Tam se seznámil s dalšími arabskými mladíky, kteří vyznávali radikální džihádistické názory, a tak vznikla (1998) hamburská teroristická buňka. Atta v listopadu 1999 odjel do Pákistánu, kde kontaktoval kancelář hnutí Tálibán,
které od roku 1996 ovládalo Afghánistán. Byl přepraven do afghánského Kandaháru,
kde se setkal s Usámou bin Ládinem a zřejmě od něj dostal úkol... Po návratu požádal
o americké vízum, které bez problému dostal (vždyť žil v Německu!!!), a pak v červnu
2000 přes Prahu odletěl do USA. Tam absolvoval se svými spolubojovníky kurz pilotování moderních letadel (Boeing 727). A pak už jen čekali na rozkaz k akci...
11. 9. ráno unesli 4 letadla (vesměs linky z Bostonu a Washingtonu do Los Angeles):
a) let č. 11 (v něm byl Atta) narazil v 8:45 do Severní věže WTC, b) let č. 175 zničil
v 9:03 Jižní věž WTC, c) další letoun (let č. 77) narazil do Pentagonu a d) let č. 93
skončil pádem letadla do polí u Pittsburgu (stateční cestující se pokusili únosce zneškodnit... ). Jižní věž se sesunula v 9:59, Severní věž následovala v 10:28...Tisíce lidí
zůstaly pod troskami, mezi nimi mnoho statečných záchranářů (hasiči, policisté).
Administrativa prezidenta Bushe se vzpamatovala ze šoku relativně brzy a začala
jednat. Ihned uzavřela vzdušný prostor a organizovala záchranné práce. Byl přijat tzv.
Vlastenecký zákon (= omezení občanských práv) a Bushův neokonzervativní tým připravil odvetnou operaci Trvalá svoboda proti OSE ZLA („darebácké státy“ podporující
teroristy, tedy Irák, Afghánistán a KLDR). Tato kontroverzní „Bushova doktrína“ klid
a mír světu nepřinesla, i když vedla ke svržení Tálibánu v Afghánistánu (2001) a Saddáma Husajna v Iráku (jaro 2003). Svědčí o tom např. průběh a důsledky „arabského
jara“ a zejména nedávná drsná zkušenost s brutálním tzv. ISLÁMSKÝM STÁTEM.
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