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9/11 சம்பவத்திற்கு பதி பதினு பதினாற
ஆண்டுகளுக்குப் பின் பதினர: பபு பதினாய்கள,
பு பதினாசு பதினாங்குத்த பதினம் மற்றம் இும் இரு பதினாணுவவு பதினாதம்
Bill Van Auken,

அமெரிக்க்காவில்
2,900
பேரருக்கும்
அதிகெ்கானவர்கள
மக்கால்லப்ரட்ட ம்ட செப்டம்ரர் 11, 2001 த்காக்குதல்களின
ரதின்கானாற்காம் நி் நினனவ்காண்டு தினம், மீண்டுமெ்காருமு் நினனாற
திங்களனறு
நி் நினனவுகூரப்ரட்டத.
உலக
வர்த்தக
் நினெயத்தின அழிக்கப்ரட்ட இரட்் நினட பேக்காபுரங்கள இருந்த
இடத்திலும், கடத்தப்ரட்ட ட்ட ந்கானகு விெ்கானங்களில் ஒனறில்
ரயணியர் அந்த விெ்கானத்தின கட்டுப்ர்காட்் நினட மீண்டும்
மரனாற ்ட செண்் நினடயிட்டதன க்காரணெ்காக மரனசில்பேவனிய்காவின
வயல்மவளியில்
விழுந்த
இடத்திலும்
ெற்றும்
மரனடகனிலும் நி் நினனவுதின நிகழ்வுகள ட்ட நடந்தன.
ஒரு
குற்னாறகரெ்கான
ெற்றும்
பிற்பேர்காக்குத்தனெ்கான
ரயங்கரவ்காத த்காக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின மரயர்க் நினள
வ்காசித்த
அஞ்்ட செலி
ம்ட செலுத்தவதற்க்காக
ஆயிரக்
கணக்க்கானவர்கள நியூ பேய்கார்க் ட்ட நகரில் ஒனறுகூடினர். அந்த
ரயங்கரவ்காத
த்காக்குதல்
அமெரிக்க்காவினதம்
உலக
ஏக்காதிரத்தியத்தினதம்
ட்ட நலனகளுக்கு
ெட்டுபேெ
பே்ட செ் நினவய்காற்றின,
அப்பேர்காதிருந்த
அ் நினவ
தங்களின
ஆக்கிரமிப்பு பேர்கா் நினர நிய்காயப்ரடுத்தவும், உலமகங்கிலும்
ஜனட்ட ந்காயக
உரி் நினெகள
மீத
த்காக்குதல்
ட்ட நடத்தவும்
அச்்ட செம்ரவங்க் நினள சுரண்டியுளளன.
9/11
்ட செம்ரவத்தில்
தங்களின
அனபுக்குரியவர்க் நினள
இழந்தவர்கள ரகிர்ந்த மக்காண்ட உண்் நினெய்கான தயரமும்
நி் நினனவுகூர்ந்த
உணர்வுகளும்,
மீண்டுமெ்காருமு் நினனாற
அமெரிக்க
அதிக்காரிகள
ட்ட நடத்திய
அற்ரத்தனெ்கான
உத்திபேய்காகபூர்வ
நி் நினனவுகூரல்
நிகழ்வுகளின
ர்கா்ட செ்காங்குத்தனத்தடன கூர்் நினெய்காக முரண்ரட்டிருந்தன.
இரண்டு தரப்புக்கும் இ் நினடயில்கான இந்த நீண்டக்கால
பிளவு, திங்களனறு ர்காசி்ட செவ்காத சூத்திரத்காரி ஜன்காதிரதி
மட்கான்கால்ட் ட்ரம்ப் அந்ட்ட ந்காளில் மரனடகனில் ஆற்றிய
பிரத்கான உ் நினரயில் ஒரு புதிய ெட்டத்் நினத எட்டியத.
இரட்் நினட பேக்காபுரங்க் நினள இடித்தத்கால் 40 பேவ்கால் ஸ்ட்ரீட்
இல் உளள அவரின ம்ட செ்காந்த கட்டிடம் ெனஹட்டனின
கீழ்ரகுதியில் மிக உயர்ந்த கட்டிடெ்காக ெ்காறிவிட்டத்காக —
இதவும் மர்காய— அத்த்காக்குதல் ட்ட நடந்த அன் நினனாறய ட்ட ந்காள
தனத முதல் வி் நினடயிறுப்பில் மரரு் நினெபீற்றிய மட்கான்கால்ட்
ட்ரம்ப்,
அவரத
முந்் நினதய
உ் நினரகளில்
இருந்த
மெருகூட்டிய மவற்று் நினரக் நினள வழங்கியதடன, மீண்டும்
அமெரிக்க பேதசியக் மக்காடிக்கு ெரிய்கா் நினத ம்ட செலுத்தி,
“தீ் நினெகள
ெற்றும்
அழிவுகளுக்க்கான
க்காட்டுமிர்காண்டித்தனெ்கான ்ட செக்திகளுக்கு எதிர்காக ட்ட நெத
ட்ட ந்காட்் நினட க்காப்ர்காற்னாற" சூளு் நினரத்த்கார்.
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ம்ட செப்டம்ரர்
11
“ட்ட நெத
ஒட்டுமெ்காத்த
உல் நினகயும்
ெ்காற்றிவிட்டத" எனனாற ரழகி பேர்கான ெற்றும் ஓயந்த பேர்கான
வ்கார்த்் நினதக் நினளபேய
மீண்டும்
ஒலித்த்கார்.
கடந்த
16
ஆண்டுகள்காக அமெரிக்க அரசியல் வ்காழ்வில் ஏற்ரட்டுளள
ெ்காற்னாறங்கள, முடிவில்ல்கா பேர்கார்கள, மர்காலிஸ் அரசு
ட்ட நடவடிக்் நினககள அ் நினனத்தம், முனஅனுெ்கானிக்க்காத அந்த
முனஎதிர்ர்கார்த்திர்காத ம்ட செப்டம்ரர் 11 ்ட செம்ரவங்கள எனறு
கூனாறப்ரடுவதற்கு
வி் நினடயிறுப்ர்காக
மக்காண்டு
வரப்ரட்ட் நினவபேய தவிர, அதற்கு முனனர் எனன ட்ட நடந்தபேத்கா
அதபேன்காடு
இவற்றிற்கு
எந்த
்ட செம்ரந்தமும்
இல்் நினல
எனரத்காக அந்த வ்கார்த்் நினதகள அர்த்தப்ரடுத்தகினனாறன.
அத்காவத எரிச்்ட செலூட்டும் சுய-பே்ட செ் நினவக்கு உதவும் இந்த
மர்காய, கடந்த ம்ட செனனாற ஒவ்மவ்காரு ஆண்டும் மதளிவ்காகி
உளளத.
இந்த நி் நினனவுதினத்திற்கும் முனனத்காக, அரபு உலகில்
வ்காஷிங்டனின
மட்ட நருக்கெ்கான
கூட்ட்காளிய்கான
்ட செவூதி
அபேரபிய்கா் நினவ
ம்ட செப்டம்ரர்
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த்காக்குதல்களுக்க்கான
தய்காரிப்புடன
்ட செம்ரந்தப்ரடுத்தி
புதிய
தகவல்கள
மவளிவந்தன, அந்த விெ்கானங்க் நினளக் கடத்திய 19 பேரரில்
15 பேரர் ்ட செவூதி பிர் நினஜகள்காவர். நி் நினனவுதினத்தின மீத
எந்த முக்கியத்தவத்் நினதயும் பிரசுரிக்க்காத மரருநிறுவன
ஊடகங்கள, இந்த புதிய ஆத்காரங்க் நினளயும் மரருெளவிற்கு
இருட்டடிப்பு ம்ட செயதன. எஞ்சிய ெனித உடல்ர்காகங்க் நினள
அ் நினடய்காளம் க்காண உதவிய நியூ பேய்கார்க் ட்ட நகர ெருத்தவ
ஆயவ்காளரின முயற்சிக் நினள விரிவ்காக விவரித்த ஒரு
த் நினலயங்கத்் நினதக் மக்காண்டு, நியூ பேய்கார்க் ் நினடம்ஸ் இந்த
நி் நினனவுதினத்் நினதக் குறித்தத.
9/11 ்ட செம்ரவத்தில் ர்காதிக்கப்ரட்ட சுெ்கார் 1,400 பேரரின
குடும்ரங்களின ்ட செ்கார்ர்காக மரடரல் வழக்கு ெனு ஒனறு, 9/11
த்காக்குதல்களுக்கு
மவளிப்ர் நினடய்காக
ஒரு
"மவளபேள்காட்டெ்காக" இருந்த ஒனறுக்கு வ்காஷிங்டனில்
உளள ்ட செவூதி தூதரகம் 1999 இல் நிதி வழங்கியதற்க்கான
ஆத்காரங்க் நினள
முன் நினவத்தளளத.
இரண்டு
்ட செவூதி
முகவர்கள தங்க் நினள ெ்காணவர்கள்காக க்காட்டிக் மக்காண்டு
பிபேய்கானிக்ஸ் இல் இருந்த வ்காஷிங்டன டி.சி. க்கு
அமெரிக்க்கா மவஸ்ட் விெ்கானத்தில் ரயணித்திருந்தனர்,
இவர்களத ரயணச்சீட்டுக்கு ்ட செவூதி அபேரபிய்கா ரணம்
ம்ட செலுத்தியத. அவ்விருவருக்கும் பேவறு சில 9/11 விெ்கானக்
கடத்தல்க்காரர்கபேள்காடு ஆப்க்கானிஸ்த்கானின அல் மக்காயத்கா
முக்காம்களில் ரயிற்சி அளிக்கப்ரட்டிருந்தத்காக அந்த வழக்கு
ெனு குறிப்பிடுகினாறத. விெ்கானத்தில் அவ்விருவரும், விெ்கான

உதவிய்காளர்களிடம்
அவ்விெ்கானம்
குறித்த
சில
மத்காழில்நுட்ர
பேகளவிகள
பேகட்ட் நினெ
்ட செந்பேதகங்க் நினள
எழுப்பியதம்,
இரண்டு
மு் நினனாற
விெ்கான
ஓட்டிகள
அ் நினனாறக்குள நு் நினழயவும் அவர்கள முயனனாற நி் நினலயில்,
இத விெ்கானிக் நினள அவ்ட செரெ்காக ஓஹிபேய்காவில் த் நினரயினாறக்க
இட்டு ம்ட செனனாறத. அவ்விருவரும் FBI ஆல் ் நினகத
ம்ட செயயப்ரட்டு,
வி்ட செ்காரிக்கப்ரட்டனர்
எனனாற்காலும்,
அத
எந்தவித வழக்கும் மத்காடுக்க முடிமவடுக்கவில்் நினல.
ரல நீண்ட மத்காடர்ச்சிய்கான மவளியீடுகளில் மவறுெபேன
்ட செமீரத்தியத்கான
இத,
மரரிதம்
மதளிவுரடுத்தவத
எனனமவனனாற்கால்
9/11
்ட செம்ரவங்கள
ஒருபேர்காதம்
உயரிடங்களில்
இருந்த
கணி்ட செெ்கான
பேர்காக்குவரத்தில்
உதவிகளினறி
ட்ட நடந்திருக்க்காத.
இத்த்காக்குதல்கள
"அ் நினனத்் நினதயும் ெ்காற்றிவிட்டத" எனறு மீண்டும் மீண்டும்
கூனாறப்ரட்ட்காலும், அ் நினவ எவ்வ்காறு ட்ட நடந்தன எனர் நினத
குறித்த
ஒரு
சுதந்திரெ்கான
ெற்றும்
புனாறநி் நினலய்கான
புலன்காயவுகள எதவும் கி் நினடய்காத. பேெலும் அமெரிக்க
வரல்காற்றில் இத மிகவும் ரடுபேெ்கா்ட செெ்கான உளவுத்த் நினனாற
பேத்கால்வி எனரத கண்கூட்காக இருந்த்காலும், எவமர்காருவரும்
ரணிநீக்கம் அல்லத ரதவி கு் நினனாறப்பு பேர்கானனாறளவுக்கு கூட
கணக்கில் மக்காண்டு வரப்ரடவில்் நினல.
கி் நினடத்திருக்கும் ஆத்காரம் எனன மதளிவுரடுத்தகினாறத
எனனாற்கால், 9/11 ்ட செம்ரவத்தின விெ்கான கடத்தல்க்காரர்களில்
ரலர்
அத்த்காக்குதல்களுக்கு
முனனத்காக
இரண்ட்காண்டுகள்காவத
CIA
ெற்றும்
FBI
இன
கண்க்காணிப்பிற்குரிய ட்ட நரர்கள்காக இருந்தளளனர் எனகினனாற
பேர்காதினும், அவர்கள்கால் ட்ட ந்காட்டில் சுதந்திரெ்காக நு் நினழந்த,
விெ்கான
ஓட்டிகளுக்க்கான
ரயிற்சி
ரளளிகளில்
பே்ட செர
முடிந்திருந்தத. ம்ட செ்கால்லப்பேர்கான்கால், அவர்களில் இருவர்
FBI உளவ்காளி ஒருவரின வீட்டில் தங்கியிருந்த்கார்.
மர்காதெக்களிடம்
இருந்த
13
ஆண்டுகள
மூடிெ் நினனாறக்கப்ரட்டு வந்த பினனர், 2016 இல் மரரிதம்
திருத்தப்ரட்ட ஆவணங்களில் இருரத்தி எட்டு ரக்கங்கள,
அந்த 9/11 ்ட செம்ரவத்திற்கு முனனத்காக ்ட செவூதி உளவுத்த் நினனாற
அதிக்காரிகள
விெ்கானங்க் நினளக்
கடத்தியவர்களுக்கு
கணி்ட செெ்கானளவுக்கு
ரணம்
ர்காயச்சி
இருந்தனர்
எனர் நினதயும், அபேதபேவ் நினளயில் அவர்கள குடியிருக்க வீடு
பிடிப்ரதிலும்,
விெ்கானிகள
ரயிற்சி
ரளளிகளில்
பே்ட செர்வதற்கும்
உதவியிருந்தனர்
எனர் நினதயும்
நிறுவிக்
க்காட்டின.
ம்ட செப்டம்ரர்
11
த்காக்குதல்க் நினள
ட்ட நடத்தவதில்
்ட செவூதி
அபேரபிய்கா மிகவும் ம்ட செயலூக்கத்தடன இருந்தத எனனாற
பேர்காதிலும், ்ட செவூதி உளவுத்த் நினனாற ்ட செம்ரந்தப்ரட்டிருந்தத
எனரத உண்் நினெயில் அமெரிக்க அரசு எந்திரத்தின ஒரு
பிரிவும்
அதில்
்ட செம்ரந்தப்ரட்டிருந்தத
எனர் நினதபேய
அர்த்தப்ரடுத்தகினாறத.
இத
சூழ்ச்சி
தத்தவங்களின
விடயெல்ல, ெ்கானாற்காக நிறுவப்ரட்ட உண்் நினெய்காகும். இத,
பினபேன்காக்கி
ர்கார்த்த்கால்,
1980
களில்
பே்ட செ்காவியத்
ஆதரவில்கான ஆப்க்கானிஸ்த்கான அர்ட செ்காங்கத்திற்கு எதிர்கான
வ்காஷிங்டனின அருவருக்கத்தக்க பேர்காரின ஒரு அங்கெ்காக
விளங்கிய இஸ்ல்காமிய குழுக்கள்கால் ஆதரிக்கப்ரட்டிருந்த
அல்
மக்காயத்கா,
ஆப்க்கானிஸ்த்கான
ெற்றும்
சிஐஏ

்ட செம்ரந்தப்ரட்ட
பி் நினணந்தளளத.

மிக

நிஜெ்கான

சூழ்ச்சிகளுடன

இத்த்காக்குதல்கள
"அ் நினனத்் நினதயும்
ெ்காற்றிவிட்டத"
எனரதற்கு ரதில்காக, அ் நினவ நீண்டக்காலெ்காக தய்காரிப்பில்
இருந்த
வந்தளள
இர்காணுவ
ஆக்கிரமிப்பு
ட்ட நடவடிக்் நினககளுக்கு
பேர்காலிக்க்காரணங்க் நினள
வழங்கின.
அத்த்காக்குதலுக்கு ஒரு த்ட செ்காப்தத்திற்கு முனனர் பே்ட செ்காவியத்
ஒனறியம் க் நினலக்கப்ரட்ட் நினத அடுத்த, ஆளும் வர்க்கம்
உலக
அரங்கில்
அமெரிக்க
முதல்காளித்தவத்தின
வீழ்ச்சி் நினயச் ்ட செரிகட்ட அமெரிக்க இர்காணுவ ரலத்் நினதப்
பிரபேய்காகிப்ரதற்க்காக ஒரு மக்காள் நினக் நினயத் மத்காடங்கியத.
இப்புவியில் எண்மணய ெற்றும் எரிவ்காயு உற்ரத்திக்க்கான
இரண்டு பிரத்கான பிரபேத்ட செங்கள, க்காஸ்பியன ரகுதி ெற்றும்
ெத்திய
கிழக்கின
மீத
இர்காணுவ
பேெல்காதிக்கத்் நினத
ர்காதக்காப்ரதற்க்காக
ஆப்க்கானிஸ்த்கான
ெற்றும்
ஈர்காக்
இலக்கில் ் நினவக்கப்ரட்டன.
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இல்
ர்காதிக்கப்ரட்டவர்களின
மரயரில்
நிய்காயப்ரடுத்தப்ரட்ட
இந்த
முற்றிலும்
குற்னாறகரெ்கான
முயற்சி, 1 மில்லியனுக்கும் அதிகெ்கான ஈர்காக்கியர்கள
ெற்றும் நூனாற்காயிரக் கணக்க்கான ஆப்க்கானியர்களின உயி் நினர
எடுத்தளளதடன, இரண்ட்காம் உலக பேர்காருக்குப் பினனர்
மிகப்மரரிய அகதிகள மட்ட நருக்கடி் நினய கட்டவிழ்த்தவிட்டத.
இந்த குற்னாறங்க் நினள நிய்காயப்ரடுத்தவதற்க்காக —புஷ்ஷிடம்
இருந்த ஒர்காெ்காவிற்கும், ஒர்காெ்காவிடம் இருந்த இப்பேர்காத
ட்ரம்பிற்கும்
் நினகெ்காற்னாறப்ரட்ட—
"ரயங்கரவ்காதத்திற்கு
எதிர்கான
பேர்கார்"
எனர் நினத
த் நினணக்கு
இழுப்ரத,
இற்றுபேர்கானத்காக ெ்காறியுளளத எனரத ெட்டுெல்ல, ெ்கானாற்காக
அடிப்ர் நினடயிபேலபேய அரத்தெ்கானதெ்காகும். லிபிய்கா ெற்றும்
சிரிய்காவில் ஆட்சி ெ்காற்னாறத்திற்க்கான பேர்கார்களில் அல்
மக்காயத்கா
ெற்றும்
அதனுடன
்ட செம்ரந்தப்ரட்ட
இஸ்ல்காமியவ்காத பேர்கார்காளிகள குழுக்க் நினள அமெரிக்க
ஏக்காதிரத்தியம்
மரரிதம்
பின்காமி
த் நினரப்ர் நினடகள்காக
ரயனரடுத்தியதன
வி் நினளவ்காக, இபேத
கூறுர்காடுகளின
முனமன்காருபேர்காதம் இல்ல்காத வளர்ச்சியும், இ் நினடவிட்காத
இந்த 16 ஆண்டுக்கால அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பு பேர்கார்களின
வி் நினளவுகளில் உளளடங்கும்.
அ் நினனத்திற்கும் பேெல்காக, வ்காஷிங்டன ஒபேர பேட்ட நரத்தில் வட
மக்காரிய்காவுக்கு எதிர்காக அணுஆயுத பேர்கா் நினரக் மக்காண்டு
அச்சுறுத்தி வருவதடன அதன பிரத்கான புவிமூபேல்கார்காய
பேர்காட்டிய்காளர்கள்கான
ரஷ்ய்கா
ெற்றும்
சீன்காவுன
அதிகரித்தளவில்
அர்காயகரெ்கான
பேெ்காதல்க் நினளப்
பினமத்காடர்ந்த வருகினனாற நி் நினலயில், வட ஆபிரிக்க்காவில்
இருந்த ெத்திய ஆசிய்கா வ் நினரயில், மரனடகன ெற்றும்
சிஐஏ
ஆல்
ட்ட நடத்தப்ரட்ட
ரல்பேவறு
பேர்கார்களும்
த் நினலயீடுகளும், வி் நினரவ்காக ஓர் உலகள்காவிய மரரும்
பேெ்காதல்காக உருமவடுத்த வருகினாறத.
ம்ட செப்டம்ரர் 11 “அ் நினனத்் நினதயும் ெ்காற்றிவிட" வில்் நினல,
ெ்கானாற்காக அத பேஜ்கார்ஜ் டபிளயு. புஷ் எ் நினத "இருரத்பேத்கார்காம்
நூற்னாற்காண்டு பேர்கார்கள" எனனாற் நினழத்த்காபேர்கா அவற்றினத
தீவிரப்ர்காட்டின ஒரு மத்காடக்கத்் நினதக் குறித்தத, அத்காவத
ெனிதயினத்் நினத ஒரு மூனனாற்காம் உலக பேர்காருக்கு இட்டுச்
ம்ட செல்லும் ஏக்காதிரத்திய ஆக்கிரமிப்பு ட்ட நடவடிக்் நினகக் நினளத்
தீவிரப்ரடுத்தவ் நினதக் குறித்தத.

