41 amerikanske kontraterrorisme- og etterretningsveteraner utfordrer
den offisielle beretningen om 9/11
av Alan Miller, alan.miller@PatriotsQuestion911.com
Oversatt av Torstein Viddal.
Den offisielle beretningen om 9/11: “Fryktelig feil,” “gjennomhullet av motsigelser,” “en vits,” “et
cover-up”
18. mai 2009 – Mer enn 40 amerikanske kontraterrorisme- og etterretningsveteraner har levert
knusende kritikk av den offisielle beretningen om 9/11, og de fleste har bedt om en ny
granskning. Det er en skandale at de fleste amerikanere er fullstendig ukjent med deres offentlig
fremsatte innvendinger – et direkte resultat av at nasjonale avis- og TV-nyhetsredaksjoner har
nektet å dekke denne ekstremt viktige saken. Det går ikke an å benekte kredibiliteten til disse
personene eller deres lojalitet til sitt land, som demonstreres gjennom deres år i tjeneste med å
samle inn og analysere informasjon og planlegge og utføre kritiske operasjoner for USAs
nasjonalsikkerhet.
Disse 41 tjenestegjorde i USAs State Department, National Security Agency, Central
Intelligence Agency, Federal Bureau of Investigation, Federal Aviation Administration, USAs
tollvesen og grensekontroll, samt i grenene av det amerikanske militæret. De er listet opp
nedenfor etter sin tjenestegren.

USAs State Department

Terrell E. Arnold, MA

Terrell E. Arnold, MA – Tidligere Deputy Director for
kontraterrorisme og katastrofeplanlegging i State Department.
Arnold er en ledende skepert innen terrorisme og
kontraterrorisme, og har skrevet en rekke bøker om disse
temaene. I en omfattende artikkel i juli 2007, skrev Arnold:
“Ledelsen i Washington holder det amerikanske folk fiksert på
9/11-hendelsene. De har ikke brakt oss noe nærmere en løsning
på hvordan og av hvilken fiende de ble utført, enn vi var den 12.
september 2001. De forteller oss gang på gang at det var alQaidas verk, men de har enda ikke vist oss bevisene. De fortalte
oss den offisielle versjonen av det som skjedde den dagen, men
historien deres er gjennomhullet av motsigelser, og fakta som var
synlige på bakken den gangen strider mot mye av den offisielle
beretningen. ... Som et påstått forsvar etter 9/11 er Krigen mot
terrorisme et gigantisk bedrag.” 1

På spørsmål i et intervju i februar 2009 om hvorvidt han tvilte på
den offisielle beretningen om 9/11, svarte Arnold: “Hendelsenes natur i New York. Bygningene
som falt ned. Jeg er ikke fornøyd med forslaget om at fly som traff bygningene som var
konstruert på denne måten kunne få dem til å kollapse. Den siste bygningen som falt ble ikke
engang angrepet. … Selve hendelsens mekanikk. Sjansene for at to bygninger med den
høyden og strukturen bare skulle kollapse inn i sine egne fotavtrykk er ekstremt små.” Han
bemerket også: “Det skal mye arbeid til for å få 16 mennesker klare til å begå frivillig og
samtidig selvmord. Dette er ikke blitt bevist. Den offisielle historien er ikke overbevisende fordi
den ikke tar opp de virkelige spørsmålene om kompleksitet.” 2 Arnolds tvil om kollapset av WTC-
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tårnene deles av William Christison, tidligere direktør for Regional and Political Analysis i CIA,
og andre som beskrevet nedenfor.
Angelo Codevilla, PhD – Tidligere tjenestemann i USAs State
Department Foreign Service med spesiale innenfor USAs
etterretningsoperasjoner i Vest-Europa. Medlem av Presidentelect Ronald Reagans State Department-overgangsteam og
hovedforfatter av teamets rapport om etterretning. Tidligere
stabmedlem i Senatets etterretningskomite (1977-1985) som har
tilsyn med etterretningstjenestene. Tidligere offiser i marinen. Er
nå viseordfører for U.S. Armys War College Board of Visitors.
I mars 2009 skrev Dr. Codevilla: “Syv år etter Osama bin Ladens
siste sikre opptreden blant de levende, er det mer bevis for at
Elvis lever enn at han gjør det. Derfor er det grunn for å spørre
om paradigmet med Osama bin Laden som terrorismens deus ex
machina og bildet av al-Qaida som terrorisme-prototypen kan
Angelo Codevilla, PhD være et artifakt av våre Beste og Klokestes fantasi, og hvorvidt
investeringer
i
dette
paradigmet
har
holdt
vårt
nasjonalsikkerhetsetablissement fra å tenke seriøst på kildene til våre problemer. Så la
oss kaste et friskt blikk på det grunnleggende.
“Negative bevis alene støtter konklusjonen om at Osama er død for lenge siden. Siden
oktober 2001, da Al-Jazeeras Tayseer Alouni intervjuet ham, har ingen respektabel
person rapportert å ha sett ham — ikke engang gjennom mangfoldige ledd av
mellommenn. Lyd- og videobåndene som hevdes å være av Osama overbeviste aldri
upartiske observatører. Fyren ligner bare ikke på Osama. Noen videoer viser ham med
en semittisk ørnenese, mens andre viser ham med en kortere og bredere en. Ved siden
av dette blir forskjellene i farge og stil på skjegget bare småtteri.”
“Osama-båndene høres heller ikke ut som Osama. I 2007 sammenlignet sveitsiske Dalle
Molle Institute for Artificial Intelligence, som driver med computer-stemmegjenkjenning
for banksikkerhet, stemmen på 15 ubestridte Osama-opptak med stemmene på 15
senere lydbånd som tillegges Osama, og de la til to personer med arabisk som morsmål
som hadde trent på å imitere Osama og som leste skriftene hans. Alle de påståtte
Osama-opptakene (med ett som falt i gråsonen) avvek klart fra hverandre i tillegg til fra
de genuine opptakene. CIA fant derimot alle opptakene å være autentiske. Det er
vanskelige å forestille seg hva slags metode som kunne støtte denne konklusjonen.” 3
Edward Peck – Tidligere visekoordinator for Covert Intelligence
Programs, U.S. State Department. Han tjente senere som
visedirektør for White House Task Force on Terrorism under
President Ronald Reagan. Peck, en 32-årig veteran fra U.S.
Foreign Service, tjente også som USA-ambassadør og Chief of
Mission i Irak 1977 - 1980.

Edward Peck

I oktober 2004, kort tid etter utgivelsen av 9/11-kommisjonens
rapport, skrev Peck og over 100 prominente amerikanere under
på et opprop som oppfordret Kongressen om å umiddelbart
granske 9/11 på ny. Underskriverne omfattet tidligere senior-CIAtjenestemenn, Raymond McGovern og Melvin Goodman, nevnt
nedenfor, og tre tidligere State Department-veteraner som ikke er
nevnt i denne artikkelen: Daniel Ellsberg; Fred Burks, en tidligere
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oversetter for President George H.W. Bush og Bill Clinton; og den pensjonerte Foreign Servicetjenestemannen Michael Springmann. Oppropet fastslo blant annet:
“Vi vil ha sannferdige svar på spørsmål som:
1. Hvorfor ble ikke standard operasjonsprosedyrer for håndtering av kaprede
passasjerfly fulgt den dagen?
2. Hvorfor ble ikke de omfattende missilbatteriene og luftforsvaret som ifølge rapporter er
utplassert rundt Pentagon aktivert under angrepet?
3. Hvorfor tillot Secret Service Bush å fullføre sitt barneskolebesøk, tilsynelatende
ubekymret for hans sikkerhet eller for skolebarnas sikkerhet?
4. Hvorfor har ikke en eneste person blitt oppsagt, straffet eller gitt reprimande for den
kolossale inkompetansen vi var vitne til den dagen?
5. Hvorfor har ikke myndighetene i USA og utenlands publisert resultatene fra flerfoldige
undersøkelser av verdipapirhandel som sterkt antyder forkunnskap om spesifikke
detaljer ved 9/11-angrepene, som resulterte i sporbare gevinster på titalls millioner
dollar?” 4
Disse spørsmålene og mange flere står fortsatt ubesvart mer enn fire år etter at oppropet ble
sendt inn, og mer enn syv år etter de grufulle hendelsene den 11. september.

National Security Agency
Et øyenvitne ved Pentagon og tidligere stabmedlem hos
Direktøren for National Security Agency, Lt. Col. Karen
Kwiatkowski, PhD, U.S. Air Force (pensjonert), er en sterk
kritiker av den offisielle beretningen om 9/11. Som
medforfatter i boken 9/11 and American Empire: Intellectuals
Speak Out fra 2006, redigert av David Ray Griffin og Peter
Dale Scott, skrev hun: “Jeg mener [9/11]-kommisjonen sviktet i
å gå til bunns i det gjeldende tema, sviktet i å bruke
vitenskapelig grundighet i sin vurdering av hendelsene som
ledet opp til 9/11, inkludert 9/11 selv, sviktet i å produsere en
troverdig og nøytral oppsummering av det som skjedde, sviktet
i å fullt ut undersøke hvorfor det skjedde, og til og med sviktet i
å legge til et sett med ubesvarte spørsmål for videre
forskning.”

Lt. Col. Karen Kwiatkowski

Hun fortsatte: “Det er som vitenskapskvinne at jeg har mest
problemer med myndighetenes offisielle konspirasjonsteori,
hovedsakelig fordi den ikke oppfyller reglene for sannsynlighet
eller fysikk. Kollapsene av World Trade Center-bygningene
bryter helt klart med lovene for probabilitet og fysikk.”

Lt. Col. Kwiatkowski jobbet i Pentagon på 9/11 i stillingen som Political-Military Affairs officer
ved forsvarsministerens kontor, da Flight 77 angivelig traff Pentagon. Hun skrev:
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“Det var en mangel på synlige vrakrester på den relativt uskadde plenen der jeg sto bare
minutter etter anslaget. Ved siden av dette merkelige fraværet av passasjerflyvrakrester, var det ingen spor av den typen skade som man ville vente etter et anslag fra
et stort passasjerfly. Dette synlige beviset eller mangelen på sådant kan også ha vært
klart for forsvarsministeren [Donald Rumsfeld], som i en uheldig forsnakkelse refererte til
flyet som braste inn i Pentagon som en ‘missil.’ 5 … [Rumsfeld refererte også offentlig til
Flight 93, som angivelig kræsjet i bakken nær Shanksville i Pennsylvania, som flyet som
ble ‘skutt ned’ over Pennsylvania. 6]
“Jeg så ingenting av betydning ved innslagspunktet – intet flymetall eller noen
baggasjerester som blåste i vinden på plenen foran den skadde bygningen, da røyken
veltet ut av Pentagon. ... [A]lle vi som stirret på Pentagon den morgenen så virkelig etter
slike rester, men det vi ventet å få se var ikke tilstede.
“Det samme er tilfelle når det gjelder den typen skade vi forventet. ... Men jeg så ingen
slik form for skade. I stedet hadde fasaden et nokså lite hull, ikke større enn 20 fot i
diameter. Selv om fasaden senere kollapset, ble den stående i 30 eller 40 minutes, med
taklinjen stående relativt rett.
“Scenen var kort sagt ikke hva jeg hadde ventet av et angrep med et stort passasjerfly. I
stedet var det nøyaktig hva man ville vente om en missil hadde truffet Pentagon. ... Mer
informasjon trengs virkelig om hendelsene den 11. september, og om hendelsene som
førte frem mot denne grufulle dagen.” 7
Major John M. Newman, PhD, U.S. Army (pensjonert) –
Tidligere Executive Assistant for direktøren for National Security
Agency. Under en presentasjon i Kongressen i 2005 sa han: “Det
påligger meg denne morgenen å gjøre dere oppmerksom på
historien om Saeed Sheikh, hvis fulle navn er Ahmed Omar
Saeed Sheikh, og hans bemerkelsesverdige vei til makten i alQaida, hans sentrale rolle i 9/11, noe som er fullstendig, helt og
holdent utelatt fra 9/11-kommisjonens rapport …

Maj. John M. Newman

“9/11-kommisjonen som i stor detalj undersøkte fremferden til
USAs etterretningsvesen og håndhevende makt, (kanskje ikke så
veldig detaljert, men de gjorde det), unnlot å ta for seg disse
organenes fremferd i ukene etter 9/11 for å finne ut hvem som var
ansvarlig for angrepene, men det var ikke et ord om dette i
rapporten.

“Rapporten diskuterer USAs umiddelbare respons, men den umiddelbare granskningen
tas aldri opp, og alle som har studert post-9/11-granskningen nøye vet at det første
gjennombruddet kom to uker inn i granskningen, da pengeoverføringene fra Emiratene
til kaprerne ble avdekket.
“Videre, om du har studert denne granskningen, så vet du at det ikke er tvil om at selv
om granskerne kan ha slitt med betalers identitet, så var de klare på én ting: At han var
al-Qaidas finanssjef. Dette er grunn god nok for å spørre hvorfor 9/11kommisjonsrapporten aldri nevner finanssjefens rolle som 9/11-finansier.” 8
Til tross for den allmenne kunnskapen siden oktober 2001, til og med rapportert i Wall Street
Journal 9, om at Omar Saeed Sheikh overførte over $100.000 til Mohamed Atta under instruks
fra general Mahmud Ahmed, sjefen for Pakistans Inter-Services Intelligence (ISI), sier 9/11-
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kommisjonsrapporten: “9/11-planleggerne brukte et sted mellom $400.000 og $500.000 på å
planlegge og utføre angrepet. … Kilden for pengene er fremdeles ukjent … .” og “Likeledes har
vi ikke sett noe bevis for at noen fremmed regjering – eller myndighetsperson – bidro med noen
finansiering.”

Central Intelligence Agency
Syv CIA-veteraner har kommet med sterk kritikk av den offisielle
beretningen om 9/11 og har bedt om ny granskning. “Jeg tror for å
si det enkelt at det har vært et cover-up. 9/11-rapporten er en
vits,” 10 sa Raymond McGovern, 27-årig veteran fra CIA, som
ledet National Intelligence Estimates på 1970-tallet. “Det er en
lang rekke ubesvarte spørsmål. Og grunnen til at de er ubesvarte,
er at denne [Bush] administrasjonen ikke vil besvare disse
spørsmålene.” McGovern, som også er grunnleggeren av VIPS
(Veteran Intelligence Professionals for Sanity), er en av mange
som har signert oppropet om ny granskning av 9/11, nevnt
ovenfor.
Under hans 27-årige karriere i CIA leverte McGovern personlig
etterretningsgjennomganger til President Ronald Reagan og
Raymond McGovern
George H.W. Bush, deres visepresidenter, utenriksministrene,
Joint Chiefs of Staff og mange andre høytstående tjenestemenn i regjeringen. Da han gikk av i
1990 ble McGovern tildelt CIAs Intelligence Commendation Medallion og et anerkjennelsesbrev
fra daværende President George H. W. Bush. McGovern returnerte imidlertid utmerkelsen 11 i
2006 i protest mot George W. Bush-administrasjonens støtte til bruk av tortur.
I sin anbefaling av 9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out, redigert av David Ray
Griffin og Peter Dale Scott, skrev McGovern: “Det har lenge vært klart at Bush-Cheneyadministrasjonen kynisk utnyttet 9/11-angrepet for å fremme sine imperialistiske planer. Men
dette foreliggende verket konfronterer oss med bevis for en enda mer bekymringsfull
konklusjon: at 9/11-angrepet var iscenesatt av denne administrasjonen nettopp for å skulle
utnyttes på denne måten. Om dette er riktig, er det ikke bare slik som Downing Street-memoene
viser, at den oppgitte årsaken for angrepet på Irak var en løgn. Da er det også slik at hele
‘krigen mot terror’ var basert på et tidligere bedrag. Denne boken konfronterer dermed det
amerikanske folket --- ja, faktisk hele verdens befolkning som sådan --- med en sak som er
viktigere og mer akutt enn noen annen. Jeg gir denne boken, som ikke på noen måte kan
avvises som tåkepratet fra ‘paranoide konspirasjonsteoretikere,’ mine aller sterkeste
anbefalinger.” 12
Mr. McGovern er ikke alene om å vise til 9/11-kommisjonens
rapport som en “vits.” William Christison, tidligere direktør for
Regional and Political Analysis i CIA, kalte også rapporten for “en
vits”. Heller ikke er Mr. McGovern alene om å omtale den som “et
cover-up.” Melvin Goodman, tidligere divisjonssjef ved CIAs
Office of Soviet Affairs, refererte også til den som et “cover-up.”
(se nedenfor)
William Christison, 29-årig CIA-veteran, tidligere National
Intelligence Officer (NIO) og direktør ved CIAs Office of Regional
and Political Analysis beskriver 9/11-kommisjonens rapport som

William Christison
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en “vits”, og byr på enda mer krass kritikk. I et podcast-intervju fra 2006 med George Kenney fra
Electric Politics, sa Christison: “Vi trenger virkelig absolutt en helt ny og reelt uavhengig
granskning av 9/11-hendelsene på et meget høyt. Jeg tror nærmest du må se på 9/11kommisjonens rapport som en spøk, og ikke som noe seriøst forsøk på analyse i det hele tatt.”13
Christison er medlem av Scientific Panel Investigating Nine-Eleven, en organisasjon som
fastslår at: “Vi har funnet solid vitenskapelig grunnlag for å trekke i tvil den tolkningen kontoret til
USAs president har gjort av hendelsene den 11. september 2001, og som senere har vært
spredd av de store massemediene i Vesten.” 14
I sin anbefaling fra 2007 av David Ray Griffins bok Debunking 9/11 Debunking, skrev Christison:
“Det er et sterkt bevisgrunnlag for at USAs myndigheters offisielle historie om det som skjedde
11. september 2001 nærmest helt sikkert er en monstrøs serie med løgner.” 15 Og i et essay på
nettet mot slutten av 2006 skrev han: “Jeg er kommet til å mene at vesentlige deler av de
[alternative] 9/11-teoriene er sanne, og at vesentlige deler av den “offisielle historien” gitt av
USAs regjering og 9/11-kommisjonen derfor er uriktige. Jeg mener nå at det er overbevisende
grunnlag for at septemberhendelsene ikke utspant seg på den måten som Bushadministrasjonen og 9/11-kommisjonen ville ha oss til å tro. … Et passasjerfly traff nesten helt
sikkert ikke Pentagon. … Nord- og Sydtårnet på World Trade Center kollapset nesten helt
sikkert ikke til grunnen på grunn av kaprede fly som traff dem.” 16
Før han trakk seg tilbake fra CIA i 1979, jobbet Christison som direktør for CIAs Office of
Regional and Political Analysis med oversyn over 200 analytikere som samlet inn etterretning
og utførte analyser om alle regioner og land i verden. Før dette tjente han som en av bare en
håndfull National Intelligence Officers (NIO) i etterretningsmiljøet. NIOer har ansvar for
etterretningsmiljøets innsats på et spesielt temaområde for nasjonalsikkerhet, og er
hovedrådgiverne for direktøren for Central Intelligence.
Melvin Goodman, PhD, er en annen tidligere senior-CIAtjenestemann som kaller 9/11-kommisjonens rapport for et “coverup”, og som skrev under på oppropet om ny granskning av 9/11.
Goodman tjente som divisjonssjef ved CIAs Office of Soviet
Affairs og senioranalytiker fra 1966 til 1990. Han jobbet også som
Professor of International Security ved National War College 1986
- 2004.
I sitt vitneutsagn foran en kongressbriefing om 9/11kommisjonens rapport i 2005, sa Goodman: “Dette er en viktig
undersøkelse av en 9/11-kommisjon som var en historisk
anledning som ble kastet bort og en 9/11-kommisjonsstudie som
er fryktelig feil. ...
“Jeg tror 9/11-kommisjonen har lært meg at vi må være ekstremt
rigorøse og ekstremt utholdende i vår søken etter denne
sannheten, for det er en korporativ mentalitet i dette landet som arbeider mot å la sannheten
komme til overflaten, selv etter tragedier som 9/11-tragedien. ...

Melvin Goodman, PhD

“Jeg vil snakke om [9/11]-kommisjonen i seg selv, om den forfeilede prosessen i kommisjonen
og til slutt om den interessekonflikten innenfor kommisjonen som er ekstremt viktig for å forstå
kommisjonens tilkortkommenhet. … Sluttrapporten er i siste instans et cover-up. Jeg vet ikke
hvordan jeg ellers skal beskrive den.” 17 Goodman er senior fellow og direktør for National
Security Program ved Center for International Policy og adjunct professor of government ved
Johns Hopkins University.
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Robert Baer er en annen velkjent CIA-veteran som har reist tvil
om den offisielle beretningen om 9/11. Som 21-årig CIA-veteran
og spesialist på Midtøsten, fikk Baer utmerkelsen Career
Intelligence Medal da han gikk av i 1997. Pulitzer Prize-vinneren
og journalisten Seymour Hersh skrev at Baer “er ansett som den
kanskje aller beste on-the-ground-feltoffiseren i Midtøsten.” 18
Etter hans avgang, skrev Baer to bestselgende non-fiction-bøker
om CIA; See No Evil og Sleeping with the Devil, den første tjente
som basis for den Academy Award-vinnende filmen Syriana, med
George Clooney. Baer var også manusforfatter og on-camerakommentator for den Emmy Award-nominerte dokumentaren Cult
of the Suicide Bomber.

Robert Baer

Baer har gjentatte ganger reist tvil om hvorvidt al-Qaida kunne ha
oppnådd 9/11 alene. I et essay fra 2002 i The Guardian, skrev
Baer: “Handlet bin Laden alene, gjennom sitt eget al-Qaida-nettverk, da angrepet ble lansert?
Om det er jeg langt mer sikkert og klar: nei.” 19
I 2006, under et radiointervju med Thom Hartmann, ble Baer etter å ha kommentert den
finansielle fortjenesten som ble gjort fra 9/11 spurt: “Hva med politisk fortjeneste? Det er dem
som antyder at ... noen i den kommandokjeden ... hadde rimelig god kjennskap til at 9/11 kom til
å skje – og de gjorde virkelig ikke mye for å stanse det – eller de saboterte til og med forsøkene
på å stanse det fordi de mente det ville gi legitimitet til Bushs ... skrantende presidentskap.”
Baer svarte: “Absolutt.” Hartmann spurte så: “Så du er selv av den oppfatning ... at det var et
aspekt av 'innsidejobb' ved 9/11 innenfor USAs regjering?” Hvorpå Baer svarte: “Det er en
mulighet, bevisene peker i den retning.” Da Hartmann fortsatte: “Og hvorfor etterforskes ikke
dette?,” svarte Baer: “Hvorfor etterforskes ikke WMD-historien? Hvorfor har ikke noen blitt holdt
til ansvar for 9/11? Vi holdt folk ansvarlige etter Pearl Harbor. Hvorfor har det ikke vært noen
endringer i kommandoen? Hvorfor har det ikke vært noen politiske ringvirkninger? Hvorfor har
det ikke vært noen – noen som helst form for avsløring av dette? Det får en virkelig til å
undres.”20
Og i february 2008 skrev Baer: “Det er nok avvik og ubesvarte spørsmål i 9/11-kommisjonens
rapport til at 9/11-granskningen under en vennlugsinnet administrasjon burde gjenåpnes.” 21
I hans anbefaling av den reviderte og oppdaterte utgaven av
David Ray Griffins Debunking 9/11 Debunking, skrev Baer: “Inntil
vi får en komplett, ærlig og åpen granskning – ikke en basert på
'innrømmelser' oppnådd gjennom tortur – vil vi aldri få vite hva
som skjedde på 9/11.” 22

Robert David Steele

"Jeg er tvunget til å konkludere med at 9/11 i det minste ble tillatt
å finne sted som et påskudd for å gå til krig,” skrev den velkjente
etterretningsanalytikeren Robert David Steele i 2006 i en
anmeldelse av boken 9/11 Synthetic Terror av Webster Tarpley.
Steele er forfatter av flerfoldige bøker om etterretningstjenestene,
og er for tiden CEO for OSS.net, en forkjemper for Open Source
Intelligence. Steele har 25 års kombinert tjeneste i CIA og U.S.
Marine Corps. Han tjente også som second ranking civilian (GS14) i U.S. Marine Corps Intelligence fra 1988 til 1992, og var
medlem av the adjunct faculty ved Marine Corps University.
Steele fortsatte: “Jeg må fortelle alle som bryr seg om å lese
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dette: Jeg tror på det. Jeg tror nok på det til å ønske en full granskning som passerer luktprøven
til 9/11-familiene og til objektive observatører på utsiden.” 23
I et påfølgende intervju på the Alex Jones Show, sa Steele: “USAs regjering gransket ikke dette
[9/11] skikkelig, og det er flere steiner å snu,” før han la til: “Jeg er absolutt sikker på at WTC 7
ble brakt ned gjennom kontrollert demolering, og for min del betyr det at denne saken ikke er
skikkelig gransket. Det er ikke mulig at denne bygningen kan ha kollapset uten en kontrollert
sprengning.” 24
Den 14. september 2004 sendte en gruppe på 25 veteraner fra militæret, etterretningen
etterforskningsorganene et fellesbrev til Kongressen der de uttrykte sin bekymring for de
“alvorlige tilkortkommenhetene,” “utelatenskapene” og “store feilene” i 9/11-kommisjonens
rapport, der de også tilbød sine tjenester for en ny granskning. Brevet deres ble tilsynelatende
fullstendig ignorert. Blant underskriverne var fire CIA-veteraner; Raymond McGovern og Melvin
Goodman (begge nevnt ovenfor) samt David MacMichael og Lynn Larkin.
David MacMichael, PhD – Tidligere Senior Estimates Officer i
CIA med spesialansvar for western hemisphere affairs ved CIAs
National Intelligence Council. Før han kom til CIA, tjente han som
U.S. Marine Corps-offiser i ti år og i fire år som counterinsurgency advisor for administrasjonen.
Lynne Larkin – Tidligere CIA Operations Officer som tjente i flere
av CIAs utenlandsstasjoner før hun ble utpekt til CIAs CounterIntelligence Center. Der var hun med og ledet en multi-agency
task force, som blant annet ga retningslinjer til andre føderale
organer for koordinering av etterretningsinnsats blant de mange
etterretnings- og etterforskningsbyråene.
Brevet sa følgende: "Vi de undertegnede ønsker å gjøre
Kongressen og det amerikanske folk oppmerksom på det vi
David MacMichael, PhD
mener er alvorlige mangler i rapporten og dens anbefalinger. …
“Utelatelse er en av de mange feilene i Kommissjonsrapporten. Vi er kjent med
betydelige eksempler og saker som ble grundig rapportert til kommisjonen av dem av
oss med direkte kunnskap, men som på en eller annen måte unnslapp fra kommisjonens
oppmerksomhet. …
“Utelatelsen av slike alvorlige og vesentlige saker og informasjon gjør i seg selv
rapporten feilaktig, og kaster i tillegg tvil over gyldigheten av mange av dens
anbefalinger. ...
“Kommisjonen har nå med sin uferdige rapport om “fakta og forhold”, sin bevisste
unngåelse av det å utpeke ansvarlige, sin ringeakt for kunnskapen, ekspertisen og
erfaringen til dem som faktisk utfører jobben, gitt seg inn på å presse Kongressen og
nasjonen til å forhastet implementere alle dens anbefalinger. …
“Vi de undertegnede, som har jobbet innenfor ulike myndighetsorganer (FBI, CIA, FAA,
DIA, toll) med ansvar for nasjonalsikkerhet og innbyggernes sikkerhet, kaller på dere i
Kongressen og ber dere inkludere stemmene til folk med førstehåndskjennskap og –
ekspertise innenfor de viktige sakene vi her snakker om. Vi er klare til å yte vårt
bidrag.”25
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Federal Bureau of Investigation
Ni FBI-veteraner var blant de 25 veteranene fra militæret, etterretningstjenesten og
etterforskningsorganene som signerte det ovennevnte brevet fra 14. september 2004 til
Kongressen, der 9/11-kommisjonens rapport ble utfordret og en ny granskning av 9/11 ble
etterspurt.
Edward J. Costello, Jr. – Tidligere Special Agent innenfor
kontraspionasje i FBI. Tidligere Judge pro tem., Los Angeles, CA.
John M. Cole – Tidligere Intelligence Operations Specialist i FBIs
Counterintelligence Division. Ansvarlig for FBIs foreign
intelligence investigations i forhold til India, Pakistan and
Afghanistan. 18-årig karriere i FBI. Cole jobber nå som senior
counterintelligence analyst.

Edward J. Costello, Jr.

Sibel D. Edmonds – Vitnet for 9/11-kommisjonen. Tidligere
oversettelsesspesialist, utførte oversettelser for kontraterrorismeog kontraetterretningsoperasjoner i FBI. Hun er grunnlegger og
president for National Security Whistleblowers Coalition.
I et personlig brev til 9/11-kommisjonen i august 2004, skrev
Edmonds: “Jeg finner rapporten deres å være skjemmet av
alvorlige feil i dens manglende evne til å ta opp alvorlige
etterretningssaker som jeg har kjennskap til, som er bekreftet,
som jeg som vitne for kommisjonen gjorde dere oppmerksom på.
Jeg må derfor gå ut fra at også andre alvorlige saker som jeg ikke
kjenner til på samme vis er utelatt fra rapporten deres. Disse
utelatelsene kaster en skygge av tvil over gyldigheten til rapporten
deres, og over dens konklusjoner og anbefalinger.” 26

John M. Cole

Rosemary N. Dew – Tidligere Supervisory Special Agent,
Counterterrorism and Counterintelligence, FBI. Tidligere medlem
av The President's National Security Telecommunications
Advisory Committee (NSTAC) og Electronic Commerce/Cyber
Crime Working Group. 13-årig karriere i FBI.
Gilbert M. Graham – Pensjonert Special Agent som jobbet ved
FBIs Washington Field Office Counterintelligence Division. 24-årig
karriere i FBI.
Behrooz Sarshar – Vitnet for 9/11-kommisjonen. Pensjonert
oversettelsesspesialist, utførte oversettelser fra farsi for
kontraterrorisme- og kontraspionasje-operasjoner i forhold til Iran
og Afghanistan, for FBI.

Sibel D. Edmonds
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Jane A. Turner – Pensjonert Special Agent i FBI. 24-årig FBIkarriere.
John B. Vincent – Pensjonert Special Agent, kontraterrorisme,
FBI. 27-årig FBI-karriere.
Fred Whitehurst, JD, PhD – Pensjonert Supervisory Special
Agent / Laboratory Forensic Examiner, FBI. 16-årig FBIkarriere. Tidligere U.S. Army Intelligence Officer.

Rosemary N. Dew

Jane A. Turner

John B. Vincent

Fred Whitehurst, JD, PhD

Andre FBI-veteraner har på uavhengig basis snakket ut om deres
bekymring i forhold til den offisielle beretningen om 9/11.
Coleen Rowley – Tidligere Special Agent og Minneapolis
Division Counsel, FBI. 24-årig FBI-karriere. Agent Rowley ble
utpekt som en av Time Magazines tre 2002 Persons of the Year
for å ha avslørt FBI-hovedkvarterets forsøk på å “sette opp
veisperringer og undergrave” FBIs feltundersøkelser av al-Qaidaoperativer i de fire ukene før 9/11.
Den 21. mai 2002 sendte Agent Rowley et 13-siders brev til FBIdirektør Robert Mueller: “Faktum er at viktig FBIHQ-personell hvis
jobb det var å assistere og koordinere med feltdivisjonsagenter på
terrorismeetterforskninger og tilegnelsen og bruken av FISA-søk
Coleen Rowley
(og som teoretisk sett kan ha kjent til mange flere kilder for
etterretningsinformasjon enn feltdivisjonsagentene), fortsatte å nesten på uforklarlig vis
sette opp veisperringer og undergrave Minneapolis' nå desperate forsøk på å få en
FISA-søktillatelse, lenge etter at fransk etterretning tilbød sin informasjon og
demonstrerbare saken ble klar. HQ-personell brakte opp nesten latterlige spørsmål i
sine tydelige forsøk på å undergrave brought up almost ridiculous questions in their
apparent efforts to undermine den demonstrerbare saken. ...
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“Når Minneapolis-divisjonen i et desperat 11. time-forsøk på å omgå FBIHQveisperringen gikk til det skritt å informere CIAs Counter Terrorist Center (CTC) direkte,
ga FBIHQ-personell faktisk Minneapolis-agentene reprimande for å ha informert direkte
uten deres godkjennelse ...
“Jeg vet jeg ikke burde være så respektløs om dette, men det ble faktisk laget vitser om
at nøkkelpersonellet i FBIHQ måtte være spioner eller muldvarper, som Robert Hansen,
som faktisk jobbet for Osama bin Laden, for i slik grad å undergrave Minneapolis'
innsats.” 27
I et intervju i september 2005 sa Agent Rowley: “Og det jeg gjorde tror jeg var at jeg lagde den
første gode bulken i forsvarsmuren som hadde holdt i 8 ½, 9 måneder – om at 9/11 ikke kunne
vært stanset.
“... vi slo oss alle til ro med ‘9/11 kunne ikke vært forhindret’, at det var ‘etterpåklokskap’. Condi
Rice: ‘Vel, ingen kunne noensinne ha forestilt seg at noen ville fly …’ og selvsagt, når hun sier
det der, så ser hun bort fra en hel rekke ting. Folk lar henne slippe unna med det. Hun ser bort
fra det faktum at det var to eller tre tidligere hendelser der folk prøvde å styre fly inn i bygninger,
forsøk på å overta cockpitten … Vi ser også bort fra det faktum at acting supervisor ved
Minneapolis [FBI-kontoret], i sin krangel med [FBI-]hovedkvarteret, sa: ‘Dette er en fyr [Zacarias
Moussaoui] som kunne styre et fly inn i World Trade Center’, den 22. august!” 28
Til tross for Agent Rowleys høyprofil-avsløringer og intime kjennskap til FBI-hovedkvarterets
forsøk på å forhindre etterforskningen av al-Qaida-relaterte terroristaktiviteter i de fire ukene før
9/11, valgte 9/11-kommisjonen å aldri intervjue henne. 9/11-kommisjonens “full and complete
account of the circumstances surrounding the September 11, 2001 terrorist attacks” nevner ikke
hennes beskyldninger om at FBI-hovedkvarteret “fortsatte å nesten på uforklarlig vis sette opp
veisperringer og undergrave” kontraterrorismebestrebelsene til FBI-feltagentene. 9/11kommisjonens rapport nevner bare vagt Agent Rowley i en eneste fotnote.
Robert G. Wright, Jr. – Special Agent, International Terrorism
Unit, FBI. Den eneste FBI-agenten som beslagla terroristmidler
(over 1,4 millioner dollar) fra USA-baserte terrorister fra
Midtøsten, ved hjelp av ‘federal civil forfeiture statutes’, i forkant
av 9/11. 17-årig FBI-veteran.
I mai 2002 registrerte Agent Wright en sak mot FBI der han søkte
om godkjennelse for å utgi sitt 500-siders manuskript, som var
sendt inn 7 måneder før. Klagesaken slo fast: “FBIs bevisste
motvilje mot å utføre kriminaletterforskning av de mistenkte
terroristene i USA ble videre demonstrert da ledere ved FBIs
hovedkvarters (FBIHQ) kontraterrorismedivisjon møttes med Joint
Terrorism Task Force (JTTF) i Chicago og innrømte overfor SA
Wright at ingen ved FBIHQ gikk gjennom eller prøvde å linke alle
rapportene som var sendt inn av FBIs feltkontorer, angående
terroristaktiviteter i USA. ...

Robert G. Wright, Jr.

“Dessverre var de største hindringene mot SA Wrights
kriminaletterforskning av HAMAS-organisasjonen i USA ledelsen
for Chicago-feltkontoret og FBIHQs kontraterrorismedivisjon i
Washington DC. ...
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“SA Wrights vellykkede etterforskning, under kodenavnet Vulgar Betrayal, førte 9. juni 1998 til
beslagleggelsen av 1,4 millioner dollar av midler tilegnet terroristaktiviteter. ... De beslaglagte
pengene var direkte knyttet til den saudiske forretningsmannen Yassin Kadi. Den 12. oktober
2001 ble Yassin Kadi, også kjent som Yassin al-Qadi, utpekt av USAs myndigheter som
finansiell støttespiller for Osama bin Laden. Ifølge en kilde i USAs regjering, ga Kadi 3 millioner
dollar til bin Laden og hans al-Qaida-organisasjon.” 29
Myndighetsvaktbikkjegruppen Judicial Watch assisterte Agent Wright i rettssaken hans, og i en
pressemelding fra september 2002 sa han: “FBI fortsetter å ulovlig nekte utgivelsen av SA
Wrights 500-siders manuskript, Fatal Betrayals of the Intelligence Mission, som SA Wright
sendte inn for forhåndsgodkjenning i oktober 2001. Faktisk nektet FBI å overlevere
manuskriptet til Senator Richard C. Shelby, viseordfører for [Kongressens] Joint Intelligence
Committee, hvis ansvar det er å etterforske FBIs etterretningstabber.” 30
Utrolig nok ble Agent Wright aldri kalt inn som vitne for 9/11-kommisjonen, og han er heller ikke
nevnt i 9/11-kommisjonens “full and complete account of the circumstances surrounding the
September 11, 2001 terrorist attacks” eller i Kommisjonens separate 155-siders
Monograph on Terrorist Financing:


Til tross for Agent Wrights svært synlige og troverdige kritikk av FBIs håndtering av
etterforskningen av mistenkte terrorister før 9/11,



Til tross for den svært så offentlige kontroversen rundt FBIs avslag på hans ønske om å
dele sitt 500-siders manuskript med Kongressens Joint Intelligence Committee
Investigation of 9/11 (JICI),



Til tross for det faktum at han var den eneste FBI-agenten som hadde beslaglagt
terroristmidler (over 1,4 millioner dollar) fra USA-baserte Midtøsten-terrorister ved hjelp
av ‘federal civil forfeiture statutes’ i forkant av 9/11, og



Til tross for det faktum at et av menneskene med direkte forbindelse til de 1,4 millioner
dollar beslaglagt av Agent Wright var Yassin al-Qadi, aka Yassin Kadi, som 12.10.2001
ble utpekt og designert ved Presidential Executive Order 13224 som en “Specially
Designated Global Terrorist” og finansiell støttespiller for Osama bin Laden, og som fikk
sine finansielle midler frosset i USA,

er Yassin al-Qadi heller ikke nevnt i 9/11-kommisjonens rapport, han nevnes kun vagt i en
fotnote i Kommisjonens 155-siders Monograph on Terrorist Financing.
ABC News rapporterte i desember 2002: “I et dramatisk intervju med ABCNEWS, sier FBIspesialagentene og partnerne Robert Wright og John Vincent at de ble kalt av etterforskninger
av mistenkte terrorister knyttet til de dødelige bombeaksjonene mot to USA-ambassader i
Afrika. USA-tjenestemenn sier al-Qaida var ansvarlig for ambassadeangrepene og 11.
september-angrepene i USA.
“11. september er et direkte resultat av inkompetansen til FBIs International Terrorism Unit.
Ingen tvil om det. Absolutt ingen tvil om det,” sa Wright. “Du kan ikke vite det jeg vet og ikke gå
ut offentlig med det.” …
“Lederen som var der fra FBIHQ sto rett overfor meg og begynte å rope til meg: ‘Du får ikke
åpne noen kriminaletterforskning. Jeg forbyr dere alle å gjøre det. Dere får ikke åpne
kriminaletterforskning mot noen av disse etterretningssubjektene,’” sa Wright.
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Selv om de var i en terrorisme-taskforce og sa de hadde bevis for kriminell aktivitet, sa Wright at
han ble bedt om å ikke gå videre med saken.” 31

Federal Aviation Administration
Tre FAA-kontraterrorisme-veteraner var blant de 25 veteranene fra militæret,
etterretningstjenesten og etterforskningsorganene som signerte det ovennevnte brevet fra 14.
september 2004 til Kongressen, der 9/11-kommisjonens rapport ble utfordret og en ny
granskning av 9/11 ble etterspurt.
Bogdan Dzakovic – Vitnet for 9/11-kommisjonen. 14-årig
kontraterrorisme-ekspert i sikkerhetsdivisjonen for Federal
Aviation Administration. Teamleder for FAAs Red (terrorisme)
Team, som utførte undercover-tester av flyplassikkerhet gjennom
simulerte terroristangrep. Tidligere teamleder i Federal Air
Marshal-programmet.
Tidligere
kystvaktoffiser.
I videodokumentaren Inside 9/11 – sendt i august 2005 – uttalte
Dzakovic: “Det som skjedde 11. september 2001 var ikke en
systemfeil, det var et system som med vilje var utformet for å feile.
Og 9/11-kommisjonen feilet ved ikke å dokumentere hvorfor det
ble tillatt å skje.” 32

Bogdan Dzakovic

I dokumentaren On Native Soil, også kringkastet i august 2005,
sa Dzakovic: “Det beste jeg kan si om det er at de virkelig kludret
til jobben ved ikke å gå inn på de virkelige feilene. … Det verste
er at jeg mener 9/11-kommisjonens rapport er forræderisk.” 33
Steve Elson – Tidligere Special Agent i U.S. Navy, DEA og FAA.
Spesialist innen kontraterrorisme, etterretning og sikkerhet. 22 års
militær erfaring, primært innen Naval Special Warfare. Pensjonert
Navy SEAL. Ni års tjeneste ved FAA og DEA. Elson har
mastergrad i National Security Affairs/Naval Intelligence med
fokus på terrorisme.

Steve Elson

Elson ble intervjuet for en artikkel på Salon.com i august 2004,
som rapporterte: “Som tidligere Navy SEAL og Drug Enforcement
Administration representant i Sør-Amerika, er Elson ingen
tilbakeholden mann. ‘Jeg ville gitt kommisjonen en 'D' for
granskningen av FAA,’ erklærer han. ... ‘Kommisjonærene visste
langt mer enn de tok med i 9/11-rapport,’ sier han. ‘De solgte
34
seg.’”

Lt. Col. Brian F. Sullivan, U.S. Army Military Police (pensjonert) – Tidligere Special Agent for
FAAs New England-regions sikkerhetsdivisjon, der han var Risk Program Management
Specialist. Kandidat fra U.S. Army Command and General Staff College, med ytterligere
bachelorgrad i Liberal Arts/History fra Northeastern University og mastergrad i utdanning fra det
tidligere Boston State College.
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USAs tollvesen og grensekontroll
Mark Conrad, JD – Pensjonert Agent in Charge, Internal Affairs,
USAs tollvesen, ansvarlig for intern integritet og sikkerhet for et
område som omfatter ni delstater og to utenlandske
lokaliteter. Tidligere
Federal
Sky
Marshall.
27-årig
tollvesenkarriere. Konrad var en av de 25 veteranene fra militæret,
etterretningstjenesten og etterforskningsorganene som signerte det
ovennevnte brevet fra 14. september 2004 til Kongressen, der
9/11-kommisjonens rapport ble utfordret og en ny granskning av
9/11 ble etterspurt.
Raymond Ciccolilli – Tidligere U.S. Sky Marshal og Senior U.S.
Customs Inspector, pensjonert etter 33 år.
Mark Conrad, JD

I en støtteerklæring til oppropet fra Architects & Engineers for 9/11
Truth som ber om ny granskning av 9/11, skrev han: “Jeg skammer
meg over at jeg brukte så mange år på å forsvare grensene bare
for å vite idag at vi nå lever i de mest korrupte tider i hele USAs
historie. Jeg hadde noen spørsmål med tanke på alle
omstendighetene som var involvert i 9/11, men det var ikke før jeg
så denne DVDen at alle bitene i puslespillet falt på plass. Jeg antar
at jeg også levde i fornektelsen. Ingen ønsker å tro dette, men etter
å ha sett to jetfly kræsje tidligere, og ha sett WTC-bygningene
kollapse, så vet jeg at tingene ikke henger på greip.
“Etter å ha sett flere andre dokumentarer om 9/11, er jeg nå
overbevist om at disse bygningene ble ødelagt med vilje. Noen må
holdes ansvarlig.” 35

Raymond Ciccolilli

Forsvarsdepartementet og militær etterretning-veteraner
Major General Albert Stubblebine, U.S. Army (pensjonert),
tidligere Commanding General for U.S. Army Intelligence and
Security Command (INSCOM), er en sterk kritiker av den offisielle
beretningen om 9/11. I 2006-dokumentaren One Nation Under
Siege, sa han: “En av mine erfaringer i Hæren var å være leder for
Hærens bildetolkning for vitenskapelig og teknisk etterretning under
Den kalde krigen. Jeg målte biter av sovjetisk utstyr utfra
fotografier. Det var jobben min. Jeg ser på hullet i Pentagon, og jeg
ser på størrelsen av et fly som hevdes å ha truffet Pentagon. Og
jeg sa: ‘Flyet passer ikke inn i det hullet’. Så hva traff Pentagon?
Hva traff? Hvor er det? Hva skjer?” 36
Under hans 32-årige karriere i Hæren kommanderte General
Stubblebine også U.S. Army’s Electronic Research and
Gen. Albert Stubblebine Development Command og U.S. Army’s Intelligence School and
Center. General Stubblebine er en av de utnevnte til the Military
Intelligence Hall of Fame. 37
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Morton Goulder (1921 – 2008) ble utpekt til Deputy Assistant
Secretary of Defense for Intelligence and Warning under
President Richard Nixon, og fortsatte i samme tjeneste under
President Gerald Ford og Jimmy Carter. Under 2. verdenskrig var
han Lt. Commander i Marinen. Han var med-grunnlegger av
Sanders Associates, en større forsvarskontraktør.
I oktober 2004, tre måneder etter utgivelsen av 9/11kommisjonens rapport, undertegnet Goulder og over 100
prominente amerikanere et opprop som oppfordret Kongressen til
umiddelbart å granske 9/11 på ny. (Se over, State Department:
Edward Peck.)

Morton Goulder

Senator Mike Gravel – Tidligere U.S. Army-offiser, tjenestegjorde
som adjutant i Communications Intelligence Service i Tyskland og
som Special Agent i Counter Intelligence Corps i Frankrike.
Tidlogere senator fra Alaska, mest kjent for å ha skrevet inn over
4000 sider av the Pentagon Papers i Senat-protokollene, noe som
offentliggjorde denne hemmelige offentlige studien som avslørte
løgn og manipulering fra etterfølgende USA-administrasjoner som
villedet landet og førte det inn i Vietnamkrigen.
Senator Gravel er medlem av Political Leaders for 9/11 Truth, en
organisasjon som erklærer at:
“Akademikere og profesjonelle med ulike former for ekspertise -inkludert arkitekter, ingeniører, brannmenn, etterretningsoffiserer,
advokater, leger, militæroffiserer, filosofer, religiøse ledere,
fysikere og piloter – har snakket ut om radikale avvik mellom den
offisielle beretningen om 9/11-angrepet og det de, som
uavhengige researchere, har erfart.

Senator Mike Gravel

“De har etablert hinsides enhver rimelig tvil at den offisielle
beretningen om 9/11 er usann, og at de offisielle ‘granskningene’
derfor i virkeligheten har vært cover-up-operasjoner.
“Så langt har det imidlertid ikke vært noen respons fra politiske
ledere i Washington, eller for den saks skyld fra noen av de andre
hovedstedene rundt om i verden. Vår organisasjon, Political
Leaders for 9/11 Truth, er dannet for å hjelpe til med å få til en slik
respons.” 38

Wayne Madsen

Wayne Madsen – Tidligere U.S. Navy Intelligence-offiser,
spesialist innen elektronisk overvåkning og sikkerhet. Tidligere
knyttet til National Security Agency og State Department. Han er
nå undersøkende journalist, nasjonalt distribuert kolumnist og
forfatter. Senior Fellow ved Electronic Privacy Information Center
(EPIC), en politisk uavhengig lobbygruppe mot overvåkning i
Washington DC.
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I en tale i november 2006 sa han: “Etter å ha snakket i fem år med en rekke personer i
etterretningsmiljøet, i militæret, utenlandsetterretningen og med en rekke andre mennesker, folk
fra luftfartskontrollmiljøet, FAA, kom jeg til konklusjonen etter fem år at det vi så skje den
morgenen den 11. september 2001 var et resultat av en svært fininndelt fordekt operasjon for å
få til et fascistkupp i dette landet. ...
“Disse menneskene må bli brakt for retten, om ikke av vår egen kongress, så av et
internasjonalt tribunal i Haag i Nederland. Bush, Blair, Rumsfeld og Cheney bør sitte på de
samme benkene som Milosevic og krigsforbryterne fra Kroatia-Serbia-krigen satt på.” 39
John Loftus – Tidligere U.S. Army Intelligence-offiser. Tidligere
Federal Prosecutor, Office of Special Investigations, U.S. Justice
Department under President Jimmy Carter og Ronald Reagan.
I en kommentarartikkel av Michael Meacher, parlamentsmedlem
og tidligere britisk miljøvernminister, i september 2003 i The
Guardian med overskriften This War on Terrorism is Bogus, ble
Loftus sitert: “Informasjonen fra europeiske etterretningstjenester
før 9/11 var så omfattende at det ikke lenger er mulig for hverken
CIA eller FBI å spille på et forsvar av inkompetanse.” 40

John Loftus

9/11-kommisjonens rapport hevder bare tre av de angivelige
kaprerne var kjent for USAs etterretning i forkant av 9/11: Nawaf
al-Hazmi, Salem al-Hazmi og Khalid al-Mihdar. Det nevnes ingen
steder i rapporten at navnene og fotografiene av den angivelige
kapreren Marwan al-Shehhi og den angivelige ringlederen
Mohamed Atta var blitt identifisert av forsvarsdepartmentets
kontraterrorismeprogram kjent som Able Danger over et år før
9/11, eller at de var kjent for å være tilknyttet al-Qaida. Able
Danger identifiserte også Nawaf al-Hazmi og Khalid al-Mihdar.
Lt. Col. Anthony Shaffer, tidligere sjef for Hærens Controlled
HUMINT (Human Intelligence) Program, som overså Army
Intelligence og Security Commands globalt kontrollerte HUMINTinnsats. I vitnemål for House Armed Services Committee i 2006,
erklærer
Lt.
Col.
Shaffer:
“Grunnleggende
etterforskningsteknikker, med det 21. århundres datamining og
analyseredskaper ... resulterte i etableringen av en ny form for
etterretningsinnsamling – samt i identifiseringen av Mohammed
Atta og flere andre av 9/11-terroristene og deres bånd til alQaida-ledelsen et helt år før angrepet. ...

“Etter kontakt med to separate medlemmer av ABLE DANGERteamet, … nektet 9/11- [kommisjons]-staben å utføre noen
dyperegående gjennomgang av etterforskningen av disse
Lt. Col. Anthony Shaffer sakene som var identifisert for dem. … Det var deres jobb å
utføre en grundig granskning av disse påstandene – å ikke bare
avfeie dem basert på det mange nå antar var en ‘forhåndsbestemt’ konklusjon for den 9/11fortellingen de ønsket å legge fremt. … Jeg anser dette for å være en feil fra 9/11-stabens side
– en feil som 9/11-kommisjonærene selv ble offer for – og som fortsatte å bli presset på dem av
staben, noe som bevises av deres nylige grunnløse konklusjon om at ABLE DANGERs
resultater var en ‘urban legende.’” 41
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Som 23-årig militær etterretningsveteran, ble Lt. Col. Shaffer nylig æret med Bronsestjernen for
utvist mot i Afghanistan. I et intervju i 2005 på Fox News, sa han: “Hvorfor ble denne
operasjonen, som ble skapt i ‘99 for å gå etter al-Qaida globalt, offensivt, hvordor ble den
skrudd av våren 2001, fire måneder før vi ble angrepet? Jeg kan ikke svare på det, heller. Jeg
kan fortelle deg at jeg ble beordret ut av operasjonen direkte av en tostjerners general.” 42

Capt. Scott Phillpott

Capt. Scott J. Phillpott, U.S. Navy – Tidligere leder for Able
Dangers datamining-program, som gikk etter al-Qaidas globale
struktur, og tidligere Commanding Officer for guided-missilecruiseren USS Leyte Gulf. I august 2005 uttalte kaptein Phillpott til
støtte for Lt. Col. Shaffers erklæring: “Jeg vil ikke diskutere dette
utenfor min kommandokjede. Jeg har orientert the Department of
the Army, the Special Operations Command og kontoret til
(undersekretæren for forsvarsetterretning) Dr. Cambone, såvel
som 9/11-kommisjonen. Min beretning har vært den samme. Atta
ble identifisert av Able Danger i januar/februar 2000.” 43 Kaptein
Phillpott er en kandidat fra U.S. Naval Academy, som gjennom
sine 23 års marinetjeneste er tildelt Legion of Merit, Defense
Meritorious Service Medal, tre Meritorious Service Medals, Joint
Service Commendation Medal, to Navy Commendation Medals
samt Navy Achievement Medal.
Maj. Scott Ritter – Tidligere U.S. Marine Corps Intelligenceoffiser som også tjente som Chief Weapons Inspector for FNs
Spesialkommisjon i Irak 1991 - 1998. I 2005 uttalte han: “Jeg er i
likhet med de andre frustrert over 9/11-kommisjonens rapport,
over mangelen på åpenhet fra administrasjonens side, både med
tanke på den politiske ledelsen og Kongressen når det kommer til
å legge alle kjente fakta på bordet i 9/11-saken.” 44

Maj. Scott Ritter

I januar 2008 sa Maj. Ritter som svar på et spørsmål: “Du uttrykte
det ene argumentet som jeg støtter helt og fullt, nemlig det
absolutte kravet om å finne ut hva som skjedde; at 9/11kommisjonens rapport ikke maktet oppgaven. Og at inntil de
svarer på alle spørsmålene, må du holde åpent, i alle fall i visse
individers hoder, muligheten for samrøre og muligheten for
konspirasjon ...
“Vi har et absolutt krav om å få vite hva som skjede på 9/11. Og
ingen stein bør være igjen usnudd. Og 9/11-kommisjonens
rapport maktet ikke oppgaven. Og det må holdes en gjenåpnet
granskning, slik at vi, det amerikanske folket, kan få vite hva som
skjedde den grufulle dagen.” 45
Capt. Eric H. May – Tidligere U.S. Army Intelligence-offiser som
også tjenestegjorde som inspektør og tolk for the Intermediate
Nuclear Forces Treaty team. Kaptein May er en av de over 100
prominente amerikanerne som signerte det ovennevnte brevet fra
oktober 2004 til Kongressen, der en ny umiddelbar granskning av
9/11 ble etterspurt.

Capt. Eric H. May

I 2005 skrev kaptein May:
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“Som tidligere offiser i Hæren, var min første reaksjon etter 9/11 å slå ring om de
amerikanske fargene og forsvare landet mot det jeg da trodde var en snikende,
ondskapsfull og all-arabisk enhet kalt al-Qaida.
“Faktisk forsøkte jeg i april 2002 å reaktivere min da pensjonerte kommisjon for å vende
tilbake og tjene mitt land i farens time. ...
“Nå ser jeg på 9/11-hendelsen som Professor David Griffin, forfatteren av The New
Pearl Harbor: som et kompleks som enten medfører
A) passiv deltakelse fra Bushs Hvite hus gjennom overlagt nedstengning av adekvate
forsvarsprosedyrer, som (hvis fulgt) ville fått USAs luftstyrker til å raskt identifisere og
konfrontere passasjerflyene som traff WTC 1 og WTC 2, eller enda verre ...
B) aktiv utførelse av et plott fra kriminelle elementer i regjeringen, begynnende med Det
hvite hus selv, i å skape spektakulær ødeleggelse som ville lede USA inn i en invasjon
av Midtøsten.” 46
Capt. Gregory M. Zeigler, PhD – Tidligere U.S. Army
Intelligence-offiser. I en erklæring fra 2006 til denne forfatter,
skrev kaptein Zeigler: “Jeg visste fra 18. september 2001 at den
offisielle historien om 9/11 var usann. Det var da jeg innså at
angriperne hadde gjort en kolossal blunder ved å sprenge
Sydtårnet først, i stedet for Nordtårnet, som ble truffet mer direkte
og tidligere.

Capt. Gregory Zeigler

“Andre abnormiteter strømmet raskt inn: navnet på kaprerne
opptrådde ikke i noen av de publiserte passasjerlistene, BBC
rapporterte om stjålne identiteter for de angivelige kaprerne, eller
de angivelige kaprerne ble funnet i live, de åpenbare
sprengningene av WTC 1 og 2, og WTC 7, mangelen på
identifiserbare vrakdeler fra Boeing 757-maskinen ved Pentagon,
umuligheten av at det angivelig ble ringt med vanlige
mobiltelefoner (i motsetning til flytelefoner) fra passasjerfly i vanlig
flyhøyde, etc., etc., etc.” 47

William G. Weaver, JD, PhD – Tidligere U.S. Army Signals Intelligence-offiser. Idag direktør for
akademiske programmer ved Institute for Policy and Economic Development, University of
Texas, El Paso, spesialist innen hemmelighetspolitikk innenfor den politiske ledelsen, samt
myndighetsovergrep, jus og byråkrati.
Et essay fra september 2006 med tittelen The 9/11 Commission: A Play on Nothing in Three
Acts, skrevet i fellesskap av Dr. Weaver og Sibel Edmonds, uttaler:
“Kommisjonen ble opprettet og nedsatt på grunn av det konstante presset og oppropene
fra 9/11-familiemedlemmene og deres offentlige støttespillere som hadde tre mål:
1) Få alle faktaene; 2) Etablere ansvar for dem som sviktet oss gjennom sine overlagte
eller ikke-overlagte handlinger; 3) Gi anbefalinger for virkelige rettelser og meningsfulle
mottiltak.
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Kommisjonen oppfylte ingen av disse tre målene. I deres ansvar for å rapportere alle
fakta: Enten nektet de å intervjue alle relevante eksperter og vitner, eller de sensurerte
rapportene som ble gitt dem av folk med direkte og førstehånds informasjon. Begge
disse handlingene var selektive og intensjonelle. I motsetning til deres ed om å etablere
ansvar: De nektet å holde noen ansvarlig og rettferdiggjorde dette lamt gjennom å si: “Vi
ønsker ikke å peke på noen.” Alle disse ansvarlige personene ble værende i sine
stillinger, eller de ble endatil forfremmet. Og når det kommer til meningsfulle mottiltak og
reformer, så kastet kommisjonen frem sanseløse og i noen tilfeller skadelige kosmetiske
og byråkratiske “løsninger” som endte med å gjøre våre myndigheter enda mer klumsete
og ute av stand til å svare på trusler mot nasjonalsikkerheten. I stedet for løsninger og
reformer, presset de nedover oss nøyaktig det som førte til svikten i å beskytte vår
nasjon på 9/11: En høyst byråkratisk, komplisert, ineffektiv mammut av en dysfunksjonell
maskin.
På femårsdagen for 11. september-angrepet ønsker vi, National Security
Whistleblowers, nok en gang å gjenta de vesentlige forholdene og sakene som ble
grundig rapportert til 9/11-kommisjonen av de av oss fra etterretningen, luftfarten og fra
etterforskningsmiljøene, men som endte opp med å bli sensurert og utelatt. Svikten i å ta
opp og slike alvorlige og relevante saker, vitner og informasjon gjør rapporten feilaktig
og kommisjonærene til delaktige i et bedrag mot nasjonen.” 48
Kommandør Larry J. Tortorich, U.S. Navy (pensjonert) – 24-årig Navy-karriere i feltene luftfart
og kontraterrorisme. Tidligere Deputy Program Manager for logistikk – Tomahawk Cruise
Missiles. To år som federal employee hos DHS/TSA på feltene sikkerhet og kontraterrorisme.
Kommandør Tortorich var en av de 25 veteranene fra militæret, etterretningstjenesten og
etterforskningsorganene som signerte det ovennevnte brevet fra 14. september 2004 til
Kongressen, der 9/11-kommisjonens rapport ble utfordret og en ny granskning av 9/11 ble
etterspurt.
Theodore J. Pahle – Tidligere Senior Intelligence Officer hos Defense Intelligence
Agency. Hans 37-årige etterretningskarriere var utelukkende som HUMINT (Human
Intelligence) operations officer ved DIA, Office of Naval Intelligence og U.S. Army Intelligence.
Han er spesialist på Midtøsten- og Latinamerika-operasjoner. Idag støtter han enda HUMINTprosjektet som kontraktinstruktør. Pahle var en av de 25 veteranene fra militæret,
etterretningstjenesten og etterforskningsorganene som signerte det ovennevnte brevet fra 14.
september 2004 til Kongressen, der 9/11-kommisjonens rapport ble utfordret og en ny
granskning av 9/11 ble etterspurt.
Erklæringene fra disse 41 nåværende og tidligere amerikanske kontraterrorisme- og
etterretningsveteranene viser at ønsket om en ny, grundig og uavhengig granskning av 9/11
ikke er et spørsmål om partipolitikk, og heller ikke et krav fra uansvarlige, skrullete eller illojale
amerikanere. Det er i stedet et spørsmål av ytterste viktighet for Amerikas sikkerhet og for hele
verdens fremtid.
Uttalelser fra over 1000 troverdige personer som stiller spørsmål ved den offisielle beretningen
om 9/11 og som ber om en ny granskning, finner du på forfatterens nettsted:
PatriotsQuestion911.com.
Utfyllende informasjon om prominente skeptikere til den offisielle beretningen om 9/11, finner du
andre av forfatterens artikler under dette temaet, gjengitt nedenfor.
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Andre artikler av Alan Miller om troverdige kritikere av den offisielle 9/11-beretningen
Jan. 14, 2008 - Twenty-five U.S. Military Officers Challenge Official Account of 9/11 – Official
Account of 9/11: “Impossible,” “A Bunch of Hogwash,” “Total B.S.,” “Ludicrous,” “A WellOrganized Cover-up,” “A White-Washed Farce” featured statements by:
 General Albert Stubblebine, former commander of U.S. Army Intelligence
 Col. Ronald D. Ray, former Deputy Assistant Secretary of Defense
 Major John M. Newman, PhD, former Executive Assistant to the Director of the National
Security Agency
 Lt. Col. Karen Kwiatkowski, PhD, former staff member of the Director of the National
Security Agency
 Lt. Col. Robert Bowman, PhD, Director of Advanced Space Programs Development
under Presidents Gerald Ford and Jimmy Carter
 And 20 other officers
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_080112_twenty_five_u_s__mil.htm
Jan. 5, 2008 - Eight U.S. State Department Veterans Challenge Official Account of 9/11 Official Account of 9/11: “Flawed,” “Absurd,” “Totally Inadequate,” “a Cover-up” featured
statements by:
 Daniel Ellsberg, PhD, former U.S. State Department envoy to Viet Nam and Special
Assistant to the Assistant Secretary of Defense
 Col. Ann Wright, former Deputy Chief of Mission of U.S. Embassies in Sierra Leone,
Micronesia and Afghanistan. 16 years as U.S. Diplomat. 29-year U.S. Army career.
 Fred Burks, former simultaneous interpreter for President Bill Clinton and George W. Bush
and others. 18-year State Department career
 Melvin Goodman, PhD, former Senior Analyst, Bureau of Intelligence and Research, State
Department. Later served as Division Chief, CIA’s Office of Soviet Affairs and Professor of
International Security, National War College
 Michael Springmann, retired career Foreign Service Officer. Former Consular Officer in
Jeddah, Saudi Arabia. 20-year career with the State Department and the International
Foreign Trade Administration, Commerce Department
 George Kenney, former career Foreign Service Officer. Served as Yugoslav desk officer
at the State Department headquarters.
 Michael Mennard, PhD, retired career Foreign Service Officer. Served as Regional Public
Affairs Officer in India
 Edward Peck, former Deputy Coordinator, Covert Intelligence Programs, U.S. State
Department. Later served as Deputy Director of the White House Task Force on Terrorism
under President Ronald Reagan. Former U.S. Ambassador and Chief of Mission in Iraq
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_080104_eight_u_s__state_dep.htm
Dec. 13, 2007 - Seven Senior Federal Engineers and Scientists Call for New 9/11 Investigation
- Official Account of 9/11: “Impossible,” “A Bunch of Hogwash,” “Fatally Flawed” featured
statements by:
 Lt. Col. Robert Bowman, PhD, Director of Advanced Space Programs Development under
Presidents Gerald Ford and Jimmy Carter. Former Head of the Department of
Aeronautical Engineering and Assistant Dean at the U.S. Air Force Institute of Technology
 David Griscom, PhD, retired research physicist with 33 years at the Naval Research
Laboratory
 Joel Hirschhorn, PhD, former Senior Staff Member, Congressional Office of Technology
Assessment and former Director of Environment, Energy and Natural Resources for the
National Governors Association
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 Enver Masud, MS, PE, former Chief of the Strategic and Emergency Planning Branch,
U.S. Department of Energy
 James Quintiere, PhD, former Chief of the Fire Science Division of the National Institute of
Standards and Technology
 Dwain Deets, MS, former Director, Aerospace Projects at NASA’s Dryden Flight Research
Center
 Edward S. Munyak, MS, PE, over 20 years experience as a Fire Protection Engineer for
the U.S. Departments of Energy, Defense, and Veterans Affairs. Subject Matter Expert to
the U.S. Department of Energy Fire Protection Engineering Functional Area Qualification
Standard for Nuclear Facilities
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_071211_seven_senior_federal.htm
Dec. 4, 2007 - Eight Senior Republican Administration Appointees Challenge Official Account of
9/11 - “Not Possible,” “a Whitewash,” “False” featured statements by:
 Paul Craig Roberts, PhD, former Assistant Secretary of the Treasury under President
Ronald Reagan
 Catherine Austin Fitts, former Assistant Secretary of Housing under President George
H.W. Bush
 Morgan Reynolds, PhD, former Chief Economist of the U.S. Department of Labor under
current President George W. Bush
 Col. Ronald D. Ray, U.S. Marine Corps (ret), who served as Deputy Assistant Secretary
of Defense under President Ronald Reagan
 Mary Schiavo, JD, former Inspector General of the U.S. Department of Transportation
under Presidents George H.W. Bush and William Clinton
 Barbara Honegger, Special Assistant to the Chief Domestic Policy Adviser to President
Ronald Reagan. White House Policy Analyst. Project Director, Anti-Discrimination
Federal Law Review, U.S. Department of Justice
 Edward Peck, Deputy Director of the White House Task Force on Terrorism under
President Ronald Reagan. Former Deputy Coordinator, Covert Intelligence Programs at
the U.S. State Department. Former U.S. Ambassador and Chief of Mission in Iraq
 Morton Goulder, Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence and Warning
under Presidents Richard Nixon, Gerald Ford and Jimmy Carter
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_071202_seven_senior_republi.htm
Sept. 23, 2007 - Seven CIA Veterans Challenge 9/11 Commission Report - Official Account of
9/11 a “Joke” and a “Cover-up” featured statements by CIA veterans Raymond McGovern,
William Christison, Melvin Goodman, Robert Baer, Robert David Steele, Lynne Larkin, and
David MacMichael.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070922_seven_cia_veterans_c.htm
Sept. 5, 2007 - U.S. Navy ‘Top Gun’ Pilot Questions 9/11 featured the statement of
Commander Ralph Kolstad, U.S. Navy ‘Top Gun’ pilot.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070905_u_s__navy__top_gun__.htm
Sept. 4, 2007 - Former Congressional Office of Technology Assessment Senior Staff Member
Calls for New Investigation of 9/11 featured the statement of Joel S. Hirschhorn, Ph.D., who
served for 12 years as a Senior Staff Member of the Congressional Office of Technology
Assessment and later as Director of Environment, Energy and Natural Resources for the
National Governors Association.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070905_former_congressional.htm
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Aug. 27, 2007 - National Academy of Sciences Member Calls for New 9/11 Investigation Official Explanation a “Fraud” featured the statement of Lynn Margulis, Ph.D., world renowned
scientist.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070906_national_academy_of_.htm
Aug. 21, 2007 - Former Chief of NIST’s Fire Science Division Calls for Independent Review of
World Trade Center Investigation featured the statement of James Quintiere, Ph.D., one of the
world's leading fire science researchers.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070820_former_chief_of_nist.htm
July 16, 2007 - Former California Seismic Safety Commissioner Endorses 9/11 Truth
Movement featured the statement of J. Marx Ayres, former member of the National Institute of
Sciences Building Safety Council and former member of the California Seismic Safety
Commission.
http://www.opednews.com/articles/genera_alan_mil_070715_former_california_se.htm
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