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Σελ επαύξην ηεο παξάινγεο επίζεζεο απηνθηνλίαο θαηά ηνπ Πεληαγώλνπ θαη ηνπ 

Παγθόζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001, έλαο Ακεξηθαλόο 

εθθσλεηήο ηεο ηειεόξαζεο είπε: «πάληα ην θαιό θαη ην θαθό έθαλαλ αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηνπο ηόζν μεθάζαξα όζν ηελ πεξαζκέλε Σξίηε. Άλζξσπνη πνπ καο ήηαλ 

άγλσζηνη ζθαγίαζαλ αλζξώπνπο πνπ μέξακε. Καη ην έθαλαλ κε απέξαληε 

ηηακόηεηα».1 Ακέζσο κεηά μέζπαζε ζε θιάκαηα. 

 

 

Δδώ είλαη ην πξόβιεκα. Η Ακεξηθή βξίζθεηαη ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε κε 

αλζξώπνπο πνπ δελ μέξεη. Ωζηόζν, πξνηνύ θαλ εληνπίζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο ή 

αξρίζεη έζησ λα αληηιακβάλεηαη ηε θύζε ησλ ερζξώλ ηεο, ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ, κε 

βεβηαζκέλε δεκνζηόηεηα θαη ελνριεηηθή ξεηνξηθή, ζπγθξόηεζε έλα «Γηεζλή 

πλαζπηζκό θαηά ηεο Σξνκνθξαηίαο», θηλεηνπνίεζε ην ζηξαηό ηεο, ηελ αεξνπνξία, 

ην λαπηηθό ηεο, ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηα ελέηαμε όι’ απηά ζηνλ αγώλα. 

 

 

Σν πξόβιεκα είλαη πσο από ηε ζηηγκή πνπ ε Ακεξηθή πάεη ζε πόιεκν, δελ κπνξεί λα 

επηζηξέςεη ρσξίο λα έρεη θάλεη πόιεκν. Αλ δε βξεη ερζξνύο, πξέπεη, γηα ράξε ησλ 

εμνξγηζκέλσλ πνιηηώλ ηεο, λα ηνπο θαηαζθεπάζεη. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ν 

πόιεκνο, ζα αλαπηύμεη κηα δηθή ηνπ δπλακηθή, θη εκείο δε ζα κπνξνύκε λα 

θαηαιάβνπκε γηαηί γίλεηαη. 

 

 

Δθείλν πνπ παξαθνινπζνύκε ζήκεξα είλαη ην ζέακα ηεο ηζρπξόηεξεο ρώξαο ηνπ 

θόζκνπ λα αληηδξά ελζηηθησδώο θαη νξγηζκέλα, θαζνδεγνύκελε από έλα παιηό 

καρεηηθό έλζηηθην θαη λα πξνρσξάεη ζ’ έλα λέν είδνο πνιέκνπ. Ξαθληθά, ελώ ε 

Ακεξηθή ζέιεη λα πξνζηαηεύζεη ηνλ εαπηό ηεο, ηα ακεξηθαληθά πνιεκηθά πινία, νη 

πύξαπινί ηεο θαη ηα F16 αεξησζνύκελά ηεο κνηάδνπλ πεπαιαησκέλα θαη άρξεζηα. Σα 

όπια κε ηα νπνία ζα δηεμαρζνύλ νη πόιεκνη απηνύ ηνπ αηώλα είλαη νη ζνπγηάδεο, ηα 

ζθαξπέια θαη ν ςπρξόο ζπκόο. Σν θιεηδί είλαη ε νξγή. Πεξλά από ηα ηεισλεία 

απαξαηήξεηε θαη δε θαίλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ απνζθεπώλ. 

Πνηνλ πνιεκάεη ε Ακεξηθή; ηηο 20 επηεκβξίνπ ηνπ 2000, ην Πεληάγσλν είπε πσο 

είρε θάπνηεο ακθηβνιίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα νξηζκέλσλ από ηνπο αεξνπεηξαηέο. Σελ 

ίδηα εκέξα, ν πξόεδξνο Μπνπο δήισλε: «Ξέξνπκε επαθξηβώο πνηνη είλαη νη 

ηξνκνθξάηεο θαη πνηεο θπβεξλήζεηο ηνύο ππνζηεξίδνπλ».2 Δίλαη ζαλ λα γλσξίδεη θάηη 

ν πξόεδξνο Μπνπο πνπ δε γλσξίδνπλ ην FBI θαη ην ακεξηθαληθό θνηλό. 

 

 

ην ιόγν πνπ εθθώλεζε ν Μπνπο ζην Κνγθξέζν ζηηο 20 επηεκβξίνπ, απνθάιεζε 

ηνπο ερζξνύο ηεο Ακεξηθήο «ερζξνύο ηεο ειεπζεξίαο». «Οη Ακεξηθαλνί 

αλαξσηηνύληαη γηαηί καο κηζνύλ», είπε. «Μηζνύλ ηηο ειεπζεξίεο καο — ηε 

ζξεζθεπηηθή καο ειεπζεξία, ηελ ειεπζεξία ινγνπ, ηελ ειεπζεξία λα ςεθίδνπκε θαη 

ηελ ειεπζεξία λα δηαθσλνύκε κεηαμύ καο».3 ην ζεκείν απηό δεηά από ηνπο 

αλζξώπνπο λα θάλνπλ δύν άικαηα πίζηεο: πξώηνλ, λα απνδερηνύλ πσο νη ερζξνί 

είλαη όλησο απηνί ηνπο νπνίνπο θαηνλνκάδεη ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ, έζησ θη αλ δελ 



έρεη νπζηώδεηο ελδείμεηο γηα λα ζηεξίμεη ηηο απόςεηο ηεο θαη, δεύηεξνλ, λα απνδερηνύλ 

πσο ηα θίλεηξα απηνύ ηνπ ερζξνύ είλαη εθείλα πνπ ππνδεηθλύεη ε θπβέξλεζε ησλ 

ΗΠΑ, ηα νπνία όκσο δελ κπνξεί νύηε απηά λα ζηεξίμεη. 

 

 

Γηα ζηξαηεγηθνύο, ζηξαηησηηθνύο θαη νηθνλνκηθνύο ιόγνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ λα πείζεη ην ακεξηθαληθό θνηλό πσο 

δέρνληαη επίζεζε ε πξνζήισζε ηεο Ακεξηθήο ζηελ ειεπζεξία θαη ηε δεκνθξαηία θαη 

ν ακεξηθαληθόο ηξόπνο δσήο. ηελ θαηάζηαζε νξγήο, ζπκνύ θαη ζιίςεο πνπ 

επηθξαηεί, είλαη εύθνιν λα πεξάζεη κηα ηέηνηα άπνςε. Ωζηόζν, αλ απηό αιεζεύεη, 

είλαη ινγηθό λα αλαξσηεζεί θαλείο γηαηί επειέγεζαλ σο ζηόρνη ησλ επηζέζεσλ ηα 

ζύκβνια ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο θπξηαξρίαο ηεο Ακεξηθήο, δειαδή ην 

Παγθόζκην Κέληξν Δκπνξίνπ θαη ην Πεληάγσλν. Γηαηί όρη ην Άγαικα ηεο 

Διεπζεξίαο; Μήπσο ε ζαλαηεθόξα νξγή πνπ νδήγεζε ζηηο επηζέζεηο δελ είρε ζηόρν 

ηελ ακεξηθαληθή δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία αιιά ηε ζηήξημε θαη ηελ πξνζθόιιεζε 

ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο ζε άιια, εληειώο αληίζεηα πξάγκαηα, όπσο ηε 

ζηξαηησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηξνκνθξαηία, ηηο εμεγέξζεηο, ηηο ζηξαηησηηθέο 

δηθηαηνξίεο, ηνλ ζξεζθεπηηθό θαλαηηζκό θαη ηελ αδηαλόεηε —έμσ από ηελ 

Ακεξηθή— γελνθηνλία; 

 

 

Γηα ηνλ κέζν Ακεξηθαλό, πνπ βπζίζηεθε ηόζν πξόζθαηα ζε πέλζνο, ζα πξέπεη λα 

είλαη πνιύ ζθιεξό λα θνηηάδεη ηνλ θόζκν κε κάηηα γεκάηα δάθξπα θαη λα αληηθξίδεη 

θάηη πνπ λα κπνξεί λα ηνπ θαλεί σο αδηαθνξία. Δίλαη όκσο απιώο έλαο νησλόο. Μηα 

έιιεηςε έθπιεμεο. Η θνπξαζκέλε γλώζε πσο ό,ηη γίλεηαη έλα γύξσ θηάλεη θάπνηα 

ζηηγκή θαη ζ’ εκάο. Ο ακεξηθαληθόο ιαόο ζα πξέπεη λα μέξεη πσο δε κηζνύλ απηόλ 

αιιά ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. Όινπο κάο ζπγθίλεζε ην ζάξξνο θαη ε 

δύλακε πνπ επέδεημαλ νη Ακεξηθαλνί ππξνζβέζηεο, νη άληξεο ησλ ζσζηηθώλ 

ζπλεξγείσλ θαη νη ζπλεζηζκέλνη ππάιιεινη ηηο εκέξεο κεηά ηηο επηζέζεηο. Οη 

Ακεξηθαλνί δε ζα πξέπεη λα ακθηβάιινπλ πσο νη ίδηνη, νη θαηαπιεθηηθνί κνπζηθνί 

ηνπο, νη ζπγγξαθείο ηνπο, νη εζνπνηνί ηνπο, νη ζαπκαζηνί αζιεηέο ηνπο θαη νη ηαηλίεο 

ηνπο ηπγράλνπλ παγθόζκηαο αλαγλώξηζεο. 

 

 

Η ζιίςε ησλ Ακεξηθαλώλ γη’ απηό πνπ ζπλέβε ππήξμε απέξαληε θαη πήξε ηεξάζηηα 

δεκνζηόηεηα. Θα ήηαλ γθξνηέζθν λα πεξηκέλεη θαλείο πσο ζα κπνξνύζε λα 

δηαβαζκηζηεί ή λα ξπζκηζηεί ε αγσλία πνπ πξνθάιεζε. Παξ’ όια απηά, είλαη θξίκα 

πνπ δελ επσθειήζεθαλ απ’ απηή ηελ επθαηξία θαη, αληί λα πξνζπαζήζνπλ λα 

θαηαιάβνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλέβε ε 11ε επηεκβξίνπ, 

ζθεηεξίζηεθαλ ηε ιύπε όινπ ηνπ θόζκνπ γηα λα πελζήζνπλ θαη λα πάξνπλ εθδίθεζε 

κόλν γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Έηζη, ελαπόθεηηαη ζ’ εκάο ηνπο ππόινηπνπο λα ζέζνπκε 

θάπνηεο ζθιεξέο εξσηήζεηο θαη λα πνύκε θάπνηα ζθιεξά πξάγκαηα. Γη’ απηό κάιηζηα 

ηνλ θόπν καο θαη ηελ θαθή ζηηγκή πνπ δηαιέμακε, ζα γίλνπκε αληηπαζείο, ζα καο 

αγλνήζνπλ θη ίζσο θάπνηα ζηηγκή λα καο θιείζνπλ ην ζηόκα. 

 

 

Καηά πάζα πηζαλόηεηα ν θόζκνο δε ζα κάζεη πνηέ πνην ήηαλ ην θίλεηξν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αεξνπεηξαηώλ πνπ έξημαλ ηα αεξνπιάλα ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ακεξηθαληθά θηίξηα. Γελ επηδεηνύζαλ δόμα. Γελ άθεζαλ ζεκεηώκαηα γηα ηελ 

απηνθηνλία ηνπο. Γελ άθεζαλ πνιηηηθά κελύκαηα θαη θακία πνιηηηθή νξγάλσζε δελ 



αλέιαβε ηελ επζύλε γηα ηηο επηζέζεηο. Σν κόλν πνπ μέξνπκε είλαη πσο ε πίζηε ηνπο ζ’ 

απηό πνπ έθαλαλ ηνπο γύκλσζε από ην θπζηθό αλζξώπηλν έλζηηθην ηεο επηβίσζεο ή 

νπνηαζδήπνηε ειπίδαο λα ηνπο ζπκνύληαη. Δίλαη ζαλ λα κελ κπνξνύζαλ λα 

πεξηνξίζνπλ ην κέγεζνο ηεο νξγήο ηνπο ζε θάηη κηθξόηεξν απ’ απηό πνπ έθαλαλ, θη 

απηό πνπ έθαλαλ πξνθάιεζε ξήγκα ζηνλ θόζκν πνπ μέξνπκε. Λόγσ έιιεηςεο 

πιεξνθνξηώλ, νη πνιηηηθνί, νη πνιηηηθνί ζρνιηαζηέο θαη θάπνηνη ζπγγξαθείο —όπσο 

εγώ— ζα επελδύζνπλ ηελ πξάμε απηώλ ησλ αλζξώπσλ κε ηε δηθή ηνπο πνιηηηθή 

άπνςε, κε ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο. Απηή ε κειέηε, απηή ε αλάιπζε ηνπ πνιηηηθνύ 

θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν ζπλέβεζαλ νη επηζέζεηο δελ κπνξεί παξά λα απνβεί ζε θαιό. 

 

 

Ωζηόζν, ν πόιεκνο παίξλεη δηαζηάζεηο. Ό,ηη απνκέλεη λα εηπσζεί πξέπεη λα εηπσζεί 

γξήγνξα. 

 

 

Πξνηνύ ε Ακεξηθή ηεζεί επηθεθαιήο ηνπ «Γηεζλνύο πλαζπηζκνύ θαηά ηεο 

Σξνκνθξαηίαο», πξνηνύ αλαγθάζεη ηηο ππόινηπεο ρώξεο λα ιάβνπλ ελεξγό κέξνο ζε 

κηα ζετθή ζρεδόλ απνζηνιή —ε «Δπηρείξεζε Αηώληα Γηθαηνζύλε» κεηνλνκάζηεθε ζε 

«Δπηρείξεζε Γηαξθνύο Δηξήλεο», επεηδή έγηλε ππόδεημε πσο ε πξώηε νλνκαζία ζα 

κπνξνύζε λα πξνζβάιεη ηνπο κνπζνπικάλνπο πνπ πηζηεύνπλ πσο κόλνλ ν Αιιάρ 

κπνξεί θαη απνλέκεη αηώληα δηθαηνζύλε— ζα ήηαλ θαιό λα δνζνύλ κεξηθέο 

δηεπθξηλίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, Αηώληα Γηθαηνζύλε θαη Γηαξθήο Δηξήλε γηα πνηνλ; 

Πξόθεηηαη γεληθά γηα πόιεκν ηεο Ακεξηθήο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο; Καη ηη αθξηβώο 

επηδεηεί λα εθδηθεζεί; Σελ ηξαγηθή απώιεηα 7.000 αλζξώπσλ; Σελ θαηαθξήκληζε 

δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην 

Μαλράηαλ;4 Σελ θαηαζηξνθή κηαο πηέξπγαο ηνπ Πεληαγώλνπ; Σελ απώιεηα ρηιηάδσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο; Σε ρξενθνπία θάπνησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηελ πηώζε πνπ 

ζεκεηώζεθε ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τόξθεο; Ή κήπσο πξόθεηηαη γηα θάηη 

παξαπάλσ από απηό; 

 

Σν 1996, ε Μαληιίλ Οικπξάηη, αληηπξόζσπνο ηόηε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηνλ 

ΟΗΔ, όηαλ ζε κηα ηειενπηηθή εθπνκπή παλεζληθήο εκβέιεηαο ξσηήζεθε πώο 

αηζζαλόηαλ πνπ πεληαθόζηεο ρηιηάδεο παηδηά ζην Ιξάθ είραλ πεζάλεη εμαηηίαο ησλ 

ακεξηθαληθώλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ, απάληεζε πσο επξόθεηην γηα κηα «πνιύ 

δύζθνιε επηινγή», αιιά ζπλππνινγίδνληαο ηα πάληα «πηζηεύνπκε πσο άμηδε ηνλ 

θόπν».5 Η Μαληιίλ Οικπξάηη δελ έραζε πνηέ ηε δνπιεηά ηεο εμαηηίαο απηήο ηεο 

δήισζεο. Δμαθνινύζεζε λα ηαμηδεύεη ζ’ όιν ηνλ θόζκν, αληηπξνζσπεύνληαο ηηο 

επηδηώμεηο ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ ή, πην ζσζηά, ππεξαζπηδόκελε ηηο θπξώζεηο 

θαηά ηνπ Ιξάθ θαη θξνληίδνληαο λα ζπλερηζηνύλ. ην κεηαμύ, ηα παηδηά 

εμαθνινπζνύλ λα πεζαίλνπλ. 

 

 

Να ινηπόλ πνύ βξίζθεηαη ην ζέκα: ζηε δηθνξνύκελε δηάθξηζε κεηαμύ πνιηηηζκνύ θαη 

αγξηόηεηαο, κεηαμύ ηεο «ζθαγήο αζώσλ αλζξώπσλ» ή, αλ πξνηηκάηε, «κηαο 

ζύγθξνπζεο πνιηηηζκώλ» θαη «παξάπιεπξσλ απσιεηώλ». Πξόθεηηαη γηα ηελ 

πεξίπινθε θαη ηδηόκνξθε Άιγεβξα ηεο Αηώληαο Γηθαηνζύλεο. Πόζνη λεθξνί Ιξαθηλνί 

ζα ρξεηαζηνύλ γηα λα γίλεη ν θόζκνο θαιύηεξνο; Πόζνη λεθξνί Αθγαλνί γηα θάζε 

λεθξό Ακεξηθαλό; Πόζα λεθξά παηδηά γηα θάζε λεθξό άληξα; Πόζνη λεθξνί 

κνπηδαρεληίλ γηα θάζε λεθξό επελδπηή ηξαπεδίηε; 



Καζώο παξαθνινπζνύκε ππλσηηζκέλνη, ε Δπηρείξεζε Γηαξθήο Διεπζεξία 

μεδηπιώλεηαη ζηηο νζόλεο ηεο ηειεόξαζεο. Έλαο ζπλαζπηζκόο ησλ ππεξδπλάκεσλ ηνπ 

θόζκνπ ζπγθεληξώλεηαη θαηά ηνπ Αθγαληζηάλ, κηαο από ηηο πην θησρέο θαη πην 

ηζαθηζκέλεο θαη θαηεζηξακκέλεο από ηνλ πόιεκν ρώξεο, όπνπ ε θπβέξλεζε ησλ 

Σαιηκπάλ πξνζθέξεη θαηαθύγην ζηνλ Οζάκα κπηλ Λάληελ, ηνλ άλζξσπν πνπ 

ππνηίζεηαη όηη είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Σν κόλν 

πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάπιεπξε απώιεηα ζην Αθγαληζηάλ είλαη νη 

θάηνηθνί ηνπ. (Αλάκεζα ζ’ απηνύο θαη κηζό εθαηνκκύξην αλάπεξα νξθαλά. 

Τπάξρνπλ εθζέζεηο πνπ αλαθέξνπλ πσο αλάπεξα παηδηά ηξέρνπλ παληθόβιεηα 

θνπηζαίλνληαο, όηαλ ηα αεξνπιάλα ξίρλνπλ ηερλεηά πόδηα ζηα απνκαθξπζκέλα 

δπζπξόζηηα ρσξηά.)6 Η νηθνλνκία ηνπ Αθγαληζηάλ θείηεηαη ζε εξείπηα. ηελ νπζία, 

ην πξόβιεκα γηα έλα ζηξαηό εηζβνιήο είλαη πσο ζην Αθγαληζηάλ δελ ππάξρνπλ 

ζπκβαηηθέο ζπληεηαγκέλεο ή ζεκεία βάζεη ησλ νπνίσλ λα κπνξεί θάπνηνο λα 

θαηαζηξώζεη ζρέδηα επί ράξηνπ^ δελ ππάξρνπλ ζηξαηησηηθέο βάζεηο, βηνκεραληθά 

ζπγθξνηήκαηα, εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο λεξνύ. Σα αγξνθηήκαηα έρνπλ κεηαηξαπεί 

ζε καδηθνύο ηάθνπο θαη νιόθιεξε ε ύπαηζξνο είλαη ζπαξκέλε κε λάξθεο. ύκθσλα 

κε ηνπο πην πξόζθαηνπο ππνινγηζκνύο, απηέο αλέξρνληαη ζε δέθα εθαηνκκύξηα.7 Ο 

ακεξηθαληθόο ζηξαηόο, ινηπόλ, γηα λα πάεη εθεί ηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ, ζα πξέπεη λα 

θαζαξίζεη πξώηα ηνλ ηόπν από ηηο λάξθεο θαη λα θαηαζθεπάζεη δξόκνπο. Έλα 

εθαηνκκύξην Αθγαλνί, θνβνύκελνη ακεξηθαληθή επίζεζε, έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα 

ζπίηηα ηνπο θαη έρνπλ ζπξξεύζεη ζηα ζύλνξα ηνπ Αθγαληζηάλ κε ην Παθηζηάλ. Σα 

Ηλσκέλα Έζλε ππνινγίδνπλ πσο νθηώ εθαηνκκύξηα Αθγαλνί ζα ρξεηαζηνύλ 

επείγνπζα βνήζεηα,8 θαζώο ηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ έρνπλ αξρίζεη λα εμαληινύληαη 

—νη ππεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη βνήζεηαο έρνπλ απνρσξήζεη— ελώ ην BBC αλαθέξεη 

πσο εθεί έρεη αξρίζεη λα εθηπιίζζεηαη κηα από ηηο ρεηξόηεξεο αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ.9 Γείγκα ηεο Αηώληαο Γηθαηνζύλεο ζηνλ θαηλνύξγην αηώλα. 

Πνιίηεο πνπ ιηκνθηνλνύλ, ελώ άιινη πεξηκέλνπλ λα ζθνησζνύλ. 

 

 

ηελ Ακεξηθή ζπδεηνύλ ζνβαξά «λα βνκβαξδίζνπλ ην Αθγαληζηάλ ηόζν ζθνδξά, 

ώζηε λα ην γπξίζνπλ ζηελ Δπνρή ηνπ Λίζνπ». Αο ηνπο πεη, παξαθαιώ, θάπνηνο πσο 

ην Αθγαληζηάλ βξίζθεηαη ήδε ζηελ Δπνρή ηνπ Λίζνπ10 θαη πσο —αλ απηό απνηειεί 

θάπνηα παξεγνξηά γη’ απηνύο— ε Ακεξηθή έρεη ζπκβάιεη αξθεηά ζηελ θαηάζηαζε 

απηή. Οη Ακεξηθαλνί κπνξεί λα είλαη ιίγν κπεξδεκέλνη ζρεηηθά κε ην πνύ βξίζθεηαη 

ην Αθγαληζηάλ —καζαίλνπκε από ξεπνξηάδ πσο ζηηο ΗΠΑ ππάξρεη κεγάιε δήηεζε 

ραξηώλ απηήο ηεο ρώξαο—11, αιιά ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ θαη νη Αθγαλνί είλαη 

παιηνί θίινη. Σν 1979, κεηά ηελ εηζβνιή ησλ νβηεηηθώλ ζην Αθγαληζηάλ, ε CIA θαη 

ε ISI (νη κπζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Παθηζηάλ) εμαπέιπζαλ ηε κεγαιύηεξε κεηά ηνλ 

πόιεκν ηνπ Βηεηλάκ θξπθή επηρείξεζε ηεο CIA.12 θνπόο ηνπο ήηαλ λα ηηζαζεύζνπλ 

ηελ αθγαληθή αληίζηαζε θαηά ησλ νβηεηηθώλ θαη λα ηε δηεπξύλνπλ ζε ηεξό πόιεκν, 

έλα ηζιακηθό ηδηράλη πνπ ζα έζηξεθε ηηο εληόο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο 

κνπζνπικαληθέο ρώξεο θαηά ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θαζεζηώηνο θαη πνπ θάπνηα ζηηγκή 

ζα ην απνζηαζεξνπνηνύζε. Όηαλ άξρηζε ε επηρείξεζε απηή, ζθνπόο ηεο ήηαλ λα 

κεηαηξέςεη ην Αθγαληζηάλ ζε Βηεηλάκ ηεο Ρσζίαο. Η επηρείξεζε εμειίρζεθε ζε θάηη 

παξαπάλσ. Με ηα ρξόληα θαη κέζσ ηεο ISI, ε CIA ρξεκαηνδόηεζε θαη ζηξαηνιόγεζε 

δεθάδεο ρηιηάδεο ξηδνζπάζηεο κνπηδαρεληίλ από ζαξάληα κνπζνπικαληθέο ρώξεο σο 

ζηξαηηώηεο ηνπ αθήξπρηνπ πνιέκνπ πνπ δηεμήγε ε Ακεξηθή.13 Σν ζύλνιν ησλ 

κνπηδαρεληίλ απηώλ αγλννύζε πσο έθαλαλ ην ηδηράλη ηνπο γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

κπαξκπα-ακ. (Η εηξσλεία είλαη πσο ε Ακεξηθή αγλννύζε επίζεο πσο 

ρξεκαηνδνηνύζε έλα κειινληηθό πόιεκν ελαληίνλ ηεο.) 



 

 

Η CIA ρνξεγνύζε αθεηδώο ρξήκαηα θαη ζηξαηησηηθό πιηθό αιιά νη γεληθέο δαπάλεο 

είραλ γίλεη ππέξνγθεο θαη ρξεηάδνληαλ όιν θαη πεξηζζόηεξα ρξήκαηα. Οη 

κνπηδαρεληίλ δηέηαμαλ ηνπο αγξόηεο λα θπηέςνπλ όπην σο «επαλαζηαηηθό θόξν».14 

Με ηελ πξνζηαζία ηεο ISI δεκηνπξγήζεθαλ ζ’ όιν ην Αθγαληζηάλ εθαηνληάδεο 

εξγαζηήξηα παξαζθεπήο εξσίλεο. Μέζα ζε δύν ρξόληα κεηά ηελ άθημε ηεο CIA ζην 

Παθηζηάλ, ε πεξηνρή ζηα ζύλνξα Αθγαληζηάλ-Παθηζηάλ είρε κεηαβιεζεί ζηνλ 

κεγαιύηεξν παξαγσγό εξσίλεο ζηνλ θόζκν θαη ε κεγαιύηεξε πεγή ηξνθνδνζίαο κε 

εξσίλε ησλ ακεξηθαληθώλ δξόκσλ. Σν εηήζην θέξδνο ιέγεηαη πσο έθηαλε ηα 100 έσο 

200 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ηα νπνία επελδύνληαλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηνλ 

εμνπιηζκό.15 Σν 1989, νη Ρώζνη, αθνύ αηκνξξάγεζαλ έπεηηα από δέθα ρξόληα 

ζπλερώλ ζπγθξνύζεσλ, απνρώξεζαλ από ην Αθγαληζηάλ αθήλνληαο πίζσ ηνπο ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ ζε εξείπηα. Ο εκθύιηνο πόιεκνο όκσο ζπλέρηζε λα καίλεηαη ζην 

Αθγαληζηάλ θαη ην ηδηράλη απιώζεθε ζηελ Σζεηζελία, ζην Κόζνβν θαη θάπνηα 

ζηηγκή θαη ζην Καζκίξ. 

 

 

 

 

Σν 1966, νη Σαιηκπάλ —κηα πεξηζσξηαθή κέρξη ηόηε αίξεζε επηθίλδπλσλ θαη 

ζθιεξνππξεληθώλ θνληακεληαιηζηώλ— θαηάθεξαλ θαη θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία ζην 

Αθγαληζηάλ. Σνπο ρξεκαηνδόηεζε ε ISI, απηή ε παιηά ζύληξνθνο ζηα όπια ηεο CIA, 

θαη ηνπο ππνζηήξημαλ πνιιά από ηα πνιηηηθά θόκκαηα ηνπ Παθηζηάλ.16 Οη Σαιηκπάλ 

εγθαηέζηεζαλ έλα θαζεζηώο ηξόκνπ. Σα πξώηα ηνπο ζύκαηα ήηαλ νη ίδηνη νη 

ζπκπαηξηώηεο ηνπο θαη ηδίσο νη γπλαίθεο. Έθιεηζαλ ηα ζρνιεία γηα θνξίηζηα, 

απέιπζαλ από ηηο θπβεξλεηηθέο ζέζεηο όιεο ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο θαη επέβαιαλ ην 

λόκν ηεο ζαξία, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γπλαίθα πνπ ζα θξηζεί «αλήζηθε» 

ηηκσξείηαη κε ιηζνβνιηζκό κέρξη ζαλάηνπ θαη ε ρήξα πνπ ζα ζπιιεθζεί λα 

δηαπξάηηεη κνηρεία εληαθηάδεηαη δσληαλή.17 Αλ ιάβνπκε ππόςε καο ηηο κέρξη ηώξα 

επηδόζεηο ηεο θπβέξλεζεο ησλ Σαιηκπάλ ζηνλ ηνκέα ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ, 

είλαη κάιινλ απίζαλν πσο ε πξννπηηθή ελόο πνιέκνπ ή ε απεηιή θαηά ηεο δσήο ησλ 

ακάρσλ ζα ηελ ηξνκάμεη ή ζα ηελ εθηξέςεη από ηνπο ζθνπνύο ηεο. 

 

 

Ύζηεξα απ’ όια όζα ζπλέβεζαλ, απνηειεί έζραηε εηξσλεία ην γεγνλόο όηη νη 

Ακεξηθαλνί θαη νη Ρώζνη δίλνπλ ηα ρέξηα γηα λα μαλαθαηαζηξέςνπλ ην Αθγαληζηάλ. 

Σν εξώηεκα είλαη: Μπνξεί λα θαηαζηξέςεη θαλείο θάηη θαηεζηξακκέλν; Η ξίςε 

πεξηζζόηεξσλ βνκβώλ ζην Αθγαληζηάλ ζα θνληνξηνπνηήζεη ηα εξείπηα, ζα αλαζθάςεη 

κεξηθνύο παιηνύο ηάθνπο θαη ζα ηαξάμεη ηελ εζπρία ησλ λεθξώλ. Σν εξεκσκέλν 

ηνπίν ηνπ Αθγαληζηάλ ππήξμε ν εληάθηνο ρώξνο ηνπ ζνβηεηηθνύ θνκκνπληζκνύ θαη ν 

βαηήξαο γηα ηε κνλνπνιηθή παγθόζκηα θπξηαξρία ηεο Ακεξηθήο. Γεκηνύξγεζε ρώξν 

γηα ηνλ λέν θαπηηαιηζκό θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, όπνπ θπξηαξρεί επίζεο ε 

Ακεξηθή. Καη ηώξα ην Αθγαληζηάλ πξόθεηηαη λα γίλεη ην λεθξνηαθείν γηα ηνπο 

ζηξαηηώηεο ησλ δηάθνξσλ εζλνηήησλ πνπ ζα πάλε λα πνιεκήζνπλ θαη λα ληθήζνπλ 

γηα ράξε ηεο Ακεξηθήο. 

 

 

Καη νη πηζηνί ζύκκαρνη ηεο Ακεξηθήο; Σν Παθηζηάλ έρεη ππνθέξεη θη απηό ππέξκεηξα. 

Η θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ δε δηζηάδεη λα ππνζηεξίδεη ζηξαηησηηθέο 



δηθηαηνξίεο νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζ’ απηή ηε ρώξα. 

ην Παθηζηάλ, πξηλ από ηελ επέιεπζε ηεο CIA, ππήξρε κηα κηθξή, αγξνηηθή αγνξά 

νπίνπ. Μεηαμύ ηνπ 1979 θαη ηνπ 1985, ν αξηζκόο ησλ λαξθνκαλώλ, ν νπνίνο ήηαλ 

κέρξη ηόηε αζήκαληνο, απμήζεθε αικαησδώο.18 Αθόκα θαη πξηλ από ηηο 11 

επηεκβξίνπ ππήξραλ εθαηνκκύξηα Αθγαλνί πξόζθπγεο πνπ δνύζαλ ζε 

θαηαζθελώζεηο θαηά κήθνο ησλ ζπλόξσλ κε ην Παθηζηάλ. Η νηθνλνκία ηνπ 

Παθηζηάλ θαηαξξέεη. Οη βίαηεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ αηξέζεσλ, ηα 

πξνγξάκκαηα δνκηθώλ πξνζαξκνγώλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη νη βαξόλνη ησλ 

λαξθσηηθώλ θνκκαηηάδνπλ ηε ρώξα.19 Σα θέληξα εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηώλ θαη νη 

καληξάζεο*, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα λα πνιεκήζνπλ ηνπο νβηεηηθνύο, έρνπλ 

ζπαξεί ζ’ όιε ηε ρώξα ζαλ ηα δόληηα ηνπ δξάθνπ θαη παξάγνπλ θνληακεληαιηζηέο κε 

ηξνκαθηηθή ιατθή απήρεζε κέζα ζην ίδην ην Παθηζηάλ. Οη Σαιηκπάλ, ηνπο νπνίνπο ε 

παθηζηαληθή θπβέξλεζε ππνζηήξηδε, ρξεκαηνδνηνύζε θαη πξνσζνύζε επί ρξόληα, 

έρνπλ πιηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε ηα πνιηηηθά θόκκαηα ηνπ Παθηζηάλ.20 

ήκεξα, ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ δεηά (δεηά;) από ην Παθηζηάλ λα πλίμεη ην ρατδεκέλν 

θαηνηθίδην πνπ έηξεθε κε ηα ίδηα ηεο ηα ρέξηα ζηελ πίζσ απιή ηεο. Ο πξόεδξνο 

Μνπζάξαθ, πνπ έρεη δειώζεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηηο ΗΠΑ, κπνξεί λα βξεζεί 

θάπνηα ζηηγκή αληηκέησπνο κε κηα θαηάζηαζε πνπ κνηάδεη κε εκθύιην πόιεκν.21 

 

 

 

Η Ιλδία, ελ κέξεη ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θαη ελ κέξεη ράξε ζην όξακα ησλ 

πξνεγνύκελσλ εγεηώλ ηεο, έρεη ζηαζεί κέρξη ηώξα ηπρεξή θαη έρεη βξεζεί έμσ απ’ 

απηό ην κεγάιν παηρλίδη. Αλ είρε παξαζπξζεί ζ’ απηό, είλαη ζρεδόλ βέβαην πσο ε 

δεκνθξαηία καο, κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, δε ζα είρε επηδήζεη. ήκεξα όκσο, 

θάπνηνη από εκάο βιέπνπλ κε ηξόκν ηελ ηλδηθή θπβέξλεζε λα θνπλάεη απεγλσζκέλα 

ηνπο γνθνύο ηεο θαη λα δεηά από ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο 

βάζεηο ηνπο ζηελ Ιλδία θαη όρη ζην Παθηζηάλ.22 Αλ ιάβεη θαλείο ππόςε ηνπ απηή ηελ 

πεξίβιεπηε άπνςε ηνπ ζθνηεηλνύ πεπξσκέλνπ ηνπ Παθηζηάλ, δελ είλαη απιώο 

παξάμελν αιιά θπξηνιεθηηθά αλήθνπζην ην όηη ε Ιλδία δεηά θάηη ηέηνην. Κάζε ρώξα 

ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ κε εύζξαπζηε νηθνλνκία θαη πεξίπινθε θνηλσληθή δνκή ζα 

πξέπεη λα έρεη κάζεη πηα πσο ε έθθιεζε ζε κηα ππεξδύλακε όπσο ε Ακεξηθή —

άζρεηα αλ ιέεη πσο ζα κείλεη ή είλαη πεξαζηηθή— είλαη ζαλ λα δεηάο λα ξίμνπλ ζηα 

ηδάκηα ηνπ παξαζύξνπ ζνπ έλα ηνύβιν. 

 

 

ηνλ θαηαηγηζκό ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνπ εμαπνιύζεθε κεηά ηελ 11ε 

επηεκβξίνπ, ηα κεγάια ηειενπηηθά δίθηπα αγλόεζαλ θξαπγαιέα ηελ ηζηνξία ηεο 

ακεξηθαληθήο αλάκεημεο ζην Αθγαληζηάλ. Έηζη, γηα όζνπο δελ μέξνπλ ηελ ηζηνξία 

απηή, ε ηειενπηηθή θάιπςε ησλ επηζέζεσλ κπνξεί λα απνβεί ζπγθηλεηηθή, δηεγεξηηθή 

θαη, γηα ηνπο θπληθνύο, ίζσο θαη επράξηζηε. Όζνη όκσο γλσξίδνπλ ηελ πξόζθαηε 

Ιζηνξία ηνπ Αθγαληζηάλ, ζα βξνπλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο από κέξνπο ηεο 

ακεξηθαληθήο ηειεόξαζεο θαη ηε ξεηνξηθή πεξί «Γηεζλνύο πλαζπηζκνύ θαηά ηεο 

Σξνκνθξαηίαο» απιώο πξνζβιεηηθή. Ο «ειεύζεξνο Σύπνο» ηεο Ακεξηθήο θαζώο θαη 

ε «ειεύζεξε αγνξά» κπνξεί λα ζεσξεζνύλ πσο επζύλνληαη ζε κεγάιν βαζκό γη’ 

απηό. 

Η επηρείξεζε Γηαξθήο Δηξήλε δηεμάγεηαη πξνθαλώο γηα λα δηαηεξεζεί ν 

ακεξηθαληθόο ηξόπνο δσήο. Θα θαηαιήμεη όκσο ζηελ πιήξε ππνλόκεπζή ηνπ. Θα 

ζπείξεη ζ’ όιν ηνλ θόζκν αθόκα πην πνιύ κίζνο θαη νξγή. Γηα ηνπο θαζεκεξηλνύο 

αλζξώπνπο ζηελ Ακεξηθή ζεκαίλεη κηα δσή ζ’ έλα θιίκα αξξσζηεκέλεο 



αβεβαηόηεηαο. Θα είλαη αζθαιή ηα παηδηά καο ζην ζρνιείν; Μήπσο δηνρεηεύζνπλ 

αέξην λεύξσλ ζην κεηξό; Μήπσο βάινπλ βόκβα ζηελ αίζνπζα θάπνηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ; Θα γπξίζεη απόςε ν αγαπεκέλνο κνπ; Έρνπλ ππάξμεη 

πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πηζαλόηεηα ελόο βηνινγηθνύ πνιέκνπ —επινγηά, βνπβσληθή 

παλώιε, άλζξαθαο— θαη γηα ηε ζαλάζηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αβιαβώλ αεξνπιάλσλ 

γηα ηνπο αεξνςεθαζκνύο.23 Ο ζάλαηνο θάζε ηόζν ιίγσλ αλζξώπσλ κπνξεί λα 

απνδεηρηεί πνιύ ρεηξόηεξνο από ηε ζπλνιηθή εθκεδέληζε κε κηα ππξεληθή βόκβα. 

 

 

Η θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ θαη αλακθίβνια νη θπβεξλήζεηο ζ’ όιν ηνλ θόζκν ζα 

εθκεηαιιεπηνύλ ην πνιεκηθό θιίκα γηα λα θηκώζνπλ ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ, λα απνιύζνπλ εξγάηεο, λα πηέζνπλ εζληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, λα πεξηθόςνπλ δεκόζηεο δαπάλεο θαη λα δηνρεηεύζνπλ 

κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζηε βηνκεραλία όπισλ. Με πνην ζηόρν; Ο πξόεδξνο Μπνπο 

δελ κπνξεί λα απαιιάμεη ηνλ θόζκν από ηνπο θαθνύο, ζηνλ ίδην βαζκό πνπ δελ 

κπνξεί λα ηνλ γεκίζεη κε αγίνπο.24 Δίλαη παξάινγν ε θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ λα 

βαπθαιίδεηαη αθόκα κε ηελ ηδέα πσο κπνξεί, αζθώληαο πεξηζζόηεξε βία θαη 

θαηαπίεζε, λα μεξηδώζεη ηελ ηξνκνθξαηία. Η ηξνκνθξαηία είλαη ην ζύκπησκα. Γελ 

είλαη ε αζζέλεηα. Η ηξνκνθξαηία δελ έρεη ρώξα. Δίλαη δηεζλήο θαη παγθόζκηα, όπσο 

επηρεηξήζεηο ζαλ ηελ Κόθα Κόια, ηελ Πέπζη ή ηε Νάηθ. Με ηηο πξώηεο ελδείμεηο 

αλαηαξαρήο, νη ηξνκνθξάηεο κπνξνύλ λα ηα καδέςνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηα 

«εξγνζηάζηά ηνπο» από ρώξα ζε ρώξα, αλαδεηώληαο θαιύηεξνπο όξνπο. Όπσο 

αθξηβώο θάλνπλ νη πνιπεζληθέο. 

 

 

Η ηξνκνθξαηία είλαη έλα θαηλόκελν πνπ πηζαλόλ λα κελ εθιείςεη πνηέ. Ωζηόζν, γηα 

λα πεξηνξηζηεί, ην πξώην πνπ πξέπεη λα θάλεη ε Ακεξηθή είλαη λα θαηαλνήζεη 

ηνπιάρηζηνλ πσο ζ’ απηόλ εδώ ηνλ πιαλήηε ππάξρνπλ θαη άιια έζλε θαη άιια 

αλζξώπηλα όληα πνπ, αθόκα θη αλ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ ηειεόξαζε, έρνπλ έξσηεο 

θαη ιύπεο, ηζηνξίεο, ηξαγνύδηα θαη πίθξεο θαη, βέβαηα, δηθαηώκαηα. Αληί γη’ απηό, 

όηαλ ξώηεζαλ ηνλ Νηόλαιλη Ράκζθειλη, ππνπξγό Άκπλαο ησλ ΗΠΑ, πνηα ζα ήηαλ ε 

λίθε ηεο Ακεξηθήο ζ’ απηό ηνλ πόιεκν, εθείλνο απάληεζε πσο αλ κπνξνύζε λα πείζεη 

ηνλ θόζκν όηη πξέπεη λα επηηξαπεί ζηνπο Ακεξηθαλνύο λα ζπλερίζνπλ ηνλ ηξόπν δσήο 

ηνπο, απηό ζα ην ζεσξνύζε λίθε.25 

 

 

Η επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ήηαλ ην επηζθεπηήξην από έλαλ θόζκν πνπ έρεη 

ππνθέξεη θνβεξά. Σν κήλπκα κπνξεί λα γξάθηεθε από ηνλ Μπηλ Λάληελ —πνηνο 

μέξεη;— θαη λα ζηάιζεθε κε ηνπο αγγειηαθόξνπο ηνπ. Θα κπνξνύζε όκσο λα έρεη 

ππνγξαθεί κηα ραξά από ηα θαληάζκαηα ησλ ζπκάησλ από ηνπο κέρξη ζήκεξα 

πνιέκνπο πνπ έρεη δηεμαγάγεη ε Ακεξηθή. 

 

 

Από ηα εθαηνκκύξηα δειαδή πνπ ζθνηώζεθαλ ζηελ Κνξέα, ζην Βηεηλάκ θαη ζηελ 

Κακπόηδε, από ηνπο δεθαεπηάκηζη ρηιηάδεο αλζξώπνπο πνπ ζθνηώζεθαλ όηαλ ην 

Ιζξαήι —κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΗΠΑ— εηζέβαιε ζην Λίβαλν ην 1982, από ηνπο 

δεθάδεο ρηιηάδεο Ιξαθηλνύο πνπ ζθνηώζεθαλ ζηελ επηρείξεζε Καηαηγίδα ηεο Δξήκνπ, 

από ηνπο ρηιηάδεο Παιαηζηηλίνπο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο πνιεκώληαο ελάληηα ζηελ 

ηζξαειηλή θαηνρή ηεο Γπηηθήο Όρζεο.26 Αθόκα, από ηα εθαηνκκύξηα πνπ ζαλάησζαλ 

ζηε Γηνπγθνζιαβία, ηε νκαιία, ηελ Ατηή, ηε Υηιή, ηε Νηθαξάγνπα, ζην Δι 



αιβαδόξ, ζηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία θαη ζηνλ Παλακά νη ηξνκνθξάηεο, νη 

δηθηάηνξεο θαη νη γελνθηόλνη ηνπο νπνίνπο ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη, 

εθπαηδεύεη, ρξεκαηνδνηεί θαη εθνδηάδεη κε όπια. Καη θπζηθά ν θαηάινγνο απηόο 

απέρεη πνιύ από ην λα είλαη πιήξεο.  

 

 

Γηα κηα ρώξα πνπ έρεη αλακεηρζεί ζε ηόζνπο πνιέκνπο θαη ηόζεο δηελέμεηο, ν 

ακεξηθαληθόο ιαόο είλαη εμαηξεηηθά ηπρεξόο. Η επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ ήηαλ ε 

δεύηεξε κόλν πνπ έγηλε επί ακεξηθαληθνύ εδάθνπο κέζα ζ’ έλαλ αηώλα. Η πξώηε 

ήηαλ ην Πεξι Υάξκπνξ. Σα αληίπνηλα γη’ απηό θξάηεζαλ θαηξό αιιά ηειείσζαλ κε ην 

Ναγθαζάθη θαη ηε Υηξνζίκα. Απηή ηε θνξά, όκσο, ν θόζκνο παξαθνινπζεί κε 

θνκκέλε ηελ αλάζα ηνλ επηθείκελν ηξόκν. 

 

 

Πξόζθαηα, θάπνηνο είπε πσο αλ δελ ππήξρε ν Οζάκα κπηλ Λάληελ, ε Ακεξηθή ζα 

έπξεπε λα ηνλ εθεύξεη.27 Καηά θάπνην ηξόπν όκσο ε Ακεξηθή είλαη απηή πνπ ηνλ 

έρεη εθεύξεη. Ο Λάληελ ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πνιεκηζηέο ηνπ Ιεξνύ Πνιέκνπ πνπ 

πήγαλ ζην Αθγαληζηάλ ην 1979, όηαλ ε CIA άξρηζε εθεί ηηο επηρεηξήζεηο ηεο. Έρεη 

ηελ μερσξηζηή ηηκή λα είλαη δεκηνύξγεκα ηεο CIA θαη λα θαηαδεηείηαη από ην FBI. 

Μέζα ζ’ έλα δεθαπελζήκεξν πξνήρζε θαη από απιόο ύπνπηνο έγηλε ν πξσηαξρηθόο 

ύπνπηνο, ελώ, ζηε ζπλέρεηα, παξά ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθώλ ελδείμεσλ, βξέζεθε ζηελ 

θνξπθή εθείλσλ πνπ «θαηαδεηνύληαη λεθξνί ή δσληαλνί». 

 

 

 

 

Απ’ όζα έρνπλ πξνθύςεη σο ηώξα, είλαη αδύλαηνλ λα βξεη θαλείο ελδείμεηο —ηθαλέο 

λα αληέμνπλ ζε δηθαζηηθή δηεξεύλεζε— πσο ν Μπηλ Λάληελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

επίζεζε ηεο 11εο επηεκβξίνπ.28 Μέρξη ζήκεξα θαίλεηαη πσο ην βαζηθό 

ελνρνπνηεηηθό ζηνηρείν γη’ απηόλ είλαη ην γεγνλόο όηη δελ ηελ θαηαδίθαζε. Απ’ όζα 

είλαη γλσζηά γηα ην κέξνο όπνπ κέλεη ν Μπηλ Λάληελ θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο 

νπνίεο δξα, είλαη ζρεδόλ απόιπηα βέβαην πσο νύηε ζρεδίαζε πξνζσπηθά αιιά νύηε 

θαη εθηέιεζε ν ίδηνο ηελ επίζεζε — πσο είλαη δειαδή ν εκπλεπζηήο, «ν CEO* ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο».29 Η απάληεζε ησλ Σαιηκπάλ ζην αίηεκα ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηώλ γηα ηελ έθδνζή ηνπ είλαη απόιπηα ινγηθή: «Φέξηε καο ηηο απνδείμεηο θαη 

ζα ζαο ηνλ παξαδώζνπκε». Η απάληεζε ηνπ πξνέδξνπ Μπνπο ζην αίηεκα απηό ήηαλ: 

«Γε δηαπξαγκαηεπόκαζηε».30 

 

 

(Δθόζνλ δηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ έθδνζε ηνπ CEO, κήπσο κπνξεί ε Ιλδία λα 

ππνβάιεη έλα παξάπιεπξν αίηεκα θαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε ηνπ Ακεξηθαλνύ 

Γνπόξελ Άληεξζνλ, ν νπνίνο ήηαλ δηεπζπληήο ηεο Γηνύληνλ Καξκπάηλη θαη ππεύζπλνο 

γηα ηε δηαξξνή ηνμηθώλ αεξίσλ ζην Μπνπάι ην 1984 πνπ ζθόησζε δεθαέμη ρηιηάδεο 

αλζξώπνπο; Δκείο έρνπκε έηνηκεο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο. Μαο ηνλ δίλεηε, 

παξαθαιώ;)31 

 

 

Πνηνο όκσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Οζάκα κπηλ Λάληελ; 

 

 



Ή κάιινλ γηα λα ην ζέζσ αιιηώο: Ση είλαη ν Οζάκα κπηλ Λάληελ;  

 

 

Ο Οζάκα κπηλ Λάληελ είλαη ην νηθνγελεηαθό κπζηηθό ηεο Ακεξηθήο. Δίλαη ν 

doppelganger, ην ζθνηεηλό alter ego ηνπ Ακεξηθαλνύ πξνέδξνπ. Σν άγξην δίδπκν 

όισλ απηώλ πνπ ππνηίζεηαη πσο είλαη όκνξθα θαη πνιηηηζκέλα. Γεκηνπξγήζεθε από 

ην πεξηζζεπνύκελν πιεπξό ελόο θόζκνπ ξεκαγκέλνπ από ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Ακεξηθήο: ηε δηπισκαηία ησλ θαλνληνθόξσλ ηεο, ην ππξεληθό νπινζηάζηό ηεο, ηελ 

σκά δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ηεο «γηα πιήξε θπξηαξρία», ηελ αλαηξηρηαζηηθή 

αδηαθνξία ηεο γηα ηηο δσέο όζσλ δελ είλαη Ακεξηθαλνί, ηηο βάξβαξεο ζηξαηησηηθέο 

επεκβάζεηο ηεο, ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη ζε απηαξρηθά θαη δηθηαηνξηθά 

θαζεζηώηα, ηελ αδπζώπεηε νηθνλνκηθή αηδέληα ηεο πνπ θαηαηξώεη ζαλ ζκήλνο 

αθξίδσλ32 ηηο νηθνλνκίεο ησλ πην θησρώλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ, ηηο αξπαθηηθέο 

πνιπεζληθέο ηεο, πνπ καο αθαηξνύλ αθόκα θαη ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε, ηε γε όπνπ 

παηάκε, ην λεξό πνπ πίλνπκε θαη ηηο ζθέςεηο πνπ θάλνπκε. 

 

 

Σώξα πνπ ην νηθνγελεηαθό κπζηηθό απνθαιύθζεθε, νη δίδπκνη άξρηζαλ λα 

κνπηδνπξώλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη βαζκηαία ιεηηνπξγνύλ ελαιιάμ. Σα όπια ηνπο, 

νη βόκβεο ηνπο θαη ηα λαξθσηηθά ηνπο δηαγξάθνπλ θύθινπο. (Οη πύξαινη ηίγθεξ, 

πνπ ζα πιήμνπλ ηα ακεξηθαληθά ειηθόπηεξα, έρνπλ ρνξεγεζεί από ηε CIA. Η εξσίλε 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Ακεξηθαλνί λαξθνκαλείο πξνέξρεηαη από ην Αθγαληζηάλ. Η 

θπβέξλεζε Μπνπο ρνξήγεζε πξόζθαηα ζην Αθγαληζηάλ βνήζεηα ζαξάληα ηξηώλ 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηνλ «πόιεκν θαηά ησλ λαξθσηηθώλ»…)33 Οη δίδπκνη 

έρνπλ αξρίζεη λα δαλείδνληαη αθόκα θαη ηε ξεηνξεία ν έλαο ηνπ άιινπ. Καζέλαο 

απνθαιεί ηνλ άιιν «θεθάιη ηνπ θηδηνύ» θαη νη δπν ηνπο επηθαινύληαη ηνλ Θεό θαη 

ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην αηώλην δίπηπρν ηνπ Καινύ θαη ηνπ Καθνύ σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηνπο. Καη νη δπν ηνπο είλαη αλαθαηεκέλνη, ρσξίο θακηά ακθηβνιία, ζε 

πνιηηηθά εγθιήκαηα. Καη νη δπν ηνπο είλαη επηθίλδπλα εμνπιηζκέλνη — ν έλαο κε ην 

ππξεληθό νπινζηάζην ηνπ νινθάλεξα ηζρπξνύ θαη ν άιινο κε ηελ ππξαθησκέλε 

θαηαζηξεπηηθή δύλακε ηεο έζραηεο απειπηζίαο. Η κπάια ηεο θσηηάο θαη ε αμίλα ηνπ 

πάγνπ. Σν ξόπαιν θαη ην ηζεθνύξη. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία λα ζπκόκαζηε είλαη πσο 

θαλέλαο από ηνπο δπν ηνπο δελ απνηειεί ηελ απνδεθηή ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηνλ 

άιινλ. 

 

 

Σν ηειεζίγξαθν ηνπ πξνέδξνπ Μπνπο πξνο ηνπο ιανύο όινπ ηνπ θόζκνπ πνπ έιεγε 

«ή είζηε κ’ εκάο ή είζηε κε ηνπο ηξνκνθξάηεο» είλαη έλα δείγκα απζάδνπο 

αιαδνλείαο.34 

 

 

Γελ πξόθεηηαη γηα κηα επηινγή πνπ ν θόζκνο ηε ζέιεη, ηε ρξεηάδεηαη ή είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνδερηεί. 

 

Οθηώβξηνο 2001 


