Kaks Ziad Jarrah’d.
Paul Thompson
11.09.2001. a. USAs pommirünnakud korraldanud, 19 lennukikaaperdaja
nimekirjas on üheks enamtuntud nimeks Ziad Jarrah. Paljud aga ei tea, et
tegelikult oli kaks Ziad Jarrah’d. Esimene Ziad Jarrah kasvas üles Liibanonis ning
FBI on ringlusesse lasknud just tema pildi. Teine Ziad Jarrah oli aga reisi nr. 93
piloot. Faktid on ümberlükkamatud ja mis veelgi imekspandavam - meil on pildid
ka teisest Jarrah’st!
Teine Ziad Jarrah
1995. aastal üüris Ziad Jarrah’ nimeline isik New Yorgi osariigis Brooklini
linnas, ühest East Third Street’il asuvast kolmepereelamust korteri (väljavõte Jere
Longman’i kirjutisest “Among the Heroes” lk.90, 2002. a.). Korteri omanikud
tuvastasid, et nenda üüriline ja üks11. septembri lennukikaaperdaja on üks ja
seesama isik.
Brooklini korteri 1995. a. märtsist 1996. a. veebruarini sõlmitud
üürilepingusse on kantud Ziad Jarrah’ nimi (Boston Globe, 25.09.2001). Koos
Ziad’iga elas korteris veel ka Ihassan Jarrah’ nimeline mees, kes oli taksojuht ning
maksis 800 dollari suurust kuuüüri. Mehed olid väga vaiksed ja viisakad, ütlesid
alati tere ja head aega. Ziad Jarrah kandis endaga kaasas kaamerat ning rääkis
korteri omanikele, et ta on fotograaf. Mingil põhjusel kadus ta vahest mitmeks
päevaks ära ja siis ilmus jälle välja. Mõnikord oli ühel neist kaasas naisterahvas,
tõenäoliselt prostituut. “ Me viskasime vennaga vahest nalja, et need on
terroristid,” jutustas majaomaniku poeg Jason Matos, kes elas tol ajal maja
keldrikorrusel (“Among the Heroes”lk.90, 2002a.).
Seoses eelnevaga on aga tekkinud üks probleem. Nimelt viibis tõeline Ziad
Jarrah, olles sel ajal 20 a. vana, ikka veel oma kodumaal Liibanonis. Ta õppis
Beirutis katoliiklikus koolis ja oli tihedas kontaktis oma perekonnaga. Peaaegu
igal nädalavahetusel käisid vanemad Ziadil koolis järel, et ta saaks perekonnaga
kodus olla. Samuti oldi tihtipeale ühenduses telefoni teel (“Los Angeles Times”
23.10.2001).
Esimest korda lahkus Jarrah Liibanonist alles 1996. a. aprillis, minnes
Saksamaale õppima (“Boston Globe” 25.09.2001). Tema perekond usub, et just
New Yorgi korteri üürimine tõendabki kahe Jarrah’ olemasolu (CNN 18.09.2001).
See pole aga ainus ümberlükkamatu tõend, tolle teise, peaaegu et identse Ziad
Jarrah’ olemasolust. Nimelt küsitleti 30.01.2001. a. Ühendatud Araabia
Emiraatides Dubai Rahvusvahelises lennujaamas mitmeid tunde veel üht Ziad
Jarrah’ nimelist meest. Küsitlus toimus CIA tellimusel, kuna antud isikut
kahtlustati terroristide tegevustes osalemises.
CIA teatas kohalikele ametnikele Jarrah’ saabumisest Pakistanist ning ta
suundumisest Euroopasse. Ametnikud pidid välja selgitama, kus ta Afganistanis
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käis ja kui kaua ta seal viibis (CNN 01.08.2002). Küsitluse käigus “rääkis mees
välja, et veetis kaks viimast kuud Pakistanis ja Afganistanis”. See on ainus
teadaolev kinnitus, et üks üheksateistkümnest lennukikaaperdajast viibis ajutiselt
Afganistanis ning suundus edasi Floridasse… (“Chicago Tribune”13.12.2001).
Hilisemas aruandes kirjutati: “Uurijad kinnitasid, et 2001. a. jaanuaris viibis Jarrah
vähemalt 3 nädalat Afganistaanis, al-Qaeda treeninglaagis” (CNN 01.08.2002).
Veel enne Jarrah' lahkumist Dubai lennujaamast, olid USA ametnikud
ülekuulamise tulemustest informeeritud.“ AÜE ja Euroopa luureallikad rääkisid
CNNile, et Jarrah’ vastused sobisid CIA poolt algatatud operatsiooni üldskeemi.
Mainitud operatsioon algas 1999. a., et ajada läbi Ühendatud Araabia Emiraatide
reisivate, kahtluse all olevate al-Qaeda tegelaste jälgi. Küsitluse lõppedes sai
Jarrah loa lahkuda ning ta suundus oma reisi lõpp-punkti USA-sse. Seda lugu on
kinnitatud mitmed ÜAE, USA ja Euroopa ametnikud. Kuigi CIA ei tunnista, et
nad oleks iial kellegilt Jarrah’ küsitlemist tellinud, ei eita nad ka väidet, et tol
kuupäeval läbis Jarrah Dubai lennujaama ( 01.08.02, CNN).
Selle loo probleem seisneb aga tõsiasjas, et tõeline Jarrah oli samal ajal
kusagil mujal. Florida Lennutreeningukeskusest, kus Jarrah oli õppinud eelnevad
kuus kuud, öeldi, et ta viibis seal kuni 15. jaanuarini. Tema vanemad väitsid, et ta
saabus Liibanoni 26. jaanuaril, s.o. viis päeva enne tema väidetavat Dubai
lennujaama läbimist. Tema isa oli hiljuti läbi teinud raske südameoperatsiooni
ning Jarrah käis enam kui ühe nädala jooksul iga päev haiglas isa külastamas.
Tema onu Jamal Jarrah juhtis tähelepanu sellele vahejuhtumile ning küsis:
“Kuidas võis ta ühel ja samal ajal olla kahes kohas korraga?” Pealekauba väidab
Jarrah’ perekond, et pikim aeg, mille jooksul poeg nendega kontaktis ei olnud, oli
10 päeva, aastal 1997 (“Among the Heroes” Jere Longman, 2002, lk. 101- 102).
Kuidas oleks ta saanud Afganistanist hoida perega nii tihedat kontakti, kui
see riik on maailmas vaesuse poolest teisel kohal ning kus puudub praktiliselt
igasugune sidevõrk.
Need on vaid kaks silmatorkavamat näidet sellest, et keegi esitles end
aastaid Ziad Jarrah’na. Jarrah’ lugu on tõeliselt hämmastav, kuna selle
"toimumine" oleks aset leidnud veel enne 11.septembri sündmuste plaanide
ettekavandamist ning ka enne Mohamed Atta või enamuse 11. septembri
terroristide ühinemist al- Qaedaga. Lisaks juhtus see kõik enne Jarrah’ kolimist
Saksamaale, seega oleks kontakti leidmine al-Qaeda tegelastega sel ajahetkel
osutunud võimatuks. Tuleb välja, et mängus oli siiski veel üks või koguni kaks
Jarrah'd, kes olid omavahel sedavõrd sarnased, et Brooklini majanaabrid ei
suutnud neil vahet teha.
Ime läbi on alles vähemalt üks foto, mis tõestab kahe Jarrah’ sarnasust. FBI
sõnedakohaselt taastasid nad Jarrah’ nimelise poolpõlenud passi pildi. Mainitud
pass leiti Pennsylvania lähedalt reisi nr.93 lennukivrakist. Kas passipildil on tõesti
Jarrah? Nende peakujude võrdlemisel selgub, et Liibanoni-päritolu Jarrah’ laup on
kandilisem ja nägu piklikum, teise oma aga ümarapoolne. Sellegipoolest on üsna
selge, miks neid omavahel sassi aeti.
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Kuidas on võimalik seletada kahe Jarrah’ olemasolu ja mida see tähendada võiks?
Pettuse üldskeem ja röövitud identiteedid
Arvatakse, et Jarrah pole ainus 11.septembri lennukikaaperdajaist, kellel oli
salajane teisik ja loomulikult on ka teiste kaaperdajate identiteetidega probleeme.
Tõendusmaterjalid näitavad, et kaaperdajate poolt röövitud identiteedid kuulusid
süütutele inimestele. Toome mõne selgema juhtumi.
Ahmed Alnami on tänagi elus ja töötab Saudi Araabias, Riyadhi linnas
Saudi Arabian Airlines’is haldusjärelvalvajana (Los Angeles Times, 21.09.01).
Tema pass pole kunagi kaduma läinud ning tõsiasi, et tema identiteet oli röövitud,
pani ta “sügavalt muretsema” (Telegraph, 23.09.01).
Saeed Alghamdi on elus ja õpib Tuneesias lennukijuhtimist. (Los Angeles
Times, 21.09.01, BBC, 23.09.01) The Telegraph annab teada: “FBI on avaldanud
tema isikuandmed, kuid juuresolev foto kuulub kellelegi teisele, arvatavasti
Alghamdilt identiteedi röövinud lennukikaaperdajale. CNN näitas aga
sellegipoolest tõelise Alghamdi pilti.”(Telegraph, 23.09.01)
Salem Alhazmi on elus ja töötab Saudi-Araabias Yanbou keemiatehases
(Los Angeles Times, 21.09.01; Relegraph, 23.09.01). Ta ütles, et kolm aastat
tagasi varastas Kairos üks taskuvaras ta passi (Guardian, 21.09.01).
Waleed Alshehri on elus, töötab Saudi Airlines’is lennukipiloodina ning õpib
Marokos (Los Angeles Times, 21.09.01; AP, 22.09.01). Ta sai teada, et ”oli
õppinud” USAs Dayton Beach’i Lennukoolis (BBC, 23.09.01). Samuti ütles ta,
FBI käsutuses olevad terroristide fotod kujutavad samuti teda (Daily Trust,
24.09.01).
Abdulaziz Alomari on elus ning töötab Saudi Arabian Airlines’is
lennukipiloodina (New York Times, 16.09.01; Independent, 17,09,01; BBC,
23.09.01). Ta väidab, et ta pass varastati 1995a., kui ta elas Danveris, USAs (Los
Angeles Times 21.09.01). ”Nad said mu nime ja sünniaja, aga ma ei ole
enesetaputerrorist, ma olen siin, ma olen elus.” (Telegraph, 23.09.01).
BBC: ”Võimalik, et ka teine kahtlusalune, Khalid Almihdhar, võib elus
olla.” (BBC, 23.09.01). The Guardian’i kohaselt usutakse, et ta on elus. Uurijatel
on tema suhtes kolm versiooni:
1) Khalid Almihdhar’i pass varastati teisikust kaaperdaja tarvis,
2) Khalid Almihdhar andis teadlikult oma nime kasutamiseks loa, et USA
ametnikud arvaksid, et ta on surnud,
3) Khalid Almihdhar saigi lennuõnnetuses surma (Guardian, 21.09.01)
Almihdhar on tagaotsitav ka muude terroriaktide tõttu, seega pole üllatav,
et ta on ikka veel raskesti kättesaadav. Almihdharist levitatakse kolme fotot. Kahel
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neist on üks ja seesama isik, kolmandal aga keegi teine ( FBI, 12.02.02; Boston
Globe, 27.09.01).
Keegi pole väitnud, et Hamza Alghamdi on elus, kuid tema perekond
räägib, et FBI fotol kujutatud isikul pole temaga mingisugust sarnasust
(Washington Post, 25.09.01).
Mahed Moqed’ist on kolm ametlikku pilti, üks neist erineb täiesti kahest
ülejäänust (FBI, 12.02.02; Boston Globe, 27.09.01).
Ahmed Alhaznawi’st on kaks ametlikku pildiversiooni, neil on kujutatud
kahte erinevat inimest.
Pärast neid lugusid meedias pidi FBI direktor Robert Mueller 27.septembril
2001. aastal tunnistama: “Me oleme mõnes neist küllaltki kindlad.” (Sun Sentinel,
28.09.01). Kuid sellest ajast pole kaaperdajate nimekiri muutunud. Muelleri
avaldus 2.novembril, 2001:”Praegusel hetkel teame me kindlalt kõiki 19
kaaperdajat, kes on vastutavad,” ning tema tunnistuste kohaselt jäid nad septembri
lõpus avaldatud piltide juurde pidama (AP, 03.11.02). Kuigi mitme loo puhul,
näiteks Ahmed Alnami ja Waleed Alshehri puhul, avaldati täiesti valed pildid.
On selge, et mitmed, ja võib-olla ka kõik kaaperdajad, kasutasid varastatud
identiteete. “ Põhiline, mis salaliikmete treeningutel, koos teiste reeglitega selgeks
tehti, oli: ära iial paljasta oma tõelist nime.” (Miami Herald; 22.09.01).
11.septembri lennukikaaperdajad eirasid seda käsku aga tihtipeale,
kasutades oma väidetavalt õiget nime kasvõi lennukipileti ostmisel. “Ja lõpus
jätsid nad endast maha palju huvitavat uurimismaterjali. See sisaldas idamaa
võitluskunstide käsiraamatuid, maakaarte, koraani, interneti- ja krediitkaartidel
olevaid sõrmejälgi. Võib-olla olid nad lohakad, võib-olla nad ei hoolinud,
võib-olla oli see põlglik žest ende arvates nõrga ja korrumpeerunud kultuuri
suhtes.” (Miami Herald, 22.09.01). Võiksime arvata, et see kõik oli tehtud
teadlikult. Pole üllatav, et nad kasutasid röövitud identiteete. Imekspandav on aga
tõsiasi,et FBI usub ikka veel siiralt petlikke tõendeid ning võltsidentiteete.
Jarrah muudetakse deemoniks
Kuna FBI keeldub möönmast Jarrah’ valeidentiteedi võimalikkust, mõisteti
õige Liibanoni päritolu Jarrah rahvakohtu poolt süüdi. Kõik põhilised
meediaväljaanded kirjutasid temast kui oletatavast süüalusest, kes üritab
tagasiulatuvalt oma tegemistest aru anda. See inimene oli tarvis muuta deemoniks
kuna taolise kohutava teo sooritamiseks on võimeline ainult üks hirmus koletis.
Võtkem näiteks järgmine New York Times’i ajakirjaniku, Jere Longman’i
kirjeldus. “Kui Jarrah’ nägu tagasiulatuvalt mingisuguseidki märke välja annaks,
siis võiks neid leida tema tardunud naeratuses, mis ei kujutanud enesest ei irvet,
ega ka hea näo tegemist ning ei sisaldanud lahkust ega rõõmu, küll aga asjaolude
ettenägematut lahendust. See meenutab Lee Harvey Oswaldi kahvatut nägu, kui
talle, tema mineviku muutmise tulemusel valesüüdistus esitati.” (Among the
Heroes, Jere Longman, 2002, lk. 84).
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Igaüks võib Jarrah’ pilti vaadates leida, et tema naeratus sarnaneb Lee
Harvey Oswald’i naeratusega enam kui kellegi teise oma. Inimesed nõustuvad
kergekäeliselt kõige sellega, mis loob Jarrah’le jõhkra terroristi maine, selle
asemel, et näha konflikti loodud maine ja tema tõelise loomuse vahel. Need faktid,
millel Jarrah’ kui terroristi lugu põhineb, on samamoodi ümberpööratud nagu seda
tehti tema näo kirjeldamisel. Kuid isegi läbi selle eelarvamuste filtri on
ajakirjanikud leidnud väga vähe tõendeid tõestamaks, et Jarrah oli terrorist.
The Boston Globe kirjutas: “Kõigist neist kümneist müsteeriumeist, mis ikka veel
septembrikuu laastavate terrorirünnakute ümber tiirlevad, on üheks enim
segadusseajavamaks väidetava terroristi Jarrah’ esilekerkinud elu Liibanonist
Saksamaale ja sealt USAsse. Siit võib leida vaid mõne vihje sellele nagu oleks
tegu olnud terroristide organisatsiooniga ühinenud inimesega, kes lennukijuhina
täitis enesetapumissiooni, mis nõudis kümneid süütuid elusid, sh. ka tema enda
elu.”(Boston Globe, 25.09.01).
Oma seisukohta kaitstes andis The Los Angeles Times teada: ” Kui üldse
midagi, siis on enamuse kahtlusaluste isiklikest eludest väga vähe teada.
Üheksateistkümnest kerkisid esile vaid organisaator Mohamed Atta ja Jarrah, kes
jätsid maha terve rea tutvusi. Jarrah' pere ja sõprade sõnul ei saanud neile tuttava
Ziad Jarrah’ puhul rääkida käegalöömisest hõõguvale poliitikale või kultuurilisest
konservatismist, mis peab aga paika Atta puhul. Vastupidi, meenutavad nad
Jarrah'd kui vaikset, poputatud, lisavõitu, kuid hullumoodi armunud meest. Nad
küsivad, kuidas oli võimalik muuta noor, õnnelik, intelligentne, väheste usuliste
või poliitiliste tõekspidamistega mees Püha Sõja enesetapjast jalaväelaseks?
Sellele küsimustele vastust saamata jäi perekond oletama, et mehele tehti
ajuloputus või teda sunniti neid tegusid täide viima.(Los Angeles Times, 23.10.01)
FBI-s süüdi mõistetud
Alguses väitsid ametnikud avalikult, et Hamburgis õppis Jarrah samas
koolis, kus Mohamed Atta, Marwan Alshehhi ja teised terroristid. Alles pärast
seda, kui perekond esitas Jarrah’ koolidokumendid, ilmnes, et mees õppis
tegelikult ühes teises tehnikakoolis. Kui ka kool oli seda kinnitanud, taganesid
ametivõimud oma väidetest.(CNN, 18.09.2001).
23.oktoobril, 2001, väitis Ashcroft, et Jarrah elas koos Mohamed Atta ja
Marwan Alshehhiga ühes korteris (CNN, 25.10.01). Los Angeles Times teatas
samal päeval, et et see väide ei pea paika: “Saksa föderaalvõimud tühistasid väite
nagu oleks Jarrah millalgi lühemat või pikemat aega elanud kolme mehe renditud
Hamburgi korteris. “ Ta ei elanud kunagi teistega koos. Hamburgis veedetud aja
jooksul elas ta erinevatel aegadel kokku kolmes korteris, kuid mitte üheski polnud
ta toanaabriteks keegi kahtlusalustest,” rääkis The Times’ile üks Saksa
vanemametnik. “Meie ainus kolme Hamburgi kahtlusalust puudutav informatsioon
on FBI esitatud väide, et seal pidavat mingi seos olema… Meil endil pole
absoluutselt mitte ühtegi tõendit.” (Los Angeles Times, 23.10.01). Sellegipoolest
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jätkatakse taoliste väidete väljamõtlemist ka hoolimata tõendite puudumisest.
Toome näiteks New York Times’i 2002. a. mais avaldatud väite nagu oleks Jarrah
olnud tihe külaline Atta, Alshehhi ja teiste üürikorteris ning ei esitata ühtegi
tõendit, mis seda väidet kinnitaksid.(New York Times, 01.05.02).
Teises variandis anti Jarrahile teiste kaaperdajate käitumismallid.
Võrrelgem näiteks Jarrah’d Floridas asuva üürikorteri omaniku Charles Lisa antud
kahte erinevat intervjuud: 15.sept.2001- “Kui nad lahkusid, küsisin, mis on nende
uus aadress,” rääkis Lisa. “Kuid Ahmed (Alhaznavi) vaid naeratas mulle ja kostis:
“Saadan Sulle postkaardi.””(Miami Herald, 15.09.01). 23.septembriks oli hr. Lisa
oma juttu mõnevõrra muutnud rääkides, mida Jarrah oli talle öelnud: ““Ütlesin:
“Ziad, kui sulle peaks mõni rahakaart saabuma, kust ma su siis kätte saan?”, Ziad
vastas: “Saadan Sulle postkaardi.””(New York Times, 23.09.01).
2001 a. oktoobris tuli New Yorkeri ajakirjanik Seymour Hersh välja oma
haruldase nägemusega 11. septembri sündmuste juurdlusele seestpoolt: “Mõned
uurijad usuvad, et paljud algselt leitud, terroristide identiteetide ja ettevalmistuste
kohta käivad vihjed, nagu näiteks lennukäsiraamatud, olidki mõeldud üles leitama.
Üks endine kõrgetasemeline luureohvitser ütles mulle: “Kõik jäljed, mis nr. 151-lt
järele jäid, olid jäetud tahtlikult, FBI jälitustöö tarvis.””(New Yorker, 01.10.01).
Peaaegu aasta hiljem ilmnes tõsiasi, et kõik kaaperdajate katteidentiteetide
uurijad, olid kadunud ning FBI oli viimse, kui üksikasjani, oma kattelugudega
sisse kukkunud.
Et Jarrah’d kuidagimoodi terroristidega siduda, tuli võltsida palju tõendeid,
nagu seda näidatakse alljärgnevas kirjelduses. Mis põhjusel on FBI niivõrd
tugevalt pooldanud kaaperdajate võltsidentiteetide versiooni, lastes samal ajal
tõelistel kurjategiatel vabalt minna, see on aga hoopis teine, palju suurem
müsteerium, mis ulatub käesoleva essee raamidest väljapoole.
Üles kasvanud Liibanonis
Et Ziad Jarrah' müsteeriumi ja tema röövitud mineviku tragöödiat täielikult
mõista, tuleb vaadata tõelise Ziadi elu detailsemalt.
Ziad Jarrah sündis 11.05.1975. a. Liibanonis Bekaa Orus asuvas Almarj’i
linnas jõukas perekonnas. Ta oli kohalikust valitsusametnikust pereisa Samiri ning
kooliõpetajast pereema Nasisa ainus poeg. “Ta armastas ujumist ja korvpalli ja
jumaldas oma kahte õde, Daniat (29 a.) ja Nisrenit (24 a.).” (Boston Globe,
25.09.01).
Nagu ka paljud teised noored mehed, käis ta harva mošees ning suhtus
ükskõikselt poliitikasse (CBC, 10.10.01). Kogu pere oli islamiusku, kuid mitte
eriti pühendunud. Uskudes haridusse enam kui religiooni, käis poeg mitmes,
erandlikult kristliku kallakuga koolis. Täiskasvanuks saades polnud tema
ellusuhtumine mõjutatud poliitikast, ega religioonist. Talle meeldis juua alkoholi
ja tal oli mitmeid tüdruksõpru. “Ühelgi pereliikmel polnud sedalaadi radikaalset
usku,” ütles Jamal Jarrah (Boston Globe, 25.09.01).
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Tol ajal oli Liibanon haaratud aastakümnete pikkusesse kodusõtta, kuid “Jarrah’
perekond väidab, et poeg oli raske olukorra eest kaitstud ning ei näidanud poliitika
vastu üles mitte mingisugust huvi. Ta õppis mitmes kristlikus koolis ning lõpetas
Prantsuse Keskkooli, vallates täielikult prantsuse ja inglise keelt.” (Los Angeles
Times, 23.10.01). Ta käis puuetega lastega matkamas ja osales vabatahtlikuna
narkootikumidevastases programmis (Among the Heroes, J. Longman, 2002 a.
lk.85). Üks Briti ajakirjanik kirjutas: “Kõik, kellega ma Almarjis rääkisin, ütlesid,
et Ziad oli üks õnnelik omapärane noormees, kellel polnud huvi religiooni vastu
ning kes ei käinud kunagi moðees palvustel. Talle meeldisid naised, kuigi aeg-ajalt
oli ta üsna vaoshoitud ja häbelik.”(Independent, 16.09.01).
Kolimine Saksamaale
“Ta ei olnud edukas õpilane. Ta varjas oma viletsaid hindeid vanemate eest
nii kaua, kui võimalik ja kui varjamine muutus võimatuks, tunnistas ta kõik üles.
Matemaatika, füüsika ja keemia selgeks saamiseks palkas isa Zaid’ile juhendajad,
kuid isegi siis kukkus ta eksamitel läbi. Alles kaks aastat hiljem lõpetas Ziad
õhtukeskkooli. Teismelisena unistas ta lennukipiloodi ametist, kuid vanematele
tundus see täiesti välistatud olevat ja nad otsustasid, et korraliku hariduse
saamiseks peab poeg minema välismaale õppima.”( Inside 9- 11: What Really
Happened- ajakirja Der Spiegel autorid, 2002 a. lk. 246- 247).
Ziad Jarrah sõitis 1996. a. aprillis endisele Ida-Saksamaale, Greifswald’i.
Ta elas seal poolteist aastat koos onupoja Salim’iga. The Los Angeles Times
nimetas neid “pigem kaksikuteks kui nõbudeks” ning Ziad oli Salimiga elu lõpuni
väga tihedas kontaktis ( Los Angeles Times, 23.10.01).
Enne oma karjääri alustamist pidi Jarrah Greifswaldis saksa keele ära
õppima. “ Ta oli lihtsalt üks äärmiselt meeldiv ja sõbralik noormees,” kordas
Gudrun Schimpfky, Greifswaldi Arndt Ülikoolist. Hr. Schimpfky oli Jarrahi saksa
keele õpetaja ning õppeprogramm viis nad 6-8´ks tunniks päevas kokku ja seda
viiel päeval nädalas (Los Angeles Times, 23.10.01).
Jarrah’ tüdruksõber - Aisel Senguen
Greifswaldis elades tutvus Ziad oma kaasõpilase Aisel Senguen’ iga.
Noored hakkasid kohtamas käima ja sealt sai alguse 5 aastat kestnud suhe, mis
lõppes Jarrah’ surmaga. Senguen on pärit türklaste perest, kuid ta pidas üsna
läänelikku elustiili (CBC, 10.10.01). Greifswaldis elsid noored koos, mille peale
üks Sengueni klassikaaslastest, Abdullah Al-Makhadi, ütles: “Kritiseerisin
tihtipeale Ziad’i, et ta Aisel’iga koos elas. Meie religiooni kohaselt on noortel enne
abiellumist keelatud koos elada.”(Los Angeles Times, 23.10.01) Mõistagi, ei tule
moslemist enesetaputerroristi puhul kõne allagi, abieluväline kooselu koos
sõbratariga.
Tagasivaadates on paljud inimesed püüdnud leida viiteid, mis seostuksid
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Jarrah’ muutumisega moslemifanaatikuks. Üheks taoliseks sagedasti mainitud
vihjeks peeti väidetavalt Senguen’i kurtmist nagu oleks Ziad olnud pigem
konservatiivse ja omava suhtumisega. Ta olevat Aisel’ilt nõudnud pearäti
kandmist ning, et neiu lõpetaks pidudel käimise jms. (Among the Heroes, J.
Longman, 2002a. lk. 89) Jarrah’ lähedane sõber Mahmoud Ali, kes rääkis viimati
Jarrah’ga 2001 . a. juulis, ütles aga, et need tähelepanekud ei tähendanud veel
seda, et Jarrah oli usuradikaal. “Meie, Araabia mehed, oleme oma naiste suhtes
väga armukadedad ja see ongi kõik,” ütles Ali. “Me küll ütleme neile, mida teha,
kuid naised ignoreerivad seda.” (Los Angeles Times, 23.10.01).
Ali sõnadekohaselt helistas Jarrah tihti oma perekonnale ning oli peaaegu et
iga päev Aisel’iga kontaktis. Ali keeldub, samuti kui Aiselgi, uskumast, et Jarrah
oli terrorist. “Tema iseloomus polnud midagi taolist, mis lubaks tal seda teha.
Nagu polnud seda ka tema minevikus, tema perekonnas või tema maal,” ütles Ali.
(Los Angeles Times, 23.10.01)
Inseneriks saamine
1997. a. registreeris Jarrah end Hamburgi Rakendusteaduste Ülikooli, et
õppida lennukiehitust (CBC, 10.10.01). Ilmselt Jarrah’ vanemad ei soovinud, et
pojast saaks lennukipiloot ja nii valiski ta omale sellega tihedalt seotud eriala. Ta
kolis ühe sakslannast vanema daami, Rosemarie Canel’ i korterisse. Daam mäletab
Jarrah’ kui üht vaikset ja viisakat üürnikku, kellel käis väga vähe külalisi ja kes
veetis oma õhtud õppides või televiisorit vaadates. Nädalavahetustel käis
noormees oma tüdruku juures, alguses Greifswaldis ja hiljem Bochumis, kus Aisel
alates 1999. a. meditsiini õppis (Los Angeles Times, 23.10.01).
Jarrah' üürikorteri omanik kirjeldas: “Ta oli väga terane noormees, täielik
eurooplane (Inside 9-11: What really happened Der Spiegel toimetajad, 2002 a. lk.
191).Vanaproua oli noormehest nii vaimustatud, et maalis temast isegi portree ja
Jarrah viis selle koju kingituseks emale.(CBC, 10.10.01).
Hiljem, kui pr. Canel kolis Hamburgi teise linnaossa, läks Jarrah temaga
kaasa.
Keda ta tundis?
Jere Longman väitis: “Saksamaal elades, muutusid ta vaated vihkamist täis
olevaks seemneks, millest hiljem võrsusid terrorism ja enesetapumärtrid.” (Among
the Heroes J. Longman, 2002 a. lk. 87). Kuid mis seda avaldust tõendab? 11.
septembri lennukikaaperdajad Mohamed Atta ja Marwan Alshehhi elasid
Hamburgis samal ajal kui paljud teisedki moslemi-immigrandid, keda on hiljem
süüdistatud al-Qaedaga ühenduses olemises. Võtmeküsimus on, kas Jarrah kohtas
terroriste ning sai seeläbi pööratud teise usku?
Zakariya Essabar, kes on väidetavalt Atta rakuga seotud al-Qaeda terrorist,
õppis Jarrah’ga samas ülikoolis. 1998. a. suvel olid nad koos praktikal ühes
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Hamburgi automüügifirmas (Washington Post, 23.10.01). Väite paimaks
tõestuseks on 1999 . a. Said Bahaji pulmas tehtud pilt, millel on ka Jarrah.
Bahaji’d tunti kui üht fanaatiliste vaadete järgijat ning ta oli elanud koos Atta ja
Alshehhiga (Los Angeles Times, 23.10.01).
Väidetavalt on olemas ka pilt ühes Ramzi Binalshibni, Zajariya Essabari,
Bahaji, Marwan Alshehhi ja Jarrah’ga (Washington Post, 23.10.01). Samuti
väidetakse ka Jarrah’ esinemist pulmavideol (New York Times, 25.10.01).
Kahjuks pole aga teada, kumb Jarrah see on või kui hästi ta neid inimesi tundis,
sest pulmapilte ega -videot pole avalikustatud. Lõpetuseks väidab Jarrah’
üürikorteri omanik pr.Canel, et vahel käis mees oma sõpradega kohtumas
Hamburgi samas linnaosas, kus elasid ka Atta ja Alshehhi (Among the Heroes J.
Longman, 2002 a. lk. 89).
Loomulikult võis Jarrah mingil hetkel mõne al-Qaeda terroristi otsa joosta.
Hamburgis on umbes 80 000 moslemit, suurem osa neist türklased. Kõigest 5-6
protsenti ehk 4000-4800 on araablased. 80 000-st umbes 2500 peetakse ohtlikeks
ja neist ainult 270 pärinevad Araabiariikidest või Iraanist (Boston Globe, 25.09.01,
New York Times, 17.09.01). Nagu Essabar, õppisid kõik teised terroristid samas
ülikoolis. Oleks ka üllatav, kui araabia keelt rääkival Jarrah’l poleks nendega mitte
ühtegi kontakti tekkinud.
Jarrah - terrorist?
Kas Jarrah’st sai üks ”neist”? Saksa ametivõimud usuvad, et ta värvati Atta
võrku, 1999. a. (St. Petersburg Times, 27,09,01). Kas juba siis võis temas esineda
äärmuslike rühmituse tundemärke? Kus asub see “vihkamist täis tuum”?
Jarrah’ endine kaasõpilane Melih Demir oli hämmingus, kui kuulis Jarrah’
kohta käivaid süüdistusi. “ Ta oli alati rõõmus ja viskas palju nalja. Meie aga
viskasime tema üle nalja ja… Ma ei suuda uskuda, et ta midagi taolist võis teha.”
(Sunday Herald, 23.09.01). Ka Michael Gotzmannil, Jarrah’ klassivennal, oli raske
uskuda, et üks kaaperdajaist oli Jarrah. “Ta ei öelnud kunagi USA kohta midagi
halba,” rääkis Gotzmann ajakirjale Der Spiegel. “Vastupidi, talle meeldis USA ja
tal oli plaanis sinna õppima minna.”(Boston Globe, 25.09.01).
Gotzmann iseloomustas Jarrah’d kui vaga moslemit, mitte aga kui oma riigi
poliitikute fanaatikut, kes käib viis korda päevas palvusel. Jarrah’ vaated olid
avatud ning tal oli soov jätkata USAs oma õpinguid. Paljud inimesed nägid temas
"mitte eriti religioosset inimest". ”Jarrah käis väga harva palvustel ning iialgi ei
palvetanud ta viis korda päevas,” rääkis Jarrahi klassivend Abdullah Al-Makhadi,
“pean tunnistama, et ta oli vilets moslem.” (Los Angeles Times, 23.10.01) Ka
toanaaber ja sõber Floridast ütles, et ta ei näinud iial Jarrah’d palvetamas.(Los
Angeles Times, 23.10.01).
“Jarrah rääkis kurnatud Liibanonist ja sellest, kuidas iisraellased olid tema
kodumaal veevarustuse katkestanud.”(Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk.
87). See aga on vaevalt ühe äärmuslase seisukoht. Oleks ime, kui ühel
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liibanonlasel poleks Liibanoni kodusõja ja 1980 a. Iisraeli sissetungi kohta oma
arvamust välja öelda.
J. Longmani raamatus selgub, et Saksa tuttavate sõnul puudusid Jarrah’l
igasugused äärmuslikud poliitilised või usulised vaated. Sellest hoolimata kirjutas
Longman: “See oli terviklik… al-Qaeda treeningkäsiraamatu järgi pidid liikmed
hoiduma provokatiivsetest, usulistest ja poliitilistest tähelepanekutest.” (Among
the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 87). Teiste sõnadega, kui tal olid äärmuslikud
vaated, siis ta oli terrorist ja kui tal polnud äärmuslikke vaateid, siis oli ta ikkagi
terrorist!
“Jarrah polnud üks neist Osama bin Ladeni juhitud al Qaeda vörguga
seostatud kahtlusalustest, kes osalesid väidetavatel koosolekutel Steindammi
mošees.” Tüdruksõber Senguen ei kuulnud iialgi Jarrah’d mainimas Atta või
kellegi teise FBI nimekirjas oleva kahtlusaluse nime (Los Angeles Times,
23.10.01).
Oma seisukohta kaitstes ütles Jarrah’ pere, et nende poeg rääkis peaaegu
iga päev Senguen’ga ning nad jagasid omavahel kõike. Kindlasti oleks neiu oma
noormehe puhul märganud seda elufaasi, kui selgelt apoliitilist inimest teesklevast
Jarrah’st sai poliitiline ekstremist.
Jarrah kukub välja
Ilmselt oli Jarrah’l tol hetkel koolis raskusi, sest vaid heal juhul võis teda
pidada keskpäraseks õpilaseks (St. Petersburg Times, 27.09.01). Tema onupoeg
Salim Jarrah arvas, et kuna Saksamaal võib lennuki-inseneri doktorikraadi
saamine võtta kuni kümme aastat, siis aja kokkuhoiu mõttes otsustas Zaid asuda
õppima ühte USA lennukooli (Los Angeles Times, 23.10.01). Zaidi üürikorteri
perenaine arvas, et kuni 1999 . a. suveni veetis noormees enamuse ajast Saksamaal
Bochumi linnas oma tüdruksõbra Senguen’i seltsis. 1999. a. septembris kukkus ta
tundidest puudumise tõttu koolist välja (CBC, 10.10.01). Mõnede teiste aruannete
kohaselt juhtus see semestri keskel. Igal juhul teatas ta oma sõpradele, et kavatseb
USA-sse lendamist õppima minna, see oli olnud tema lapsepõlveunistus ( Inside 911: What Really Happened, Der Spiegel toimetajad, 2002 a. lk. 258).
See, mis edasi juhtus, on vaieldav. CNN teatas: ”Jarrah’ vanemad ütlesid, et
ta käis 18 kuud tagasi Afganistaanis.”(CNN, 18.09.01). Jere Longman: ”Mõned
pereliikmed kahtlustavad, et Jarrah oli Pakistanis või Afganistaanis, teised aga ei
nõustu sellega mitte mingil juhul väites, et Jarrah oli perega pidevalt kontaktis.”
(Inside 9- 11: What Really Happened, Der Spiegel toimetajad, 2002 a. lk. 192).
Arvata võib, et perekonnal pole õigus, nad ei suuda ”tunnistada tõsiasja”, et Jarrah
käis Afganistanis.
Ametliku loo järgi oli Jarrah viis nädalat kadunud olnud (meeldetuletuseks:
pereliikmete sõnade kohaselt polnud Jarrah’l vaid ühel päeval kümnest nendega
kontakti). See tõendab aga, et kuuldes Jarrah’ ärasõidust Afganistaani, teatas
Senguen sellest ka Jarrah’ perele. Perekond võttis seepeale ühendust oma
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sõpradega, kes elavad Peshawaris Pakistani-Afganistani piiril.
Ametlikus loos öeldakse, et pere palus Jarrah' sealt tulema saamiseks,
sõprade abi. Jarrah’ isa ja kogu perekond eitab seda versiooni (Independent,
16.09.01) väites,et kogu lugu on üks suur väljamõeldis. Jarrah’ onu ütles: ”Nagu
ma aru saan, on see kuulujutt (Jarrah’ Afganistaanis käimisest) talle külge
kleebitud, et kogu lugu ära lõpetada.”(Australian Broadcasting Corp., 18.09.01).
Peaprokurör, John Ashcroft on väitnud, et kõik 19 lennukikaaperdajat said
väljaõppe Afganistanis (Ashcroft News Conference, 11.12.01), järelikult pidi ka
Jarrah’l oma Afganistani-lugu olema.
Kus on “teine” Jarrah?
Samal ajal võis teine Jarrah esimesel varjuna kannul käia. Võib-olla kohtas
Jarrah juhuslikult Hamburgis üht moslemi-äärmuslast, kes märkas Jarrah’ ja 1995.
a. New York Citys elanud terrorist Jarrah’ välimues ja nimes hämmastavat
sarnasust. Lisagem siia fakt, et meie Jarrah tahtis samuti piloodiks saada. See oli
mööda laskmiseks liiga hea võimalus. Arvatavasti olid nende nimed sarnased, kuid
mitte täiesti samad. Jarrah’ perekond ei mõista, miks mõnes kohas esineb ta nimi
kui "Jarrahi", kuigi Zaid kasutas alati perekonnanime Jarrah (reisijatenimekirjas on
kasutatud nime „Jarrahi“, kuid uurijate sõnul on see lihtsalt kirjaviga (Boston
Globe, 25.09.01)).
Võib-olla üritas teine Jarrah/teised Jarrah’d sel moel õige Jarrah’ga
manipuleerida, tagades sellega kindla skeemi järgimise? Nii sai vale-Jarrah omale
selgeks kõik õige-Jarrah’ käitumismallid ja -oskused ning muutis oma välimust, et
olla viimasega võimalikult sarnane.
1999. a. sai vale-Jarrah arvatavasti Hamburgis kätte pilooditunnistuse.
Sama tunnistuse, mille õige Jarrah pidi kätte saama Floridas, kuid hiljem (ST.
Petersburg Times, 27.09.01). Pole usutav, et õige-Jarrah poleks oma tüdrukule ja
perekonnale sõnagi pilooditunnistusest maininud. Miks ta sellest ei rääkinud? Kas
pilooditunnistuse kätte saamine oleks ajaliselt võimalik olnud? Hiljem, sooritades
Floridas ühemootorilise lennukiga õppelende, polnud tal mingisuguseid kogemusi,
mis näitaksid, et tegu võis olla juba litsenseeritud piloodiga (Boston Globe,
25.09.01).
Florida Lennuõppekeskuse (FFTC) omanik, Arne Kruithof rääkis: ” Pidime
temaga palju rohkem töötama, kui teistega... Tal võttis aega, et asjale pihta saada.”
Pärast 200 lennutundi kostis Kruithof heatahtlikult:” See noormees vajas enam
tunde.” (Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 91). Lennukooli teised
õpilased kartsid Jarrah’ga lendamist ja keeldusid lennukile minemast, kui ta istus
juhi kohal ( Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 92).
2000. a. veebruari paiku, USA viisa ootamise ajal, kaotas Jarrah oma passi.
See juhtus kõigest 2 või 3 kuud pärast seda, kui Atta ja Alshehhi olid oma passid
ära kaotanud (Inside 9-11: What Really Happened, Der Spiegel toimetajad, 2002
a. lk. 257- 258). Uurijad ütlevad, et niiviisi üritasid need kolm meest oma
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reisidokumente kahtlust äratavatest viisadest puhtaks saada (Los Angeles Times,
23.10.01). Kas keegi võis Jarrah’ passi ära varastada ja jätta selle alles, kui tõendi,
mis viitaks Jarrah’ seotusele 11. septembri sündmustega? Kas vale-Jarrah’l oli
USA piiri ületamisel üldse võimalust õige-Jarrah’ passi kasutada?
Jarrah’ kolimine Floridasse
Õige-Jarrah saabus 27.06.2000 . a. Atlantasse. Ta registreeris end FFTC
õpilaseks 06.2000- 10.01.2001 . a. (Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk.
90- 91). Fakt, et ta Lõuna-Floridas koos teiste terroristidega samas lennukoolis
õppis, polegi tegelikult üllatav. Enamus välisõpilasi, kes tulevad USA-sse
pilooditunnistust saama, eelistavad Lõuna- Floridat. Seal on odav elada ning
lendamiseks on seal ideaalne ilm ja soodne maastik. Kuna Floridas on sedavõrd
palju lennukoole, siis nimetatakse seda ” lennundus-osariigiks” (Los Angeles
Times, 27.09.01). Paljude lennukoolide õpilaste arvust moodustavad
välismaalased kuni 80%, ning enamus koole reklaamivad end ka Hamburgis.
Samir Jarrah rääkis: ”Zaid ütles, et tal oli valida 150 erineva kursuse vahel
Prantsusmaal ja Ameerikas. Mina soovitasin tal minna USAsse.” (Independent,
16.09.01). Zaidi poolt ebaõnnestunud valik!
Zaidi tuttavate ütluste kohaselt teame, et Floridas õppis õige Zaid.
Klassikaaslased ei suuda teda terroristina ette kujutada (Los Angeles Times,
23.10.01). ”Mitte keegi töötajatest ei usu, et tal olid halvad kavatsused,” ütles
FFTC president Arne Kruithof ajalehele Los Angeles Times. ”Kõik
intervjueeritavad olid ðokis, sest ta oli ju meie kõigi sõber. Ma ei usu, et leidub
kedagi siin Zaid’iga koos viibinute seast, kes võiks tema kohta midagi negatiivset
öelda Vastupidi, ta oli kõikidele abiks,” lisas Kruithof ning kinnitas, et Jarrah’
käitumisviis ”polnud võltsitud.” (Los Angales Times, 23.10.01). ”Ta polnud mitte
lihtsalt meeldiv, vaid selline, keda koheldakse kui kallist sõpra ja keda võib
usaldada,” ütles Kruithof. Jarrah vaatas talle alati kindalalt kätt surudes silma ja
naeratas sõbralikult (Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 92).
Kruithof rääkis, et Jarrah võis juua õlle või kaks, ”kuid mitte kolm” ning ta
viskas paksude ja laiskade ameeriklaste üle, ”pealtnäha heas mõttes,” nalja (pange
tähele, kui meeleheitlikult otsitakse tõendeid, mis näitaksid teda halvast küljest).
Loomulikult, ta võis tegelikult olla ka enampühendunud moslem ning samas juua
ühe õlle ilma, et oleks mingisugustki kahtlust äratanud. Osama bin Ladeni meestel
oli aga suitsetamine keelatud ning alkoholi tarbimisele järgnes al-Qaeda liikumise
ridadest pagendamine (Independent, 16.09.01).
Jarrah’l oli kolm toanaabrit. Nende hulgas oli üks sakslane, 23- aastane
lennukooli õpilane Thorsten Biermann (Among the Heroes, J. Longman, 2002 a.
lk. 91). Biermanni sõnede kohaselt oli Jarrah ”lihtsalt tavaline inimene nagu me
kõik.”(Los Angeles Times, 23.10.01). Jarrah jutustas Biermannile mõnikord
Liibanonist, rääkides sealjuures peaaegu aksendivabas saksa keeles. (Among the
Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 92).
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Selleks ajaks oli arvatavasti ka teine Jarrah Floridasse kolinud jätkates õige
Jarrah’l varjuna kannul käimist. Väidetavalt oli Jarrah’l Venices teistega koos
elamise ajal veel üks korter üüritud. See asus samas linnas, kuid öösiti ta seal ei
viibinud (Among the Heroes, J Longman, 2002 a. lk. 92). Siin pole aga mitte
mingisugust loogikat, kui just teine Jarrah selles korteris ei elanud. Sellesse
korterisse jäeti maha terve hunnik paberid, et uurijaid segadusse ajada.
Varieeruvad on ka tunnistajate selgitused. ”Hiljem ei suutnud need inimesed enam
üksmeelele jõuda vaieldes tema pikkuse või kaalu üle - oli ta pikkus siis 5,8 või
5,11 jalga ning kas ta kaalus 170 või 190 naela.”(Among the Heroes, J. Longman,
2002 a. lk. 84).
Tagasi Liibanoni
2001. a. jaanuaris lahkus Jarrah lennukoolist öeldes, et sõidab tagasi
Saksamaale. (Among the Heroes, J. Longman, 2002. a. lk. 93) Teise versiooni
kohaselt viibis ta novembri lõpust alates Afghanistaanis. Liibanoni tagasi jõudes
nägi ta viimast korda oma isa, kes oli läbi teinud raske südameoperatsiooni (CBC,
10.10.01).
”Ta hoolitses oma isa eest ja käis teda igal päeval haiglas vaatamas,” kordas
onu Jamal. ”Ta käitus tavaliselt. Tema isiksus ja elu ei sisaldanud midagi, mis võis
juhtunuga seoses olla.” Selle tõestuseks avaldas perekond ühe pulmavideo, kus
võib Jarrah’t näha tantsimas (vt. www.cooperativeresearch.org).
Mehe sõbrad ja sugulased väidavad veendunult, et ”tavaline inimene, keda
nad tundsid ...usaldusväärne, kohusetundlik, vaimukas, auahne... ei saanud iial
osaleda saatanlikes terroristide rünnakutes.” (Sunday Herald, 23.09.01).
Taas ei paista ta kohe mitte kui üks moslemi-äärmuslane olevat. Atta näiteks ei
kuulanud mitte mingisugust muusikat (välja arvatud palvelaulud), tantsimisest
rääkimata.
Märtsikuus külastas Jarrah Saksamaal Bochumis oma tüdruksõpra (Los
Angeles Times, 23.10.01).
Tagasi Floridasse
Aprillis Floridasse tagasi jõudes otsustas ta Venice'st kolida USA
läänekaldale Hollywoodist ida pool asuvasse linna Fort Lauderdale’i. Ta elas seal
kuni 22. juunini (Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 93). Samal ajal elasid
seal ka Atta ja Alshehhi, kuigi kummagagi neist polnud Jarrah’l Floridas elades
mitte mingisugust kokkupuudet ning puudub ka nende tutvust puudutav
tõendusmaterjal (Los Angeles Times, 23.10.01). Kas terroristid käisid Jarrah’l
varjuna kannul? Kas nad kasutasid Jarrah’ mõjutamiseks ära tema sõpru?
On ilmnenud, et pärast Floridasse naasmist käis Jarrah’ tüdruk noormeest
USAs külastamas (Los Angeles Times, 23.10.01). Floridas suurt saladust varjates
poleks Senguen’i külla kutsumine küll üks tark tegu olnud.
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Võitluskunstide õpingud
Floridasse tagasi jõudes hakkas Jarrah oma kodu lähedal asuvas
spordiklubis enesekaitset õppima. Kuna Jarrah oli oma treenerile öelnud, et ta
pärineb Saudi-Araabiast, siis tekib kahtlus, kas tegu oli ikka õige Jarrah’ga
(Among the Heroes, J. Longman, 2002 a. lk. 94).
Pole ka ühtegi mõeldavat põhjust, miks oleks ta pidanud seda ütlema, sest
kõik ta tuttavad ju teadsid, et ta pärines Liibanonist. Kas see võis olla vale-Jarrah’
suust välja lipsanud tõetera?
Teisalt, kes iganes see isik ka polnud, oli ta käitumine õige Jarrah’ omaga
vastvuses. Maist augustini Jarrah’ isikliku treenerina töötanud Bert Rodriques
ütles Associated Press’ile: ”Jarrah oli maailma meeldivaim noormees. Väga
tagasihoidlik ja rahuliku jutuga.” (AP, 21.09.01) ” Ta meeldis mulle. Ta oli väga
tagasihoidlik, väga vaikne ja hoidis tülinorijatest eemale,”(CBC, 10.10.01).
Korraga 60 minutit kestva harjutamise ajal oli õpilane õpetajaga üks-ühe vastu.
”Ta oli pelglik, kuid andis endast parima,” ütles Rodriques. ” Poleks iial arvanud,
et ta võis ühessegi äärmuslaste gruppi kuuluda.” (AP, 21.09.01) ”Et suuta teatud
asju korda saata, peab inimese sees teatud laadi tuli põlema. Tema jättis mulle
endast n.ö. järgija mulje.” (Sunday Herald, 23.09.01). Tundub, et siin räägiti
tõelisest Jarrah’st või vähemalt temaga väga sarnasest imitatsioonist. Kas Jarrah’l
oli tol ajal sõpru, kes veensid teda nendest pealtnäha kahjututest tegemistest, mis
alles tagantjärele osutusid pahelisteks, osa võtma? Kui see nii oli, siis miks ta
ütles, et pärines Saudi Araabiast?
Ka teised lennukikaaperdajad käisid samal ajal erinevates spordiklubides
kangi tõstmas ja end treenimas, seda eriti septembri alguses. Kas nad käisid seal
enesetreenimise mõttes, et lähipäevil asetleidvateks sündmusteks valmis olla või
tegid nad seda kattevarjuks? Kolm neist, Waleed Alshehri, Wail Alshehri ja Satam
al-Suqami ”lihtsalt kogunesid mõne masina juurde kobarasse, ealeski palumata
treeneri abi või tõstmata ühtegi raskust.” Treeneri Joe Farnoly sõnadekohaselt ei
mäletanud ta, et need mehed oleks üldse kunagi midagi teinud ”nad lihtsalt olid
siin ja vaatasid teisi inimesi.””(New York Times, 23.09.01).
Märgates, et Jarrah praktiseeris nähtud harjutusi teiste meeste peal, pakkus
Treener Rodriquez Jarrah’le ja ta sõpradele soodushinnaga lisatunde. Jarrah ütles
sellest viisakalt ära öeldes: ”Need mehed reisivad.”(Among the Heroes, J.
Longman, 2002 a. lk. 97). Kui see oli tõeline Jarrah, siis kes olid need sõbrad? Kas
need võisid olla samad lennukikaaperdajad, kes keeldusid treeningutel raskusi
tõstmast? Kes olid Jarrah’ sõbrad tol ajal, on siiani väga ebaselge.
Loosse siseneb Ahmed Alhaznawi
22. juunil kolis Jarrah uude korterisse, mis asus Lauderdale-by-the-Sea’s
ning ta uueks toanaabriks sai üks järjekordne 11. septembri lennukikaaperdajast
14

kahtlusalualune Ahmed Alhaznavi (CBC, 10.10.01). ”Alhaznavi oli 20-aastane
saudi-araablane, mošee palvejuhi poeg. Öeldavasti oli ta treenitud Afghanistaanis
bin Ladeni treeninglaagris, kuhu ta värbas ka oma kaks sugulast Ahmed ja Hamza
Alghamdi.” (Among the Heroes, J. Longman, 2002. a. lk. 98).
Varem poldud Jarrah’d kunagi seostatud Alhaznaviga (Los Angeles Times,
23.10.01). Nüüd äkki aga ”nad paistsid täiesti lahutamatud olevat ning
korteriomanik mõtles algselt, et tegemist oli armastajapaariga.” (Among the
Heroes, J. Longman, 2002. a. lk. 98). Alhaznavi juhtis Jarrah’ autot ning viis teda
kokkusaamistele (St. Petersburg Times, 27.09.01).
Kas see oli tõeline Jarrah või pettur? Miks jäi korteriomanikule Charles
Lisa’le ometi tunne, et tegu oli sama Jarrah’ga? ”Mehe kohta, kes pidi mõne päeva
jooksul surma minema paistis ta liiga õnnelik olevat.” (Among the Heroes, J.
Longman, 2002. a. lk. 98).
Juunis reisis Jarrah Las Vegasesse. Tema onu kirjeldas seda kui
hasartmängu ja lõbureisi. Samas annab see taas ühe väikese võimaluse Jarrah’
seostamiseks teiste kaaperdajatega. Ka Atta, Alshehhi ja veel kolm kahluse all
olevat meest käisid mai-juuni jooksul mitu korda Las Vegases. Materjalidest
selgub siiski, et nad viibisid seal teisel ajal kui Jarrah. (Los Angeles Times,
23.10.01).
Jarrah hoiab lähedasi suhteid
Jarrah nägi oma Türgi-sõbrannat Senguen’i viimast korda juuli keskel.
Mees naases Floridasse vähem kui nädala pärast. Senguen sõitis aga Liibanoni, et
osaleda Jarrah’ õe pulmas ning kohtuda oma tulevaste sugulastega. (Los Angeles
Times, 23.10.01).
The Independent rõhutas, et Jarrah ei võtnudki osa oma õe pulmast ning
küsis süüdistavalt: ”Kas liiga hõivatud, et viia oma pruut Liibanoni, perega
kohtuma? Millega seoses võis tal nii kiire olla?” (Independent, 16.09.01). Selgub,
et noormehel oli õpingutega kiire. Kooli märkmete järgi sooritas Jarrah 30. juulil
ühemootorilise lennuki juhtimise eksami ning sai seeläbi pilooditunnistuse
omanikuks. Tema õe pulmad toimusid aga 2. augustil (Los Angeles Times,
23.10.01).
Aeg läheneb
17. augustil sooritas Jarrah Fort Lauderdale lennuväljal lennueksami.
Uurijate sõnul ostis ta 5 päeva hiljem Boeing 757 juhtimiskabiini seadmete
skeemi, samuti omandas ta Boeing 757 ja Boeing 767-e lennukäsiraamatud.
(Among the Heroes, J. Longman, 2002. a. lk. 97- 98). Saksamaa-aegadest algavast
tunnistuste reast on siin välja toodud vaid mõned näited. Viimast korda nägi
Lauderdale- by-the sea üürikorteri omanik Jarrah’ augustikuu viimastel päevadel.
(Among the Heroes, J. Longman, 2002. a. lk. 99-100).
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27. augustil saabus Jarrah ühte Washingtoni lähistel asuvasse hotelli ning
jäi sinna kolmeks päevaks pidama. Tema lahkumispäeval saabus samasse hotelli
lennukikaaperdaja Nawaf Alhazmi (Miami Herald, 22.09.01). Veel kaks
kaaperdajat peatusid 23. – 30. augustini sealt ühe miili kaugusel asuvas hotellis.
5. septemril reserveerisid Jarrah ja tema n.ö. sõber Ahmed Alhaznavi
7.septembriks üheotsa piletid Newarki (CBC, 10.10.01). Siinjuures tuleb märkida,
et võimalikud materjalid, mis tõestaksid, et reserveeritud pilet Newarki, oli
mõeldud kaaperdatud lennu tarvis, puuduvad. Selle lennu reisijatenimekirja kuulus
nimi Jarrahi (Boston Globe, 25.09.01). Arvatavasi see oligi vale-Jarrah, kellel oli
kaasas pass, mis sisaldas ”teistsuguse peakujuga” mehe pilti.
Jarrah peatus 9.septembril Washingtoni lähedal ilmselt samas hotellis, kus
ka Marwan Alshehhi.(St. Petersburg Times, 27.09.01). Samal päeval, 9.
septembril, helistas ta viimast korda koju. Ta teatas, et oli 4. septembril saadetud
raha kätte saanud ning pereliikmete sõnul oli ta rõõmsameelne nagu alati.(CBC,
10.10.01)
Kaks punast Mitsubishit
9. septembril juhtus veel üks kummaline asi. Nimelt pidas liikluspatrull
pärast keskööd Marylandis Delaware piiril kiiruse ületamise eest kinni Jarrah’
juhitud punase Mitsubishi. Jarrah ostis omale 2000. aastal Floridast 1991.aasta
punase Mitsubishi Eclipse (St. Petersburg Times, 27.09.01). Kinnipeetud punane
Mitsubishi oli aga 2001. aasta Galant (Among the Heroes, J. Longman, 2002. a. lk.
101), mis kandis New Jersey numbrimärki ning oli renditud Newark’i lennujaama
lähedalt (CNN, 09.01.02). Juhiluba oli väljastatud Virginia osariigis ning juhi
elukohana oli kirjas Springfield’i linn Virginias (Delaware News Journal,
09.01.02).
Kas Jarrah’le tõesti meeldisid punased Mitsubishid nii väga, et ka rendiauto
pidi tema oma autole võimalikult sarnane olema? Või üritas keegi jällegi Jarrah’d
matkida, suutmata vaid rendiauto numbrimärki varjata? Miks pidi see toimuma
just sellisel kellaajal ja vahetult enne 11. septembrit? Kas Jarrah’ teisik tegi seda
teadlikult, et temast Washingtoni lähedal olles märk maha jääks? Või oli n.ö.
sõbral Alhaznavil õnnestunud Jarrah mingi pettusega põhjapoole meelitada?
Ja kui Jarrah ka oli Alhaznaviga Newarkis, siis miks viibis ta
kinnipidamisel autos üksinda?
Tulevikuplaanid
Alhaznavi võis Jarrah’ga manipuleerida. Hämmastav, et ei leidu ühetegi
tunnistajat, kes oleks nendel viimastel päevadel veel kordagi Jarrah’d teiste
lennukikaaperdajatega koos viibimas näinud. Teada on vaid aja ja asukohtade
umbmäärane ühtivus ning väide, et Jarrah (kui tegu oli õige-Jarrah’ga ja kui
uskuda üürikorteri omanikku) oli Alhaznavi toakaaslane. Kuidas see lugu ka
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polnud, võib arvata, et Jarrah ei mõelnud tol ajal surma minemisele või et ta
kuulutatakse lähitulevikus tagaotsitavaks.
9. septembri telefonikõnes kodustele kinnitas Jarrah, et 22. septembril tuleb
ta koos oma pruudiga Beirut’i Salim’i noorema õe pulma (Los Angeles Times,
23.10.01). Ta ütles, et lõpetas kooli ja üritab Liibanonis hea töökoha leida
(Al-Watan, 01.10.01). ”Siin pole ju mingisugust loogikat,” ütles Jarrah’ onu, ”ta
oli selleks sündmuseks isegi uue ülikonna ostnud.”(Boston Globe, 25.09.01).
Florida üürikorteri omaniku sõnul nägi ta kui Jarrah viis juunikuus oma uue
ülikonna rätsepa juurde kohendamiseks (Among the Heroes, J.Longman, 2002. a.
lk. 97).
Telefonikõnes kinnitas Jarrah, et lisaks oma igakuisele 2000 dollari
suurusele elatustoetusele oli ta kätte saanud ka lisatud 700 dollarit. See raha oli
mõeldud ”lõbutsemiseks” (Among the Heroes, J. Longman, 2002. a. lk. 102).
Inimesed arvavad, et viimasel hetkel ülekantud raha kulus terrorirünnakute
ettevalmistusteks. See on aga üsna mõtetu versioon, kuna terroristide valduses oli
väga palju raha ning see tuli hoopis teistest allikatest. Raha oli koguni nii palju, et
seda ei jõutud ära raisata ning osa terroristidest saatsid 9.sept. paiku 15 000
dollarit Araabia Ühendemiraati tagasi. Jarrah’ perekond arvab, et poeg plaanis
enne tööle asumist veidi lõõgastuda ja selleks läks tal lisaraha tarvis.
9. septebmril ostis perekond Jarrah’le uue 300-seeria Mercedese. Sellest
telefonitsi rääkides viskasid nad omavahel nalja, et kui Jarrah küllalt kiiresti koju
ei tule, siis võtab noorem õde auto endale (Among the Heroes, J. Longman, 2002.
a. lk. 102). Samuti rääkisid nad Jarrah’ ja Aisel’i pulmadest, mis pidi toimuma
tuleval suvel (Sunday Herald, 23.09.01). Traagilist irooniat lisab seegi, et viimasel
ajal oli Jarrah peale abiellumise hakanud ka lapse soetamisest rääkima (Inside 911: What really Happened, ajakirja Der Spiegel toimetajad, 2002. a. lk. 191).
Jarrah’ isa ostis pojale ja tulevasele miniale maatüki, kuhu noored pidid hakkama
maja ehitama (Inside 9- 11: What Really Happened, Der Spiegel toimetajad, 2002.
a. lk. 249).
Kuna Jarrah armastas väga oma pruuti ja oma perekonda, siis on ka
arusaadav, miks ta ei oleks suutnud oma lähedastele terroristide plaanidest
mainidagi. Kuid nende eksitamine abiellumise ja lapse saamise plaaniga... Õelda,
et ta saabub kahe nädala jooksul koju ja lisaks lasta perel osta maad ja auto - see
tundub täiesti sadistlik olevat. Selge on, et Jarrah’l polnud lähenevast surmast
aimugi. Seoses nende faktidega kerkib esile küsimus: kuidas sai al-Qaeda usaldada
sellise eluliselt olulise missiooni mehe kätte, kelle omaksed ja sõbrad võisid vabalt
ta meelt muutma panna.
Nagu tavaliselt helistas Zaid ka siis igal päeval oma pruudile (Inside 9-11:
What Really Happened, Der Spiegel toimetajad, 2002. a. lk. 191). Perekonnatuttav
Mahmoud Ali ütles, et Senguen helistas talle 11. septembril kohe pärast seda, kui
ta oli Jarrah’ga rääkinud, s.o. 1 tund enne lennu nr. 93 väljumist (kuulujutud
sellest, et Jarrah helistas lennu ajal juhtimiskabiinist on ilmne liialdus). Naine
kirjeldas seda kõnet kui meeldivat ja rahulikku vestlust, kuigi meie ei tea, kas
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Senguen Jarrah’ reisist tol päeval teadis või mitte (Los Angeles Times, 23.10.01).
CBC intervjuust Jarrah’ onuga selgub, et perekonnal polnud mitte vähimatki aimu
nende poja seotusest 11.septembri sündmustega. Neile teatati sellest mõni päev
hiljem pärast pommirünnakuid.
11. septembril oli Jarrah äkki kadunud. Tema pruut Senguen teatas sellest
paar päeva hiljem politseisse. Saksa föderaalpolitsei andmetel leiti naise korterist
”lennukitega seotud dokumente” (pange tähele kui kurjakuulutavalt see kõlab;
kuigi on loomulik, et lennukipiloodiks õppival inimesel on ka mõned ”lennukitega
seotud dokumendid” kodus olemas). Pärast 11.septembri sündmusi, lülitus
Senguen tunnistakaitse programmiga ning kadus avalikkuse silmist. Järele jäi aga
palju vastamata küsimusi.
Ta helistas hiljem Jarrah’ perele ja FBI-sse ning kinnitas, et Jarrah ei
tundnud ühtegi 11.septembri lennukikaaperdajat, selhulgas ka mitte Alhaznavi’t
(Boston Globe, 25.09.01).
Tööluba
Kuidas ka polnud, sellega veel Jarrah’ lugu ei lõppenud. Pärast tema surma
on leidma hakatud mitmeid huvitavaid asju. Kõigepelt leiti lennu nr. 93
lennukivrakist Jarrah’ poolpõlenud pass (CNN, 01.08.02). See pole aga sedavõrd
tähelepanuväärne leid, kuna sealt leiti ka teiste inimeste dokumente.
Tähelepanu äratas aga samast vrakist leitud Jarrah’ onupoja Assem Omar
Jarrah’ nimeline kehtetu Saksamaa tööluba. Milleks ometi oli Jarrah’l tarvis seda
dokumenti endaga kaasas kanda, mis kasu tal sellest oli? Hiljem väitis Saksa
ajakiri Der Spiegel, et uurijad olid avastanud endise Ida-Saksamaa salateenistuse
Stassi protokollid, mis näitasid, et Assem oli teeninud Liibüa salateenistuses ning
tegi Palestiina terroristi Abu Nidal’iga 1980-ndatel aastatel, koostööd. Kui see on
tõsi, kui Jarrah oli tõesti terrorist, siis oleks tal ka oma onupoja ebaseaduslikku
minevikku tõendavaid dokumente täiesti lubamatu endaga kaasas kanda (AnNadar, 08.11.01).
Selle imeliku loo ühe võimaliku selgitusvariandina võib arvata, et nende
aastate jooksul olid päris terroristid Jarrah’ elu väga lähedalt jälginud.
Kuidagimoodi õnnestus neil teada saada, et Jarrah’l oli onupoeg, kes oli mingil
moel seotud spionaaþi või terrorismiga; või et Stassil olid sellekohased andmed.
Assem Omar Jarrah ütles, et andis selle tööloa Zaid’ile, kuid ei öelnud millal
(An-Nadar, 08.11.01). Järelikult varastas keegi selle tööloa Zaid’i käest ja sokutas
selle 11.septembril või pärast seda lennu nr. 93 kukkumispaika, et uurijad ta
leiaksid.
Võimalus, et Jarrah kandis seda kasutut dokumenti kaasas ja et pärast
lennuki hukku see mõnede teiste asjade hulgas alles jäi ja "avastus", et ka Jarrah’
onupoeg oli terroristidega seotud, on õhkõrnad.
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Kadunud kiri
Teiseks üllatuslikuks avastuseks on USA ametivõimude poolt novembri
alguses leitud 10. septembril Jarrah’ kirjutatud 4- leheline kiri oma pruudile
Aisel’ile. Arvatavasti see oli saadetud valele aadressile ning tänu sellele jõudiski
lõpuks USA-sse tagasi (CNN, 09.01.02). Seda, kuidas Jarrah oma pruudi juba
1999. aastast pärit aadressi äkki ära unustas, pole siiamaani suudetud ära seletada.
Sellest kirjast on avalikustatud vaid üksikud laused, kus Jarrah kirjutab: ”Tegin,
mis pidin tegema, ” ja ”Sa peaksid olema väga uhke, sest see on suur au ja lõpuks
toob see kõigile õnne.” Seda ütlemist võetakse kui tõendit, et Jarrah läks teadlikult
märtrisurma (Los Angeles Times, 18.11.01).
Kui selle kirja võltsing kõrvale panna, saavad need kaks lauset täiesti uue
mõtte. Me teame, et Jarrah oli alles hiljuti piloodipaberid kätte saanud. Ta isa
rääkis: ”Juba 5-aastaselt tahtis Ziad piloodiks saada, kas siis tsiviillenduriks või
sõjaväelenduriks. Ta oli lennukite järel hull. Ka üksikud raamatukogust laenatud
raamatud rääkisid ainult lennukitest. Keelasin teda lenduriks õppimast. Ta on mu
ainus poeg ja ma kartsin, et ta kukub lennukiga alla.”(Wall Street Journal,
18.09.01). Paistab, et Jarrah võis kavalusega oma vanemad ära petta, pannes nad
uskuma, et ta jätkas oma lennukiinseneri õpinguid Hamburgis ka pärast USA-s
läbitud lennuõpet (Independent, 16.09.01; Wall Street Journal, 18.09.01).
Võib-olla põhjendas ta nende lausetega oma käitumist. Jarrah täheldas, et oma
unistuste- elukutse saavutamise nimel pidi ta oma isa tahte vastu minema. Samas
uskus ta, et lõpuks tunneks kogu pere tema üle uhkust.
Igal juhul, kui see ka oli enesetapja hüvastijätukiri, on väga imelik, miks ta
seal tulevikuplaanidest kirjutab: ”Hoia alles, mis sul on, kuni me taas jälle
kohtume.” Imelikuks teeb asja seegi, et kirjaga olid kaasas veel Jarrah’ lennu- ja
sukeldusõppe paberid ( Los Angeles Times, 18.11.01).
Sukeldusõpe?! Kas see näitab jällegi ühe terroristist märtri tüüpilist
käitumist? Sukeldusõpe võis olla küll näiteks Bahama reiside eesmärgiks, kuna
seal harrastatakse sukeldumist palju, küll aga mitte tema elukohas Miamis.
(Among the Heroes, J.Longman, 2002 . a. lk. 91- 92)
Lennuki must kast
Kuigi reisi nr. 93 lennuki must kast leiti üles, pole selle sisu avalikustatud
(välja arvatud üksikud väljavõtted, mida saab ka eeltoodud veebilehelt kuulata).
Öeldakse, et Jarrah rääkis saksa aktsendiga inglise keelt (Sunday Herald,
23.09.01). Ta olevat olnud selle reisi kapten (või üks pilootidest) ning arvatakse, et
musta kasti lindistused sisaldavad ka tema häält. Aktsendi järgi on üsna kerge ta
hääl ära tunda. Jarrah’ onu Jamal, ütles: ”Ziad ei olnud lennukikaaperdaja.
Kuni tänaseni pole neil tõendeid, et Ziad oli selle lennuki piloot. Musta
kasti lindistused ei sisalda tema häält.
Hüvastijätukirja, poksitreeningute, Atta telefonile saadetud sõnumi ja
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märtrisurma kajastavate dokumentide kohta ütleb Ziad’i onu: ”See kõik on
väljamõeldud ja vale. Ameeriklased lasid selle lennuki alla, kuid pidid jätma
mulje, nagu oleks lennuk kaaperdatud olnud.” (Inside 9- 11: What Really
Happened, kirjutatud ajakirja Der Spiegel toimetajate poolt, 2002. a lk. 247- 248).
Jarrah’ jäänused
Kas Jarrah oli terrorist või hoopiski tüssatu? Kas tõeline Jarrah ikkagi viibis
lennul nr. 93? DNA tulemused peaksid andma nendele küsimustele vastused.
2001. a. detsembris teatasid USA ametnikud, et kõikide nr. 93 viibinud reisijate
DNA kaudu tehtud identifitseerimistestid, osutusid positiivseteks. Nelja
lennukikaaperdaja DNA on pandud eraldi gruppi, kuna neil puudub võrdlemiseks
vajalik DNA. Ametnike sõnul on nende nelja surmatunnistustele kantud John Doe
(tundmatu surnu) nimi (Pittsburgh Post-Gazette, 20.12.01).
Ülejäänud
lennukikaaperdamises
süüdistatud
mehed
pärinesid
Saudi-Araabiast, seega pole nende isikute ega ka DNAde kohta avaldatud mitte
mingisugust informatsiooni. Jarrah’ perekond on avaldanud koostöösoovi USA
ametkondadega (Independent, 16.09.01), et välja selgitada, kas nende poeg tõesti
oli terrorist ja mõrvar.
2002. a. augustis avalikustatud uus ohvrite DNAde ettekanne ei sisaldanud
Jarrah’ DNA tulemusi, kuna ”terroristide jäänustele on väga vähe tähelepanu
pööratud.” (AP, 16.08.02).
Ühe ajakirjaniku sõnul, ”Ziad Jarrah ei sobi kokku ühegi
vandenõupuzzlega, kuna tal puudus selge motiiv ning ilmne seotus
identifitseeritavate organisatsioonidega.” (Australian Broadcasting Corp.
18.09.01).
On selge, et terroristid olid professionaalsed identiteetide vargad ning nad
varjasid hoolikalt inimeste õigeid identiteete. Arvatavasti oli iga kord tegemist
teistest erineva identiteediga. Jarrah’ puhul saatis terroriste aga uskumatu õnn,
kuna ta sarnanes nii nime kui välimuse poolest ühe terroristiga. FBI uurijad tegid
oma töö võimalikult lihtsaks. Näiteks selgub ühest Saksa politseile antud FBI
dokumendist, et uurijad panid algselt Jarrah’ nime teiste süüdistatud
lennukikaaperdajate nimede hulka vaid selle Araabiapärase kõlavuse tõttu. (Los
Angeles Times, 23.10.01).
Sellegipoolest eksisid ka terroristid. Vale-Jarrah’ olemasolust annavad
teada mitmed vihjed. Meedia ja FBI uurijad on algusest peale ignoreerinud
tõsiasja, et korduvalt sattus üks ja seesama isik samal ajal olema erinevates
kohtades.
Kuni pole selge kogu tõde varastatud identiteetidest ja nende kattelugudest,
ei saa me ka teada, kes olid tõelised lennukikaaperdajad ja mis 11. septembril,
2001. a. tegelikult juhtus.
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