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Karaj legantoj Vi eble miros, ke ni aperigas artikolon pri ege pole-
mika temo: la falo de la turoj en Nov-Jorko, la 9an de septembro 
2001 en la "MKC" Monda Komerca Centro (World Trade Center). 
Trankviliĝu, ni ne estas adeptoj de la tiel nomata "Teorio de la 
konspirado". Sed, neniel kontraŭdire, tiu evento rilatas al la kons-
truado, ĉu ne? Usonaj inĝenieroj de la konstruado starigis multajn 
teknikajn demandojn pri la kaŭzoj de tiom rapidegaj faloj. Ili ankaŭ 
memorigas al la publiko, ke falis ne du, sed tri turoj (mi vidis la 3an 
propra-okule ĉe televido) Ni proponas al vi legi ilian tekston 
(tradukitan el la angla far brita esperantisto, laboranta en inĝeniera 
konstru-oficejo) Legi alies opinion estas necese por fari al si pro-
pran opinion. 

Kiam falis la TUROJ de NOV-JORKO (11 / 09 / 2001)  

 
La jaroj – kaj la 
pasioj- jam pasis. 
Estas tempo por 
historiaj serĉoj, 
bazitaj sur faktoj 
kaj leĝoj de la Fizi-
ko. . 
 
Pli ol 2000 arkitek-
toj kaj inĝenieroj, 
precipe usonaj, 
vokas por nova 
esploro, aŭtenta 
kaj sendependa, . 
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Sen-cenzura kopio de la dokumento disdonita dum la UK en 
Lille en 2015 
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Arĥitektoj kaj Inĝenieroj por la vero de la11a /09 /2001 
(AE911 Truth)  
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"AE911 Truth" estas asocio, ne profitcela, senpartia, de arkitektoj, 
inĝenieroj kaj rilataj profesiuloj dediĉitaj al malkaŝo de la malveroj 
kaj malkaŝaj veroj pri la detruo de la 3 turoj de la Monda Komerca 
Centro en 2001-09-11. Ili invitas vin informiĝi. Tiucle ili disdonis ko-
loran flugfolion 4 paĝan ĉe la enirejo de la Monda Kongreso en Lille 
fine de julio 2015. 
Kial indas reekzameni la detruon de la Monda Komerca Centro? 

Neniam okazis deca esploro pri la okazintaĵoj. NIST kaj FEMA* 
ekskluzivis kernajn sciencajn pruvaĵojn, kiel priskribite ĉi-supre. : 
"Loka rompiĝo en ŝtal-frama konstruaĵo kia MKC7 [la 3a turo] ne 
povas kaŭzi katastrofan kolapson, kvazaŭ strukturo de ludkartoj, je 
liber-fala akcelo, sen samtempa kaj kohera perdo de pluraj el siaj 
kolonoj en kernaj lokoj ene de la konstruaĵo" Kamal OBEID Struktu-
ra inĝeniero. 
* NIST: Nacia Instituto de Normoj kaj Teĥnologio  
* FEMA: Federacia Krizokaza Mastruma Agentejo. 
 
Noto de la redaktinto: Ni membroj de TAKE, legantoj de la revuo, intere-
siĝas pri konstruaj temoj. Kun la necesa prudento, ni pensis, ke estas ne-
cese doni plurajn vidpunktojn por havigi al si propran opinion. Estas klare, 
ke la afero de la Nov-Jorkaj Turoj lasis senton de dubo. 




