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Số 116  - Chuyện thời sự :                      12  ảnh 

Vài hình ảnh về vụ khủng bố tấn công 

nước Mỹ ngày 11 – 9 – 2001 
                             *                      

11 tháng 9 -2001, những tên không tặc al-Qaeda đã 

cướp máy bay lao vào hai tòa tháp của Trung tâm 

Thương mại Thế giới ở New York. Thế giới sửng sốt 

chứng kiến nước Mỹ bị tấn công. 

 
9h02 ngày 11/9/2001, 17 phút sau khi chiếc máy bay đầu 

tiên lao vào tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế 

giới (WTC), chiếc máy bay mang số hiệu 175 của hãng 

hàng không United Airlines bất ngờ hạ thấp độ cao khi 

trên bầu trời New York. Đó chính là chiếc máy bay thứ 

hai bị các không tặc chiếm quyền kiểm soát để lao vào hai 

tòa tháp của WTC, biểu tượng cho sức mạnh kinh tế 

của Mỹ. Chiếc 175 nhắm thẳng vào tháp Nam. 

Ảnh: Reuters. 

 

 
 
Tổng cộng 4 chiếc máy bay bị 19 tên không tặc chiếm 

quyền kiểm soát để tiến hành các vụ tấn công khủng bố 

trên lãnh thổ Mỹ sáng 11/9/2001. Những phần tử khủng 

bố được xác nhận là thành viên tổ chức Hồi giáo cực 

đoan al-Qaeda. Hai máy bay còn lại nhắm đến Lầu Năm 

Góc và Tòa nhà Quốc hội ở Washington, nhưng chỉ máy 

bay tấn công cơ quan đầu não quân sự Mỹ đánh trúng 

mục tiêu. Trong ảnh, máy bay lao vào tháp Bắc xé toang 

một phần tòa nhà. Ảnh: AP 

 

 
 

Vào thời điểm loạt tấn công khủng bố diễn ra, Tổng thống 

Mỹ George W. Bush đang dự một sự kiện đọc sách cho 

các học sinh tại trường tiểu học Emma E. Booker, thành 

phố Sarasota, bang Florida. Nhiếp ảnh gia Paul Richards 

đã chụp được bức ảnh lịch sử ghi lại khoảnh khắc bàng 

hoàng của Tổng thống Bush khi chánh văn phòng Nhà 

Trắng Andrew Card thông báo WTC bị tấn công. Ảnh: AP 

 

 

  
. Số liệu tính đến 10h30 ngày 11/9/2001 của giới chức 

thành phố cho biết có 14.154 người kẹt trong hai tòa tháp 

vào thời điểm vụ tấn công bắt đầu. Trong khi đó, theo một 

nghiên cứu sau đó của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ 

Quốc gia (NIST), vào thời điểm tháp đôi WTC bị tấn công 

có gần 17.400 người đang có mặt bên trong hai tòa 

tháp. Công trình này có những ngày đón đến gần 100.000 

người đến thăm và làm việc 

 

 

https://zingnews.vn/tieu-diem/hop-chung-quoc-hoa-ky.html
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   Sự kiện 11/9 trở thành vụ tấn công do nước ngoài tổ 

chức trên lãnh thổ Mỹ gây thiệt hại lớn nhất kể từ sau 

trận chiến Trân Châu Cảng tại Hawaii vào Thế chiến II. 

Tổng cộng 2.976 người thiệt mạng trong vụ khủng bố liên 

hoàn bằng không tặc lái máy bay liều chết 

 

 
 

    Vào thời điểm năm 2001, Tháp đôi WTC là tòa nhà cao 

nhất tại New York, với tháp Bắc cao đến 417 m (tính luôn 

trụ ăng-ten là 450 m), còn tháp Nam cao đến 415 m. Mỗi 

tòa nhà có đến 110 tầng. Khi những máy bay lao vào hai 

tòa nhà, nhiều người đã kẹt lại ở những tầng cao hơn, 

không thể chạy thoát xuống đất. Hình ảnh những nạn 

nhân đu người ngoài cửa sổ rồi gieo mình trốn lửa đã ám 

ảnh vô số người Mỹ 

 

 

 
 

Tháp Nam của WTC sụp đổ vào lúc 9h59 sau gần 56 phút 

bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: AP. 

 

 
 
Mảnh vỡ từ tháp Nam ập xuống mặt tiền WTC và đường 

phố lân cận. Nhiều dân thường và lực lượng cứu hộ có 

mặt tại hiện trường khi đó đã không kịp sơ tán và bị chôn 

vùi dưới đống đổ nát. Ảnh: AP. 
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Nancy Borders tìm nơi trú ẩn trong một tòa nhà văn 

phòng gần WTC sau khi tháp Nam đổ sụp làm bụi mù bao 

phủ khu vực xung quanh. Borders đang đứng trên đường 

phố sững sờ chứng kiến diễn biến vụ tấn công thì bị "nuốt 

chửng" trong đám mây bụi khổng lồ 

 

 
 

Lúc 10h28, sau khi cháy được 102 phút, tháp Bắc của 

WTC cũng đổ sụp kéo theo cơn mưa bê tông và gạch đá, 

phủ bụi mù khắp khu vực hạ Manhattan. Hình ảnh được 

ghi lại bởi Sở Cảnh sát New York. 

 

 

 

 
 
  Đường phố phủ kín một màu xám tang tóc khi tòa tháp 

đôi bị phá hủy. Hóa chất và bụi độc gây ra những tác hại 

nghiêm trọng về sức khỏe đối với những người có mặt 

hoặc sinh sống trong khu vực. Gần 60.000 người vẫn nằm 

trong diện phải theo dõi sức khỏe. Khoảng 2.000 người 

được chẩn đoán ung thư liên quan đến sự kiện 11/9. 

Ảnh: AP. 

 

 
 
    Việc khắc phục hậu quả vụ tấn công ngày 11/9 tại Tháp 

đôi WTC kéo dài nhiều năm trời. Tính đến tháng 7/2019, 

mới có hơn 1.600 nạn nhân tử vong trong vụ tấn công này 

được xác định danh tính.  

 

 

                                                Lão Phan sưu tầm 

 


