
 Inregistrare cu marturia expertului David Kelly
Conducerea BBC a anuntat ieri ca detine o inregistrare audio cu expertul David Kelly, in care acesta isi
exprima indoielile in legatura cu dosarul privind armele de distrugere in masa ale lui Saddam Hussein,
prezentat de guvernul de la Londra pentru a justifica intrarea tarii in razboi. Grupul mediatic nu a
dezvaluit continutul casetei, indicind doar ca o considera un element util in cadrul anchetei lordului
Hutton privind circumstantele decesului lui David Kelly, gasit mort saptamina trecuta, cu venele taiate,
intr-o padure din apropierea locuintei sale. Pe caseta se afla inregistrarea unei convorbiri a expertului pe
probleme de armament cu jurnalista Susan Watts. Aceasta din urma s-a referit, in mai multe emisiuni, la
discutia sa cu o sursa pe care atunci nu a numit-o, pentru a pune sub semnul indoielii afirmatia
guvernului britanic potrivit careia Saddam Hussein ar dispune de arme de distrugere in masa pe care le
poate desfasura in 45 de minute. ?Ei (guvernul - n.r.) erau disperati dupa informatii. Voiau cu orice pret
informatii pe care sa le poata face publice?, afirma, intr-una dintre emisiuni, un barbat care interpreta
rolul misterioasei surse citate de Watts. ?A fost fraza asta (cu 45 de minute) care a fost lansata si care a
fost retinuta. E tare pacat?, spunea vocea intruchipindu-l pe Kelly. Daca va fi autentificata, lucru foarte
probabil, aceasta inregistrare va intari pozitia BBC in actualul scandal. De mentionat ca un alt ziarist al
corporatiei, Andrew Gilligan, a fost primul care a acuzat guvernul Blair ca a exagerat informatiile privind
amenintarea irakiana. Ca si Watts, Gilligan l-a citat tot pe Kelly drept principala sa sursa. Microbiolog in
virsta de 59 de ani, David Kelly a facut parte din echipele de inspectori ONU pentru dezarmarea Irakului,
deplasindu-se la Bagdad in aceasta calitate de 37 ori in perioada 1994-1999. 
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