
�Jocul s-a terminat� pentru Saddam, dar nu si pentru americani
"Jocul s-a terminat" , declara ambasadorul irakian la ONU, Mohammed al-Douri, la scurt timp dupa ce,
fara a mai fi contactat de guvernul tarii sale de cateva zile, a aflat de la televizor despre modul in care
regimul Hussein a pierdut controlul asupra Bagdadului. Desi declaratia celui care a aparat  "cauza pacii" 
in fata Consiliului de Securitate de la New York, in ultimele luni, a venit in replica la avertismentul din
februarie transmis de George W. Bush lui Saddam, cum ca  "joaca (de-a dezarmarea - n.r.) s-a terminat" ,
declaratia lui al-Douri a fost contrazisa, imediat, de secretarul american al Apararii  "acesta nu a fost un
joc" . Asemenea diplomatului irakian, Donald Rumsfeld si-a ales bine cuvintele. El a prezentat, la
Pentagon, conditiile ce trebuie intrunite inainte ca SUA sa proclame victoria orasele din nordul Irakului
aflate inca sub influenta regimului Baath trebuie  "eliberate" , siguranta trebuie restabilita pe strazi,
Saddam si acolitii sai trebuie capturati, armele de distrugere in masa - descoperite si distruse. Pana la ora
actuala, despre presedintele Hussein si membrii regimului nu se mai stie nimic de la atacul  "oportunist" 
cu bomba de duminica, asupra unei locatii unde se presupunea ca se afla acesta. Despre armele de
distrugere in masa - argumentul numarul unu invocat de SUA pentru a lansa acest razboi ca parte a
campaniei lor antiteroriste - iarasi nu se aud decat zvonuri si rapoarte eronate, iar restabilirea ordinii la
Bagdad si in celelalte localitati ale tarii pare, in clipa de fata, o munca de Sisif pentru coalitia
anglo-americana. Sigurul progres inregistrat in drumul spre  "victorie"  ramane, asadar, eliberarea
oraselor tarii. Si aici exista insa probleme. Cel mai mare oras din nordul Irakului, Kirkuk, a fost ocupat
ieri nu de trupele SUA, ci de luptatorii kurzi, in conditiile in care aceasta comunitate etnica doreste sa
transforme orasul in capitala unui Kurdistan autonom in regiune, lucru ce ar determina Turcia sa-si
declare amenintate interesele si securitatea nationala. Si aceasta deoarece Kirkuk este punctul de pornire
al conductelor ce transporta milioane de barili irakieni spre portul turc Ceyhan, etnicii kurzi, reprezentati
masiv in estul Turciei, putand distruge sau bloca aceste conducte in cazul in care doresc un  "razboi de
independenta"  in nordul Irakului si dincolo de frontierele acestei tari. O problema ramane si Tikrit, de la
nord de Bagdad, bastionul familiei Hussein, unde, potrivit generalilor americani, regimul Hussein ar
putea organiza un centru major de rezistenta ce ar prelungi mult conflictul, in imediata vecinatate a
Kurdistanului irakian.
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