Razbunarea irakiana

La o zi dupa omorarea fiilor lui Saddam Hussein, doi militari americani au fost ucisi in doua ambuscade
organizate de combatantii irakieni. Cele doua atacuri executate ieri au spulberat sperantele Statelor Unite
privind posibilitatea scaderii in intensitate a atacurilor anti-americane din Irak in urma uciderii lui Udai si
Qusai Hussein, comenteaza Reuters. Primul incident a avut loc ieri la Mosul, un militar american fiind
ucis si alti sapte raniti in momentul in care cele doua vehicule in care se deplasau au calcat pe o mina
plasata pe o sosea. De remarcat ca acest atac a avut loc chiar in orasul in care cu o zi inainte au fost ucisi
Udai si Qusai Hussein. Militarii americani din cele doua vehicule fac parte din Divizia Aeropurtata 101,
unitate a Armatei SUA care a participat la operatiunea in care au fost omorati cei doi fii ai lui Saddam
Hussein. In cea de-a doua ambuscada organizata ieri, un alt militar american si-a pierdut viata si alti doi
au fost raniti cand convoiul militar in care se aflau a fost atacat cu tiruri de arma in apropierea orasului
Ramadi. Situat la vest de Bagdad, localitatea face parte din asa-numitul "triunghi sunnit", regiune unde
Saddam Hussein se bucura inca de un sprijin puternic. Ambuscadele au fost executate la scurt timp dupa
ce administratorul-sef american al Irakului, Paul Bremer, si-a exprimat speranta ca moartea celor doi fii
ai lui Saddam va avea ca efect scaderea numarului de atacuri asupra soldatilor americani. "Acest lucru
(disparitia fizica a lui Udai si Qusai, n.red.) va imbunatati usor securitatea trupelor noastre, desi in
urmatoarele zile ne putem astepta la represalii. Trebuie sa fim constienti ca un mare numar de atacuri se
bazau pe ideea ca, intr-un fel sau altul, Hussein-ii vor reveni la putere. Or, ei nu vor reveni, doi dintre ei
sunt morti, iar in scurt timp vom pune mana si pe tata", a declarat Bremer postului ABC, preluat de
Rompres.

Pagina 1 / 1

