
Sotiile militarilor americani din Irak ameninta cu proteste de proportii
Dupa ce au aflat ca preconizata intoarcere a barbatilor lor din Irak a fost amanata pentru a treia oara,
sotiile militarilor americani desfasurati pe teritoriul irakian au amenintat administratia Bush cu proteste de
proportii. Nevestele soldatilor de la baza armatei americane din Fort Stewart, Georgia -cartierul general
al diviziei a treia de infanterie, aflata in Golf inca din luna septembrie- au avertizat, marti, ca
intentioneaza sa organizeze o serie de marsuri langa baza militara, concomitent cu declansarea unei
campanii de trimitere de scrisori catre Congresul Statelor Unite. De la declansarea razboiului din Irak, 36
de soldati din Divizia a treia de infanterie au fost ucisi, mai multi decat din oricare alta unitate militara
americana trimisa sa lupte impotriva regimului condus de Saddam Hussein. Protestul sotiilor, carora seful
Pentagonului, Donald Rumsfeld, le promisese, saptamana trecuta, intoarcerea barbatilor lor pana in luna
septembrie, a provocat o reactie confuza din partea Pentagonului, intarind impresia ca seria neintrerupta a
atacurilor impotriva trupelor americane din Irak a dat peste cap planurile postbelice ale Casei Albe. La
doar cateva zile dupa anuntul initial facut de Rumsfeld, Departamentul american al Apararii le-a ordonat,
luni, comandantilor Diviziei a treia de infanterie sa le trimita un e-mail sotiilor celor din unitate, prin care
acestea sa fie instiintate ca, "din cauza gradului ridicat al actelor de violenta si al potentialului ingrijorator
al actelor de violenta din Irak", doua treimi din numarul soldatilor vor ramane pe teritoriul irakian pe o
perioada nedefinita. E-mail-ul a fost urmat apoi de un altul, prin care sotiile erau avertizate sa nu se
planga politicienilor sau mass-media asupra acestei noi amanari. "Ne este de ajuns. Ne vrem barbatii
inapoi, acum!", a declarat una dintre sotiile militarilor americani. "Sotul meu si colegii lui se simt tradati
si mintiti, pentru ca le-a fost comunicata o data care acum nu mai e respectata. Acest fapt a provocat un
val urias de manie si aici, dar si in randul soldatilor de acolo", a adaugat ea. Noua amanare a retragerii
soldatilor americani din Irak a avut loc intr-un moment in care India, Pakistanul si Franta au refuzat sa
trimita contingente militare in Irak, in pofida solicitarilor in acest sens facute de administratia Bush. Cele
trei tari au declarat ca nu vor trimite soldati fara un mandat explicit din partea ONU. Un soldat american a
fost ucis si alti doi au fost raniti, miercuri, in urma unei puternice explozii produse miercuri, la Bagdad, la
trecerea unui convoi militar pe o sosea din vestul capitalei irakiene, ridicand la 33 bilantul militarilor
americani ucisi in Irak dupa 1 mai. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 09,00, in momentul in care
convoiul trecea prin dreptul unui autovehicul parasit, in care se crede ca a fost plasata o bomba.
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