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 У шокантном сведочењу у "Њујорк тајмсу" описани су детаљи злочина које су
припадници специјалних снага америчке војске починили током операција у Ираку.

  За наведене примере одговоран је Едвард Галагер, вођа вода "Алфа" из Тима 7,
командоса морнаричких "Фока". О овим злоделима сведочили су његови подређени, о
чему су у више наврата скретали пажњу официрима. Међутим, како су пролазили
месеци, никаквих последица није било, преноси Спутњик.

  

Седморица чланова вода организовали су у марту 2018. приватни састанак са својим
командантом у бази Коронадо код Сан Дијега. Према подацима истражног извештаја у
који је "Њујорк тајмс" имао увид, они су изнели крваве детаље из ратних операција и
захтевали су формалну истрагу.

  

Уместо истраге свог команданта и његовог помоц́ника, добили су поруку да би их ова
иницијатива могла коштати каријера. Порука је била јасна: "Тишина!"

  

Опсежни извештај на 439 страна детаљно је описао начин понашања у "Фокама", који је
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награђивао агресију и штитио починиоце, пише "Њујорк тајмс". Брајан Алазави, помоц́ник
оптуженог команданта, рекао је да би последице ове истраге могле да ударе многе
друге припаднике "Фока".

  

"Фоке" иначе, важе за најелитнију јединицу командоса америчке војске, али током
последњих неколико година испливали су извештаји о њиховим бројним непочинствима:
пребијања, убиства, крађе, дрогирање…

  

Само неколико дана након састанака из марта 2018, Галагер је одликован Бронзаном
звездом због показане "храбрости под паљбом". Ипак, месец дана касније, Галагер је
ухапшен на основу великог броја оптужби, међу којима су убиство и покушај убиства. Ако
буде проглашен кривим, могао би да добије доживотну робију.

  
  

Meet a real terrorist: #SEALTeam #SpecialOperations  Chief Edward Gallagher. He kills
children, babies, girls, women, teens as a tough guy butcher for the "elite" SEALS. He's the
latest version of baby killer #Lieutenan
tWilliamCalley
. STOP TERRORISM!
https://t.co/jafXi9I5yV
pic.twitter.com/xcC2eeVfih

  — Peter N. Kirstein (@PeterKirstein) April 23, 2019    

Међу оптуженима су се нашли и Галагеров непосредни надређени пуковник Џејкоб
Портијер, који се сумњичи за уништавање доказа. Истрага је показала и да је велики
број других високих официра знао за оптужбе, али да их нису пријавили. Међутим, нико
други није оптужен у овом случају.

  

Галагер, познат и под надимком Блејд (Оштрица), пре објављивања овог извештаја
важио је за „легенду“ међу специјалцима, али су његови саборци убрзо након
пристизања у Ирак могли да се увере у другачију истину.

  

„Супер прича, средио сам га ловачким ножем“
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Галагер их је, рецимо, терао да испаљују ракете на куц́е без икаквог разлога, паркирали
би оклопна возила на мосту на Тигру, па би насумично пуцали по читавим насељима…

  

Галагеров посао био је да планира и надгледа мисије, али он је често сам узимао снајпер
и пуцао по свему што се мрда. Често би се хвалио колико је људи тог дана побио,
укључујуц́и и жене.

  

Снајперисти су истражитељима рекли да је Галагер једном приликом из снајпера упуцао
девојчицу у шареном хиџабу, која је шетала поред реке с другарицама. Остали
снајперисти су рекли да су кроз нишан гледали како је друге девојчице одвлаче док се
она држи за стомак.

  

У другом случају, он је из чиста мира из снајпера убио ненаоружаног мушкарца с белом
брадом.

  

Трец́и пример десио се 4. маја 2017, када су ирачки војници довели припадника ИД-а
који је рањен у борби, да би Галагер преко радија поручио кратко: "Мој је." Према
проценама припадника "Фока", ухапшени терориста је имао око 15 година и био је
рањен. Док му је лекар пружао помоц́, Галагер је пришао припаднику ИД и без речи га
избо неколико пута по врату и грудима.

  

Након тога, Галагер и још неколико припадника "Фока" су се сликали изнад леша.

  

Недељу дана касније, Галагер је послао фотографију војнику из Калифорније, уз
коментар: "Супер прича, средио сам га ловачким ножем."

  

Када су искуснији војници питали Галагера зашто је то урадио, он је одговорио: "Не
брини о томе, они нама раде много горе ствари."

  

(Спутник-Б92)
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