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Амерички секретар за одбрану Роберт Гејтс стоји уз одлуку да се испоштује крајњи рок
за повлачење америчких трупа из Ирака до краја наредне године, упркос апелу високог
ирачког официра да остану дуже.

  

Гејтс је рекао новинарима да америчка и ирачка влада имају споразум којим се
успоставља крајњи рок за повлачење америчких снага. Он је указао да су Сједињене
Државе отворене за разговор, уколико буде формирана коалициона ирачка влада која
буде желела да разговара о продужењу присуства америчких војника, али да
иницијатива мора да дође од Ирачана.

  

Нешто раније, највиши ирачки војни командант, генерал-пуковник Бабакир Зебари, рекао
је да би Сједињене Државе требало да задрже своје трупе у Ираку до 2020. Он је у
Багдаду изјавио да ирачка војска неће моћи да се носи са проблемима без помоћи
америчких војних снага. Према плану Обамине администрације, америчка војска почеће
да се повлачи из Ирака 31. августа, а у земљи ће до 2011. остати 50 хиљада америчких
војника који ће обучавати ирачку војску.

  

“Пешадија, морнарица и ваздухопловне снаге, биће у потпуно спремне 2020. године.
Америчка војска ће давати подршку и у неким ванредним ситуацијама ће пружати
безбедносну помоћ ирачкој војсци. Али, проблем ће бити после 2011. када се и тих 50
хиљада војника повуче, тако да сматрам да морамо да сарађујемо са Американцима,
Западом и суседним земљама, јер ирачка војска неће бити спремна до 2020.", рекао је
генерал-пуковник Зебари.

  

Упозорење генерал-пуковника Зебарија подудара се са тврдњом Тарика Азиза, бившег
ирачког министра спољних послова у време владавине Садама Хусеина, који је прошле
недеље изјавио да Американци “остављају Ирак вуцима”.
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Иако се секташко насиље протеклих година смањило, у јулу се број бомбашких и
самоубилачких напада драстично повећао. У међувремену, неуспешно формирање
коалиционе владе после избора у марту, повећава бриге у погледу способности Ирака
да заустави насиље.

  

(VOA)
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