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Οι αποκαλύψεις για µια ακόµη αµερικανική φρικαλεότητα 
στο Ιράκ ζωντανεύουν µνήµες από άλλες εποχές, σαν µια 
ταινία που η ανθρωπότητα έχει ξαναδεί: ένας ατέρµονος 
πόλεµος µιας ακατάληπτης λογικής, µια «νίκη» που όλο 
έρχεται και ποτέ δεν φτάνει και µια οµάδα στρατιωτών 
στοιχειωµένων από έναν αόρατο εχθρό που εκδικείται 
σκοτώνοντας άµαχους. 
 
Η Χαντίθα, πόλη στις ακτές του Ευφράτη, βαθιά στο 
σουνιτικό τρίγωνο, είναι η Μάι Λάι του Ιράκ. Είναι εκεί 
όπου πεζοναύτες σε κατάσταση αµόκ, επειδή βόµβα 
σκότωσε συνάδελφό τους, επέδραµαν σε σπίτια και 
σκότωσαν εν ψυχρώ είκοσι τέσσερις άµαχους πολίτες, 
όπως πριν από 38 χρόνια, όταν πεζοναύτες, πάλι σε 
κατάσταση αµόκ από τον θάνατο συναδέλφων τους, από Βιετκόνγκ εισέβαλαν στο χωριό 
Μάι Λάι και σφαγίασαν εν ψυχρώ 504 χωρικούς, όλοι τους ηλικιωµένοι, γυναίκες και παιδιά. 
 
Οι αναλογίες είναι πολλές και σηµαδιακές: Οι στρατιωτικές αρχές προσπάθησαν να 
συγκαλύψουν τη σφαγή έως ότου το «Τάιµ» τη δηµοσιοποίησε µαζί µε φωτογραφίες που 
απαθανάτισε στρατιώτης (σουβενίρ από τα ηρωικά επιτεύγµατα στο πεδίο των µαχών!), 
όµως η αλήθεια για το Μάι Λάι αποσιωπήθηκε µέχρι που το 1969 ένας νεαρός 
δηµοσιογράφος δηµοσίευσε τη συγκλονιστική αφήγηση της επίθεσης. Ηταν ο Σέιµουρ Χερς. 
Ο ίδιος, δηλαδή, δηµοσιογράφος που τον Απρίλιο του 2004 πρώτος αποκάλυψε τις 
φρικαλεότητες στις φυλακές Αµπου Γκράιµπ, που υπήρξαν το µεγαλύτερο πλήγµα στο 
κύρος του αµερικανικού πολέµου κατά του Ιράκ! 
 
Διαρκής φρίκη 

Η Μάι Λάι δεν ήταν η µόνη φρικαλεότητα που έγινε από 
τους Αµερικανούς στον πόλεµο του Βιετνάµ, ούτε η 
Χαντίθα είναι ένα «µεµονωµένο κρούσµα» στον πόλεµο 
του Ιράκ, όπως προσπάθησε να πείσει η ηγεσία του 
στρατού των ΗΠΑ.  
 
* Στην πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Αµνηστίας 
καταγγέλλεται ότι οι αµερικανικές δυνάµεις στο Ιράκ 
µπορεί να ενέχονται σε εγκλήµατα πολέµου, 
αναφέροντας περιπτώσεις εκτέλεσης παιδιών.  

 
* Τον περασµένο Ιούλιο, ο πρέσβης του Ιράκ στα Ηνωµένα Εθνη, Σαµίρ Σουµαϊντάι, 
κατήγγειλε ότι αµερικανοί πεζοναύτες σκότωσαν εν ψυχρώ τον 21 ετών ξάδελφό του στη 
διάρκεια µιας ακόµη έρευνας σε σπίτι στη Χαντίθα.  
 
* Ο γάλλος δηµοσιογράφος Ολιβιέ Ζοµπάρ, από τους λίγους που ακολούθησε τις 
αµερικανικές δυνάµεις στη διάρκεια της πολιορκίας της Φαλούτζα, κατήγγειλε σε 
συνέντευξή του στο «Εψιλον» ότι οι στρατιώτες είχαν εντολή να ρίχνουν τρεις σφαίρες σε 
όποιον πολίτη έβρισκαν µέσα στα σπίτια που είχαν διατάξει να εκκενωθούν, ενώ ο Ράφα 
Χαγιάντ αλ-Ισάουι, διευθυντής του κεντρικού νοσοκοµείου της πόλης, κατήγγειλε ότι «οι 
νεκροί είναι κυρίως ηλικιωµένοι, γυναίκες και παιδιά».  
 
* Τον Μάρτιο, ο εκδοτικός όµιλος Νάιτ Ρίντερ αποκάλυψε ότι υψηλόβαθµοι ιρανικοί 
αστυνοµικοί κατήγγειλαν πως αµερικανοί στρατιώτες εκτέλεσαν µε µια σφαίρα στο κεφάλι 
11 Ιρακινούς, περιλαµβανοµένων τεσσάρων παιδιών -το ένα µόλις έξι µηνών- σε επιδροµή 
σε πόλη Ισάκι στη Βαγδάτη. Αδιάψευστος µάρτυρας το βίντεο του BBC που µεταδόθηκε την 
περασµένη εβδοµάδα. 
 
Συνεντεύξεις και βιβλία 
 
* Ανάλογα περιστατικά παρατέθηκαν από στρατιώτες σε συνεντεύξεις τους στον Πολ 

 
Οι 24 άµαχοι πλήρωσαν µε τη ζωή 
τους το αµόκ που προκάλεσε στους 
πεζοναύτες η βόµβα που σκότωσε 
έναν συναδέλφό τους. 

 



Ρόκγουελ και περιλαµβάνονται στο βιβλίο του «Δέκα καλοί λόγοι για να µην καταταγείς στο 
στρατό» κι άλλα έχουν καταγγελθεί από δηµοσιογράφους σαν τον Νταχρ Τζαµάιλ ή τον 
Ρόµπερτ Φισκ. 
 
Κάθε µέρα που περνάει, ο πόλεµος στο Ιράκ θυµίζει περισσότερο εκείνον του Βιετνάµ. Η 
σφαγή στο Μάι Λάι έστρεψε αποφασιστικά και συντριπτικά την κοινή γνώµη κατά του 
πολέµου στο Βιετνάµ και σηµατοδότησε την ηθική ήττα των Αµερικανών και την απαρχή 
ενός µαζικού αντιπολεµικού κινήµατος που σήµανε την αντίστροφη µέτρηση για την 
ταπεινωτική αποχώρησή τους.  
 
Σήµερα, που έξι στους δέκα Αµερικανούς πιστεύουν ότι η εισβολή στο Ιράκ το 2003 ήταν 
λάθος και αναρωτιούνται πώς γίνεται να υπόσχεσαι σε ένα λαό (µε τη βία των όπλων) 
δηµοκρατία και ελευθερία και να του προσφέρεις εγκλήµατα πολέµου, η Χαντίθα αποτελεί 
σηµείο καµπής, που ίσως κρίνει το ίδιο το µέλλον του πολέµου. 
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