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INEDIT

Comorile din lãzile lui Saddam

itul potrivit cãruia
dictatorul Saddam
Hussein – condamnat
la moarte ºi executat prin

M

din metale preþioase, ceea
ce a dus imediat cu gândul
la comorile dispãrute din
Muzeul Naþional Irakian din

2000, când au fost
redeschise chiar de ziua de
naºtere a dictatorului. Trei
ani mai târziu, când ameri -

bine organizaþi. Obiecte de
mare valoare – amintind de
roadele civilizaþiei sume riene, de apariþia scrierii, de
existenþa savanþilor nãscuþi
pe aceste meleaguri, de suc cesiunea culturilor akkadi anã, babilonianã ºi asirianãau fost sustrase rând pe rând
ºi numai o micã parte a fost
recuperatã. Între cele dis pãrute fãrã urmã se aflã
inclusiv statui din aur datând
din mileniul III înaintea erei
noastre! O parte dintre bene ficiarii furturilor ar fi fost
bogãtaºi din SUA ºi Europa,
colecþionari împãtimiþi de
artefacte, ceea ce presupune
cã ar fi existat militari ai coa liþiei internaþionale implicaþi
în contrabanda cu obiecte de
patrimoniu din Orientul
Mijlociu. Cubanezul Enrique
Gonzalez-M
Manet scria anul
trecut, într-uun editorial intitu lat “El trágico destino del
Museo de Bagdad” (Destinul

spânzurare în decembrie
2003 - ar fi ascuns bani ºi
numeroase comori pe terito riul Irakului, pentru a le
putea sustrage în cazul unei
eventuale fugi, s-aa dovedit
adevãrat. Puºcaºii marini
americani au descoperit, în
aprilie 2003, într-uun ungher
d i n t r -uu n p a l a t a l l i d e r u l u i
irakian din Bagdad, cantitãþi
importante de lingouri de
aur, bijuterii scumpe, bani
cash ºi codurile unor conturi
în valoare totalã de circa 1,5
miliarde de dolari, potrivit
MigNews. Opoziþia irakianã
estima cã în tot Irakul ar
exista mai multe ascunzãtori
unde Saddam ºi-aa fi adãpos tit bogãþiile, iar dacã acestea
ar fi descoperite s-aar aduna
cel puþin 10 miliarde de
dolari. Între timp, au mai fost
scoase la luminã, din mai
multe lãzi dosite de oamenii
lui Saddam, antichitãþi de
mare valoare – coliere,
coifuri, brãþãri, sceptre º.a.-

Bagdad. În 1991, în timpul
rãzboiului din Golf, clãdirea
a fost închisã, fiindcã
regimul Saddam a susþinut
c ã a m e r i c a n i i a r p u t e a -o
o
bombarda. Dar porþile i-aau
rãmas sigilate timp de nouã
ani, pânã la 28 aprilie

canii au lansat atacul asupra
Irakului, Saddam a cerut
armatei sã riposteze la
asaltul inamicilor tocmai din
Muzeul Naþional, ceea ce a
provocat clãdirii pagube
importante. Ulterior, instituþia
a cãzut în mâinile unor hoþi

tragic al Muzeului din
Bagdad), publicat de portalul
de culturã cubarte, cã, în tre cut, instituþia gãzduia comori
ale lumii antice, precum o
colecþie de 20.000 de table
de argilã inscripþionate, veri tabile cronici.”Odatã cu
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