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Um sapatinho para Mr. Bush
 
Muntadhar al-Zaidi, o jornalista iraquiano que no dia 14 de Dezembro atirou os sapatos 
ao ainda presidente dos EUA George W. Bush, continua preso e, segundo um advogado 
iraquiano citado pelo canal de TV France 24, poderia ser condenado a pelo menos dois 
anos de prisão pelo seu acto. Segundo relato do seu irmão Durgham à BBC, Muntadhar 
al-Zaidi teria sido torturado e em consequência disso teria uma mão e várias costelas 
partidas, um derrame interno e um olho ferido.
A Al-Baghdadia TV, para a qual trabalha al-Zaidi, lançou, segundo a BBC, um 
comunicado em que diz: «A televisão Al-Baghdadia exige às autoridades do Iraque que 
libertem imediatamente o seu colaborador Muntadhar al-Zaidi, de acordo com a 
democracia e liberdade de expressão que as autoridades norte-americanas prometeram 
ao povo iraquiano (…). Quaisquer medidas contra Muntadhar serão consideradas como 
actos de um regime ditatorial.»
Nós, cidadãos portugueses, vimos nestas vésperas de Natal depositar os nossos sapatos 
junto à embaixada dos EUA em Lisboa, apelando a que os Estados Unidos da América 
dêem imediatamente ordens aos seus capatazes iraquianos, o «governo» de Nouri al-
Maliki, para que libertem al-Zaidi, símbolo da coragem dos iraquianos que se rebelam 
contra a ocupação criminosa do seu país pelas forças para lá enviadas pelo mesmo 
George W. Bush.
Se um homem que atirou (e falhou) dois sapatos ao senhor Bush devesse ser condenado, 
a quantos anos de prisão deveria ser condenado o senhor Bush, que ordenou a invasão e 
ocupação do país de al-Zaidi, causando milhares de mortos?

Fazemos votos para que o Novo Ano inspire o povo norte-americano a romper com o 
passado tenebroso que representou a Administração Bush e que as tropas norte-
americanas saiam do Iraque para casa, não para serem transferidas para o Afeganistão.
 
Neste dia 23 de Dezembro, às 18 horas, leva um sapato e deixa-o na embaixada 
norte-americana (Avenida das Forças Armadas, 1600 Lisboa) com a tua mensagem 
de Natal para os EUA exigindo a libertação imediata de al-Zaidi e o fim da guerra 
contra o Iraque.
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