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The Independent (Londen), 23 april 2003

Een bitter conflict ontvouwt zich in
Noord-Irak tussen twee  minderheids-
groepen, waarbij de Amerikanen ervan
beschuldigd worden de moorden en et-
nische zuiveringen door de vingers te
zien. Kirkuk is het centrale punt van de
strijd. Koerdische peshmerga-strijders,
Turkmeense militieleden, gewapende
Arabische strijders en  Amerikaanse
strijdkrachten vormen hier samen een
explosieve mix. De Koerden worden
ervan beschuldigd dat zij een geweld-
dadige intimidatiecampagne voeren te-
gen de Turkmeense bevolking, die vol-
gens eigen zeggen krap tweederde van
de bevolking van Kirkuk uitmaakt.
Turkmeense organisaties willen Britse
en Europese troepen nu vragen hen te
beschermen, omdat de Amerikanen
zwijgend toestemmen in wat er gebeurt.

In tien dagen tijd zouden elf mensen
zijn gedood en meer dan vijftig gewond
geraakt. Tientallen families, vooral
Turkmenen, maar ook sommige Arabie-
ren, beweren uit hun huizen te zijn ver-
dreven. De Koerdische partijen PUK en
KDP zeggen dat hun strijders in Kirkuk
zijn om de Amerikanen te helpen de

veiligheid te bewaren. "Maar hun wer-
kelijke doel is om ons te treiteren en
aan te vallen. Ze willen ons vermoorden
en uit onze huizen verdrijven", meent
Mohammed Kemal Yalcili van het
Turkmeense Front. Mohammed Kamal
Salah van de KDP geeft toe dat er
sprake is van moord op de Turkmenen.
"Maar dat is een probleem tussen hen
en de PUK. Maar laat één ding duidelijk
zijn: de Koerden zijn hier de meerder-
heid, niet de Turkmenen."

8LWJDYH��3ODWIRUP�WHJHQ�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶��2EUHFKWVWUDDW�����������(&�8WUHFKW

�����������������R��#NHUNHQYUHGH�QO������KWWS���YUHGHVVLWH�QO�QLHXZHRRUORJ�



$QGHU�1LHXZV
RYHU�GH�µ1LHXZH�2RUORJ¶

EODG��

��
april

����

,UDNH]HQ�ULFKWHQ�EXUJHUZDFKW�RS�WHJHQ
$PHULNDQHQ
The Guardian (Londen), 25 april 2003

“Nee tegen Amerika, nee tegen Israël.
Ja voor eenheid, ja voor Islam,”
schreeuwen demonstranten. In het zui-
den van Irak groeien de spanningen. In
de plaats Kut heeft een anti-Amerikaan-
se gepensioneerde schoolmeester en
stamhoofd het gouverneurschap over-
genomen. Hij verschanst zich in het
stadhuis, dat door een burgerwacht van
Irakezen wordt bewaakt om de Ameri-
kanen buiten te houden. “De Amerika-
nen willen hun eigen bestuur benoe-
men en luisteren niet naar de mening
van de mensen in de straat,” zegt hij.
“De mensen die ze tot nog toe be-
noemd hebben, waren lid van de
Ba’athpartij en het vorige regime. De
mensen wantrouwen hen.”

Volgens de Amerikanen heeft de gou-
verneur zichzelf benoemd en verte-
genwoordigt hij een minderheid van de
burgers. Een woordvoerder stelt dat het
in Irak vrijwel onmogelijk is mensen te
vinden die geen lid waren van Sad-
dams Ba’athpartij, maar dat de Ameri-
kanen zorgvuldig te werk gaan. Intus-
sen ontstaan Palestijnse toestanden:
het politiebureau is platgebrand, het

Amerikaanse hoofdkwartier is ’s nachts
beschoten, soldaten die een barricade
wilden opruimen zijn bekogeld met ste-
nen. Bij dat incident raakten twee mari-
niers gewond. Een Iraakse demonstrant
werd gedood. De mariniers worden nu
voorzien van schilden, wapenstokken,
traangas en bedwelmingsgranaten. De
Amerikanen ontdekken dat het moeilij-
ker is een volk te besturen dan het te
verslaan.
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Groeiend bewijs Amerikaans-Brits bedrog
The Independent (Londen), 20 april 2003

Amerikaanse en Britse strijdkrachten
krabben zich achter de oren. Nog
steeds zijn er geen massavernieti-
gingswapens gevonden in Irak. Het lijkt
erop dat voormalig VN-wapeninspec-
teur Scott Ritter, en anderen, gelijk krij-
gen als zij met toenemend zelfvertrou-
wen beweren dat er sinds vorig jaar
september een stroom valse informatie
van Washington en Londen is uitge-
gaan - valse informatie die aanleiding
vormde voor een grootschalige oorlog.

De Amerikaanse vice-president Cheney
zei vorig jaar zomer in een toespraak
dat het Iraakse regime bezig was om
zijn capaciteit te vergroten op het ge-
bied van massavernietigingswapens.
Cheney beriep zich daarbij op informa-
tie van Iraakse overlopers. Maar in
werkelijkheid - aldus Scott Ritter - zei-
den deze overlopers juist dat de wa-
pens vernietigd waren, iets dat beves-
tigd werd door documenten die de VN
op hun aanwijzingen vond. Dan is er
ook het document dat beweerde dat
Irak uranium voor gebruik in kernwa-
pens had gekocht in Niger. De timing
hiervan speelde een centrale rol in het
besluit van het Amerikaanse congres
om president Bush volledige volmacht

te geven voor een oorlog tegen Irak.
Maar de betrokken documenten zijn
door het Internationaal Atoomagent-
schap ontmaskerd als duidelijke verval-
singen.

Misschien dat de Amerikaanse inlich-
tingendiensten echt iets weten, of dat er
alsnog verborgen wapenvoorraden op-
duiken. Maar het patroon van bedrog
en niet-gestaafde beweringen is onmis-
kenbaar en brengt de Amerikaanse re-
gering steeds meer in verlegenheid.
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