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Dit indringende rapport werd voor het eerst gepubliceerd op 15 november 2015 en behoorde tot de populairste
artikelen van Global Research. Als gevolg van mediacensuur wordt het niet meer weergegeven door de

zoekmachines  .
.
GR Noot van de redactie  .

Laten we dit in historisch perspectief plaatsen: bij de herdenking van de oorlog om alle oorlogen te beëindigen, wordt erkend dat er in de loop van
de Eerste Wereldoorlog (1914-18) 15 miljoen mensen zijn omgekomen.

Het verlies aan mensenlevens in de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) was veel groter dan in de Eerste Wereldoorlog: 60 miljoen levens, zowel
militairen als burgers, gingen verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Vier keer zoveel doden tijdens de Eerste Wereldoorlog).

De grootste slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog waren China en de Sovjet-Unie, 26 miljoen in de Sovjet-Unie, China schat zijn verliezen
op ongeveer 20 miljoen doden. 

Ironisch genoeg zijn deze twee landen (bondgenoten van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog) die tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot
deel van hun bevolking verloren, nu onder de regering van Biden-Harris gecategoriseerd als "vijanden van Amerika", die de westerse wereld
bedreigen.

NAVO-VS-troepen staan   voor de deur van Rusland. Een zogenaamde "preventieve oorlog" tegen  China en Rusland wordt  momenteel
overwogen. 

Duitsland en Oostenrijk verloren ongeveer  8 miljoen mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Japan verloor meer dan 2,5 miljoen mensen. De
VS en Groot-Brittannië verloren respectievelijk meer dan 400.000 levens. 

Dit zorgvuldig onderzochte artikel van James A. Lucas   documenteert de meer dan 20 miljoen verloren levens als gevolg van door de VS
geleide oorlogen , militaire staatsgrepen en inlichtingenoperaties die werden uitgevoerd in de nasleep van wat eufemistisch het " naoorlogse
tijdperk" (1945-) wordt genoemd.

Het omvangrijke verlies aan mensenlevens in Libanon, Syrië, Jemen en Libië is niet meegenomen in deze studie.

Voortdurende door de VS geleide oorlogvoering (1945-): er was geen "naoorlogs tijdperk " .

Michel Chossudovsky , Global Research, Martin Luther King Day, 17 januari 2022

***

Na de catastrofale aanslagen van 11 september 2001 begon een enorm verdriet en een gevoel van wanhopige en begrijpelijke woede de
Amerikaanse psyche door te dringen. Een paar mensen probeerden destijds een evenwichtig perspectief te promoten door erop te wijzen dat de
Verenigde Staten ook verantwoordelijk waren geweest voor het veroorzaken van dezelfde gevoelens bij mensen in andere landen, maar ze
veroorzaakten nauwelijks een rimpeling. Hoewel Amerikanen in abstracto de wijsheid begrijpen van mensen over de hele wereld die zich inleven
in het lijden van elkaar, kreeg zo'n herinnering aan de fouten die door onze natie zijn begaan weinig gehoor en werd al snel overschaduwd door
een versnelde 'oorlog tegen het terrorisme'.

Maar we moeten onze inspanningen voortzetten om begrip en mededogen in de wereld te ontwikkelen. Hopelijk zal dit artikel daarbij helpen door
de vraag te beantwoorden: "Hoeveel 11 september hebben de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog in andere landen veroorzaakt?"
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Dit thema wordt uitgewerkt in dit rapport, dat een geschat aantal van dergelijke sterfgevallen in 37 landen bevat, evenals een korte uitleg waarom
de VS als schuldig wordt beschouwd.

De oorzaken van oorlogen zijn complex. In sommige gevallen waren andere landen dan de VS verantwoordelijk voor meer doden, maar als de
betrokkenheid van ons land een noodzakelijke oorzaak van een oorlog of conflict bleek te zijn, werd het verantwoordelijk geacht voor de doden
daarin. Met andere woorden, ze zouden waarschijnlijk niet hebben plaatsgevonden als de VS niet de harde hand van hun macht hadden gebruikt.
De militaire en economische macht van de Verenigde Staten was cruciaal.

Deze studie onthult dat Amerikaanse strijdkrachten direct verantwoordelijk waren voor ongeveer 10 tot 15 miljoen doden tijdens de Koreaanse en
Vietnamoorlogen en de twee oorlogen in Irak. De Koreaanse oorlog omvat ook Chinese doden, terwijl de oorlog in Vietnam ook dodelijke
slachtoffers in Cambodja en Laos omvat.

Het Amerikaanse publiek is waarschijnlijk niet op de hoogte van deze cijfers en weet nog minder van de proxy-oorlogen waarvoor ook de
Verenigde Staten verantwoordelijk zijn. In de laatstgenoemde oorlogen vielen tussen de negen en 14 miljoen doden in Afghanistan, Angola, de
Democratische Republiek Congo, Oost-Timor, Guatemala, Indonesië, Pakistan en Soedan.

Maar de slachtoffers komen niet alleen uit grote landen of een deel van de wereld. De overige doden vielen in kleinere gevallen, die meer dan de
helft van het totale aantal landen uitmaken. Vrijwel alle delen van de wereld zijn het doelwit geweest van Amerikaanse interventie.

De algemene conclusie is dat de Verenigde Staten sinds de Tweede Wereldoorlog hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de dood van
tussen de 20 en 30 miljoen mensen in oorlogen en conflicten verspreid over de wereld.

Voor de families en vrienden van deze slachtoffers maakt het weinig uit of de oorzaken waren Amerikaanse militaire actie, gevolmachtigde
strijdkrachten, de levering van Amerikaanse militaire voorraden of adviseurs, of andere manieren, zoals economische druk die door onze natie
werd uitgeoefend. Ze moesten beslissingen nemen over andere dingen, zoals het vinden van verloren dierbaren, of ze vluchtelingen wilden
worden en hoe ze moesten overleven.

En de pijn en woede wordt nog verder verspreid. Sommige autoriteiten schatten dat er maar liefst 10 gewonden zijn voor elke persoon die sterft in
oorlogen. Hun zichtbare, aanhoudende lijden is een voortdurende herinnering aan hun landgenoten.

Het is essentieel dat Amerikanen meer over dit onderwerp te weten komen, zodat ze de pijn die anderen voelen, kunnen gaan begrijpen. Iemand
merkte eens op dat de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog 'ervoor kozen om het niet te weten'. We kunnen niet toestaan   dat de
geschiedenis dit over ons land zegt. De vraag die hierboven werd gesteld was: "Hoeveel 11 september hebben de Verenigde Staten sinds de
Tweede Wereldoorlog in andere landen veroorzaakt?" Het antwoord is: mogelijk 10.000.

Opmerkingen over het verzamelen van deze cijfers

Over het algemeen wordt het veel kleinere aantal Amerikanen dat is omgekomen niet in deze studie meegenomen, niet omdat ze niet belangrijk
zijn, maar omdat dit rapport zich richt op de impact van Amerikaanse acties op hun tegenstanders.

Een nauwkeurige telling van het aantal doden is niet eenvoudig te realiseren, en deze verzameling van gegevens werd ondernomen met volledige
realisatie van dit feit. Deze schattingen zullen waarschijnlijk later door de lezer en de auteur naar boven of naar beneden worden herzien. Maar
ongetwijfeld zal het totaal in de miljoenen blijven.

De moeilijkheid om betrouwbare informatie te verzamelen blijkt in dit verband uit twee schattingen. Jarenlang hoorde ik op de radio verklaringen
dat er onder het bewind van de Rode Khmer drie miljoen Cambodjanen waren omgekomen. De afgelopen jaren was het cijfer dat ik hoorde echter
een miljoen. Een ander voorbeeld is dat het aantal personen dat naar schatting in Irak is omgekomen als gevolg van sancties na de eerste
Amerikaanse oorlog in Irak meer dan 1 miljoen bedroeg, maar in recentere jaren, op basis van een meer recent onderzoek, een lagere schatting
van ongeveer een half miljoen is tevoorschijn gekomen.

Vaak wordt informatie over oorlogen pas veel later onthuld wanneer iemand besluit zich uit te spreken, wanneer meer geheime informatie wordt
onthuld vanwege aanhoudende inspanningen van enkelen, of nadat speciale congrescommissies rapporten hebben uitgebracht

Zowel zegevierende als verslagen naties kunnen hun eigen redenen hebben om het aantal doden te laag te rapporteren. Verder was het in
recente oorlogen waarbij de Verenigde Staten betrokken waren niet ongebruikelijk om uitspraken te horen als "we doen geen lichamentellingen"
en verwijzingen naar "nevenschade" als een eufemisme voor doden en gewonden. Het leven is voor sommigen goedkoop, vooral voor degenen
die mensen op het slagveld manipuleren alsof het een schaakbord is.

Zeggen dat het moeilijk is om exacte cijfers te krijgen, wil niet zeggen dat we het niet moeten proberen. Er waren inspanningen nodig om te
komen tot de cijfers van zes miljoen Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedood, maar de kennis van dat aantal is nu wijdverbreid en
het heeft de vastberadenheid aangewakkerd om toekomstige holocausts te voorkomen. Die strijd duurt voort.

U kunt contact opnemen met de auteur via  jlucas511@woh.rr.com

37 SLACHTOFFER NATIES

Afghanistan

De VS zijn verantwoordelijk voor tussen de 1 en 1,8 miljoen doden tijdens de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan, door de Sovjet-Unie te
verleiden dat land binnen te vallen. (1,2,3,4)

De Sovjet-Unie had vriendschappelijke betrekkingen met haar buurland, Afghanistan, dat een seculiere regering had. De Sovjets vreesden dat als
die regering fundamentalistisch werd, deze verandering zou overslaan naar de Sovjet-Unie.

mailto:jlucas511@woh.rr.com
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In 1998, in een interview met de Parijse publicatie Le Novel Observateur, gaf Zbigniew Brzezinski, adviseur van president Carter, toe dat hij
verantwoordelijk was voor het aanzetten tot hulp aan de moedjahedien in Afghanistan, waardoor de Sovjets binnenvielen. In zijn eigen woorden:

Volgens de officiële versie van de geschiedenis begon de CIA-hulp aan de moedjahedien in 1980, dat wil zeggen nadat het
Sovjetleger op 24 december 1979 Afghanistan was binnengevallen. Maar de werkelijkheid, die tot nu toe in het geheim werd
bewaakt, is totaal anders. Het was inderdaad 3 juli 1979 dat president Carter de eerste richtlijn ondertekende voor geheime hulp aan
de tegenstanders van het pro-Sovjet-regime in Kabul. En diezelfde dag schreef ik een briefje aan de president waarin ik hem
uitlegde dat deze hulp naar mijn mening zou leiden tot een militaire interventie van de Sovjet-Unie. (5,1,6)

Brzezinski rechtvaardigde het leggen van deze val, aangezien hij zei dat het de Sovjet-Unie haar Vietnam gaf en het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie veroorzaakte. "Wat spijt?" hij zei. “Die geheime operatie was een uitstekend idee. Het had tot gevolg dat de Russen in de Afghaanse val
werden gelokt en je wilt dat ik er spijt van krijg?” (7)

De CIA besteedde 5 tot 6 miljard dollar aan haar operatie in Afghanistan om de Sovjet-Unie te laten bloeden. (1,2,3) Toen die 10-jarige oorlog
eindigde, waren meer dan een miljoen mensen dood en had Afghaanse heroïne 60% van de Amerikaanse markt veroverd. (4)

De VS zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor ongeveer 12.000 doden in Afghanistan, waarvan vele het gevolg waren van bombardementen als
vergelding voor de aanvallen op Amerikaanse eigendommen op 11 september 2001. Vervolgens vielen Amerikaanse troepen dat land binnen. (4)

Angola

Een inheemse gewapende strijd tegen de Portugese overheersing in Angola begon in 1961. In 1977 werd een Angolese regering erkend door de
VN, hoewel de VS een van de weinige landen was die zich tegen deze actie verzette. In 1986 keurde Uncle Sam materiële hulp goed aan UNITA,
een groep die probeerde de regering omver te werpen. Zelfs vandaag de dag duurt deze strijd, waarbij soms veel landen betrokken waren, voort.

Amerikaanse interventie was voor het Amerikaanse publiek gerechtvaardigd als reactie op de interventie van 50.000 Cubaanse troepen in Angola.
Maar volgens Piero Gleijeses, hoogleraar geschiedenis aan de Johns Hopkins University, was het omgekeerde waar. De Cubaanse interventie
was het resultaat van een door de CIA gefinancierde geheime invasie via buurland Zaïre en een rit naar de Angolese hoofdstad door de
Amerikaanse bondgenoot Zuid-Afrika1,2,3). (Drie schattingen van sterfgevallen variëren van 300.000 tot 750.000 (4,5,6)

Argentinië: Zie Zuid-Amerika: Operatie Condor

Bangladesh: Zie Pakistan

Bolivia

Hugo Banzer was de leider van een repressief regime in Bolivia in de jaren zeventig. De VS waren verontrust toen een vorige leider de tinmijnen
nationaliseerde en land verdeelde onder Indiase boeren. Later werd die actie ten gunste van de armen teruggedraaid.

Banzer, die was opgeleid aan de door de VS bediende School of the Americas in Panama en later in Fort Hood, Texas, kwam regelmatig terug uit
ballingschap om te overleggen met majoor Robert Lundin van de Amerikaanse luchtmacht. In 1971 pleegde hij een succesvolle staatsgreep met
behulp van het radiosysteem van de Amerikaanse luchtmacht. In de eerste jaren van zijn dictatuur kreeg hij twee keer zoveel militaire hulp van de
VS als in de afgelopen twaalf jaar samen.

Een paar jaar later veroordeelde de katholieke kerk een bloedbad in het leger van stakende tinarbeiders in 1975. Banzer, bijgestaan   door
informatie van de CIA, was in staat om linkse priesters en nonnen op te sporen en te lokaliseren. Zijn strategie tegen de geestelijkheid, bekend als
het Banzer-plan, werd in 1977 door negen andere Latijns-Amerikaanse dictaturen aangenomen. (2) Hij wordt ervan beschuldigd verantwoordelijk
te zijn voor 400 doden tijdens zijn ambtstermijn. (1)

Zie ook: Zie Zuid-Amerika: Operatie Condor

Brazilië: Zie Zuid-Amerika: Operatie Condor

Cambodja

Amerikaanse bombardementen op Cambodja waren al enkele jaren in het geheim aan de gang onder de regeringen van Johnson en Nixon, maar
toen president Nixon openlijk begon te bombarderen ter voorbereiding van een landaanval op Cambodja, veroorzaakte dit grote protesten in de
VS tegen de oorlog in Vietnam.

Er is tegenwoordig weinig besef van de omvang van deze bomaanslagen en het menselijk lijden dat ermee gepaard gaat.

Er is enorme schade aangericht aan de dorpen en steden van Cambodja, met vluchtelingen en binnenlandse ontheemding als gevolg. Deze
onstabiele situatie stelde de Rode Khmer, een kleine politieke partij onder leiding van Pol Pot, in staat de macht over te nemen. In de loop der
jaren hebben we herhaaldelijk gehoord over de rol van de Rode Khmer bij de dood van miljoenen in Cambodja zonder enige erkenning dat deze
massamoord mogelijk werd gemaakt door de Amerikaanse bombardementen op die natie die het destabiliseerde door dood, verwondingen,
honger en ontwrichting van zijn mensen.

De VS dragen dus niet alleen de verantwoordelijkheid voor de doden door de bombardementen, maar ook voor de doden als gevolg van de
activiteiten van de Rode Khmer – in totaal ongeveer 2,5 miljoen mensen. Zelfs toen Vietnam later Cambodja binnenviel in 1979, steunde de CIA
nog steeds de Rode Khmer. (1,2,3)

Zie ook Vietnam

Tsjaad

Naar schatting 40.000 mensen in Tsjaad werden gedood en maar liefst 200.000 mensen gemarteld door een regering onder leiding van Hissen
Habre, die in juni 1982 aan de macht kwam met de hulp van geld en wapens van de CIA. Hij bleef acht jaar aan de macht. (1,2)
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Human Rights Watch beweerde dat Habre verantwoordelijk was voor duizenden moorden. In 2001, toen hij in Senegal woonde, werd hij bijna
berecht voor misdaden die hij in Tsjaad had gepleegd. Een rechtbank aldaar blokkeerde deze procedure echter. Toen besloten
mensenrechtenmensen de zaak in België voort te zetten, omdat daar enkele van Habre's martelslachtoffers woonden. De VS vertelden België in
juni 2003 dat het het risico liep zijn status als gastheer van het NAVO-hoofdkwartier te verliezen als het een dergelijke juridische procedure zou
toestaan. Het resultaat was dus dat de wet die slachtoffers toestond om in België aangifte te doen van in het buitenland gepleegde wreedheden,
werd ingetrokken. Twee maanden later werd er echter een nieuwe wet aangenomen die een speciale bepaling opleverde voor de voortzetting van
de zaak tegen Habre.

Chili

De CIA greep in bij de verkiezingen van 1958 en 1964 in Chili. In 1970 werd een socialistische kandidaat, Salvador Allende, tot president
gekozen. De CIA wilde aanzetten tot een militaire staatsgreep om zijn inauguratie te voorkomen, maar de stafchef van het Chileense leger,
generaal Rene Schneider, verzette zich tegen deze actie. De CIA plande toen, samen met enkele mensen in het Chileense leger, om Schneider te
vermoorden. Dit complot mislukte en Allende trad aan. President Nixon was niet te weerhouden en hij beval de CIA om een   staatsgreepklimaat te
creëren: "Laat de economie schreeuwen", zei hij.

Wat volgde waren guerrillaoorlogvoering, brandstichting, bombardementen, sabotage en terreur. ITT en andere Amerikaanse bedrijven met
Chileense belangen sponsorden demonstraties en stakingen. Uiteindelijk stierf Allende op 11 september 1973, hetzij door zelfmoord of door
moord. Destijds zei Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, het volgende over Chili: "Ik zie niet in waarom we moeten
toekijken hoe een land communistisch wordt vanwege de onverantwoordelijkheid van zijn eigen volk." (1)

Tijdens 17 jaar terreur onder Allende's opvolger, generaal Augusto Pinochet, werden naar schatting 3.000 Chilenen gedood en vele anderen
werden gemarteld of 'verdwenen'. (2,3,4,5)

Zie ook Zuid-Amerika: Operatie Condor

China Naar schatting 900.000 Chinezen stierven tijdens de Koreaanse Oorlog.

Zie voor meer informatie: Korea.

Colombia

Volgens een schatting zijn er tussen de jaren zestig en de afgelopen jaren 67.000 doden gevallen dankzij de steun van de VS aan het
Colombiaanse staatsterrorisme. (1)

Volgens een rapport van Amnesty International uit 1994 zijn in Colombia sinds 1986 meer dan 20.000 mensen om politieke redenen vermoord,
voornamelijk door het leger en zijn paramilitaire bondgenoten. Amnesty beweerde dat "door de VS geleverde militaire uitrusting, zogenaamd
geleverd voor gebruik tegen drugssmokkelaars, door het Colombiaanse leger werd gebruikt om misbruik te plegen in naam van "tegenopstand".
(2) In 2002 werd nog een schatting gemaakt dat er elk jaar 3.500 mensen omkomen in een door de VS gefinancierde burgeroorlog in Colombia.
(3)

In 1996 bracht Human Rights Watch een rapport uit "Moordkorpsen in Colombia", waaruit bleek dat CIA-agenten in 1991 naar Colombia gingen
om het leger te helpen undercoveragenten op te leiden in anti-subversieve activiteiten. (4,5)

De afgelopen jaren heeft de Amerikaanse regering bijstand verleend in het kader van Plan Colombia. De Colombiaanse regering is belast met het
gebruik van de meeste fondsen voor de vernietiging van gewassen en ondersteuning van de paramilitaire groep.

Cuba

Bij de invasie van Cuba door de Varkensbaai op 18 april 1961, die na 3 dagen eindigde, werden 114 van de binnenvallende troepen gedood,
werden 1.189 gevangen genomen en een paar ontsnapten naar wachtende Amerikaanse schepen. (1) De gevangengenomen ballingen werden
snel berecht, enkelen werden geëxecuteerd en de rest werd veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf wegens verraad. Deze ballingen werden
na 20 maanden vrijgelaten in ruil voor $ 53 miljoen aan voedsel en medicijnen.

Sommige mensen schatten dat het aantal gedode Cubaanse troepen varieert van 2.000 tot 4.000. Een andere schatting is dat 1.800 Cubaanse
troepen door napalm zijn gedood op een open snelweg. Dit lijkt een voorloper te zijn geweest van de Highway of Death in Irak in 1991, toen
Amerikaanse troepen genadeloos grote aantallen Irakezen op een snelweg vernietigden. (2)

Democratische Republiek Congo (voorheen Zaïre)

Het begin van massaal geweld werd in dit land in 1879 aangewakkerd door zijn kolonisator koning Leopold van België. De Congolese bevolking is
in een periode van 20 jaar met 10 miljoen mensen verminderd, wat sommigen de "Leopold's genocide" noemen. (1) De VS zijn in het recentere
verleden verantwoordelijk geweest voor ongeveer een derde van de vele doden in dat land. (2)

In 1960 werd Congo een onafhankelijke staat met Patrice Lumumba als eerste premier. Hij werd vermoord terwijl de CIA erbij betrokken was,
hoewel sommigen zeggen dat zijn moord eigenlijk de verantwoordelijkheid van België was. (3) Maar desalniettemin was de CIA van plan hem te
vermoorden. (4) Voor zijn moord stuurde de CIA een van zijn wetenschappers, Dr. Sidney Gottlieb, naar Congo met 'dodelijk biologisch materiaal'
dat bedoeld was voor gebruik bij de moord op Lumumba. Dit virus zou een dodelijke ziekte hebben kunnen veroorzaken die inheems is in het
Congo-gebied van Afrika en werd vervoerd in een diplomatieke buidel.

De afgelopen jaren is er vaak een burgeroorlog geweest in de Democratische Republiek Congo, vaak aangewakkerd door de VS en andere
landen, inclusief naburige landen. (5)

In april 1977 berichtte Newsday dat de CIA in het geheim pogingen steunde om honderden huursoldaten in de VS en Groot-Brittannië te
rekruteren om naast het leger van Zaïre te dienen. In datzelfde jaar verstrekten de VS 15 miljoen dollar aan militaire voorraden aan de Zaïrese



3/29/22, 7:56 PM De VS heeft sinds de Tweede Wereldoorlog meer dan 20 miljoen mensen gedood in 37 "slachtofferlanden" - Global ResearchGlo…

https://www.globalresearch.ca/us-has-killed-more-than-20-million-people-in-37-victim-nations-since-world-war-ii/5492051 5/16

president Mobutu om een   invasie door een rivaliserende groepering in Angola af te weren. (6)

In mei 1979 stuurden de VS enkele miljoenen dollars aan hulp aan Mobutu, die drie maanden eerder door het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken was veroordeeld wegens mensenrechtenschendingen. (7) Tijdens de Koude Oorlog sluisden de VS meer dan 300 miljoen
dollar aan wapens naar Zaïre (8,9). Hij kreeg $ 100 miljoen aan militaire training. (2) In 2001 werd aan een Amerikaanse congrescommissie
gemeld dat Amerikaanse bedrijven, waaronder een die banden had met de voormalige president George Bush Sr., Congo opstookten voor
geldelijk gewin. Er is een internationale strijd om hulpbronnen in dat land waarbij meer dan 125 bedrijven en individuen betrokken zijn. Een van
deze stoffen is coltan, dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van mobiele telefoons. (2)

Dominicaanse Republiek

In 1962 werd Juan Bosch president van de Dominicaanse Republiek. Hij pleitte voor programma's als landhervorming en openbare werken. Dit
voorspelde niet veel goeds voor zijn toekomstige relatie met de VS, en na slechts 7 maanden in functie werd hij afgezet door een CIA-
staatsgreep. In 1965, toen een groep hem opnieuw in zijn kantoor probeerde te installeren, zei president Johnson: "Deze Bosch is niet goed."
Assistent-staatssecretaris Thomas Mann antwoordde: "Hij is helemaal niet goed. Als we daar geen fatsoenlijke regering krijgen, meneer de
president, krijgen we nog een Bosch. Het wordt gewoon weer een zinkgat.” Twee dagen later begon een Amerikaanse invasie en trokken 22.000
soldaten en mariniers de Dominicaanse Republiek binnen en stierven ongeveer 3.000 Dominicanen tijdens de gevechten. Het dekmantel excuus
om dit te doen was dat dit werd gedaan om buitenlanders daar te beschermen. (1,2,3,4)

Oost Timor

In december 1975 viel Indonesië Oost-Timor binnen. Deze inval werd gelanceerd op de dag nadat de Amerikaanse president Gerald Ford en
minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger Indonesië hadden verlaten, waar ze president Soeharto toestemming hadden gegeven om
Amerikaanse wapens te gebruiken, die volgens de Amerikaanse wet niet voor agressie mochten worden gebruikt. Daniel Moynihan, Amerikaanse
ambassadeur bij de VN. zei dat de VS wilden dat "de dingen zouden verlopen zoals ze deden". (1,2) Het resultaat was naar schatting 200.000
doden op een bevolking van 700.000. (1,2)

Zestien jaar later, op 12 november 1991, werden tweehonderdzeventien Oost-Timorese demonstranten in Dili, velen van hen kinderen,
marcherend vanaf een herdenkingsdienst, neergeschoten door Indonesische Kopassus-stoottroepen onder leiding van de door de VS opgeleide
commandanten Prabowo Subianto ( schoonzoon van generaal Suharto) en Kiki Syahnakri. Er werden vrachtwagens gezien die lichamen in zee
dumpten. (5)

El Salvador

De burgeroorlog van 1981 tot 1992 in El Salvador werd gefinancierd met $ 6 miljard aan Amerikaanse hulp die werd gegeven om de regering te
steunen in haar pogingen om een   beweging te vernietigen die sociale rechtvaardigheid brengt voor de mensen in dat land van ongeveer 8 miljoen
mensen. (1) 
Gedurende die tijd demonstreerden Amerikaanse militaire adviseurs martelmethoden op tienergevangenen, volgens een interview met een
deserteur uit het Salvadoraanse leger, gepubliceerd in de New York Times. Dit voormalig lid van de Salvadoraanse Nationale Garde getuigde dat
hij lid was van een groep van twaalf die mensen aantrof waarvan hen werd verteld dat het guerrillastrijders waren en hen martelde. Een deel van
de training die hij kreeg, was marteling op een Amerikaanse locatie ergens in Panama. (2)

In het dorp El Mozote werden in 1981 ongeveer 900 dorpelingen afgeslacht. Tien van de twaalf El Salvadoraanse regeringssoldaten die aan deze
daad deelnamen, waren afgestudeerden van de School of the Americas die door de VS wordt geëxploiteerd (2) Ze waren slechts een klein deel
van ongeveer 75.000 mensen gedood tijdens die burgeroorlog. (1)

Volgens een rapport van de Waarheidscommissie van de Verenigde Naties uit 1993 werd meer dan 96 % van de mensenrechtenschendingen
tijdens de oorlog gepleegd door het Salvadoraanse leger of de paramilitaire doodseskaders die verbonden waren aan het Salvadoraanse leger.
(3)

Die commissie bracht afgestudeerden van de School of the Americas in verband met vele beruchte moorden. The New York Times en de
Washington Post volgden met vernietigende artikelen. In 1996 bracht de Oversight Board van het Witte Huis een rapport uit dat veel van de
aanklachten tegen die school ondersteund door Rev. Roy Bourgeois, hoofd van de School of the Americas Watch. Datzelfde jaar bracht het
Pentagon voorheen geheime rapporten uit waaruit bleek dat afgestudeerden waren getraind in moorden, afpersing en fysieke mishandeling voor
ondervragingen, valse opsluiting en andere controlemethoden. (4)

Grenada

De CIA begon Grenada te destabiliseren in 1979 nadat Maurice Bishop president werd, deels omdat hij weigerde mee te doen aan de quarantaine
van Cuba. De campagne tegen hem resulteerde in zijn omverwerping en de invasie door de VS van Grenada op 25 oktober 1983, waarbij
ongeveer 277 mensen omkwamen. (1,2) Er werd ten onrechte beweerd dat er in Grenada een luchthaven werd gebouwd die zou kunnen worden
gebruikt om de VS aan te vallen en er werd ook ten onrechte beweerd dat de levens van Amerikaanse medische studenten op dat eiland in
gevaar waren.

Guatemala

In 1951 werd Jacobo Arbenz tot president van Guatemala gekozen. Hij eigende zich een aantal ongebruikte grond toe die door de United Fruit
Company werd geëxploiteerd en compenseerde het bedrijf. (1,2) Dat bedrijf startte vervolgens een campagne om Arbenz af te schilderen als een
instrument van een internationale samenzwering en huurde ongeveer 300 huurlingen in die olievoorraden en treinen saboteerden. (3) In 1954
zette een door de CIA georkestreerde staatsgreep hem uit zijn ambt en verliet hij het land. Gedurende de volgende 40 jaar hebben verschillende
regimes duizenden mensen vermoord.

In 1999 meldde de Washington Post dat een Historische Ophelderingscommissie tot de conclusie was gekomen dat meer dan 200.000 mensen
waren omgekomen tijdens de burgeroorlog en dat er 42.000 individuele mensenrechtenschendingen waren geweest, waarvan 29.000 met
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dodelijke afloop, waarvan 92% door het leger. De commissie meldde verder dat de Amerikaanse regering en de CIA de Guatemalteekse regering
onder druk hadden gezet om de guerrillabeweging met meedogenloze middelen te onderdrukken. (4,5)

Volgens de Commissie heeft de militaire regering van Guatemala tussen 1981 en 1983 – gefinancierd en gesteund door de Amerikaanse regering
– in een genocidecampagne zo'n vierhonderd Maya-dorpen vernietigd. (4) 
Een van de documenten die aan de commissie ter beschikking werden gesteld, was een memo uit 1966 van een functionaris van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin werd beschreven hoe in het paleis een "veilig huis" werd opgezet voor gebruik door
Guatemalteekse veiligheidsagenten en hun Amerikaanse contacten. Dit was het hoofdkwartier van de Guatemalteekse "vuile oorlog" tegen linkse
opstandelingen en vermeende bondgenoten. (2)

Haïti

Van 1957 tot 1986 werd Haïti geregeerd door Papa Doc Duvalier en later door zijn zoon. Gedurende die tijd doodde hun particuliere terroristische
macht tussen de 30.000 en 100.000 mensen. (1) Miljoenen dollars aan CIA-subsidies stroomden in die tijd Haïti binnen, voornamelijk om
volksbewegingen te onderdrukken, (2) hoewel de meeste Amerikaanse militaire hulp aan het land, volgens William Blum, heimelijk via Israël werd
gekanaliseerd.

Naar verluidt waren regeringen na de tweede regering van Duvalier verantwoordelijk voor een nog groter aantal dodelijke slachtoffers, en de
invloed van de VS op Haïti, met name via de CIA, is voortgezet. De VS dwongen later een zwarte katholieke priester, Jean Bertrand Aristide, uit
het presidentiële kantoor, ook al werd hij begin jaren negentig met 67% van de stemmen gekozen. De rijke blanke klasse in Haïti verzette zich
tegen hem in deze overwegend zwarte natie, vanwege zijn sociale programma's die bedoeld waren om de armen te helpen en een einde te
maken aan corruptie. (3) Later keerde hij terug naar kantoor, maar dat duurde niet lang. Hij werd door de VS gedwongen zijn ambt te verlaten en
woont nu in Zuid-Afrika.

Honduras

In de jaren tachtig steunde de CIA Bataljon 316 in Honduras, dat honderden burgers ontvoerde, martelde en doodde. Marteluitrusting en
handleidingen werden geleverd door Argentijns CIA-personeel dat met Amerikaanse agenten werkte bij de opleiding van de Hondurezen.
Ongeveer 400 mensen kwamen om het leven. (1,2) Dit is weer een voorbeeld van marteling in de wereld, gesponsord door de VS (3)

Bataljon 316 gebruikte in de jaren tachtig schok- en verstikkingsapparatuur bij verhoren. Gevangenen werden vaak naakt gehouden en, wanneer
ze niet langer bruikbaar waren, gedood en begraven in ongemarkeerde graven. Vrijgegeven documenten en andere bronnen tonen aan dat de
CIA en de Amerikaanse ambassade op de hoogte waren van talrijke misdaden, waaronder moord en marteling, maar toch Bataljon 316 bleven
steunen en samenwerken met zijn leiders.” (4)

Honduras was begin jaren tachtig een pleisterplaats voor de Contra's die probeerden de socialistische Sandinistische regering in Nicaragua omver
te werpen. John D. Negroponte, momenteel plaatsvervangend staatssecretaris, was onze ambassadeur toen onze militaire hulp aan Honduras
steeg van $ 4 miljoen naar $ 77,4 miljoen per jaar. Negroponte ontkent enige kennis te hebben gehad van deze gruweldaden tijdens zijn
ambtstermijn. Zijn voorganger in die functie, Jack R. Binns, had echter in 1981 gemeld dat hij zich ernstig zorgen maakte over het toenemende
bewijs van officieel gesponsorde/gesanctioneerde moorden. (5)

Hongarije

In 1956 kwam Hongarije, een Sovjet-satellietnatie, in opstand tegen de Sovjet-Unie. Tijdens de opstand-uitzendingen van de Amerikaanse Radio
Free Europe in Hongarije werd soms een agressieve toon aangenomen, waarbij de rebellen werden aangemoedigd te geloven dat westerse steun
op handen was, en zelfs tactisch advies gaven over hoe ze de Sovjets moesten bestrijden. Hun hoop werd gewekt en vervolgens de bodem
ingeslagen door deze uitzendingen, die een nog donkerdere schaduw wierpen over de Hongaarse tragedie.“ (1) Het Hongaarse en Sovjet-
dodental bedroeg ongeveer 3.000 en de revolutie werd neergeslagen. (2)

Indonesië

In 1965, in Indonesië, verving een staatsgreep generaal Soekarno met generaal Soeharto als leider. De VS speelden een rol bij die
regeringswisseling. Robert Martens, een voormalige officier in de Amerikaanse ambassade in Indonesië, beschreef hoe Amerikaanse diplomaten
en CIA-officieren in 1965 tot 5000 namen aan de doodseskaders van het Indonesische leger gaven en ze afvinkten toen ze werden gedood of
gevangengenomen. Martens gaf toe: “Ik heb waarschijnlijk veel bloed aan mijn handen, maar dat is niet allemaal erg. Er is een tijd dat je op een
beslissend moment hard moet toeslaan." (1,2,3) Schattingen van het aantal doden lopen uiteen van 500.000 tot 3 miljoen. (4,5,6)
Van 1993 tot 1997 hebben de VS Jakarta bijna 400 miljoen dollar aan economische hulp gegeven en tientallen miljoenen dollars aan wapens
verkocht aan dat land. Amerikaanse groene baretten gaven training aan de Indonesische elitetroepen die verantwoordelijk waren voor veel van de
wreedheden in Oost-Timor. (3)

Iran

Iran verloor ongeveer 262.000 mensen in de oorlog tegen Irak van 1980 tot 1988. (1) Zie Irak voor meer informatie over die oorlog.

Op 3 juli 1988 opereerde het Amerikaanse marineschip, de Vincennes, in de Iraanse wateren om militaire steun te verlenen aan Irak tijdens de
oorlog tussen Iran en Irak. Tijdens een gevecht met Iraanse kanonneerboten vuurde het twee raketten af   op een Iraanse Airbus, die op een
routinematige burgervlucht was. Alle 290 burgers aan boord werden gedood. (2,3)

Irak

A. De oorlog tussen Irak en Iran duurde van 1980 tot 1988 en gedurende die tijd waren er volgens de Washington Post ongeveer 105.000 Iraakse
doden. (1,2)
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Volgens Howard Teicher, een voormalig functionaris van de Nationale Veiligheidsraad, hebben de VS de Irakezen miljarden dollars aan kredieten
verstrekt en Irak op andere manieren geholpen, zoals ervoor te zorgen dat Irak militair materieel had, inclusief biologische agentia. Deze golf van
hulp voor Irak kwam toen Iran leek de oorlog te winnen en was dicht bij Basra. (1) De VS waren niet tegen de verzwakking van beide landen als
gevolg van de oorlog, maar ze leken geen van beide partijen te willen winnen.

B: De oorlog tussen de VS en Irak en de sancties tegen Irak duurden van 1990 tot 2003.

Irak viel Koeweit binnen op 2 augustus 1990 en de VS reageerden door te eisen dat Irak zich terug zou trekken, en vier dagen later legde de VN
internationale sancties op.

Irak had reden om aan te nemen dat de VS geen bezwaar zouden maken tegen de invasie van Koeweit, aangezien de Amerikaanse
ambassadeur in Irak, April Glaspie, Saddam Hoessein had verteld dat de VS geen standpunt hadden over het geschil dat zijn land met Koeweit
had. Dus het groene licht werd gegeven, maar het leek meer een valstrik.

Als onderdeel van de public relations-strategie om het Amerikaanse publiek te stimuleren een aanval op Irak te steunen, getuigde de dochter van
de Koeweitse ambassadeur in de VS ten onrechte voor het Congres dat Iraakse troepen de stekkers uittrokken aan couveuses in Iraakse
ziekenhuizen. (1) Dit droeg bij tot een oorlogswaanzin in de VS

De Amerikaanse luchtaanval begon op 17 januari 1991 en duurde 42 dagen. Op 23 februari beval president HW Bush de Amerikaanse
grondaanval te beginnen. De invasie vond plaats met veel onnodige moorden op Iraaks militair personeel. Slechts ongeveer 150 Amerikaanse
militairen stierven in vergelijking met ongeveer 200.000 Irakezen. Sommige Irakezen werden genadeloos gedood op de Highway of Death en
ongeveer 400 ton verarmd uranium werd in dat land achtergelaten door de VS (2,3)

Andere sterfgevallen later waren het gevolg van vertraagde sterfgevallen als gevolg van verwondingen, burgerslachtoffers, mensen die
omkwamen als gevolg van schade aan de Iraakse waterzuiveringsinstallaties en andere aspecten van de beschadigde infrastructuur en door de
sancties.

In 1995 meldde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN dat VN-sancties tegen Irak verantwoordelijk waren geweest voor de dood van
meer dan 560.000 kinderen sinds 1990. (5)

Leslie Stahl in het tv-programma 60 Minutes in 1996 noemde Madeleine Albright, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN “We hebben gehoord
dat een half miljoen kinderen zijn gestorven. Ik bedoel, dat zijn meer kinderen dan er stierven in Hiroshima. En - en weet je, is de prijs het waard?"
Albright antwoordde: "Ik denk dat dit een heel moeilijke keuze is, maar de prijs - we denken dat het het waard is." (4)

In 1999 meldde UNICEF dat er elke maand 5.000 kinderen stierven als gevolg van de sanctie en de oorlog met de VS (6)

Richard Garfield schatte later dat het waarschijnlijker aantal extra sterfgevallen onder kinderen onder de vijf jaar van 1990 tot maart 1998 227.000
was - het dubbele van het voorgaande decennium. Garfield schatte het aantal op 350.000 tot en met 2000 (mede op basis van de resultaten van
een ander onderzoek). (7)

Er zijn echter beperkingen aan zijn onderzoek. Zijn cijfers werden niet bijgewerkt voor de resterende drie jaar van de sancties. Ook zijn twee
andere, enigszins kwetsbare leeftijdsgroepen niet onderzocht: jonge kinderen boven de vijf jaar en ouderen.

Al deze rapporten waren aanzienlijke indicatoren van enorme aantallen doden waarvan de VS op de hoogte waren en die deel uitmaakten van
hun strategie om genoeg pijn en terreur onder de Irakezen te veroorzaken om hen in opstand te brengen tegen hun regering.

C: Irak-VS-oorlog begon in 2003 en is niet beëindigd

Net zoals het einde van de Koude Oorlog de VS aanmoedigde om Irak in 1991 aan te vallen, zo legden de aanslagen van 11 september 2001 de
basis voor de VS om de huidige oorlog tegen Irak te lanceren. Terwijl we in sommige andere oorlogen veel later leerden over de leugens die
werden gebruikt om ons te misleiden, werden sommige van de misleidingen die werden gebruikt om ons in deze oorlog te krijgen, bijna zodra ze
werden uitgesproken bekend. Er waren geen massavernietigingswapens, we probeerden niet de democratie te bevorderen, we probeerden het
Iraakse volk niet te redden van een dictator.

Het totale aantal Iraakse doden als gevolg van onze huidige oorlog tussen Irak en Irak is 654.000, waarvan 600.000 worden toegeschreven aan
gewelddaden, aldus onderzoekers van Johns Hopkins. (1,2)

Aangezien deze sterfgevallen het gevolg zijn van de Amerikaanse invasie, moeten onze leiders de verantwoordelijkheid voor hen aanvaarden.

Israëlisch-Palestijnse oorlog

Ongeveer 100.000 tot 200.000 Israëli's en Palestijnen, maar vooral de laatsten, zijn omgekomen in de strijd tussen die twee groepen. De VS zijn
een groot voorstander van Israël geweest, hebben miljarden dollars aan hulp verstrekt en het bezit van kernwapens ondersteund. (1,2)

Korea, Noord en Zuid

De Koreaanse Oorlog begon in 1950 toen Noord-Korea volgens de regering-Truman op 25 juni Zuid-Korea binnenviel. Sindsdien is er echter een
andere verklaring naar voren gekomen die stelt dat de aanval door Noord-Korea plaatsvond in een tijd van vele grensinvallen door beide partijen.
Zuid-Korea begon de meeste grensconflicten met Noord-Korea vanaf 1948. De regering van Noord-Korea beweerde dat het Zuid-Koreaanse leger
tegen 1949 2.617 gewapende invallen had gepleegd. Het was een mythe dat de Sovjet-Unie Noord-Korea beval Zuid-Korea aan te vallen. (1,2)

De VS begonnen hun aanval voordat er een VN-resolutie was aangenomen die de interventie van onze natie ondersteunde, en onze
strijdkrachten droegen bij aan de chaos in de oorlog door het gebruik van napalm in te voeren. (1)

Tijdens de oorlog vielen de meeste doden onder Zuid-Koreanen, Noord-Koreanen en Chinezen. Vier bronnen geven sterftecijfers variërend van
1,8 tot 4,5 miljoen. (3,4,5,6) Een andere bron geeft een totaal van 4 miljoen, maar identificeert niet tot welk land ze behoorden. (7)
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John H. Kim, een veteraan van het Amerikaanse leger en voorzitter van het Korea Committee of Veterans for Peace, verklaarde in een artikel dat
tijdens de Koreaanse oorlog “het Amerikaanse leger, de luchtmacht en de marine rechtstreeks betrokken waren bij de moord op ongeveer drie
miljoen burgers. – zowel Zuid- als Noord-Koreanen – op veel locaties in heel Korea … Er wordt gemeld dat de VS tijdens de Koreaanse oorlog
zo’n 650.000 ton bommen hebben laten vallen, waaronder 43.000 ton napalmbommen.” Aangenomen wordt dat dit totaal geen Chinese
slachtoffers omvat.

Een andere bron vermeldt in totaal ongeveer 500.000 Koreanen en vermoedelijk alleen militairen. (8,9)

Laos

Van 1965 tot 1973 tijdens de oorlog in Vietnam hebben de VS meer dan twee miljoen ton bommen op Laos gedropt - meer dan in de Tweede
Wereldoorlog door beide partijen is gedropt. Ruim een   kwart van de bevolking werd vluchteling. Dit werd later een 'geheime oorlog' genoemd,
omdat het tegelijkertijd met de oorlog in Vietnam plaatsvond, maar het kreeg weinig pers. Honderdduizenden werden gedood. Branfman maakt de
enige schatting die ik ken en stelt dat honderdduizenden stierven. Dit kan zo worden geïnterpreteerd dat er minstens 200.000 stierven. (1,2,3)

De militaire interventie van de VS in Laos begon eigenlijk veel eerder. Een burgeroorlog begon in de jaren vijftig toen de VS een troepenmacht van
40.000 Laotianen rekruteerden om zich te verzetten tegen de Pathet Lao, een linkse politieke partij die uiteindelijk in 1975 aan de macht kwam.

Zie ook Vietnam

Nepal

Tussen 8.000 en 12.000 Nepalezen zijn omgekomen sinds er in 1996 een burgeroorlog uitbrak. Het sterftecijfer is volgens Foreign Policy in Focus
sterk gestegen met de komst van bijna 8.400 Amerikaanse M-16 machinepistolen (950 tpm) en Amerikaanse adviseurs. Nepal is voor 85 procent
landelijk en heeft dringend behoefte aan landhervorming. Het is niet verrassend dat 42% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. (1,2)

In 2002, nadat er weer een burgeroorlog was uitgebroken, duwde president George W. Bush een wetsvoorstel door het Congres waarbij $ 20
miljoen aan militaire hulp aan de Nepalese regering werd goedgekeurd. (3)

Nicaragua

In 1981 wierpen de Sandinisten de Somoza-regering in Nicaragua ten val, (1) en tot 1990 werden ongeveer 25.000 Nicaraguanen gedood in een
gewapende strijd tussen de Sandinistische regering en Contra-rebellen die waren gevormd uit de overblijfselen van de nationale regering van
Somoza. Het gebruik van moordhandleidingen door de Contra's dook in 1984 op. (2,3)

De VS steunden het zegevierende regeringsregime door vanaf november 1981 geheime militaire hulp te bieden aan de Contra's
(anticommunistische guerrilla's). Maar toen het Congres ontdekte dat de CIA toezicht had gehouden op sabotagedaden in Nicaragua zonder het
Congres hiervan op de hoogte te stellen, nam het het Boland-amendement aan in 1983, die de CIA, het ministerie van Defensie en andere
overheidsinstanties verbood verdere geheime militaire bijstand te verlenen. (4)

Maar er werden manieren gevonden om dit verbod te omzeilen. De Nationale Veiligheidsraad, die niet expliciet onder de wet viel, haalde
particuliere en buitenlandse fondsen op voor de contra's. Bovendien werden er wapens verkocht aan Iran en werd de opbrengst van die verkopen
omgeleid naar de contra's die betrokken waren bij de opstand tegen de Sandinistische regering. (5) Ten slotte werden de Sandinisten in 1990 uit
hun ambt gestemd door kiezers die dachten dat een verandering van leiderschap de VS gunstig zou stemmen, wat de Nicaragua-burgers ellende
bezorgde door hun steun aan de Contra's.

Pakistan

In 1971 viel West-Pakistan, een door de VS gesteunde autoritaire staat, op brute wijze Oost-Pakistan binnen. De oorlog eindigde nadat India,
wiens economie enorm was na het opnemen van ongeveer 10 miljoen vluchtelingen, Oost-Pakistan (nu Bangladesh) binnenviel en de West-
Pakistaanse troepen versloeg. (1)

Miljoenen mensen stierven tijdens die brute strijd, door sommigen aangeduid als genocide gepleegd door West-Pakistan. Dat land was lange tijd
een bondgenoot van de VS geweest, te beginnen met $ 411 miljoen die werd verstrekt om zijn strijdkrachten te vestigen, die 80% van zijn budget
aan zijn leger besteedden. Tijdens de oorlog stroomde er $15 miljoen aan wapens naar W. Pakistan. (2,3,4)

Drie bronnen schatten dat 3 miljoen mensen stierven en (5,2,6) één bron schat 1,5 miljoen. (3)

Panama

In december 1989 vielen Amerikaanse troepen Panama binnen, zogenaamd om Manuel Noriega, de president van dat land, te arresteren. Dit was
een voorbeeld van de Amerikaanse opvatting dat het de meester van de wereld is en iedereen kan arresteren die het wil. Daarvoor had hij een
aantal jaren voor de CIA gewerkt, maar viel gedeeltelijk uit de gratie omdat hij geen tegenstander was van de Sandinisten in Nicaragua. (1) Naar
schatting stierven tussen de 500 en 4.000 mensen. (2,3,4)

Paraguay: Zie Zuid-Amerika: Operatie Condor

Filippijnen

De Filippijnen waren meer dan honderd jaar onder de controle van de VS. In de afgelopen 50 tot 60 jaar hebben de VS verschillende Filippijnse
regeringen gefinancierd en anderszins geholpen die probeerden de activiteiten van groepen die voor het welzijn van de bevolking werkten, te
onderdrukken. In 1969 onthulde het Symington-comité in het Amerikaanse congres hoe oorlogsmateriaal daarheen werd gestuurd voor een
campagne tegen de opstand. Amerikaanse Special Forces en Marines waren actief in sommige gevechtsoperaties. Het geschatte aantal
personen dat onder president Fernando Marcos is geëxecuteerd en verdwenen, bedroeg meer dan 100.000. (1,2)

Zuid-Amerika: Operatie Condor
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Dit was een gezamenlijke operatie van 6 despotische Zuid-Amerikaanse regeringen (Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay) om
informatie over hun politieke tegenstanders te delen. Bij dit plan kwamen naar schatting 13.000 mensen om het leven. (1)

Het werd opgericht op 25 november 1975 in Chili door een daad van de Interamerican Reunion on Military Intelligence. Volgens de politieke
functionaris van de Amerikaanse ambassade, John Tipton, werkten de CIA en de Chileense geheime politie samen, hoewel de CIA de operatie
niet heeft opgezet om deze samenwerking te laten werken. Naar verluidt eindigde het in 1983. (2)

Op 6 maart 2001 meldde de New York Times het bestaan   van een recent vrijgegeven document van het State Department waaruit bleek dat de
Verenigde Staten de communicatie voor Operatie Condor faciliteerden. (3)

Soedan

Sinds 1955, toen het onafhankelijk werd, is Sudan het grootste deel van de tijd verwikkeld in een burgeroorlog. Tot ongeveer 2003 waren
ongeveer 2 miljoen mensen omgekomen. Het is niet bekend of het dodental in Darfur daar deel van uitmaakt.

Mensenrechtengroepen hebben geklaagd dat het beleid van de VS heeft geholpen om de Soedanese burgeroorlog te verlengen door de
inspanningen om de centrale regering in Khartoem omver te werpen te ondersteunen. In 1999 had de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Madeleine Albright een ontmoeting met de leider van het Sudanese Volksbevrijdingsleger (SPLA), die zei dat ze hem voedselvoorraden
aanbood als hij een vredesplan dat door Egypte en Libië werd gesponsord zou afwijzen.

In 1978 werd de enorme hoeveelheid oliereserves van Sudan ontdekt en binnen twee jaar werd het de zesde ontvanger van Amerikaanse militaire
hulp. Het is redelijk om aan te nemen dat als de VS een regering helpt om aan de macht te komen, zij zich verplicht zal voelen om de VS een deel
van de olietaart te geven.

Een Britse groep, Christian Aid, heeft buitenlandse oliemaatschappijen beschuldigd van medeplichtigheid aan de ontvolking van dorpen. Deze
bedrijven – niet Amerikaanse – krijgen bescherming van de overheid en laten op hun beurt de overheid gebruik maken van hun landingsbanen en
wegen.

In augustus 1998 bombardeerden de VS Khartoum, Soedan met 75 kruisraketten. Onze regering zei dat het doelwit een chemische wapenfabriek
was van Osama bin Laden. Eigenlijk was Bin Laden niet langer de eigenaar en de fabriek was de enige leverancier van farmaceutische
benodigdheden voor dat arme land. Als gevolg van de bombardementen zijn mogelijk tienduizenden mensen omgekomen door het gebrek aan
medicijnen tegen malaria, tuberculose en andere ziekten. De VS schikten een rechtszaak die was aangespannen door de eigenaar van de fabriek.
(1,2)

Uruguay: Zie Zuid-Amerika: Operatie Condor

Vietnam

In Vietnam zouden er, volgens een overeenkomst van enkele decennia geleden, verkiezingen zijn voor een verenigd Noord- en Zuid-Vietnam. De
VS waren hiertegen en steunden de regering van Diem in Zuid-Vietnam. In augustus 1964 hielpen de CIA en anderen bij het fabriceren van een
valse Vietnamese aanval op een Amerikaans schip in de Golf van Tonkin en dit werd gebruikt als voorwendsel voor grotere Amerikaanse
betrokkenheid bij Vietnam. (1)

Tijdens die oorlog terroriseerde een Amerikaanse moordoperatie, Operatie Phoenix genaamd, het Zuid-Vietnamese volk, en tijdens de oorlog
waren Amerikaanse troepen in 1968 verantwoordelijk voor de massale slachting van de mensen in het dorp My Lai.

Volgens een verklaring van de Vietnamese regering in 1995 bedroeg het aantal doden van burgers en militairen tijdens de oorlog in Vietnam 5,1
miljoen. (2)

Aangezien het aantal doden in Cambodja en Laos ongeveer 2,7 miljoen bedroeg (zie Cambodja en Laos), is het geschatte totaal voor de oorlog in
Vietnam 7,8 miljoen.

De Virtual Truth Commission geeft een totaal voor de oorlog van 5 miljoen (3) en Robert McNamara, voormalig minister van Defensie, zegt
volgens het New York Times Magazine dat het aantal Vietnamese doden 3,4 miljoen is. (4,5)

Joegoslavië

Joegoslavië was een socialistische federatie van verschillende republieken. Omdat het tijdens de Koude Oorlog weigerde nauw verbonden te zijn
met de Sovjet-Unie, kreeg het enige steun van de VS. kapitalistische door een proces van voornamelijk verdelen en veroveren. Er waren etnische
en religieuze verschillen tussen verschillende delen van Joegoslavië die door de VS werden gemanipuleerd om verschillende oorlogen te
veroorzaken die resulteerden in de ontbinding van dat land.

Vanaf het begin van de jaren negentig tot nu is Joegoslavië opgesplitst in verschillende onafhankelijke naties waarvan het verlaagde inkomen,
samen met medeweten van de CIA, het tot een pion in de handen van kapitalistische landen heeft gemaakt. (1) De ontbinding van Joegoslavië
werd voornamelijk veroorzaakt door de VS (2)

Hier zijn schattingen van enkele, zo niet alle, interne oorlogen in Joegoslavië. Alle oorlogen: 107.000; (3,4)

Bosnië en Krajina: 250.000; (5) Bosnië: 20.000 tot 30.000; (5) Kroatië: 15.000; (6) en

Kosovo: 500 tot 5.000. (7)

OPMERKINGEN

Afghanistan
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Oorlog is niet voor angsthazen
Door John Goss , 29 maart 2022

“Rusland slaagt enorm in zijn doelstellingen!”
Scott Ritter over de oorlog in Oekraïne
Door Michael Welch en Scott Ritter , 29 maart 2022

Profetisch RAND Corp.-rapport: "Destabiliseer
en ondermijn" Rusland. Aanbevolen
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Door Mike Whitney , 26 maart 2022

Propaganda 101: Oekraïne 2022
Door Colin Todhunter , 26 maart 2022

De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne.
Het gaat over Duitsland
Door Mike Whitney , 26 maart 2022

Verarmd uranium: NAVO's oorlog tegen
Joegoslavië veroorzaakte ecologische
catastrofe, vergiftigd Europa

Door B92.net , 25 maart 2022

Biden vliegt op weg naar het grensgebied van
Oekraïne
Door MK Bhadrakumar , 25 maart 2022

De Agressieoorlog tussen de VS en de NAVO
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Door Prof Michel Chossudovsky , 24 maart 2022
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Door Nauman Sadiq , 24 maart 2022
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Video: Imperial Conquest: America's "Lange
oorlog" tegen de mensheid
Door Prof Michel Chossudovsky , 26 maart 2022

De wereld bevindt zich op het
kruispunt van de ernstigste crisis in de
moderne geschiedenis. De VS zijn
begonnen aan een militair avontuur,
"een lange oorlog", die de toekomst
van de mensheid bedreigt.

Hoe Rusland te vernietigen. 2019 Rand
Corporation Report: "Overbelastend en
onevenwichtig Rusland"
Door Manlio Dinucci , 10 maart 2022

Dwing de tegenstander om roekeloos
uit te breiden om hem uit balans te
brengen, en vernietig hem dan. Dit is
niet de beschrijving van een
judogreep, maar een plan tegen
Rusland uitgewerkt door de Rand

Corporation, de meest invloedrijke denktank in de VS.

De "Ides of March" van het Pentagon: de
beste maand om oorlog te voeren?
Door Prof Michel Chossudovsky , 06 maart 2022

De recente geschiedenis bevestigt dat
met uitzondering van Afghanistan
(oktober 2001) en de Golfoorlog van
1990-91, alle grote VS-NAVO militaire
operaties leidden gedurende een
periode van bijna een halve eeuw –

sinds de invasie van Vietnam door Amerikaanse grondtroepen
op 8 maart , 1965– zijn gestart in de maand maart.

De uittocht van Raqqa 2017: de "geheime
deal" van de Amerikaanse coalitie om ISIS-
Daesh-terroristen te laten ontsnappen ...
Door Prof Michel Chossudovsky , 20 maart 2021

De Amerikaanse minister van
Defensie James "Mad Dog" Mattis
bevestigde in mei Washington's
vastberadenheid om de ISIS-Daesh-
terroristen te vernietigen. Dat was het
'politieke verhaal' van het Pentagon.

De onuitgesproken waarheid is dat Uncle Sam de Islamitische
Staat te hulp was gekomen.
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Amerikaanse NAVO-oorlog Economie Burgerrechten Omgeving Armoede Media gerechtigheid 9/11 Oorlogsmisdaden militarisering
Geschiedenis Wetenschap

Door Nicolas JS Davies
Wereldwijd onderzoek, 8 maart 2022
AlterNet 10 september 2014

Regio: Midden-Oosten en Noord-Afrika , VS
Thema: Terrorisme , NAVO-oorlogsagenda van de VS

Sinds 9-11 heeft Amerika's waanzinnige buitenlandse beleid - voortgezet onder
Obama - een miljoen doden en ISIS gecreëerd

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd in september 2014 na de lancering van Obama's
bombardementencampagne tegen Syrië en Irak.

Dit zijn de door de VS en de NAVO geleide oorlogen die door de media worden erkend als
vredeshandhavingsoperaties. Dubbele moraal met betrekking tot de berichtgeving in de media over de crisis in
Oekraïne. 

***

Waarom versterkt het Amerikaanse beleid in het buitenland groepen als ISIS.

Dertien jaar geleden [in relatie tot de publicatiedatum] stond een trekontduiker uit Texas op een puinhoop in New York City en beloofde: "De
mensen die deze gebouwen hebben neergehaald, zullen ons allemaal snel horen." Natuurlijk konden de mensen die de vliegtuigen het World
Trade Center in vlogen niemand horen, omdat hun stoffelijke resten onder het puin onder de voeten van Bush lagen. En de buitengewone relatie
van onze regering met een van 's werelds laatste en meest wrede absolute monarchieën zorgde ervoor dat eventuele handlangers die zich nog in
de VS bevonden, snel naar huis werden gevlogen naar Saoedi-Arabië voordat de misdaad kon worden onderzocht. In 2003  voldeed Bush
gedwee aan  de meest concrete eis van Al-Qaeda, namelijk dat hij Amerikaanse troepen zou terugtrekken van militaire bases in Saoedi-Arabië.

Een maand na 11 september stond Donald Rumsfeld op een podium voor een B-2-bommenwerper van $ 2 miljard op Whiteman AFB in Missouri
en  sprak hij de vliegtuigbemanningen van de 509th Bomber Wing toe, voordat ze de wereld over gingen om verkeerd gerichte wraak te nemen op
de mensen van Afghanistan. Rumsfeld vertelde hen: “We hebben twee keuzes. Of we veranderen de manier waarop we leven, of we moeten de
manier waarop zij leven veranderen. Wij kiezen voor het laatste. En jullie zijn degenen die zullen helpen dat doel te bereiken.”

Sindsdien hebben de Verenigde Staten  meer dan 94.000 luchtaanvallen uitgevoerd , voornamelijk op Afghanistan en Irak, maar ook op Libië,
Pakistan, Jemen en Somalië. Rumsfelds plan heeft ongetwijfeld zijn doel bereikt om de manier waarop mensen in die landen leven te
veranderen,  een miljoen van hen te doden  en nog eens tientallen miljoenen te reduceren tot levens van handicaps, misvormingen, ontwrichting,
verdriet en armoede.

Een uitgekiende propagandacampagne heeft 13 jaar systematische Amerikaanse oorlogsmisdaden politiek gerechtvaardigd, waarbij gebruik wordt
gemaakt van het al te menselijke falen dat George Orwell onderzocht in zijn essay uit 1945, ' Notes on Nationalism '. Zoals Orwell schreef: "De
nationalist keurt niet alleen de wreedheden van zijn eigen zijde niet af, maar hij heeft een opmerkelijk vermogen om er niet eens over te horen."
Orwell noemde “ marteling , het gebruik van  gijzelaars ,  dwangarbeid ,  massale deportaties , gevangenschap zonder proces ,  vervalsing , 
moord , het  bombarderen van burgers.” De VS hebben al deze gruweldaden begaan in de afgelopen 13 jaar, en Amerikanen hebben precies
gereageerd zoals de ‘nationalisten’ Orwell beschreven.

Maar sommige van de verschrikkingen van de Amerikaanse invasies en bezettingen van Irak en Afghanistan vonden hun weg naar het geweten
van miljoenen nieuwe oorlogszuchtige Amerikanen, en president Obama werd verkozen op een "vredes"-platform en ontving de Nobelprijs voor de
vrede. Tot grote teleurstelling van zijn voormalige aanhangers heeft Obama toezicht gehouden op  het grootste militaire budget sinds de Tweede
Wereldoorlog ; een  achtvoudige toename  van drone-aanvallen; operaties van speciale troepen in minstens  134 landen , twee keer zoveel als
onder Bush; en een enorme toename van de nachtelijke invallen of "klopjachten" van de speciale troepen die oorspronkelijk door Rumsfeld in Irak
in 2003 werden gelanceerd, die toenam van 20 in Afghanistan in mei 2009 tot  1000 per maand in april 2011 , waarbij doden vielen.  volgens hoge
officieren meestal de verkeerde mensen .

Net als Eisenhower na Korea en andere presidenten na Vietnam, wendde Obama zich tot methoden van regimewisseling en machtsprojectie die
de politieke verplichtingen zouden vermijden van het sturen van jonge Amerikanen om andere landen binnen te vallen. Maar de innovaties van
Obama's doctrine van geheime en proxy-oorlog hebben Amerika's rijk van chaos na 9/11 alleen maar verder en breder verspreid, van Oekraïne tot
Libië tot de zeeën rond China. Geheime oorlogen zijn geen geheim voor hun slachtoffers, en de gevolgen kunnen net zo verschrikkelijk zijn. De
VS hebben  meer tonnage aan bommen gedropt  in hun geheime oorlog tegen Cambodja dan op Japan in de Tweede Wereldoorlog. Terwijl
Cambodja implodeerde in een orgie van genocide,  legde de directeur operaties van de CIA  uit dat rekrutering van de Rode Khmer "het meest
effectief is geweest onder vluchtelingen die zijn onderworpen aan B-52-aanvallen".
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Terwijl westerse politici en media ademloos de escalatie van de Amerikaanse bombardementen in Irak volgen, verzuimen ze te vermelden, of
misschien zelfs niet gehoord zoals Orwell suggereerde, dat Obama al meer dan 24.000 luchtaanvallen heeft uitgevoerd,  voornamelijk in
Afghanistan , met dezelfde resultaten zoals in Korea, Vietnam, Cambodja en Irak, waarbij duizenden mensen omkwamen en nog eens
onverzoenlijke vijanden werden gemaakt. Deze luchtaanvallen zijn een integraal onderdeel van Obama's geheime oorlogsdoctrine, maar ze zijn
alleen verborgen in de zin dat er geen melding van wordt gemaakt.

In Libië lanceerden de VS en hun NAVO-bondgenoten  7.700 luchtaanvallen  in een oorlog waarbij  ten minste 25.000 mensen omkwamen  en het
land in eindeloze chaos werd gestort. Het illusoire en kortstondige succes van de NAVO in Libië leidde tot  luchtliften van wapens en jagers  naar
Turkije, waar Britse speciale troepen training gaven en de CIA jagers in Syrië infiltreerde om te proberen de omverwerping en afslachting van
Kadhafi te herhalen.

De ontnuchterende ervaring van het kijken naar een CIA-operatie in Afghanistan in de jaren tachtig die leidde tot de misdaad van de nieuwe eeuw
in New York op 11 september, had Amerikaanse functionarissen ertoe moeten brengen om nieuwe allianties met islamitische jihadisten af   te
wijzen. Maar de Obama-doctrine omarmde het gebruik van islamitische milities om Libië te destabiliseren en hen te voorzien van wapens,
uitrusting, training en luchtsteun. Het leiderschap ter plaatse was afkomstig van  Qatar's 'speciale troepen',  van wie velen veteranen zijn van het
Pakistaanse leger  en de ISI-inlichtingendienst, die samenwerkt met de Taliban in Pakistan en Afghanistan. Deze speciale eenheden van Qatar
maken deel uit van het Libische model dat werd overgebracht naar Syrië, waar ze zich insloten bij het al-Nusra-front. Zij en/of  hun Turkse
bondgenoten waarschijnlijk heeft al-Nusra getraind in het gebruik van chemische wapens voor de "valse vlag" -aanval die in 2013 bijna een
nieuwe Amerikaanse bombardementscampagne veroorzaakte.

Met steun van de VS gaf  Qatar $ 3 miljard  uit en vloog het 70 vliegtuigladingen met wapens naar Turkije om zijn volmachten in Syrië te
ondersteunen, terwijl zijn regionale rivaal Saudi-Arabië vrijwilligers en veroordeelden stuurde en de  wapenleveringen van Kroatië naar Jordanië
betaalde . Rijke Golf Arabieren betaalden  tot $ 2.000 per dag  aan geharde huurlingen uit de Balkan en elders. Toen eerst al-Nusra en vervolgens
ISIS zich vestigden als de dominante rebellengroep, namen ze het grootste deel van de strijders en wapens op die de VS en hun bondgenoten het
land binnenstroomden.

De chaos die Obama's doctrine van geheime en proxy-oorlog heeft veroorzaakt in Libië, Syrië en Irak, zou een herinnering moeten zijn aan een
van de voor de hand liggende maar ongeleerde lessen van 11 september, dat het creëren en bewapenen van groepen religieuze fanatici als
proxy's om seculiere vijanden te bestrijden een enorme potentieel voor terugslag en onbedoelde gevolgen als ze macht krijgen en ontsnappen
aan externe controle. Toen deze troepen eenmaal waren ontketend in Syrië, waar ze beperkte lokale steun hadden maar krachtige externe
financiers, was het toneel klaar voor een lang en bloedig conflict. Maar de VS en hun bondgenoten, het VK, Frankrijk, Turkije, Jordanië, Saoedi-
Arabië en Qatar, waren zo toegewijd dat  ze plannen maakten  om het vredesplan van Kofi Annan uit 2012 te ondermijnen en steeds meer steun,
financiering en wapens toezegden aan de rebellen naarmate het conflict escaleerde tot een volledige burgeroorlog.

De huidige kijk op ISIS (of ISIL of IS) in de westerse media en het politieke debat wordt vertekend door een gevaarlijke samenvloeiing van
belangen tussen westerse propaganda en ISIS' eigen public relations bij het uitspelen van zijn kracht en gruweldaden. Aan de andere kant, toen
de VS en hun bondgenoten de rol van ISIS in Syrië bagatelliseerden en deden alsof ze alleen "gematigde" troepen financierden en bewapenden,
stelde dit ISIS in staat stilletjes aan kracht te winnen en zijn rivalen uit te schakelen. Dus westerse propaganda heeft ISIS bij elke beurt effectief
geholpen.

Dit roekeloze patroon in westerse propaganda gaat terug tot de oorsprong van ISIS. Toen de oorspronkelijke leider van zijn voorloper, Al-Qaeda in
Irak, het 'terroristische meesterbrein' Abu Musab al-Zarqawi, in 2004 werd gekroond tot Amerika's nieuwe publieke vijand in Irak, legden
Amerikaanse militaire inlichtingenofficieren  zijn propagandawaarde uit  aan Adrian Blomfield van de UK's Daily Telegraph als volgt:

We betaalden in feite tot $ 10.000 per keer aan opportunisten, criminelen en kanshebbers die fictie en veronderstellingen over
Zarqawi voor een ijzersterk feit doorgaven, waardoor hij de spil was van zowat elke aanval in Irak ... Thuis werd dit spul dankbaar
ontvangen en vormden de basis van beleidsbeslissingen. We hadden een slechterik nodig, een identificeerbaar iemand om aan vast
te klampen, en we hebben er een.

Na de dood van Zarqawi in 2006 werd Al-Qaeda in Irak omgedoopt tot de Islamitische Staat van Irak, maar het bleef dezelfde functie vervullen in
de Amerikaanse propaganda, en hielp het Iraakse verzet af te schilderen als gevaarlijke, bloeddorstige religieuze fanatici in plaats van legitieme
en dappere mensen zich verzetten tegen de illegale invasie en bezetting van hun land. De regering-Bush beweerde dat ISI verantwoordelijk was
voor 15% van de gewelddadige incidenten in Irak, maar dit werd ontkracht door een onderzoek van de Congressional Research Service in 2007,
die ISI verantwoordelijk hield voor slechts 2% van de gewelddadige incidenten. Natuurlijk negeerden al dergelijke analyses volledig het veel
grotere geweld van Amerikaanse luchtaanvallen, nachtelijke aanvallen en ander gebruik van buitensporig en willekeurig geweld in Irak, evenals de
grondoorzaak van al het geweld, de Amerikaanse invasie en bezetting zelf .

Toen in 2012 de door westerse en Arabische royalisten gesteunde proxy-oorlog in Syrië vatte, kreeg de romp van ISI, die in Irak was
teruggebracht tot slechts 1.000 man onder de wapenen, een nieuw leven. In maart 2013, toen rebellen onder leiding van het al-Nusra Front 
Raqqa veroverden , een provinciehoofdstad met 220.000 inwoners, nam ISIS de controle over de provinciale en lokale overheid over. Raqqa was
ooit de hoofdstad van het Abbasidische kalifaat dat zich in de negende eeuw uitstrekte van Noord-Afrika tot Centraal-Azië, dus het vervult zowel
een symbolische als praktische rol als hoofdstad van het nieuwe kalifaat van ISIS of Islamitische Staat.

Nu ISIS opnieuw in Irak en Syrië vecht, is de cirkel rond en hebben de westerse propaganda en ISIS zelf opnieuw een gemeenschappelijke
oorzaak gevonden door zijn kracht te overdrijven en zijn wreedheid te benadrukken. Maar zijn ware rol in Irak en zijn relatie met andere
verzetsstrijdkrachten daar is dubbelzinnig. De winsten van verzetsstrijdkrachten, nu aangevoerd door ISIS, zijn het resultaat van een politieke
crisis die al sinds de Amerikaanse invasie aan het brouwen is. De sektarische Maliki-regering heeft politiek en economisch de voornamelijk
soennitische Arabische gebieden van Noord- en West-Irak gemarginaliseerd, en haar veiligheidstroepen hebben afwijkende meningen en politieke
eisen uit deze gebieden met uiterste wreedheid aangepakt.

Onderdeel van de  Amerikaanse reactie op verzet in Irak was om Iraakse doodseskaders te rekruteren, op te leiden en aan te sturen, voornamelijk
van de sjiitische militie van de Badr Brigades. Het ontketende deze krachten tijdens een schrikbewind in Bagdad in 2005 en 2006, waarbij
tienduizenden voornamelijk soennitische Arabische mannen en jongens werden gemarteld en gedood en het grootste deel van de stad etnisch
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werd gezuiverd. Adnan al-Asadi, plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken en commandant van de Badr-brigade, die toezicht hield op
die campagne, blijft vandaag in functie en leidt het ministerie van Binnenlandse Zaken, terwijl de formele functie van minister van Binnenlandse
Zaken jarenlang vacant is gebleven. De troepen die hij aanvoert, oorspronkelijk de Speciale Politie genoemd, werden omgedoopt tot Nationale
Politie nadat hun al-Jadiriyah-foltercentrum in november 2005 werd ontmaskerd, en daarna opnieuw omgedoopt tot Federale Politie. maar dit zijn
dezelfde krachten die soennitische Arabieren en andere minderheden en dissidenten in Irak hebben geterroriseerd sinds de donkerste dagen van
de Amerikaanse bezetting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op de huidige crisis gereageerd met een nieuwe opleving activiteit van
het doodseskader .

Tijdens de Arabische Lente in 2011 gingen  Irakezen de straat op , hielden betogingen en zetten protestkampen op, net als hun tegenhangers in
de hele Arabische wereld, om te protesteren tegen hun repressieve, sektarische regering. Ze werden opgewacht door veiligheidstroepen die
openbare pleinen afsloten, arrestaties, afranselingen, martelingen, sluipschutters die vanaf daken schoten en Amerikaanse helikopters die
overvlogen om afval te dumpen op een protestkamp op een plein in Mosul.

Een nieuwe ronde van protesten  brak uit op 21 december 2012 nadat veiligheidstroepen het huis van een populaire soennitische politicus,
minister van Financiën Rafi al-Issawi, binnenvielen en zijn personeel en lijfwachten arresteerden. Dr. al-Issawi was de directeur van het Fallujah
Hospital tijdens de twee massamoorden op de Amerikaanse marine in 2004 en een uitgesproken tegenstander van premier Maliki, en hij had een
jaar eerder al een moordaanslag overleefd. Drie weken na de arrestatie van zijn lijfwachten overleefde hij opnieuw een bomaanslag.

Binnen twee weken legden de protesten grote snelwegen bij Fallujah en Ramadi stil en verspreidden ze zich naar minstens 13 andere steden, van
Nasiriyah in het zuiden tot Kirkuk in het noorden, terwijl stamdelegaties uit het hele land naar Fallujah en Ramadi reisden om de belangrijkste
protesten. Veiligheidstroepen van de regering reageerden met typische brutaliteit en openden het vuur op demonstranten in Mosul en Fallujah. Op
25 januari doodden ze zeven demonstranten en verwondden ze 70 in Fallujah. Stamleiders in Anbar gaven een gezamenlijke verklaring af dat ze
de jihad zouden lanceren tegen regeringstroepen als de moordenaars niet voor het gerecht zouden worden gebracht, maar de protesten bleven
overwegend vreedzaam, zelfs toen regeringstroepen meer demonstranten doodden.

In maart 2013 namen Dr. Issawi en Izz al-Din al-Dawla, de minister van Landbouw, ontslag uit de regering, en Bunyan al-Obeidi, een protestleider
in Kirkuk, werd gedood door een doodseskader van de regering. In april, nadat een legerofficier was gedood in Hawija, in de buurt van Kirkuk, 
belegerde de regering Hawijaen ten minste 56 mensen werden gedood in gewapende confrontaties tussen de bewoners en regeringstroepen.
Vreedzame protesten maakten geleidelijk plaats voor gewapend verzet in het noorden en westen van Irak. De regering verbood 10 satelliet-tv-
zenders, waaronder Al-Jazeera, om nieuws over de opstand te censureren. In mei 2013 meldde de VN het hoogste maandelijkse dodental in Irak
in 5 jaar, met honderden doden. Tegen het einde van het jaar schatte de VN dat 7.818 burgers en meer dan 1.000 troepen van het leger en het
ministerie van Binnenlandse Zaken waren gedood.

Op 28 december 2013 vielen regeringstroepen het huis van Ahmed al-Alwani, een parlementslid uit Ramadi, binnen, waarbij zijn broer en 5 van
zijn bewakers werden gedood. Twee dagen later stuurde de regering commando's van de federale politie om het protestkamp Ramadi te
vernietigen, waarbij 10 demonstranten en drie politiecommando's werden gedood. Veertig soennitische parlementsleden namen ontslag en een
algemene stamopstand dwong de troepen van het leger en het ministerie van Binnenlandse Zaken zich terug te trekken uit Fallujah en Ramadi.

De volgende dagen verschenen honderden ISIS-strijders in Fallujah, Ramadi en rond de provincie Anbar, en vormden een soms ongemakkelijke
alliantie met andere Iraakse verzetsgroepen en stamleiders. Net als in Syrië zijn ze gekomen om de opstand te domineren en te leiden die de
afgelopen negen maanden door West- en Noord-Irak heeft gewoed. De belangrijkste bondgenoten van ISIS waren seculiere ex-Baath-militairen,
nog steeds onder de paraplu van de Baath-partij en formeel geleid door generaal  Izzat Ibrahim al-Douri , nu 72 jaar; en stamleiders onder leiding
van  Ali Hatem al-Suleiman van de Dulaim-stam van Anbar en de Revolutionaire Raad van Anbar Tribes. Douri kondigde uiteindelijk in juli 2014
een splitsing met ISIS aan nadat het een etnische zuiveringscampagne tegen christenen in Mosul had gelanceerd, maar dit heeft slechts geleid tot
enkele plaatselijke botsingen tussen ISIS en andere verzetsstrijdkrachten.

Suleiman heeft beweerd dat ISIS-strijders slechts 5-7% uitmaken van de verzetsstrijders in Irak, en dat het verzet ISIS zou kunnen verdrijven uit
de regio's die het controleert. Maar hij heeft gezegd dat dit niet zal gebeuren totdat de regeringstroepen zich terugtrekken uit Noord- en West-Irak
en een politieke overgang de bevolking van deze regio's burger- en politieke rechten verleent. Een andere stamleider uit Anbar, Abu Muhammad
al-Zubaai, herhaalde de beweringen van Suleiman in  een interview twee weken geleden . Zubaai zei tegen Jim Muir van de BBC: “We willen geen
wapens van de Amerikanen, we willen een echte politieke oplossing, die de VS moeten opleggen aan de mensen die ze in de Groene Zone
hebben geïnstalleerd. Het IS-probleem zou eindigen. Als ze ons deze oplossing garanderen, garanderen we dat we van IS af zijn.”

Zubaai beschreef een botsing in Garma, in de buurt van Fallujah, waarbij 16 ISIS-strijders omkwamen, maar voegde eraan toe: “We moesten
kiezen tussen een uitgebreide confrontatie met IS, of de controle over dat gebied afstaan   en ons niet op de voorgrond houden. We hebben
besloten af   te treden omdat we in de huidige omstandigheden niet klaar zijn om IS te bestrijden - voor wie zouden we vechten? Over de dagelijkse
bombardementen op Fallujah en andere steden door de Iraakse luchtmacht, met zware burgerslachtoffers, zei Zubaai: “Onze grootste zorg is nu
een politieke oplossing. Met een beveiligingsoplossing bereik je niets. Het bombardement moet stoppen.”

Deze stamleiders beweren 90% van de soennitische stammen in Irak te vertegenwoordigen. Ze hebben geprobeerd Amerikaanse functionarissen
te benaderen, maar zonder enige reactie. Zubaai ziet de opties waarmee de VS worden geconfronteerd als een grimmige keuze tussen het stevig
ondersteunen van een echte politieke transitie en het aanwakkeren van een uit de hand gelopen spiraal van geweld: “Als de dingen hetzelfde
blijven, zal er een nieuwe generatie opstaan, buiten de controle van de VS of Iran of Syrië – honderdduizenden jonge mannen zullen zich
aansluiten bij IS.”

De bombardementscampagne van president Obama ter ondersteuning van een repressieve, sektarische regering en Koerdische separatisten zal
meer Iraakse steden tot puin herleiden, duizenden meer burgers doden en ISIS veranderen in het onstuitbare monster dat Zubaai voorspelt. Maar,
zoals hij zegt, de president heeft nog een andere keuze. Hij kan volledige diplomatieke en politieke steun bieden aan een legitieme politieke
transitie in Irak die de burger- en politieke rechten van alle Irakezen zou eerbiedigen. Dit zou een begin kunnen zijn met het oplossen van de
langlopende politieke crisis die is veroorzaakt door de Amerikaanse invasie, die ertoe heeft geleid dat miljoenen Irakezen een alliantie met ISIS als
een minder kwaad beschouwen dan onderwerping aan het meedogenloze door de VS en Iran gesteunde regime in de Groene Zone.
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Net als de crisis in Irak is elk onderdeel van de huidige crisis in het buitenlands beleid van de VS vatbaar voor serieuze diplomatie. We staan   aan
de vooravond van een diplomatieke oplossing voor de  nepcrisis  over het niet-bestaande kernwapenprogramma van Iran. Er is een wereldwijde
consensus over het beëindigen van de Israëlische bezetting van de bezette Palestijnse gebieden, waarbij alleen de Verenigde Staten vasthouden
aan hun  effectieve steun  voor een territoriale expansie die de wereld nooit zal erkennen. Het  raamwerk voor een vredesproces  in Syrië werd op
30 juni 2012 meer dan twee jaar geleden in Genève overeengekomen, maar liep vast toen de VS en hun bondgenoten hun voorwaarde opnieuw
invoerden dat president Assad eerst moet aftreden. Het staatsgreepregime in Oekraïne en zijn westerse aanhangers zijn misschien eindelijk klaar
om te accepteren al lang bestaande Russische voorstellen voor een politieke en diplomatieke resolutie op basis van regionale autonomie en
internationale neutraliteit. En de bondgenoten van ISIS in Irak bieden aan om 'van het land af te komen', alleen in ruil voor de fundamentele
burgerrechten en politieke rechten die de VS hen beloofden toen het hun land binnenviel.

Maar zoals  Robert Parry onlangs opmerkte, is er een 'oude vrouw die een vlieg heeft ingeslikt'-kwaliteit voor het neoconservatieve buitenlands
beleid van de VS. De voorgestelde oplossing voor elk falend buitenlands beleid van de VS is altijd een soort escalatie, wat altijd leidt tot een nog
gevaarlijkere crisis. In plaats van rationelere beleidsdoelen te ontwikkelen als reactie op hun overtreffen en mislukkingen, blijven neoconservatieve
beleidsmakers in plaats daarvan verdubbelen om krachtigere tegenstanders aan te pakken en nog grotere rampen te riskeren. Zo leidden een
mislukte CIA-coup in 1996 en de naderende ineenstorting van het VN-sanctieregime tot de invasie en vernietiging van Irak; de Amerikaanse
nederlaag in Irak leidde tot aanvallen op Syrië en Iran; en de rol van Rusland in Syrië leidde tot een door de VS geleide staatsgreep in Oekraïne
en een confrontatie tussen de VS en Rusland die het schrikbeeld van een nucleaire oorlog heeft doen rijzen: “Er was een oude dame die een
paard inslikte. Ze stierf natuurlijk.”

Het Amerikaanse propagandasysteem biedt Amerikanen een spiegelbeeld van de wereld, waarin onze "glimmende stad op een heuvel" een
bastion is van vrede, democratie en welvaart, terwijl de rest van de wereld een vreselijke puinhoop is die wordt verscheurd door eindeloze crises
en onoplosbare problemen. Het vuile kleine geheim dat ons propagandasysteem niet kan noemen, is dat de huidige crises allemaal diep
geworteld zijn in het Amerikaanse beleid. Op dit punt in onze geschiedenis leiden de meeste van die wortels terug naar de noodlottige beslissing
om te reageren op een massamoord in New York City met 94.000 luchtaanvallen, een opportunistische wereldwijde militaire expansie en een
verdubbeling van het militaire budget. Dus Zubaai's pleidooi voor Irak weergalmt door de grotere crisis in het buitenlands beleid van de VS: “Onze
grootste zorg is nu een politieke oplossing. Met een beveiligingsoplossing bereik je niets. Het bombardement moet stoppen.”

Nicolas JS Davies is de auteur van "Blood On Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq." Davies schreef ook het hoofdstuk
over 'Obama At War' voor het boek 'Grading the 44th President: A Report Card on Barack Obama's First Term as a Progressive Leader'.
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