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Yhdysvallat valmistautuu 
tarkistamaan Irak-
politiikkaansa republikaanien 
vaalitappion jälkeen. Uho voi 
vaihtua neuvottomuuteen, 
joka suistaa Irakin täyteen 
sisällissotaan.

rotessaan Yhdysvaltain puo-
lustusministerin paikalta Do-
nald Rumsfeld, 74, viittasi 
Britannian sotapääministe-
rin Winston Churchillin sa-
noihin.

”Olen hyötynyt suuresti kri-
tiikistä, enkä ole koskaan kär-

sinyt sen puutteesta”, kiistelty Rumsfeld to-
kaisi, väkinäisesti virnistäen.

Churchillin sanoihin vetoaminen ei ollut 
sattumaa. Churchill, toisen maailmanso-
dan sankari, on ollut Rumsfeldille ylivertai-
nen poliittinen esikuva – Ronald Reaganin Teksti Jarkko Vesikansa
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E
◼ Voitonvarmana Irakissa. Puolustusmi-
nisteri Donald Rumsfeld tutustumassa 
Irakin tilanteeseen keväällä 2004, jolloin 
opastajana toimi kenraali Geoff rey Miller 
(vas.). Rumsfeldin härkäpäinen linja tur-
hautti monia kenraaleja.
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ohella. Puolustuspoliittisia päätöksiä teh-
dessään Rumsfeld on vilkuillut Churchillin 
yrmyjä kasvoja työhuoneensa seinällä.

Rumsfeld on vaikuttanut välillä jopa sa-
mastuvan Churchilliin, joka kritisoi 1930-
luvulla Britannian myönnytyspolitiikkaa 
Adolf Hitleriä kohtaan. Rumsfeld on maa-
laillut kuvaa islamilaisterrorismista natsis-
min kaltaisena uhkana.

Sotapäällikkyyden jälkeen ”Rummystä” 
tuskin kehkeytyy Nobel-palkittua histo-
riankirjoittajaa, kuten Churchillista, joka 
saavutti mainetta kirjoillaan toisesta maail-
mansodasta ja englanninkielisistä kansois-
ta. Suurmieskultista Rumsfeld ei voi edes 
haaveilla. Hän jäänee historiaan antisanka-
rina kuten edeltäjänsä Robert McNamara, 
Vietnamin sodan arkkitehti.

Uutta politiikkaa valmistellaan
Rumsfeldin häipyessä Washingtonista pre-
sidentti George W. Bushin alkuperäisestä 
sotakabinetista on jäljellä enää kaksi hah-
moa: varapresidentti Dick Cheney ja ul-
koministeri Condoleezza Rice. Muut kes-
keiset uuskonservatiiviset aseenkantajat, 
kuten Maailmanpankin johtoon siirtynyt 
Paul Wolfowitz, ovat irtautuneet Bushin 
rinnalta.

Lähiaikoina paikkansa menettää luulta-
vasti vielä Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs 
John Bolton. Hänen erottamisensa on yhä 
todennäköisempää, koska senaatissa on ha-
luttomuutta vahvistaa YK-kriitikon ja Iran-
uhittelijan uudelleennimitys.

Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa syyskuun 
2001 terrori-iskujen jälkeen hallinneiden 
uuskonservatiivien uskottavuus on huven-
nut Irakin sotaan. Perinteisempien kon-
servatiivien kritiikki on yltynyt, kansalaiset 
ovat pettyneitä ja Bush on vaihtanut sävel-
tä. Republikaaneille tappiollisten kongres-
sivaalien jälkeen presidentti haluaa löytää 
”yhteisen pohjan” demokraattien kanssa 
suurten kysymysten ratkaisemiseksi.

Irak-politiikassa Bush kohdistaa katseen 
entisen ulkoministerin James Bakerin luot-
saamaan Irak-komiteaan, jonka valmistele-
man raportin on määrä valmistua vuoden 
loppuun mennessä. Myös Yhdysvaltain 
sotilasjohto pohjustaa aselajikomenta-
jien neuvoston puheenjohtajan Peter Pacen 
mukaan muutoksia Irak-strategiaan.

Realiteetteja katsotaan nyt Valkoisessa 
talossa silmästä silmään. Rumsfeld kieltäy-
tyi monien lähipiiriläisten mukaan tunnus-
tamasta Irakin syvenevää kriisiä.

Enää Bushilla ei ole valmiutta kuunnel-
la uuskonservatiiveja, joiden älylliseen tai-
kapiiriin hän ei koskaan kuulunut. Bush 
kuvaakin uudeksi puolustusministeriksi 
nimitettyä Robert Gatesia ”muutosten toi-
meenpanijaksi”.

Eräät Irakin sodan arkkitehditkin ovat 
kääntäneet takkiaan. Vaikutusvaltaisena 
harmaana eminenssinä tunnettu Richard 
Perle pelkää Irakin sodan etenevän kohti 
”totaalista tappiota”. Pääsyynä hän pitää 
Bushin hallinnon kyvyttömyyttä hallinnoi-
da operaatiota.

Saddam pakkomielteenä
Kymmenen vuotta sitten Perle, Rumsfeld, 
Wolfowitz, Bolton ja kumppanit vasta hah-
mottelivat Yhdysvalloille sellaista ulkopoli-
tiikkaa, jota he pääsivät toteuttamaan, kun 
terrorisota ja oppi ennaltaehkäisevistä is-
kuista avasi heille tien valtaan.

Historian ironiaa sisältyy presidentti Bill 
Clintonille tammikuussa 1998 lähetettyyn 
kirjeeseen, jonka allekirjoittajien joukos-
ta löytyvät edellä mainitut haukat. Lisäksi 
ultimaatumin laatimiseen osallistuivat sel-
laiset ideologit kuin Robert Kagan, William 
Kristol ja Francis Fukuyama.

Heitä kaikkia yhdisti 1997 perustettu 
New American Century -projekti, jonka ta-
voitteena oli vahvistaa Yhdysvaltojen soti-
laallis-taloudellista ylivoimaa. Heidän mie-
lestään ”hyväntahdoista hegemoniaa” piti 
käyttää moraalisen ulkopolitiikan harjoit-
tamiseen – vapauden levittämiseen ja tota-
litaaristen hallintojen kaatamiseen.

”Olemme vakuuttuneita, ettei Amerikan 
nykyinen politiikka Lähi-idässä ole johta-
massa tuloksiin”, uuskonservatiivisen ul-
kopolitiikan rummunlyöjät aloittivat kir-
jeensä 1998. He ehdottivat, että uuden 
strategian päämääräksi pitäisi ottaa ”Sad-
dam Husseinin hallinnon suistaminen val-
lasta”.

Voimapoliitikot muistuttivat joukkotu-
hoaseiden yltyvästä uhasta. He myönsivät, 
että Saddamin kukistamiseen liittyi riske-
jä, mutta toimettomuus olisi vielä uhkaa-
vampaa Yhdysvalloille. ”Ainoa hyväksyttävä 

strategia on sellainen, joka eliminoi mah-
dollisuuden, että Irak voi käyttää tai uha-
ta joukkotuhoaseilla”, kirjeessä painotet-
tiin.

Rumsfeld jyräsi kenraalit
Tämän analyysin sokaisemana Bushin hal-
linto hyökkäsi Irakiin keväällä 2003. Tavoit-
teena oli käynnistää samalla laajempi Lähi-
idän demokratisointi ja turvata öljyvarojen 
saatavuus.

Perimmältään maahyökkäys – operaa-
tio Cobra II – näyttäytyi Rumsfeldille ja 
kumppaneille ensimmäisen Persianlah-
den sodan jatkonäytöksenä. Saddam piti 
viimeinkin kukistaa, mutta monien ken-
raalien kauhuksi pienemmällä armeijalla 
kuin 1991.

Kriittiset kenraalit vaativat Irakiin suu-
rempia sotajoukkoja, mutta Rumsfeld ja 
muut haukat vannoivat ”kevyen” sodan-
käynnin nimiin. Niinpä Yhdysvallat mars-
si Irakiin yli 170 000 sotilaan voimin. Maa-
voimien esikuntapäällikkö, kenraali Eric 
Shinsekin arvioi miehitykseen tarvittavan 
useita satojatuhansia sotilaita, mutta hä-
nen puheensa tuomittiin vääränlaisena 
ajatteluna.

Rumsfeldin suurten virhearvioiden lis-
talle kuuluvat myös Irakin armeijan lak-
kauttaminen ja Baath-puolueen jäsenille 
langetettu virkakielto. Armeijan hajottami-
nen merkitsi 300 000 tyytymättömän ase-
miehen levittäytymistä ympäri maata. Kun 
myös Saddamin Baath-puolueen jäsenet 

◼ Epäonnisen sotaretken ruumiillistu-
ma. Erottamalla Rumsfeldin presidentti 
George W. Bush osoitti olevansa valmis 
uusiin avauksiin Irakin rauhoittamisek-
si. Rumsfeld jää historiaan antisanka-
rina.
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päätettiin puhdistaa päättäviltä paikoilta, 
vastarinnalle rakentui vankka pohja.

Uhkana pattitilanne
Miehitysaika on merkinnyt kaaosta, anar-
kiaa, pommeja, verta ja kuolemaa. Luke-
mattomat irakilaiset ovat ajatelleet, että 
jos tämä on demokratiaa ja vapautta, he 
eivät niitä halua. Samalla Yhdysvaltain 
kansainvälinen asema on heikentynyt, ku-
ten Vietnamin sodan aikana. Sen ylivaltaa 
ei kunnioiteta läntisissä pääkaupungeissa 
aiempaan tapaan.

Yhdysvallat on jo tarkistanut Irak-poli-
tiikkaansa. Tästä kertoo muun muassa se, 
että Baath-puolueeseen kuuluneet ovat pa-
laamassa julkiseen hallintoon.

Pelkästään vanhoja virheitä oikaisemalla 
Irakin tilanne ei kuitenkaan parane. Tarvit-
taisiin uusia askeleita, jotka osoittavat, et-
tei tilanne ole luisumassa hal-
linnasta. Tällöin Irak saattaisi 
muuttua entistä selvemmin 
terroristien turvasatamaksi.

Uusien määrätietoisten as-
kelten ottaminen on Yhdys-
valloille piinaavan vaikeaa. 
Senaattori Carl Levin vaatii 
demokraattien nimissä, että 
joukkojen vetäytyminen Ira-
kista on käynnistettävä vaiheit-
tain 4–6 kuukauden kuluessa. 
Yhdysvallat on sotinut Irakis-
sa jo yhtä kauan kuin toisessa 
maailmansodassa.

Bushin hallinnon on mah-
doton taipua tällaiseen rat-
kaisuun, koska Nuri al-Ma-
likin johtama Irakin hallitus 
nojaa Amerikan asevoimaan. Vetäytymi-
nen voisi johtaa täyteen sisällissotaan, jon-
ka uhasta varoittelee etenkin Israel. Se taas 
tiedostaa sisäpoliittisen vaikutusvaltansa 
Yhdysvalloissa.

Armeijan piirissä toivotaan lisäjoukkoja 
Irakiin. Joidenkin armeijalähteiden mukaan 
50 000 lisäsotilasta voisi taata Bagdadin tur-
vallisuuden. Armeijan johto haluaisi myös 
keskittyä enemmän päävihollisten, pommi-
iskuista suurimmaksi osaksi vastanneiden 
šiiataistelijoiden nujertamiseen.

Erilaisia ehdotuksia tulvii. Yhtenä vaih-
toehtona esitetään Irakin tyynnyttämistä 
jakamalla maa etnisiin alueisiin.

Ajelehtivassa poliittisessa tilanteessa 
Bushin kanssasotija, Britannian päämi-
nisteri Tony Blair on jälleen astunut esiin. 
Hän esittää, että Syyria ja Iran pitäisi vetää 
mukaan Irakin rauhoittamiseen tähtääviin 
ponnisteluihin. Tämä edellyttäisi Iran-po-
litiikassa kovaa linjaa vetäneeltä Yhdysval-
loilta linjanmuutosta, ja lopullista irtautu-
mista uuskonservatiivien opeista. SK

Yhdysvallat 
on sotinut 
Irakissa 
jo yhtä kauan 
kuin toisessa 
maailman-
sodassa.


