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Come you masters of war 

You that build the big guns 

You that build the death planes 

You that build all the bombs 

You that hide behind walls 

You that hide behind desks 

I just want you to know  

I can se through your masks 

 

Bob Dylan, Masters of War 1963 
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Sammendrag 
I 1961 brøt den første kurdisk-irakiske krigen ut. Denne krigen kom som et resultat av at 

Iraks statsminister Abd al-Karim Qasim ikke hadde oppfylt løftene om kurdiske kulturelle 

rettigheter og selvstyre, slik han hadde lovet kort tid etter hans maktovertakelse i 1958.  

Denne oppgaven undersøker hvorfor den nyinnsatte Kennedy-administrasjonen (1961-1963) i 

den kalde krigen ignorerte kurdernes forespørsler om amerikansk bistand, på tross av at 

Qasims regime stadig beveget seg mot Sovjetunionen. Oppgaven belyser hvilken politikk 

Kennedy-administrasjonen førte i Irak, og hvor drastisk den endret seg da Baath-partiet tok 

over makten i et blodig kupp i februar 1963. USA gikk fra å føre en vent-og-se og ikke-

innblandingspolitikk til å ta en mer aktiv rolle Irak. Disse tre dramatiske årene blir analysert 

med utgangspunkt i nylig nedgradert kildemateriale fra John F. Kennedys presidentarkiv som 

holder til i Columbia Point, MA.  
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Kapittel 1: Introduksjon 
 
Den første kurdisk-irakiske krigen brøt ut i 1961 og varte frem til 1970. Dette var første gang 

kurderne i Irak samlet seg rundt en felles tanke om kurdisk selvstendighet1. Iraks statsminister 

Abd al-Karim Qasim, som tok over makten i 1958, hadde gitt løfter om kurdernes kulturelle 

rettigheter og selvstyre. Da ingen av hans løfter hadde blitt implementert i 1961, startet det 

kurdiske opprøret, som raskt eskalerte til å bli en langvarig og brutal krig. Krigen fant sted i 

de fjellrike kurdisk-dominerte områdene i Nord-Irak. Kurdernes geriljastyrker Peshmerga 

førte krigen på bakken, mens det irakiske luftforsvaret hovedsakelig foretrakk å bombe 

landsbyer og sivile. Gjentatte ganger prøvde kurderne å få USAs oppmerksomhet for å få 

amerikansk bistand i form av nødhjelp og militærmateriell.2 

  

Da Kennedy-administrasjonen kom til makten i januar 1961, hadde USA viet lite interesse for 

utviklingene i Irak, og hadde også lite kunnskap om kurderne. I amerikanernes øyne hadde 

Irak de siste årene blitt ansett som en stabil og nøytral stat i Midtøsten. Dette synet endret seg 

da Qasim i løpet av 1961-1963 lente seg mer mot Sovjetunionen og samarbeidet tettere med 

landets kommunister. Flere hendelser i Irak så ut til å utfordre USAs interesser i regionen. 

Men på tross av utviklingen i Irak, og at amerikansk støtte til kurderne potensielt kunne 

svekke Qasims regime, ville ikke Kennedy-administrasjonen støtte kurderne. I februar 1963 

kom Baath-partiet til makten etter et blodig kupp. USA anerkjenner regimet og prøver å 

knytte tette bånd til Irak på tross av regimets utbredte menneskerettighetsbrudd.3 

                                                
1 Begrepet selvstendighet vil i denne oppgaven stilles på lik linje som autonomi eller selvstyre. Det finnes ikke et 
allment akseptert definisjon på hva dette innebærer i folkeretten, men selvstendighet vil her være brukt for det å 
være politisk selvstendig eller avhengig, og det å styre seg selv etter demokratiske prinsipper innenfor Iraks 
statsgrenser.  
2 Gibson, Bryan R. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. New York, NY: Palgave 
MacMillan, 2015: 33-56; Gunther, Michael M. The Kurds: A Modern History. Princeton, NY: Marcus Wiener 
Publishers, 2016: 61-86; McDowall, David. A Modern History of the Kurds. New York, NY: I.B. Tauris, 1996: 
287-342; Schmidt, Dana Adams. Journey Among Brave Men. Toronto, Canada: Little, Brown & Company, 
1964: 72-92; O’Ballance, Edgar. The Kurdish Revolt 1961-1970. London, England: Faber and Faber Limited, 
1973: 74-98; Rubin, Avshalom H. «Abd al-Karim Qasim and the Kurds of Iraq: Centralization, resistance and 
revolt, 1958-1963». Middle Eastern Studies, 43:3 (2007): 353- 355, 368-370; Yildiz, Kerim. The Kurds in Iraq: 
The Past, Present and Future. Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007: 15-16. 
3 Gibson, Bryan R. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. New York, NY: Palgave 
MacMillan, 2015: 33-35, 43, 48-63, 80-81; Kadhim, Abbas. “Opting for a Lesser Evil: US Foreign Policy 
Towoard Iraq, 1958-2008.” i Handbook of US-Middle East Relations: Formative Factors and Regional 
Perspective, redigert av Robert E. Looney. London, England: Routledge, Taylor & Francis, 2009: 467-474; 
Little, Douglas. “Mission Impossible: The CIA and the Cult of Covert Action in the Middle East.” Diplomatic 
History 28, no. 5 (2004): 696; Matthews, Weldon C.”Kennedy Administration. Counterinsurgency, and Iraq’s 
First Ba’thist Regime.” International Middle East Studies. 43 (2011), 635; Matthews, Weldon C.”The Kennedy 



	 2	

 

Hvorfor	førte	Kennedy-administrasjonen	en	ikke-innblandingspolitikk4	mot	kurderne?		

Hvilken	politikk	førte	Kennedy-administrasjonen	i	Irak?	Endret	politikken	seg	som	en	

følge	av	Baath-kuppet?	

Hvilke	 faktorer	 påvirket	 Kennedy-administrasjonens	 avgjørelser	 overfor	 Irak	 og	

kurderne?	 Og	 hvorfor	 valgte	 Kennedy-administrasjonen	 å	 ta	 de	 beslutningene	 den	

gjorde	overfor	Irak?	Var	det	en	bred	enighet	i	Washington?	

 

Amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten 
Etter andre verdenskrig hadde de tradisjonelle europeiske stormaktene blitt svekket. Verden 

var preget av et maktvakuum. USA og Sovjetunionen ble stående igjen som to mektige 

supermakter som kom til å fylle dette vakuumet. De ble stående på hver sin side i den kalde 

krigen, og drev en global dragkamp om makt og påvirkning i verden. USAs ideologi baserte 

seg på å fremme demokrati og kapitalistisk økonomisk praksis. Sovjetunionen hadde 

ambisjoner om å spre kommunismen og sitt styresett til sovjetiske satellittstater. 

Amerikanernes overordnende politikk i den kalde krigen ble derfor å demme opp for 

sovjetisk ekspansjon. Denne politikken ble kjent som oppdemmingspolitikken. Enhver 

konflikt på verdensbasis under den kalde krigen ble en arena for rivalisering og dragkamp 

mellom USA og Sovjetunionen. Amerikanernes oppdemmingspolitikk hadde ulike politiske 

og økonomiske virkemidler, men gikk ikke av veien for å bruke militære mottiltak om det ble 

nødvendig. Det oppsto aldri direkte kriger mellom Sovjetunionen og USA. Derimot var det 

ikke uvanlig at begge stormaktene drev krig ved stedfortreder under væpnede konflikter i 

verden, hvor USA og Sovjetunionen støttet hver sin side av en væpnet konflikt.5 

 

Den globale dragkampen mellom de to supermaktene handlet om å få mest mulig innflytelse, 

og maktkampen utspilte seg også i Midtøsten. Avkoloniseringen av stater i Midtøsten fra 

1940-årene åpnet for at Sovjetunionen og USA kunne spille viktige roller i regionen, og 

                                                                                                                                                  
Administration and Arms Transfers to Ba´thist Iraq.” Diplomatic History. 43:3 (Fall 2018): 469.  
4 Ikke-innblandingsprinsippet er tanken om at alle stater har rett til å styre selv uten innblanding, inngrep eller 
trusler utenfra.  
5 Danielsen, Helge. «USA og den kalde krigen» (s. 44-47, 50-54) i Krig og Fred i det lange 20. århundre. 
Redaktør Hilde Henriksen Waage. Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk, 2013; Hahn, Peter L. Crisis and 
Crossfire. The United States and the Middle East Since 1945. Washington, D.C.: Potomac Books Inc., 2005; 1-
7; Quandt, William B. Peace Process: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967. 
Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2005: 12-14. 
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avløste Frankrike og Storbritannia sin langvarige maktposisjon. USAs strategi var å få et godt 

fotfeste i Midtøsten og sikre sine politiske interesser i regionen. Disse interessene kan 

sammenfattes i tre punkt: Det første punktet var det overordnede målet om å demme opp for 

sovjetisk innflytelse i regionen og opprettholde stabilitet. For amerikanerne innebar dette også 

hindre at radikale revolusjonære grupper tok over makten i stater med kommunistisk eller 

sovjetisk støtte eller på andre måter undergrave amerikanske interesser. Det andre punktet var 

å sikre gode økonomiske, politiske og militære forhold til de tre ikke-arabiske statene Israel, 

Iran og Tyrkia. Spesielt var Iran og Tyrkia viktige da disse landene var Sovjetunionens 

nabostater, og bokstavelig talt demmet opp for en direkte geografisk tilgang til Midtøsten. Og 

til slutt var det viktig å sikre stabil og billig oljeeksport fra Midtøsten til «den frie verden», 

altså til USA og vestlige allierte stater.6 

 

Teoretiske perspektiver 
Etter andre verdenskrig ble amerikansk utenrikspolitikk dominert av realisme. Dette teoretisk 

rammeverket i internasjonal politikk handler om at verden blir ansett for å være en anarkistisk 

tilstand, der det er mangel på en sentral autoritet. Derfor må enhver stat sikre sin egen 

overlevelse, sikkerhet og interesser.  Ved vurderinger og overveielser av sine internasjonale 

trusler og interesser, må ofte stater eliminere andre utenrikspolitiske prioriteter, slik som for 

eksempel moralske hensyn.7 

 

Det er også viktig å understreke at «en stat», i dette tilfellet de som driver med utformingen 

av amerikansk politikk, ikke alltid er enig i alle disse beslutningene. Alle 

presidentadministrasjoner konfronteres med en rekke motstridene oppfatninger og interesser. 

Sentrale kjennetegn som var gjennomgående for amerikansk utenrikspolitikk i Midtøsten 

under den kalde krigen var at globalisme var det overordnede hensynet, og at regionalismenes 

synspunkt i administrasjonen ofte havnet i bakgrunnen. Globalistene la vekt på at verden var 

                                                
6 Danielsen. «USA og den kalde krigen». 2013: 54; Hahn, Peter L. Crisis and Crossfire. The United States and 
the Middle East Since 1945. Washington D.C: Postmac Books, 2005: 134Quandt. Peace Process: American 
Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967. 2005: 11-14 
7 Dunne, Tim and Brian C. Schmidt. ”Realism” in Baylis, John Steve Smith, and Patricia Owens (eds.) The 
Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Third Edition. Oxford University 
Press, 2006: 92-95,161-165 
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en dragkamp mellom Moskva og Washington, mens regionalistisk tilnærmingen så Midtøsten 

som en region med egne aktører og mål som var avskilt fra den kalde krigen.8 

 

Hvordan ble utenrikspolitikken utformet? 
For å forstå hvordan USA utviklet sin politikk mot Irak og kurderne, er det viktig å få et 

innblikk i hvordan Kennedy-administrasjonens politikk ble utformet. Statsviteren Steven L. 

Spiegel argumenterer på følgende måte  

 
[t]he critical factors determining the content of American policy are: the basic 
assumptions of the president, the individuals on whom he relies for advice, and the 
resulting decision-making system which converts ideas into policies.9 

 

Når en nyinnsatt president kommer til makten i USA, fører dette også med seg store 

utskiftning av toppsjiktet i forvaltningen. Den innkommende presidenten tar med seg en helt 

ny gruppe mennesker, politikere, fagfolk og støttespillere - ofte med helt andre og nye tanker 

enn den foregående presidentadministrasjonen. Amerikansk utenrikspolitikk utarbeides ved at 

etablerte embetsverk, slik som for eksempel Utenriksdepartementet (State Department) og 

Forsvarsdepartementet (Pentagon), får ulik grad av innflytelse under de ulike presidentene. 

Den amerikanske beslutningsprosessen kan derfor finne sted i konkurranse mellom de ulike 

departementene, private interesser og offentlige organer.10  

 

Den formelle makten i USA er delt mellom den utøvende og lovgivende makten: Presidenten 

og Utenriksdepartementet på det ene siden, og Kongressen på den andre. Presidentens 

muligheter til å få gjennom lovgivninger kan være både tungvint og tidkrevende da 

Kongressen skal ta opp og stemme over de ulike forslagene. I utenriks- og forsvarspolitikken 

har derimot presidenten mer makt og færre begrensninger, og kan ta avgjørelser uten 

                                                
8 Spiegel, Steven L. The Other Arab-Israeli Conflict. Making America’s Middle East Policy, from Truman to 
Reagan. The University of Chicago Press, Chicago, 1985: 3-6 
9 Spiegel, Steven L. The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy, from Truman to 
Reagan. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1985: 10 
10 Dobson, Alan P. and Steve March. US Foreign Policy since 1945. London: Routledge, 2001: 7; Noreng, 
Øystein. «Hvorfor gikk USA til krig mot Irak? Drivkrefter bak Irakkrigen», s. 32. Babylon -  Nordisk tidsskrift 
for Midtøstenstudier. Nr.1 (2005), https://journals.uio.no/index.php/babylon/article/view/4151 [sist åpnet 
13.11.18] 
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godkjenning av Kongressen.11 USAs grunnlov gir presidenten stor makt over utenriks- og 

forsvarspolitiske saker.12 

 

John F. Kennedy hadde gjennom sin valgkamp prøvd å skape en distanse mellom seg og den 

tidligere presidentadministrasjonens innenriks- og utenrikspolitikk. Den nyinnsatte Kennedy-

administrasjonen symboliserte også et generasjonsskifte – en overgang fra den da eldst 

sittende presidenten til den yngste. Under presidentvalgkampen hadde Kennedy spilt på at 

hans presidentadministrasjon ville være med på å skape en egen, ny og moderne stil. Kennedy 

hadde et stort ønske om å være et friskt pust i amerikansk politikk. Dette ble tydelig kort tid 

etter hans innsettelse. Presidenten var utålmodig, og hadde en tro på å bygge ned mange 

byråkratiske stillinger og institusjoner for å effektivisere beslutningsprosessene. Under 

president Dwight Eisenhower hadde USAs nasjonale sikkerhetsråd (National Security 

Council), organet som støtter presidenters gjennomføring av landets utenriks- og 

sikkerhetspolitikk, båret preg av ineffektivitet i Kennedys øyne. Under Eisenhower hadde 

sikkerhetsrådet vært svært byråkratisk, der enhver sak ble diskutert i tidkrevende og formelle 

møter, mens de kritiske problemstillingene hadde blitt besluttet i Det ovale kontor, kun 

sammen med noen få rådgivere. Kennedy fjernet alle de interdepartementale komiteene. Hans 

idé var å beholde én minister fra hver av de store departementene. Blant annet den nasjonale 

sikkerhetsrådgiver McGeorge Bundy, visepresident Lyndon B. Johnson, utenriksminister 

Dean Rusk og forsvarsminister Robert S. McNamara. På den måten mente den nyinnsatte 

presidenten at han ville ha mer direkte kontakt med hvert enkelt departement.13  

 

Under Eisenhower-administrasjonen hadde utenriksminister John Foster Dulles hatt mye 

makt i utformingen av USAs utenrikspolitiske saker. Utenriksdepartementet under Kennedy-

administrasjonen ble derimot sett på som ineffektiv og svært byråkratisk. Arbeidet i 

Utenriksdepartementet gikk ut på å bruke diplomatiet til å forhandle med nesten 200 stater 

rundt om i verden. Disse statene hadde deres egne fiender og interesser, som kanskje ikke var 

                                                
11 Eksempler på dette er: da president Truman satte amerikanske militærtropper i Koreakrigen, Eisenhower 
sendte tropper til Libanon og Kennedy sendte kubanske brigaderer trent av CIA til Grisebukta på Cuba – alle 
uten godkjennelse fra Kongressen.  
12 Dobson and March. US Foreign Policy since 1945. 2001: 7; Hilsman, Roger. The Politics of Policy Making in 
Defense and Foreign Affairs. Conceptual Models and Bureaucratic Politics. (Second Ed.) Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, 1990: 118-122 
13 Gaddis, John Lewis. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American Security Policy during the 
Cold War. Oxford: Oxford University Press, 1982: 197; Hilsman. The Politics of Policy Making in Defense and 
Foreign Affairs. Conceptual Models and Bureaucratic Politics. 1990: 134-135  
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i samsvar med USAs syn og interesser. Dermed var forhandlingene med stater ofte 

tidkrevende, og bestod ofte av anbefalinger på vegne av USA. Med andre ord var 

Utenriksdepartementet svært byråkratisk lagt opp. I motsetning til Dulles’ makt i 

Utenriksdepartementet under Eisenhower-administrasjonen, hadde ikke den nye 

utenriksministeren Dean Rusk like mye makt og ansvar for å påvirke utformingen av 

utenrikspolitikken i like stor grad.14 

 

Derimot var Kennedy-administrasjonen mer kjent for å bruke USAs nasjonale sikkerhetsråd 

(NSC) i mye større grad. Utenrikspolitiske saker ble delegert til presidentens rådgiverstab ved 

Det hvite hus (White House staff). Det var spesielt McGeorge Bundy, USAs nasjonale 

sikkerhetsrådgiver (United States National Security Advisor), som fikk en viktig rolle i å ta 

seg av utenrikspolitiske saker. Bundy jobbet tett med Kennedy og fikk mange viktige 

utenrikspolitiske arbeidsoppgaver som følge av det. Han skulle forsikre seg om at presidenten 

til enhver tid hadde informasjon om utviklinger i verden. Dersom kriser oppsto, hadde Bundy 

ansvar for å innkalle til sikkerhetsrådsmøter. Under Bundy jobbet en hel stab i Det hvite hus 

som hadde spesialiseringer på ulike områder i verden, og som innhentet informasjon om sitt 

spesialfelt. Robert W. Komer hadde ansvaret for Midtøsten.15 

 

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA (Central Intelligence Agency) hadde også mye 

makt og handlingskraft til forskjell fra Utenriksdepartementet. CIA hadde monopol på 

hemmelige oppdrag utenfor USA. Dermed kunne den følge sine egne retningslinjer uten 

hensyn til ytre kontroll fra regjerningen i Washington. Etterretningstjenestens oppgaver, i 

tillegg til spionasjen, var  å utføre hemmelige oppdrag som støttet pro-vestlige politiske 

partier, de oppmuntret til kupp, støtte opprør mot anti-sovjetiske regimer eller krefter og 

opprettet hemmelige hærer.16  

 

 

 

                                                
14 Hilsman. The Politics of Policy Making in Defense and Foreign Affairs. Conceptual Models and Bureaucratic 
Politics. 1990: 134-136, 194 
15 Gaddis, John Lewis. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American Security Policy during the 
Cold War. Oxford: Oxford University Press, 1982: 197-198; Hilsman. The Politics of Policy Making in Defense 
and Foreign Affairs. Conceptual Models and Bureaucratic Politics. 1990: 134-136 
16 Hilsman. The Politics of Policy Making in Defense and Foreign Affairs. Conceptual Models and Bureaucratic 
Politics. 1990: 195-197 
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Primærkilder  
John F. Kennedy Presidential Library (JFKL) er Kennedy-administrasjonens arkiv og holder 

til i Colombia Point, Massachusetts. Arkivet har rundt 24 millioner sider med dokumenter, i 

over 400 samlinger av ulike departement- og institusjonsposter, brev og personlige 

dokumenter.17  

 

Den viktigste arkivsamlingen for denne oppgaven har vært National Security Files (NSF) 

som utgjør McGeorge Bundys arbeidsdokumenter, og som er den primære samlingen til 

utenrikspolitikk i Kennedy-administrasjonen. Denne arkivsamlingen blir konstant oppdatert 

på grunn av stadig nedgradering av nye dokumenter. NSF er delt i flere serier, med både 

fokus på stater men også ulike personlige dokumenter fra ansatte i Det hvite hus. De mest 

aktuelle seriene i NSF har vært 01: Countries, 03: Trips and Conferences, Chester V. Clifton 

Files og 12: Robert W. Komer Files.18 

 

Dokumentene som er innhentet til denne masteroppgaven er i hovedsak telegrammer fra 

serien 01: Countries som er sendt fra de amerikanske ambassadene i Midtøsten til 

Utenriksdepartementet i Washington, og deretter videresendt til McGeorge Bundy ved Det 

hvite hus. Det er en forskjell mellom innkommende telegram (fra ambassadene) og utgående 

telegram(fra Utenriksdepartementet). De innkommende telegrammene som er relevante 

kommer i hovedsak fra Bagdad og Tabriz. Disse inneholder informasjon om situasjonen i 

Irak, møter med nøkkelpersoner fra den irakiske regjeringen, kurdiske representanter eller 

informasjon fra etterretningskilder. De innkommende telegrammene gir rikelig oversikt over 

situasjonen i Irak, men gir i mindre grad innblikk i hvilken amerikansk politikk som blir 

utført. Derimot gir de utgående telegrammene, som ofte er langt færre i antall, direkte 

instrukser og anbefalinger for hva Utenriksdepartementet forventer at utenrikspostene skal 

gjøre eller svare. Dermed kan de utgående telegrammene gi et innblikk i hvilke strategier og 

mål Utenriksdepartementet hadde.  

 

En annen viktig samling i NSF er 12: Robert W. Komer Files, som er Komers personlige 

arbeidspapirer og dokumenter. Komer var ansvarlig for å innhente viktig informasjon om 

Midtøsten og videreformidle dette til Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC), eller direkte til 

                                                
17 https://www.jfklibrary.org/archives/about-archival-collections [sist åpnet 30.03.19] 
18 Se i bibliografien for full oversikt øvrige serier, bokser og mapper som har blitt brukt i denne oppgaven. 
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presidenten.  Denne samlingen består av memoranda, møtereferat og anbefalinger fra NSCs 

Midtøsten-ekspert. Disse dokumentene gir derfor innblikk i hvilke tema og diskusjoner som 

ble tatt opp i Det hvite hus, men det er ikke alltid lett å vite om hvilke handlinger eller 

beslutninger som ble tatt utfra disse dokumentene. 

 

I tillegg til arkivmaterialet fra JFKL har også den digitale samlingen Foreign Relations of the 

United States (FRUS) vært viktig supplement til oppgaven. FRUS inneholder nedgraderte 

dokumenter fra amerikanske utenrikspolitiske beslutningstakere og diplomatiske aktiviteter. 

De mest relevante seriene er Volume 17: Near East, 1961-1962 og Volume 18: Near East, 

1962-1963.  

 

Litteratur  
Det finnes en stor mengde sekundærlitteratur som tar for seg amerikansk utenrikspolitikk i 

Midtøsten. Dette gjelder også for USAs forhold til Irak. Denne litteraturen tar i stor grad for 

seg USA, Irak og kurdernes forhold fra 1980-årene og til mer dagsaktuelle hendelser. 

Derimot finnes det lite litteratur som dekker Kennedy-administrasjonens forhold til 

Midtøsten, bortsett fra litteratur om forholdet til Israel. Dette kan skyldes at litteraturen om 

Kennedy-periodens utenrikspolitikk i stor grad har vært dominert av de store og mer kjente 

hendelsene i den kalde krigen, i Berlin, Cuba, Laos og Vietnam. Den eksisterende litteraturen 

har derfor viet lite oppmerksomhet til Kennedy-administrasjonens spesifikke politikk og mål i 

Irak, som havnet i bakgrunnen for disse store hendelsene, og i dermed også USAs forhold til 

kurderne i Irak. 

 

Derimot har litteraturen som tar for seg USAs utenrikspolitikk i Midtøsten under den kalde 

krigen økt de siste ti årene. Grunnen til den nye interessen om dette temaet kan skyldes at 

deler av arkivmaterialene har blitt nedgraderte i løpet av de siste ti årene, og fortsatt stadig 

blir nedgraderte. Det som går igjen i den nye litteraturen er at det vies lite plass til Kennedy-

administrasjonen, og at den nevnes kort. Et eksempel på dette er historiker Douglas Little,  

der han i artikkelen The United States and the Kurds: A Cold War Story19 tar for seg USAs 

forhold til kurderne i Irak over en lang tidsperiode (fra Eisenhower til Clinton). Artikkelen 

har et stort fokus på hvordan USA gang på gang forrådte kurderne i Irak. Den første delen av 

                                                
19 Little, Douglas. ”The United States and the Kurds: A Cold War Story.” Journal of Cold War Studies 14: 4 
(Fall 2010): 63-98. 
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artikkelen er relevant for denne oppgaven, der Little argumenterer for at CIA under 

Eisenhower- og Kennedy-administrasjonene i hemmelighet ga støtte til kurderne i Irak, i et 

forsøk i å svekke Qasims regime. I artikkelen argumenterer Little for at USA oppfordret 

kurderne til å gå i krig mot Bagdad. Dette var for å bevege Irak i vestlig retning. Den kurdisk-

irakiske krigen som startet i 1961 skyltes støtte fra USA for å svekke Qasims regime. Men da 

Baath-partiet tok over makten og en ny kurdisk-irakisk krig igjen opp i 1963, støttet USA den 

nye regimet og snudde ryggen til kurderne.20 Denne masteroppgaven vil ved å se på nylig 

nedgraderte dokument og annen nyere litteratur belyse en annen side ved Kennedy-

administrasjonens politikk overfor Irak.   

 
 

I 2015 utga historikeren Brian Gibson boka Sold Out? US Foreign Policy , Iraq, the Kurds 

and the Cold War21 som var basert på hans doktorgradsavhandling, og er et svært viktig 

bidrag til denne masteroppgaven. Boka tar for seg presidentperiodene fra Eisenhower til Ford 

og gir et svært godt og detaljert bilde av USAs forhold til Irak og kurderne i Irak. Gibson tar 

for seg et bredt spekter av temaer slik som USAs utenrikspolitikk, USAs kald-krigs strategi, 

den kalde krige i Midtøsten, den arabiske kalde krigen, Baath-partiet, kommunisme og 

kurderne i Irak. Det er viet to kapitler til Kennedy-administrasjonen i boka, og boka er basert 

på presidentarkivene og FRUS. Gibson argumenter for at Det hvite hus i 1962 fikk CIA 

agenter til å utvikle en plan for å styrte Qasims regime, men at CIA ikke sto bak Baath-kuppet 

i februar 1963, da CIAs planer for å fjerne Qasim ikke var klargjort da Baath tok over makten 

i Irak.22 I boka blir det også argumentert for at Irak var en viktig «Cold War battleground»23, 

altså at Irak spilte en større rolle i den kalde krigen enn det som tidligere har vært kjent. 

Kennedy-administrasjonens beslutninger og handlinger var basert på en oppfatning om at 

Sovjetunionen utgjorde en trussel mot Iraks suverenitet.24 

 

Da Gibson argumenterer for at USAs beslutninger i Irak er basert på den kalde krigens 

hensyn, ser den nylig publiserte artikkelen The Kennedy Administration and Arms Transfer to 

                                                
20 Ibid. 64, 67-68 
21 Gibson, Bryan R. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. New York, NY: Palgave 
MacMillan, 2015 
22 Ibid. 45, 200 
23 Ibid. 205 
24 Ibid. xxii 
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Ba’thist Iraq,25 skrevet av historiker Weldon C. Matthews, situasjonen fra en litt annen 

vinkel. Matthews peker på Kennedy-administrasjonens beslutninger om våpensalg til Irak i 

tillegg også var begrunnet i USAs økonomiske situasjon og strategi. Derfor var det bred 

enighet i Kennedy-administrasjonen om å selge våpen til Baath-regimet, men det var 

uenigheter om mengden våpen og våpentyper. Store deler av våpenhandelen var hemmelig, 

og få i Washington hadde innsikt i hvor omfattende våpenleveransene var. Matthews belyser 

en svært viktig side av Kennedy-administrasjonens politikkutforming, der mye foregikk bak 

lukkede dører. Artikkelen er i stor grad basert på kilder fra National Archives and Records 

Administration (NARA) i College Park, Maryland, og derfor er også denne artikkelen svært 

viktig for å belyse dokumenter som denne masteroppgaven ikke har hatt tilgang til.   

 

Eric Jacobsens artikkel A Coincidence of Interests: Kennedy, U.S. Assistance, and the 1963 

Iraqi Ba’th Regime26 fra 2013 tar for seg Kennedy-administrasjonens forhold til det første 

Baath-regimets korte levetid de syv månedene det satt ved makten i Irak. Den tar også for seg 

perioden før kuppet fant sted. Denne artikkelen, i likhet med Mathews’ artikkel, argumenterer 

også for at CIA hadde en stor rolle i å planlegge kuppet i februar 1963 og at USA sto bak 

våpenleveranser som skulle brukes mot kurderne i den andre kurdisk-irakiske krigen. 

Administrasjonens begrunnelse for våpentilførsel var at kurderne ville føre til destabilisering 

av regimet og at Irak på lang sikt ville bli avhengig av USA.  

 

Den andre delen av sekundærlitteraturen som ikke går så direkte på temaet i denne 

masteroppgaven  kan deles i tre: Litteratur om USAs utenrikspolitikk, historie om kurderne 

og historie om Irak.  

 

Litteratur som har vært med på å gi forståelse for hvordan USAs utenrikspolitikken har blitt 

utformet, hvilke institusjoner som har vært de ledende og nøkkelpersoner i Kennedy-

                                                
25 Matthews, Weldon C. ”The Kennedy Administration and Arms Transfers to Ba´thist Iraq.” Diplomatic 
History. 43:3 (Fall 2018): 469-492. 
26 Jacobsen, Eric. “A Coincidence of Interests: Kennedy, U.S. Assistance, and the 1963 Iraqi Ba’th Regime.” 
Diplomatic History 37, no. 5 (2013): 1029–1059. 
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administrasjonen er bidrag fra Steven L. Spiegel27, Roger Hilsman28,  Alan P. Dobson & 

Steve Marsh29 og John L. Gaddis30.  

 

Sekundærlitteratur om kurdernes historie har økt de siste årene. Det viktigste bidraget og den 

mest detaljrike litteraturen om kurdernes komplekse historie er David McDowalls bok A 

Modern History of the Kurds31. Et kapittel i boka tar for seg kurderne i Irak i tidsperioden fra 

kuppet i Irak 1958 og kurdernes perspektiv i årene før og etter Baath-kuppet i 1963. I tillegg 

har Michael M. Gunthers32 og Kerim Yildiz33 bøker vært viktige supplement for å danne en 

forståelse av kurdernes historie. To bøker som spesifikt har tatt for seg den første kurdisk-

irakiske krigen er The Kurdish Revolt 1961-197034 av Edgar O’Balance, og New York Times-

korrespondenten Dana Adams Schmidts berettelser  i A Journey Among Great Men35 da han 

oppholdt seg i de kurdiske områdene i Nord-Irak og fulgte Peshmerga-styrkene i 1963. Både 

Marion Farouk-Sluglett og Peter Sluglett36, og Charles Tripps37 bøker er to svært viktige 

bidrag som tar for seg Iraks historie.  

 

 

                                                
27 Spiegel, Steven L.”The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy, from Truman to 
Reagan. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1985 
28 Hilsman, Roger. The Politics of Policy Making in Defense and Foreign Affairs. Conceptual Models and 
Bureaucratic Politics. (Second Ed.) Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990. 
29 Dobson, Alan P. og Marsh, Steve. US Foreign Policy since 1945. London: Routledge, 2001. 
30 Gaddis, John Lewis. Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American Security Policy during the 
Cold War. Oxford: Oxford University Press, 1982. 
31 McDowall, David. A Modern History of the Kurds. New York, NY: I.B. Tauris, 1996. 
32 Gunther, Michael M. The Kurds: A Modern History. Princeton, NY: Marcus Wiener Publishers, 2016.  
33 Yildiz, Kerim. The Kurds in Iraq: The Past, Present and Future. Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007. 
34 O’Ballance, Edgar. The Kurdish Revolt 1961-1970. London, England: Faber and Faber Limited, 1973.  
35 Schmidt, Dana Adams. Journey Among Brave Men. Toronto, Canada: Little, Brown & Company, 1964.  
36 Farouk-Slugglet, Marion og Slugglet, Peter. Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship. New York, 
NY: I.B. Tauris, 1990. 
37 Tripp, Charles. A History of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 
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Kapittel 2: Kurderne i Irak - en kamp om 

selvstendighet 
 

Kurderne er en etnisk folkegruppe som kommer fra de fjellrike landområdene som strekker 

seg over grensene til Irak, Iran, Tyrkia og Syria. Etter opprettelsen av det moderne Midtøsten, 

da statsgrenser ble delt opp etter krigsoppgjørene etter første verdenskrig, sto kurderne uten 

en egen stat. I dag er det er anslått at rundt 25-30 millioner kurdere bor i disse områdene, og 

kurderne er dermed den største statsløse etniske folkegruppen i verden. Mange kurdere har 

siden første verdenskrig kjempet for en selvstendig stat i de områdene kurderne er i flertall. 

Kampen for kurdisk selvstendighet har vært lang, men den har også vært preget av at 

kurderne tradisjonelt ikke har vært noen homogen gruppe. Stammetilhørighet og slektskap 

har vært en viktig del av kurdisk identitet, og de fjellrike områdene gjorde at det var lite 

kontakt mellom ulike kurdiske stammene. Identitetene knyttet til stammetilhørighet har derfor 

stått i veien for å skape én nasjonal bevegelse som har hatt et felles mål – kurdisk 

selvstendighet. 38   

 

Oppdeling av Midtøsten  
Fra 1700-tallet hadde kurderne under Det osmanske og Det persiske imperiet en viss grad av 

selvstendighet, slik at imperiene kunne opprettholde fred med sine åpne grenser. Den første 

muligheten for å skape en kurdisk stat kom etter første verdenskrig da Det osmanske riket 

kollapset.39  

 

Ved krigsoppgjøret skulle de tapende stormaktene Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det 

osmanske riket stilles til ansvar slik at en ny verdenskrig ikke skulle oppstå igjen. Kort tid 

etter første verdenskrig ble flere fredskonferanser holdt, der målet var at makt skulle svekkes 

ved å dele imperiene opp i mindre stater. Dette betydde at Det osmanske rikets kart skulle 

tegnes på nytt. Under fredskonferansen i Versailles i 1919 var den amerikanske presidenten 

                                                
38 Gunther, Michael M. The Kurds: A Modern History. Princeton, New Jersey: Marcus Wiener Publishers, 2017: 
xv; McDowall, David. A Modern History of the Kurds. New York, NY: I.B. Tauris, 1996: 13-14; Phillips, 
David. The Great Betrayal. How American Abandoned the Kurds and Lost the Middle East. New York. I.B. 
Tauris: 2019: 1 
39 Yildiz, Kerim. The Kurds in Iraq: The Past, present and Future. Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007:10 
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Woodrow Wilsons fjorten punkter for en ny verdensorden sentrale. Disse punktene var basert 

på den amerikanske presidents ideal om staters selvstendighet. Wilsons fjorten punkter for 

nasjonal selvbestemmelse skapte håp for kurderne, spesielt viktig for kurderne var punkt 

nummer 12, som erklærte at alle ikke-tyrkiske minoritetsgrupper i Det osmanske riket skulle 

gis mulighet til en selvstendig utvikling. Det ble sendt en kurdisk delegasjon til 

fredskonferansen i Versailles. Håpet var at kurderne skulle få en selvstendig stat, og med de 

fjorten punktene virket det nesten naturlig at et Kurdistan skulle bli opprettet.40 

 

Da fredskonferansen i Versailles i stor grad hadde hatt Europa i fokus, tok fredskonferansen i 

Sèvres i Frankrike i august 1920 for seg Det osmanske riket. 10. august ble Sèvres-traktaten 

signert av de allierte maktene og den nedkjempende osmanske sultanen. Også i Sèvres var en 

kurdisk delegasjon representert. Artikkel 62 og 64 i traktaten tok spesifikt for seg opprettelsen 

av en kurdisk stat: 

 
If within a year from the coming into force of the present Treaty of the Kurdish peoples within 
the areas defined in Article 62 shall address themselves to the Council of the League of 
Nations in such a manner as to show that a majority of the population of these areas desires 
independence from Turkey, and the Council  then considers that these peoples are capable of 
such independence and recommends that it should be granted to them, Turkey herby agrees to 
execute such recommendation, and to renounce all rights and title over these areas.41  
 

Kurderne ble tildelt områder nord i dagens Syria og Irak, øst for Eufrat-elven og sør for 

Armenia. Store områder av Mosul-provinsen, som det senere skulle bli en dragkamp om, ble 

også lovet til kurderne i Sèvres-traktaten. De allierte mente imidlertid at de nye statene i det 

tidligere imperiet ikke ville klare å styre seg selv eller bygge stater på egenhånd. De trengte 

derfor assistanse av de vinnende stormaktene. Selv om nye stater ble tegnet og opprettet, 

skulle disse være mandatområder for Storbritannia og Frankrike.42  

                                                
40 Edmonds, C.J. “Kurdish Nationalism.” Journal of Contemporary History. Vol.6, No.1, Nationalism and 
Seperatism (1971): 90; Esksander, Saad. “Britain’s Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the 
Termination of the First Kurdish Government.” British Journal of Middle Eastern Studies. Vol. 27, No. 2 (Nov., 
2000): 139; Gunther. The Kurds: A Modern History. 2017: 62; McDowall. A Modern History of the Kurds. 
2004: 115; Waage, Hilde Henriksen. Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Kristiansand: Cappelen Damm 
Akademisk, Kristiansand 2012: 66-70. 

41 McDowall. A Moderns History of the Kurds. s. 465. (Sévres-avtalen artikkel 64. Artikkel 62 er gjengitt på side 
464.   
42 Edmonds. “Kurdish Nationalism”. 1971: 91; Esksander. “Britain’s Policy in Southern Kurdistan: The 
Formation and the Termination of the First Kurdish Government.” 2000: 141-145; Yildiz, Kerim. The Kurds in 
Iraq: The Past, present and Future. Pluto Press, 2004:10-12; Gunther. The Kurds: A Modern History. 2017: 62-
63 
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Britiske tropper hadde allerede vært i de kurdiske områdene lenge før 1920. De allierte hadde 

okkupert strategiske områder i Det osmanske riket mens første verdenskrig fortsatt var i gang, 

og da det lå an til at de allierte kom til å vinne krigen, hadde Frankrike og Storbritannia 

allerede sett seg ut hvilke mandatområder som ville være til deres fordel. Dermed inngikk de 

flere ulike hemmelige avtaler som ble signert alt før krigen hadde endt. En av disse avtalene 

var Sykes-Picot avtalen som ble signert så tidlig som i 1916. Frankrike og Storbritannia 

hadde i denne avtalen blitt enig hvordan Midtøsten skulle fordeles dem i mellom. Etter krigen 

tildelte Folkeforbundet mandatområdet Mesopotamia, altså dagens Irak, til Storbritannia. 

Britene ønsket å utvide mandatområdet slik at den oljerike Mosul-provinsen også ble en del 

av Mesopotamia for politiske, strategiske og ikke minst økonomiske grunner. Det var 

imidlertid ikke bare britene som hadde et godt øye til Mosul og ønsket seg provinsen under 

sin makt. Tyrkia, den nyopprettede staten sør for Mesopotamia, hadde også store ambisjoner 

om Mosul som en del av sitt territorium.43 

 

De vestlige stormaktene hadde ikke forstått den enorme mobiliseringen av den nasjonalistiske 

gruppen under Mustafa Kemal i Tyrkia, som kalte seg Ungtyrkere. I 1920 hadde Tyrkia to 

regjeringer: et forfalt sultanat under de alliertes okkupasjon – og en nasjonalistisk regjering. 

De nasjonalistiske Ungtyrkerne godtok ikke ydmykelsen som de allierte med Sèvres-traktaten 

hadde påført Tyrkia. Under fredsforhandlingene i Sèvres hadde den tyrkiske sultanen skrevet 

under på følgende: Tyrkia måtte betale enorme økonomiske summer i krigsskadeerstatninger,  

Tyrkia måtte nedskalere sitt militære styrker betraktelig, og ikke minst, Tyrkia måtte gi fra 

seg store territorier som Ungtyrkerne mente var tyrkiske. Ungtyrkerne var uvillige til å inngå 

et slikt kompromiss. De mente at ikke-arabiske provinser ikke skulle være underlagt 

stormaktene. Ungtyrkerne påstod at kurderne, som også var en ikke-arabisk folkegruppe i 

Midtøsten, derfor burde bli en del av Tyrkia, og ikke være underlagt de arabiske 

mandatområdene. Territoriene hvor kurderne var bosatt skulle dermed tildeles Tyrkia, mente 

Ungtyrkerne. Mustafa Kemal førte derfor krig for nasjonal frigjøring mot britene. Fordi 

britene selv hadde store problemer med andre ustabile koloniale besittelser rundt i verden 

etter verdenskrigen, var de villige til å gjøre mye for å bevare stabilitet i det nye 

                                                
43 Esksander. “Britain’s Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the Termination of the First Kurdish 
Government”. 2000: 148-149 
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mandatområdet Irak og gikk derfor med på å gå inn i nye fredsforhandlinger med det nye 

Tyrkia.44 

 

I 1923 var fortsatt ikke Sèvres-traktaten gjennomført, og derfor ble den erstattet med 

Lausannetraktaten, som var det andre forsøket på en fredsavtale og definerte nye grenser for 

dagens Tyrkia. De allierte anerkjente Tyrkias suverenitet, og til forskjell fra tidligere 

fredskonferanser, var det ingen kurdisk delegasjon representert under konferansen i 

Lausanne. Resultatet av de nye forhandlingene undergravde president Wilsons idealistiske 

prinsipper om selvbestemmelse for etniske nasjonaliteter. Dette betydde også at kurdernes 

krav om selvstendighet ble ignorert i den nye Lausannetraktaten, og den kurdiske 

befolkningen ble delt mellom landene Irak, Iran, Tyrkia og Syria.45 

 

Selv etter Lausannetraktaten hadde Storbritannia og Tyrkia fortsatt ikke kommet til enighet 

om hvor grensen mellom Tyrkia og Irak skulle gå. Dette skyltes spørsmålet om hvilken stat 

Mosul skulle høre til. Folkeforbundet satte derfor sammen en kommisjon for å ta seg av 

Mosul-spørsmålet. Kommisjonen hadde blitt enige om at selvbestemmelse skulle spille en 

viktig rolle for fremtiden til Mosul, og meningene til Mosuls befolkning skulle stå i fokus. 

Kommisjonen reiste til Mosul hvor de undersøkte forholdene og intervjuet befolkningen om 

dens meninger. Det skulle vise seg  å bli en vanskelig oppgave siden majoriteten av 

innbyggerne i Mosul var kurdiske – og ikke arabiske eller tyrkiske. Etter mye frem og tilbake 

om hva som skulle skje med Mosul, vant- ikke uventet- den seirende stormakten 

Storbritannias argumenter fram: den fjellrike grensen ville beskytte Irak fra landets naboer. I 

1925 ble Mosul en del av Irak.46 

 

Kurdisk nasjonalisme? 
Med dette var kurdernes håp om selvstendighet blitt helt ignorert i fredsoppgjøret, og 

kurderne ble fordelt mellom  Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Perioden etter delingen av de 

                                                
44 Esksander. “Britain’s Policy in Southern Kurdistan: The Formation and the Termination of the First Kurdish 
Government”. 2000: 143-144; McDowall. A Modern History of the Kurds. 2004: 115, 117, 121-129; Yildiz, 
Kerim. The Kurds in Iraq: The Past, present and Future. 2007: 10, 109 
45 Izady, Michael. «Kurds and the Formation of the state of Iraq 1917-1932». in The Creation of Iraq, 1914-
1921, edited by Reeva S. Simon and Eleanor Harvey Tejirian, 100-102. New York: Columbia University Press, 
2004; Yildiz. The Kurds in Iraq: The Past, present and Future. 2007:11-12 
46 Shield, Sarah. «Mosul Question: Economy, Identity and Annexation». in The Creation of Iraq, 1914-1921, 
edited by Reeva S. Simon and Eleanor Harvey Tejirian. 50-55. New York: Columbia University Press, 2004; 
Yildiz. The Kurds in Iraq: The Past, present and Future. 2007:12 
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kurdiske områdene var preget av uro og misnøye. Kort tid etter at Irak var blitt et britisk 

mandatområde, begynte ulike kurdiske stammer i Nord-Irak et opprør i protest. Men på grunn 

av Storbritannias overlegne militære  styrke og kurdernes tilsvarende svakhet, de var jo ikke 

en gang  ikke var en enhetlig gruppe, var det vanskelig for kurderne å føre en effektiv krig 

mot irakerne.47 

 

Etter fredsoppgjøret hadde flere kurdere blitt mer bevisst på at det fantes håp for at en kurdisk 

stat en dag kunne ha blitt en realitet. Dermed ble kurdisk nasjonalisme mer fremtredende enn 

tidligere. Feider mellom de ulike kurdiske stammene gjorde det vanskelig å snakke om en 

enhetlig gruppe som kjempet for en felles sak. Så selv om kurdisk nasjonalisme var på vei til 

å bli viktigere for mange, spesielt i de større byene i politiske klubber, var det hos flertallet av 

befolkningen fortsatt stammetilhørigheten som sto fremst. På grunn av stammefeider og 

rivaliseringer ville ikke uten videre to stammer som var enig i opprøret mot det irakiske 

regimet gå sammen for å skape en sterkere opposisjon mot Irak. Det var dermed lettere for 

irakerne og britene å slå hardt ned på opptøyene.48 

 

I 1930 ble en anglo-irakisk traktat signert av begge parter. Denne traktaten tok for seg målene 

til det britiske mandatområdet. På det tidspunktet britene følte at Irak var klar for å bli helt 

selvstendig, skulle britenes tilstedeværelse i landet avsluttes. Det ble også satt reguleringer for 

hvordan Storbritannia og Iraks forhold skulle bli etter selvstendigheten. Kurderne ble ikke 

nevnt i traktaten, og nok en gang var kurderne heller ikke en del av forhandlingene. Og da 

Irak ble erklært som en selvstendig stat i 1932, så mange kurdere i Irak på dette som at et siste 

håp for selvstendighet hadde blitt knust. Kurderne i Irak hadde i løpet av 1900-tallet opplevd 

å være under tre kolonimakter: først under Det osmanske riket frem til 1918, deretter det 

britiske frem til 1932, og til slutt under araberne da Irak fikk sin uavhengighet.49 

 

Etter den irakiske kong Feisals II dødsfall i 1933 befant den nye irakiske staten seg i en 

vanskelig situasjon. Kombinasjonen av interne uenigheter og spenninger i regjeringen, i 

tillegg til monarkens dødsfall, førte til at den nye staten ikke var i stand til å styre landet. På 
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Little, Brown & Company. 1964: 7 
49 Gunther. The Kurds: A Modern History. 2017: 62; Yildiz. The Kurds in Iraq: The Past, present and Future. 
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grunn av mangelen på en god leder for landet og den kaotiske situasjonen som hadde oppstått, 

så en gruppe nasjonalistiske kurdere i Irak på dette som en mulighet til å utfordre regjeringen 

i Bagdad. I 1935, da situasjonen fortsatt var kaotisk i Irak, satte kurdiske nasjonalister noen 

krav til regjeringen. Blant disse kravene var kurdisk representasjon i den irakiske 

nasjonalforsamlingen, utvikling av industri og landbruk i de kurdiske områdene og at det 

kurdiske språket skulle brukes i utdanningssystemet i de kurdiske områdene. Ingen av disse 

kravene ble godkjent av regjeringen i Bagdad. Bakgrunnen for dette var at myndighetene var 

redd for at hvis slike privilegier ble gitt til kurderne, ville også landes sjiamuslimer og andre 

minoritetsgrupper i landet kreve det samme, og dermed ville landet ha for mange grupper 

med makt. Kurdiske nasjonalister tok dermed til våpnene. Men på grunn av Iraks moderne 

våpen som de hadde mottatt fra Storbritannia, knuste irakiske væpnede styrker nok en gang 

de kurdiske opptøyene i 1936.50 

 

Slutten av 1930-årene markerer en gradvis nasjonalistisk oppvåkning blant kurderne. Den 

kurdiske nasjonalismen oppsto parallelt og som et motsvar til panarabismen som vokste frem 

i de arabiske landene. Dette gjaldt spesielt for kurderne i mer urbane områdene med høyere 

utdanning. Frem til da hadde kurdiske offentlige anliggender ofte vært dominert av 

stammeledere, som Shaikh Mahmoud eller Shaikh Ahmad fra Barzan. Deres fokus var ikke 

hovedsakelig betegnet som kurdisk frigjøring – men mer for deres stammers vinning. Denne 

nye utdannede gruppen med kurdere startet å utforme ideer om hvordan kurdernes felles 

interesser og identitet kunne bli best mulig ivaretatt i den irakiske staten. Sentrale problemer 

som ble diskutert i byene var kurdisk identitet, hvordan det kurdiske språket og litteratuten 

kunne bli bevart på best mulig måte, og til slutt spørsmålet om kurdernes politiske rettigheter. 

Før 1930-årene fantes det ikke et kurdisk parti i Irak. På 1930-tallet blomstret det derimot opp 

flere nasjonalistiske partier, slik som Hiwa, Komala og Darkar. I tillegg meldte mange 

kurdere seg inn i Det irakiske kommunistpartiet (ICP). ICP hadde støttet kurdernes saker som 

ble lagt frem i 1935 og fikk dermed en god oppslutning blant kurderne i Irak. Etter hvert ble 

det også etablert ICP-lokallag i de større kurdisk-dominerte byene, Irbil og Kirkuk. Dette var 
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en indikasjon på et skifte, både sosialt og geografisk, der den kurdiske identiteten ikke lenger 

bare ble assosiert med individers stammetilhørighet.51 

 

Kurdernes selvstendighetskamp tydeliggjøres  
En kurdisk nasjonalist som kom til å få en viktig rolle i kurdernes selvstendighetskamp i Irak 

de neste tiårene var Mulla Mustafa Barzani (1903-1979). Han var en karismatisk stammeleder 

for den kjente Barzani-stammen. Stammens hjembygd var Barzan, en avsidesliggende 

landsby i fjellområdene i Nord- Irak, sør for den tyrkiske grensen. Barzani hadde flere ganger 

blitt fengslet på grunn av opptøyer mot den irakiske regjeringen. I 1943, med hjelp fra det 

nasjonalistiske partiet Hiwa, rømte Barzani fra fangenskap i Bagdad og flyktet til 

hjembygden Barzan. I Barzan mobiliserte han stammen sin til å gå til opprør mot det irakiske 

regimet. Britene hadde allerede under mandattiden advart Bagdad om Barzanis evne til å 

mobilisere, og at Barzanis oppslutning kunne føre til en destabilisering av de kurdiske 

områdene i Irak.52 

 

Barzanis følgere var skuffet over at regjeringen i Bagdad ikke inkluderte kurdiske krav i 

politikken. Som følge av dette krevde Barzani et selvstendig, kurdisk område i Nord-Irak, 

hvor byene Irbil, Duhok, Khanaqin, Kirkuk og Suleymaniya var inkludert. Han krevde også 

at kurderne skulle få en minister som representerte dette området i nasjonalforsamlingen. På 

samme tid som disse kravene ble lagt frem for regjeringen i Bagdad, oppsto det hungersnød i 

de kurdiske områdene. Hungersnøden skyltes dårlige avlinger de siste årene – og at Bagdad 

ikke hadde sendt hjelp til de nord-irakiske områdene. Dette skapte sinne og frustrasjon mot de 

irakiske myndighetene blant kurderne. Det brøt ut opprør mot det irakiske regimet, som i stor 

grad ble ledet av Barzani. Nok en gang knuste irakerne de kurdiske opprørerne, og det endte 

med at Mustafa Barzani i 1945 flyktet til eksil i Iran, sammen med rundt 3 000 av Barzani-

stammens medlemmer, med både koner og barn.53 
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Barzani i eksil  
Før Mulla Mustafa Barzanis ankomst, var situasjonen i Iran kaotisk. I løpet av andre 

verdenskrig hadde de iranske myndighetenes makt blitt svekket, noe som i andre omgang 

hadde ført til at Iran hadde mistet kontrollen over Aserbajdsjan. Sovjetunionen hadde tatt 

kontroll over Nord-Iran under andre verdenskrig, og nasjonalistiske aserbajdsjanere hadde tatt 

over makten i Øst-Aserbajdsjan med sovjetisk hjelp. I tillegg ønsket Kurdistans demokratiske 

parti i Iran (KDPI) å erklære kurdisk uavhengighet fra Iran. Partiet ble grunnlagt etter krigens 

slutt i 1945, med partileder Qasi Muhammed i teten. Både med støtte fra Sovjetunionen og 

Barzanis 3 000 følgere fra Irak, erklærte KDPI en kurdisk republikk i byen Mahabad nordvest 

i Iran 22. januar 1946. Den kurdiske Mahabad-republikken grunnla sitt eget parlament, og 

Bazani ble utnevnt som øverste general (marskalk) i Mahabad-republikkens hær. I tillegg ble 

Mustafa Barzani også valgt som leder for det nye nasjonalistiske partiet i Irak, Kurdisk 

demokratisk parti (KDP), som ble grunnlagt i august 1946 for å kjempe for kurdisk 

selvstendighet.54  

 

Mahabad-republikken skulle ikke leve lenge.  Nasjonsprosjektet varte fra 22. januar til 15. 

desember og hadde bare vært mulig med Sovjetunionens hjelp og okkupasjon av Nord-Iran. 

Men da verdenskrigen tok slutt, fattet FN vedtaket om at Sovjetunionen skulle trekke seg ut 

fra Irans territorier. Den iranske hæren gikk til angrep på kurderne i Mahabad-republikken, og 

republikken falt. Et stort antall kurdere som hadde deltatt i det nasjonalistiske prosjektet ble 

henrettet og fengslet.55 

 

Etter det mislykkede nasjonsprosjektet i Mahabad og i frykt for å bli henrettet, returnerte 

Mustafa Barzani og hans følgere tilbake til Barzan i Nord-Irak. Barzani hadde blitt invitert til 

Bagdad, men bestemte seg for å avslå invitasjonen da flere av hans medarbeidere som hadde 

reist til Bagdad hadde blitt henrettet. Men ryktene om Barzanis deltakelse i Mahabad-

revolusjonen hadde spredt seg over grensen, og myndighetene i Irak anså landsbyen Barzan et 

truende sted for kurdisk nasjonalisme i Irak. Derfor dro Barzani i eksil til Sovjetunionen,  da 

det så ut til at Barzani-stammen var i fare også i Irak. Rundt 1000 Barzani-medlemmer fulgte 

Mustafa Barzani til Sovjetunionen. I Sovjetunionen fikk kurderne mulighet til å gå på skole 
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og få utdannelse. Kurderne lærte seg russisk, og flere giftet seg med russiske kvinner. 

Barzani-stammen oppholdt seg i Sovjetunionen med flyktningstatus i 12 år. Mens Barzani 

oppholdt seg der, mobiliserte KDP i Irak, og partiet fikk med tiden bredere oppslutning, også 

på tvers av stammene.56 

 

Militærkupp i Bagdad – ny republikk og nytt håp 
14. juli 1958 var et historisk vendepunkt for Irak da det britisk-innsatte monarkiet ble 

avskaffet i et militærkupp, og Irak ble en republikk. Kuppet i Bagdad ble ledet av en gruppe i 

den irakiske hæren som kalte seg «De frie offiserer», og general Abd al-Karim Qasim ble 

utnevnt som Iraks statsminister. Hæren hadde vokset frem som den mest sentrale 

maktfaktoren under det hasjimittiske monarkiet, og det var derfor ingen overraskelse at De 

frie offiseren hadde en så sentral rolle i kuppet. Avstanden mellom staten og folket hadde økt, 

for det irakiske folket ble stadig fattigere, mens den lille makteliten ble rikere. Britene fikk 

skylden for de sosiale ulikhetene i Irak. Kuppet var en revolusjon som det irakiske folket og 

den irakiske hæren var sammen om, og den brede støtten i befolkningen var et bevis på gapet 

mellom monarkiet på en ene siden og det irakiske folket og hæren på den andre. 

Revolusjonen åpnet også opp for å inkludere en bredere andel av Iraks befolkning. Den nye 

regjeringen lovet en ny æra for blant annet landets kurdiske minoritet. KDPs generalsekretær, 

Ibrahim Ahmad, ga på vegne av partiet sin fulle støtte til den nye regjeringen.57  

 

Statskuppet fikk stor betydning for kurdere i Irak, da kuppet skapte et nytt håp for dem. For 

første gang ble kurdernes rettigheter anerkjent av myndighetene i Irak. Allerede to uker etter 

kuppet utformet den irakiske regjeringen en midlertidig grunnlov, og artikkel 3 slo fast at 

«arabere og kurdere var partnere/brødre i hjemlandet».58  Det var også flere andre grunner til 

at kurdiske nasjonalister så optimistisk på fremtiden under den nye regjeringen. For det første 

ble kurdere representert i nasjonalforsamlingen. For det andre hadde en del kurdiske offiserer 

også deltatt i kuppet, og noen av disse ble også inkludert på lavere nivåer i De frie offiserers 

komité.  Qasim satt også sammen et «suverenitetskonsul», bestående av en sunnimuslim, en 

                                                
56 Schmidt. Journey Among Brave Men. 1964: xi-xii, 42, 98 
57 Barzani, Massoud. Mustafa Barzani and the Kurdish Liberation Movement, 1931-1961. New York: Palgave 
Macmillan, 2003: 151; McDowall. A Modern History of the Kurds. 1997: 302 
58 Rubin, Avshalom H. «Abd al-Karim Qasim and the Kurds of Iraq: Centralization, resistance and revolt, 1958-
1963». Middle Eastern Studies, 43:3 (2007): 354  



	 22	

sjiamuslim og en kurdisk representant. I tillegg ble også flere kurdiske politiske fanger løslatt 

av det nye regimet.59  

 

Den kurdiske minoriteten hadde blitt undertrykket under det britiske og hasjimittiske 

monarkiet, og Qasim var den førte irakiske makthaveren som lovet å endre på dette. Årsaken 

til at den nye statsministeren ønsket å inkludere kurderne var for å få slutt på spenningen som 

hadde eksistert mellom kurderne i Irak og regjeringen i Bagdad. Dette ble imidlertid også 

gjort i stor grad for å sikre sin egen makt gjennom å skape mer stabile politiske forhold. Siden 

kurderne var en stor minoritet i Irak, ville kurdernes støtte ha en stor betydning for den nye 

regjeringens stabilitet. Da KDPs generalsekretær Ibrahim Ahmad imidlertid foreslo at den 

midlertidige grunnloven også burde inkludere en paragraf som tok for seg kurdernes rett på 

selvstendighet i de kurdiske områdene i Nord-Irak, ble ikke dette godkjent av Qasim. Den 

irakiske statsministeren lovet å inkludere forslaget når en permanent grunnlov skulle bli 

utarbeidet. Selv om kurdisk selvstendighet ikke kom med i den midlertidige grunnloven, så 

var Irak på riktig vei i kurdernes øyne.60 

 

På bakgrunn av Qasims vennlige tone mot kurderne, sendte Mustafa Barzani en forespørsel 

om å få lov til å returnere tilbake til Irak. Barzani lovet den nye irakiske presidenten at han 

skulle jobbe for et godt kurdisk-arabisk samarbeid. I september 1958 fikk Barzani grønt lys 

fra Qasim. Barzani returnerte fra Sovjetunionen sammen med rundt 1000 andre kurdere og 

deres russiske koner. Mange kurdere i Iran som hadde flyktet etter Mahabad-republikkens fall 

returnerte også til Irak. Den irakiske statsministeren ønsket et tettere samarbeid med Barzani, 

som han offentlig hadde anerkjent som kurdernes leder. For å få til et slikt samarbeid med 

den nye irakiske regjeringen, bosatte Bazani seg i Bagdad.61 

 

Under det hasjimittiske monarkiet hadde Irak blitt styrt av en liten politisk elite med mye 

makt og med svært tette bånd til Storbritannia. Dette ville den nye regjeringen ha slutt på. 

Men kort tid etter kuppet, da den nye republikkens politikk skulle utformes, ble det tydelig at 
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innad i den nye regjeringen i Bagdad var det store splittelser og indre konflikter. Mye av dette 

skyltes blant annet at det hadde vært et fravær av noen solid partistruktur i Irak. Kuppet hadde 

blitt gjennomført  av ulike ledere og representanter fra ulike partier som hadde hatt et felles 

mål om å avskaffe monarkiet. De to største opposisjonsgruppene mot Qasim var det 

sosialistiske Baath-partiet og arabiske nasjonalister. Spesielt anså den irakiske statsministeren 

de arabiske nasjonalistene som en trussel, da nasjonalistene ønsker at Irak skulle bli en del av 

Den forente arabiske republikk (UAR) – noe Qasim var motstander av. UAR var en 

statsdannelse mellom Egypt og Syria, som var basert på en panarabisk forestilling om at 

araberne utgjorde en enhet og hadde som mål om å skape en større arabisk stat. Lederen for 

UAR var den svært populære, egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser.  Blant uenighetene 

mellom nasjonalistene og Qasim, var også det kurdiske problemet den største utfordringen. 

De arabiske nasjonalistene i Irak var ikke særlig begeistret over Qasims uttalelser om et 

kurdisk-irakisk brorskap eller at han hadde invitert Mustafa Barzani tilbake til Irak, noe de 

mente ville føre til uro og destabilisering. På grunn av de store uenighetene ble Qasim 

overbevist om at nasjonalistene planla et kupp mot hans regime, for at Irak skulle bli en del 

av UAR. Som resultat av disse mistankene, prøvde Qasim å skape et enda sterkere bånd med 

kurderne.62  

 

«Arabere og kurdere er partnere i hjemlandet»? 
Etter kuppet i 1958 skapte Qasim optimisme blant kurdiske nasjonalister, blant annet fordi 

han inviterte den kurdiske nasjonalistiske lederen Mulla Mustafa Barzani tilbake fra 

Sovjetunionen og godkjente Kurdistans demokratiske parti (KDP) som et lovlig parti i Irak. I 

tillegg fremmet den irakiske statsministeren tanken om et slags brorskap mellom irakere og 

kurderne i landet. Qasims regjering var på vei til å etablere en demokratisk republikk, der 

også kurdernes kulturelle rettigheter ble anerkjent. For første gang etter opprettelsen av staten 

Irak så det ut til at den kurdiske minoritetsgruppen skulle bli hørt. Som et resultat av dette 

økte oppslutningen om den kurdiske nasjonalisme.63   
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Imidlertid skulle det vise seg at den gode relasjonen mellom kurderne og Qasims regime 

skulle bli kortvarig, og situasjonen tilspisset seg i 1960. Barzani og KDP satte kurdiske krav 

til Qasim om at de ønsket selvstendighet i de kurdisk-dominerte områdene i Nord-Irak, men 

statsministeren kunne ikke innfri dette. Den fremste grunnen for at Qasim var motvillig til et 

slikt krav, var at Irak ikke kunne «gi» de kurdisk-dominerte – og oljerike - byene Mosul og 

Kirkuk fra seg. Det ville være et altfor stort økonomisk tap for Irak.64 Det var fortsatt store 

opposisjonsgrupperinger i landet som ville kvitte seg med statsministeren, og et stort 

økonomisk tap for landet ville føre til ytterligere misnøye mot Qasim blant opposisjonen. 

Statsminister Qasim la, med press fra de arabiske nasjonalistene og forsvaret, om sin politikk 

i en ny retning – i håp om å styrke sin popularitet på kurdernes bekostning. Det irakiske 

brorskapet som Qasim hadde snakket så varmt om, ble byttet ut med en tankegang om «Irak 

først», der arabisk nasjonalisme sto sentralt. Minoritetsgrupper som kurderne, og da spesielt 

de rettighetene kurderne hadde fått og blitt lovet de to siste årene, passet ikke inn i den nye 

politikken til Qasim. Dette fikk store konsekvenser for kurderne. Tvangsassimilering, 

arrestasjoner og kontroll, i form av nedlegging av kurdiske organisasjoner, tidsskrifter og 

aviser, ble iverksatt mot Iraks kurderne.65 

 

Kurderne hadde bare fått en forsmak på det å være inkludert og anerkjent i det irakiske 

samfunnet. Etter kuppet hadde Qasim lovet kurderne at det etter hvert kunne bli mulighet for 

en viss grad av selvstendighet i Nord-Irak, men Qasim innså nok at det å gi kurderne for mye 

makt også kunne bety at KDP kunne, og ville, ta kontroll over oljefeltene i de kurdisk-

dominerte byene Kirkuk og Mosul.66  

 

Det ble klart for kurderne at Qasim og De frie offiserene aldri kom til å innvilge et kurdisk 

selvstyre i noen form. Mange kurdere, spesielt i Barzan, gikk fra å være optimistiske til 

Qasims regjering til å bli svært kritiske til regjeringen. KDP begynte fra nå av å jobbe for 

kurdisk nasjonalisme på tvers av stammene i Nord-Irak. Inngangen til 1960-årene skulle bli et 

nytt kapittel for kurdisk selvstendighetskamp.67 
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Kapittel 3: Eisenhower-administrasjonens 

reaksjoner på kuppet i 1958 
 

Kuppet i Bagdad 14. juni 1958 ble utført av De frie offiserer ledet av brigader Abdel Karim 

Qasim og Abdel Salam Arif. Befolkningen i Irak hadde lenge vært klar for en maktendring. 

Den nye ledelsen lovet å bygge bro mellom de ulike etniske og religiøse gruppene og løse 

opp i de latente lokale konfliktene mellom folket og styresmaktene. Kurderne var derfor også 

svært begeistret over det myndighetene i Irak lovet. Slik  var ikke reaksjonene i Vesten – og 

spesielt ikke i Storbritannia. Britene hadde mistet det regimet som de hadde stått nærmest i 

hele Midtøsten. For amerikanerne kom kuppet som en overraskelse. Det var over den lokale 

radioen i Bagdad at den amerikanske ambassaden fikk informasjon om at kuppet hadde 

funnet sted. Det ble kunngjort at den pro-vestlige kongefamilien og den lille makteliten i 

landet hadde blitt avskaffet og henrettet. Dette var en revolusjon som skulle endre på mye. 

Irak var ikke lenger et monarki, men en selvstendig republikk.68  

 

USA og Irak forhold før kuppet 
Etter andre verdenskrig var Midtøsten i en stor endring. Opprettelsen av Israel, og deretter 

israelernes overlegenhet i krig mot de arabiske hærene i 1948, førte til at den arabisk 

nasjonalismen og panarabismen vokste fram og fikk økende oppslutning i de arabiske landene 

i Midtøsten. Britene, som hadde hatt stor tilstedeværelse i sine gamle mandatstater, fikk mye 

av skylden for det arabiske nederlaget i krigen mot israelerne. Dette bygget videre på en 

antiimperialistiske og antimonarkistiske tankeganger i flere av de arabiske statene. Det første 

steget i en nasjonalistisk retning var i regi av den innflytelsesrike og karismatiske egyptiske 

statsministeren Gamal Abdel Nassers. Nasser sto, sammen med De frie offiserer, bak 

revolusjonen som styrtet det britisk-innsatte monarkiet i Egypt i 1952. Da også Nasser i 1956 

nasjonaliserte Suez-kanalen, førte dette til at den egyptiske statsministeren ble en inspirasjon, 

ble beundret og fikk sympatisører i de arabiske statene i løpet av 1950-årene.69 
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De nasjonalistiske tendensene som ble vokste fram i de arabiske statene, ble sett på som et 

stort problem for Vesten, ikke minst sett med deres «kald krig»-briller. Da de nye 

statsgrensene ble tegnet i Midtøsten etter første verdenskrig, hadde mandatmaktene sikret at 

statsmaktene i de arabiske statene var pro-vestlige. Frem til 1950-årene så derfor amerikanere 

på mange av de arabiske statene som henholdsvis franske eller britisk interesseområder. Men 

etter at det ble klart at den arabiske nasjonalismen sto såpass sterkt - og spesielt etter Egypts 

revolusjon, ble amerikanerne redde for at forholdet mellom landene i Midtøsten og Vesten 

ville bli forverret. USA måtte derfor prøve å komme Sovjetunionen i forkjøpet, slik at Vesten 

ikke mistet grepet på denne viktige og ikke minst oljerike regionen. For å jobbe proaktivt, 

altså for å unngå at Sovjetunionen skulle utnytte situasjonen i Midtøsten, satte 

utenriksminister John Foster Dulles derfor i gang tiltak. Tiltaket gikk ut på at USA skulle ta 

initiativ for å skape en sikkerhets- og forsvarsallianse med Iran, Irak, Tyrkia og Pakistan for å 

demme opp for sovjetiske «fremstøt», altså ekspansjon og intervensjon. Denne 

forsvarsalliansen ble kalt Bagdadpakten og ble inngått i april 1955. USA, som hadde vært 

initiativtaker for alliansen, var selv ikke medlem, men sto for bistands- og våpenhjelp til 

medlemslandene.70  

 

I tillegg til initiativet til Bagdadpakten kom Eisenhower-administrasjonen også med andre 

tiltak for å skaffe seg mer kontroll over det amerikanerne oppfattet som en kaotisk 

situasjonen. USA ønsket å demme opp for Sovjetunionen.. På bakgrunn av Suez-krisen i 

høsten 1956 fremmet den amerikanske presidenten, Dwight D. Eisenhower et forslag for 

Kongressen om amerikansk økonomisk og militær støtte til land i Midtøsten som trengte 

vestlig hjelp til å forsvare seg mot Sovjetunionen. Forslaget ble godkjent i Kongressen i 

januar 1957 og ble kalt Eisenhower-doktrinen. Doktrinen skulle bli brukt til å støtte opp om 

de pro-vestlige regimene i Libanon, Irak, Jordan og Saudi-Arabia – for å holde disse lanene 

på riktig side i den kalde krigen.71  

 

Selv om Irak hadde vært en selvstendig stat siden 1932, hadde britene hatt en stor 

tilstedeværelse i landet både med britiske militærbaser og sterk politisk påvirkning. Det 

hasjimittiske monarkiet hadde blitt innsatt av britene, og det samme gjaldt den lille politiske 

makteliten i landet som også hadde svært tette bånd med britene. Irak manglet solide 
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partistrukturer, men den irakiske hæren vokste frem som en sentral motvekt til den irakiske 

makteliten. I løpet av 1950-tallet møttes flere offiserer i hemmelighet for å uttrykke og samle 

misnøyen med regjeringen i Bagdad. Spesielt etter inngåelsen av Bagdadpakten i 1955, som 

blant disse ble ansett som enda et imperialistisk prosjekt fra Vesten og Storbritannias og 

Frankrikes Suez-krig i 1956 -  økte oppslutningen rundt det som ble kalt De frie offiserer i 

Irak.72 

 

Amerikansk reaksjon på kuppet 
Selv om den amerikanske ambassaden og etterretningskilder i Bagdad hadde rapportert om 

misnøye blant det irakiske folket, hadde både amerikanerne og britene hadde oversett den 

store oppslutningen rundt De frie offiserer i Irak. De frie offiserer, ledet av Abdul Kerim 

Qasim, sto bak det vellykkede kuppet 14. juli 1958, og dette kom dette som en stor 

overraskelse og sjokk. Kuppet var raskt, voldelig og avgjørende – og målet var å fjerne all 

britiske innflytelse i landet. En revolusjon i Irak hadde Vesten lenge fryktet, og amerikanerne 

hadde prøvd å sette inn tiltak, med Bagdadpakten og Eisenhower-doktrinen, for å unngå at 

Irak skulle følge i Egypts fotspor. Men det så ut som alle disse forsøkene bare hadde presset 

irakerne i motsatt retningen.73  

 

Spesielt for britene var dette svært dramatisk og var på mange måter en gjentakelse av sjokket 

og frustrasjonen etter kuppet i Egypt i 1952.  Det var nå en realitet at Storbritannia mistet 

ytterligere innflytelse i Midtøsten. Kuppet i Irak var også en krise for amerikanerne, spesielt 

med tanke på de to utenrikspolitiske hensynene USA hadde i Midtøsten: å demme opp for 

sovjetisk innflytelse og sikre kontroll over oljen. Potensielt sto begge disse hensynene nå i 

fare etter kuppet. Etter andre verdenskrig økte etterspørselen etter olje i verden, og oljerike 

Irak hadde blitt en svært viktig kilde av tilførselen til olje i Vesten. Irak var dermed en svært 

viktig stat for Vesten å ha innflytelse over. Det britisk og amerikanske oljeselskapet Iraq 

Petroleum Company hadde så og si monopol på den irakiske oljen. Kombinasjonen av kuppet 

og den kalde krigens nullsumtankegang gjorde at Vesten følte det hadde mistet overtaket i 
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Midtøsten. Det kunne i neste omgang føre til et maktvakuum som Sovjetunionen potensielt 

kunne fylle. Kanskje russerne nå kunne sikre seg gode oljeavtaler med Irak.74 

 

Eisenhower-administrasjonen fikk hard kritikk i USA. Kritikken gikk ut på for at ingen hadde 

forutsett kuppet, og Eisenhower-administrasjonen var nå under press for å handle. 

Storbritannia ønsket å gripe inn militært i Irak og ønsket støtte fra USA. Eisenhower-

administrasjonen hadde vært svært delt, og til tross for presset fra fløyer som ønsket en 

sterkere tilstedeværelse i Irak, landet Eisenhower på ikke å blande seg inn i Irak. Bakgrunnen 

for dette var redselen for at en slik militær operasjon bare kunne presse Bagdad mot 

Sovjetunionen og landets kommunistiske parti – da en regjering ikke hadde blitt dannet ennå. 

I månedene etter kuppet i juli var det mye usikkerhet rundt hvilket politisk gruppe den nye 

statsministeren Abdel Karim Qasim kom til å danne regjering sammen med. I motsetning til 

slik britene så det, var de arabiske nasjonalistene det beste alternativet i amerikanernes øyne. 

Grunnen til dette var blant annet fordi Nasser den siste tiden hadde vist sterk motstand mot 

kommunismen. Den egyptiske presidenten hadde forbudt de kommunistiske partiene i Egypt 

og Syria. Amerikanernes syn på arabisk nasjonalisme ble derfor noe bedret, og Eisenhower-

administrasjonen var svært optimistisk til at Qasim kom til å samarbeide med nasjonalistene. 

Da Qasim også ga uttrykk for at han ønsket et godt forhold mellom USA og Irak, i tillegg til 

at det så ut som at de arabiske nasjonalistene kunne bli en del av den nye regjeringen, gikk 

amerikanerne inn for å føre en vennlig tone overfor Irak. Washington valgte derfor å føre en 

«vent-og-se» politikk, og anerkjente det nye irakiske regimet allerede i november 1958.75 

 

Et kommunistisk Irak? 
Irak hadde ingen solide partistrukturer. De ulike gruppene som kunne ligne partidannelser, 

slik som nasjonalistene og Baath-partiet, led under store indre konflikter og uenigheter. 

Derimot var Iraks kommunistiske parti (ICP) et unntak. Det hadde en bred oppslutning og en 

solid partiplattform. Til Eisenhower-administrasjonens store skuffelse så det imidlertid ikke 

ut som om Qasim og nasjonalistene klarte å samarbeide om noen regjeringsdannelse mot 

slutten av 1958. Qasim havnet i interessekonflikt med de arabiske nasjonalistene, som også 

hadde en panarabisk dagsorden, og dermed hadde et ønske om å føre Irak inn i union med 

                                                
74 Gibson. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. 2015: 4, 29 
75 Barrett. The Greater Middle East and the Cold War. US Foreign Policy Under Eisenhower and Kennedy. 
2007: 45, 48, 76; Gibson. Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. 2015: 29 



	 29	

Den forente arabiske republikk (UAR). Qasim ønsket ikke å føye seg under Nassers makt, 

men ønsket at Irak skulle vokse frem som en sterk stat uten å være i union. Qasims personlige 

maktbase var for svak for å holde på makten. Derfor måtte han finne en stabil alliert som 

kunne hjelpe å holde på hans makt. Dermed ble kommunistene Qasim førstevalg. ICP var 

organiserte, hadde utdannelse og erfaring med sosial mobilisering, og dermed ble valget lett 

for Qasim. Den irakiske statsministeren inviterte også den store kurdiske minoritetsgruppen 

til å samarbeide med den nye regjeringen.76 

 

Qasims samarbeid med de irakiske kommunistiske skremte amerikanerne. I tillegg var de 

skeptiske til kurderne, som de ikke hadde mye kunnskap om. I tillegg hadde kurdernes leder 

Barzani oppholdt seg i Sovjetunionen i 12 år. Amerikanerne var fryktet at Sovjetunionen 

skulle bruke en taktikk i Irak, som hadde blitt brukt blant de lokale kommunistiske partiene i 

Øst-Europa og i Øst-Asia i løpet av 1940- og 1950-årene, for å få påvirkning og makt. USAs 

hovedmål i Midtøsten var jo å føre en oppdemmingspolitikk slik at Sovjetunionen ikke skulle 

få innflytelse og spre sin ideologi. Dette så nå ut til å være en realitet, og dette skapte en 

frustrasjon i Eisenhower-administrasjonen. Nok en gang var det store uenigheter innad i 

administrasjonen, som mente at USA bare hadde stått på sidelinjen og ført en mislykket 

«vent-og-se» politikk, altså bare observert at Irak ble ført inn i Sovjetunionens armer.77 

 

Spesialkomité for Irak opprettes 
Ved inngangen av 1959 tilspisset situasjonen i Irak seg. Qasim inngikk blant annet en 

omfattende våpenavtale med Sovjetunionen òg trakk Irak ut av Bagdadpakten. Qasim 

arresterte også nasjonalistiske nøkkelpersoner, blant annet oberst Abdel Salam Arif som også 

hadde hatt en viktig rolle ved kuppet i 1958. Som et resultat av arrestasjonene kom det til 

flere blodige sammenstøt mellom nasjonalistene og de Qasim-vennlige kommunistene, som 

blant annet fikk støtte fra kurderne. I mars tok nasjonalistene til gatene i Mosul, i det som ble 

kalt Mosul-opprøret, og forsøkte å felle Qasim ved et kupp. De enorme sammenstøtene endte 

med at kommunistene, med hjelp av den irakiske hæren, klarte å slå hardt ned på de 
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nasjonalistiske opprørerne. Rundt 2400 mennesker mistet livet i løpet av dagene Mosul-

opprøret fant sted.78 

 

Alle disse hendelsene Irak var svært urovekkende for USA. I amerikanernes øyne var nå Irak 

blitt transformert til en «kald krig-krise». De forsto at Qasim måtte ha et godt samarbeid med 

ICP for å holde på sin makt, men også at ICP hadde tette bånd med Moskva. Den 

amerikanske ambassaden i Baghdad rapporterte at de var redd for at Irak kunne bli den første 

sovjetiske satellittstaten i den arabiske verden. I Washington var mange ulike meninger om 

hva USA burde gjøre med Irak. Det som alle hadde til felles var å minske kommunistiske 

innflytelsen i landet – problemet var bare hvordan amerikanerne skulle løse dette. 

Eisenhower hadde troen på at et tett samarbeid med Nasser kunne få Iraks nasjonalister til å ta 

over Qasims makt. Utenriksminister Dulles, var derimot svært usikker på om det var veien for 

USA å gå, mens andre i utenriksdepartementet var sterkt i mot dette forslaget. Argumentet 

utenriksdepartementet hadde var at et slikt samarbeid kunne bli sett på som provoserende for 

Israel, og i tillegg også presse Qasim enda mer mot Sovjetunionen. Mens visepresident 

Richard Nixon mente at en militær intervensjon, sammen med Storbritannia var den eneste 

utveien.79 

 

De store uenighetene i Washington førte til opprettelsen av Spesialkomiteen for Irak (SCI). 

Denne komiteen besto av representanter fra blant annet utenriks- og forsvarsdepartementet, 

CIA, Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) og andre Midtøsten-eksperter. Hensikten med SCI 

var å legge frem og diskutere de ulike alternativene som amerikanerne kunne vurdere for å 

forhindre sovjetisk overtak og hvordan USA skulle forholde seg til Qasim. På tross av 

uenigheter også innad i SCI, vant en varsom tilnærming til Irak frem. I det lange løpet ville 

amerikanerne vinne på å fortsette å føre en varsom «vente-og-se» politikk, og SCI ble et 

viktig organ, som blant annet satte i verk tiltak for ytterligere amerikansk etterretning i Irak, 

slik at amerikanerne fikk mer oversikt over hendelsene i landet.80 
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Etterretningsinformasjonen viste at den irakiske statsministeren selv ikke var kommunistisk. 

Det var en stor lettelse for amerikanerne. På samme tid fryktet amerikanerne at ICP ville få 

altfor stor makt i Irak, siden Qasim hadde presset så mange bort. Da ICP prøvde å vinne 

makten i et forsøk på kupp mot Qasims regime i juli 1959 i byen Kirkuk, slo Qasims hær 

sterkt ned på disse opptøyene. Den irakiske statsministeren innså at han var i ferd med å miste 

kontrollen, som resulterte i at han ble mer skeptisk til kommunistene i landet. Qasim svarte 

derfor med å fjerne ICP medlemmer fra nøkkelstillinger i regjeringen. Dette var svært gode 

nyheter for amerikanerne.81 

 

SCI konkluderte at den store faren for sovjetisk overtak i Irak hadde dabbet drastisk av som 

resultat av Qasims håndtering av kommunistene etter Kirkuk-opprøret. Irak gikk dermed inn i 

en periode i fra slutten av 1959 og inn i 1960 med relativ stabilitet, sett med amerikanske 

øyne, og USA kunne derfor fortsette «vente-og-se» politikken ut Eisenhower-

administrasjonens periode.82  
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Kapittel 4: Kennedy-administrasjonen og  

Qasims regime  
 

The Kennedy Administration didn’t really bring all the 
new policies with them. They talk about new policies but 
usually they’re the same policies under different names, 
with maybe a slight variation and nuance, but not a great 
deal.83   

 
John D. Jernegan 

 
 

Da president John F. Kennedy kom til makten i 1961, hadde valgkampen hans i stor grad stått 

i kontrast til den tidligere republikanske administrasjonens oppheng i den kalde krigen. 

Kennedys presidentkampanje i 1960 hadde på mange måter vært utradisjonell: Den kalde 

krigen måtte ikke bare bekjempes i Europa, men det var nødvendig å ha et større fokus på den 

tredje verden. Den demokratiske presidentkandidaten argumenterte for at han ville være mer 

effektiv enn hans republikanske rival, Richard Nixon, i å bekjempe den sovjetiske 

påvirkningen i Egypt og Irak. Det skulle imidlertid vise seg at i den korte perioden president 

Kennedy styrte, ville han få store utfordringer med å sette hans retorikk om til en realitet.84  

 

Nedleggelse av SCI 
Spesialkomiteen for Irak (SCI) ble opprettet under Eisenhower våren 1959. For amerikanerne 

ble SCI nødvendig da det viste seg at den irakiske statsministeren, Abd-al Kerim Qasim, 

samarbeidet tett med Iraks kommunistiske parti (ICP), som til og med satt i regjeringen, 

hadde inngått en omfattende våpenhandelsavtale med Sovjetunionen og i tillegg trukket Irak 

ut fra Bagdadpakten i 1959. Bagdadpaktens hensikt hadde vært å motstå mulig sovjetisk 

intervensjon og ekspansjon. Etter kuppet i Irak i 1958 anså Eisenhower-administrasjonen det 

som høyst nødvendig å revurdere USAs forhold til Irak og finne strategier som ikke ville føre 
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til mer kommunistisk innflytelse i Irak - som tidligere hadde vært Vestens gode venn i 

Midtøsten. 

 

Retningen Qasim hadde tatt i tiden etter kuppet var alvorlige i amerikanernes øyne. John F. 

Kennedy, som da var senator, hadde vært blant dem som hadde kritisert Eisenhower-

administrasjonen for å ha mistet kontrollen over Irak. Hendelsene i Irak og måten 

Eisenhower-administrasjonen hadde taklet dem på var også noe Kennedy under sin 

presidentkampanje hadde rettet sterk kritikk imot.85 

 

Få dager etter at Kennedy ble innsatt som USAs president i januar 1961, begynte den nye 

administrasjonen å endre på det som den mente ikke hadde fungert i den forrige. Kennedy-

administrasjonen skulle være et friskt pust i amerikansk politikk, på hjemmebane og i 

utenrikspolitikken. Til tross for den krasse kritikken til Eisenhower-administrasjonens 

håndtering av problemene som oppsto i forholdet mellom Irak og Vesten som følge av 

kuppet, var SCI var blant de komiteer som Kennedy-administrasjonen diskuterte om skulle 

legges ned. Den nye presidentadministrasjonen var svært opptatt av å effektivisere politikken 

og byråkratiet. Det var ulike meninger innad i Washington om betydningen av SCI. 

Argumentene for nedleggelsen av SCI var for det første at komiteen ikke hadde holdt noen 

møter siden mars 1960. Dermed var den ikke nyttig. For det andre så Irak ut som å ha blitt 

mer stabilt i amerikanernes øyne - det vil si at den kommunistiske trusselen syntes ikke å ha 

være så framtredende og alvorlig de siste årene slik som var fryktet rett etter kuppet i 1958. 

For det tredje kunne ressursene heller brukes til å forsterke spesialkomiteene for Cuba, Laos 

og Vietnam, der kommunisttrusselen virkelig var truende og alvorlig.86  

 

Både CIA og Utenriksdepartementet var i midlertid uenig i disse argumentene. De 

argumenterte for at SCI ville være svært fordelaktig da det gjaldt å innhente viktig 

informasjon om Irak, et land som hadde en statsminister som hadde vist kommunistiske 

tendenser tidligere. CIA var heller ikke helt overbevist om at Iraks statsminister Qasim 

fortsatt var helt til å stole på. Selv med disse argumentene for å beholde SCI, oppløste 
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McGeorge Bundy, Kennedys nasjonale sikkerhetsrådgiver, komiteen så tidlig som i januar 

1961 da han ikke så gode nok grunner til å beholde den.87  

 

Dette skulle vise seg å være det første skrittet i retning av at USA mistet oversikten over 

hendelsene i Irak, noe som i neste omgang svekket forholdet mellom Irak og USA. Som 

tidligere nevnt anså Kennedy-administrasjon seg som nytenkende og mer optimistiske i 

forhold til tidligere presidentadministrasjoners syn på Midtøsten. Det så ut som Kennedy-

administrasjonen hadde glemt at Eisenhowers første presidentperiode (1953-1955) hadde 

vært basert på et like optimistisk syn på Midtøsten. Spesielt i Irak fikk denne optimismen lite 

fokus på landets innenrikspolitikk, og nedtrapping av etterretningsarbeid fikk store 

konsekvenser for Vestens posisjon i Midtøsten. I 1961 tok den nyinnsatte presidenten samme 

grep som sin forgjenger. Dette kunne skyldes i at verken presidenten personlig eller 

rådgiverstaben ved Det hvite hus ikke viet mye interesse til Irak, da de var mest opptatt av de 

store begivenhetene som fant sted i Europa, med Berlin-krisen som et toppunkt i 1961. 

Utenrikspolitikk overfor Irak havnet dermed i bakgrunnen, og det gikk ikke lang tid fra SCIs 

nedleggelse til den første krisen i Irak dukket opp.88  

 

Kuwait-krisen 
Nedleggelsen av SCI førte til at USA ikke brukte like mange ressurser for å følge utviklingen 

i Irak. De siste årene etter kuppet i 1958 hadde forholdet mellom USA og Irak forbedret seg. 

Washington kunne dermed senke skuldrene med tanke på Irak og heller fokusere på andre 

problemer Vesten sto overfor, trodde de som drev med utformingen av amerikansk politikk. 

Det skulle vise seg at bedringen i Irak, sett med amerikanske øyne, bare var midlertidige. I 

juni 1961 kom det nye signaler fra Bagdad. Qasim hadde nemlig en stor drøm om at Kuwait 

skulle legges under Iraks grenser. Den irakiske statsministeren betraktet Kuwait som en 

udelelig del av Irak. Kuwait, som hadde vært et britisk protektorat siden 1899, hadde et nært 

forhold til Storbritannia. Storbritannia hadde etter andre verdenskrig vært helt avhengig av 

det oljerike landet. Kuwait hadde stått for en betydelig del av Storbritannias oljeforsyninger, 

spesielt etter verdenskrigene. 19. juni 1961 ga Storbritannia selvstendighet til Kuwait. Dette 

gjorde Qasim og hans regjerning rasende, og kort tid etter sto irakiske militærtropper på 
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grensen mellom Irak og Kuwait. Som svar på dette gjorde Storbritannia det samme. Kennedy-

administrasjonen ga full støtte til Storbritannia. Hvis Kuwait skulle bli angrepet med 

militærmakt av Irak, ville USA hjelpe til militært. USA sendte amerikanske soldater til 

Bahrain, klare til å gripe inn i tilfelle et eventuelt sammenstøt mellom Irak og Kuwait.89  

 

Selv om amerikanerne sto klar til å støtte Kuwait militært, foretrakk den nye administrasjonen 

at Kuwait-spørsmålet ble ordnet via diplomatisk vei. Dette var for å unngå sammenstøt i 

Midtøsten med amerikansk innblanding. USA hadde troen på at konflikten mellom Kuwait og 

Irak kunne bli løst i FN og oppfordret både Storbritannia, Kuwait og andre arabiske land til 

det. 1. juli sendte Kuwait et telegram til FN der den kuwaitiske utenriksministeren uttrykte 

Kuwaits bekymring for Iraks militære press mot grensen og at dette truet internasjonal fred og 

sikkerhet. Storbritannia oppfordret til at saken skulle bli tatt opp i Sikkerhetsrådet. En 

representant fra Irak ønsket at Sikkerhetsrådet også skulle ta for seg problemene rundt at 

britiske, og ikke bare kuwaitiske tropper, sto på grensen og at dette var svært bekymringsfullt. 

Storbritannia la frem et forslag til vedtak der alle stater skulle respektere Kuwaits 

uavhengighet og territorielle integritet for å opprettholde fred. Den forente arabiske 

republikk, altså Egypt og Syria, sendte inn sin støtte til Storbritannias vedtaksforslag, men i 

tillegg ønsket Emiratene garanti for at de britiske troppene skulle trekke seg ut av Midtøsten 

øyeblikkelig. Det hele så ut til å gå slik amerikanerne hadde ønsket. Dette varte frem til 

Sikkerhetsrådets møte den 7. juli da Sovjetunionen, til Vestens forskrekkelse, la ned veto mot 

Storbritannias forslag.90 For Washington ga dette virkelig grunn til bekymring, og flere 

begynte å spekulere i om Qasim og Moskva hadde et tettere forhold enn det de tidligere 

hadde trodd.91 Kuwait-krisen var første, og kanskje viktigste, steget i retning av at Iraks 

forhold til Vesten ble svekket igjen. Qasim brukte Vestens standpunkt i Kuwait-spørsmålet 

som argument for Iraks pro-sovjetiske holdning i årene som kom.  
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Kurdiske opprør i Nord-Irak 
Selv om Kuwait-krisen hadde vært et stort sjokk for USA da Sovjetunionen la ned veto i FN, 

var fortsatt ikke Irak høyt oppe på prioriteringslisten i Washington. Det store verdensbildet 

var preget av mye dramatikk, spesielt i Europa da Sovjetunionen hadde satt i gang byggingen 

av Berlin-muren.92 Situasjonen i Irak skulle vise seg å bli ytterligere ustabil i 1961. I løpet av 

våren 1961 oppsto det store opptøyer i de kurdiske områdene i Nord-Irak, og amerikanerne 

hadde svært liten oversikt over situasjonen. CIA hadde så tidlig som i april observert at det 

det kunne se ut som at det kunne blusse opp uroligheter i de kurdiske områdene i Nord-Irak. 

Etterretningskildene konkluderte imidlertid med at det ikke var stor fare for at disse 

opptøyene kom til å bli betydelige og at denne situasjonen ikke trengte særlig 

oppmerksomhet. Kurdernes frigjøringskamp ble dermed ikke diskutert utover dette i første 

halvdel av 1961.93 Dette var en altfor optimistisk observasjon, for situasjonen i Nord-Irak 

eskalerte etterhvert til en borgerkrig. 

 

På tross av at Kurdistans demokratiske parti (KDP) hadde klart å overbevise mange kurdere 

på tvers av stammene til å kjempe for kurdisk selvstendighet i Irak, sto fortsatt 

stammetilhørigheten sterkere enn den nasjonale kurdiske tilhørigheten for mange i 1961. 

Derfor fortsatte mange av stammenes maktkamper og feider.94 Barzani-stammen – som i 

1961 hadde sterke nasjonalistiske tanker - hadde mye makt og mange medlemmer. Andre 

store kurdiske stammer mislikte derfor Barzani-stammen og den vekst KDP hadde opplevd 

den siste tiden. Qasim og den irakiske regjeringen var fult klar over at kurderne i landet langt 

ifra var en enhetlig nasjonalistisk gruppe og at stammetilhørigheten sto sterkt. Det var derfor 

en god mulighet for Qasim å bruke de kurdiske splittelsene til sin fordel. Den irakiske 

statsministeren ønsket ikke at kurdisk nasjonalisme skulle spre seg mer i Irak, for det kunne 

svekke hans svake regime i Bagdad ytterligere. Måten Qasim løste dette på var å sende våpen 

til Barzanis stammerivaler. Kurderne kunne dermed føre en intern borgerkrig - mot hverandre 

- som en distraksjon fra å bruke krefter på en felles kurdisk nasjonal sak. Qasim hadde stor tro 

på at han kunne knuse de kurdiske nasjonalistenes drøm ved å føre denne taktikken. De 

voldsomme rivaliseringene blant de kurdiske stammene var et lett bytte for irakiske 

styresmakter, og en liten stund så det ut som at de hadde orkestrert en vellykket krig mellom 
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kurderne. 95  Amerikansk etterretning fikk med seg at det var uroligheter i Nord-Irak. 

Opprørene ble ikke prioritert eller analysert utover at det ble ansett som en uviktig hendelse 

forøvrig.96 

 

I løpet av våren viste KDPs geriljamilits, også kalt Peshmerga, under Mustafa Barzanis 

kommando en overlegen krigføring. Peshmergas vellykkede krigføring mot forsvarsstyrkene 

til det irakiske regimet bidro til at både kurdere fra andre stammer, som tidligere hadde vært 

Barzanis rivaler, og fra ulike sosiale lag sluttet seg til den kurdiske frigjøringstanken. 

Peshmergas overlegenhet hadde skapt et håp om at kurdernes frigjøringskamp for 

selvstendighet i Irak kunne bli en realitet. Oppslutningen skyltes også den delte misnøyen 

med at de kurdiske områdene de siste tiårene hadde blitt rammet i økende grad av 

arbeidsledighet, som hadde sin bakgrunn i en voksende befolkning og at flere flyttet fra 

landsbyer til byer. I løpet av sommermånedene hadde Barzanis følgere tatt seg over Iraks 

grenser og inn til kurdiske landsbyer i nabostatene Iran og Tyrkia for å informere, spre deres 

nasjonalistiske syn og mobilisere kurderne. Også innenfor Iraks grenser hadde urolighetene 

spredd seg helt til de sørlige delene av de kurdisk-dominerte områdene. I løpet av kort tid 

hadde mange kurdere sluttet seg til KDP. Qasims plan, som hadde gått ut på å dempe den 

kurdiske nasjonalismen, gikk ikke helt som han hadde håpet.97 

 

Amerikanske tjenestemenn i de diplomatiske og konsulære stasjonene i Irak og Iran hadde i 

flere omganger prøvd å få oppmerksomheten til Utenriksdepartementet i Washington. De 

ønsket å få Washington til å innse alvoret i de kurdiske opptøyene i Nord-Irak. Hvis 

opptøyene fikk nok støtte fra den kurdiske befolkningen i Irak, Iran, Tyrkia og Syria kunne en 

hel region stå i fare for å bli destabilisert. Spesielt problematisk ville dette være for USAs 

nære allierte i Midtøsten, nemlig Iran og Tyrkia. Det amerikanske konsulatet i Tabriz i Iran 

advarte Utenriksdepartementet i Washington om at det kunne se ut som kurdere i Iran og 

Tyrkia væpnet de kurdiske opprørerne i Irak. Konsulatet i Tabriz hadde også vist 

bekymringer for at krigen kunne ta en annen retning. Etterretningskilder fra Bagdad hadde 

informert om at irakiske tjenestemenn hadde fått ordre om å bombe kurdiske landsbyer. Dette 
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kunne resultere i at sivile ville bli rammet, og en humanitær krise ville oppstå. Rapportene fra 

de amerikanske tjenestemenn på stedet ble imidlertid ignorert av Washington. 98 

Utenriksdepartementet hadde konkludert med at kurderne bare var en gjeng med dårlig 

bevæpnet stammefolk som ikke kunne utfordre det moderne irakiske forsvaret. Dermed  var 

det heller ikke noe å bruke ressurser på.99 

 

Høsten 1961 var det klart av Qasims plan om å sende våpen til Barzani-stammens fiender 

hadde feilet. Selv om noen av stammerivaliseringene fortsatt fant sted, så Qasim at flere og 

flere kurdere strømmet på for å slutte seg til frigjøringskrigen i de kurdiske områdene. 

Kurderne hadde frem til september ført kriger mot hverandre. Dette snudde i september da 

KDP hadde sendt regimet i Bagdad et åpent brev. I dette brevet la de la frem 19 punkt med 

innvendinger om de kurdiske tilstandene i Irak, i tillegg til 13 krav som de forventet skulle bli 

igangsatt umiddelbart. Overordnet lå kravet om en stor grad av selvstyre for kurderne i Irak. I 

tillegg handlet det om å øke industrialisering i de kurdiske områdene. KDP ønsket raskere 

utvikling og prioritering av saker som handlet om de kurdiske områdene, blant annet ønsket 

det at kurderne skulle få større innflytelse enn det de hadde hatt i innenrikspolitiske saker. Et 

annet viktig krav var å åpne flere skoler i de kurdiske områdene, der undervisningen foregikk 

på deres eget kurdiske språk. Videre sto gjeninnføring av de kurdiske avisene, som hadde blitt 

ulovlige, frem som et viktig punkt.100  

 

Da Mustafa Barzani ikke fikk svar fra Baghdad etter noen dager, besluttet han like godt å gå i 

krig mot Qasims regime. Peshmerga begynte med bakholdsangrep på irakiske forsvars- og 

politiposter i de Nord-Irak. Flere titalls irakere ble drept. På denne måten fikk kurderne også 

tak i flere våpen som tilhørte styrkene til den irakiske regjeringen.101 Statsminister Qasim var 

reagerte voldsomt. 15. september startet den irakiske hæren en systematisk bombing av 

kurdiske landsbyer, og det ble stadig sendt forsterkninger til det irakiske politiet og hæren i 

Nord-Irak. September var måneden da krigføringen mellom Irak og kurderne begynte for 
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fullt, med Mulla Mustafa Barzani i hovedrollen. Han hadde god erfaring med geriljakrig i de 

fjellrike kurdiske områdene. 102 

 

I september 1961 var det estimert at rundt 20 000 Peshmerga var i krig for kurdisk nasjonal 

frigjøring i Irak. Kurderne hadde et svært godt overtak i krigen, og september sirkulerte 

derfor et nytt memorandum med en ny vurdering av situasjonen i Irak blant CIAs Midtøsten-

eksperter. CIA mente at vurderingen fra 13. april hadde vært vel optimistisk. Opptøyene i 

Nord-Irak var av et mye større omfang og mer sammensatt enn det CIA tidligere hadde trodd. 

Etterretningsorganisasjonen mente at KDPs krav til Qasim hadde vært for «ekstreme», og det 

ville derfor ikke finnes en løsning der begge parter kunne bli fornøyde, slik CIA så det.103  

 

Amerikansk etterretning i Irak observerte mot slutten av året en generell misnøye mot Qasims 

regime. Sentralt for den irakiske statsministerens synkende popularitet blant irakerne sto 

håndteringen at den kurdisk-irakiske krigen. Krigen hadde ikke ført til annet enn store 

materielle ødeleggelser og at mange menneskeliv hadde gått tapt. Irakerne hadde reagert på at 

den irakiske hæren, med moderne våpen, ikke hadde klart å få kontroll over og ende krigen 

mot kurderne. Dette var pinlig for Qasim, han hadde i løpet av 1961 mislykket i å forene 

Kuwait med Irak, og i tillegg hadde han ikke klart å holde minoritetsbefolkningen i sjakk. 

Dette var to store nederlag for den irakiske presidenten.104 Det irakiske regimet hadde ingen 

annen forklaring enn at det måtte være andre krefter som skyltes kurdernes overtak.  

 

Amerikansk støtte til kurderne? 
Amerikanerne hadde viet lite interesse for den kurdisk-irakiske krigen som hadde foregått 

siden september. På tross av dette anklaget den irakiske statsministeren og 

utenriksministeren, Hashim Jawad, USA og Vesten for å ha skylden i at irakerne ikke klarte å 

knuse kurderne i krigen. Under flere pressekonferanser høsten og vinteren 1961 fremstilte 

Qasim og Jawad kurderne som amerikanske nikkedukker. De mente at kurderne førte krigen i 
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Nord-Irak på Vestens vegne for å svekke Qasims regime, og ga uttrykk for sine bekymringer 

og skepsis mot Vesten offentlig.105  

 

Nok en gang ble amerikanerne overrasket over hendelser som tok sted i Irak. Denne gangen 

var det kritikk som var rettet direkte mot Vesten og USA – det som amerikanskere anså som 

usanne beskyldninger. Den amerikanske ambassadøren i Bagdad, John D. Jernegan, 

rapporterte om det som ble ansett som vestligfiendtlige uttalelser i Washington. Jernegan 

mente at ved å sette de kurdiske opprørene i en kald krig-kontekst, der kurdernes suksess i 

krigen ble ansett for å være Vestens fortjeneste, håpet kanskje Qasim å skape en sovjetisk 

reaksjon for å sikre ytterligere våpentilførsler fra Sovjetunionen. Irak hadde siden kuppet i 

1958 hatt et tett forhold til Sovjetunionen, og forholdet hadde blitt ytterligere forsterket etter 

Sovjetunionens veto i Kuwait-spørsmålet i FN. Qasims regime hadde ofte i offentligheten 

fremstilt Sovjetunionen som en god støttespiller for Irak.106 

 

Frem til vinteren 1961 hadde kontakten mellom den amerikanske ambassaden i Bagdad og 

den irakiske regjeringen vært svært sjeldne. Da de vestligfiendtlige utsagnene ble hyppigere 

og krassere i løpet av vinteren, inviterte Jernegan utenriksminister Jawad til samtaler. Selv 

om amerikanerne hadde vært klar over at Irak og Sovjetunionen var nærmere enn det USA 

var med Irak, anså amerikanerne uttalelsene til den irakiske regjeringen som direkte Vestlig-

fiendtlige. Møtenes hovedtema var at den irakiske regjeringen flere ganger hadde uttalt seg 

negativt om Vesten i media. I tillegg til den irakiske statsministeren og utenriksministerens 

«ekstremt harde» tone overfor Vesten, hadde amerikanerne hørt at pressen hadde blitt 

beordret til ikke å skrive noe negativt om Sovjetunionen. Det stemte godt overens med 

Jernegans egne observasjoner.107 Under møtet hadde den amerikanske ambassadøren fortalt at 

han var blitt bekymret da små utsagn samlet sett peket mot at Irak begynte å bevege seg mot 

Østblokken. De neste månedene inviterte Jernegan Iraks utenriksminister hyppigere til 

samtaler. Etter hver møte ble det sendt referat til Utenriksdepartementet i Washington.108 
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Jawad hadde under disse møtene, i følge Jernegans rapport til Utenriksdepartementet, 

forkastet påstanden om at regimet i Irak hadde gitt mediene føringer om å fremstille USA i et 

dårlig lys. Den irakiske utenriksministeren mente at Jernegan hadde misforstått uttalelsene og 

situasjonen i Irak. Jawad mente at uttalelsene hadde handlet om Storbritannia, og ikke USA 

og Vesten generelt. Begrunnelsen for dette var Irak og Storbritannias historie og at forholdet 

mellom disse to landene hadde blitt forverret etter Kuwait-krisen. Siden Storbritannia hadde 

snakket høyest og mest kritisk mot Iraks politikk overfor Kuwait og derfor ønsket å svekke 

Qasims regime, mistenkte irakerne at Storbritannia hadde noe å gjøre med det kurdiske 

opprøret i Nord-Irak. Jawad påpekte at dette ikke betydde at han mistenkte USA for noe 

lignende. Samtidig nevnte Jawad at befolkningen i Irak naturlig nok hadde blitt mer pro-

sovjetisk, siden Sovjetunionen hadde støttet Irak i Kuwait-spørsmålet, noe de vestlige 

stormaktene ikke hadde gjort. Som et resultat av dette hadde også irakiske aviser skrevet 

sovjet-vennlige artikler. Jawad påpekte at han ikke ønsket å bli blandet inn i dragkampen 

mellom Øst og Vest og hadde bedt pressen om å unngå å publiseres noe som kunne være 

negativt for noen av de to sidene. Han ønsket å holde Irak utenfor den pågående kalde 

krigen.109  

 

Jernegan hadde ytret at han ikke forsto hvorfor og hvordan Jawad kunne ha kommet frem til 

at britene spilte en viktig rolle i kurdernes krig i Nord-Irak. Verken Storbritannia, eller Vesten 

forøvrig, hadde noen interesse av å skape et slikt kaos i Midtøsten. Det å støtte kurderne ville 

skape kaos i hele regionen, og ikke bare i Irak. Spesielt de andre statene med en kurdisk 

befolkning ville lett kunne bli ustabile hvis det spredte seg et kurdisk opprør på tvers av 

landegrensene. Det ville med andre ord ha ødelagt Vesten forhold til deres nære allierte i 

Midtøsten, altså i Tyrkia og Iran. Jernegan pekte også på at den kurdisk-irakiske krigen ble 

sett på som et innenrikspolitisk problem, som USA ikke ønsket å ta stilling til. Derfor var det 

ingen «vinning» i å hjelpe kurderne med opprøret i nord.110  

 

Argumentet om at krigen var et innenrikspolitisk problem, som kun de to partene selv kunne 

løse, ble det gjeldene linjen som Kennedy-administrasjonen kom til å legge seg på i tiden som 

fulgte. De offentlige uttalelsene var alvorlige i amerikanernes øyne. Men på samme tid var 
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Irak stadig av liten betydning i det store bildet. Ambassadør Jernegan var svært bekymret 

over at den amerikanske ambassaden i Baghdad rapporterte stadig til Utenriksdepartementet i 

Washington, men at det derfra ikke ble gitt andre instrukser enn å fortsette å føre 

diplomatiske samtaler med Jawad.111 

 

1962: En forverring  
Ved inngangen av det nye året var det helt klart at USAs interesser i Irak sto i fare. I 

desember 1961 innførte Qasim en ny lov som fikk store konsekvenser for Iraks oljeselskap 

(IPC)112. IPC var et oljeutvinningsforetak som besto av flere amerikanske og britiske 

oljeselskap. Qasims nye lov gikk ut på at oljefelt som enda ikke hadde blitt boret av IPC ble 

konfiskert av den irakiske staten og nasjonalisert.113 Sovjetunionens veto i FN, de krasse anti-

vestlige uttalelsene til Bagdad og ikke minst begrensningen til amerikansk marked- og 

oljeutvinning hadde ført til at Irak hadde beveget seg «increasingly toward the Soviet Bloc in 

the conduct of it’s political and economic affairs, and its propaganda»114 konkluderte Phillips 

Talbot, leder for Midtøsten-avdelingen i det amerikanske utenriksdepartementet (NEA). 

 

Mot slutten av 1961 innså Robert Komer, ansatt Midtøsten-ekspert ved Det hvite hus, at det 

hadde blitt viet for lite interesse for Irak. Komer mente at Qasim helt klart hadde gått mer og 

mer i sovjetisk retning i løpet av 1961. Han skyldte på Utenriksdepartementets ikke-

innblandingspolitikk, som hadde ført til at USA bare hadde sittet på sidelinjen og sett på at 

Qasim hadde lent seg mer mot kommunistene, slik den irakiske presidenten også hadde gjort i 

tiden etter kuppet i 1958-1959. Komer mente at USA burde ta grep, helst ved å støtte mer 

pro-vestlige grupper innad i Irak, som kunne ta over makten i et kupp. Komer ble en talsmann 

for aktiv å føre den amerikanske politikken overfor Irak i en annen retning.115  

 
                                                
111 John D. Jernegan, recorded interview by Dennis O’Brien, 12. Mars 1969, (p. 8), John F. Kennedy Library 
Oral History Program https://www.jfklibrary.org/asset-
viewer/archives/JFKOH/Jernegan%2C%20John%20D/JFKOH-JDJ-01/JFKOH-JDJ-01; Incoming Telegram. 
Embassy in Baghdad (Jernegan) to Secretary of State. “Joint Sate-defense message” October 30, 1961. JFKL-
NSF- Box: Countries 117- Folder: 012, Iraq General- Document no. 5 (p.1) 
112 For ytterligere informasjon om IPC, se Bandon Wolfe-Hunnicutts doktorgradsavhandling fra Standford 
University (2011) ”The End of the Concessionary Regime: Oil and American Power in Iraq, 1958-1972 og 
Phebe Marr, The Modern History of Iraq. Boulder, CO: Westview Press, 2012: 101-102 
113 Matthews. ”Kennedy Administration. Counterinsurgency, and Iraq’s First Ba’thist Regime.” (2011), 639 
114 Memorandum, from Philip Talbot to the Under Secretary (Ball). Situation Developing in Iraq. December 1, 
1961 JFKL- NSF –Box 426- Folder 004- Document 61a 
115 156. Memorandum from Robert W. Komer to the National Security Staff to the President’s Assistant for 
National Security Affairs. FRUS, 1961-1963, Volume XVII, Near East, 1961-1962: 156 
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Men på tross av Talbots observasjoner i Irak, mente han at Komer overdrev fremstillingen av 

forholdene i Irak og at NEA anså ikke-innblandingspolitikken som den politikken USA 

fortsatt skulle føre i Irak. Talbot var klar i sin tale:  

 
[NEA] believe that we must exercise due cation in the manner and intensity of 
our official resistance to the Iraqi action. Further, we believe we must resist 
firmly all efforts to force us to undertake intervention of any type in the internal 
affairs of Iraq unless and until it is clear that the domestic communists stand to 
gain control of Iraq in absence of such intervention. In the present 
circumstances, for the U.S. and/or its friends to place severe pressure on Iraq or 
to intervene ineffectively in Iraq would only serve to increase the likelihood of a 
situation we do not want: a communist takeover.116 

 
 
NEA mente at innblanding i Irak kunne føre Irak rett i hendene til kommunistene, og spilte 

tydelig på USAs fiasko i Grisebukta i Cuba det samme året da CIA hadde gjort et mislykket 

forsøk på å styrte Castro-regimet: «[we] cannot guarantee that Prime Minister Qasim will not 

prove to be another Castro» 117 . Derfor burde ikke USA videreføre ikke-

innblandingspolitikken og vent-og-se politikken. Ifølge Talbot villedet være en «serious 

risk»118.  

 

Til tross for NEAs advarsler fikk Komer og McGeorge Bundy, presidentens nasjonale 

sikkerhetsrådgiver, grønt lys fra presidenten til å få etterretningstjenesten National 

Intelligence Estimate (NIE) til å undersøke om det var noen opposisjonsgrupper i Irak som 

USA kunne støtte militært og/eller økonomisk for å overta makten i Bagdad. Baath-partiet 

kom etter hvert frem som et godt alternativ sammenlignet med Qasims regime. Det ville øke 

sannsynligheten for et kupp. Baath-partiet var svært anti-kommunistisk, og derfor burde også 

USA gi hemmelig bistand slik at baathistene kunne komme til makten.119 Spørsmålet om 

USA skulle føre en annen politikk overfor Irak ble ikke diskutert mer mellom Komer og 

Talbot, før Irak i juni tok et nytt steg som tydet på at forholdet mellom Irak og USA var 

ytterligere svekket.  

 

 

                                                
116 150. Memorandum from the Assistant Secretary of State for near Eastern and South Asian affairs (Talbot) to 
the Under Secretary of State (Ball). ”Situation Developing in Iraq” December 18, 1961. FRUS, 1961-1963, 
Volume XVII, Near East, 1961-1962: 150 
117 Ibid. 
118 1bid. 
119 Wolfe-Hunnicutt. ”The End of the Concessionary Regime: Oil and American Power in Iraq, 1958-1972.” 
2011: 74-75 
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Diplomatiske bånd svekkes 
2. juni 1962 fikk president Kennedy et memorandum fra Robert Komer. I memorandumet ble 

Det hvite hus informert om noe som kom som lyn fra klar himmel: Den irakiske 

utenriksministeren Hashim Jawad hadde kontaktet den amerikanske ambassaden om at USAs 

ambassadør i Bagdad, John D. Jernegan, måtte forlate Irak snarest mulig. I tillegg hadde også 

Iraks ambassadør i Washington blitt tilbakekalt fra sin post.120 

 

Begrunnelsen for tilbakekallelsen hadde vært Kennedy-administrasjonens godkjennelse av 

Kuwaits nye ambassadør i Washington noen dager før. På tross av at amerikanske 

myndigheter ble overrasket over grepet Irak valgte å ta, hadde Qasim så tidlig som i 

november 1961 uttalt at han ville revurdere Iraks diplomatiske forhold til ett hvert land som 

etablerte diplomatiske forbindelser til Kuwait. Ved inngangen av året hadde ikke den irakiske 

statsministeren gitt opp Iraks krav på Kuwait. Han hadde sett seg lei av all motstanden fra 

Vesten. Spesielt hadde Den arabiske ligas godkjennelse av Kuwait som et medlemsland i juli 

1961 vært dråpen som hadde fått begeret til å renne over for Qasim.121 Qasim tilbakekalte 

også Iraks ambassadører fra de fleste andre landene som hadde anerkjent Kuwait som et 

selvstendig land.122 Komers memorandum beskrev hvor pinlig dette hadde vært: «My face is 

exceedingly red over failing to let you know that receiving the Kuwait Ambassador would 

trigger the recall of the Iraqi Ambassador and Jernegan from Bagdad».123 

 

Jernegan møtte president Kennedy i Det hvite hus etter at han var blitt sendt ut av Irak. Der 

hadde de hatt en kort samtale om situasjonen i Irak og grunnen til at ambassadøren hadde blitt 

sendt hjem.124 Etterhvert viste det seg at Qasim kun returnerte ambassadørene, og resten av 

resten av personalet fikk fortsette deres arbeid. Den irakiske statsministeren lot altså 

ambassadene bli værende, og de ansatte ved ambassadene utførte det samme arbeidet som 

tidligere. I praksis betydde dette at i stedet for en ambassadør ble ambassadene ledet av en 

charge d’affaires – en som har de samme arbeidsoppgavene som en ambassadør. I Bagdad 

fikk Roy Melbourne den nye stillingen. Som Jernegan påpekte i et intervju i 1969 hadde ikke 
                                                
120 Memorandum, from Robert Komer for the President. June 2, 1962. JFKL-NSF-426-005-Document 86 
121 John D. Jernegan, innspilt intervju av Dennis O’Brien, 12. mars 1969, (s. 13), John F. Kennedy Library Oral 
History Program. 
122 Gibson, Sold Out? US Foreign Policy, Iraq, the Kurds, and the Cold War. 2015: 47; Jacobsen, “A 
Coincidence of Interests: Kennedy, U.S. Assistance, and the 1963 Iraqi Ba’th Regime.” 2013: 1039 
123 Memorandum, from Robert Komer for the President. June 2, 1962. JFKL-NSF-426-005-Document 86 
124 John D. Jernegan, innspilt intervju av Dennis O’Brien, 12. mars 1969, (s. 1), John F. Kennedy Library Oral 
History Program. 
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utsendelsen av ambassadører noen annen virkning enn for han personlig. Forholdet mellom 

USA og Irak var etter denne hendelsen «on the same unsatisfactory but still endurable basis 

that they had been before».125  

 

Kontakt med opposisjonsgruppe 
Etter denne hendelsen ba Komer NEA om revurdere USAs politikk i Irak, «why not at least 

review ways in which we might more positively influence the course of events? Would CIA 

have any ideas [...] We certainly want to put ourselves in the best position to (1) react quickly 

to a change of regime; (2) counter an accelerated drift towards the Bloc»126.  

 

Rapporter fra etterretningskilder i Irak bekreftet stadig at Qasim popularitet stagnerte hele 

tiden, og at det var stor sannsynlighet for at et kupp kunne oppstå i Irak i nærmeste fremtid. 

Til tross for at NEA fortsatt stilte seg kritisk og frarådet om å blande seg inn i Iraks politikk, 

ga USAs nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) grønt lys til at CIA og forsvarsdepartementet kunne 

knytte hemmelige bånd med Baath-partiets paramilitære medlemmer. Både Baath-partiets 

paramilitære og politibetjenter trent opp av amerikanerne i taktikker for å ta over makten i 

Irak.127 

 

Kurderne ber om amerikansk bistand 
I 1962 begynte kurdere selv å ta en mer aktiv rolle i å skape et amerikansk engasjement rundt 

den kurdisk-irakiske krigen. Flere kurdiske representanter oppsøkte amerikanere for å få 

søkelyset til amerikanske styresmakter rettet mot seg. Målet var at USA skulle støtte 

kurderne. Støtten kurderne ønsket var svært varierende: Humanitær hjelp, moralsk støtte til 

høring i FN, våpentilførsel, anerkjennelse av at irakerne drev et folkemord og/eller 

anerkjennelse av kurdisk selvstendighet i ulik grad. På tross av en stadig økende amerikansk 

misnøye med den retningen Qasim førte Irak inn i, valgte amerikanerne å fortsette med sin 

ikke-innblandingspolitikk da kurderne ba om bistand.  

 
                                                
125 John D. Jernegan, innspilt intervju av Dennis O’Brien, 12. mars 1969, (s. 13, 28-29), John F. Kennedy 
Library Oral History Program. https://www.jfklibrary.org/asset-
viewer/archives/JFKOH/Jernegan%2C%20John%20D/JFKOH-JDJ-01/JFKOH-JDJ-01  
126 Memorandum, Komer to Talbot. June 4, 1962. JFKL- Box 426 Robert Komer Papers – Box 005, Iraq, 1961-
1963, White House Memoranda – Document no. 85 
127 Matthews, Weldon C. ”Kennedy Administration. Counterinsurgency, and Iraq’s First Ba’thist Regime.” 
International Middle East Studies. 43 (2011), 635, 638-641 
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På grunn av værforholdene i vintermånedene hadde den kurdisk-irakiske krigen dabbet av. 

CIA spådde at sommeren 1962 mest sannsynlig ville bli en gjentakelse av forårets 

krigføringer, siden Qasim ikke hadde gjort noe forsøk på å komme kurdernes krav i møte. 

Denne observasjonen stemte, og den kurdisk-irakiske krigen startet igjen da snøen smeltet i 

vårmånedene i 1962. Dermed ble krigen enda mer langtrukket enn året før.128 Kurderne visste 

at de, på tross av at de var en ikke-statlig aktør som ikke hadde våpenavtaler med noen 

stormakter, var mer effektive i krigen enn den irakiske hæren. Peshmergas suksess i krigen 

skyldtes flere ting: Store deler av våpnene kurderne brukte kom fra irakiske politi- og 

forsvarsposter som kurderne hadde blitt angrepet i Nord-Irak. I løpet av vinteren hadde også 

en stor andel kurdere som hadde vært i det irakiske forsvaret sluttet seg til den kurdiske 

frigjøringskrigen. Da de sluttet seg til Peshmerga-strykene hadde de også tatt med seg 

våpnene og annet militært utstyr. I løpet av noen få uker i august hadde over 2000 kurdiske 

politibetjenter og 1000 kurdere i den irakiske hæren forlatt sine poster for å delta i den 

kurdiske frigjøringskrigen. Selv om Qasims styrker hadde tanks og pansrede biler, var dette 

til ingen nytte i de fjellrike områdene Kurdernes geriljakrigføring hadde vært overlegen.129 

 

Men den kurdisk-irakiske krigen hadde ikke bare vært positiv for kurderne. Krigen hadde 

utviklet seg til å bli en katastrofal humanitær krise for sivilbefolkningen i de kurdiske 

områdene i Nord-Irak. For selv om Peshmerga-styrkene var overlegne på bakken, var de 

irakiske strykene overlegne i lufta. Flyangrepene hadde ført til at mange hundre landsbyer ble 

helt ødelagt, og mange sivile liv hadde gått tapt i Nord-Irak. Flertallet av de omkomne var 

kvinner og barn. Det var estimert at rundt 2000 kvinner og barn mistet livet som følge av 

krigen i 1961. Bombingen foregikk i de landsbyene der det var mer treffsikkert for irakiske 

bombefly, men dette var også hvor størsteparten av sivilbefolkningen holdt til og var bosatt. 

Peshmerga-strykene, derimot, holdt til i fjellene, og de var ikke like lett å bombe fra lufta. 

Dermed hadde ikke like mange kurdiske menn mistet livet i krigen. De dyrkbare jordene var 

også et mål for de irakiske flyangrepene, dermed mistet mange landsbyer matforsyningene 

                                                
128 Memorandum, from Chairman of CIA (Sherman Kent) to the Director of CIA, Qasim’s Troubles in 
Kurdistan*”. April 10, 1962:  https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-
rdp79r00904a000800020023-9 [sist åpnet 23.04.2019] (s. 1-2) 
129 Schmidt, Dana Adams. «Kurdish Rebels Confident of Victory in Iraq: Warn U.S. to Aid Them or Soviet 
Will». New York Times, 10. September 1962, s. 14 
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sine. Bagdad hadde i tillegg stanset mattilførselen til de kurdiske områdene, som førte til at 

mat ble solgt til den dobbelte prisen av smuglere.130  

 

På bakgrunn av den humanitære krisen var kurdere som bosatt i USA de første som prøvde å 

få oppmerksomheten til Washington. I juni 1962 hadde Kamaran Badrkhan, en kjent kurder 

fra Syria, og Jamal Abdullah, en kurder fra Irak og ansatt ved Michigan State University, 

kontaktet det amerikanske Utenriksdepartementet. De to kurderne representerte Mulla 

Mustafa Barzani og kurdernes frigjøringskrig i Nord-Irak. Badrkhan og Abdullah hadde som 

mål å få internasjonal oppmerksomhet rundt kurdernes sak og håpet at en høring i FN kunne 

rette søkelyset mot den humanitære krisen i de kurdiske områdene som en følge av Qasims 

politikk og krig.. De to kurdiske representantenes mål med dette møtet var å få USAs 

delegasjon i FN til å stille seg bak kurderne, hvis en slik problemstilling ble tatt opp. En 

ansatt ved Utenriksdepartementet hadde svart at USA ikke kunne love noe slikt, da 

amerikansk sympati for kurderne i Irak bare ville forsterke de eksisterende problemene 

mellom USA og regjeringen i Irak.131  

 

I et nytt desperat forsøk på å få oppmerksomhet rundt situasjonen til kurderne, kontaktet KDP 

amerikanske nyhetskorrespondenter i Midtøsten. I september publiserte New York Times en 

firedagers lang korrespondanseserie om kurderne i Irak. Barzani hadde spurt amerikansk 

presse om å dekke kurdernes sak i Nord-Irak, som til da hadde havnet i bakgrunnen for de 

andre store hendelsene i verden. Midtøsten-korrespondent Dana Adams Schmidt hadde tatt på 

seg oppdraget. I flere uker reiste Schmidt i Nord-Irak sammen med Peshmerga-strykene og 

intervjuet Barzani. Schmidts artikler bar preg av hans subjektive oppfatning av kurdernes 

frigjøringssak, og hans håp var at den kurdiske saken ville få mer oppmerksomhet i det 

offentlige - og deretter legge press på Det hvite hus til å strekke ut en hånd til kurderne.132 

 

                                                
130 Schmidt, Dana Adams. «Kurdish Villages Chief the Target of Iraqis: Brunt of War Falls on Women- Bomb 
Damage is Great». New York Times, September 13, 1962, s. 14. 
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Strength: Relies of Force to Win Autonomy». New York Times, 11. September 1962, s. 1, 14; Schmidt, Dana 
Adams. «Guerilla Tradition Aids Kurdish Rebels: They learn use of rifle as boys». New York Times, 12. 
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Svaret Melbourne ga etter møtene var basert på et memorandum som de amerikanske 

utenrikstjenestene hadde mottatt noen dager før møtet mellom Melbourne og representanten 

fra KDP.133 Memorandumet var sendt fra direktøren i NEA,  Robert C. Strong, som tok for 

seg hvilken politikk USA skulle føre mot kurderne i Irak. USA så på det kurdiske problemet i 

Irak som en intern og innenrikspolitisk anliggende Irak selv skulle løse - helt uten amerikansk 

innblanding. Washington støttet på ingen måte de kurdiske aktivitetene som førte krig mot 

Iraks regjering. Strong la særlig vekt på at den amerikanske regjeringen håpet på en fredfull 

løsning så fort som mulig. USAs posisjon i verden var klar: en demokratisk og konstitusjonell 

verden. Kurdernes krav om å endre på konstitusjonelle garantier til kurdernes fordel, var noe 

USA ikke en gang ønsket kommentere, for det ville være innblanding en suverens stats 

interne problemer.134  

 

Hovedtemaet som gikk igjen i alle fire artiklene var at kurderne trengte hjelp fra USA, både i 

form av våpen og bistand. Barzani selv prøvde å fremme ulike argumenter om hvorfor 

kurderne trengte amerikansk støtte, men også omvendt, hvorfor amerikanerne trengte 

kurderne. Qasim hadde i den siste tiden vist sovjetvennlige tendenser. Det var tydelig at 

kurderne var klar over den misnøyen USA følte overfor Qasims regime, og Barzani prøvde å 

spille på dette. I intervjuene påpekte han at kurderne hadde samme mål som amerikanerne, 

nemlig å fjerne den sovjetvennlige regjeringen til Qasim. Kurderne ønsket rettigheter og 

selvstyre innenfor Iraks grenser, men uttrykket også at de ville felle Qasims regjering. På 

samme tid hadde Barzani understreket at det betydde ikke at kurderne hadde som mål å sette 

seg selv i regjering, men snarere bytte ut regjeringen med en mer kurdisk-vennlig regjering 

som kunne gi kurderne en viss grad av selvstyre i Irak. Qasim hadde gjenopptatt samarbeidet 

med Iraks kommunistiske parti (ICP) da hans popularitet de siste årene hadde blitt svært 

svekket, og dette var kurderne bekymret over.  Barzani var i tillegg bekymret for 

kommunistene i Bagdad. Det var svært mange som holdt til i hovedstaten, og hvis Moskva 

plutselig skulle skifte mening om Qasim, kunne kommunistene lett med støtte fra 

Sovjetunionen felle Qasim i et kupp. Dette ble framført som et argument for amerikansk 

bistand til kurderne i Irak.135 

                                                
133 Ibid. 
134 Dette memorandumet er referet til i:  Telegram, from the Embassy in Iraq (Melbourne) to the Department of 
State (Ball). September 20, 1962. FRUS, 1961-1963, Volume XVIII, Near East, 1962-1963 – Document 49 i 
fotnote 1 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v18/d49 [Sist åpnet: 05.09.18] 
135 Ibid.; Schmidt, Dana Adams. «Guerillia Tradition Aids Kurdish Rebels: They learn use of rifle as boys». New 
York Times, 12. September 1962 
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USA trengte å ha kurderne som allierte, mente Barzani, siden «the Kurds are the people of the 

future in the Middle East»136. Med dette mente Barzani at de kurdiske områdene lå  strategisk 

viktig til med tanke på Sovjetunionen. Om en stor krig brøt ut i regionen, ville amerikanerne 

ha en overlegen fordel ved å ha kurderne på sin side. Det var helt klart at Barzani prøvde å 

sette den kurdisk-irakiske krigen i en kald krig-sammenheng, i håp om å vinne de 

amerikanske myndighetene og opinionens oppmerksomhet. Kurderne var desperate og ønsket 

aller helst å lene seg mot Vesten, men Barzani truet med at hvis ikke USA hjalp kurderne nå, 

kunne det resultere i at kurderne måtte lene seg mot Sovjetunionen. Dette var ikke noe 

Barzani selv hadde ønsket, men den eneste utveien, mente han, da situasjonen i blant sivile i 

Nord-Irak var alvorlig med store humanitære behov.137 

 

Hver fjortende dag hadde Kennedy en  pressekonferanse i Det hvite hus der journalister fikk 

stille spørsmål til presidenten om aktuelle innenriks- og utenriksnyhetssaker. 13. september 

skulle en slik konferanse holdes, og da hadde Schmidts tre første avisartikler prydet forsiden 

til New York Times. Kennedy ble derfor forberedt i en briefing om at han kunne få spørsmål 

om situasjonen i Nord-Irak. Presidenten forberedte seg på å svare på spørsmål om hvilken 

politikk USA førte overfor den kurdisk-irakiske krigen og om USA hadde planlagt å hjelpe 

kurderne. Svarene presidenten skulle gi var at krigen ble ansett som en innenrikspolitisk 

konflikt, som USA ikke ville blande seg inn i. USA hadde heller ikke gitt og kom heller ikke 

til å gi støtte til kurderne. Men under pressekonferansen 13. september ble det aldri stilt noen 

spørsmål om kurderne eller den kurdisk-irakiske krigen. Konflikten havnet nok en gang bak 

alle de store hendelsene i verdensbildet.138 
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Kapittel 5: Et nytt regime og nytt amerikansk 

håp 
 

Kurds. This is the largest question mark and most 
complicated problem in question. There are too many 
unknowns, too many essentially adverse possibilities.139 

 
             Robert C. Strong,  
             USAs ambassadør i Bagdad 1963-1967 

 
 

 

2. juli 1957 holdt senator John F. Kennedy en krass tale der han kritiserte Eisenhower-

administrasjonens håndtering av konflikten i Algerie. USA hadde sendt våpenleveranser til 

Frankrike for å slå ned på selvstendighetskrigerne i Algerie. Kennedy uttalte at «[i]nstead of 

contributing our efforts to a cease-fire and settlement, American military equipment – 

particularly helicopters, purchased  in this country, with the natives especially fear and hate – 

has been against the rebels»140. På tross av den krasse kritikken for at USA solgte våpen i 

stedet for å fremme våpenhvile, var det akkurat denne retningen Kennedy-administrasjonen 

førte i Irak i 1963 da Baath-partiet kom til makten.  

 

1963: Nytt år 
Ved inngangen til 1963 var det lite nytt i Irak: Qasim styrte fortsatt landet, mens han 

kontinuerlig mistet sin popularitet blant sine landsmenn og i de arabiske nabolandene. Etter to 

år med krig mot Iraks kurdere, så det ikke ut som Qasim hadde planer om å prøve å få en slutt 

på krigen på tross av at den irakiske hæren så ut til å ha svært små muligheter til å komme ut 

av krigen med noen seier i behold. Den irakiske befolkningen var trette og lei av at krigen 

ikke så ut til å ta noen ende. I tillegg var det svært få kurderne som var mot Barzani og hans 

frigjøringskrig i Nord-Irak. Sovjetunionen var imidlertid en god støttespiller for Irak, det var 

                                                
139 Incoming Telegram, from Embassy in Baghdad (Strong) to Talbot. July 13, 1963. JFKL-NSF- Box 117a- 
Folder 015: Iraq, General, 6/63-8/63 – document no. 34 (p.2) 
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imperialism-19570702 [Åpnet 20.04.2019] 



	 52	

da heller ikke så mange andre som støttet Qasim. Dermed hadde Sovjetunionen sikret seg en 

solid maktposisjon i Irak, en posisjon som russerne hadde hatt og bygget opp helt siden 

kuppet i 1958. Moskva sto for økonomisk, materiell og militær hjelp – noe Irak var helt 

avhengig av. Det var en kritisk periode for Qasims regime, og innenrikspolitisk var det å ha et 

godt forhold med landets kommunister helt nødvendig. Det kommunistiske partiet i Irak 

hadde vokst sterkt de siste årene, og flere viktige stillinger i Bagdad hadde blitt fylt opp av 

irakiske kommunister. Kommunistene var med på å holde Qasim ved makten siden Iraks 

nasjonalister hadde fått større oppslutning. Nasjonalistene truet Qasims makt.141 

 

Kennedy-administrasjonen var også svært misfornøyde med den retningen Qasims regime 

hadde tatt de to siste årene. Dette var i stor grad fordi forholdet mellom USA og Irak hadde 

forverret seg samtidig som forholdet mellom Sovjetunionen og Irak hadde blitt mye tettere. 

Qasim fortsatte også å omtale USA negativt i offentlige sammenhenger. De negative 

uttalelsene handlet i stor grad om den politikken USA hadde tatt i Kuwait-spørsmålet og 

beskyldninger om at USA støttet kurderne i den kurdisk-irakiske krigen. Ved inngangen til 

det nye året prøvde fortsatt den amerikanske ambassaden å overtale den irakiske 

utenriksminister Jawad om å stoppe alle de negative påstandene som han kom med om USA. 

USAs stedfortredende ambassadør i Bagdad, Roy Melbourne, hadde flere ganger prøvd å få 

til et møte med statsminister Qasim for å diskutere USA og Iraks forhold, noe 

utenriksminister Jawad hadde lovet å prøve å få statsministeren til å gjøre. Det ble aldri avtalt 

noe tid eller sted for et møte mellom amerikanske representanter og Qasim, og et slikt møte 

ble aldri noe av.142   

 

Qasims negative omtale av USA fortsatte også ved inngangen til det nye året, og i tidlig 

februar hadde Melbourne fått nok. Melbourne mente at amerikanerne ikke lenger kunne godta 

disse krasse uttalelsene fra Irak. Han mente at «[I] do not consider silence is now a desirable 

alternative» fordi «[a] point has been reached where continued silence simply incompatible 
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with [the US’] national dignity and damaging our national and regional interests.»143 

Melbourne mente at Utenriksdepartementet ikke lenger kunne være passive og var lei av å 

føre USAs vent-og-se poltikk. Han mente derfor at det var på høy tid at 

Utenriksdepartementet gikk ut med en offentlig uttalelse til det irakiske regimet, slik at Qasim 

ble konfrontert med hans negative uttalelser om USA.144 Det er tydelig at de hemmelige 

avtalene CIA og Forsvarsdepartementet hadde for å støtte Baath-partiet ikke var kjent i 

Utenriksdepartementet og i utenrikstjenestene.145 

 

I Washington var det imidlertid ingen enighet om hva som burde gjøres. Utenriksminister 

Dean Rusk sendte klar beskjed til den irakiske ambassaden i Washington om Qasims 

uttalelser få dager etter Melbournes oppfordring til utenriksdepartementet.  Ifølge Rusk måtte 

Qasims påstander om USA komme fra falske etterretningskilder, slik Melbourne selv hadde 

diskutert med utenriksminister Jawad i flere måneder allerede. 146  William Brubeck, 

statssekretær (Executive Secretary) ved Utenriksdepartementet, informerte ambassaden om at 

Melbournes oppfordring til amerikansk konfrontasjon hadde blitt diskutert. 

Utenriksdepartementet hadde konkludert at konfrontasjon med et regime som var antivestlig 

ikke var et alternativ. Det beste som kunne gjøres i denne situasjonen var å fortsette den 

praksisen amerikanerne hadde ført – altså å ta opp Qasims uttalelser gjennom diplomatiske 

kanaler i Washington og Bagdad. Grunnen for å fortsette denne politikken var at USA ønsket 

å unngå åpen kontrovers med regimet slik at amerikanerne kunne være klare til å bistå hvis 

Irak ønsket å bedre forholdet mellom Irak og USA. En konfrontasjon med Qasim kunne føre 

til at all kommunikasjon ville bli kuttet. Selv om Qasim var svakere enn noen gang, kunne 

han holde på makten en stund til, og da kunne ikke Utenriksdepartementet risikere å ødelegge 

forholdet til Irak ytterligere.147 
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På mange måter så det ut som Washington hadde gitt opp Irak. Dette skyldes at det 

amerikanske Utenriksdepartementet var klar over at Qasims regime ikke var særlig populært 

blant andre arabiske land, og dermed var ikke akkurat Qasims uttalelser veldig skadelige for 

USA.148 Det eneste Washington håpet på var at noen snart ville utføre et vellykket kupp i 

Bagdad, for dette ville være den eneste utveien for å bedre forholdet mellom USA og Irak. De 

to siste årene hadde amerikanerne mottatt meldinger fra ulike etterretningskilder om planlagte 

kupp og feilede kuppforsøk. Amerikanerne anså det som svært sannsynlig at en gruppe før 

eller senere ville gjennomføre et statskupp mot Qasims regime. 19. januar informerte 

ambassaden Utenriksdepartementet om at den irakiske befolkningen hadde fått nok og at de 

arabiske nasjonalistene i Irak hadde vokset sterkt frem i protest mot Qasim. Melbourne mente 

dermed at et nasjonalistisk kupp i Irak var svært sannsynlig. Og det ville ifølge Melbourne få 

konsekvenser for kommunistene. Kommunistene som hadde offentlige stillinger i hæren og 

regjeringen ville miste disse.149 

 

Baath-partiet tar over makten 
Etter flere kuppforsøk fra ulike opposisjonsgrupper i Irak, gjennomførte Baath-partiet med 

hjelp fra arabiske nasjonalister et vellykket kupp 8. februar 1963. Kuppet hadde vært nøye 

planlagt i flere år.150 Flere faktorer hadde ført til kuppet. Blant disse var Qasims pro-

kommunistiske holdninger, hans nedkjempelse av enhver opposisjonsgruppe, og sist men 

ikke minst, den tjue måneder lange krigen mot kurderne i Nord-Irak. Alt dette hadde bidratt 

til hans tap av popularitet blant det irakiske folk. Bortsett fra Sovjetunionen og Iraks 

kommunister, så var Qasim like upopulær internasjonalt, spesielt blant de arabiske landene og 

Vesten.151 Derfor ble kuppet ønsket velkommen både av befolkningen i Irak og i Vesten.  
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Før kuppet hadde det irakiske Baath-partiet vært blant de opposisjonsgruppene som hadde 

vært undertrykket og ulovlige under Qasim. Partiet besto hovedsakelig av unge og utdannede 

pan-arabiske medlemmer. Baath-partiet hadde ikke noe stort parti i Irak og hadde rundt 1000 

medlemmer. Imidlertid hadde Baath-partiet knyttet tette bånd til mange nasjonalistiske 

offiserer i den irakiske hæren. Det var ved hjelp av disse offiserene at de klarte å koordinere 

og utføre et vellykket kupp, samt fortsatt holde på makten i Irak.152 

 

Allerede samme dag kuppet fant sted, ble et nasjonalråd dannet i Bagdad som skulle være den 

lovgivende makten i Irak. Abd-al Salam Muhammed Arif (ikke Baath-medlem) ble innsatt 

som president i en overgangsperiode. Det skulle være valg på et senere, ikke bestemt, 

tidspunkt. Statsministerrollen tok en brigader ved navn Ahmad Hasan Bakr, og Talib Shabib 

ble utenriksminister. Baath-partiet var i flertall i regjeringen, med fjorten ministre, mens 

nasjonalistene hadde fire representanter. Også to kurdiske representanter fikk plass i 

regjerningen. I liket med Qasims regjering rett etter kuppet i 1958, inviterte også den nye 

regjeringen i 1963 kurderne inn i varmen.153 

 

Ny interesse for Irak  
Kuppet ble hilst velkommen i Washington, det var klart allerede samme dag som kuppet 

hadde funnet sted. Washington spådde en lys fremtid for Irak - og for forholdet mellom USA 

og Irak. Selv om det irakiske Baath-partiet var et moderat venstreparti, var amerikanerne 

spesielt fornøyde med at partiet hadde en sterk anti-kommunistisk retning. Baath-partiet 

hadde også gode bånd til det militære. Det var stor tro på at den nye regjeringen i Bagdad 

kom til å føre Irak i en helt annen retning enn det Qasim hadde gjort, noe som i 

amerikanernes øyne ble ansett som svært positivt. Videre spådde amerikanerne at den nye 

regjeringen ville «skape mer balanse» mellom Øst og Vest – med andre ord at Bagdad nå 

kom til å føre en politikk som var mer vennligsinnet overfor USA og Storbritannia. Til slutt 

spådde Washington at Baath-regjeringen kom til å være mye mer stabil enn Qasims regjering. 

I USAs hovedstad trodde politikerne og byråkratene at den nye regjeringen ikke ville være så 

opphengt i Kuwait, og ikke minst at Bagdad endelig ville komme til enighet med landets 
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kurdere. Dermed ville det ikke være noen fare for at en ny kurdisk-irakisk krig ville blusse 

opp igjen. Robert Komer, en nøkkelperson i USAs nasjonale sikkerhetsråd, anså kuppet som 

en svært betydningsfullt for Irak og for USAs forhold til Irak, og anbefalte den amerikanske 

presidenten å gratulere den nye regjeringen snarest mulig.154 

 

Allerede to dager etter kuppet hadde det amerikanske Utenriksdepartementet bestemt seg for 

å anerkjenne den nye regjeringen. Utenriksminister Rusk mente at situasjonen i Irak hadde 

møtt USAs kriterier, som handlet om å godta og holde seg til de internasjonale forpliktelsene 

som en stat sto ovenfor. I tillegg hadde den nye regjeringen bekreftet at kuppet hadde blitt 

utført for å lede landet vekk fra Qasims diktatur og bytte det ut med demokrati. USA 

kunngjorde annerkjennelsen av det nye regimet 11. februar. Med anerkjennelsen håpet også 

amerikanerne at USA og Iraks forhold igjen skulle blomstre, etter mange år med Qasims 

tydelige negative holdninger til Vesten siden 1958.155 

 

En faktor som også spilte en viktig rolle for at USA var så tidlig ute med å anerkjenne den 

nye regjeringen, var det faktum at Baath-regjeringen førte en klar og veldig tydelig anti-

kommunistisk politikk. Det kommunistiske partiet ble ulovlig, og på radio fikk folk beskjed 

om at landets kommunister skulle forfølges.156 Kommunistene i Irak var den nye regjeringens 

største opposisjonsgruppe og hadde siden kuppet demonstrert sin motstand. For å holde 

kommunistene nede, gikk Baath-partiets milits, også kjent som Nasjonalgarden,  fra hus til 

hus for å arrestere kommunister. Dette gjaldt også folk som var mistenkte for å være 

kommunister. Bare tolv dager etter kuppet hadde så mange som 13 000 mistenkte 

kommunister blitt arresterte uten å bli stilt for  retten.  Baath-partiet og Nasjonalgarden hadde 

lister over landets kommunister som hadde blitt laget før kuppet. Arrestasjonene resulterte i 

massehenrettelser.157  
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Amerikanerne var særlig fornøyd med at den nye Baath-regjeringen knuste Det irakiske 

kommunistpartiet (ICP), som også resulterte i at Sovjetunionen ville trekke seg ut av Irak. I 

tillegg signaliserte Baath-kuppet i Syria, måneden etter kuppet i Irak, at Baath-partiet var en 

ny og fremadstormende maktfaktor i Midtøsten. Kennedy-administrasjonen hadde et håp om 

at Baath-partiet skulle bli en motvekt til Egypts karismatiske panarabiske president, Gamal 

Abdel Nasser, som var støttet av Sovjetunionen.158 

 

I motsetning til USA, som så på arrestasjonene som et skritt i riktig retning, skapte dette sinne 

og frustrasjon i Sovjetunionen. Bare få dager etter kuppet, var forholdet mellom Irak og 

Sovjetunionen betydelig svekket. Like fullt anerkjente også Moskva Baath-regjeringen 

samme dag som USA. Amerikansk etterretning trodde dette skyltes Moskvas desperate forsøk 

på å holde på de omfattende militære- og politisk-økonomiske avtaler som Sovjetunionen og 

Irak hadde inngått under Qasim. Sett med «kald-krigs-briller» var Baath-kuppet et stort 

tilbakeslag for Sovjetunionens maktposisjon i Irak og Midtøsten. Den nye regjeringen i 

Bagdad var innstilte på å knuse Iraks kommunistiske parti, og dette gjorde at Sovjetunionen 

mistet noe av sitt fotfeste i Midtøsten.159 

 
Stabilitet var nødvendig 
For at Baath-partiet skulle få holde på makten, var det en bred enighet i Washington om at 

den nye regjeringen måtte ha et godt forhold til kurderne. Hvis en ny kurdisk-irakisk krig 

startet, kunne dette være med på å svekke makten til den nye regjeringen, og det ville være 

lett for andre grupper å ta over makten – som i verste fall kunne være mer pro-sovjetiske. 

Kurderne hadde ikke vært direkte delaktige i kuppet 8. februar, men en ny regjering hadde 

kurderne i Irak også ønsket seg. Kurdernes suksess i den kurdisk-irakiske krigen hadde 

utvilsomt vært med på å forsterke misnøyen mot Qasim. Det var derfor et godt tegn for 

amerikanerne da Barzani erklærte våpenhvile og kurderne ble inkluderte i den nye 
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regjeringen, med to ministerposter.160 Det var en måte for Baath-regjeringen å strekke ut en 

hånd til Barzani og KDP. Forhandlinger om en løsning på det kurdiske problemet var derfor 

svært sannsynlig, sett med amerikanernes øyne.161 

 

Det var derfor en bred enighet blant amerikanere at fremtiden til kurderne i Irak så lys ut. 

Både ambassaden, Utenriksdepartementet i Washington og avdelingen for etterretning og 

undersøkelser (INR) var svært optimistiske og hadde tro på at den nye regjeringen i Bagdad 

ville komme til en god løsning med landets kurdere. Det nye irakiske regime hadde lovet å få 

en slutt på de kurdiske urolighetene ved å komme noen av de kurdiske kravene imøte. 

Kurderne hadde også vist at de var villige til å forhandle med regimet om å finne en god 

løsning for begge parter.162  

 

Flere representanter fra KDP hadde uttrykket at de ønsket et tett samarbeid med den nye 

regjeringen, og en våpenhvile ble innført. Men bare noen dager etter kuppet ga kurderne 

uttrykk for at de ikke var like trygge på den nye regjeringen. KDP fryktet at dette kuppet 

skulle bli en repetisjon av de forhandlingene kurderne gjorde med Qasim i 1958 -  da Qasim 

ikke gjennomførte noe av det han hadde lovet. Representanter fra KDP begynte å uttrykke 

disse bekymringene til den amerikanske stedfortredende ambassadøren i Bagdad, Roy 

Melbourne. Representantene påpekte at kurdernes viktigste ønske var å ha et selvstyrt kurdisk 

område innenfor den irakiske republikken. Den kurdiske representanten fra KDP ønsket å 

samarbeide med den nye regjeringen. Han skulle treffe den nye regjeringen for å diskutere det 

kurdiske spørsmålet, men håpet også at Melbourne ville oppfordre den irakiske 

utenriksministeren til å fremme dialog med kurderne.163  

 

Hvis en ny krig startet, så ville situasjonen til den nye regjeringen bli vanskelig, og det sto 

mye på spill for amerikanernes interesser. En ny kurdisk-irakisk krig måtte derfor unngås. På 
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tross av disse hensynene fikk Melbourne klar beskjed fra Utenriksdepartementet i 

Washington: USA fortsatte sin ikke-innblandingspolitikk og ville ikke blande seg inn i Iraks 

interne problemer uten at Baath-regjeringen selv ønsket det. Dette skyltes blant annet at USA 

ikke ville virke overivrige da det gjaldt å føre kurdernes sak. Dette kunne lett ødelegge 

forholdet til den nye irakiske regjeringen. Utenriksdepartementet ba derfor Melbourne om å 

oppfordre kurderne til å være tålmodige med Baath-regjeringen.164 

 

Kurdisk-irakiske forhandlinger faller sammen 
Det virket som Baath-regjeringen aldri hadde planlagt å gjennomføre noen av de kurdiske 

kravene, og forhandlingene de hadde hatt med kurderne ikke var genuine. Etter hvert var det 

også klart for Melbourne at den nye regjeringen bare hadde gått inn i samtale med kurderne 

for å «kjøpe seg tid», derfor var ikke ambassaden særlig optimistisk med tanke på et fredelig 

utfall.165 Allerede etter de første møtene ved den amerikanske ambassaden viste den nye 

irakiske utenriksminister Talib Shabib at irakerne hadde liten tro på at en fredelig løsning 

ville bli gjennomførbart med kurderne. Shabib mente at grunnen til dette var at irakiske 

kommunister hadde begynt å støtte kurderne og prøvde å gjøre alt i sin makt for å hindre at 

kurderne og den nye regjeringen kunne finne fram til en kompromissløsning. 

Utenriksministeren påpekte også at han hadde liten tro på at Barzani egentlig ønsket en 

fredelig løsning, men at den nye regjeringen ville jobbe hardt for å få til dette.166 

 

Kort tid etter kuppet hadde den nye regjeringen ved flere anledninger lovet å løslate kurdiske 

politiske fanger og å heve den økonomiske blokaden som Qasim hadde innført i de kurdiske 

områdene i Nord-Irak. Regjeringen kunngjorde imidlertid at 300 fremtredende kurderne 

skulle løslates og at blokaden skulle ta slutt 26. februar. Som svar på denne vennlige gesten, 

løslot KDP 1500 irakiske fanger. Dagen etter ankom de løslatte irakerne Bagdad, men 

ingenting av det som var blitt lovet kurderne ble gjennomført. Dette var den første episoden 

som pekte på at forhandlinger mellom den nye regjeringen og kurderne kom til å bli 

utfordrende. Siden den nye regjeringen ikke bare besto av Baath-medlemmer, men også 
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nasjonalister, skapte dette uenigheter innad. Nasjonalistene i regjeringen hadde motsatt seg de 

kurdiske kravene og var generelt negative til å gi innrømmelser til kurderne. Nasjonalistene 

og Baath-medlemmene hadde en del problemer, og det kurdiske problemet hjalp ikke. Den 

nye regjeringen var helt avhengig av nasjonalistene i regjeringen for dens overlevelse, og var 

derfor redde for at det kurdiske problemet ville være er hinder for et videre godt samarbeid.167 

 

Kurderne reagerte sterkt på at løslatelsene av de 1500 fangene ikke hadde ført til det som 

hadde blitt lovet. Særlig Barzani hadde mistet troen på at heller ikke den nye regjeringen var 

til å stole på og at heller ikke den ønsket en fredelig løsning med kurderne. Kurdiske 

representanter fra KDP ba USA nok en gang om å overtale Bagdad om å komme med forslag 

til en fredelig løsning. Denne gangen håpet nok kurderne at amerikanerne faktisk ville gjøre 

noe, da den nye regjeringen var vestvennlig, og USA ikke ønsket en ny kurdisk-irakisk 

regjering. USA fortsatte å se på forholdet mellom kurderne og den irakiske regjeringen som 

et indre anliggende. På samme tid ønsket amerikanerne at Bagdad skulle komme fram til en 

gjensidig tilfredsstillende løsning med landets kurdere. Det var også en bred enighet om at et 

selvstendig Kurdistan ikke var ønskelig. Dette handlet ikke om at USA hadde et spesielt 

ønske om å ta hensyn til verken den kurdiske eller irakiske befolkningens sikkerhet og 

trygghet – men snarere handlet dette om det politiske klimaet den kalde krigen førte med seg. 

Kommunistene i Irak hadde i løpet av den korte tiden etter kuppet vist sin støtte til den 

kurdiske saken offentlig. Dermed var USA redde for at også Sovjetunionen ville blande seg 

inn og gi sin støtte til kurdernes konflikt med regjeringen i Bagdad hvis en ny krig fant sted. 

Med andre ord var amerikanerne ganske sikre på at Sovjetunionen ville følge prinsippet om at 

«min fiendes fiende er min venn», og derfor ønsket Sovjetunionen og Iraks kommunister å 

forverre splittelsen mellom Baath-regjeringen og kurderne.168 

 

I amerikanernes øyne tegnet utenriksminister Shabib et ganske pessimistisk bilde av hva 

regjeringen tenkte rundt en ny kurdisk-irakisk krig under møter med den amerikanske 

ambassaden. Den nye regjeringen var enig om at kurderne truet landets suverenitet, og den 

var irakerne villig til å kjempe for. Shabib hadde derfor presentert en grundig plan som viste 
                                                
167 Incoming Telegram, from Embassy in Baghdad (Melbourne) to Secretary of State (Rusk). March 1, 1963. 
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168 Outgoing Telegram, from Secretary of State (Rusk) to Embassy in Baghdad. February 21, 1963. JFKL- 
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from Embassy in Baghdad (Melbourne) to Secretary of State (Rusk). March 1, 1963. JFKL- National Security 
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hvordan Irak kunne gå i krig mot kurderne i Nord-Irak. Planen innebar å samarbeide med 

nabolandene, Tyrkia og Iran, for å stenge grensene slik at kurderne i Nord-Irak ikke kunne få 

hjelp utenfra, med andre ord fra Sovjetunionen. Den irakiske forsvarsministeren argumenterte 

også for at den nye regjeringen ville føre en helt annen taktikk mot kurderne enn det Qasim 

hadde hatt, og derfor ville knuse kurderne etter bare tre uker med krig.  Dette minnet om 

retorikken Qasim hadde ført, og derfor hadde Melbourne prøvd å overbevise Shabib om at 

kurderne hadde vunnet kontroll over store områder under den kurdisk-irakiske krigen med 

Qasim og at deres geriljataktikk hadde vist seg svært vellykket i de fjellrike områdene.169 

 

Ambassaden fikk hyppige påminnelser fra det amerikanske Utenriksdepartementet om at en 

ny krig ikke bare ville bety slutten på Baath-regjeringen, men at det også ville bety at 

amerikanske interesser i Midtøsten kunne være i fare. Hvert «tap» for amerikanerne ble sett 

på som å «gi» Sovjetunionen fordeler – i tro kald krig tankegang. Og derfor hadde retorikken 

til det nye regimet i Bagdad overfor det kurdiske spørsmålet bekymret amerikanerne. Ved den 

amerikanske ambassaden oppfordret derfor Melbourne regjeringen til å prøve å komme til en 

rimelig løsning med kurderne. Han mente at regjeringen hadde hatt en «alt-eller-ingenting» 

holdning til de kurdiske kravene. I to måneder hadde han oppfordret begge sider om å være 

samarbeidsvillige og forhandle og forklart at slike seriøse politiske avgjørelser ofte tok lang 

tid og at samtalene akkurat hadde begynt.170 

 

Krig bryter ut  
10. juni 1963 erklærte president Arif de kurdisk-dominerte områdene i Nord-Irak for en 

krigssone. Bakgrunnen for dette var at en kurdisk delegasjon hadde hatt et møte med 

regjeringen 8. juni. En KDP representant hadde fortalt den amerikanske ambassaden at 

kurderne for første gang hadde følt at deres ønsker hadde blitt hørt, og de hadde gitt uttrykk 
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for å ha vært «ekstremt fornøyde» med dialogen og utfallet av møtet.171 Dagen etter, derimot, 

kunngjorde regjeringen på radio at forhandlingene med Mulla Mustafas tilhengere hadde gått 

svært dårlig, til tross for at irakerne hadde tilbudt å heve blokaden, frigjøre kurdiske politiske 

fanger og gi kulturell selvstendighet. Kurderne hadde fortsatt å diskutere og nektet fri tilgang 

for den irakiske hæren i Nord-Irak, ble det hevdet. Regjeringen i Bagdad hadde derfor 

besluttet at kurderne som hadde «imperialistiske og sionistiske mål» måtte bekjempes.172 

Samme dag erklærte den irakiske regjeringen unntakstilstand i de kurdiske områdene i Nord-

Irak. Alle kurdere i landet fikk 24 timer på å erklære sin fulle støtte og lojalitet til regjeringen 

i Bagdad – noe svært få gjorde.173 

 

Det virket som kurderne nok en gang hadde havnet i samme felle slik de hadde gjort med 

Qasim i 1958. Dette skulle komme til å bli kurdernes skjebne i Midtøsten i flere tiår 

fremover. Erlend Paasche, migrasjonsforsker og postdoktor ved Universitet i Oslo, summerer 

kurdernes selvstendighetskamp i Irak på følgende måte:  

 

when the Iraqi government has been weak, it has recognised Kurdish rights and 
acceded to Kurdish demands; but when the Iraqi government has been strong, it has 
done everything in its power to crush the Kurdish opposition.174 

 

Krigen var ingen overraskelse verken for kurderne eller amerikanerne. I flere måneder hadde 

kurderne vært bekymret for at Bagdad planla en ny krig. Spesielt da den irakiske hæren i 

løpet av kort tid utplasserte nærmere 45 000 menn i Nord-Irak hadde kurderne gjorde seg klar 

for krig.175 President Kennedy hadde allerede i begynnelsen av mai fått beskjed om at 

irakiske og kurdiske lederne ikke hadde klart å bli enig om noen løsning på det kurdiske 

spørsmålet.176 
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Under et møte med Melbourne hadde utenriksminister Shabib understreket at beslutningen 

om å gå til krig skyldtes i stor grad at Bagdad var redde for at kurdernes selvstendighetstanker 

kunne komme til å «smitte» over til andre minoritetsgrupper i landet. Utenriksministeren 

påpekte også at regjeringen trodde den kom til å vinne krigen i løpet av noen få uker.177  

 

Derimot rapporterte Melbourne til Utenriksdepartementet i Washington at det var lite som 

tydet på at kurderne hadde blitt svakere siden Qasim, og kurderne var mer samlet enn det de 

noensinne hadde vært. Kurderne i Irak hadde våpen som de hadde tatt under krigen med 

Qasim, i tillegg hadde de kjøpt våpen både fra den irakiske hæren og fra Irak med penger fra 

tobakk som hadde tilsvart to års avlinger. Regjeringens optimisme hadde oversett de farlige 

geriljateknikkene og kurdernes utholdenhet i krig, mente Melbourne.178  

 

Ny våpenavtale og et forhold som blomstrer 
Kort tid etter Baath-partiet kom til makten, og før krigen med kurderne brøt ut, begynte 

irakerne å etterspørre amerikanske våpen. Irak under Qasim hadde hatt en omfattende 

våpenavtale med Sovjetunionen. Våpenavtalen hadde innebåret et stort omfang av våpen fra 

Sovjetunionens mest moderne teknologi, i tillegg til militærtrening og teknisk veiledning. 

Avtalen gjorde Irak avhengig av Sovjetunionen. Det var estimert at rundt 1200 sovjetiske 

militærveiledere og teknikere var i Irak ved slutten av 1962. Øverstkommanderende i det 

irakiske luftvåpenet hadde vært kommunist med god tilknytning til Sovjetunionen, og 

irakiske piloter hadde blitt trent i Sovjetunionen.179 En ny amerikansk våpenavtale med Irak 

kunne endre på dette.  

 

Kennedy viste - kanskje for første gang - interesse for Irak da han noen få dager etter kuppet i 

februar spurte presidenten utenriksminister Dean Rusk «what are we planning to do in Iraq? 

If the Russians cut off aid, are we planning to make any offer to them?»180. 
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Da det ble kjent at irakerne ønsket nå amerikanske våpen fremfor sovjetiske, var en det en 

god nyhet for USA. Det var bred konsensus på tvers av departementene om at dette ville være 

positivt fordi våpensalget kunne reversere Sovjetunionens fotfeste i Irak. Da CIA tidlig i mars 

rapporterte at irakerne mest sannsynlig kom til å avbryte en omfattende bestilling på tolv 

store helikoptre fra Sovjetunionen, ble amerikanerne ivrige til å finne en løsning med 

tilsvarende helikoptre USA. Og da utenriksminister Shabib etterspurte både ammunisjon, tolv 

store militærhelikoptre og 40 tanks, var Melbourne ivrig til å få et raskt svar fra 

Washington.181 Få dager etter sendte utenriksminister Rusk et telegram med en oversikt over 

ulike helikoptertypene og prisklasser som USA kunne tilby, og til slutt også tidspunktet for 

når leveransen kunne være klare for levering.182 Våpensalget ville få en stor betydning for 

forholdet mellom Bagdad og Washington. Dermed godkjente USAs nasjonale sikkerhetsråd 

salget tidlig i april med en bred enighet på tvers av departementene.183 I henhold til den nye 

våpenpolitikken skulle USA være forberedt på å tilby salg av håndvåpen, ammunisjon, 

luftfartøy, samt å vurdere salg av et lite antall tyngre våpen dersom irakerne ønsket det.184   

 

Utover våren da det ble tydelig at en ny kurdisk-irakisk krig var blitt uunngåelig, og 

forhandlingene mellom partene hadde falt sammen, presenterte CIA ut et memorandum til 

USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC). I memorandumet ble det framholdt at en slik krig mest 

sannsynlig ville være svært svekkende for den nyetablerte pro-vestlige Baath-regjeringen. Det 

var lite sannsynlig at den irakiske hæren ville være mer effektive enn det den hadde vært 

under Qasim. Sett med amerikanske øyne var dette derfor et godt argument for å sende mer 

våpen og ammunisjon til Irak. I tillegg mente CIA at var også en stor sannsynlig at de 
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kurdiske Peshmerga-strykene ville få noe våpenhjelp fra Sovjetunionen. Alle argumentene 

pekte mot at det var svært viktig å sende våpen til Irak.185  

 

En hovedgrunn til at Baath-kuppet hadde vært så vellykket i februar og at regimet hadde klart 

å holde seg stabilt så langt, skyldtes det tette båndet Baath-partiet hadde til offiserene i det 

irakiske forsvaret. Derfor fikk også disse offiserene mye makt i det nye Irak.186 Den 

nyutnevnte øverstkommanderende for luftvåpenet, general Hardan al- Tikriti, ønsket å 

eliminere all sovjetisk og kommunistisk innflytelse i det irakiske forsvaret. Regjeringen 

hadde derfor gitt al-Tikriti i oppgave å bygge opp et nytt luftforsvar som ikke skulle være 

avhengig av Sovjetunionens ammunisjon, militærutstyr og trening. Derfor trengte det irakiske 

luftforsvaret hjelp fra Vesten, og al-Tikriti hadde blant annet vurdert å bestille britiske 

Hawker Hunter jagerfly.187  

 

I juni 1963 startet krigen mellom det irakiske regimet i Bagdad og kurderne igjen. På samme 

tid ble de diplomatiske forbindelsene mellom USA og Irak gjenopprettet. Forholdet mellom 

USA og Irak var på vei i riktig retning, menteamerikanerne. Kennedy satte inn Robert Strong 

som ambassadør i Irak. Strong var tidligere direktør for Midtøsten-avdelingen i det 

amerikanske Utenriksdepartementet (NEA) og var derfor godt kjent med våpenavtalen som 

hadde blitt inngått i april. Da den nye ambassadøren ankom Bagdad, ble han møtt med 

ytterligere forespørsler om å mer våpen til den irakiske hæren. Baath-regjeringen etterspurte 

29 ulike typer militært utstyr og ammunisjon, 5000 haubitser188, flere stridsvogner og 

helikoptre fra amerikanske  våpenlagre. Grunnen til disse store forespørslene kom ofte som 

resultat av at irakiske hæren i mange tilfeller ble omgitt av kurdisk Peshmerga-styrker, som 

ofte resulterte i at irakerne overga seg, og våpnene havnet i kurdernes hender. Irakerne 

argumenterte derfor med å få fart på våpenleveransene fra USA.189 
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Hemmelig våpenavtale 
Det var en klar tale fra det irakiske forsvaret: Det ønsket å kjøpe flere amerikanske våpen, 

mer ammunisjon, men også mer tunge våpen, slik som raketter og napalm brannbomber. I 

Washington var det bred enighet om at USA skulle inngå en våpenavtale med Irak. Derimot 

var det en dyp uenighet om mengden og hvilke type våpen USA skulle tilby. På den ene siden 

sto CIA, Forsvars- og Finansdepartementet, USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC) og 

presidenten som argumenterte for å gi nærmest frie tøyler til Irak med tanke på 

våpenleveranser. Utenriksdepartementet, og da spesielt NEA, sto på den andre siden og 

ønsket å begrense både mengden og typen våpen.190 

 

Grunnen til at NEA, med lederen Phillips Talbot i spissen, argumenterte for at USA ikke 

skulle ha en altfor stor rolle i å bygge opp våpenarsenalet til Irak handlet om det sto i konflikt 

med andre amerikanske interesser i Midtøsten. Spesielt ville Israel ha store innvendinger om 

for omfattende våpenavtaler med et arabisk land. Det samme gjaldt nabolandet til Irak, 

nemlig Iran som hadde en lang historie med å være ytterst kritisk til for mye makt til den 

arabiske staten. Derimot kunne Iran gjerne støtte kurderne i Irak slik at det til enhver rådende 

regime i Bagdad ikke fikk for mye makt. Talbot mente også at  USA bare ville bli delaktige i 

et våpenkappløp i Midtøsten, der både Israel og Iran kom til å forvente større leveranser, og 

som i neste omgang ville bety at andre arabiske land også ville ønske å øke sine 

våpenarsenaler. Derfor ville NEA begrense salget kun til noen typer offensive våpen. CIA 

hadde også vist til at et våpenkappløp i regionen kunne bli et resultat av støtten til Irak, så var 

det imidlertid andre amerikanske interesser som veide tyngre.191  

 

For Forsvarsdepartementet var ikke et våpenkappløp i regionen like bekymringsfullt, en 

våpenavtale som tilfredsstilte Iraks etterspørsel kunne være gunstig for USA. Det var spesielt 

tre punkt som understreket dette. Det første punktet var at det var viktig å få en slutt på den 

kurdisk-irakiske krigen, og den eneste utveien var at Baath-regjeringen slo hardt ned på det 

kurdiske opprøret slik at dens makt ble mer stabil. Det andre punktet var at en våpenavtale 

ville føre til at Irak kunne kjøpe de våpnene de ønsket, og dermed ville Irak også ta opp større 

lån og skape en langsiktig gjeldsavhengighet til USA. Det tredje, og kanskje viktigste 
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argumentet, tok for seg de økonomiske og kommersielle motivene for en våpenavtale. Det 

handlet nemlig om USAs negative betalingsbalanse, altså at mer penger gikk ut fra landet enn 

det som kom inn. Dette førte til høyere renter i USA, og presidenten ble stilt til ansvar for 

dette. Kongressen hadde pålagt Kennedy-administrasjonen blant annet å kutte ned på det 

store bistandsbudsjettet til utlandet. Som svar på hvordan den negative betalingsbalansen 

kunne snus, presenterte forsvarsminister Robert S. McNamara, med støtte fra 

Finansdepartementet, en plan der stater som ønsket amerikanske våpen kunne kjøpe dette mot 

hard valuta. McNamara hadde tette bånd til mange amerikanske våpenprodusenter.192 Robert 

Komer, NSCs midtøstenekspert, argumenterte også for at Irak, som hadde tjent 266 millioner 

amerikanske dollar i 1962, kunne bli en svært attraktiv kunde for amerikansk-produsert 

militærutstyr.193  

 

President Kennedy ga derfor Spesialgruppen (SG), en planleggingsgruppe for hemmelige 

operasjoner, til å ta opp og diskutere Iraks våpenavtalen. SG var ledet av McGeorge Bundy, 

presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver, og det var kun representanter fra CIA og en 

håndfull høytstående medlemmer i administrasjonen som deltok på disse møtene.194 Komer, 

som ønsket en våpenavtale med Irak, håpet at også Bundy ville argumentere for dette:  

 
When the Kurdish matter comes up in SG tomorrow, I hope you’ll take a strong line. […] 
JFK’s query about extent of our aid to Iraq was motivated by his readings how Soviets have 
come out directly support of the Kurds: ergo, we should support the Iraqis. This makes good 
sense on many counts, but Talbot is too waffly for CIA’s taste (and in this case for mine).195 

  

I juni autoriserte SG at CIA skulle stå for hemmelige våpenleveranser til Irak.196 En tidligere 

CIA-offiser forklarte at store våpenleveranser med både tanks, ammunisjon og andre våpen 

ville bli sendt fra  en base i Dover, Delaware til en flystripe i Irak, slik at ingen andre enn de 

som var involvert i SG i Washington ville vite om leveringene.197  Det er tydelig at 

leveransene skulle holdes var hemmelige. I et memorandum fra en av CIAs offiserer ble det 

gitt lite informasjon om innholdet i leveringene, kryptiske beskrivelser slik som «the big item 
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194 Matthews. ”The Kennedy Administration and Arms Transfer to Ba’thist Iraq”. 2018: 12 
195 Memorandum, from Komer to Bundy. June 19, 1963. JFKL-NSF- Box 117a – Folder 117a: Iraq, General, 
6/63-8/63- Document no. 12  
196 Memorandum, from C.K. (CIA) to the President. ”United States Military and Economic Assistance to Iraq”. 
June 21, 1963. JFKL-NSF-Box 117a - Folder 015, Iraq, General, 6/63-8/63 – document no. 14 
197 Matthews. ”The Kennedy Administration and Arms Transfer to Ba’thist Iraq”. 2018: 13 



	 68	

of equipment», og videre: «Hopefully the air delivery will go off the first week of July. This 

includes tank batteries, rockets, revolvers, ammunition, and the special item (N)»198. Senere 

har det blitt kjent at (N) mest sannsynlig sto for napalmbomber som ble brukt for å brenne 

ned kurdiske landsbyer.199 

 

Da Utenriksdepartementet i slutten av august fikk en forespørsel fra Irak om helikoptre, 

napalm og raketter, ble det tydelig at ansatte med nøkkelstillinger i departementet ikke visste 

om CIAs leveringer. Utenriksdepartementet avslo både salget av napalm og raketter, da dette 

ville bidra til å undertrykke kurderne ytterligere.200 

 

Irak beskyldes for folkemord  
Det var kjent for amerikanerne at Sovjetunionen hadde gitt ammunisjon og annen nødhjelp til 

Peshmerga-styrkene i Nord-Irak. På tross av at både Utenriksdepartementet og CIA var sikre 

på at kurderne ikke var pro-sovjetiske og hadde etterspurt amerikansk bistand, var 

Sovjetunionens støtte til kurderne blant USAs argument som «legitimerte» deres avgjørelse å 

inngå våpenavtaler med Irak. Dette var til tross for alle henvendelser som amerikanske 

ambassader i Midtøsten og Europa hadde fått av kurdere som tryglet om å få slutt på krigen. 

De hadde i tillegg vært åpne om at de ville ta i mot hjelp fra hvem som helst, også 

Sovjetunionen, dersom USA eller Vesten ikke bidro.201   

 

Sovjetunionen hadde siden kuppet i februar vist stor misnøye til det nye regimet i Irak. Dette 

skyldes i stor grad Baath-regjeringens sterke anti-kommunistiske politikk, med forfølgelse og 

henrettelser av irakiske kommunister. Den nye regjeringen hadde også ført til økonomiske og 

strategiske tap da den omfattende våpenavtalen hadde blitt stoppet – og Irak heller valgte å 

inngå avtaler med Vesten. Da den kurdisk-irakiske krigen igjen startet i juni, startet også en 

daglig mediedekning i sovjetiske nyhetsbyrå om hvordan den nye regjeringen i Bagdad var 

«fasistiske og Hitleraktig» i måten de hadde håndtert de kurdiske opprørene på.202  

                                                
198 Memorandum, from Tomas A. Parrot. ”Iraq”. June 27, 1963. JFKL-NSF-Box 117a – Folder 015, Iraq, 
General, 6/63-8/63- Document no. 19 
199 Matthews. ”The Kennedy Administration and Arms Transfer to Ba’thist Iraq”. 2018: 13 
200Ibid. 17 
201 Memorandum for the United States Intelligence Board. “Implications of a renewal of Kurdish hostilities”. 
May 13, 1963. JFKL-NSF- Box 426: Robert Komer Papers – Folder 005: Iraq, Kurds 1961-1963 – Document 
no. 21 
202 Special Report. From, CIA” Soviet pressure on Iraq”. August 9, 1963. JFKL – NSF – Box 117 – Folder 015: 
Iraq General, 6/63-8/63 – Document no. 39  
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Irak hadde inngått en avtale med Iran og Tyrkia om å stenge grensene til Nord-Irak slik at 

verken kurderne i nabolandene eller andre aktører fikk gitt nødhjelp til de irakiske kurderne. 

Dette var et brudd på FN-pakten, mente Sovjetunionen. Bagdad hadde omtalt den kurdisk-

irakiske krigen som et innenrikspolitisk problem, men stengingen av grensene var et tegn på 

at det ikke bare var et innenrikspolitisk problem, ifølge Sovjetunionens største nyhetsbyrå 

TASS. Den kurdisk-irakiske krigen burde få verdenssamfunnets oppmerksomhet, og tidlig i 

juli satte Mongolia, en sovjetisk satellittstat, det kurdiske folkemordet i Nord-Irak på 

dagsordenen til FNs 18. generalforsamling som skulle holdes i september.203 

 

Spørsmålet om folkemord satte USA i en vanskelig situasjon. På den ene siden hadde 

Washington god oversikt over hva slags grusomheter som foregikk i Nord-Irak – og at det var 

en sannhet i anklagelsene om at det foregikk et folkemord. På den andre siden så ikke 

amerikanerne på Sovjetunionens støtte til kurderne som ekte. Sovjetunionen hadde anklaget 

kurderne i Irak for å være imperialister da de ønsket selvstendighet under Qasim.204 USAs 

FN-utsending mente at  

 
[the] general feeling is that in mounting campaign against Iraq, Soviets are trying major power 
play against Arabs to show them it does not pay for countries like Iraq [to] first cooperate with 
Soviet Union and then change sides. [...]On more narrow issue, we believe one reason Soviet 
letter stressed international involvement was desire to counteract criticism here for interference 
in internal affairs by trying [to] prove Kurdish question now one involving several states.205 

 

En rapport utarbeidet av Midtøsten-avdelingen i det amerikanske utenriksdepartementet 

(NEA) hevdet at ordlyden i forslaget om folkemord på kurderne handlet om at sovjeterne 

ønsket å straffe Irak for å ha ført en mindre sympatisere politikk overfor Sovjetunionen etter 

kuppet. Dette var en god nok grunn til at USA skulle motsette seg forslaget i FN.206 Fra 

                                                
203 Ibid. (p.1-4) 
204 Special Article, from CIA” Kurdish nationalism in the Middle East”. June 21, 1963. JFKL – NSF – Box 117 
– Folder 015: Iraq General, 6/63-8/63 – Document no. 14 (p. 6); Excerpt from digest. “USSR Says it May Call 
for UN Security Council Meeting on Kurdish Issue”. July 11, 1963. JFKL- NSF - Box 426 - 006-Iraq, Kurds 
1961-1963 – Document no. 8; FBIS 65,” Iraqi Statement on Soviet Note”. July 11, 1963. JFKL- NSF - Box 426 
- 006-Iraq, Kurds 1961-1963 – Document no. 9 
205 Incoming telegram, from Plimpton (UN) to Secretary of State. July 11, 1963. JFKL- NSF-Box117a – Folder 
015: Iraq, General 6/63-8/63 – document no. 27 
206 Report, Current Foreign Relations, Issue No. 29. From Bureau of Near East Affairs (NEA)” United Nations 
Aspect”. July 17, 1963. JFKL-NSF-Box 426 - 006-Iraq, Kurds 1961-1963 – document no. 7 
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Bagdad fikk USA klar tale: Irakerne håpet at USA ville stanse den kurdiske delegasjonen til 

FNs Generalforsmaling i september ved å nekte dem visa.207 

 

Utenriksminister Rusk mente derimot at amerikanerne ikke kunne stoppe kurderne innreise. 

Det var også svært uvanlig at USA stemte imot en så alvorlig anklage som folkemord i FN. 

På den andre siden kunne ikke USA risikere å skade det gode forholdet som USA og Irak 

hadde fått de siste månedene. Både den kurdisk-irakiske krigen og FN-spørsmålet var med på 

å svekke Baath-regjeringens støtte blant irakerne, og i verste fall kunne dette føre til at de 

også kunne miste makten. Rusk anbefalte derfor utenriksstasjonene, spesielt i Tabriz og 

Bagdad, om oppmuntre irakerne og kurderne til å inngå en våpenhvile.208 

 

Våpenhvile før FNs Generalforsamling 
Barzani sendte et personlig brev til Kennedy i slutten av juli. I brevet tryglet ham om at USA 

skulle få en slutt på den grusomme krigen der sivile hadde lidd nok. I løpet av drøyt en måned 

med krig hadde 60 000 mennesker mistet livet, og hele landsbyer var brent ned av 

napalmbomber.209 Det var derimot ikke dette brevet som fikk amerikanerne til å snu.  

 

Utenriksdepartementet ønsket nå å føre en politikk der USA skulle jobbe som et mellomledd 

mellom irakerne og kurderne for å inngå våpenhvile. Dette var skjedde samtidig som USA 

sendte våpen til Baath-regjeringen. Men det som virkelig førte til at ambassadør Strong gikk 

inn i slike forhandlinger var at CIA hadde fått informasjon om at en sovjetisk militæroffiser 

hadde besøket Barzani tidlig i august. Barzani hadde fått en kryptisk beskjed fra offiseren om 

å «be patient a little longer because soon someone else will come and fight for you. You will 

be able to rest»210. Det var uvisst om offiserene hadde ment om det skulle være Sovjetunionen 

som skulle hjelpe kurderne.211 

 

                                                
207 Incoming Telegram, from Embassy in Baghdad (Melbourne) to Secretary of State. June 9, 1963. JFKL-NSF- 
Box 117a-015-Iraq, General, 6/63-8/63- Document 9 
208 Outgoing Telegram, from Secretary of State to US embassies in Baghdad, Teheran, and London. “Following 
are Department’s views on Kurdish problem”. June 18, 1963. JFKL – NSF – Box 117 – Folder 015: Iraq 
General, 6/63-8/63 – Document no. 29 (p.1-3) 
209 Memorandum, form Executive Secretary (Benjamin H. Read) to National Security Advisor (Bundy)” Letter 
to the President from Mullah Mustafa Barzani”. (Letter dated July 18, 1963) September 12, 1963. JFKL-NSF - 
Box 117a-Folder 016: Iraq General, 9/63-11/63 – Document 5a 
210 Information Telegram, from CIA,” Soviet Assistance to Mullah Mustafa Barzani”. August 21, 1963. JFKL – 
NSF- Box 117a- Folder 015: Iraq, General, 6/63-8/63 63 – Document 43 
211 Ibid.  
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Dette var en alvorlig melding for amerikanere, og det kunne høres ut som om det var åpnet en 

ny front i den kalde krigen. Det var uansett ingen interesse for at Sovjetunionen skulle ta 

initiativ. Det ville dessuten sette USA i et godt lys hvis amerikanerne sto frem som 

fredsmeklere og som en kanal for kommunikasjon mellom kurderne og irakerne. Men hvis 

amerikanerne skulle lykkes i dette prosjektet, så ville mye stå og falle med Baath-regjeringens 

politikk. Strong mente det var en risiko for at irakiske lederne ikke  var helt til å stole på. 

Irakerne kunne love amerikanerne at de skulle behandle kurdiske opprørsledere humant, hvis 

en våpenhvile ble satt i gang, men dette hadde amerikanerne ingen garanti for ville skje. 

Baath-regimet kunne like gjerne arrestere og henrette kurderne. Derfor var det svært viktig 

for amerikanerne å være tydelig på at USA kun var meklere og ikke tok ansvar for den 

irakiske regjeringens handlinger. Og forhandlingene gikk slik som Strong hadde sett for seg: 

kurderne hadde tatt i mot forslaget med stort engasjement og hadde uttrykket at det kurdiske 

folket endelig hadde fått amerikanernes hjelp etter mange år. 212 Regjeringen i Bagdad, 

derimot, tok ikke imot forslaget om våpenhvile like godt som kurderne. I flere uker hadde 

ambassadør Strong uten hell prøvd å overtale den irakiske statsminister og 

utenriksministeren. Irakerne hadde vært uinteressert i å diskutere våpenhvile med Barzani, 

spesielt ikke hvis amerikanerne skulle være meklere. 14. september bestemte amerikanerne å 

legge saken om våpenhvile død frem til irakerne selv tok noe initiativ. Dette skapte sinne og 

frustrasjon for Utenriksdepartementet og ambassaden i Bagdad, som mente at Baath-partiet 

hadde kjørt seg fast. Strong mente at Baath-regjeringen hadde ønsket vestlig assistanse, men 

på samme tid hadde de vært motvillige til å ta politiske standpunkt som stemte overens med 

amerikanernes oppfordringer.213 

 

Problemet løst?  
Utenriksdepartementet hadde sett på våpenhvilen som den siste uveien for å redde Baath-

regjeringen fra å bli stilt til ansvar for grusomhetene mot kurderne i FNs generalforsmaling. 

Generalforsamling var rett rundt hjørnet, og det var mye spenning knyttet til Mongolias 

forslag om at Irak drev folkemord på kurderne i Irak. Da håpet om våpenhvile så ut til å 

mislykkes, ble president Kennedy anbefalt om å lese Barzanis brev i forkant av møtet, slik at 

han hadde oversikt og var klar til å svare for seg om han fikk spørsmål om situasjonen i Nord-
                                                
212 Incoming Telegram from Embassy in Teheran (Holmes) to Secretary of State. August 22, 1963. JFKL – 
NSF- Box 117a- Folder 015: Iraq, General, 6/63-8/63 – document 44 (p.1)  
213 Incoming Telegram, from Embassy in Baghdad to Secretary of State. September 14, 1963. JFKL – NSF- Box 
117a- Folder 016: Iraq General, 9/63-11/63 – Document no. 6 
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Irak. Amerikanerne hadde bedt vestlige land om å holde lav profil på FN-møtene i forkant av 

generalforsamlingen, og ikke uttale seg til pressen spurte om den kurdisk-irakiske krigen.214 

 

Tre dager etter Strong ga opp våpenhvileforhandlingene, fikk Washington en overraskende 

beskjed fra den amerikanske FN-delegasjonen i New York. Det 75. dagsordenpunktet til FNs 

generalforsamling i september, som var Mongolias forslag om folkemord på kurderne, var 

blitt trukket fra dagsordenen.215 Det er uvisst hva som hadde ført til at Mongolia trakk 

forslaget, da det ikke ble uttalt eller gitt noen grunn for hvorfor punktet var blitt trukket. Det 

verserte en rekke spekulasjoner, blant annet gikk det rykter om press fra arabiske stater og at 

forslaget hadde vært upopulært og dermed ikke hadde fått nok støtte.216  

 

En annen grunn kan være problemet med å implementere folkemordskonvensjonen. Chalak 

Kaveh, førsteamanuensis i historie ved Høgskulen i Volda, skriver om problematikken med 

folkemordskonvensjonen på følgende måte:    

 
En stor svakhet ved folkemordskonvensjonen er at tilfeller av politisk motiverte massedrap 
vanskelig kvalifiserer til det juridiske betegnelsen folkemord (genocide). Dette gjelder spesielt 
hvis offergruppene viser mostand og forsvarer seg mot statens genocidale politikk. 
Offergruppens motstand og stanens respons tolkes i denne rammen ofte som motopprør 
(counterinsurgency).217 

 

Uansett hva grunnen var for at Mongolia trakk forslaget fra dagsordenen, så ble dette sett på 

som en stor lettelse for USA. Den brutale kurdisk-irakiske krigen fortsatte og det samme 

gjorde USAs våpenleveranser til Baath-regjeringen. Men forholdet til USA og Irak skulle 

vise seg å settes på prøve nok en gang. 18. november 1963, fire dager før John F. Kennedy 

ble skutt og drept i Dallas, Texas, tok en koalisjon av de militære fraksjonen i Baath-partiet 

over makten i Bagdad. Kennedy-administrasjonen hadde undervurdert de store splittelsene 

innad i regjeringen, og ble svært overrasket over kuppet.218  

                                                
214 Note, from Robert W. Komer to McGeorge Bundy. September 13, 1963. JFKL- NSF- Box 117a- Folder 016: 
Iraq General, 9/63-11/63 – document 5; Memorandum, from Executive Secretary (Read) to McGeorge Bundy. 
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Folder016: Iraq General, 9/63-11/63 – Document 5a 
215 Incoming Telegram, from New York (Stevenson) to Secretary of State, “Kurdish Genocide Item: GA”. 
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217 Kaveh, Chalak. (2014)  ”Folkemord i Kurdistan- et eksempel på politicid?”. I B. Hagtvet, N. Brandal & D.E. 
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Kapittel 6: Konklusjon  
I consider this one of the more shameful stories in our diplomatic history. The 
Kurds came to us repeatedly. While I was there, they came to us, and the 
position that I took was, "You're great people. You're really awfully good, and 
you really should have your rights inside Iraq, and probably in other countries. 
But you'll never ever get any support from the United States, because we have 
great interests in Iran, and in Turkey. Both of them have larger Kurdish 
populations than you have in Iraq, and any move toward autonomy, or even 
worse, toward independence in Iraq would certainly upset our allies-the Shah 
in Iran, and the Turks. So you'll never get support from us. The only hope that 
you can get from us is that we will urge the governments to treat you fairly. 
You might aspire to some sort of cultural autonomy, but never, never, any 
military support.219 

 
James Atkins 

 
Ikke-innblandingspolitikken og den kurdisk-irakiske krigen 
Da den første Kennedy-administrasjonen kom til makten, var det samme år som kurderne i 

Irak startet den langvarige kurdisk-irakiske krigen. Før krigen brøt ut, var det tydelige at 

Washington hadde lite interesse, oversikt eller kunnskap om kurdernes situasjonen i Irak. 

Nedleggelsen av Spesialkomiteen for Irak (SCI) var også et tydelig tegn på at Irak ikke ble 

ansett som prioritet for amerikansk utenrikspolitikk. I løpet av høsten 1961 prøvde 

utenrikstjenestene i Bagdad og Tabriz å få Washingtons oppmerksomhet rundt de kurdiske 

opptøyene som så ut til å eskalere til en stor nasjonalistisk bevegelse. Men heller ikke det 

amerikanske utenriksdepartementet i Washington viet særlig interesse for utviklingene.  

 

Da det ble klart at Qasim hadde beordret den irakiske hæren  å bombe kurdiske landsbyer, var 

den første reaksjonen til utenrikstjenestene en bekymring for den sivile befolkningen i de 

kurdiske områdene. En slik krig, mellom Qasims mer moderne hær mot en ikke-statlig 

geriljastyrke, kunne ende i en stor humanitær krise.  Imidlertid var ambassaden  mest redd for 

at den nye kurdiske bevegelsen kunne «smitte» over til nabolandene Iran, Tyrkia og Syria, 

som også hadde store kurdiske befolkninger. Dette ville være spesielt problematisk i de pro-

vestlige og nære allierte statene Iran og Tyrkia. Men Utenriksdepartementet ga aldri et grønt 

lys for å starte noen dialog med partene. 

 
                                                
219 James Atkins, tidligere attaché ved ambassaden i Bagdad fra 1963-1965) i et intervju med Public 
Broadcasting Service januar 2000. 
https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/saddam/interviews/akins.html [Sist åpnet 22.04.2019] 
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Allerede mot slutten av 1961 hadde amerikansk etterretning registrert en utbredt misnøye mot 

Qasims regime. Den kurdisk-irakiske krigen hadde vært en utløsende faktor for denne 

misnøyen. Regimet i Bagdad beskylte USA for å ha støttet kurderne og at det var grunnen for 

kurderne hadde klart å føre en suksessfull krig mot irakerne. De irakiske myndighetenes 

retorikk ble stadig mer anti-vestlig, og ambassadør Jernegan i Bagdad inviterte 

utenriksminister Jawad til samtaler for å imøtegå den kritiske retorikken. Jernegan 

understreket at USA strengt fulgte ikke-innblandingsprinsippet når det kom til det kurdiske 

spørsmålet og den kurdisk-irakiske krigen. Krigen ble ansett som et innenrikspolitisk problem 

som kun partene kunne løse, uten innblanding fra andre stater.  

 

Dette var også svaret kurderne fikk da de henvendte seg til de amerikanske utenrikstjenestene 

i ulike deler av verden. Disse hyppige forespørslene fra kurderne viser også at kurderne i Irak 

verken mottok moralsk, humanitær eller militær støtte fra USA.  

 

Grunnen til at Kennedy-administrasjonen førte en ikke-innblandingspolitikk mot den kurdisk-

irakiske krigen fra 1961-1962 handlet i hovedsak om at Irak var nedprioritert fra Washingtons 

side. Spørsmålet kom kun opp i toppsjiktet da presidenten forberedte seg til en 

pressekonferanse i 1962. Da hadde Dana Adams Schmidts artikler hadde prydet New York 

Times’ forside fire dager på rad. Det å støtte kurderne ble aldri diskutert, og 

Utenriksdepartementet anbefalte ambassadør Jernegan om å svare både irakerne og kurderne 

at USA respekterte enhver stat suverenitet. Dette var en diplomatisk måte å si at USA 

egentlig ikke ønsket å bli blandet inn i konflikten med regimet i Bagdad hadde med 

kurderne.. Samtidig skyldtes ikke-innblandingspolitikken også regionale betraktninger som 

USA tok: Uro i regionen og at en innblanding i situasjonene i Irak ikke ville være særlig 

populært sett med iranske og tyrkiske øyne.  

 

Kennedy-administrasjonens politikk før Baath-kuppet  
USAs politikk i 1961-1962 var preget av ikke-innblanding. Imidlertid endret interessen for 

Irak seg mot slutten av 1962. I løpet av de siste årene hadde Qasim beveget seg mer mot 

Sovjetunionen. Eksempler på dette var regimets krasse retorikk mot Vesten, inngåelse av 

omfattende våpenavtaler med Sovjetunionen, tettere samarbeid med kommunistene i 

innenrikspolitikken og innstramming av mulighetene for oljeboring for vestlige oljeselskap. 

Den avgjørende hendelsen som fikk Midtøsten-ekspert i Det hvite hus, Robert Komer, til å 
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reagere var da Irak brøt de diplomatiske båndene med USA. Dette hadde ikke Komer 

forutsett skulle skje, men skyldte på at Utenriksdepartementets ikke-innblandingspolitikk 

hadde ført Irak i denne retningen. Dette viste at kontakten mellom Utenriksdepartementet og 

Det hvite hus ikke var god. Ambassadør Jernegan hadde advart om at dette ville skje dersom 

USA godkjente Kuwaits ambassade i Washington. Komer erkjente derfor overfor Kennedy at 

Iraks utvikling hadde blitt oversett i Det hvite hus de siste årene, og han ønsket å endre 

politikken.  

 

Komer mente at det var på tide at USA skulle ta en mer aktiv rolle i Irak, og føre en annen 

hemmelig operasjon i Irak. Det var klart at Qasims popularitet stadig stagnerte, og flere 

kuppforsøk hadde funnet sted i Irak. Komer anbefalte derfor at amerikansk etterretning skulle 

undersøke de ulike opposisjonsgruppene i Irak. På den måten kunne USA få en oversikt over 

om det fantes pro-vestlige opposisjonsgrupper som potensielt kunne ta over makten i Bagdad. 

Komer argumenterte også for at USA kunne bistå en slik opposisjonsgruppe, både med 

moralsk og materiell støtte – for å sikre at det aktuelle pro-vestlige partiet eller gruppen skulle 

komme til makten. Komer hadde et tydelige «globalistisk» persepktiv, der den kalde krigens 

bekymringer og nullsumspill sto sentralt for hvordan han mente USA burde gripe inn i Irak.  

 

Regionalistene i Midtøsten-avdelingen i det amerikanske Utenriksdepartementet (NEA) var 

derimot svært uenig i Komers forslag og advarte mot en slik innblanding i Irak. NEA var redd 

for at hvis den amerikanske operasjonen ble oppdaget og ble mislykket, ville det bli en reprise 

fra Grisebukta i Cuba – og heller føre til mer anti-vestlige holdninger i Irak og ellers i 

regionen.  

 

På tross av frarådingen fra NEA ga USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC) grønt lys til at CIA 

og Forsvarsdepartementet kunne knytte hemmelige bånd med Baath-partiets paramilitære 

medlemmer to måneder før kuppet i 1963. Hovedgrunnene til den amerikanske støtten var at 

Baath-partiet var svært antikommunistisk.   

 

Det er tydelig at USA tok en helt annen, og stadig mer aktiv rolle for å påvirke at politikken i 

Irak skulle bli mer pro-vestlig. Dette skyltes at det ikke lenger bare var Utenriksdepartementet 

og utenrikstjenesten som fokuserte på Irak, men også Komers interesse for Irak og hans 

påvirkningskraft på NSC var viktig. USA førte i større grad to motstridende politiske 
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tilnærminger til Irak (dual track approach): Den ene var basert på diplomati og samtaler med 

den irakiske utenriksministeren, om at USA ikke skulle blande seg inne i den kurdisk-irakiske 

krigen, og derfor også respekterer Iraks suverenitet. Den andre tilnærmingen var basert på 

hemmelige avtaler og støtte til Baath-partiet med det mål å svekke Qasims regime.  

 

Store forandringer i forholdet 
Baath-kuppet i februar 1963 kom som en overraskelse på amerikanerne. Det er mye som 

tyder på at selv om CIA drev med hemmelige kontakter med Baath-partiet i Irak, så var ikke 

amerikanerne klar over tidspunktet kuppet skulle finne sted. Men Washington var ivrig etter å 

anerkjenne den nye regjeringen i Bagdad, og selv presidenten viste interesse for det 

fremtidige forholdet mellom USA og Irak. Det var en enorm optimisme i Washington, som 

skyltes en rekke faktorer. For det første erklærte Barzani våpenhvile, og Baath-regjeringen ga 

uttrykk for  ønske om å samarbeide med kurderne. Dette var positivt i amerikanernes øyne 

fordi den nye regjeringen trengte stabilitet for å overleve, og en ny kurdisk-irakisk krig kunne 

svekke regjeringen. For det andre var Baath-partiet svært anti-kommunistisk og førte en svært 

omfattende kampanje for å undertrykke de irakiske kommunistene. Det kommunistiske 

partiet ble forbudt, kommunistiske politikere og andre som var mistenkt for å være 

kommunister ble straffeforfulgt. For det tredje så ønsket Irak å inngå våpenavtaler med 

Vesten. Under Qasim hadde Irak hatt omfattende sovjetiske våpenavtaler, men på grunn av 

den sterke anti-kommunistiske holdningen til Baath-partiet, ønsket de heller vestlige våpen. 

 

Det irakiske forsvaret var ivrige etter å kjøpe amerikansk militærutstyr. De første 

våpenforespørslene fra Irak kom kort tid etter kuppet og kom som følge av at de sovjetiske 

leveransene var blitt kansellert.  Det var en bred enighet på tvers av departementene i 

Kennedy-administrasjonen om at USA skulle tilby tilsvarende leveranse. Sett med «kald-

krigs-briller» var dette en stor seier for Kennedy-administrasjonen.  

 

I mellomtiden hadde dialogen mellom irakerne og kurderne om samarbeid i den nye 

regjeringen brutt sammen. Kurderne satte selvstendighetskrav som var uaktuelle for Baath-

regjeringen å innfri, og nok en gang brøt den kurdisk-irakiske krigen ut. Det var fortsatt stor 

enighet i Washington om å stå for våpentilførsel med ammunisjon og håndvåpen som skulle 

brukes for å svekke kurderne i krigen. Kurderne var nå blitt en aktør som kunne svekke den 

pro-vestlige regjeringen i Bagdad, og det var det ingen i Washington som ønsket.  
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Som en følge av at krigen hadde blusset opp igjen, så økte også våpenforespørslene fra Irak. 

Det irakiske forsvaret ønsket å kjøpe flere våpen, mer ammunisjon, men også tunge våpen, 

slik som raketter og napalm bomber. Og det var rundt spørsmålet om hvilke typer våpen USA 

skulle selge som splittet Kennedy-administrasjonen. 

 

Uenigheter  
Utenriksdepartementet og Midtøsten-avdelingen i det amerikanske Utenriksdepartementet 

(NEA) mente at et slikt våpensalg ville ha svært negativt virkning i Midtøsten, da et 

våpenkappløp kunne oppstå mellom statene. NEA argumenterte også for at store 

våpenleveranser var i strid med USAs interesser i Midtøsten, nemlig de nære allierte statene 

Israel og Iran. Israel var skeptisk til at arabiske land mottok tunge våpen, og Iran var 

tradisjonelt imot at den arabiske nabostaten skulle få for mye makt. Igjen var det de regionale 

perspektivene Utenriksdepartementet og NEA argumenterte for.  

 

Både CIA, Forsvars- og Finansdepartementet, NSC og presidenten ønsket derimot å gi 

nærmest frie tøyler til Irak med tanke på våpenleveranser. Argumentet for våpenkappløp i 

regionen ble nedprioritert til fordel for tre andre argumenter som ble gjort gjeldende. For det 

første ville mer våpen hjelpe Baath-regjeringen til å slå hardt ned på kurderne, og dermed 

ville Baath-regjeringens makt bli mer stabil. For det andre ville omfattende våpenavtaler føre 

til at Irak måtte ta opp større lån og dermed også bli gjeldsavhengig på lang sikt. Da de to 

første argumentene handlet om USAs interesser i Midtøsten i den kalde krigen, la det siste 

argumentet vekt på de økonomiske og kommersielle motivene bak en mer omfattende 

våpenavtale. USAs negative betalingsbalanse hadde økt de siste årene, det vil si at mer penger 

gikk ut av landet enn det som kom inn. For å få til en bedre betalingsbalanse og endre denne 

negative trenden, argumenterte forsvarsminister Robert S. McNamara for at USA burde selge 

våpen til stater som ønsket det. Irak som i 1962 hadde tjent 266 millioner amerikanske dollar 

på olje, var et bevis på at landet ville være en svært god kunde.  

 

På tross av uenighetene i Washington så var det de sistnevnte argumentene som vant frem i 

avgjørelsen om å sende mer våpen til Irak. Presidenten delegerte våpeneksporten til 

Spesialgruppen (SG), en gruppe for hemmelige operasjoner som samarbeidet tett med CIA. 

Denne våpenleveransen skjedde uten at nøkkelpersoner i Washington fikk rede på det. 



	 78	

Dermed hadde USA to våpenavtaler – én som det var bred konsensus rundt, og en annen som 

var hemmelig og mye mer omfattende.  

 

Et dobbeltspill  
Da Kennedy-administrasjonen 1961-1962 hadde ført to motstridene tilnærminger til Qasims 

regime, endret administrasjonen taktikken i 1963 da Baath-regjeringen kom til makten. I 1963 

ble kurderne utsatt for et dobbeltspill.  

 

Den kurdisk-irakiske krigen var i full gang og var mer brutal og ødeleggende enn tidligere. 

Hele landsbyer ble brent ned, og sivilbefolkningen ble påført ytterligere lidelser da en 

handelsblokade ble innført i de kurdiske ordenene i Nord-Irak. Irak inngikk en avtale med 

Iran og Tyrkia for å stenge grensene, slik at kurderne i de respektive landene ikke kunne gi 

bistand til kurderne i Irak. Dermed kunne ikke kurderne  motta bistand utenfra. Sovjetunionen 

hadde flere ganger prøvd å sende nødhjelp til Nord-Irak, men var stadig blitt nektet dette. I 

juli 1963 foreslo Mongolia, en sovjetisk satellittstat, at Irak skulle anklages for et folkemord 

på kurderne og at denne saken skulle sette opp på dagsorgen til den 18. generalforsamling 

som skulle holdes i september samme året.  

 

Siden Baath-partiets maktovertakelse i februar hadde USA stått for omfattende 

våpenleveranser til Irak, og at det var hadde vært bred enighet om å eksportere visse våpen og 

militært materiell, blant annet øremerket for å slå hardt ned på kurderne. Anklagelsene for 

folkemord var alvorlig for amerikanerne sett med «kald-krigs-briller». For det første kunne en 

slik beskyldning føre til at den nye og ustabile regjeringen kunne miste makten. For det andre 

kunne omfanget av USAs våpenleveranser bli avslørt for verdenssamfunnet. Derfor gikk 

amerikanerne vekk i fra ikke-innblandingsargumentet. Utenrikstjenestene i Bagdad og Tabriz 

oppfordret kurderne og irakerne om å forhandle fram en våpenhvile. USA ville tilby å stå for 

dialogen mellom partene, slik at krigen kunne stoppes. USA eksporterte altså våpen til bruke i 

den kurdisk-irakiske krigen samtidig som de tilbød diplomati og dialog for å få til en 

våpenhvile. Dette var første gang USA tok initiativ for å «hjelpe» kurderne. Dette ble tatt 

godt imot hos Barzani og KDP, men ikke hos irakerne.  

 

Da Mongolia plutselig trakk folkemord-forslaget fra dagsordenen få dager før 

generalforsamlingen, forsvant også USAs bekymringer for Irak. Den kurdisk-irakiske krigen 
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fortsatte, og det samme gjorde de amerikanske våpenleveransene. Dette viser at USA ikke var 

så opptatt av å fremme diplomati for å redde eller hjelpe kurdere i nød – men at det tvert imot 

handlet om sikre det pro-vestlige Baath-partiets overlevelse. 

 

Avslutning 
Kennedy-administrasjonens retorikk, som gikk ut på ikke å blande seg inn i en kurdisk-

irakiske krigen de første to årene, var bare en måte for USA å vise at situasjonen i Irak ikke 

var høyt prioritert. Utenriksdepartementet hadde videreført Eisenhowers vent-og-se 

tilnærming i Irak, og hadde argumentert for at det å støtte kurderne var  strid med USAs 

regionale interesser. Men på tross av Qasims krasse anklagelser mot at USA og/eller andre 

vestlige land ga våpen til kurderne for å svekke hans regime, så fantes det ingen 

dokumentasjon for at USA noen sinne vurderte å støtte kurderne i 1961-1963.  

 

Imidlertid forandret USAs politikk overfor Irak seg drastisk fra 1961-1963 som følge av 

Baath-kuppet i februar 1963. Baath-partiet var sterkt anti-sovjetisk, og i tro 

nullsumstankegang anså Kennedy-administrasjonen Irak til å ha bli forvandlet, nærmest over 

natten, til en stat som kunne sikre USAs interesser.  Vent-og-se holdningen til 

Utenriksdepartementet ble byttet ut med omfattende våpenavtaler med Irak. Dette var på tross 

av at amerikanerne var godt kjent Baath-regjeringens utbredte menneskerettighetsbrudd mot 

kommunistene og kurderne i landet. 

 

Det var en rekke faktorer som påvirket Kennedy-administrasjonens avgjørelser i Irak. Men 

Washington var også preget av splittelser, som resulterte i at alle argumentene ikke vant frem 

i politikkutviklingen. Utenriksdepartementet og NEA på den ene siden argumentere for å ta 

regionale hensyn i Midtøsten. På den andre siden sto blant annet Midtøsten-ekspert Robert 

W. Komer, NSCs sikkerhetsrådgiver McGeorge Bundy og forsvarsminister Robert 

McNamara som var «the individuals on whom [the president] relies for advice, and the 

resulting decision-making system which converts ideas into policies» 220 . Disse 

nøkkelpersonene argumenterte for faktorer som ville tjene USAs økonomi og USAs  

innflytelse og makt i Midtøsten.  

                                                
220 Spiegel, Steven L. The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy, from Truman to 
Reagan. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1985: 10 
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