
▶

irkkaassa videokuvassa 
näkyi mies viettämässä 
kuumaa kesäiltaa talonsa 
kattoterassilla vaimonsa 
ja enonsa kanssa.

Kuva oli niin tarkka, että 
katsoja saattoi nähdä sel-
västi, kuinka eno kiinnitti 

tippaletkun sokeritaudista kärsivän mie-
hen käsivarteen.
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Näkymä tön sota
Amerikkalaiset taistelulennokit ovat surmanneet Pakistanissa   satoja ihmisiä. Sota on salainen eikä kukaan ole siitä vastuussa.

Tuhansien kilometrien päässä Langleys-
sä, Virginiassa Yhdysvaltojen tiedustelupal-
velun CIA:n virkailijat katselivat makaavaa 
miestä tietokoneen monitorista. 

Korkealla Pakistanin taivaalla miehit-
tämätön Predator-kone laukaisi kaksi oh-
justa.

Kuvassa näkyi tulipallo. Pölypilven las-
keuduttua katolta saattoi erottaa kahtia 
hajonneen yläruumiin, kertoi videota seu-

K
rannut pakistanilaisministeri New Yorker 
-aikakauslehdelle.

Iskussa kuoli Pakistanin etsityin terro-
risti, paikallisia talebaneja johtanut Bai-
tullah Mehsud, jota epäiltiin lukuisista 
veriteoista, muun muassa Islamabadin 
Marriott-hotellin tuhoamisesta ja enti-
sen pääministerin Benazir Bhutton sala-
murhasta.

Räjähdyksessä sai surmansa myös yksi-

Teksti Jari Lindholm
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◼ Miehittämätön, Hellfi re-ohjuksin 
aseistettu Predator-lennokki 
Afganistanin taivaalla.

◼ Lennokkeja ohjataan kaukaa kuva-
ruutujen takaa. Kuva Irakista.
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toista muuta ihmistä, heidän joukossaan 
Mehsudin vaimo, appi ja anoppi.

Terroristin kuolema oli ilouutinen presi-
dentti Barack Obamalle ja Pakistanin hau-
raalle siviilihallitukselle, jolle voimistunees-
ta taleban-liikkeestä on tullut vakava uhka.

Mitään uutta elokuisessa iskussa ei kui-
tenkaan ollut. Obaman presidenttikauden 
ensimmäisenä vuotena CIA on ampunut len-
nokkikoneistaan Pakistanin heimoalueille 
enemmän ohjuksia kuin kertaakaan Oba-
man edeltäjän George W. Bushin aikana.

Koska CIA ei anna iskuista tietoja, täyttä 
varmuutta kuolonuhrien määrästä ei ole. 
Varmaa on, että se on suuri.

Pärisevä tappaja
MQ-1 Predator on ruma laite, jolla on pullea 
nokka, sojottavat tikkujalat ja pienet, alas-
päin viettävät siivet.

Keulan alapuolella työntyy rungosta pyö-
reä, eri suuntiin kääntyilevä uloke, jota kut-
sutaan ”Palloksi”. Sen sisällä on kaksi tv-ka-
meraa – yksi päiväkuviin ja yksi yökäyttöön 
– sekä tutka, jonka avulla Predator näkee pil-
vien ja savun läpi.

Aseistuksena on kaksi tarkaksi kehuttua 
Hellfi re-ohjusta, joilla voi helposti tuhota ko-
konaisen talon aiheuttamatta suuria vaurioi-
ta ympäristölle.

Lennokki on kahdeksan metriä pitkä, 
suunnilleen Cessna-pienkoneen kokoinen, 
ja painaa ilman polttoainetta vain hieman 
yli 500 kiloa. Se on kestävää tekoa, ja kos-
ka siinä ei ole ohjaajaa, se voi lentää kor-
kealla ja pitkään. Kaiken lisäksi se on hal-
pa: yhden F-22-hävittäjän hinnalla saa 85 
Predatoria.

Ei ihme, että lennokkien pärinästä on tul-
lut tuttu ääni Irakin ja Afganistanin sodissa.

Yhdysvalloilla on vuodesta 2003 alkaen 
ollut kaksi lennokkiohjelmaa. Puolustus-
ministeriö Pentagonin ohjelma on julkinen 
osa sotaponnistuksia Irakissa ja Afganista-
nissa. CIA:n ohjelma, jonka tavoitteena on 
surmata al-Qaedan terroristeja ja heidän liit-
tolaisiaan, on salainen.

CIA ei kerro lennokkiensa määrää, mutta 
tiettävästi tiedustelupalvelulla on jatkuvasti 
Pakistanin taivaalla useita koneita etsimässä 
sopivia maaleja.

Predatoreita ohjaavat CIA:n virkailijat ja 
yksityisten turvallisuusfi rmojen ammatti-
laiset. Yksi ryhmä lähettää koneen matkaan 
sotatoimialueen lähellä sijaitsevalta lento-
kentältä. Toinen ryhmä, joka istuu lentotu-
kikohdassa Nevadassa Las Vegasin lähellä, 

ottaa ohjat lennokin päästyä ilmaan. Nämä 
lentäjät myös laukaisevat ohjukset.

Predatorit iskivät Pakistanin heimo-
alueille Etelä- ja Pohjois-Waziristaniin neli-
senkymmentä kertaa Bushin kaudella vuo-
sina 2004–2008.

Obaman astuttua virkaan 20. tammikuuta 
2009 lennokkisota on kiihtynyt. Ensimmäi-
set ohjukset laukaistiin vain kolme päivää 
virkaanastujaisten jälkeen. Sen jälkeen Pre-
datorit ovat surmanneet Yhdysvaltojen vihol-
lisiksi epäiltyjä Pakistanissa lähes 60 kertaa, 
viimeksi tammikuun 3. päivänä Mosakkin 
kylässä Pohjois-Waziristanissa.

Hyökkäyksessä kuoli viisi ihmistä.

Tuhat kuolonuhria
Amerikkalaiset tiedusteluasiantuntijat pi-
tävät lennokkiohjelmaa Yhdysvaltojen par-
haana aseena taistelussa al-Qaedaa ja mui-
ta Pakistanissa piileskeleviä terroriryhmiä 
vastaan.

Pärisevät koneet ja niiden kaukaiset len-
nättäjät ovatkin ilmeisesti onnistuneet sur-
maamaan joitakin terroristi- ja kapinallis-
johtajia, kuten Osama bin Ladenin pojan 
Saad bin Ladenin.

Läheskään kaikista täysosumista ei silti 
ole varmuutta. Esimerkiksi syyskuussa kuol-
leeksi väitetty veteraaniterroristi Ilyas Kash-
miri ilmaantui kuukautta myöhemmin julki-
suuteen ilmeisen hyvissä voimissa.

Koska CIA ei anna iskuista tietoja, arviot 
kuolonuhrien määrästä perustuvat pakista-
nilaisessa ja kansainvälisessä mediassa jul-
kaistuihin tietoihin. Yleisesti arvellaan, että 
lennokit ovat surmanneet Pakistanissa vuo-
den 2006 jälkeen 750–1 000 ihmistä, pelkäs-
tään viime vuonna noin 450.

Kukaan ei tiedä, kuinka moni kuolleista 
on ollut siviilejä. New America Foundation 
-tutkimuslaitoksen mukaan iskuissa on kol-
men viime vuoden aikana kuollut 250–320 
sivullista, mikä on 31–33 prosenttia surman-
sa saaneista.

Tapetuista parikymmentä on ollut Al-Qae-
dan, Talebanin ja muiden aseellisten ryh-
mien johtajia, laitoksen raportissa sanotaan.

Obaman hallinnon mukaan ohjushyök-
käyksissä on surmattu ”yli 400 vihollistais-
telijaa”, New York Times -lehti kertoi joulu-
kuun alussa. Vain ”hieman yli 20” kuolleista 
on ollut siviilejä, ja hekin olivat tapahtuma-
hetkellä ”merkittävien terroristen vieressä 
tai terroristien käyttämässä paikassa”, leh-
den haastattelema virkamies sanoi.

Kovin kustannustehokasta ei Predatorien 

toiminta ole ollut. Esimerkiksi taleban-pääl-
likkö Mehsudin kuolemaan johtanut met-
sästys kesti 14 kuukautta, New Yorker -lehti 
selvitti hiljan. 

Etsiessään Mehsudia CIA teki lehden mu-
kaan Pakistanin Waziristaniin kuusitoista 
ohjusiskua, joissa kuoli 207–321 ihmistä. 

Epätodellinen sota
Kauko-ohjauksella tapahtuva tappaminen 
on hämäävän helppoa ja madaltaa kynnys-
tä ryhtyä sotaan. Näin pelkäävät jotkut len-
nokkiohjelmaa seuranneet.

Irakin ja Afganistanin sodat ovat olleet Yh-
dysvalloille suunnaton taloudellinen ja yh-
teiskunnallinen taakka. Tuhansia sotilaita 
on kuollut ja kymmeniätuhansia haavoittu-
nut. Monet heistä ovat vammautuneet pysy-
västi. Perheet ovat hajonneet, ja sotilaiden it-
semurhien määrä on kasvussa.

CIA:n ohjelma on näyttänyt kivuttomalta 
vaihtoehdolta: koneet ovat halpoja eikä yk-
sikään amerikkalainen menetä henkeään.

Lennokkisota on myös suurilta osin ollut 
näkymätöntä. Pakistanin heimoalueille ei 
päästetä toimittajia, eikä tuhoista ole kuvia. 
Inhimilliset menetykset ovat jääneet ulko-
maailmalta huomaamatta.

Yksi harvoista ulkopuolisista silminnä-
kijöistä oli talebanien sieppaama New York 
Timesin toimittaja David Rohde, jota pidet-
tiin vankina Predator-iskun kohteeksi joutu-
neessa kylässä.

Rohde kuvaili vapauduttuaan kokemusta 
”kauhistuttavaksi”: lennokkien ääni kuului 
taivaalta koko ajan, ja vaikka koneet näkyi-
vät vain pieninä pisteinä, ohjuksia piti pelä-
tä jatkuvasti.

Predatorien ohjaajille sota on epätodellis-
ta. Se ei edellytä erityistä rohkeutta, eikä sii-
nä ole sankareita. Silti virtuaalitappamisella 
on hintansa. Joidenkin tietojen mukaan oh-
jaajat kärsivät pahemmasta taistelustressis-
tä kuin rintamalla palvelevat.

Ohjelman arvostelijat ovat myös huo-
mauttaneet, että iskujen sotilaallinen arvo 
on kyseenalainen. Vihollinen on korvannut 
kuolleet johtajansa nopeasti uusilla. Räjäh-
dyksissä on tuhoutunut ihmisten lisäksi kor-
vaamatonta informaatiota, joka olisi saatu 
talteen, jos operaatioissa olisi käytetty perin-
teisiä erikoisjoukkoja.

Pakistan antoi luvan
Lennokkiohjelma on Pakistanille monin ta-
voin tuskallinen.

Jokainen isku on lehtitietojen mukaan sy-

ventänyt pakistanilaisten ärtymystä ja epä-
luuloa Yhdysvaltoja kohtaan. Tunteita ei ole 
viilentänyt tieto siitä, että iskuilla on Islama-
badin epäsuositun siviilihallituksen siunaus 
– ja että osa Predatoreista käyttää pakistani-
laisia lentokenttiä.

Pääministeri Yusuf Raza Gilani myönsi hil-
jan saksalaisen Der Spiegel -lehden haastat-
telussa, että hyökkäykset ovat ”haitallisia”.

”Tarvitsemme kansan tukea taistelussa 
terrorismia vastaan. Emme saa sitä, jos Yh-
dysvallat sekaantuu asioihimme, vaikka em-
me ole sitä pyytäneet.”

Joidenkin pakistanilaistutkijoiden mie-
lestä hallitus on saattanut rikkoa lakia an-
taessaan Yhdysvalloille luvan iskuihin. Pa-
kistanin perustuslain 4. artiklan mukaan 
ketään ei saa tappaa ilman oikeusproses-
sia.

”Ei ole olemassa lakia, joka sallisi valtion 
surmata omia kansalaisiaan”, kirjoitti soti-
lasasiantuntija Shireen Mazari The News -sa-
nomalehdessä. ”Edes kuolemanrangaistus-
ta ei voi panna täytäntöön ilman oikeuden 
päätöstä.”

Joulukuun alussa Pakistan ilmaisi ensim-

mäistä kertaa selvin sanoin, että yhteistyöl-
lä on rajansa.

Pakistan ei voi suostua Yhdysvaltojen 
suunnitelmiin lennokkisodan ulottamises-
ta Belutšistanin maakuntaan, ulkoministe-
riön edustaja sanoi.

Belutšistanissa asuvat tiettävästi Afganis-
tanin talebanien alkuperäiset johtajat, hei-
dän joukossaan liikkeen hengellinen pää, 
mullah Mohammed Omar.

Sotatoimi vai salamurha?
Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Yh-
dysvaltojen toimet ovat sallittuja – kunhan 
Pakistan hyväksyy ne.

”Iskut ovat OK niin kauan kuin Pakistanin 
hallitus ei protestoi”, sanoo suomalainen 
asiantuntija, akatemiaprofessori Martti Kos-
kenniemi. ”Sitä on arvioitava Yhdysvaltain ja 
Pakistanin välisenä bilateriaalisuhteena.”

Koskenniemi muistuttaa, että Yhdysval-
loilla on sotatoimiin YK:n valtuutus. Se an-
nettiin, kun Afganistanin taleban-hallinnon 
isännöimä al-Qaeda oli hyökännyt New Yor-
kiin ja Washingtoniin 11. syyskuuta 2001.

”Turvallisuusneuvoston päätöslauselma 

oikeuttaa Yhdysvallat toimimaan peruskir-
jan 51. artiklan mukaisesti itsepuolustuk-
seksi aseellisessa konfl iktissa. Ei päätöslau-
selmassa ole mitään alueellista rajoitusta.”

Lennokkiohjelmaa on Yhdysvalloissa pi-
detty ongelmallisena, koska se on salainen 
eikä siitä ole kukaan vastuussa. Koskennie-
mi vertaa ohjelmaa hyökkäyksiin, joilla Is-
rael on tappanut palestiinalaisjohtajia.

”Israelin korkein oikeus toimii myös mie-
hitysalueilla korkeimpana oikeusistuimena, 
jonne palestiinalaiset pääsevät. Korkein oi-
keus on aika usein arvioinut Israelin iskuja. 
Toisin sanoen Israel pyrkii toimimaan mie-
hitetyillä alueilla oman lainsäädäntönsä mu-
kaisesti, kun sen sijaan Yhdysvallat ei voisi 
Pakistanissa laeista vähempää välittää.”

YK:n erityistarkkailija Philip Alston on 
huomauttanut, että Predatorien hyökkäyk-
set muistuttavat laittomia teloituksia eli sala-
murhia. Koskenniemi on epäileväinen.

”Jos kohteena on merkittävä taleban-edus-
taja, voidaan häntä pitää taistelijana, ja hä-
neen voidaan kohdistaa sotilaallinen isku. 
Kyllä Hitleriäkin olisi saanut pommittaa, 
vaikka hän olisi ollut Pariisissa.” SK
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Predatorien ohjaaminen ei edellytä rohkeut ta, eikä lennokkisodassa ole sankareita.

◼ Pakistanin hei-
moalueella Poh-
jois-Wazirista-
nissa haudattiin 
Yhdysvaltojen oh-
jusiskussa kuol-
lut kyläläinen 19. 
maaliskuuta 2009.

toista muuta ihmistä, heidän joukossaan 
Mehsudin vaimo, appi ja anoppi.

Terroristin kuolema oli ilouutinen presi-

ottaa ohjat lennokin päästyä ilmaan. Nämä 
lentäjät myös laukaisevat ohjukset.

Predatorit iskivät Pakistanin heimo-

Predatorien ohjaaminen ei edellytä rohkeut ta, eikä lennokkisodassa ole sankareita.


