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◼ Hizbollahin ohjus osui 
Naharijan kaupunkiin 
vihanneskaupan yläpuo-
lelle. Yksi ihminen kuoli.
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Kaikki alkoi 
pienestä 
tapahtumasta 
Gazan rajalla. 
Kolme viikkoa 
myöhemmin 
Israel oli 
sodassa 
kahdella 
rintamalla.

 N
oen mustaamat viinirypäleet ja liiskaan-
tuneet banaanit lojuvat vihanneskaupan 
lattialla. Sulaneen asvaltin ja muovin ha-
ju tunkee nenään. Lähikauppa Naharijan 
kaupungissa Pohjois-Israelissa sai täys-
osuman Katjusha-raketista vain 10 tun-
tia sitten. Tai tarkemmin ottaen asunto 
kaupan yläpuolella. Parvekkeella ollut 

40-vuotias nainen kuoli kahvikuppi kädessään.
Viereisen myymälän lattialla lasinsirujen keskellä istuu 

Rachel Copalio, korumyymälän omistaja. Käsintehtyjä kau-
lakoruja ja peilinpaloja lojuu kasoissa hänen ympärillään. 
Kadun toisella puolella kosmetiikkakaupan varashälytin 
soi tauotta kuin muistuttaen uusien iskujen vaarasta.

”En tiedä mitä tehdä. Mitä minun pitäisi tehdä”, hän ky-
selee selvästi edelleen sokissa.

Myymälän edessä seisova Rotem Shahir pitelee sylissään 
3-vuotiasta Giliä, ainoaa kaupungissa näkemääni lasta. 
Shahir yrittää rohkaista Copaliota mutta tunnustaa, ettei 
itsekään tiedä, mitä tehdä.

Teksti Katri Merikallio, Israel
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Näkymä pelottaa

▶



”Haluaisin lähteä täältä pois Tel Aviviin, 
kuten suuri osa ihmisistä. Minua pelottaa. 
Pysymme nyt vain suojassa ja odotamme.”

Naharijan kaupunki on 12 kilometrin 
päässä Libanonin rajasta. Edellisenä ilta-
na Hizbollah oli ampunut rajan yli kymme-
niä raketteja.

Nyt 50 000 asukkaan kaupunki on autio. 
Hallitus on määrännyt ihmiset pysymään 
pommisuojissa. Vain muutama utelias 
asukas tulee ihmettelemään tuhoutunut-
ta korttelia.

Tel Avivin rantakaupungissa – vain sadan 
kilometrin päässä Naharijasta – on vaikea 
uskoa, että Israel käy sotaa. Ruskettuneet 
eläkeläiset reippailevat rantabulevardilla, 
nuoret miehet melovat merelle surffi lau-
doillaan, turistit nauttivat cappuccinojaan 
kuin minä tahansa aamuna. Ainoastaan 
rannan yli toistuvasti lentävät Israelin il-
mavoimien helikopterit muistuttavat aa-
mun uutisista.

Päivän lehdet kertovat, että Israel oli 
myöhään illalla pommittanut uudestaan 
Beirutin lentokenttää ja Libanonin etelä-
osia. Kun Israelissa kuolleita oli kaksi, Li-
banonissa heitä oli kymmeniä, lähes kaik-
ki siviilejä.

Tel Avivin asukkaat luottavat siihen, että 
maan massiivinen armeija pystyy suojele-
maan suurkaupunkia. Näin siitä huolimat-
ta, että armeijan mukaan Hizbollah on saa-
nut Iranilta ohjuksia, jotka yltävät niin Tel 
Aviviin kuin Jerusalemiinkin.

Viesti Haifaan
Hizbollahin ensimmäinen raketti Haifaan, 
Israelin kemianteollisuuden kaupunkiin, 
osui edellisenä iltana rinteeseen aiheutta-
matta tuhoa. Se tulkittiin ennen kaikkea 
viestiksi Hizbollahilta: kun te pommitat-
te Beirutia, myös me iskemme teidän kau-
punkeihinne.

Lääkäri Victor Milloul kurkkii putoamis-

paikalla vääntyneen aidan yli ja ihmettelee, 
ettei jälki ole sen suurempi. Ohjus teki ai-
noastaan aukon metalliaitaan ja pienen 
painauman maahan.

”Olimme vain parin kilometrin päässä 
tästä ja kuulimme voimakkaan pamauk-
sen, kuin salama olisi iskenyt jonnekin. 
Mitään varoitussireeniä ei tullut. Jäimme 
odottamaan, tuleeko iskuja lisää, mutta 
kun enempää ei kuulunut, jatkoimme ar-
kiaskareitamme.”

”Vaimoni haluaisi, että lähtisimme pois. 
Häntä pelottaa pienen tyttäremme takia.”

Milloul tukee Israelin voimatoimia sii-
tä huolimatta, että niissä kuolee naisia ja 
lapsia.

”Mitä muuta me olisimme voineet teh-
dä?” hän kysyy. ”Meidän kimppuumme 
hyökättiin, meidän täytyy puolustautua.”

Kaksi vuorokautta myöhemmin Hizbol-
lahin raketti osuu Haifan rautatieasemalle. 
Kahdeksan ihmistä kuolee.

Ankara rangaistus
Kaikki alkoi tällä kertaa siitä, kun joukko 
palestiinalaisia kaappasi kesäkuun lopul-
la israelilaissotilaan. Hamas vaati vaihto-
kauppaa: Israelin on vapautettava naiset 
ja alaikäiset maan vankiloista. Hallitus il-
moitti, että neuvotteluja ei käydä, ja armei-
ja aloitti massiivisen etsintä- ja tuhoamis-
operaation Gazassa.

Hamas ja Israel kävivät kuitenkin epä-
suoria neuvotteluja. Mutta kun läpimurto 
oli viittä vaille valmis ja Gazan kriisin odo-
tettiin ratkeavan, teki Hizbollah yllätysiskun 
Israelin puolelle kaapaten kaksi sotilasta.

Israel aloitti rajut kostoiskut niin Etelä-
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Israel aloitti 
rajut kostoiskut ja 
ilmoitti tuhoavansa 
Hizbollahin.

◼ Turistit jatkoivat auringonottoa Poh-
jois-Israelin rannoilla ohjusiskuista 
huolimatta, kunnes poliisit kehottivat 
heitä suojaan.
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Libanoniin kuin Beirutiinkin ja ilmoitti tu-
hoavansa Hizbollahin. Samanaikaisesti se 
syytti Irania, Syyriaa ja Hamasia Hizbolla-
hin tukemisesta.

Iskut olivat viesti myös Libanonin halli-
tukselle.

”Me aiomme antaa niin ankaran rangais-
tuksen, että Libanonin hallitus ymmärtää 
olevansa vastuussa siitä, mitä sen alueella 
tapahtuu”, sanoo Nimrod Barkan Israelin 
ulkoministeriön strategiaosastolta.

Gazan rintama
Vain pari päivää ennen Libanonin sodan 
syttymistä hallitus oli kutsunut Israeliin 
joukon eurooppalaisia toimittajia todista-
maan, kuinka palestiinalaiset terrorisoivat 
Gazan rajaa ja uhkaavat israelilaissiviilien 
elämää.

Alokkaat Sivan Ashkenashi, 21, ja Sha-
ni Malachi, 19, istuvat sotilaspuvut päällä 
katseet tiukasti kiinni tietokoneruudussa. 
Armeijan komentokeskuksessa Gazan ku-
peessa tarkkaillaan vuorokaudet ympäri, 
mitä Israelin ja Gazan raja-alueella tapah-
tuu. Yksi valvontakamera pyyhkii kolmen 
kilometrin pätkää edestakaisin ja tyttöjen 
tehtävä on reagoida siihen, jos rajalla ta-
pahtuu jotain tavallisesta poikkeavaa.

Nyt Gazan rintamalla näkyy vain tyhjää 
peltoa ja pusikkoa.

”Palestiinalaisten puolelta yritetään jat-
kuvasti loukata rajaa: sala-ampujia, pom-
min asettajia, tunnelien kaivajia. Yrittäjiä 
on päivittäin, mutta me pystymme torju-
maan ne tehokkaiden kameroiden avul-
la”, kapteeni Hagit Ofi r kertoo.

Sanojensa vakuudeksi Ofi r laittaa puolen 
vuoden takaisen videon pyörimään. Seinäl-
le heijastuu neljä hahmoa Gazan puolelta, 
noin 300 metrin päässä raja-aidasta. Yksi 
hahmoista kiikaroi rajalle, toisella roikkuu 
rynnäkkökivääri olalla.

”Nämä selvästi suunnittelivat iskua. Mei-
dän komentajamme katsoi kuvaa ja teki 
päätöksen: terroristeja”, Ofi r selostaa vi-
deon tapahtumia.

Kuvassa miehet lähtevät kävelemään pois-
päin, vilkaisevat olan yli ja pyrähtävät juok-
suun. Israelin lähettämä taisteluhelikop-
teri tulittaa, yksi miehistä kuolee, toinen 

haavoittuu. Joukko vieressä olleita lapsia ja 
vuohia juoksee täyttä vauhtia pakoon.

Eurooppalaiset katsovat videota mykis-
tyneenä. Eiväthän miehet tehneet muuta 
kuin kiikaroivat rajalle?

”Mutta heillä oli aseet”, perustelee Ofi r, 
jon ka oma rynnäkkökivääri keikkuu lanti-
olla.

Koko komentokeskuksen vierailun ajan 
Israelin armeijan tykinlaukaukset jysähtä-
vät tasaisin välein Gazan suuntaan. Lasken 
13 laukausta vajaassa tunnissa.

Sähköt terroristeilta
Ylhäältä tähystystornista näkyy Gazan kau-
punki, jonka pohjoisosasta nousee tumman-
harmaa savu. Korkealla taivaalla Gazan yllä 
leijuu myös jättimäinen vakoiluilmapallo. 
Armeija kuvaa tapahtumia Gazan sisältä.

”Taistelijat piiloutuvat siviilien keskel-
le ja ampuvat sieltä raketteja Israelin sivii-
likohteisiin. He tietävät, että silloin mei-
dän on paljon vaikeampi pysäyttää heitä”, 
sanoo prikaatikenraali Ido Nechoshtan, 
jonka vastuulla on Gazan operaatioiden 
suunnittelu. Hän viittoilee savuavan Ga-
zan puolelle tähystystornista.

”Me teemme kaikkemme, että iskem-
me vain terroristeihin. Palestiinalaissivii-
lit ovat omiensa uhreja. He voisivat lopettaa 
tämän heti, jos vain haluaisivat.”

Ja taas tykistö jysäyttää Gazaan.
Mutta miksi israelilaiset tuhoavat siltoja, 

infrastruktuuria ja sähkömuuntajan? Mikä 
mieli on tällaisissa kollektiivisissa rangais-
tuksissa? Ja miksi Israel ei avaa Karnin raja-
asemaa, joka on ratkaiseva Gazan ruoka- ja 
tavarahuollon kannalta?

”Terroristit tarvitsevat sähköä rakettien 
tekemiseen, mutta me emme pysty katkai-
semaan sähköjä vain terroristeilta. Karnin 
raja-asemaa joudutaan sulkemaan sään-
nöllisesti, koska terroristit suunnittelevat 
hyökkäyksiä sitä vastaan”, Nechoshtan pe-
rustelee mutta ei suostu selittämään tar-
kemmin, miten.

”Vapauttakaa meidän sotilaamme ja lo-
pettakaa raketit, niin me lähdemme heti 
Gazasta”, lähettää Nechoshtan terveisiä 
palestiinalaisille.

Periaatteellinen ongelma
Israelin hallituksen mukaan se vetäytyi 
syyskuussa Gazasta, jotta palestiinalaiset 
voivat alkaa rakentaa omaa valtiotaan. Mut-
ta rakentamisen sijasta palestiinalaiset jat-
koivatkin terrori-iskuja ampuen päivittäin 
Qassam-raketteja Israelin puolelle.

◼ Koruliikkeen omistaja Rachel Copalio 
keräilee lasinsiruja myymälänsä latti-
alta.

◼ Alokas Shani Malachi seuraa ruuduil-
ta, mitä Gazan rajalla tänään tapahtuu.

◼ Israel tuhoaa Libanonissa teitä, 
siltoja ja rakennuksia, joissa sen 
mukaan Hizbollah säilyttää ohjuksia.©
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Rajan yli on tullut vetäytymisen jälkeen  
746 rakettia. Raketit ovat vaatimattomia, 
suurin osa niistä on pudonnut pelloille ai-
heuttamatta mitään tuhoa. Syyskuun jälkeen 
iskuissa on kuollut kaksi israelilaissiviiliä.

”Mutta ongelma on periaatteellinen. Ei 
mikään suvereeni valtio voi hyväksyä sitä, 
että sen rajan yli ammutaan päivittäin ra-
ketteja siviilikohteisiin”, sanoo kenraali-
majuri, evp Sholom Gazit.

”Olisiko meidän pitänyt odottaa , että ra-
ketti osuu täyteen elokuvateatteriin tai päi-
väkotiin?”

Qassamit vain kuori
Israelin miehittämällä Länsirannalla Ra-
mallahin kaupungissa Abdullah Abdullah, 
Palestiinan parlamentin poliittisen komi-
tean puheenjohtaja ja entinen Fatah-puo-
lueen ministeri, on juuri tullut pyhäpäivän 
rukouksesta.

Kaupunki on hiljainen, kaupat ovat kiin-
ni. Välitän israelilaisten terveiset.

”Kertoivatko he, että sen jälkeen kun Is-
rael niin sanotusti vetäytyi Gazassa, siellä 
on kesäkuun loppuun mennessä surmattu 
238 palestiinalaista israelilaisten iskuissa. 
Siis ennen sotilaan kaappausta.”

”Kertoivatko he sinulle, minkälaista tu-
hoa nämä Gazasta ammutut Qassamit ovat 
aiheuttaneet Israelissa? Ne eivät ole muuta 
kuin raketin kuori”, Abdullah vastaa, kun 
häneltä kysyy, miksi palestiinalaiset jatka-
vat rakettien ampumista Israelin puolelle.

Qassameita ampuvat monet ryhmät – 
kotitekoinen raketti on perin helppo teh-
dä, sanoo Abdullah. Niiden ampumista on 
mahdoton kontrolloida.

”Jos joku avaa aamulla silmänsä ja nä-
kee, että hänen veljensä, isänsä ja äitinsä 
ovat kuolleet israelilaisten raketti-iskussa, 
millä perustella minä voin sitoa hänen kä-
tensä ja sanoa, että älä tee mitään.”

”Israel sanoo vetäytyneensä Gazasta, 
mutta käytännössä se kontrolloi meidän ra-
jojamme, ei salli meille satamaa eikä lento-
kenttää. Armeija pitää Karnin raja-asemaa 
kiinni, vaikka se on tärkein asema ruoka- ja 
tavarakuljetuksille. He kontrolloivat gaza-
laisten elämää täysin.”

”Miten siinä rakennetaan valtiota?” 
Abdullah kysyy.

Toisenlaisia kaappauksia
Abdullahin mukaan israelilaiset ovat tie-
toisesti tuhonneet palestiinalaisten auk-

”Me emme 
halunneet 
tätä sotaa”,
israelilainen
mielenosoittaja 
sanoo.

◼ Haifan rautatieasemalle osuneessa 
iskussa kuoli kahdeksan ihmistä.
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toriteetin. ”Meidän presidenttimme pystyi 
pitämään vuoden ajan tilanteen hyvin rau-
hallisena. Odotimme, että Israel olisi tu-
kenut häntä, mutta se vain jatkoi meidän 
tappamistamme. Ei silloin ole enää koh-
tuullista pyytää meidän presidenttiämme 
puolustamaan israelilaisia.”

”Täyttää roskaa”, jatkaa Abdullah Abdul-
lah, kun häneltä kysyy, piileskelevätkö 
palestiinalaisampujat siviilien keskuudes-
sa.

”Toimivatko terroristit sisäministeriös sä, 
ulkoministeriössä, pääministerin kanslias-
sa? Silloilla ja sähkömuuntajissa? Israelilai-
set tekevät rikoksia ihmisyyttä vastaan.”

Se mitä Israel on tehnyt viime viikot niin 
Gazassa kuin Libanonissa on Abdullahin 
mielestä täysin suhteetonta verrattuna kol-
men sotilaan kaappaamiseen.

”Israelin vankiloihin on kaapattu 10 000 
palestiinalaista. Sotilastuomioistuimissa 
jaetaan terroristituomioita salaisten asia-
kirjojen perusteella ilman että edes syytet-
tyjen asianajajat saavat nähdä niitä. Sopii-
ko tällainen maalle, joka sanoo olevansa 
ainoa demokratia alueella?”

”Sotilas kaapattiin Gazaan, koska ihmi-
set siellä ovat turhautuneita.”

Israel syyttää Hamasia veljeilystä Hiz-
bollahin kanssa, mutta Abdullah sanoo, 
etteivät palestiinalaiset tienneet mitään 
Hizbollahin suunnitelmista iskeä Pohjois-
Israeliin. Samaa on sanonut Hamas.

”Itse asiassa Hizbollah ajoi koko alueen 
uuteen tilanteeseen, jossa väkivalta nyt vain 
kiihtyy”, Abdullah sanoo. Se ei välttämättä 
edistä palestiinalaisten etua.

Ei veto-oikeutta
Israelin ulkoministeri Tzippi Livni tulee ta-
paamaan toimittajia Libanonin sodan toise-
na päivänä kriisikokousten keskeltä. Entinen 
tiedustelupalvelun naisjuristi on vakuuttu-
nut, että kaiken takana on Iran ja Hizbollah 
sen käsikassarana. Niiden tavoite on sytyttää 
alue tuleen, ja siinä ne käyttävät hyväksi Is-
raelin ja palestiinalaisten konfl iktia.

Livni sanoo Israelin hallituksen tienneen 
jo pitkään, että Hizbollah siirsi ohjuksia 
Etelä-Libanoniin. Hallitus varoitti useaan 
kertaan siitä niin Libanonia kuin kansain-
välistä yhteisöäkin. Kun muut eivät toimi-
neet, Israel toimi.

Mutta missä kulkee suhteettoman reak-
tion raja?

”Tilanne on monimutkainen ja pelissä 
on paljon enemmän kuin vain kaapatut 
sotilaat.”

Livni uskoo, että Hizbollah kaataisi jokai-
sen yrityksen edistää rauhaa Israelin ja Pa-
lestiinan välillä. Siksi sen sotilasvoimasta 
pitää päästä eroon.

”Emme me voi antaa terroristijärjestöl-
le veto-oikeutta Israelin ja palestiinalaisten 
välisiin tuleviin sopimuksiin.”

Livni kiirehtii jo seuraavaan tapaamiseen. 
Tel Aviviin laskeutuu tiheään tahtiin diplo-
maatteja ja poliitikkoja eri puolilta maail-
maa tarjoamaan neuvotteluapua. Livnin teh-
tävä on kertoa heille, mitä Israel haluaa.

Tai täsmällisemmin, mitä Israelin hal-
litus ja armeija haluavat. Kadulla puolus-
tusministeriön edessä seisoo satakunta 
rauhallista mielenosoittajaa kyltteineen, 
joissa vaaditaan teurastamisen lopettamis-
ta ja neuvottelujen aloittamista.

”Me emme halunneet tätä sotaa. Mi-
nusta meidän pitää neuvotella”, perus-
telee nuori mies. ”Mutta tiedän olevani 
vähemmistössä.” SK

Suomen Kuvalehti osallistui Israelin halli-
tuksen järjestämälle toimittajamatkalle Tel 
Aviviin ja Jerusalemiin 11-14.7.2006. Lisäk-
si toimittaja vieraili palestiinalais alueella. 
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Shimon Peres:          
Talous on rauhan 
moottori”

Israelin varapääministeri Shimon 
Peres, 82, on elänyt läpi kaikki 
Israelin viisi sotaa. Meneillään 

oleva kuudes sota saa Peresin pohti-
maan, miten kääntää koko Lähi-idän 
dynamiikkaa toiseen suuntaan.

”Lähi-idässä roikutaan liikaa strate-
gioissa ja diplomatiassa – ja aivan liian 
vähän taloudessa.”

Peresin mielestä työtä pitäisi tehdä 
kolmella rintamalla. Pitää taistella ter-
roria vastaan ja rakentaa rauhaa – mutta 
ennen kaikkea alueen taloutta.

”Koska talous on rauhan moottori.”
”Katso Kiinaa, Japania, Intiaa. Mitä 

siellä tapahtuu? Kiina muuttui, koska sen 
talous muutettiin.”

Sama aasialainen kurssi pitäisi ottaa 
myös Lähi-idässä.

”Jordanian vastaiselle rajalle pitää 
rakentaa talousvyöhykkeitä ja teollisuus-
puistoja, jotka toisivat kymmeniä tuhan-
sia työpaikkoja myös palestiinalaisille.”

”Hallitukset ovat hyviä sotimaan mutta 
huonoja tekemään rauhaa, sillä rauha 
edellyttäisi myönnytyksiä ja rahaa. Eikä 
hallituksilla ole valmiutta kumpaankaan.”

Sen sijaan globaalissa taloudessa on 
rahaa, ja se on valmis ottamaan riskejä 
– toisin kuin hallitukset.

”Yritykset etsivät uusia mahdollisuuk-
sia ja uusia markkinoita, ja ne kokevat 
että Lähi-idässä on markkinoita. Mutta 
ne tarvitsevat rauhan.”

Peres etsii tietä rauhaan talouden 
sanastosta.

”Olen sitä mieltä, että rauha pitäisi 
yksityistää.” ▪

◼ Shimon Peres kehottaa Lähi-itää ot-
tamaan oppia Aasiasta.

”

▶

©
 K

A
T

R
I 

M
E

R
IK

A
LL

IO

©
 O

D
E

D
 B

A
LI

LT
Y

 /
 A

P
 P

H
O

TO
 /

 L
E

H
T

IK
U

V
A


