
18      Suomen Kuvalehti | 30/2006

Viimeinen sota
vai sen alku?

Teksti Risto Repo, Beirut
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 K
atselen sairaalan sini-
paitaisia mieshoitajia, 
jotka viettävät taukoa 
pienessä kanttiinissa 
ja tarjoavat vieraalle 
teetä. Libanonissa tar-
jotaan vieraalle aina 
ainakin juotavaa, läm-

pimässä ilmanalassa kun ollaan: vettä, 
mehua, kahvia, teetä.

”Tietenkin me kannatamme Hizbolla-
hia. Voi olla, että olemme sen sotureita, 
tai sitten emme. Tai emme ole tänään, 
mutta olemme huomenna.” 

Katselen heidän hymyileviä kasvo-
jaan. Kylmää.

He ovat ihmisiä, joiden tehtävänä on 
pelastaa toisten ihmisten elämä. En 
epäile, etteivätkö he sitä tekisi, kenen  
tahansa. Kaikkea muuta epäilen, kos-
ka olen sairastunut sodasta.

Etsin pommituksissa haavoittunei-
ta. Tänään tässä sairaalassa potilaita on 
vain yksi. Hän on toipumassa eikä halua 
tavata toimittajaa.

Sota tekee sairaaksi. 

Ei vain sitä käyvää 

tai sen uhria, vaan 

kaikki ympärillään.
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◼ Beirutissa savuaa 
Israelin pommituk-
sen jäljiltä 23. 
heinäkuuta.
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Sairaala on muutaman kilometrin pääs-
sä Beirutin armottomimmin pommitetus-
ta alueesta.

”Miksi teillä ei ole potilaita sieltä?” kysyn 
sairaalan johtajalta.

 ”Israel pommittaa kuoliaaksi, haavoittu-
neita ei juuri jää. Heidät on siirretty turvalli-
sempiin sairaaloihin itään”, hän vastaa.

Itä tarkoittaa Beirutin juurelta kasvavaa 
vuorta, Mount Libanonia. Siellä minäkin 
elän, suhteellisesti ottaen paremmassa tur-
vassa pommituksilta kuin moni muu.

”Mutta tämähän on etelästä johtavan 
tien varrella?”

”Israel on pommittanut tiet niin, ettei 
etelästä voi tuoda potilaita. Meillä olisi kyl-
lä kapasiteettia.”

Soitan tunnin kuluttua etelässä, lähellä 
Israelin rajaa sijaitsevassa Tyroksessa asu-
van tuttavani kännykkään. Hän kertoo ole-
vansa Beirutissa.

”Ajoin tänään tänne, koska vaimoni syn-
nyttää pian. Täällä on turvallisempaa. Isäni 
jäi pitämään hotellia, minäkin palaan he-
ti kun voin.”

Dahiejn aikataulut
Tuttavani on oikeassa, Beirutissa on tur-
vallisempaa. Jos ei satu asumaan Dahiejn 

šiiakaupunginosassa. Siellä ei tosin kukaan 
sattunut asumaan pommitusten alkaessa, 
koska maan parhaiten järjestynyt voima, 
Hizbollah, oli jo ennen ensi-iskuja tyhjen-
tänyt hallitsemansa kaupunginosan.

Kerrotaan, että siellä on valvontaka-
meroita kuin Jerusalemin vanhassa kau-
pungissa. Eräs šiiatuttavani asui siellä 
enemmän turvallisuus- kuin uskonsyistä: 
”Kaduilla ei ole rikollisuutta, koska Hizbol-
lah näkee kaiken”, hän selitti.

Dahiejssa ei ole saanut kuvata ilman eri-
tyislupaa. Pommitukset ovat olleet vastaus 
siihen, miksi ei. Siellä olivat tärkeimmät 
Hizbollahin hallintorakennukset. Israel 
perusteli jälkeenpäin iskujaan ja siviiliuh-
reja sillä, että Hizbollah käyttää ihmisiä 
kilpenään. Väitettäisiinkö kriisitilantees-
sa Suomen tasavallan presidentin piilotte-
levan Kauppatorin silakkakauppiaiden se-
län takana?

Dahiejn kaupunginosalle on syntynyt uu-
si elämänrytmi sodan alettua: Israel pom-
mittaa sen iltapäivällä, illansuussa tai yöllä. 
Aamupäivisin kello 11 Hizbollah esittelee 
sitä kansainvälisille tiedotusvälineille.  
YK:n humanitaarisesta avusta vastaava Jan 
Ekeland haistoi siellä järkyttyneenä rau-
nioiden alle jääneiden ruumiiden hajua.

Koska olen sodasta sairastunut, muiste-
len, miten Armenian maanjäristyksenkin 
jälkeen, toisin kuin täällä, tiedettiin koh-
tuullisen tarkkaan, keitä raunioissa oli, jos 
oli. Joku aina pelastui ja tiesi kertoa muis-
ta. Aivan samanlaiselta haisi roskapussi, 
jonka olin unohtanut Suomessa ollessani 
omakotitalomme pihanurkkaan.

Synnytetty paniikki
Mutta me emme elä todellisten vaan sym-
boli-ihmisten aikaa. Se on yksi sodan sai-
rauden läpimoraalittomista ytimistä.

Muutamassa päivässä Beirutissa onnis-
tuttiin luomaan hysteria, joka sai valtaosan 
kaksoispassilaisista tungeksimaan laivoi-
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Dahiejssa sijaitsivat Hizbollahin tärkeimmät hallintorakennukset.

◼ Kyproksessa asuvia liba-
nonilaisia ja kyproslaisia 
kokoontui Libanonin lähe-
tystön eteen Nikosiassa 
24. heinäkuuta.

◼ Libanonista pois 
haluavat tungeksivat 
Beirutin satamassa.
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hin ja busseihin. Tiedotusvälineet kuvasi-
vat itkuista kauhua ja panikoituneita ihmi-
siä, joilla ei tosiasiassa ollut mitään hätää.

Yksikään libanonilainen ei olisi tehnyt 
heille mitään pahaa. Ainoa vihollinen oli-
vat pommitukset, ainoa pommittaja Israel, 
jolla oli neliösentin tarkka tieto siitä, missä 
evakkoon haluavat olivat. Vuorenvarmasti 
Israelilla oli myös niskassaan USA:n ukaa-
sit siitä, ettei heihin kosketa, eikä itsellään-
kään pienintäkään aikomusta haavoittaa 
heitä. Silti näistä ihmisistä osa oli paniik-
kinsa sokaisemana valmis jättämään pal-

velijansa oman onnensa nojaan. Tapasin 
näitä palvelijoita jälkeenpäin.

Libanonin B-väki etelän ja pohjoisen 
šiiakylissä eli toisenlaista elämää. Heillä ei 
ollut mahdollisuutta paeta, he muodosti-
vat osan Hizbollahin tukialueesta ja olivat-
kin käytännössä sen kilpenä. Siellä todella 
kuoltiin raunioihin, ei saatu ambulansseja 
paikalle eikä voitu paeta. Kun sitten kan-
sainvälisen yhteisön tultua apuun yritettiin 
pakoa, perheitä jakautui niihin, jotka pe-
lastuivat ja niihin, jotka jäivät odottamaan 
pommeja, sotilaita, sissejä.

Tätä kirjoitettaessa 400 libanonilaista on 
kuollut, 99 prosenttia siviilejä ja suuri osa 
lapsia. Yli tuhat on haavoittunut Israelin 
pommituksissa.

Libanonissa on 700 000 ihmisen pako-
laisongelma. Suuri osa nyt ulkomaille paen-
neesta, osaavasta kahden passin väestä oli 
jo toivorikkaasti asettunut asumaan koti-
maahansa. Maan infrastruktuuri ja suuri 
osa teollisuudesta on tuhottu sen kaikkein 
köyhimmillä alueilla.

Israelin pommitukset ihmetyttävät soti-
laallisesti, poliittisesti ja moraalisesti.

Hizbollahin riisuminen aseista on stra-
tegisesti mielekästä, ja sillä olisi varmas-
ti useimpien mielestä aluetta rauhoittava 
vaikutus.

Mutta miksi kehottaa tiedotusvälinei-
den edessä ihmisiä pakenemaan etelästä 
pohjoiseen ja sitten pommittaa tiet ja sillat 
hajalle ja pakenijat kuoliaiksi kulkuvälinei-
siinsä? Miksi supertehokkaan tiedustelun 
Israel pommittaa aivan tavallisia tuotanto-
laitoksia?

”Olimme valmistautuneita”
Yhdysvalloilla on ratkaiseva rooli alueen 
ongelmien ratkaisemisessa.

Mutta kun sen poliitikkoja, diplomaat-

teja ja tutkijoita kuuntelee, vaikuttaa siltä, 
että he yrittäisivät ratkoa Pussycat Doll sien 
puhelinsoittoäänen avulla tapahtumaket-
jua, jota paremmin kuvaisi Mahlerin viides 
sinfonia.

Maailman vanhimman kulttuurin ym-
märtämisen kaikki ratkaisevat sävyt puut-
tuvat, vaikka tavoite – moderni rauhan-
omainen Lähi-itä – olisikin kannatettava 
ajatus.

Yhdysvallat on lähettänyt Israelille 40 met-
rin syvyyteen kaivautuvia bunkkeripomme-
ja, jotta Hizbollah-johtaja Hassan Nasrallah, 
Libanonissa vastustajiensakin keskuudes-
sa erittäin taitavana ja maltillisena pidetty 
poliitikko, saataisiin hengiltä. Olisiko tyh-
mempi seuraaja sitten turvallisempi?

Hizbollah voitti parlamenttivaaleissa, 
sillä on 14 kansanedustajaa ja yhdessä toi-
sen šiialiittolaisen Amalin kanssa viisi mi-
nisteriä.

Kansanedustaja, neurologian tohtori Ali 
Magdadille Israelin isku ei ollut yllätys.

Hän väittää, ettei Israelin ensi-iskuissa 
kuollut yhtään merkittävää Hizbollah-joh-
tajaa.

”Tiesimme, että Israel iskee Beirutiin, 
Baalbekiin ja Tyrokseen ja olimme valmis-
tautuneita.” ▶
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◼ Median edustajat 
varustautumassa 
Hizbollahin järjestä-
mään kierrokseen 
Etelä-Beirutissa.

◼ YK:n humanitaari-
sesta avusta vastaava 
Jan Ekeland tarkaste-
lee tuhoja Beirutissa.
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 Israelin laivasto saartamassa
libanonilaisia satamia

� asukkaita 3,8 miljoonaa
� pääkaupunki Beirut
� pinta-ala 10 452 km2 (Suomi 338 145)
� vienti: elintarvikkeet ja tupakka
� Bkt/asukas 4 900 euroa (Suomi 29 730)
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Länsiranta

”Voinko kirjoittaa, että olitte poistuneet 
noista tukikohdistanne iskujen alettua?” 
kysyn.

”Voitte.”
Magdadin mukaan Israel ei kykene tun-

keutumaan muutamaa kilometriä syvem-
mälle Libanonin etelärajalle. Se  haluaisi 
luoda rajan suojavyöhykkeeksi ja jättää lo-
pun kansainvälisen yhteisön tehtäväksi.

Hän uskoo, että sota päättyy poliittiseen 
sopimukseen. 

”Yhdysvallat haluaa tuhota Hizbollahin 
sotilaallisesti ja poliittisesti. Se ei kykene 
siihen sotilaallisesti, eikä siksi poliittises-
tikaan. Eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla 
on erilainen näkemys kriisin ratkaisemises-

ta. EU:n tulisi esittää ongelman ratkaisemi-
sessa ratkaisevaa osaa.”

”Miksi Hizbollah menestyy? Meille ei elä-
mällä ole niin suurta arvoa. Olemme val-
miita kuolemaan. Vastustaja ei.”

Tämän olen kuullut viime päivien aikana 
satoja kertoja. Mutta on hirvittävä erehdys 
luulla, että kyse olisi jotenkin arabikulttuu-
riin liittyvästä elämän halveksunnasta. Vas-
tarintataistelijoille toisen elämä on kallis. 
He ovat siis valmiita kuolemaan muiden 
puolesta. Siinä on heidän voimansa.

Israelin tavoitteena on painostaa muut 
poliittiset voimat Libanonissa kääntymään 
Hizbollahia vastaan. Magdad ei usko niin 
käyvän. Hän kiertää kysymyksistä hanka-
limman: onko Hizbollah missään olosuh-
teissa valmis riisumaan aseitaan?

”Ensisijainen kysymys on nyt vapauttaa 
maa miehittäjistä, sitten on muiden kysy-
mysten aika. Tästä kaikki poliittiset voimat 
ovat yksimielisiä.”

Libanonissa on koko kevät käyty pyöreän 
pöydän keskusteluja ”kaikkien ongelmien” 
ratkaisemiseksi. Sota keskeytti ne.

Kuinka kauan sota kestää?
”Pari viikkoa. Kansainvälinen ilmapiiri 

on nopeasti kääntymässä sodan lopetta-
misen puolelle niin Euroopassa kuin ara-
bimaissa, jotka aluksi suhtautuivat nih-
keästi Libanonin puolustamiseen. Tämä 
on täysin turha sota. Israel ei saavuta sitä, 
mitä se tavoittelee. Hizbollahista tulee en-
tistä vahvempi.” SK
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◼ Israel pommittaa 
säännöllisesti Hizbollahin 
hallitsemaa Dahiejn kau-
pun ginosaa Beirutissa.
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Michel Pharaon on Libanonin 
pääministeriä Fouad Sinioraa 
lähellä oleva vaikutusvaltainen 

parlamenttiasioiden ministeri. Hän me-
netti yhden 70 hevosestaan edellisen 
Israelin miehityksen aikana.

”Se säikähti pommituksia ja teki itse-
murhan pilttuussaan kolhimalla itsensä 
kuoliaaksi. Hevoset ovat nytkin vauhkoi-
na pommituksista.”

Tällä kertaa kukaan ei usko täysimit-
taiseen miehitykseen. 

Pharaon puhuu pitkään humanitaa-
risista ongelmista: pakolaiset ovat jo 
täyttäneet Beirutin, heitä on sijoitettu 
kaupunkiin 40 000. Mount Libanon on 
myös täynnä, vain pohjoisessa on hie-
man tilaa.

Pohjoisesta puuttuu 200 000 patjaa, 
maa kykene tuottamaan 3 000 päivässä, 
mutta ongelmat ovat logistisia. Israel on 
kieltänyt käyttämästä kuorma-autoja, 
niitä ammutaan. Apu viedään perille hen-
kilöautoilla ja rikottujen siltojen kohdalla 
kantamalla.

Etelässä tilanne on hirveämpi, sinne 
ei apua saada ollenkaan. Pharaonin mu-
kaan Israel on pommittanut vesipump-
puja, ihmiset eivät saa enää vettä. Hän ei 
ymmärrä Israelia

”Miksi pitää tuhota tehtaita ja raken-
teita, joilla ei ole mitään tekemistä terro-
rismin kanssa?”

Pharaon pelkää, että pakolaisuus 
ja tuhojen kasvattama työttömyys 
luovat maahan sisäisesti räjähdysalttiin 
tilanteen, jota Israel edesauttaa tuhoa-

malla myös ainoan eheyttä ylläpitä vän 
voiman, Libanonin armeijan rakenteita.

Aktiivisempi EU
Pharaon kertoo, että Libanonin sisäi-
sissä neuvotteluissa oli jo päästy melko 
pitkälle. Oli esimerkiksi sovittu Syyrian 
ylläpitämien, niin sanottujen palestii-
nalaisten asevarikkojen purkamisesta. 
Hizbollah-johtaja Nasrallah oli kiistänyt 
olevansa Syyrian ja Iranin vasalli: ”On 
totta, että meillä on liittolaisia, mutta he 
auttavat, koska pyydämme auttamaan. 
Emme ole heidän palveluksessaan.”

”Hallituksen pääongelma on ollut es-
tää se, että meistä tulee muiden maiden 
ja tahojen taistelutanner. Se on sanellut 
politiikkamme ja aiheuttanut varovaisuu-
temme”, Pharaon sanoo.

”Yhdysvalloilla ja EU:lla tulisi olla yh-
teinen Lähi-idän strategia. Palestiinasta 
täytyy löytää yhteisymmärrys, koska se 
vakiinnuttaisi tilannetta koko alueella. 
EU:n tulisi käsittää, ettei Palestiina ole 
vain ongelma, vaan kasvava ongelma, 
joka koskettaa myös EU:ta.”

”En halua arvostella EU:ta, mutta se 
olisi voinut olla aktiivisempi. Israelia 
kohtaan tarvitaan painetta, ja EU voisi 
joskus estää USA:ta tukemasta aivan 
kaikkia Israelin ajatuksia. Eivät ne kaikki 
lähde vain sen maan hallituksesta, vaan 
myös esimerkiksi armeijasta.”

Kaksi tulevaisuutta
Mikä on parasta mitä voisi tapahtua?

”Sallitteko, että esitän parhaan ja pa-
himman vaihtoehdon?” Pharaon kysyy ja 
alkaa luetella.

Ensinnäkin tulitauko. Ja siihen liittyvä 

diplomaattinen ratkaisu Shebaan aluees-
ta. (Kyse on yhdestä Lähi-idän absur-
deimmista ongelmista: Israel miehittää 
muutaman hehtaarin plänttiä, jonka 
Syyria katsoo kuuluvan Libanonille, jotta 
se sitoisi maan miehitysongelmaan, ja 
Libanon Syyrialle.)

Toiseksi libanonilaisten ja israelilaisten 
vankien vaihto.

Kolmanneksi Libanonin etelärajan tur-
vallisuuden varmistaminen kansainväli-
sillä takuilla. Pharaon hyväksyy ainakin 
alkuvaiheessa YK-joukot, mutta ei Natoa, 
koska se olisi sodanjulistus Syyrialle.

Neljänneksi koko etelä Libanonin ar-
meijan hallintaan.

Viidenneksi Hizbollahin roolin muutta-
minen vastarintaliikkeestä toisenlaiseksi 
järjestöksi, koska sen tavoitteet – vangit, 
Israelin miehittämät alueet ja etelärajan 
turvaaminen – olisi saavutettu. Osa Hiz-
bollahin asevoimista voisi liittyä osaksi 
Libanonin armeijaa. Lisäksi voitaisiin 
muodostaa kansalliskaarteja, joilla uu-
den sodan syttyessä voisi olla vastarinta-
liikkeen rooli.

Pharaon listaa vielä kansainvälisen ko-
kouksen, jossa päätettäisiin Libanonin jäl-
leenrakennuksesta, Syyrian hallitsemien 
palestiinalaisasevarikkojen purkamisesta 
ja aseiden sallimisesta palestiinalaisille 
vain leirien sisäistä järjestystä varten.

Entä se pahin vaihtoehto?
Pharaon aloittaa: ”Armeijan ja keskus-

hallituksen heikentyminen, jännityksen 
kasautuminen Syyrian ja Israelin puolel-
ta...»

Hän keskeyttää puheensa, hillityn mie-
hen silmät kostuvat.

”En halua puhua siitä. Ei puhuta siitä.” ▪

▶
Toivon kipinä
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◼ Libanonin parlamentti-
asioiden ministeri Michel 
Pharaon ei ymmärrä, miksi 
Israel pommittaa tehtaita.

◼ Vanha vankila on Sai-
dan kaupungissa muutettu 
Etelä-Libanonin pakolais-
ten turvapaikaksi.


