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Rakkaalle isälleni ja haavoitetulle perheelleni

Palestiinan ja Israelin välisen selkkauksen uhreille
Kaikille ihmisille, jotka Herrani on pelastanut

Rakas perheeni, olen hyvin ylpeä teistä. Ainoastaan minun Ju
malani voi ymmärtää, mitä te olette joutuneet kestämään. Ta
juan kyllä, että se, mitä olen tehnyt, on iskenyt teihin jälleen
syvän haavan. Voi olla, ettei se parane tämän elämän aikana ja
että teidän on kenties aina kannettava sen aiheuttamaa häpeää.

Minusta olisi voinut tulla sankari, josta kansani olisi ollut
ylpeä. Tiesin, millaista sankaria ihmiset odottivat: taistelijaa, joka
on omistautunut itse ja omistanut perheensäkin kansakunnan
asialle. Ja vaikka olisin saanut surmani, minun tarinaani olisi
kerrottu tuleville sukupolville, ja minusta olisi oltu ylpeitä aina
ja ikuisesti. Mutta jos totta puhutaan, en olisi ollut kovinkaan
kummoinen sankari.

Minusta ei tullut oman kansani silmissä sankaria, vaan pettu
ri. Aikoinaan teillä oli syyrä olla ylpeä minusta, mutta nyt tuotan
teille pelkkää häpeää. Aikoinaan minusta puhuttiin prinssinä,
mutta nyt olen muukalaisena vieraassa maassa vihollisinani yksi
näisyys ja pimeys.

Tiedän, että te pidätte minua petturina. Muistakaa kuiten
kin, etten halunnut pettää teitä, vaan romuttaa sen käsityksen,
joka teillä on sankaruudesta. Rauha voi syntyä vasta sitten kun
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Lähi-idän kansat - niin juutalaiset kuin arabit - alkavat käsittää
jotakin siitä, mitä itse käsitän. Ja jos minun Herraani hyljeksittiin
siksi, että hän pelasti maailman helvetin rangaistukselta, silloin
hyljeksityksi joutuminen ei haittaa minuakaan!

En tiedä, mitä tulevaisuus pitää sisällään, mutta sen tiedän,
että minua ei pelota. Haluan vielä antaa teille pohdittavaksi aja
tuksen, joka on kantanut minua tänne saakka: kaikki vuosien
varrella kokemani syyllisyys ja häpeä on pientä, jos olen onnistu
nut pelastamaan yhdenkin viattoman ihmisen hengen.

Moniko sitten antaa arvoa sille, mitä olen tehnyt? Ei kovin
kaan moni. Mutta ei se mitään. Uskoin siihen, mitä tein, ja uskon
vieläkin; siinä ainoa polttoaine edessä olevalle pitkälle matkalle.
Kun ajattelen niitä viattomia ihmisiä, joiden ei ole tarvinnut vuo
dattaa vertaan, minut täyttää toivo siitä, että jaksan jatkaa tällä
tiellä viimeiseen päivään saakka.

Minä olen maksanut ja te olette maksaneet, mutta siitä huo
limatta sodan ja rauhan laskuja erääntyy edelleen maksettavaksi.
Olkoon Jumala meidän kaikkien kanssa ja antakoon meille sen,
mitä tarvitsemme tämän raskaan taakan kantamiseen.

Rakkain terveisin
Poikanne
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ALKUSANAT

Aika on jatkumo - lanka joka mittaa syntymän ja kuoleman
välisen etäisyyden.

Tapahtumat sitä vastoin ovat pikemminkin kuin persialainen
matto - tuhansia värikkäitä lankoja, joista on kudottu moni
mutkaisia muotoja ja kuvioita. Tapahtumien kertomista pelkäs
tään aikajärjestyksessä voisi verrata maton purkamiseen ja sen
lankojen asettamiseen peräkkäin. Se saattaisi olla yksinkertai
sempaa, mutta samalla kokonaishahmo katoaisi näkyvistä.

Tämän kirjan tapahtumat perustuvat muistikuviini, jotka
olen kertonut parhaan kykyni mukaan. Ne on poimittu Israelin
miehittämillä alueilla vietetyn elämän myllerryksen keskeltä ja
nivottu yhteen niin kuin ne tapahtuivat - peräkkäin ja saman
aikaisesti.

Olen halunnut antaa lukijalle kiintopisteitä ja selvittää ara
biankielisiä nimiä ja käsitteitä. Sen tähden kirjan loppuun on
liitetty henkilöluettelo, sanasto ja luettelo tärkeistä vuosiluvuista.

Olen turvallisuussyistä aivan tarkoituksella jättänyt pois run
saasti yksityiskohtia kertoessani Israelin turvallisuuspalvelun eli
Shin Betin arkaluontoisista operaatioista.Tässä kirjassa esiintyvät
tiedot eivät vaaranna vähimmässäkään määrin meneillään olevaa
maailmanlaajuista terrorismin vastaista sotaa, jossa Israelilla on
erittäin merkittävä rooli.



Lopuksi korostan sitä, että Hamasill poika 011 Lähi-idäll ta
voin kertomus, joka jatkuu. Kehotallkill sillua tutustllllwall blogiilli
{http://www.sonofhamas.com).jossa kerron arvioitani merkit
tävistä tapahtumista palestiinalaisalueilla. Kerron siinä myös siitä,
miten Herra käyttää kirjaani, mitä perheelleni kuuluu,ja minne
Herra on minua johtamassa.

-J1HY

XII



ESIPUHE

Yli viiden vuosikymmenen ajan diplomaatit, pääministerit ja
presidentit ovat puhuneet Lähi-idän rauhasta kuin Graalin mal
jasta. Kaikki maailmannäyttämölle ilmaantuvat uudet kasvot
ovat sitä mieltä, että juuri he kykenevät ratkaisemaan arabien ja
Israelin välisen selkkauksen. Mutta kaikki he myös epäonnistu
vat yhtä surkeasti ja perusteellisesti kuin edeltäjänsäkin.

Asia vain on niin, että harva länsimaalainen ymmärtää edes
jossakin määrin niitä seikkoja, jotka tekevät Lähi-idästä ja sen
asukkaista niin vaikeasti ratkaistavan ongelman. Minun tilantee
ni on toinen,ja se puolestaan johtuu siitä, että näkökuinuni on
hyvin poikkeuksellinen. Minähän olen syntynyt ja kasvanut tällä
alueella, keskellä näitä ristiriitoja. Olen islamin lapsi ja terroris
mista syytetyn miehen poika. Olen myös Jeesuksen seuraaja.

Ennen kuin täytin 21, olinjo nähnyt asioita,joita kenenkään
ei pitäisi joutua näkemään: viheliäistä köyhyyttä, vallan väärin
käyttöä, kidutusta ja kuolemaa. Sain seurata maailmalla otsi
koihin nousseiden Lähi-idän huippujohtajien kulissientakaista
kanssakäymistä. Minuun luotettiin Hamasin korkeimmalla ta
solla ja osallistuin niin sanottuun intifadaan. Viruin vankina Is
raelin pelätyimmän vankilan uumenissa. Ja kuten tuonnempana
selviää, tein valintoja, joiden johdosta minulle rakkaat ihmiset
pitävät minua petturina.
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Olen uskomattoman matkani varrella kulkenut pimeiden
paikkojen läpi ja päässyt käsiksi poikkeuksellisiin salaisuuksiin.
Tämän kirjan sivuilla paljastan vihdoin muutamia tällaisia pit
kään kätkössä olleita salaisuuksia ja kerron tapahtumista ja ta
pahtumaketjuista,jotka ovat tähän saakka olleet vain muutami
en julkisuudesta erossa pysyttelevien ihmisten tiedossa.

Nämä paljastukset tulevat todennäköisesti aiheuttamaan
voimakkaita vastareaktioita eri puolilla Lähi-itää, mutta toivon
samalla, että totuuden kertominen lohduttaa tämän aina vain
jatkuvan selkkauksen monien uhrien omaisia ja auttaa heitä
saattamaan asioiden pohtimisen jonkinlaiseen päätökseen.

Olen havainnut amerikkalaisten parissa liikkuessani, että
monilla on paljon kysyttävää arabien ja Israelin välisestä selkka
uksesta, mutta hyvin vähän vastauksia ja vielä vähemmän kun
nollista tietoa. Minulta kysytään muun muassa seuraavaa:

•

•

•

"Eivätkö Lähi-idän ihmiset voisi yksinkertaisest lakata
riitelemästä keskenään?"
"Kummat ovat oikeassa - israelilaiset vai
palestiinalaiset?"
"Kenelle se maa loppujen lopuksi kuuluu? Mikseivät
arabit voisi muuttaa muihin arabimaihin?"
"Miksei Israel luovuta takaisin niitä maa-alueita ja sitä
omaisuutta,jonka se otti haltuunsa kuuden päivän
sodassa vuonna 1967?"
"Miksi niin suuri osa palestiinalaisista asuu vieläkin
pakolaisleireissä? Miksei heille voisi antaa omaa
valtiota?"
"Miksi palestiinalaiset vihaavat Israelia niin kiihkeästi?"
"Miten Israel voisi suojautua itsemurhaiskuilta ja
jatkuvilta rakettihyökkäyksiltä?"

Nämä ovat kaikki hyviä kysymyksiä. Mutta yhdessäkään ni
istä ei kajota varsinaiseen asiaan, ongelman ytimeen. Meneillään
olevan selkkauksen juuret ovat kaukana menneisyydessä, Saaran
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ja Hagarin välisessä vihanpidossa,josta kerrotaan Raamatun en
simmäisessä kiIjassa. Mutta poliittisten ja kulttuuristen realiteet
tien ymmärtämiseksi ei ole tarpeen palata juuri sen kauemmaksi
menneisyyteen kuin ensimmäisen maailmansodan seurauksiin.

Tuon sodan päätyttyä palestiinalaisalueet, jotka olivat vuo
sisatojen ajan olleet palestiinalaisten kansallinen koti, julistettiin
Ison-Britannian mandaattialueeksi. Ja Britannian hallituksella
oli erikoinen käsitys alueen luonteesta, mikä käsitys ilmaistiin
vuoden 1917 Balfourin julistuksessa: "Hänen Majesteettinsa
hallitus suhtautuu myönteisesti ajatukseen kansallisen kodin
perustamisesta juutalaisille Palestiinaan."

Britannian hallituksen kannasta rohkaistuneina palestiinal
aisalueille tulvi satoja tuhansia juutalaissiirtolaisia, tihinnä Itä
Euroopasta. Arabien ja juutalaisten välille puhkesi väistämättä
yhteenottoja.

Israelista tuli itsenäinen valtio vuonna 1948. Palestiinalais
alueiden tilanne säilyi entisellään - niiltä puuttui itsemääräämis
oikeus. Ilman perustuslakia, jonka avulla voidaan ylläpitää edes
jonkinlaista jäIjestystä, korkeimmaksi auktoriteetiksi nousee us
konnollinen laki. Ja kun kaikilla on vapaus tulkita lakia ja valvoa
sen noudattamista oman mielensä mukaan, seurauksena on se
kasorto. Muun maailman silmissä Lähi-idän selkkauksessa ei ole
kyse muusta kuin vähäiseen maakaistaleeseen kohdistuvasta köy
denvedosta. Mutta varsinaisena ongelmana on se, ettei kukaan
ole vielä ymmärtänyt varsinaista ongelmaa. Ja sen vuoksi neu
vottelijat Camp Davidista Osloon ovat jatkaneet aina vain yhtä
luottavaisina sydänpotilaan käsivarsien ja säärien lastoittamista.

Haluan lukijoitteni ymmärtävän, etten ole kirjoittanut tätä
kirjaa kuvitellen, että olisin älykkäämpi tai viisaampi kuin ai
kamme suuret ajattelijat. Sitä vastoin uskon saaneeni Jumalalta
ainutlaatuisen näkökulman asioihin, koska olen päässyt tark
kailemaan ratkaisemattomalta vaikuttavan selkkauksen vaihei
ta eri osapuolten kannalta. Elämäni on jakautunut moneen
lohkoon samaan tapaan kuin se naurettavan pieni Välimeren
rantakaistale,jonka jotkut tuntevat nimellä Israel. Toisille se on
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Palestiina, ja on niitäkin, jotka puhuvat miehitetyistä alueista.
Tavoitteenani on tämän kirjan sivuilla oikaista joidenkin

merkittävien tapahtumien kohdalla vallinneita väärinkäsityksiä,
paljastaa muutamia salaisuuksia ja jos kaikki sujuu hyvin, antaa
lukijalle toivoa siitä, että mahdoton voi sittenkin tulla mahdol
liseksi.
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PIDÄTETIYNÄ
1996

Ohjasin pientä valkoista Subaruani läpi jyrkän mutkan yhdellä
niistä kapeista teistä,jotka johtavat päätielle Länsirannalla sijait
sevan Ramallahin kaupungin ulkopuolella. Hiljensin vauhtia
lähestyessäni tarkastuspistettä, jollaisia on lukemattomia Jerusa
lemiin ja sieltä pois johtavien teiden varrella.

"Sammuta moottori! Pysäytä auto!" kuulin huudettavan
murteellisella arabian kielellä.

Samassa kuusi israelilaista sotilasta loikkasi pensaikosta auto
ni eteen. Kaikkien konepistoolit osoittivat suoraan kohti päätäni.

Pakokauhu puristi kurkkuani. Pysäytin auton ja heitin avai
met ulos avoimesta sivuikkunasta.

"Ulos! Ulos!"
Yksi sotilaista tempaisi saman tien oven auki ja kiskaisi mi

nut rähmälleni tielle. Ehdin töin tuskin nostaa kädet pään suo
jaksi, kun hakkaaminen jo alkoi.Yritin varjella kasvojani, mutta
sotilaiden raskaat maastokengät löysivät nopeasti muita kohteita
- kylkiluut, munuaiset, selän, niskan, pään.

Miehistä kaksi riuhtaisi minut pystyyn ja raahasi minut tar
kastuspisteelle, jossa minut painettiin väkisin polvilleni beto
niesteen taakse. Käteni sidottiin selän taakse teräväreunaisella
muovisella nippusiteellä, joka kiristettiin aivan liian tiukalle.
Silmäni peitettiin ja minut tönäistiin sotilasajoneuvon takaosan
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lattialle. Mietin pelon ja suuttumuksen sekaisin tuntein, minne
minua oltiin viemässä ja miten pitkään kaikki kestäisi. Olin juu
ri ja juuri kahdeksantoistavuotias, ja lukion päättökokeisiin oli
aikaa enää muutama viikko. Mitä oli edessä?

Olimme ajaneet vasta vähän matkaa, kun auto pysähtyi.
Minut vedettiin ulos, ja side otettiin silmiltä. Siristelin silmiä
ni kirkkaassa auringonpaisteessa ja tajusin, että olimme Oferin
sotilastukikohdassa. Ofer oli Israelin armeijan suurimpia ja tiu
kimmin vartioituja tukikohtia Länsirannalla.

Matkalla päärakennukseen ohitimme useita pressujen peit
tämiä panssarivaunuja. Nämä jättimäiset kumpareet olivat aina
kiinnostaneet minua katsellessani niitä porttien ulkopuolelta.
Ne näyttivät valtavilta kivenjärkäleiltä.

Sisällä meitä vastassa oli lääkäri, joka tutki minut nopeasti
päällisin puolin, ilmeisesti varmistaakseen, että kestäisin kuulus
telut. Ilmeisesti selviydyin puhtain paperein, koska hetken päästä
käsiraudat pantiin takaisin, silmäni sidottiin uudelleen ja minut
sysättiin takaisin autoon.

Kun yritin vääntäytyä sellaiseen asentoon, että olisin mahtu
nut ahtaaseen jalkatilaan, roteva sotilas polkaisi kenkänsä lonk
kaani vasten ja painoi M 16-rynnäkkökiväärinsä piipun rintaani
vasten. Polttoaineen kuumat huurut leijuivat ajoneuvon lattialla.
Oli vaikea hengittää.Ja aina kun yritin parantaa tuskallista asen
toani, sotilas survaisi aseen piipun tiukemmin rintaani vasten.

Yhtäkkiä huumaava kipu lävisti minut ja sai varpaani kipris
tymään. Tuntui siltä kuin pääni sisällä olisi räjähtänyt raketti. Isku
oli tullut etuistuimelta, ja tajusin, että minua oli lyöty kivää
rinperällä päähän. En kuitenkaan ehtinyt suojautua toiselta ja
entistäkin kovemmalta iskulta,joka osui toiseen si!määni.Yritin
vetäytyä kauemmaksi, mutta sotilas, joka oli pitänyt jalkojaan
päälläni, kiskaisi minua suorempaan asentoon.

"Paikallasi tai ammun sinut!" hän huusi.
Mutta en voinut muutakaan. Aina kun toinen sotilas löi mi

nua, isku sai minut tahtomattanikin kavahtamaan poispäin.
Tunsin, että silmäni oli alkanut turvota umpeen karhean si-
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teen alla, eikä kasvoissa ollut tuntoa.Veri ei kiertänyt säärissä,ja
henki kulki vaivalloisesti. En ollut eläissäni tuntenut niin ko
vaa kipua. Mutta ulkonaista kipuakin pahempaa oli kauhu,joka
johtui siitä, että olin jonkin täysin säälimättömän, jonkin jul
man ja epäinhimillisen armoilla.Yritin turhaan ymmärtää rääk
kääjieni motiiveja. Ymmärsin kyllä, että viha, raivo, kostonhalu
tai suoranainen pakko saa ihmisen taistelemaan ja tappamaan.
Mutta enhän minä ollut tehnyt mitään pahaa näille sotilaille. En
ollut vastustellut. Olin tehnyt kaiken niin kuin oli käsketty. Ei
minusta ollut heille mitään uhkaa. Minut oli kahlittu, silmäni oli
sidottu ja olin aseeton. Millaisia olivat ihmiset, jotka nauttivat
siitä, että saivat satuttaa minua? Raukkamaisin eläinkään ei tapa
huvikseen, vaan sillä on aina siihen syy.

Mietin, miltä äidistäni mahtaisi tuntua, kun hän saisi tietää,
että minut oli pidätetty. Isäni oli jo israelilaisessa vankilassa, ja
minä olin perheen mies. Joutuisinko olemaan vankilassa kuu
kausi- ja vuosikausia niin kuin isä? Miten äitini selviäisi siinä
tapauksessa? Aloin ymmärtää jotakin siitä, miltä isästä tuntui,
kun hän oli huolissaan perheestään ja murehti sitä, että me kan
noimme huolta hänestä. Äidin kasvot nousivat mieleeni,ja kyy
neliä kihosi silmiini.

Mietin sitäkin, olivatko kouluvuodet menneet hukkaan. Jos
tosiaan joutuisin israelilaiseen vankilaan, en pääsisi mukaan seu
raavan kuun päättökokeisiin. Kysymykset ja huudot kuohuivat
mielessäni iskujen sadellessa: AJiksi te kohtelette minua näin? A1itä
olen tehnyt? Eli minä ole terroristi! Olen vain poika. A1iksi te hak
kaatte minua?

Olen melko varma, että menetin tajuntani useaan otteeseen,
mutta aina kun havahduin, sotilaat jatkoivat pieksämistä. Iskuja
oli mahdoton väistää. En voinut muuta kuin huutaa. Minua
alkoi kuvottaa. Sitten yökkäsin ja oksensin rajusti päälleni.

Kun aloin taas vaipua pimeyteen,juuri ennen tajunnan me
nettämistä minut valtasi lohduton suru. Tämäkö oli kaiken lop
pu? Pitikö minun kuolla, ennen kuin elämäni oli edes kunnolla
alkanut?
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USKON TIKAPUUT
1955-1977

Minun nimeni on Mosab Hassan Yousef.
Olen seikki Hassan Yousefin vanhin poika. Isäni on yksi

Hamas-järjestön seitsemästä perustajasta. Synnyin Ramallahin
kaupungissa Länsirannalla ja kuulun muslimisukuun, joka on
Lähi-idän uskonnollisimpia.

Tarinani alkaa isoisästäni, Yousef Dawoodista, joka oli Al
Janiyan kylän uskonnollinen johtaja eli imaami. Kylä sijaitsee
Israelissa sillä alueella, jota Raamatussa sanotaan Juudeaksi ja
Samariaksi. Ihailin isoisää yli kaiken. Hänen pehmeä valkoinen
partansa kutitti poskeani, kun hän syleili minua, enkä koskaan
väsynyt kuuntelemaan hänen kaunissointista ääntään hänen
resitoidessaan adhania - muslimien rukouskutsua. Ja mahdol
lisuuksia kuuntelemiseen oli yllin kyllin, sillä muslimien ru
kouskutsu kaikuu viidesti päivässä. Adhanin ja Koraanin tekstin
hyvin resitoiminen ei ole helppoa, mutta isoisä pystyi siihen,ja
hänen äänessään oli todellista lumoa.

Kun olin poikanen,joidenkin resitoijien ääni kiusasi minua
niin, että teki mieli tukkia korvat. Mutta isoisä oli voimakkaas
ti tunteva, kiihkeä mies, joka onnistui laulaessaan välittämään
kuulijoille adhanin syvimmän merkityksen. Hän uskoi adhanin
joka ainoan sanan.
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Al-Janiyassa oli noin neljäsataa asukasta siihen aikaan, kun se
oli Jordanian hallinnassa ja Israelin miehitysvallan alaisena. Mut
ta tuon pienen maalaiskylän asukkaat vähät välittivät politiikasta.
AI-Janiya,joka sijaitsee loivasti kumpuilevin kukkuloiden sylissä
muutaman kilometrin päässä Ramallahista luoteeseen, oli hy
vin rauhallinen ja kaunis paikka. Auringonlaskun aikaan kaikki
värjäytyi ruusunpunaisen ja orvokinsinisen eri sävyihin. Ilma
oli kirkasta ja puhdasta, ja monien kukkuloiden laelta näki Vä
limerelle saakka.

Isoisä oli moskeijassa viimeistään neljältä joka aamu. Aamu
rukousten jälkeen hän meni pikku aaseineen pellolle, muok
kasi maata, hoiti oliivipuita ja joi raikasta vettä purasta, joka
sai alkunsa lähteestä kukkulan rinteellä. Ilmansaasteista ei ollut
pelkoa, koska Al-Janiyassa oli vain yksi auto.

Kun isoisä oli kotona, tulijoita riitti kaiken aikaa. Hän oli
enemmän kuin pelkkä imaami - hän oli kylän asukkaille kaikki
kaikessa. Hän rukoili jokaisen vastasyntyneen puolesta ja kuis
kasi adhanin sen korvaan. Kun joku kuoli, isoisä pesi ja voiteli
ruumiin ja kietoi sen käärinliinoihin. Hän vihki kyläläiset ja
hautasi heidät.

Pojistaan hän piti eniten Hassanista, minun isästäni.Jo aivan
pienenä, ennen kuin sitä häneltä kukaan vaati, Hassan kävi sään
nöllisesti moskeijassa isänsä kanssa. Hänen veljiään islaminusko
kiinnosti huomattavasti vähemmän.

Hassan oppi resitoimaan adhanin isänsä rinnalla. Ja isäänsä
hän muistutti siinäkin, että hänen äänensä ja intomielisyytensä
teki ihmisiin vaikutuksen. Isoisä oli hyvin ylpeä hänestä. Isäni ol
lessa kahdentoista isoisä sanoi: "Hassan, olet osoittanut, että olet
hyvin kiinnostunut Jumalasta ja islaminuskosta. Olen päättänyt
lähettää sinut Jerusalemiin oppimaan shariaa." Sharia on islamin
uskonnollinen laki, joka kattaa arkielämän asiat perheeseen ja
terveyteen liittyvistä asioista politiikkaan ja talouselämään.

Politiikasta ja talouselämästä Hassan ei tiennyt mitään eikä
myöskään piitannut niistä. Hän halusi vain olla samanlainen
kuin isänsä. Hän halusi lukea ja resitoida Koraania ja palvella
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ihmisiä. Mutta pian hän sai huomata, että hänen isänsä oli paljon
enemmän kuin vain arvostettu uskonnollinen johtaja ja rakas
tettu yhteisön palvelija.

Arvot ja perinteet ovat aina merkinneet arabeille enemmän
kuin hallitusten määräykset ja tuomioistuinten päätökset. Siitä
syystä isoisäni kaltaiset miehet saivat usein lausua viimeisen sa
nan. Uskonnollisen johtajan mielipide oli ratkaiseva erityisesti
sellaisissa tilanteissa, joissa maalliset johtajat olivat heikkoja tai
korruptoituneita.

Isääni ei lähetetty Jerusalemiin ainoastaan opiskelemaan
uskontoa, vaan hänen isänsä oli varustamassa häntä ottamaan
johtajan aseman yhteisössä. Niinpä isä asui ja opiskeli muuta
mia vuosia Jerusalemin Vanhassa kaupungissa Al-Agsan moskei
jan vieressä. Tämä kultakupolinen rakennus nousee useimpien
maailman ihmisten mieleen heidän ajatellessaan Jerusalemin si
luettia. Isä sai opintonsa päätökseen kahdeksantoista ikäisenä ja
muutti Ramallahiin, missä hänet palkattiin välittömästi Vanhan
kaupungin moskeijan imaamiksi. Hän halusi kiihkeästi palvella
Allahia ja kansaansa, ja siksi hän odotti innokkaasti päästäkseen
aloittamaan työnsä siellä kuten hänen isänsä aikoinaan AI-Ja
myassa.

Mutta Ramallah ei ollut AI-Janiya. Ramallah oli täynnä
melua ja hyörinää, kun taas AI-Janiya oli unelias kyläpahanen.
Astuessaan ensi kerran moskeijaan isä järkyttyi, sillä hän kohtasi
siellä vain viisi vanhaa miestä.Yaikutti siltä, että kaikki muut oli
vat pornoteattereissa tai kahviloissa ryyppäämässä ja pelaamas
sa. Sekin mies, jonka tehtävänä oli resitoida adhania viereisessä
moskeijassa, oli vetänyt sähköjohdonja mikrofonin minareetista
voidakseen jatkaa islaminuskon perinnettä korttipeliä keskeyt
tämättä.

Isän sydäntä särki näiden ihmisten puolesta, vaikka hänellä
ei tuntunut olevan keinoja saada kontaktia heihin. Ne viisi van
hustakin, jotka olivat olleet häntä vastassa, myönsivät tulleensa
paikalle vain siksi, että he tiesivät kuolevansa pian ja halusivat
päästä taivaaseen, mutta he olivat sentään halukkaita kuunte-
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lemaan. Niinpä isä aloitti työnsä heistä. Hän johti yhteisiä ru
koushetkiäja opetti heille Koraania. Eikä aikaakaan, kun miehet
oppivat rakastamaan häntä ikään kuin hän olisi ollut taivaasta
lähetetty enkeli.

Moskeijan ulkopuolella tilanne oli tyystin toinen. Monille
se, että isäni rakasti Koraanin jumalaa, nosti vain entistäkin sel
vemmin esiin heidän oman välinpitämättömän suhtautumisensa
uskoon,ja siitä he loukkaantuivat.

"Kuka on tämä lapsi,joka hokee adhania?" ihmiset pilkka
sivat ja osoittivat sormella iapsenkasvoista isääni. "Ei hän kuulu
tänne. Aiheuttaa vain häiriötä."

"Tuollainen poikanen nolaamassa meitä! Eiväthän moskei
jassa käy muut kuin vanhukset."

"Mieluummin olisin koira kuin tuollainen", muuan heistä
huusi hänelle vasten kasvoja.

Isäni kesti vainon ääneti. Hän ei koskaan vastannut huutoon
huudolla eikä puolustanut itseään. Mutta samalla hän rakasti ja
sääli ihmisiä niin paljon, ettei voinut antaa periksi. Hän jatkoi
työtä,johon oli saanut kutsun: hän kehotti ja suostutteli ihmisiä
palaamaan islaminuskoon ja kääntymään Allahin puoleen.

Hän kertoi huolestaan isoisälleni,joka tajusi kohta, että hä
nen pojallaan oli enemmän intoa ja potentiaalia kuin hän oli
alkuaan luullut. Hän lähetti isäni Jordaniaan jatkamaan islamin
opintoja. Tuonnempana selviää, että hänen siellä tapaamansa
ihmiset muuttivat lopulta perheeni elämänkulun ja vaikutti
vat myös Lähi-idän konfliktin vaiheisiin. Mutta sitä ennen on
tarpeen selvittää lyhyesti muutamia islamin historian keskeisiä
seikkoja. Ne auttavat lukijaa ymmärtämään, miksi tähän men
nessä esitetyt lukemattomat diplomaattiset ratkaisuehdotukset
ovat järjestään rauenneet tyhjiin ja miksi niistä ei voi olla rauhan
tuojiksi.

*****
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Vuosien 1517 ja 1923 välillä islam - etenkin Osmanien valta
kunnan vaikutuksesta - levisi pääpaikastaan Turkista kolmelle
mantereelle. Osmanien valtakunta oli muutaman vuosisadan ajan
merkittävä taloudellinen ja poliittinen voimatekijä, mutta vähi
tellen se alkoi taantua vallan keskittymisen ja korruption myötä.

Turkin valtakaudella Lähi-idän muslimikylät joutuivat ko
kemaan vainoa ja sietämätöntä verotusta. Istanbul oli kerta kaik
kiaan niin kaukana, ettei kalifi kyennyt suojelemaan uskovaisia
sotilaiden ja paikallisten virkamiesten mielivallalta.

1900-luvulle tultaessa monet muslimit olivat pettyneinä
alkaneet etsiä erilaista elämäntapaa. Jotkut omaksuivat ateis
min maahan vähän aikaisemmin saapuneiden kommunistien
vaikutuksesta. Toiset taas hukuttivat murheensa alkoholiin, uh
kapeleihin ja pornografiaan. Ne puolestaan olivat saapuneet
muslimimaihin suurelta osin länsimaalaisten tuomina näiden
ilmaannuttua alueelle mineraalirikkauksien ja kasvavan teollis
tumisen houkuttelemina.

Egyptissä hurskas nuori kairolainen alakoulunopettaja Has
san al-Banna murehti köyhien, työttömien ja jumalattomien
maanmiestensä tilannetta. Mutta hän ei syyttänyt siitä turkki
laisia vaan länsimaita. Hän uskoi, että kansan, etenkin nuorison,
ainoa toivo oli paluu puhtaaseen ja yksinkertaiseen islaminus
koon.

Hän kiersi kahvilaita ja kapusi pöydille ja tuoleille saarnaa
maan Allahista.Juopot pilkkasivat häntä,ja uskonnolliset johtajat
nousivat häntä vastaan, mutta suurin osa kansasta rakasti häntä,
koska hän antoi sille toivoa.

Maaliskuussa 1928 Hassan al-Banna perusti järjestön, joka
tunnetaan yleisesti nimellä Muslimiveljeskunta. Tämän uuden
jätjestön tavoitteena oli yhteiskunnan uudistaminen islamilais
ten periaatteiden pohjalta. Kymmenen seuraavan vuoden aikana
jätjestö levisi Egyptin kaikkiin maakuntiin. Al-Bannan veli pe
rusti haaraosaston Palestiinaan vuonna 1935. Kun Veljeskunnan
perustamisesta oli kulunut 20 vuotta, sillä oli pelkästään Egyp
tissä puolisen miljoonaa jäsentä.
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Jäsenensä Muslimiveljeskunta sai lähinnä köyhimmistä ja
syrjäytyneimmistä kansanluokista - mutta nämä kannattivat aa
tetta sitäkin kiihkeämOlin. He tukivat omilla varoillaan muita
muslimeja, kuten Koraanissa kehotetaan.

Monet länsimaalaiset, jotka leimaavat kaikki muslimit il
man muuta terroristeiksi, eivät tiedä mitään siitä islamin puo
lesta,johon kuuluu rakkaus ja armeliaisuus. Köyhistä, leskistä
ja orvoista huolehditaan. Koulutusta ja hyvinvointia ediste
tään. Islam yhdistää ja antaa voimaa. Juuri tämä puoli islamista
motivoi Muslimiveljeskunnan johtajia järjestön alkuaikoina.
Asiassa on tietenkin myös toinen puoli: muslimeja kehotetaan
jihadiin, kamppailuun kaikkialla maailmassa tavoitteena kali
faatti, maailmanlaajuinen muslimivaltakunta, jota johtaa Al
lahin nimessä hallitseva ja puhuva pyhä mies. Tämä on syytä
pitää mielessä tätä kirjaa lukiessa. Mutta jatketaanpa historian
oppituntia ...

Vuonna 1948 'Muslimiveljeskunta yritti kaapata vallan
Egyptissä. Se syytti hallitusta maallistumisen leviämisestä. Kan
sannousu ei kuitenkaan ollut päässyt kunnolla vauhtiin, kun
Britannian hallinto Palestiinassa päättyi ja Israel julistautui itse
näiseksi juutalaisvaltioksi.

Muslimit joutuivat raivon valtaan kaikkialla Lähi-idässä. Ko
raanin mukaan kaikkien muslimien kuuluu lähteä yksissä tuu
min puolustamaan muslimimaata,jonne vihollinen tunkeutuu.
Arabimaailman näkökulmasta vierasmaalaiset olivat tunkeu
tuneet Palestiinaan ja miehittäneet sen. Heidän hallussaan oli
Al-Agsan moskeija, islamilaisen maailman kolmanneksi pyhin
paikka Mekan ja Medinan jälkeen. AI-Agsan moskeija oli ra
kennettu paikalle,josta käsin Muhammadin uskottiin nousseen
taivaaseen enkeli Gabrielin kanssa ja puhuneen siellä Abraha
Olin, Mooseksen ja Jeesuksen kanssa.

Egypti, Libanon, Syyria,jordania ja Irak hyökkäsivät välittö
mästi uuden juutalaisvaltion kimppuun. Kymmenen tuhannen
egyptiläissotilaan joukossa oli tuhansia Muslimiveljeskuntaan
kuuluvia vapaaehtoisia. Arabikoalitio jäi kuitenkin alakynteen
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sekä lukumääräisesti että sotilaallisesti. Arabijoukot karkotettiin
alle vuodessa.

Sodan seurauksena noin 750 000 Palestiinan arabia joko
pakeni tai karkotettiin kodeistaan niiltä alueilta, joista Israelin
valtio koostui.

Vaikka YK hyväksyi päätöslauselman 194, jossa todetaan
muun muassa, että niiden pakolaisten paluu, jotka haluavat pa
lata koteihinsa ja elää rauhassa naapureidensa kanssa, tulisi sallia
ja että niille, jotka päättävät olla palaamatta, tulisi maksaa korva
us, tätä suositusta ei ole pantu täytäntöön. Kymmenet tuhannet
sellaiset palestiinalaiset, jotka pakenivat Israelista vuoden 1948
sodan aikana, eivät ole saaneet takaisin kotejaan ja maaomai
suuttaan. Monet näistä pakolaisista ja heidän jälkeläisistään elävät
yhä kurjissa oloissa YK:n ylläpitämissä leireissä.

Kun aseita käyttöönsä saaneet Muslimiveljeskunnan jäsenet
palasivat sodasta Egyptiin, jäissä ollut vallankaappaushanke
käynnistyi uudelleen. Mutta kun tieto hallituksen kukistamis
hankkeesta vuoti julkisuuteen, Veljeskunta kiellettiin, sen varat
takavarikoitiin ja monet sen jäsenistä joutuivat vankilaan. Pidä
tyksen väIttäneet murhasivat Egyptin pääministerin muutamaa
viikkoa myöhemmin.

Hassan al-Bannan puolestaan murhasi luultavasti valtion
salainen palvelu helmikuun 12. päivänä 1949. Muslimiveljes
kuntaa tapaus ei kuitenkaan lamauttanut. Hassan al-Banna oli
onnistunut kahdessakymmenessä vuodessa ravistelemaan isla
milaisen maailman hereille ja saanut aikaan vallankumouksen
aseistettuine taistelijoineen. Muutaman seuraavan vuoden ai
kana järjestön jäsenmäärä ja vaikutusvalta kasvoi kasvamistaan
paitsi Egyptissä myös Syyriassa ja Jordaniassa.

Kun isäni saapui Jordaniaan 1970-luvun puolessavälissä jat
kamaan opintojaan, Muslimiveljeskunta oli vakiinnuttanut ase
mansa siellä ja oli kansan suuressa suosiossa. Sen jäsenten toi
mintatavat olivat lähellä isäni sydäntä. He pyrkivät uudistamaan
islamilaisesta elintavasta vieraantuneiden uskonelämää, he aut
toivat kärsiviä ja yrittivät pelastaa heidät yhteiskunnassa vaikut-
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tavilta turmiollisilta virtauksilta. Isä uskoi näiden miesten ole
van islamilaisessa maailmassa samanlaisia uskonnollisia uudistajia
kuin Martti Luther ja William Tyndale olivat olleet kristinuskon
piirissä. He eivät halunneet muuta kuin pelastaa ihmisiä ja pa
rantaa heidän elinolojaan. He eivät halunneet tappaa ja tuhota.
Ja tavatessaan Veljeskunnan silloisia johtajia isä totesi, että juuri
sellaista hän oli etsinyt ja kaivannut.

Hän näki Muslimiveljeskunnan varhaisissa johtajissa nimen
omaan sen puolen islamista, missä korostuu rakkaus ja armeli
aisuus. Islamin toista puolta hän ei sen sijaan nähnyt, eikä ole
kenties vieläkään suostunut näkemään.

Islamilaista elämää voi verrata tikapuihin,joiden alin piena
on rukous ja Allahin ylistäminen.Ylemmäksi kavuttaessa tulevat
vastaan köyhien ja hädänalaisten auttaminen, koulujen perusta
minen ja laupeudentyön tukeminen. Ylin piena on jihad.

Islamin tikapuut ovat pitkät. Harvat nostavat katseensa niin
ylös, että näkisivät, mitä on huipulla. Ja yleensä edetään hitaasti,
lähes huomaamattomasti - samaan tapaan kuin kissa joka vaanii
pääskystä. Pääskynen ei irrota katsettaan kissasta. Se vain seisoo
paikallaan ja katselee kissaa,joka astelee edestakaisin, edestakai
sin. Se ei osaa arvioida etäisyyttä syvyyssuuntaan. Se ei huomaa,
että kissa hivuttautuu koko ajan hiukan lähemmäksi, kunnes sen
kynnet tahrautuvat salamannopeasti pääskysen vereen.

Perinteiset muslimit seisovat tikapuiden alapäässä ja kokevat
syyllisyyttä siitä, etteivät elä islaminuskoa todeksi. Tikapuiden
huipulla ovat fundamentalistit, ne jotka pääsevät uutisiin tapet
tuaan naisia ja lapsia Koraanin jumalan kunniaksi. Maltilliset
muslimit ovat jossakin siinä välissä.

Itse asiassa maltillinen muslimi on kuitenkin fundamentalis
tia vaarallisempi, koska hän vaikuttaa vaarattomalta. On nimit
täin mahdotonta tietää, koska hän ottaa seuraavan askelen kohti
huippua. Useimmat itsemurhaiskuihin syyllistyneet kuuluivat
aikaisemmin maltillisten joukkoon.

Kun isäni astui tikapuiden alimmalle pienalle, hän ei taatusti
aavistanut, miten kauas alkuperäisistä ihanteistaan hän lopul-
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ta tulisi kipuamaan. On kulunut 25 vuotta, ja haluaisin kysy~i

häneltä: Muistatko, mistä lähdit liikkeelle? Näit kaikki hukassa
olevat ihmiset, sydäntäsi särki heidän tilansa ja halusit heidän
pääsevän turvaan Allahin yhteydessä. Nyt on itsemurhaiskuja
ja vuodatetaan viattomien ihmisten verta! Siihenkö sinä silloin
tähtäsit? Mutta meidän kulttuurissamme eivät pojat puhu isil
leen tällaisista asioista. Isäni ei vuosien varrella ole missään vai
heessa huomannut, miten kauas alkuperäisistä ihanteistaan hän
oli kulkemassa.
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HAMAS
1977-1986

Päätettyään opintonsa Jordaniassa ja palattuaan miehitetyille
alueille isäni oli täynnä optimismia ja toivoa muslimien tulevai
suuden suhteen yleensäkin. Hän haaveili valoisasta tulevaisuu
desta,jonka saisi aikaan Muslimiveljeskunnan maltillisen ohjel
manjulistuksen toteuttaminen.

Hänen mukanaan saapui Ibrahim Abu Salem, joka oli ol
lut mukana perustamassa Muslimiveljeskuntaa Jordaniaan. Abu
Salem oli tullut nostamaan jaloilleen Palestiinan lamaantunutta
Veljeskuntaa. Hyvässä yhteistyössä isäni kanssa hän värväsi mu
kaan heidän kaltaisiaan intomielisiä nuoria ihmisiä,ja yhdessä he
muodostivat näistä pieniä aktivistiryhmiä.

Vuonna 1977 Hassan,jolla oli taskussaan vaivaiset 50 dinaa
ria, nai Sabha abul-Salemin,joka oli Ibrahim Abu Salemin sisar.
Minä synnyin seuraavana vuonna.

Kun olin seitsemänvuotias, perheemme muutti Ramallahin
kupeella sijaitsevaan Al-Birehiin. Isästä tuli Al-Birehin alueella
sijaitsevan Al-Amarin pakolaisleirin imaami. Länsirannalla oli
eri puolilla yhdeksäntoista tällaista leiriä. Al-Amari oli perus
tettu vuonna 1949 noin yhdeksän hehtaarin kokoiselle alueelle.
Vuoteen 1957 tultaessa sen virttyneiden telttojen tilalle oli ra
kennettu toisissaan kiinni olevia betonisia taloja. Leirin kadut
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olivat auton levyisiä, ja viemärijäte virtasi valtoimenaan avoi
missa ojissa. Leirissä asuttiin ylettömän ahtaasti, ja vesi siellä oli
juomakelvotonta. Leirin keskellä sojotti yksi ainut puu. Leirin
asukkaat olivat riippuvaisia YK:sta kaiken suhteen - asuntojen,
ruoan, vaatetuksen, terveydenhuollon ja opetuksen.

Mennessään paikalliseen moskeijaan ensi kerran isäni joutui
pettymään. Siellä oli rukoilemassa vain neljäkymmentä miestä
kahdessa rivissä. Hän alkoi saarnata leirissä, ja muutaman kuu
kauden kuluttua moskeija oli niin täynnä, etteivät kaikki mah
tuneet sisään. Isä oli omistautunut Allahin palvelemiseen koko
sydämestään, mutta sen lisäksi hän rakasti vilpittömästi muslime
ja ja tunsi suurta myötätuntoa heitä kohtaan. Hekin puolestaan
oppivat rakastamaan ja arvostamaan häntä.

Hassan Yousefista pidettiin kovasti, koska hän oli aivan sa
manlainen kuin kaikki muut. Hän ei pitänyt itseään parempana
kuin ne, joita hän palveli. Hän eli samoin kuin he, söi saman
laista ruokaa kuin he ja rukoili samalla tavalla kuin he. Hän pu
keutui yksinkertaisesti. Jordanian hallitus tuki pyhien paikkojen
ylläpitoa, ja siltä hänkin sai vaatimatonta palkkaa, joka juuri ja
juuri riitti perheen menoihin. Hänen virallinen vapaapäivänsä
oli maanantai, mutta hän ei koskaan pitänyt sitä. Hän ei tehnyt
työtä palkan vuoksi vaan ollakseen Allahille mieliksi. Sitä hän
piti pyhänä velvollisuutenaan, elämänsä tarkoituksena.

Syyskuussa 1987 isäni otti sivutoimekseen uskonnon opet
tamisen muslimioppilaille, jotka kävivät Länsirannan parhaisiin
kuuluvaa yksityiskoulua. Tämä merkitsi sitä, että hän oli kotona
entistä vähemmän - ei niin, etteikö hän olisi rakastanut per
hettään, mutta Allahia hän rakasti vielä enemmän. Sitä emme
kuitenkaan tuolloin tajunneet, että edessä oli aika ,jolloin emme
näkisi häntä juuri koskaan.

Isän ollessa töissä äitini joutui kasvattamaan lapset yksin.
Hän opetti meille, miten kunnon muslimin tulee elää, hän he
rätti meidät aamunkoiton rukoushetkeen heti kun olimme tar
peeksi isoja, ja hän kehotti meitä paastoamaan islamin pyhän
kuukauden, ramadanin, aikana. Meitä lapsia oli kertynyt kuusi,
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minun lisäkseni pojat Sohayb, Seifja Oways sekä tytöt Sabeela
ja Tasneem. Vaikka isä sai palkkaa kahdesta työstä, rahat riittivät
juuri ja juuri laskujen maksamiseen. Äiti venytti joka ainoan
dinaarin soikeaksi.

Sabeela ja Tasneem alkoivat auttaa äitiä kotitöissä jo hyvin
pieninä. Suloiset, viattomat ja kauniit sisareni eivät koskaan ma
risseet, vaikka heidän lelunsa keräsivät pölyä, koska heillä ei ollut
aikaa leikkiä niillä. Keittiövälineet olivat heidän leikkikalujaan.

"Sinä teet liikaa töitä, Sabeela", äiti sanoi tytöistä vanhem
malle. "Lopettaisit ja lepäisit välillä."

Mutta Sabeela vain hymyili ja jatkoi työntekoa.
Veljeni Sohayb ja minä opimme hyvin varhain virittämään

tulen ja käyttämään uunia. Osallistuimme ruuanlaittaan ja tis
kaamiseen siinä kuin muutkin,ja kaikki yhdessä me hoidimme
Owaysia, perheen pienimmäistä.

Mielileikkimme oli nimeltään Tähdet. Äiti kirjoitti nimem
me paperille,ja joka ilta ennen nukkumaanmenoa keräännyim
me hänen ympärilleen. Sitten äiti antoi meille "tähtiä" sen pe
rusteella, mitä olimme sinä päivänä tehneet. Kuun lopussa se,
jolla oli eniten tähtiä, julistettiin voittajaksi. Yleensä voittaja oli
Sabeela. Ei meillä tietenkään ollut rahaa konkreettisten palkin
tojen hankkimiseen, mutta ei se haitannut. Tähdet olivat pi
kemminkin osoitus siitä, että äiti antoi arvoa tekemisillemme,ja
odotimme aina innolla näitä kunniassa paistattelemisen hetkiä.

Alin moskeija oli vain vajaan kilometrin päässä kotoa,ja olin
kovin ylpeä siitä, että sain kävellä sinne saakka yksin. Halusin
kiihkeästi olla samanlainen kuin isäni, aivan kuten hän oli ha
lunnut olla oman isänsä kaltainen.

Moskeijaa vastapäätä kohosi hautausmaa,jonka kokoista en
monta muistanut nähneeni. Hautausmaa, joka palveli Ramal
lahia, Al-Birehiä ja pakolaisleirejä, oli viisi kertaa koko asuin
alueemme kokoinen, ja sitä ympäröi runsaan puolen metrin
korkuinen muuri. Viidesti päivässä adhan-rukouskutsun kaiku
essa kävelin moskeijaan ja takaisin kotiin tuhansien hautojen
ohi. Minun ikäisestäni pojasta hautausmaa oli uskomattoman
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kammottava, varsinkin öisin säkkipimeässä. En voinut olla ku
vittelematta, miten isojen puiden juuristo imi ravintoa sinne
haudatuista ruumiista.

Kerran, kun imaami kutsui meitä keskipäivän rukoushet
keen, puhdistauduin, pirskotin päälleni kölninvettä, pukeuduin
yhtä hienosti kuin isällä oli tapana, ja lähdin astelemaan kohti
moskeijaa. Sää oli kaunis. Olin jo moskeijan lähellä, kun panin
merkille, että sen ulkopuolelle oli pysäköity tavallista enem
män autoja ja että ulko-oven lähellä seisoskeli joukko ihmisiä.
Riisuin kenkäni tavalliseen tapaan ja menin sisään. Eteisessä oli
avoin laatikko ja siinä vaIkeaan puuvillakankaaseen kiedottu
vainaja. En ollut ikinä ennen nähnyt ruumista, ja vaikka tiesin,
että tuijottaminen oli sopimatonta, en voinut sille mitään. La
kanaan kiedotusta ruumiista näkyivät vain kasvot. Pidin silmällä
vainajan rintakehää puolittain odottaen, että hän alkaisi jälleen
hengittää.

Imaami kehotti meitä asettumaan rukousjärjestykseen. Mi
näkin menin eteen kaikkien muiden tavoin, mutta samalla vil
kuilin olkani yli arkkua ja vainajaa. Kun olimme lopettaneet
omat rukouksemme, imaami pyysi kantamaan arkun eteen
rukousta varten. Kahdeksan miestä nosti arkun harteilleen, ja
muuan mies huusi: "La ilaha illallah! [Ei ole muuta Jumalaa kuin
Allah!]." Ja kuin käskystä kaikki muut yhtyivät huutoon: "La
ilaha illallah.' La ilaha illallah!"

Panin kiireen vilkkaa kengät jalkaan ja menin väkijoukon
perässä hautausmaalle. Olin niin lyhyt, että minun oli juostava
aikuisten miesten haarojen välistä pysyäkseni mukana. En ollut
koskaan ollut itse hautausmaalla, mutta suuressa väkijoukossa
ajattelin olevani turvassa.

"Älkää astuko hautojen päälle" ,joku huusi. "Se on kiellet-
.. ,"tya.

Pujottelin varovasti väkijoukon halki, kunnes päädyin syvän,
avoimen haudan äärelle. Kurkistin yli kaksimetrisen kuopan
pohjalle. Siellä seisoi vanha mies,Juma'a,josta olin kuullut naa
puruston lasten puhuvan. Heidän kertomansa mukaan Juma'a
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ei käynyt ikinä moskeijassa eikä uskonut Koraanin jumalaan,
mutta hän kyllä hautasi kaikki, toisinaan pari kolmekin vainajaa
päivässä.

Eikö kuolema pelota häntä ollC1lkaalz? muistan miettineeni.
Miehet laskivat ruumiin Juma'an vankoille käsivarsille. Sit

ten hänelle ojennettiin kölninvesipullo ja nippu jotakin tuoreel
ta ja hyvältä tuoksuvaa. Hän avasi käärinliinan ja kaatoi nesteen
ruumiin päälle.

Juma'a käänsi ruumiin oikealle kyljelle, Mekkaan päin, ja
pystytti betoninkappaleista pienen laatikon hänen ympärilleen.
Neljän miehen alkaessa lapioida kuoppaa täyteen imaami alkoi
saarnata. Hän aloitti samalla tavalla kuin isäni.

"Tämä mies on poissa", hän sanoi hiekan sadellessa kuol
leen miehen kasvoille, kaulalle ja käsivarsille. "Hän jätti kaiken
tänne - rahansa, talonsa, poikansa, tyttärensä ja vaimonsa. Tämä
on meidän kaikkien kohtalo."

Imaami kehotti meitä tekemään parannuksen ja luopumaan
synnistä. Ja sitten hän sanoi jotakin sellaista, mitä en ollut kos
kaan kuullut isäni suusta: "Tämän miehen sielu palaa pian hä
neen, ja kaksi pelottavaa enkeliä, joiden nimet ovat Munkar ja
Nakir, tulevat taivaalta tutkimaan häntä. He käyvät kiinni hä
neen, ravistelevat häntä ja kysyvät: 'Kuka on sinun Jumalasi?' Jos
hän vastaa väärin, he hakkaavat häntä isolla nuijalla ja lähettävät
hänet takaisin maan poveen seitsemäksikymmeneksi vuodeksi
- Allah, me pyydämme, että annat meille oikeat vastaukset, kun
oma hetkemme lyöl"

Tuijotin avoimeen hautaan kauhun vallassa. Ruumis oli lä
hes kokonaan maan peitossa ja mietin, milloin kuulustelu alkaisi.

"Elleivät hänen vastauksensa ole tyydyttäviä, hänen päällään
olevan maan paino musertaa hänen kylkiluunsa. Madot kaIvavat
hänen lihansa vähä vähältä. Käärme,jolla on yhdeksänkymmen
täyhdeksän päätä, ja kamelin kaulan kokoinen skorpioni pii
naavat häntä kuolleiden ylösnousemukseen saakka,jolloin Allah
saattaa armahtaa hänet näiden kärsimysten tähden."

Tuntui uskomattomalta, että tällaista tapahtui aivan kotim-

19



HAMASIN POIKA

me lähellä aina, kun joku haudattiin. Minulla oli aina ollut outo
olo tämän hautausmaan suhteen, ja nyt oloni tuntui entistä kur
jemmalta. Päätin, että oli parasta opetella kysymykset ulkoa,jotta
osaisin vastata oikein enkelien tullessa kuulustelemaan minua
kuolemani jälkeen.

Imaami sanoi kuulustelun alkavan heti viimeisen ihmisen
poistuttua hautausmaalta. Menin kotiin, mutta hänen sanan
sa eivät jättäneet minua rauhaan. Päätin palata hautausmaalle
kuuntelemaan vainajan kiduttamista. Kiersin lähistöllä pyytele
mässä kavereitani mukaan, mutta kaikki pitivät minua hulluna ja
sanoivat, että sain mennä yksin. Matkalla hautausmaalle vapisin
pelosta. En voinut sille mitään. Pian seisoin keskellä hautamerta.
Mieleni teki lähteä karkuun, mutta uteliaisuus oli kauhuakin
voimakkaampi. Toivoin saavani kuulla kysymyksiä, kirkumista,
mitä hyvänsä. Mutta oli aivan hiljaista. Menin lähemmäksi, ai
van kiinni erääseen hautakiveen. Mutta äänettömyys vain jatkui.
Tunnin kuluttua kyllästyin ja palasin kotiin.

Äiti touhusi keittiössä. Kerroin hänelle käyneeni hautaus
maalla, koska imaami oli kertonut odotettavissa olevasta kidu
tuksesta.

"No ... ?"
" ... ja menin takaisin sen jälkeen, kun kuollut mies oli jä

tetty sinne, mutta ei siellä tapahtunut mitään."
"Eivät ihmiset kuule kidutusta", äiti selitti. "Sen kuulevat

vain eläimet."
Kahdeksanvuotiaan pojan mielestä selitys oli täysin järkeen

käypä.
Sen jälkeen katselin hautausmaalle joka päivä, kun sinne

tuotiin lisää vainajia. Jonkin ajan kuluttua aloin tottua siihen ja
rupesin norkoilemaan siellä vain nähdäkseni, keitä oli kuollut.
Eilen kuoli eräs nainen ja tänään muuan mies. Kerran hauta
usmaalle tuotiin kaksi vainajaa ja sitten parin tunnin kuluttua
taas yksi. Kun vainajia ei kuulunut, vaeltelin hautojen seassa ja
luin, keitä sinne oli ennestään haudattu. Tuo oli ollut kuolleena
sata vuotta ja tuo toinen kaksikymmentäviisi. Mikä tuon mie-
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hen nimi oli? Mistä tuo nainen oli kotoisin? Totuin leikkimään
hautausmaalla.

Kaverinikin pelkäsivät ensin hautausmaata. Mutta sitten
aloimme usuttaa toisiamme menemään muurien sisäpuolelle öi
seen aikaan,ja koska kukaan meistä ei halunnut tulla leimatuksi
arkajalaksi, kaikki pääsivät lopulta eroon pelosta. Rupesimme
jopa pelaamaan jalkapalloa hautausmaan käyttämättömillä alu
eilla.

*****

Perheemme kasvoi, mutta niin kasvoi myös Muslimiveljeskunta.
Ennen pitkää se oli muuntunut niin, että köyhälistön ja pako
laisten rinnalle oli liittynyt koulutettuja miehiä ja naisia, liike
miehiä ja ammatinharjoittajia,jotka tukivat varoillaan koulujen,
hyväntekeväisyysjärjestöjen ja klinikoiden perustamista.

Havaittuaan tämän kasvun monet islamilaisessa liikehdin
nässä mukana olevat nuoret, varsinkin Gazassa asuvat, päätti
vät että Veljeskunnan oli aika nousta Israelin miehitystä vastaan.
"Me olemme huolehtineet yhteiskunnallisista asioista", he sa
noivat, "ja aiomme edelleen jatkaa samaan tapaan. Mutta emme
kai me voi loputtomiin hyväksyä miehitystä? Eikö Koraanikin
käske meitä ajamaan juutalaiset maahantunkeutujat tiehensä?"
Nämä nuoret miehet olivat aseettomia, mutta he olivat kova
pintaisia ja heitä poltteli halu päästä taistelemaan.

Isäni ja muut Länsirannan johtomiehet olivat toista mieltä.
He eivät olleet halukkaita toistamaan Egyptissä ja Syyriassa teh
tyjä virheitä. Niissähän Veljeskunta oli turhaan yrittänyt kaapata
vallan. He vetosivat siihen, etteivät muslimiveljet taistele Jorda
niassa, vaan osallistuvat vaaleihin ja vaikuttavat vahvasti yhteis
kunnassa. Isäni ei vastustanut väkivallan käyttämistä, mutta hän
oli sitä mieltä, ettei hänen kansansa kyennyt missään tapauksessa
haastamaan Israelia sotilaallisesti.

Muslimiveljeskunnan sisällä väiteltiin tästä asiasta vuosikau-
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sia, ja ruohonjuuritasolta noussut paine aktiiviseen toimintaan
kasvoi. Fathi Shaqaqi oli kyllästynyt Muslimiveljeskunnan saa
mattomuuteen ja oli perustanut Palestiinan islamilainen jihad
-nimisen järjestön 1970-luvun loppupuolella. Tästä huolimatta
Muslimiveljeskunta onnistui pysyttelemään väkivaltaa kaihtaval
la kannalla vielä kymmenkunta vuotta.

Vuonna 1986 järjestettiin salainen historiallinen kokous
Hebronissa,joka sijaitsee hiukan Betlehemistä etelään. Isäni oli
paikalla, joskin hän kertoi kokouksesta minulle vasta monen
vuoden päästä. Toisin kuin joskus on virheellisesti kerrottu, seu
raavat seitsemän miestä olivat läsnä tässä kokouksessa:

• pyörätuoliin sidottu seikki Ahmed Jassin,josta tuli
sittemmin uuden järjestön hengellinen johtaja
Muhammad Jamal al-Natsheh Hebronista

• Jamal Mansour Nablusista
Hassan Yousef (minun isäni)

• Mahmud Muslih Ramallahista
• Jamil Hamami Jerusalemista
• Ayman Abu Taha Gazasta

Kokouksen osanottajat olivat lopulta valmiit ryhtymään taiste
luun. He sopivat, että alkuun ryhdyttäisiin yksinkertaiseen kan
salaistottelemattomuuteen - heiteltäisiin kiviä ja poltettaisiin
autonrenkaita. Tavoitteena oli havahduttaa, yhdistää ja mobili
soida Palestiinan kansa ja saada se ymmärtämään, että tarvittiin
itsenäisyyttä Allahin ja islamin lipun alla. 1

Hamas syntyi.Ja isäni kipusi jälleen muutaman pienan ver
ran islamin tikapuiden huippua kohti.
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KIVIÄ HEITTELEMÄSSÄ
1987-1989

Hamas tarvitsi jonkin sysäyksen - millaisen tahansa - jolla voi
taisiin perustella kansannousuun ryhtymistä. Sellainen saatiinkin
joulukuun alkupuolella vuonna 1987. Tosin kyseessä oli traagi
nen väärinkäsitys.

Israelilainen muovialan myyntimies Shlomo Sakal puuko
tettiin hengiltä Gazassa. Muutamaa päivää myöhemmin neljä
Gazassa sijaitsevan Jabalian pakolaisleirin asukasta sai surmansa
tavanomaisessa liikenneonnettomuudessa. Kohta alkoi kuiten
kin kiertää huhu, jonka mukaan israelilaiset olivat tappaneet
heidät kostoksi Sakalin murhasta. Jabaliassa puhkesi mellakoita.
Eräs 17-vuotias poika heitti polttopullon, jolloin israelilainen
sotilas ampui hänet. Kansa lähti kaduille kaikkialla Gazassa ja
Länsirannalla. Hamas otti johdon käsiinsä ja alkoi lietsoa mella
koita, joista tuli sitten uusi tapa taistella Israelia vastaan. Lapset
kivittivät israelilaisia panssarivaunuja, ja heistä julkaistiin kuvia
tiedotusvälineissä vielä samalla viikolla eri puolilla maailmaa.

Ensimmäinen intifada oli alkanut, ja palestiinalaiskysymys
nousi pääuutiseksi kaikkialla maailmassa. Intifadan alettua kaikki
muuttui hautausmaalla,jota me olimme pitäneet leikkipaikka
namme. Ruumiita virtasi sinne aina vain enemmän. Suuttumus
ja raivo saivat yhä enemmän jalansijaa surun rinnalla. Palestiina-
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laiset väkijoukot alkoivat kivittää juutalaisia, joiden oli ajettava
hautausmaan ohi päästäkseen puolentoista kilometrin päässä
sijaitsevaan siirtokuntaansa. Raskaasti aseistautuneet israelilaiset
siirtokuntalaiset tappoivat palestiinalaisia aivan noin vain. Ja kun
Israelin armeija (IDF) saapui paikalle, ampuminen kiihtyi, ja
haavoittuneita ja kuolleita kertyi yhä lisää.

Meidän talomme oli aivan sekasorron polttopisteessä. Isra
elilaisten luodit silpoivat talon katolla olleet vesisäiliöt moneen
otteeseen. Olin täyttänyt kymmenen, eivätkä hautausmaallem
me tuodut vainajat olleet enää pelkästään vanhuksia vaan naa
mioituneita vapaustaistelijoita. Joskus paareilla tuoduista ruu
miista valui yhä verta. Ruumiita ei ollut pesty eikä kiedottu
käärinliinoihin. Kaikki marttyyrit haudattiin saman tien, jottei
ruumiita olisi ryöstetty niiden sisäelinten varastamiseksi,jolloin
ruumiit olisi palautettu omaisille rievuilla täytettyinä.

Väkivaltaa oli niin runsaasti, että itse asiassa pitkästyin silloin
harvoin, kun mitään ei tapahtunut. Minäkin ryhdyin kavereit
teni kanssa heittelemään kiviä - halusimme provosoida ja saada
osaksemme arvostusta vastarintaliikkeen taistelijoina. Hautaus
maalta näkyi läheisen kukkulan laella sijaitseva Israelin siirto
kunta, jonka ympärillä oli korkea aita ja vartiotorneja. Mietin,
millaista oli siellä asuvien viidensadan ihmisen elämä. He ajoivat
uusilla autoilla, joista monet olivat panssaroituja, heillä oli au
tomaattiaseet ja heillä tuntui olevan lupa ampua kenet tahansa.
Kymmenvuotiaasta poikasesta he olivat kuin toiselta planeetalta
saapuneita muukalaisia.

Eräänä iltana juuri ennen auringonlaskun rukoushetkeä pii
louduin muutaman kaverini kanssa tien varteen. Olimme päät
täneet ottaa kohteeksemme siirtokuntalaisten bussin, koska isoon
maalitauluun oli helpompi osua. Tiesimme bussin tulevan joka päi
vä samaan aikaan. Odotellessamme kuului kovaäänisistä imaamin
tuttu rukouskutsu "Ha\'ya 'altis-saltih" [Kiiruhtakaa rukoilemaan].

Lopulta alkoi kuulua dieselmoottorin jyrinää, ja me nappa
simme kukin kaksi kiveä.Vaikka olimme piilossa emmekä näh
neet kadulle, tiesimme äänestä tarkalleen, millä kohdalla bussi
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oli. Loikkasinul1e pystyyn juuri oikealla hetkellä ja sinkosimme
ammukset. Kivien iskeytyessä bussin metallikylkeen tiesimme
äänestä, että ainakin osa ammuksista oli osunut maaliin.

Mutta auto ei ollutkaan odottamamme bussi. Se oli iso soti
lasajoneuvo,joka oli täynnä hermostuneita ja vihaisia israelilais
sotilaita. Ajoneuvon seisahtuessa syöksähdimme kiireen vilkkaa
piilopaikkaamme ojaan. Me emme nähneet sotilaita, eivätkä he
nähneet meitä. Niinpä he alkoivat ammuskella ilmaan. He jat
koivat osoitteetonta ammuskelua pari minuuttia. Me puoles
tamme lähdimme juoksemaan kyyryssä ja onnistuimme pääse
mään turvaan läheiseen moskeijaan.

Rukoushetki oli jo alkanut, mutta en usko kenenkään pai
kalla olleen keskittyneen rukouksen sisältöön. Kaikki kuunteli
vat lähistöltä kuuluvaa automaattiaseiden säksätystä ja miettivät,
mitä oli tapahtunut. Me pojat luikahdimme takimmaiseen riviin
siinä toivossa, ettei kukaan huomaisi meitä. Mutta kun imaami
päätti rukouksen, meitä mulkoiltiin vihaisesti joka puolelta.

Samassa ulkoa alkoi kuulua armeijan ajoneuvojen äkkijar
rutusten aiheuttamia kirskahduksia. Moskeijaan tunkeutui so
tilaita, jotka pakottivat kaikki ulos kadulle ja komensivat mei
dät maahan vatsallemme henkilöllisyystodistusten tarkistamisen
ajaksi. Itse tulin ulos viimeisenä ja ajattelin kauhuissani, että so
tilaat varmastikin tiesivät minut syypääksi koko rähinään. Olin
varma, että minut hakattaisiin hengiltä. Mutta minuun ei kiin
nitetty mitään huomiota. Ehkä sotilaat ajattelivat, ettei minun
laiseni nappula rohkenisi ruveta kivittämään Israelin armeijan
ajoneuvoa. Olipa syy mikä hyvänsä, olin iloinen siitä, etten jou
tunut sotilaisfen silmätikuksi. Kuulustelut jatkuivat tuntikausia
ja tiesin, että moni paikalla ollut oli vihainen minulle. He eivät
kenties tienneet tarkkaan, mitä olin tehnyt, mutta oli päivänsel
vää, että olin syypää ratsiaan. Se tuntui minusta yhdentekeväitä.
Olin itse asiassa riemuissani. Olin kavereideni kanssa haastanut
Israelin sotilasmahdin ja selviytynyt tilanteesta vahingoittumat
tomana. Onnistuminen tuntui huumaavalta,ja saimme siitä vain
lisää rohkeutta.
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Toisen kerran piilouduin taas erään kaverini kanssa, sillä ker
ralla lähemmäksi tietä. Siirtokuntalaisen auto ajoi kohdallemme,
nousin pystyyn ja heitin kiven kaikin voimin. Kivi osui tuuli
lasiin ja oli kuin pommi olisi räjähtänyt. Tuulilasi ei särkynyt,
mutta kuljettajan kasvoista näkyi, että hän oli kauhuissaan. Hän
jatkoi matkaa nelisenkymmentä metriä, polkaisi jarrut pohjaan
ja lähti peruuttamaan.

Juoksin hautausmaalle. Mies seurasi minua, mutta jäi ulko-
puolelle. Hän tuki rynnäkkökiväärinsä muuria vasten,ja hänen :\
katseensa etsi minua hautojen seasta. Kaverini oli juossut päin
vastaiseen suuntaan jättäen minut yksin. Vastassani oli vihainen
ja aseistettu israelilainen siirtokuntalainen.

Makasin liikkumatta hautojen välissä tietoisena siitä, että
mies odotti minun nostavan pääni matalan hautakiven yläpuo
lelle. Lopulta en enää kestänyt jännitystä. En pystynyt pysymään
paikoillani, vaan loikkasin pystyyn ja lähdin juoksemaan kaikin
voimin. Onneksi ilta alkoi pimetä, eikä mies nähtävästi rohjen
nut tulla hautausmaalle.

Olin juossut vasta vähän matkaa, kun maa petti altani. Löy
sin itseni seuraavan vainajan varalle kaivetun haudan pohjalta.
Olikohan se kaivettu minua varten?Yläpuolellani israelilainen
mies ampui sarjatulta hautausmaalle. Hautaan ropisi kivensi
rup.

Kyyristelin haudassa paikoilleni jähmettyneenä. Kului puo
lisen tuntia,ja sitten alkoi kuulua ihmisten ääniä. Siitä ymmärsin,
että mies oli poistunut ja että oli turvallista kivuta takaisin maan
pinnalle.

Parin päivän kuluttua olin kävelemässä tiellä, kun sama auto
ajoi ohitseni. Autossa oli sillä kerralla kaksi miestä, mutta kuljet
taja oli sama. Hän tunnisti minut ja loikkasi ulos autosta.Yritin
taas lähteä karkuun, mutta enää onni ei ollut puolellani. Mies sai
minut kiinni, läimäytti minua lujaa kasvoihin ja raahasi minut
autolle. Kukaan ei sanonut mitään matkalla siirtokuntaan. Mie
het vaikuttivat hermostuneilta. He pitelivät tiukasti aseitaan ja
vilkuilivat vähän väliä takapenkille. En ollut terroristi, vaan pe-

26



MOSAB HASSAN YOUSEF

lästynyt pikkupoika, mutta miehet käyttäytyivät kuin suurriistan
metsästäjät, jotka ovat saaneet saaliiksi tiikerin.

Siirtokunnan portilla sotilas tarkisti kuljettajan henkilölli
syyden ja antoi kädenliikkeellä hänelle luvan ajaa sisään. Eikö
sotilas yhtään kummastellut, miksi miehillä oli kyydissä pikkui
nen palestiinalaispoika? Tiesin, että minun olisi pitänyt olla pe
loissani - ja olinkin - mutten voinut olla vilkuilematta ympäril
leni. En ollut koskaan ennen ollut israelilaisessa siirtokunnassa.
Kaikki oli kaunista. Kadut olivat puhtaita, siellä oli uima-altaita,
ja vuoren laelta avautui upea näkymä alas laaksoon.

Kuljettaja vei minut siirtokunnassa sijaitsevaan IDF:n tuki
kohtaan, missä sotilaat ottivat minulta kengät ja käskivät istuutua
lattialle. Ajattelin, että minut varmaan ammutaan ja että ruu
miini jätetään jonnekin pellolle. Mutta kun ilta pimeni, minun
käskettiin mennä kotiin.

"Mutta minä en osaa täältä kotiin", vastustelin.
"Alat kävellä tai ammun sinut", miehistä yksi tokaisi.
"Antaisitteko minulle kengät takaisin?"
"Emme. Sen kuin lähdet kävelemään. Ja kun seuraavan ker

ran heität kiven, minä tapan sinut."
Kotiin oli matkaa melkein kaksi kilometriä. Kävelin koko

matkan sukkasillani hammasta purren, sillä kivet ja sora painoi
vat kipeästi jalkapohjia. Nähdessään minun tulevan äiti juoksi
jalkakäytävälle ja rutisti minua niin lujasti, että henki oli vähällä
salpautua. Hänelle oli kerrottu, että israelilaiset siirtokuntalaiset
olivat kidnapanneet minut,ja hän oli pelännyt heidän tappavan
minut. Äiti ripitti minua pitkään typeryydestä, mutta samalla
hän suukotteli päätäni ja rutisti minua rintaansa vasten.

Olisi luullut minun ottaneen opikseni, mutta olin hölmö
pikkupoika. Kerroin välittömästi raukkamaisille kavereilleni
urheudestani ja kokemastani seikkailusta. Kun tultiin vuoteen
1989, oli jo aivan normaalia, että israelilaiset sotilaat kolkuttivat
ovellemme ja tunkeutuivat sisään. Vaikutti siltä, että he etsivät
aina kivien heittelijöitä, jotka olivat juosseet karkuun takapi
hamme läpi. Sotilaat olivat aina raskaasti aseistettuja, enkä minä
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käsittänyt, miksi he olivat niin kiinnostuneita muutamista ki
vistä.

Koska Israel valvoi maan rajoja, palestiinalaisten oli ensim
mäisen intifadan aikana melkein mahdotonta saada aseita. En
edes muista tuolloin nähneeni palestiinalaisen kädessä asetta 
kiviä kyllä ja polttopulloja. Siitä huolimatta me kaikki olim
me kuulleet kerrottavan, että Israelin armeija tulitti aseettomia
väkijoukkoja ja hakkasi ihmisiä pampuilla. Joidenkin tietojen
mukaan jopa kolmekymmentä tuhatta palestiinalaislasta oli
loukkaantunut niin pahasti, että lääkärin apu oli ollut tarpeen.
Se tuntui minusta aivan järjettömältä.

Kerran illalla, kun olimme joutuneet odottamaan isää kotiin
tavallistakin pidempään, istuin ikkunan ääressä. Näin hänen pie
nen autonsa kääntyvän kadun kulmasta. Nälkä kumi vatsaani.
Vaikka äiti oli kehottanut minua syömään yhdessä nuorempien
sisarusten kanssa, olin kieltäytynyt, koska olin päättänyt odottaa
isää. Lopulta hänen vanhan autonsa moottorin ääni alkoi kuu
lua. Huusin, että isä oli tulossa. Äiti rupesi välittömästi kanta
maan pöytään höyryäviä astioita ja kulhoja.

"Anteeksi, kun olen niin kovasti myöhässä", isä sanoi. "Mi
nun oli käytävä toisella paikkakunnalla selvittelemässä kahden
perheen välistä erimielisyyttä. Miksi te ette ole syöneet?"

Isä vaihtoi nopeasti vaatteita, pesi kädet ja tuli pöytään.
"Minulla on hirmuinen nälkä", hän totesi hymyillen. "En

ole syönyt palastakaan koko päivänä." Siinä ei ollut mitään tava
tonta, koska hänellä ei ollut koskaan varaa syödä ulkona. Äidin
valmistamien täytettyjen kesäkurpitsoiden herkullinen tuoksu
levisi taloon.

Kun olimme asettuneet aterialle, minut täytti ihailu isää koh
taan. Hänen kasvoiltaan näki, että hän oli lopen uupunut, mut
ta tiesin myös, että hän rakasti työtään. Lämminsydämisyydelle,
jota hän osoitti niille, joita hän palveli, veti vertoja vain hänen
vihkiytymisensä Allahille. Seurasin sivusta, kun hän puheli äitini
ja sisaruksieni kanssa, ja mietin, miten erilainen hän oli kuin
useimmat muut muslimimiehet. Hän oli aina valmis auttamaan
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äitiä kotitöissä ja katsomaan meidän lasten perään. Itse asiassa
hän hinkkasi puhtaiksi omat sukkansa pesualtaassa joka ilta, jottei
äidin olisi tarvinnut huolehtia niistä. Tällainen oli ennenkuulu
matonta sellaisen kulttuurin piirissä, jossa naiset pitivät kunnia
asianaan pestä aviomiehensä jalat pitkän päivän päätteeksi.

Siinä pöydän ääressä istuessamme me kaikki saimme vuo
rollamme kertoa isälle juurta jaksaen, mitä olimme oppineet
koulussa ja miten olimme aikamme käyttäneet. Lapsista van
himpana annoin pienempien puhua ensin. Mutta takaovelle ko
putettiin juuri kun oli tullut minun vuoroni kertoa. Kuka nyt
tähän aikaan pyrki kylään? Ehkä joku oli tullut pyytämään apua
johonkin isoon ongelmaan.

Juoksin ovelle ja avasin siinä olevan pienen ikkunan. En tun
tenut ovella olevaa miestä.

"Abllk I/lall:jood?" hän kysyi sujuvalla arabian kielellä. "Onko
isäsi kotona?" Miehellä oli arabiasu, mutta jotakin epäilyttävää
hänessä oli.

"On hän", vastasin. "Minä pyydän hänet ovelle." En kuiten
kaan avannut ovea.

Isä oli seissyt takanani. Hän avasi oven, ja sisään astui useita
israelilaissotilaita. Äiti peitti nopeasti päänsä huivilla. Perheen
sisällä pää peittämättömänä esiintyminen oli soveliasta, muttei
koskaan muiden nähden.

"Oletteko Hassan Youset?" vieras mies kysyi.
"Olen kyllä", isä vastasi. "Olen Hassan Yousef."
Mies sanoi olevansa kapteeni Shai ja kätteli isääni.
"Miten voitte?" hän kysyi kohteliaasti. "Mitä kuuluu? Edus

tamme Israelin puolustusvoimia ja pyytäisimme teitä tulemaan
mukaamme viideksi minuutiksi."

Mitä asiaa heillä voi isälle olla? Tarkastelin hänen kasvojaan
ja yritin tulkita hänen ilmettään. Hän hymyili ystävällisesti mie
helle, eikä hänen silmissään ollut merkkiäkään epäilyksistä tai
vihasta.

"Selvä, voin kyllä lähteä mukaanne" , hän sanoi ja nyökkäsi
äidille astellessaan kohti ovea.
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"Odottakaa te täällä kotona. Isänne tulee pian takaisin",
kapteeni sanoi kohdistaen sanansa minulle. Menin sotilaiden
perässä ulos ja yritin nähdä, oliko ulkona lisää sotilaita. Heitä
ei näkynyt. Jäin istumaan ulkoportaille odottamaan isää. Kului
kymmenen minuuttia. Tunti. Kaksi tuntia. Mutta vieläkään isä
ei tullut takaisin.

Emme olleet koskaan ennen viettäneet yötä ilman isää.
Vaikka hän oli hyvin kiireinen, hän tuli aina illaksi kotiin. Hän
herätti meidät aamunkoiton rukoushetkeen joka aamu, ja hän
se saattoi meidät kouluun joka päivä. Mitä tekisimme, ellei hän
tulisi kotiin tänä iltana?

Kun menin sisälle, sisareni Tasneem oli nukahtanut sohvalle.
Hänen poskillaan näkyi yhä kyynelten jälkiä. Äiti yritti puuha
ta keittiössä, mutta tuntien jatkaessa mateluaan levottomuus ja
hermostuneisuus alkoi näkyä hänessä yhä selvemmin.

Seuraavana päivänä menimme tiedustelemaan Punaisesta
Rististä, olisiko isän katoamisesta mitään tietoa. Tiskillä meitä
palvellut mies kertoi, että isä oli tosiaan pidätetty, mutta ettei
IDF antaisi Punaiselle Ristille mitään tietoja ainakaan kahdek
saantoista päivään.

Palasimme kotiin odottamaan kahdeksi ja puoleksi viikoksi.
Koko sinä aikana emme saaneet mitään tietoa isästä. Kun mää
räaika oli kulunut umpeen, menin takaisin Punaiseen Ristiin
ottamaan selvää, mitä siellä oli saatu selville. Sain tietää, ettei
ollut mitään uutta kerrottavaa.

"Mutta tehän puhuitte kahdeksastatoista päivästä!" sanoin ja
yritin olla purskahtamatta itkuun. "Kertoisitte nyt, missä isä on."

"Mene kotiin, poika", mies sanoi. "Voit tulla taas ensi vii
kolla."

Palasinkin Punaiseen Ristiin monen monta kertaa seuraavi
en neljänkymmenen päivän aikana,ja aina vastaus oli sama. "Ei
ole mitään uutta kerrottavaa. Tule takaisin ensi viikolla." Tämä
oli hyvin poikkeuksellista'yleensä palestiinalaisten vankien per
heet saivat kuulla parin viikon kuluessa pidättämisestä, missä
heidän läheistään pidettiin vankina.
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Aina kun joku vapautui vankilasta, menimme ilman muuta
kysymään häneltä, oliko hän tavannut isän. Kaikki tiesivät hänen
pidättämisestään, mutta kukaan ei osannut sanoa mitään muuta.
Hänen asianajajansakaan ei tiennyt mitään, koska hän ei päässyt
tapaamaan isää.

Vasta jäljestäpäin saimme tietää, että hänet oli viety israe
lilaiseen kuulustelukeskukseen ja että häntä oli siellä kidutettu
ja kuulusteltu. Israelin sisäinen tiedustelupalvelu Shin Bet tiesi
isäni asemasta Hamasin huipulla ja oletti hänen olevan selvillä
kaikesta siitä, mitä oli meneillään ja mitä suunniteltiin. Ja se oli
päättänyt kaivaa tiedot esiin.

Vasta vuosien päästä isä kertoi minulle, mitä oli tapahtu
nut. Häntä riiputettiin käsiraudoissa vuorokausikaupalla katosta.
Hänelle annettiin sähköshokkeja niin kauan, että hän pyörtyi.
Hänet pantiin samaan selliin "linnuiksi" sanottujen kätyreiden
kanssa siinä toivossa, että hän puhuisi näille. Kun niin ei käynyt,
häntä piestiin lisää. Isä pysyi lujana. Hän ei suostunut puhumaan
eikä missään vaiheessa kertonut israelilaisille mitään sellaista,
mistä olisi voinut olla haittaa Hamasille tai hänen muslimivel
jilleen.
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HENGISSÄ PYSYTTELYÄ
1989

Israelilaiset luulivat, että yhden Hamasin johtomiehen pidättä
minen parantaisi tilannetta. Mutta isäni ollessa vankilassa intifa
da muuttui entistäkin väkivaltaisemmaksi.Vuoden 1989 lopulla
ramallahilaisen Amer Abu Sarhanin mitta tuli täyteen: hän ei
enää kestänyt palestiinalaisten surmaamista.Ja koska kenelläkään
ei ollut ampuma-aseita, hän tarttui keittiöveitseen ja puukotti
hengiltä kolme israelilaista. Näin hän tuli itse asiassa käynnistä
neeksi kansannousun. Tämän tapauksen jälkeen väkivalta lähti
toden teolla kiihtymään.

Sarhanista tuli kaikkien niiden palestiinalaisten sankari,jotka
olivat menettäneet ystäviä tai perheenjäseniä tai maaomaisuus
oli takavarikoitu tai joilla oli jokin muu syy haluta kostoa. Ei
vät he olleet synnynnäisiä terroristeja. He olivat yksinkertaisesti
ihmisiä, joilla ei ollut enää toivoa eikä vaihtoehtoja. He olivat
joutuneet selkä seinää vasten. Heillä ei ollut enää mitään hävit
tävää. He viis veisasivat muun maailman mielipiteistä tai edes
omasta hengestään.

Koulunkäynnistä tuli noihin aikoihin suuri ongelma meille
lapsille. Ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että kun astuin ulos
koulusta, kaduilla ajeli edestakaisin israelilaisia sotilasajoneuvoja,
joiden kovaäänisistä kaikui tieto välittömästi voimaan astuvasta
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ulkonaliikkumiskiellosta. Israelilaiset sotilaat suhtautuivat ulko
naliikkumiskieltoon hyvin vakavasti. Oli kyse aivan muusta kuin
nuorison ulkonaliikkumiskiellosta Yhdysvaltain kaupungeissa.
Siellähän viranomaiset soittavat vanhemmille, jos teini-ikäisiä
tavataan ajelemasta autolla yhdentoista jälkeen illalla. Palestiinas
sa se, joka ulkonaliikkumiskiellon voimassaoloaikana tavattiin
kadulta, ammuttiin syitä kyselemättä. Ei varoitettu eikä pidätetty,
vaan ammuttiin muitta mutkitta.

Olin koulussa, kun ulkonaliikkumiskielto astui voimaan
ensi kerran. Olin neuvoton. Kotiin oli yli kuuden kilometrin
kävelymatka, ja tiesin, etten missään tapauksessa ehtisi kotiin
ennen kiellon voimaanastumista. Kadut olivat jo tyhjentyneet,
ja minua pelotti. En voinut jäädä koulullekaan ja tiesin, että jos
sotilaat näkisivät minut, he ampuisivat minut siitä huolimatta,
että olin vain poika, joka pyrki koulusta kotiin. Monia palestii
nalaisia lapsia ammuttiin.

Lähdin luikkimaan talolta talolle, hiivin takapihojen kaut
ta ja lymyilin tienvarren pensaikoissa. Yritin parhaani mukaan
vältellä haukkuvia koiria ja konetuliasein varustettuja miehiä.
Kun vihdoin astuin kulman takaa kotikadulle, olin tavattoman
kiitollinen huomatessani, että sisarukseni olivat selviytyneet tur
vallisesti kotiin.

Mutta ulkonaliikkumiskiellot olivat vain yksi niistä intifadan
mukanaan tuomista muutoksista, joista oli selviydyttävä. Kou
lulle saattoi ilmaantua naamioitu mies,joka kertoi suunnitteilla
olevasta lakosta ja käski kaikkien mennä kotiin. Lakkojen takana
oli aina jokin palestiinalainen ryhmittymä,ja niiden tarkoituk
sena oli aiheuttaa Israelille taloudellista vahinkoa. Lakot nimit
täin supistivat kauppiaiden maksaman liikevaihtoveron tuottoa.
Elleivät kaupat olleet auki, ei veroakaan kertynyt yhtä paljon.
Mutta israelilaiset eivät olleet tyhmiä. Kauppiaita ruvettiin yk
sinkertaisesti pidättämään veronkierrosta syytettyinä. Kuka siis
lakoista kärsi?

Kaiken lisäksi erilaisten vastarintajärjestöjen välillä oli kai
ken aikaa käynnissä taistelu vallasta ja auktoriteetista. Ne olivat
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kuin jalkapallosta tappelevia poikasia. Oli miten oli, Hamas sai
kaiken aikaa lisää valtaa, ja siitä oli tulossa varteenotettava haas
taja Palestiinan vapautusjärjestölle eli PLO:lle.

*****

PLO oli perustettu vuonna 1964 edustamaan Palestiinan kan
saa. Se koostui kolmesta jäsenjärjestöstä, jotka olivat vasemmis
tolainen ja kansallismielinen Fatah, kommunistinen Palestiinan
vapautuksen kansanrintama eli PFLP sekä niin ikään ideologi
altaan kommunistinen Palestiinan vapautuksen demokraattinen
rintama eli DFLP.

PLO vaati Israelia palauttamaan palestiinalaisille kaikki ne
maat,jotka olivat olleet näiden omistuksessa ennen vuotta 1948,
ja myöntämään Palestiinalle itsemääräämisoikeuden. Tämän ta
voitteen saavuttamiseksi PLO oli käynnistänyt maailmanlaajui
sen tiedotuskampanjan sekä ryhtynyt sissi- ja terroritaisteluun.
Toimintaa johdettiin päämajasta,joka sijaitsi ensin Israelin naa
purimaassa Jordaniassa, myöhemmin Libanonissa ja Tunisiassa.

Toisin kuin Hamas ja Palestiinan islamilainen jihad, PLO
ei ollut missään vaiheessa leimallisesti islamilainen järjestö. Sen
jäsenjärjestöihin kuului kansallismielisiä palestiinalaisia, jotka
kaikki eivät olleet aktiivisia muslimeja. Itse asiassa moni heistä
ei edes uskonut Jumalaan. Jo varsin nuorena aloin pitää PLO:ta
korruptoituneena ja omaa etua tavoittelevana. Sen johtomiehet
lähettivät kerran pari vuodessa jonkun, monesti teini-ikäisen,
toteuttamaan näyttävän terrori-iskun perustellakseen varoj en
keräämistä Israelin vastaiseen taisteluun. Tällaiset nuoret itse
näisyystaistelijat palvelivat oikeastaan lähinnä polttoaineena,
jolla lietsottiin vihan ja raivon liekkiä entistäkin suurempaan
roihuun. Samalla varmistettiin lahjoitusten virran jatkuminen
PLO:n johtomiesten henkilökohtaisille pankkitileille. 2

Ensimmäisen intifadan alkuvuosina Hamas ja PLO kulkivat
aivan eri polkuja ideologisten erimielisyyksien vuoksi. Hama-
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sin toiminnan voimakkaimpana kannustimena oli uskonnolli
nen kiihko jajihad-teologia, kun taas PLO:n käyttövoimana oli
kansallismielisyys ja vallan ideologia.Jos Hamas ilmoitti tulevas
ta lakosta ja uhkasi polttaa lakkoa uhmaavat kaupat, kadun toi
sella puolella PLO:n johtomiehet uhkasivat polttaa ne kaupat,
jotka eivät avaisi oviansa.

Mutta eräs seikka myös yhdisti näitä kahta liikettä: molem
mat vihasivat verisesti sionismia. Lopulta ne sopivat keskenään,
että Hamas jätjestää lakkoja kuukauden yhdeksäntenä päivänä,
ja PLO:n suurin jäsenjärjestö Fatah kuukauden ensimmäisenä
päivänä. Lakkoilmoitus sai aina kaiken seisahtumaan. Koulut,
liike-elämän, liikenteen. Kukaan ei tehnyt työtä, ansainnut rahaa
tai opiskellut.

Koko Länsiranta pysähtyi. Kaduilla kulki naamioituja mie
hiä osoittamassa mieltä, polttamassa autonrenkaita, kitjoittamas
sa iskulauseita seiniin ja sulkemassa liikeyrityksiä. Mutta kuka
tahansahan saattoi vetää naamarin kasvoilleen ja väittää edusta
vansa PLO:ta. Kukaan ei voinut tietää, keitä naamioidut lopulta
olivat. Kaikilla tuntui olevan oma lehmä ojassa ja halu kostaa
jollekulle. Se oli yhtä kaaosta.

Israel käytti sekasortoa hyväkseen. Koska kuka tahansa saattoi
olla intifada-taistelija, Israelin turvallisuusjoukot naamioituivat
nekin ja soluttautuivat mielenosoituksiin. Ne pystyivät mene
mään mihin tahansa Palestiinan kaupunkiin keskellä kirkasta päi
vää itsenäisyystaistelijoiksi naamioituneina ja suorittaa onnistu
neesti mitä hämmästyttävimpiä operaatioita. Ja koska kukaan ei
voinut olla varma yhdenkään naamioituneen miehen henkilöl
lisyydestä, ihmiset tekivät mitä käskettiin. Elleivät olisi tehneet,
vaarana olisi ollut pieksäminen, tuhopoltto tai Israelin kätyriksi
leimautuminen, mistä oli usein seurauksena hirttäminen.

Jonkin ajan kuluttua sekasorto ja hämminki johti typeryk
siinkin. Kerran tai pari, kun tiesimme kokeiden olevan tulossa,
sain kaverien kanssa muutamia vanhempia oppilaita tulemaan
kouluun naamari kasvoilla ja ilmoittamaan, että oli alkanut lak
ko. Meistä se oli hauskaa.
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Toisin sanoen emme tehneet vahinkoa muille kuin itsel
lemme.

Ensimmäisen intifadan aika koetteli perhettämme erityisen
ankarasti. Isä oli edelleen vankilassa,ja loputtomiin toistuneiden
lakkojen vuoksi me lapset emme käyneet koulua lähes vuoteen.
Tuntui siltä, että kaikki, mukaan lukien setäni ja enoni ja uskon
nolliset johtajat, olivat ottaneet asiakseen kurittaa minua. Olin
HassanYousefin poika,ja siksi minulta vaadittiin enemmän kuin
muilta. Ellen käyttäytynyt heidän odotustensa mukaan, sain sel
kääni. Mikään ei riittänyt heille, ei sekään että kävin moskeijassa
viidesti päivässä.

Kerran juoksentelin moskeijassa leikkiessäni erään kaverin
kanssa. Imaami lähti perääni,ja saatuaan minut kiinni hän nos
ti minut päänsä yläpuolelle ja paiskasi minut selälleni lattialle.
Haukoin henkeä ja olin varma, että kuolen. Imaami vain jatkoi
lyömistä ja potkimista. Miksi? Minähän olin vain käyttäytynyt
niin kuin lasten on tapana. Mutta minun odotettiin käyttäyty
vän paremmin, koska oli Hassan Yousefin poika.

Olin ystävystynyt erään pojan kanssa, jonka isä oli uskon
nollinen johtaja ja korkeassa asemassa Hamasissa. Tällä miehellä
oli tapana kehottaa ihmisiä heittelemään kiviä. Hän ei piitannut
siitä, että muiden miesten poikia ammuttiin siirtokuntalaisten
kivittämisen vuoksi, mutta hänen ainoalle pojalleen ei saanut
käydä niin. Kun hän sai selville, että olimme heitelleet kiviä, hän
kutsui meidät puheilleen. Me luulimme, että hän halusi puhua
meille. Sen sijaan hän repäisi irti johdon sähkölämmittimestä ja
hakkasi meitä kaikin voimin, kunnes meistä lopulta vuoti verta.
Hän katkaisi ystävyyssuhteemme pelastaakseen poikansa. Tosin
ystäväni lähti loppujen lopuksi kotoa, koska oli oppinut vihaa
maan isäänsä silmittömästi.

Minua kyllä yritettiin pitää kurissa, mutta muutoin kukaan
ei auttanut perhettämme isän ollessa vankilassa. Kun hänet pi
dätettiin, menetimme ylimääräiset tulot,joita hän oli hankkinut
opettajana kristillisessä koulussa. Koulusta luvattiin, että hän sai
si työpaikkansa takaisin vankilasta vapauduttuaan, mutta ennen
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sitä rahamme eivät riittäneet kaikkiin välttämättömiin tarpeisiin.
Emme voineet käyttää autoamme, koska vain isällä oli ajo

kortti. Äidin oli käveltävä kaukana sijaitsevalle torille. Minä
lähdin usein mukaan auttamaan pakettien kantamisessa. Häpeä
taisi tuntua pahemmalta kuin puute. Kävellessämme torin poik
ki minä ryömin myyntikärryjen alla keräämässä maahan pu
donneita viallisia, pahentumassa olevia hedelmiä ja vihanneksia.
Kukaan muu ei näin vastenmielisiä tuotteita olisi halunnut. Äiti
tinki niiden hintaa alemmaksi ja sanoi myyjille, että ostimme
niitä karjanrehuksi. Samanlainen tinkiminen jatkuu yhä, sillä isä
on ollut vankilassa kolmetoista kertaa - useammin kuin yksi
kään toinen Hamasin johtomies. (Hän on vankilassa tätä kir
joittaessani.)

Kenties emme saaneet mistään apua siksi, että kaikki luulivat
meidän olevan varakkaita. Olihan isäni näkyvä uskonnollinen ja
poliittinen johtaja. Ja ilmeisesti ajateltiin, että omaiset auttavat
meitä. "Ja tottahan Allah pitää heistä huolta." Mutta sedät ja enot
eivät olleet huomaavinaan tilannetta. Eikä Allah tehnyt mitään.
Niinpä äiti joutui huolehtimaan yksinään seitsemästä lapsestaan
(pikkuveljemme Mohammad oli syntynyt vuonna 1987).

Kun tilanne lopulta kävi sietämättömäksi, äiti pyysi lainaa
eräältä isän ystävältä - ei suinkaan päästäkseen shoppailemaan
ja ostelemaan vaatteita ja kosmetiikkaa itselleen, vaan voidak
seen antaa lapsilleen ainakin yhden aterian päivässä. Mutta mies
kieltäytyi auttamasta ja kertoi muslimiystävilleen, että äitini oli
käynyt hänen luonaan kerjäämässä rahaa.

"Hänhän saa palkkaa Jordanian hallitukselta", he sanoivat pa
heksuen äidin käytöstä. "Miksi hän pyytää vielä lisää? Yrittääkö
hän rikastua miehensä kustannuksella tämän ollessa vankilassa?"

Tämän jälkeen äiti ei enää pyytänyt apua keneltäkään.
"Mosab", hän sanoi minulle eräänä päivänä, "mitä jos tekisin

baklavaa ja muita herkkuja? Sinä voisit mennä teollisuusalueelle
myymään niitä työläisille."Vastasin, että teen mielelläni mitä ta
hansa perheen hyväksi. Sen jälkeen vaihdoin joka päivä vaatteita
koulun jälkeen, kasasin äidin tekemät leivonnaiset tarjottimelle
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ja lähdin myymään niitä mahdollisimman paljon. Aluksi mil1lLl
ujostutti, mutta lopulta rohkaistuin menemään kaikkien työläis
ten puheille pyytämään, että he ostaisivat minulta.

Eräänä talvipäivänä lähdin tavalliseen tapaan myymään lei
vonnaisia. Mutta teollisuusalueella ei ollut ketään. Kukaan ei
ollut tullut sinä päivänä töihin kylmyyden vuoksi. Käsiäni paleli
ja oli alkanut sataa. Pitelin muovitarjotinta pääni päällä sateen
suojana, kun huomasin kadun varteen pysäköidyn auton, jossa
oli useita ihmisiä. Kuljettaja huomasi minut, avasi sivuikkunan
ja työnsi päänsä ulos.

"Hei poika, mitä sinulla on?"
"Baklavaa", vastasin ja menin auton luo.
Katsoin autoon ja näin kauhukseni enoni Ibrahimin. Hänen

ystävänsä kauhistuivat havaitessaan, että Ibrahimin sisarenpoika
oli melkein kerjuulla kylmänä ja sateisena päivänä,ja minua hä
vetti se, että olin saattanut enon noloon tilanteeseen. En tiennyt,
mitä sanoa, mutta eivät tienneet miehetkään.

Eno osti kaikki leivonnaiset, käski minun mennä kotiin ja
sanoi tulevansa tapaamaan minua myöhemmin. Tultuaan käy
mään hän raivosi äidille. En kuullut, mitä hän sanoi, mutta hä
nen lähdettyään äiti itki. Seuraavana päivänä vaihdoin vaatteita
koulun jälkeen ja sanoin äidille, että olin valmis menemään ta
kaisin myymään leivonnaisia.

"En halua, että käyt enää myymässä baklavaa", äiti sanoi.
"Mutta se sujuu päivä päivältä paremmin! Minä olen hyvä

siinä. Usko pois."
Kyyneliä kihosi äidin silmiin. Ja myyntimatkat jäivät siihen.
Olin vihainen. En käsittänyt, miksemme saaneet apua naa

pureiltaja omaisilta.Ja päälle päätteeksi heillä oli otsaa arvostella
meitä siitä, että yritimme itse auttaa itseämme. Mahtoikohan
auttamishaluttomuuden todellisena syynä olla pelko siitä, että
israelilaiset pitäisivät heitä terroristien tukijoina,jolloin he jou
tuisivat itse liemeen. Mutta emmehän me olleet terroristeja. Ei
isänikään ollut. Murheellista kyllä, tämäkin asiaintila muuttui
myöhemmin.
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SANKARIN PALUU
1989

Olin yhdentoista, kun isä vapautui lopulta vankilasta. Vältelty
ään meitä puolitoista vuotta ihmiset alkoivat yhtäkkiä suhtautua
meihin kuin kuninkaallisiin. Sankari oli palannut. Enää en ollut
musta lammas, vaan kruununperijä.Veljeni olivat prinssejä, sisa
reni prinsessoita,ja äiti oli kuningatar. Kukaan ei enää rohjennut
arvostella meitä.

Isä sai takaisin työpaikkansa kristillisessä koulussa, ja paikka
moskeijassakin oli tallella. Kotiin palattuaan isä yritti auttaa äitiä
kotitöissä mahdollisimman paljon. Tämä helpotti meidän lasten
työtaakkaa. Emme totisesti olleet rikkaita, mutta rahat riittivät
kunnollisen ruoan ja joskus myös tähtikilpailun voittopalkinnon
hankkimiseen. Meidän rikkautemme oli ihmisten kunnioituk
sessaja arvostuksessa.Ja mikä parasta, isä oli kanssamme. Muuta
emme tarvinneet.

Tilanne palasi nopeasti normaaliksi. Mutta Ilormaalius on
tietenkin suhteellista. Elimme yhä Israelin miehityksen alaisi
na, ja ihmisiä kuoli kaduilla joka päivä. Talomme sijaitsi saman
kadun varrella kuin hautausmaa,joka oli tupaten täynnä verisiä
ruumiita. Isällä oli hirvittäviä muistoja siitä israelilaisesta van
kilasta, jossa hän oli viettänyt puolitoista vuotta terrorismista
epäiltynä. Ja miehitetyillä alueilla vallitsi päivä päivältä yhä sel
vemmin viidakon laki.
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Muslimit eivät kunnioita mitään muuta lakia kuin islamin
lakia, joka määritellään fatll'oissa eli eri asioista annettavissa si
tovissa uskonnollisissa tulkinnoissa. Fatwojen tarkoituksena on
opastaa muslimeja soveltamaan Koraania arkielämään, mutta
koska ei ole tahoa, joka voisi laatia kaikkia sitovan lain, seikit
antavat usein toisistaan poikkeavia fatwoja samasta asiasta. Siksi
ihmisten elämää ohjaavat erilaiset säännöstöt, joiden ehdotto
muuden ja ankaruuden välillä on suuria eroja.

Olin kerran iltapäivällä sisällä leikkimässä muutaman kave
rini kanssa, kun ulkoa alkoi kuulua kiljumista. Karjumisessa ja
tappelemisessa ei ollut mitään uutta meidän maailmassamme,
mutta ulos juostuamme näimme naapurissa asuvan Abu Salee
min huitovan veitsellä. Hän yritti tappaa serkkunsa,joka puoles
taan yritti parhaansa mukaan väistellä välähteleviä veitseniskuja.
Naapurit yrittivät miehissä estää valtavankokoista Abu Saleemia,
joka oli ammatiltaan teurastaja. Olin kerran nähnyt hänen teu
rastavan härän takapihallaan,ja hän oli silloin lopulta yltä päältä
tahmean, höyryävän veren peitossa. En voinut olla muistelemat
ta sitä, miten hän oli kohdellut härkää, seuratessani sivusta, kun
hän jahtasi serkkuaan.

Niinpä, ajattelin itsekseni, me tosiaan aSlll1l1ne viidakossa.
Ei ollut poliisia,jonka olisi voinut kutsua paikalle, ei ketään,

jonka asema olisi velvoittanut hänet puuttumaan tilanteeseen.
Meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin seurata sivusta. Kaikeksi
onneksi Abu Saleemin serkku pääsi pakoon ja sen jälkeen myös
pysytteli poissa.

Kun isä tuli illalla kotiin, kerroimme hänelle, mitä oli tapah
tunut. Isä on vain 170 cm pitkä eikä ollenkaan urheilullinen.
Mutta hän meni naapuriin ja kysyi: "Abu Saleem, mitä täällä
tapahtuu? Kuulin, että täällä tapeltiin päivällä." Ja Abu Saleem
hoki hokemasta päästyäänkin, että hän haluaa tappaa serkkunsa.

"Sinähän tiedät, että asumme miehitetyllä alueella", isä sa
noi, "ja tiedät senkin, ettei tällaisiin typeryyksiin ole aikaa. Sinun
on mentävä pyytämään anteeksi serkultasi,ja hänen on pyydet
tävä anteeksi sinulta. Tällainen saa luvan loppua."
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Kaikkien muiden tavoin myösAbu Saleem kunnioitti is~i~ini.

Hän luotti isän viisauteen, jopa tällaisissa asioissa. Hän lupasi
selvittää välit serkkunsa kanssa, ja sitten hän meni isän kanssa
naapuruston miesten kokoukseen.

"Tilanne on tämä", isä selitti hiljaisella äänellä. "Meillä ei
ole täällä omaa hallintoa, ja tilanne on riistäytymässä käsistä.
Emme voi enää taistella toisiamme vastaan ja vuodattaa omaan
kansaamme kuuluvien verta. Nykyisellään tappelemme kaduilla,
kodeissa ja moskeijoissa. Sellainen saa riittää. Meidän täytyy ko
koontua vähintään kerran viikossa selvittelemään ongelmiamme
niin kuin miehille sopii. Meillä ei ole omaa poliisia, eikä meillä
ole varaa tappaa toisiamme. Meillä on isompia ongelmia selvi
teltävinä. Meidän on oltava yhtä. Meidän on autettava toisiam
me. Meidän on opeteltava elämään niin kuin perheessä eletään."

Miehet myönsivät, että isän ehdotuksessa oli järkeä. He so
pivat kokoontuvansa kerran viikossa torstai-iltaisin keskustele
maan paikkakuntaa koskevista asioista ja ratkomaan keskinäisiä
ristiriitojaan.

Moskeijan imaamina isäni tehtäviin kuului herätellä toi
veikkuutta paikkakunnan asukkaissa ja auttaa heitä ratkomaan
ongelmiaan. Hän edusti heidän silmissään paremman puutteessa
myös maallista valtaa. Hänestä oli tullut aivan samanlainen kuin
isästään. Lisäksi hänen puheidensa takana oli Hamasin arvovalta,
ja hän puhui seikin arvovallalla. Seikin auktoriteetti on suu
rempi kuin imaamin; hän on pikemminkin kenraali kuin pappi.

Isä oli ollut kotona vasta kolme kuukautta,ja siksi olin yrit
tänyt olla hänen seurassaan mahdollisimman paljon. Minut oli
valittu koulussa islamilaisen opiskelijaliikkeen johtoon ja halu
sin oppia kaiken mahdollisen islamista ja Koraanin opiskelusta.
Eräänä torstai-iltana kysyin isältä, saisinko lähteä mukaan lähi
seudun miesten viikkokokoukseen. Selitin, että olin jo melkein
aikuinen mies,ja sanoin toivovani, että minua kohdeltaisiin ai
kuisena.

"Ei", isä vastasi, "sinä pysyt kotona. Tämä kokous on tarkoi
tettu miehille. Kerron myöhemmin, mitä kokouksessa tapahtui."
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Olin pettynyt, mutta ymmärsin isän kannan. Kukaan kave
reistanikaan ei saanut osallistua viikkokokoukseen. Ja saisinhan
sentään kuulla kokouksen kulusta isän palattua kotiin.

Isä lähti, tarkoituksenaan viipyä pari tuntia. Äidin valmis
tellessa herkullista kala-ateriaa takaovelle kolkutettiin. Raotin
ovea hiukkasen ja näin kapteeni Shain, saman miehen, joka oli
pidättänyt isän lähes kaksi vuotta aiemmin.

"Abuk maujood?"
"Hän ei ole kotona."
"Avaa sitten ovi."
En tiennyt, mitä muutakaan olisin voinut tehdä. Kapteeni

Shai oli kohtelias, kuten oli ollut edelliselläkin kerralla tulles
saan pidättämään isää, mutta huomasin, ettei hän uskonut mi
nua. Hän pyysi saada katsella ympärilleen, ja ymmärsin, ettei sitä
voinut häneltä kieltääkään. Hän lähti tutkimaan taloa huone
huoneelta, availlen kaappeja ja vilkaisten ovien taakse. Aloin toi
voa, että voisin jotenkin estää isää palaamasta kotiin. Meillä ei
ollut siihen aikaan kännykkää, joten en pystynyt varoittamaan
häntä. Mutta mitä enemmän asiaa pohdin, sitä selvemmäksi kävi,
ettei siitä olisi ollut apua. Isä olisi tullut kotiin joka tapauksessa.

"Nyt ollaan kaikki aivan hiljaa", kapteeni Shai sanoi ul
kosalla odottaneille sotilaille. Sotilaat piiloutuivat pensaiden ja
rakennusten suojaan odottamaan isää. Istahc1in neuvottomana
pöydän ääreen ja jäin kuuntelemaan. Hetken päästä kuului ko
vaääninen huudahdus: "Seis! Paikoillanne!" Sitten kuului lii
kehdinnän ääntä ja miesten puhetta. Oli selvää, ettei se tiennyt
meille hyvää.Joutuisiko isä taas vankilaan?

Muutaman minuutin kuluttua isä pujahti sisälle päätään pu
distellen ja anteeksipyytävästi hymyillen.

"Minut viedään takaisin", hän sanoi ja suuteli äitiä ja sitten
meitä lapsia. "En tiedä, miten kauan tässä menee. Olkaa kilttejä.
Pitäkää huolta toisistanne."

Sitten hän veti takin ylleen ja lähti. Paistettu kala jäähtyi
hänen lautasellaan.

Meihin ruvettiin taas suhtautumaan kuin pakolaisiin. Eivät-
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kä poikkeusta tehneet edes ne lähistöllä asuvat miehet, joita i<i
oli yrittänyt varjella heiltä itseltään ja toisilta. Jotkut tosin kY
selivät isästä muka huolestuneina, mutta minun mielestäni oli
selvää, etteivät he välittäneet hänestä vähääkään.

Tiesimme, että isä oli jossakin israelilaisessa vankilassa, mutta
missä, sitä kukaan ei kertonut. Kiersimme kolmen kuukauden
ajan etsimässä häntä eri vankiloista, kunnes saimme lopulta tie
tää, että häntä pidettiin erikoisvankilassa,jossa kuulustellaan vain
kaikkein vaarallisimpia vankeja. Minusta se tuntui kummallisel
ta. Hamas ei ollut tehnyt yhtään terrori-iskua. Eihän sillä ollut
aseitakaan.

Kun olimme saaneet tietää, missä isä oli, Israelin viranomai
set antoivat luvan tavata häntä kerran kuussa puolen tunnin
ajan. Vankilaan sai kerralla mennä vain kaksi vierasta, ja siksi
me lapset kävimme siellä äidin kanssa kukin vuorollamme. Kun
näin isän ensi kertaa, hän oli hämmästyksekseni antanut parran
kasvaa, ja hän näytti kovin uupuneelta. Mutta isän tapaaminen
siinäkin kunnossa tuntui tavattoman hyvältä. Hän ei valittanut
kohtaloaan missään vaiheessa. Hän halusi vain tietää, mitä meille
kuului, ja pyysi meitä kertomaan arkielämästämme pienimpiä
yksityiskohtia myöten.

Kerran hän ojensi minulle pussillisen makeisia. Hän selitti,
että vangit saivat yhden makeisen joka toinen päivä ja että hän
oli säästänyt ne kaikki voidakseen antaa ne meille. Me lapset
pidimme makeisten käärepapereita suurena aarteenamme siihen
saakka, kun isä pääsi jälleen vapaaksi.

Lopulta tuo kauan kaivattu päivä koitti. Emme olleet osan
neet odottaa häntä, ja kun hän astui ovesta sisään, me kaikki
tarrauduimme häneen peläten, että näimme unta. Tieto hänen
kotiinpaluustaan levisi nopeasti, ja meillä riitti vieraita seuraa
vien kuuden tunnin ajan. Tervehtijöitä oli niin runsaasti, että
säiliöistä loppui vesi yrittäessämme tarjota kaikille juotavaa. Olin
ylpeä havaitessani, miten kovasti ihmiset näyttivät ihailevan ja
kunnioittavan isää, mutta samalla minua suututti. Missä kaikki
nämä ihmiset olivat olleet silloin, kun isä oli vankilassa?
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Vieraiden lähdettyä isä sanoi minulle: "En minä tee työtä
näille ihmisille, heidän kehujaan saadakseni, tai jotta he huoleh
tisivat perheestäni. Teen työtä Allahille. Ja tiedän, että te kaikki
joudutte maksamaan siitä yhtä kovan hinnan kuin minä. Tekin
olette Allahin palvelijoita, ja teidän on oltava kärsivällisiä."

Ymmärsin, mitä hän tarkoitti, mutta mahtoikohan hän sit
tenkään tietää, miten kUljassa jamassa asiat olivat silloin, kun hän
ei ollut paikalla?

Siinä jutellessamme takaovelle kolkutettiin. Isä pidätettiin
jälleen.
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RADIKAALI
1990-1992

Elokuussa 1990 Saddam Hussein hyökkäsi Kuwaitiin. Isäni oli
samaan aikaan kolmatta kertaa vankilassa.

Palestiinalaiset joutuivat hurjan kiihkon valtaan. Kaikki
juoksivat ulos riemusta kiljuen varmoina siitä, että kohta israe
lilaisten niskaan alkaisi sataa ohjuksia.Veljemme olivat vihdoin
kin tulossa auttamaan meitä! He iskisivät rajusti suoraan Israelin
ytimeen.Vapautuisimme kohta miehitysvallasta.

Israelilaiset odottivat samanlaista myrkkykaasuhyökkäystä
kuin se, joka oli surmannut viisituhatta kurdia vuonna 1988,
ja jakoivat kaasunaamareita, yhden kullekin kansalaiselle. Mutta
palestiinalaiset saivat vain yhden kaasunaamarin taloutta kohti.
Äidilläni oli kaasunaamari, mutta me seitsemän lasta olimme
täysin suojattomia. Yritimme käyttää kekseliäisyyttä ja tehdä
itsellemme kaasunaamarit. Lisäksi ostimme nailonisia lakanoi
ta ja teippasimme niitä ikkunoihin ja oviin. Mutta seuraavana
aamuna havaitsimme herättyämme, että teipit olivat irronneet
kosteuden takia.

Tuijotimme silmä kovana Israelin tv-kanavaa ja hurrasim
me aina kun tulossa olevista ohjuksista varoitettiin. Kiipesimme
talon katolle katsomaan Irakista ammuttujen Scudien leimah
duksia Tel Avivissa. Mutta emme nähneet mitään.
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Päättelin, että kenties Al-Bireh ei ollut paras paikka ohjusten
katselemiseen. Päätin mennä setäni Dawoodin luo AI-Janiyaan,
koska sieltä näkyi Välimerelle saakka. Nuorempi veljeni Sohayb
lähti mukaan. Setäni talon katolta näimmekin ensimmäisen oh
juksen. Itse asiassa näimme pelkän liekin, mutta siitä huolimatta
näky oli vaikuttava!

Kun saimme kuulla, että Israeliin oli pudonnut nelisenkym
mentä Scudia ja että vain kaksi israelilaista oli saanut surman
sa, olimme varmoja, että hallitus valehteli. Kävi kuitenkin ilmi,
että irakilaiset olivat tehneet ohjuksiin omia virityksiään, jotta
ne olisivat lentäneet kauemmaksi,ja että samalla niiden teho ja
tarkkuus oli kärsinyt.

Viivyimme Dawood-sedän luona siksi kunnes Yhdysvaltain
johtaman liittouman joukot olivat työntäneet Saddam Hussei
nin takaisin Bagdadiin. Olin vihainen ja äärettömän pettynyt.

"Miksi sota päättyi? Israelia ei tuhottukaan, ja isä on yhä
israelilaisessa vankilassa. Irakilaisten pitää jatkaa ohjusiskuja!"

Kaikki palestiinalaiset olivat yhtä pettyneitä.Vuosikymmeniä
kestäneen miehityksen jälkeen oli lopulta julistettu todellinen
sota, ja Israeliin oli ammuttu tuhovoimaltaan pelottavia taiste
lukärkiä. Silti mikään ei ollut muuttunut.

*****

Isän vapauduttua vankilasta Persianlahden sodan jälkeen äiti sa
noi hänelle aikovansa myydä myötäjäisinä saamansa kultakorut,
ostaa tontin ja hankkia lainan oman talon rakentamiseksi. Olim
me asuneet siihen saakka vuokralla, ja aina kun isä oli poissa,
omistaja petkutti meitä ja kohteli äitiä töykeästi ja hävyttömästi.

Isä oli liikuttunut siitä, että äiti oli valmis luopumaan niin
arvokkaasta omaisuudesta, mutta samalla hän oli huolissaan sii
tä, ettei kenties selviäisi lainanlyhennyksistä, koska hän saattoi
joutua pidätetyksi uudelleen milloin tahansa. Oli miten oli, van
hempani päättivät ottaa riskin,ja vuonna 1992 rakennettiin talo
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Betuniaan,joka sijaitsee aivan Ramallahin vieressä. Perheemme
asuu talossa yhä. Olin silloin neljäntoista.

Vaikutti siltä, että Betuniassa esiintyi vähemmän väkivaltaa
kuin Al-Birehissä tai Ramallahissa. Kävin moskeijassa uuden
talomme lähistöllä ja liityin ja/saan, ryhmään,jossa meitä innos
tettiin opettelemaan ulkoa Koraania ja opetettiin periaatteita,
joiden toteuttamisen tuloksena väitettiin olevan maailmanlaa
juinen islamilainen valtio.

Muutostamme oli kulunut muutama kuukausi, kun isä pi
dätettiin jälleen. Monesti häntä vastaan ei esitetty edes yksilöity
jä syytteitä. Koska maassa vallitsi miehitystila, hätätilalait sallivat
Israelin viranomaisten pidättää ihmisiä pelkästään sillä perus
teella, että heidän epäiltiin sekaantuneen terroritoimintaan. Isä
oli helppo maalitaulu, koska hän oli uskonnollinen johtaja ja
siksi israelilaisten silmissä ilman muuta myös poliittinen johtaja.

Vaikutti siltä, että sama kuvio toistui toistumistaan. Siinä
vaiheessa emme tosin vielä tienneet mitä tuleman piti, mutta
pidättämiset, vapauttamiset ja uudelleen pidättämiset jatkuivat
vielä vuosikausia, ja perheemme joutui aina vain lujemmille.
Samaan aikaan Hamas muuttui väkiva1taisemmaksi ja aggres
siivisemmaksi nuoremman polven painostaessa liikkeen johtoa
yhä määrätietoisempaan toimintaan.

"Israelilaiset tappavat lapsiamme!" he huusivat. "Me heitte
lemme kiviä,ja he ampuvat meitä konekivääreillä. Maamme on
miehitetty. Yhdistyneet kansakunnat, koko kansainvälinen yh
teisö, kaikki vapaat ihmiset kaikkialla tunnustavat, että meillä on
oikeus taistella. Allahkin, olkoon hänen nimensä ylistetty, vaatii
sitä. Miksi me odotamme?"

Tuohon aikaan tehdyt hyökkäykset eivät olleet koko järjes
tön suunnittelemia, vaan yksittäisten ihmisten toimeenpanemia.
Hamasin johto ei kyennyt kontrolloimaan sellaisia järjestön jä
seniä, jotka toimivat henkilökohtaisista syistä. Isäni tavoitteena
oli islamilainen vapaus,ja hän uskoi, että Israelia vastaan oli tais
teltava vapauden saavuttamiseksi. Mutta näille nuorille hamasi
laisille taistelemisesta tuli kaikki kaikessa - ei keino tavoitteen
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saavuttamiseksi vaan itsetarkoitus.
Länsiranta oli vaarallinen paikka, mutta vielä vaarallisempi

oli Gaza. Gazan sijainnin vuoksi alueen merkittävin voimatekijä
oli Egyptistä käsin toiminut fundamentalistinen Muslimiveljes
kunta. Ja liikakansoitus pahensi tilannetta entisestään. Gaza oli
maapallon tiheimmin asutettuja maakaistaleita - oikeastaan vain
363 neliökilometrin kokoinen pakolaisleiri, johon oli ahdettu
toista miljoonaa ihmistä.

Perheet ripustivat kiinteistöasiakirjoja ja avaimia seinilleen
äänettömiksi todisteiksi ja jokapäiväisiksi muistutuksiksi siitä,
että olivat aikoinaan omistaneet taloja ja kauniita maatiloja 
omaisuutta,jonka israelilaiset olivat ottaneet haltuunsa aiempien
sotien voittosaaliina. Parempaa rekrytointipaikkaa ei olisi voinut
toivoa. Pakolaiset olivat motivoituneita ja valmiit toimintaan.
Heitä eivät vainonneet ainoastaan israelilaiset vaan myös muut
palestiinalaiset - heidän omat maanmiehensä - jotka pitivät
heitä toisen luokan kansalaisina. Itse asiassa heitäkin pidettiin
maahantunkeutujina, koska heidän leirinsä oli pystytetty naa
purien maalle.

Useimmat kärsimättömät nuoret Hamas-aktivistit olivat
lähtöisin pakolaisleireistä. Yksi heistä oli Imad Akel, perheen
kolmesta pojasta nuorin, joka oli opiskelemassa farmaseutiksi.
Hän sai nähtävästi vihdoin tarpeekseen epäoikeudenmukaisuu
desta ja turhautumisesta. Hän hankki jostakin aseen, ampui usei
ta israelilaissotilaita ja anasti näiden aseet. Moni muu noudatti
Imadin esimerkkiä, ja hänen vaikutusvaltansa kasvoi. Imad,joka
toimi itsenäisesti, perusti pienen taistelijasolun ja muutti Län
sirannalle, jossa oli enemmän kohteita ja liikkumatilaa. Tiesin
kaupungilla kuulemieni keskustelujen perusteella, että Hamas
oli hyvin ylpeä hänestä, vaikka hän ei ollut sille millään tavalla
tilivelvollinen. Hamasin johtajat eivät kuitenkaan halunneet se
koittaa Imadin tekemisiä järjestön muuhun toimintaan. Niinpä
Hamas perusti sotilaallisen siiven, niin sanotun Izz al-Din al
Qassam -prikaatit, ja nosti Imadin sen johtoon. Pian Imad oli
etsintäkuulutettujen palestiinalaisten listalla numero yksi.
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Hamasista oli tullut aseistettu järjestö. Kun kivien, sein~i

kirjoitusten ja polttopullojen tilalle astuivat aseet, Israel joutui
ennen kokemattoman ongelman eteen. Ennen oli jouduttu sel
vittelemään Jordaniasta, Syyriasta ja Libanonista käsin toteutet
tuja PLO:n hyökkäyksiä, mutta nyt hyökkäykset olivat lähtöisin
maan rajojen sisäpuolelta.
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PALO YLTYY
1992-1994

Joulukuun 13. päivänä 1992 viisi Izz al-Din al-Qassam -prikaa
tien jäsentä sieppasi israelilaisen rajapoliisin Nissim Toledanon
Tel Avivin lähistöllä. He vaativat Israelia vapauttamaan Ahmed
Ismail Jassinin. Israel kieltäytyi. Kahden päivän kuluttua Toleda
no löytyi kuolleena, ja Israel käynnisti Hamasiin kohdistuneen
tehoiskun pidättäen saman tien yli 1600 palestiinalaista. Sitten
Israel päätti karkottaa salassa maasta 415 Hamasin, Islamilaisen
jihadin ja Muslimiveljeskunnan johtomiestä, heidän joukossaan
tuolloin yhä vankilassa olleen isäni sekä kolme setäänija enoani.

Olin siihen aikaan vasta neljäntoista ikäinen, eikä meistä
kukaan tiennyt, että tällaista oli meneillään. Mutta kun tieto ta
pahtuneesta vuoti julkisuuteen, onnistuimme päättelemään tie
donmurusten perusteella, että isä oli luultavasti siinä opettajista,
uskonnollisista johtajista, insinööreistä ja sosiaalityöntekijöistä
koostuneessa isossa joukossa, joka oli lyöty käsirautoihin, va
rustettu silmäsitein ja lastattu busseihin. Tiedon tultua julkisuu
teen lakimiehet ja ihmisoikeusjärjestöt alkoivat jo muutaman
tunnin kuluttua esittää vetoomuksia heidän puolestaan. Bussit
pysäytettiin, ja Israelin korkein oikeus kokoontui aamuviidel
tä pohtimaan asiaan liittyviä laillisuusnäkökohtia. Isä ja muut
karkotettavat joutuivat olemaan busseissa koko asian käsittelyn
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ajan eli neljätoista tuntia silmät sidottuina ja käsiraudoissa. Ei
ruokaa. Ei vettä. Ei vessakäyntejä. Lopulta tuomioistuin päätyi
tukemaan hallituksen kantaa, ja bussit lähtivät jatkamaan mat
kaa pohjoiseen. Myöhemmin saimme tietää, että miehet kul
jetettiin lumiselle ei-kenenkään-maalle eteläiseen Libanoniin.
Oltiin keskellä kylmintä talviaikaa, mutta siitä huolimatta heidät
jätettiin sinne vailla minkäänlaista suojaa tai elintarvikkeita. Is
rael ja Libanon kielsivät avustusjärjestöjä toimittamasta miehille
ruokaa tai lääkkeitä. Libanon kieltäytyi kuljettamasta sairaita ja
loukkaantuneita sairaalahoitoon.

Joulukuun 18. päivänä YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi
päätöslauselman 799,jossa vaadittiin karkotettujen "turvallista ja
välitöntä palauttamista". Israel kieltäytyi. Olimme aina päässeet
katsomaan isää vankilaan, mutta koska Libanonin raja oli suljettu,
meillä ei ollut mitään keinoa päästä tapaamaan häntä. Parin vii
kon kuluttua näimme hänet vihdoin televisiossa ensi kertaa kar
kottamisen jälkeen. Ilmeisesti vankileirin hamasilaiset olivat va
linneet hänet leirin pääsihteeriksi. Hänen yläpuolellaan oli vain
yksi mies, Hamasin johtoon kuulunut Abdel Aziz al-Rantissi.

Sen jälkeen katselimme uutislähetyksiä joka päivä siinä toi
vossa, että olisimme jälleen vilahdukselta nähneet isän kasvot.
Silloin tällöin näimmekin hänet antamassa karkotetuille ohjeita
megafonin välityksellä. Kevään tullen hän onnistui lähettämään
meille postia sekä toimittajien ja avustusjärjestöjen työnteki
jöiden ottamia valokuvia. Lopulta karkotetut saivat käyttöönsä
kännyköitä,ja mekin saimme jutella hänen kanssaan muutaman
minuutin ajan joka viikko.

Tiedotusvälineet haastattelivat karkotettujen perheenjäse
niä muokatakseen kansainvälistä mielipidettä myönteisemmäksi
karkotettuja kohtaan. Sisareni Tasneem sai koko maailman lii
kuttumaan huudahtaessaan "Baba! Baba! [Isi! Isi!]" kameroiden
edessä. Jotenkin vain kävi niin, että meidän perheestämme tuli
kaikkien muiden epävirallinen edustaja. Meidät kutsuttiin mu
kaan kaikkiin mielenilmauksiin, mukaan lukien siihen jatkuvaan
mielenosoitukseen, joka oli meneillään Israelin pääministerin
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toimiston edessä. Isä sanoi olevansa hyvin ylpeä meistä, ja roh
kaisevalta tuntui myös se, että saimme tukea kaikkialta maail
masta, jopa israelilaisilta rauhanaktivisteilta. Oli kulunut puoli
vuotta, kun kerrottiin, että 101 karkotettua pääsisi palaamaan
kotiin. Toivoimme kiihkeästi kaikkien muiden perheiden tavoin,
että isä olisi heidän joukossaan.

Mutta ei hän ollut.
Menimme seuraavana päivänä tapaamaan Libanonista pa

lanneita sankareita siinä toivossa, että he voisivat kertoa jotakin
isästä. Mutta heillä ei ollut muuta kerrottavaa kuin että isä voi
hyvin ja että hän tulisi pian kotiin. Kului vielä puoli vuotta,
ennen kuin Israel suostui YK:n vaatimukseen. Me olimme rie
muissamme jo etukäteen.

Määräpäivänä odotimme malttamattomina Ramallahissa sen
vankilan ulkopuolella,josta loput karkotetut oli määrä vapauttaa.
Kymmenen miestä tuli ulos. Kaksikymmentä. Isä ei ollut heidän
joukossaan. Miehistä viimeinen kulki ohitsemme, ja sotilaat sa
noivat kaikkien tulleen. Isästä ei näkynyt jälkeäkään, eikä meille
kerrottu sanallakaan hänen olinpaikastaan. Muut perheet veivät
rakkaansa riemumielin kotiin,ja me jäimme seisomaan vankilan
ulkopuolelle puolenyön aikaan. Meillä ei ollut aavistustakaan,
missä isä oli. Palasimme kotiin masentuneina, pettyneinä ja huo
lestuneina. Miksei isää ollut vapautettu yhdessä muiden vankien
kanssa? Missä hän oli?

Seuraavana päivänä isän asianajaja soitti ja kertoi, että isä
oli palautettu vankilaan yhdessä useiden muiden karkotettujen
kanssa. Hänen mukaansa oli ilmeistä, että toisin kuin oli suun
niteltu, karkotus oli vaikuttanut kielteisesti Israelin maineeseen.
Isä ja muut palestiinalaisten johtomiehet olivat olleet karkotus
ajan mittaan jatkuvasti uutisissa ja olivat saaneet koko maailman
myötätunnon puolelleen, koska heidän saamaansa rangaistusta
pidettiin kohtuuttomana ja koska sen katsottiin loukkaavan hei
dän ihmisoikeuksiaan. Kaikkialla arabimaissa karkotettuja pidet
tiin islamin sankareina,ja se puolestaan oli kasvattanut huomat
tavasti heidän merkitystään ja vaikutusvaltaansa.
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Karkotuksella oli Israelin kannalta toinenkin kohtalokas
seuraus, johon ei ollut osattu varautua. Vangit olivat karkotus
aikanaan solmineet aivan uudenlaisen suhteen Hamasin ja Li
banonin vaikutusvaltaisimman poliittisen ja puolisotilaallisen
islamilaisjärjestön, Hizbollahin, välille. Syntyneen yhteyden
seurannaisvaikutukset olivat käänteentekeviä historiallisesti ja
geopoliittisesti. Isäni ja muut Hamasin johtomiehet livahtivat
monesti leiristä tiedotusvälineiden huomaamatta tapaamaan
Hizbollahin ja Muslimiveljeskunnan johtajia. Palestiinalaisalu
eillahan tällainen olisi ollut mahdotonta.

Sillä välin kun isä oli ollut Libanonissa monen muun kans
sa, kaikkein radikaaleimmat hamasilaiset olivat olleet vapaalla
jalalla. Heidän raivonsa oli kasvanut entisestään. Ja kun nämä
radikalisoituneet uudet miehet astuivat väliaikaisesti Hamasin
johtoon, kuilu Hamasin ja PLO:n välillä leveni.

Samoihin aikoihin Israel ja Jasser Arafat olivat ryhtyneet sa
laisiin neuvotteluihin,joiden tuloksena syntyi ns. Oslon sopimus
vuonna 1993. Syyskuun 9. päivänä Arafat kirjoitti Israelin pää
ministeri Jitzhak Rabinille kiIjeen,jossa hän tunnusti virallisesti
"Israelin valtion oikeuden elää rauhassa ja turvassa", sekä tuomit
si "terrorismin ja muunlaisten väkivallantekojen käyttämisen".

Rabin tunnusti tämän jälkeen muodollisesti PLO:n "Pales
tiinan kansan edustajaksi" ,ja presidentti Bill Clinton perui kiel
lon,jonka mukaanYhdysvallat ei saanut olla missään tekemisissä
PLO:n kanssa. Syyskuun 13. päivänä maailma ei ollut uskoa
silmiään nähdessään valokuvan, jossa Arafat ja Rabin kättelivät
toisiaanValkoisessa talossa. Samoihin aikoihin tehdyn mielipide
kyselyn mukaan valtaosa Länsirannan ja Gazan palestiinalaisista
kannatti Oslon sopimuksen ehtoja. Sopimus tunnetaan myös
nimellä "Periaatejulistus" (Declaratian af Principles eli DOP).
Tämän asiakirjan hyväksymisen seurauksena syntyi ns. Palestii
nalaishallinto (PA). Sopimus edellytti Israelin joukkojen vetä
mistä Gazasta ja Jerikosta sekä autonomisen aseman myöntämis
tä niille,ja se avasi oven Arafatin ja PLO:n paluulle Tunisiasta.

Isäni vastusti Oslon sopimusta. Hän ei luottanut Israeliin
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eikä PLO:hon eikä niin ollen myöskään rauhanprosessiin. H~ln

selitti, että muut Hamasin johtomiehet vastustivat sopimusta
kukin omin perustein, muun muassa siksi, että he pelkäsiv~lt

rauhansopimuksen toteutuvan käytännössä! Rauhanomainen
rinnakkaiselohan olisi merkinnyt Hamasin loppua. Heidän nä
kökulmastaan Hamas ei olisi voinut menestyä rauhanomaisen
ilmapiirin vallitessa. Muillakin vastarintaliikkeillä oli omat syyn
sä toivoa konfliktin jatkuvan. On hankalaa saada aikaan rauhaa
alueella, jolla niin monet pyrkivät erilaisiin tavoitteisiin ja pitä
vät silmällä omaa etuaan.

Niinpä hyökkäykset jatkuivat:

Syyskuun 24. päivänä Hamas-taistelija puukotti
israelilaisen miehen kuoliaaksi hedelmätarhassa Basran
lähistöllä.
Kaksi viikkoa tämän jälkeen Palestiinan vapautuksen
kansanrintama ja Palestiinan islamilainen jihad
ilmoittivat olevansa vastuussa kahden israelilaisen
surmaamisesta Juudean autiomaassa.
Siitä kahden viikon kuluttua Hamas ampui kaksi
israelilaissotilasta juutalaissiirtokunnan ulkopuolella
Gazassa.

Mutta uutisotsikoihin kaikkialla maailmassa nousi toden teolla
vasta Hebronin verilöyly, joka tapahtui petjantaina helmikuun
25. päivänä vuonna 1994.

Juutalaisten purim-juhla ja muslimien pyhä kuukausi, ra
madan, olivat meneillään, kun Yhdysvalloissa syntynyt fyysik
ko Baruch Goldstein meni Al-Haram AI-Ibrahimi -moskeijaan
Hebronissa,jonne Aadamja Eeva,Abrahamja Saara, Iisakja Re
bekka sekä Jaakob ja Lea on paikallisen perimätiedon mukaan
haudattu. Goldstein avasi yllättäen tulen ja tappoi 29 rukoile
maan tullutta palestiinalaista. Haavoittuneita oli hyvän joukon
toista sataa. Goldstein itse sai surmansa raivostuneen ja järkytty
neen väkijoukon käsissä.
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Me seurasimme te1evisiokameran objektiivin välityksellä,
kun yksi verinen ruumis toisensa jälkeen kannettiin ulos pyhä
nä pitämästämme paikasta. Olin järkytyksestä tolaltani. Tuntui
kuin kaikki olisi tapahtunut hidastettuna. Rinnassani jyskytti
ennenkokematon raivo, joka ensin säikäytti ja sitten tyynnyt
ti. Seuraavassa hetkessä murhe jähmetti minut. Sitten leimahti
jälleen raivontunne, joka väistyi yhtä äkisti lamaantuneisuuden
tieltä. Enkä minä ollut ainoa. Tuntui siltä, että kaikkien miehi
tetyillä alueilla asuvien tunteet aaltoilivat ääripäästä toiseen yhtä
epätodellisen tuntuisesti, ja seurauksena oli tavaton uupumus.

Palestiinalaiset olivat varmoja, että Israelin hallitus oli lä
hettänyt Goldsteinin tai oli ainakin tukenut hänen aikeitaan,
koskapa hänellä oli ollut yllään israelilaisen sotilaan univormu
ja koska IDF:n joukkoja liikkui palestiinalaisalueilla tavan
omaista vähemmän. Meidän mielestämme herkästi ammuske
lemaan ryhtyvät sotilaat ja hullut siirtokuntalaiset olivat yhtä
ja samaa joukkoa. Tapauksen jälkeen Hamasin mielenilmauk
set kertoivat kammottavasta päättäväisyydestä. Heille ei ollut
muuta mahdollisuutta kuin kostaa tämä petos, tämä hirvittävä
väkivallanteko.

Huhtikuun 6. päivänä autopommi tuhosi bussin Afulassa.
Surmansa sai seitsemän israelilaista, ja loukkaantuneita oli 44.
Hamasin mukaan kyseessä oli kosto Hebronin tapahtumista. Sa
mana päivänä Hamas teki Asdodin lähistöllä iskun bussipysäkille.
Kaksi israelilaista ammuttiin. Haavoittuneita oli neljä.

Viikon kuluttua tästä ylitettiin historiallinen ja kauhistuttava
kynnys, kun Israel joutui kokemaan ensimmäisen virallisen it
semurhapommi-iskun. Oli keskiviikkoaamu huhtikuun 13. päi
vänä vuonna 1994, sama päivä, jona isäni lopulta vapautui van
kilasta oltuaan karkotettuna Libanoniin. 21-vuotias Amar Salah
Diab Amarna meni keskisessä Israelissa, Haifan ja Tel Avivin
välissä sijaitsevan Haderan linja-autoasemalle mukanaan kassi,
jossa oli metalliromua ja lähes kaksi kiloa kotitekoista, herkästi
räjähtävää asetoniperoksidia. Kello 9.30 hän nousi bussiin, joka
oli menossa Tel Aviviin. Kymmenen minuuttia tämän jälkeen,
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kun bussi oli juuri lähdössä linja-autoasemalta, hän laski kassin
bussin lattialle ja räjäytti sen.

Metalliromu repi kuusi matkustajaa hengiltä ja haavoitti
kolmeakymmentä muuta. Toinen putkipommi räjähti samalla
paikalla pelastushenkilökunnan saapuessa. Hamasin tiedotusleh
tisessä ilmoitettiin myöhemmin, että kyseessä oli toinen viidestä
iskusta,joita tehtäisiin kostoksi Hebronin tapahtumista.

Olin ylpeä Hamasista ja pidin näitä iskuja valtaisana voit
tona Israelin miehitysvallasta. Olin viidentoista, ja kaikki näyt
ti minusta hyvin mustavalkoiselta. Vastakkain olivat hyvikset ja
pahikset.Ja pahikset olivat ansainneet kaiken tapahtuneen. Olin
nähnyt, mitä parikiloinen pommi sen sisälle pakattuine nauloi
neen ja kuulalaakereineen sai aikaan iskeytyessään ihmiseen, ja
toivoin israelilaisten ymmärtävän saamansa viestin.

Ymmärsiväthän he.
Jokaisen itsemurhaiskun tapahtumapaikalle saapui onnet

tomuuksien uhrien tunnistamiseen erikoistuneita ortodoksi
juutalaisia vapaaehtoisia, jotka tunnettiin nimellä Zaka. Näi
den keltaisiin, heijastaviin liiveihin sonnustautuneiden miesten
tehtävänä oli kerätä verta ja ruumiinosia - myös muiden kuin
juutalaisten, mukaan lukien pommi-iskun tekijän - jotka vietiin
Jaffassa sijaitsevaan oikeuslääketieteelliseen tutkimuskeskukseen.
Keskuksen patologien tehtävänä oli yhdistellä ruumiinosia vai
najien tunnistamiseksi. Usein yhteenkuuluvia palasia ei ollut
mahdollista löytää muutoin kuin DNA-testien avulla.

Omaiset, jotka eivät olleet löytäneet rakkaitaan paikallisissa
sairaaloissa hoidettavien loukkaantuneiden joukosta, ohjattiin
jaffaan,jonne he usein päätyivät murheen lamaannuttamina.

Patologit ehdottivat usein, ettei omaisten ollut viisasta men
nä katsomaan vainajan jäänteitä. Heidän mukaansa oli parempi
muistella läheisiä sellaisina kuin he olivat eläessään olleet. Mutta
useimmiten omaiset halusivat koskettaa ruumista vielä kerran,
siinäkin tapauksessa, ettei siitä ollut jäljellä muuta kuin jalkaterä.

Juutalaisen lain mukaan koko ruumis tulee haudata kuolin
päivänä, ja siksi isommat ruumiinosat haudattiin monesti ensiksi.
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Pienemmät osat haudattiin myöhemmin, DNA-tunnistuksen var
mistuttua. Näin surevien omaisten haavat revittiin uudelleen auki.

Haderassa tapahtui ensimmäinen virallinen pommi-isku,
mutta itse asiassa kyseessä oli jo kolmas yritys osana yritys-ja
erehdysvaihetta, jonka aikana Hamasin pommintekijä Yahya
Ayyash hioi ammattitaitoaan. Ayyash oli opiskelemassa insinöö
riksi Bir Zeit -yliopistossa. Hän ei ollut äärimuslimi, ei myös
kään fanaattinen kansallisuusaatteen kannattaja. Hän oli katke
roitunut siitä yksinkertaisesta syystä, että Israelin hallitus ei ollut
suostunut hänen pyyntöönsä päästä jatkamaan opintoja ulko
mailla. Niinpä hän ryhtyi valmistamaan pommeja. Hänestä tuli
palestiinalaisten sankari ja Israelin etsityimpiä miehiä.

Ayyash,joka oli vastuussa kahdesta epäonnistuneesta yrityk
sestä sekä huhtikuun 6. ja 13. päivän pommi-iskusta, syyllistyi
sittemmin ainakin 39 ihmisen surmaamiseen viidessä pommi
iskussa. Lisäksi hän opetti muita valmistamaan pommeja, näiden
joukossa ystäväänsä Hassan Salamehia.

*****

Persianlahden sodan aikana Jasser Arafat oli tukenut Saddam
Husseinin hyökkäystä Kuwaitiin, minkä johdosta sekä Yhdys
vallat että sen johtamaa koalitiota tukevat arabivaltiot käänsivät
selkänsä hänelle ja alkoivat suunnata PLO:lle antamaansa talou
dellista tukea Hamasille.

Arafat nousi kuitenkin jälleen suosion huipulle Oslon so
pimuksen ansiosta. Ja seuraavana vuonna hänelle myönnettiin
Nobelin rauhanpalkinto yhdessä Israelin pääministerin Jitzhak
Rabinin ja Israelin ulkoministerin Shimon Peresin kanssa.

Oslon sopimus edellytti, että Arafat luo Länsirannalle ja Ga
zan kaistalle Palestiinalaishallinnon (PA). Heinäkuun 1. päivänä
vuonna 1994 hän saapuikin Egyptin vastaisen Rafahin raja-ase
man kautta Gazaan ja asettui sinne.

Maanpakolaisuudesta paluuta juhlivalle väkijoukolle hän sa-
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noi: "Kansallinen yhtenäisyys on meidän kilpemme, kansamme
kilpi. Yhtenäisyys. Yhtenäisyys. Yhtenäisyys."·1 Mutta palestiina
laisalueet olivat kaikkea muuta kuin yhtenäisiä.

Hamas kannattajineen piti pahana sitä, että Arafat oli käy
nyt salaisia neuvotteluja Israelin kanssa. Hän oli luvannut, ettei
vät palestiinalaiset enää pyrkisi saamaan itsemääräämisoikeutta.
Miehiämmehän oli yhä Israelin vankiloissa. Palestiinalaisvalti
osta ei ollut tietoakaan. Ainoita itsehallintoalueita olivat Län
sirannalla sijaitseva Jeriko - mitätön pikkukaupunki - ja Gaza,
liikakansoitettu iso pakolaisleiri rannikolla.

Ja nyt sitten Arafat istui saman pöydän ääressä israelilaisten
kanssa ja kätteli heitä. "Entä palestiinalaisten veri, jota on vuo
datettu?" ihmiset kyselivät toisiltaan. "Niinkö halpana hän sitä
pitää?"

Toisaalta jotkut palestiinalaiset myönsivät, että olihan PA
sentään hankkinut heille Gazan ja Jerikon. Mitä muka Hamas
oli hankkinut heille? Oliko se vapauttanut yhtä ainoata pientä
palestiinalaiskylääkään?

Kenties he olivat oikeassa siinä suhteessa. Mutta Hamas ei
luottanut Arafatiin - lähinnä siksi, että tämä oli valmis tyyty

mään Israelin rajojen sisäpuolelle perustettavaan palestiinalais
valtioon sen sijaan, että olisi pyrkinyt saamaan takaisin niitä alu
eita, jotka olivat olleet palestiinalaisten hallussa ennen Israelin
valtion perustamista.

"Mitä te sitten haluaisitte meidän tekevän?" Tämän Arafat
kannattajineen nosti esiin aina lujille joutuessaan. "Mehän tais
telimme vuosikymmeniä Israelia vastaan,ja meille selvisi, että sitä
taistelua on mahdoton voittaa. Meidät ajettiin pois Jordaniasta ja
Libanonista,ja me päädyimme yli puolentoista tuhannen kilomet
rin päähän Tunisiaan. Kansainvälinen yhteisö vastusti meitä. Meillä
ei ollut lainkaan valtaa. Neuvostoliiton romahtamisen jälkeenYh
dysvallat on ollut ainoa supervalta.Ja se on tukenut Israelia. Meille
annettiin mahdollisuus saada takaisin kaikki se, mitä meillä oli
ennen vuoden 1967 kuuden päivän sotaa,ja sen lisäksi mahdolli
suus itsehallintoon. Tämän mahdollisuuden me otimme vastaan."
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Oltuaan Gazassa muutaman kuukauden Arafat tuli ensi ker
taa käymään Ramallahissa. Isäni seisoi yhdessä kymmenien mui
den uskonnollisten, poliittisten ja talouselämän johtomiesten
kanssa rivissä ottamassa häntä vastaan. Saavuttuaan isäni kohdalle
PLO:n johtaja suuteli hänen kättään osoittaen näin tunnusta
vansa hänet sekä uskonnolliseksi että poliittiseksi johtajaksi.

Seuraavan vuoden mittaan isäni tapasi moneen otteeseen
Arafatin yhdessä muiden Hamasin johtajien kanssa Gazan kau
pungissa. Tavoitteena oli PA:n ja Hamasin välien kOljaaminen
ja yhdistäminen. Mutta neuvottelut epäonnistuivat, koska Ha
mas kieltäytyi loppujen lopuksi osallistumasta rauhanprosessiin.
Neuvottelutahojen ideologiat ja tavoitteet olivat yhä hyvin kau
kana toisistaan, eikä sopua ollut mahdollista saavuttaa.

*****

Muutoksen kourissa olleesta Hamasista oli tullut leimallisesti
terrorijäJjestö. Moni sen jäsenistä oli kivunnut islamin tikapui
ta huipulle saakka. Eivätkä isäni kaltaiset maltilliset poliittiset
johtajat halunneet sanoa aseellista toimintaa ajaville johtajille,
että heidän linjansa oli väärä. He eivät voineet. Millä perusteella
he olisivat voineet tuomita sen vääräksi? Aseellisen toiminnan
kannattajillahan oli tukenaan Koraani kaikkinensa.

Isäni ei ollut ikinä tappanut ketään, mutta siitä huolimatta
hän antoi hyökkäysten tapahtua. Ja kun israelilaiset eivät on
nistuneet löytämään ja pidättämään nuoria väkivallantekijöitä,
he jatkoivat isäni kaltaisten "pehmeiden" kohteiden jahtaamis
ta. Arvelen heidän ajatelleen, että koska isäni oli hyökkäysten
takana olevan Hamasin johtomiehiä, hänen vangitsemisensa
saisi hyökkäykset loppumaan. Mutta israelilaiset eivät missään
vaiheessa vaivautuneet ottamaan selville, keistä Hamas koostui
ja millainen se oli luonteeltaan. Vasta monen tuskallisen vuo
den jälkeen he alkoivat käsittää, ettei Hamas ollut jäJjestö siinä
mielessä kuin yleensä ~atellaan, siis organisaatio, jolla on tietyt
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säännöt ja tietty hierarkia. Se oli aave. Idea. Eikä ideaa voi tu
hota; tuhoamisyritykset vain kiihottavat sitä. Hamas oli kuin
laakamato. Jos siltä katkaisee pään, se kasvattaa uuden.

Hankaluutena oli se, että Hamasin keskeinen organisaatio
ajatus ja tavoite olivat pelkkiä illuusioita. Syyria, Libanon, Irak,
Jordania ja Egypti olivat kerran toisensa jälkeen epäonnistuneet
yrityksissään ajaa israelilaiset mereen ja muuttaa sen maa-alueet
Palestiinan valtioksi. Saddam Husseinkin Scud-ohjuksineen oli
epäonnistunut. Jotta miljoonat palestiinalaiset pakolaiset olisivat
voineet saada takaisin yli puoli vuosisataa aikaisemmin menet
tämänsä kodit, maatilat ja omaisuuden, israelilaisten olisi ollut
käytännöllisesti katsoen pakko vaihtaa paikkaa heidän kanssaan.
Ja koska oli selvää, ettei niin tulisi koskaan käymään, Hamas
oli kuin Kreikan mytologian Sisyfos, joka joutui vierittämään
ikuisesti kivenlohkaretta jyrkän rinteen päälle vain nähdäkseen
sen vierivän loputtomiin takaisin. Tavoitteeseensa hän ei mil
loinkaan päässyt.

Kaikesta huolimatta nekin, jotka pitivät Hamasin tavoittei
den saavuttamista mahdottomana, riippuivat kiinni siinä uskossa,
että vielä kerran Allah kukistaisi Israelin, vaikka hänen sitten
olisi pakko turvautua yliluonnollisiin keinoihin.

Israelin näkökulmasta kansallismielinen PLO oli ollut pelk
kä poliittinen ongelma, johon piti löytää poliittinen ratkaisu.
Toisaalta Hamas islamisoi palestiinalaiskysymyksen ja teki siitä
näin uskonnollisen ongelman. Eikä tälle ongelmalle ollut muuta
ratkaisua kuin uskonnollinen, mikä merkitsi sitä, ettei se ollut
ratkaistavissa, koska me uskoimme, että maa kuului Allahille.
Piste. Keskustelu oli päättynyt. Näin ollen Hamasin kannalta
Israelin politiikka ei ollutkaan perimmäinen ongelma, vaan on
gelmana oli Israel-nimisen kansallisvaltion olemassaolo.

Entä sitten isäni? Oliko hänestäkin tullut terroristi? Luin
eräänä iltapäivänä sanomalehdestä otsikon,jossa kerrottiin vast
ikään tapahtuneesta itsemurhaiskusta (tai "marttyyrioperaatios
ta" , kuten jotkut hamasilaiset niitä nimittivät). Iskussa oli saanut
surmansa suuri joukko siviilejä, myös naisia ja lapsia. En pysty-
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nyt mitenkään sovittamaan mielessäni yhteen isäni lempeyttä,
luonnetta ja johtamistapaa sekä organisaatiota,joka teki sellaista.
Näytin artikkelia isälle ja kysyin, mitä mieltä hän oli sellaisista
teoista.

"Lähdin kerran ulos", isä vastasi, "ja näin siellä hyönteisen.
Olin hetken kahden vaiheilla, pitikö minun tappaa se vai ei.
Enkä pystynyt tappamaan sitä."Vastaamalla epäsuorasti isä halusi
tehdä selväksi, ettei hän voisi koskaan osallistua yhtä mielival
taiseen tappamiseen. Mutta eiväthän israelilaiset siviilit olleet
hyönteisiä.

Isäni ei siis valmistanut pommeja, sitonut niitä kiinni pom
mi-iskun tekijöihin tai valinnut kohteita. Mutta kerran vuosien
päästä isän vastaus palasi mieleeni, kun tulin lukeneeksi kristit
tyjen Raamatusta kertomuksen, jossa kivitetään nuori viaton
Stefanos. Siinä sanotaan: "Saul oli samaa mieltä kuin muut ja
hyväksyi sen, että Stefanos surmattiin" (Ap.t. 8:1).

Rakastin isääni sydämeni pohjasta ja ihailin kovasti lähes
kaikkea hänessä ja siinä, mitä hän edusti. Mutta mies, joka ei
kyennyt vahingoittamaan hyönteistä, oli nähtävästi löytänyt it
seään tyydyttävät järkisyyt terrorin hyväksymiselle. Hänen puo
lestaan sopi, että joku muu räjäytti ihmisiä riekaleiksi, kunhan
hänen itsensä ei tarvinnut tahria käsiään vereen.

Sen jälkeen kun tämän tajusin, käsitykseni isästä ei enää voi
nut olla yhtä yksioikoinen kuin aikaisemmin.
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ASEET TULEVAT
Talvi 1995 - Kevät 1996

Oslon jälkeen kansainvälinen yhteisö odotti, että Palestiinalais
hallinto pitää Hamasin kurissa. Oli lauantai, marraskuun 4. päivä
vuonna 1995. Olin katselemassa televisiota, kun kesken kaiken
tuli uutislähetys.Jitzhak Rabinia oli ammuttu Tel Avivin Kunin
kaidentorilla pidetyssä rauhanmielenosoituksessa. Parin tunnin
kuluttua ilmoitettiin, että hän oli kuollut.

"Vau!" minulta pääsi. "Jokin palestiinalaisryhmittymä on
vielä niin voimissaan, että pystyy murhaamaan Israelin päämi
nisterin! Se olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten." I10itsin kovasti
hänen kuolemastaan ja siitä, että tapaus vahingoittaisi PLO:ta,
joka oli vastaan panematta antanut periksi Israelille.

Sitten puhelin soi. Tunnistin välittömästi soittajan äänen.
Puhelimessa oli Jasser Arafat, joka pyysi saada puhua isälleni.

Kuuntelin puhelua sivusta. Isä ei sanonut juuri mitään. Hän
oli ystävällinen ja kohtelias, ja enimmäkseen hän vain myötäili
sitä, mitä Arafat sanoi toisessa päässä.

"Ymmärrän", hän sanoi. "Kuulemiin."
Sitten hän kääntyi minun puoleeni. "Arafat pyysi, että yrit

täisimme estää Hamasia juhlimasta pääministerin kuolemaa",
hän sanoi. "Murha oli tavattoman suuri menetys Arafatille, kos
ka Rabin osoitti suurta poliittista rohkeutta ryhtyessään rauhan
neuvotteluihin PLO:n kanssa."
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Myöhemmin selvisi, ettei Rabinin murhaaja ollutkaan pa
lestiinalainen. Muuan israelilainen oikeustieteen opiskelija oli
ampunut häntä selkään. Monet hamasilaiset olivat pettyneitä
tämän kuultuaan, mutta minusta tuntui huvittavalta, että juuta
laisfanaatikoilla oli ollut sama tavoite kuin Hamasilla.

Rabinin murha herätti suurta huolta kaikkialla maailmassa,
ja Arafatia vaadittiin entistä kiivaampaan äänensävyyn ottamaan
palestiinalaisalueet valvontaansa. Tämä sai hänet käynnistämään
laajan tehoiskun Hamasia vastaan. PAn poliisit tulivat meille,
pyysivät isää pakkaamaan tavaransa ja veivät hänet Arafatin sul
jetulle päämaja-alueelle. Tosin häntä kohdeltiin kaiken aikaa ää
rettömän huomaavaisesti ja ystävällisesti.

Oli miten oli, ensi kertaa kävi niin, että palestiinalaiset van
gitsivat toisia palestiinalaisia. Se tuntui hyvin pahalta, mutta isää
sentään kohdeltiin kunnioittavasti. Toisin kuin moni muu, hän
sai mukavan huoneen, ja Arafat kävi aika ajoin keskustelemassa
hänen kanssaan erilaisista asioista.

Jonkin ajan kuluttua Hamasin korkein johto sekä tuhansia
järjestönjäseniä teljettiin palestiinalaisvankiloihin. Monilta heis
tä puristettiin tietoja kiduttamalla. Kuolemantapauksiakin oli.
Mutta oli niitäkin, jotka välttivät pidätyksen. He piileskelivät
viranomaisia ja jatkoivat Israeliin kohdistuvia hyökkäyksiä.

Omat vihantunteeni suuntautuivat moneen kohteeseen.Vi
hasin Palestiinalaishallintoa ja Jasser Arafatia, vihasin Israelia ja
vihasin maallistuneita palestiinalaisia. Miksi isäni, joka rakasti
Allahia ja kansaansa, piti kokea niin kovia? Samaan aikaanjuma
laton Arafat ja yhtä jumalaton PLO lahjoittivat suuren voiton is
raelilaisille - jotka Koraanissa rinnastetaan sikoihin ja apinoihin!
Ja kansainvälinen yhteisö osoitti suosiota Israelille, joka oli saa
nut terroristit myöntämään, että sillä oli oikeus olemassaoloon.

Olin seitsemäntoista,ja lukion päättökokeisiin oli aikaa enää
muutama kuukausi. Kävin tapaamassa isää vankilassa tai yritin
kohentaa hänen oloaan viemällä hänelle kotoa ruokaa ja yhtä
ja toista muuta. Isällä oli silloin tapana rohkaista minua ja sanoa:
"Sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin selviytyä kokeista. Kes-
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kity koulunkäyntiin. Älä minua sure. Minun täälläoloni ei saa
sotkea mitään." Mutta minusta tuntui, ettei elämällä ollut enää
mitään merkitystä. Mielessäni ei ollut mitään muuta kuin ajatus
Hamasin sotilaalliseen siipeen liittymisestä ja sekä Israelille että
Palestiinalaishallinnolle kostamisesta. Mietin kaikkea sitä, mitä
olin elämäni aikana nähnyt. Tähänkö kaikki ponnistukset ja uh
raukset johtaisivat - halpahintaiseen rauhaan Israelin kanssa? Jos
saisin surmani taistelussa, ainakin kuolisin silloin marttyyrina ja
pääsisin taivaaseen.

Isä ei ollut missään vaiheessa opettanut minua vihaamaan,
mutta en voinut tunteilleni mitään. Isä taisteli kiihkeästi miehi
tystä vastaan eikä luullakseni olisi epäröinyt antaa käskyä ydin
aseen käyttämiseen Israelia vastaan, mikäli sellainen ase olisi
ollut käytettävissä, mutta toisin kuin jotkut Hamasin rasistiset
johtomiehet, hän ei koskaan soimannut juutalaisia. Hänelle
Koraanin jumala oli paljon tärkeämpi kuin politiikka. Allah oli
velvoittanut meidät tuhoamaan juutalaiset, eikä isäkään asetta
nut sitä kyseenalaiseksi, vaikkakaan hänellä ei henkilökohtaisesti
ollut mitään heitä vastaan.

"Millainen on suhteesi Allahiin?" isä kysyi joka kerta hänen
luonaan käydessäni. "Oletko rukoillut tänään? Oletko itkenyt?
Oletko ollut hiljaa hänen edessään?" Hän ei koskaan sanonut:
"Sinusta pitää tulla kunnon ml~jahid (sissi)." Olin hänen vanhin
poikansa, ja näin hän kehotti minua jatkuvasti: "Ole hyvä äidil
lesi, Allahille ja kansallesi."

En käsittänyt, miten isä saattoi olla niin myötätuntoinen ja
sovinnollinen, jopa niitä sotilaita kohtaan, joiden pidättämäksi
hän jatkuvasti joutui. Hän kohteli heitä kuin lapsia. Kun vein
hänelle ruokaa PA:n päämajaan, hän tarjosi monesti äidin erik
seen valmistamaa liha-riisiruokaa myös vartijoilleen. Ja PA:n
vartijatkin oppivat muutamassa kuukaudessa rakastamaan hän
tä. Vaikka minun oli hyvin helppo rakastaa isää, hän oli toisaalta
hyvin vaikeaselkoinen mies.

Palestiinalaisalueilla oli noihin aikoihin mahdollista ostaa
aseita, mutta ne olivat hyvin kalliita. Olin koululainen eikä mi-
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nulla ollut rahaa. En kuitenkaan keskittynyt koulun päättöko
keisiin, vaan rupesin haeskelemaan aseita.

Luokkatoverillani Ibrahim Kiswanilla, joka asui eräässä Je
rusalemin lähikylässä, oli sama kiinnostuksen kohde. Hän sanoi
pystyvänsä hankkimaan tarpeeksi rahaa - ei sillä ostettaisi ras
kasta aseistusta, mutta kylläkin muutama halpa kivääri ja kenties
pistooli. Kysyin serkultaniYousefDawoodilta, tiesikö hän, mistä
voisi saada aseita.

Yousefja minä emme olleet kovinkaan läheisiä, mutta tiesin,
että hänellä oli suhteita, toisin kuin minulla.

"Pari kaveria Nablusissa voi ehkä auttaa", hän selitti. "Mihin
sinä aseita tarvitset?"

"Onhan joka perheellä aseita", valehtelin. "Haluan aseen
perheeni suojelemiseksi."

Oikeastaan en sittenkään valehdellut. Ibrahimin kotikylässä
jokaisella perheellä oli aseita itsepuolustustarkoitukseen, ja hän
oli minulle kuin veli.

Janosin kostoa, mutta lisäksi ajattelin, että olisi makeata
omistaa ase minun iässäni.Koulusta en enää juurikaan piitannut.
Mitä järkeä oli käydä koulua näin älyttömässä maassa?

Kerran iltapäivällä Yousef lopulta soitti.
"Okei, me mennään Nablusiin. Tunnen siellä yhden kave

rin, joka on töissä PA:n turvallisuusjoukoissa. Voi olla, että hän
pystyy järjestämään meille aseita."

Nablusissa muuan mies tuli avaamaan pienen talon ulko
oven ja pyysi meidät sisälle. Hän näytti meille ruotsalaisia Carl
Gustav M45 -konepistooleita ja yhden Port Saidin, joka on
egyptiläinen muunnos samasta aseesta. Menimme hänen kans
saan syrjäiseen kolkkaan vuoristossa, ja hän näytti meille, miten
aseet toimivat. Sydämeni alkoi jyskyttää, kun hän kysyi, halusin
ko kokeilla asetta. En ollut koskaan ampunut konetuliaseella,ja
yhtäkkiä minua alkoi pelottaa.

"En, kyllä minä luotan sinuun", sanoin. Ostin mieheltä pari
Gustavia ja käsiaseen. Kätkin ne autoni oveen ja ripottelin nii
den päälle mustapippuria hämätäkseni israelilaisia koiria, joi-
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ta saattaisi olla tarkastuspisteillä nuuskimassa kätkettyjä aseita.
Matkalla Ramallahiin soitin Ibrahimille.
"Hei, Minulla on ne!"
"Ihanko totta?"
"Ihan totta."
Emme tietenkään käyttäneet sellaisia sanoja kuin pyssy tai

ase, koska oli hyvinkin mahdollista, että israelilaiset kuuntelivat
puhelua. Sovimme ajankohdan,jolloin Ibrahimin piti tulla nou
tamaan "ne",ja lopetimme puhelun kiireen vilkkaa.

Oli kevät vuonna 1996. Olin juuri täyttänyt kahdeksantoista
ja olin aseistettu.

*****

Ibrahim soitti kerran illalla, ja hänen äänensävystään kuuli, että
hän oli raivoissaan.

"Aseet eivät toimi!" hän huusi.
"Mistä on kysymys?" laukaisin saman tien toivoen, ettei kes-

kusteluamme kuunneltaisi.
"Aseet eivät toimi", hän toisti. "Meitä huijattiin!"
"Minun täytyy lopettaa", sanoin.
"Okei, mutta meidän pitää tavata vielä tänä iltana."
Kun hän astui ovesta sisään, kävin välittömästi hänen kimp

puunsa.
"Oletko hullu? Puhua nyt tuolla tavalla puhelimessa?" puus

kahdin.
"Niin kyllä, mutta kun aseet eivät toimi. Käsiase on kunnos

sa, mutta konepistooleilla ei voi ampua."
"Okei, ne eivät siis toimi. Oletko varma, että osaat käyttää

niitä?"
Ibrahim vakuutti osaavansa. Minä lupasin hoitaa asiaa. Päät

tökokeisiin oli enää kaksi viikkoa, eikä minulla olisi oikeastaan
ollut siihen aikaa, mutta ryhdyin silti toimeen viallisten aseiden
palauttamiseksi Yousefille.
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"Homma meni täysin pieleen", sanoin tavattuamme. "Kä
siase toimii, mutta konepistoolit eivät. Saat ottaa yhteyttä nab
lusilaisiin ystäviisi. Meidän pitää saada vähintään rahat takaisin."
Yousef lupasi yrittää.

Seuraavana päivänä Sohaybilla oli sellaista kerrottavaa, että se
veti ilmeen vakavaksi. "Israelin turvallisuusjoukot kävivät eilen
etsimässä sinua." Äänestä kuuli, että Sohayb oli huolissaan.

Ensimmäinen ajatukseni oli: Emmehän me vielä ehtineet edes
tappaa ketään! Olin peloissani, mutta tunsin samalla olevani tär
keä, ikään kuin minusta olisi ollut tulossa Israelin kannalta vaa
rallinen. Kun menin seuraavan kerran tapaamaan isää, hän oli jo
ehtinyt kuulla, että israelilaiset etsivät minua.

"Mistä on kysymys?" hän kysyi tiukkaan sävyyn. Kerroin
niin kuin asiat olivat,ja hän suuttui kovasti. Mutta suuttumuk
sen keskelläkin näki, että hän oli lähinnä pettynyt ja huolissaan.

"Tämä on hyvin vakava asia", hän varoitti. "Miksi sinä tuol
laiseen sekaannuit? Sinun on huolehdittava äidistäsi ja sisaruk
sistasi sen sijaan, että nyt piileskelet israelilaisia. Etkö käsitä, että
he ampuvat sinut?"

Palasin kotiin, nakkasin kassiin vähän vaatteita, otin kou
lukirjani ja pyysin muutamia Muslimiveljeskuntaan kuuluvia
koululaisia piilottamaan minut päättökokeisiin ja koulun päät
tymiseen saakka.

Ibrahim ei selvästikään käsittänyt tilanteen vakavuutta, sillä
hän soitteli minulle jatkuvasti, usein isäni kännykkään.

"Mistä on kysymys? Mitä sinulle kuuluu? Minä annoin si
nulle paljon rahaa. Rahat on saatava takaisin."

Kerroin turvallisuusjoukkojen käynnistä,ja hän alkoi huutaa
ja puhua kaikenlaista varomatonta. Lopetin puhelun saman tien,
jottei hän olisi ehtinyt sotkea minua tai itseään asiaan enää yh
tään enempää. Mutta seuraavana päivänä IDF teki ratsian hänen
asunnolleen, tutki paikat ja löysi käsiaseen. Ibrahim pidätettiin
välittömästi.

Olin neuvoton. Olin erehtynyt luottamaan Ibrahimiin. Isäni
oli vankilassa,ja hän oli pettynyt minuun. Äitini oli suunniltaan
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huolesta ajatellessaan minua. Kokeisiin olisi pitänyt valmistautua.
Ja israelilaiset etsivät minua.

Ei kai tilanne enää tämän huonommaksi voinut mennä?
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TEURASTAMO
1996

Vaikka olin yrittänyt olla varovainen, Israelin turvallisuusjoukot
pääsivät nopeasti jäljilleni kuunneltuaan puheluja, joita minul
la oli ollut Ibrahimin kanssa. Siinä minä sitten olin sotilasajo
neuvon takaosaan tungettuna, käsiraudoissa ja silmät sidottuina,
yrittäen väistellä kiväärinperiä parhaani mukaan.

Auto seisahtui. Tuntui, että olimme olleet liikkeellä tunti
kausia. Sotilaat tarttuivat minua käsivarsista ja kiskoivat minut
portaita ylös. Käsiraudat painuivat syvälle ranteisiini. Käteni oli
vat tunnottomat. Joka puolelta kuului liikehdintää ja heprean
kielisiä huutoja.

Minut vietiin pieneen huoneeseen,ja käsiraudat ja silmäside
poistettiin. Siristin silmiäni häikäisevässä valossa ja yritin ym
märtää, missä olin. Huone oli tyhjä nurkassa olevaa pientä kir
joituspöytää lukuun ottamatta. Mietin, mitä sotilailla mahtoi olla
mielessä minun osalleni. Kuulusteltaisiinko minua? Piestäisiinkö
lisää? Kidutettaisiinko minua?Vastausta ei tarvinnut odottaa pit
kään. Muutaman minuutin kuluttua ovi avautui ja sisään astui
nuori sotilas. Hänellä oli nenässä rengas, ja hän äänsi hepreaa
venäläisittäin. Tunnistin hänet yhdeksi niistä sotilaista, jotka oli
vat hakanneet minua autossa. Hän tarttui minua käsivarresta ja
talutti minua pitkin kiemurtelevia käytäviä toiseen yhtä pieneen
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huoneeseenVanhan kirjoituspöydän päällä oli verenpainemitta
ri, tietokone ja pieni televisio. Huoneeseen astuessani sieraimiini
tunki sanoinkuvaamaton löyhkä. Y ökkäsin ja olin varma, että
minulta tulee taas oksennus.

Meidän perässämme huoneeseen tuli lääkäritakkinen mies,
joka näytti väsyneeltä ja onnettomalta. Hän näytti yllättyneeltä
huomatessaan mukiloidut kasvoni ja silmäkulman,joka oli ehti
nyt turvota kaksinkertaiseksi normaalista. Mutta olipa hän sitten
huolissaan hyvinvoinnistani tai ei, ainakaan hän ei osoittanut
sitä millään tavalla. Olin tavannut eläinlääkäreitäkin, jotka suh
tautuivat potilaisiinsa ystävällisemmin kuin tämä lääkäri minua
tutkiessaan.

Huoneeseen astui vartija, jolla oli poliisin virka-asu. Hän
pyöräytti minut ympäri, napsautti jällen käsiraudat kiinni ja veti
päähäni tummanvihreän hupun. Minulle selvisi, mistä löyhkä
oli peräisin. Hupun hajusta saattoi päätellä, ettei sitä ollut ikinä
pesty. Katku kertoi sadan vangin haIjaamattomista hampaista ja
pahanhajuisesta hengityksestä. Minua yökötti ja yritin pidätellä
henkeä. Mutta aina kun vedin henkeä, saastainen kangas imey
tyi suuhuni. Hätäännyin ja minusta tuntui, että tukehdun, ellen
pääse hupusta eroon.

Vartija suoritti ruumiintarkastuksen ja otti pois kaikki tava
rat, myös vyön ja kengännauhat. Hän tarrasi kiinni huppuun ja
lähti raahaamaan minua pitkin käytäviä. Oikealle. Vasemmalle.
Jälleen vasemmalle. Oikealle. Taasen oikealle. En tiennyt, missä
olin tai minne vartija oli viemässä minua.

Lopulta seisahduimme ja kuulin avainten kilinää. Vartija
avasi oven, joka kuulosti paksulta ja painavalta. "Portaita", hän
sanoi. Kompuroin alas muutaman portaan verran. Erotin hupun
alta vilkkuvan valon,josta tuli mieleen poliisiauton katolla oleva
lamppu.

Vartija poisti hupun ja huomasin seisovani verhojen edessä.
Oikealla puolellani oli kori ja siinä huppuja. Odotimme muu
taman minuutin, ja sitten verhojen takaa kuului ääni, joka ke
hotti meitä tulemaan sisään.Vartija kiinnitti minulle jalkaraudat
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ja vetäisi toisen hupun päähäni. Sitten hän tarttui huppuun ja
kiskoi minut verhojen läpi.

Ilmanvaihtokanavista tunki kylmää ilmaa,ja jostakin etääm
mältä kuului äänekästä musiikkia. Käytävä, jota kuljimme, oli
ilmeisesti hyvin kapea, koska törmäilin jatkuvasti sen seiniin.
Minua huimasi ja olin lopen uupunut. Lopulta pysähdyimme
jälleen. Sotilas avasi oven ja tönäisi minut siitä sisään. Sitten hän
otti hupun pois ja poistui sulkien painavan oven perässään.

Silmäilin ympärilleni ja yritin taasen selvittää, missä olin.
Selli oli vajaan kahden metrin pituinen ja levyinen; siihen mah
tui juuri ja juuri pieni patja ja kaksi huopaa. Sellin edellinen
asukas oli käärinyt huovista toisen tyynyksi. Istahdin patjalle. Se
tuntui tahmealta, ja huovat haisivat samalta kuin huppu. Vedin
paidankauluksen nenän eteen, mutta vaatteeni löyhkäsivät ok
sennukselta. Katosta riippui yksi himmeä hehkulamppu, mutta
missään ei näkynyt valokatkaisijaa. Ovessa oli pieni aukko, huo
neen ainoa ikkuna. Sellissä oli nihkeätä, sen lattia oli märkä, ja
betoni oli homeen peitossa. Kaikkialla parveili ötököitä. Kaikki
oli pahanhajuista, eltaantunutta ja vastenmielistä.

Istuin pitkään paikallani neuvottomana. Minulle tuli hätä.
Nousin seisomaan ja menin nurkassa olevan ruostuneen vessan
pöntön eteen. Painoin huuhtelupainiketta ja huomasin saman
tien, ettei niin olisi pitänyt tehdä. Huuhtoutumisen sijasta pön
tön sisältö valui lattialle ja imeytyi patjaan.

Istahdin sellin ainoaan kuivaan nurkkaukseen ja yritin aja
tella. Täälläkö minun tosiaan piti viettää yö! Silmäni tykytti, ja
sitä poltteli. Huoneen haju yökötti,ja tuntui vaikealta hengittää.
Sellissä oli sietämättömän kuuma,ja hiestä märät vaatteet taker
tuivat ihoon kiinni.

Olin viimeksi juonut hiukan vuohenmaitoa kotona. Nyt
se happani paidallani ja housuillani. Seinässä oli hana. Käänsin
sitä siinä toivossa, että olisin saanut vettä. Hanasta valui paksua
ruskeaa nestettä.

Paljonko kello oli? Aiottiinko minut jättää selliin koko yök-
si?
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Päässäni jyskytti. Tiesin, että nukahtamista oli turha edes aja
tella. En voinut tehdä mitään muuta kuin rukoilla Allahia.

va~jele minua. Pidä minut suojassasi ja anna minun päästä pian
kotiin.

Paksun teräsoven läpi kuului etäältä kovaäänistä musiikkia
- sama nauha pyöri kerran toisensa jälkeen. Yritin turruttavan
toiston avulla pitää lukua ajan kulusta.

Leonard Cohen lauloi laulamistaan:

Minut tuomittiin kahdeksikymmeneksi vuodeksi tylsyyteen,
kun yritin muuttaa jäljestelmää sisältä käsin.
Olen tulossa nyt, olen tulossa palkitsemaan heitä.
Ensin valtaamme Manhattanin, sitten Berliinin!
"Taivaissa näkyvä merkki opastaa minua.
Tämä syntymämerkki ihossani opastaa minua.
Aseidemme kauneus opastaa minua.
Ensin valtaamme A1anhattanin, sitten Berliinin!-I

Kaukaa kuului ääniä, kun ovia avattiin ja suljettiin. Ovia oli
paljon.Vähä vähältä äänet voimistuivat. Sitten joku avasi minun
sellini oven, työnsi sisälle sinisen tarjottimen ja paiskasi oven
kiinni. Katselin tarjotinta, joka jökötti vessanpöntöstä valuneen
viemärijätteen seassa. Tarjottimella oli yksi keitetty muna, yksi
ainoa leipäpala, lusikallisen verran happamelta tuoksuvaa jogurt
tia ja kolme oliivia. Tarjottimen toisella reunalla oli vesiastia,
mutta kun nostin sen huulilleni, se tuoksui kaikkea muuta kuin
hyvältä.Join vähäsenja lopulla vedellä pesin käteni. Söin kaiken
tarjottimelta, mutta minulla oli edelleen nälkä. Oliko tämä aa
mupala? Paljonko kello oli? Arvelin, että oli iltapäivä.

Olin yhä pohtimassa, miten kauan olin ollut sellissä, kun
sen ovi avautui. Ovella seisoi joku - tai jokin. Ihminenkö? Mies
oli lyhyt, arviolta 75-vuotias,ja näytti kyttyräselkäiseltä apinalta.
Hän karjui minulle venäläisittäin murtaen, kirosi minua, kirosi
Jumalaa ja sylki kasvoilleni. Rumempaa näkyä oli mahdoton
kuvitella.
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Olento oli ilmeisesti vartija, koskapa hän sysäsi käteeni taas
haisevan hupun ja käski minun panna sen päähän. Sitten hän
kouraisi kiinni sen etupuolelta ja lähti kiskomaan minua kova
kouraisesti pitkin käytäviä. Hän avasi erään toimistohuoneen
oven, sysäsi minut sisään ja painoi minut väkisin istumaan ma
talalle muovituolille. Oli kuin olisin istunut luokkahuoneessa
pienen alakoululaisen tuolilla. Tuoli oli kiinni lattiassa.

Vartija kiinnitti käsiraudat niin, että toinen käteni oli tuolin
jalkojen välissä ja toinen tuolin ulkopuolella. Sen jälkeen hän
kahlitsi jalkani. Pikku tuolin istuin vietti eteenpäin, ja minun
oli pakko istua etukenossa. Toisin kuin sellissäni, huoneessa oli
jäätävän kylmä. Arvelin, että ilmastointi oli säädetty lähelle jää
tymispistettä.

Istuin huoneessa tuntikausia hillittömästi kylmästä hytisten.
Jouduin istumaan tuskallisen vinossa asennossa, eikä asennon
vaihtaminen mukavammaksi onnistunut. Yritin hengittää mah
dollisimman kevyesti inhottavanhajuisen pussin läpi. Olin nälissäni
ja lopen uupunut,ja silmäni oli yhä verenpurkauksen turvottama.

Ovi avautui, ja joku kiskaisi hupun pois. Hämmästyksek
seni en nähnytkään sotilasta tai vartijaa, vaan miehen, joka oli
siviilivaatteissa. Mies istahti kirjoituspöydän reunalle. Pääni oli
suunnilleen hänen polviensa tasalla.

"Mikä sinun nimesi on?" mies tiedusteli.
"Olen Mosab Hassan Yousef."
"Tiedätkö, missä olet?"
"En."
Mies pudisti päätään. "Toiset sanovat sitä Synkäksi yöksi, toi

set taas Teurastamoksi. Sinä olet aikamoisessa liemessä, Mosab."
Yritin pitää kasvoni mahdollisimman ilmeettöminä.Tuijotin

miehen pään takana seinässä olevaa tahraa.
"Miten isälläsi menee PA:n vankilassa?" hän kysyi. "Onko

siellä mukavampaa kuin israelilaisessa vankilassa?"
Liikahdin tuolissa, mutten edelleenkään vastannut.
"Tajuatko, että olet nyt samassa paikassa kuin isäsi silloin,

kun hänet pidätettiin ensi kertaa?"
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Nyt tiesin, missä olin: Maskobiyehin pidätyskeskuksessa
Länsi-Jerusalemissa. Isä oli kertonut siitä. Se oli entinen venä
läisortodoksinen kirkko, jonka alla oli kuusituhatta vuotta his
toriaa. Israelin otettua Jerusalemin haltuunsa maan hallitus oli
tehnyt siitä turvajärjestelyiltään erittäin tiukan laitoksen, joka
piti sisällään poliisin päämajan, toimistoja ja Shin Betin kuulus
telukeskuksen.

Syvällä maan alla oli ikivanha huoneverkosto, joka palveli
vankilana. Maskobiyeh oli musta, nuhruinen ja synkkä, saman
lainen kuin rottia kuhisevat keskiaikaiset tyrmät, joita näkee
elokuvissa. Sillä oli todella ikävä maine.

Olin siis kärsimässä samanlaista rangaistusta kuin isä ai
koinaan. Nämä samat miehet olivat kauan sitten hakanneet
ja kiduttaneet häntä. He olivat ahertaneet hänen kimpussaan
pitkään, ja he tunsivat hänet hyvin. Mutta he eivät olleet on
nistuneet murtamaan häntä. Hän pysyi lujana ja vain vahvistui
ajan mittaan.

"Sanopa, miksi olet täällä."
"Ei ole aavistustakaan." Oletin tietysti tulleeni pidätetyksi,

koska olin ostanut ne typerät toimimattomat aseet. Selkäni oli
kuin tulessa. Kuulustelija kohotti leukaani.

"Yritätkö olla yhtä kova kuin isäsi? Et arvaakaan, mikä sinua
odottaa tämän huoneen ulkopuolella. Nyt kerrot, mitä tiedät
Hamasista! Mitä salaisuuksia tiedät? Kerro islamilaisesta opiske
lijaliikkeestä! Saat kertoa kaiken!"

Luuliko mies tosiaan minua vaaralliseksi? Se tuntui usko
mattomalta. Mutta toisaalta, mitä enemmän asiaa ajattelin, sitä
selvemmältä tuntui, että niin tosiaan oli. Hänen näkökulmastaan
epäilyihin oli syitä yllin kyllin, olinhan minä Hassan Yousefin
poika ja olinhan minä ostanut automaattiaseita.

Nämä miehet olivat vanginneet isäni ja kiduttaneet hän
tä, ja kohta he kiduttaisivat minua. Luulivatko he tosiaan, että
uskoisin sen jälkeen heidän olemassaolonsa oikeutukseen? Mi
nun näkökulmastani tilanne oli aivan toinen. Kansani kamppaili
päästäkseen vapaaksi, saadakseen maansa takaisin.
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Kun en vastannut kysymyksiin, mies iski nyrkkiä pöytään.
Sitten hän kohotti taas leukaani.

"Olen tässä lähdössä viettämään iltaa perheeni kanssa. Pidä
sinä hauskaa täällä."

Istuin samassa pienessä tuolissa tuntikausia yhtä tukalassa
etukumarassa asennossa. Lopulta huoneeseen tuli vartija, joka
irrotti käsiraudat ja kahleet, veti jälleen hupun minulle päähän
ja talutti minut takaisin käytäviä pitkin. Leonard Cohenin ääni
voimistui voimistumistaan.

Seisahduimme ja vartija karjahti, että voin istua. Musiikin
voima oli korviahuumaava. Minut kahlittiin jälleen käsistä ja
jaloista matalaan tuoliin. Musiikin armoton jyskytys sai tuolin
tärisemään. "Ensin valtaal1lme A1anhattanin, sitten Berliinin!"

Kylmyys ja epämukava asento saivat lihakseni kramppaa
maan. Hupun löyhkä tuntui makuna suussa. Mutta enää en sel
västikään ollut yksin. Leonard Cohenin lauluakin kovempina
kaikuivat tuskanhuudot.

"Onko siellä joku?" huudahdin rasvaisen kankaan läpi.
"Kuka sinä olet?" kuului läheltä kova huuto,joka kantoi yli

musiikin.
"Olen Mosab."
"Kuinka kauan olet ollut täällä?"
"Kaksi päivää."
Mies oli vaiti muutaman minuutin.
"Minä olen istunut tällä tuolilla kolme viikkoa", hän lopulta

sanoi. "Minun annetaan nukkua neljä tuntia viikossa."
Olin tyrmistynyt. Olisin halunnut kuulla aivanjotakin muu

ta. Eräs toinen mies kertoi joutuneensa pidätetyksi samoihin ai
koihin kuin minäkin. Arvioin, että meitä oli samassa huoneessa
parisenkymmentä.

Äkkiä keskustelumme keskeytyi, kun joku löi minua taka
raivoon - kovaa. Kipu leimahti päässäni, ja kyyneleet pyrki\-;it
väkisinkin silmiin hupun alla.

"Täällä ei puhutal" vartija katjahti.
Joka ainut minuutti tuntui tunnin pituiselta, mutta tOIsaalta
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en enää muistanut, millainen tunti on. Maailmani oli seisahtu
nut. Tiesin, että vankilan ulkopuolella ihmiset heräilivät, lähtivät
töihin ja palasivat kotiin perheensä luokse. Luokkatoverini pänt
täsivät parhaillaan päättökokeisiin. Äitini laittoi ruokaa ja siivosi
ja halasi ja suukotteli pienempiä sisaruksiani.

Mutta siinä huoneessa kaikki istuivat. Eikä kukaan liikkunut
minnekään.

Ensin valtaamme ]\,{anhattanin, sitten Berliinin! Ensin valtaanlIne
]\,{anhattanin, sitten Berliinin! Ensin valtaalIlllIe i\Janhattanin, sitten
Berliinin!

Osa huoneessa olevista miehistä valitti ääneen, mutta minä
olin päättänyt olla itkemättä. Olin varma, ettei isäkään ollut it
kenyt missään vaiheessa. Hän oli vahva. Hän ei antanut periksi.

Muuan miehistä kiljahti: "Shoter! SllOter! [Vartija! Vartija!]".
Vastausta ei kuulunut, koska musiikki soi niin kovaa. Kului jon
kin aikaa, mutta lopulta vartija tuli paikalle.

"Mitä sinä haluat?"
"Haluan mennä vessaan. Minun on pakko päästä vessaan!"
"Ei nyt käydä missään vessassa. Nyt ei ole sen aika."Vartija

lähti pois.
"Shoter! Shoter!" mies jatkoi huutamista.
Kului puoli tuntia, ennen kuin vartija palasi. Mies oli lähes

järjiltään.Yartija avasi manailien hänen kahleensa ja raahasi hänet
huoneesta. Muutaman minuutin päästä vartija toi miehen takai
sin, kahlitsi tämän jälleen pieneen tuoliin ja meni pois.

"Shoter! Shoter!" toinen mies alkoi huutaa.
Olin täysin uuvuksissa ja minua kuvotti. Niskaa särki. Us

komatonta, miten painava pää minulla oli.Yritin nojata vieressä
olevaan seinään, mutta juuri kun olin nukahtamaisil1ani, vartija
tuli herättämään minut päähän kohdistuneella lyönnillä.Yaikutti
siltä, ettei hänellä ollut muuta tehtävää kuin pitää meidät hereillä
ja hiljaisina. Minusta tuntui kuin olisin ollut elävältä haudattuna
ja kuin enkelit Munkar ja Nakir olisivat olleet kiduttamassa mi
nua sen jälkeen kun olin vastannut väärin heidän kysymyksiinsä.

Oli varmaankin jo aamu, kun kuulin vartijan liikkuvan huo-
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neessa. Hän avasi yksitellen vankien käsiraudat ja jalkakahleet
ja talutti heidät ulos. Muutaman minuutin kuluttua hän talutti
miehet takaisin ja kahlehti heidät uudelleen tuoliin. Lopulta oli
nllnun vuorom.

Avattuaan kahleeni vartija tarttui minua hupusta ja lähti kis
kOlllaan minua pitkin käytäviä. Hän avasi erään sellin oven ja
käski minun mennä sisälle. Hän otti hupun pois ja näin saman
kyttyräselkäisen, apinan näköisen vartijan. Hän sysäsi jalallaan
minua kohti sinisen aamupalatarjottimen,jossa oli muna, leipää,
jogurttia ja oliiveja. Sellin lattialla oli pari senttiä haisevaa vet
tä,jota loiskui tarjottimelle. Olisin mieluummin nähnyt nälkää
kuin syönyt sellaista ruokaa.

"Syömiseen ja pöntöllä käymiseen on aikaa kaksi minuut
tia", vartija tokaisi.

En halunnut mitään muuta kuin venytellä, paneutua pitkäk
seni ja nukkua edes kaksi minuuttia. Mutta aika kului, ja minä
vain seisoin paikallani.

"Vauhtia! Tule tänne!"
En ehtinyt napata palastakaan, kun vartija vetäisi taas hupun

päähäni, talutti minut takaisin käytäviä pitkin ja kahlitsi minut
tuoliin.

Ensin valtaalIlllIe Alanlzattanhl, sitten Berliinin!
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Ovia avattiin ja suljettiin koko päivän, kun vankeja kiskottiin
haisevista hupuista kiinni pidellen kuulustelijalta toisen luo. Kä
sirautoja avattiin ja lukittiin. Kysymyksiä. Lyöntejä.Joskus kuu
lustelija ravisteli vankia rajusti. Yleensä kymmenen ravistusta
riitti viemään vangilta tajunnan. Käsirautoja avattiin ja lukittiin.
Kysymyksiä. Ovia avattiin ja suljettiin.

Joka aamu meidät vietiin kahdeksi minuutiksi sinisen aamu
palatarjottimen ääreen ja sitten monen tunnin päästä kahdeksi
minuutiksi punakeltaisen päivällistarjottimen ääreen. Tunnista
toiseen. Päivästä toiseen. Sininen aamupalatarjotin. Punakeltai
nen päivällistarjotin. Opin pian kaipaamaan ruoka-aikoja. En
siksi, että olisin halunnut syödä. Ainoastaan siksi, että silloin sai
seistä suorana.

Iltaruoan jälkeen ovien avautuminen ja sulkeutuminen
päättyi. Kuulustelijat menivät kotiin. Työpäivä oli päättynyt. Al
koi loputon yö. Eri puolilta kuului itkua, valitusta ja huutoa.
Epäinhimillisiltä kuulostavia ääniä. Aina ei edes sanoista saanut
selvää. Muslimit toistivat Koraanin sanoja ja rukoilivat Allahilta
voimaa. Minäkin rukoilin, mutta voimaa en saanut. Mietin Ibra
hirnin typeryyttä, miten typerää oli ollut hankkia aseita ja miten
typerää oli ollut soittaa useita kertoja isäni kännykkään.
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Mietin isääni. Oli tuskallista ajatella, mitä hän oli kaikesta
päätellen joutunut kestämään vankilassa. Mutta toisaalta tunsin
hänet hyvin. Tiesin, että kidutettuna ja nöyryytettynäkin hän
oli varmasti hyväksynyt osansa tyynesti ja vastaan hangoittele
matta. Hän oli luultavasti vieläpä ystävystynyt niiden vartijoiden
kanssa, joiden tehtävänä oli toimeenpanna pahoinpitelyt. Hän
oli varmasti ollut aidosti kiinnostunut heistä ihmisinä ja kysellyt
heidän perheistään, taustastaan ja harrastuksistaan.

Isäni oli niin hieno esimerkki nöyryydestä, rakkaudesta ja
asialle omistautumisesta, että hän nousi minun silmissäni päätä
pidemmäksi kaikkia muita, vaikka olikin vain 170 sentin mit
tainen. Halusin kovasti olla samanlainen kuin hän, vaikka ym
märsinkin, että siihen oli vielä pitkä matka.

Kerran iltapäivällä päivärutiini keskeytyi odottamatta. Sellii
ni tuli vartija,joka irrotti minut tuolista. Ei ollut vielä läheskään
päivällisaika, mutten ruvennut kyselemään mitään. Olin vain
tyytyväinen siitä, että pääsin jonnekin, vaikka helvettiin, kunhan
pääsin eroon siitä tuolista. Minut vietiin pieneen toimistohuo
neeseen, jossa minut kahlittiin uudelleen, mutta nyt tavalliseen
tuoliin. Huoneeseen astui Shin Betin upseeri,joka silmäili mi
nua kiireestä kantapäähän. Kasvojani ei enää särkenyt kovin pa
hasti, mutta oli selvää, että kiväärinperien jäljet näkyivät yhä.

"Mitä kuuluu?" upseeri tiedusteli. "Mitä silmällesi on ta-
pahtunut?"

"Minua hakattiin."
"Ketkä hakkasivat?"
"Ne sotilaat,jotka toivat minut tänne."
"Se on luvatonta. Lisäksi laitonta. Minä tutkin asiaa ja selvi

tän, miksi sellaista on päässyt tapahtumaan."
Mies vaikutti hyvin itsevarmalta. Hän puhui minulle ystä

vällisesti ja kohteliaasti. Mietin, että kyseessä saattoi olla juoni,
jolla minut yritettiin saada puhumaan.

"Sinullahan on kohta koekausi. Miksi olet täällä?"
"En tiedä."
"Totta kai tiedät. Et ole tyhmä, emmekä mekään ole tyhmiä.
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'\ lmeni on Loai, olen Shin Betin kapteeni sinun kotiseudullasi.
r ledän kaiken perheestäsi ja asuinalueestasi. Ja tiedän kaiken
-:nusta."

Ja niin tosiaan tiesi. Ilmeisesti hänen vastuullaan olivat kaikki
"uinalueemme ihmiset. Hän tiesi ihmisten työpaikat, kuka kävi
-,:oulua, mitä he opiskelivat, kenen vaimo oli juuri saanut vauvan
'.1 epäilemättä senkin, paljonko vauva painoi. Kaiken.

"Voit valita. Minä vaivauduin tulemaan tänne tänään jut
telemaan kanssasi. Tiedän, etteivät muut kuulustelijat ole olleet
\'htä mukavia."

Tuijotin vaaleaihoista ja -tukkaista miestä ja yritin lukea
häntä rivien välistä. Tyyneydessään hän poikkesi kaikista muista.
Hän näytti ystävälliseltä,ja vaikutti siltä kuin hän olisi ollut hiu
kan huolissaankin minusta. Kuuluikohan se Israelin strategiaan?
Vanki saatiin hämmentymään siten, että ensin häntä piestiin,ja
sitten yhtäkkiä kohtelu muuttuikin ystävälliseksi.

"Mitä haluatte tietää?" kysyin.
"Kuulehan, tiedät aivan hyvin, miksi sinut on tuotu tänne.

Sinun on kerrottava kaikki, aivan kaikki mitä tiedät."
"Mitä ihmettä tarkoitatte?"
"Okei, helpotetaan vähän."
Kapteeni Loai kiJjoitti pöydän takana olevalle valkotaululle

kolme sanaa: Halllas, aseet, ja orgallisaatio.
"Voit kertoa ensin Hamasista. Mitä tiedät siitä? Millä tavalla

olet itse mukana Hamasissa?"
"En tiedä."
"Tiedätkö mitään Hamasin aseistuksesta, mistä aseita tulee

ja miten niitä toimitetaan?"
"En."
"Tiedätkö mitään islamilaisesta nuorisoliikkeestä?"
"En."
"Selvä. Teet niin kuin haluat. En tiedä, mitä sinulle sanoisin,

mutta tuo on kyllä väärä linja ... Haluaisitko ruokaa?"
"En. En halua mitään."
Loai meni ulos ja palasi muutaman minuutin päästä mu-
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kanaan höyryävä lautanen, jossa oli kanaa ja riisiä, sekä keitto
kulho. Ruoka tuoksui ihanalta, ja tahtomattanikin vatsani alkoi
kurista. Ilmeisesti ruoka oli tarkoitettu kuulustelijoille.

"Ihan totta, Mosab, söisit nyt. Ei kannata näytellä kovaa poi
kaa. Syö nyt ja rauhoitu vähän. Kuule, olen tuntenut isäsi kau
an. Hän on mukava mies. Hän ei ole fanaatikko, emmekä me
ymmärrä, miksi olet järjestänyt itsesi tällaiseen liemeen. Emme
haluaisi kiduttaa sinua, mutta ymmärrät varmaan, että olet aset
tunut Israelia vastaan. Israel on pieni maa, ja meidän on pakko
suojella itseämme. Emme voi sallia sitä, että Israelin kansalaisia va
hingoitetaan. Olemme joutuneet kärsimään aivan tarpeeksi koko
ikämme, emmekä kohtele silkkihansikkain niitä, jotka haluavat
vahingoittaa kansaamme."

"En minä ole tehnyt pahaa yhdellekään israelilaiselle. Te va
hingoitatte meitä. Olette pidättäneet isäni."

"Niin olemme. Hän on hyvä mies, mutta samalla hän vas
tustaa Israelia. Hän yllyttää ihmisiä taistelemaan Israelia vastaan.
Siksi meidän on pantava hänet vankilaan."

Kaikesta huomasi, että Loai tosiaan uskoi minun olevan
vaarallinen. Muiden Israelin vankiloissa olleiden kertomuksista
tiesin, ettei palestiinalaisia aina kohdeltu yhtä kovaotteisesti kuin
minua. Eikä kaikkia myöskään kuulusteltu yhtä perusteellisesti.

Sillä hetkellä en tiennyt, että Hassan Salameh oli pidätetty
samoihin aikoihin kuin minut.

Salameh oli toteuttanut useita iskuja kostoksi mestaripom
mintekijäYahya Ayyashin murhaamisesta. Ja kun Shin Bet kuuli
minun juttelevan Ibrahimille isäni kännykällä aseiden hankki
misesta, se oletti, etten toiminut yksin. Itse asiassa se oli varma,
että minut oli värvätty AI-Qassam -prikaateihin.

Lopuksi Loai sanoi: "Teen tämän tarjouksen vain tämän yh
den kerran, sitten lähden pois. Minulla on paljon töitä.Voimme
ratkaista tämän tilanteen tässä ja nyt. Keksimme yhdessä ratkai
sun. Sinun ei tarvitse enää joutua kuulusteltavaksi. Olet vielä
nuori ja tarvitset apua."

Oli totta, että halusin olla vaarallinen,ja minulla oli vaaralli-
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sia ideoita. Mutta radikaalin rooli ei selvästikään sopinut minulle
kovin hyvin. Olin kyllästynyt pieneen muovituoliin ja haiseviin
huppuihin. Israelin turvallisuuspalvelu piti minua isompana ka
lana kuin olin. Niin päädyin kertomaan koko jutun. Tosin en
kertonut sitä, että olin halunnut hankkia aseita tappaakseni isra
elilaisia. Kerroin ostaneeni aseet auttaakseni ystävääni Ibrahimia
suojelemaan perhettään.

"Aseita siis on."
"On niitä."
"Ja missä ne nyt ovat?"
Olisivatpa ne olleet kotona. Silloin olisin ilomielin luovutta

nut ne israelilaisille. Mutta nyt minun oli pakko vetää serkkuni
mukaan.

"Okei, asia on näin. Aseet ovat kaverilla, jolla ei ole mitään
tekemistä niiden kanssa."

"Kenellä sitten?"
"SerkullaniYousefilla. Hän on naimisissa amerikkalaisen nai

sen kanssa,ja heille on äskettäin syntynyt lapsi."Toivoin, että isra
elilaiset ottaisivat huomioon Yousefin perhetilanteen ja kävisivät
vain hakemassa aseet, mutta eihän se niin helposti voinut sujua.

Kahden päivän kuluttua kuulin seinän läpi kolinaa vierei
sestä sellistä. Kumarruin lähelle ruostunutta putkea, joka kulki
sellistä toiseen.

"Hei", huusin, "onko siellä joku?"
Ei vastausta.
Mutta sitten ...
"Mosab, sinäkö?"
Mitä ihmettäl En ollut uskoa korviani. Serkkuni ääni!
"Yousef? Sinäkö siellä olet?"
Innostuin hänen äänensä kuulemisesta niin, että sydämeni

alkoi pompottaa rajusti. Oli se Yousef] Mutta sitten hän alkoi
sadatella minua.

"Miksi sinä sellaista menit tekemään? Minulla on perhe ... "
Purskahdin itkuun. Olin toivonut kiihkeästi, että olisin saa

nut jutella jonkun kanssa vankilassa. Nyt oli seinän takana lähio-
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mainen, joka raivosi minulle. Sitten päässäni jysähti: israelilaiset
kuuntelivat meitä. He olivat sijoittaneetYousefin viereiseen sel
liin voidakseen kuunnella keskustelujamme ja saadakseen sel
ville, olinko puhunut totta. Sehän sopi minulle. Olin kertonut
Yousefille, että haluan aseita perheeni suojaksi, enkä siksi ollut
huolissani tilanteesta.

Varrnistuttuaan kertomukseni todenperäisyydestä Shin Bet
siirsi minut toiseen selliin. Jäätyäni jälleen yksin mietin asioita.
Olin sotkenut serkkuni elämän, vahingoittanut omaa perhettä
ni ja heittänyt menemään kaksitoista kouluvuotta - kaikki sen
vuoksi, että olin luottanut sellaiseen idioottiin kuin Ibrahim!

Vietin sellissä viikkokausia vailla yhteyttä yhteenkään ih
miseen.Vartijat sujauttivat ruokataJjottimet oven alta, mutteivät
ikinä sanoneet sanaakaan. Aloin kaivata jopa Leonard Cohe
nia. Minulla ei ollut mitään luettavaa, eikä minulla ollut mitään
käsitystä ajan kulumisesta muutoin kuin eriväristen ruokatar
jottimien päivittäisen vaihtumisen perusteella. Ei ollut muuta
tekemistä kuin miettiä ja rukoilla.

Lopulta minut vietiin jälleen erääseen toimistohuoneeseen,
jossa Loai odotti minua.

"Jos suostut yhteistyöhön kanssamme, Mosab, lupaan tehdä
parhaani sen hyväksi, ettei sinun tarvitse olla enää pitempään
vankilassa ."

Toivo heräsi. Kenties hänet voisi saada luulemaan, että suos
tun yhteistyöhön, ja sitten pääsisin pois.

Juttelimme hetken niitä näitä. Sitten hän sanoi: "Mitä sanot,
jos tarjoan sinulle töitä meidän palveluksessamme? Israelin joh
tajat neuvottelevat parhaillaan palestiinalaisten johtajien kanssa.
He ovat taistelleet pitkään toisiansa vastaan, ja nyt he päivän
päätteeksi kättelevät toisiaan ja aterioivat yhdessä."

"Islam kieltää minua tekemästä yhteistyötä teidän kanssan-
"ne.
"Jossakin vaiheessa, Mosab, sinun isäsikin istuu samaan pöy

tään meidän kanssamme,ja sitten me juttelemme. Me voimme
tehdä yhteistyötä ja saada aikaan rauhan kaikille."
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"Tälläkö tavalla rauhaa muka luodaan? Se edellyttää miehi
tyksen lopettamista."

"Ei, vaan rauhan saavat aikaan ihmiset,joilla on rohkeutta ja
halua muutokseen."

"Enpä usko. Ei se kannata."
"Pelkäätkö, että sinut tapetaan Israelin kätyrinä?"
"En minä sitä. Olemme joutuneet kärsimään niin paljon,

ettemme voisi noin vain istua juttelemaan kanssanne kaikes
sa ystävyydessä. Vielä mahdottomampaa on ajatella yhteistyötä.
Omatuntoni ei salli sitä. Se on ristiriidassa kaiken sen kanssa,
mihin uskon."

Vihasin edelleen kaikkea ympärilläni. Miehitystä. Palestii
nalaishallintoa. Minusta oli tullut radikaali yksinkertaisesti siitä
syystä, että halusin tuhota jotakin. Mutta nimenomaan tämän
halun vuoksi olin nyt pahassa liemessä. Olin israelilaisessa van
kilassa, ja nyt minua pyydettiin töihin israelilaisten puolelle. Jos
suostuisin ehdotukseen,joutuisin maksamaan siitä hirveän hin
nan - sekä tässä että tulevassa elämässä.

"Minun täytyy harkita asiaa", kuulin omat sanani.
Palasin selliini pohtimaan Loain tarjousta. Olin kuullut ker

rottavan ihmisistä, jotka olivat suostuneet yhteistyöhön Israelin
kanssa mutta jotka olivat kaksoisagentteja. He tappoivat yhte
yshenkilönsä, piilottivat aseita ja pyrkivät joka tilanteessa vahin
goittamaan Israelia mahdollisimman pahasti. Jos vastaisin myön
tävästi, todennäköisesti Loai vapauttaisi minut. Luultavasti saisin
häneltä tällä kertaa myös oikeita aseita,ja niillä tappaisin hänet.

Viha poltti sisikuntaani. Halusin kostaa sotilaalle, joka oli
piessyt minua raa'asti. Halusin kostaa Israelille. Hinnasta viis,
vaikka sitten menisi oma henki.

Mutta Shin Betin palveluksessa olemiseen liittyisi suurem
pia vaaroja kuin aseiden ostamiseen. Kenties oli parasta unohtaa
koko juttu, kärsiä vankilatuomio loppuun, palata kotiin koulu
kirjojen ääreen, olla lähellä äitiä ja huolehtia sisaruksistani.

Seuraavana päivänä vartija vei minut vielä kerran toinm
toon,ja muutaman minuutin kuluttua Loai tuli sisään.
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"Mitä kuuluu tänään? Näytät voivan paljon paremmin. Ha
luaisitko juotavaa?"

Joimme kahvia kuin kaksi vanhaa ystävää.
"Entäjos kuolen?" kysyin, vaikkakin ajatus kuolemasta tun

tui melko yhdentekevältä. Halusin vain Loain luulevan niin ja
uskovan, että tarkoitin totta.

"Kuulehan nyt, Mosab", Loai sanoi. "Olen ollut Shin Betin
palveluksessa 18 vuotta, ja koko sinä aikana minun tietääkseni
on paljastunut yksi ainut ihminen. Ne,joiden olet nähnyt kuo
levan, eivät ole olleet missään tekemisissä meidän kanssamme.
Heitä alettiin epäillä, koska heillä ei ollut perhettä ja koska he
tekivät kaikenlaista epäilyttävää. Siksi heidät tapettiin. Kukaan
ei saa tietää sinusta. Me peitämme jäljet niin, ettet paljastu. Me
suojelemme sinua ja huolehdimme sinusta."

Tuijotin häntä pitkään.
"Selvä on", sanoin. "Minä suostun. Pääsenkö nyt vapaaksi?"
"Hieno juttu", Loai sanoi leveästi hymyillen. "Ikävä kyllä

emme voi vapauttaa sinua vielä. Sinut ja serkkusi pidätettiin heti
Salamehin nappaamisen jälkeen, ja siksi uutinen julkaistiin Al
QlIdsill [Palestiinan tärkeimmän sanomalehden] etusivulla. Kaikki
luulevat, että sinut pidätettiin, koska olit ollut tekemisissä pom
minvalmistajan kanssa. Jos päästämme sinut vapaaksi niin pian, ih
miset alkavat epäillä sinua ja saatat paljastua. Parhaiten suojelemme
sinua siten, että panemme sinut vankilaan - älä sure, et joudu
olemaan siellä pitkään. Katsotaan sitten, voidaanko sinut vapauttaa
jonkin vankienvaihdon tai vapautussopimuksen yhteydessä. Olen
varma, että vankilassa Hamas huolehtii sinusta erityisesti siksi, että
olet Hassan Yousefin poika. Tavataan taas vapautumisesi jälkeen."

Minut vietiin takaisin selliin ja olin siellä vielä pari viikkoa.
Halusin kiihkeästi päästä pois Maskobiyehista. Vihdoin eräänä
aamuna vartija ilmoitti, että oli aika lähteä. Hän pani käsiraudat
kiinni, mutta sillä kerralla etupuolelle. Eikä pahalta haisevaa
huppua tarvittu. Ensi kertaa 45 päivään näin auringon ja pää
sin ulkoilmaan.Vedin keuhkot täyteen ilmaa ja nautin kasvojani
pyyhkivästä tuulenvireestä. Kiipesin Ford-pikkubussin takaosaan

90



MOSAB HASSAN YOUSEF

'cl sain ihmeekseni istua autonpenkillä. Oli kuuma kesäpäivä, ja
metalli-istuin,johon käsirautani lukittiin, poltti, mutta se tuntui
\·hdentekevältä. Tunsin olevani vapaa!

Matka Megiddon vankilaan kesti kaksi tuntia. Jouduimme
,en jälkeen istumaan autossa vielä tunnin odottamassa lupaa ajaa
,isään. Kun vihdoin pääsimme sisään, lääkäri tutki minut ja il
moitti minun olevan kunnossa. Pesin itseni suihkussa oikealla
,aippualla ja sain vaatteita sekä hygieniatarvikkeita. Päiväaterialla
sain lämmintä ruokaa ensi kertaa moneen viikkoon.

Minulta kysyttiin, mihin järjestöön kuuluin.
Vastasin kuuluvani Hamasiin.
Israelilaisissa vankiloissa eri jäJjestöjen annettiin valvoa omia

jäseniään. Tämän toivottiin joko vähentävän vankien välisiä
ongelmia tai aiheuttavan lisää ristiriitoja ryhmittymien välille.
Vangeilla,jotka kohdistivat vihanpurkauksensa toisiinsa, oli vä
hemmän puhtia tapella israelilaisia vastaan.

Kaikki vangit joutuivat ilmoittamaan jäsenjärjestönsä van
kilaan tullessaan. Oli pakko valita niistä jokin: Hamas tai Fatah
tai Islamilainen jihad tai Palestiinan vapautuksen kansanrinta
ma (PFLP) tai Palestiinan vapautuksen demokraattinen rintama
(DFLP) tai mikä hyvänsä. Ei voinut sanoa, ettei ollut tekemisissä
minkään ryhmittymän kanssa. Niille vangeille,joilla ei todella
kaan ollut mitään tällaisia yhteyksiä, annettiin muutaman päivän
miettimisaika. Megiddon vankilassa hallitsi Hamas. Se oli vanki
lan suurin ja voimakkain jäJjestö. Hamas laati säännöt,ja kaikki
muut noudattivat niitä.

Muut vangit ottivat minut lämpimästi vastaan. Selkääni ta
puteltiin, ja minua onniteltiin porukkaan liittymisestä. Iltaisin
istuskelimme kertoilemassa, miten olimme vankilaan joutuneet.
Jonkin ajan kuluttua se alkoi kuitenkin tuntua tukalalta. Van
geista yksi näytti olevan jonkinlainen johtaja,ja hän kyseli koko
ajan -liian innokkaasti.Vaikka hän olikin emiiri - Hamas-joh
taja vankilassa - en kerta kaikkiaan osannut luottaa häneen. Olin
kuullut monia tarinoita "linnuista" ,joiksi nimitettiin vankilassa
toimivia vakoojia.
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Jos hän on Shin Bethl vakooja, miksei hän sitten lllota minUIIIl.
Olenhan minä nyt kai yksi heistä. Päätin, että oli paras pitää varan
sa ja kertoa vain sen verran kuin olin kertonut kuulustelijoille
pidätyskeskuksessa.

Olin Megiddon vankilassa kaksi viikkoa. Vietin aikani ru
koillen, paastoten ja Koraania lukien. Varoitin uusia vankeja
emiiristä.

"Olkaa varovaisia", sanoin. "Minusta tuntuu, että hän ja hä
nen ystävänsä saattavat olla lintuja." Uudet tulokkaat kertoivat
välittömästi epäilyistäni emiirille, ja seuraavana päivänä minut
lähetettiin takaisin Maskobiyehiin.Aamulla minut vietiin samai
seen toimistoon kuin ennenkin.

"Miten Megiddon-matka sujui?" Loai tiedusteli.
"Mukavaahan siellä oli", vastasin ivallisesti.
"Kuule, kaikki eivät suinkaan tunnista lintua ensi silmäyk

sellä. Mene nyt lepäämään. Lähetämme sinut pian sinne takaisin
vähäksi aikaa.Ja sitten jonakin kauniina päivänä teemme jotakin
yhdessä."

Niin, ja jonakin kauniina päivänä minä ammlln sinIla päähäll,
ajattelin minä hänen poistuessaan. Olin ylpeä siitä, että minulla
oli niin radikaaleja ajatuksia.

Vietin pidätyskeskuksessa vielä 25 päivää, mutta tällä ker
ralla minulla oli kolme sellitoveria, heidän joukossaan serkkuni
Yousef. Kulutimme aikaa jutellen ja tarinoita kertoen. Miehistä
yksi kertoi tappaneensa jonkun, ja toinen kerskui siitä, että oli
lähettänyt ihmisiä suorittamaan itsemurhaiskuja. Kaikilla oli jo
takin kiinnostavaa kerrottavaa. Istuskelimme, rukoilimme, lau
loimme ja yritimme pitää hauskaa. Mitä tahansa sellaista, mikä
vei ajatukset pois senhetkisestä olinpaikasta. Se ei ollut ihmisille
sopiva paikka.

Lopulta meidät lähetettiin Megiddoon serkkuani lukuun
ottamatta. Mutta enää emme päässeet samalle osastolle lintujen
kanssa, vaan meidät pantiin todelliseen vankilaan. Sen jälkeen
mikään ei ollut enää entisellään.
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Meidät haistoi jo matkan päähän.
Tukka ja parta oli kasvanut, olimmehan olleet kolme kuu

kautta ilman saksia ja partaveistä. Vaatteemme olivat saastaiset.
Kesti pari viikkoa päästä eroon pidätyskeskuksen löyhkästä. Sii
nä ei kuuraaminen auttanut. Hajun oli yksinkertaisesti kuluttava
pOIS.

Useimpien vankien kohdalla tuomion kärsiminen alkoi
/Ili 'varista, yksiköstä,jonka läpi käyminen edelsi siirtymistä varsi
naiseen vankileiriin. Ne vangit,joita ei uskallettu päästää muiden
vankien joukkoon,joutuivat viettämään mi'varissa vuosikausia.
Ei ollut yllättävää, että tällaiset miehet olivat aina hamasilaisia.
Osa vangeista tunnisti minut ja tuli tervehtimään meitä.

Hassan Yousefin poikana olin tottunut siihen, että minut
tunnistettiin kaikkialla. Jos hän oli kuningas, olin minä prinssi 
kruununperijä.Ja sen mukaisesti minua myös kohdeltiin.

"Kuulimme, että olit täällä viime kuussa. Enosikin on täällä.
Hän tulee pian käymään."

Päiväateria oli lämmin ja täyttävä, joskaan ei aivan yhtä
maukas kuin ateriat,joita olin syönyt aikoinaan lintujen kanssa.
Olin kaikesta huolimatta onnellinen.Tosin olin vankilassa, mutta
tunsin itseni vapaaksi. Kun olin omissa oloissani, mietin suhdet-
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tani Shin Betiin. Olin luvannut ryhtyä sen palvelukseen, mutta
minulle ei ollut kerrottu mitään. Minulle ei ollut selitetty, miten
olisimme yhteydessä tai mitä yhteistyö oikein piti sisällään. Mi
nut jätettiin oman onneni nojaan eikä annettu mitään käyttäy
tymisohjeita. Olin aivan ymmälläni. En tiennyt enää, kuka olin.
Mieleeni tuli, että minua oli saatettu vetää nenästä.

Mi'var oli jaettu kahteen isoon makuusaliin, joissa oli ker
rossänkyjä. Nämä salit - Numero 8 ja Numero 9 - olivat kul
mittain L-kirjaimen muodossa, ja kummassakin salissa asui 20
vankia. L-kirjaimen kulmassa oli ulkoilupiha,jossa oli maalattu
betonilattia sekä Punaisen Ristin lahjoittama rikkinäinen pöy
tätennispöytä. Pääsimme ulkoilupihalle kahdesti päivässä.

Oma sänkyni oli Yhdeksikön toisessa päässä, aivan pesutilo
jen vieressä. Meillä oli yhteisessä käytössä kaksi vessaa ja kaksi
suihkua. Vessa oli pelkkä lattiassa oleva reikä, jonka ääressä sei
sottiin tai kyykittiin. Toimituksen jälkeen huuhtelimme itsem
me ämpäriin lasketulla vedellä. Huoneessa oli kuumaa ja koste
aa,ja siellä haisi kamalalta.

1tse asiassa makuusalissa oli tilanne aivan sama. Moni oli sai
raana, eri puolilla yskittiin,ja oli niitäkin,jotka eivät ikinä käy
neet suihkussa. Kaikkien henki haisi pahalta. Tehoton tuuletin
ei pärjännyt alkuunkaan tupakansavulIe. Eikä tuuletusikkunoita
ollut.

Aamuisin meidät herätettiin neljältä,jotta ehtisimme valmis
tautua auringonnousun edellä pidettyyn rukoushetkeen. Odo
timme jonossa pyyhe kädessä sen näköisinä kuin miltä miehet
näyttävät heti herättyään ja siltä haisten kuin miltä miehet hai
sevat tiloissa,joissa ei ole tuulettimia eikä tuuletusmahdollisuut
ta. Sitten oli WUdUfl vuoro. Islamilaisen puhdistautumisrituaalin
mukaisesti pesimme kädet ranteisiin saakka, huuhtelimme suun
ja nuuskaisimme vettä sieraimiin. Pesimme kasvot kaksin käsin
otsasta leukaan ja korvasta korvaan, sitten käsivarret kyynärpäi
hin saakka ja pyyhkäisimme kerran päätämme märällä kädellä
otsasta niskaan. Lopuksi kastelimme sormemme ja pyyhimme
korvat sisältä ja päältä, pyyhkäisimme kaulan ja niskan ja pe-

94



MOSAB HASSAN YOUSEF

,imme molemmat jalkaterät. Sitten sama toimitus toistui vielä
kahdesti.

Puoli viideltä, kun kaikki oli valmista, imaami - isokokoinen
Jd kovapintainen kaveri,jolla oli tuuhea parta - kajautti adhanin.
Sitten hän luki Koraanista A/-Fatihall (ensimmäisen suuran eli
luvun). Sen jälkeen seurasi neljä rak'aa (rukoussarjoja, joiden
yhteydessä seistään, kumarrutaan ja heittäydytään maahan).

Suurin osa meistä vangeista oli muslimeja, jotka kuuluivat
joko Hamasiin tai Islamilaiseen jihadiin, joten tämä kuului ta
poihimme muutoinkin. Mutta niidenkin,jotka kuuluivat ei-us
konnollisiin ja kommunistisiin järjestöihin, oli noustava samaan
aikaan, vaikka eivät olisi rukoilleetkaan. Eikä se ilahduttanut
heitä.

Eräskin kaveri oli istunut suunnilleen puolet 15 vuoden
tuomiosta. Häntä islaminuskoon liittyvät rituaalit inhottivat,
eikä häntä tahtonut aamuisin saada millään ylös sängystä. Muu
tamat muut vangit tönivät häntä, löivät häntä ja kiljuivat "Ylös
siitä!" Loppujen lopuksi miehen naamalle oli pakko kaataa vettä.
Minun kävi häntä sääliksi. Puhdistautumiseen, rukoilemiseen
ja lukemiseen kului noin tunti. Sitten kaikki menivät takaisin
sänkyyn. Puhuminen oli kiellettyä. Kaikkien oli oltava hiljaa.

Minulle uudelleen nukahtaminen tuotti aina vaikeuksia,
ja yleensä sai unen päästä kiinni vasta vähän ennen seitsemää.
Ja juuri kun olin lopulta päässyt uneen, kuului huuto"Adad!
Adad! [Luku! Luku!]", varoitus siitä, että oli aika valmistautua
pääluvun laskemiseen.

Istuimme sängyn reunalla selin meitä laskevaan israelilaisso
tilaaseen. Näin siksi, ettei hänellä ollut asetta. Laskemiseen meni
vain viisi minuuttia,ja sen jälkeen oli taas luvallista nukkua.

''ja/saI Ja/sa!" emiiri kiljahti kello 8.30. Oli aika pitää toi
nen Hamasin ja Islamilaisen jihadin kahdesta päivittäisestä ko
kouksesta. Eihän voinut ajatellakaan, että ihmisten olisi annettu
nukkua pari tuntia putkeen! Minua suututti hirveästi. Ja jälleen
vessajonoon, että kaikki ehtisivät valmistautua kello yhdeksän
jalsaan.
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Hamasin ensimmäisessä jalsassa opiskelimme Koraanin lu
kemissääntöjä. Itse olin oppinut kaiken siihen liittyvän isältäni,
mutta suurimmalle osalle vangeista kaikki oli uutta. Toisessa päi
vittäisessä jalsassa keskityttiin enemmän Hamasiin, sen omaan
vankilansisäiseen kurinpitoon, ilmoituksiin uusista vangeista
sekä uutisiin vankilan ulkopuolisista tapahtumista. Salaisista asi
oista ei siellä puhuttu eikä suunnitelmista, ja uutisetkin olivat
yleisluontoisia .

Jalsan jälkeen vietimme usein aikaa television ääressä. Televi
sio oli aivan makuusaIin toisessa päässä vastapäätä peseytymisti
loja. Eräänä aamuna olin katselemassa piirrettyä elokuvaa,jonka
kesken tuli mainostauko.

PA1'v[!
Iso puulevy heilahti television eteen.
Pomppasin pystyyn ja silmäilin ympärilleni.
"Mitä tapahtui?!"
Huomasin, että levy oli kiinni katosta roikkuvassa paksussa

köydessä. Huoneen seinustalla eräs vanki piteli köyden päätä.
Hänen tehtävänään oli ilmeisesti pitää lähetyksiä silmällä so
pimattomien kohtien varalta ja pudottaa levy vastaanottimen
eteen meitä varjellakseen.

"Miksi sinä sen levyn pudotit?" tiedustelin.
"Suojellakseni teitä", mies tokaisi.
"Suojellaksesi? Miltä sitten?"
"Mainoksessa esiintyneeltä tytöltä", levynpaukuttelija selitti.

"Hänellä ei ollut huivia päässä."
Käännyin emiirin puoleen. "Onko hän ihan tosissaan?"
"Totta kai", kuului emiirin vastaus.
"Mutta meillähän on kaikilla televisio kotona, emmekä me

siellä tällaista tee. Miksi sitten täällä?"
"Vankilassa me joudumme kohtaamaan poikkeuksellisia

haasteita", hän selitti. "Täällä ei ole naisia. Ja televisiossa näytet
tävät asiat saattavat aiheuttaa vaikeuksia vangeille ja johtaa hei
dän välillään sellaisiin suhteisiin, joita me emme hyväksy. Tätä
sääntöä me noudatamme,ja näin me asian näemme."
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Kaikki eivät tietenkään olleet samaa mieltä hänen kanssaan.
"Jlmme katsella ohjelmia paljolti sen mukaan, kuka piteli köyt
:.l.Jos pitelijä oli Hebronista, hän pudotti levyn, vaikka ruudulla
,1Jsi ollut huiviton naispuolinen piirroshahmo. Mutta jos hän

.,li Ramallahista, saimme nähdä paljon enemmän. Meidän oli
:n;iärä vuorotella köydenpitelijöinä, mutta minusta koko juttu
,)li niin typerä, että kieltäydyin kunniasta.

Päiväateriaa seurasi puolenpäivän rukoushetki ja sitä taasen
hiljainen hetki, jonka useimmat vangit käyttivät torkkumiseen.
1tse luin silloin yleensä kirjaa. Ja illalla pääsimme ulkoilualueelle
kävelemään tai vain oleskelemaan ja juttelemaan.

Hamasilaisille vankilaelämä oli aika tylsää. Me emme saaneet
pelata korttia. Meidän edellytettiin lukevan ainoastaan Koraania
tai muita islamiin liittyviä kirjoja. Muihin ryhmittymiin kuulu
villa oli paljon enemmän vapauksia kuin meillä.

Eräänä iltapäivänä serkkuniYouseflopulta ilmaantui paikalle
suureksi ilokseni. Israelilaiset olivat antaneet käyttöömme kä
sikäyttöisiä hiustenleikkureita, ja me ajelimme hänet kaljuksi,
jotta hän olisi päässyt eroon pidätyskeskuksen hajusta.

Yousef ei ollut hamasilaisia, vaan sosialisti. Hän ei uskonut
Al1ahiin, muttei hän toisaalta epäillytkäänJumalan olemassaoloa.
Siksi hän sopi varsin hyvin Palestiinan vapautuksen demokraat
tiseen rintaman eli DFLP:n riveihin. DFLP:n tavoitteena oli
palestiinalainen valtio toisin kuin Hamasilla ja Islamilaisella ji
hadilla,jotka pyrkivät luomaan islamilaisen valtion.

Muutama päivä Yousefin vankilaantulon jälkeen enoni Ib
rahim Abu Salem tuli käymään. Hän oli ollut hallinnollisesti
pidätettynä kaksi vuotta, vaikkei häntä vastaan ollut missään
vaiheessa nostettu virallista kannetta. Ja koska hänen katsottiin
vaarantavan Israelin turvallisuuden, pidätys jatkui kauan. Kor
kea-arvoisena hamasilaisena Ibrahim-eno sai liikkua vapaasti
mi'varin ja varsinaisen vankileirin välillä sekä leirin osastojen
välillä. Nyt hän oli tullut mi'variin tapaamaan sisarenpoikaansa,
varmistamaan että olin kunnossa ja tuomaan minulle vaatteita.
Tämä tuntui ristiriitaiselta, kun muisti, että sama mies oli ha-
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kannut minua ja jättänyt perheemme oman onnensa nojaan isän
ollessa vankilassa.

Lähes 180 sentin mittainen Ibrahim Abu Salem oli massiivi
nen ilmestys. Turpeasta mahasta,joka kertoi kiihkeästä suhteesta
ruokaan, olisi voinut päätellä, että hän oli jonkinlainen hyvän
tuulinen herkkusuu. Mutta minä tiesin asioiden oikean laidan.
Ibrahim-eno oli ilkeäja itsekäs mies, tekopyhä valehtelija - isäni
täydellinen vastakohta.

Tästä huolimatta Ibrahim-enoa kohdeltiin Megiddon muu
rien sisällä kuin kuningasta. Järjestötaustasta riippumatta kaikki
vangit kunnioittivat häntä. He kunnioittivat hänen ikäänsä ja
opetustaitoaan, hänen työtään yliopistoissa sekä hänen poliitti
sia ja opiskelusaavutuksiaan.Yleensä kävi niin, että kun hän tuli
käymään, eri ryhmittymien nokkamiehet pyysivät häntä luen
noimaan vangeille.

Kaikki kuuntelivat mielellään Ibrahimin opetusta. Hän oli
enemmänkin viihdyttäjä kuin luennoitsija. Hän nauratti mielel
lään ihmisiä, ja opettaessaan islamiin liittyviä asioita hän käytti
niin yksinkertaista kieltä, että kaikki ymmärsivät häntä.

Sinä päivänä ei kuitenkaan kukaan nauranut. Päinvastoin,
kaikki vangit kuuntelivat ääneti ja silmät pystyssä Ibrahimin
rajua hyökkäystä, joka kohdistui vihollisen kanssa yhteistyössä
oleviin. Hänen mukaansa he petkuttivat omaisiaan ja häpäisivät
nämä ja olivat Palestiinan kansan vihollisia. Kun kuuntelin hän
tä, tuntui kuin hän olisi sanonut minulle: "Mosab,jos on jotakin,
mitä et ole kertonut minulle, nyt olisi korkea aika."

Tietenkään en kertonut mitään. Ja vaikka Ibrahim olisi
epäillyt minun olevan yhteistyössä Shin Betin kanssa, hän ei
olisi rohjennut sanoa sitä suoraan Hassan Yousefin pojalle.

"Jos tarvitset jotakin", hän sanoi ennen lähtöään, "ilmoitat
han minulle.Yritän järjestää niin, että pääset siirtymään lähelleni."

Oli kesä vuonna 1996. Olin vasta kahdeksantoista, mutta
minusta tuntui kuin olisin elänyt monta ihmisikää muutamassa
kuukaudessa. Pari viikkoa enoni käynnin jälkeenYhdeksikköön
tuli shawccsh eli vankien edusmies,joka huusi: "Kahdeksan kaksi
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:';olme!"Vilkaisin häntä ihmeissäni, kun kuulin oman numeroni.
,>itten hän huusi vielä kolme tai neljä muuta numeroa ja käski
meidän koota tavaramme.

Kun astuimme mi'varista ulos autiomaahan, kuumuus löi
\·astaan kuin lohikäärmeen hengitys, ja hetken minua huimasi.
Edessämme näkyi silmänkantamattomiin isoja ruskeita telttoja.
.\I1arssimme ensimmäisen osaston ohi, sitten toisen ja kolman
nen. Sadat vangit juoksivat korkean verkkoaidan viereen katse
lemaan uusia tulokkaita. Saavuimme Osastoon 5, jonka portit
lennähtivät auki.Ympärillemme kertyi yli viisikymmentä mies
tä. Meitä syleiltiin ja käteltiin.

Meidät vietiin toimistotelttaan,ja meiltä tiedusteltiin jälleen
taustajärjestöjämme. Sitten minut vietiin Hamasin telttaan,jossa
emiiri otti minut vastaan ja kätteli minua.

"Tervetuloa", hän sanoi. "Mukava tavata. Olemme hyvin
ylpeitä sinusta. Sänkysi on kohta valmis,ja sitten saat pyyhkeitä
ja muuta tarpeellista." Sitten hän lisäsi: "Teepä olosi mukavaksi.
Toivottavasti viihdyt luonamme."Tyypillistä vankilahuumoria.

Vankilan kaikissa osastoissa oli kaksitoista telttaa. Kussakin
teltassa oli kaksikymmentä vuodetta ja säilytyslokeroa. Kussa
kin osastossa oli enimmillään 240 vankia. Paikasta saa käsityk
sen, kun kuvittelee suorakaiteenmuotoista taulunkehystä, jota
reunustaa nato-piikkilanka. Osasto 5 oli jaettu neljään osaan.
Muuri,jonka päällä oli nato-piikkilankaa,jakoi alueen pohjois
eteläsuunnassa,ja matala aita itä-Iänsisuunnassa.

Lohkoilla 1 ja 2 (alueen oikeassa ja vasemmassa yläkulmassa)
oli kummassakin kolme Hamasin telttaa. Lohkolla 3 (alueen
oikeassa alakulmassa) oli neljä telttaa - yksi Hamasille, yksi Fata
hille, yksi yhteinen DFLP:lle ja PFLP:lle sekä yksi Islamilaiselle
jihadille.

Lohkolla 4 oli myös keittiö, vessat, suihkut, shaweeshille ja
keittiötyöntekijöille varattu alue sekä pesuastiat wudua varten.
Rukoushetkiä varteen järjestäydyttiin riveihin aukiolle,joka oli
Lohkolla 2.Jajoka nurkassa oli tietenkin vartiotorni. Osaston 5
portti oli Lohkojen 3 ja 4 välisessä aidassa.
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Vielä eräs yksityiskohta. Itä-Iänsisuuntaisessa aidassa oli kaksi
porttia: toinen Lohkojen 1 ja 3 välissä ja toinen Lohkojen 2 ja
4 välissä. Portit suljettiin ainoastaan pääluvun laskemisen ajaksi,
koska niin oli mahdollista eristää puoli osastoa kerrallaan.

Minulle osoitettiin sänky Hamasin teltassa, joka oli Loh
ko l:n yläkulmassa. Sänkyni oli kolmas oikealla. Ensimmäisen
pääluvun laskemisen jälkeen olimme kaikki juttelemassa, kun
etäältä kuului huuto: "Bareed ya ml~iahideell! Bareed! [Postia va
paustaistelijoiltal Postia!]."

Huutaja oli viereisen osaston sawa'ed. Huudosta kaikki tiesi
vät olla varuillaan. Sawa'edit olivat vankilan sisällä toimivia Ha
masin sotilaallisen siiven edustajia, joiden tehtävänä oli välittää
viestejä vankilan osastojen välillä. Nimi tulee arabiankielisistä
sanoista, jotka merkitsevät 'heittäviä käsivarsia'.

Huudon kajahdettua teltoista juoksi ulos pari vankia, jot
ka ojensivat kätensä ja silmäilivät taivaalle. Ja kuin sekunnil
leen ajoitettuna heidän odottaviin käsiinsä lennähti pallo kuin
tyhjästä. Meidän osastomme Hamas-johtajat saivat tällä tavalla
koodattuja ohjeita tai tietoja muiden osastojen johtajilta. Kaik
ki palestiinalaiset järjestöt, jotka olivat edustettuina vankilassa,
käyttivät samaa tiedonvälitysmenetelmää. Kullakin oli oma koo
dinimi,jonka perusteella varoitushuudon kaikuessa juuri oikeat
"siepparit" tiesivät kiiruhtaa pudotusalueelle.

Pallot oli tehty vedellä pehmennetystä leipämassasta. Viesti
pantiin massan sisään,ja massa pyöriteltiin suunnilleen pesäpal
lon kokoiseksi palloksi,jonka sitten annettiin kuivuaja kovettua.
Oli selvää, että vain parhaat syöttäjät ja siepparit valittiin "pos
tiljooneiksi" ."

Jännittävä tilanne oli ohi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin.
Sitten oli päiväaterian vuoro.
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EPÄILE KAIKKIA
1996

.\1inua oli pidetty maan alla niin pitkään, että taivaan näkeminen
tuntui ihanalta. Oli kuin en olisi nähnyt tähtiä vuosikausiin. Ne
olivat kauniita, siitä huolimatta että leirin valtavat valonheittäjät
himmensivät niiden kirkkauden. Mutta tähtien ilmaantuminen
tiesi sitä, että oli aika suunnata telttoihin ja valmistautua päälu
vun laskemiseen ja yölevolle. Ja silloin tapahtui sellaista, mitä en
käsittänyt ollenkaan.

Oma numeroni oli 823, ja vangeille jaettiin vuodepaikat
numerojärjestyksessä. Sen mukaan minun paikkani olisi ollut
Hamasin teltassa Lohkolla 3. Mutta teltta oli täynnä, ja siksi
minut oli sijoitettu Lohkon 1 nurkkatelttaan.

Minun oli kuitenkin pääluvun laskemisen ajaksi mentävä
seisomaan oikealle paikalle Lohkolle 3. Näin siksi, ettei vanki
luetteloa läpikäyvän vartijan olisi tarvinnut muistaa kaikkia niitä
sisäisiä jäIjestelyjä,joiden tarkoituksena oli pitää leiri rauhallisena.

Pääluvun laskeminen sujui pienintä piirtoa myöten etukä
teissuunnitelman mukaan.

Lohkolle 1 tuli 25 konepistoolein varustettua sotilasta,jotka
lähtivät kulkemaan teltalta teltalle. Me vangit seisoimme kasvot
teltan seinää kohti, selkä sotilaisiin päin. Kukaan ei uskaltanut
liikahtaa ammutuksi tulemisen pelosta.
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Laskemisen päätyttyä sotilaat siirtyivät Lohkolle 2. Kun siellä
tuli valmista, he sulkivat molemmat aidassa olevat portit, jottei
näiltä lohkoilta olisi kukaan päässyt livahtamaan Lohkoille 3 ja
4 jonkun karanneen vangin paikalle.

Lohkolla 5 viettämäni ensimmäisen illan aikana olin huo
mannut, että siellä oli meneillään jonkinlainen salaperäinen
huiputlls. Kun menin omalle paikalleni Kolmosessa, vieressäni
seisoi vanki, joka näytti todella sairaalta. Hän näytti todella hir
veältä, aivan siltä kuin olisi ollut kuolemaisillaan. Hänen päänsä
oli ajeltu kaljuksi, ja hän oli selvästikin voimiensa äärirajoilla.
Hän ei katsonut ketään silmiin. Muistan miettineeni, kuka hän
oli ja mitä hänelle oli tapahtunut.

Sotilaiden saatua pääluvun laskemisen päätökseenYkkösessä
ja siirryttyä Kakkoseen, mies raahattiin kiireesti ulos teltasta, ja
hänen tilalleen minun viereeni tuli toinen vanki. Minulle selvisi
myöhemmin, että Ykkösen ja Kolmosen väliseen aitaan oli lei
kattu pieni aukko, josta vankien vaihtaminen kävi päinsä.

Selvästikin tarkoituksena oli piilottaa kalju kaveri sotilailta.
Mutta miksi?

Samana iltana olin jo sängyssä, kun kuulin etäältä valitusta.
Joku oli selvästi tuskissaan. Pian tuli kuitenkin hiljaista,ja minä
kin nukahdin saman tien.

Aamu koitti aina liian nopeasti. Ei aikaakaan, kun meidät
herätettiin aamurukoushetkeen. Osaston 240 vangista 140 nousi
ja meni vessajonoon. Paikkoja oli kuusi - kuusi reikää yhden
ainoan kaivannon yläpuolella, reikien välissä eristysseinämät.
Kahdeksan vatia wudua varten. Puoli tuntia.

Sitten järjestäydyimme riveihin rukoilemaan. Käytäntö oli
aika lailla samanlainen kuin mi'varissa, vankeja vain oli kak
sitoistakertainen määrä. Siitä huolimatta oli hämmästyttävää,
miten kivuttomasti kaikki sujui siinä ihmispaljoudessa. Kukaan
ei koskaan näyttänyt tekevän pienintäkään virhettä. Siinä oli
jotakin melkein aavemaista.

Vaikutti siltä, että kaikki olivat kauhuissaan. Kukaan ei us
kaltanut rikkoa sääntöjä. Kukaan ei uskaltanut viipyä vessassa
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:~jl1kään normaalia pitempään. Kukaan ei uskaltanut katsoa
:11111 kuulusteltavaa vankia tai israelilaista sotilasta. Kukaan ei
,kaan seissyt liian lähellä aitaa.

.\Ilutta varsin pian aloin ymmärtää, mistä oli kysymys. Hamas
:>1 vankilaviranomaisten tutkan alapuolella. Hamas piteli ohjia
':ulla tavallaan, ja sillä oli oma arviointijärjestelmänsä. Jokai
.n sääntörikkomus merkittiin muistiin punaisella. Kun punai
, merkintöjä oli kertynyt tarpeeksi, vanki joutui vastaamaan
i/ 'dille eli Hamasin turvallisuussiivelle - koville kavereille,jotka
\:it hymyilleet eivätkä vitsailleet.

Useimmiten näitä miehiä ei edes näkynyt, koska he touhu
\,lt tiedustelutietojen keräämisen parissa.Viestipallot,joita len

.Jl vankileirin osastosta toiseen, olivat lähtöisin heiltä, ja heille
..: oli myös tarkoitettu.

Olin kerran istumassa sängylläni, kun maj'd astui sisään ja
~uusi: "Kaikki ulos tästä teltasta!" Kukaan ei sanonut sanaakaan,
.1 teltta tyhjeni hetkessä. Eräs mies vietiin tyhjentyneeseen telt

:.UI1, oviläppä suljettiin,ja kaksi miestä pantiin vartioimaan telt
:.u. Joku avasi television ja käänsi äänen kovalle. Muut alkoivat
mlaa ja metelöidä.

En tiennyt, mitä teltassa oli meneillään, mutten ollut ikinä
~uullut yhdenkään ihmisen kirkuvan niin kuin se mies kirkui.
\[itä ihmettä hän on tehnyt ansaitakseen tuollaista kohtelua? Näin
:nietin. Kidutusta jatkui puolisen tuntia. Sitten maj'd toi miehen
.dos ja vei hänet toiseen telttaan, missä kuulustelu jatkui.

Olin ennen teltan tyhjentämistä ollut juttelemassa ystäväni
:\kel Sorourin kanssa. Hän oli kotoisin eräästä Ramallahin lä
hikylästä.

"Mitä siellä oikein tapahtuu?" kysyin.
"Hän on tehnyt jotakin pahaa", kuului lyhyt vastaus.
"Niin varmaan, mutta mitä hänelle tehdään? Ja mitä hän on

tehnyt?"
"Ei hän täällä vankilassa ole tehnyt mitään", Akel selitti.

"Mutta on sanottu, että hän antoi Hebronissa ollessaan isra
elilaisille tietoja eräästä Hamasin jäsenestä, kaikesta päätellen
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vieläpä runsaasti. Siksi häntä kidutetaan aina silloin tällöin."
"Millä tavalla?"
"Tavallisesti hänen kynsiensä alle työnnetään neuloja, ja

hänen ihollaan sulatetaan muovisia tarjottimia. Tai ihokarvoja
poltetaan. Joskus hänen polviensa taakse pannaan paksu keppi,
hänet pakotetaan kyykkimään tuntikausia, eikä hänen anneta
nukkua."

Nyt ymmärsin, miksi kaikki olivat varpaillaan ja mitä oli
tapahtunut sille kaljulle miehelle, jonka olin nähnyt heti leirille
tultuani. Maj'd vihasi kätyreitä, ja meitä kaikkia epäiltiin käty
reiksi, Israelin vakoojiksi, siksi kunnes pystyimme osoittamaan
epäilyt aiheettomiksi.

Israel oli onnistunut tavattoman hyvin Hamasin solujen tun
nistamisessa ja sen jäsenten vangitsemisessa, ja siksi maj'd oletti
järjestön olevan tulvillaan vakoojia, jotka piti ehdottomasti pal
jastaa. Meitä pidettiin silmällä herkeämättä. Käytöstämme seu
rattiin,ja jokaista sanaamme kuunneltiin. Ja sääntörikkomukset
merkittiin muistiin. Me tiesimme, keitä he olivat, mutta heidän
vakoojiaan emme tunteneet. Joku sellainen, jota pidin ystävänä,
saattoi olla maj'din yhdysmies,ja saatoin hyvinkin joutua kuu
lusteltavaksi huomispäivänä.

Päätin, että oli viisainta pysytellä mahdollisimman paljon
omissa oloissa ja varoa luottamasta muihin vankeihin. Kun mi
nulle oli selvinnyt, että vankilassa vallitsi epäluulojen ja petol
lisuuden kyllästämä ilmapiiri, elämäni muuttui aivan toisenlai
seksi. Minusta tuntui kuin olisin ollut aivan erilaisessa vankilassa
- sellaisessa, missä oli mahdotonta liikkua vapaasti, puhua va
paasti, luottaa kehenkään, olla yhteydessä kehenkään tai ystä
vystyä kenenkään kanssa. Pelkäsin, että tekisin jonkin virheen,
myöhästyisin jostakin, nukkuisin herätyksen jälkeen tai torkah
taisin jalsan aikana.

Se, jonka maj'd tuomitsi kätyriksi, oli mennyttä miestä.Yhtä
surkea oli hänen perheensä kohtalo. Mies joutui kaikkien hyl
käämäksi, vaimonsa ja lapsiensakin. Kätyriksi leimautuminen
pilasi ihmisen maineen pahemmin kuin mikään muu. Vuosien
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1993 ja 1996 välisenä aikana Hamas kuulusteli israelilaisissa van
kiloissa yli sataaviittäkymmentä miestä, joita se epäili yhteistoi
minnasta Israelin kanssa. Miehistä kuutisentoista tapettiin.

Osasin kirjoittaa nopeasti ja siististi, ja siksi maj'd pyysi mi
nua kirjuriksi. Tiedot,joiden kanssa joutuisin tekemisiin, olivat
kuulemma huippusalaisia. Minun käskettiin pitää ne omana tie
tonani.

Päiväni kuluivat vankeja koskevien asiakirjojen jäljentämi
sessä. Pidimme tarkasti huolta siitä, etteivät nämä tiedot joutu
neet vankilaviranomaisten käsiin. Nimien asemesta käytimme
pelkkiä numeroita. Näitä mahdollisimman ohuelle paperille kir
joitettuja asiakirjoja lukiessa tunsi olevansa tekemisissä pahim
manlaatuisen pornografisen kirjallisuuden kanssa. Joku tunnusti
olleensa sukupuoliyhteydessä äitinsä kanssa. Joku sanoi olleen
sa yhdynnässä lehmän, toinen tyttärensä kanssa. Eräskin kertoi
olleensa sukupuoliyhteydessä naapurinsa kanssa, kuvanneensa
tapauksen vakoilukameralla ja antaneensa kuvat israelilaisille.
Raportin mukaan israelilaiset olivat näyttäneet kuvat kyseiselle
naapurille ja uhanneet lähettää ne hänen omaisilleen, mikäli hän
kieltäytyisi yhteistoiminnasta heidän vakoojansa kanssa. Niinpä
seksisuhde ja tietojen kerääminen jatkui, samoin seksin harjoit
taminen muiden kanssa ja tilanteiden kuvaaminen, kunnes lo
pulta vaikutti siltä, että koko kylä työskenteli Israelin hyväksi.
Ja tämä oli vasta ensimmäinen niistä asiakirjoista, joita minua
pyydettiin kiJjoittamaan puhtaaksi.

Se tuntui minusta mielettömältä. Jatkaessani asiakirjojen
puhtaaksiki!joittamista tajusin, että kidutettavilta kysyttiin sel
laista, mitä he eivät mitenkään voineet tietää, ja että he vasta
sivat niin kuin arvelivat kiduttajien toivovan. Näytti ilmeiseltä,
että he olivat kidutuksesta päästäkseen valmiit sanomaan mitä
tahansa. Lisäksi aloin epäillä, että toisinaan näillä kummallisilla
kuulusteluilla ei ollut mitään muuta tarkoitusta kuin ruokkia
vankilassa olevien maj 'din jäsenten seksifantasioita.

Sitten kerran ystäväni Akel Sorour joutui maj'din uhriksi.
Hän kuului erääseen Hamas-soluun,ja hänet oli pidätetty mon-
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ta kertaa, mutta jostakin syystä kaupunkilaiset Hamas-vangit ei
vät hyväksyneet häntä. Akel oli tavallinen maanviljelijä. Hänen
puheenpartensa ja ruokailu tapansa huvitti kaupunkilaisia,ja he
käyttivät häntä hyväksi. Hän yritti päästä heidän armoihinsa
ja suosioonsa laittamalla heille ruokaa ja siivoamalla, mutta he
kohtelivat häntä kuin jalkarättiä, koska he ymmärsivät palvele
misen aiheutuvan pelosta.

Akelilla olikin syytä pelkoon. Hänen vanhempansa olivat
kuolleet. Ainoa lähiomainen oli sisar. Hän oli erityisen hei
kossa asemassa siksi, ettei ollut ketään, joka olisi voinut kostaa
kiduttajille. Lisäksi maj'd oli kuulustellut erästä samaan soluun
kuuluvaa Akelin ystävää,joka oli kidutettaessa maininnut Ake
Iin nimen. Minun kävi Akelia sääliksi, mutta miten minä olisin
voinut auttaa häntä? Olin niin nuori, itsekin ymmäl1äni kaikesta,
eikä minun sanani painanut mitään. Tiesin, että olin säästynyt
samanlaiselta kohtelulta pelkästään isäni ansiosta.

Perheenjäsenet saivat käydä tapaamassa vankeja kerran kuussa.
Israelilaisen vankilan ruokalista ei ollut kehuttava,ja siksi omaiset
toivatkin yleensä vangeille kotona valmistettua ruokaa ja henki
lökohtaisia tarvikkeita. Me Akelin kanssa olimme kotoisin samalta
seudulta,ja siksi omaisemmekin tulivat käymään samana päivänä.

Sitkeän paperisodan päätteeksi Punainen Risti keräsi van
kien omaisia yhteen tietyltä alueelta ja lastasi heidät busseihin.
Megiddoon oli vain kahden tunnin ajomatka. Mutta koska
bussien oli pysähdyttävä jokaisella tarkastuspisteellä ja koska
kaikki matkustajat oli tutkittava erikseen joka kerta, ihmisten
oli lähdettävä kotoa aamuneljältä ehtiäkseen vankilaan ennen
puoltapäivää.

Kerran, kun Akelin sisar oli käynyt tapaamassa veljeään,Akel
palasi miellyttävän vierailun päätteeksi Osastoon 5, mukanaan
sisaren tuomat ruokanyssäkät. Hän oli iloinen eikä aavistanut,
mikä häntä odotti. Ibrahim-eno oli tullut pitämään luentoa,
mikä tiesi aina pahaa. Minulle oli selvinnyt, että Ibrahim kutsui
usein kaikki vangit koolle ja saarnasi heille sen salaamiseksi, että
samaan aikaan maj'd oli aloittamassa jonkun kuulustelua. Sillä
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kerralla "se joku" oli Akel. Maj'd otti pois sisaren tuomat lahjat
ja vei hänet erääseen telttaan. Hän katosi verhon taakse,ja hänen
elämänsä kauhistuttavin kokemus alkoi.

Katselin enoani. Miksei hän estänyt heitä? Hän oli itse ollut
monesti vankilassa Akelin kanssa. He olivat kärsineet yhdessä.
Akel oli laittanut hänelle ruokaa ja huolehtinut hänestä. Enoni
tunsi Akelin. Johtuiko kaikki siitä, että Akel oli köyhä ja hiljai
nen maanviljelijä ja eno puolestaan kaupunkilainen?

Oli miten oli, Ibrahim Abu Salem istuskeli yhdessä maj'din
kanssa naureskellen ja syöden ruokaa,jonka Akelin sisar oli tuo
nut vangitulle veljelleen. Ja siinä lähellä Akelin Hamas-veljet,
jotka olivat arabeja, palestiinalaisia ja muslimeja, tunkivat neu
loja Akelin kynsien alle.

Näin Akelin vain muutamaan otteeseen seuraavien viikko
jen aikana. Hänen päänsä oli ajeltu paljaaksi, hän oli parraton,ja
hän piti katseensa tiukasti alaspainettuna. Hän oli laihtunut, ja
hän näytti henkitoreissa olevalta vanhukselta.

Sain myöhemmin hänen tietonsa kirjoitettaviksi. Hän oli
tunnustanut olleensa sukupuoliyhteydessä kotikylänsä kaikkien
naisten sekä lisäksi aasien ja muiden eläinten kanssa. Oli selvää,
että joka sana oli valhetta, mutta kirjoitin tekstin puhtaaksi, ja
maj'd lähetti asiakirjan hänen kotikyläänsä. Hänen sisarensa hyl
käsi hänet, ja hänen naapurinsa kieltäytyivät olemasta hänen
kanssaan missään tekemisissä.

Minun mielestäni maj'din toiminta oli paljon tuomittavam
paa kuin yhdenkään Israelin kanssa yhteistyössä olevan teot.
Mutta sillä oli hyvin vahva asema ja paljon vaikutusvaltaa vanki
lajärjestelmän puitteissa. Mieleeni tuli, että kenties voisin käyttää
maj'dia hyväkseni omien tavoitteideni saavuttamiseksi.

Anas Rasras oli maj'din johtajia. Hänen isänsä, joka toimi
professorina Länsirannalla, oli Ibrahim-enon hyvä ystävä. Me
giddoon joutumiseni jälkeen eno oli pyytänyt, että Anas auttaisi
minua sopeutumaan ja oppimaan vankilan tavoille. 40-vuotias
Anas,joka oli kotoisin Hebronista, oli hyvin salamyhkäinen, hy
vin älykäs ja hyvin vaarallinen. Shin Bet piti häntä hellittämättä
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silmällä silloin kun hän oli vapaalla jalalla. Hänellä ei ollut juu
rikaan ystäviä, mutta hän itse ei koskaan osallistunut kiduttami
seen. Siinä syy, jonka vuoksi aloin vähitellen kunnioittaa häntä
ja jopa luottaa häneen.

Kerroin hänelle, että olin luvannut ryhtyä yhteistyöhön is
raelilaisten kanssa voidakseni toimia kaksoisagenttina, hankkia
tehokasta aseistusta ja tappaa vihollisia sisältä käsin. Pyysin häntä
auttamaan.

"Minun on tarkistettava asiat", hän sanoi. "En kerro kenel
lekään, mutta otan selvää."

"Mitä tarkoitat? Voitko auttaa vai et?"
Minun ei olisi pitänyt luottaa häneen. Hän ei suinkaan yrit

tänyt auttaa minua, vaan kertoi suunnitelmastani saman tien
Ibrahim-enolle ja muutamille muille maj'diin kuuluville.

Ibrahim-eno tuli tapaamaan minua seuraavana aamuna.
"Mitä sinä oikein luulet tekeväsi?"
"Älä nyt hermostu. Mitään ei ole tapahtunut. Minulla on

suunnitelma. Ei sinun tarvitse olla mukana sen toteuttamisessa."
"Tämä on hyvin vaarallista, Mosab, sekä oman maineesi että

isäsi maineen ja koko perheesi kannalta. Muut voivat kyllä tehdä
jotakin tällaista, mutta et sinä."

Sitten alkoi sadella kysymyksiä. Oliko Shin Bet nimennyt
minulle yhdyshenkilön vankilan sisältä? Oliko minulla tapaa
misia sen ja sen israelilaisen tai sen ja sen turvallisuusjoukkoihin
kuuluvan kanssa? Mitä minulle oli kerrottu? Mitä olin kertonut
muille? Mitä tiukemmin hän minua kuulusteli, sitä enemmän
minua alkoi raivostuttaa. Lopulta minä yksinkertaisesti räjähdin.

"Pysy sinä uskonnollisten hommien parissa ja jätä turvalli
suusasiat rauhaan! Täällä kidutetaan ihmisiä ilman mitään syytä
ja tarkoitusta. Muuta sanottavaa minulla ei ole. Minä teen, mitä
itse haluan, ja sinä saat tehdä mitä haluat."

Ymmärsin kyllä, ettei tilanne näyttänyt minun kannaltani
hyvältä. Olin melko varma, etten isäni ansiosta joutuisi kidutet
tavaksi tai kuulusteltavaksi, mutta kaikesta huomasi, ettei Ibra
him-eno ollut varma, puhuinko totta.
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Siinä vaiheessa en ollut asiasta varma itsekään.
Tajusi olleeni typerä, kun olin luottanut maj'diin. Mutta

()Iinko ollut yhtä typerä luottaessani israelilaisiin, jotka eivät
olleet vieläkään kertoneet minulle mitään eivätkä olleet järjes
(~lneet mitään yhteyksiä? Leikittiinkö kanssani kissaa ja hiirtä?

Menin omaan telttaani ja tunsin, että minussa oli alkanut
,ulkeutuminen sekä henkisellä että tunteiden tasolla. En luotta
nut enää kehenkään. Muut vangit huomasivat, ettei kaikki ollut
kunnossa, mutta syytä he eivät tienneet. Vaikka maj'd pitikin
kerton1dni asiat omana tietonaan, minua pidettiin hellittämättä
silmällä. Minäkin epäilin kaikkia.Ja me kaikki asustimme ulkoil
mahäkissä,josta ei päässyt minnekään. Ei voinut vetäytyä omiin
oloihinsa eikä piiloutua.

Aika mateli. Epäilykset lisääntyivät. Joka päivä kuului huu
toa,ja joka yö ihmisiä kidutettiin. Hamas kidutti omiaan! Olisin
toki halunnut selittää tilanteen parhain päin, mutta se ei onnis
tunut millään.

Jonkin ajan kuluttua tilanne paheni entisestään. Ennen oli
kuulusteltu yhtä vankia kerrallaan; nyt kuulusteltavia oli kol
me. Kerran aamuneljältä eräs vanki juoksi osaston läpi ja kipusi
aluetta kiertävän aidan yli. Ei kulunut kuin kaksikymmentä se
kuntia, kun hän oli vankileirin ulkopuolella vaatteet riekaleina
ja mies itse veitsenterävän piikkilangan raatelemana. Vartiotor
nissa israelilainen vartija pyöräytti konekiväärin ympäri ja alkoi
tähdätä.

"Älkää ampuko!" mies kirkui. "Älkää ampuko! En minä
yritä paeta, yritän vain päästä eroon niistä!" Hän osoitti sormella
läähättävää maj'd-miestä,joka mulkoili häntä aidan toiselta puo
lelta. Portista juosseet sotilaat kaatoivat vangin, tutkivat hänet ja
veivät hänet pois.

Tällainenko Hamas oli? Tätäkö oli islam?
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Isä oli minulle yhtä kuin islam.
Jos panisin hänet Allahin vaa'alle, hän painaisi enemmän

kuin yksikään toinen tapaamani muslimi. Häneltä ei jäänyt vä
liin yksikään rukoushetki. Silloinkin kun hän palasi kotiin myö
hään illalla väsyneenä, kuulin usein hänen rukoilevan keskellä
yötä Koraanin jumalaa ja huutavan hänen puoleensa. Hän oli
nöyrä, hän osoitti rakkautta,ja hän oli valmis antamaan anteeksi
- äidilleni, lapsilleen ja niillekin ihmisille,joita hän ei tuntenut.

Hän oli enemmän kuin pelkkä islamin puolestapuhuja. Hän
halusi antaa esimerkin siitä, miten muslimin tulee elää. Hänessä
näkyi islamin kaunis puoli, eikä hänessä ollut jälkeäkään siitä
julmasta näkemyksestä,jonka mukaan islamin kannattajien tulee
valloittaa ja OIjuuttaa koko maapallo.

Huomasin kuitenkin vankila-aikani jälkeisten kymmenen
vuoden mittaan, että hän kävi sisäistä, irrationaaliselta tuntuvaa
kamppailua itsensä kanssa.Yhtäältä hän ei pitänyt vääränä sitä, että
muslimit tappoivat siirtokuntalaisia ja sotilaita sekä viattomia nai
sia ja lapsia. Hän uskoi Allahin antaneen heille siihen oikeuden.
Toisaalta hän itse ei kyennyt vastaavanlaisiin tekoihin.Jokin hänen
sisällään tOljui ajatuksen. Hän ei kyennyt perustelemaan itselleen
oikeaksi sellaista, mille hän löysi perustelut toisten kohdalla.
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Mutta lapsena en nähnyt muuta kuin hänen hyvät puolensa
ja oletin niiden olevan hänen uskonsa vaikutusta. Halusin olla
samanlainen kuin hän, ja siksi uskoin ilman muuta kaiken sen
mitä hänkin. Tuolloin en kuitenkaan ymmärtänyt, ettei ihmi
sen paino Allahin vaa'alla merkitse mitään, koska koko meidän
vanhurskautemme ja hyvät tekomme ovat Jumalan silmissä kuin
tahrainen riepu.

Oli miten oli, niissä muslimeissa, joita tapasin Megiddossa,
ei ollut mitään samaa kuin isässä. He tuomitsivat toisia ihmisiä
kuin olisivat pitäneet itseään Allahiakin suurempina. Heidän il
keydestäänja pikkumaisuudestaan kertoo se, että he peittivät te
levisioruudun estääkseen meitä näkemästä paljaspäistä naisnäyt
telijää. Nämä fanaattiset ja tekopyhät miehet kiduttivat sellaisia
vankeja, joille oli kertynyt liikaa punaisia merkintöjä - joskin
tuntui siltä, että merkintöjä kasaantui vain kaikkein heikoim
mille ja suojattomimmille vangeille. Sellaisilla vangeilla, joilla
oli suhteita, ei ollut mitään hätää - ei edes vangilla, joka oli
tunnustanut olevansa yhteistyössä Israelin kanssa, mikäli hän oli
seikki Hassan Yousefin poika.

Rupesin ensi kertaa kyseenalaistamaan asioita, joihin olin
aina uskonut.

"Kahdeksan kaksi kolme!"
Minun oli aika joutua oikeuteen. Olin ollut vankilassa puoli

vuotta. IDF kyyditsi minut Jerusalemiin,jossa syyttäjä vaati tuo
maria antamaan minulle 16 kuukauden vankilatuomion.

Kuusitoista kuukautta! Shin Betin kapteeni oli luvannut.
etten joutuisi olemaan vankilassa kovin pitkään! Mistä minulle
langetettiin niin kova tuomio? Olinhan minä kyllä saanut älyt
tömän idean ja ostanut muutaman ampuma-aseen. Mutta eihän
niillä edes tehnyt mitään!

"Kuusitoista kuukautta."
Siihen mennessä kärsimäni vankila-aika vähennettiin tuo

miosta, ja minut lähetettiin takaisin Megiddoon kymmeneksl
kuukaudeksi.

"Hyvä on", sanoin Allahille. "Kyllä minä voin olla vankilassa
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\"Ielä kymmenen kuukautta, mutta älä pakota minua sinne! En
halua takaisin helvettiin!" Mutta kenellepä minä olisin voinut
\'alittaa, en ainakaan niille Israelin turvallisuuspalvelun miehille.
.Iotka olivat ensin rekrytoineet ja sitten hylänneet minut.

Sain sentään tavata omaisiani kerran kuussa. Äiti teki rasit
(,\van matkan Megiddoon joka neljäs viikko. Hänellä oli lupa
ottaa mukaan ainoastaan kolme sisarustani, minkä vuoksi he
\"llorottelivat. Äiti toi minulle joka kerta vastaleivottuja herkul
lisia pinaattipiiraita ja baklavaa. Omaiseni eivät jättäneet väliin
\,htään vierailupäivää.

Heidän tapaamisensa helpotti aina kovasti oloani, vaikka
kaan en voinut kertoa heille, mitä aitauksen sisäpuolella ja ver
hojen takana tapahtui. Ja tuntui siltä, että heidänkin mielensä
keveni hiukan, Minähän olin ollut isän korvikkeena nuorem
mille sisaruksilleni - olin laittanut heille ruokaa, siivonnut hei
dän jälkensä, pessyt ja pukenut heitä, saattanut heitä kouluun
ja ollut heitä vastassa - ja lisäksi minusta oli nyt vankilassa
tullut vastarintaliikkeen sankari. He olivat tavattoman ylpeitä
minusta.

Erään käynnin yhteydessä äiti kertoi, että Palestiinalaishal
linto oli päästänyt isän vapaaksi. Tiesin, että isä oli aina halun
nut tehdä hajjin - pyhiinvaellusmatkan Mekkaan - ja äiti ker
toi hänen lähteneen Saudi-Arabiaan kohta kotiin palattuaan.
Hajj on islaminuskon viides peruspilari, ja jokaisen terveen
ja riittävän varakkaan muslimin edellytetään käyvän Mekas
sa ainakin kerran eläissään. Kävijöitä on yli kaksi miljoonaa
vuodessa.

Isä ei kuitenkaan päässyt perille. Hän oli ylittämässä Allen
byn siltaa Israelin ja Jordanian välisellä rajalla, kun hänet pidätet
tiin jälleen. Pidättäjinä olivat sillä kerralla israelilaiset.

*****

Eräänä päivänä Megiddon vankilan hamasilaiset esittivät van-
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kilan johdolle joukon sinänsä vähäisiä vaatimuksia ja antoivat
vuorokauden aikaa suostua niihin. Muussa tapauksessa olisi
edessä mellakka.

Oli selvää, ettei vankilan johto halunnut kapinaa. Mellakan
aikana saatettaisiin ampua vankeja, eivätkä Jerusalemin byrokraa
tit halunneet joutua selvittelemään tilannetta, josta Punainen
Risti ja ihmisoikeusjärjestöt nostaisivat ison metelin. Mellakat
eivät olleet toivottavia yhdenkään osapuolen kannalta. Niinpä
israelilaiset järjestivät tapaamisen tärkeimmän shaweeshin kanssa,
joka majaili meidän osastossamme.

"Tästä ei tule mitään", vankilan edustajat ilmoittivat. "Jos
annatte lisää aikaa, voimme jäljestää asioita kuntoon."

Mies oli tiukkana. "Teillä on vuorokausi aikaa."
Israelilaiset eivät tietenkään voineet antaa periksi. Sehän

olisi ollut heikkouden merkki. Itse en suoraan sanoen käsittä
nyt, mistä tässä pidettiin melua. Tunsin oman oloni viheliäiseksi
Megiddossa, mutta sen perusteella mitä olin kuullut muista van
kiloista, Megiddo oli viiden tähden laitos. Vankien vaatimuk
set - lisää puhelimenkäyttöaikaa, pidempiä vierailuaikoja ja sen
sellaista - olivat minusta typeriä.

Koko se päivä oli yhtä odotusta auringon kiertäessä rataansa.
Asetetun takarajan mentyä ohi Hamas antoi käskyn valmistau
tua mellakkaan.

"Mitä meidän sitten pitäisi tehdä?" kyselimme.
"Kunhan rikotte paikkoja ja olette väkivaltaisia! Rikkokaa

asfalttia, ja heitelkää asfaltinkappaleilla sotilaita. Heitelkää saip
puanpalasia. Heittäkää kuumaa vettä. Heittäkää kaikkea, mitä
jaksatte nostaa!"

Muutamat vangit laskivat vettä ämpäreihin siltä varalta, että
sotilaat heittäisivät sisälle kyynelkaasukanistereita. Kanisterit piti
sitten heittää veteen. Aloimme rikkoa ulkoilualueen päällystettä.
Siinä samassa sireenit alkoivat soida, ja tilanne muuttui hyvin
vaaralliseksi. Satoja mellakkavarusteisia sotilaita levittäytyi leirin
aidan ympärille ja suuntasi aseensa meitä kohti.

Mielessäni ei pyörinyt mitään muuta kuin ajatus tilanteen
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:nielettömyydestä. Miksi ihmeessä me ryhdyimme tällaiseen? Tämä
'II aivan hullua.' Ja kaikki yhden mielipuolen shaUJeeshhl takia! En
,)!lut pelkuri, mutta tilanteessa ei ollut mitään järkeä. Me olim
me aikeissa ruveta heittelemään asfaltinkappaleita raskaasti aseis
ccttujen ja hyvin suojattujen israelilaisten päälle!

Hamasin merkistä vangit kaikkialla alkoivat heitellä puun
palasia, asfaltin kappaleita ja saippuanpalasia. Saman tien vanki
tiloihin lennähti sata mustaa kaasukanisteria. Niiden räjähdettyä
leiriin levisi paksu valkoinen sumu. En nähnyt yhtään mitään.
Kaasu löyhkäsi sietämättömästi.Joka puolella vangit heittäytyi
\'ät maahan henkeä haukkoen.

Oli kulunut vasta kolme minuuttia. Ja israelilaiset olivat
päässeet vasta alkuun.

Sotilaat suuntasivat meihin paksuja putkia,joista alkoi tulvia
keltaista kaasua. Kaasu ei kuitenkaan leijunut ilmassa niin kuin
kyynelkaasu, vaan ilmaa raskaampana se painui maahan ja työnsi
hapen tieltään.Vangit alkoivat pyörtyi!lä.

Minäkin haukoin henkeä. Ja sitten näin liekkejä.
Islamilaisenjihadin teltta Lohkolla 3 oli tulessa. Muutamassa

hetkessä liekit roihusivat yli viiden metrin korkeudessa. Teltat oli
käsitelty jollakin birumipohjaisella kyllästysaineella, joka paloi
kuin bensiiniin kastettuna. Puiset telttasalot ja runkorakenteet,
patjat, säilytysarkut - kaikki paloi poroksi. Tuuli kuljetti tulen
DFLP/PFLP:nja Fatahin telttoihin, eikä kulunut kuin kymme
nen sekuntia kun nekin roihusivat ilmiliekeissä.

Raivoisa roihu uhkasi levitä meidänkin telttaamme millä
hetkellä hyvänsä. Valtavan kokoinen rätisevä telttakankaan kap
pale lennähti ilmaan ja jatkoi matkaa piikkilanka-aidan yli. Ai
noa reitti turvaan johti suoraan liekkien läpi.

Me säntäsimme juoksuun.
Peitin kasvoni pyyhkeellä ja pingoin kohti keittiöaluetta. Pa

lavien telttojen ja muurin välillä oli vain kolmen metrin rako.
Meitä yhtaikaa pois pyrkiviä oli yli kaksisataa,ja sotilaat jatkoivat
koko ajan keltaisen kaasun ruiskuttamista alueelle.

Muutamassa minuutissa puolet Osastosta 5 oli palanut po-
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roksi - kaikki, mitä meillä oli, vaikka eihän sitä paljon ollut.
Jäljellä oli vain tuhkaa.

Moni vanki oli saanut vammoja, mutta ihme kyllä kukaan
ei ollut kuollut. Paikalle tuli ambulansseja keräämään loukkaan
tuneita, ja mellakoiden laannuttua ne meistä, joiden teltta oli
palanut, majoitettiin toisaanne. Minut siirrettiin Lohkolle 2, kes
kimmäiseen Hamas-telttaan.

Ainoa Megiddon mellakoiden myönteinen seuraus oli, että
Hamas lakkasi kiduttamasta vankejaVankeja pidettiin yhä silmäl
lä, mutta ilmapiiri vapautui hieman,ja me vangit uskaltauduimme
olemaan vähän huolettomampia. Minä ystävystyin parin vangin
kanssa ja arvelin kenties voivani luottaa heihin. Mutta enimmäk
seen kuljeskelin joka päivä tuntikausia täysin toimettomana.

*****

"Kahdeksan kaksi kolme!"
Syyskuun 1. päivänä vuonna 1997 eräs vanginvartija toi mi

nulle henkilökohtaiset tavarani ja ne vähät rahat, jotka minulla
oli ollut silloin kun minut pidätettiin. Minut pantiin käsirautoi
hin ja vietiin autoon. Sotilaat kuljettivat minut palestiinalaisalu
een ensimmäiselle tarkastuspisteelle,joka oli Jeninissä Länsiran
nalla. He avasivat auton oven ja irrottivat käsiraudat.

"Saat mennä", yksi sotilaista sanoi. Sitten sotilaat lähtivät
paluumatkalle ja jättivät minut seisomaan tien laitaan.

Uskomaton tunne. Pelkkä ulkosalla käveleminen tuntui iha
nalta. Minulla oli kiire päästä äidin ja sisarusteni luo. Kotiin oli
vielä kahden tunnin ajomatka, mutta en halunnut kävellä nope
asti. Halusin nautiskella vapaudesta.

Tallustelin kolmisen kilometriä imien sisääni vapaata ilmaa
ja nautiskellen hiljaisuudesta. Aloin vähitellen tuntea itseni taas
ihmiseksi. Löysin taksin,jonka kyydissä pääsin erään kaupungin
keskustaan. Toinen taksi vei minut Nablusin kautta Ramallahiin
ja edelleen kotiin.

116



MOSAB HASSAN YOUSEF

Kun ajoimme pitkin Ramallahin katuja ja näin tuttuja kaup
poja ja ihmisiä, olisin halunnut loikata ulos taksista ja uppoutua
kaikkeen. Ennen kuin nousin taksista kotitaloni luona, näin vi
lahduksen äidistäni, joka seisoi ovella. Hän purskahti itkuun ja
huusi nimeäni. Hän juoksi autolle ja sulki minut syliinsä. Hän
piteli minua tiukasti ja taputteli selkääni, hartioitani, kasvojani ja
päätäni,ja samalla lähes puolentoista vuoden aikana kerääntynyt
tuska hellitti otteensa hänestä.

"Olemme laskeneet päiviä vapautumiseesi", hän sanoi. "Pel
käsimme kamalasti, ettet tule enää takaisin. Olemme tavattoman
ylpeitä sinusta, Mosab. Sinä olet sankari!"

Isäni ei ollut voinut kertoa äidille ja lapsille, mitä oli joutu
nut kokemaan,ja minä olin nyt samassa tilanteessa. Se olisi ollut
heille liian tuskallista. Olin heidän silmissään sankari, joka oli
ollut israelilaisessa vankilassa kaikkien muiden sankarien kanssa,
ja oli nyt päässyt kotiin. He olivat vieläpä sitä mieltä, että koke
mus oli tehnyt minulle hyvää, että olin käynyt läpi eräänlaisen
siirtymäriitin. Oliko äiti saanut tietää aseista? Oli kyllä. Olinko
hänen mielestään toiminut typerästi? Luultavasti, mutta selityk
seksi riitti, että olin osallistunut vastarintaan.

Juhlimme paluutani koko sen päivän. Söimme herkullista
ruokaa, vitsailimme ja pidimme hauskaa niin kuin meillä oli aina
ollut tapana. Tuntui miltei siltä kuin en olisi ollut lainkaan poissa
kotoa.Ja muutaman seuraavan päivän mittaan iso joukko minun
ystäviäni ja isäni ystäviä kävi iloitsemassa meidän kanssamme.

Pysyttelin kotosalla muutaman viikon. Imin sisääni rakkaut
ta ja ahmin äidin tekemiä ruokia. Sitten lähdin ulos nauttimaan
kaikilla aisteillani kaikesta siitä muusta, mitä olin kaivannut hir
veästi. Iltaisin vietin aikaa kaverien kanssa kaupungilla. Söim
me falafelejä Mays Al Reemissä ja joimme kahvia Kit Katissa
kahvilan omistajan Basam Hurin kanssa. Kävellessäni vilkkailla
kaduilla ja jutellessani ystävieni kanssa imin samalla sisääni va
pauteen sisältyvää rauhaa ja selkeyttä.

Äiti oli tullut jälleen raskaaksi isän ollessa vapaalla jalalla
Palestiinalaishallinnon vankilasta vapautumisen ja israelilaisten
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uudelleen pidättämäksi joutumisen välissä. Raskaus oli iso yl
lätys vanhemmilleni, koska he olivat ajatelleet lopettaa lasten
hankkimisen sisareni Anharin synnyttyä seitsemän vuotta aiem
min. Kun vapauduin vankilasta, äiti oli ollut raskaana puoli
sen vuotta, ja vauva oli jo aika iso. Sitten äidiltä murtui nilkka,
ja paraneminen sujui hyvin hitaasti, koska koko ajan kasvava
pikkuveljemme imi tyhjiin äidin kalsiumvarastot. Meillä ei ol
lut pyörätuolia, ja minun oli pakko kantaa äitiä joka paikkaan.
Hänellä oli kovat kivut, ja tuntui tosi surkealta nähdä hänet
siinä kunnossa. Hankin ajokortin asioilla ja kaupassa käymisen
helpottamiseksi. Ja kun Naser oli syntynyt, minä otin hoitaak
seni vauvan syöttämisen, kylvettämisen ja vaipanvaihdon. Naser
pitikin alkuun minua isänään.

Sanomattakin on selvää, etten päässyt mukaan päättöko
keisiin enkä valmistunut lukiosta. Meille oli taJjottu vankilassa
mahdollisuutta osallistua kokeisiin, mutta minä olin ainoa, joka
ei selvinnyt kokeista. Syytä siihen en ymmärtänyt, koska ope
tusministeriön edustajat jakoivat vankilassa kaikille vastaukset
etukäteen. Aivan älytöntä. Eräskin 60-vuotias luku- ja kiJjoitus
taidoton vanki tarvitsi apua vastausten kiJjoittamisessa. Ja hän
kin pääsi läpi! Minullakin oli vastaukset, ja lisäksi olin käynyt
koulua 12 vuotta,ja asiat olivat minulle tuttuja. Mutta tulosten
selvittyä kävi ilmi, että minä olin ainoa kokeissa epäonnistunut.
En keksinyt muuta selitystä kuin että Allah ei halunnut minua
selviytyvän kokeista lunttaamalla.

Kotiin päästyäni meninkin sitten iltakouluun Al-Ahliaan,
joka oli Ramallahissa toimiva roomalaiskatolinen koulu. Suu
rin osa oppilaista oli uskonnollisia muslimeja, ja he kävivät tätä
koulua siksi, että se oli kaupungin paras. Ja iltakoulun ansiosta
minulla oli aikaa käydä päivätyössä paikallisessa Checkers-ham
purilaisravintolassa hankkimassa lisätuloja perheelleni.

Sain päättökokeesta välttävän arvosanan, mutta pääsin sen
tään läpi. En ollut ollut ahkera, koska aineet eivät juurikaan
kiinnostaneet minua. Mitäpä sillä oli väliä. Olin vain kiitollinen
siitä, että olin päässyt koko jutusta eroon.
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Kännykkäni soi.Vapautumisestani oli kulunut kaksi kuukautta.
"Onneksi olkoon", sanoi ääni arabiaksi.
Tunnistin äänen. Soittaja oli "uskollinen" kapteeni Loai

Shin Betistä.
"Olisi kovin mukava tavata", Loai sanoi, "mutta emme voi

puhua pitkään puhelimessa.Voisimmeko tavata?"
"Totta kai."
Hän antoi puhelinnumeron, tunnussanan ja ohjeita. Tun

sin itseni oikeaksi vakoojaksi. Loai käski minun mennä kahteen
paikkaan, ensin yhteen ja sitten toiseen, ja soittaa hänelle jäl
kimmäisestä.

Noudatin ohjeita ja sain puhelimessa niitä lisää. Kävelin pa
rikymmentä minuuttia, kunnes viereeni seisahtui auto. Minua
pyydettiin menemään autoonja tein työtä käskettyä. Ruumiin
tarkastuksen jälkeen minua käskettiin menemään pitkälleni au
ton lattialle,ja ylleni levitettiin huopa.

Ajomatka kesti suunnilleen tunnin, eikä kukaan sanonut sa
naakaan koko aikana. Kun auto lopulta seisahtui, olimme jonkin
talon autotallissa. Olin iloinen, etten ollut joutunut taas johon
kin sotilastukikohtaan tai pidätyskeskukseen. Myöhemmin sain
tosin tietää, että olimme olleet hallituksen omistamassa talossa



HAMASIN POIKA

eräässä juutalaissiirtokunnassa. Heti perille saapumisen jälkeen
minulle tehtiin taasen ruumiintarkastus,joka oli paljon edellis
tä perusteellisempi, ja minut vietiin miellyttävästi kalustettuun
olohuoneeseen. Istuin hetken odottamassa, ja sitten Loai saapui
paikalle. Hän kätteli minua - ja sitten hän syleili minua.

"Mitä kuuluu? Millaista vankilassa oli?"
Vastasin, että minulle kuului hyvää ja että vankilakokemus ei

ollut ollut kovinkaan mukava, varsinkaan koska hän oli luvan
nut, että joutuisin olemaan siellä vain vähän aikaa.

"Ikävä juttu, mutta oli pakko, sillä halusimme suojella sinua."
Mieleeni tuli, mitä olin sanonut maj'dille kaksoisagenttina

toimimisesta,ja mietin mahtoiko Loai tietää asiasta. Tulin siihen
tulokseen, että oli viisainta olla varovainen.

"Kuule", aloitin, "siellä kidutettiin ihmisiä, eikä minulla
ollut muuta vaihtoehtoa kuin kertoa, että olin luvannut ruve
ta yhteistyöhön teidän kanssanne. Minua pelotti. Te ette olleet
missään vaiheessa kertoneet, mitä siellä tapahtuu. Ettekä varoit
taneet, että minun pitää varoa omiani. Te ette kouluttaneet mi
nua, ja minua alkoi hirvittää oikein toden teolla. Siksi kerroin,
että olin luvannut ruveta yhteistyöhön voidakseni ruveta kak
soisagentiksi ja tappaa teikäläisiä."

Loai näytti yllättyneeltä, muttei suuttunut. Shin Bet ei voi
nut hyväksyä vankilassa tapahtuvaa kiduttamista, vaikka se var
masti tiesi siitä - ja ymmärsi, miksi minua oli kenties pelottanut.

Loai otti yhteyden esimieheensä ja kertoi kaiken, mitä olin
sanonut. Ja asian annettiin olla, ehkä siksi, että Hamasinjäsenten
rekrytoiminen oli niin hankalaa tai ehkä siksi, että Hassan You
sefin poika oli erityisen arvokas saalis.

Nämä israelilaiset olivat täysin toisenlaisia kuin olin oletta
nut.

Loai antoi minulle muutamia satoja dollareita ja kehotti
minua ostamaan vaatteita, huolehtimaan itsestäni ja nauttimaan
elämästä.

"Me otamme taas yhteyttä", hän sanoi.
Mitä? Enkö saanutkaan salaista tehtävää? KoodikiIjaa? Aset-
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ta? Sain vain nipun käteistä ja halauksen. Siinä ei ollut mitään
järkeä.

Tapasimme uudelleen parin viikon päästä, sillä kerralla
eräässä Shin Betin käytössä olevassa talossa Jerusalemin sydä
messä. Kaikki tällaiset talot olivat täysin kalustettuja, niissä oli
runsaasti hälytyslaitteita ja vartijoita, ja ne olivat niin salaisia,
etteivät viereisessä talossa asuvat naapuritkaan aavistaneet, mitä
niissä tapahtui. Lähes kaikki huoneet oli sisustettu kokous
huoneiksi. En saanut koskaan siirtyä huoneesta toiseen ilman
saattajaa, ei siksi, etteikö minuun olisi luotettu, vaan siksi, ettei
muiden Shin Betin miesten haluttu näkevän minua. Vain yksi
varokeino muiden joukossa.

Tavatessamme toista kertaa Shin Betinjäsenet olivat tavatto
man ystävällisiä. He puhuivat hyvää arabiaa,ja oli selvää, että he
ymmärsivät minua, perhettäni ja kulttuuritaustaani. Minulla ei
ollut mitään tietoja, eikä minulta niitä odotettukaan.Juttelimme
vain elämästä yleensä.

Olin odottanut jotakin aivan muuta. Halusin kovasti saada
selville, mitä minun odotettiin tekevän, mutta samalla minua
hirvitti hiukkasen, että minua pyydettäisiin tekemään jotakin
sen tapaista kuin harjoittamaan seksiä sisareni tai naapurini
kanssa ja ottamaan siitä kuvia. Mutta missään vaiheessa minulta
ei pyydetty mitään sen suuntaista.

Sain Loailta toisen tapaamisen jälkeen yhtä paljon rahaa kuin
ensimmäisellä kerralla. Olin saanut häneltä neljässä viikossa 800
dollaria, mikä oli siihen aikaan hirmuisen paljon 20-vuotiaalle.
Enkä vieläkään ollut antanut Shin Betille vastineeksi mitään. Itse
asiassa sain Shin Betin agenttina alkukuukausien mittaan paljon
enemmän tietoa kuin itse välitin eteenpäin.

Koulutukseni aluksi minulle tehtiin selväksi muutama kes
keinen sääntö. En saanut ryhtyä sukupuolisuhteeseen, koska
olisin saattanut paljastua. Itse asiassa minua kiellettiin ehdotto
masti ryhtymästä avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin - palestii
nalaisten tai israelilaisten naisten kanssa - Shin Betin palveluk
sessa ollessani. Muussa tapauksessa olisin mennyttä. Ja minua
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kiellettiin kertomasta kenellekään kaksoisagenttiajatuksistani.
Opin jokaisen tapaamisen yhteydessä jotakin lisää elämästä,

oikeudenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Shin Bet ei yrittä
nyt murtaa minua saadakseen minua tekemään pahaa. Vaikutti
pikemminkin siltä, että minua yritettiin kaikin keinoin kehittää,
vahvistaa ja opettaa.

Ajan mittaan suunnitelmani israelilaisten tappamisesta al
koi arveluttaa minua. Minullehan oltiin pelkästään ystävällisiä,
ja minusta selvästikin välitettiin. Miksi haluaisin tappaa tuollaisia
i!zmisiä?Yllätyksekseni havaitsin, etten enää halunnutkaan.

Miehitys jatkui entisellään. Al-Birehin hautausmaalle kan
nettiin yhä israelilaisten sotilaiden tappamien palestiinalaisten
miesten, naisten ja lasten ruumiita. En suinkaan ollut unohtanut
matkalla vankilaan kokemaani pahoinpitelyä, en myöskään ai
kaa,jonka olin ollut kahlittuna pieneen tuoliin.

Mutta muistin myös Megiddon kidutusteltoista kuulemani
tuskanhuudot ja miehen, joka repi itsensä melkein riekaleiksi
piikkilanka-aidassa yrittäessään päästä pakoon Hamasiin kuu
luvia kiduttajia. Olin tilanteessa, jossa ymmärrykseni kasvoi ja
viisaus lisääntyi. Entä keiden ansiota se oli? Vihollisteni! Mutta
oliko kaikki aitoa, vai kohdeltiinko minua ystävällisesti vain sik
si, että minua haluttiin käyttää hyväksi? Olin entistäkin pahem
min ymmälläni.

Erään tapaamisen yhteydessä Loai sanoi: "Sinä olet yhteis
työssä meidän kanssamme. Olemmekin ajatelleet vapauttaa isäsi,
jotta voisit olla hänen lähellään ja saada selville, mitä palestiina
laisalueilla on meneillään." En ollut tiennyt mitään edes sellai
sesta mahdollisuudesta, mutta olin onnellinen tilaisuudesta saada
isä takaisin.

Joskus myöhemmin muistelin isän kanssa kokemuksiamme.
Isä ei mielellään kertonut tarkemmin, mitä oli joutunut kärsi
mään, mutta hän halusi minun olevan selvillä siitä, että hän oli
Megiddossa ollessaan korjannut joitakin asioita. Hän kertoi ol
leensa kerran mi'varissa katsomassa televisiota, kunjoku pudotti
levyn televisioruudun eteen.
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Hän meni emiirin puheille ja sanoi lopettavansa televisi
on katse1emisen, jos moinen jatkuisi. Levy vedettiin ylös, eikä
asiasta sen jälkeen keskusteltu. Ja kun hänet siirrettiin vankilei
rin puolelle, hän onnistui lopettamaan kiduttamisen. Hän käski
maj 'din tuoda kaikki asiakirjat, paneutui niihin ja totesi, että
vähintään 60 prosenttia yhteistoiminnasta syytetyistä oli viatto
mia. Sen jälkeen hän piti huolta siitä, että syytettyjen omaisille
ja kotipaikkakunnille ilmoitettiin miesten syyttömyydestä.Yksi
näistä viattomiksi todetuista oli Akel Sorour. Kotikylään lähe
tetty lausunto Akelin viattomuudesta ei tietenkään pyyhkinyt
pois sitä, mitä hän oli joutunut kärsimään, mutta saihan hän
sentään sen jälkeen elää rauhassa ja muiden silmissä kunnon
kansalaisena.

Isän vankilasta vapautumisen jälkeen Ibrahim-eno tuli käy
mään. Isä halusi samalla kertoa hänelle lopettaneensa kidutukset
Megiddossa ja havainneensa, että suurin osa niistä, joiden elä
män maj'd oli pilannut, olivatkin viattomia. Ibrahim teeskenteli
kauhistunutta. Ja kun isä mainitsi Akelin, Ibrahim sanoi yrittä
neensä puolustaa tätä ja selittäneensä maj'dille, ettei Akel voi
nut missään tapauksessa olla syypää yhteistyöhön israelilaisten
kanssa.

"Allah olkoon ylistetty", Ibrahim sanoi ja kehui isää Akelin
auttamisesta.

Hänen tekopyhyytensä kävi niin sietämättömäksi,ja minun
oli pakko poistua huoneesta.

Isä kertoi vielä kuulleensa Megiddon-aikana kaksoisagent
titarinan, jonka olin kertonut maj'dille. Mutta hän ei ollut mi
nulle vihainen. Sen sijaan hän moitti minua typeräksi, kun olin
yleensä ollenkaan mennyt maj'din puheille.

"Olet oikeassa, isä", sanoin. "Lupaan, ettei sinun tarvitse
enää olla huolissasi minusta. Kyllä minä selviän."

"Hyvä kuulla", isä vastasi. "Muista vain olla tästedes varovai
sempi. Minä luotan sinuun enemmän kuin kehenkään toiseen."

Seuraavan tapaamisen yhteydessä Loai sanoi: "Sinun on aika
ruveta hommiin. Kerron nyt, mitä haluamme sinun tekevän."
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Vihdoinkin, huokaisin mielessäni.
"Ensimmäisenä tehtävänäsi on mennä opiskelemaan ja suo

rittaa alempi yliopistotutkinto."
Hän ojensi minulle kuoren, joka pullisteli rahaa.
"Tämän pitäisi riittää opiskelumaksuihin ja muuhun elämi

seen", hän sanoi. "Ilmoita sitten, jos tarvitset lisää."
Minusta tilanne tuntui uskomattomalta. Israelilaisten näkö

kulmasta oli pelkästään järkevää toimia näin. Heille se, että sain
opetusta koulussa ja sen ulkopuolella, oli hyvä sijoitus. Ei ol
lut kovinkaan järkevää kansallisen turvallisuuden kannalta teh
dä yhteistyötä sellaisen henkilön kanssa, joka oli oppimaton ja
jolla ei ollut mahdollisuuksia päästä elämässä eteenpäin. Lisäksi
minun kannaltani oli vaarallista, mikäli minua pidettäisiin luuse
rina, koska pa1estiinalaisalueilla yleisen käsityksen mukaan vain
luuserit ryhtyivät yhteistyöhön israelilaisten kanssa. Oli tieten
kin selvää, ettei tätä ajatusta ollut mietitty loppuun saakka, sillä
mitäpä annettavaa luusereilla olisi ollut.

Niin sitten pyrin Bir Zeit -yliopistoon. Mutta minua ei hy
väksytty, koska lukion päättötodistuksen arvosanat olivat liian
huonoja. Selitin, että tilanteeni oli ollut poikkeuksellinen ja että
olin ollut vankilassa. Väitin olevani älykäs ja lupasin opiskella
ahkerasti. Mutta poikkeusta säännöistä ei suostuttu tekemään.
Ainoa mahdollisuus oli kirjoittautua AI-Qudsin avoimeen yli
opistoon ja opiskella kotona.

Tällä kerralla suoriuduin opinnoistani hyvin. Olin hiukka
sen järkevöitynyt ja huomattavasti motivoituneempi. Entä ketä
sain muutoksesta kiittää? Vihollistani.

Sain kuulla aina Shin Betin yhdyshenkilöitä tavatessani: "11
moita vain,jos tarvitset jotakinVoit puhdistautua tapasi mukaan.
Voit rukoilla. Sinun ei tarvitse pelätä." Minulle tarjottiin syö
tävää ja juotavaa, joka oli sopusoinnussa islamilaisen lain kans
sa. Yhteyshenkilöt varoivat tarkkaan tekemästä mitään sellaista,
minkä he tiesivät olevan minulle loukkaavaa. He eivät pitäneet
lyhytlahkeisia housuja. He eivät istuneet jalat pöydällä ja kengät
naamani edessä. He suhtautuivat minuun aina hyvin kohteliaasti.
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Ja siksi minä olin valmis ottamaan vastaan opetusta. He eivät
käytt:iytyneet kuin sotakoneet. He olivat ihmisiä,ja ihmisenä he
kohtelivat myös minua. Lähes jokaisen tapaamisen yhteydessä
maailmankäsitykseni perustuksiin ilmaantui uusi halkeama.

Kulttuuritaustastani johtui - isä ei sitä ollut opettanut - että
pidin Israelin armeijaa ja Israelin kansaa vihollisina. Isä ei näh
nyt sotilaita pelkästään sotiIaina vaan yksittäisinä ihmisinä,jotka
tekivät sitä, mitä pjtivät velvollisuutenaan sotilaina. Isän ongel
mana eivät olleet ihmiset, vaan ihmisiä motivoivat ja aktivoivat
ajatukset.

Loai muistutti isää enemmän kuin yksikään eteeni tullut
palestiinalainen. Hän ei uskonut Allahiin, mutta siitä huolimatta
hän suhtautui minuun kunnioittavasti.

Kuka siis oli minun viholliseni?
Keskustelin Shin Betin kanssa Megiddon kiduttamistapauk

sista. Sain kuulla, ettei kertomassani ollut mitään uutta. Vankien
joka ainoa liike ja jokainen sana merkittiin muistiin ja tallen
nettiin. Taikinapalloihin piilotetut salaviestit, kidutusteltat, aitaan
leikattu aukko. Kaikki oli tiedossa.

"Miksi ette menneet väliin?"
"Ensinnäkään sellaista ajattelutapaa ei pysty muuttamaan. Ei

ole meidän asianamme opettaa hamasilaisille lähimmäisenrak
kautta. Emme voi mennä sanomaan: 'Hei, lopettakaa toistenne
kiduttaminen ja tappaminen.' Ei se korjaisi tilannetta. Toiseksi
Hamas tuhoaa itseään sisältä käsin tehokkaammin kuin mihin
Israel pystyy ulkopuolelta käsin."

Minulle ennestään tuttu maailma oli murenemassa vääjää
mättä,ja takaa oli paljastumassa toinen maailma,jonka ymmär
tämisessä olin vasta aivan alkutaipaleella. Jokaisessa tapaamisessa
Shin Betin kanssa opin jotakin uutta omasta elämästäni ja muis
ta ihmisistä. Ei ollut kyse aivopesusta,jossa käytetään turruttavaa
toistoa sekä nälässä ja valveilla pitämistä. Se, mitä olin oppimassa
israelilaisilta, oli loogisempaa ja todellisempaa kuin mikään siitä,
mitä olin kuullut muilta palestiinalaisilta.

Isä ei ollut tällaista minulle opettanut, koska hän oli ollutjat-
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kuvasti vankilassa. Enkä suoraan sanoen usko, että hän olisi edes
voinut opettaa minulle tällaisia asioita, koska ne olivat hänelle
itselleenkin varsin vieraita.

*****

Niistä seitsemästä ikivanhasta portista, joista on yhteys Jerusa
lemin Vanhaan kaupunkiin, yksi on muita koristeellisempi. Da
maskoksenportti, jonka rakennutti sulttaani Suleiman 1 Suuri
lähes 500 vuotta sitten, on lähes keskellä pohjoismuuria. Kan
nattaa panna merkille, että siitä saavutaan Vanhaan kaupunkiin
historiallisen muslimikorttelin ja kristittyjen korttelin välisellä
rajalla.

Ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla tarsoslainen mies
nimeltä Saul kulki samalla paikalla sijainneesta vanhemmasta
portista lähtiessään kohti Damaskosta. Hänen tarkoituksenaan
oli siellä johtaa julmaa vainoa, joka kohdistui harhaoppisena
pidettyyn uuteen juutalaiseen lahkoon. Myöhemmin näitä vai
nottuja alettiin nimittää kristityiksi. Mutta yllättävä kohtaami
nen esti Saulia pääsemästä perille ja sai lisäksi aikaan ratkaisevan
muutoksen hänen elämässään.

Kun ottaa huomioon tämän ikivanhan paikan yllä leijuvan
historian, ei kenties ole mitään kummallista, että omakin elä
mäni mullistui juuri siellä. Olin kerran parhaan ystäväni Jama
lin kanssa kävelemässä Damaskoksenportin ohi. Yllättäen joku
puhutteli minua.

"Mikä sinun nimesi on?" kysyi noin kolmenkymmenen
ikäinen mies arabiaksi,joskin oli selvää, ettei hän ollut arabi.

"Nimeni on Mosab."
"Minne olet menossa, Mosab?"
"Olemme menossa kotiin. Me olemme Ramallahista."
"Minä olen Englannista", mies sanoi ja vaihtoi kielen eng-

lanniksi. Hän jatkoi puhumista, mutta niin vahvasti murtaen,
että häntä oli vaikea ymmärtää. Hetkisen keskusteltuamme päät-
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telin, että hän puhui jostakin, mikä liittyi kristinuskoon ja opin
topiiriin,joka kokoontui NMKY:n tiloissa lähellä hotelli King
Davidia Länsi-Jerusalemissa.

Tunsin paikan. Olin niihin aikoihin hiukan kyllästynyt kaik
keen ja ajattelin, että itse asiassa saattaisi olla kiinnostavaa hank
kia tietoa kristinuskosta. Olin oppinut todella paljon israelilaisil
ta,ja ajattelin, että kenties muiltakin "vääräuskoisilta" voisi oppia
jotakin hyödyllistä. Sitä paitsi olin ollut niin paljon tekemisissä
nimellisten muslimien, kiihkoilijoiden ja ateistien, oppineiden ja
oppimattomien, oikeistolaisten ja vasemmistolaisten, juutalaisten
ja ei-juutalaisten kanssa, etten ollut enää kovin nirso. Lisäksi
mies vaikutti aivan tavalliselta. Hän kutsui minua juttelemaan, ei
suinkaan äänestämään Jeesusta seuraavissa vaaleissa.

"Mitä mieltä olet", kysyin Jamalilta. "Mentäisiinkö?"
Jamal ja minä olimme tunteneet toisemme pienestä saak

ka. Olimme käyneet yhdessä koulua, heitelleet yhdessä kiviä ja
käyneet yhdessä moskeijassa. Yli 190 sentin mittainen komea
Jamal oli hyvin harvasanainen. Hän ei juuri koskaan aloittanut
keskustelua, mutta hän oli erinomainen kuuntelija. Emmekä me
ikinä riidelleet, emme yhtään ainoaa kertaa.

Kasvukumppanuuden lisäksi olimme olleet yhdessä Megid
don vankilassa. Sen jälkeen kun Osasto 5 oli palanut poroksi
mellakoiden aikana, Jamal siirrettiin yhdessä serkkuni Yousefin
kanssa Osastoon 6,ja sieltä hänet myös vapautettiin.

Mutta hän oli muuttunut vankila-aikana. Hän oli lopettanut
rukoilemisen ja moskeijassa käymisen ja oli alkanut tupakoida.
Hän oli masentunut ja vietti lähes kaiken ajan kotona television
ääressä. Minulla sentään oli usko, johon turvautua vankilassa.
Mutta Jamal oli varttunut maallistuneessa, islaminuskosta vie
raantuneessa perheessä, ja hänen uskonelämänsä oli niin hata
ralla pohjalla, ettei siitä ollut häntä kannattelemaan.

Jamal silmäili minua, ja kaikesta näki, että hänen teki mieli
mennä raamattupiiriin. Hän oli selvästi aivan yhtä utelias - ja
ikävystynyt - kuin minä. Mutta jokin hänen sisällään pani vas
taan.
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"Mene sinä vain yksin", hän sanoi. "Soita sitten kotoa."
Meitä oli koolla sinä iltana viitisenkymmentä vanhassa ka

tutason liikehuoneessa. Paikalla oli enimmäkseen suunnilleen
minun ikäisiäni opiskelijoita,ja edustettuina oli monta kansalli
suuttaja uskontoa. Pari tulkkia käänsi englanninkielisen puheen
arabiaksi ja hepreaksi.

Soitin Jamalille kotiin palattuani.
"Millaista siellä oli?" hän kysyi.
"Tosi mukavaa", vastasin. "Sain Uuden testamentin, jossa

on teksti sekä arabiaksi että englanniksi. Uusia ihmisiä ja uusi
kulttuuri; se oli hauskaa."

"Minua arveluttaa koko juttu, Mosab",Jamal sanoi. "Se voi
olla vaarallista, jos ihmiset saavat selville, että hengailet kristit
tyjen kanssa."

Jamal tarkoitit tietenkin hyvää, mutten ollut kovin huolis
sani. Isä oli aina neuvonut meitä suhtautumaan ennakkoluu
lottomasti kaikkiin ihmisiin ja osoittamaan kaikille rakkautta,
niillekin jotka eivät uskoneet samalla tavalla kuin me. Vilkaisin
sylissäni olevaa kirjaa. Isälläni oli valtavankokoinen kirjasto, vii
situhatta kirjaa, niiden joukossa myös Raamattu. Olin poikasena
lukenut Laulujen laulun eroottiset kohdat, mutten sen enempää.
Nyt olin kuitenkin saanut Uuden testamentin lahjaksi. Arabi
kulttuurissa lahjoja pidetään suuressa arvossa, ja siksi minäkin
päätin, että vähintä, mitä voin tehdä, on lukea se.

Lähdin liikkeelle alustaja kun pääsin Vuorisaarnaan, muistan
ajatelleeni: Um, onpa melkoinen ä!jä tämä jeeslIs! Kaikki, mitä hän
sanoo, on kaunista. En pystynyt laskemaan kirjaa kädestäni. Joka
ainoa jae tuntui koskettavan jotakin sisimmässäni olevaa syvää
haavaa. Kirjan sanoma oli hyvin yksinkertainen, mutta siinä oli
jokin voima, joka paransi minua sisäisesti ja antoi toivoa.

Sitten luin nämä sanat: "Teille on opetettu: 'Rakasta lähim
mäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.' Mutta minä sanon teille: rakas
takaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta
olisitte taivaallisen Isänne lapsia" (Matt. 5:43-45).

Siinä se oli! Sanat järkyttivät minua sydänjuuria myöten. En
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ollut ikinä ennen kuullut moista, mutta tajusin etsineeni juuri
tätä sanomaa koko ikäni.

Olin vuosikausia yrittänyt saada selville, kuka minun vihol
liseni oikein oli, ja olin etsinyt vihollisia islamin ja Palestiinan
ulkopuolelta. Nyt tajusin yhtäkkiä, etteivät israelilaiset olleet
minun vihollisiani. Eivät myöskään Hamas tai Ibrahim-eno tai
se nuori kaveri, joka oli hakannut minua konepistoolin peräl
lä tai se apinan näköinen vartija pidätyskeskuksessa.Ymmärsin,
ettei kansallisuus, uskonto tai ihonväri tee ihmisestä vihollista.
Käsitin, että kaikilla ihmisillä on samat viholliset: ihmisen sisällä
asuva ahneus, ylpeys, pahat ajatukset ja perkeleen aikaansaama
pImeys.

Silloinhan oli mahdollista rakastaa kaikkia. Minulla ei ollut
muita vihollisia kuin omassa sisimmässäni asustava vihollinen.

Oli kyse muustakin kuin vain Jumalan ilmoituksesta; oli
kyse hänen täydellisestä ajoituksestaan. Viisi vuotta aiemmin
olisin ajatellut Jeesuksen sanat luettuani Onpa idiootti! ja heittä
nyt Raamatun menemään. Mutta kaikki se, mitä olin kokenut
- muistin naapurimme, hullun teurastajan,ja muistin sukulaiset
ja uskonnolliset johtajat, jotka olivat piesseet minua isän ollessa
vankilassa,ja oman vankila-aikani Megiddossa - oli valmistanut
minua kohtaamaan tähän totuuteen sisältyvän voiman ja kau
neuden. Nyt oli ainoa ajatukseni: Vcm! Uskomattoman viisas mies!

Jeesus sanoi: "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi" (Matt.
7: 1). Hänen ja Allahin välillä oli valtava ero! Islamin jumala oli
ankara ja tuomitseva,ja arabiyhteisöt niin ikään.

Jeesus nuhteli kirjanoppineita ja fariseuksia tekopyhyydestä,
ja mieleeni nousi Ibrahim-eno. Hänet oli kerran kutsuttu juh
latilaisuuteen, ja hän oli ollut raivoissaan siitä, ettei ollut saanut
kunniapaikkaa. Oli kuin Jeesus olisi kohdistanut sanansa Ibra
himin ohella kaikille seikeille ja imaameille koko islamilaisessa
maailmassa.

Kaikki se, mitä Jeesus sanoi kirjan sivuilla, oli ymmärrettä
vää ja järkeenkäypää. Jouduin niin voimakkaan tunnekuohun
valtaan, että aloin itkeä.

129



HAMASIN POIKA

Jumala käytti Shin Betiä osoittamaan minulle, ettei Israel
ollut minun viholliseni, ja nyt hän oli ojentanut minulle pie
nen Uuden testamentin, joka sisälsi vastaukset kaikkiin mui
hin kysymyksiini. Mutta Raamatun sisällön ymmärtämisessä
olin päässyt vasta taipaleen alkuun. Muslimeja opetetaan usko
maan kaikkiin Jumalan kirjoihin, niin Tooraan kuin Raamat
tuun muiltakin osin. Mutta lisäksi meille opetetaan, että ihmiset
ovat muuttaneet Raamattua ja että se on siksi epäluotettava.
Muhammadin mukaan Koraani on Jumalan ihmisille antama
lopullinen ja erehtymätön sana. Minun oli siis ensiksi päästävä
eroon siitä ajatuksesta, että Raamattua on muutettu. Sitten mi
nun piti selvittää itselleni, millainen rooli näillä kahdella kiIjalla
tuli olemaan elämässäni, eli miten islam ja kristinusko voitaisiin
sovittaa yhteen. Aikamoinen haaste - sovittaa yhteen se, mikä
on yhteensovittamatonta.

Ja vaikka uskoinkin Jeesuksen opetuksiin, en vieläkään yh
distänyt häntä mielessäni Jumalaan. Joka tapauksessa elämäni
suuntaviivat olivat muuttuneet äkillisesti ja dramaattisesti, koska
enää niitä ei muovannut Koraani vaan Raamattu.

Jatkoin Uuden testamentin lukemista ja raamattupiirissä
käymistä. Kävin kansainvälisen seurakunnan jumalanpalveluk
sissa ja mietin: Tämä on erilaista kuin Ramallahissa näkemäni us
konnollinen kristinusko. Tämä on aitoa. Ne kristityt,joita olin tun
tenut aiemmin, eivät olleet poikenneet mitenkään perinteiseen
islamiin pitäytyvistä muslimeista. He pitivät kiinni uskonnosta,
mutteivät eläneet sitä todeksi.

Aloin viettää entistä enemmän aikaa niiden ihmisten kanssa,
joihin olin tutustunut raamattupiirissä, ja huomasin nauttivani
kovasti heidän seurastaan. Kerroimme toisillemme elämästäm
me, taustastamme ja uskonnostamme. Minun kulttuuriini ja
muslimitaustaani suhtauduttiin aina hyvin hienovaraisesti. Li
säksi huomasin, että siinä seurassa pystyin olemaan aidosti oma
itseni.

Toivoin sydämestäni, että olisin voinut yhdistää oppimiani
asioita omaan kulttuuriini, koska tajusin, ettei miehitys ollut
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syypää meidän kärsimyksiimme. Meidän ongelmaamme ei ar
meijoilla ja politiikalla selvitettäisi.

Kysyin itseltäni, mitä palestiinalaiset tekisivät,jos Israel hävi
äisi kartalta - jos kaikki palaisi vuotta 1948 edeltäneeseen tilan
teeseen ja jos kaikki juutalaiset lisäksi lähtisivät Pyhästä maasta ja
hajaantuisivat uudelleen kaikkialle maailmaan. Ensi kertaa tiesin
vastauksen tähän kysymykseen.

Me jatkaisimme kamppailua. Tyhjästä. Tytöstä, joka ei pidä
huivia. Siitä, kuka oli muita kovempi ja tärkeämpi. Siitä, kuka
saisi laatia säännöt ja olisi muiden yläpuolella.

Oltiin vuoden 1999 lopulla. Minä olin 21-vuotias. Elämäni
oli alkanut muuttua,ja mitä enemmän opin, sitä sekavammalta
kaikki tuntui.

"Jumala, Luoja, osoita minulle, mikä on totta." Näin rukoilin
joka päivä. "Kaikki on niin sekavaa. Olen eksyksissä. En tiedä,
mikä on oikea tie."
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Hamas,jolla oli kerran ollut johtava asema palestiinalaisten kes
kuudessa, oli raunioina. Tämän pirstaloituneen jäIjestön kanssa
katkeraa kamppailua palestiinalaisten sydämestä ja ajatusmaail
masta käyvä kilpailija oli noussut kiistattomaan valta-asemaan.

Palestiinalaishallinto oli onnistunut juonittelemalla ja kaup
poja tekemällä siinä, mihin Israel ei ollut kyennyt voimakeinoil
la. Se oli tuhonnut Hamasin sotilaallisen siiven ja heittänyt sen
johdon ja taistelijat vankilaan. Vapauduttuaankin hamasilaiset
vain palasivat kotiin eivätkä ryhtyneet enää mihinkään toimiin
Palestiinalaishallintoa tai Israelin miehitysvaltaa vastaan. Nuoret
itsenäisyystaistelijat olivat lopen uupuneita. Heidän johtajansa
olivat erimielisiä ja suhtautuivat toisiinsa hyvin epäluuloisesti.

Isäni oli jälleen vapaalla jalalla. Hän palasi työ tehtäviinsä
moskeijassa ja pakolaisleireillä. Hän ei puhunut enää Hamasin
johtajana, vaan Allahin nimessä. Olimme joutuneet olemaan
toisistamme erossa vuosikausia vankeuksiemme vuoksi, ja siksi
olinkin mielissäni siitä, että sain matkustaa ja olla jälleen yhdes
sä hänen kanssaan. Olin kaivannut yhteisiä pitkiä keskusteluja
elämästä ja islamista.

Jatkaessani Raamatun lukemista ja kristinuskoon tutustu
mista huomasin, että ne asiat,joista Jeesus puhui - armo, rakkaus
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ja nöyryys - vetivät minua vahvasti puoleensa. Yllättävää kyllä,
juuri nämä samat luonteenpiirteet vetivät suurinta osaa ihmisis
tä isäni puoleen, isän jota hartaampaa muslimia sai hakea.

Nyt kun Hamas oli lähes täysin poissa kuvioista ja PA piti
tilanteen rauhallisena, Shin Betillä ei tuntunut olevan minulle
mitään tehtävää. Me olimme pelkkiä ystäviä. Shin Bet olisi mil
loin tahansa voinut ilmoittaa, ettei palveluksiani enää tarvita, ja
yhtä hyvin minä olisin halutessani voinut jättää jäähyväiset sille.

Camp Davidin huippukokous, johon osallistuivat Jasser Ara
fat, Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja Israelin pääminis
teri Ehud Barak, päättyi heinäkuun 25. päivänä vuonna 2000.
Barak oli tarjonnut Arafatille 91 prosenttia Länsirannasta, koko
Gazan kaistaleen ja Itä-Jerusalemin tulevan Palestiinan valtion
pääkaupungiksi. Lisäksi oli sovittu uuden kansainvälisen rahas
ton perustamisesta. Rahaston tehtävänä olisi ollut maksaa pales
tiinalaisille korvauksia heiltä riistetystä omaisuudesta. Ehdotus,
jossa tarjolla oli "maata rauhan vastineeksi", oli historiallinen
mahdollisuus pitkään kärsineelle Palestiinan kansalle. Harva pa
lestiinalainen oli rohjennut moisesta edes uneksia. Mutta Arafa
tille sekään ei riittänyt.

Jasser Arafat oli epäoikeudenmukaisen kohtelun kansainväli
senä symbolina kerännyt valtavan omaisuuden. Hän ei suinkaan
ollut valmis luopumaan tästä asemasta ja ottamaan vastuuta toi
mivan yhteiskunnan rakentamisesta. Hän vaatikin, että kaikkien
pakolaisten oli saatava palata maalle, jonka he olivat omistaneet
ennen vuotta 1967, vaikka olikin samalla varma, ettei Israel hy
väksyisi tällaista ehtoa.

Arafat siis torjui Barakin ehdotuksen. Tämä oli hänen kan
sansa kannalta ennennäkemätön katastrofi, mutta siitä huoli
matta palestiinalaisten johtaja palasi tiukkaa linjaa edustavien
kannattajiensa keskuuteen sankarina, joka oli viitannut kintaalla
Yhdysvaltain presidentille, miehenä,joka ei ollut antanut periksi
ja suostunut kompromissiin,jajohtajana,joka seisoi lujana koko
muun maailman mielipiteestä huolimatta.

Arafat puhui televisiossa koko maailman silmien edessä.
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Hän vakuutti rakastavansa Palestiinan kansaa ja murehtivansa
niiden miljoonien perheiden kohtaloa,jotka joutuivat asumaan
kurjissa oloissa pakolaisleireillä. Nyt kun kuljin isäni mukana ja
osallistuin kokouksiin,joissa myös Arafat oli mukana, aloin pan
na merkille, miten kovasti Arafat rakasti julkisuutta. Hän näytti
nauttivan sellaisesta julkisuuskuvasta, jossa häntä kuvattiin jon
kinlaiseksi Palestiinan Che Guevaraksi, mieheksi, joka oli ku
ninkaiden, presidenttien ja pääministerien vertainen.

Jasser Arafat teki selväksi, että hän halusi olla sankari, joka
jää pysyvästi historian lehdille. Muistan miettineeni häntä kat
sellessani: Jääköörl mies kaikin mokomin historian lehdille, muttei
sankarina, vaan petturina,joka kavalsi kansansa saadakseen mainetta
ja kllrlniaa. Härl on Robin Hoodin vastakohta, sillä hän riistää köy
hiä rikastuakseen itse. Härl on viheliäinen näytte1ijä, joka on ostanut
paikan parrasvaloissa palestiinalaisten vere/lä.

Oli myös kiinnostavaa tarkastella Arafatia Israelin tieduste
lupalvelussa toimivien yhdyshenkilöideni näkökulmasta. "Mitä
ihmettä hän oikein luulee tekevänsä?" yhdyshenkilöni Shin Be
tissä kummasteli kerrankin. "Emme olisi millään uskoneet, että
maamme johto luopuisi kaikesta siitä, mitä Arafatille tarjottiin.
Ei ikimaailmassa! Ja sitten mies menee kieltäytymään!"

Arafatille oli todella tarjottu mahdollisuutta saada aikaan
rauha Lähi-itään ja luoda Palestiinan valtio - mutta hän oli heit
tänyt molemmat mahdollisuudet menemään. Sen seurauksena
entisenlainen korruptoitunut hiljaiselo jatkui. Mutta pitkään ei
tilanne voinut jatkua sellaisena. Vaikutti siltä, että Arafat hyötyi
eniten silloin, kun palestiinalaisten verta vuodatettiin. Uusi in
tifada saisi veren vuotamaanja länsimaiset uutistoimistotjälleen
paikalle.

Eri maiden hallituksissa ja tiedotusvälineissä on vallalla kä
sitys, jonka mukaan toisen intifadan nimellä tunnettu verinen
kansannousu oli palestiinalaisten spontaani raivonpurkaus, jon
ka käynnisti kenraali Ariel Sharonin käynti paikassa, jota Israel
nimittää Temppelivuorikompleksiksi. On vain niin, että yleinen
mielipide on tavallisesti väärässä.
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*****

Syyskuun 27. päivän iltana isä koputti huoneeni oveen ja pyysi
kyytiä Marwan Barghoutin luo seuraavaksi aamuksi aamuru
koushetken jälkeen.

Marwan Barghouti oli Fatahin, PLO:n suurimman poliitti
senjäsenjärjestön, pääsihteeri. Hän oli karismaattinen nuori pa
lestiinalaisjohtaja,joka ajoi voimakkaasti Palestiinan itsenäisyyttä
ja inhosi PAn ja Arafatin turvallisuusjoukkojen korruptiota ja
ihmisoikeuksien loukkauksia. Tämä lyhytkasvuinen, epämuo
dol1inen ja enimmäkseen farkkuihin pukeutunut mies oli suo
sikki Palestiinan seuraavaksi presidentiksi.

"Mitä on tekeillä?" kysyin isältä.
"Sharonin on määrä vierailla Al-Agsan moskeijassa, ja PAn

mielestä siinä yhteydessä kannattaisi käynnistää kansannousu."
Ariel Sharon oli konservatiivisen Likud-puolueen johtaja ja

pääministeri Ehud Barakin vasemmalle kallellaan olevan työväen
puolueen jyrkkä poliittinen vastustaja. Parhaillaan oli käynnis
sä tiukka poliittinen kilpa, jossa Sharon oli haastanut Barakin
kamppailuun Israelin pääministerin virasta.

Kansannousuko? Eivät kai he olleet tosissaan? Samaiset Pa
lestiinalaishallinnon johtajat,jotka olivat panneet isän vankilaan,
pyytelivät nyt, että hän auttaisi toisen intifadan käynnistämisessä.
Se sapetti minua, vaikkakin oli helppo päätellä, miksi isään oli
otettu yhteyttä suunnitelman tiimoilta. PA tiesi, että kansa ra
kasti isää ja luotti isään yhtä paljon - ellei enemmänkin - kuin
se inhosi ja epäili PA:ta. Kansa seuraisi isää minne tahansa, ja
tämän PA tiesi.

Yhtä hyvin PA oli selvillä siitä, että Hamas oli lyöty kan
veesiin. Se halusi, että isä auttaisi sen pystyyn, pirskottaisi vettä
sen kasvoille ja lähettäisi sen seuraavaan erään, jotta PA voisi
jälleen tyrmätä sen riemuitsevan väkijoukon edessä. Muut Ha
masin johtajat, jotka olivat väsyneet vuosikausia kestäneeseen
taisteluun, varoittivat isää.

"Arafat haluaa vain käyttää meitä poliittisen uuninsa polt-
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toaineena", he sanoivat. "Älä mene liian pitkälle tämän hänen
uuden intifadansa tukemisessa."

Mutta isä ymmärsi tapaamisen merkityksen. Ellei hän näyt
täisi edes muodollisesti tekevän yhteistyötä PA:n kanssa, kävisi
yksinkertaisesti niin, että Hamasia osoitettaisiin sormella ja sitä
syytettäisiin rauhanprosessin romuttamisesta.

Teimmepä mitä hyvänsä, tilanne näytti huonolta meidän
kannaltamme,ja olin hyvin huolissani. Mutta samalla ymmärsin,
ettei isä voinut muutakaan. Seuraavana aamuna sitten vein hänet
Marwan Barghoutin kotiin. Kolkutimme ovelle, kukaan ei tul
lut avaamaan,ja lopulta selvisi, että Marwan oli vielä vuoteessa.

Tyypillistä, totesin itsekseni. Fatah vetää isän mukaan ty
periin hankkeisiinsa, ja sitten ei viitsitä edes nousta ylös niitä
toteuttamaan.

"Ei se mitään", sanoin isälle. "Mitä turhia. Mennään autoon,
minä vien sinut Jerusalemiin."

Oli tietenkin uhkarohkeata viedä isä Sharonin vierailun ta
pahtumapaikalle, koska vain vähäinen osa palestiinalaisista au
toista päästettiin Jerusalemiin.Yleensä kävi niin, että Israelin po
liisin pidättämä palestiinalainen autonkuljettaja sai sakon, mutta
jos meidät tunnistettaisiin, joutuisimme luultavasti pidätetyiksi
saman tien. Oli oltava tavattoman varovainen, pysyteltävä sivu
kaduilla ja luotettava siihen, että tarpeen tullen minun yhteyteni
Shin Betiin suojelisi meitä.

Al-Aqsan moskeija ja Kalliomoskeija on rakennettu kahden
muinaisen juutalaisen temppelin - 900-luvulla eKr. rakennetun
Salomon temppelin ja Kristuksen ajalta peräisin olevan Herodes
Suuren temppelin - jäänteiden ja raunioiden päälle. Siksi jotkut
ovatkin syystä sanoneet tätä kivistä mäkeä kaikkein räjähdys
herkimmäksi 14 hehtaarin alueeksi koko maailmassa. Maailman
kolmen suuren monoteistisen uskonnon kannattajat pitävät Je
rusalemin Temppelivuorta pyhänä paikkana. Mutta se on tavat
toman merkittävä paikka myös historiallisesti ja arkeologisesti.
Tämän myöntävät paatuneimmatkin ateistit.

Sharonin vierailua edeltävien viikkojen aikana Waqf eli
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Temppelivuorta valvova islamilainen elin oli sulkenut alueen
kokonaan Israelin museoviraston suorittamilta arkeologisilta
tutkimuksilta. Alueella oli meneillään uusien maanalaisten mos
keijoiden rakennustyö, ja siihen liittyen paikalle tuotiin raskasta
maansiirtokalustoa. Israelin television iltauutisissa näytettiin kuvia
puskutraktoreista, traktorikaivureista ja maansiirtoautoista, jotka
olivat työn touhussa rakennuspaikalla. Maansiirtoautoilla kul
jetettiin muutamassa viikossa noin 13 000 tonnia kivimurskaa
Temppelivuorelta kaupungin kaatopaikoille. Uutislähetyksissä
näytettiin kaatopaikoilta videokuvaa,jossa arkeologit pudistelivat
päätään epäuskoisina kiviaineksen seasta pelastamiaan arkeologi
sia jäänteitä käsissään pidellen. Osa jäänteistä oli peräisin ensim
mäisen ja toisen temppelin ajalta.

Monen israelilaisen mielestä tämä osoitti selvästi, että tarkoi
tuksena oli muuttaa koko neljäntoista hehtaarin alue puhtaasti is
lamilaiseksi kohteeksi poistamalla sieltä kaikki sen juutalaisen his
torian jäljet ja jäänteet.Tämän vuoksi haluttiin tuhota myös kaikki
arkeologiset löydöt, jotka olisivat voineet kertoa tästä historiasta.

Sharonin vierailun tarkoituksena oli antaa israelilaisille ää
nestäjille äänetön mutta samalla selkeä viesti: "Minä lopetan kai
ken tarpeettoman tuhoamisen." Käyntiä suunniteltaessa Sharonin
esikunta oli saanut PA:n turvallisuuspäälliköltä Jibril Rajoubilta
takeet siitä, ettei vierailu aiheuttaisi hankaluuksia, ellei Sharon
kävisi moskeijassa.

Saavuin isän kanssa paikalle muutamaa minuuttia ennen
Sharonin tuloa. Oli aamu,ja alueella oli hiljaista. Satakunta pa
lestiinalaista oli tullut sinne rukoilemaan. Sharonin tulo osui
ajankohtaan, jolloin alue oli avoinna myös turisteille. Hänen
seurassaan oli Likudin edustajia ja noin tuhat mel1akkapoliisia.
Hän saapui paikalle, katseli ympärilleen ja poistui. Hän ei sano
nut mitään. Eikä hän astunut jalallaankaan moskeijaan.

Minusta tapahtuma oli harvinaisen mitäänsanomaton. Mat
kalla Ramallahiin kysyin isältä, mistä moinen kohu oli noussut.

"Mitä siellä tapahtui?" kysyin. "Ettehän te aloittaneetkaan
intifadaa."
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"Emme vielä", isä vastasi. "Mutta olen kutsunut luokseni
muutamia islamilaisen opiskelijaliikkeen aktivisteja ja olen pyy
tänyt heitä jäJjestämään täällä kanssani mielenosoituksen."

"Jerusalemissa ei tapahtunut mitään, joten nyt te haluatte
osoittaa mieltä Ramallahissa, niinkö? Eihän siinä ole mitäänjär
keä" , sanoin minä.

"Emme voi muutakaan. AI-Agsa on meidän moskeijamme,
eikä Sharonilla ollut mitään asiaa sinne. Ei sellaista voi sallia."

Mieleeni tuli, mahtoiko hän yrittää vakuuttaa minua vai it
seään siitä, että oli oikein toimia näin.

Ramallahin mielenosoitus oli kaikkea muuta kuin dramaat
tinen ja spontaani purkaus. Oli vielä varhaista, ja kaupungilla
tavalliseen tapaan kävelleet ihmiset miettivät, mitä hamasilaisilla
opiskelijoilla ja muilla kavereilla oli mielessä. He eivät näyttä
neet olevan edes selvillä siitä, mitä vastaan osoittivat mieltä.

Muutama mies piti puheen megafonin välityksellä,ja ympä
rille kokoontunut pieni palestiinalaisjoukko puhkesi aika ajoin
huutamaan iskulauseita. Mutta enimmäkseen vaikutti siltä, ettei
kenenkään sydän ollut oikein hommassa mukana. Tilanne pa
lestiinalaisalueilla oli nimittäin rauhoittunut melkoisesti. Miehi
tystilanne jatkui entisellään. Israelin sotilaisiin oli alettu tottua.
Palestiinalaiset saivat tehdä töitä ja käydä koulua Israelin puo
lella. Ramallahissa oli vilkas yöelämä,joten oli vaikea ymmärtää,
mitä nämä tyypit oikein intoilivat.

Minun mielestäni koko mielenosoitus oli jälleen pannukak
ku. Sen jälkeen soitin muutamille ystäville, joihin olin tutustu
nut raamattupiirissä,ja lähdimme yhdessä Galileaan telttaretkelle
Genesaretinjärven rannalle.

En kuullut mistään uutisia, joten en tiennyt sitäkään, että
seuraavana aamuna iso joukko kiviä heitteleviä palestiinalais
mielenosoittajia iski yhteen israelilaisten mellakkapoliisien
kanssa Sharonin vierailupaikan lähellä. Kivien ohella ruvet
tiin viskelemään polttopulloja, ja hetken päästä alettiin ampua
kalasnikoveilla. Poliisi käytti kumipäällysteisiä metalliluoteja ja
eräiden tietojen mukaan myös kovia panoksia mielenosoituksen
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hajottamiseksi. Neljä mielenosoittajaa sai surmansa,ja vammoja
saaneita oli parisataa. Neljätoista poliisia 10ukkaantui.Juuri näin
Palestiinalaishallinto oli laskenut käyvän.

Seuraavana päivänä Shin Betistä otettiin yhteyttä minuun.
"Missä olet?"
"Olen Galileassa telttaretkellä muutaman kaverin kanssa."
"Galileassa! Mitä? Sinä olet hullu!" Loai purskahti nauruun.

"Olet sinä uskomaton kaveri", hän jatkoi. "Koko Länsiranta on
sekaisin, ja sinä vain pidät hauskaa kristittyjen ystäviesi kanssa."

Hänen kerrottuaan, mitä oli tapahtunut, loikkasin autoon ja
ajoin suoraa päätä kotiin.

Jasser Arafat ja muut PA:n johtomiehet olivat päättäneet
käynnistää uuden intifadan. Sitä oli suunniteltu kuukausikau
palla, silloinkin kun Arafat ja Barak olivat olleet neuvottele
massa presidentti Clintonin kanssa Camp Davidissa. Oli vain
odotettu sopivaa tekosyytä intifadan käynnistämiseksi. Sharonin
käynti sopi tekosyyksi erinomaisesti. Niinpä Al-Agsan intifada
käynnistyi toden teolla parin varaslähdönjälkeen,ja muutoinkin
herkästi leimahtavat tunteet syttyivät jälleen ilmiliekkiin Länsi
rannalla ja Gazassa. Etenkin Gazassa.

Siellä Fatah käynnisti mielenosoituksia, joiden yhteydessä
12-vuotias Mohammed al-Dura sai surmansa koko maailman
silmien edessä. Mohammed ja hänen isänsä Jamal jäivät risti
tuleen ja suojautuivat betonisen lieriön taakse. Harhaluoti osui
poikaan, ja hän kuoli isänsä käsivarsille. Koko raastavan tapah
tuman kuvasi palestiinalainen kameramies, joka oli ranskalaisen
televisioyhtiön palveluksessa. Muutamassa tunnissa videopätkä
oli kiertänyt koko maapallon ja nostattanut Israelin miehityk
seen kohdistuvaa raivoa miljoonissa ihmisissä.

Tosin seuraavien kuukausien mittaan käytiin kiihkeätä
kansainvälistä väittelyä tästä tapauksesta. Vedottiin todisteisiin,
joiden mukaan poika olikin saanut surmansa palestiinalaisen
ampumasta luodista. Toiset taas syyttivät jatkuvasti tapauksesta
Israelia. Oli niitäkin, jotka väittivät fIlmiä tarkkaan suunnitel
luksi huijaukseksi. Filmissä ei nimittäin näy pojan ampumista
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eikä myöskään hänen ruumistaan, ja siksi moni oli sitä mieltä,
että kyseessä oli PLO:n juoni. Jos näin oli, juoni oli tehonnut
loistavasti.

Oli miten oli, minä huomasin yhtäkkiä olevani hankalassa
tilanteessa, keskellä sotaa,jonka tärkeimpiä johtajia oli oma isäni
- tosin tällä johtajalla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä hän oli
johtamassa tai mitä siitä seuraisi. Arafat ja Fatah käyttivät häntä
hyväksi ikävyyksien käynnistämisessä. Näin PA sai uusia neu
votteluvaltteja ja materiaalia varojenkeruun tueksi.

Samaan aikaan ihmisiä oli jälleen alkanut kuolla tarkastus
pisteissä. Kaikki osapuolet ammuskelivat toisiaan valikoimatta.
Lapsia tapettiin. Verisen päivän seuratessa toistaan kyynelehtivä
Jasser Arafat seisoi länsimaisten uutiskameroiden edessä käsiään
väännellen ja kiisti olevansa missään tekemisissä väkivallante
kojen kanssa. Päinvastoin hän osoitti syyttävällä sormella isää
ni, Marwan Barghoutia ja pakolaisleireissä asuvia. Hän vakuutti
maailmalle tekevänsä kaikkensa kansannousun tyynnyttämiseksi.
Mutta samalla hänellä oli koko ajan yksi sormi tukevasti liipai
simella.

Arafat joutui kuitenkin kohta huomaamaan, että hän oli
laskenut liikkeelle pelottavan lampunhengen. Hän oli herättänyt
Palestiinan kansan unesta ja kiihottanut sitä, koska se sopi hänen
suunnitelmiinsa. Mutta pian hän ei enää hallinnut palestiinalaisia
lainkaan. Kun kansa näki israelilaisten sotilaiden ampuvan hei
dän isiään, äitejään ja lapsiaan, sen raivolla ei ollut mitään rajoja,
eikä se enää kuunnellut PA:ta tai ketään muutakaan.

Arafatille selvisi myös, että se mukiloitu nyrkkeilijä, jonka
hän oli auttanut takaisin pystyyn, oli sitkeämpää tekoa kuin hän
oli kuvitellut. Kadut olivat Hamasin ominta aluetta. Sieltä nyrk
keilijä oli lähtöisin,ja siellä hän oli myös vahvimmillaan.

Rauha Israelin kanssa? Camp David? Oslo? Puolet Jerusa
lemista? Unohtakaa koko juttu! Kompromissihalut olivat haih
tuneet taistelun valkohehkuisessa ahjossa. Palestiinalaisten asen
noituminen oli palannut entisille linjoille: kaikki tai ei mitään.
Eikä löylyä heittänyt kiukaalle enää Arafat vaan Hamas.
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Väkivalta kiihtyi, ja siihen vastattiin väkivallalla. Kumman
kin osapuolen tunne siitä, että se oli kärsinyt vääryyttä, voimistui
voimistumistaan samalla kun molempien kokema suru vyöryi
yli kaikkien äyräiden.

8.10.2000. Juutalaisista koostunut väkijoukko hyökkäsi
palestiinalaisten kimppuun Nasaretissa. Kaksi arabia
sai surmansa,ja loukkaantuneita oli kymmeniä.
Tiberiaksessa juutalaiset tuhosivat 200 vuotta vanhan
moskeijan.

• 12.10.2000. Palestiinalaisista koostunut väkijoukko
tappoi kaksi israelilaissotilasta Ramallahissa. Israel kosti
pommittamalla Gazaa, Ramallahia,Jerikoa ja Nablusia.
2.11.2000. Autopommi surmasi kaksi israelilaista
Jerusalemissa Mahane Yehudan torin lähistöllä.
Kymmenen muuta sai vammoja.

• 5.11.2000. Al-Aqsan intifadan alusta oli kulunut
38 päivää. Surmansa saaneiden joukossa oli yli 150
palestiinalaista.

• 11.11.2000. Israelilaisesta helikopterista räjäytettiin
panos, joka oli sijoitettu erään Hamas-aktivistin autoon.
20.11.2000. Tienvarsipommi räjähti lapsia kouluun
viemässä olleen bussin vieressä. Kaksi israelilaista sai
surmansa.Yhdeksän muuta, muun muassa viisi lasta, sai
vammoja. 5

Tuntui uskomattomalta seurata tilannetta. Oli pakko tehdä
jotakin kaiken mielettömyyden hillitsemiseksi. Ymmärsin, että
oli koittanut aika ruveta yhteistyöhön Shin Betin kanssa. Ryh
dyin työhön koko sydämestäni.
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Se, mitä seuraavassa paljastan, on ollut tähän saakka vain muu
taman Israelin tiedustelupalveluun kuuluvan tiedossa. Kerron
nämä tiedot siinä toivossa, että ne valaisisivat lukuisia sellaisia
merkittäviä tapahtumia, jotka ovat olleet pitkään salaperäisyy
den verhossa.

Ratkaisevana päivänä - sinä päivänä,jona päätin tehdä kai
ken voitavani mielettömyyden lopettamiseksi - ryhdyin otta
maan selvää mahdollisimman perusteellisesti Marwan Barg
houtin ja Hamasin johtajien puuhista ja suunnitelmista. Kerroin
kaiken selville saamani Shin Betille,joka puolestaan pyrki kaikin
keinoin löytämään nämä miehet.

Shin Betissä minulle oli annettu peitenimi Vihreä prinssi.
Vihreä muistutti Hamasin lipun väristä, ja prinssi viittasi ilmi
selvästi isäni asemaan "kuninkaana" Hamasin piirissä. Näin mi
nusta tuli 22-vuotiaana ainoa Shin Betin palveluksessa oleva
Hamasin sisäpiiriläinen,jonka oli mahdollista saada käsiinsä tap
pamisen lopettamiseen tarvittavia tietoja.

Vastuu ei kuitenkaan ollut pelkästään minun harteillani.
Olin vähitellen vakuuttunut siitä, että Jumala oli ohjannut mi
nut varta vasten Hamasin ja palestiinalaisten johdon ytimeen,
antanut mahdollisuuden osallistua Jasser Arafatin kokouksiin ja
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SIjOIttanut minut Israelin turvallisuuspalveluun. Onnistumis
mahdollisuuksien kannalta olin ainutlaatuisessa asemassa. Lisäksi
tunsin, että Jumala oli kanssani.

Halusin tunkeutua syvälle ja ottaa selvää kaikesta siitä, mitä
oli tekeillä. Olin ollut ensimmäisen intifadan ytimessä, keskellä
väkivaltaa. Hautausmaa, jossa olin lapsena pelannut jalkapalloa,
oli täyttynyt vainajista. Olin heitellyt kiviä. Olin rikkonut ulko
naliikkumiskieltoa. En kuitenkaan ymmärtänyt, miksi palestii
nalaiset toimivat väkivaltaisesti. Nyt halusin saada selville, miksi
olimme jälleen turvautuneet väkivaltaan. Minulla oli tarve ym
märtää syitä siihen.

Jasser Arafatia ajatellen vaikutti siltä, että kansannousussa oli
kyse politiikasta, rahasta ja valta-asemasta kiinni pitämisestä. Hän
oli manipuloinnin mestari, Palestiinan nukketeatterin johtaja.
Kameroiden edessä hän tuomitsi Israelin alueella tapahtuneet
Hamasin hyökkäykset,jotka kohdistuivat siviileihin. Hän muis
tutti, ettei Hamas edustanut Palestiinalaishallintoa eikä Pales
tiinan kansaa. Mutta toisaalta hän ei juuri koskaan puuttunut
tilanteeseen, vaan oli tyytyväinen, kun Hamas teki likaisen työn
hänen puolestaan ja sai kansainvälisen yhteisön vihat päälleen.
Hänestä oli tullut luihu vanha poliitikko, joka tiesi, ettei Israel
kyennyt lopettamaan hyökkäyksiä tekemättä yhteistyötä PAn
kanssa. Ja mitä enemmän oli hyökkäyksiä, sitä pikemmin hän
arveli Israelin suostuvan tulemaan neuvottelupöytään.

Samaan aikaan näyttämölle ilmaantui uusi ryhmittymä,joka
oli ottanut nimekseen Al-Aqsan marttyyrien prikaatit. Se koh
disti hyökkäyksensä israelilaisiin sotilaisiin ja siirtokuntalaisiin.
Kukaan ei kuitenkaan tiennyt, keitä prikaatilaiset olivat tai mistä
he olivat lähtöisin. He vaikuttivat uskonnollisilta, joskaan Ha
masin ja Islamilaisen jihadin piirissä heitä ei tunnettu. Uusi ryh
mittymä ei näyttänyt myöskään olevan Palestiinalaishallinnon
tai Fatahin kansallismielinen sivuhaara.

Shin Bet oli yhtä ymmällään kuin muut. Joka viikko ta
pahtui pari hyökkäystä,jotka kohdistuivat yleensä jonkun siir
tokuntalaisen autoon tai bussiin, ja aina oli tuloksena kuolon-

144



MOSAB HASSAN YOUSEF

uhreja. Raskaasti aseistetut israelilaissotilaatkaan eivät pystyneet
pitämään puoliaan tätä ryhmittymää vastaan.

Sitten Loai soitti minulle.
"Olemme saaneet tietoja, joiden mukaan Maher Odehin

luona on käynyt tuntemattomia miehiä. Sinun pitäisi ottaa sel
vää, keitä he ovat ja missä asioissa he kävivät Odehia tapaamassa.
Sinä olet ainoa, jonka emme usko munaavan tätä hommaa."

Maher Odeh kuului Hamasin ylimpään johtoon, ja Shin
Bet halusi kiihkeästi saada hänet käsiinsä. Hän oli vankiloissa
toimivan Hamasin turvallisuussiiven johtaja ja tiesin, että suuri
osa vankiloissa tapahtuvasta kidutuksesta oli hänen vastuullaan.
Epäilin hänen olevan myös itsemurhaiskujen keskeinen taus
tavoima. Lisäksi Odeh pysytteli niin tarkasti syrjässä, että Shin
Betin oli miltei mahdotonta koota riittävästi todisteita hänen
pidättämisekseen.

Ajoin samana iltana autolla Ramallahin keskustan halki. Oli
ramadan-kuukausi, eikä kaduilla ollut juuri ketään. Aurinko oli
laskenut, joten kaikki olivat kotona valmistautumassa päiväsajan
paaston jälkeiselle aterialle. Pysähdyin paikoitusalueelle kadun
varteen sen kaksikerroksisen talon lähelle, jossa Maher Odeh
asui. En ollut saanut koulutusta tällaista operaatiota varten, mut
ta perusasiat olivat minulle tuttuja. Elokuvissa istutaan autossa
vastapäätä epäillyn kotitaloa,ja tarkkailuun käytetään korkeata
soisia kameroita ja muita vakoiluvehkeitä. Shin Betillä oli kyllä
käytössä ensiluokkaisia laitteita, mutta minulla oli käytössä vain
auto ja omat silmäni. Riitti, kun pidin silmällä taloa ja panin
merkille, keitä sinne meni ja sieltä lähti.

Olin odotellut puolisen tuntia, kun talosta tuli ulos useita
aseistettuja miehiä. He menivät uuteen vihreään Chevyyn,jos
sa oli israelilaiset rekisterikilvet. Jotakin oli vialla. Ensinnäkään
hamasilaiset, varsinkaan sotilaalliseen siipeen kuuluvat, eivät
koskaan pitäneet aseita avoimesti esillä. Toiseksi Maher Odehin
kaltaiset heput eivät näyttäytyneet aseistettujen miesten seurassa.

Käynnistin auton ja päästin pari autoa ohitseni, ennen kuin
lähdin liikkeelle. Seurasin vihreätä Chevyä jonkin matkaa Be-
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tuniaan johtavaa pääkatua pitkin, mutta sitten kadotin auton
näkyvistä.

Olin vihainen sekä itselleni että Shin Betille. Tämä oli tois
ta kuin elokuvissa. Tämä oli tosielämää, ja tosielämässä vakooja
saattaa päästä hengestään. Jos Shin Bet halusi minun seuraavan
aseistettuja miehiä, vieläpä yöllä, sen oli syytä lähettää apujouk
koja. Tällaiseen operaatioon ei yksi mies riittänyt. Olin aina
kuvitellut, että tällaisessa operaatiossa tilannetta tarkkailtaisiin
sekä ilmasta että satelliitin välityksellä - että käytettäisiin makei
ta huipputeknologian tuotteita. Mutta olinkin liikkeellä yksin.
Oli mahdollista, että selviäisin hyvällä onnella, mutta yhtä hyvin
minut voitaisiin ampua. Jouduin palaamaan tyhjin käsin. Koti
matkalla minusta tuntui samalta kuin miehestä, joka on juuri
menettänyt miljoonan dollarin liikesopimuksen.

Kun seuraavana aamuna heräsin, olin päättänyt, että auton
oli löydyttävä. Mutta tuntikausien ajelusta ei ollut mitään hyö
tyä. Annoin tuskastuneena periksi ja päätin pesettää autoni. Ja
siinä se oli - autopesulassa. Sama vihreä Chevy. Samat miehet.
Samat aseet.

Oliko kyse hyvästä tuurista vai oliko Jumala puuttunut asi
oihin, vai mitä oli tapahtunut?

Päivänvalossa näin miehet paljon selvemmin, ja lisäksi olin
paljon lähempänä heitä kuin edellisiltana. Tyylikkäistä asuista ja
kahdentyyppisistä rynnäkkökivääreistä ymmärsin välittömästi,
että miehet kuuluivat vuodesta 1970 toimineeseen erikoiskou
lutettuun kommandoyksikköön, joka tunnettiin nimellä Force
17. Yksikön tehtävänä oli varjella Arafatin henkeä ja suojella
häntä kasvavalta joukolta vallantavoittelijoita.

Tässä oli jotakin outoa. Eiväthän nämä miehet millään voi
neet olla niitä,jotka olin nähnyt Maher Odehin kotitalon luona,
vai voivatko? Mitä tekemistä Maher Odehilla ja pyssymiehillä
oli keskenään? Eihän hän ollut missään yhteydessä Jasser Arafa
tiinkaan, vai oliko? Tilanne tuntui aivan järjenvastaiselta.

Miesten lähdettyä kysyin autopesulan omistajalta, keitä he
olivat. Hän tunsi minut Hassan Yousefin pojaksi eikä minun
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kysymyksissäni ollut hänestä mitään kummallista. Hän vahvisti,
että kyseessä oli Force 17 ja että miehet asuivat Betuniassa. Ti
lanne tuntui entistäkin kummallisemmalta. Miksi miehet asuivat
parin minuutin matkan päässä vanhempieni talosta? Mikseivät
he asuneet Arafatin päämajan yhteydessä?

Autopesulan omistaja antoi minulle miesten osoitteen. Pe
rillä näin talon ulkopuolelle paikoitetun Chevyn.Ajoin kiireesti
Shin Betin päämajaan ja kerroin Loaille kaikki havaintoni. Hän
kuunteli tarkasti, mutta hänen esimiehensä rupesi väittämään
vastaan.

"Eihän siinä ole mitään järkeä", hän sanoi. "Miksi Arafatin
henkivartijat muka asuisivat päämajan ulkopuolella. Olet ym
märtänyt jotakin väärin."

"En takuulla ole!" ärähdin. Tiesin, että havaintoni tuntuivat
järjettömiltä, ja minua suututti, etten pystynyt selittämään nä
kemääni, vaikka olin sen ilman muuta nähnyt. Ja sitten kaveri
rupeaa väittämään, että olen erehtynyt!

"Koko tilanne on nurinkurinen" , sanoin hänelle. "Aivan
yhdentekevää, tuntuuko se sinusta järkeenkäyvältä vai ei. Minä
näin sen mitä näin."

Mies kimpaantui sanoistani ja pyyhälsi ulos huoneesta. Loai
kehotti minua rauhoittumaan ja käymään läpi kaiken vielä ker
ran kohta kohdalta. Ilmeisesti Chevy ei sopinut yhteen niiden
tietojen kansa, joita Shin Betillä oli Al-Aqsan marttyyrien pri
kaateista. Kyseessä oli varastettu israelilainen auto, jollaisilla Pa
lestiinalaishallinnon tyypit enimmäkseen ajoivat, mutta emme
keksineet, millä tavalla auto, miehet ja uusi palestiinalaisryhmit
tymä liittyivät toisiinsa.

"Oletko varma, että auto oli vihreä Chevy?" Loai kysyi.
"Jospa näit vaikka BMW:n?"

Olin varma auton väristä ja merkistä, mutta siitä huolimatta
palasin miesten asunnolle. Chevy oli entisellä paikalla, mutta
asunnon vieressä oli toinenkin, valkoisella kankaalla peitetty
auto. Hiivin varovasti talon luo ja raotin kankaan nurkkaa. Alla
oli vuoden 1982 mallinen hopeanvärinen BMW
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"Selvä, pojat ovat kiikissä!" Loai katjaisi korvaani, kun soitin
hänelle kännykällä ja kerroin, mitä olin löytänyt.

"Nyt en ymmärrä."
"Arafatin henkivartijatl"
"Mitä tarkoitat? Minä luulin, etteivät tietoni pitäneet paik

kaansa", tokaisin hiukan ivallisesti.
"Ei, sinä olit aivan oikeassa. Sitä Bemaria on käytetty kaikis

sa Länsirannan ampumisvälikohtauksissa viimeisten parin kuu
kauden aikana."

Loai selitti, että tieto merkitsi todellista läpimurtoa, koska
se oli ensimmäinen todiste siitä, että Al-Agsan marttyyrien pri
kaatit olivat yhtä kuin Jasser Arafatin henkivartiokaarti - jota
Arafat itse rahoitti Yhdysvaltojen veronmaksajien ja kansainvä
listen lahjoittajien tuella. Tämän yhdyssiteen selvillesaaminen
oli tavattoman pitkä askel pyrkimyksissä lopettaa hirvittävät
pommi-iskut,joissa sai surmansa viattomia siviilejä. Lopulta sitä
todistusaineistoa, jonka olin hankkinut Shin Betille, käytettiin
Arafatia vastaanYK:n turvallisuusneuvostossa. h Tämän jälkeen ei
tarvittu muuta kuin tämän uuden solun jäsenten pidättäminen
- käärmeeltä oli katkaistava pää, niin kuin israelilaiset mielellään
asian ilmaisivat.

Saimme selville, että Al-Agsan marttyyrien prikaatien vaa
rallisimmat miehet olivat sen perustaja Ahmad Ghandur sekä
hänen lähimpiin miehiinsä kuulunut Muhaned Abu Halawa.
He olivat jo syyllistyneet yli kymmenen ihmisen tappamiseen.
Meistä tuntui, ettei miesten toiminnan lopettaminen olisi ko
vinkaan hankala tehtävä. Mehän tiesimme, keitä he olivat ja
missä he asuivat. Ja mikä tärkeintä, he eivät tienneet, että me
tiesimme.

IDF lähetti liikkeelle miehittämättömän kauko-ohjatun len
tokoneen kiertämään asuinaluetta ja keräämään tietoa. Kahden
päivän kuluttua prikaatit suoritti jälleen iskun Israelissa,ja Israel
halusi iskeä takaisin. 65 tonnia painavan israelilaisen Merkava
taistelupanssarivaunun 120 mm:n kanuuna laukaisi 20 ammus
ta prikaatien asuinrakennukseen. Valitettavasti kukaan ei ollut
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viitsinyt tarkistaa tiedustelukoneen tiedoista, olivatko miehet
kotona. Eivät olleet.

Vielä ikävämmäksi tilanteen teki, että nyt miehet tiesivät
meidän olevan heidän jäljillään. Ei siis ihme, että he hakeutuivat
turvaan Jasser Arafatin päämaja-alueelle. Me tiesimme heidän
olevan siellä, mutta silloisessa poliittisessa tilanteessa ei tullut
kysymykseen, että sinne olisi voitu mennä pidättämään heitä.
Al-Aqsan marttyyrien prikaatien iskut tihenivät ja muuttuivat
entistä rajummiksi.

Ryhmittymän perustajajajohtajaAhmad Ghandur oli luon
nollisesti käJjessä etsintäkuulutettujen listalla. Hänen siirryttyään
Arafatin päämaja-alueelle arvelimme, ettemme saisi häntä ikinä
kiinni. Emmekä me saaneetkaan. Hän piti asiasta huolen itse.

Olin kerran kävelemässä kadulla Al-Birehin vanhan hau
tausmaan lähellä, kun vastaan tuli jonkun sotilashenkilön hau
taussaatto.

"Kuka on kuollut?" kysyi uteliaisuuttani.
"Joku pohjoisesta", eräs mies vastasi. "Tuskin sinä häntä tun-

net."
"Mikä hänen nimensä on?"
"Hänen nimensä on Ahmad Ghandur."
Yritin pysyä ilmeettömänä ja kysyin aivan asiallisesti: "Mikäs

hänet tappoi? Nimi tuntuu jotenkin tutulta."
"Hän ei tiennyt aseensa olevan ladattu ja ampui itseään pää

hän. Kerrotaan, että hänen aivonsa takertuivat kattoon."
Soitin Loaille.
"Voit sanoa hyvästit Ahmed Ghandurille, koska Ahmed

Ghandur on kuollut."
"Tapoitko sinä hänet?"
"Oletko muka antanut minulle aseen? Ei, en tappanut. Hän

ampui itsensä. Kaveria ei enää ole."
Loain mielestä tieto tuntui uskomattomalta.
"Kuollut hän on. Olen hänen hautajaisissaan."

149



HAMASIN POIKA

*****
.
Al-Agsan intifadan alkuvuosina kuljin kaikkialla isäni mukana.
Olin hänen vanhin poikansa ja siksi hänen suojattinsa, henki
vartijansa, uskottunsa, oppilaansa ja ystävänsä. Ja hän oli minulle
kaikki kaikessa - esimerkki minulle siitä, millainen miehen tulee
olla. Vaikka oli selvää, ettei aatemaailmamme ollut enää sama,
tiesin että isän sydämenasenne oli oikea ja hänen motiivinsa
puhtaat. Hänen rakkautensa muslimeja kohtaan ja antautumi
sensa Allahille ei missään vaiheessa laimentunut. Hän kaipasi
kiihkeästi rauhaa kansalleen, ja juuri rauhaan hän oli koko elä
mänsä ajan pyrkinyt.

Tämä toinen kansannousu koski lähinnä Länsirantaa. Ga
zassakin oli muutama mielenosoitus,ja nuoren Mohammed al
Duran kuolema oli sytyttänyt liekin palamaan. Mutta Hamasia
oli kiittäminen siitä, että liekki laajeni todelliseksi pätsiksi Län
sirannalla.

Joka ainoassa kylässä ja kaupungissa puhkesi yhteenottoja
vihaisten väkijoukkojen ja israelilaisten sotilaiden välillä. Jo
kaisesta tarkastuspisteestä tuli verinen taistelutanner. Oli vaikea
löytää enää ketään,joka ei olisi äskettäin saatellut hautaan lähei
siä ystäviä tai omaisia.

Samaan aikaan kaikkien palestiinalaisryhmittymien johta
jat - korkean profiilin huippujohtajat - pitivät päivittäin Jasser
Arafatin kanssa strategiakokouksia. Isäni edusti Hamasia, josta
oli jälleen tullut järjestöistä suurin ja merkittävin. Lisäksi hän
kokoontui joka viikko erikseen Marwan Barghoutin ja Arafatin
kanssa. Olin monesti isän mukana näissä erillisissä kokouksissa.

Inhosin Arafatia ja sitä, mitä hän teki kansalle, jota minä
rakastin. Mutta Shin Betin vakoojan ei tietenkään ollut järkevää
näyttää tunteitaan. Siitä huolimatta pyyhkäisin kerran vaisto
maisesti poskeani Arafatin suudeltua minua. Hän huomasi sen
ja koki selvästi tulleensa nöyryytetyksi. Isänikin nolostui eikä
ottanut minua enää sen jälkeen mukaan kokouksiin.

Intifadan johtajat saapuivat näihin päivittäisiin kokouksiin
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poikkeuksetta 70 000 dollarin loistoautoilla henkivartiosaattu
eessa. Isäni sen sijaan ajoi paikalle vuoden 1987 mallisella tum
mansinisellä Audilla seuranaan henkivartioston asemesta oma
poika.

Nämä kokoukset olivat intifadan käyttövoima. jouduin
odottelemaan kokoushuoneen ulkopuolella, mutta olin siitä
huolimatta selvillä kaikesta siitä, mitä sisällä tapahtui, koska isä
teki muistiinpanoja. Pääsin käsiksi hänen muistiinpanoihinsa ja
otin niistä kopioita. Muistiinpanot eivät koskaan sisältäneet mi
tään huippusalaista - esimerkiksi tietoja sotilaallisten operaati
oiden suorittajista tai niiden tapahtumapaikasta ja ajankohdasta.
Kokouksessa puhuttiin asioista yleisellä tasolla, ja tietojen pe
rusteella oli mahdollista tehdä johtopäätöksiä toimintatavoista
ja suuntaviivoista, kuten esimerkiksi siitä, että suunnitteilla oli
hyökkäys Israelin rajojen sisäpuolella tai että kohteina tulisivat
olemaan siirtokuntalaiset tai tarkastuspisteet.

Kokousmuistiinpanot sisälsivät kuitenkin tietoja mielenosoi
tusten ajankohdista. jos isä sanoi, että Hamas jätjestäisi mielen
osoituksen seuraavana päivänä kello 13 Ramallahin keskustassa,
lähetettiin kiireesti viestinviejiä moskeijoihin, pakolaisleireille ja
kouluihin ilmoittamaan, että kaikkien Hamasin jäsenten tuli olla
paikalla kello 13. Israelilaissotilaat ilmaantuivat niin ikään pai
kalle,ja tällöin surmansa saaneiden joukossa oli muslimeja ja pa
kolaisleirien asukkaita sekä aivan liian usein kouluikäisiä lapsia.

Totta puhuen Hamas oli ollut henkitoreissaan ennen toista
intifadaa. Isän olisi pitänyt sanoutua siitä irti. Arabit eri maissa
näkivät hänen kasvonsa ja kuulivat hänen äänensä joka päivä Al
jazeeran televisiolähetyksissä. Hänestä oli tullut intifadan keu
lahahmo ja sen seurauksena uskomattoman suosittu ja tärkeä
koko muslimimaailmassa. Samalla hänestä oli kuitenkin tullut
Israelin silmissä roisto numero yksi.

Kaikesta tästä huolimatta Hassan Yousef ei ylpistynyt. Hän
oli vain omalla vaatimattomalla tavallaan tyytyväinen siitä, että
oli tehnyt Allahin tahdon.

Lukiessani kerran aamulla isän kokousmuistiinpanoja huo-
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masin tiedon suunnitteilla olevasta mielenosoituksesta. Seuraa
vana päivänä kävelin hänen takanaan väkijoukon käljessä, kor
viahuumaavan melun säestämänä, kohti Israelin tarkastuspistettä.
Parisataa metriä ennen kohteeseen saapumista johtajat erkaan
tuivat muusta joukosta ja siirtyivät turvaan läheiselle kukku
lalle. Kaikki muut - nuoret miehet ja koululaiset - ryntäsivät
eteenpäin kivittäen raskaasti aseistettuja sotilaita,jotka vastasivat
hyökkäykseen avaamalla tulen.

Tällaisissa tilanteissa kumipäällysteisen luodinkin osuma
saattoi olla kohtalokas. Erityisen suuressa vaarassa olivat lapset.
Kumiluodit saattoivat hyvinkin tappaa, jos niitä ammuttiin lä
hempää kuin Israelin armeijan ohjeissa määrätyltä 40 metrin
vähimmäisetäisyydeltä.

Seurasimme tilannetta turvasta kukkulan laelta. Kaikkialla
lojui kuolleita ja haavoittuneita. Sotilaat tulittivat paikalle saa
puvia ambulanssejakin ja niiden kuljettajia. Surmansa saaneiden
joukossa oli myös haavoittuneiden luo pyrkiviä ensihoitajia.
Näky oli julma.

Hetken kuluttua ammuttiin joka puolella. Tarkastuspistee
seen kohdistui suoranainen kivisade. Tuhannet ihmiset syöksyi
vät mellakka-aitoja vasten yrittäen tunkea väkisin sotilaiden ohi,
mielessään yksi ainoa tavoite, yksi ainoa ajatus: päästä Beit Elin
siirtokuntaanja tuhota kaikki tielleen osuva, ihmisetkin. Maassa
lojuvien rakkaiden näkeminen ja verenhaju oli nostattanut heis
sä silmittömän raivon.

Juuri kun näytti siltä, ettei tilanne voinut enää mitenkään
muuttua kaoottisemmaksi, mellakan keskelle jyristeli Merkava
panssarivaunu 1 200 hevosvoiman dieselmoottoreineen. Samas
sa sen kanuunan laukaus repi ilmaa kuin yliäänipamaus.

Palestiinalaishallinnon joukot näyttivät menevän aivan se
kaisin ja rupesivat ampumaan siviilejä - omia maanmiehiään.
Henkivartijat tarttuivat suojatteihinsa ja juoksuttivat heidät kii
reesti suojaan. Ruumiinkappaleiden sinkoillessa kukkulan rin
teelle yritin päästä isän kanssa takaisin autolle. Onnistuttuamme
lopulta ajoimme kiireesti Ramallahin suuntaan, kohti salraa-
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laa,joka oli tupaten täynnä haavoittuneita, kuolevia ja vainajia.
Huoneet loppuivat kesken. Punainen Puolikuu pystytti työpis
teen sairaalan ulkopuolelle ja yritti epätoivoisesti estää ihmisiä
vuotamasta kuiviin ennen sairaalaan pääsemistä. Mutta sekään
ei riittänyt.

Verta oli kaikkialla sairaalan lattioilla ja seinillä. Käytävillä
kulkevat ihmiset liukastelivat siinä. Aviomiehet ja isät, vaimot
ja äidit ja lapset itkivät surun murtamina ja kirkuivat raivosta.

Oli hämmästyttävää seurata, miten kiitollisia ihmiset tuntui
vat olevan kaiken murheen ja kiukun keskellä niille palestiina
laisjohtajille,jotka isäni tavoin olivat tulleet paikalle ja asettuneet
heidän rinnalleen. Kuitenkin samat palestiinalaisjohtajat olivat
johtaneet heidät ja heidän lapsensa kuin eläimet teuraaksi ja
sitten itse livahtaneet turvaan aseiden kantaman ulkopuolelle
seuraamaan verilöylyä. Minusta se tuntui veren näkemistäkin
kuvottavammalta.

Ja tämä oli vain yksi mielenosoitus monien joukossa. Is
tuimme ilta toisensa jälkeen television ääressä kuuntelemassa
loputtoman vainajalistan lukemista. Kymmenen siinä ja siinä
kaupungissa. Viisi tuossa ja vielä kaksikymmentä tässä.

Uutisissa kerrottiin eräästäkin Shada-nimisestä miehestä,
joka oli ollut töissä poraamassa reikää rakennuksen seinään lä
hellä mielenosoituspaikkaa. Israelilaisen tankin ampuja havaitsi
hänet ja luuli poraa aseeksi. Hän laukaisi ammuksen, joka osui
Shadaa päähän.

Menin isän kanssa käymään surmatun miehen kodissa. Hä
nellä oli kaunis nuori vaimo. Mutta vielä pahemmalta tuntui,
että palestiinalaisjohtajat, jotka olivat tulleet lohduttamaan les
keä, alkoivat kiistellä keskenään siitä, kuka saisi saarnata Shadan
hautajaisissa. Kuka ottaisi vastaan surunvalittelujen esittäjiä kol
men päivän ajan? Kuka vastaisi ruoan hankkimisesta vainajan
perheelle? Kaikki he puhuivat Shadasta "poikanaan" yrittäen
omia hänet omaan ryhmittymäänsä ja yrittäen todistaa, että
juuri heidän ryhmittymänsä oli muita aktiivisempi intifadan
toteuttamisessa.
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Keskenään kilpailevat ryhmittymät olivat sortuneet nau
rettavaan kiistelyyn vainajista, joista suurimmalla osalla ei ollut
mitään tekemistä niiden kanssa. He olivat olleet tavallisia ih
misiä, jotka tunnekuohu oli temmannut mukaansa. Moni oli
yksinkertaisesti Shadan tavoin väärässä paikassa väärään aikaan.

Kaiken tämän ollessa meneillään arabit kaikkialla maailmassa
polttivat Yhdysvaltain ja Israelin lippuja, osoittivat mieltään ja
syytivät palestiinalaisalueille miljoonia dollareita, joiden tarkoi
tuksena oli auttaa miehityksen lopettamisessa. Toisen intifadan
kahden ja puolen ensimmäisen vuoden aikana Saddam Hussein
maksoi palestiinalaismarttyyrien perheille 35 miljoonaa dollaria
- 10 000 dollaria kunkin sellaisen henkilön perheelle, joka oli
saanut surmansa Israelia vastaan taistellessaan, ja 25 000 dol
laria kunkin itsemurhaiskun toteuttajan perheelle. Tästä mie
lettömästä maanomistuskamppailusta olisi voinut sanoa yhtä ja
toista. Kukaan ei kuitenkaan voinut väittää, että ihmishenki olisi
ollut halpa.
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ETSITYIMPIEN JOUKOSSA
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Palestiinalaiset eivät enää syyttäneet vaikeuksistaan Jasser Ara
fatia tai Hamasia, vaan nyt he syyttivät Israelia lastensa tappa
misesta. Siitä huolimatta en päässyt eroon eräästä olennaisesta
kysymyksestä: Miksi lapsia päästettiin ollenkaan kaduille? Missä
heidän vanhempansa olivat? Mikseivät isät ja äidit pitäneet lap
siaan kotona? Lasten olisi pitänyt olla pulpettien ääressä koulussa
sen sijaan, että he nyt juoksentelivat kaduilla heittelemässä aseis
tettuja sotilaita kivillä.

"Mikä pakko on lähettää lapsia kuolemaan?" kysyin isältäni
erään erityisen kammottavan päivän jälkeen.

"Emme me lähetä lapsia", hän vastasi. "He itse haluavat
mennä. Katso vaikka veljiäsi."

Minua kylmäsi.
"Jos saan tietää, että veljistäni joku menee heittelemään ki

viä, katkaisen häneltä käsivarren", sanoin. "Minusta on parempi,
että häneltä murtuu käsi kuin että hän kuolee."

"Niinkö? Ehkä sinua kiinnostaa kuulla, että he olivat heit
telemässä kiviä eilen." Hän totesi asian kuin ohimennen. Tuntui
uskomattomalta, että sellaisesta oli tullut meille elämäntapa.

Viidestä veljestäni vain yksi oli enää pieni lapsi. Sohayb oli
21 ja Seif 18 eli kumpikin siinä iässä, että he voivat joutua van-
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kilaan. 16-vuotias Oways ja 14-vuotias Mohammad olivat hekin
siinä iässä, että heidät voitiin ampua.Ja kaikilla heillä olisi pitänyt
olla sen verran älliä, etteivät olisi menneet mukaan. Mutta kun
kysyin heiltä asiaa, he kaikki kiistivät heitelleensä kiviä.

"Kuulkaa, tämä on tosi vakava juttu", sanoin. "En ole an
tanut teille selkään pitkään aikaan, koska te olette kasvaneet
isoiksi. Mutta muutan mieleni, jos kuulen, että olette mukana
kaduilla."

"Olithan sinäkin isän kanssa mukana mielenosoituksissa",
Mohammad intti.

"Niin olin, mutta emme me heitelleet kiviä."
Kaiken tämän keskellä - varsinkin kun Irakin armottomalta

diktaattorilta Saddam Husseinilta virtasi samaan aikaan rahaa
- Hamas joutui havaitsemaan, ettei sillä ollutkaan enää hallit
sevaa asemaa itsemurhaiskumarkkinoilla. Iskujen tekijöissä oli
Islamilaisen jihadin ja Al-Agsan marttyyrien prikaatien jäseniä,
maallistuneita muslimeja, kommunisteja ja ateisteja. Oli käyn
nissä kilpailu, jossa pyrittiin tappamaan mahdollisimman paljon
israelilaisia siviilejä.

Verenvuodatusta oli liikaa. En saanut unta. Ruoka ei mais
tunut. En enää nähnyt tilannetta pelkästään muslimin tai pa
lestiinalaisen tai Hassan Yousefin pojan silmin, vaan myös isra
elilaisten silmin. Ja mikä vielä tärkeämpää, seurasin mieletöntä
tappamista Jeesuksen silmin,Jeesuksen jolla oli hätä kadotetuista
ihmisistä. Mitä enemmän luin Raamattua, sitä selvemmin ym
märsin yhden tosiasian: vihamiesten rakastaminen ja heille an
teeksi antaminen on ainoa tie verenvuodatuksen lopettamiseen.

Olin oppinut ihailemaan Jeesusta, mutten uskonut kristit
tyjä ystäviäni, kun nämä väittivät Jeesuksen olevan Jumala. Mi
nun jumalani oli Allah. Mutta vaikken kenties tajunnut täysin,
mitä oli tapahtumassa, islaminuskon normit joutuivat väisty
mään vähä vähältä Jeesuksen mallin tieltä. lslamista irtautumis
ta nopeutti kaikkialla ympärilläni näkynyt tekopyhyys. Islamin
opetuksen mukaan marttyyrikuoleman kärsinyt Allahin harras
palvelija pääsee suoraa päätä taivaaseen. Heitä eivät omituiset
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enkelit kuulustele eikä heitä kiduteta haudassa.Yhtäkkiä oli al
kanut näyttää siltä, että kaikkia israelilaisten surmaamia - oli
vatpa he sitten vain nimellisesti muslimeja tai kommunisteja
tai jopa ateisteja - pidettiin pyhinä marttyyreina. Imaamit ja
seikit vakuuttivat vainajien omaisille, että heidän rakkaansa oli
taivaassa.

Koraani ei tietenkään tue tällaista puhetta. Koraanissa teh
dään täysin selväksi, ketkä pääsevät taivaaseen ja ketkä joutuvat
helvettiin. Mutta kansan johtajat eivät näyttäneet piittaavan siitä.
Ei ollut lainkaan kyse oikeasta opista tai teologisista tulkinnoista,
vaan kansalle valehdeltiin oman ryhmittymän edun ja poliittisen
tarkoituksenmukaisuuden nimissä. Muslimijohtajat huumasivat
ihmisiä vaiheilla saadakseen heidät unohtamaan tuskan, jonka
samaiset johtajat olivat aiheuttaneet.

Sain Shin Betiltä yhä enemmän tietoa ja jouduin jatkuvas
ti hämmästymään sitä, miten hyvin se oli perillä tuntemistani
ihmisistä - usein oli kyse vanhoista ystävistä, joista oli tullut
erittäin vaarallisia. Jotkut heistä olivat jopa liittyneet Hamasin
sotilassiiven kovaotteisimpaan ydinjoukkoon. Yksi heistä oli
Daya Muhammad Hussein AI-Tawil, komea nuorimies, jonka
setä kuului Hamasin johtoon.

Olin tuntenut Dayan vuosikausia, mutta uskonto ei ollut
missään vaiheessa ollut hänelle tärkeä. Itse asiassa hänen isänsä
oli kommunisti, joten hän ei ollut ollut missään tekemisissä is
laminuskon kanssa. Hänen äitinsä oli kyllä kulttuuritaustaltaan
muslimi, muttei missään tapauksessa radikaali. Ja hänen sisarensa
oli Yhdysvalloissa koulutuksensa saanut journalisti,Yhdysvaltain
kansalainen, nykyaikainen nainen, joka ei pitänyt päähuivia.
Perheellä oli viihtyisä koti,ja kaikki perheenjäsenet olivat käy
neet kouluja. Daya oli harjoittanut insinööriopintoja Bir Zeit
-yliopistossa ja oli ollut vuosikurssinsa priimus. Minun tietääk
seni hän ei ollut koskaan edes osallistunut yhteenkään Hamasin
mielenosoitukseen.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että olin tavattoman
järkyttynyt, kun Daya räjäytti itsensä 27.3.2001 French Hillin
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lähiöön johtavassa risteyksessä Jerusalemissa. Vaikka ketään ei
kuollut, 29 israelilaista loukkaantui.

Daya ei ollut ajattelematon poikanen,jota olisi ollut helppo
suostutella sellaiseen tekoon. Hän ei ollut rutiköyhä pakolainen,
jolla ei ollut mitään menetettävää. Hän ei ollut rahan tarpeessa.
Mikä sitten sai hänet ryhtymään moiseen tekoon? Kukaan ei
ymmärtänyt syitä siihen. Hänen vanhempansa olivat tolaltaan,
ja niin olin minäkin. Israelin tiedustelupalvelukaan ei käsittänyt
syitä tapahtuneeseen.

Shin Betistä tuli kutsu pikakokoukseen. Minulle näytettiin
valokuva irti repeytyneestä päästä ja pyydettiin tunnistamaan se.
Vakuutin, että se oli Dayan pää. Palasin kotiin täynnä kysymyk
siä. Miksi? En usko, että syytä saadaan koskaan selville. Kukaan
ei aavistanut mitään. Ei edes hänen Hamasiin kuulunut setänsä.

Daya oli ensimmäisen itsemurhaiskun tekijä Al-Agsan inti
fadan aikana. Isku viittasi itsenäisesti toimivan sotilaallisen yksi
kön olemassaoloon. Ja Shin Bet oli päättänyt löytää sen ennen
seuraavaa iskua.

Loai näytti minulle luettelon epäillyistä. Luettelon alussa oli
viisi tuttua nimeä, hamasilaisia, jotka PA oli vapauttanut van
kilasta ennen intifadan alkua. Arafat oli selvillä näiden miesten
vaarallisuudesta, mutta koska Hamas oli henkitoreissaan, hän ei
nähnyt syytä jatkaa vangitsemista.

Hän oli väärässä.
Pääepäilty Mohammad al-Natsheh oli ollut perustamassa

Hamasia yhdessä isäni kanssa ja oli lopulta noussut sen Länsiran
nalla toimivan sotilaallisen siiven johtoon. Al-Natsheh oli läh
töisin Palestiinalaisalueen suurimmasta suvusta eikä sen vuoksi
pelännyt mitään. Hän oli kookas ja joka solultaan taistelija - ko
vapintainen, vahva ja älykäs. Ja vaikka hän vihasi silmittömästi
juutalaisia, tiesin hänen olevan myötätuntoinen ja huolehtivai
nen, niin ristiriitaiselta kuin se tuntuikin.

Saleh Talahme - luettelossa hänkin - oli hyvin älykäs ja
korkeasti koulutettu sähköinsinööri. En tuolloin aavistanut, että
meistä kahdesta tulisi myöhemmin hyvin läheisiä.
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Ibrahim Hamed oli Hamasin turvallisuussiiven johdossa
Länsirannalla. Näiden kolmen miehen lähimpiä avustajia olivat
Sayyed al-Sheikh Qassem ja Hasaneen Rummanah.

Sayyed oli hyvä alainen - urheilullinen, koulujakäymätön
ja kuuliainen. Hasaneen taas oli komea nuori taiteilija,joka oli
osallistunut innolla Islamilaisen opiskelijaliikkeen toimintaan,
etenkin ensimmäisen intifadan aikana, jolloin Hamas oli yrit
tänyt kaduilla osoittaa olevansa vakavasti otettava voimateki
jä. Hamasin johtajana isäni oli ponnistellut kovasti saadakseen
nämä miehet vapautetuiksi ja palautetuiksi kotiin. Ja kun Arafat
vapautti heidät, olin isän kanssa heitä vastassa vankilan ulko
puolella. Tungimme miehet autoomme ja majoitimme heidät
huoneistoon ramallahilaisessa hotelli Al Hajalissa.

Kun Loai näytti minulle nimiluetteloa, sanoin: "Arvaa mitä?
Minä tunnen heidät kaikki.Ja tiedän, missä he asuvat. Minä olin
kuskina, kun heidät vietiin turvataloon."

"Ihanko totta?" Loai sanoi leveästi hymyillen. "Ryhdytään
sitten hommiin."

Kun olin isän kanssa miehiä vastassa, minulla ei ollut aavis
tustakaan heidän vaarallisuudestaan tai siitä, miten monta isra
elilaista he olivat tappaneet. Ja nyt olin Hamasin piirissä niitä
harvoja, jotka tiesivät heidän olinpaikkansa.

Menin käymään miesten luona, mukanani Shin Betin anta
mia huippuleluja, joilla oli mahdollista vakoilla miehiä, seurata
heidän jokaista askeltaan ja kuunnella heidän jokaista sanaansa.
Rupesin juttelemaan heidän kanssaan, mutta minulle selvisi vä
littömästi, ettemme saisi heiltä mitään varteenotettavia tietoja.

Mieleeni tuli, että kenties vakoilimme vääriä miehiä.
"Jokin on vialla", sanoin Loaille. "En saanut heistä mitään

irti. Olisiko meidän etsittävä jotakin toista solua?"
"On se mahdollista", Loai myönsi. "Mutta näiden kaverien

tausta sopii kuvaan. Parasta, kun jatkamme tarkkailua, kunnes
saamme tarpeelliset tiedot."

Miesten tausta sopi todella kuvaan, mutta ei heitä taustan
perusteella voinut pidättää. Tarvittiin pitäviä todisteita. Niinpä
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jatkoimme sitkeästi tietojen keräämistä. Halusimme välttää vää
rien miesten pidättämistä, sillä tiesimme sen käyvän kalliiksi ja
mahdollistavan oikeiden syyllisten tekemän seuraavan pommi
iskun.

*****

Kenties elämäni ei ollut vielä riittävän mutkikasta, tai kenties oli
vain niin, että ajatus tuntui sillä hetkellä hyvältä. Joka tapauk
sessa otin vastaan uuden työpaikan Yhdysvaltain kehitysyhteis
työviraston (USAID) alaisessa maaseudun vesi- ja jätevesihuol
toprojektissa, jonka keskustoimisto oli AI-Birehissä. Nimi oli
toki pitkä, mutta projektikin oli hyvin tärkeä. Minulla ei ollut
yliopistotutkintoa,ja siksi aloitin työt vastaanottoapulaisena.

Muutamat kristityt,joiden kanssa kävin raamattupiirissä, oli
vat esitelleet minut eräälle amerikkalaiselle projektipäällikölle,
joka mieltyi minuun saman tien ja tarjosi minulle työpaikkaa.
Loain mielestä se sopi mainiosti peitetehtävässä toimivalle, koska
pääsisin Yhdysvaltain suurlähetystön leimaaman henkilökortti
ni ansiosta kulkemaan vapaasti Israelin ja Palestiinalaisalueiden
väliä. Samaten kenelläkään ei olisi aihetta kummastella, miksi
minulla oli jatkuvasti niin runsaasti rahaa.

Isä piti työpaikkaa hienona mahdollisuutena ja oli kiitolli
nen Yhdysvalloille puhtaan juomaveden ja turvallisen viemä
röintijärjestelmän kustantamisesta palestiinalaisille. Mutta samal
la hän ei kuitenkaan pystynyt unohtamaan sitä, että Yhdysvallat
toimitti Israelille aseita, joilla tapettiin palestiinalaisia. Tämä on
hyvä esimerkki siitä Yhdysvaltoihin suhtautumisen kaksijakoi
suudesta,joka on ominaista arabien suurelle enemmistölle.

Otin innolla vastaan tarjouksen päästä mukaan suurimpaan
Yhdysvaltojen rahoittamaan projektiin omalla kotiseudullani.
Tuntui siltä, että tiedotusvälineissä keskityttiin aina suurta ylei
söä eniten kiinnostaviin kiistakapuloihin - kysymykseen maan
omistuksesta, itsenäisyydestä ja rahallisista korvauksista. Mutta
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totta puhuen kysymys vedestä oli paljon kiperämpi asia Lähi
idässä kuin kysymys maasta. Vedestä on käyty kamppailua siitä
saakka, kun Abramin ja hänen veljenpoikansa Lootin karjapai
menet kiistelivät siitä. Israelin ja miehitettyjen alueiden tärkein
veden lähde on Genesaretinjärvi, joka tunnetaan myös nimillä
Galileanmeri, Galileanjärvi ja Tiberiaanjärvi. Se on matalimmal
la sijaitseva makeavetinen järvi maailmassa.

Kysymys vedestä on aina ollut vaikea Raamatun maassa.
Nyky-Israelissa siihen liittyvät valtasuhteet ovat muuttuneet
maan rajojen siirtymisen myötä. Esimerkiksi vuoden 1967
kuuden päivän sodan seurauksena Israel otti haltuunsa Syyrialle
kuuluneen Golanin alueen. Samalla se pääsi valvomaan koko
Genesaretinjärveä ja sen myötä Jordanjokea sekä kaikkia muita
järveen laskevia ja siitä pois virtaavia jokia ja puroja. Israel on
rikkonut kansainvälistä lakia ohjatessaan Jordanjoen vettä pois
Länsirannalta ja Gazan kaistalta kansallisen vesijohtoverkoston
välityksellä. Israelin alueella asuvien ja siirtokuntalaisten käy
tössä on runsaasti yli kolme neljännestä siitä vedestä, joka on
peräisin Länsirannan vesivarannoista. Yhdysvallat on käyttänyt
miljoonia dollareita kaivojen kaivamiseen ja muiden vedensaan
timahdollisuuksien luomiseen minun kansalleni.

USAIDin palveluksessa oleminen oli itse asiassa enemmän
kuin peitetehtävässä toimimista. Ystävystyin järjestön työnteki
jöiden kanssa. Tiesin saaneeni työpaikan Jumalalta. USAID ei
yleensä koskaan palkannut ketään sellaista, joka oli aktiivisesti
mukana politiikassa,ja vielä vähemmän ketään sellaista,jonka isä
oli merkittävän terrorijäljestön johdossa. Mutta jostakin syystä
esimieheni päätti pitää minut USAIDin palveluksessa. Hänen
ystävällinen suhtautumisensa tuotti pian sellaista tulosta, josta
hänellä ei ollut aavistustakaan.

Meneillään olevan intifadan vuoksi Yhdysvaltain hallituk
sen palveluksessa olevat saivat mennä Länsirannalle vain päiväk
si kerrallaan ja silloinkin työhön. Mutta heidän oli sen vuoksi
pakko kulkea vaarallisten tarkastuspisteiden kautta. Länsirannalla
asuminen olisi ollut heidän kannaltaan turvallisempaa. Nyt he
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joutuivat vaarantamaan turvallisuutensa joka päivä tarkastus
pisteillä ja ajaessaan pitkin katuja nelivetoisilla amerikkalaisilla
maastoajoneuvoilla, joissa oli keltainen Israelin tunnus. Tavalli
nen palestiinalainen ei tehnyt eroa auttamaan tulleiden ja tap
pamaan tulleiden välillä.

IDF kehotti aina USAIDia evakuoimaan työntekijänsä,
mikäli oli suunnitteilla näiden kannalta vaarallinen operaatio,
mutta Shin Bet ei varoittanut ketään. Mehän toimimme salassa.
Jos esimerkiksi saimme tietää, että joku etsimämme mies oli
matkalla Jeninistä Ramallahiin, käynnistimme operaation va
roittamatta siitä etukäteen.

Ramallah oli pieni kaupunki. Israelin operaatioiden alkaessa
kaupunkiin rynnisti turvallisuusjoukkoja joka suunnasta. Pai
kalliset asukkaat tukkivat kadut henkilö- ja kuorma-autoilla ja
sytyttivät autonrenkaita tuleen. Tukahduttava musta savu levisi
kaikkialle. Pyssymiehiä säntäili kyyryssä edestakaisin suojaa etsi
enja ampuen kaikkea tielleen osunutta. Nuoret miehet heitteli
vät kiviä. Lapset itkivät kaduilla. Ambulanssien sireenien ulvonta
sekoittui naisten kirkunaan ja kevyiden aseiden laukauksiin.

Olin ollut jonkin aikaa USAIDin palveluksessa, kun Loai
ilmoitti kerran, että turvallisuusjoukot tekisivät seuraavana päi
vänä iskun Ramallahiin. Soitin amerikkalaiselle esimiehelleni.
Kehotin häntä pysymään poissa Ramallahista ja ilmoittamaan
muillekin, että oli syytä pysytellä kotona. Sanoin, etten voinut
kertoa, mistä tiedon olin saanut, ja vakuutin että tieto oli luo
tettava. Esimieheni uskoi minua. Ehkä hän päätteli, että minulla
oli sisäpiirin tietoa, koska olin Hassan Yousefin poika.

Seuraavana päivänä Ramallah leimahti liekkeihin.Joka puo
lella juoksi ihmisiä, jotka ampuivat silmittömästi. Katujen var
rella sytytettiin autoja tuleen, kauppojen ikkunoita rikottiin, ja
kauppoja ryösteltiin. Uutislähetyksen nähtyään esimieheni sanoi
minulle: "Kuule, Mosab, kerrothan minulle aina kun tällaista
uhkaa tapahtua."

"Selvä on", vastasin, "yhdellä ehdolla: Sinä et kysy mitään.
Jos minä kiellän tulemasta, silloin ette tule."
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Toinen intifada näytti vyöryvän eteenpäin ilman ainuttakaan
hengähdystaukoa. Maaliskuun 28. päivänä vuonna 2001 kak
'1 nuorta sai surmansa itsemurhaiskussa huoltoasemalla. Huh
rikuun 22. päivänä surmansa sai bussipysäkillä iskun tekijän
ohella yksi ihminen, ja loukkaantuneita oli viitisenkymmentä.
Toukokuun 18. päivänä Netanyassa tehtiin ostoskeskuksen ul
kopuolella itsemurhaisku,jossa sai surmansa viisi ja loukkaantui
roistasataa siviiliä.

Ja sitten kesäkuun 1. päivänä kello 23.26 joukko juttelevia,
naureskelevia ja hulluttelevia nuoria oli jonottamassa Dolphi-ni
mellä tunnettuun suosittuun diskoon Tel Avivissa. Heistä suurin
osa oli lähtöisin entisestä Neuvostoliitosta, ja he olivat asuneet
Israelissa vasta jonkin aikaa.Jonottajienjoukossa oli myös Saeed
Hotari, mutta hän oli palestiinalainen. Hiukan muita vanhempi.
Ja hän oli kietonut ympärilleen räjähteitä ja metallinpalasia.

Sanomalehdissä ei nimitetty Dolphinariumissa tapahtunutta
hyökkäystä itsemurhaiskuksi vaan verilöylyksi. Kuulalaakerit ja
räjähdyksen valtava voima repivät kymmeniä nuoria riekaleiksi.
Surmansa saaneita oli 21 ja loukkaantuneita 132.

Kuolonuhreja oli enemmän kuin yhdessäkään aiemmassa
itsemurhaiskussa. Länsirannalla naapurit kävivät onnittelemas-
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sa Hotarin isää. "Toivon, että muut kolme poikaani toimisi
vat samalla tavalla", isä sanoi haastattelussa. "Haluaisin kaikkien
perheenjäsenteni ja kaikkien sukulaisteni kuolevan kansani ja
kotimaani puolesta."7

Israel pyrki entistä päättäväisemmin katkaisemaan käärmeel
tä pään. Mutta sen olisi pitänyt oppia siihenastisista tapahtumista,
ettei jonkin ryhmittymän johtajien vangitseminen saanut veren
vuodatusta loppumaan ja ettei heidän surmaamisestaankaan olisi
todennäköisesti hyötyä.

Jamal Mansour oli journalisti ja isäni ohella yksi Hamasin
seitsemästä perustajasta. Hän oli isäni läheisimpiä ystäviä. He
olivat olleet samaan aikaan karkotettuina Etelä-Libanoniin. He
juttelivat ja naureskelivat puhelimessa lähes joka päivä. Mutta
Mansour oli myös itsemurhaiskujen näkyvin puolestapuhuja.
Newsweekin tammikuisessa haastattelussa hän puolusti aseista
mattomien siviilien tappamista ja ylisti itsemurhaiskujen teki
jöitä.

Oli tiistai, heinäkuun 31. päivä. Kaksi Apache-taisteluhe
likopteria lähestyi Nablusissa sijaitsevaa Mansourin toimisto
rakennusta vakoojan antaman vihjeen perusteella. Niistä lau
kaistiin kolme laserohjattua ohjusta toisen kerroksen ikkunasta
sisään. Mansour, Hamasin johtajiin kuulunut Jamal Salim sekä
viisi muuta palestiinalaista kärventyivät hengiltä räjähdyksissä.
Kaksi lasta, toinen kahdeksan- ja toinen kymmenvuotias, oli
tullut ensimmäiseen kerrokseen lääkärin vastaanotolle. He mu
sertuivat hengiltä talon raunioissa.

Minusta tapaus oli mieletön. Soitin Loaille.
"Mitä ihmettä te oikein teette? Oletteko varmoja, että ne

miehet olivat sekaantuneet itsemurhaiskuihin? Tiedän kyllä hei
dän olleen iskujen kannalla, mutta eiväthän he kuuluneet soti
laalliseen vaan poliittiseen siipeen kuten isänikin."

"Niin kyllä. Mutta meidän tiedustelutietojemme mukaan
Mansour ja Salim olivat suoranaisesti sekaantuneet Dolphina
riumin verilöylyyn. Heidän kätensä olivat veressä. Isku oli pak
ko tehdä."
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Mitä vaihtoehtoja minulla oli? Ruvetako väittämään vas
:.un? Sanoako Loaille, että hän oli saanut vääriä tietoja? Yht
ikkiä mieleeni jysähti, että isänikin kuului taatusti niihin, jotka
[,raelin hallitus oli päättänyt tappaa. Isähän ei ollut ollut muka
;1<1 järjestämässä itsemurhaiskuja, mutta siitä huolimatta häntä
pidettiin syyllisenä niihin. Lisäksi hänellä oli hallussaan tietoja,
Joita olisi voitu käyttää ihmishenkien pelastamiseen, mutta hän
ei niitä paljastanut. Hänellä oli vaikutusvaltaa, mutta hän ei käyt
t;inyt sitä. Hän olisi voinut yrittää estää tappamista, mutta hän ei
tehnyt niin. Hän tuki Hamasia ja kehotti sen jäseniä jatkamaan
vastarintaa, kunnes Israelin olisi pakko vetäytyä. Israelin halli
tuksen näkökulmasta hänkin oli terroristi.

Lukiessani jatkuvasti Raamattua tulin Koraanin opetusten
asemesta verranneeksi isäni tekoja ja Jeesuksen opetuksia. San
karin sädekehä, joka isällä oli silmissäni ollut, oli alkanut him
mentyä. Se raastoi minua. Olisin halunnut kertoa hänelle, mitä
olin oppinut, mutta tiesin, ettei hän olisi valmis kuuntelemaan.
Ja jos Jerusalemin päättäjät saisivat tahtonsa läpi, isä ei edes ehtisi
oivaltaa, että islam oli johtanut hänet harhapoluille.

Lohdutin itseäni sillä, että isä olisi turvassa ainakin jonkin ai
kaa minun Shin Bet -yhteyksieni ansiosta. Shin Bet halusi hänen
pysyvän hengissä siinä kuin minäkin - mutta tietenkin aivan eri
syistä. Isän välityksellä nimittäin saatiin parhaat sisäpiirin tiedot
Hamasin toiminnasta. Minä en tietenkään voinut ilmaista sitä
hänelle, ja Shin Betin suojeluksessa oleminenkin saattoi koitua
hänelle kohtalokkaaksi. Näyttäisihän sangen epäilyttävältä, jos
isä olisi ainoa Hamasin johtoon kuuluvista, joka kulki vapaana
samalla kun muiden oli painuttava maan alle. Minun oli pakko
ryhtyä suojelemaan häntä edes näön vuoksi. Menin saman tien
hänen toimistoonsa ja selitin lyhyesti, että hänelle olisi aivan
hyvin voinut käydä niin kuin oli vastikään käynyt Mansourille.

"Sinun ympärilläsi on liikaa ihmisiä. Heistä pitää päästä
eroon. Myös henkivartijoista. Sulje tämä toimisto, äläkä tule
enää tänne."

Isän reaktio ei yllättänyt minua.
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"Ei minulla ole hätää, Mosab. Pannaan ikkunoihin terästä."
"Oletko ihan hullu? Täältä on häivyttävä heti! Israelilaisten

ohjukset lävistävät tankit ja rakennuksetkin,ja sinä luulet jonkin
metallilevyn suojelevan sinua. Ja vaikka ikkunoiden suojaami
nen onnistuisikin, ne tulevat katon läpi. Nyt mennään!"

Toisaalta ymmärsin, miksi hän pani vastaan. Hänhän ei ollut
sotilas, vaan uskonnollinen johtaja ja poliitikko. Hänellä ei ollut
hajuakaan armeijasta tai murhien jätjestämisestä. Hän ei tiennyt
kaikkea sitä, mistä minä olin selvillä. Lopulta hän suostui ehdo
tukseeni, vaikka huomasinkin, ettei ajatus häntä miellyttänyt.

En ollut suinkaan ainoa, joka oli tehnyt sen järkeenkäyvän
johtopäätöksen, että seuraava uhri olisi Mansourin vanha ystävä
Hassan Yousef. Kun kävelimme yhdessä kadulla, minusta näytti,
että kaikkialla ympärillämme oli huolestuneita ilmeitä. Ihmiset
kiihdyttivät vauhtia ja silmäilivät hätäisesti taivaalle yrittäessään
päästä mahdollisimman nopeasti kauas meistä. Tiesin, että hekin
höristivät korviaan kuullakseen lähestyvien helikopterien säk
sätyksen ajoissa. Kukaan ei halunnut päätyä sivulliseksi uhriksi.

Vein isän hotelli City Inniin ja käskin hänen pysyä siellä.
"No niin, tuo respassa oleva kaveri vaihtaa huonettasi viiden

tunnin välein.Teet niin kuin hän sanoo. Älä vie ketään huonee
seesi. Älä soita kenellekään muulle kuin minulle, äläkä poistu
täältä. Tästä saat turvallisen puhelimen."

Ilmoitin välittömästi lähdettyäni Shin Betille, missä isä oli.
"Selvä, hyvä on. Pidä huolta, että hän pysyy siellä, poissa

pahanteosta."
Jotta se onnistuisi, minun oli oltava joka hetki selvillä isän

olinpaikasta, tiedettävä jokainen hengenveto. Lähetin kaikki
hänen henkivartijansa tiehensä. En luottanut heihin. Isän piti
voida luottaa minuun ehdottomasti. Muussa tapauksessa hän
tekisi lähes varmasti jonkin sellaisen virheen, joka tietäisi hen
genmenoa. Minusta tuli hänen avustajansa, henkivartijansa ja
portinvartijansa. Kaikki, mitä hän tarvitsi, kulki minun kauttani.
Pidin silmällä aivan kaikkea, mitä hotellin lähistöllä tapahtui.
Yhteydet ulkomaailmaan hoituivat minun välitykselläni. Tästä
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uudesta roolista oli lisäksi omalta kannaltani sellainen hyöty, että
kukaan ei osannut epäillä minua vakoojaksi.

Aloin näytellä Hamasin johtajan roolia. Kuljetin mukanani
M 16-rynnäkkökivääriä, mikä kertoi, että olin varakas, että mi
nulla oli hyvät suhteet vaikutusvaltaisiin tahoihin ja että minulla
oli sananvaltaa. Noihin aikoihin vastaavanlaisista aseista oli kova
pula (rynnäkkökiväärini oli 10 000 dollarin arvoinen). Lisäksi
käytin häikäilemättä hyväkseni suhdetta, joka minulla oli Hassan
Yousefiin.

Hamasin sotilaalliseen siipeen kuuluvia alkoi pyöriä ym
pärilläni vain leveilläkseen. Ja koska he luulivat minun olevan
selvillä kaikista Hamasin salaisuuksista, he puolestaan kertoivat
huoleti minulle ongelmistaan ja huolenaiheistaan siinä uskossa,
että pystyisin auttamaan heitä.

Kuuntelin tarkasti. Miehillä itsellään ei ollut aavistustakaan
siitä, että heidän kertomistaan tiedomnurusista muodostui vä
hitellen hyvin selkeitä kokonaiskuvia. Nämä palaset johtivat
lopulta niin moneen Shin Betin operaatioon, ettei niistä ole
millään mahdollista kertoa yhdessä ainoassa kirjassa. Sanon vain
sen verran, että näiden keskustelujen ansiosta monen viattoman
ihmisen henki säästyi. Surevia leskiä ja murtuneita orpolapsia
seisoi paljon harvemmin hautojen reunalla sen ansiosta, että on
nistuimme estämään lukuisan joukon itsemurhaiskuja.

Samaan aikaan Hamasin sotilassiipi alkoi luottaa minuun,ja
minusta tuli se hamasilainen, johon muutkin palestiinalaisryh
mittymät ottivat yhteyttä. Ne luulivat minun olevan Hamasin
piirissä mies, joka pystyy hankkimaan räjähteitä ja koordinoi
maan yhteisoperaatioita Hamasin kanssa.

Marwan Barghoutin avustaja Ahmad al-Faransi pyysi minua
kerran hankkimaan räjähteitä useille itsemurhaiskuun valmis
tautuville jeniniläisille. Lupasin tehdä työtä käskettyä ja aloin
pelata aikaa - viivyttelin siinä toivossa, että iskuun valmistautu
vat Länsirannalla toimivat solut ehdittäisiin paljastaa. Tällainen
tasapainoilu oli hyvin vaarallista.Toisaalta tiesin, että olin turvas
sa monessakin mielessä. Pelkästään se, että olin Hassan Yousefin
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poika, varjeli minua hamasilaisten toisiin hamasilaisiin vankilassa
kohdistamasta kidutuksesta, mutta lisäksi se varjeli minua silloin
kun työskentelin terroristien parissa. USAIDin palveluksessa
oleminen antoi sekin suojaa ja tiettyjä vapauksia. Ja koko ajan
oli selustatukenani Shin Bet.

Tästä huolimatta yksikin virhe olisi saattanut tietää hen
genmenoa, ja Palestiinalaishallinto oli alituisena uhkana. PA:lla
oli käytössä melko kehittyneitä elektronisia salakuuntelulaitteita,
jotka sille oli toimittanut CIA. Joskus näitä laitteita käytettiin
vakoojien paljastamisessa. Minun oli siis oltava tavattoman varo
vainen,ja erityisesti oli varottava joutumasta PA:n käsiin, koska
olin muita agentteja paremmin selvillä Shin Betin toimintata
voista.

Isäni puheille pääsi ainoastaan minun välitykselläni, ja siksi
minulla oli suora yhteys kaikkiin Länsirannalla, Gazan kaistalla
ja Syyriassa toimiviin Hamasin johtajiin. Minun ohellani aino
astaan Damaskoksessa asuvalla Khalid Meshaalilla oli yhtä hyvät
yhteydet. Länsirannalla syntynyt Meshaal oli viettänyt suurim
man osan elämästään muissa arabimaissa. Hän oli liittynyt Mus
limiveljeskuntaan Kuwaitissa ja opiskellut fysiikkaa Kuwaitin
yliopistossa. Hamasin perustamisen jälkeen Meshaal nousi Ku
waitin haaraosaston johtoon. Irakin tunkeuduttua maahan hän
siirtyi Jordaniaan ja sieltä edelleen Qatarin kautta Syyriaan.

Koska hän asui Damaskoksessa, häntä eivät rajoittaneet sa
mat matkustussäännöt kuin palestiinalaisalueilla asuvia Hamasin
johtajia. Hän ryhtyikin eräänlaiseksi diplomaatiksi ja edusti Ha
masia Kairossa ja Moskovassa sekä Arabiliiton alueella. Matkojen
yhteydessä hän myös keräsi varoja Hamasille. Pelkästään huh
tikuussa 2006 hän onnistui keräämään sata miljoonaa dollaria
Iranista ja Qatarista.

Meshaal pysytteli enimmäkseen poissa julkisuudesta. Hän
asui salaisissa paikoissa eikä voinut murhatuksi tulemisen pelosta
palata miehitetyille palestiinalaisalueille. Hänen kohdallaan va
rovaisuuteen olikin täysi syy.

Vuonna 1997,jolloin Meshaal oleskeli yhä Jordaniassa, kaksi
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Israelin tiedustelupalvelun agenttia murtautui hänen huonee
,eensa ja ruiskutti harvinaista myrkkyä hänen korvaansa hänen
nukkuessaan. Meshaalin henkivartijat huomasivat rakennuksesta
poistumassa olleet agentit, ja yksi heistä meni ottamaan selvää,
oliko Meshaal kunnossaVerta ei näkynyt, mutta Meshaal makasi
lattialla puhekyvyttömänä. Henkivartijat lähtivät ajamaan takaa
Israelin agentteja,jolloin toinen näistä putosi avoimeen viemä
riin. Agentit joutuivat Jordanian poliisin käsiin.

Israel oli hiukan aikaisemmin allekirjoittanut rauhansopi
muksen Jordanian kanssa, ja maat olivat vaihtaneet suurlähet
tiläitä. Nyt myttyyn mennyt hyökkäys vaaransi tuoreet dip
lomaattiset järjestelyt. Ja Hamas menetti kasvonsa, kun selvisi,
miten helposti yhteen sen ylimmästä johdosta oli päästy käsiksi.
Tapahtuma oli nolo kaikkien osapuolten kannalta, ja niinpä
kaikki myös yrittivät salailla tapahtunutta. Mutta jotenkin vain
kansainväliset tiedotusvälineet saivat tapahtuneesta vihiä.

Jordaniassa puhkesi mielenosoituksia, ja kuningas Hussein
vaati Israelia vapauttamaan Hamasin hengellisen johtajan, seikki
Ahmed Ismail Jassinin,ja muita vangittuja palestiinalaisia vaih
dossa nolosti epäonnistuneisiin Mossadin agentteihin. Lisäksi
vaadittiin, että Mossad lähettäisi välittömästi paikalle lääkintä
ryhmän antamaan Meshaalille vastamyrkkyä. Israel suostui, tosin
vastentahtoisesti.

Khalid Meshaal soitti minulle vähintään kerran viikossa.
Toisinaan hän poistui hyvin tärkeistä kokouksista voidakseen
vastata puheluuni. Sitten kerran Mossadista otettiin yhteyttä
Shin Betiin.

"Eräs hyvin vaarallinen ramallahilainen keskustelee Khalid
Meshaalin kanssa joka viikko, emmekä me tiedä, kuka hän on!"

Mossad tarkoitti tietenkin minua. Meille kelpasi nauru tä
män puhelunjälkeen,ja Shin Bet näki parhaaksi pitää Mossadin
pimennossa minun suhteeni.Vaikuttaa siltä, että joka maassa eri
turvallisuusviranomaiset mittelevät voimiaan ja kilpailevat kes
kenään.

Kerran sitten päätin hyödyntää suhdettani Meshaaliin. Sa-
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noin hänelle, että hallussani oli erittäin tärkeätä tietoa, jota en
voinut kertoa puhelimessa.

"Oletko keksinyt, miten sen voisi välittää turvallisesti?" hän
tiedusteli.

"Totta kai. Soitan sinulle viikon päästä ja kerron sitten tar
kemmin."

Yleisin yhteydenpitotapa palestiinalaisalueiden ja Damas
koksen välillä oli lähettää kirje jonkun sellaisen mukana, jolla
ei ollut rikosrekisteriä ja jonka ei tiedetty olevan tekemisissä
Hamasin kanssa. Tällaiset kirjeet kitjoitettiin hyvin ohuelle pa
perille, ne kierrettiin ohuelle rullalle ja sujautettiin tyhjään lää
kekapseliin tai solmittiin yksinkertaisesti kiinni nailonlangalla.
Juuri ennen rajanylitystä kuriiri nielaisi kapselin ja oksensi sen
takaisin vessassa rajan toisella puolella. Joskus kuriirin vietäväksi
annettiin jopa 50 kirjettä kerralla. "Muuleilla" ei luonnollisesti
kaan ollut mitään aavistusta kitjeiden sisällöstä.

Minä päätin kokeilla uutta ideaa ja avata uuden salareitin
maan ulkopuolella asuvien Hamas-johtajien luo. Näin voisin laa
jentaa tiedonsaantimahdollisuuksiani pelkkien henkilökohtaisten
yhteyksien tasolta operatiivisille ja turvallisuutta koskevalle tasolle.

Shin Betissä ajatus herätti innostusta.
Valitsin erään Hamasin paikallisen jäsenen ja pyysin, että hän

tulisi tapaamaan minua lapsuudesta tutulle hautausmaalle kes
kellä yötä. Otin mukaan rynnäkkökiväärin tehdäkseni häneen
suuremman vaikutuksen.

"Haluaisin antaa sinulle hyvin tärkeän tehtävän", aloitin.
Mies oli selvästi kauhuissaan mutta myös innoissaan. Hän

kuunteli henkeä pidätellen jokaista Hassan Yousefin pojan lau
sumaa sanaa.

"Et saa kertoa asiasta kenellekään - et kotona etkä edes Ha
masin paikallisosaston johtajalle. Kuka hän muuten on?"

Pyysin häntä kirjoittamaan paperille kaiken omasta Hamas
taustastaan ja kaiken, mitä hän tiesi Hamasin toiminnasta. Sa
noin, että vasta sitten kertoisin lisää hänen tehtävästään. Miehelle
tuli hirmuinen kiire suoltaa kaikki paperille. Oli uskomatonta,
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miten paljon tietoa häneltä sain. Hän kertoi muun muassa kai
kesta siitä, mitä oli tekeillä hänen alueellaan.

Kun tapasimme toistamiseen, kerroin, että hänet oli määrä
lähettää Palestiinan ulkopuolelle.

"Teet tarkalleen, mitä minä sanon", muistutin, "etkä kysele
mitään."

Kerroin Loaille, että mies oli korviaan myöten mukana Ha
masin toiminnassa, joten jos sen piirissä päätettäisiin panna hä
net suurennuslasin alle, paljastuisi vain, että hän on hyvin aktiivi
nen ja uskollinen jäsen. Shin Bet teki omat taustatarkistuksensa,
hyväksyi miehen ja avasi rajan hänelle.

Minä kirjoitin kirjeen Khalid Meshaalille ja kerroin, että
minulla oli Länsirannan langat käsissäni ja että hän voi aivan
luottavaisesti kääntyä minun puoleeni sellaisten hankalien eri
tyisoperaatioiden tiimoilta,joissa normaaleihin Hamas-kanaviin
ei voinut turvautua. Sanoin olevani valmis ottamaan vastaan käs
kyjä ja vakuutin onnistuvani varmasti.

Ajoitus oli täydellinen, koska Israel oli joko surmannut tai
pidättänyt suurimman osan Hamasin johdosta ja sen aktiivijä
senistä. Izz al-Din al-Qassam -prikaatien miesvahvuus oli hu
vennut,ja Meshaalilla oli käytössään surkean vähän henkilöstöä.

En kuitenkaan kehottanut kuriiria nielemään kirjettä. Olin
suunnitellut operaation mutkikkaammaksi, lähinnä siksi, että se
oli hauskempaa. Vakoilutouhu oli ruvennut miellyttämään mi
nua kovasti, etenkin siksi, että Israelin tiedustelupalvelu tasoitti
minulle tietä.

Ostimme kuriirille tyylikkään puvuston, jottei hän olisi
pannut merkille kenkiään, joihin olimme kätkeneet kirjeen hä
nen tietämättään.

Mies puki uudet vaatteet ylleen, ja minä annoin hänelle
paitsi matkarahat, hiukan ylimääräistäkin hauskanpitoa varten
Syyriassa. Sanoin, että hänen yhdyshenkilönsä tunnistaisivat
hänet kengistä, joten hänen oli pidettävä ne koko ajan jalas
sa. Muussa tapauksessa häntä luultaisiin joksikin muuksi, ja hän
joutuisi suureen vaaraan.
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Soitin Meshaalille kuriirin saavuttua Syyriaan ja sanoin, että
häneen otettaisiin pian yhteyttä. Jonkun toisen sanoja Meshaal
olisi epäillyt ilman muuta ja olisi kieltäytynyt tapaamisesta.
Mutta kuriirinhan oli lähettänyt hänen nuori ystävänsä, joka
oli HassanYousefm poika. Niinpä hän uskoi kaiken olevan kun
nossa.

Miesten tavattua Khalid pyysi saada kitjeen.
"Minkä kirjeen?" kuriirimme kummasteli. Hän ei tiennyt,

että hänellä olisi pitänyt olla kitje.
Olin antanut Khalidille vihjeen kitjeen olinpaikasta,ja kir

je löytyikin toisen kengän salalokerosta. Näin luotiin uusi yh
teydenpitokanava Damaskokseen, joskaan Meshaalilla ei ollut
aavistustakaan siitä, että Shin Bet oli selvillä kaikesta ja vieläpä
kuunteli hänen puheluitaan.
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RAASTAVA PÄÄTÖS
Kesä 2001

Vuonna 2001 vähän ennen kello 14:ää elokuun 9. päivänä
22-vuotias Izz al-Din Shuheil al-Masri räjäytti itsensä asiak
kaita täynnä olleessa Sbarro-pizzeriassa King George -kadun
ja Jaffakadun risteyksessä Jerusalemissa. Al-Masri oli varttunut
varakkaassa perheessä Länsirannalla.

Panoksessa oli räjähdysainetta viidestä kymmeneen kiloa,ja
räjähdys syöksi nauloja, muttereita ja pultteja kesäasuiseen vä
kijoukkoon. Surmansa sai 15 ihmistä, ja vammoja saaneita oli
130. Tämän hirvittävän tapauksen ohella muutamaa kuukautta
aikaisemmin tapahtunut Dolphinariumin isku oli vielä tuorees
sa muistissa, ja Israelin väestö oli miltei suunniltaan surusta ja
raivosta. Riippumatta siitä, mikä joukkio tai ryhmittymä iskujen
takana oli, ne oli löydettävä ja pysäytettävä viattomien ihmisten
hengen säästämiseksi. Muutoin tilanne riistäytyisi hyvin toden
näköisesti käsistä koko alueella,ja seurauksena olisi ennennäke
mätön väkivallan ja ahdistuksen kierre.

Shin Bet tutki moneen kertaan kaiken tähän pommi-iskuun
liittyvän yrittäessään löytää yhtymäkohtia sen ja turvataloon si
joitettujen viiden miehen - Mohammad al-Natshehin, Saleh
Talahmen, Ibrahim Hamedin, Sayyed al-Sheikh Qassemin ja
Hasaneen Rummanahin - välillä, muttei löytänyt vähäisintä-



HAMASIN POIKA

kään todistetta, joka olisi liittänyt heidät Dolphinariumin ja
Sbarron iskuihin.

Kuka sitten oli osannut rakentaa moiset pommit? Ainakaan
ne eivät olleet kenenkään kemiaa opiskelevan tai insinööriopis
kelijan työtä. Heidät me tunsimme kaikki. Tiesimme, millaisia
arvosanoja he saivat,ja mitä he söivät aamiaiseksi.

Pommien tuntematon rakentaja oli asiantuntija. Hän ei
näyttänyt kuuluvan mihinkään palestiinalaisryhmittymään, ja
hän lensi huomattavasti tutkamme havaintoalueen alapuolella.
Meidän oli löydettävä hänet keinolla millä hyvänsä, ennen kuin
hän ehtisi tehdä lisää pommeja. Mies oli huippuvaarallinen.

Emme siinä vaiheessa tienneet, että CIA oli ottanut yhteyttä
Arafatin väkeen Sbarron iskun jälkeen. Amerikkalaiset ilmoit
tivat tietävänsä, kuka pommit oli tehnyt. "Hänen nimensä on
Abdullah Barghouti, ja hän asuu sukulaisensa Bilal Barghoutin
luona.Tässä on heidän osoitteensa. Menkää pidättämään heidät."

Palestiinalaishallinto pidätti Abdullah ja Bilal Barghoutin
muutaman tunnin kuluessa, muttei suinkaan siksi, että olisi ha
lunnut pidättää heidät. Arafat ymmärsi, että PA:n oli ainakin
annettava se kuva, että se teki oman osansa rauhan säilyttämi
seksi, jotta Washingtonista tulevan rahan ja materiaaliavun virta
ei olisi tyrehtynyt. Itse uskon, että Arafat olisi mieluummin an
tanut Abdullah Barghoutille kunniamerkin kuin pannut hänet
vankilaan.

Kohta kun Abdullah oli suljettu mukaviin oloihin PA:n
turvallisuusjoukkojen päämajaan, paikalle ilmaantui toinen
Barghouti - Marwan - joka vaati miehen vapauttamista. PA ei
kuitenkaan voinut vapauttaa Abdullahia, koska CIA oli jättä
nyt hänet sen vastuulle ja Yhdysvallat edellytti PAn hoitelevan
hänet. Israel edellytti samaa ja olisi varmasti ryhtynyt tuntuviin
toimiin, mikäli PA ei olisi täyttänyt sille annettua velvoitetta.
Niinpä Marwan toimitti Abdullahille ruokaa, vaatteita ja rahaa.
Häntä pidettiin eräänlaisessa kotiarestissa, mikä merkitsi sitä, että
hän sai tehdä töitä mukavassa toimistossa, tupakoida,juoda kah
via ja jutustella ylimpien turvallisuusviranomaisten kanssa.
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Marwan Barghouti ja Abdullah Barghouti eivät olleet sukua,
mutta eräs kiinnostava seikka yhdisti heitä. Molemmat olivat
nimittäin tekemisissä 23-vuotiaan Muhaned Munib Abu al
Halawan kanssa,jolle oikea paikka olisi ollut mielisairaala.

Al-Halawa oli Fatahin sotilaskomentajia ja Force 17:n jäsen.
Sellaisista eliittijoukoista kuin Force 17 ja Saddam Husseinin
Tasavaltalaiskaarti tulee ensimmäisenä mieleen kurinalaisuus,
taitavuus ja vaativa koulutus. AI-Halawa oli kuitenkin toista
maata. Hän ei ollut käynyt kouluja,ja hän oli käänteissään täy
sin arvaamaton. Hän kanniskeli usein isoa konekivääriä,jollaisia
näkee yleensä jalustalla sotilasajoneuvoissa. Al-Halawa piti tapa
naan jaella aseita ääriaineksille ja muille vastenmielisille tyypeil
le,jotka sitten ajelivat tarkastuspisteiden ohi tulittaen umpimäh
käisesti sotilaita ja siviilejä.

Saman vuoden toukokuussa hän oli esimerkiksi antanut jol
lekulle ladatun kalasnikovin ja pussillisen panoksia. Pian tämän
jälkeen tämä mies väijyi yhdessä ystävänsä kanssa Jerusalemista
pois johtavan tien varressa ja käytti saamiaan panoksia upot
tamalla kolmetoista luotia kreikkalais-ortodoksiseen munkkiin
nimeltä Tsibouktsakis Germanus. AI-Halawa palkitsi tappajat
antamalla heille lisää aseita, joita oli tarkoitus käyttää hyök
käyksessä Scopusvuorella sijaitsevaan Heprealaiseen yliopistoon.

Ei siis ihme, että jonkin ajan kuluttua Israel alkoi patistaa
Shin Betiä poistamaan al-Halawan pysyvästi kuvioista. Olin Ha
mas-yhteyksieni ansiosta Shin Betissä ainoa,joka pystyi tunnis
tamaan hänet. Mutta jouduin ensi kertaa elämäni aikana todella
vaikean moraalisen valinnan eteen. Jokin minussa oli ehdot
tomasti al-Halawan tappamista vastaan, aivan riippumatta siitä,
miten paha hän oli.

Menin kotiin ja otin esiin Raamattuni, joka oli jo aika ku
lunut. Etsin ja etsin, mutten löytänyt mitään sellaista raamatun
kohtaa, mikä olisi oikeuttanut murhaamisen. Mutta en kestänyt
myöskään sitä ajatusta, että minusta tulisi osasyyllinen, jos al
Halawa saisi jatkaa ihmisten tappamista. Tunsin olevani umpi
kujassa.
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Jatkoin miettimistä ja rukoilin apua kaikkivaltiaalta Jumalal
ta. Lopulta rukoilin näin: Herra, amIa minHlle anteeksi se, mitä nyt
aion tehdä. AIl1Ia anteeksi. Sen miehen ei voi antaa elää.

"Oikein hyvä", totesi Loai, kun kerroin päätöksestäni. "Hän
on kiikissä. Kunhan varmistat, ettei Marwan Barghouti ole sa
nlassa autossa."

Marwan oli vaikutusvaltainen palestiinalainen, mutta hän
oli myös itse syyllistynyt terroritekoihin ja vuodattanut monen
israelilaisen verta. Shin Betissä vihattiin häntä kiihkeästi, mutta
häntä ei haluttu tappaa, koska marttyyrina hänen vaikutuksensa
olisi ollut todella pelottava.

Elokuun 4. päivänä vuonna 2001 istuin autossani Barghou
tin toimiston ulkopuolella. AI-Halawa asteli sisään rakennuk
seen. Parin tunnin kuluttua hän tuli ulos, meni kullanväriseen
Volkswagen Golfiinsa ja lähti ajamaan. Soitin turvallisuusjou
koille ja vakuutin, että al-Halawa oli yksin autossa.

Israelin armeijan sotilaat seurasivat al-Halawan auton kulkua
tankista läheisen kukkulan laelta. Siviiliuhreja välttääkseen he
odottivat avointa ampumalinjaa. Ensimmäinen panssariohjus oli
suunnattu auton tuulilasiin, mutta ilmeisesti al-Halawa huomasi
sen, koska hän avasi auton oven ja yritti loikata ulos. Hän oli
kuitenkin liian hidas. Ohjus räjähti,ja hän lennähti ulos autosta.
Oma autoni, joka oli satojen metrien päässä, tärisi räjähdyksen
voimasta. Golf oli ilmiliekeissä, ja niin oli myös al-Halawa 
mutta hän ei ollut kuollut. Näin hänen juoksevan pitkin katua ja
kirkuvan tuskasta liekkien keskellä, ja sydämeni takoi niin, että
pelkäsin sen halkeavan.

Mitä me olimme tehneet?
"Mitä ihmettä sinä teet!" Shin Betin mies huusi kännykkään

havaittuaan autoni niin lähellä tapahtumapaikkaa. "Haluatko
päästä hengestäsi? Pois sieltä!"

Minua oli käsketty pysymään kaukana iskun tapahtuma
paikasta, mutta halusin nähdä, mitä tapahtuu. Tunsin, että olen
vastuussa tapahtumasta ja että minun pitää nähdä se, koska olen
siihen osallinen. Mutta typeräähän se oli. Jos minut olisi huo-
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mattu, kukaan ei olisi uskonut, että olin paikalla sattumalta ja et
tei minulla ollut mitään tekemistä murhayrityksen kanssa. Olisin
taatusti paljastunut.

Menin samana iltana isäni ja Marwan Barghoutin kanssa sai
raalaan katsomaan al-Halawaa. Hänen kasvonsa olivat palaneet
niin pahasti, etten pystynyt edes katsomaan häntä. Tuntui, että
hän oli jäänyt henkiin fanaattisuutensa ansiosta.

AI-Halawa meni maan alle useiksi kuukausiksi. Sitten kuu
lin, että hän oli ampunut vahingossa itseään ja miltei vuotanut
kuiviin. Mutta sekään ei hänen vauhtiaan hidastanut. Ihmisten
tappaminen vain jatkui. Sitten Loai soitti minulle.

"Missä olet?"
"Kotona."
"Selvä, pysy siellä."
En kysynyt, mitä oli tekeillä. Olin oppinut luottamaan Loain

ohjeisiin. Hän soitti uudelleen parin tunnin kuluttua. Ilmeisesti
al-Halawa oli ollut syömässä muutamien ystäviensä kanssa ka
naravintolassa kotini lähistöllä. Israelin vakooja havaitsi hänet
ja vahvisti hänen henkilöllisyytensä. Kun al-Halawa lähti ystä
vineen ravintolasta, paikalle ilmaantui äkisti kaksi helikopteria.
Niistä ammuttiin ohjuksia,ja kaikki oli ohi hetkessä.

Al-Halawan murhan jälkeen muutamat Al-Agsan marttyyri
en prikaateihin kuuluvat miehet menivät samaiseen ravintolaan
ja löysivät 17-vuotiaan pojan, joka oli lähes viimeisenä nähnyt
al-Halawan ennen kuin tämä meni autoonsa. Poika oli orpo,
eikä hänellä ollut omaisia, jotka olisivat puolustaneet häntä.
Poikaa kidutettiin,ja hän tunnusti olleensa yhteistyössä Israelin
kanssa. Hänet ammuttiin, hänen ruumiinsa sidottiin auton pe
rään,ja sitä kiskottiin pitkin Ramallahin katuja. Lopulta ruumis
ripustettiin roikkumaan torilla sijaitsevasta tornista.

Samaan aikaan tiedotusvälineissä alettiin huutaa suureen ää
neen, että Israel oli yrittänyt tappaa Marwan Barghoutin, mikä
ei tietenkään ollut totta. Mutta kaikki uskoivat sanomalehtiä ja
Al-]azeeraa, ja niinpä Marwan Barghouti päätti käyttää huhua
poliittisesti hyväksi. Hän alkoi kerskua, että olihan häntä yri-
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tetty tappaa, mutta hänpä olikin selvinnyt oman nokkeluutensa
ansiosta.

Kun vankilassa ollut Abdullah Barghouti kuuli tämän uuti
sen, hänkin uskoi siihen ja lähetti muutaman erikoisvalmistei
sen pommin Marwanin avustajalle tarkoituksenaan käynnistää
israelilaisiin kohdistuva hirvittävä kostoaalto. Marwan antoi ko
vasti arvoa tälle eleelie ja katsoi olevansa kiitollisuudenvelassa
Abdullahille.

*****

Abdullahin saapuminen näyttämölle sai aikaan dramaattisen
muutoksen Israelin ja Palestiinan välisessä selkkauksessa. Ensik
sikin hänen pomminsa olivat huomattavasti aiempia kehitty
neempiä ja niin ikään tuhovoimaltaan suurempia. Israel oli nyt
paljon entistä haavoittuvampi, ja hallitusta vaadittiin yhä tiu
kempaan sävyyn pysäyttämään pommi-iskujen tekijät.

Toiseksi, Al-Aqsan intifada ei rajoittunut enää Palestiinaan.
Barghouti oli ulkopuolinen. Mistä tiesi, millaisia uhkia Israeliin
kohdistui sen rajojen ulkopuolelta?

Kolmanneksi, Barghoutin silmälläpitäminen oli kaikkea
muuta kuin helppoa. Hän ei kuulunut Hamasiin. Hän ei ollut
osa Palestiinalaishallintoa. Hän oli pelkkä Barghouti, tuntema
ton ja itsenäisesti toimiva tappokone.

Kohta Abdullahin pidättämisen jälkeen PA pyysi, että Mar
wan keskustelisi hänen kanssaan mahdollisista suunnitteilla ole
vista iskuista.

"Selvä on", Marwan sanoi. "Pyydän Hassan Yousefia puhu
maan hänelle."

Marwan tiesi, miten jyrkästi isäni vastusti poliittista korrup
tiota ja oli kuullut hänen ponnistelleen rauhan aikaansaamiseksi
Hamasin ja PA:n välille. Hän soitti isälle,ja isä lupasi keskustella
Abdullahin kanssa.

Isä ei ollut ennen kuullut Abdullah Barghoutista, joka ei
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ainakaan ollut Hamasin jäsen. Hän kuitenkin esitti tälle vaati
muksen: "Jos sinulla on jotakin suunnitteilla, siitä on kerrottava
PA:lle,jotta valmistelut voidaan keskeyttää ainakin muutamak
si viikoksi. Se saa Israelin puolestaan löysäämään otettaan. Jos
jossakin tapahtuu samanlainen räjähdys kuin Dolphinariumissa
tai Sbarrossa, Israel tunkeutuu Länsirannalle koko sotilaallisella
voimallaan. Se käy PA:n johdon kimppuun ja nappaa sinutkin."

Abdullah myönsi lähettäneensä useita pommeja Nablusiin,
jossa joukko taistelijoita aikoi lastata räjähteet neljään autoon,
piirittää Israelin ulkoministeri Shimon Peresin tämän matkusta
essa autosaattueessa ja tappaa hänet. Samoin Abdullah paljasti, että
maan pohjoisosassa toimivat hamasilaiset olivat aikeissa räjäyttää
eräitä israelilaisia lakimiehiä.Valitettavasti hän ei tiennyt, keitä is
kun suunnittelijat olivat, ketkä olivat heidän kohteinaan ja kuka
oli aikeissa surmata Peresin. Hänellä oli vain yksi puhelinnumero.

Kotiin palattuaan isä kertoi minulle, mitä oli saanut tietää.
Meidän tiedossamme oli nyt suunnitelma, joka tähtäsi Israelin
korkeimpaan johtoon kuuluvan miehen - maan ulkoministerin
- surmaamiseksi. Minua kylmäsi, kun ajattelin, mitä siitä saattoi
seurata.

Oli itsestään selvää, että Abdullahin antamaan puhelinnu
meroon oli soitettava. Marwan Barghouti ei halunnut Abdulla
hin käyttävän hänen puhelintaan, eikä isäkään halunnut antaa
käyttöön omaa puhelintaan. Tiesimme hyvin, että israelilaiset
kuuntelivat puhelujamme, eikä kumpikaan mies halunnut tulla
yhdistetyksi terroritekoihin.

Isä lähettikin minut ostamaan kertakäyttökännykän, joka
heitettäisiin menemään puhelun jälkeen. Ostin puhelimen, kir
joitin puhelinnumeron muistiin ja ilmoitin sen Shin Betille pu
helun jäljittämistä varten.

Abdullah soitti numeroon ja käski yhdyshenkilönsä keskeyt
tää kaiken ja odottaa uusia ohjeita. Saatuaan tietoonsa, mitä oli
ollut suunnitteilla, Israelin tiedustelupalvelu tehosti knessetin ja
hallituksen jäsenten turvatoimia. Lopulta, parin kuukauden ku
luttua, tilanne alkoi hieman rauhoittua.
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Samaan aikaan Marwan yritti edelleen saada Abdullahia va
paaksi, ei vain siksi, että Abdullah oli toimittanut hänelle pom
meja, vaan myös jotta Abdullah olisi päässyt tappamaan lisää
israelilaisia. Marwan Barghouti oli toisen intifadan johtajia,
mutta lisäksi hän oli terroristi, joka oli itse ampunut sotilaita ja
siirtokuntalaisia.

Lopulta PA vapauttikin Abdullah Barghoutin. Shin Bet oli
raIVOIssaan.

Ja sitten käynnistyi todellinen hullunmylly.
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PELIÄ
Kesä 2001 - Kevät 2002

Elokuun 27. päivänä vuonna 2001 israelilaisesta helikopterista
ammuttiin kaksi rakettia PFLP:n pääsihteeri Abu Ali Mustafan
toimistoon. Toinen raketeista osui työpöydän ääressä istunee
seen Mustafaan.

Seuraavana päivänä Mustafan hautajaisiin osallistui hänen
omaistensa ohella yli viisikymmentä tuhatta raivostunutta pa
lestiinalaista. Mustafa oli vastustanut rauhanprosessia ja Oslon
sopimuksen täytäntöön panemista. Tästä huolimatta hän oli
maltillinen oman isäni tavoin, ja olin monesti ollut isän kanssa
kuuntelemassa hänen luentojaan.

Israel pani hänen syykseen yhdeksän autopommi-iskua,
mutta siinä se oli väärässä. Hän oli samanlainen kuin isäni siinä,
ettei hän ollut sotilaallinen vaan poliittinen johtaja. Israelilla ei
ollut esittää vähäisimpiäkään todisteita häntä vastaan. Tiesin sen
varmasti. Mutta siitä ei piitattu, vaan hänet tapettiin joka ta
pauksessa. Kenties kyseessä oli kosto Sbarro-pizzerian verisestä
iskusta tai ehkä Dolphinariumin verilöylystä. Mutta luultavim
min Israel halusi vain lähettää viestin Jasser Arafatille. Mustafa ei
nimittäin ollut vain PFLP:njohtaja vaan myös PLO:n toimeen
panevan komitean jäsen.
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Kahden viikon päästä, syyskuun 11. päivänä, 19 Al-Qaidaan
kuuluvaa terroristia kaappasi neljä matkustajakonetta Yhdysval
loissa. Koneista kaksi syöksyi NewYorkissa World Trade Cente
riin ja kolmas Pentagoniin Washingtonissa. Neljäs putosi pellol
le Somersetin piirikunnassa Pennsylvaniassa. Terroristien lisäksi
surmansa sai kaikkiaan 2 973 ihmistä.

Tiedotusvälineet yrittivät epätoivoisesti pysytellä uskonut
tomalta tuntuvan tapahtumaketjun tasalla. Seurasin yhdessä
muun maailman kanssa televisiosta jatkuvia uusintoja. Kaksois
tornit romahtivat kerran toisensa jälkeen, ja Church Street oli
valkoisen tuhkan peitossa kuin helmikuisen lumimyrskyn jäljil
tä. Häpeä kuumotti kasvojani, kun näin palestiinalaisten lasten
riemuitsevan Gazan kaduilla.

Tämä hyökkäys romahdutti myös palestiinalaisten itsenäi
syystoiveet, sillä koko maailma nousi yksissä tuumin vastusta
maan terrorismia - terrorismia yleensä, tavoitteista riippumatta.
Seuraavien viikkojen mittaan Shin Betissä alettiin pohtia, mitä
voitaisiin ottaa opiksi syyskuun 11. päivän iskujen raunioista.

Miksi Yhdysvaltain tiedusteluelimet eivät olleet kyenneet
estämään iskuja? Ensiksikin ne kaikki toimivat itsenäisesti ja kil
pailivat keskenään. Toiseksi ne turvautuivat lähinnä teknologiaan
ja olivat harvoin yhteistyössä terroristien kanssa. Kylmän sodan
aikana sellainen taktiikka oli kenties ollut oikeinkin hyvä, mutta
pelkästä teknologiasta ei ollut paljon apua, kun oltiin tekemisissä
fanaatikkojen ja heidän aatteidensa kanssa.

Israelin tiedustelupalvelu toimi toisella tavalla. Se käytti lä
hinnä ihmisiä; sillä oli lukemattomia vakoojia moskeijoissa, is
lamilaisissa järjestöissä ja johtotehtävissä, ja se onnistui kaikkein
vaarallisimpinakin pidettyjen terroristien rekrytoimisessa. Siellä
ymmärrettiin, että tietoa on hankittava sisältä käsin ja että mu
kaan on saatava sellaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät vastapuolen
motiiveja ja tunnetiloja ja pystyvät tekemään oikeita johtopää
töksiä.

Yhdysvallat ei ymmärtänyt islamilaista kulttuuria eikä isla
milaisen maailman ideologista ajattelua. Kun tähän liittää vielä
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maan avoimet rajat ja lepsut turvallisuustoimet, Yhdysvallat oli
terrorismille huomattavasti helpompi kohde kuin Israel. Vaikka
minun toimeni vakoojana auttoivat Israelia poistamaan satoja
terroristeja kuvioista, emme kuitenkaan päässeet alkua pidem
mälle terrorismin kitkemisessä - edes niin pikkuisessa maassa
kuin Israel.

Runsaan kuukauden päästä, lokakuun 17. päivänä, neljä
PFLP:n pyssymiestä asteli Scopusvuorella sijaitsevaan hotelli
Hyattiin Jerusalemissa ja ampui Israelin matkailuministeri Re
havam Ze'evin. Iskun ilmoitettiin olevan kosto Mustafan tap
pamisesta. Ze' eviin kohdistunut isku oli ollut odotettavissa siitä
huolimatta, että hänen ministerinsalkkunsa vaikutti epäpoliit
tiselta. Hän oli julkisesti kannattanut toimia, joilla Länsirannan
ja Gazan kolmen miljoonan asukkaan elämä tehtäisiin niin sur
keaksi, että he muuttaisivat vapaaehtoisesti muihin arabimaihin.
Ze' evin kerrotaan vertauskuvia sekoittaen sanoneen Associated
Pressin toimittajalle, että osa palestiinalaisista on "täitä" ,jotka on
pysäytettävä kuin "meissä leviävä syöpä". H

Vastavuoroinen tappaminen jatkui, maksettiin samalla mital
la. Silmä silmästä - ja silmiähän kyllä riitti.

Olin jo useita vuosia kerännyt kaikin mahdollisin keinoin
pienimpiäkin tiedonmurusia auttaakseni Shin Betiä verilöylyn
lopettamisessa. Pidimme edelleen silmällä Mohammacl al-Nat
shehia, Saleh Talahmea ja niitä kolmea muuta,jotka olin toimitta
nut piiloon sen jälkeen, kun he olivat vapautuneet PA:n vankilas
ta. Miehet olivat vaihtaneet olinpaikkaa moneen kertaan,ja vain
Saleh piti yhteyttä minuun. Mutta muutkin löytyivät omaisten
välityksellä ja seuraamalla yleisöpuhelimista soitettuja puheluja.

Saleh luotti minuun. Hän kertoi aina, missä majaili,ja pyysi
usein minua käymään luonaan. Kun opin tuntemaan hänet pa
remmin, huomasin pitäväni hänestä kovasti. Hän oli ällistyttävä
mies - loistavan älykäs ja oppinut. Hän oli menestynyt tavatto
man hyvin sähköinsinööriopinnoissaan ja oli yksi Bir Zeit -yli
opiston historian etevimmistä opiskelijoista. Minä olin hänelle
Hassan Yousefin poika, hyvä ystävä ja hyvä kuuntelija.
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Vietin runsaasti aikaa Salehin, hänen vaimonsa Majedan ja
heidän viiden lapsensa kanssa. Heidän kahdesta pojastaan van
hempi oli hänkin nimeltään Mosab. Majeda ja lapset olivat tul
leet Ramallahiin Hebronista saadakseen olla vähän aikaa Salehin
kanssa tämän piilopaikassa. Minä opiskelin vielä siinä vaiheessa,
ja eräänä iltana Saleh kysyi minulta, miten opinnot sujuivat.

"Tuntuuko jokin vaikealta?"
"Tuntuu. Taloustilastotiede."
"Selvä on. Huomenna otat kirjan mukaan,ja sitten opiske

lemme yhdessä. Meillä on oma pieni koululuokka."
Kun kerroin asiasta Loaille ja muille Shin Betissä, siellä oltiin

tyytyväisiä. Ajateltiin nimittäin, että tukiopetus olisi hyvä peite
homma tiedustelutiedon hankkimiseen.

Tilanne ei kuitenkaan ollut niin yksinkertainen. Saleh ja
minä olimme ystävystymässä toden teolla. Hän opetti minua,
ja sainkin erinomaisen arvosanan parin viikon päästä pidetyssä
kokeessa. Hänestä ja hänen lapsistaan tuli minulle hyvin läheisiä.
Aterioin usein yhdessä koko perheen kanssa, ja ajan mittaan
välillemme alkoi muodostua todella luja side. Suhde oli kum
mallinen, koska samaan aikaan olin selvillä siitä, että Salehista
oli tullut hyvin vaarallinen kaveri. Mutta toisaalta, niin oli tullut
minustakin.

*****

Oli maaliskuu vuonna 2002. Olin illalla kotosalla, kun ovelle
tuli kaksi miestä.

Kysyin epäluuloisena: "Voinko auttaa jotenkin?"
"Etsimme Hassan Yousefia. Asia on tärkeä."
"Kertoisitteko, miksi se on tärkeä?"
Miehet selittivät olevansa valmistautumassa itsemurhaiskuun

ja tulleensa juuri Jordaniasta kolmen muun miehen kanssa. Hei
dän yhdyshenkilönsä oli pidätetty,ja he olivat turvallisen maja
paikan tarpeessa.
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"Selvä", sanoin. "Olette oikeassa paikassa."
Kysyin, mitä he tarvitsivat.
"Meillä on auto täynnä räjähteitä ja pommeja, ja se pitäisi

jättää johonkin turvalliseen paikkaan."
Hieno homma, mietin minä, mitä minä teen autolla, joka on

tungettu täyteen r~iähteitä? Ratkaisu oli keksittävä nopeasti. Päätin
sijoittaa auton autotalliin, joka oli kotitalomme vieressä. Idea
ei ollut fiksuimmasta päästä, mutta siinä tilanteessa ei harkinta
aikaa ollut.

"Tästä saatte vähän rahaa", sanoin ja tyhjensin lompakkoni.
"Etsikää itsellenne jokin majapaikka. Tulkaa sitten tänne takai
sin, niin mietitään yhdessä, mitä pitäisi tehdä."

Miesten lähdettyä soitin Loaille,ja helpotuksekseni Shin Bet
vei auton pois.

Kaikki viisi pommi-iskuun valmistautuvaa miestä ilmaan
tuivat ovelle vähän sen jälkeen. "Okei", sanoin, "tämän jälkeen
te olette yhteydessä Hamasiin minun välitykselläni. Minä il
moitan teille kohteet ja niiden sijainnin ja järjestän kuljetuksen,
kaiken tarpeellisen. Älkää puhuko asiasta kenellekään muulle;
muussa tapauksessa teiltä voi mennä henki, ennen kuin ehditte
tappaa yhtäkään israelilaista."

Tämä tapaus oli harvinainen onnenpotku tiedustelun kan
nalta. Siihen asti ei ollut saatu kertaakaan mitään tietoa itsemur
haiskujen tekijöistä ennen pommien räjäyttämistä.Ja sitten ko
tiovelleni ilmaantuu viisi miestä mukanaan auto,joka on täynnä
pommeja. Ilmoitin Shin Betille miesten olinpaikan, ja puoli
tuntia sen jälkeen pääministeri Sharon antoi luvan tappaa heidät.

"Ette voi tehdä sitä", sanoin Loaille.
"Mitä?"
"Ovathan he kyllä terroristeja,jotka aikovat räjäyttää itsen

sä. Mutta on kysymys viidestä oppimattomasta miehestä. Eivät
he ymmärrä, mihin ovat ryhtymässä. Ette voi tappaa heitä. Jos
tapatte, minun operaationi loppuvat tähän."

"Oliko tuo uhkaus?"
"Ei, mutta sinähän tiedät, millä tavalla minä toimin. Suostuin
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kerran poikkeukseen al-Halawan kohdalla,ja muistat varmaan,
miten siinä kävi. Minä en suostu osallistumaan ihmisten tappa-

. "mlseen.
"Onko tässä muka muita vaihtoehtoja?"
"Pidättäkää heidät", minulta pääsi,joskin oivalsin saman tien,

että ajatus oli mieletön. Meidän hallussamme oli auto pommei
neen, mutta miehillä oli yhä räjähdevyönsä. Jos yksikin sotilas
menisi sataa metriä lähemmäksi huonetta,jossa he majailivat, he
räjäyttäisivät vyöt ja samalla kaikki lähistöllä olevat.

Ja vaikka heidät onnistuttaisiinkin saamaan ulos hengissä ja
ilman sivullisia kuolonuhreja, he kertoisivat ilman muuta minun
nimeni kuulustelijoille,ja minä kärähtäisin saman tien. Itsesuo
jeluvaistoni sanoi, että turvallisinta kaikkien osapuolten kannalta
olisi antaa helikopterin ampua asuntoon pari ohjusta. Asia olisi
sillä selvä.

Mutta omatuntoni ei ollut enää entisellään. Vaikken ollut
kaan vielä kristitty, yritin tosissani noudattaa Jeesuksen eettisiä
opetuksia. Allahille murhaaminen ei ollut mikään ongelma; itse
asiassa hän vaati sitä. Muttajeesus oli asettanut mittapuun paljon
korkeammalle. Enää en kyennyt tappamaan edes terroristia.

Samaan aikaan minusta oli tullut Shin Betille niin tärkeä,
ettei se halunnut missään tapauksessa menettää minua. Shin Bet
suostui lopulta vastentahtoisesti peruuttamaan salamurhan.

Shin Bet ilmoitti, että sen oli saatava tietää, mitä miesten
asunnossa tapahtui. Menin käymään pommimiesten luona ja ker
roin tekosyyksi, että halusin viedä heille muutaman huonekalun.
Sitä miehet eivät kuitenkaan tienneet, että huonekaluihin oli pii
lotettu herkkiä kuuntelulaitteita. Kuuntelimme yhdessä miesten
keskustellessa siitä, kuka toimisi ensimmäisenä, kuka toisena, kuka
kolmantena ja niin edelleen. Kaikki halusivat olla ensimmäisiä,
jottei heidän tarvitsisi olla ystäviensä kuoleman silminnäkijöinä.
Tuntui aavemaiselta kuunnella kuolleiden miesten keskustelua.

Maaliskuun 16. päivänä turvallisuusjoukot asettuivat asemiin.
IDF ei voinut käyttää operaatiossa tankkeja, sillä pommimiehet
majailivat Ramallahin keskustassa. Joukkojen oli edettävä jalan,
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mikä teki operaatiosta tavattoman vaarallisen. Seurasin operaa
tion etenemistä kotoa käsin. Olin puhelinyhteydessä Loaihin,
joka piti minut ajan tasalla.

"He ovat menossa levolle."
Sitten me kaikki odotimme, kunnes vastaanottimista alkoi

kuulua kuorsausta.
Eniten pelkäsimme sitä, että miehet heräisivät ennen ai

kojaan. Joukkojen oli tunkeuduttava sisään ovesta ja päästävä
miesten vuoteiden ääreen ennen kuin yksikään heistä ehtisi lii
kauttaa jäsentäänkään.

Huoneen oveen kiinnitettiin räjähdyspanos. Seurasimme ti
lannetta kuullaksemme vähäisimmänkin rasahduksen, vähäisim
mänkin katkon kuorsauksessa. Sitten annettiin hyökkäyslupa.

Ovi räjähti. Erikoisjoukkojen miehet ryntäsivät huoneeseen
ja pidättivät miehistä neljä. Viides nappasi aseen ja syöksyi ik
kunan läpi - hän oli kuollut jo ennen maahan iskeytymistään.

Kaikki huokaisivat helpotuksesta. Kaikki paitsi minä. Kun
miehet oli saatu lastatuksi sotilasajoneuvoon, yksi heistä mainitsi
minun nimeni, paljastaen näin minut vakoojaksi.

Pahin pelkoni oli toteutunut. Olin kärähtänyt. Mitä nyt ta
pahtuisi?

Loai keksi ratkaisun. Shin Bet yksinkertaisesti karkotti mie
hen Jordaniaan ja pani hänen ystävänsä vankilaan. Toisin sanoen
mies sai olla kotona ja vapaalla jalalla ja nauttia elämästä per
heensä parissa. Siitä muut kolme päättelisivät, että hän oli kaval
tanut heidät. Nerokas ratkaisu.

Olin jälleen kerran selvinnyt ehjin nahoin, tosin täpärästi.
Samalla oli kuitenkin käynyt selväksi, että olin ottanut hiukan
liian suuria riskejä.

*****

Sitten sain viestin Shin Betin johtajalta Avi Dichteriltä. Hän
kiitti minua siitä, mitä olin tehnyt tiedustelutyön hyväksi. Hän
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sanoi tutustuneensa kaikkiin Israelin terrorisminvastaiseen tais
teluun liittyviin asiapapereihin ja löytäneensä Vihreän prinssin
niistä kaikista. Tunsin itseni imarrelluksi, mutta koin samalla saa
neeni varoituksen. Loai oli kanssani samaa mieltä. Jos jatkaisin
entiseen tapaan, menettäisin henkeni. Minusta oli jäänyt aivan
liikaa jälkiä.]oku löytäisi ne varmasti. Minut oli "puhdistettava"
jollakin tavalla.

Se, että olin jääräpäisesti vastustanut noiden viiden itse
murhaiskuun valmistautuvan miehen surmaamista, oli saattanut
minut suureen vaaraan. Kaikki tosin uskoivat, että Jordaniaan
palautettu mies oli vastuussa pidätyksestä, mutta samalla oltiin
selvillä siitä, ettei Israel myöskään epäröinyt pidättää itsemurha
pommittajien avustamisesta epäiltyjä. Ja minähän olin avustanut
miehiä, vieläpä monin tavoin. Miksi sitten minua ei ollut pidä
tetty?

Pidätyksistä oli kulunut viikko, kun Israelin turvallisuudes
ta vastaavat viranomaiset keksivät kaksi ideaa, joiden arveltiin
pelastavan minut paljastumiselta. Minuthan voitaisiin pidättää
ja panna jälleen vankilaan. Itse pelkäsin, että se merkitsisi samal
la isälleni kuolemantuomiota, koska en olisi enää suojelemassa
häntä Israelin murhayrityksiltä.

"Toinen vaihtoehto on, että peli jatkuu meidän osaltamme."
"Peli? Mikä peli?"
Loai selitti, että ajatuksena oli käynnistää runsaasti huomiota

herättävä laaja operaatio,jolla saataisiin koko Palestiina uskomaan,
että Israel halusi joko pidättää minut tai ottaa minut hengiltä.
Mutta operaation uskottavuuden kannalta tositilanteen lavastami
nen ei voinut tulla kyseeseen. Israelin armeijan oli aivan aidosti
yritettävä saada minut kiinni. Se puolestaan merkitsi sitä, että
Shin Betin oli manipuloitava ja huijattava armeijaa - omiaan.

Shin Bet antoi armeijalle vain muutaman tunnin valmistau
tumisaikaa tähän todella isoon operaatioon. Shin Bet muistut
ti, että Hassan Yousefin poika oli tavattoman vaarallinen nuori
mies, koska hänellä oli tiiviit yhteydet itsemurhaiskujen suun
nittelijoihin ja koska hänellä saattaisi olla räjähteitä. Edelleen

188



MOSAB HASSAN YOUSEF

kerrottiin, että luotettavien tiedustelulähteiden mukaan olin
menossa illalla isäni kotitaloon tapaamaan äitiäni.Viipyisin vain
vähän aikaa, ja minulla olisi mukana M 16-rynnäkkökivääri.

Ennakkomainonta oli tosi mahtavaa. Pelistä oli tosiaan kysy
mys, eikä mistään yksinkertaisesta pelistä.

Armeijalle saatiin uskoteltua, että minä olin tavattoman vaa
rallinen terroristi, joka saattaisi häipyä lopullisesti, jos operaatio
menisi mynkään. Niinpä se tekikin kaikkensa, ettei niin pääsisi
tapahtumaan. Alueelle saapui arabeiksi pukeutuneita erikois
joukkoja sekä huippukoulutettuja tarkka-ampujia ajoneuvoilla,
joissa oli palestiinalaiset rekisterikilvet. Joukot seisahtuivat kah
den minuutin päähän talosta ja jäivät odottamaan liikkeelle
lähtömerkkiä. Raskaita tankkeja oli asemissa palestiinalaisalueen
rajalla viidentoista minuutin päässä. Taisteluhelikoptereita oli
valmiina antamaan ilmasuojaa siinä tapauksessa, että palestiina
laisten katutaistelijoiden kanssa syntyisi hankaluuksia.

Itse istuin kotitaloni ulkopuolella autossa odottamassa Shin
Betin soittoa. Minulla oli soiton jälkeen minuutti aikaa häipyä,
ennen kuin erikoisjoukot piirittäisivät talon. Pienimpäänkään
virheeseen ei ollut varaa.

Minusta tuntui tosi pahalta, kun kuvittelin, miten kovasti
äitini ja nuoremmat sisarukseni pelästyisivät hetken päästä. He
joutuisivat taas kerran maksamaan kovan hinnan siitä, mitä isäni
ja minä teimme.

Katselin äitini kaunista puutarhaa. Hän oli kerännyt sinne
kukkia kaikkialta ja oli haalinut joka käänteessä pistokkaita ys
täviltä ja omaisilta. Hän hoiti kukkiaan ikään kuin ne olisivat
olleet omia lapsia.

"Paljonko kukkia me oikein tarvitsemme?" kiusoittelin
häntä toisinaan.

"Ihan vähän lisää" kuului aina vastaus.
Muistin hänen kerran osoittaneen erästä kukkaa ja sano

neen: "Tämä kasvi on vanhempi kuin sinä. Pienenä sinä kerran
rikoit sen ruukun, mutta minä pelastin sen, ja se on edelleen
hengissä."
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Mutta olisiko se enää hengissä hetki sen jälkeen, kun se olisi
rusentunut sotilasjalkineiden alle?

Kännykkäni soi.
Päässäni humahti, ja sydän alkoi jyskyttää. Käynnistin au

tonja ajoin kiireesti kaupungin keskustaan,josta olin hankkinut
uuden piilopaikan. Enää minun ei tarvinnut teeskennellä ole
vani pakosalla. Sotilaat olivat samaan aikaan etsimässä minua,ja
pidättämisen asemesta he luultavimmin tappaisivat minut. Läh
döstäni oli kulunut minuutti, kun kymmenessä palestiinalaiskil
vin varustetussa siviiliautossa polkaistiin jarrut pohjaan. Israelin
erikoisjoukot piirittivät talon,ja automaattiaseet osoittivat joka
ainoaa ovea ja ikkunaa. Kotini lähistöllä oli runsaasti lapsia ul
kosalla, heidän joukossaan veljeni Naser. jalkapallopeli loppui
siihen paikkaan,ja kauhistuneet lapset hajaantuivat.

joukkojen ehdittyä asemiin paikalle jyristeli yli kaksikym
mentä tankkia. Siinä vaiheessa koko kaupungissa tiedettiin, että
jotakin oli tekeillä.Yaltavankokoisten tankkien dieselmoottorien
jylinä kuului piilopaikkaani saakka. Satoja palestiinalaismilitant
teja ryntäsi talon luo ja piiritti puolestaan israelilaissotilaat. He
eivät kuitenkaan voineet ruveta ampumaan, koska kadulla oli
yhä suojaan juoksevia lapsia ja koska perheeni oli talossa sisällä.

Vapaustaistelijoiden saavuttua paikalle annettiin myös heli
koptereille käsky lähteä liikkeelle.

Mieleeni välähti, että olinkohan tehnyt väärin, kun olin
halunnut säästää pommi-iskua valmistelleiden miesten hengen.
jos olisin antanut IDF:n pudottaa pommin heidän niskaansa,
perheeni ja lähinaapurit eivät olisi nyt vaarassa. jos joku sisaruk
sistani kuolisi sekasorron keskellä, en antaisi sitä ikinä itselleni
anteeksi.

Olimme halunneet varmistaa, että monimutkainen operaa
tiomme pääsisi uutisotsikoihin kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi
olin vihjannut Al-jazeeralle, että suunnitteilla oli Hassan Youse
fin kotiin kohdistuva hyökkäys. Kaikki luulivat, että israelilaiset
olivat lopultakin saaneet isäni kiinni, ja hänen pidättämisensä
haluttiin kuvata suorana lähetyksenä. Kuvittelin, miten toimit-
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tajat reagoisivat, kun kovaääniset alkaisivat rätistä ja sotilaat ru
peaisivat vaatimaan, että hänen poikansa Mosabin oli tultava
ulos kädet ylhäällä. Heti kun olin ehtinyt asunnolleni, napsautin
television auki ja ryhdyin seuraamaan näytelmää yhdessä koko
muun arabimaailman kanssa.

Armeija tyhjensi talon ja kuulusteli perheenjäseniäni. Äiti
kertoi minun poistuneen minuuttia ennen sotilaiden tuloa.
Häntä ei tietenkään uskottu. Sen sijaan armeija uskoi Shin Be
tiä, joka oli lavastanut koko näytelmän ja joka minun lisäkseni
ainoana tiesi, että peli oli alkanut. Kun en antautunut, armeija
uhkasi ruveta ampumaan.

Seuraavat kymmenen minuuttia kuluivat ankaran jänni
tyksen vallassa. Kaikki odottivat, tulisinko ulos ja rupeaisinko
ampumaan vai antautuisinko. Määräaika kului loppuun. Tuli
avattiin, ja yli 200 luotia repi toisessa kerroksessa sijainnutta
huonettani. (Luodit ovat yhä huoneen seinissä.) Enää ei puhut
tu. Minut oli selvästikin päätetty tappaa.

Äkkiä ampuminen lakkasi. Heti sen jälkeen kuului ohjuksen
suhahdus, ja puolet taIostamme lensi ilmaan. Sotilaat ryntäsivät
taloon. Tiesin heidän etsivän minua jokaisesta huoneesta. Ruu
mista ei löytynyt, ei myöskään piileksivää karkulaista.

Kasvonsa menettänyt Israelin armeija oli raivoissaan siitä,
että olin livahtanut sen kynsistä. Loai varoitti minua puhelimessa
ja sanoi, että tämän jälkeen minut tavattaessa ammuttaisiin pi
dättämisen sijasta. Mutta meidän näkökulmastamme operaatio
oli onnistunut täydellisesti. Kukaan ei ollut loukkaantunut, ja
minä olin päässyt etsityimpien terroristien listalle. Olin yleisenä
puheenaiheena koko kaupungissa. Minusta oli hetkessä tullut
vaarallinen terroristi.

Seuraavien kuukausien mittaan elämäni kolme tärkeintä asi
aa olivat: pysytellä mahdollisimman kaukana armeijasta, suojella
isää ja jatkaa tietojen hankkimista. Siinä järjestyksessä.
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OPERAATIO SUOJAKILPI
Kevät 2002

Väkivallan kierre kiihtyi huimaavaa vauhtia.
Israelilaisia ammuttiin, puukotettiin ja räjäytettiin. Palestii

nalaisia murhattiin. Kierre kieppui yhä hmjemmin. Kansainvä
linen yhteisö yritti turhaan painostaa Israelia.

"Lopettakaa laiton miehitys ... Lakatkaa pommittamasta si
viilien asuinalueita, lopettakaa murhat, tarpeeton väkivalta, ra
kennusten tuhoaminen sekä tavallisten palestiinalaisten jatkuva
nöyryyttäminen." Näin vaatiYK:n pääsihteeri Kofi Annan maa
liskuussa 2002.'1

Sinä päivänä, jona olimme pidättäneet ne neljä pommi-iskua
valmistellutta miestä,joiden hengen olin onnistunut säästämään,
Euroopan unionin johtajat kehottivat sekä Israelia että palestii
nalaisia hillitsemään väkivallan käyttöä. "Tälle selkkaukselle ei
ole olemassa sotilaallista ratkaisua", sanottiin. lll

Vuonna 2002 juutalaisten pääsiäinen osui maaliskuun 27.
päivään. 250 vierasta oli kokoontunut perinteiselle seder-ateri
alle Netanyan Park Hotelin pohjakerrokseen.

25-vuotias Hamasiin kuulunut Abdel-Basset Odeh asteli
ulko-ovella seisovien vartijoiden ja aulan vastaanottotiskin ohi
ja edelleen täpötäyteen saliin. Sitten hän työnsi käden takkinsa
sisään.
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Räjähdyksessä kuoli 30 ihmistä, ja loukkaantuneita oli noin
140. Osa uhreista oli keskitysleireiltä hengissä selvinneitä. Ha
mas ilmoitti olevansa vastuussa iskusta ja kertoi, että tavoitteena
oli ollut suistaa raiteilta Beirutissa meneillään ollut arabimaiden
huippukokous. Tästä huolimatta seuraavana päivänä Saudi-Ara
bian johtama Arabiliitto ilmoitti yksimielisen äänestystuloksen
seurauksena tunnustavansa Israelin valtion ja normalisoivansa
suhteet siihen sillä edellytyksellä, että se vetäytyy vuoden 1967
sotaa edeltäneiden rajojen taakse, ratkaisee pakolaisongelman ja
perustaa itsenäisen Palestiinan valtion,jonka pääkaupunkina on
Itä-Jerusalem. Israelin myöntyminen näihin vaatimuksiin olisi
ollut valtava voitto kansallemme, ellei Hamas olisi ollut yhä si
toutunut kaikki-tai-ei-mitään -idealismiinsa.

Israel tajusi tämän,ja siksi se valmisteli omaa ääriratkaisuaan
ongelmaan.

Kaksi viikkoa aiemmin Jerusalemissa oli päätetty tunnus
tella tilannetta ja ilmapiiriä palestiinalaisalueilla tunkeutumalla
Ramallahin ja AI-Birehin muodostamaan kaksoiskaupunkiin
osana valmistautumista laajempaan maahantunkeutumiseen.
Sotilasanalyytikot ennustivat, että Israel tulisi kärsimään suuria
tappioita. Heidän huolensa osoittautui kuitenkin turhaksi.

IDF:n joukot surmasivat viisi palestiinalaista, määräsivät ul
konaliikkumiskieltoja ja valtasivat muutamia rakennuksia. Li
säksi valtavankokoiset panssaroidut D9-puskutraktorit tuhosivat
useita koteja Al-Amarin pakolaisleirillä. Yhdessä näistä kodeis
ta oli asunut Wafa Idris, ensimmäinen itsemurhaiskun tehnyt
nainen, joka oli tappanut 81-vuotiaan israelilaismiehen ja haa
voittanut sataa muuta kenkäkaupan edessä Jerusalemissa saman
vuoden tammikuun 27. päivänä.

Park Hotelin hirvittävän iskun jälkeen palestiinalaisalueille
tunkeutumisen harjoittelemista ei enää edes harkittu. Israelin
hallitus näytti vihreää valoa ennennäkemättömälle operaatiolle,
joka sai koodinimekseen Suojakilpi.

Puhelimeni soi. Soittaja oli Loai.
"Mikä hätänä?" kysyin.
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"Koko armeija on liikekannalla", Loai selitti. "Iltaan men
:H:~ssä Saleh ja kaikki muut meitä piileskelleet ovat lukkojen ta-

"i\:dna.
"Mitä tarkoitat?"
"Me aiomme miehittää uudelleen koko Länsirannan ja

tutkia jokaisen talon ja toimistorakennuksen riippumatta siitä,
miten kauan siihen menee. Älä lähde minnekään. Otan sitten
\·hteyttä."

Um, mietin. Hie/1O homma! 1(Jivottavasti tämä mieletön sota saa
daan vihdoinkin loppI/maan.

Huhut risteilivät Länsirannalla. Palestiinalaisjohtajat tiesivät,
että jotakin oli tekeillä, mutta sen enempää he eivät tienneet.
Ihmiset lähtivät työpaikoiltaan, klinikoilta ja kouluista ja meni
vät kotiin odottamaan televisiouutisia. Minä olin siirtänyt isän
parin Yhdysvaltain kansalaisen omistamaan taloon, ja Shin Bet
oli vakuuttanut hänen olevan siellä turvassa.

Maaliskuun 29. päivänä kirjoittauduin Al-Birehissä Nablus
Roadin varrella sijaitsevaan hotelli City Inniin, jossa majailivat
myös BBC:n, CNN:nja muun kansainvälisen median edustajat.
Pidin isään yhteyttä radiopuhelimella.

Shin Bet oletti, että pysyttelen hotellissa, syön perunalas
tuja ja katselen televisiota. En kuitenkaan halunnut olla sivussa
niin tärkeistä tapahtumista. Halusin olla siellä, missä tapahtui,
ja siksi heilautin M 16:n olalle ja lähdin ulos. Luikin varovasti
Ramallahin kirjaston vieressä olevan kukkulan laelle, josta oli
hyvä näköala kaupungin kaakkoiskolkkaan eli sinne, missä isä
oli. Arvelin olevani siellä turvassa ja päättelin, että ehtisin juosta
hotelliin heti kun tankkien jyrinä alkaisi kuulua.

Puolenyön tienoilla Ramallahiin vyöryi satoja Merkava
tankkeja. En ollut odottanut niiden tulevan joka suunnasta sa
maan aikaan, enkä ollut uskonut niiden pystyvän liikkumaan
niin nopeasti. Jotkut kadut olivat niin kapeita, että tankkien oli
pakko ajaa autojen yli. Tarpeeksi leveitäkin katuja toki oli, mutta
vaikutti siltä, että ajajat nauttivat telaketjujen alle musertuvan
metallin kirskunnasta. Pakolaisleirien kadut eivät olleet juuri
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muuta kuin polkuja kevyttiilisten talojen välissä. Ja nyt tankit
musersivat taloja soraläjiksi.

"Pane radiopuhelin kiinni!" sanoin isälle. "Pysy matalana!
Pää alas!"

Olin pysäköinyt isän Audin jalkakäytävän viereen. Katselin
kauhuissani, kun se rusentui tankin telaketjun alla. Sen ei olisi
pitänyt olla siellä. En tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä. En tie
tenkään voinut soittaa Loaille ja pyytää häntä keskeyttämään
operaatiota vain siksi, että minä olin päättänyt ruveta Ramboksi.

Juoksin kohti kaupungin keskustaa ja syöksähdin suojaan
maanalaiseen paikoitushalliin juuri ja juuri ennen kuin tankki
ehti kohdalleni. Jalkaväkeä ei vielä näkynyt. Tankkien oli ensin
varmistettava, että eteneminen olisi turvallista. Yhtäkkiä tajusin
jotakin ja kauhistuin. Useilla palestiinalaisilla vastarintaryhmit
tymillä oli toimistotiloja juuri siinä rakennuksessa, jonka alla
olin. Olin suojautunut paikkaan,johon hyökkäys varmasti koh
distuisi.

Tankit eivät erottele uhrejaan. Ne eivät osaa erottaa toisis
taan Shin Betin vakoojia ja terroristeja, kristittyjä ja muslime
ja, aseistettuja taistelijoita ja aseettomia siviilejä. Ja niiden sisällä
istuvat nuoret pojat olivat aivan yhtä peloissaan kuin minäkin.
Joka puolella aivan minun näköiseni kaverit ammuskelivat tank
keja kalasnikoveilla. PinJf. Ping. Ping Luodit kimpoilivat kuin le
lut ikään. Ja sitten jylisevä räjähdys, kun tankki karjahti takaisin.
Tärykalvoni olivat vähällä puhjeta.

Joka puolella romahteli valtavia rakennuksen kappaleita sa
vuaviksi kasoiksi. Joka ainoa tankin kanuunan jysähdys tuntui
iskuna palleaan. Automaattiaseiden rätinä kertautui kaikuna ra
kennusten seinistä. Taasen räjähdys. Sokaisevia pölypilviä. Len
televiä puunpalasia, kivensiruja ja metallinkappaleita.

Oli pakko päästä pois. Mutta miten?
Äkisti joukko Fatahin taistelijoita juoksi autohalliin ja kyy

ristyi ympärilleni. Se tiesi pahaa. Entä jos sotilaat tulisivat paikal
le juuri nyt? Vapaustaistelijat avaisivat tulen. Ampuisinko minä
kin? Ja jos ampuisin, ketä? Ja ellen ampuisi, he tappaisivat minut
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ilman muuta. Mutta enhän minä pystynyt tappamaan ketään.
Ehkä joskus aikaisemmin olisinkin, mutta en enää.

Taistelijoita ilmaantui yhä lisää. He huutelivat toisilleen
juostessaan. Mutta sitten kaikki tuntui seisahtuvan. Pidätimme
henkeä.

Joukko israelilaissotilaita hiipi varovasti autohalliin. Yhä lä
hemmäksi. Aivan kohta rupeaisi tapahtumaan. Sotilaat yrittivät
nähdä silmänvalkuaisia tai metallista heijastuvaa valoa tasku
lamppujensa valossa. He kuuntelivat. Ja me katselimme. Molem
milla puolilla hakeutuivat hikiset etusormet aseiden liipaisimille.

Sitten Punainenmeri jakautui.
Ehkä sotilaat eivät uskaltaneet edetä pidemmälle pimeään ja

kosteaan autohalliin, tai ehkä he vain kaipasivat tankin tutuk
si tullutta seuraa. Olipa syy mikä tahansa, sotilaat seisahtuivat,
kääntyivät ympäri ja poistuivat.

Heidän mentyään hakeuduin yläkertaan, etsin sopivan huo
neen ja soitin Loaille.

"Voisitko pyytää IDF:ää perääntymään parin korttelin ver-
ran, että pääsen takaisin hotelliini?"

"Mitä! Missä sinä olet? Mikset ole hotellissa?"
"Tämä on minun työtäni."
"Sinulla on päässä vikaa!"
Vaivautunutta hiljaisuutta kesti hetken.
"Okei, katsotaan nyt, mitä voidaan tehdä."
Tankkien ja joukkojen siirtymiseen kului pari tuntia,ja ve

täytyminen herätti joukoissa varmasti kummastusta. Sotilaiden
poistuttua minulle tuli niin kiire palata huoneeseeni, että olin
vähällä katkaista sääreni hyppiessäni katolta toiselle. Suljin oven,
riisuuduin ja tungin terroristiasuni ja aseeni ilmastointikana
vaan.

Samaan aikaan myrsky riehui sen talon ympärillä,jossa isäni
piileskeli. Israelilaiset sotilaat tutkivat kaikki sen ympärillä olevat
talot tarkistaen joka nurkan ja kääntäen jokaisen kiven. Mutta
juuri siihen taloon heitä oli kielletty menemästä.

Sisällä talossa isä luki Koraania ja rukoili. Talon omistaja luki
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Koraania ja rukoili. Hänen vaimonsa luki Koraania ja rukoili.
Sitten sotilaat poistuivat ilman mitään näkyvää syytä ja siirtyivät
jatkamaan etsintöjä toisaalle.

"Et usko, millaisen ihmeen olemme kokeneet, Mosab!" isä
sanoi myöhemmin ollessamme radiopuhelinyhteydessä. "Se oli
uskomatonta! Sotilaat tulivat. He tutkivat kaikki ympärillä ole
vat talot, koko lähiseudun - paitsi sitä taloa, jossa me olimme.
Allah olkoon ylistetty!"

Kiitos kiitoksista, ajattelin minä.
Yhtä laajaa operaatiota ei ollut toteutettu sitten kuuden

päivän sodan. Ja Operaatio Suojakilpi oli vasta alkua. Ensim
mäinen kohde oli Ramallah, ja sitten oli Betlehemin, Jeninin
ja Nablusin vuoro. Sillä välin kun minä olin puikkelehtinut pa
koon israelilaisia sotilaita, IDF:n joukot olivat piirittäneet Jasser
Arafatin päämaja-alueen. Liikkuminen oli mahdotonta. Tiukat
ulkonaliikkumiskiellot astuivat voimaan.

Huhtikuun 2. päivänä tankitja panssaroidut miehistönkulje
tusajoneuvot piirittivät PA:n turvallisuusjoukkojen tukikohdan,
joka sijaitsi Betuniassa kotimme lähellä. Taisteluhelikopterit jy
misivät taivaalla. Tiesimme, että PA oli piilottanut tukikohtaan
ainakin 50 etsintäkuulutettua miestä. Shin Bet oli tuskastunut
tilanteeseen, koska sen toimista ei ollut vähään aikaan ollut mi
tään näkyviä tuloksia.

Tukikohta käsitti nelikerroksisen toimistorakennuksen li
säksi neljä rakennusta. Toimistorakennuksessa majaili eversti
Jibril Rajoubin 11 lisäksi muita turvallisuusviranomaisia. Koko
tukikohta oli CIA:n suunnittelema, rakennuttama ja varustama.
CIA:lla oli alueella omiakin toimistoja. Tukikohdassa oli satoja
raskaasti aseistettuja poliiseja ja runsaasti vankeja, heidän jou
kossaan monia Israelin tappolistalla olevia palestiinalaisia, muun
muassa Bilal Barghouti. Shin Bet ja Israelin armeija olivat liik
keellä tosimielellä. Kovaäänisten välityksellä ilmoitettiin, että
Ykkösrakennus räjäytettäisiin viiden minuutin kuluttua. Kaikkia
sisällä olevia käskettiin tulemaan ulos.

Tarkalleen viiden minuutin kuluttua jysähti. Kakkosraken-
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:lUS. "Kaikki ulos!" Räjähdys! Kolmosrakennus. Räjähdys! Ne
:osrakennus. Räjähdys!

"Riisukaa vaatteenne!" kuului komento kovaäänisistä. Isra
dilaiset eivät halunneet ottaa sitä riskiä, että jollakulla olisi vielä
1seita tai räjähdevyö. Sadat miehet riisuivat kaikki vaatteensa.
Heille annettiin kokohaalarit. Sitten heidät lastattiin busseihin
Ja vietiin läheiseen Oferin sotilastukikohtaan. Siellä Shin Betille
selvisi, että oli toimittu väärin.

Niin suurta joukkoa ei tietenkään voinut panna lukkojen
taakse, mutta toisaalta israelilaiset olivat halunneetkin saada
käsiinsä ainoastaan etsintäkuulutetut. Suunnitelmana oli ollut
seuloa pidätetyt ja vapauttaa kaikki muut paitsi terrorismista
epäillyt. Hankalaksi tilanteen teki se, että kaikkien vaatteet - ja
lisäksi henkilökortit - olivat jääneet tukikohtaan. Miten turval
lisuusjoukot pystyisivät erottamaan toisistaan etsintäkuulutetut
ja poliisit?

Operaatiota johti Ofer Dekel,joka oli Loain esimiehen esi
mies. Hän soitti Jibril Rajoubille, joka ei ollut hyökkäyksen
tapahtuessa ollut tukikohdassa. Dekel myönsi erikoisluvan,jon
ka ansiosta Rajoub pääsi tulemaan turvallisesti paikalle sadoista
tankeista ja tuhansista sotilaista huolimatta. Dekel pyysi koh
teliaasti Rajoubia osoittamaan, ketkä olivat hänen alaisiaan ja
ketkä etsintäkuulutettuja. Rajoub sanoi suostuvansa pyyntöön
mielellään. Sitten hän tunnisti viivyttelemättä poliisit etsintä
kuulutetuiksi ja etsintäkuulutetut poliiseiksi. Niinpä Shin Bet
vapautti kaikki etsintäkuulutetut.

Kun Dekelille oli selvinnyt, mitä oli tapahtunut, hän kysyi,
miksi Rajoub oli tehnyt moisen tempun.

"Tehän räjäytitte juuri minun toimistoni ja tukikohtani",
Rajoub selitti tyynesti ilmaisten näin palestiinalaisittain vetä
neensä hölmöä nenästä. Dekel näytti lisäksi unohtaneen, että
samainen palestiinalaiskaveri oli haavoittunut vuotta aiemmin,
kun Israelin tankit ja helikopterit olivat tuhonneet hänen ko
tinsa. Oli ymmärrettävää, että hän oli sen jälkeen entistä halut
tomampi tekemään palveluksia Israelille.

199



HAMASIN POIKA

Shin Betille tilanne oli tavattoman nolo. Se yritti maksaa sa
malla mitalla julkistamalla virallisen selvityksen, jossa leimattiin
Rajoub petturiksi ja kerrottiin, että hän oli ilmiantanut etsintä
kuulutetut miehet Israelille ja että ilmiannosta oli sovittu CIA:n
myötävaikutuksella. Tästä oli se seuraus, että Rajoub menetti
asemansa ja päätyi lopulta Palestiinan jalkapalloliiton puheen
johtajaksi.

Israel oli kiistatta epäonnistunut surkeasti.
Seuraavien kolmen viikon aikana Israel keskeytti ulkona

liikkumiskiellon muutamaan otteeseen. Huhtikuun 15. päivänä
onnistuin yhden tällaisen keskeytyksen aikana viemään isälleni
ruokaa ja muuta tarpeellista. Isä ei tuntenut oloaan turvalliseksi
ja halusi vaihtaa majapaikkaa. Soitin eräälle Hamasin johtoon
kuuluvalle miehelle ja kysyin, oliko hänellä tiedossa paikkaa,
jossa Hassan Yousef olisi turvassa. Mies kehotti minua viemään
isän erään toisen korkea-arvoisen Hamas-johtajan,Jamal al-Ta
weelin, piilopaikkaan.

Olin innoissani. Jos Jamal al-Taweel saataisiin pidätettyä,
Shin Bet ei taatusti pitäisi Operaatio Suojakilpeä niin pahana
epäonnistumisena. Kiitin miestä, mutta sanoin: "En haluaisi isä
ni olevan samassa paikassa. Se voisi olla liian vaarallista heidän
kummankin kannalta." Sovimme toisesta paikasta ja siirsin isän
nopeasti uuteen turvataloon. Sitten soitin Loaille.

"Minä tiedän, missä Jamal al-Taweel piileskelee."
Loai ei ollut uskoa korviaan. AI-Taweel pidätettiin vielä sa

mana iltana.
Samana päivänä nappasimme myös yhden etsityimmistä pa

lestiinalaisista - Marwan Barghoutin.
Vaikka Marwan oli onnistunut karttelemaan pidätystä pa

remmin kuin useimmat muut Hamasin johtajat, hänen kiinni
saamisensa sujui loppujen lopuksi varsin helposti. Soitin eräälle
hänen turvamiehelleen ja juttelin tämän kanssa sen aikaa, että
Shin Bet ehti paikantaa puhelun. Barghouti tuomittiin myö
hemmin siviilituomioistuimessa viiteen perättäiseen elinkauti
seen.

200



MOSAB HASSAN YOUSEF

Samaan aikaan Operaatio Suojakilpi oli päivittäin kansain
dlisissä otsikoissa. Siihen liittyvät otsikot eivät juuri mairitelleet
Israelia. Jeninistä lähti liikkeelle huhu laajasta verilöylystä, mutta
huhun todenperäisyyttä ei kyetty vahvistamaan, koska IDF ei
päästänyt ketään kaupunkiin ja sieltä pois. Palestiinalaishallin
non ministeri Saeb Erekat sanoi, että kuolonuhreja oli viisisataa.
Myöhemmin ilmoitettiin, että uhreja olikin ollut viitisenkym
mentä.

Betlehemissä piiritettiin Jeesuksen syntymäkirkkoon lin
noittautuneita yli kahtasataa palestiinalaista noin viiden viikon
ajan. Sen jälkeen, kun tilanne oli rauhoittunut ja suurin osa
siviileistä päässyt poistumaan, kävi ilmi, että kahdeksan pales
tiinalaista oli saanut surmansa. Gazaan lähetettiin 26 kirkossa
ollutta, 85 päästettiin kuulustelujen jälkeen vapaiksi,ja 13 etsin
täkuulutettujen listan kärjessä ollutta karkotettiin maanpakoon
Eurooppaan.

Kaikkiaan Operaatio Suojakilven aikana sai surmansa lähes
500 palestiinalaista, haavoittuneita oli IS00,ja lähes 4300 joutui
IDF:n pidättämäksi. Israelilaisten tappiot olivat 27 kuollutta ja
127 haavoittunutta. Maailmanpankin arvion mukaan operaatio
aiheutti yli 360 miljoonan dollarin vahingot.
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YLILUONNOLLISTA VARJELUSTA
Kesä 2002

Keskiviikko, heinäkuun 31. päivä vuonna 2002, oli paahtava. 39
astetta. Heprealaisen yliopiston Scopusvuoren kampuksella ei
pidetty sinä päivänä luentoja. Koetilaisuuksia tosin oli meneil
lään, ja ilmoittautuminen syksyn kursseille oli käynnissä. Kel
lo 13.30 yliopiston Frank Sinatra -kahvio oli tupaten täynnä
paahteesta pois hakeutunutta väkeä nauttimassa kylmiä juomia
ja juttelemassa. Kukaan ei huomannut kassia,jonka talossa töissä
ollut maalari oli jättänyt kahvioon.

Kahvion tuhonneessa valtaisassa räjähdyksessä sai surmansa
yhdeksän ihmistä, joista viisi oli amerikkalaisia. 85:stä loukkaan
tuneesta 14 loukkaantui vakavasti.

Hyvä ystäväni Saleh katosi samana päivänä. Kun ryhdyimme
tarkistamaan muiden neljän etsintäkuulutettujen listan kärjessä
olleen miehen olinpaikkaa, kävi ilmi, että hekin olivat kadon
neet jäljettömiin eivätkä olleet olleet missään yhteydessä edes
lähiomaisiinsa. Onnistuimme tunnistamaan sen Hamas-solun,
joka oli asettanut pommin. Samalla selvisi, että siihen kuuluvat
miehet eivät olleetkaan lähtöisin miehitetyiltä alueilta vaan Isra
elista. Heillä oli sininen israelilainen henkilökortti,jonka turvin
he pääsivät liikkumaan vapaasti. Miehistä viisi oli Itä-Jerusale
mista. He olivat kaikki naimisissa, jokaisella oli hyvä perhe, ja
kaikilla oli kunnollinen työpaikka.
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Tutkimusten kuluessa nousi esiin yksi nimi: Mohammed
Arman. Hän asui eräässä Ramallahin alueen kylässä. Armania
kidutettiin, ja häntä pyydettiin kertomaan, kuka oli vastuussa
Heprealaiseen yliopistoon tehdystä hyökkäyksestä. Arman sanoi
tietävänsä vain sen, että miestä nimitettiin Seikiksi.

Kuulustelija otti esiin terrorismista epäiltyjen valokuvia ja
pyysi Armania näyttämään, kuka heistä oli Seikki.Arman osoitti
Ibrahim Hamedin valokuvaa. Näin saimme ensimmäisen konk
reettisen todisteen siitä, että Hamed oli sekaantunut itsemur
haiskuihin.

Myöhemmin selvisi, että Hamed käytti hyväksi paljastu
mistaan suojellakseen Salehia ja muita solunsa jäseniä. Kaikille
hänen alaisinaan toimiville soluilIe oli ilmoitettu, että jos niiden
jäsenet jäisivät kiinni, oli kaikesta syytettävä Hamedia, koska täl
lä ei ollut enää mitään menetettävää. Toistaiseksi jäljet siis päät
tyivät Ibrahim Hamediin. Häntä puolestaan ei löytynyt mistään.

*****

Ulkonaliikkumiskielto oli voimassa Ramallahissa vielä useita
kuukausia Operaatio Suojakilven jälkeen. Arafatin operaatiot
olivat lähes täysin pysähdyksissä. USAID oli lykännyt omia pro
jektejaan ja oli kieltänyt työntekijöitään menemästä Länsiran
nalle. Kaupunki oli Israelin tarkastuspisteiden kuristusotteessa,
ja ainoastaan ambulanssit pääsivät sinne ja sieltä pois. Minäkin
olin virallisesti etsittyjen kirjoissa, mikä teki liikkumisen hyvin
hankalaksi. Mutta minun oli joka tapauksessa tavattava Shin Be
tin edustajia suunnilleen joka toinen viikko. Näissä tapaamisissa
keskusteltiin sellaisista meneillään olevista operaatioista,joista ei
puhelimessa ollut mahdollista keskustella.

Lisäksi tarvitsin kipeästi henkistä tukea. Yksinäisyys tuntui
hirveäitä. Minusta oli tullut muukalainen omassa kotikaupun
gissani. En voinut kertoa asioistani kenellekään, en edes kotivä
elleni. Enkä voinut luottaa keneenkään. Yleensä olin tavannut
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Loain Jerusalemissa yhdessä Shin Betin monista turvataloista.
\1utta nyt en päässyt enää poistumaan Ramallahista. Ulkosalla
päiväsaikaan liikkuminenkin oli vaarallista. Yksikään normaa
leista vaihtoehdoista ei tullut kysymykseen.

Mikäli erikoisjoukot olisivat tulleet noutamaan minua pa
lestiinalaiskilvin varustetuilla autoilla, ne olisivat saattaneet jou
tua vapaustaistelijoiden pysäyttämiksi,ja miehet olisivat voineet
paljastua oudon ääntämistapansa vuoksi. Jos taas Israelin armei
jan univormuihin pukeutuneet agentit olisivat olleet kidnappaa
vinaan minut, joku olisi saattanut huomata minut juuri kun olin
hyppäämässä sotilasajoneuvoon. Ja vaikka tällainen suunnitelma
olisi sujunut suunnitelmien mukaan, miten monesti vastaava
temppu onnistuisi?

Lopulta Shin Bet keksi nokkelan1ll1an tapaamisratkaisun.
Oferin sotilastukikohta, joka sijaitsi kolmisen kilometriä

Ramallahista etelään, oli Israelin tiukimmin vartioituja tukikoh
tia. Se oli tupaten täynnä salaisuuksia ja joka puolelta turvalli
suustoimien verhoama. Shin Betillä oli siellä paikallistoimisto.

"Okei", Loai selitti. "Tästä lähtien tapaamme Oferissa. Si
nun tarvitsee vain murtautua sisään."

Meitä molempia nauratti. Mutta sitten tajusin, että hän oli
tosissaan.

"Jos jäät kiinni", hän selitti, "tilanne näyttää kaikkien silmis
sä siltä, että olet yrittänyt tunkeutua tärkeään sotilaskohteeseen
suunnittelemaan hyökkäystä sinne."

"Jos jään kiinni, niinkö?"
Suunnitelma vaivasi minua.Ja sitten kerran keskellä yötä oli

tullut aika toteuttaa se. Tuntui kuin olisin ollut näyttelijä juuri
ensi-illan edellä. Olin astumassa näyttämölle, jota en ollut ikinä
ennen nähnyt, pukeutuneena täysin uuteen asuun. Käsikirjoi
tusta ei ollut, eikä harjoituksia ollut pidetty.

En tiennyt, että Shin Bet oli sijoittanut omia agenttejaan
kahteen vartiotorniin sillä puolella aluetta ympäröivää aitaa,
mistä minun oli määrä murtautua sisään. En ollut selvillä myös
kään siitä, että kulkureittini varteen oli sijoitettu pimeänäkölait-
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tein varustettuja agentteja suojelemaan minua siltä varalta, että
joku seuraisi minua, niin epätodennäköistä kuin se olikin.

Yksi ainut ajatus pyöri päässäni. Entä jos teen jonkin virheen?
Pysäköin autoni suojaiseen paikkaan. Loai oli neuvonut pu

keutumaan tummiin vaatteisiin,jättämään taskulampun kotiin ja
ottamaan mukaan vaijerileikkurit. Henkäisin syvään.

Kukkuloille kavutessani erotin etäältä tukikohdan valojen
tuikkeen. Lauma kulkukoiria haukuskeli hetken aikaa aivan
kintereilläni, kun etenin vaikeakulkuisessa maastossa. Siitä ei ol
lut haittaa, paitsi jos se olisi herättänyt minun kannaltani ikävää
huomiota.

Saavuin lopulta uloimmalle aidalle ja soitin Loaille.
"Laske nurkasta lukien seitsemän tolppaa", hän neuvoi.

"Sitten kun annan merkin, voit alkaa leikata."
Leikkasin reiän aitaan, josta oli tullut entinen sen jälkeen

kun toisen intifadan alettua oli rakennettu uusi aita kuutisen
metriä vanhan sisäpuolelle.

Minua oli varoitettu vahtisioista (aivan niin, vahtisioista),
mutta niitä ei näkynyt,joten kaikki oli hyvin. Vanhan ja uuden
aidan välisellä kujalla olisi minkä tahansa muun maan sotilastu
kikohdassa partioinut saksanpaimenkoiria tai muita erikoiskou
lutettuja sotakoiria. Merkillistä kyllä, koser-tietoiset israelilaiset
käyttivät sikoja. Ihan totta.

Ajatuksena oli se, että siat ja niiden kanssa kosketuksiin jou
tumisen vaara olisi psykologinen pelote terrori-iskua suunnit
televille hurskaille muslimeille. Islamin piirissä ja ortodoksijuu
talaisuudessa kielletään yhtä jyrkästi - islamin piirissä kenties
jyrkemminkin - olemasta missään tekemisissä sikojen kanssa.

En ole koskaan nähnyt sikoja vartioimassa siirtokuntia, mut
ta Loai kertoi myöhemmin, että Oferin sotilastukikohdassa käy
tettiin sikoja vartiotehtävissä.

Huomasin sisemmässä aidassa pienen portin, joka oli jätetty
auki. Menin sisään, ja siinä sitten olin, turvatoimiltaan tiukim
piin kuuluvassa israelilaistukikohdassa. Vartiotornit kohosivat
kahta puolta kuin paholaisen sarvet.
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"Pysy matalana", Loain ääni kuului korvassani, "ja odota
merkkiä."

Kaikkialla ympärillä oli pensaita. Hetken päästä osa niistä
alkoi liikkua. Minulle selvisi myöhemmin, että mukana olivat
myös ne agentit,jotka osallistuivat yleensä meidän kokouksiim
me. Nyt heillä oli kuitenkin raskas aseistus ja armeijan maasto
asu,josta sojotti oksia. Kaikesta huomasi, että heillä oli hauskaa
kommandosotilaan roolissa - hehän olivat tottuneet pukeutu
maan milloin terroristeiksi ja vapaustaistelijoiksi, milloin taas
vanhoiksi miehiksi ja toisinaan naisiksikin.

"Miten menee?" he kysyivät ikään kuin olisimme juuri is-
tahtaneet yhdessä kahvilapöytään. "Onko kaikki kunnossa?"

"Kaikki on kunnossa."
"Onko sinulla mitään meille?"
Toisinaan vein heille nauhureita tai muita todisteita ja tie

dustelutietoja, mutta sillä kerralla olin liikkeellä tyhjin käsin.
Alkoi sataa ja juoksimme kukkulan yli paikkaan,jossa meitä

odotti kaksi maastoajoneuvoa. Miehistä kolme loikkasi toiseen
autoon,ja minä loikkasin takaistuimelle. Muut jäivät toisen ajo
neuvon luo varmistamaan paluutani. Minun kävi heitä sääliksi,
sillä satoi varsin rankasti. Mutta miehet itse näyttivät silti naut
tivan tilanteesta.

Oltuani muutaman tunnin Loain, hänen esimiehensä ja
vartijoiden seurassa, poistuin tukikohdasta samaa reittiä. Olin
tyytyväinen itseeni siitä huolimatta, että paluumatka oli pitkä,
märkä ja kylmä.

Sen jälkeen tapaamiset järjestettiin aina samalla tavalla. Jär
jestelyt sujuivat joka kerran yhtä kivuttomasti. Minun ei enää
toistamiseen tarvinnut leikata aukkoa aitaan, mutta vaijerileik
kurit pidin aina mukana kaiken varalta.

*****

IDF:n näyttävän operaation aikaisen "pakoni" jälkeen seura-
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sin edelleen tarkasti isäni tilannetta. Halusin varmistaa, että hän
oli turvassa, ja huolehdin hänen tarpeistaan. Kävin varsin usein
USAIDin toimistossa, mutta koska järjestön toiminta oli lähes
kokonaan jäissä, pystyin suorittamaan vähäiset työvelvollisuu
teni tietokoneella kotoa käsin. Iltaisin seurustelin etsintäkuulu
tettujen kanssa ja keräsin tietoja. Ja sitten kerran tai pari kuussa
tunkeuduin keskellä yötä huippusalaiseen sotilastukikohtaan
tapaamaan Shin Betin edustajia.

Vapaa-aikana tapasin edelleen kristittyjä ystäviäni. Keskus
telimme Jeesuksen rakkaudesta. Itse asiassa näissä tapaamisissa ei
suinkaan jääty pelkän keskustelun tasolle. Olin siinä vaiheessa
vasta suuren Opettajan seuraaja. Siitä huolimatta minulla oli se
tunne, että sain kokea Jumalan rakkautta ja varjelusta joka päivä
ja että myös läheiseni olivat niiden vaikutuspiirissä.

Kerran iltapäivällä Israelin erikoisjoukot olivat olleet tutki
massa hotelli City Inniä etsintäkuulutettujen löytämisen toivos
sa. Jouduttuaan poistumaan tyhjin käsin miehet päättivät pitää
lepotauon hotellin lähellä sijaitsevassa talossa, juuri siinä, missä
isäni sattui piileksimään.

Tämä oli normaali toimintatapa. IDF ei tarvinnut käsky
jä tai valtuutuksia operaatioihinsa. Kun tilanne oli suhteellisen
rauhallinen, erikoisjoukkojen sotilaat yksinkertaisesti ottivat
haltuunsa jonkin talon levätäkseen muutaman tunnin ja ken
ties syödäkseen jotakin. Toisinaan ne saattoivat kesken kovan
taistelun murtautua koteihin ja käyttää asukkaita ihmiskilpinä
- suunnilleen samaan tapaan kuin vapaustaistelijat.

Shin Bet ei tiennyt tapahtuneesta. Kukaan meistä ei tiennyt
siitä. Kukaan ei olisi osannut ennustaa eikä myöskään estää sitä,
että sotilaat valitsivat juuri sen nimenomaisen talon ja juuri sinä
päivänä. Sotilaiden saapuessa isä "sattui" olemaan talon kellari
kerroksessa.

"Voisitteko jättää koirat ulos?", eräs talossa asuva nainen
pyysi. "Minulla on pieniä lapsia."

Naisen aviomies pelkäsi silmittömästi, että sotilaat löytäisi
vät Hassan Yousefinja pidättäisivät heidät etsintäkuulutetun kät-
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kemisestä. Hän yritti käyttäytyä normaalisti ja olla näyttämättä
pelkoaan. Hän käski seitsemänvuotiasta tytärtään kättelemään
miesten komentajaa. Komentaja ihastui tyttöseen ja arveli, että
oli kyseessä aivan tavallinen perhe, jolla ei ollut mitään teke
mistä terroristien kanssa. Hän kysyi perheen äidiltä kohteliaasti,
saisivatko hänen miehensä levätä hetken yläkerrassa, ja nainen
antoi luvan. Noin 25 israelilaissotilasta viipyi talossa yli kahdek
san tuntia tietämättä, että isäni oli kiIjaimellisesti suoraan heidän
alapuolellaan.

Tunteelle yliluonnollisesta vaIjeluksesta ja asioihin puuttu
misesta ei ollut selitystä. Tunne oli todellinen. Kun Ahmad al
Faransi Uoka oli kerran pyytänyt minulta räjähteitä antaakseen
ne sitten itsemurhaiskua suunnitteleville) soitti minulle Ramal
lahin keskustasta ja pyysi minulta kyytiä kotiin, kerroin olevani
lähistöllä ja ehtiväni paikalle muutamassa minuutissa. Saavuttua
ni paikalle hän kapusi autoon ja lähdimme liikkeelle.

Emme olleet ehtineet pitkällekään, kun al-Faransin kännyk
kä soi. Al-Faransi oli Jerusalemin tappolistalla. Puhelu tuli Ara
fatin päämajasta, ja hänelle kerrottiin, että Israelin helikopterit
olivat hänen jäljillään. Avasin auton ikkunan ja kuulin kahden
lähestyvän Apachen äänen. Niistä, jotka eivät ole koskaan vais
tonneet Jumalan puhetta sisimmässään, tämä saattaa kuulostaa
oudolta, mutta minä kuulin silloin sisimmässäni Jumalan äänen,
joka kehotti minua kääntymään vasemmalle kahden raken
nuksen välistä. Sain myöhemmin tietää, että jos olisin jatkanut
suoraan, israelilaisilla olisi ollut esteetön ampumalinja autooni.
Käänsin auton kulmasta ja kuulin samalla hetkellä jumalallisen
äänen sanovan: iHenkää ulos autosta ja jättäkää auto. Loikkasim
me ulos ja säntäsimme juoksuun. Kun helikopterin ohjaaja sai
kohteensa uudelleen näkyviin, hän ei nähnyt muuta kuin pysä
köidyn auton ja kaksi avonaista ovea. Helikopteri leijui paikan
yllä minuutin verran ja poistui.

Sain myöhemmin kuulla, mitä oli tapahtunut. Tiedusteluvi
ranomaisille oli ilmoitettu, että al-Faransin oli nähty menevän
tummansiniseen Audi A4:ään. Niitä oli runsaasti Ramallahissa.
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Loai ei ollut sillä hetkellä komentokeskuksessa tarkistamassa,
missä olin, eikä kukaan ymmärtänyt kysyä, oliko kyseessä mah
dollisesti Vihreän prinssin auto.Yain muutama Shin Betin työn
tekijä oli yleensäkin selvillä minun olemassaolostani.

Jotenkin vain tuntui siltä, että pääsin aina osalliseksi taivaal
lisesta vaJjeluksesta. En ollut edes vielä kristitty, eikä al-Faransi
ainakaan kuulunut Herran omiin. Mutta kristityt ystäväni ru
koilivat puolestani joka päivä. Ja Jeesus sanoi, että Jumala "antaa
aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoilIe ja lähettää sateen
niin hurskaille kuin jumalattomille" (Matt. 5:45). Tästä oli Ko
raanin julma ja kostonhimoinen jumala tavattoman kaukana.
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Syksy 2002 - Kevät 2003

Olin lopen uupunut. Olin kyllästynyt näyttelemään samanai
kaisesti useita vaarallisia rooleja. Olin kyllästynyt siihen, että
minun oli jatkuvasti pakko muuttaa käytöstäni ja ulkoasuani
sopeutuakseni kulloiseenkin seuraan. Kun olin isäni ja muiden
Hamasin johtoon kuuluvien seurassa, minun oli näyteltävä us
kollista hamasilaista. Kun olin tekemisissä Shin Betin kanssa, mi
nun oli näyteltävä Israelin kanssa yhteistyötä tekevää. Kun olin
kotona, minun oli monesti näyteltävä perheenpään ja sisarusteni
suojelijan roolia,ja kun olin työssä, minun oli oltava tavallinen
työtätekevä kansalainen. Olin edennyt opinnoissani viimeiseen
lukukauteen,ja minun olisi pitänyt valmistautua kokeisiin. Mut
ta en pystynyt keskittymään.

Elettiin syyskuun loppua vuonna 2002. Tulin siihen tulok
seen, että oli aika aloittaa toinen näytös siinä näytelmässä, joka
oli alkanut Shin Betin lavastamasta pidätysyrityksestä.

"En enää jaksa tällaista", sanoin Loaille. "Miten pääsen täs
tä ulos? Onko minun oltava muutama kuukausi vankilassa? Te
olette kuulustelevinanne minua. Sitten vapautatte minut. Sen
jälkeen voin suorittaa opintoni loppuun.Yoin palata töihin US
AIDiin ja elää normaalia elämää."

"Entä sitten isäsi?"
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"En minä jätä häntä tapettavaksi. Saatte pidättää hänetkin."
"Jos tosiaan sitä haluat. Hallitus tulee ainakin olemaan tyy

tyväinen, kun Hassan Yousef on vihdoin saatu kiinni."
Kerroin äidille, missä isä piileskeli, ja sanoin, että hän voi

mennä tapaamaan isää. Viisi minuuttia sen jälkeen, kun äiti oli
saapunut turvataloon, erikoisjoukkoja alkoi virrata alueelle.
Kaikkialla lähiseudulla juoksi sotilaita, jotka käskivät siviilien
siirtyä sisätiloihin.

Yksi näistä "siviileistä" oli polttelemassa nargilea eli turkki
laista vesipiippua kotitalonsa edessä. Hän ei ollut kukaan muu
kuin pommintekijänä ansioitunut Abdullah Barghouti, jolla ei
ollut aavistustakaan siitä, että hän oli asunut Hassan Yousefia vas
tapäätä. Eikä sillä israelilaissotilaalla,joka pahaksi onnekseen käs
ki Barghoutin mennä sisälle, ollut aavistustakaan siitä, että hän
oli huutanut Israelin etsityimmälle joukkomurhaajalle.

Kukaan ei arvannut mitään. Isälläni ei ollut aavistustakaan
siitä, että hänen poikansa oli ilmiantanut hänet säästääkseen
hänen henkensä. Eikä Israelin armeijalla ollut aavistustakaan
siitä, että Shin Bet oli ollut kaiken aikaa selvillä Hassan Youse
fin olinpaikasta ja että muutamat israelilaissotilaat olivat jopa
aterioineet ja lepäilleet siinä talossa,jossa isä piileskeli.

Isä antautui tapansa mukaan rauhallisesti. Hän arveli mui
den Hamasin johtajien tavoin, että Shin Bet oli seurannut
äitiäni hänen piilopaikkaansa. Äiti oli tietysti murheissaan,
mutta samalla hän oli helpottunut siitä, että hänen miehensä
oli päässyt jonnekin turvaan ja ettei tämä ollut enää Israelin
tappolistalla.

"Sinut hoidellaan sitten illalla", Loai sanoi minulle tilanteen
rauhoituttua.

Istuin kotosalla auringon alkaessa painua taivaanrannan taa.
Näin ikkunasta, kun parikymmentä erikoisjoukkojen sotilas
ta saapui vauhdikkaasti paikalle ja asettui asemiin. Tiesin, että
viisainta siinä tilanteessa oli kyyristyä ja valmistautua kovakou
raiseen kohteluun. Kului muutama minuutti, ja sitten paikalle
saapui useita sotilasajoneuvoja. Sitten tankki. Israelin armeija
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eristi alueen. Joku loikkasi parvekkeelleni,ja joku toinen rupesi
jyskyttämään ulko-ovea.

"Kuka siellä?" huusin, niin kuin muka en olisi tiennyt.
"IDP Avatkaa ovi!"
Avasin oven,ja saman tien minut kaadettiin lattialle. Sotilaat

tutkivat minut nopeasti aseiden varalta.
"Onko täällä muita?"
"Ei."
En tiedä, miksi sellaista edes kysyttiin. Kaikesta huolimatta

sotilaat alkoivat potkia ovia auki ja tutkia taloa huone huoneelta.
Kun minut vietiin ulos, huomasin seisovani silmätysten ystävän
kanssa.

"Missä olet ollut?" Loai äIjäisi ikään kuin olisin tosiaan ollut
se joka olin olevinani. "Olemme etsineet sinua.Yritätkö päästä
hengestäsi? Oli täysin älytöntä paeta isäsi talosta viime vuonna."

Joukko vihaisen näköisiä sotilaita seurasi tilannetta.
"Saimme isäsi kiinni", Loai jatkoi, "ja nyt nappasimme lo

pulta sinutkin! Saa nähdä, mitä kerrottavaa sinulla on kuulus
telussa!"

Pari sotilasta sysäsi minut sotilasajoneuvoon. Loai tuli au
ton luo ja kumartui aivan lähelle, jottei kukaan kuulisi hänen
sanojaan. "Miten menee? Onko kaikki kunnossa? Eivät kai kä
siraudat ole liian kireällä?"

"Ei tässä mitään", vastasin. "Kunhan hommaat minut täältä
pois ja kiellät sotilaita hakkaamasta minua matkan aikana."

"Älä sure.Yksi miehistäni tulee mukaan."
Minut vietiin Oferin sotilastukikohtaan. Istuimme siellä

samassa huoneessa, jossa minua oli ollut tapana "kuulustella"
säännöllisesti pari tuntia kerrallaan. Itse asiassa aika oli käytetty
kahvin juomiseen ja tilanteesta juttelemiseen.

"Sinut viedään Maskobiyehiin", Loai selitti, "mutta aivan
vähäksi aikaa. Annamme sen kuvan, että olet joutunut käymään
läpi kovan kuulustelun. Isäsi on jo ennestään siellä, ja pääset
tapaamaan häntä. Häntä ei ole kuulusteltu eikä kidutettu. Sit
ten joudut olemaan hallinnollisesti pidätettynä useita kuukau-
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sia. Sen jälkeen anomme, että tuomiotasi pidennetään kolmella
kuukaudella, koska sinun asemassasi olevan vangin oletetaan
viipyvän vankilassa säädyllisen pitkän ajan."

"Meillä on ollut sinua ikävä", sanoivat kuulustelijat, kun
saavuin Maskobiyehiin - nekin, jotka olivat edellisellä kerral
la kiduttaneet minua. "Olemme kuulleet sinusta kaikenlaista
ja olemme sinusta hyvin ylpeitä." Yllätyksekseni en tuntenut
vähäisintäkään katkeruutta näitä miehiä kohtaan. En löytänyt
sille muuta selitystä kuin vähän aikaisemmin lukemani jakeen.
Heprealaiskitj eessä sanotaan: "Jumalan sana on elävä ja väkevä.
Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee
syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet,
se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme" (Hepr. 4:12).
Olin lukenut nämä sanat moneen kertaan ja pohtinut niitä, sa
moinjeesuksen käskyjä,joiden mukaan vihamiehille on annet
tava anteeksi ja vainoojia on rakastettava. En tosin vielä kyennyt
hyväksymään sitä, että Jeesus Kristus on Jumala, mutta jotenkin
hänen sanansa tuntuivat eläviltä,ja ne tuntuivat vaikuttavan si
simmässäni. En usko, että muuten olisin voinut nähdä ihmiset
ihmisinä sen sijaan että olisin ajatellut heitä juutalaisina ja ara
beina tai vankeina ja kiduttajina.Ja vaikka piintynyt viha olikin
saanut minut ostamaan aseita ja suunnittelemaan israelilaisten
tappamista, vihan paikan oli vähitellen ottamassa rakkaus, jota
en ymmärtänyt.

Minut pantiin yksinäisselliin pariksi viikoksi. Kerran tai pari
päivässä Shin Betissä tutuiksi tulleet ystävät kävivät tarkistamassa
miten voin ja juttelemassa aina silloin kun heidän ei tarvinnut
olla kuulustelemassa muita vankeja. Sain hyvää ruokaa ja olin
vankilan parhaiten vatjeltu salaisuus. Tällä kerralla ei ollut haise
via huppuja, mielenvikaisia kyttyräselkiä eikä Leonard Cohenin
lauluja voskin hänestä tuli myöhemmin mielilaulajiani - outo
juttu, vai mitä?). Länsirannalla kiersi sana, että olin tosi kova ka
veri,joka ei kidutettunakaan antanut israelilaisille mitään tietoja.

Muutama päivä ennen siirtoa toiseen vankilaan minut siir
rettiin isäni selliin. Isän kasvoille levisi helpottunut ilme, ja hän
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l)jensi käsivartensa syleilläkseen minua. Hän piteli minusta kiin
ni, katseli minua ja hymyili.

"Minä seurasin sinua", naureskelin. "En pysynyt elämään
ilman sinua."

Sellissä oli kaksi muutakin vankia. Me vitsailimme,ja meillä
oli oikein mukavaa yhdessä. Totta puhuen tuntui tosi hyvältä
nähdä isän olevan turvassa kalterien takana. Siellä ei tapahtuisi
erehdyksiä, eikä taivaalta tulisi ohjuksia.

Joskus minusta tuntui hyvältä vain katsella häntäja kuunnel
la hänen kaunista ääntään hänen lukiessaan Koraania. Muistelin,
miten lempeä hän oli ollut, kun me lapset olimme pieniä. Hän
ei koskaan pakottanut meitä nousemaan aamun ensimmäiseen
rukoushetkeen, mutta nousimme silti, koska halusimme hänen
olevan meistä ylpeitä. Hän oli uskonut elämänsä Allahilie hyvin
nuorena, ja hän halusi omalla esimerkillään välittää saman elä
mänasenteen meille muille.

Ajattelin näin: Rakas isä, olen tavattoman iloinen, että saan olla
täällä sinun kanssasi. Haluaisit tietenkin olla jossakin aivan muualla
kuin vankilassa juuri nyt, mutta ellet olisi täällä, ruumiisi olisi luulta
vasti jossakin muovisäkissä pieninä paloina. Toisinaan hän vilkaisi
minua juuri kun hymyilin hänelle sydän täynnä rakkautta ja
arvostusta. Hän ei ymmärtänyt hymyn syytä, enkä minäkään
voinut sitä hänelle kertoa.

Kun vartijat tulivat noutamaan minua siirtoa varten, sylei
limme toisiamme tiukasti. Isä tuntui hyvin hauraalta sylissäni,
mutta tiesin, että hän oli hyvin vahva. Olimme päässeet niin
lähelle toisiamme muutaman yhdessä viettämämme päivän mit
taan, että ero tuntui raastavalta. Eroaminen Shin Betin miehistä
tuntui sekin vaikealta, niin uskomattoman läheiseksi ystävyy
temme oli kehittynyt vuosien varrella. Silmäilin heitä ja toivoin
heidän tajuavan, miten kovasti heitä ihailin. Heidän ilmeensä
puolestaan oli anteeksipyytävä. He tiesivät, ettei minulla tulisi
olemaan helppoa matkani seuraavalla etapilla.

Niiden sotilaiden kasvoilla, jotka panivat minut käsirautoi
hin, oli aivan toisenlainen ilme. Heille minä olin mies, joka oli
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livahtanut armeijan käsistä, nolannut heidät ja onnistunut väIt
telemään pidätystä. Minut vietiin Oferin vankilaan samaisessa
sotilastukikohdassa, jossa olin käynyt säännöllisesti tapaamassa
Shin Betin edustajia.

Partani kasvoi yhtä pitkäksi ja tuuheaksi kuin muillakin van
geillaVankilan päiväohjelma koski myös minua. Rukoushetkien
aikana minäkin kumarsin, polvistuin ja rukoilin, tosin en enää
Allahia. Rukoilin nyt maailmankaikkeuden Luojaa. Pääsin vähä
vähältä lähemmäksi. Sitten löysin arabiankielisen Raamatun kir
jaston uskonnollisen kitjallisuuden joukosta. Se ei ollut pelkkä
Uusi testamentti, vaan koko Raamattu. Kirja oli aivan koske
maton. Tuskin kukaan edes tiesi sen olevan siellä. Olin saanut
suuren lahjan Jumalalta! Luin lukemasta päästyänikin.

Vähän väliä joku tuli varovasti kysymään, mitä puuhasin. Se
litin, että olin kiinnostunut historiasta ja että Raamatussa on tie
toa kaikkein varhaisimmista ajoista, koska se on kirjoista vanhin.
Jatkoin, ettei siinä suinkaan ollut kaikki. Raamatussa opetetaan
lisäksi tärkeitä elämänarvoja, ja siksi jokaisen muslimin pitäisi
lukea sitä. Yleensä selitys kelpasi. Ramadanin aikana he tosin
olivat vähän kiukkuisia, koska heidän mielestään tutkin silloin
ahkerammin Raamattua kuin Koraania.

Raamattupiiri, jossa olin käynyt Länsi-Jerusalemissa, oli
avoin kaikille - kristityille, muslimeille, juutalaisille, ateisteille.
aivan kaikille. Olin siellä päässyt tekemisiin sellaisten juutalaisten
kanssa, joiden osallistumismotiivi oli sama kuin omani. Halu
simme tutustua kristinuskoon ja saada tietoa Jeesuksesta. Minul
le, Palestiinan muslimille, oli ainutlaatuista tutustua Jeesukseen
yhdessä israelinjuutalaisten kanssa.

Raamattupiirissä olin tutustunut varsin hyvin juutalaiseen
mieheen, jonka nimi oli Amnon. Hän oli naimisissa, ja hänellä
oli kaksi suloista lasta. Hän oli hyvin älykäs ja osasi puhua useita
kieliä. Hänen vaimonsa,joka oli kristitty, oli pitkään kehottanut
miestään käymään kasteella.Amnon päätti lopulta suostua. Erää
nä iltana koko ryhmä kokoontui pastorin kotiin, jossa kasteen
oli määrä tapahtua kylpyammeessa. Kun saavuin paikalle, Am-
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:1On oli juuri lukenut muutamia raamatunjakeita ja oli alkanut
Itkeä vuolaasti.

Hän tajusi, että kun hän antaisi upottaa itsensä veteen, hän ei
Jinoastaan ilmaisisi julkisesti sitoutumistaan Jeesukseen Kristuk
,een ja samastumistaan hänen kuolemaansa ja ylösnousemuk
,eensa, vaan lisäksi hän samalla irrottautuisi omasta kulttuuris
taan. Hän oli kääntämässä selkänsä Heprealaisessa yliopistossa
professorina toimivan isänsä uskolle. Hän oli hylkäämässä israe
lilaisen yhteiskunnan ja sen uskonnolliset perinteet, tuhoamassa
oman maineensa ja vaarantamassa tulevaisuutensa.

Jonkin ajan kuluttua Amnon sai Israelin puolustusvoimilta
kutsun tulla suorittamaan asevelvollisuuttaan. Israelissa kaikkien
muiden kuin arabien, sekä miesten että naisten, on 18 vuotta
täytettyään suoritettava asevelvollisuus. Miehet palvelevat kol
me ja naiset kaksi vuotta. Amnon oli kuitenkin nähnyt niin
runsaasti verenvuodatusta tarkastuspisteiden ympärillä, ettei hän
kristittynä katsonut voivansa ryhtyä tehtävään,jossa hän saattaisi
joutua ampumaan aseettomia siviilejä. Siksi hän kieltäytyi puke
masta ylleen univornma ja menemästä Länsirannalle.

"Vaikka voisin suorittaa velvollisuuteni ampumalla kiviä
heittelevää lasta pään sijasta sääreen" , hän perusteli kantaansa,
"en sittenkään halua toimia niin. Minut on kutsuttu rakasta
maan vihollisiani."

Amnon sai toisen kutsukirjeen. Ja sitten kolmannen.
Hän kieltäytyi edelleen astumasta palvelukseen. Hänet pi

dätettiin ja pantiin vankilaan. Minä en tiennyt, että Amnon oli
juutalaisille varatussa osastossa Oferin vankilassa samaan aikaan
kuin itse olin Oferissa. Hän oli joutunut sinne kieltäydyttyään
yhteistyöstä israelilaisten kanssa; minä olin siellä siksi, että olin
SllOStlHllIt yhteistyöhön heidän kanssaan. Minä yritin varjella
juutalaisia,ja hän yritti varjella palestiinalaisia.

En uskonut, että kaikkien Israelin ja miehitettyjen alueiden
asukkaiden oli käännyttävä kristityiksi, ennen kuin verenvuo
datus voisi loppua. Mutta ajattelin kyllä, että jos toisella puolella
olisi tuhat Amnonia ja toisella tuhat Mosabia, sillä olisi jo vaiku-
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tusta. Ja jos heitä olisi vielä enemmän, silloin ...
Olin viettänyt Oferissa pari kuukautta, kun minut vietiin

oikeuteen. Kukaan siellä ei ollut selvillä, kuka olin - ei oikeuden
puheenjohtaja, ei syyttäjä, ei edes oma asianajajani.

Shin Betin toimesta oikeudenkäynnissä todistettiin, että
olen vaarallinen, ja pyydettiin tuomion pidentämistä. Oikeus
oli samaa mieltä ja antoi minulle puolen vuoden hallinnollisen
pidätystuomion. Minut siirrettiin jälleen.

Ktzi'otin telttavankila sijaitsi Negevin autiomaan hiekka
dyynien keskellä, viiden tunnin ajomatkan päässä kaikkialta,
hyvin lähellä Dimonan ydinvoimalaa. Kesällä siellä paistui ja
talvella jäätyi.

"Mihin jäJjestöön kuulut?"
"Hamasiin."
Samastuin yhä perheeseeni ja henkilöhistoriaani. Mutta

enää en ollut muiden vankien kaltainen.
Hamas oli edelleen jäJjestöistä suurin. Mutta Fatah oli kas

vanut merkittävästi toisen intifadan aikana,ja jokaisella ryhmit
tymällä oli suurin piirtein yhtä monta telttaa. Teeskenteleminen
kyllästytti minua, ja vastikään omaksumani eettiset periaatteet
estivät minua valehtelemasta. Siksi päätin pysytellä vankila-ai
kana lähinnä omissa oloissani.

Ktzi'ot oli ihan oikeata autiomaata. Öiseen aikaan eri puo
lilta kajahteli susien, hyeenojenja leopardien ääniä. Olin kuullut
kerrottavan Ktzi'otista paenneista vangeista, mutta kenenkään
ei ollut kerrottu selvinneen hengissä autiomaasta. Talvi oli kur
jempaa aikaa kuin kesä - hyytävää kylmyyttä ja lumikuuroja
ja tuulensuojana pelkkä telttakangas. Kunkin teltan katolla oli
kosteussuoja, mutta osa vangeista repi siitä palasia ja teki niis
tä verhoja sänkyjensä ympärille. Tarkoituksena oli, että vankien
hengityksen sisältämä kosteus olisi imeytynyt tuohon kosteus
suojaan. Mutta kosteus vain kohosi ylös ja imeytyi telttakankaa
seen, kunnes painoa oli liikaa. Silloin kaikki kankaaseen kerty
nyt näljä tippui yöllä meidän päällemme.

Israelilaiset olivat päällystäneet lähes koko leirin liima-an-
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soilla pitääkseen hiirikannan kurissa. Olin eräänä pakkasaamu
na yksin hereillä lukemassa Raamattua, kun kuulin vinkaisun,
joka toi mieleen ruosteisen sängynjousen kirahduksenVilkaisin
sänkyni alle ja huomasin hiiren, joka oli tarttunut liima-ansaan.
Seurasin hämmästyneenä, kun toinen hiiri yritti irrottaa sitä ja
välttää samalla kiinni tarttumista. Oliko toinen hiiri sen puoliso
tai ystävä? En tiedä. Seurasin puoli tuntia tilannetta, jossa eläin
pani henkensä alttiiksi pelastaakseen toisen eläimen. Näky lii
kutti minua siinä määrin, että päästin molemmat vapaiksi.

Vankilassa ei ollut juuri muuta luettavaa kuin Koraani ja
Koraanin selitysteoksia. Minulla oli vain kaksi englanninkielistä
kirjaa, jotka eräs ystävä oli lähettänyt minulle salaa asianajajani
välityksellä. Olin tavattoman kiitollinen siitä, että minulla oli
luettavaa ja että pystyin kohentamaan kielitaitoani, mutta ennen
pitkää kirjojen kannet alkoivat kulua paljosta lukemisesta. Olin
kerran kuljeksimassa itsekseni, kun huomasin kaksi vankia,jot
ka olivat valmistamassa teetä. Heidän vieressään oli iso laatikko,
joka oli täynnä Punaisen Ristin lähettämiä romaaneja.Ja kaverit
repivät kirjoja polttoaineeksi! En pystynyt hillitsemään itseäni.
T önäisin laatikon pois heidän ulottuviltaan ja aloin kahmia kir
joja. He luulivat minun tarvitsevan niitä niin ikään teenkeittoon.

"Onko teidän päässänne vikaa?" minä tokaisin. "Minulta
meni iät ja ajat, ennen kuin onnistuin saamaan tänne salaa kaksi
englanninkielistä kirjaa. Minä luen kirjoja, ja te teette niiden
avulla teetä!"

"Ne ovat kristillisiä kirjoja", miehet väittivät vastaan.
"Eivätkä ole", selitin minä. "Ne ovat New York Timesifl best

sellereitä. Olen varma, ettei niissä ole mitään islaminvastaista. Ne
ovat vain kertomuksia ihmisten elämästä."

Miehet miettivät luultavasti mielessään, mikä Hassan You
sefin poikaa oikein vaivasi. Hänhän oli ollut niin hissukseen,
pysynyt enimmäkseen omissa oloissaan ja lukenut. Ja sitten hän
rupeaa yhtäkkiä mellastamaan joistakin kirjoista. Jos kyseessä
olisi ollut joku toinen, he olisivat luultavasti ruvenneet tappe
lemaan kallisarvoisesta polttoaineesta. Mutta minä sain romaa-
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nit ja palasin sängylle mukanani kokonainen laatikollinen uu
sia aarteita. Kasasin kirjat ympärilleni ja sukelsin niiden pariin.
Muiden mielipiteistä viis! Sydämeni riemuitsi ja ylistin Jumalaa
siitä, että hän oli järjestänyt minulle luettavaa, jotta saisin aikani
kulumaan vankilassa.

Luin kuusitoista tuntia päivässä, kunnes näköni alkoi hei
kentyä huonossa valaistuksessa. Olin Ktzi'otissa neljä kuukautta
ja painoin sinä aikana mieleeni 4 000 englannin kielen sanaa.

Vankilassaoloaikanani tapahtui myös kaksi vankikapinaa,
jotka olivat paljon vakavampia kuin aikoinaan Megiddossa.
Mutta Jumala auttoi minua selviytymään niistäkin. Itse asiassa
koin Jumalan läsnäolon todellisuuden voimakkaammin vanki
lassa kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen. En kenties vielä
tuntenut Jeesusta Luojana, mutta rakkaus Isää Jumalaa kohtaan
oli hyvää vauhtia syvenemässä.

*****

Huhtikuun 2. päivänä vuonna 2003 - liittouman maajoukot
olivat juuri silloin viilettämässä kohti Bagdadia - pääsin vapaak
si. Minua pidettiin vaikutusvaltaisena Hamas-johtajana, park
kiintuneena terroristina ja ovelana karkurina. Minut oli tulessa
karkaistu. Paljastumisen vaara oli huomattavasti aiempaa vähäi
sempi. Lisäksi isäni oli elossa ja turvassa.

Saatoin jälleen kulkea Ramallahin kaduilla kaikkien nähden.
Minun ei enää tarvinnut piileskellä. Saatoin taas olla oma itseni.
Soitin ensin äidille ja sitten Loaille.

"Tervetuloa kotiin, Vihreä prinssi", Loai sanoi, "olemme
kaivanneet sinua kovasti. On sattunut kaikenlaista, emmekä ole
ilman sinua tienneet mitä tehdä."

Tapasin Loain ja muut hyvät israelilaiset ystäväni muutama
päivä paluunijälkeen. Heillä oli kerrottavana vain yksi asia, mut
ta se oli sitäkin merkittävämpi. Abdullah Barghouti oli pidätetty.

Barghouti oli löydetty ja pidätetty maaliskuussa. Seuraavana
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vuonna tämä kuwaitilaissyntyinen pommintekijä sitten joutui
tuomiolle syytettynä 66 ihmisen tappamisesta ja noin viiden
sadan haavoittamisesta. Tiesin, että uhreja oli enemmän, mutta
todisteet eivät riittäneet enempään. Barghouti sai 67 perättäistä
e1inkautistuomiota - yhden kustakin kuolonuhrista ja ylimää
räisen kaikista niistä ihmisistä, joita hän oli haavoittanut. Oi
keudessa hän ei katunut tekojaan, vaan syytti Israelia ja sanoi
katuvansa vain sitä, ettei ollut onnistunut tappamaan useampia
juutalaisia.

Tuomarien lausunnossa todettiin: "Se murhaamisen ja ter
roritekojen tulva,jonka syytetty käynnisti, on yksi hirvittävim
mistä tämän maan verisessä historiassa."!2 Barghouti menetti
täysin malttinsa uhaten tappaa tuomarit ja opettaa kaikki Ha
masiin kuuluvat vangit valmistamaan pommeja. Tämän vuoksi
määrättiin, että hänen on kärsittävä tuomionsa eristyssellissä. Ib
rahim Hamed, ystäväni Saleh Talahmeh ja muut etsintäkuulute
tut olivat sen sijaan yhä vapaalla jalalla.

Lokakuussa päättyi se USAIDin projekti, jossa olin ollut
mukana,ja samalla päättyi työsuhteeni. Niinpä antauduin täysin
työhöni Shin Betin palveluksessa ja pyrin hankkimaan mahdol
lisimman paljon tietoa.

Kului pari kuukautta,ja sitten eräänä aamuna Loai soitti.
"Olemme löytäneet Salehin."
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SALEH
Talvi 2003 - Kevät 2006

Ei tuottanut vaikeuksia saada selkoa siitä, missä Saleh ystävineen
oli ollut. He olivat jättäneet jälkeensä verivanan, jota ei voinut
olla huomaamatta. Mutta tätä ennen heitä ei vain ollut onnis
tuttu saamaan kiinni.

Sydäntäni särki. Saleh oli ystäväni. Hän oli auttanut minua
opinnoissani. Olin aterioinut hänen ja hänen vaimonsa kanssa
ja leikkinyt hänen lastensa kanssa. Mutta Saleh oli myös terro
risti. Ollessaan Palestiinalaishallinnon vankilassa hän oli jatkanut
opintojaan Al-Qudsin avoimen yliopiston välityksellä. Näiden
opintojen ansiosta hänestä oli tullut niin etevä pommintekijä,
että hän kykeni valmistamaan räjähteitä jätteistäkin.

Salehin vapauduttua Shin Bet seurasi tilannetta saadakseen
selville, miten pian Saleh ystävineen nostaisi Izz al-Din al-Qas
sam -prikaatit jälleen jaloilleen. Se tapahtui tuota pikaa.Toimin
tansa uudelleen aloittanut järjestö oli pienuudestaan huolimatta
tavattoman vaarallinen.

Maher Odeh olijäIjestön aivot ja Saleh sen tekninenjohta
ja, ja Bilal Barghoutin tehtävänä oli uusien itsemurhapommit
tajien rekrytoiminen. Itse asiassa Hamasin sotilaalliseen siipeen
kuului vain kymmenkunta miestä, jotka toimivat itsenäisesti ja
joilla oli kullakin oma budjetti ja jotka tapasivat vain jos se oli
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aivan välttämätöntä. Saleh pystyi kokoamaan useita r:ijähdevöitä
hetkessä,ja Bilalilla puolestaan oli marttyyrikandidaattien jono
tuslista.

Jos olisin uskonut Salehin syyttömyyteen, olisin varoittanut
häntä etukäteen. Mutta kun yksittäisistä tiedoista muodostui lo
pulta kokonaiskuva, tajusin hänen olleen paitsi Heprealaisessa
yliopistossa tapahtuneen pommi-iskun myös monien muiden
iskujen takana. Oli selvää, että hänet oli saatava lukkojen taakse.
En olisi voinut tehdä muuta kuin kenties ohjata häntä Jeesuk
sen opetusten pariin ja kehottaa häntäkin noudattamaan niitä.
Mutta samalla tiesin, ettei niin raivon ja kiihkon sokaisema ja
asialleen täysin antautunut mies olisi kuunnellut edes minun
kaltaistani vanhaa ystävää. Päätin kuitenkin pyytää hartaasti, että
Shin Bet suostuisi Salehin ja muiden miesten tappamisen sijasta
pidättämään heidät. Pyyntööni suostuttiin, tosin hyvin vastaha
koisesti.

Israelin turvallisuuspalvelun agentit olivat tarkkailleet Sale
hia kolmatta kuukautta. He näkivät, kun hän lähti asunnoItaan
ja meni tapaamaan Hasaneen Rummanahia erääseen autiota
100n.Ja he näkivät hänen palaavan kotiin,jossa hän viipyi viikon
verran. He näkivät Salehin ystävän, Sayyed al-Sheikh Qassemin,
poistuvan kotoa useammin, mutta tämä palasi aina kotiin välit
tömästi asiansa toimitettuaan. Miehet olivat tavattoman varo
vaisia. Ei siis ihme, että heitä oli jouduttu etsimään niin pitkään.
Mutta kun heidän jäljilleen oli päästy, meidän ei enää tarvinnut
tehdä muuta kuin selvittää, keiden kanssa he pitivät yhteyttä
joko suoranaisesti tai välillisesti. Yhteydenpitokeguun kuului
40-50 henkilöä.

Kolmen etsityimpiin kuuluneen miehen nappaamisesta
olimme jo varmoja, mutta Ibrahim Hamedin ja Maher Odehin
kohdalla oli kertynyt pelkkiä johtolankoja, ei mitään konkreet
tista. Meidän oli päätettävä, olisiko parasta odottaa siksi kun
nes johtolangat opastaisivat meidät heidän luokseen, mikä oli
epävarmaa, vai katkaista Länsirannan al-Qassam -prikaateilta
selkäranka pidättämällä ne miehet, joiden olinpaikan olimme

224



MOSAB HASSAN YOUSEF

saaneet selville. Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Lisäksi
ajattelimme, että kenties onni potkaisisi ja verkkoomme saattaisi
sitä koettaessa takertua joko Hamed tai Odeh.

Joulukuun 2. päivän iltana vuonna 2003 Israelin erikois
joukot piirittivät samalla kertaa yli 50 sellaista paikkaa, joihin
epäilykset kohdistuivat. Kaikki kynnelle kykenevät miehet
kaikkialta Länsirannalta oli komennettu mukaan operaatioon.
Hamasin johtajat, jotka piileksivät Al-Kiswani -rakennuksessa
Ramallahissa, eivät reagoineet mitenkään, kun heidän käskettiin
antautua. Salehilla ja Sayyedilla oli runsaasti aseita, muun muas
sa raskas konekivääri,jollaisia näkee yleensä sotilasajoneuvoihin
kiinni hitsattuina.

Piiritys alkoi kello 22 ja jatkui läpi yön. Kun ampuminen
alkoi, kuulin laukaukset kotiin saakka. Sitten aamun repäisi rikki
ääni, josta oli mahdoton erehtyä. Merkava-tankin kanuunan
laukauksen jälkeen tuli aivan hiljaista. Puhelimeni soi aamu
kuudelta.

"Ystävääsi ei enää ole", Loai ilmoitti. "Olen kovin pahoil
lani. Tiedät, että me olisimme säästäneet hänen henkensä, jos se
olisi ollut mahdollista. Sanon vielä yhden asian.Jos hän" - Loain
ääni särkyi, kun hän yritti jatkaa - "jos hän olisi varttunut toi
senlaisissa oloissa, hän ei olisi ollut sellainen kuin oli. Hän olisi
ollut aivan samanlainen kuin me. Hän ajatteli tekevänsä jotakin
kansansa hyväksi. Hän tosiaan uskoi siihen, vaikka olikin täysin
väärässä."

Loai tiesi, että Saleh oli ollut minulle hyvin läheinen ja etten
ollut halunnut hänen kuolevan. Hän tiesi, että Saleh oli noussut
kapinaan jotakin sellaista vastaan, mitä hän piti pahana ja minkä
hän uskoi vahingoittavan hänen maanmiehiään.Ja kenties Loai
kin oli oppinut jollakin tavalla pitämään Salehista.

"Kuolivatko he kaikki?"
"En ole vielä nähnyt ruumiita. Ne vietiin Ramallahin sai

raalaan. Sinun olisi mentävä sinne tunnistamaan heidät. Kukaan
muu ei tuntenut heitä kaikkia."

Nappasin takin ja ajoin sairaalaan. Toivoin kiihkeästi, ettei
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Saleh olisi vainajien joukossa, vaan joku muu. Sairaalan luona
vallitsi täysi kaaos. Kadulla oli huutavia vihaisia Hamas-aktivis
teja, ja joka puolella näkyi poliiseja. Ketään ei päästetty sairaa
laan, mutta koska kaikki tunsivat minut, sairaalan henkilökunta
päästi minut sisään. Eräs lääkintähenkilökuntaan kuuluva mies
saattoi minut käytävää pitkin huoneeseen,jossa oli useita kylmi
öitä. Hän avasi yhden kaapinoven ja veti laatikon hitaasti esiin.
Huoneeseen tulvahti kuoleman katku.

Katsoin Salehin kasvoja. Hän näytti melkein hymyilevän.
Mutta hänen päänsä oli tyhjä. Sayyedin laatikossa oli kokoelma
irrallisia ruumiinosia - sääret, pää, vaikka mitä - mustassa muo
visäkissä. Hasaneen Rummanah oli revennyt kahtia. En ollut
varma edes hänen henkilöllisyydestään, koska kasvot oli ajeltu,
ja Hasaneenilla oli aina ollut pehmeä ruskea parta. Julkisuuteen
kerrotuista tiedoista huolimatta Ibrahim Hamedia ei ollut mui
den joukossa. Mies, joka oli käskenyt näiden miesten taistella
viimeiseen hengenvetoon, oli paennut säilyäkseen itse hengissä.

Nyt kun lähes kaikki Länsirannalla asuvat Hamas-johtajat
olivat joko kuolleet tai vankilassa, minusta tuli Gazassa ja Da
maskoksessa asuvien johtomiesten yhdyshenkilö. Minusta oli
jotenkin tullut keskeinen yhdysside koko siinä palestiinalaisver
kostossa, joka koostui puolueista, ryhmittymistä, järjestöistä ja
soluista - myös terroristisoluista. Mutta vain kourallinen Shin
Betin sisäpiiriläisiä oli selvillä siitä, kuka ja mikä minä oikeasti
olin. Se oli ällistyttävä ajatus.

Uusi roolini merkitsi sitä, että surullisena velvollisuutenani
oli jätjestää Salehin ja muiden hautajaiset. Samalla pidin silmällä
jokaista sellaista liikahdusta ja kuuntelin jokaista sellaista kiuk
kuista tai suruntäyteistä kuiskausta, joka olisi saattanut johtaa
meidät Hamedin luo.

"Koska huhumylly on jo lähtenyt käyntiin", Loai sanoi, "ja
sinä tuuraat meidän pidättämiämme johtajia, ehdotan, että pan
naan kiertämään sana,jonka mukaan Ibrahim Hamed on tehnyt
kaupat Shin Betin kanssa. Suurimmalla osalla palestiinalaisista
ei ole aavistustakaan siitä, mitä on meneillään. He uskovat var-
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masti huhuun, ja Hamed joutuu puolustautumaan julkisesti tai
ainakin ottamaan yhteyttä Gazassa tai Damaskoksessa oleviin
poliittisiin johtajiin. Kummassakin tapauksessa saatamme saada
johtolangan."

Ajatus oli hieno, mutta Shin Betin pomot teilasivat sen. He
nimittäin pelkäsivät, että Ibrahim järjestäisi siviileihin kohdis
tuvan kostoiskun - ikään kuin hän ei olisi jo ennestään ollut
tarpeeksi raivoissaan ystäviensä tappamisesta ja siitä, että puolet
jäIjestöön kuuluvista oli pidätetty.

Niinpä homma hoidettiin hankalammalla tavalla.
Hamedin talon kaikkiin huoneisiin asennettiin kuuntelu

laitteita siinä toivossa, että hänen vaimoltaan tai lapsiltaan lip
sahtaisi tietoja. Mutta talo osoittautui Palestiinan hiljaisimmaksi.
Kerran kuulimme pikkuisen Ali-pojan kysyvän äidiltään: "Missä
Baba on?"

"Siitä ei meillä puhuta", äiti tiuskaisi.
Jos perheenjäsenet olivat näin tarkkoja, miten varovainen

olikaan Ibrahim itse? Kuukaudet kuluivat, mutta hänestä ei löy
tynyt jälkeäkään.

*****

Lokakuun lopulla vuonna 2004 Jasser Arafat sairastui kesken
kokouksen'yirallisesti ilmoitettiin, että hän oli vilustunut. Mutta
hänen tilansa heikkeni, ja lopulta hänet lennätettiin Länsiran
nalta Pariisin ulkopuolella sijaitsevaan sairaalaan. Marraskuun
3. päivänä hän meni koomaan. Jotkut väittivät, että hänet oli
myrkytetty. Toiset puolestaan sanoivat, että hänellä oli aids. Hän
kuoli marraskuun 11. päivänä 75 vuoden ikäisenä.

Isäni pääsi vankilasta noin viikkoa myöhemmin täydellisek
si yllätyksekseen. Loai tapasi hänet vapauttamispäivän aamuna
muutaman muun Shin Betin virkailijan kanssa.

"Seikki Hassan", he sanoivat, "on tullut aika solmia rauha.
Ihmiset tuolla ulkopuolella tarvitsevat sellaista miestä kuin te.
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Arafatia ei enää ole, ja ihmisiä kuolee koko ajan. Te olette jär
kevä mies. Meidän on löydettävä jokin ratkaisu ennen kuin
tilanne pahenee."

"Jos lähdette Länsirannalta ja annatte meille itsenäisen val
tion", isä vastasi, "niin tilanne ratkeaa." Molemmat osapuolet
olivat tietenkin selvillä siitä, ettei Hamas koskaan luopuisi yri
tyksestä ottaa takaisin koko Israelin alue,joskin itsenäisen Pales
tiinan perustamisesta saattaisi seurata kymmenen tai parinkym
menen vuoden rauhantila.

Olin odottamassa Oferin vankilan ulkopuolella yhdessä sa
tojen toimittajien kanssa, joita oli saapunut paikalle eri puolilta
maailmaa. Isä asteli ulos kahden israelilaissotilaan taluttamana
silmiään siristellen ja tavaroitaan mustassa roskasäkissä kantaen.

Syleilimme ja suutelimme, ja sitten isä pyysi päästä suoraan
Jasser Arafatin haudalleVasta sen jälkeen hän halusi mennä kotiin.
Katsoin häntä silmiin ja ymmärsin, että tämä ele oli hänelle tavat
toman merkittävä. Nyt kun Arafatia ei enää ollut, Fatahin asema
oli heikompi kuin ennen,ja kaduilla kiehui. Fatahin johtomies
ten pahimpana pelkona oli, että Hamas ottaisi ohjat ja että samalla
syttyisi taistelu valta-asemasta.Yhdysvallat, Israel ja kansainvälinen
yhteisö pelkäsivät sisällissotaa. Hamasin huippujohtajan käynti
Arafatin haudalla oli järkytys kaikille, mutta myös käynnin vä
littämä viesti oli päivänselvä: Rall!zoittllkaa, te kaikki. Hamas ei aio
yrittää hyötyä ArC!{atin kuolemasta. Sisällissodasta ei ole vaaraa.

Tilanne oli kuitenkin totta puhuen se, että vaikka pidätyk
set, vangitsemiset ja salamurhat olivat jatkuneet jo kymmenen
vuotta, Shin Betillä ei ollut aavistustakaan siitä, kuka oli Ha
masin varsinainen johtaja. Kukaan meistä ei tiennyt sitä. Olin
auttanut Shin Betiä pidättämään tunnettuja aktivisteja, miehiä
joiden tiedettiin olevan korviaan myöten mukana vastarintaliik
keessä,ja koko ajan olin toivonut, että osuisimme oikeaan. Mo
net joutuivat olemaan hallinnollisesti pidätettyinä vuosikausia,
joskus pelkkien epäilysten perusteella. Mutta vaikutti siltä, ettei
Hamasissa edes huomattu heidän poissaoloaan.

Kuka siis oli Hamasin varsinainen johtaja?
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Sen ilmituleminen, ettei johtaja ollutkaan isäni, oli iso yllä
tys kaikille - minullekin. Asensimme salakuuntelulaitteet hänen
toimistoonsa ja autoonsa ja tarkkailimme häntä joka käänteessä.
Oli täysin kiistatonta, että hän ei pidellyt Hamasin naruja.

Hamas oli aina ollut eräänlainen aave. Sillä ei ollut keskus
tai aluetoimistoja. Ei ollut mitään sellaista paikkaa, minne ih
miset olisivat voineet poiketa juttelemaan järjestön edustajien
kanssa. Palestiinalaisia kävi runsaasti isäni toimistossa kertomassa
ongelmistaan ja pyytämässä apua. Siellä kävi varsinkin vankien
ja marttyyrien omaisia,jotka olivat menettäneet aviomiehen tai
isän kahden intifadan aikana. Mutta edes Hassan Yousef ei ollut
selvillä asiasta. Ihmiset luulivat, että hänellä oli kaikki vastaukset,
mutta hän oli samanlainen kuin me muutkin siinä suhteessa, että
hänelläkään ei ollut muuta kuin kysymyksiä.

Kerran isä sanoi minulle harkinneensa toimistonsa sulke
mista.

"Miksi? Missä sitten voit tavata tiedotusvälineiden edusta
jia?" kysyin minä.

"Samantekevää. Luokseni tulee kaikkialta ihmisiä siinä toi
vossa, että minä pystyn auttamaan heitä. Mutta en pysty miten
kään huolehtimaan kaikista avuntarvitsijoista; en jaksa enää."

"Miksei Hamas auta heitä? Tässähän on kysymys järjestön
jäsenten perheistä. Hamasilla on yllin kyllin rahaa."

"Niin on, mutta jätjestö ei anna sitä minulle."
"Mene sitten pyytämään. Kerro, miten paljon avuntarvitsi

joita on."
"En tiedä, kenen puoleen kääntyisin, tai miten pääsisin yh-

teyteen heidän kanssaan."
"Mutta sinähän olet johtaja", väitin vastaan.
"En minä ole Hamasin johtaja."
"Sinähän perustit Hamasin, isä. Ellet sinä ole sen johtaja,

kuka sitten?"
"Ei kukaan!"
Olin tyrmistynyt. Shin Bet nauhoitti joka sanan, ja siellä

oltiin yhtä tyrmistyneitä.
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Sitten kerran minulle soitti Salehin vaimo Majeda Talahme.
Emme olleet jutelleet hänen miehensä hautajaisten jälkeen.

"Hei, mitä sinulle kuuluu? Miten Mosab ja muut lapset voi-
vat?"

Majeda alkoi itkeä.
"Rahat eivät riitä lasten ruokkimiseen."
Mieleeni nousi: Jumala antakoon sinlIlle anteeksi, Saleh, sen

miten kohtelit perhettäsi!
"Rauhoitu, sisareni. Minä yritän jäljestää jotakin."
Menin isäni puheille.
"Salehin vaimo soitti juuri. Hänellä eivät rahat riitä lasten

ruokkimiseen."
"Murheellista kyllä, Mosab, hän ei ole ainoa."
"Niin, mutta Saleh oli tosi hyvä ystävä. Meidän on tehtävä

jotakin ihan heti!"
"Poikani, minähän sanoin. Ei minulla ole rahaa."
"Hyvä on, muttajokuhan tätä hommaa johtaa.Jollakulla on

paljon rahaa. Tämä on epäreilua! Saleh sentään kuoli Hamasin
tähden!"

Isäni lupasi tehdä voitavansa. Hän laati eräänlaisen avoimen
kiljeenja lähetti sen salaiseen viestinjättöpaikkaan. Emme tien
neet vastaanottajaa, vain sen, että hän oli jossakin Ramallahin
seudulla.

Shin Bet oli lähettänyt minut muutamaa kuukautta aiem
min kaupungin keskustassa sijaitsevaan internet-kahvilaan. Oli
selvinnyt, että joku siellä tietokonetta käyttävä piti yhteyttä
Hamasin Damaskoksessa asuviin johtomiehiin. Emme olleet
selvillä heidän henkilöllisyydestään, mutta oli kiistatonta, että
Hamasia johdettiin Syyriasta käsin. Se oli aivan järkeenkäypä
ajatus: koko jäljestöä - toimistoa, aseistusta ja koulutllsleirejä 
ylläpidettiin sellaisesta paikasta käsin,joka oli Israelin moukarin
ulottumattomissa.

"Emme tiedä, kuka on yhteydessä Damaskoksen kanssa",
Loai sanoi, "mutta hän kuulostaa vaaralliselta."

Kun astuin sisään kahvilaan, näin kaksikymmentä ihmistä
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tietokoneiden ääressä.Yhdelläkään ei ollut partaa. Kukaan heistä
~i näyttänyt epäilyttävältä. Mutta huomioni kiinnittyi erääseen
heistä, vaikken ymmärtänytbän miksi. En tunnistanut häntä,
mutta vaistoni sanoi, että häntä oli syytä pitää silmällä. Aika hata
raltahan se tuntui, mutta Shin Betissä oli vuosien varrella totuttu
luottamaan minun aavistuksiini.

Olimme vakuuttuneita siitä, että internet-kahvilan mies oli
todennäköisesti vaarallinen, olipa hän sitten kuka hyvänsä. Vain
todella luotettavat henkilöt saivat olla yhteydessä Damaskok
seen ja siellä asuviin Hamas-johtajiin. Lisäksi toivoimme, että
mies johtaisi meidät Hamasin salaperäisten, lähes aavemaisten
huippujohtajien jäljille. Kierrätimme miehen valokuvaa talon
sisällä, mutta kukaan ei tunnistanut häntä. Aloin epäillä vaisto
jeni luotettavuutta.

Muutamaa viikkoa myöhemmin jätjestin esittelytilaisuuden
Ramallahissa kiinteistössä,jonka olin pannut myyntiin. Katsojia
kyllä kävi, mutta kukaan ei tehnyt taJjousta. Tilaisuuden jälkeen
illansuussa minulle soitti mies,joka halusi tulla katsomaan taloa.
Olin tosi väsynyt, mutta kehotin häntä menemään talolle ja lu
pasin tavata hänet siellä. Mies ilmaantuikin paikalle muutama
minuutti minun jälkeeni.

Tunnistin hänet internet-kahvilan mieheksi. Hän ilmoitti
nimekseen Aziz Kayed. Hänellä ei ollut partaa, ja hänen ole
muksessaan oli selvä fiksun virkamiehen leima. Näki, että hän
oli käynyt kouluja, ja hän sanoikin johtavansa arvostettua AI
Buraqin islamkeskusta. Ei tuntunut todennäköiseltä, että hän
olisi ollut meidän etsimämme yhdysside. En halunnut aiheut
taa Shin Betissä entistä suurempaa hämminkiä,ja pidin löydön
oman tietonani.

Jonkin aikaa Kayedin kohtaamisen jälkeen lähdin isän kans
sa kiertämään Länsirannan kaupunkeja, kyliä ja pakolaisleirejä.
Eräässä kaupungissa isää katsomaan kokoontui yli 50 000 ih
mistä. Kaikki halusivat koskettaa häntä ja kuulla, mitä hänellä oli
sanottavaa. Häntä rakastettiin edelleen kovasti.

Nablusissa, joka oli Hamasin tukialueita, tapasimme jär-
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jestön korkeinta johtoa. Minä päättelin, ketkä heistä kuuluivat
shura-neuvostoon - seitsemän miehen ryhmään,joka tekee lii
kettä koskevat strategiset ratkaisut ja päättää sen päivittäisistä
toiminnoista. He olivat isäni tavoin pitkäaikaisia Hamas-johtajia,
mutta hekään eivät kuuluneet siihen "toimivaan johtoon",jota
me etsimme.

Olin ollut mukana niin pitkään, etten voinut millään uskoa,
että ylin valta Hamasissa oli jossakin vaiheessa luiskahtanut jol
lekulle täysin tuntemattomalle. Ellei minulla,joka olin syntynyt
liikkeen sydämeen ja varttunut siinä, ollut aavistustakaan siitä,
kuka lankoja piteli, niin kenellä sitten oli?

Vastaus tuli kuin tyhjästä. Eräs Nablusin shura-neuvoston
jäsen mainitsi Aziz Kayedin nimen. Hän ehdotti, että isä menisi
käymään AI-Buraqissa ja tapaisi tämän "hyvän miehen". Hö
ristin korviani. Miksi Hamasin paikallinen johtomies suositti
tällaista tapaamista? Yhteensattumia alkoi olla liikaa: Ensiksikin,
huomioni oli kiinnittynyt Aziziin internet-kahvilassa; sitten Aziz
oli ilmestynyt järjestämääni esittelytilaisuuteen;ja nyt neuvoston
jäsen kehotti isää tapaamaan Azizin. Oliko se merkki siitä, että
aavistukseni piti paikkansa ja että Aziz Kayed oli korkeassa ase
massa Hamasin hierarkiassa?

Oliko onni suosinut meitä siinä määrin, että olimme löy
täneet Hamasin varsinaisen johtajan? Vaikka se kuulosti täysin
epätodennäköiseltä, minulle tuli sellainen tunne, että johtolan
kaa oli seurattava. Palasin kiireesti Ramallahiin, soitin Loaille ja
pyysin häntä jäIjestämään Aziz Kayedia koskevan tietokonehaun.

Ruudulle pomppasi useita Aziz Kayedeja, mutta kukaan
heistä ei vastannut tuntomerkkejä. Pidimme kiireellisen koko
uksen,jossa pyysin Loaita ulottamaan haun koko Länsirannalle.
Shin Betissä ajatusta pidettiin hölmönä, mutta silti siihen suos
tuttiin.

Ja niin me löysimme hänet.
Aziz Kayed oli syntynyt Nablusissa. Hän oli kuulunut isla

milaiseen opiskelijaliikkeeseen, muttei ollut toiminut siinä enää
kymmeneen vuoteen. Hän oli naimisissa, hänellä oli lapsia, ja
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hän sai vapaasti poistua maasta. Suurin osa hänen ystävistään
oli maallistuneita muslimeja. Mitään epäilyttävää ei paljastunut.

Selitin Shin Betille kaiken tapahtuneen siitä hetkestä, jol
loin olin astunut internet-kahvilaan siihen asti kun olin käynyt
Nablusissa isäni kanssa. Minulle vakuutettiin, että minuun kyllä
luotettiin mutta että tiedot eivät yksinkertaisesti riittäneet mi
hinkään toimenpiteisiin ryhrymiseen.

Keskustelun kuluessa mieleeni juolahti jotakin muuta.
"Kayedista tulee mieleen kolme muuta kaveria", selitin Lo

aille. "Salah Hussein Ramallahista, Adib Zeyadeh Jerusalemista
ja Najeh Madi Salfeetista. Kaikilla kolmella on korkea yliopis
totutkinto,ja kaikki kolme toimivat aikoinaan hyvin aktiivises
ti Hamasissa. Sitten he syystä tai toisesta häipyivät näköpiiristä
kymmenisen vuotta sitten. Nykyisin he kaikki viettävät hyvin
normaalia elämää eivätkä ole missään tekemisissä politiikan
kanssa. Olen aina miettinyt, miksi niin täysillä liikkeessä mukana
olleet yhtäkkiä heittivät kaiken sikseen."

Loain mielestä aavistuksessani saattoi olla perää. Aloimme
tutkia kaikkien kolmen liikkeitä. Kävi ilmi, että he pitivät yh
teyttä keskenään mutta myös Aziz Kayediin. Kaikki olivat töissä
Al-Buraqissa. Se ei mitenkään voinut olla sattumaa.

Niin epätodennäköiseltä kuin se tuntuikin, oliko mahdol
lista, että nämä neljä miestä vetelivät naruja Hamasissa, että he
olivat sen todellisia johtajia ja että sotilassiipikin oli heidän hal
linnassaan? Oliko mahdollista, että he olivat lentäneet tutkan
alapuolella, sen ulottumattomissa, ja että me olimme samaan
aikaan kiinnittäneet kaiken huomion julkisuudessa esillä ollei
siin ryyppeihin? Tietojen kaiveleminen, miesten tarkkaileminen
ja odottaminen jatkui. Lopulta kärsivällisyytemme palkittiin, ja
tiedustelu teki valtaisan läpimurron.

Saimme selville, että Hamasin rahaliikenne oli täysin näiden
tavattoman vaarallisten, hiukan yli kolmikymppisten miesten
käsissä ja että he johtivat Hamasin toimintaa Länsirannalla. He
toivat alueen ulkopuolelta miljoonia dollareita.Varoja käytettiin
aseiden hankkimiseen, räjähteiden valmistamiseen, vapaaehtois-
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ten rekrytointiin, etsintäkuulutettujen avustamiseen, logistisiin
tukitoimiin, kaikkeen mahdolliseen. Kaikki tapahtui harmit
tomalta vaikuttavan tutkimuskeskuksen - niitä Palestiinassa oli
lukuisia - tarjoaman savuverhon suojassa.

Kukaan ei tuntenut näitä miehiä. He eivät milloinkaan
näyttäytyneet televisiolähetyksissä. He olivat yhteydessä toi
siinsa ainoastaan salaisten viestinjättöpaikkojen välityksellä. Oli
ilmeistä, etteivät he luottaneet kehenkään; edes isälläni ei ollut
aavistustakaan heidän olemassaolostaan.

Seurasimme kerran Najeh Madia hänen mennessään asun
noltaan korttelin päässä olevaan vuokrattuun auto talliin. Hän
käveli yhden autotalliyksikön luo ja nosti sen oven ylös. Mitä oli
tekeillä? Miksi hän oli vuokrannut autotallin niin kaukaa kotoa?

Seuraavien kahden viikon aikana pidimme hellittämättä sil
mällä samaista typerää autotallia, mutta kukaan ei käynyt siellä.
Vihdoin ovi kuitenkin avautui - sisältä käsin - ja auringonva
loon astui Ibrahim Hamed!

Shin Bet odotti sen verran, että Hamed ehti palata raken
nukseen, ja käynnisti sitten pidätysoperaation. Mutta joudut
tuaan erikoisjoukkojen piirittämäksi Hamed ei taistellutkaan
viimeiseen hengenvetoon kuten oli käskenyt Salehia ja tämän
kumppaneita tekemään.

"Riisukaa vaatteenne ja tulkaa ulos!"
Mitään ei tapahtunut.
"Teillä on aikaa kymmenen minuuttia. Sen jälkeen tuhoam

me rakennuksen!"
Kului kaksi minuuttia, ja sitten Länsirannan Hamasin soti

lassiiven komentaja asteli ulos alusvaatteisillaan.
"Riisukaa kaikki vaatteet!"
Hetken epäröityään hän riisuutui ja jäi seisomaan alastoma

na sotilaiden eteen.
Ibrahim Hamed oli todistettavasti vastuussa yli 80 ihmisen

kuolemasta. Jeesuksen reaktio olisi kenties ollut toinen, mutta
jos minä olisin saanut päättää, olisin pannut hänet takaisin saas
taiseen autotalliin ja lukinnut hänet sinne loppuiäkseen. Olisi-
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vatpahan valtiolta säästyneet oikeudenkäyntikulut.
Hamedin kiinni saaminen ja Hamasin todellisten johtajien

paljastaminen oli tärkein aikaansaannokseni Shin Betin palve
luksessa. Operaatio jäi myös omalla kohdallani viimeiseksi.
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Isäni oli saanut eräänlaisen ilmestyksen ollessaan viimeksi van
kilassa.

Hän oli aina suhtautunut kaikkeen hyvin avoimella mielel
lä. Hän oli valmis keskustelemaan kristittyjen, uskonnottomien,
jopa juutalaisten kanssa. Hän kuunteli tarkkaavaisesti journalis
teja, asiantuntijoita ja analyytikkoja ja kävi kuuntelemassa luen
toja yliopistoissa. Lisäksi hän kuunteli minua - apulaistaan, neu
vonantajaansa ja suojelijaansa. Kaikesta tästä johtuen hänellä oli
paljon selkeämpi ja laaja-alaisempi näkemys asioista kuin muilla
Hamasin johtajilla.

Hän näki Israelin muuttumattomana realiteettina ja tajusi,
että monet Hamasin tavoitteet olivat epäloogisia ja mahdotto
mia saavuttaa. Hän halusi löytää sellaisen keskitieratkaisun,jonka
molemmat osapuolet voisivat hyväksyä kasvojaan menettämättä.
Niinpä hän ehdottikin ensimmäisessä vapautumisensa jälkeises
sä julkisessa puheessa ratkaisuksi selkkaukseen kahden valtion
mahdollisuutta. Kukaan Hamasin piirissä ei ollut lausunut mi
tään vastaavaa. Aselevon julistamista lähemmäksi kädenpuristusta
eivät osapuolet olleet päässeet.Ja nyt isäni tunnusti tosiasiallisesti
Israelin olemassaolon oikeutuksen! Sen jälkeen hänen puheli
mensa soi tauotta.
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Eri maiden, myös Yhdysvaltojen, diplomaatit ottivat yhteyt
tä ja pyysivät salaista tapaamista isäni kanssa. He halusivat nähdä
omin silmin, oliko hän tosissaan. Minä olin koko ajan hänen
rinnallaan tulkkina. Kristityt ystäväni tukivat häntä varauksetta,
ja se sai hänet suhtautumaan heihin hyvin lämpimästi.

Eräs ongelma hänellä tosin oli, eikä ihme. Hän puhui Ha
masin nimissä, mutta hän ei kuitenkaan puhunut Hamasin sy
dämen äänellä. Tästä huolimatta pesäeron tekeminen Hamasiin
ei ajankohdan vuoksi tullut kysymykseenkään. Jasser Arafatin
kuolema oli saanut aikaan jättiläismäisen tyhjiön, ja miehitet
tyjen alueiden kaduilla kuohui. Radikaaleja nuoria miehiä oli
liikkeellä kaikkialla - aseistettuina, täynnä vihaa ja vailla johtajaa.

Arafatin korvaaminen sinänsä ei ollut kovin suuri ongel
ma. Siihen olisi käynyt kuka tahansa korruptoitunut poliitikko.
Hankaluutena oli se, että hän oli johtanut Palestiinalaishallintoa
ja PLO:ta täysin yksin. Hän oli kaikkea muuta kuin joukkue
pelaaja. Kaikki valta ja kaikki yhteydet olivat olleet hänen käsis
sään.Ja kaikki pankkitilit olivat hänen nimissään.

Ja Fatahissa riitti pyrkijöitä Arafatiksi Arafatin paikalle. Mutta
kuka heistä kelpaisi palestiinalaisille ja kansainväliselle yhteisölle 
ja olisi niin vahva, että kykenisi kontrolloimaan kaikkia ryhmitty
miä? Siihen ei edes Arafat ollut missään vaiheessa täysin pystynyt.

Kun Hamas päätti osallistua muutaman kuukauden päästä
pidettäviin vaaleihin, isä ei ollut ajatuksesta ollenkaan innostu
nut. Kun Hamasiin oli liitetty sotilaallinen siipi Al-Agsan intifa
dan aikana,järjestö oli muuttunut hänen silmiensä edessä köm
pelöksi olioksi, joka koikkelehti tavattoman pitkän sotilaallisen
säärenja tavattoman lyhyen poliittisen säären varassa. Oli selvää,
ettei Hamasilla ollut aavistustakaan hallitsemisen pelisäännöistä.

Vallankumouksellisuudessa on olennaista yhteen asiaan kes
kittyminen ja taipumattomuus, hallitsemisessa sitä vastoin on
keskeistä sovittelunhalu ja joustavuus. Mikäli Hamas mieli hal
lita, neuvotteluvalmius ei ollut yksi vaihtoehto monista vaan
välttämättömyys Vaaleilla valittuina edustajina hamasilaiset jou
tuisivat yhtäkkiä vastuuseen budjetista, vesi- ja ruokahuollosta,
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sähkönsaannista ja jätehuollosta. Ja kaiken tämän oli tapahdut
tava Israelin myötävaikutuksella. Itsenäisen Palestiinan valtion,
mikäli sellainen syntyisi, olisi pakko olla yhteistyön varaan ra
kentava valtio.

Isä muisti länsimaiden johtajien kanssa pitämänsä kokoukset
ja sen, että Hamas oli tuolloin torjunut kaikki suositukset. Ha
masin olemukseen kuului sulkeutuneisuus ja vastahankaisuus.
Ja jos se oli kieltäytynyt neuvottelemasta amerikkalaisten ja eu
rooppalaisten kanssa - näin isä järkeili - miten todennäköistä
olisi, että Hamasin vaaleilla valitut edustajat suostuisivat istu
maan neuvottelupöytään israelilaisten kanssa?

Isä ei vastustanut sitä, että Hamas heittäisi tuleen omia eh
dokkaita. Hän ei kuitenkaan halunnut ehdokaslistan täyttyvän
itsensä kaltaisista korkean profiilin ehdokkaista, joita kansa ra
kasti ja ihaili. Hän pelkäsi, että siinä tapauksessa Hamas voittaisi.
Ja hän oli sitä mieltä, että Hamasin voitto olisi katastrofi kansan
kannalta. Aikanaan kävi ilmi, että hän oli ollut oikeassa.

"Olemme ilman muuta huolissamme siitä, että Israelja ken
ties muutkin rankaisevat palestiinalaisia Hamasin äänestämises
tä." Näin kuulin hänen sanovan Haaretzin toimittajalle. "He
sanovat silloin, että tehän päätitte valita Hamasin, ja siksi me
tiukennamme piiritystä ja hankaloitamme teidän elämäänne." 13

Mutta moni hamasilainen haistoi tilanteessa rahaa, valtaa ja
mainetta. Aiempia johtajiakin, jotka olivat luopuneet toivosta
järjestön suhteen, ilmaantui kuin tyhjästä kakkua jakamaan. Isää
heidän ahneutensa, vastuuttomuutensa ja tietämättömyytensä
inhotti. Hehän eivät edes olleet selvillä siitä, mikä erotti CIA:ta
ja USAIDia. Kukapa heidän kanssaan suostuisi tekemään yh
teistyötä?

*****

Minä puolestani olin työlääntynyt miltei kaikkeen. Olin työ
lääntynyt Palestiinalaishallinnon korruptoituneisuuteen, Hama-
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sin typeryyteen ja julmuuteen ja siihen loputtomalta tuntuvaan
terroristien joukkoon, joka oli joko tehtävä toimintakyvyttö
mäksi tai tuhottava. Päivittäiseksi rutiiniksi muuttunut teesken
tely ja riskien ottaminen oli ruvennut uuvuttamaan. Halusin
elää normaalia elämää.

Olin eräänä elokuisena päivänä kävelyllä Ramallahissa, kun
näin miehen, joka oli kapuamassa portaita sylissään tietokone,
jota hän oli viemässä kOljattavaksi. Ja mieleeni juolahti, että ko
deissa tapahtuvalle tietokoneiden huoltamiselle voisi olla mark
kinarako. Se olisi jonkinlainen palestiinalaisversio Yhdysvalloissa
toimivasta yrityksestä nimeltä Geek Squad (Nörttipartio). Koska
en ollut enää USAIDin palve1uksessa,ja koska minulla oli taipu
muksia liikealalle, ajattelin panna ne hyötykäyttöön.

Olin ystävystynyt USAIDin tietohallintopäällikön kanssa.
Hän oli varsinainen tietokoneguru,ja kun kerroin ideastani hä
nelle, päätimme perustaa yhdessä yrityksen. Minä annoin tarvit
tavat varat, ja hän toi yritykseen teknisen tietämyksensä. Palk
kasimme muutaman asentajan, naisiakin, voidaksemme palvella
myös arabinaisia.

Annoimme yritykselle nimeksi Electric Computer Systems,
ja minä laadin sille mainoksia. Niissä oli piirros, jossa mies kan
taa portaissa tietokonetta ja hänen poikansa sanoo "Isä, kanta
misen voit jättää muille" sekä kehottaa isää soittamaan meidän
ilmaisnumeroomme.

Soittoja alkoi tulla virtanaan,ja yrityksestämme tuli nopeasti
hyvin menestyvä. Ostin yritykselle uuden pakettiauton, han
kimme Hewlett-Packardin tuotteiden myyntilisenssin ja laajen
simme toimintaa myös verkkokauppaan. Nautin työstä sydämen
pohjasta. En ollut työn tuottaman rahan tarpeessa, mutta tunsin
tekeväni jotakin hyödyllistä,ja työ tuntui hauskalta.

*****

Hengellisen etsintäni aikana olin käynyt Shin Betissä ystävieni
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kallSs.J kill1nosta\'ia keskustc1uja Jet'suksesta ja llluotoutlllnassa
OleY,hU usko~tani,

"Saat usko,l. ll1it:i haluat". mll1ullc \',lkuutt,ttill1, "Ja \oit ker

toa Silt:i mcille, Mutu :iLi kcrro ~lit:i kenellcb:in muulk. Äbb
,UlILl bsta,l itsc:isi: til'tO slit:i le\'i:i:i bajalle.Jos scl\'i:i:i, ctt:i ,musta
011 tullut kristitty ja ctt:i okt b:int:illYt ~elb,i isLullinuskolk
\'()it joutua tosi ~uunill hallkaluuksi1l1."

Ell usko. ett:i Shin lkti~<i oltJ1I1 niinb:ill huole~tllneit,l

mil1Ull tuleyaisuudcstalll kuil1 j:ilJl'Stiill Olllasta tuln'ai~ul\desta

si1l1:i tapauks,'ssa, l'tt:i nlll1:i ero,li~1I1. Mutta Jumab oli jo tch
11\"t mill ~uuna 11ll1utoksLl d:illl:i~s:illi.cttCl \'ilvyttelY el1:i:i tullut
b·S\'Ill\'ksl'cn.

y st:idni J~lmal uli kLTLlIJ Ll1ttamassa minulle ruok.Li.
"I\1osab", h:in ~al1oi. "lllillUlh 011 sil1ullt' yl1:itys'"
H:il1 \',lihtoi tclen~lokanauaja',lIJUl ~illll:it \'ilkkuLll: "!(,lt

'UP,IS t:it:i Al-Havat -Lma\al1 ohJdnLLl. Sell luulisi k1innO'L1\,111
slIllLl.

Hl'tkcn p:i:i~t:i huonLlsin Llt,ele\aI11 silmiin V~1I1h,Ll koptJ
p,lppia. jonb lllmi oli Zabria Botros. H:in n:i\,tti yst:i\,:dlise!t:i

ja kmpe:ilt:i. ja h:in puhui Lill1pim:isti j,l \.lkuuttan~ti. Pidin
h:incst:i - kunlles t.1JUSll1, ll1it:i h:in ',llloi, H:in oli suontt.1I1ussa

j:il:jestellll:illist:i ruulluil1auu\u KOLumlle. H:ill ~l\'aSl St'1l Ja pal
jasti Sl'l1 Jobisen luull. lIhaksl'n.j:illtl'cn Ja dilllt'n. Sen j:ilkccn
h:ill palli llL' totuudcn lllikroskoopll1 alle j,l osoitti, mitcn m:it:i
koko kilja un.

Sc SlS:ilt:i:i \'irl1L'cllisi:i ,1si,metoJa}\ IllStori,l,lIl liittY\'i:i tit'toja
seb ri,ririit.lisuuksLL ki Zak~Hi,1 p,l!J,hti Ill' kuht.l kollcL1t.l 1110'

llotl1l1teisesti mutu s,II1Lllh lujasti .1,1 ukuutu\'a,ti. [ns1l1 LlI\'(l,

tuin j,l 01111 \-:ih:illi \ulh..l tdn'i'iun. 1l1l1ttl Lihe' '.llll,I.l1l lIL'Il
~cn\'t'toon tajusin. L'tt:i JUIl1.lh 011 \',I,t.LlIll.lSS~1 rukouksi11l1. I<i
Zabna 011 lelkh'lelll:i~<i mi lllit:i ktJ(llll,Ita /\lhhin o,ia . .10tb

yll:i ,itUl\'Jt II1I11U,I hLlIlllin Jell"ti\-:it lI1inl\,1 Il:ih'm,ist:i. ett:i ,ke
sus on todelLl JUlluhn PUlk,l. ElIIlen t:it:i opeLlatioL1 millull oli
nLlh,lutullLl p:i,ist:i l'tCL'lIP:ill1 h:ilWIl 'l'ULLl111isL'lIS,l tidLi, rv1mta
muuto~ t'i t.1p,lhtl11ll1t hclpost1. Kuyltdkaap~l. mitcn tLlsk,l!lI,Ll
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lapselle on her:1t:1 jonakin aamuna uncSLl ja saada sekilk cttei
h:inen is:in:i:in pit:im:ins:i mie, olekaan h;inen i<in<l.

En pysty sanomaan p:1i\';l;ll'nb hetkc;i.jolloin minusta "tuli
kristitty". koska prosessi kesti kuusi \"llOtta. Mutta olin siit;l nr
ma ja ticsin. ett:i minun oli byt;l\':1 kastt'elb riIppumatta siit:1.
mit:i mielt;i Shin 13etis<l oltiin. Samoihin aikoihin Kaliforniassa
toimivasta lnternational Church of C:hnst -st'urakunnasta saa
pui Pyh:1n maan matkalle ryhm;l kristittyj;l. HClcbn nutkaoh
jelm~Llnsa kuului k:1ynti sisarseurakunn,lssa. jonka toiminnassa
min;i olin mukana.

Ryllm:1:1n kuului t\"ttö nimeki Sarah.ja meist;i tuli \':1hitel
!en hyvin bheisi:i. H:1nt'n kanssaan oli mukan jutella.ja tunsin
v:1littöm;lsti luottavani h:1neen. Kun kerroin h:1nelle jotakin hen
gellisest:l taustastani, h:1n kannusti minua bmpim:isti ja muistutti.
ett:i Jumala bytt:1:1 monesti mit:1 :11listnt;i\'impi:1 ihmisi:i omassa
työss:1:1n. Niin oli totiscsti bvnyt minun kohdallani.

Olimme kerran ilta-aterialla it:1jerusalcmilaisessa ra\'intolas
sao Sarah kysyi. miksi minua ci ollut kastcttu. En \'oinut kertoa
oikeata svyt:i. sit:1 ett:1 olin Shin lktin agentti ja t'tt;l olin sekaan
tumlt hiusmartoani myöten alut'ella tapahtu\'aan poliittiseen ja
turvallisuustoimintaan. Kysymys oli kUltcnkin ai\'an ymm;lrrt't
t:1\·:l.ja itsekin olin esitt;inyt monesti itsellcni saman k\·symyksen.

"Voitko sin;i kastaa minut?" k\·svm.
Sarah vastasi mvönt;i\·:1sti.
"Voitko pit:i:1 sen melcbn v:1lisen:1mme salaisuutena?"
Sarah lupasi ja lis:isi: "Mert'nrannalle ei ole hwin pltb mat-

ka. Menn:i:in heti."
"Oletko tosissasi?"
"Totta kai. mikscn olisi?"
"Mibp:i siin:1 sitten."
Minua huinusi hiukan. kun nousimme bussiin paamaa

r:in:imme Tt'! Aviv. Olinko unohtanut, kuka olin? Luotinko
todella tuohon kalitc)rnialaisccn tvttöön? -f:) minuutin kulut
tua bvelimme t:ipöt:iydelb merenrannalla suloisen bmpim:1st:i
<i:ist;i nauttien.Yksib:1n ymp:1rilLi parwiln'ista ihmisist:1 ei \'oi-
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:mt tictää, että Hamasin Johc0an poika - sen terroristiryhmitty
l11;in,joka oli \'astuusscl ~ 1 nuorcn rcla 'asta murhasta aivan bhdb
,ijaitse\'assa Dolphinariumissa - kastettaisiin kohta kristityksi.

Riisuin paidan Ja kawlimme yhdessä mereen.

*****

Oli pCI~iantai. syvskuun ~.). p;iiv;i. Olin ajamassa isä;i takaisin
er;i;ist;i Ramallahin bhistön pakoLmleirist;i, kun h;inelle tuli pu
helu.

"Mika h;itän;i?" h;in älJ;ilSl puhelimeen. "Mi6?"
ki kuulosti hyvin kiiht\!neelt;i.. .
Puhelun p;iätytt\';i h;in kertoi. ett;i soittaja oli Sami Abu

Z uh ri, joka toimi Hamasin edustajana Gazassa. IsraeliLJiset oli
vat juuri tappaneet ~=) Hamasin J;isent;i Jebaliyan pakolaisleiriss;i
pidetyss;i joukkokokoukscssa. Soittaja v;iitti nähneens;i israelilai
sen lentokoneen laukaist'\'an ohjuksia suoraan v;ikijoukkoon ja
sanoi, ett;i israelilaiset olivat rikkoneet aselevon.

I<i oli ponnistellut km'asti scladakscen aikaan aselevon,ja scn
solmimiscsta oli vain seitsem;in kuukautta. Nyt n;}ytti silt;i, ctt;}
h;}nen \'ainnn;ikönS:i oli mennvt hukkaan. H;in ei ollut alun
alkaenkaan luottanut israe1ilaisiin, ja israelilaistcn verenhimo
rain)stutti h;}ntä.

Min;i en kuitcnkclcln uskonut tietoon. En Sclnonut sit;i is;iIle,
muttcl Jokin tarinassa haiskahti. AI-Jazeerasta otettiin yhteytt;}
ja hclluttiin haastatellcl is;iä heti h;incn palattuaan Ramallahiin.
Olimmc Al-Jazeeran studiossa kahdcnkymmcnen minuutin ku
luttua.

Min;i soitin Loailk silLi \;ilin, kun iS:in nattcisiin kiinni
tettiill mikrof()ni. Loai \'akuutti, ettci Israel ollut syyllistynyt
hvökkavkseen. I'vlin;} näin pUllaiSLl. Pv\sin tuott,~aa n;iytt;lIll;i:in
tapahtullLlpclikalla kll\'atun uutis\'ldeon. Hän "L'i millut tarkk,)i
luhuOlweseL'1l ja katsoimme \'idcoll mOIlL'CIl kcrta,)lL Oli seh·;i;i.
L,ttc'i r:~i:ihd\'ksL'n alkusy\ ollut uin,J!Ia.
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Seikki Hassan YOllSef oli jo suorassa bhetykses<i, H:in pau
hasi petollista Israelia yastaan, uhkasi lopettaa aselenm ja \'~uti

kansainv:ilist:i tutkimusta tapahtumasta,
"Onko sinulla nyt parempi olo~" kysvin h:ineki, kun h:in

tuli ulos studiosta,
"Mit:i urkoitat;"

"Tarkoitan nyt, kun okt ~lJ]tanut lausunnon."

"Miksi oloni ei saiSI tuntua paremmalta~ Uskomatonta, ett:i
ne meniY:it tekem:i:in sellaista."

"Olen samaa mieltj, koska lle ei\-:it mcnnect. Hamas scn
tcki. Zuhri Yalehteke.Tulisitko takaisill tarkkaamoon~ Haluaisin
n:iytt:ij sinulle jotakin." Isj tuli per:is<ini picneen huoneesecn,

Jossa katsclimme Yideon \"ieLi usea,lJ] kertaan,
"Katso nyt r:ij:ihdyst:i. Katso. RAi:ihdyshjn kohoaa maanpin

IUll tasalta. Ei se ollut Eihtöisin tai\"aalta."
Myöhemmin selvisi, ett:l nlllUtamat enassa toimi\"at Ha

maslll sotilaallisen sii\"en miehet oliv~lt ruvenneet leyentdem:i:in
aseidensa kanssa mielenosoituksen aikana. Aw)pakettiauton b
valla ollut Qassam-raketti oli r:ij:iht:inyt surrJlaten 1::; ihmist:i ja
haayoittaen paljon isompaa joukkoa.

ki oli tyrmistynyt. Mutta HalUas t'i ollut suinkaan ainoa,
joka Yiiristeli tosi~lsioita ja vakhte1i edist:ijksecn omia tarkoi
tusperi:i:in. /\I--.J.1Zeera jatkoi sekin \"alheidl'n Eihett:imist:i ma~l-

ilmalle siit:i huolimatta. mit:i sen OIlUSS,l uutiS\"ideossa n:ib'i.
Sittl'n tilanne paheni cntisest:i:in, Todella jyrbsti.

I-LlI1LlS Lmkaisi Lihes -1-1) rah,ttia EteEi-Isradin kaupunh'ihin
kostoksi enassa muka tap~lhtunct'sLl h\ökbykscst:i. T:im:i oli

cllSimm:iint'n LL~i,lIllittainenh\'ökbvs SL'n ]:ilh'en, kun IsraL'l oli
\'1 ikk0,] ;1 il'mm in<LlIlu t (i:i t()ks"l'1l JOli kkOJ l'l ba pOIS \'l,t:illl iSl'n
C;aL1SLI. ki j,l mill:i SL'ULlSlIl1Ille llllt!sLihL't\·ksl:i kotona \ hdL's<i
Illuun maaJlm,1Il k,lIlss;1. SCULI.l\"al1.1 p:il\-:ill:i [0,11 i1I1101tti mi
mdk. l'tt:l lLllJltllS katsol H;lIl1.lSl11 nkkollL'l'll ,lSl'1L'\On,

UutisbhL't\ksc's".i !.lIlLlttiill ISLll'!I1l ,1!'111l'1.i,11l sotd,Ldh"'SLi
t011l111l1lasl.l \",\SLL1\,11l "l'ln,1.1~IIlLllllrl 'y'j'L1C] 71\"111 !.JlISlll1t,"),1.

Zi\' Oi1 todelllluc: "Il.llhlll\ piml f.::i\'!)l1lSt.i:i ritk.i,llk,lhl'Il, !L'!-
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littjmjttömjn hyökbyksen, Jonka kohteena on Hamas." Toi
mittaJ~lI1 l11ukaan h;in oli myös vihjannut, ett:i Israel valmistau
tui bynnistjm;i:in uudelleen Hamasin korkcimpaan johtoon
kohdistuvat t:ism:ihyökbykset, jotka oli keskeytetty aselevon
astuttua voimaan. 14

"I<isi 011 ment;ivj \'ankilaan", Loai sanoi.
"Pyylhtkö minulta lupaa?"
"En. Ne halu~l\"lt h;inet, emmeb me voi asialle mit:i:il1."
Min;i rai\·ostuin.
"Mutta eih;in i<i ollut ampumassa raketteja eilisiltana. Eib

h;il1 myösb;in antanut m:ijdyst;i niiden ampumiseen. H;inelb
ci ollut niiden kanssa mit:i:in tekemist:i. Se oli kokonaan niiden
gaza1aisidioottien syytj."

Lopulta minulta kuitenkin loppui puhti. Olin musertunut.
Hetken hiljaisuuden jjlkecn Loai jatkoi.

"Oletko sielLi;"
"Olen:' Istahdin tuolille. "T:im:i L'i ok reilua ... mutta ym

m:irr;in kylLi."
"Sinunkin on mcnt;ivj", hjn totesi hiljaisella j:inelLi.
"Minul1kin! Miten nill1; Vankilaanko; En varmasti) Sil1ne

minj en en;ij mene. PeitellOmmista \"Iis. Min;i lopetan. Olen
saanut tarpeekseni."

"Hy\·j \"eli", Loai kui,kasi, "luuletko minun haluavan, ett:i
sinut pilhtetj;in? Koko juttu on ,inusta kiinni. Jos haluat py,yj
poissa \',lI1kiLi,ta, pvsyt sieltj poissa. Mutta tilanne on vaaral
lisempi kllll1 kLTtaakaan ,ukaisemmin, Olet ollut i<isi tuh'lLl
\'iimeksi kulul1L'('11 \'llOden aiLlI1a n;ikv\'jmmin kmn kmkaan
t'nnen. K,likki tiet;i\'jt, ettj olet koniaSl myöten IIlUkalLl Ha
l1usi,,~1. :V10ni uskoo jop,l. t'tt:i kuulut ,Cll johtoon, .. Ellelllme
me pietitj ,inu,\. ,inulu l111'llt'l' Iwnki IIlUuCll1l.l~,a \iikm"l."
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"Mib h;it;inj?" i<i kysyi, kun huomasi minun itkev~in.

Kun en \'aSLlI1nut, h;in ehdotti, ett:i laittaisimme yhdesS:i
ruokaa ~iidille ja sisaruksilkni. Meist:i oli iS:in kanssa tullut vuo
sien mittaan hY\'in Liheisi~i, ja h~in ymm;irsi, ett~i joskus minun
piti \'ain antaa bycLi Lipl aSIoita kaikessa rauhassa.

Kun valmistin ,ltt'riaa \'hckss~i h;inen kanssaan tietoisena
siit~i, ett:i kohu joutUIsimme eroon toisisumme pitbksi aikaa,
syctinalaani ki\·isti. Tulin siihen tulokst't'n, etten voinut j~itt~i:i

h:intj selYiytym:i:in piclityksest~i yksin.
Soitin Loaillt' p:ii\':illIsen j~ilkeen,

"Hyv~i on", sanoin. "Olen valmis menem;i~in takaisin van
kilaan."

Oli s\'yskuun ~:=;. p;ii\';i vuonna ~()()5. Patikoin midipaik
kaani Ramallahin Lihistön kukkuloille.jossa bvin usein rukoi
lenLlssa ja lukemassa Raamattua. Rukoilin lis:i:i ja itkin lis:i;i ja
pyvsm Herraa armahtamaan minua ja perhett~ini.Palasin kotiin
ja istuin odottamaan. I<i,joka oli autuaan tiet:imjtön siit~i, mit;i
kohta tulisi tapahtumaan, oli jo mennyt levolle. Turvallisuusjou
kot saapui\',lt kohu puolenyön j:ilkeen.

Mt'ictit \'it'tiin Oferin nnkilaan. SidLi meid:it h:itistdtiin
isoon halliin, jossa olI satoja muita koko kaupunkia koskevassa
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LltS1<ISQ picLitettyj:i. T:ilb kerralb m\ÖS \e1jeni ()\\.l\', ja Mo
hammad oli pi(litctt\,. Loai kertoi minulle ',lba. cttj heit;i t'p;iil
tiin osallisuudesLI murl1.ltapauks,'el1. EI<is hci(Lin kouluton:nns.l
oli siepannut iSLlclibisen silrtokulltabiscn. kidutunut tjtj j,l lo
pulta tappanut t;imjn. Shin Ikt oli S,\.1nut sL'!\i1k. ettj tappa.p oli
,oittanut O\\',l\'sille edelh,enj pjl\';inj. Moh,1Il1ll1ad r<ijstettilll
\'~lpaaksi nluutaman p:ii\<in kuluttll.l. mutta O\\'~l\', joutui \'icttj
m;ijn \'al1kibssa nL'!jj kuuk,llItLI.cnnt'n kuin todt,ttiin. c'ttei h;in
ollut Initenkj;in sekaantunut k\'\eiseen nkokseen.

Jouduimme b'kkimiin hallissa k\'nll11L'nl'n tumia Lislraudoi,
s~lj~l bc!Ct ,eLin uk,1J1a. Kiitin l11iek,<im Jund,!.l. kun joku t.llJo,i
i<ille tuolla ja huomasin. ettj hjmj kohdeltilll huom,\.1\·,mesti.

Minun tuomiokseni tuli ko1nlL' kUUk,1l1tU hallinnollisu pi
lbtyst;i. Kristityt ystj\':ini Lihetti\';it minulle Ra,lIllatun.}1 minj
brsin tuomion Raamattua tutkien ja pakollisiin km'ioihin so
peutuen. j>j;i,in npaaksi \'uoden :2( 1I1~ jmJlupjl\·;in:i. toisin kllln
ISj. H;in on öt;i kiljoitettaessa \h;i \',lIlkibs',l.

*****

j>~Ir1amentti\',l.llitLihest\'i\·jt. j,l blkki H,ll]],IS-Joht.l}lt h,l!usi\'at
~lscttl1a c'hdollc. Minusu he oli\'at \,h;i \astt'nmiL'!iq:i. He oliut
blkki \'~lpaaJh}lhlh sanl.l.lIl ~llb,lI1. kun ainoa mie\.jolh olisi
ollut tockllisia edellH\'ksi:i bman JOhU}lksJ. \'inn 1'likki!.ll1b
.1i(L1n uk,lIl~l. Kun .Ijatteli k,nkkea ,it:i. mit:i oh t.lp,J11tUnut l'n
m'n meidjn pid:itt:imist;iml11t'. t'l ollut lIlib:in Ihllle. ettei iS:il11
h.l1unnut osallistua \aa1eihin. H:in I:ihettl mlllulle S.1ll.ll1 j,1 pyysi
minua \':ilitt:im;i;in tiedon piitiikst'stj:ill Mohalllmad I ),lLlf':h
nll'hillc. T:i11l:i oli .A.ssoCl,lted Prt'ssin p~lh'L'!l1ksc's\a 01c\',1 po1nt
tinen aSl.mtulltija ja iS:in h\'\,;i \st:i\:i.

Uutint'n Julkistettiin p,lrin tunnin ku1uttu~1.j.l puhdimeni ai
koi soi,!.1. H,lIll.lsin Johtaj~lt olint \Titt:ineet otUa \'lHeHt:i i<i:in.
lnutta t:illl:i oli kielt:iH\'l1\l keskustl'!enl.l'ta ht'l(Lin bnss,l,lI1.

"Mitj t:im:i tarkoitLl,I:" minulta bs\'ttilJl. "Tilll;ih:in on K.t-
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tastrofi! Me häviämme vaalit, sillä ellei isäsi asetu ehdolle, näyttää
siltä, että hän on muuttanut mielensä eikä enää hyväksy vaalejal"

"Ellei hän halua osallistua", vastasin, "teidän on kunnioitet
tava hänen päätöstään."

Sitten minulle soitti Ismail Haniyeh,joka oli Hamasin pää
ehdokas ja josta tuli vaalien jälkeen Palestiinalaishallinnon pää
ministeri.

"Mosab, pyydän liikkeen johtajistoon kuuluvana, että jär
jestäisit tiedotustilaisuuden, jossa ilmoitetaan, että isäsi on yhä
Hamasin ehdokkaana. Ilmoita samalla, että AP:n uutinen ei pidä
paikkaansa."

Nyt Hamas siis halusi päälle päätteeksi minun valehtelevan
järjestön nimissä. Oliko Hamasissa unohdettu, että valehtele
minen on islamissa kielletty, vai oltiinko siellä sitä mieltä, ettei
valehtelemisessa ole mitään pahaa, koska politiikka ja uskonto
ovat kaksi eri asiaa?

"En minä voi sellaista tehdä", vastasin Haniyehille. "Kunni
oitan sinua, mutta kunnioitan enemmän isääni ja haluan pysyä
totuudessa." Sitten katkaisin puhelun.

Kului puoli tuntia. Sitten henkeäni uhattiin. Soittaja sanoi:
"Järjestät välittömästi tiedotustilaisuuden tai me tapamme sinut."

"Sen kun tulette sitten tappamaan."
Katkaisin puhelun ja soitin Loaille. Minua uhannut tyyppi

pidätettiin muutaman tunnin kuluessa.
Itse en moisesta uhkauksesta juurikaan piitannut. Mutta kun

isä sai kuulla siitä, hän soitti Daragmehille ja lupautui ehdok
kaaksi. Sitten hän kehotti minua rauhoittumaan ja odottamaan
hänen vapautumistaan. Hän vakuutti hoitelevansa Hamasin.

Isä ei luonnollisestikaan voinut käydä vaalikampanjaa vanki
lasta käsin. Mutta ei hänen tarvinnutkaan. Hamas levitti hänen
kuviaan kaikkialle kehottaen näin sanattomasti kaikkia äänestä
mään Hamasin ehdokaslistaa.Ja sitten vaalipäivänä Hassan You
sef sai ylivoimaisen äänisaaliin, ja hänen vanavedessään parla
menttiin tulivat valituiksi kaikki muutkin kuin leijonan harjaan
tarttuneet takiaiset.
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*****

Myin oman osuuteni Electric Computer Systems -yhtiöstä lii
kekumppanilleni, koska minulla oli sellainen tunne, että moni
asia tulisi kohdallani pian päättymään.

Kuka oikein olin? Millaisia tulevaisuudentoiveita saatoin
elätellä siinä tapauksessa, että kaikki jatkuisi entisellään?

Olin 27-vuotias, enkä voinut edes ajatella tyttöystävän
hankkimista. Kristittyjä tyttöjä olisi maineeni Hamasin huip
pujohtajan poikana pelottanut. Eivätkä muslimitytöt piittaisi
arabikristitystä. Ja kukapa juutalaistyttö olisi halunnut ruveta
seurustelemaan Hassan Yousefin pojan kanssa? Ja vaikka joku
olisikin suostunut lähtemään ulos minun kanssani, mistä olisim
me keskustelleet? Mistä elämääni liittyvästä olisin voinut puhua
vapaasti? Ja millaista elämäni oikeastaan oli? Mille olin uhrannut
kaiken? Palestiinalleko? Israelilleko? Rauhalleko?

Mitä minulle, Shin Betin superagentille, oli jäänyt käteen?
Oliko maanmiesteni tilanne parempi kuin ennen? Oliko veren
vuodatus loppunut? Oliko isä kotona perheensä luona? Oliko
Israelin tilanne turvallisempi kuin ennen? Olinko ollut sisaruk
silleni esimerkkinä jostakin paremmasta? Minusta tuntui, että
olin uhrannut lähes kolmanneksen elämästäni tyhjän päiten.
että olin kuningas Salomon sanojen mukaan "tavoitellut tuul
ta" (Saarn. 4:16).

Enkä voinut edes kertoa kenellekään, mitä olin oppinut en
rooleissani - ja ollessani vankilassa. Kukapa minua olisi uskonut?

Soitin Loaille töihin. "En voi enää jatkaa teidän hommis
sanne."

"Miten niin? Mitä on tapahtunut?"
"Ei mitään. Pidän kovasti teistä kaikista. Ja tiedustelutyöstä.

Taidan olla jopa siitä riippuvainen. Mutta me emme saa mitään
aikaan. Käymme sotaa, jota on mahdoton voittaa pidätyksillä.
kuulusteluilla ja murhilla. Me taistelemme aatteita vastaan, ei
vätkä ne piittaa ratsioista tai ulkonaliikkumiskielloista. Ei niitä
voi ampua taivaan tuuliin Merkavalla. Israelilaiset eivät ole pa-
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lestiinalaisten ongelma, eivätkä palestiinalaiset israelilaisten. Me
olemme kaikki kuin rottia, jotka yrittävät turhaan päästä pois
labyrintista. En jaksa enää jatkaa. Mitta on tullut täyteen."

Tiesin, että eroni olisi Shin Betille kova kolaus. Olihan
käynnissä sota.

"Selvä", Loai sanoin, "ilmoitan asiasta talon johdolle. Katso
taan sitten, mitä he sanovat."

Kun tapasimme jälleen, Loai sanoi: "Minä kerron, mitä johto
taljoaa sinulle. Israelissa on eräs iso viestintäalan yritys. Annam
me sinulle niin paljon rahaa, että voit aloittaa aivan samanlaisen
yrityksen palestiinalaisalueilla. Saat upean mahdollisuuden, eikä
sinulla tule enää koskaan olemaan rahahuolia."

"Te ette ymmärrä. Minun ongelmani ei ole raha, vaan se,
että poljen paikallani."

"Ihmiset tarvitsevat sinua täällä, Mosab."
"Minä keksin jonkin toisen auttamistavan, mutta ei minus

ta nykyisellään ole heille apua. Shin Betissäkään ei ymmärretä,
mihin ollaan menossa."

"Mitä sinä sitten haluat?"
"Haluan lähteä pois maasta."
Loai kertoi keskustelustamme esimiehilleen. Asiaa puitiin

edestakaisin. Shin Betin johto vaati minua jäämään maahan, ja
minä pidin kiinni siitä, että minun oli päästävä lähtemään.

Vihdoin minulle annettiin periksi. "Saat mennä Euroop
paan useiksi kuukausiksi, ehkä jopa vuodeksi, kunhan lupaat
tulla takaisin."

"En minä aio mennä Eurooppaan. Haluan mennäYhdysval
toihin. Minulla on siellä ystäviä. Siellä on seurakunta,jossa voin
käydä.Voi olla, että palaan vuoden tai kahden tai viiden vuoden
kuluttua. En tiedä. Tällä hetkellä selvää on vain se, että tarvitsen
hengähdystauon."

"Yhdysvalloissa tulee olemaan vaikeata. Täällä sinulla on
rahaa ja hyvä asema ja olet turvassa kaikilta. Maineesi on va
kaalIa pohjalla, yrityksesi on menestynyt ja elintasosi on tosi
hyvä. Oletko ajatellut, millaista elämää joudut viettämään Yh-
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dysvalloissa? Siellä olet hyvin mitätön ja vailla vaikutusvaltaa."
Tein selväksi, että minusta oli yhdentekevää, vaikka joutuisin

tiskariksi. Kun en antanut periksi, linja koveni.
"Ei", minulle sanottiin. "Yhdysvallat ei tule kysymykseen

kään. Ainoastaan Eurooppa, ja sekin vain joksikin aikaa. Nauti
elämästä. Saat jatkossakin palkkaa. Mene pitämään hauskaa. Pidä
riittävästi vapaata. Mutta tule sitten takaisin."

"Selvä on", sanoin lopulta, "minä menen kotiin. En tee enää
mitään teidän hyväksenne. Pysyn visusti kotona, etten vain jou
du ilmoittamaan itsemurhapommittajista, jos sattuisin sellaisia
havaitsemaan. Minulle on turha enää soitella. Minä en ole enää
teidän palveluksessanne."

Menin vanhempieni kotiin ja suljin kännykkäni. Kasvatin
pitkän ja tuuhean parran. Äiti oli kovasti huolissaan minusta.
Hän kävi usein huoneessani katsomassa, mitä minulle kuuluu,
ja kysymässä, oliko kaikki kunnossa. Päiväni kuluivat Raamat
tua lukien, musiikkia kuunnellen, televisiota katsellen, kuluneita
kymmentä vuotta miettien ja masennuksen kanssa painiskellen.

Oli kulunut kolme kuukautta, kun äiti tuli kerran pyytä
mään minua puhelimeen. Sanoin, etten halua puhua kenenkään
kanssa. Mutta äiti sanoi, että soittajalla oli tärkeää asiaa, että hän
oli vanha ystävä ja että hän tunsi isän.

Menin alakertaan ja nostin kuulokkeen korvalle. Puhelu tuli
Shin Betistä.

"Me haluamme tavata sinut", soittaja sanoi. "Asia on hyvin
tärkeä. Meillä on sinulle hyviä uutisia."

Suostuin tapaamiseen. Se, etten enää jatkanut työtä, oli saa
nut aikaan pattitilanteen. Shin Betin oli myönnettävä, että olin
tosiaan päättänyt lopettaa.

"Hyvä on, saat mennä Yhdysvaltoihin, mutta vain muuta
maksi kuukaudeksi, ja sinun on luvattava, että tulet takaisin."

"En tajua, miksi te intätte jatkuvasti tuota samaa, vaikka tie
dätte, että en tule siihen suostumaan." Puhuin rauhallisesti mutta
samalla ehdottomasti.

Lopulta Shin Bet antoi periksi. "Selvä, saat mennä, mut-
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ta kahdella ehdolla. Ensiksikin sinun on palkattava asianajaja ja
anottava meiltä oikeusteitse lupaa lähteä maasta terveydellisistä
syistä. Muussa tapauksessa paljastut varmasti.Toiseksi, lupaat tul
la takaisin."

Shin Bet ei koskaan antanut Hamasin jäsenten ylittää rajaa,
elleivät he tarvinneet sellaista lääketieteellistä hoitoa, jollaista
ei ollut tarjolla Palestiinalaisalueilla. Itse asiassa minulla olikin
leukaani liittyvä ongelma, jonka vuoksi en pystynyt puremaan
hampaita yhteen, eikä korjausleikkausta ollut mahdollista suo
rittaa Länsirannalla.Tästä ongelmasta ei ollut minulle paljonkaan
haittaa, mutta ajattelin, että syy mikä syy. Palkkasin asianajajan,
joka lähetti oikeuteen lääkärinlausunnon ja anoi puolestani lu
paa mennä Yhdysvaltoihin leikattavaksi.

Tämän operaation varsinaisena tarkoituksena oli saada ai
kaan sellainen selkeä asiakirjapolku eri oikeusasteissa, että olin
joutunut vastahankaisen byrokratian hampaisiin yrittäessäni
saada lupaa muuttaa pois Israelista. Jos Shin Bet olisi päästä
nyt minut lähtemään vastaanpanematta, olisi voitu epäillä sen
suosivan minua, ja sitten olisi ruvettu miettimään, mitä minä
olin antanut sille vastineeksi. Siksi oli annettava se mielikuva,
että Shin Bet halusi tehdä tilanteen minulle hankalaksi ja että
se oli päättänyt vastustaa luvan antamista kaikin mahdollisin
keinoin.

Mutta valitsenuni asianajaja osoittautui kannoksi kaskessa.
Hän oli ilmeisesti sitä mieltä, että mahdollisuuteni jutun voitta
miseen olivat lähes olemattomat. Siksi hän vaati etukäteismak
sua, mihin minä suostuin, mutta sen jälkeen hän istuikin vain
kädet ristissä tekemättä mitään. Shin Bet puolestaan ei laatinut
omaa vastinettaan, koska asianajajani ei ottanut siihen yhteyttä.
Viikot kuluivat,ja minä kyselin häneltä puhelimitse, miten asia
edistyi. Hänen ei olisi tarvinnut tehdä muuta kuin laatia tarvit
tavat asiakirjat, mutta sen sijaan hän vain vetkutteli ja valehteli.
Hän väitti, että oli ilmennyt ongelmia ja mutkia matkaan. Hän
väitti jatkuvasti tarvitsevansa lisää rahaa, ja yhtä jatkuvasti minä
maksoin hänelle.

253



HAMASIN POIKA

Tätä jatkui puoli vuotta. Oli uudenvuodenpäivä vuonna
2007, kun hän vihdoin soitti.

"Olet saanut maastapoistumisluvan", asianajaja julisti ikään
kuin hän olisi juuri saanut ratkaistua maailman nälkäongelman.

*****

"Voisitko vielä kerran tavata erään Hamasin johtajan Jalazonen
pakolaisleirillä?" Loai tiedusteli. "Olet ainoa,joka ... "

"Olen lähdössä maasta viiden tunnin kuluttua."
"Hyvä on", hän antoi periksi. "Turvallista matkaa. Pidä yh

teyttä meihin. Soita heti rajanylityksen jälkeen. Haluamme tie
tää, että kaikki on kunnossa."

Soitin muutamalle henkilölle, jotka olivat mukana kalifor
nialaisen sisarseurakuntamme toiminnassa, ja kerroin olevani
tulossa. Heillä ei tietenkään ollut mitään aavistusta siitä, että
olin Hamasin korkeimpaan johtoon kuuluvan miehen poika
ja Shin Betin vakooja. He olivat kovasti innoissaan. Pakkasin
vähän vaatteita pieneen matkalaukkuun ja menin alakertaan
kertomaan äidille, mitä oli tekeillä. Äiti oli jo mennyt levolle.

Polvistuin hänen vuoteensa viereen ja kerroin, että olin
lähdössä maasta muutaman tunnin kuluttua. Sanoin meneväni
ensin rajan yli Jordaniaan ja lentäväni sieltä Yhdysvaltoihin. En
voinut vieläkään selittää syitä lähtööni.

Äidin silmistä näki, mitä hän ajatteli. Isäsi on vankilassa. Sinä
olet ollut isänä veijillesi ja sisarillesi. Mitä rupeat tekemään Amerikas
sa?Tiesin, ettei äiti halunnut minun lähtevän, mutta samalla hän
halusi, että voisin olla rauhallisella mielellä. Hän sanoi toivovan
sa, että pääsisin perillä hyvän elämän alkuun oltuani kotimaassa
niin usein vaarassa. Tosin äidillä ei ollut aavistustakaan siitä, mi
ten paljon olin vaaroja kokenut.

"Haluan antaa sinulle suukon, ennen kuin lähdet", hän sa
noi. "Herätä minut aamulla ennen lähtöäsi."

Äiti siunasi minut. Sanoin lähteväni hyvin varhain ja lisäsin,
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ettei hänen tarvinnut nousta hyvästelemään minua. Mutta hän
oli minun äitini. Hän valvoi kanssani olohuoneessa koko yön.
Mukana olivat myös sisarukseni ja ystäväni Jamal.

Kun olin keräämässä kokoon tavaroita ennen lähtöä, olin jo
pakkaamaisillani Raamattuni - sen,jossa olivat kaikki muistiin
panoni ja jota olin tutkinut vuosikausia, vankilassakin - mutta
sitten tunsin kehotuksen, että minun on annettava se Jamalille.

"Minulla ei ole antaa sinulle tämän kalliimpaa lahjaa ennen
lähtöäni. Tässä on Raamattuni. Lue sitä ja noudata sen ohjeita."
Olin varma, että Jamal ottaisi toivomukseni vakavasti ja lukisi
Raamattuani luultavasti aina minua ajatellessaan.Varasin mukaan
käteistä rahaa joksikin aikaa, lähdin kotoa ja menin Allenbyn
sillalle,joka on Israelin ja Jordanian välisellä rajalla.

Israelin tarkastuspisteestä selvisin vaivatta. Maksoin 35 dol
larin maastapoistumismaksun ja astuin valtavankokoiseen ter
minaaliin metallinpaljastimineen ja läpivalaisulaitteineen. Siellä
oli myös pahamaineinen Huone 13,jossa epäiltyjä kuulusteltiin.
Mutta nämä laitteet samoin kuin ruumiintarkastuksetkin oli
tarkoitettu lähinnä niille, jotka olivat tulossa Israeliin Jordanian
puolelta.

Terminaalissa kuhisi väkeä. Oli shortseja ja vyölaukkuja, ki
poja ja arabipäähineitä, huntuja ja lippiksiä, selkäreppuja ja mat
katavaroilla lastattuja työntökärryjä. Lopulta pääsin nousemaan
isoon JETT-yhtiön bussiin - ainoaan julkiseen kulkuvälinee
seen,jolla on lupa ylittää betoninen ristikkosilta.

No niin, mietin mielessäni, kohta tämä on ohi.
Kaikesta huolimatta minua hirvitti vielä vähän. Eihän Shin

Bet päästänyt tällaisia meikäläisiä lähtemään maasta noin vain.
Se oli ennenkuulumatonta. Loaikin oli ollut ällistynyt siitä, että
minulle oli myönnetty lupa.

Esitin passini Jordanian puolella. Olin huolissani, koska mi
nulle oli myönnetty Yhdysvaltojen viisumi kolmeksi vuodeksi,
mutta passini oli menossa vanhaksi vajaan kuukauden kuluttua.

Rukoilin hartaasti, että pääsisin Jordaniaan edes yhdeksi päi
väksi. Sekin riittäisi.
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Murehdin kuitenkin aivan turhaan. Kaikki sujui kuin itses
tään. Menin taksilla Ammaniin ja ostin lipun Air Francen len
nolle. Kirjoittauduin muutamaksi tunniksi hotelliin. Sitten oli
aika siirtyä Kuningatar Alian kansainväliselle lentoasemalle ja
nousta koneeseen, jonka oli määrä lentää Kaliforniaan Pariisin
kautta.

Lentokoneessa istuessani mietin kaikkea sitä, mikä oli jäänyt
taakseni, sekä hyvää että pahaa - perhettäni ja ystäviäni, mutta
myös loputonta verenvuodatusta, haaskaamista ja kaiken tur
huutta.

En osannut ihan heti sopeutua ajatukseen siitä, että olin va
paa - sain olla oma itseni, enää ei tarvinnut osallistua salaisiin
kokouksiin, enää ei tarvinnut joutua israelilaisiin vankiloihin,
enää ei tarvinnut alituisesti vilkuilla taakseen.

Se tuntui kummalliselta. Ja ihanalta.

*****

Kaliforniaan saavuttuani olin kerran kävelemässä kadulla, kun
vastaan asteli mies, jonka kasvot olivat tutut. Tunnistin Maher
Odehin, miehen,joka oli ollut suunnittelemassa monen moni
tuisia itsemurhaiskuja. Olin nähnyt hänet viimeksi vuonna 2000,
jolloin joukko Arafatin aseistettuja gangstereita oli käynyt hänen
luonaan. Olin myöhemmin paljastanut, että miehet kuuluivat
aavemaisen Al-Aqsan marttyyrien prikaatien perustajasoluun.

Aluksi en ollut täysin varma, että olin nähnyt Odehin. Ih
miset näyttävät erilaisilta, kun heidät tapaa odottamattomassa
ympäristössä. Toivoin, että olin erehtynyt. Hamas ei ole missään
vaiheessa rohjennut ulottaa marttyyrioperaatioitaan Yhdysval
toihin. Mutta mikäli hän oli maassa, se tiesi pahaaYhdysvalloille.
Ja minullekin.

Katseemme kohtasi sekunnin murto-osaksi. Olin melko
varma, että hänen silmänsä välähtivät tunnistamisen merkiksi
ennen kuin hän jatkoi matkaa.
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Heinäkuussa vuonna 2008 istuin ravintolassa syömässä hyvän
ystäväni Avi Issacharoffin kanssa. Hän on israelilaisen Haaretz
sanomalehden toimittaja. Kerroin hänelle tarinani, sen miten
minusta oli tullut kristitty, koska halusin tiedon tulevan julki
ensin Israelissa. Artikkeli ilmestyi Haaretzissa otsikolla "Tuhlaa
japoika".

Kuten niin monesti käy Jeesuksen seuraajien kohdalla,julki
nen uskontunnustukseni oli järkyttävä uutinen vanhemmilleni,
sisaruksilleni ja ystävilleni.

Ystäväni Jamal oli yksi niistä harvoista,jotka tukivat perhet
täni tällä häpeän hetkellä ja itkivät sen kanssa. Jamal oli minun
lähdettyäni tavattoman yksinäinen. Sitten hän tapasi kauniin
nuoren naisen ja meni tämän kanssa kihloihin. Häät vietettiin
kaksi viikkoa Haaretzin artikkelin ilmestymisen jälkeen.

Vanhempani ja sisarukseni eivät kyenneet pidättelemään
kyyneliä Jamalin häissä, koska tilanne nosti heidän mieleen
sä minut, sen että olin pilannut tulevaisuuteni ja että en voisi
mennä koskaan naimisiin muslimitytön kanssa ja perustaa mus
limiperhettä. Sulhanenkin purskahti itkuun huomatessaan, mi
ten murheellisia he olivat. Suurin osa muustakin hääväestä itki,
mutta varmasti toisesta syystä.
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Kun juttelimme myöhemmin puhelimessa, Jamal kysyi:
"Etkö olisi voinut odottaa ja julkistaa juttusi pari viikkoa häitte
nijälkeen? Sinun takiasi elämäni parhaasta asiasta tuli katastrofi."

Minusta tuntui kamalalta. Mutta olen kiitollinen siitä, että
Jamal on edelleen paras ystäväni.

Isäni sai tiedon selliinsä. Eräänä aamuna hänelle selvisi, että
hänen vanhin poikansa oli kääntynyt kristityksi. Hänen näkökul
mastaan olin pilannut oman tulevaisuutenija koko perheen tule
vaisuuden. Hän uskoo, että minä joudun kerran helvettiin hänen
nähtensä,ja samalla joudumme lopullisesti eroon toisistamme.

Hän itki vuolaasti eikä suostunut poistumaan sellistään.
Kaikkiin eri ryhmittymiin kuuluvia vankeja kävi hänen

luonaan. "Me olemme kaikki sinun poikiasi, seikki Hassan", he
vakuuttivat. "Rauhoittuisit nyt."

Isällä ei ollut keinoja varmistaa uutisraporttien todenperäi
syyttä. Mutta viikon kuluttua häntä tuli tapaamaan 17-vuotias
sisareni Anhar, ainoa perheenjäsen, jolla oli lupa vierailla hänen
luonaan. Isä näki välittömästi tyttärensä silmistä, että tieto piti
paikkansa. Hän ei kyennyt hillitsemään itseään. Moni muu van
ki meni kesken omaisten vierailun suutelemaan hänen päätään
ja itkemään hänen kanssaan. Isä yritti rauhoittua pyytääkseen
heiltä anteeksi, mutta itku vain yltyi entisestään. Israelilaiset van
ginvartijatkin, jotka kunnioittivat häntä, yhtyivät itkuun.

Lähetin isälle kuusisivuisen kirjeen. Korostin sitä, että hä
nen oli tavattoman tärkeätä päästä perille siitä, millainen on sen
Jumalan todellinen olemus, jota hän oli aina rakastanut muttei
koskaan tuntenut.

Setäni ja enoni odottivat malttamattomina, milloin isä sa
noutuisi minusta irti julkisesti. Isän kieltäydyttyä tästä he kään
sivät selkänsä hänen vaimolleen ja lapsilleen. Isä nimittäin tiesi,
että jos hän hylkäisi minut, Hamasin terroristit tappaisivat mi
nut. Näin hän edelleen suojeli minua, vaikka hän oli samalla
sydänjuuria myöten loukkaantunut minuun.

Kahdeksan viikon kuluttua Negevissä sijaitsevan Ktzi'otin
vankilan vangit uhkasivat nousta kapinaan. Silloin Shabas eli
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Israelin vankeinhoitovirasto otti yhteyttä isään ja pyysi tätä te
kemään jotakin tilanteen laukaisemiseksi.

Sitten äitini soitti. Olin ollutYhdysvaltoihin saavuttuani hä
nen kanssaan viikoittaisessa yhteydessä.

"Isä on Negevissä. Osa vangeista on salakuljettanut känny
kän vankilaan. Haluaisitko jutella hänen kanssaan?"

Uskomatonta! En ollut uskonut voivani jutella isän kanssa
ennen hänen vankilasta vapautumistaan.

Näppäilin puhelinnumeron. Ei vastausta. Soitin uudelleen.
"Haloo!"
Isän ääni. En tahtonut saada sanaa suustani.
"Hei, isä."
"Hei."
"Minulla on ollut ikävä sinun ääntäsi."
"Miten voit?"
"Oikein hyvin. Mutta minun voimisestani viis! Miten itse

voit?"
"Ihan hyvin. Tulimme tänne keskustelemaan ja rauhoitta

maan tilannetta."
Isä oli entisensä. Hänen suurimpana huolenaiheenaan oli

aina oma kansa. Enkä uskonut hänen siinä suhteessa koskaan
muuttuvankaan.

"Miten elämäsi sujuu siellä Yhdysvalloissa?"
"Tosi hienosti. Olen kiljoittamassa kirjaa ... "
Vangit saivat ainoastaan kymmenen minuuttia puhelinaikaa,

eikä isä olisi missään tapauksessa käyttänyt hyväksi asemaansa
erityiskohtelua saadakseen. Halusin jutella hänen kanssaan uu
desta elämästäni, mutta hän kieltäytyi puhumasta siitä.

"Huolimatta siitä, mitä on tapahtunut", isä sanoi, "sinä olet
yhä minun poikani. Olet osa minua, eikä mikään tule muuttu
maan. Olet eri mieltä kuin minä, mutta olet myös minun pieni
lapseni."

Olin aivan ihmeissäni. Uskomaton mies!
Soitin hänelle uudelleen seuraavana päivänä. Hän oli mur

heen murtama, mutta suostui kuuntelemaan.
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"Minulla on salaisuus, joka minun on kerrottava sinulle",
jatkoin. "Haluan kertoa sen nyt, ettet kuule sitä ensimmäistä
kertaa tiedotusvälineistä."

Kerroin olleeni kymmenen vuotta Shin Betin palveluksessa.
Kerroin, että hän oli edelleen hengissä, koska olin jäIjestänyt hä
net vankilaan hänen oman turvallisuutensa vuoksi. Kerroin, että
hänen nimensä oli Jerusalemin tappolistan käIjessä - ja että hän
oli yhä vankilassa, koska minä en ollut enää Israelissa takaamassa
hänen turvallisuuttaan.

Hiljaisuus. Isä ei sanonut mitään.
"Rakastan sinua", sanoin lopuksi. "Sinä tulet aina olemaan

. . ... ,'
mmun lsam.
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Hartain toiveeni on, että oman tarinani avulla pystyn osoitta
maan omalle kansalleni - palestiinalaisille islaminuskoisille,joita
korruptoituneet hallitukset ja järjestelmät ovat orjuuttaneet ja
käyttänyt hyväksi satojen vuosien ajan - että totuus voi tehdä
heistä vapaita.

Kerron tarinani myös israelilaisille osoittaakseni, että toivoa
on. Jos minä, Israelin tuhoamiseen omistautuneen terroristijär
jestön kasvatti, olen voinut oppia paitsi rakastamaan juutalaisia,
myös vaarantamaan henkeni heidän puolestaan, silloin toivon
pilkahduksiakin on.

Tarinallani on niin ikään sanottavaa kristityille. Meidän on
otettava opiksi kansani murheista, kansan joka kantaa tekojen
kautta Jumalan suosioon pyrkimisen raskasta taakkaa. Emme saa
takertua ihmistekoisiin uskonnollisiin sääntöihin, vaan meidän
on rakastettava ihmisiä - maailman joka kolkalla - asettamatta
rakkaudelle ehtoja. Jeesuksesta todistaminen kaikkialla maail
massa edellyttää, että elämme todeksi hänen julistamansa rak
kauden sanoman. Jeesuksen seuraajina voimme odottaa myös
joutuvamme vainotuiksi. Meidän tulisi olla onnellisia, jos meitä
vainotaan hänen vuokseen.

Kitjoitan Lähi-idän erikoistuntijoille, hallitusten päättäjille,
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tutkijoille ja tiedustelupalveluiden johtajille siinä toivossa, että
tämä tarina kaikessa yksinkertaisuudessaan auttaa heitä ymmär
tämään paremmin maapallon levottomimpiin kuuluvan alueen
ongelmia ja ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja.

Lähetän tarinani maailnulle tietoisena siitä, ettei oma kan
sani - eivät myöskään minulle kaikkein läheisimmät ihmiset 
ymmärrä motiivejani tai ajatteluani.

Jotkut tulevat syyttämään minua siitä, että olen tehnyt sen,
mitä olen tehnyt, rahasta. On ironista, että entisessä elämässä
rahan hankkiminen sujui helposti, mutta tällä hetkellä elän lähes
kädestä suuhun. On totta, että perheelläni oli suuria taloudelli
sia vaikeuksia, erityisesti isän pitkien vankilatuomioiden aikana,
mutta minusta tuli lopulta suhteellisen varakas nuori mies. Hal
lituksen maksama palkka oli kymmenkertainen verrattuna ko
timaani keskimääräiseen tulotasoon. Minulla meni hyvin, olihan
minulla kaksi taloa ja uusi urheiluauto. Ja rahaa olisin pystynyt
hankkimaan enemmänkin.

Kun ilmoitin päättäväni työn Israelin palveluksessa, minulle
tarjottiin mahdollisuutta perustaa oma it-alan yritys,jossa olisin
ansainnut miljoonia. Ehtona oli maahan jääminen. Kieltäydyin
tarjouksesta ja saavuin Yhdysvaltoihin, jossa en ole onnistunut
löytämään työpaikkaa, vaan olen päätynyt käytännöllisesti kat
soen kodittomaksi. Toivon, että rahavaikeudet joskus tulevaisuu
dessa hälvenevät, mutta sen olen oppinut, ettei pelkkä raha voi
tyydyttää minua. Mikäli olisin pyrkinyt vain ansaitsemaan paljon
rahaa, olisin voinut jäädä Palestiinaan ja jatkaa entiseen tapaan
Israelin palveluksessa. Olisin voinut ottaa vastaan ne lahjoitukset,
joita minulle on taIjottu Yhdysvaltoihin muutettuani. Kumpi
kaan vaihtoehto ei ole kuitenkaan kelvannut minulle, koska en
halua rahan olevan elämässäni tärkeimmällä sijalla. En myöskään
halua antaa sitä kuvaa, että elämäni käyttövoimana on raha.

Jotkut saattavat olla sitä mieltä, että teen mitä teen saadak
seni julkista huomiota, mutta sitä minulla oli aivan riittävästi jo
omassa maassam.

Paljon vaikeanmulta tuntui luopua siitä asemasta ja vallasta,
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mikä minulla oli, koska olin Hamasin huippujohtajan poika.
Olen saanut maistaa valtaa ja tiedän, miten riippuvaiseksi siitä
voi tulla - huomattavasti riippuvaisemmaksi kuin rahasta. Nau
tin vallasta, jota minulla oli entisessä elämässäni, mutta kun ih
minen tulee riippuvaiseksi jostakin, vaikkapa vallasta, se hallitsee
häntä, vaikka hän itse kuvitteleekin pitelevänsä ohjia.

Vapaus, sen kiihkeä kaipaaminen, on lopulta tarinani kes
keinen sisältö.

Kuulun kansaan, jota korruptoituneet jäJjestelmät ovat or
juuttaneet satojen vuosien ajan.

Olin israelilaisten vankina, kun silmäni avautuivat ja ym
märsin, että Palestiinan kansan omat johtajat sortavat sitä yhtä
paljon kuin Israel.

Olin sellaisen uskonnon harras harjoittaja,jossa ihminen ei
voi miellyttää Koraanin jumalaa ja päästä taivaaseen, ellei nou
data ehdottomasti ankaria sääntöjä.

Entisessä elämässäni minulla oli rahaa, valtaa ja merkittävä
asema, mutta pohjimmaltaan halusin vain päästä vapaaksi. Se
puolestaan merkitsi muun muassa sitä, että minun oli lopetettava
vihaaminen, luovuttava ennakkoluuloista ja lakattava hautomas
ta kostoa.

jeesuksen julistaman sanoman - rakastakaa vihollisianne
- ansiosta pääsin lopulta vapauteen. Enää ei tarvinnut jaotella
ihmisiä ystäviin ja vihollisiin. Minun oli määrä rakastaa heitä
jokaista. ja oli mahdollista olla rakkaussuhteessa jumalaan, joka
on luvannut auttaa minua rakastamaan muita.

Tällainen suhde jumalaan auttoi minua löytämään vapau
den, mutta se on samalla uuden elämäni avain.

*****

Tätä kirjaa lukevan ei pidä kuvitella, että minusta on tullut jon
kinlainen superkristitty.jos totta puhutaan, kristittynä eläminen
on kaikkea muuta kuin helppoa. Sen vähän, mitä tiedän ja ym-
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märrän uskosta, olen saanut Raamatusta ja kiIjojen lukemisesta.
Toisin sanoen, olen Jeesuksen Kristuksen seuraaja, mutta ope
tuslapseuden tie on kohdallani vasta alussa.

Lapsuuteni ja nuoruuteni uskonnollisessa ilmapiirissä pidet
tiin tiukasti kiinni siitä, että ainoa tie pelastukseen kulkee teko
jen kautta. Joudun kamppailemaan tehdäkseni tilaa totuudelle:

... teidän tulee hylätä entinol elämäntapamle ja vanha minän
ne,joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma. 'Teidä~l tu
lee uudistua mieleltämle ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi
ihminen,joka on luotu sellaiseksi kuinJumala tahtoo, elämään
oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää. (El 4:22-24)

Monien muiden Kristuksen seuraajien tavoin minäkin olen
katunut syntejäni.Tiedän, että Jeesus on Jumalan Poika,joka tuli
ihmiseksi, kuoli meidän syntiemme tähden, nousi kuolleista ja
istuu Isän oikealla puolella. Minut on kastettu. Kaikesta huo
lin1atta minusta tuntuu, että olen päässyt töin tuskin Jumalan
valtakunnan portista sisälle. Olen saanut kuulla, että luvassa on
vielä paljon muuta.Ja minä haluan kaiken.

Joudun edelleen kamppailemaan maailman, oman lihani ja
Paholaisen kanssa. Minulla on yhä väärinkäsityksiä ja epäsel
vyyttä asioista. Kamppailen sellaisten kysymysten kanssa, jotka
toisinaan tuntuvat ylitsekäymättömiltä. Mutta samalla minua
elähdyttää toivo siitä, että minustakin - apostoli Paavalin tavoin,
joka sanoi olevansa syntisistä suurin (1. Tim. 1: 15) - tulee sellai
nen kuin Jumala haluaa, kunhan en anna periksi.

Toisin sanoen, jos tulen sinua vastaan kadulla, ethän pyydä
minulta neuvoa tai kysy mielipidettäni sen ja sen Raamatun
jakeen merkityksestä, koska olet luultavasti edennyt paljon pi
demmälle kuin minä. Ethän nosta minua hengelliselle jalustalle.
Rukoile, että kasvaisin uskossa ja etten astu kovin monille var
paille opetellessani tanssimaan Yljän kanssa.
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*****

Niin kauan kuin jääräpäisesti etsimme vihollisia muualta kuin
omasta sisimmästämme, ei Lähi-idän ongelmaa pystytä ratkai
semaan.

Uskonto ei ole ongelman ratkaisu. Uskonto ilman Jeesusta
on pelkkää omavanhurskautta. Sorrosta vapautuminenkaan ei
ratkaise tilannetta. Eurooppalaisten sorrosta vapautuneesta Is
raelista itsestään tuli sortaja.Vainoista vapautuneista muslimeista
tuli vainoajia. Väkivallan kohteiksi joutuneet puolisot ja lapset
ovat usein itse väkivaltaisia omia puolisoitaan ja lapsiaan koh
taan. Niin kulunut kuin seuraava sanonta onkin, se pitää yhä
paikkansa: Elleivät ihmiset, joille on tehty pahaa, pääse terveh
tymään, he tekevät pahaa muille.

Minusta oli hyvää vauhtia tulossa tällainen ihminen, niin
voimakkaasti asenteitani oli muokattu valheilla,ja siinä määrin
olin rotuvihan, kaunan ja kostonhalun pauloissa. Sitten, vuonna
1999, kohtasin ainoan tosi Jumalan. Hän on Isä, jonka rakkaus
on sanoin kuvaamaton. Hänen rakkautensa tuli ilmi siinä, että
hän uhrasi ainoan Poikansa ristillä maailman syntien sovituk
seksi. Sama Jumala osoitti voimansa ja vanhurskautensa kolme
päivää myöhemmin herättämällä Jeesuksen kuolleista. Sama Ju
mala ei vain käske minua rakastamaan vihollisiani ja antamaan
heille anteeksi niin kuin hän on rakastanut minua ja antanut
minulle anteeksi, vaan hän myös antaa voiman käskyjensä to
teuttamiseen.

Lähi-idän ongelma on ratkaistavissa ainoastaan siten, että
myönnetään tosiasiat ja annetaan anteeksi. Etenkin israelilaisten
ja palestiinalaisten välisissä suhteissa suurimpana haasteena ei ole
suinkaan ratkaisun läytäminerl. Ratkaisu on olemassa, mutta kuka
rohkenisi ensimmäisenä hyväksyä sen?
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MOSABIN PERHE

Yousef Dawood - Mosabin isän isä

Hassan Yousef - Mosabin isä, Hamasin perustajia ja sen Johtajia vuodesta 19H6

Sabha abul-Salem - Mosabin äiti

Ibrahim Abu Salem - Mosabin eno, mukana perustamassa Muslimiveljeskuntaa

Jordaniaan

Dawood - Mosabin setä

Yousef Dawood - Mosabin serkku, Dawoodin poika, mukana hankkImassa

toin1intake1vottornia aseita

Mosabin veljet - Sohavb (s. 19HO), Seif (s. 1983), Oways (s. 1985), Mohammad (s. 19H7),

Naser (s. 1997)

Mosabin sisaret - Sabee!a (s. 1979),Tasneem (s. 1982),Anhar (s. 1990)

MUITA KESKEISIÄ HENKILÖITÄ (ESIINTYMISJÄRJESTYKSESSÄ)

Hassan al-Banna - egyptiläinen uskonnollinen p yhteiskunnallinen uudistap,

Muslimiveljeskunnan perustaja

Jamal Mansour - Hamas1l1 perustajia: Israelin murhaama

Ibrahim Kiswani - Mosabin ystävä, mukana hankkimassa toimintakelvottomia aseita

Loai - Mosabin yhdvshenkilö Shin Betissä

Marwan Barghouti - Fatahin Johtajia

Maher Odeh - Hamasin Johtajia sekä vankiloissa toinuvan Hamasin turvallisuussiiven

Johtaja
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Saleh Taiahme - Hamasin terroristeja, Mosabin ystävä

Ibrahim Hamed - Hamasin sotilaallisen siiven johtaja Länsirannalla

Sayyed al-Sheikh Qassem - Hamasin terrorISteja

Hasaneen Rummanah - Halllasin terroristeja

Khalid Meshaal - Hamasin johtaja Syyrian Damaskoksessa

Abdullah Barghouti - pommintekijä

MUUT HENKILÖT (AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ)

Abdel Aziz al-Rantissi - Hamasin johtajia; karkotettujen leirin johtaja LIbanonissa

Abdel-Basset Odeh - Hamasin itsemurhaiskun toteuttaja Park Hotelissa

Abu Ali Mustafa - PFLP:n pääsihteeri; Israelin surmaama

Abu Saleem - teurastaja, Mosabin järkensä menettCinyt naapuri

Adib Zeyadeh - Hamasin kulissientakalSia johtajia

Ahmad al-Ghandur - Al-Aqsan marttyyrien prikaatien perustaja

Ahmad al-Faransi - Marwan Barghoutin avustaja

Ahmed Ismail Jassin - Hamasin perustajia v. 1986

Akel Sorour - Mosabin ystävä ja vankitoveri

Amar Salah Diab Antarna - Hanlasin enSimll1äisen itserllurhaiskun toteuttaja

Amer Abu Sarhan - puukotti hengiltä kolme israelilaista

Amnon - kristityksi kiäntvnyt juutalainen, Mosabin ,,"nkitoveri

Anas Rasras - Hamasin wrvallisuussiiven johtaja Megiddon ,,"nkilassa

Ariel Sharon - Israelin päämmisteri (2001-211116)

Avi Dichter - Shin Betin johtaja

Ayman Abu Taha - Hamasin perustajia v. 1986

Aziz Kayed - Hamasin kulisslentakiisia johtajia

Baruch Goldstein - yhdysvaltalainen lääkäri, tappoi 29 palestiinalaista Hebronissa

ranlacianin aikana

Bilal Barghouti - Abdullah Barghoutin serkku

Bill Clinton - Yhdysvaltain 42. presidentti

Daya Muhammad Hussein al-Tawil - French Hillin itsemurhaiskun toteuttaja

Ehud Barak - Israelin 1(J. pääministeri (1999-2001)

Ehud Olmert - Israelin 12. pääministeri (2IH)6-2U(i9)

Fathi Shaqaqi - Palestiinan islamilaisen jihadin perustaja. itsemurhaiskujen alkuunpanija

Fouad Shoubaki - vastasi Palestiinalaishallinnon sotilasoperaatioiden rahoituksesta

Gilad Shalit - Gazassa v. 20116 kiapattu israelilainen sotilas
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Hassan Salameh - Yahva Ayyashm ystävä; opetti tätä valmistamaan israelilaisten

tappamiseen tarkoitettuja pOl11meja

Hussein - Jordanian kuningas (1952-1999)

Imad Akel - Izz al-Dm al-Qassam -prikaatien, Hamasin sotilaallisen siiven, johtaja;

Israelin SUrnlaJIlla

Ismail Haniyeh - valittiin Palestiinalaishallinnon pääministeriksi v. 2UU6

Izz al-Din Shuheil al-Masri - Sbarron pizzerian itsemurliaiskun toteuttaja

Jamal al-Dura - 12-vuotiaan Mohal11med al-Duran isä; palestiinalaisten mukaan Israelin

sotilaat surmasivat pOjan palesninalaisten turvallisuusjoukkojen mielenosoituksessa Gazassa

Jamal al-Taweel- HamasmJohtajia Länsirannalla

Jamal Salim - Hamasin Johtajia: sai surmansa Nablusissa yhdessä Jamal Mansourin

kanssa

Jamil Hamami - Hamasin perustajia v. 1986

Jibril Rajoub - Palestiinalaishallinnon turvallisuuspäällikkö

Jitzhak Rabin - Israelin viides pääministeri (1974-1977: 1992-1995); Israelilainen

oikeistoradikaali Yigal Amir murhasi hänet v. 1995

Juma'a - haudankaivaja Mosabin lapsuudenkodin lähellä sijallllleella hautausmaalla

Kofi Annan - YK:n seitsemäs pääsihteeri

Leonard Cohen - kanadalainen laulaja ja lauluntekiJä,jonka tuotantoon kuuluu "First

We Take Manhattan" ("Ensin valtaamme Manhattanin", suom. PN)

Mahmud Muslih - Hamasin perustajia v. 1986

Majeda Talahme - Saleh Talahmen vaimo

Mohammad Daraghmeh - palestiinalainen journalistI

Mohammed al-Dura - ks.Jamal al-Dura

Mohammed Arman - Hamasm terroristisolunjäsen

Mosab Talahme - Saleh Talalimen poika

Muhammad - islamin uskonnon perustaja

Muhammad Jamal al-Natsheh - Hamasin perustajia v. 1986, sotilaallisen siIven Johtaja

Länsirannalla

Muhaned Abu Halawa - AI-Aqsan marttyyrien prikaatien Jäsen

Najeh Madi - Hamasin kulissientakaisia Johtajia

Nissim Toledano - Hamasin surmaama israelilainen rajapoliisi

Ofer Dekel - Shin Benn upseeri

Osama bin Laden - terroristijäIJestö Al-Qaidan saudiarabialainen johtaja

Rehavam Ze'evi - PFLP:n surmaama Israelin matkailuministeri
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Saddam Hussein - Irakin diktaattori, joka hirtettiin rangaistuksena rIkoksista ihmisvyttä

vastaan

Saeb Erekat - Palestiinalaishallinnon ministereitä

Saeed Hotari - Dolphinariumin itsemurhaiskun toteuttaja

Salah Hussein - Hamasin kulissientakaisia johtajia

Sami Abu Zuhri - Hamasin edustajia Gazassa

Sarah - yhdysvaltalainen nainen, Joka kastoi Mosabin Välimeressä

Shada - palestiinalainen ryömies,jonka israelilaisen panssarivaunun ampuja vahingossa

sunllaSI

Shai - Israelin armeijan kapteeni

Shimon Peres - Israelin yhdeksäs presidentti, astui virkaan v. 211117

Shlomo Sakal - israelilainen muovIalan myyntimies, Joka puukotettiin hengiltä Gazassa

Tsibouktsakis Germanus - Ismail Radaidan surmaama orrodoksimunkki

Yahya Ayyash - pommintekijä,jonka katsotaan kehittäneen itsemurhaiskuJen teknistä

toteutusta Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa

Yisrael Ziv - Israelin armeijan kenraalimajuri

Zakaria Botros - Egyptiläinen koptipappi,jonka satelliittitelevisiolähetvsten ansiosta

lukelllattOJllat I11uslilnit ovat kääntyneet kristityiksi; erikoistunut paljastaolaan

Koraanin ja islamin suullisen perImätiedon, hadithien, sisältämiä asiavirheitä ja

puolustamaan Raamatun totuuksia

270



SANASTO

abu - Uonkun) poika, esull.Abu Ali Mustafa

abul - Uonkun) tytär, esim. Sabha abul-Salem

adad - luku (pääluku)

adhan - islanlilainen rukouskutsu, toistuu viidesti päivässä; äännetään 'azan'

Al-Aqsan marttyyrien prikaatit - terroristijärjestö, syntyi toisen intifadan aikana

lllUUrJtnien vastarintaryhlnittylllien yhteenliittYl11änä; toteuttaa itsel11urhaiskuja ja

muunlaisia hyökkäykSIä israelilaisia kohteita vastaan

Al-Aqsan moskeija - islamin kolmanneksi pyhin paikka, josta profeetta Muhammadin

uskotaan nousseen taivaaseen; sijaitsee Jerusalenlln Temppelivuorella,joka on

Juutalaisuuden pyhlll paikka p jolla juutalaisten muinaisten temppelien uskotaan

sijainneen

Al-Fatiha - Koraanin ensimmäinen suura (luku)

Al-Jazeera - televisIOyhtiö; arabiankielisiä lähetyksiä tv-satelliitin välityksellä; päämaja

Qatarissa

Allah - "Jumala" arabian kielellä

Allenbyn silta - Jordallln ylittävä silta lähellä Jerikoa Jordanian rapUa; brittikenraali

Edmund Allenby rakennutti alkuperäisen sillan v. 1918

baklava -leivonnainen,joka valmistetaan lllotalkinasta ja pähkinöistä Ja makeutetaan

usein hunapUa

burka - I11uslilninaistenjoissakin I1laissa käyttäIl1ä vaate, joka peittää koko vartalon

kasvoineen tai jättää osan kasvoista näkyviin
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DFLP, ks. Palestiinan vapautuksen demokraattinen rintama

diaspora - Israelin ulkopuolella asuvat JuutalaISet

dinaari - Jordanian rahayksikkö. joka on kävtössä kaikkialla Länmannalla Israelm sekelin

ohella

emiiri - korkeaa asemaa ilmaiseva arvonimi. alkuaan johtaja. kOn1entaja'.
Fatah - PLO:n suurin poliittinen jäsenjärjestö

fatwa - islamilaisen uskonoppineen antama. uskonnolliseen lakiin pohjautuva

lainopillinen mielipide tai tulkinta

Force 17 - Jasser Aralatin käytössä ollut eliittikommandorvhmä

hadith - islamin suullinen perimätieto

Hamas - Länsirannalla p Gazassa toimiva islamilainen vastarintaliike. Jonka USA. EU Ja

IlluutaIl1at nlUU[ Illaat ovat luokitelleet terroristijäIjestöksi

hijab - naisten joissakin muslimimaissa kävttämä pääliina tai -huis'i

Hizbollah - Libanonissa toimiva islamilainen puolisotilaallinen järjestö

Id al-fitr - ramadan-kuukauden päättävä Juhlapäivä

IDF (Israel Defense Forces) - Israelin puolustusvoimat. koostuu maavounista.

iimavoimista ja laivastosta

imaami - rukousten johtaja. vhteisönsä hengellinen opastap

intifada - kansannousu. kapina

Izz al-Din al-Qassam -prikaatit - Hamasin sotilaallinen siipi

jalsa - istunto. kokous

jihad - "pyhä sota". kirjaimellisesti ·kamppailu. ki!mittelu': militantit

islamilaisryhmittymät tulkitsevat sen tarkoittavan kutsua aseelliseen taisteluun. jopa

terrorisnliln

kalasnikov - AK-47 Kalasnikov. Mihail Kalainiko\"ln suunnittelema neuvostoliittolainen

rynnäkkökivääri

kalifaatti - islamin poliittiseen johtajuuteen perustuva valtakunta. (Kalifi on arvonimi.

jota käytetään Muhammadin seuraajista ISlaminuskoisten s'hteisön Johtajana.)

Knesset - Israelin parlamentti

Koraani - islamin pvhä kirja

Kuuden päivän sota - v. 1967 käytv Iyhvt sota. jossa olivat vastakkain Israel sekä Egypti.

Jordania ja SyYria

Likud - Oikeistopuolue Israelissa

maj'd - Hamasin turvallisuussIipi

Maskobiyeh - pidätvskeskus Länsi-Jerusalemissa
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Medina - islamilaIsen maailman tOIseksi pyhin paikka Saudi-Arabiassa; profeetta

Muhammadm hauta sijaitsee siellä

Megiddo - vankileiri Pohjois-Israelissa

Mekka - islamilaisen maailman pyhin paikka Saudi-Arabiassa; profeetta Muhammad

perusti uskontonsa Mekassa

Merkava - israelilainen taistelupanssarivaunu

miehitetyt alueet - Länsiranta, Gazan kaIsta ja Golanin kukkulat

minareetti - moskeijan torni,josta kaikuu rukouskursu viidesti päivässä

mi 'var - eräänlainen vankilan eteishalli

Molotovin cocktail - polttopullo, Yleensä bensiinillä täytetty lasipullo,jonka suussa

oleva räsv sytytetään ja pullo heitetään kohteeseen

moskeija - muslimien pyhäkkö ja rukouspaikka

Mossad - Israelin tiedustelupalvelu, verrattavissa Yhdysvaltam CIA:han

mujahidin - 'uskonsoturit', islaIninuskoisten sissien yleisniluitys

Munkar ja Nakir - enkeleitä,joiden uskotaan piinaavan vainajia

Musta syyskuu - Jordanian hallituksen ja palestiinalaisjärjestöjen välinen vennen

Yhteenotto s\)'skuussa 1970; tapahtumien seurauksena syntynyt samannimmen

terrorijarjestö

Oslon sopimus - Israelin ja PLO;n v. 1993 solmima sopimus

Osmanien valtakunta - Turkin sulttaanikunta,joka oli olemassa n. 1299-1923

Palestiinalaishallinto (Palestinian National Authority eli PA) - muodostettiin v.

1994 Oslon sopimukseen pohjautuen, hallitsee Länsirantaa ja Gazan kaistaa

Palestiinan islamilainen jihad - Länsirannalla ja Gazassa toimiva islamilainen

\'astarintaliike,jonka USA, EU ja muutamat muut maat ovat luokitelleet

terTor istij äIj estöksi

Palestiinan vapautuksen demokraattinen rintama (DFLP) - marxilais-leninilämen

palestiinalainen vastarintajärjestö, joka vastustaa Israelin lniehitysvaltaa Länsirannalla

ja Gazan kaistalla

Palestiinan vapautuksen kansanrintama (PFLP) - marxilais-leniniläinen

palestiinalamen vastanI1taJälJestö,joka toimii Länsirannalla ja Gazan kaistalla

Palestiinan vapautusjätjestö (PLO) - Poliittinen ja vastarintajälJestö,jota Jasser Arafat

Johti 1969-211114

passa - korkeiden virkarniestt:'n arvoniJni ()sI1uIlien valtakunnassa

PLO, ks. Palestiinan vapautusjätjestö

rak 'a - muslimien rukOllS- ja ruumiinliikesalJat
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ramadan - islamilaisten paastokuukausi

sau'a 'ed - tätä nimeä käytetään israelilaisilla vankileirelllä vangeista. Jotka heittelevät

viestipalloja leirin osastojen välillä

Scud -lyhyen kantaman ballistinen ohJus,joka kehitettiin kvlmän sodan aikana

Neuvostoliitossa

sharia-Iaki - islamin uskonnollinen laki

shaweesh - vanki,joka valittiin asioimaan muiden vankien puolesta Israelin

vankilaviranomaisten kanssa: "luottovanki "

seikki - islamin oppinut: heimo- tai kyläpäällikkö

shiialaisuus - islamin toiseksi suurin päähaara

Shin Bet - Israelin keskustiedustelupalvelu. verrattavissa USA:n FBl:hin

shura - neuvosto, islamin piirissä jonkin alueen uskonoppineitten kokous

shoter - vanginvartijan tai poliisin heprean kielinen ninlltvs

sulttaani - islamilainen arvonimi,johon liittyy uskonno1l1l1en auktoriteettl

sunnalaisuus - islan1in suurin päähaara

suura - Koraanin luku

Temppelivuori - Jerusalemin Vanhassa kaupungissa, Al-Agsan moskeipn ja

Kalliomoskeijan, maailman vanhimman islamilaisen rakennuksen, sijaintipaikka:

juutalaisten muinaisten pyhäkköjen uskotaan sijainneen samalla paikalla

wudu - ennen rukousta suoritettava Islamilainen pesurituaali
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TÄRKEITÄ VUOSILUKUJA

19n - Osmanien valtakunta päättyy

192H - Hassan al-Banna perustaa MuslIlllIveljeskunnan

1935 - MuslImiveljeskunta ulottaa toimintansa Palestiinaan

1948 - MuslImiveljeskunta kohdistaa väkivaltaisia hyökkäyksiä Egyptin hallitusta vastaan;

Israel julIstautuu itsenäiseksi; Egypti, Libanon, Syyria, Jordania ja Irak hyökkäävät

IsraelIin

1949 - Hassan al-Banna joutuu salamurhan uhriksi; AI-Amarin pakolaisleiri perustetaan

Länsirannalle

1952 - Gamal Abde! Nasser kaappaa vallan Egyptissä

1964 - Palestiinan vapautusjärjestö (PLO) perustetaan

1967 - Kuuden päiv'än sota

196H - Palestiinan vapautuksen kansanrintama (PFLP) kaappaa El Al-yhtiön lentokoneen

ja pakottaa sen lentämään Algeriin; ei uhreja

19711 - Ns. Musta syyskuu, jonka aikana Jordanian joukot surmaavat tuhansia PLO:n

taistelIjoita; PLO karkotetaan Jordaniasta

1972 - Musta syyskuu -järjestö surmaa yksitoista israelilaista urheilIjaa Mlinchenin

olYInpialaisissa

1973 - Jom kippur -sota

1977 - Hassan Yousef menee naimisiin Sabha abul-Salemin kanssa

1978 - Mosab Hassan Youset synty,'; 38 ihmistä saa surmansa Fatahin hyökkäyksessä Tel

Avivin pohjoispuolella

1979 - Palestiinan islamilainen jihad -järjestö perustetaan

1982 - N. 1() (1(1(1 SyyTian hallItusta vastustanutta islamistia sutmataan; Israel tunkeutuu

libanoniin ja karkottaa PLO:n sieltä
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1985 - Hassan Yousef perheineen muuttaa AI-Birehiin

1986 - Hamas perustetaan Hebronissa

1987 - Hassan Yousef ryhtyy opettamaan uskontoa muslimeille luterilaisessa koulussa

Ramallahissa; ensimmäinen intifada alkaa

1989 - Hassan Yousefjoutuu ensI kerran vankilaan; Hamasiin kuulun Amer Abu Sarhan

murhaa kolme israelilaista

1992 - Mosabin perhe llluuttaa 13etuniaan; Hassan Yousef pidätetään; Harnas-terroristir

sieppaavat ja murhaavat israelilaisen poliisin Nissim Toledanon; palestiinalaisten

johtajia karkotetaan Libanoniin

1993 - Hamas-terroristi Imad Akel ammutaan israelilaisella tarkastusasemalla; Oslon

sopinl11s

1994 - Baruch Goldstein tappaa 39 palestiinalaista Hebronissa; ensnnmäinen

varsinainen itsemurhaisku;Jasser Arafat palaa riemusaatossa Gazaan perustamaan

Palestiinalaishallinnolle päämajaa

1995 - Israelin pääministeri Jitzhak Rabin joutuu salamurhan uhnksi; Palestiinalaishallmto

pidättää Hassan Yousetln; Mosab ostaa laittomia, toimintakelvottonlla aseita

1996 - Hamasiin kuulunut pomnllntekijä Yahya Ayyash murhataan; Mosab pidätetään ensI

kerran ja joutuu vankilaan

1997 - Mosab pääsee vapaaksi; Mossad epäonnistuu yrityksessään murhata Khalid

Meshaal

1999 - Mosab ryhtyy käymään kristillisessä raamattupiirissä

~Illl() - Camp Davidin huippukokous;Toinen intifada (ns. AI-Aqsan intifada) alkaa

~Illll - Israel murhaa PFLP:n pääsihteeri Abu Ali Mustafan; PFLP murhaa Israelin

matkailuministeri Rehavam Ze'evin; French HIllin itsemurhaisku: Sbarron

pizzerian ja Dolphinariumin memurhaiskut

~OO~ - Mosab ja hänen isänsä pidätetään ja tuomitaan vankilaan; IDF pidättää

neljä itsemurhaiskua suunnitellutta Ja surmaa yhden; Hvökkäys Jerusalemin

Heprealaisessa yliopistossa vaatii yhdeksän uhna

~1l1l3 - Israel surmaa Hamas-terroristit Saleh Talahmen, Hasaneen Rummanahm ja

Sayyed al-Sheikh Qassemin; länsimaiden koalition Joukot vapauttant Irakin

~O1l4 - Jasser Araiat kuolee; Hassan Yousef vapautuu vankilasta

~1l1l5 - Mosab ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen Jumalan POIkana; Mmab kastetaan:

Mosab joutuu vankilaan kolmannen kerran; Hamasm ja Israelin välinen aselepo

päättyy; Mosab vapautuu vankilasta

~1l()6 - Hamas kaappaa israelilaisen sotilaan Gilad Shalitin; Ismail Haniveh valitaan

Palestiinalaishallinnon pääministeriksi

~1l07 - Mosab muuttaa Yhdysvaltoihin
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1.

LOPPUVIITTEET

Tätä tictoa ei ole aieIllIl1in tuotu julkisuuteen. Itse asiassa historian aikakirjat

ovat täynnänsä vääriä tietoja HaIl1Jsin synnystä. Esinlerkiksi Wikipedian

englanninkielisessä "ersiossa väitetään virheellisesti, etö "Hamasin perustivat

nlOnna 1987. ensimmäisen intifadan alussa, Ahmed Jassin, Abdel Aziz al-Rantissi

ja Mohammad Taha,jotka kuuluivat Egvptin Muslimiwljeskunnan Palestiinan

osastoon ... "Tämä tieto pitää paikkansa vain kahden kohdalla kaikkiaan seitsemästä

perustajasta,ja nlOsilU\'ussakin on vuoden virhe. Ks. http://en.wikipedia.org/wiki/
HaIll3s (luettu 20.11.2(09).

MidEastWebissä kerrotaan: "Hamas muodostettiin helmikuun tienoilla vuonna

198R,jottd MuslinliveljeskuIltJ olisi \'Oil111t osallistua enSiIllI11äiseen intifadaan.
Hamasia olint perustamassa Ahmed Jassin, 'Abd al-Fattah Dukhan, Muhammed

Shama', IbrahIm al-Yazuri, Issa al-NalJar, Salah Shehadeh (Beit Hanounista) ja

Ahdel Aziz al-I:tantissi. Tri Mahnlud Zahar rnainitaan rnyös yleensä t'IlSilllllläisten

johtajien joukossa. MUlta Hamasin johtajia ovat mm.: Khalil Qawga, lsa al-Ashar,

Mma Abu Marzug, Ibrahim Ghusha ja Khalid Mish'al."Täss;j tekstissä on vielä

enemmän VIrheitä kuin Wikipedian artikkelissa. Ks. http://www.mideastweb.org/
hamashistory.htm (luettu 20.11.2(09).

PLO:n ensmll11äinen Llaj,la julkisuutta saanut lentokonekaappaus oli tapahtunut

23.7.1908. Tuolloin PFLP:n iskuryhmä pakotti El Alin Boeing 707:n lentämään

Algeriin.Yli kYmmentä israelilaista matkustJjaaja kymmentä miehistön jäsentä

pidettiin panttinnkeina. Kaappaus ei aiheuttanut kuolonuhreja. Mutta neljä vuotta

11lyöheInnlin yksitoista israelilaista urheilijaa sai surrnanSJ PLO:n johtaIl1dSSa terrori

iskussa Miinchemn olYmpialaisten yhteydessä. Ja sitten 11.3.1978 ryhmä Fatahin

taistelijoita nousi maihin Tel Avivin pohjoispuolella, kaappasi bussin ja kaynnisti

Tel Annn ja Haltan välisellj nltatiellä hyökkayksen,jossa sai surmansa 38 ihmistä.

Loukkaantuneit,l oli 71.

Väen värv;j;jminen Hamaslln oli sluunut helposti palestiinalaispakolaisten



keskuudesta Jordaniassa,jmsa nämä Illuodostivat kaksi kolmannesta väestöstä,

Tukirahaa virtasi muista arabimaista. ja PLO oli lopulta vahvempi Ja paremmin

aseistettu kuin Jordanian poliisivoimat ja armeija. Ennen pitkaä oltlin siinä

tilanteessa. että PLO:n johtajan Jasser Arafatin pelättiin ottavan vallan käsiinsä ja

perustavan palestiinalaisvaltion.

Jordanian kuninkaan Husseinin oli toimittava nopeasti ja päättäväisesti

pysyäkseen vallassa. Vuosikausia näiden tapahtumien jälkeen sam ällistvksekseni

kuulla Israelin turvallisuuspalveluun odottamatta syntyneen yhteyden ansiosta. että

Jordanian kuningas oli solminut salaisen liittosuhteen Israelin kanssa - samaan aikaan

kun kaikkien muiden arabimaiden tavoitteena oli Israelin tuhoaminen. Toimenpide

oli tietenkin järkevä, koska kuningas H llssein ei kyennyt suojelcrnaan valtaistuintaan

eikä Israel kyennyt valvomaan tehokkaasti maiden välistä pitkää rajaa. Mutta jos

tieto sopinluksestJ olisi vuotanut julkisuuteen. se olisi merkinnyt HusseinilIe

poliittista ja kulttuurista kuoliniskua.
Vuonna 1970 PLO:n ennestäänkin vahvan aseman lujittumista pelännyt

kuningas Hussein käski jäljcstön JohtajIa ja taistelijoita poistumaan Jordaniasta.

Heidän kieltäydyttyään kuningas pakotti heidät Iahtemään - Israelin asea\'un tun·in.

Palestiinalaiset alkoivat nimittää tätä sotilasoperaatiota Mustaksi syyskuuksi.

Time-Iehdessä lainattiin Arafatia.joka sanoi myötämielisille arabimaiden
johtajille: "On tapahtunut verilöyly, Tuhansia ihmisiä on hautautunut raunioihin.

Ruumiit ovat mädäntyneet. Sadat tuhannet ovat Joutuneet kodIttomiksi.

Vainajamme lojuvat kaduilla. Henkiin jääneet lapset. naiset ja vanhat miehet
uhkaavat kuolla nälkään ja janoon" ("The Battle Ends; The War Begins". Time.

5.10.1970).

Kuningas Hussein oli suuressa kiitollisuudenvelassa Israelille.ja hän yrittikIn

maksaa sen takaisin vuonna 1973. Hän nimittäin varoitti Jerusalemia JO ilmoitti.

että Egyptin ja Syyrian johtama arabimaIden koalitio oli aikeissa hyökätä Israeliin.

Valitettavasti Israelissa ei varoitusta otettu todesta. Hyökkäys alkoi Jom kippur

-päivänä. ja valnlistauturnaton Israel kärsi raskaita ja turhia tappioita. Tänlänkin

salaisuuden sain aikanaan kuulla israelilaisilta.

Mustan syyskuun jälkeen PLO:n henkiinjääneet pakenivat Etelä-Libanoniin.

Siellä Jäljestö rupesi kohta kahmimaan valtaa. Se kasvoi JO voimistui. kunnes sen

valta-alueesta tuli lähes valtio valtiossa,

PLO kävi uuvutussotaa Israelia vastaan uudelta tukialueeltansa käsin.

Beirutin hallitus oli niin heikko, ettei se kyennyt estämään Israelin pohjoisosiin

suuntautuneita jatkuvia kranaatti- ja ohjusiskuja,Vuonna 1982 Israel sitten tunkeutui

Libanoniin ja karkotti PLO:n sieltä neljä kuukautta kestäneen operaatlon tuloksena.

Arafat siirtyi maanpakoon Tunisiaan yhdessä tuhannen henkiinjääneen taistelijan

kanssa. Mutta vielä niinkIn etäältä PLO jatkoi Israeliin kohdlstm'ia hyökkäyksiä JO
kokosi taistelujoukkoja Länsirannalla ja Gazassa.

3. "Arafat's Return: Unity Is 'the Shield of Our People· ... .'\·Ctl' \,nk Times. 2.7.1994.

http://www.nytimes.com/1994/07 I02/worldl arafat-in-gaza-arafat-s-return-unIty

isthe-shield-of-our-people.html (luettu 23.11.2(09).

4. Leonard Cohen, "First We Take Manhattan" copyright 1':: 1988 Leonard Cohen

Stranger Music, Ine.



5. Israelin ulkoministeriö, "Suicide and Otlier Bombing Attacks in Israel Since the

Declaration af Principles (syyskuu 1993)";Tlie Palestinian Academic Society for the
Study af Intemational AHairs,Jerusalem, "Palestine Facts - Palestine Chronology

2UUU", http;/ /wwwpassia.org/palestine_tacts/chronology/2001l.html. Ks. myös
http;/ /www.mta.gov.I!/MFA/MFAArchive/20110_20119/2()(III/ 11 /Palestinian';(,20
Terrorislll-%J2( )Photos%J2()-(Il~L~() N ovenlbetXJ2( )2000.

6. Lisävahvistus tästä yhteydestä saatiin seuraavana vuonna, kun Israel tunkeutui

Ramallahiin ja suoritti ratsian Arafatin päänlaJassa. ASIakirjojen Joukosta löytyi
16.9.200j päivätty lasku, Jonka AI-Agsan marttyyrien prikaatit olivat osoittaneet

PLO;n sotilassiiven talousasioista vastanneelle prikaatinkenraali Fouad Shoubakille.

Lasku koski korvausta räjähteist:i,joita oli käytetty Israelin kaupunkeihin

kohdistuneissa ponlllll-iskuissa,Ja samalla siinä pyydettiin varoja uusien

pommien valmistamiseen sekä itsemurhapommittajia mainostavien julisteiden
painatuskustannuksiin.Yael Shahar, "AI-Agsa Martyrs Brigades - A Political Tool
with an Edge", 3.4.2002, Intemational Instltute tor Counter-Terrorism, IDe

Herzliya.
7. Leonard Cole, Ti:rror: H()U' Israel Hlls Copcd alld H/71at A11lcrica Cml L,eam

(Bloomington; Indiana University Press, 21J()7), s. 8.

8. "Obituary; Rehavam Zeevi", BBC News, 17.10.2001, http;/ /news.bbc.co.ukl2/1u
middle_east/16113857stm (luettu 24.11.211(9).

9. "Annan Criticizes Israel, Palestinians for Targeting Civilians", u.N. Wire, 12.3.211112.

http://wwwunwire.org/unwire/20020312/24582_story.asp (luettu 23.1IJ.20(9).
111. Euroopan unioni, "Declaration ofBarcelona on the Middle East", 16.3.211112,

http://europa.eu/builetin/en/211IJ2(13/ilI155.htm.

11. Kiinnostava lisätieto eversti Jibril RaJoubista: Käyttäen hyväksi asemaansa
PalestiinaLmhailinnon turvailisuuspäällikkönä hän oli luonut oman pikku

kuningaskuntansa,Jossa alaisten piti pokkuroida ja liehakoida häntä ikään kuin

hän olisi ollut vähintään vallanperijä. Olen nähnyt hänen aamiaispöytänsä
notkuvan viidestäkymmenestä ruokalaJista, Jotka oli valmistettu pelkän pöyhkeilvn

vuoksi. Olen myös nähnyt, että RaJoub oli töykeä ja välinpitämätön Ja ettei hän

käyttäytynyt johtajan vaan pikemminkin gangsterin tavoin. Kun Aratat pidätti
Inahdollisilll111J.n I110nta Halllasin johtajaa ja rivijäsentä vuonna 1995. Rajoub
kidutti heitä armottomasti. Hamas oli uhannut useaan kertaan tappaa hänet, Ja

siksi hän oli ostanut luodin- ja räjähdyksenkestävän auton. Edes Aratatiila ei moista
ajoneuvoa ollut.

12. Associated Press, "Palestinian Bombmaker Gets 67 Life Terms", MS NBC,

30.11.2004, http://wwwlllsnbc.msn.comlid/66251181/.
13. Dannv Rubinstein, "Hamas Leader:You Can't Get Rid of Us", H,wrctz, http://

wwwhaaretz.cOll1/hasen/pages/ShArt.jhtml'itemNo=565U84&contrassID=2&sub
ContrassID=4&sbSubeontrassID=II.

14. " Israel Vows to 'Crush' Hamas after Attack", Fox News, 25.9.2005, http://www.
t{)XJlews.com/story/O,2933, 170304,OO.htllll (luettu 5.111.2U(9).
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