
Kirje ”nokialaiselta” -- Stalinin pojanpoika, Goog, NL 
 

Hei, 

 

Löysin Hesarin verkkosivuilta erään artikkelin, joka saattaisi vahvistaa  

sen, että Stalinin pojanpojanpoika Josif Vissarionovitsh Dzhugasvili (sama  

nimi kuin diktaattori Stalinilla) olisi politiikassa mukana nykypäivänä ja  

hän voisi olla Raamatun Goog (Hes.38,39). 

 

Goog on punaisen petokatraan ns. 8. pää, kun 1. pää on Josif Stalin, 2. pää  

on Malenkov, 3. pää on Hrutsev, 4. pää on Breznev, 5. pää on Andropov, 6.  

pää on Tsernenko ja 7. pää on Mihail Gorbatsov; kaikki siis NKP:n eli NL:n  

kommunistisen puolueen pääsihteereitä (ks. Ilm.17, "Ja peto, joka on ollut  

ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä..."). 

Goog tulee olemaan sotaisa päällikkö ja tyranni niinkuin Josif Stalin. 

 

Artikkelissa puhutaan Josif Stalinin pojanpojasta Jevgeni Dzhugasvilista,  

joka edellisissä Venäjän duuman vaaleissa edusti Venäjän äärivasemmistoa ja  

oli tämän "Stalinistisen rintaman" keulakuva. 

 

Nuori Josif Vissarionovitsh Dzhugasvili on ilmeisesti Jevgeni Dzhugasvilin  

poika. 

 

Helsingin Sanomissa ulkomaansivuilla (4.3.03) on kirjoitus Josif Stalinin  

(1879-1953) perinnöstä nykypäivän Venäjällä ja siinä on kerrottu Stalinin  

samannimisestä pojanpojanpojasta. 

 

Kirjoituksessa on kuitenkin hämmentävästi sanottu niin, että Jevgeni  

Dzhugasvili olisi Stalinin poika hänen ensimmäisestä avioliitostaan ja Josif  

Dzhugasvili (nuorempi) olisi sitten tämän Jevgeni Dzhugasvilin pojanpoika.  

Voi olla, että "Jevgeni" on Stalinin pojan sekä hänen pojanpoikansa nimi  

(jälkeläisissä useita "Jevgeneitä"?). Näin on myös epävarmaa, että Josif  

Dzhugasvili (nuorempi) olisi verkkohesarissa (13.1.99) mainitun Jevgeni  

Dzhugasvilin poika; hän voi olla myös Jevgenin veljenpoika tai serkunpoika -  

jokatapauksessa samaa sukua. 

 

Nythän tämä Stalinin palvonta tai suosio on saamassa Venäjällä alleen uutta  

pontta, kun Josif Stalinin kuolemasta tuli 5.3.03 täyteen 50 vuotta. Ehkäpä  

Venäjän kansalaiset ovat alkaneet saada tarpeekseen nykyisestä politiikasta,  

joka ei ole juurikaan parantanut venäläisten elinoloja, mm. työttömyys on  

hyvin korkea ja köyhät vain köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Voidaan puhua  

siis eräänlaisesta ryöstökapitalismista. Lisäksi kaikenlainen rikollisuus  

(itämafia), korruptio ja prostituutio rehottavat (vrt. nyky-Ukrainan  

tilanne). Palkkataso on alhainen ja ihmiset hädintuskin tulevat toimeen,  

sosiaaliturvasta puhumattakaan. Kommunismissa oli ainakin se hyvä puoli,  

että ihmisillä oli taattu toimeentulo ja työtä NL:n aikana ja  

yhteiskunnallinen kuri ja moraali oli korkealla huolimatta kommunismin  

antikristillisyydestä. 

 



On vain ajan kysymys, milloin venäläiset ovat lopullisesti saaneet  

tarpeekseen ja uusi vallankumous on valmis alkamaan (lue Raamatusta - Dan.7  

- kyljellään makaavasta Karhu-pedosta, jolla on kolme kylkiluuta - Baltian  

maat? - hampaissaan). Karhun kuolinhaava paranee ehkäpä juuri tulevan  

kolmannen maailmansodan myötä. Venäjä nousee aallonpohjastaan, johon se on  

joutunut nykyisten johtajiensa myötä, kun he ovat kumartaneet USA:n  

ylivaltaa. Mm. Venäjän asevoimat ovat nykyään melko heikot lukuunottamatta  

ydinaseita. Armeijan miesvahvuutta on pienennetty. 

 

Venäläiset ainakin ovat luonteenpiirteiltään aina olleet sellaisia, että he  

luottavat voimakkaaseen johtajuuteen ja Raamatun Goog (Josif Dzhugasvili?)  

voisi olla se viimeinen suuri johtaja. Tämä nuori Josif Dzhugasvili asuu  

muuten nykyään Georgiassa, josta diktaattori Stalinkin oli kotoisin. Ehkä  

tähän kehitykseen menee vielä aikaa, mutta ennemmin tai myöhemmin kommunismi  

taas nousee Venäjällä. Vladimir Putin on vain eräänlainen välivaihe tässä  

kehityksessä. Nationalismi on mm. noussut Venäjällä parin viime vuoden  

aikana ja vanha neuvostohymni on otettu takaisin käyttöön. Valtio on yhä  

enemmän ottanut ohjaksia omiin käsiinsä. Vielä kuitenkin eletään  

eräänlaisessa "tsaarin ajassa". 

 

Minun veikkaukseni lopullisen Googin sodan ajankohdasta on joskus v.  

2036-37. 

 

Terv. "nokialainen" 

 

PS. Voit Pasi julkaista kirjoitukseni, jos haluat. 

 

 

TÄSSÄ VERKKOHESARIN ARTIKKELI KOKONAISUUDESSAAN KOPIOITUNA 

INTERNETISTÄ: 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Stalinin pojanpoika johtaa Venäjän äärivasemmistoa 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

"Haluamme päästä duumaan ja räjäyttää sen sisältä päin" 

MOSKOVA-Venäjän äärivasemmisto otti varaslähdön kuluvan vuoden lopulla  

järjestettäviin parlamentin alahuoneen duuman vaaleihin ja kuulutti uudesta  

"Stalinistisesta rintamasta", jonka keulakuvaksi on ryhtynyt itse Josif  

Stalinin pojanpoika Jevgeni Dzhugasvili. 

  "Haluamme päästä duumaan ja räjäyttää sen sisältä päin", rintaman  

johtomieheksi nimetty kommunistisen ääriryhmän johtaja Viktor Anpilov sanoi  

tiistaina toimittajille. 

  Euroopan nykyhistorian ehkä pahamaineisinta diktaattoria Stalinia  

suuresti muistuttava Dzhugasvili kiisti, että uusi rintama ryhtyisi  

perustamaan Stalinin kauden vankileirejä uudelleen, mikäli pääsisivät  

valtaan. 

  "Ensinnäkin, leirit perusti Trotski ja hänen seuraajansa. Kaikki on  

myöhemmin pantu Stalinin syyksi", Dzhugasvili puolusti isoisäänsä. Yleisesti  



pidetään tosiasiana, että miljoonat ihmiset kuolivat Stalinin yhä  

vainoharhaisemmiksi ja sattumanvaraisemmiksi käyneissä vainoissa 1930-luvun  

lopulla. Rintaman lehdistötilaisuus uhkasi tiistaina seota riitelyksi, kun  

yksi venäläistoimittaja luonnehti Dzhugasvilin isoisää "planeetan  

verisimmäksi hirviöksi". 

 

Tavoitteena palauttaa 

Neuvostoliitto 

 

  Stalinistisen rintaman tavoitteena on Neuvostoliiton palauttaminen,  

kansanvihollisten, eli lähinnä Kremlin nykyisten valtiaitten rankaiseminen  

ja mm. proletaarinen internationalismi. 

  "Neuvostoliitto oli ideaalivaltio", Anpilov sanoi tiistaina. 

  Anpilovin ja Dzhugasvilin rinnalla tiistaina esiintyi vanhoillisen  

upseeriliiton johtaja Stanislav Terehov. 

  "Olemme suurvalta-aatteen kannalla. Haluamme, että vahvat asevoimat ovat  

rauhan takeena", Terehov sanoi. 

  "Stalin on symboli. Hän oli voiton symboli", Terehov sanoi ja viittasi  

Venäjällä yleisesti yhä palvottuun toisen maailman sodan lopputulokseen,  

jossa Venäjä yhdessä länsivaltojen kanssa kukisti natsi-Saksan. 

  Stalinistisella rintamalla näyttäisi kuitenkin olevan todellista  

kannatusta vain vuosi vuodelta pienenevän eläkeläisväestön keskuudessa.  

Anpilovin ja Terehovin ryhmittymät eivät ole aiemmissa vaaleissa kyenneet  

ylittämään viiden prosentin äänikynnystä parlamenttivaaleissa. 

  Tiistaina esitetyt iskulauseet vetosivat juuri vanhusten muistoihin,  

jotka aika on armeliaasti kullannut. 

  "Älkää unohtako, että Stalinin aikana rupla oli kalliimpi valuutta kuin  

dollari", Dzhugasvili sanoi. 

  "Pyrimme duumaan, jotta voisimme palauttaa stalinistisen hintojen  

alentamisen politiikan", Anpilov sanoi. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Keskiviikkona 13. tammikuuta 1999 

KALLE KOPONEN /  Helsingin Sanomat 
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