
Kirje nokialaiselta -- Amerikkalaissotilaiden raakuudet 

 

Hei, seuraavassa vielä järkyttävä uutinen amerikkalaissotilaiden brutaaliudesta.  

Kyllä tämä jos mikä osoittaa oikeiksi profeetta Habakukin ennustukset nykyajan  

kaldealaisista eli jenkeistä. He ovat todella alhaista porukkaa. Myöskin  

brittisotilaat ovat osallistuneet vankien kidutuksiin uutisten mukaan, vaikkakin on  

epäilyksiä uutiskuvien aitoudesta.  

Ovatko amerikkalaiset (ja britit) niin turhautuneet omaan huonoon menestykseensä  

viime aikoina siellä Irakissa, että he kostoksi kohtelevat näin irakilaisvankeja?  

Raporttien mukaan vankien kidutusta on kyllä jatkunut jo pitkään.  

Muuten, tähän irakilaisvankien kidutukseen liittyen niin luin Hesarista tänään  

(4.5.), että vankien brutaali kohtelu ei ollut vain vankeja vartioineiden  

kouluttamattomien reserviläisten päähänpisto, vaan kohtelusta on tiedetty ja  

todennäköisesti päätettykin korkeammilla tasoilla. Profeetta Habakuk luonnehti  

kaldealaisia (jenkkejä) todella oikein.  

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

Uusia tietoja vankien pahoinpitelyistä Irakissa  

Julkaistu 02.05.2004 03:27  

   

Tuoreen raportin mukaan amerikkalaissotilaat muun muassa pahoinpitelivät  

irakilaisvankeja ja uhkasivat näitä raiskauksilla.  

Yhdysvaltain sotilaat ovat syyllistyneet lukuisiin "sadistisiin, törkeisiin ja  

mielivaltaisiin rikoksiin" irakilaisvankeja kohtaan, sanotaan aikakauslehti New  

Yorkerin julkistamassa Yhdysvaltain maavoimien sisäisessä raportissa.  

Yhdysvaltain korkein Irakissa oleva sotilas kenraalimajuri Ricardo Sanchez on  

hyväksynyt kenraalimajuri Antonio Taguban laatiman 53-sivuisen raportin.  

Helmikuussa valmistuneen raportin mukaan vankeja pahoinpideltiin, miesvankeja  

uhattiin raiskauksella, ja yhdelle vangille tehtiin sukupuolista väkivaltaa  

erilaisilla välineillä. Vankien päälle kaadettiin fosforipitoista nestettä ja  

sotilaspoliisin annettiin ommella kiinni haava, jonka vanki oli saanut  

paiskomisestaan seinää vasten.  

New Yorker julkaisi jo aiemmin kotisivustollaan otteita maanantaina myyntiin  

tulevasta toukokuun 10. päivän numerostaan.  

Väärinkäytökset tapahtuivat Bagdadin lähellä sijaitsevassa pahamaineisessa Abu  

Ghraibin vankilassa. Amerikkalainen televisiokanava CBS julkaisi vain muutamia  

päiviä sitten kuvia vankien nöyryyttämisestä samassa vankilassa.  

(MTV3-STT-Reuters)  



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

Mitä mieltä Pasi olet näistä tuoreista uutisista? Pistää sapen kiehumaan, vai mitä?  

Terv. Olli  

 

Pasin kommentti:  

Tämä uutinen ei itse asiassa ole suurikaan yllätys. Olemmehan jo pitkän aikaa saaneet lukea uutisia 

amerikkalaisten surmaamista siviileistä Irakissa. Toivon vain että tämä tieto saisi aikaan 

suuttumusta irakilaisten keskuudessa ja kiihdyttäisi iskuja Koalition joukkoja vastaan. USA:n 

presidentinvaaleista sanoisin vielä, että luulen Illuminaatin päättäneen että se on Bush joka voittaa 

vaalit. Cutting Edge olisi siis oikeassa kun he vihjasivat että Bush saattaisi voittaa. Itse asiassa, 

toivon että näin kävisi. Tällöin amerikkalaisten valkataakka kaatuisi Bush II:n hallituksen niskaan. 

Tämä edellyttää tietenkin että Irakissa ei tapahtuisi sellaista joka kääntäisi kelkan Kerryn eduksi, 

eikä tulisi myöskään tempausta syyskuun alussa (Savola vihjasi tällaista). Ihmettelen muuten että 

Savola ei ole eikä myöskään Sartola ole julkaisseet uusia juttuja pitkään aikaan. Ovatkohan heiltä 

aiheet lopussa? Vielä, 3.5. oli YLE:n teksti-TV:ssä lyhyt uutinen jossa kerrottiin että George W. 

Bush suhtautuu myönteisesti EU:n laajentumiseen. Että sillä lailla...  

 
 

   

 Takaisin  
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