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Hei Pasi, Irakissa on ollut levotonta viime päivinä. Alkaa näyttää yhä selvemmältä,  

että shiiojen kapina Irakissa leviää. Amerikkalaiset ovat vaikeuksissa ja ovat  

kärsineet tappioita. Maltilliset shiiatkin liittynevät aseelliseen vastarintaan  

vähitellen. Puhutaan ns. Mahdin armeijasta. Mahdi viittaa eräänlaiseen muslimien  

messiaaseen, joka nousee shiiojen joukosta.  

Onko Moqtada al-Sadr tämä heidän messiaansa? Hän on vasta 30-vuotias (vrt. Jeesus).  

Mahdin armeija on vielä pieni, mutta antikristuksesta sanotaankin Danielin kirjassa,  

että hän on alussa vähäpätöinen, pieni sarvi, joka alkaa kasvaa pikkuhiljaa. Aika  

näyttää miten käy, mutta minä olen jo aikaisemmissa kirjoituksissani varoittanut  

tästä Mahdin noususta Irakissa ja että amerikkalaiset joutuvat vetäytymään sieltä  

ennemmin tai myöhemmin. Mellerin ennustukset taloudellisen Babylonin noususta (Ilm.  

18) Irakiin (lähi)tulevaisuudessa näyttävät näillä näkymin hyvin hatarilta. En usko,  

että USA ainakaan saa koskaan mitään pysyvää jalansijaa sinne.  

Lopullinen antikristus saattaa aivan lopussa, juuri ennen Jeesuksen näkyvää paluuta,  

asettaa jonkinlaisen valtakeskuksen Irakiin ja uudelleen rakennettuun Babylonin  

kaupunkiin vähäksi aikaa (kun EU on tuhoutunut Googin tai idän kuninkaitten  

toimesta?), mutta sitä ennen siellä hallitsevat muslimit Mahdi-messiaansa kanssa.  

Nostradamus puhuu valtavasta valkoisten ja punaisten joukosta (punaiset = uudet EU:n  

itä-Euroopan maat?), jotka Euroopan kuninkaan (lopull. antikristus?) johdolla käyvät  

Babylonian kuninkaan (Irakin hallitsija?) kimppuun.  

Täytyy nyt kuitenkin katsoa mitä lähipäivinä tapahtuu, ja liittyvätkö maltilliset  

shiiat todella suurin joukoin kapinaan. Siitä paljon riippuu islamistien menestys.  

USA tietenkin yrittää kaikin voimin tukahduttaa kapinan. Vaarallinen skenaario USA:n  

kannalta on myös mahdollinen sunnien ja shiiojen lyöttäytyminen yhteen aseellisessa  

vastarinnassa.  

Alempana tuore uutinen selkkauksista Irakissa. Terv. Olli  

P.S. Nokia antoi yllättävän tulosvaroituksen toissapäivänä. Se arvioi liikevaihtonsa  

jäävän 2 prosenttia miinukselle alkuvuonna aiemman 3-7 prosentin kasvuennusteen  

sijaan. Osakekohtaisen tuloksen Nokia arvioi jäävän aiemman antamansa ennusteen  

alalaitaan (17 s/osake). Nokian osakekurssi laski päivän aikana n. 17 %. Yhtiö  

ilmoitti itse, että sen matkapuhelimien (keskihintaiset puhelimet) myynti takkuili  

alkuvuonna.  

Onko tämä Nokian lopun alkua? Alkaa näyttää pikkuhiljaa siltä, että kilpailijat ovat  

kuromassa Nokian etumatkaa kiinni matkapuhelimissa, jotka ovat Nokian myynnin ja  

tuloksen tukiranka. Nokian markkinaosuus on siis laskenut kännykkämyynnissä  

maailmalla. Minä pidän tätä kehitystä tervetulleena; pedon alamäki on alkanut.  

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



Levottomuudet jatkuvat Irakissa  
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Bagdadin liepeillä on hyökätty sotilassaattueen kimppuun. Fallujassa taistelut  

jatkuvat. Espanja ja Yhdysvallat kiistävät shiiajoukkojen väitteet panttivangeista  

Amerikkalaisen sotilassaattueen kimppuun hyökättiin tänään aivan Bagdadin liepeillä  

Irakissa. Uutistoimisto AFP:n paikalla olevan kirjeenvaihtajan mukaan aseistetut  

sissit juhlivat kahden palavan ajoneuvon ympärillä hyökkäyksen jälkeen. Yhteenoton  

mahdollisesti vaatimista kuolonuhreista ei heti tapahtuman jälkeen ollut tietoa.  

Hyökkäys tapahtui pian sen jälkeen kun kymmenien siviilirekkojen saattue oli  

ohittanut hyökkäyspaikan. Saattue vei ruokaa ja lääkkeitä piiritetyn Fallujan  

kaupungin asukkaille. Fallujassa raskaat taistelut raivoavat edelleen. Asukkaat  

syyttivät amerikkalaissotilaita al-Jazeera-satelliittikanavalla umpimähkäisistä  

hyökkäyksistä kaupungin kymmeniin moskeijoihin.  

   

Espanja ja Yhdysvallat kiistävät tiedot panttivangeista  

Espanja ja Yhdysvallat ovat kiistäneet jyrkästi tiedot, jonka mukaan niiden  

sotilaita olisi joutunut panttivangeiksi Irakissa.  

Irakin shiiamuslimien kovan linjan johtajaa Moqtada al-Sadria tukevat taistelijat  

sanoivat aiemmin ottaneensa useita espanjalaisia panttivangeikseen. Al-Sadrin  

edustajan mukaan vankien joukossa on mahdollisesti myös yksi amerikkalainen.  

Bagdadissa puhuneen edustajan mukaan panttivangit on tarkoitus vaihtaa Najafissa  

pidätettyyn shiiamuslimien johtajaan Mustafa Yaacubiin.  

Yhdysvaltain johtama liittouma on kiistänyt tiedot länsimaisista panttivangeista.  

(MTV3-STT-Reuters-AFP-DPA)  
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