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L Rasul Ma-
gomedovin 

tytär Marjam 
Sharipova teki 

itsemurhaiskun 
Moskovan metros-

sa maaliskuun vii-
meisenä maanantaina. 

Dagestanissa Balahanin 
kylässä asuva isä ei usko, että 

tytär teki iskua vapaaehtoisesti.

murhemurhe
IankaikkinenIankaikkinen

Venäjä ei rauhoittanut Pohjois-Kaukasiaa sotimalla  
eikä jälleenrakentamalla: kapina elää yhä. Tšetšeniassa, 
Dagestanissa ja Ingušiassa tavallinen kansa ei pelkää  
metsien kapinallisia vaan viranomaisten mielivaltaa. E
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T
ummanpunaiset tapetit peit-
tävät huoneen seinät, katto 
on koristeltu ruusukuvioil-
la. Leveällä sängyllä lepää 
karvainen päiväpeite. Jalat 
uppoavat pehmeään, koko 
lattian peittävään mattoon.

Peilipöydällä pieni pur-
nukka kasvorasvaa lupaa hidastaa vanhen-
tumista. Näitä voiteitahan naistenlehdissä 
tuputetaan jo alle kolmekymppisille naisil-
le. Sellaisille kuin opettaja Marjam Shari-
povalle, 28.

Mutta nuori nainen ei tähän huoneeseen 
enää palaa.

Maaliskuun viimeisenä maanantaina 
Sharipovan ruumis löytyi Lubjankan met-
roasemalta Moskovasta. Hän oli toinen it-
semurhaiskun tekijöistä, jotka ruuhka-ai-
kaan tappoivat 40 metromatkustajaa – ja 
itsensä.

”Hän oli hyvä ihminen. Kuuliainen, kilt-
ti ja huolehtivainen”, sanoo isoäiti Abidat 
Sharipova.

Balahanin kylässä, Dagestanin vuoristos-
sa jatkuu unelias arki. Lapset ovat koulussa 
ja vanhukset istuskelevat kylänraitilla ba-
saarin varjossa turisemassa. Kissa ylittää 
laiskanlaisesti tien. Täällä ei tarvitse pelä-
tä liikennettä.

Isoäiti näyttää ompelukonetta, jonka hän 
hiljattain osti tyttärentyttärelleen.

”Kaikkialla on nyt tyhjää ja kipeää. Odo-
tan vain häntä”, sanoo äiti Patimat Shari-
pova. 

”Nukahdan puoleksi tunniksi ja herään, 
eikä häntä vieläkään ole. ”

Iskun järjestäjäksi ilmoittautui Pohjois-
Kaukasian kapinallisten korkein johtaja 
Doku Umarov, Venäjän etsityin mies.

Umarov on julistanut avoimen sodan Ve-
näjää ja kaikkia Moskovan käskyläisiä vas-
taan. Hänen tavoitteenaan on perustaa isla-
milainen valtio Pohjois-Kaukasian alueelle.

Umarov julistaa, että tavoitteeseensa 
päästäkseen hän joukkoineen tappaa ve-
näläisiä ja Venäjän vallan kannattajia. Ter-
rori-iskut ovat osa Umarovin julistamaa ji-
hadia, pyhää sotaa.

Balahanin kylässä, kaukana Moskovas-
ta Marjam Sharipovan läheiset eivät 
käsitä, miten tämä liittyy Marjamiin.

Balahanin kyläläiset ovat ilmaisseet per-
heelle osanottonsa, surreet yhdessä. Ja 
tänne kotikylään perhe haluaisi Marjamin 
haudata. Mutta viranomaiset eivät ole luo-
vuttaneet ruumista.

Isä Rasul Magomedov kertoo tiedonja-
noisesta ja hartaasta tyttärestään, joka ha-
lusi opetella Koraanin ulkoa.

Isä tietää tyttären varmasti olleen koto-
na Balahanissa lauantaina 27. maaliskuuta 

eli kaksi päivää ennen Moskovan maanan-
taista terrori-iskua. Isä kiirehti aamuru-
kouksen jälkeen hoitamaan asioita Da-
gestanin pääkaupunkiin Mahatškalaan, 
minne on kolmen tunnin ajomatka Bala-
hanista.

Myös Marjam lähti ystäviensä luo 
Mahatškalaan. Mukaansa hän otti vain pie-
nen laukun.

Kun Marjamista ei keskiviikkona 31. 
maaliskuuta ollut kuulunut mitään, per-
he huolestui. Marjamin olisi pitänyt jo ol-
la töissä Balahanin koulussa. Hänellä ei 
ollut tapana olla monta päivää poissa ko-
tikylästään.

Moskovan iskuista oli kulunut kaksi päi-
vää.

Sitten metroiskujen tekijöiden kuvat tuli-
vat julkisuuteen. Ne levisivät nopeasti inter-
netissä. Tuttava lähetti Rasulille Allah News 
-nettisaitilta löytämänsä kuvan.

Isä tunnisti tyttärensä ja soitti syyttäjälle.
”Oletteko aivan varma?” syyttäjä kysyi.
”Olen. Hän on minun tyttäreni”, isä vas-

tasi. Eikä tiennyt mitä ajatella. Hän otti vain 
ihmeissään vastaan järjettömältä tuntuvaa 
informaatiota.

Nyt Rasul Magomedovin epäilyt ovat vah-
vistuneet. Hän ei usko, että Marjam teki is-
kua vapaaehtoisesti.

”Uskon, että tyttäreni siepattiin, ja syyt 
olivat mitä röyhkeimpiä”, isä sanoo.

Kuka hänet sieppasi?
”Ne, jotka hyötyvät Kaukasian levotto-

muudesta, siitä, että sota jatkuu”, hän sa-
noo. ”Tämä on likaista politiikkaa.”

Tarkemmin hän ei halua epäilemiään 
joukkoja nimetä.

Rasul Magomedov näkee tilanteen 
näin: Kapinallisten johtaja Doku 
Umarov haluaa luoda islamilaisen 

valtion. Venäjän presidentti Dmitri Medve-
dev nimitti hiljattain Aleksandr Hloponi-
nin Pohjois-Kaukasian alueen presidentin 
edustajaksi. Siinä on konfliktin ydin, kaksi 
erilaista valtamuodostelmaa.

Julkisuudessa kaksi samana päivänä itse-
murhaiskun Moskovan metrossa tehnyttä 
naista on yhdistetty toisiinsa. Rasulin mu-
kaan sen enempää Marjam kuin kukaan 
muukaan perheestä ei tuntenut toista met-
roiskun tekijää Džennet Abdurahmanovaa.

Marjam Sharipovasta kulki hurjia hu-
huja jo ennen metroiskua. Kerrottiin, että 
hän oli naimisissa kapinallispäällikkö Ma-
gomedali Vagobovin kanssa.

Marjam pelästyi huhuja, äiti kertoo.
Isä kysyi tyttäreltään suoraan, onko tie-

to totta. Dagestanissa ei ole ennen kuulu-
matonta, että lapset salaavat avioliiton van-
hemmiltaan.

Tytär vastasi isälleen: ”Kuinka voisin olla 

Täällä ei nähdä tarvetta peitellä uskon-
toa. Perhe on jo tehnyt pyhiinvaellusmat-
kan Mekkaan. Isä ei anna vieraiden läsnä-
olon häiritä rukoushetkeä.

Perheen vaikeudet alkoivat  isän mukaan 
silloin, kun mustapukuiset miehet sieppa-
sivat perheen vanhimman pojan lyhyeksi 
aikaa 2005 ja kiduttivat häntä. Perheen 
nuorimman pojan viranomaiset  pidätti-
vät epäiltynä laittomasta aseiden hallussa-
pidosta 2008. Isän mukaan pojan taskuun 

sujautettiin kranaatti. Perhe löysi pojan 
ihmisoikeusjärjestöjen avustuksella. Yh-
deksän kuukauden jälkeen poika päästet-
tiin vapaaksi.

Turvallisuusjoukot ovat tehneet useita 
erikoisoperaatioita Balahaniin, tänä vuon-
na viimeksi helmikuun 4. päivänä. Pieneen 
kylään, huonon tien taakse tuli panssaroi-
tuja miehistönkuljetusvaunuja ja taivaalla 
pauhasivat helikopterit.

Pariinkymmeneen taloon tehtiin koti-

etsintä, myös Rasul Magomedovin taloon. 
Mitään ei löytynyt, mutta koko kylä pelästyi.

Tästä operaatiosta kyläläiset kirjoittivat 
myös Venäjän presidentti Dmitri Medvede-
ville: voitaisiinko tällainen kaltoin kohtelu 
jo lopettaa. Vastausta Rasul Magomedov ei 
ole saanut.

naimisissa, kun asun vanhempieni luona 
ja käyn joka päivä kyläkoulussa töissä? Vai-
mon paikkahan on miehen luona.”

Se on totta. Varsinkin tällaisessa uskon-
toa hartaasti harjoittavien ihmisten kylässä 
kuin Balahanissa. 

Täällä kaikki naiset peittävät hiuksen-
sa huivilla. Täällä käydään koulun jälkeen 
moskeijan koraanikoulussa lukemassa Ko-
raania arabiaksi. Siellä kävi myös Marjam 
äitinsä kanssa.

E

”Nukahdan    puoleksi tunniksi ja herään, eikä häntä vieläkään ole.”

L Marjamin isoäiti Abidat Sharipova 
nukkui usein tyttärentyttärensä kanssa 
vierekkäin.
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”Ja sittenkään, kaiken tämän jälkeen-
kään poikani eivät ole lähteneet metsään”, 
isä sanoo.

”Lähteä metsään” on Pohjois-Kaukasias-
sa kiertoilmaus kapinallisten joukkoon liit-
tymiselle. Kapinallisiin liittyy nuoria miehiä 
paitsi siksi, että he haluavat taistella, myös 
siksi, että viranomaiset vainoavat heitä. He 
uskovat säästävänsä henkensä helpommin 
kapinallisten joukoissa metsässä kuin koti-
kylässä, mistä heidät on helppo löytää.

Nyt molemmat veljet piileksivät, toinen 
Moskovassa, toinen Dagestanissa.

Perhe pelkää, että pojat otetaan kiinni 
ja heitä kidutetaan, tekaistaan syytteitä ja 
pannaan vastuuseen muiden teoista.

Varsinkin nyt, kun tytär on maailman-
kuulu terroristi.

Venäjän vallanpitäjät syyttävät mielel-
lään islamin nimissä tehtyjen terrori-
iskujen leviämisestä ulkomailta tul-

leita vaikutteita.
Logiikka kulkee näin: Islamin uskossa 

sinänsä ei ole mitään vikaa ja Venäjän fe-
deraation rajojen sisäpuolinen islam ei ke-
hota tappamaan. Paha tulee rajojen ulko-
puolelta joko niin, että paikalliset käyvät 
toisaalla opiskelemassa tai niin, että ulko-
mailta tulee agitaattoreita rahoineen Venä-
jän Kaukasiaan.

Tosiasia on, että islamin vaikutusvalta on 
Pohjois-Kaukasiassa viime vuosina kasva-
nut. Uusia koraanikouluja on perustettu, 
yhä useammat naiset peittävät hiuksensa 
huiveilla, ja islamilaisen lääketieteen suo-
sio kasvaa maallisen rinnalla.

Pohjois-Kaukasiassa ei peitellä sitä, että 
oppia haetaan ulkomailta, etenkin Syyrias-

ta. Afganistanin talebaneihin otetaan etäi-
syyttä, mutta myös Pakistanin koraanikou-
luihin on lähdetty opiskelemaan.

Ulkomaille lähteminen ei kuitenkaan ole 
uusi ilmiö. Se alkoi, kun Neuvostoliitto kaa-
tui ja matkustaminen tuli mahdolliseksi.

Tämän päivän levottomuuksien sälyttä-
minen ulkovaltojen kontolle onkin liiallis-
ta yksinkertaistamista.

Dagestanilaisen perheenäidin Gulnara 
Rustamovan mielestä väkivallalle on vain 
yksi syy: turvallisuusviranomaiset – kuten 
poliisi – eivät työskentele oikeudenmukai-
sesti.

”Nyt on meneillään muslimien tuhoa-
minen”, Rustamova sanoo kotonaan Ma-
hatškalassa.

Hän perusti samanmielisten naisten 
kanssa muutama vuosi sitten Dagestanin 
äidit -järjestön, joka auttaa turvallisuusvi-
ranomaisten kanssa vaikeuksiin joutuneita 
kansalaisia saamaan oikeutta. Hänen mu-
kaansa metsään lähtee nyt nuoria miehiä, 
jotka pakenevat poliisin mielivaltaa.

”Vain täydellinen idiootti ei ymmärrä, et-
tä meneillään oleva taistelu on muslimien 
jihad, pyhä sota”, Rustamova sanoo.

Itse hän ei käy aseellista taistelua, mut-
ta kertoo ymmärtävänsä myös niitä, jotka 
tarttuvat aseeseen.

Jihadilla on väkivaltainen kaiku. Pyhä so-
ta on vakiintunut, mutta hieman rujo kään-
nös. Kyllä jihadin nimissä tapetaan niin 
kuin sodissa tehdään.

Sana jihad on arabiaa ja tarkoittaa yk-
sinkertaisesti kilvoittelua. Uskonnollises-
sa merkityksessä jihad tarkoittaa kilvoitte-
lua uskonnon puolesta.

Yksien jihad on tappamista, toisten si-
säistä etsintää.

Gulnara Rustamovan jihad on oikeuden-
mukaisuuden hakemista vaatimalla viran-
omaisia noudattamaan Venäjän federaa-
tion lakeja.

Gulnara Rustamovalla on henkilökohtai-
set syyt ihmisoikeustyöhön: oma sisko.

Rustamovan sisar meni naimisiin 
yhden Dagestanin kapinallisten päällikön 
kanssa.

Rustamovan mukaan perhe ei tiennyt, 
että mies oli itse asiassa työskennellyt lä-
heisesti kapinallisjohtaja Šamil Basajevin 
kanssa 1999, kun Basajev johti hyökkäystä 
Dagestaniin. Tavoitteena oli yhdessä dages-
tanilaisten kapinallisten kanssa perustaa 
islamilainen valtio.

Tapahtumat olivat alkusoittoa Tšetše-
nian toiselle sodalle. 

”Meille hän kertoi olevansa liikemies kir-
ja-alalla”, Rustamova kertoo nyt.

Mies tapettiin 2005.
Sitten pidätettiin Rustamovan sisar. 
”Poliisi pyysi häntä linja-autosta mu-

kaansa. Sisar laitettiin huoneeseen ja hä-
nen matkatavaransa tutkittiin toisessa huo-
neessa. Poliisi kertoi löytäneensä kassista 
aseita: pistoolin, patruunoita ja kranaatin. 
Sisar ei pystynyt osoittamaan, etteivät aseet 
olleet hänen”, Rustamova sanoo.

Nyt sisar istuu vankilassa.

Venäjän 
federaation 
levoton Kaukasia

Vaikka Venäjä pani pisteen 
Tšetšenian sodalle lopettamalla 
terrorismin vastaisen operaation 

2009, terrori-iskut ja yhteenotot eivät 
loppuneet. Venäjän presidentti Dmitri 
Medvedev peri edeltäjältään Vladimir 
Putinilta levottoman Pohjois-Kauka-
sian.

Venäjän federaatioon kuuluvista 
Kaukasian tasavalloista kuuluisin on 
Tšetšenia, joka soti kahdesti Venäjää 
vastaan itsenäisyyttä saavuttamatta.

Nyt Dagestan ja Ingušia ovat kuiten - 
kin jo kuuluisaa naapuriaan rauhatto-
mampia.

Kolmikkoa yhdistää uskonto. Valtaosa 
asukkaista on islaminuskoisia, ja kapi-
nallisten tavoite on luoda islamilainen 
valtio.

Kolmikkoa erottaa kieli. Inguušeilla 
on oma kielensä, tšetšeeneillä omansa,  

ja Dagestanissa puhutaan yli kolmea-
kymmentä kieltä. Eri kieliryhmät eivät 
välttämättä ymmärrä toisiaan.

Kaikki kolme tasavaltaa ovat väki-
luvultaan vaatimattomia. Tšetšenian 
asukasluku on noin miljoona, Dagesta-
nin reilut kaksi miljoonaa ja Ingušian 
noin 300 000. Sotien jäljiltä etenkin 
Tšetšeniassa on enemmän naisia kuin 
miehiä, ja miehiä on myös siksi kehotet-
tu ottamaan useampia vaimoja.

Kolmikkoa yhdistää korruptio. 
Tšetšenian pääkaupunki Groznyi on 
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komeasti Moskovan rahoilla jälleenraken-
nettu, vaikka kaikki rahat eivät olekaan 
menneet sinne minne ne oli tarkoitettu. 
Ingušiassa vaatimatontakin työpaikkaa on 
vaikea saada maksamatta voitelurahoja.

Kolmikkoa erottaa öljy: Dagestanilla ja 
Tšetšenialla sitä on, Ingušialla ei.

Nykyiset väkivaltaisuudet ja levotto-
muudet eivät liity ainoastaan kapinallisiin. 
Pohjois-Kaukasiassa ongelmia aiheuttavat 
myös  klaanien väliset riidat ja verikosto.

Medvedev on edeltäjäänsä vahvemmin 
painottanut juuri sosiaalisia ongelmia 

kuten työttömyyttä levottomuuksien 
lähteenä. Vielä Medvedevin puheet eivät 
kuitenkaan ole rauhoittaneet Pohjois-
Kaukasiaa.

Elokuussa 2008 Venäjä kiirehti Etelä-
Ossetian apuun Georgiaa vastaan ja 
sodan jälkimainingeissa Venäjä tunnusti 
Etelä-Ossetian itsenäisyyden. Venäjän 
Pohjois-Kaukasiassa ihmeteltiin sitä, 
miksi Venäjä haluaa turvata Etelä-Osse-
tian asukkaiden turvallisuuden, kun se ei 
pysty antamaan turvallista arkea omille 
kansalaisilleen Pohjois-Kaukasiassa. J

E

L Tšetšenian presidentti Ramzan Ka-
dyrov antoi Groznyissa voitonpäivänä 
kunniamerkkejä työssä kuolleiden po-
liisien läheisille.

L ”Meneillään oleva taistelu on musli-
mien jihad”, sanoo Dagestanin äidit  
-järjestön perustaja Gulnara Rustamova.

”Lähteä metsään” on kiertoilmaus kapinallisiin liittymiselle.
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Missään ei räjähtänyt.
Ketään ei tapettu.
Tšetšenian presidentin Ramzan 

Kadyrovin henkivartijat vilkaisevat toi-
siaan. Kasvoilla näkyy varovainen hymyn 
kare. Toisen maailmansodan päättymisen 
65. vuosipäivän kunniaksi järjestetty Voi-
tonpäivän paraati Tšetšenian pääkaupun-
gissa Groznyissa on ohi.

Se sujui niin kuin pitikin. Paikallisen sisä-
ministeriön alaiset turvajoukot ajoivat pans-
saroiduilla miehistönkuljetusautoillaan pit-
kin Putinin prospektia ohi uuden moskeijan, 
jonka edustalla tanssii suihkulähde.

Kadyrov jakoi kunniamerkkejä. Veteraanit 
istuivat eturivissä. Lapset lausuivat runoja.

Mikä tärkeintä, tasavallan tarkimmin 
vartioitu henkilö, presidentti Kadyrov on 
hengissä. 

Voitonpäivällä on Groznyissa murhan 
historia. Edellinen presidentti, Ramzanin 
isä Ahmad Kadyrov murhattiin Voitonpäi-
vän paraatissa Groznyissa vuonna 2004.

Neuvostoliiton hajottua Tšetšenia halusi 
itsenäistyä ja soti kahdesti Venäjää vastaan. 
Isä ja poika Kadyrov taistelivat ensimmäises-
sä sodassa venäläisiä vastaan. Ahmad Kady-
rov kehotti kannattajiaan tappamaan venä-
läisiä missä tahansa heitä kohtasivat. Hän 
laski: meitä tšetšeenejä on miljoona, venä-
läisiä 150 miljoonaa. Kun jokainen meistä 
tappaa 150 venäläistä, olemme voittaneet.

Toisessa sodassa Kadyrovit olivat jo Ve-
näjän liittolaisia.

Nyt Ahmad Kadyrovin muistolaattaan on 
merkitty Venäjän entisen presidentin ja ny-
kyisen pääministerin Vladimir Putinin sa-
nomaksi lause: Hän lähti voittamattomana.

Terrori-iskut ovat kuluneen vuoden aika-
na muuttuneet yhä röyhkeämmiksi. Isku 
Voitonpäivänä Groznyissa olisi voinut olla 
luonteva jatko. Naapuritasavallan Ingušian 
presidentti Junus-Bek Jevkurov varoitti juhla-
päivän alla useita kertoja terrori-iskun mah-
dollisuudesta.

Siksi turvamiehet ovat syystä helpottu-
neita. Otsalta pyyhkäistään hikeä.

Henkivartijat ohjaavat Kadyrovin muuta-
man minuutin lehdistötilaisuuteen. 

Kadyrov vastaa lehdistöavustajansa esit-
tämiin kysymyksiin. Kuten: Mitä ne sellai-
set kadyrovilaiset ovat?

Kadyrovilaisiksi kutsuttiin Ahmad Kady-
rovin henkilökohtaista armeijaa eli entisiä 
kapinallisia, jotka johtajan takinkäännön 
myötä muuttuivat Moskovalle lojaaleiksi 
joukoiksi. E

L Groznyin uudessa moskeijassa mie-
het rukoilevat alakerrassa ja naiset  
yläkerrassa. Moskovan ongelma on   se, että levottomuudet eivät enää pysy vain Kaukasiassa.
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”Me kaikki olemme kadyrovilaisia. Jopa 
ne, jotka ovat metsässä”, Kadyrov vastaa.

Siis myös kapinalliset ovat kadyrovilaisia.
”He haluavat palata. Myös Doku Umarov 

haluaisi nostaa kätensä ja palata, mutta hä-
nellä ei ole mahdollisuutta. Hän on rikko-
nut islamia vastaan”, Kadyrov jatkaa.

Kadyrov on toistuvasti kertonut tuhoa-
vansa kapinalliset viimeistä miestä myö-
ten.

Moskovan ongelma on se, että levotto-
muudet eivät enää pysy vain Kaukasiassa. 
Viime vuonna kapinalliset räjäyttivät Mos-
kovasta Pietariin matkalla olleen Nevski 
Ekspress -pikajunan.

Tänä vuonna iskettiin jo Moskovassa.

Näky on kuin sodan jäljiltä. Ingušia-
laisen Ekaževon kylän mäellä, sinisten 
syreenipensaiden johdatteleman tien 

päässä näkyvät viiden tuhotun talon rauniot. 
Ne olivat Umatgiri Kartojevin, 68, ja hänen 
poikiensa perheiden kodit.

Seinistä on pystyssä jokunen. Kattoja ei 
ole. Lattia on murskaantuneita tiiliä, huo-
nekalujen kappaleita, roskaa.

Maaliskuun toisena päivänä, kun isä Kar-
tojev oli palannut varhaisaamun rukouksel-
ta moskeijasta, hän näki suuren joukon eri-
koisjoukkojen miehiä talonsa ympärillä.

Univormupukuiset miehet alkoivat am-
pua. Äiti Kartojev ehti ajatella, että nyt alkoi 
sota.

Neljä Kartojevin poikaa tapettiin. Viral-
listen tietojen mukaan pojat koettivat am-
pua poliiseja. Isän mukaan talossa ei ollut 
aseita.

Kolme Kartojevin poikaa pidätettiin 
epäiltyinä osallisuudesta Moskovasta Pie-
tariin matkanneen Nevski Ekspress -junan 
räjäytykseen viime vuoden marraskuussa. 
Pojat ovat nyt tutkintavankeudessa Lefor-
tovon vankilassa Moskovassa.

”Poikiani ei ollut koskaan ennen tätä pi-
dätetty tai syytetty mistään. Ei ketään heis-
tä”, isä Kartojev sanoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä klaanien vä-
liset riidat ja taistelut, onhan verikosto 
Ingušiassa yksi väkivallan aiheuttajista. 

Mutta taistelu Venäjän joukkoja vastaan 
on vanhukselle jotain ihan uutta.

Kartojevista koko maaliskuinen tapahtu-
ma on käsittämätön. Eikä hän tiedä, miten 
tästä eteenpäin pitäisi elää. Hän menetti 
poikansa ja kotinsa. Nyt eloonjääneet asu-
vat sukulaisten luona.

Taloja ei tuhottu kokonaan heti. Ne sei-
soivat kaksi päivää pystyssä panssarivaunu-
jen ja ampumisen jäljiltä.

Kyläläisten mukaan turvallisuusjoukko-
jen miehet varastivat kaiken arvokkaan: 
jääkaapit, pesukoneet, televisiot, huone-
kalut.

Sitten talot tuhottiin räjäyttämällä kor-
jauskelvottomiksi.

Isä Kartojevin talon takana on pieni kasvi-
maa. Sipuleiden varret puskevat maasta. 
Kanat nokkivat perunanvarsien seassa.
Kartojevin poikien lisäksi operaatiossa 

tapettiin kolme miestä, ja yhden kerrot-
tiin olevan kuuluisa kapinallisten ideologi 
Said Burjatski. Isä Kartojevin mukaan hä-
nen perheensä ei edes tiennyt, että kuului-
sa mies olisi asunut Ekaževossa.

Viranomaiset ilmoittivat lopulta tappa-
neensa Burjatskin toisella puolella kylää 
kuin missä Kartojevit asuvat. Talo, jossa 
Burjatskin kerrottiin asuneen, on sekin 
maan tasalla operaation jälkeen.

Talon läheiset naapurit kertovat, etteivät 
he koskaan nähneet Burjatskia talossa. Ei-
vätkä he nähneet, kun – tai jos, kuten tääl-
lä sanotaan – ruumis kannettiin ulos talon 
raunioista.

Mašr-ihmisoikeus järjestön johtaja Ma-
gomed Mutsulgov kertoo, että tänä vuonna 
katoamiset ovat Ingušiassa vähentyneet. Jär-
jestön ylläpitämällä kadonneiden listalla on 
184 nimeä, mutta heistä vain yksi on kadon-
nut tänä vuonna.

Siihen hyvät uutiset sitten päättyvätkin.
Mutsolgovin mukaan summittaiset pidä-

tykset ovat lisääntyneet. Tasavaltaan ovat 
saapuneet ”kadyrovilaiset metodit” eli juu-
ri sellaiset kuin Ekaževon kylässä. Ei riitä, 
että ihmisiä pidätetään ja tapetaan vaan 
sen jälkeen tuhotaan koti niin, että henkiin 
jääneiden elämä menee raiteiltaan.

Mutsolgovin arvio on se, että ”metsään 
lähteneiden” nuorten miesten määrä on 
kasvanut. Kun poika siepataan jäljettö-
miin tai tapetaan, vaihtoehtoja on kaksi. 
Joko perheenjäsenet pakenevat tai lähtevät 
metsään, liittyvät kapinallisiin ja haluavat 
kostaa perheenjäsentensä puolesta.

Ingušia on Pohjois-Kaukasian levotto-
masta kolmikosta pelottavin paikka elää. 
Täällä ei ole enää ketään, johon luottaa.

Ja siksi väki on jo alkanut lähteä. Yksi ker-
too sukulaisistaan Suomessa. Toisen veli 
asuu Saksassa. Ehkä pitäisi jo itsekin lähteä.

Pohjois-Kaukasiassa on meneillään his-
torian unohdus. Mennyttä ei varsinai-
sesti kirjoiteta uudelleen, mutta osa 

jätetään kertomatta.
Tšetšenian ensimmäistä sotaa ei enää vi-

rallisissa puheissa ole olemassa. Sitä sotaa, 
josta maailma oppi tuntemaan pienen ja it-
sepäisen, suurta Venäjää vastaan taistelevan 
kansan.

Tšetšenian presidenttejä ennen Mosko-
van liittolaiseksi kääntynyttä Ahmad Kady-
rovia ei ole olemassa. Presidentti Džohar Du-
dajevin ja presidentti Aslan Mašadovin aika 
on poissa.

Kadyrovia ylistetään juhlapuheissa Tše-
tšenian ensimmäiseksi presidentiksi. Hä-
nen kuviaan on Groznyin talojen kyljissä ja E

L Turvallisuusjoukkojen miehet tuho-
sivat Umatgiri Kartojevin ja hänen  
poikiensa talot Ingušiassa Ekaževon  
kylässä.

L Rašid Inalov veljensä Urushanin 
haudalla viime syksynä Ingušiassa. 
Urushan kuoli auton räjäytyksessä elo-
kuussa 2009, perhe epäilee räjäyttäjäk-
si turvallisuusjoukkojen miehiä. Rašid 
katosi joulukuussa 2009 junamatkalla 
Samarasta Ingušiaan. Perheen viimei-
nen poika ei halua paeta Ingušiasta.

Pohjois-Kaukasiassa on meneillään historian unohdus ja uskon  non vahvistaminen.
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L Satsita Tipajeva puhdistaa pölyt 
matosta, jota pitkin  Tšetšenian presi-
dentti Ramzan Kadyrov saapuu avaa-
maan isälleen omistetun museon.
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katujen varsilla yhdessä Putinin kuvien kans-
sa. Entiset viholliset ovat nyt Tšetšenian rau-
han ja tulevaisuuden symboleita.

Toukokuussa Groznyissa avattiin uusi 
museo Ahmad Kadyrovin kunniaksi. Siel-
lä on Kadyrovin elämästä kertova valoku-
vasarja ja vitriinissä henkilökohtaisia tava-
roita kuten vaatteet, joita hänen kerrottiin 
käyttäneen kuolinpäivänään.

Valokuvasarjassa on Kadyrov lapsena ja 
nuorena. Ja sitten hänestä tulikin presi-
dentti. Surmapäivän paita ja kravatti ovat 
ehjät, puhtaat ja kauniisti silitetyt. Valko-si-
ni-raitainen kravatti on käännetty niin päin 
että siitä näkyy merkki: Nina Ricci.

Groznyin keskustassa on muistomerkki 
tšetšeeneille, jotka ovat kuolleet taistelus-
sa terrorismia vastaan. Sillä nimellä kulkee 
nyt sekä toinen Tšetšenian sota että tämä 
nykyinen taistelu.

Ensimmäisen sodan sankarivainajille ei 
ole muistomerkkiä.

Mutta ihmiset eivät unohda. Vallanpitä-
jien puheiden, virallisesti hyväksytyn men-
neisyyden ja ulkoa opeteltujen ylistyspu-
heiden takana sinnittelevät toisenlainen 
mennyt aika ja muistot. 

”Ensimmäisen sodan aikana lähes kaik-
ki tukivat itsenäisyystaistelijoita. Myös mi-
nä taistelin venäläisiä vastaan ja piilottelin 
kotonani sissejä. Joukossa oli myös meitä 
auttaneita arabeja”, kertoo yksi.

”Minä en halunnut sotaa ja siksi pakenin 
maasta ensimmäisen sodan alettua. Olin 
nuori mies ja vaihtoehtoja oli kaksi: sotia 
tai paeta”, kertoo toinen.

”Toisen sodan sponsoroi Moskova. Meillä 
oli Tšetšeniassa sotien välillä de facto itsenäi-
syys, jopa oma toimiva sharia-tuomioistuin. 
Venäjä ei sietänyt menestystämme, siksi he 
rahoittivat sodan. Presidentti Mašadov oli 
liian heikko sitä estämään”, kertoo kolmas.

”Me huudamme eläköön Venäjä nyt sik-
si, että muuten joutuisimme vaikeuksiin. 
Kaikki sen tietävät”, kertoo neljäs.

Ja niin edelleen.
Kapinallisjohtaja Doku Umarov on jo 

muutaman kerran julistettu ”ehkä tape-
tuksi”. Vahvistusta ei ole saatu. Kapinallis-
ten itsensä internetissä antamien tietojen 
mukaan Umarov on elossa.

Umarovin nimi on Pohjois-Kaukasiassa 
pelätty ja vaiettu, sana, jota ei mielellään 
sanota ääneen. Mutta mies ei katoa vai-
kenemalla.

Groznyin laitamilla on Doku Umarovin 
talon rauniot. Talo tuhottiin jo toisessa 
Tšetšenian sodassa.

Tšetšeniassa elää koko joukko ihmisiä, 
joille Doku Umarov on muutakin kuin Ve-
näjän ykkösvihollinen.

”Hän oli kunnollinen ja uskonnollinen 
mies. Ei valehdellut eikä varastanut”, kertoo 
Umarovin tuntenut keskustelukumppani. 

Ja mitä sanoisitte, jos näkisitte Doku 
Umarovin nyt? 

”Kysyisin, miten voisin olla Teille avuk-
si.” SK

1944: Josif Stalin pakkosiirtää 
Tšetšenian ja Ingušian väestön Sipe-
riaan ja Keski-Aasiaan. Takaisin he 
pääsevät vasta 1950-luvulla. 

1991: Neuvostoliitto hajoaa. 
Tšetšeniassa Džohar Dudajev 
voittaa presidentinvaalit ja julistaa 
Tšetšenian itsenäiseksi. 

1994: Tšetšenian ensimmäinen sota 
alkaa. Taistelut Venäjän joukkoja 
vastaan jatkuvat 20 kuukautta.

1996: Venäläisjoukot tappavat presi-
dentti Dudajevin. Seuraajakseen tulee 
Zelimhan Jandarbijev.  Presidentti 
Boris Jeltsin ja Jandarbijev sopivat 
rauhasta, mutta se kestää vain heinä-
kuuhun.  Venäjä sopii tšetšeenijohtaja 
Aslan Mašadovin kanssa tulitauosta 
elokuussa.
 
1997: Mašadov voittaa presidentin-
vaalit ja Venäjä tunnustaa hänen 
hallituksensa. Jeltsin ja Mašadov 
solmivat rauhansopimuksen. Itse-
näisyys jää auki.
 
1999: Tšetšeenikapinallisten johtaja 
Šamil Basajev vie joukkonsa Dages-
taniin. Moskovassa terrori-iskut ker-
rostaloihin tappavat yli 200 ihmistä. 
Tšetšeenejä syytetään. Pääministeri 
Putin aloittaa terrorisminvastaisen 
operaation. Alkaa toinen Tšetšenian 
sota. Tuhansia ihmisiä pakenee. 

2000: Venäjän armeija valtaa Groz-
nyin, kaupunki on raunioina. Putin 
kertoo Tšetšenian olevan Venäjän 
hallinnassa ja sen johtoon nimitetään 
Ahmad Kadyrov.
 
2003: Kansanäänestyksessä maa-
liskuussa enemmistö kannattaa 
Tšetšenian kuulumista Venäjään. 
Tuloksen aitoutta epäillään.

2009: Venäjä ilmoittaa terrorismin-
vastaisen operaation Tšetšeniassa 
päättyneeksi eli sota päätetään viral-
lisesti. Kapinallisten johtajan Doku 
Umarovin tavoitteena on edelleen 
islamilaisen tasavallan luominen 
Kaukasiaan.

Tšetšenian 
veriset 
vuosikymmenet

L Pikkupoika oli vastaanottamassa pre-
sidentti Ramzan Kadyrovia vierailulle 
Gudermesin kaupungissa toukokuussa.

Umarov ei katoa vaikenemalla.


