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Koulun juhlasta tuli verinen tragedia etelävenäläisessä pikkukaupungissa.

Suomen Kuvalehden toimittaja ja kuvaaja olivat paikalla, kun

Beslanin keskusta muuttui taistelutantereeksi.

� Sotilaiden apuna
olleet beslanilaiset
siviilit kantoivat
haavoittuneita
lapsia kulttuurita-
lon taakse turvaan
luotisateesta.
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Kello oli 13.05 viime viikon
perjantaina 3. syyskuuta, kun Beslanin kes-
kustassa jysähti ja kovaa.

Maa tuntui vajoavan jalkojeni alta kult-
tuuritalon edustalla. Kaikki aukiolle ko-
koontuneet kaupunkilaiset tiesivät heti, että
pahin mahdollinen oli tapahtunut. Kulman
takana Beslanin suurimmassa koulussa oli
yli tuhat panttivankia, ja suuri osa heistä tu-
lisi kuolemaan.

Heti perään tuli toinen vähintään yhtä ko-
va räjähdys. Koululta kuului kovaäänistä
huutoa ja rynnäkkökivääreiden sarjatulta.
Nelikerroksista rakennusta piirittäneet soti-
laat tulittivat talon ikkunoita minkä ehtivät,
ja onnistuivat hajottamaan koulun seinän
singoilla.

Koulun takana kulttuuritalon puistossa
syntyi täysi paniikki. Ihmiset juoksivat edes-
takaisin ja hakivat suojaa  pihoilta ja talojen
seinustoilta.

»Hyvä jumala, auttakaa!» viereisellä pen-
killä istuneet naiset huusivat.Yksi heistä sai
ilmeisesti sydänkohtauksen ja kaatui kes-
kelle nurmikkoa.

Myös siviileillä
oli aseita

Ihmiset säntäilivät epätietoisina edestakaisin
kulttuuritalon ohi kulkevalla Lenininkadul-
la. Omaiset itkivät ja lohduttivat toisiaan.
Heidän kasvoissaan näkyi järkytys. Lähes-
tulkoon jokaisella oli lapsia, lähisukulaisia
tai ystäviä panttivankien joukossa.

Ammunta kävi yhä kiivaammaksi. Luoteja
napsahteli lähitalojen tiilimuureihin ja auto-
tallien peltioviin.Ensimmäisiä haavoittuneita
kannettiin kulttuurikeskuksen pihalle.Kaikki
lähikorttelit olivat sekasorron vallassa.

Myös siviileillä oli aseita, ja he suunnisti-
vat päättäväisesti koululle päin. Koululta
kuului taukoamatonta ammuskelua ja rä-
jähdyksiä.

Puolen tunnin kuluttua neljä armeijan
taisteluhelikopteria kaarteli koulun yläpuo-
lella, ja  panssaroidut miehistönkuljetusvau-

� Tilanne ei ollut 
sotilaiden
hallinnassa.
Koululta kuului
taukoamatonta
ammuskelua.

� Erikoisjoukkojen
sotilaat rynnäköivät
kohti Beslanin
koulutaloa.
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nut toivat alueelle lisää erikoisjoukkoja. Mi-
liisiautot ja ambulanssit porhalsivat Leni-
ninkadulta kohti koulua niin kovaa kuin us-
kalsivat. Ihmiset väistelivät autoja parhaan-
sa mukaan. Tilanne ei ollut  sotilaiden hal-
linnassa.

Lopulta erikoisjoukot onnistuivat rynnä-
köimään sisään koulurakennukseen. Osa
kaappareista pakeni, ja väkijoukko hakkasi

yhden heistä kuoliaaksi kadulla toimittajien
ja kuvaajien silmien edessä.

Koulun pihalla vallitsi täysi kaaos, kun
panttivangit pyrkivät ulos rakennuksesta.
Koululta johtavaa sivukatua pitkin juoksi
kymmeniä puolipukeisia ihmisiä. Sotilaiden
apuna oli paikkakuntalaisia, jotka kantoi-
vat loukkaantuneita lapsia turvaan luotisa-
teesta.

� Koulun valtaukseen osallistunut sotilas lohduttaa
omaisensa menettänyttä beslanilaismiestä.

� Epätoivoinen äiti odotti tietoa lastensa
kohtalosta puiston penkillä kulttuuritalon
edustalla.

JH

T ŠETŠEN IA
� Asukasluku: noin miljoona. Valtaosin islaminuskoisia tšeťseenejä.
� Pääkaupunki: Groznyi.
� Tuhoisa sissisota Venäjän mielistä hallintoa ja miehitysjoukkoja
vastaan jatkunut aina toisesta Tšetšenian sodasta 1999 asti.

INGU Š IA
� Asukasluku: 320 000. Valtaosin islaminuskoisia inguuseja, myös
tšetšeenejä.
� Pääkaupunki: Magas
� Läheiset siteet tšetšeeneihin. Kansanäänestyksessä 1991 päätti
pysyä osana Venäjää. Pitkäaikaisia erimielisyyksiä Pohjois-Ossetian
kanssa. Runsaasti tšeťseenipakolaisia, mutta myös Pohjois-Ossetiasta
paenneita inguuseja.

POHJOIS -OSSET IA
� Asukasluku: 700 000. Pääasiassa ortodoksikristittyjä.
� Pääkaupunki: Vladikavkaz
� Venäjän sillanpää Kaukasiassa. Pohjois-Ossetia löi lyhyessä
sodassa Ingušian joukot Moskovan tuella 1992. Tšetšeenisissien
kiihtyvien iskujen kohde. Huonot välit Georgiaan, jolle kuuluvan
Etelä-Ossetian väestö vaatii itsenäisyyttä tai alueen liittämistä
Pohjois-Ossetiaan.

DAGESTAN
� Asukasluku: yli kaksi miljoonaa, 36 kansallisuutta. Pääasiassa
muslimeja.
� Pääkaupunki: Mahatškala
� Venäjän vanhimpia valtauksia Kaukasiassa. Tulenarka alue, jossa
kapinalliset  julistivat pyhän sodan Venäjää vastaan 1999.
Tšetšeenisissit ovat usein ulottaneet taistelunsa Dagestaniin, jossa
heillä on tukijoita.
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Kulttuuritalo

Pelastustyöntekijät ajavat voimistelusalin viereen hakeakseen
kuolleiden ruumiita pihalta.

Voimistelusali, jossa panttivangit olivat. Koulun sisällä tapahtuva
räjähdys romahduttaa voimistelusalin ja rakennuksen viereisen
osan katot.

Osa panttivangeista pääsee pakenemaan.

Erikoisjoukkojen sotilaat hyökkäävät.
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2 KAUKAS IA
� Eteläinen Kaukasia käsittää Georgian, Armenian ja
Azerbaidžanin. Etu-Kaukasia ja Kaukasuksen pohjoisosat
kuuluvat Venäjän federaatioon.
� Keskinäinen epäluulo, rajakahakat ja valtataistelu leimaavat
Tšetšenian ja sen naapurien välejä.
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Kaukasuksen murhenäytelmä

� Terroristit uhka-
sivat tappaa 50 lasta
jokaista surmansa
saanutta toveriaan
kohden.

�

� Toimittajat haastattelevat kulttuuritalon edustalla 
14-vuotiasta Atsamaz Tohtievia, joka oli onnistunut 
pakenemaan koulun ikkunasta ensimmäisten joukossa.

� Koululta
kuuluivat ensim-
mäiset räjähdyk-
set. Kulttuuritalon
puistossa olleet
ihmiset järkyttyi-
vät pahasti.

� Aza Tsahilova oli hoidettavana Vladikavkazin keskussairaalassa.
Hän ehti paeta koulun ikkunasta ennen kuin liikuntasalin katto
alkoi sortua.



Alueelle tuotiin ambulansseilla lisää lää-
kintähenkilökuntaa. Ambulanssien pillit
ujelsivat, meteli oli huumaava, kun haavoit-
tuneita kuljetettiin kiireesti hoitoon.

Koulurakennus oli syttynyt taistelujen ai-
kana tuleen, ja koululle ajoi myös muutamia
paloautoja. Puoli kolmen aikaan iltapäivällä
viranomaiset ilmoittivat, että kaikki elossa
olleet panttivangit oli saatu ulos koulusta.

Beslanin ja Vladikavkazin sairaalat olivat
kovassa paineessa, kun kirurgit leikkasivat
potilaita läpi yön. Vaikeimmin haavoittu-
neita lennätettiin Moskovaan.

Rauhan juhla
päättyi tragediaan

Kuusikymppinen beslanilaisrouva Aza Tsa-
hilova onnistui pakenemaan ensimmäisten
joukossa koulun ikkunasta ennen kuin lii-
kuntasalin katto alkoi sortua. Hän sai luoteja
jalkoihinsa, ja hänet kuljetettiin satojen mui-
den panttivankien tavoin Vladikavkazin kes-
kussairaalaan.

Tsahilova oli jo rauhoittunut, kun tapasin
hänet seuraavana aamuna sairaalassa. Hän
kertoi olleensa kaiken aikaa huolissaan

seitsemänvuotiaan tyttärentyttärensä Lisa
Karajevan kohtalosta. Hän oli nähnyt, että
Lisan isä suojasi tytärtään voimistelusalissa
ruumiillaan, kun räiske alkoi.

Lisa pääsi Tsahilovan kanssa ulos ikku-
nasta, mutta isoäiti ei voinut tietää, selviy-
tyisikö tyttö hengenvaarallisesta juoksu-
matkasta.

Tsahilova oli mennyt perheensä kanssa
koululle syyskuun ensimmäisen päivänä juh-
listaakseen Lisan ensimmäistä koulupäivää.
Koulun alku on Venäjällä koko suvun juhla.
Vanhemmat olivat saaneet vapaapäivän ja
lapset oli puettu parhaimpiinsa. Myös iso-
vanhempia oli kutsuttu mukaan.

Koulu numero yksi on kaupungin suurin
koulu, jossa oli 1 200 oppilasta ja kymmeniä
opettajia. Juhlatilaisuuden jälkeen oli mää-
rä pitää vain yksi varsinainen oppitunti, jol-
la käsiteltäisiin perinteiseen tapaan rauhan-
kasvatusta.

Koulupäivä keskeytyi kuitenkin traagi-
sesti, kun yli 30 raskaasti aseistautunutta ja
naamioitunutta terroristia hyökkäsi raken-
nukseen. Koulua vartioineet miliisit avasivat
tulen, ja osa lapsista onnistui pakenemaan. �
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� Sotilaat ampuivat ilmaan hajottaakseen rai    vois

� Erikoisjoukkojen sotilas tähtäsi rynnäkkökiväärillään terroristien asemiin koulun
kulman takaa.

� Sotilaat
raahasivat väki-
joukon tappamaa
terroristia
kuorma-autoon.

� Osa kaappareista
pakeni, ja väkijoukko
hakkasi yhden heistä
kuoliaaksi kadulla.

    voissaan olleen väkijoukon, joka hakkasi karkuun päässeen terroristin kuoliaaksi koulun kulman takana.
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Ainakin seitsemän ihmistä sai surmansa
ja kymmenkunta haavoittui tulituksessa.
Terroristit jättivät ruumiit lojumaan koulun
edustalle.

Tsahilovan mukaan kaapparit komensi-
vat panttivangit koulun suureen voimiste-
lusaliin. Lapset makasivat salissa vierekkäin
ja osin päällekkäin.

»Lapset olivat kauhuissaan. He kirkuivat
ja itkivät.Terroristit ampuivat ilmaan ja uh-
kasivat tappaa kaikki, elleivät he olisi hil-
jaa», Tsahilova sanoi.

Hän kertoi terroristien uhanneen heitä
aseilla ja pakottaneen heidät luovuttamaan

matkapuhelimensa. Sen jälkeen he ryhtyivät
kiinnittämään räjähteitä kolmeen riviin voi-
mistelusalin kattoon.

Terroristit uhkasivat tappaa 20 lasta jo-
kaista haavoittunutta ja 50 jokaista sur-
mansa saanutta toveriaan kohden. He ko-
mensivat osan lapsista ikkunoihin estääk-
seen poliisin rynnäkön.

Kaapparit kielsivät viranomaisia tuomas-
ta kouluun ruokaa tai juomaa. He vaativat
Venäjää vetämään joukkonsa Tšetšeniasta
ja vapauttamaan Pohjois-Ossetian pääkau-
pungin Vladikavkazin vankilassa olevat to-
verinsa.

»He uhkasivat räjäyttää koko koulun, jos
sotilaat yrittäisivät hyökätä rakennukseen»,
Tsahilova kertoi.

Kaupunki
sodan varjossa

Beslan on 40 000 asukkaan pikkukaupunki
Pohjois-Ossetiassa eteläisellä Venäjällä. Se
sijaitsee 28 kilometrin päässä tasavallan
pääkaupungista Vladikavkazista, ja se tun-
netaan votkatehtaistaan.

Beslan on tottunut elämään sodan var-
jossa. Se sijaitsee kymmenen kilometrin
päässä levottoman Ingušian rajasta ja sotaa

� Vapautettuja panttivankeja tuotiin kulttuuritalon taakse suojaan. Heitä kuljetettiin sairaalaan aluksi henkilöautoilla, koska paikalla ei ollut       ta

� Sairaalat olivat
kovassa paineessa,
kun kirurgit 
leikkasivat potilaita
läpi yön.
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käyvän Tšetšenian pääkaupunkiin Groznyi-
hin on matkaa vain sata kilometriä.

Noin 50 ihmistä sai surmansa viime vuon-
na kuorma-auton räjähdettyä läheisessä
Mozdokin kaupungissa. Toissa vuonna
pommi-isku surmasi Vladikavkazin torilla
yli 160 ihmistä.

»Pelkään todella, että täällä puhkeaa so-
ta. Ossetialaiset janoavat kostoa, jos terro-
ristien joukossa oli inguuseja ja tšetšeene-
jä», 29-vuotias opettajatar Zalina Ikojeva
sanoi kaappauksen jälkeen.

Ikojeva arveli, ettei terrori-iskuja saada
loppumaan ennen kuin Venäjä antaa Tšetše-

nialle täyden itsenäisyyden. »Muuta mah-
dollisuutta ei ole. Nyt kaikki vain kostavat
toisilleen.Liian monta ihmistä on jo kuollut.»

Beslanin keskustasta tuli kaappauksen ai-
kana sotilaiden ja mediaväen keskittymä.
Armeijan joukot olivat piirittäneet koulu-
rakennuksen. Toimittajat päivystivät parin
sadan metrin päähän asetetulla tiesululla.
Miliisit partioivat maanteillä, ja sotilaita nä-
kyi myös Vladikavkazissa.

Tunnelma vallatun koulun ulkopuolella oli
kaiken aikaa epätoivoinen ja järkyttynyt.
Panttivankien omaiset päivystivät yötä päivää
viereisen kulttuuritalon edustalla ja odottivat

vakavina tietoa läheisistään. Kaikki pelkäsi-
vät pahinta, sillä samanlaisissa kaappauksissa
on kuollut viime vuosina satoja ihmisiä.

Ihmiset suhtautuivat torjuvasti toimitta-
jiin, jotka kiertelivät kyselemässä heidän
tunnelmiaan. Yöllä puukoin aseistautunut
rosvojoukko hyökkäsi koulun ulkopuolella
päivystäneen televisioryhmän kimppuun.

Viranomaiset
valehtelivat

Viranomaiset ilmoittivat aluksi, että pantti-
vankeja oli kaikkiaan 354, joista reilu kol-
mannes oli lapsia.

      tarpeeksi ambulansseja.
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2002
23.–26.10. Terroristit ottivat satoja pantti-
vankeja Dubrovka-teatterissa Moskovassa.
Erikoisjoukot käyttivät vapautusoperaa-
tiossa nukutuskaasua, joka surmasi 129
panttivankia sekä 41 sieppaajaa.
27. 12. Räjähteillä lastatut autot ajoivat
päin hallintorakennusta Tšetšenian
pääkaupungissa Groznyissa. Noin 80
ihmistä sai surmansa.

2003
12. 5. Yli 50 ihmistä sai surmansa itsemur-
haiskuissa Groznyin luoteispuolella, kun
räjähteillä lastattu rekka iskeytyi päin
hallintorakennusta.

5. 7. 15 ihmistä sai surmansa Moskovassa
rockkonsertissa tehdyssä itsemurhaiskus-
sa.
1. 8. Kuorma-auto räjähti sotilassairaalan
vieressä Mozdokissa Pohjois-Ossetiassa.
Viisikymmentä ihmistä kuoli.
5. 12. Matkustajajuna räjähti Stavropolin
alueella Etelä-Venäjällä. Lähes 50 sai
surmansa.
9. 12. Viisi ihmistä kuoli itsemurhaiskussa
Moskovassa lähellä Kremliä.

2004
6. 2. 39 kuoli ja yli 100 haavoittui Mosko-
van metrossa tehdyssä itsemurhaiskussa.
9. 5. Tšetšenian presidentti Ahmad Kady-

rov ja viisi muuta ihmistä saivat surmansa
pommi-iskussa Groznyissa.
21.–22. 6. Aseistautunut ryhmä tunkeutui
sisäministeriön rakennukseen Ingušiassa.
Iskuja myös tasavallan poliisi- ja raja-
asemille. Surmansa sai lähes sata ihmistä.
24. 8. Kaksi matkustajakonetta räjäy-
tettiin melkein samanaikaisesti 
Moskovan eteläpuolella ja Rostovin
alueella Etelä-Venäjällä. Surmansa sai 90
ihmistä.
31. 8. Ainakin kymmenen ihmistä kuoli
Moskovassa itsemurhaiskussa.
1. 9. Aseistautuneet terroristit hyökkäsivät
kouluun Pohjois-Ossetiassa. Satoja kuoli ja
haavoittui.

� Murhenäytelmän
laajuus alkoi 
paljastua vasta 
lauantaiaamuna.

Terrorisota riehuu Venäjällä

Pohjois-Ossetian presidentti Aleksandr
Dzasohov kävi hieman ennen tulitaistelun
alkua Beslanin kulttuuritalolla rauhoittele-
massa omaisia. Hän kertoi olleensa yhtey-
dessä presidentti Vladimir Putiniin, joka oli
luvannut, että kriisi yritetään ratkaista neu-
vottelemalla.

Kulttuuritalon edustalla seisoskellut mies-
ryhmä ei juuri piitannut Dzasohovin puheis-
ta. He eivät uskoneet alkuunkaan viran-
omaisten esittämiä lukuja panttivankien
määrästä.

»Koulu numero yksi on kaupungin suurin
koulu. Panttivankeina on pakko olla ainakin
800 lasta ja 200–300 vanhempaa», noin 40-
vuotias Timor Tebjev arveli.

Hän ei voinut ymmärtää, miksi terroristit
olivat valinneet uhreikseen viattomia lapsia,
joilla ei ole mitään osuutta Tšetšenian sotiin.

»En tiedä, keitä nämä kaappaajat ovat.
He puhuvat puhdasta venäjää, mutta ei heil-
lä ole kansallisuutta. Minusta tuollaiset ter-
roristit eivät ole edes ihmisiä.»

Tebjevin mukaan beslanilaiset miehet oli-
sivat hyökänneet koululle itse, ellei pantti-
vankeina olisi ollut lapsia. Hän vakuutti
luottavansa Putinin ja armeijan erikois-
joukkojen harkintakykyyn.

»He tekevät kyllä parhaansa. On hyvä, et-
tä he neuvottelevat, sillä koulussa on satoja
lapsia. Lasten henkeä ei saa vaarantaa mis-
sään tapauksessa.»

Taistelu alkoi
vahingossa

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB vakuutti
jälkeenpäin, ettei hyökkäys ollut suunnitel-

tu. Monet asiat viittaavat siihen, että väite
pitää paikkansa.

FSB ja armeija olivat koonneet mahtavan
määrän joukkoja koulun lähistölle. Ensim-
mäiset taisteluhelikopterit ehtivät kuitenkin
paikalle vasta puolen tunnin taistelun jäl-
keen, vaikka lentokentälle ei ole matkaa
kuin muutama kilometri.

Tulitaistelu puhkesi ilmeisesti vahingossa.
Kaapparit olivat päästäneet hätätilaminis-
teriön auton hakemaan koulun edustalta
kuolleiden ruumiita, joita koirat olivat al-
kaneet syödä.Terroristit alkoivat kuitenkin
täysin yllättäen ampua sotilaita ja nämä vas-
tasivat tuleen.

Samalla kaksi koulun voimistelusalin kat-
toon teipattua pommia putosi lattialle ja rä-
jähti. Osa panttivangeista pääsi pakene-
maan ulos rikkoutuneista ikkunoista.

Murhenäytelmän laajuus alkoi paljastua
koko karmeudessaan vasta lauantai-aamu-
na. Koulun voimistelusalin katto oli romah-
tanut panttivankien päälle ja koko lattia oli
ruumiiden peitossa. Kuolleita arveltiin ole-
van jopa 400 ja haavoittuneita vähintään
saman verran.

Venäjän turvallisuuspalvelun mukaan
surmattujen kaappareiden joukossa oli
kymmenen arabia, joista yksi oli mustaihoi-
nen. Sen lisäksi joukossa oli ilmeisesti aina-
kin yksi osseetti, venäläinen ja inguusi sekä
tšetšeenejä.

Viranomaiset järjestivät aamupäivällä
kulttuuritalolle linja-autoja, joilla ihmisiä
kuljetettiin Vladikavkazin ruumishuoneelle
tunnistamaan omaisiaan. Osa ruumiista oli
kuitenkin niin pahasti ruhjoutuneita, että
tunnistaminen oli mahdotonta.

Omaiset kuljeskelivat epätoivoisina kult-
tuuritalon edustalla pitäen käsissään kuvia
kadonneista sukulaisistaan. Naiset itkivät ja
huusivat voimatonta raivoaan.

Kulttuuritalon puistossa istui äitinsä kans-
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� Viimeistään Beslanin kaappaus osoittaa,
että presidentti Vladimir Putinin politiikka
on ajautunut Tšetšeniassa täydelliseen um-
pikujaan. Hän nousi valtaan neljä vuotta sit-
ten lupaamalla palauttaa järjestyksen kapi-
nalliseen tasavaltaan, mutta nyt taistelut
ovat levinneet koko Venäjällä käytäväksi
terrorisodaksi.

Putin on kieltäytynyt jääräpäisesti neu-
vottelemasta tšetšeenikapinallisten kanssa.
Hän korosti jälleen televisiopuheessaan,
ettei Venäjä tule antautumaan terroristeille.

Putinin olisi vaikea edes löytää neuvotte-
lukumppania, sillä valta ei ole Tšetšeniassa
sen enempää maltillisen kapinajohtajan As-
lan Mašadovin kuin Kremlin tuella elokuun

lopussa presidentiksi valitun nukkehallitsi-
jan Alu Alhanovin käsissä.

Kapinalliset ovat hajonneet itsenäisesti
toimiviin soluihin, jotka saavat ilmeisesti ra-
hoitusta arabimaista. Kapinallisryhmissä on
tiettävästi myös ulkomaisia sotilaita.

Putin on yrittänyt kansainvälistää Venä-
jän terrorismin. Hän liittyi heti syyskuun 11.
päivän terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain
rintamaan. Hän ei ole kuitenkaan onnistu-
nut saamaan merkittävää tukea lännestä,
vaikka Yhdysvallat on kirjannut tšetšeene-
jä terroriristilistoilleen.

Beslanin koulukaappauksen jälkeen Pu-
tin lupasi vahvistaa turvallisuusjoukkoja ja
tehostaa rajavalvontaa.Venäläiset elävät sii-

tä huolimatta jatkuvassa pelossa, sillä pom-
mi-iskujen ja kaappausten uskotaan jatku-
van.

Koko Venäjä tuntuu olevan hälytystilassa.
Moskovassa miliisit tarkastavat ihmisten
henkilötodistuksia erityisesti metroasemien
ja rautatieasemien tuntumassa, ja kaupun-
kiin tulevat kuorma-autot ovat liikennepo-
liisin tehotarkkailussa. Järjestyksenpitoon
osallistuu myös sisäministeriön ja armeijan
joukkoja.

Valvonta on tavallista tiukempaa myös
lentoasemilla.Viikonloppuna kaikki Kauka-
sukselta tulleet matkustajat videoitiin Mos-
kovassa ja heidän nimensä kirjattiin ylös. �

T e p p o  T i i l i k a i n e n

� Taistelu on päättynyt. 
Erikoisjoukkojen sotilas 
poistuu vallatusta koulu-
rakennuksesta.

Putin umpikujassaKommentti
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sa myös panttivankina ollut 14-vuotias At-
samaz Tohtiev. Hän oli onnistunut pakene-
maan koulun ikkunasta heti tulituksen alet-
tua. Atsamaz oli järkyttynyt, ja hänellä oli
sirpalevammoja sekä kaulassaan että jalois-
saan.

»Kiipesin ulos ikkunasta heti ensimmäi-
sen räjähdyksen jälkeen. Terroristit ampui-
vat meitä yläkerran ikkunoista, mutta juok-
sin niin kovaa kuin pääsin», hän kertoi hil-
jaisella äänellä.

Omaiset vaativat
presidentin eroa

Venäjän turvallisuuspalvelun mukaan kaap-
parit olivat osa monikansallista terroristiryh-
mää, jota al-Qaida rahoittaa. Heidän sanot-
tiin edustavan pahamaineista Salahin Riadus
Shahidin ryhmittymää, jonka uskotaan ole-
van tšetšeenipäällikkö Shamil Basajevin ko-
mennossa. Basajevia pidetään lokakuussa
2002 Moskovassa tehdyn teatterikaappauk-
seen suunnittelijana.

Kulttuuritalon rappusille kokoontuneet
kaupunkilaiset olivat raivoissaan pohjoisos-
setialaisille rajavartijoille, jotka olivat pääs-
täneet terroristijoukon maahan Ingušiasta
ilmeisesti lahjuksia vastaan. Heidän mieles-
tään armeijan erikoisjoukot toimivat par-
haansa mukaan vaikeassa tilanteessa ja
myös presidentti Putin näytti saavan puh-
taat paperit.

»Suurin syyllinen on presidentti Dzaso-
hov. Hän on vastuussa korruptoituneesta
hallinnosta ja välinpitämättömistä rajamie-
histä», naiset huusivat kulttuuritalon por-
tailla.

»Häpeä Dzasohov! Missä olit kun tämä
kaikki tapahtui? Et ollut täällä meidän tu-
kenamme, vaan piilouduit kuin pelkuri.»

Aza Tsahilova suhtautui tilanteeseen rau-
hallisemmin. Hän oli edelleenkin hoidetta-
vana Vladikavkazin keskussairaalassa. Hä-
nen kasvoissaan oli ruhjeita ja hänen jal-
kaansa oli laitettu side.

Tsahilova kertoi, että hänen tyttärensä ja
tämän mies olivat ilmeisesti kuolleet. Hän
oli kuitenkin helpottunut, koska seitsen-
vuotias Lisa oli selviytynyt tulituksesta kuin
ihmeen kaupalla.

»Lisa on sokissa, mutta hän ei ole haa-
voittunut. Sukulaiset pitävät hänestä huolta.
Hän ei uskalla olla yksin. Hän pelkää, että
terroristit tulevat uudelleen.»

Tsahilova ei osannut sanoa, oliko terro-
ristien joukossa arabeja tai afrikkalaisia, ku-
ten viranomaiset antoivat ymmärtää. Hänen
mukaansa terroristeista kaksi oli ollut nai-
sia, joista toinen räjäytti itsensä.

»Terroristit kohtelivat meitä kaiken aikaa
törkeästi. Meille ei annettu juotavaa, eikä
meitä päästetty vessaan. Meidän piti juoda
omaa virtsaamme.» �

Kaukasiassa on käyty yli kaksi
vuosisataa katkeraa kamppailua
Venäjän ja itsenäisyysmielisten

kesken.
1721 Pietari Suuri aloittaa Kaukasian val-

loituksen.
1816 Venäläiskenraali Aleksei Jermolov

aloittaa siviilien joukkosurmat.Terrorikam-
panjan tarkoitus on murtaa tšetšeenien vas-
tarinta viidessä vuodessa »tuhoamalla hei-
dän kaikki ruokavaransa ja asuinpaikkan-
sa».

1858 Vapaustaistelija imaami Shamil an-
tautuu. Venäjä valtaa Tšetšenian, mutta ka-
pinointi jatkuu.

1922 Tšetšeniasta tulee Neuvostoliiton it-
sehallinnollinen alue.

1934 Tšetšenia-Ingušian autonominen
neuvostotasavalta perustetaan.

1944 Stalin karkottaa Tšetšenian ja In-
gušian väestön Siperiaan ja Keski-Aasiaan
syyttäen sitä yhteistyöstä natsi-Saksan kans-
sa.

1957 Nikita Hruštšev kumoaa karkotuk-
sen ja palauttaa Tšetšenia-Ingušian aseman.

1991 Dšohar Dudajev julistaa Tšetšenian
itsenäiseksi Neuvostoliiton romahdettua.

1994 Boris Jeltsin lähettää Venäjän joukot
Tšetšeniaan.

1994–96 Ensimmäisessä Tšetšenian so-
dassa kuolee noin 100 000 ihmistä. Dudajev
surmataan Venäjän ohjushyökkäyksessä.
Venäjä vetää joukkonsa pois.

1997 Boris Jeltsin tunnustaa Aslan
Mašadovin valinnan presidentiksi. Rauhan-
sopimus allekirjoitetaan. Kysymys Tšetše-
nian itsenäisyydestä jää avoimeksi.

1999 Mašadovin mukaan islamin laki tu-
lee voimaan Tšetšeniassa kolmessa vuodes-
sa.Tšetšeenien sisäinen valtataistelu kiihtyy.
Tšetšeenisissit iskevät Dagestaniin. Venäjä
syyttää tšetšeenejä asuintalojen räjäytyksis-
tä Moskovassa. Vladimir Putin kieltäytyy
neuvottelemasta Mašadovin kanssa.Toinen
Tšetšenian sota alkaa.

2000 Venäjä valtaa Groznyin, julistaa
Tšetšenian keskushallintonsa alaiseksi ja ni-
mittää johtoon Ahmet Kadyrovin. Mašado-
vin johtamat tšetšeenisissit jatkavat vasta-
rintaa.

2002 Tšetšeenien itsemurhaiskut alkavat
Moskovan teatterikaappauksella.

2003 Uusi perustulaki määrittelee
Tšetšenian osaksi Venäjää. Kadyrov vali-
taan presidentiksi. Mašadov ei saa osallistua
vaaleihin. Putin julistaa rauhan palanneen
Tšetšeniaan. Iskut venäläishallintoa vas-
taan jatkuvat.

2004 Sissit surmaavat Kadyrovin  pommi-
iskussa Groznyissa toukokuussa. Kesä-
kuussa sissit tekevät laajoja iskuja Ingušias-
sa. Moskovan suosikki Alu Alhanov vali-
taan Tšetšenian presidentiksi elokuussa.
Mašadov lupaa hänelle edeltäjänsä kohta-
lon. �

H a n n u  P e s o n e n

Yli 200 vuotta tšetšeenien vastarintaa

� Taistelu maasta ja rikkauksista. Venäläissotilas seuraa öljylähteen paloa Groznyin
lähellä joulukuussa 1999.


