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„Zmierzch” czy juů „noc”
Emiratu Kaukaskiego?
Jarosâaw Kardaœ

Kaukaz Póânocny przez wiele lat uchodziâ za najbardziej niestabilny region Federacji Rosyjskiej. ŒwiadczĊ o tym dwie wojny czeczeľskie oraz samo
odrodzenie islamu (w tym równieů radykalnego) na tych terenach po upadku
ZwiĊzku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Istnieje takůe przekonanie,
ůe republiki leůĊce na Kaukazie Póânocnym sĊ tak odmienne kulturowo od
rosyjskiego centrum, iů nie powinno się ich traktowaý jako integralnej częœci
samej Federacji1. Wydaje się równieů, ůe Rosja nie ma obecnie wypracowanej dâugofalowej polityki wobec Kaukazu Póânocnego. Częœciowa stabilizacja
tego regionu (którĊ moůemy obserwowaý w ostatnich latach) jest wynikiem
raczej splotu kilku czynników natury wewnętrznej oraz zewnętrznej, aniůeli
zastosowania konkretnej koncepcji politycznej (która będzie moůliwa do realizowania takůe w przyszâoœci). Moůna zatem wysnuý hipotezę, ůe w okresie
2009-2015 doszâo do uspokojenia sytuacji na Kaukazie Póânocnym, poniewaů kryzys organizacyjny oraz toůsamoœciowy przeůywaâa największa organizacja terrorystyczna dziaâajĊca na tym obszarze – Emirat Kaukaski. Po drugie,
z tĊ częœciowĊ stabilizacjĊ mamy do czynienia równieů dzięki temu, ůe dziaâania podejmowane przez Wâadimira Putina i klan Kadyrowów w ramach tzw.
polityki czeczenizacji zaczęây przynosiý sukcesy w walce z bojownikami kaukaskimi.
Terroryzm jako przykâad zagroůenia asymetrycznego
Dziaâania Emiratu Kaukaskiego majĊ w duůej mierze charakter terrorystyczny, a więc sĊ z punktu widzenia bezpieczeľstwa narodowego traktowane jako
zagroůenia asymetryczne. Termin ten zyskaâ na znaczeniu szczególnie po wydarzeniach z 11 wrzeœnia 2001 r2. Od momentu ataków zorganizowanych
przez Al-Kaidę na Stany Zjednoczone, zdano sobie sprawę, ůe bezpieczeľstwo wewnętrzne paľstw nie zaleůy juů tylko od potencjaâów militarnych posiadanych przez oÞarę ataku oraz agresora. Tradycyjny konßikt zbrojny (w
którym to w âatwy sposób moůna byâo zlokalizowaý wroga oraz okreœliý jego
1 S. Markedonov, The North Caucasus: The Value and Costs for Russia, za: http://eng.globalaffairs.ru/
number/The-North-Caucasus-The-Value-and-Costs-for-Russia-16287 (dostęp 13.03.2016 r.).
2 Z. Ciekanowski, Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, Safety & Fire Technique, Kwartalnik 2009/3, s. 47.
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realnĊ siâę) przechodzi do historii. Konßikty zmieniây swój charakter i coraz
częœciej przybierajĊ postaý starcia asymetrycznego, w którym to jedna strona
dysponuje zdecydowanie mniejszym potencjaâem3. Ten mniejszy potencjaâ
wpâywa na metody, œrodki oraz techniki wykorzystywane przez (teoretycznie)
sâabszĊ stronę. Mamy wówczas do czynienia z nierównowagĊ przeciwników,
która utrudnia wykorzystanie posiadanego potencjaâu przez silniejszego. Silniejszym będzie oczywiœcie w tym kontekœcie konkretne paľstwo (dysponujĊce wâadzĊ, instytucjami i okreœlonĊ siâĊ militarnĊ), natomiast sâabszym - podmiot nieposiadajĊcy atrybutów paľstwowoœci.
We wspóâczesnym œwiecie terroryzm jest jednym z najczęstszych przykâadów zagroůeľ asymetrycznych. Samo pojęcie jest bardzo szerokie i nie
posiada jednej generalnej deÞnicji4. Wœród badaczy tego zagadnienia panuje
jednak zgodnoœý, co do wskazania kilku cech, które stanowiĊ nieodâĊczne
elementy kaůdego rodzaju terroryzmu. Dziaâaniem terrorystycznym będzie
więc przemoc (lub teů sama groŭba jej uůycia) stosowana przez podmioty pozapaľstwowe, która ma sâuůyý realizacji okreœlonego programu politycznego.
Stosowanie radykalnych metod ma przede wszystkim wzbudziý strach wœród
spoâeczeľstw. Celem dziaâania grup terrorystycznych jest najczęœciej zburzenie dotychczasowego porzĊdku (politycznego czy spoâecznego) w danym
paľstwie lub teů doprowadzenie do zmiany decyzji podejmowanych przez
jego wâadze5.
Przez wiele lat dziaâania terrorystyczne poszczególnych organizacji motywowane byây œwieckimi ideologiami politycznymi. Dotyczyâo to przewaůnie
tych grup, które odwoâywaây się do ideologii skrajnie prawicowych lub lewicowych. Wspóâczeœnie jednak coraz rzadziej sĊ one gâównymi pobudkami
dziaâaľ terrorystycznych, a ich miejsce zajmujĊ motywacje religijne. Dotyczy
to zwâaszcza tych organizacji, które odwoâujĊ się do islamu, a konkretnie do
idei důihadu. To one w duůej mierze odpowiadaây za najkrwawsze zamachy
terrorystyczne na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Fundamentalizm islamski (którego wzrost nastĊpiâ od lat 80-tych XX w.) jest szczególnie popularny
w tych paľstwach muzuâmaľskich, które zmagajĊ się z duůymi problemami
spoâeczno-gospodarczymi. To w tych krajach hasâa walki biednego poâudnia
z bogatĊ póânocnĊ (odpowiedzialnĊ za nierównomiernĊ dystrybucję dóbr)
3 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne – istota, specyfika, faktyczna ranga strategiczna we współczesnym świe-

cie, w: Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009, s. 12.

4 R. A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń

2007, s. 28.
5 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bienczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej,
K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk, Warszawa 2012, s. 86.
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traÞajĊ na odpowiedni grunt. InnĊ pobudkĊ dla organizacji terrorystycznych
jest motywacja etno-nacjonalistyczna. Jest ona szczególnie widoczna wœród
tych narodów, które dĊůĊ do wyzwolenia się spod panowania danej wâadzy
i utworzenia wâasnych struktur paľstwowych. Z radykalizmem islamskim
musi się mierzyý równieů Federacja Rosyjska.
Pustka ideologiczna po rozpadzie ZSRR na Kaukazie Póânocnym
Rozpad ZSRR w 1991 r. zmieniâ rzeczywistoœý pod wieloma względami.
Oprócz tego, ůe na mapie politycznej œwiata pojawiâo się piętnaœcie nowych
paľstw, odůyây równieů liczne konßikty i problemy, które przez wiele lat byây
ukrywane przez radzieckie wâadze. OdradzajĊce się konßikty etniczne przybieraây nawet postaý starý zbrojnych (jak chociaůby wojna o Górski Karabach, między ArmeniĊ a Azerbejdůanem, czy teů konßikty w Abchazji oraz
w Osetii Poâudniowej). Przebudzeniu narodowemu towarzyszyâo odrodzenie
religijne, które z biegiem lat zaczęâo odgrywaý coraz większe znaczenie na
obszarze szeroko pojętego Kaukazu6.
Moůna takůe stwierdziý, ůe rozpad supermocarstwa spowodowaâ wytworzenie się pewnej próůni ideologicznej na tym obszarze7. Do tej pory, czymœ
co âĊczyâo spoâeczeľstwa republik radzieckich byâa ideologia socjalistyczna,
która przenikaâa wszystkie pâaszczyzny ůycia spoâecznego. Po upadku komunizmu spoâeczeľstwa byâych republik radzieckich potrzebowaây nowych idei.
Od drugiej poâowy lat 90-tych XX w. na Kaukazie Póânocnym tę próůnię
ideologicznĊ zaczĊâ wypeâniaý islam (wielu badaczy twierdzi nawet, ůe procesy, które obserwowaliœmy na tym obszarze w przytaczanym okresie byây
wyjœciem islamu z podziemia). Obecnie widoczne jest zjawisko przyjmowania
przez mieszkaľców Kaukazu Póânocnego toůsamoœci muzuâmaľskiej. Przejawia się to chociaůby w gâosowaniu na polityków, którzy sĊ praktykujĊcymi
muzuâmanami, ůyciem wg zasad wyznaczanych przez islam, czy teů rozstrzyganiu sporów i problemów zgodnie z prawem szariatu8.
Na wzrost znaczenia islamu w tym regionie wpâyw miaâo kilka czynników.
Po pierwsze naleůy pamiętaý, ůe republiki leůĊce na Kaukazie Póânocnym naleůĊ do najbiedniejszych obszarów Federacji Rosyjskiej. Ogromne bezrobocie
oraz ubóstwo byây bardzo dobrym podâoůem do odrzucenia tego wszystkie6 W. Górecki, Islam na Kaukazie. Wprowadzenie, w: Islam na obszarze poradzieckim, za: http://www.osw.
waw.pl/sites/default/files/prace_7_0.pdf (dostęp 06.03.2016 r.), s. 38.
7 M. Lejman, Rossijanie – dylematy współczesnej tożsamości rosyjskiej, za: http://www.iesw.lublin.pl/sk/
numery/numer12.php (dostęp 06.03.2016 r.).
8 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-01-27/rosyjski-kaukaz-bez-zmian-lokalna-wojna-naprzedpolach-olimpiady
(dostęp 08.03.2016 r.), s. 51.
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go, co byâo oferowane rodzimej ludnoœci przez centralne wâadze w Moskwie.
Wœród biednych spoâeczeľstw o wiele szybciej zakorzeniajĊ się radykalne ruchy9. Wzrost popularnoœci fundamentalistycznego nurtu wœród bojowników
kaukaskich widoczny byâ zwâaszcza po zakoľczeniu pierwszej wojny czeczeľskiej. Wtedy to bowiem, podczas sprawowania wâadzy przez prezydenta
Asâana Maschadowa, Czeczeľska Republika Iczkerii (pozbawiona wsparcia
Þnansowego z Moskwy i borykajĊca się z permanentnym kryzysem politycznym, spoâecznym i ekonomicznym) przeůywaâa ogromne trudnoœci. To wielkie rozczarowanie poczynaniami nowych wâadz doprowadziâo do wzrostu
popularnoœci islamu salaÞckiego, któremu towarzyszyâ napâyw zagranicznych
mudůahedinów (jak np. komendanta pochodzĊcego z Arabii Saudyjskiej Ibn
al-Chattaba, który po wojnie zostaâ w Czeczenii i zaâoůyâ obóz dla bojowników, Þnansowany przez œwiatowe centra důihadu).
Nie bez znaczenia jest równieů fakt, ůe obszar Kaukazu Póânocnego jest
jednym z najsâabiej zrusyÞkowanych regionów caâej Rosji. Język rosyjski wypierany jest przez rodzime języki poszczególnych narodów. Zwâaszcza wœród
mâodych osób widaý ogromny spadek znajomoœci języka rosyjskiego. Przejawem tej swoistej derusyÞkacji jest takůe zmniejszenie liczby Rosjan, którzy
obecnie mieszkajĊ na Kaukazie Póânocnym. Największy spadek odnotowano
w Czeczenii na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze pod koniec lat 80-tych XX w.
Rosjanie stanowili 24,81% ludnoœci (ówczesnej Czeczeno-Inguszetii) by juů
w 2010 r. odsetek tej nacji wyniósâ niecaâe 2%.
Czym jest Emirat Kaukaski?
Terroryzm pochodzĊcy z Kaukazu Póânocnego na przestrzeni lat ewoluowaâ, podobnie zresztĊ jak sam konßikt rosyjsko-czeczeľski. Przez wiele lat
miaâ on charakter walki narodowo-wyzwoleľczej Czeczenów. ZapoczĊtkowany zostaâ w momencie obalenia komunistycznych wâadz w Groznym i przejęcia rzĊdów przez separatystów, na których czele staâ Důochar Dudajew10.
Okres tzw. pierwszej quasi-niepodlegâoœci Czeczenii trwaâ od jesieni 1991 r.
do grudnia 1994 r., czyli do rozpoczęcia walk zbrojnych pomiędzy oddziaâami rosyjskimi i separatystami. 27 paŭdziernika 1991 r. w Czeczenii odbyây się
wybory parlamentarne oraz prezydenckie, w których zwycięůyâ Dudajew. 1 listopada nowo wybrany prezydent podpisaâ dekret „O paľstwowej suwerennoœci Republiki Czeczeľskiej” i de facto przypieczętowaâ niezaleůnoœý republiki11.
9 K. Kraj, Oblicza terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, w: Oblicza terroryzmu, red. T. Bąk, Kraków – Rze-

szów – Zamość 2011, s. 92.

10 D. Sawa, Rosja wobec wojny z terroryzmem na przykładzie konfliktu w Czeczenii, w: Zagrożenia asyme-

tryczne we współczesnym świecie – wybrane problemy, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2012, s. 157.
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Ponadto, juů w 1992 r. separatystyczne wâadze odmówiây podpisania umowy federacyjnej z RosjĊ oraz zdecydowaây się nie braý udziaâu w referendum
konstytucyjnym, które na terenie caâej Federacji Rosyjskiej zostaâo przeprowadzone w 1993 r. Bojownicy (od momentu rozpoczęcia wojny) prowadzili udanĊ walkę partyzanckĊ, stosujĊc przy tym róůnorodne metody (w tym i metody terrorystyczne). O skutecznoœci tych dziaâaľ, najlepiej œwiadczy fakt, ůe w
sierpniu 1996 r. udaâo się im odbiý Grozny z rĊk Rosjan12. Wœród Czeczenów
udziaâ w wojnie o niepodlegâoœý byâ traktowany jako patriotyczny obowiĊzek,
bowiem uwaůano, ůe wojna ma charakter narodowo-wyzwoleľczy i naleůy się
przeciwstawiý agresorowi, jakim byâa Rosja. Z poczĊtkiem XXI w. (po nieudolnych rzĊdach Asâana Maschadowa i rozpoczęciu drugiej wojny czeczeľskiej) konßikt ten zaczynaâ jednak przyjmowaý charakter starcia o podâoůu
religijnym, w którym to kluczowym postulatem byâo/jest wyzwolenie się muzuâmaľskich narodów Kaukazu Póânocnego spod panowania Rosji. Momentem kulminacyjnym, ukazujĊcym tę zmianę, byâo powoâanie 31 paŭdziernika
2007 r., przez Doku Umarowa (ostatniego prezydenta Czeczeľskiej Republiki
Iczkerii) Emiratu Kaukaskiego13. Zamiarem Umarowa byâo stworzenie nowego
paľstwa na obszarze Kaukazu Póânocnego, w którym obowiĊzywaâoby prawo
szariatu. Co waůne, paľstwo to (pod względem geograÞcznym) nie skâadaâoby się tylko z obszaru obecnej Czeczenii, ale równieů z pozostaâych republik leůĊcych na Kaukazie Póânocnym. Wg koncepcji twórców, w jego skâad
oÞcjalnie wchodzi pięý wilajetów, których obszary pokrywajĊ się z granicami
poszczególnych republik i krajów będĊcych częœciĊ Federacji Rosyjskiej. Moůemy więc tutaj wyróůniý wilajety: Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii, wspólny wilajet Kabardy, Baâkarii i Karaczaju, a takůe Kraju Krasnodarskiego oraz
Kraju Stawropolskiego. Trzeba jednak zauwaůyý, ůe przez caây okres istnienia
Emiratu Kaukaskiego nie powoâano ůadnych struktur paľstwowych. Byâa to raczej luŭna koncepcja teoretyczna, która miaâa gâównie jednoczyý bojowników
kaukaskich, pragnĊcych wyzwoliý się spod panowania Federacji Rosyjskiej. Jest
to niezwykle istotne, poniewaů wâadze w Moskwie oraz osoby peâniĊce najwyůsze funkcje w poszczególnych republikach (z Ramzanem Kadyrowem na
11 R. Witek, Suwerenność Republiki Czeczeńskiej, a integralność terytorialna Federacji Rosyjskiej, w świetle

prawa międzynarodowego. Wybrane aspekty, w: Kaukaz w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005,
s. 123-124.
12 M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-08-20/czeczenia-a-rosja-znaczenie-kwestii-czeczenskiej-dlawspolczesnej (dostęp 07.03.2016 r.), s. 27-28.
13 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-01-27/rosyjski-kaukaz-bez-zmian-lokalna-wojna-naprzedpolach-olimpiady (dostęp 09.03.2016 r.), s. 16.

45

JAROSáAW KARDAŒ

czele) traktowani sĊ jako najwięksi wrogowie Emiratu Kaukaskiego. Szczególnie
obecny lider Republiki Czeczenii Ramzan Kadyrow postrzegany jest w œrodowisku bojowników jako największy zdrajca idei niepodlegâoœciowej. Kadyrow
podczas pierwszej wojny czeczeľskiej, walczyâ bowiem po stronie bojowników i dopiero w trakcie drugiego konßiktu zbrojnego, wraz ze swoim ojcem
Achmadem, przeszedâ na stronę Kremla i zaczĊâ zwalczaý separatystów14.
Emirat Kaukaski pomimo, iů nigdy nie byâ scentralizowanĊ strukturĊ, w
niektórych okresach mógâ liczyý nawet 3 tysiĊce czâonków. Jest to szacunkowa liczba (trudna do zweryÞkowania), niemniej moůna jĊ przytaczaý, chociaůby ze względu na rocznĊ liczbę zamachów przeprowadzanych przez bojowników. Inicjacja do szeregów Emiratu Kaukaskiego odbywaâa się poprzez
zâoůenie przysięgi na wiernoœý osobie, która w danym momencie peâniâa
funkcję gâównego emira. Warto takůe zaznaczyý, ůe oprócz „zawodowych”
terrorystów Emirat Kaukaski skâadaâ się z tzw. „pionu wsparcia”15. Pod tym
pojęciem rozumiemy osoby, które byây przyjazne wobec dziaâalnoœci tego
ugrupowania i pomagaây w szeroko pojętych kwestiach logistycznych (udzielanie schronienia bojownikom, czy uâatwianie im przemieszczania się). Ludzie ci bardzo często udzielali równieů wsparcia Þnansowego bojownikom.
Od momentu powstania, Emirat Kaukaski Þnansowany byâ gâównie z kwot
bezpoœrednio przekazywanych przez mieszkaľców tego regionu lub teů z haraczy œciĊganych od miejscowych przedsiębiorców. Trzecim ŭródâem byây z
kolei pokaŭne œrodki pâynĊce z centrów œwiatowego důihadu.
PodsumowujĊc moůna więc stwierdziý, ůe Emirat Kaukaski to organizacja terrorystyczna, która chce doprowadziý do oderwania obszaru Kaukazu
Póânocnego od Federacji Rosyjskiej. Trzeba jednak zaznaczyý, ůe ta grupa
terrorystyczna przeůywa obecnie ogromny kryzys organizacyjny oraz toůsamoœciowy. Co zatem przesĊdziâo, ůe coraz częœciej, mówiĊc o Emiracie Kaukaskim, uůywa się formy przeszâej? Jak zawsze, w analizie tego typu zjawisk,
moůna wskazaý czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które przyczyniây się
do takiego stanu rzeczy.
Czy sĊ jeszcze charyzmatyczni liderzy wœród bojowników?
Podstawowym czynnikiem osâabiajĊcym Emirat Kaukaski jest kryzys przywództwa. Od momentu powstania tej organizacji, funkcję gâównego emira peânili Doku Umarow, Aliaschab Kebekow oraz Magomed Sulejmanow. W okre14 „Kreml wykarmił małego smoka”. Kariera Ramzana Kadyrowa, za: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-

-ze-swiata,2/kadyrow-to-stalin-naszych-czasow-kariera-prezydenta-czeczenii,524180.html
(dostęp
09.03.2016 r.).
15 W. Górecki, „Pełzająca” wojna domowa na Kaukazie Północnym, za: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
komentarze-osw/2011-03-15/pelzajaca-wojna-domowa-na-kaukaziepolnocnym (dostęp 08.03.2016 r.), s. 3.
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sie przewodnictwa pierwszego z nich organizacja byâa najbardziej efektywna w
swoich dziaâaniach. WiĊzaâo się to m. in. z tym, ůe sam Umarow byâ partyzantem, czynnie udzielajĊcym się podczas pierwszej wojny czeczeľskiej. Doœwiadczenie wojenne, które wyniósâ z tego okresu z pewnoœciĊ odgrywaâo duůĊ rolę
przy planowaniu i organizowaniu zamachów na Kaukazie Póânocnym oraz w
innych częœciach Federacji Rosyjskiej. Byâ on równieů niekwestionowanym autorytetem dla ludnoœci czeczeľskiej (zwâaszcza dla tej częœci, dla której idea
niepodlegâoœciowa byâa najwaůniejsza). SwojĊ charyzmĊ przyciĊgaâ wielu nowych rekrutów kaůdego roku. Dziaâania Emiratu Kaukaskiego w tamtym okresie charakteryzowaây się duůĊ brutalnoœciĊ16. PostępujĊc w myœl zasady, ůe to
Rosja okupuje Kaukaz Póânocny i jest wrogiem Allacha, nakazywaâ on bojownikom uůywaý najbardziej radykalnych metod w walce z strukturami siâowymi
Federacji Rosyjskiej oraz z wâadzĊ lokalnĊ na Kaukazie Póânocnym. Trzeba
jednoczeœnie zaznaczyý, ůe w czasie, kiedy peâniâ on funkcję emira, zmieniaâa się taktyka prowadzonych dziaâaľ terrorystycznych. W latach 2007-2009 (w
koľcowym etapie drugiej wojny czeczeľskiej) poczynania bojowników miaây
charakter walki partyzanckiej, prowadzonej przede wszystkim na terytorium
Czeczenii. W okresie 2009-2012 gâównym celem terrorystów staâo się zastraszenie caâego spoâeczeľstwa rosyjskiego. Bojownicy przeprowadzili wówczas
kilka zamachów w innych regionach Federacji Rosyjskiej. To wówczas Emirat
Kaukaski zorganizowaâ skuteczne ataki terrorystyczne w moskiewskim metrze
(marzec 2010 r.), czy teů na lotnisku Domodiedowo (2011 r.). Lata 2012-2013
to z kolei czas zamachów gâównie na przedstawicieli wâadzy lokalnej na Kaukazie Póânocnym. Zmiana strategii wiĊzaâa się m. in. z tym, ůe gâoœne akcje nie
przyniosây oczekiwanych rezultatów, a ponadto pochâaniaây ogromne koszty Þnansowe. Umarow w ostatnim okresie przewodniczenia Emiratowi Kaukaskiemu
(od 2013 r.), wzywaâ ponownie do przeprowadzenia zamachów na cele cywilne
nie tylko na Kaukazie Póânocnym, ale w caâej Rosji. Ich celem miaâo byý stworzenie zagroůenia dla bezpieczeľstwa zimowej olimpiady w Soczi w 2014 r17.
Po œmierci Doku Umarowa (jesieniĊ 2013 r., najprawdopodobniej na skutek otrucia) czâonkowie Emiratu Kaukaskiego przez bardzo dâugi czas nie mogli wybraý jego następcy. Dopiero wiosnĊ 2014 r. funkcję emira powierzono
Aliaschabowi Kebekowowi18. Wybór ten dla wielu bojowników byâ bardzo
16 Terror acts committed by suicide bombers in the territory of the Russian Federation, za: http://eng.kavkaz-

-uzel.ru/articles/27022/ (dostęp 13.03.2016 r.).
17 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-01-27/rosyjski-kaukaz-bez-zmian-lokalna-wojna-naprzedpolach-olimpiady (dostęp 14.03.2016 r.), s. 19-23.
18 North-Caucasian militants finally confirm Umarov’s death and elect new leader, za: http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/27589/
(dostęp 14.03.2016 r.).
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kontrowersyjny, poniewaů Kebekow nie miaâ praktycznie ůadnego doœwiadczenia partyzanckiego. Ponadto w œrodowisku miaâ opinię czâowieka o umiarkowanych poglĊdach. Istniaâa obawa, ůe będĊc znawcĊ islamskiej teologii i
prawa, nie będzie nawoâywaâ do radykalnych dziaâaľ terrorystycznych. Zaniepokojenie częœci bojowników okazaâo się zasadne, bowiem po wybraniu
na funkcję emira, Kebekow zakazaâ czâonkom Emiratu Kaukaskiego organizowaý zamachy na cele cywilne. Ponadto czeczeľscy czâonkowie organizacji
nie mogli pogodziý się z faktem, ůe ich liderem jest Dagestaľczyk. O sâabnĊcej aktywnoœci Emiratu Kaukaskiego najlepiej œwiadczy spadek liczby przeprowadzonych zamachów na Kaukazie Póânocnym. Po œmierci Kebekowa (w
kwietniu 2015 r. w wyniku udanej akcji rosyjskich struktur siâowych)19 bardzo
krótko, bo zaledwie przez trzy miesiĊce, funkcję emira peâniâ Magomed Sulejmanow. Byâ on kolejnym nie-Czeczenem, który stanĊâ na czele Emiratu Kaukaskiego. Organizacja w tym okresie przeůywaâa jeszcze większy kryzys, zwiĊzany z duůym niedoborem nowych czâonków. Ponadto wielu komendantów
(od jesieni 2014 r.) zaczęâo skâadaý przysięgę na wiernoœý liderowi Paľstwa Islamskiego. Od momentu œmierci Sulejmanowa, czyli od sierpnia 2015 r. Emirat
Kaukaski nie potraÞâ wyâoniý spoœród swoich szeregów nowego wodza, co
dobitnie œwiadczy o kryzysie organizacyjnym tego ugrupowania.
Kryzys przywództwa to oczywiœcie nie jedyny czynnik wewnętrzny, który
miaâ wpâyw na zmierzch Emiratu Kaukaskiego. W latach 2013-2015 zauwaůyý moůna wyraŭny spadek liczby rekrutów oraz ogromy niedobór œrodków
Þnansowych. Brak funduszy wynikaâ gâównie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z racji niedoboru rekrutów trudniej byâo œciĊgaý haracze od miejscowych przedsiębiorców. Po drugie, œwiatowe centra důihadu przestaây Þnansowaý kaukaskich mudůahedinów, poniewaů zaczęây przekierowywaý transfery
œrodków do Paľstwa Islamskiego, które w tym okresie zaczęâo odnosiý ogromne sukcesy w swojej dziaâalnoœci20.
Wpâyw tzw. polityki czeczenizacji i Paľstwa Islamskiego
Do przyczyn, które doprowadziây do spadku aktywnoœci Emiratu Kaukaskiego zaliczyý moůna konsekwentnie realizowanĊ przez Federację RosyjskĊ,
od momentu przejęcia wâadzy w Czeczenii przez klan Kadyrowów, tzw. politykę czeczenizacji. Wprowadzenie jej wiĊzaâo się w duůej mierze z tym, iů przez
caâe lata 90-te XX w. rosyjskie poczynania wobec „niepokornej” republiki
19 O. Krasnov, Aliaskhab Kebekov’s murder to increase influence of IS in Northern Caucasus, za: http://eng.
kavkaz-uzel.ru/articles/31477/ (dostęp: 16.03.2016 r.).
20 K. Rękawek, Państwo Islamskie a Al-Kaida: dwa różne zagrożenia, za: http://www.pism.pl/files/?id_
plik=18203 (dostęp 12.03.2016 r.).
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miaây charakter reaktywny i byây przez to nieefektywne21. Na poczĊtku ostatniej dekady XX w. Rosja musiaâa zmagaý z innymi wewnętrznymi problemami, takimi jak tworzenie nowego systemu wâadzy w upadâym supermocarstwie, czy przechodzenie z gospodarki centralnie planowanej na system
gospodarki wolnorynkowej. To powodowaâo, ůe Moskwa nie angaůowaâa
się aů tak bardzo w rozwiĊzywanie problemów Kaukazu Póânocnego. Nie
bez znaczenia byâa takůe sama rywalizacja Michaiâa Gorbaczowa z Borysem
Jelcynem o to, kto zostanie nowym przywódcĊ Federacji Rosyjskiej. Zajęta konßiktem na najwyůszym szczeblu wâadzy Moskwa, nie zdecydowaâa się
na zastosowanie wariantu siâowego nawet wówczas, gdy Důochar Dudajew
ogâaszaâ niepodlegâoœý Czeczenii. Dopiero w grudniu 1994 r., powoâujĊc się
na argument „przywrócenia porzĊdku konstytucyjnego”, zdecydowano się
uůyý wojska, by ponownie odzyskaý kontrolę nad zbuntowanĊ republikĊ. Borys Jelcyn podejmujĊc decyzję o uůyciu wojska liczyâ, ůe szybka i skuteczna
akcja militarna będzie dobrym argumentem w walce politycznej z rosnĊcymi
w siâę komunistami (pod przywództwem Giennadija Ziuganowa) oraz nacjonalistami (z Wâadimirem Ůyrinowskim na czele)22. Ponadto byâ przekonany,
ůe zwycięstwo przyczyni się takůe do tego, ůe inne republiki nie będĊ w przyszâoœci domagaý się niepodlegâoœci, czy szerokiej autonomii. Do wojny parli
równieů rosyjscy generaâowie, którzy upatrywali w tym konßikcie szansy na
wzmocnienie swojej politycznej roli w wewnętrznej rozgrywce. Rezultat wojny ukazaâ jednak ogromnĊ sâaboœý byâego supermocarstwa. Klęska militarna
przyczyniâa się nie tylko do osâabienia wpâywów Kremla na Kaukazie Póânocnym, ale takůe w paľstwach Kaukazu Poâudniowego. W porozumieniu
podpisanym w sierpniu 1996 r. w Chasawjurcie zawarto zapisy, mówiĊce o
wycofaniu się wojsk rosyjskich z Czeczenii oraz zobowiĊzano się, ůe umowa
regulujĊca stosunki rosyjsko-czeczeľskie zostanie opracowana i podpisana w
ciĊgu najbliůszych pięciu lat. Warto takůe zaznaczyý, ůe w okresie 1996-1999
Rosjanie, podobnie jak na poczĊtku lat 90-tych, nie opracowali jednej i spójnej strategii dziaâaľ wobec tej kaukaskiej republiki. Pozbawiona Þnansowego
wsparcia z centrum Czeczenia przez ponad trzy lata targana byâa róůnymi
konßiktami politycznymi, spoâecznymi oraz gospodarczymi. Ogromne rozczarowanie politykĊ prowadzonĊ przez Asâana Maschadowa doprowadziâo
do pogorszenia się nastrojów spoâecznych, a co za tym idzie, do rozwoju is21 N. Konarzewska, Terroryzm na Kaukazie Północnym. Niekończący się konflikt?, za: http://www.

psz.pl/116-bezpieczenstwo/terroryzm-na-kaukazie-polnocnym-niekonczacy-sie-konflikt
(dostęp
12.03.2016 r.).
22 S. Ciesielski, Wojna w Czeczenii 1994 -1996, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 35.
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lamskiego fundamentalizmu na tym obszarze. WiĊzaâo się to równieů z napâywem radykaâów muzuâmaľskich z Bliskiego Wschodu. To ich dziaâalnoœý
byâa jednĊ z gâównych przyczyn interwencji wojskowej Rosjan w Czeczenii w
1999 r. W sierpniu 1999 r. grupy bojowników kaukaskich dowodzone przez
emira al-Chattaba oraz Szamila Basajewa przeprowadziây atak na Dagestan,
w celu wyzwolenia tej republiki spod panowania rosyjskiego23. Ponadto, radykaâowie muzuâmaľscy byli odpowiedzialni za zorganizowanie i przeprowadzenie zamachów terrorystycznych w Moskwie, Bujnacku i Woâgodoľsku, w
wyniku których zginęâo ponad 300 rosyjskich obywateli24.
Gâównym zaâoůeniem tzw. polityki czeczenizacji jest obsadzanie przez Kreml
najwaůniejszych organów wâadzy etnicznymi Czeczenami i danie im duůej niezaleůnoœci wewnętrznej25. Ludzie ci, przy pomocy wâasnych struktur siâowych,
majĊ zapewniý stabilnoœý republice. DysponujĊc niemal nieograniczonĊ wâadzĊ
i ogromnymi œrodkami Þnansowymi (pâynĊcymi wprost z budůetu Federacji
Rosyjskiej) majĊ skutecznie eliminowaý wszelkie zagroůenie ze strony islamskich ekstremistów tworzĊcych Emirat Kaukaski. Klanem, który zapewniâ skutecznĊ realizację tej polityki okazaâ się ród Kadyrowów26. Zarówno Achmad
jak i jego syn Ramzan podczas pierwszej wojny czeczeľskiej walczyli po stronie separatystów, by juů podczas drugiego konßiktu przejœý na stronę Kremla. Dla wielu bojowników walczĊcych u boku Achmada Kadyrowa (w latach
1994-1996) jego przejœcie na stronę „promoskiewskĊ” traktowane jest do dnia
dzisiejszego jako zdrada idei niepodlegâoœciowej. IntencjĊ Wâadimira Putina
byâo stworzenie sytuacji, w której to konßikt w tej republice przestanie mieý
charakter konfrontacji rosyjsko-czeczeľskiej, a przybierze postaý konßiktu wewnĊtrz narodu czeczeľskiego. Stopniowe przekazanie kontroli nad republikĊ
na rzecz klanu Kadyrowów doprowadziâo do tego, ůe dzisiaj wâadza Ramzana
jest niemal niczym nieograniczona27. EliminujĊc praktycznie wszystkich swoich
wrogów wewnętrznych zbudowaâ zręby systemu autorytarnego, w którym nie
istnieje ůadna opozycja. Ta ogromna niezaleůnoœý Ramzana Kadyrowa wobec
23 K. Wańczyk, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Czeczenii, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość,

red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 126.

24 M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, za: http://www.

osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-08-20/czeczenia-a-rosja-znaczenie-kwestii-czeczenskiej-dlawspolczesnej (dostęp 08.03.2016 r.), s. 30.
25 M. Falkowski, Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski, za: http://aei.pitt.edu/58353/1/prace_16_3.
pdf
(dostęp 14.03.2016 r.), s. 8.
26 J. Rogoża, Federacja bez federalizmu. Stosunki Moskwa – regiony, za: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-05-07/federacja-bez-federalizmu-stosunki-moskwa-regiony (dostęp 15.03.2016
r.), s. 21.
27 M. Falkowski, Czeczenia między kaukaskich dżihadem a ukrytym separatyzmem, za: http://aei.pitt.
edu/58307/1/punkt_widzenia_13.pdf (dostęp12.03.2016 r.).
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Kremla przejawia się w wielu dziedzinach. Warto tutaj wspomnieý chociaůby o
tym, ůe w Republice Czeczenii obowiĊzujĊ przepisy zgodne z prawem szariatu
(np. dopuszcza się wieloůeľstwo, czy teů oÞcjalnie nie sprzedaje się alkoholu
poza wyznaczonymi godzinami), a które jednoczeœnie sĊ sprzeczne z rosyjskĊ
konstytucjĊ. Kadyrow moůe takůe zawieraý umowy handlowe z innymi krajami pomimo, ůe Czeczenia jest caây czas częœciĊ Federacji Rosyjskiej. Ponadto
Wâadimir Putin (mimo ogromnego sprzeciwu tzw. resortów siâowych Federacji Rosyjskiej) zezwoliâ na powoâanie czeczeľskiego MSW oraz stworzenie
czeczeľskich oddziaâów zbrojnych. To one w duůej mierze sĊ odpowiedzialne za skutecznĊ walkę z bojownikami Emiratu Kaukaskiego28. DysponujĊc dobrym rozeznaniem terenu oddziaâom Kadyrowa o wiele âatwiej jest eliminowaý czâonków tej organizacji, niů jednostkom przysâanym z zewnĊtrz, czyli z
Rosji. O skutecznoœci tych dziaâaľ najlepiej œwiadczy spadek liczby zamachów
organizowanych na terytorium Czeczenii oraz caâego Kaukazu. Warto bowiem
wspomnieý, ůe oddziaây Kadyrowa bardzo często (nawet nie majĊc oÞcjalnego
zezwolenia od wâadz innych republik Kaukazu Póânocnego) przekraczajĊ granice poszczególnych republik i tam uprowadzajĊ, bĊdŭ teů zabijajĊ czâonków
Emiratu Kaukaskiego. Skuteczne operacje czeczeľskich oddziaâów (oraz rosyjskich sâuůb) w okresie od 2012 do 2014 r., miaây na celu zapewnienie spokoju
i bezpieczeľstwa podczas zimowej olimpiady, która odbyâa się w lutym 2014 r.
w Soczi.
Na rosnĊcĊ sâaboœý Emiratu Kaukaskiego coraz większy wpâyw majĊ takůe
dziaâania Paľstwa Islamskiego. Od listopada 2014 r. obserwujemy zjawisko skâadania przez znacznĊ czeœý bojowników kaukaskich przysięgi samozwaľczemu
kalifowi Paľstwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadiemu. O zjawisku tym często teů
mówi sam Wâadimir Putin, który rozmawiajĊc z przywódcami paľstw zachodnich wskazuje, ůe równieů Rosja musi się zmagaý z zagroůeniem pâynĊcym ze
strony tej organizacji29. W czerwcu 2015 r. kalif utworzyâ Wilajet Kaukaz, czyli
kolejnĊ jednostkę terytorialnĊ, w której skâad wchodzi obszar Kaukazu Póânocnego. Skâadanie przysięgi na wiernoœý Abu Bakr al-Bagdadiemu wiĊůe się
oczywiœcie z wypowiedzeniem posâuszeľstwa emirowi kaukaskiemu (bowiem
oÞcjalnie Emirat Kaukaski odcinaâ się od dziaâalnoœci Paľstwa Islamskiego)30. Zjawisko to wpisuje się w zmianę toůsamoœciowĊ, która nastĊpiâa wœród samych
bojowników w ostatnich latach. Tak jak do tej pory gâównym ich celem byâa
28 A. Malashenko, Islam in Russia, za: http://eng.globalaffairs.ru/number/Islam-in-Russia-17002

(dostęp 15.03.2016 r.).
29 A. Quinn, U.S.-Russia Split Over Ukraine Gives Islamic State Upper Hand, za: http://eng.globalaffairs.
ru/book/US-Russia-Split-Over-Ukraine-Gives-Islamic-State-Upper-Hand-16946 (dostęp 15.03.2016 r.).
30 O. Krasnov, New leader of „Imarat Kavkaz” not to be loyal to IS, za: http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31512/ (dostęp 02.04.2016 r.).
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walka z FederacjĊ RosyjskĊ i wspieranie czeczeľskiego separatyzmu, tak obecnie ich dziaâania wpisujĊ się w ideę globalnego důihadu, polegajĊca na walce z
niewiernymi w kaůdym zakĊtku œwiata. Sukcesy, jakie Paľstwo Islamskie zaczęâo
odnosiý od poâowy 2014 r. doprowadziây do tego, ůe częœý mâodych Czeczenów zafascynowanych důihadem opuœciâo Kaukaz Póânocny i wyjechaâo walczyý w ramach tej organizacji terrorystycznej w Syrii i Iraku31. Szacuje się, ůe
nawet 3 500 obywateli Federacji Rosyjskiej moůe walczyý w szeregach Paľstwa
Islamskiego w tym regionie œwiata32.
Czy stabilizacja Kaukazu Póânocnego jest w ogóle moůliwa?
W ostatnich latach największa organizacja terrorystyczna na Kaukazie Póânocnym, jakĊ przez dâugi czas byâ Emirat Kaukaski, przeůywaâa ogromne trudnoœci, które wynikaây z problemów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Trzeba
jednak zauwaůyý, ůe kryzys toůsamoœciowy oraz organizacyjny Emiratu Kaukaskiego z pewnoœciĊ nie doprowadziâ do caâkowitej stabilizacji Kaukazu Póânocnego. Ta częœý Federacji Rosyjskiej jeszcze przez wiele lat będzie targana wieloma konßiktami etnicznymi oraz religijnymi. Coraz częœciej sâyszy się opinie, ůe
obszar ten jest bliůszy kulturowo np. Bliskiemu Wschodowi niů samej Rosji33.
Napięcia pomiędzy kaukaskimi narodami, czy teů walka między dwoma nurtami
islamu (suÞckiego i safalickiego) pokazujĊ, ůe do eskalacji konßiktów moůe dojœý
w kaůdym momencie. Naleůy takůe przypuszczaý, ůe idea stworzenia islamskiego paľstwa na Kaukazie Póânocnym będzie w najbliůszych latach nadal ůywa.
PostępujĊca derusyÞkacja i islamizacja tego obszaru tylko utrwali wszelkie róůnice kulturowe i cywilizacyjne, dzielĊce Kaukaz Póânocny od rosyjskiego centrum. Wydaje się, ůe hasâo stworzenia niezaleůnego islamskiego paľstwa będzie
co jakiœ czas odůywaâo w róůnych koncepcjach politycznych, moůe juů nie pod
szyldem Emiratu Kaukaskiego. Przepaœý kulturowa pomiędzy FederacjĊ RosyjskĊ,
a Kaukazem Póânocnym pogâębia się i to niezaleůnie od tego, czy organizacja
terrorystyczna (jakĊ jest Emirat Kaukaski) przeůywa obecnie kryzys, czy teů nie.
Jarosâaw Kardaœ – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania obejmujĊ region Kaukazu Poâudniowego i
Póânocnego, szczególnie w aspekcie geopolityki, bezpieczeľstwa i polityki zagranicznej.
31 A. Dyner, K. Rękawek, Państwo Islamskie zagrożeniem dla Rosji, za: http://www.pism.pl/publikacje/

biuletyn/nr-3-1240

(dostęp 10.03.2016 r.).

32 Up to 3500 Russian citizens are fighting for militants in Syria and Iraq, MIA reports, za: http://eng.

kavkaz-uzel.ru/articles/34946/
(dostęp 09.04.2016 r.).
33 M. Falkowski, Rosyjski „Bliski Wschód”: eskalacja konfliktów religijnych na Kaukazie Północnym, za:
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-04/rosyjski-bliski-wschod-eskalacjakonfliktow-religijnych-na
(dostęp 08.04.2016 r.) .
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The “Twilight” or
Already the “Night”
of the Caucasus
Emirate?

«ǔǭǷǭǿ» ǵǸǵ
Ȁǳǲ «ǺǻȄȉ»
ǗǭǯǷǭǴǾǷǻǰǻ
Ǫǹǵǽǭǿǭ?

Jarosâaw Kardaœ

ǬǽǻǾǸǭǯ ǗǭǽǱǭȅ

The Caucasus Emirate is an Islamist military terrorist organisation
whose aim has been to create an Islamic state in the North Caucasus.
Recently, the Emirate has gradually
collapsed. This is related to a leadership crisis within the organisation, as
well as the Moscow-implemented policy of “Chechenisation”, i.e. granting
Chechnya, ruled by Ramzan Kadrov,
internal independence and the guarantee of high grants in exchange for
stabilisation through any means necessary.
The organisational weakness of
the Caucasus Emirate is more and
more affected by the activity of the
so-called “Islamic State”. A signiÞcant
number of Caucasian Þghters pledge
allegiance to the self-styled caliph of
the Islamist State. In June 2015 the
caliph created Vilayat Caucasus, another territorial unit encompassing the
North Caucasus.
The article’s author analyses the
causes behind the crisis of the Caucasus Emirate and notices that the crisis has not fully stabilised the North
Caucasus. This part of the Russian
Federation is bound to be tormented

ǗǭǯǷǭǴǾǷǵǶ Ǫǹǵǽǭǿ – Ȋǿǻ ǵǾǸǭǹǾǷǭȌ ǿǲǽǽǻǽǵǾǿǵȄǲǾǷǭȌ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌ,
ǾǿǭǯȌȆǭȌ ǾǯǻǲǶ ȃǲǸȉȋ ǾǻǴǱǭǺǵǲ ǵǾǸǭǹǾǷǻǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ Ǻǭ ǞǲǯǲǽǺǻǹ
ǗǭǯǷǭǴǲ. ǟǲǹ Ǻǲ ǹǲǺǲǲ ǯ ǼǻǾǸǲǱǺǵǲ
ǰǻǱȈ ǻǿǹǲȄǭǲǹ ǼǻǾǿǲǼǲǺǺȈǶ ȀǼǭǱǻǷ
Ǫǹǵǽǭǿǭ. Ǫǿǻ ǾǯȌǴǭǺǻ ǷǭǷ Ǿ ǷǽǵǴǵǾǻǹ
ǽȀǷǻǯǻǱǾǿǯǭ ǯǺȀǿǽǵ ǾǭǹǻǶ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǵ, ǿǭǷ ǵ Ǿ ǻǾȀȆǲǾǿǯǸȌǲǹǻǶ ǙǻǾǷǯǻǶ ǿ.Ǻ. ǼǻǸǵǿǵǷǵ «ȄǲȄǲǺǵǴǭȃǵǵ»,
ǷǻǿǻǽǭȌ ǼǽǲǱȀǾǹǭǿǽǵǯǭǲǿ ǼǽǲǱǻǾǿǭǯǸǲǺǵǲ ǤǲȄǲǺǾǷǻǶ ǝǲǾǼȀǮǸǵǷǲ ǯǻ ǰǸǭǯǲ
Ǿ ǝǭǹǴǭǺǻǹ ǗǭǱȈǽǻǯȈǹ ǯǺȀǿǽǲǺǺǲǶ
ǺǲǴǭǯǵǾǵǹǻǾǿǵ ǵ ǰǭǽǭǺǿǵǵ ǯȈǾǻǷǵȂ
ǱǻǿǭȃǵǶ ǯ ǻǮǹǲǺ Ǻǭ ǾǿǭǮǵǸǵǴǭȃǵȋ
ǾǵǿȀǭȃǵǵ Ǿ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲǹ ǸȋǮȈȂ
ǹǲǿǻǱǻǯ.
ǚǭ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǻǺǺȀȋ ǾǸǭǮǻǾǿȉ
ǗǭǯǷǭǴǾǷǻǰǻ Ǫǹǵǽǭǿǭ ǯǾǲ ǮǻǸǲǲ ǾǵǸȉǺǻǲ ǯǸǵȌǺǵǲ ǵǹǲȋǿ ǿǭǷǳǲ ǱǲǶǾǿǯǵȌ
ǿ.Ǻ. «ǕǾǸǭǹǾǷǻǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ». ǔǺǭȄǵǿǲǸȉǺǭȌ ȄǭǾǿȉ ǷǭǯǷǭǴǾǷǵȂ ǮǻǲǯǵǷǻǯ
ǼǽǵǺǻǾȌǿ ǼǽǵǾȌǰȀ ǾǭǹǻǴǯǭǺǻǹȀ ȂǭǸǵȁȀ ǕǾǸǭǹǾǷǻǰǻ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ. Ǐ ǵȋǺǲ
2015 ǰǻǱǭ ȂǭǸǵȁ ǾǻǴǱǭǸ ǏǵǸǭǶǲǿ ǗǭǯǷǭǴ – ǻȄǲǽǲǱǺȀȋ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǭǸȉǺȀȋ
ǲǱǵǺǵȃȀ, ǷǻǿǻǽǭȌ ǯǷǸȋȄǭǲǿ ǯ ǾǲǮȌ
ǽǲǰǵǻǺ ǞǲǯǲǽǺǻǰǻ ǗǭǯǷǭǴǭ.
Ǎǯǿǻǽ Ǿǿǭǿȉǵ ǭǺǭǸǵǴǵǽȀǲǿ ǼǽǵȄǵǺȈ ǷǽǵǴǵǾǭ ǗǭǯǷǭǴǾǷǻǰǻ Ǫǹǵǽǭǿǭ
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by ethnic and religious strife for many
years to come. Opinions claiming the
region’s culture bears more resemblance to the Middle East’s than Russia’s are continuing to increase.
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ǵ ǻǿǹǲȄǭǲǿ, Ȅǿǻ ǻǾǸǭǮǸǲǺǵǲ ǮǻǲǯǵǷǻǯ
Ǻǲ ǼǽǵǯǲǸǻ Ƿ ǼǻǸǺǻǶ ǾǿǭǮǵǸǵǴǭȃǵǵ
ǞǲǯǲǽǺǻǰǻ ǗǭǯǷǭǴǭ. Ǫǿǭ ȄǭǾǿȉ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǯ ǿǲȄǲǺǵǲ ǹǺǻǰǵȂ
Ǹǲǿ ǮȀǱǲǿ ǲȆǲ ǾǿǽǭǱǭǿȉ ǻǿ ǹǺǻǰǻȄǵǾǸǲǺǺȈȂ ȊǿǺǵȄǲǾǷǵȂ ǵ ǽǲǸǵǰǵǻǴǺȈȂ
ǷǻǺȁǸǵǷǿǻǯ. ǏǾǲ ȄǭȆǲ ǯȈǾǷǭǴȈǯǭǲǿǾȌ
ǹǺǲǺǵǲ, Ȅǿǻ Ȋǿǻǿ ǽǲǰǵǻǺ ǯ ǷȀǸȉǿȀǽǺǻǹ
ǻǿǺǻȅǲǺǵǵ ǲǾǿ ǮǸǵǳǲ, ǺǭǼǽǵǹǲǽ, Ƿ
ǎǸǵǳǺǲǹȀ ǏǻǾǿǻǷȀ, Ȅǲǹ Ƿ ǾǭǹǻǶ ǝǻǾǾǵǵ.

