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Ukrývat někoho, koho nehledají?
Zajímavé  by  bylo  vystavit  veřejnosti  na  odiv  celé  činění  ministerstva  vnitra  týkající  se 
kavkazských uprchlíků a k nim se vážící penězovod. Nechť si z jeho toků učiní každý o české 
uprchlické politice vlastní úsudek. Od roku 2000 organizuje ministerstvo vnitra na Kavkaze 
rozvojovou  a  humanitární  pomoc.  V  Čečensku  samotném  je  to  individuální  pomoc 
civilnímu obyvatelstvu v Grozném ve spolupráci s nevládkami Berkat a Člověk v tísni. 
Návazný  provoz  tamní  chráněné  dílny  pro  sociálně  slabé,  ženského  centra  Iman  a 
komunitního centra Doezal přišel české daňové poplatníky  ke konci minulého roku na 20 
476 500 Kč.
… V posílání peněz na Kavkaz pro navrátilce a v souběžném udělování azylu lidem z 
této oblasti je jistý rozpor. 

                                                                                                          Roman Krištof, 25. 2. 2010

Ale pane Krištofe, proč by naše demokratické ministerstvo vnitra trochu nepomohlo? Vždyť  
chudák čečenský prezident Kadyrov musí urvat z   posledního, aby skromnými odměnami  
zabezpečil „blaho a bezpečnost čečenského národa“:

ht  tp://www.lidovky.cz/kruty-buran-profesor-kadyrov-sbira-draha-auta-a-nedavno-si-poridil-lva-  
1eh-/ln_zahranici.asp?c=A100906_092718_ln_zahranici_jv     

Krutý 'buran' profesor Kadyrov sbírá drahá auta a nedávno si pořídil lva

… Jakkoliv horským Čečencům není vlastní nekritické zbožňování lídrů, v případě Ramzana 
porušili veškeré tradice. I díky tomu Kadyrov dosáhl významných úspěchů na poli boje s 
rebely. Řada Čečenců je už dnes unavená válkami a říkají, že je pro ně lepší "přísný 
panovník", který zavedl pořádek, než partyzánská nejistota.
                                                                                                         Petra Procházková, 6.9.2010

Zdá se Vám, že poslední věta P. Procházkové, zakladatelky o.s. Berkat (viz. článek R. Krištofa 
výše), by měla ve čtenářích vyvolávat dojem, že čečenský národ je v podstatě  smířen s vládou 
Kadyrova?
NENÍ. 
Jen  jsou  pro  „západní  civilizaci“  v mnoha  směrech  výhodnější  „neutrální  stanoviska“  
k pokračující  genocidě Čečenců (v  posledních letech  i  Ingušů) a kriminalizaci  příslušníků  
malých kavkazských národů, které prostě JEN nechtějí být otroky impéria (stejně tak  jako  
my, Češi). Jenže právě v manipulaci s veřejným míněním má impérium obrovské zkušenosti…
v tom je nedostižitelné.

http://blogs.dpgazeta.ru/vladis/733

Z vozového parku Ramzana Kadyrova:
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R.Kadyrov (vpravo)

         

Zprávy TV Groznyj, 9.8.2010

Ramzan Kadyrov (na  schůzi  s  představiteli  bezpečnostních  složek  o  člověku,  který  dal 
videozáznam na internet, ale nezmiňuje se, o čem video konkrétně je): 



"Jeho příbuzným  se musí říct  ještě dneska, jasné?  Jestli  tu nezákonně narozenou mrchu 
nepřivedou, řekněte, že já osobně, já osobně beru k odpovědnosti je! Je vám to jasné? Já! 
Máme kořeny v rodině otců, v rodině matek ... nikdy žádné vládě... nedonášeli, ani jednou, od 
těch dob, co se zrodil islám, kromě islámu jsme s nikým nebyli kamarádi. Ušlechtilé kořeny 
ze strany otce i matky mě přivedly k tomu vědomí. ...Podobný nezákonně narozený neřád 
musí vědět, když mluví, že když dovolí té mrše odejít do lesa, tak ti, co sedí doma, otci a 
bratři, že my budeme chtít zodpovědnost. 
Víme, že na tomto světě jsou všechny zákony, ale i tak od časů rodin svých otců jsme žili tak,  
podle své etikety a adátů. Stařešinové vynášeli jedno řešení, verdikt. Jsme národ, který žil a 
nenarušoval ten verdikt celý rok a považoval to za životní pravidlo. Jaký by nebyl zákon, 
cokoliv by se stalo ... řečené, udělané jsme nenechávali. ...Jestli to řekly jejich děti, musí se 
zodpovídat otec-matka, bratr-sestra. Všichni příbuzní!
Proto rychle, jde se tam... Je třeba říct jeho příbuzným: až co nejdříve přivedou tu mrchu, buď 
ho musí zabít, nebo přivézt a dát. Děláme to takovým způsobem kvůli národu."
... (RK pokračuje o zabitých partyzánech Ibragimovu a Elmurzaevu):
"Slíbil jsem zaplatit 200 000 dolarů tomu, kdo zabije ty partyzány ("bojeviky"). Tu práci po 
likvidaci  těch partyzánů udělal  pluk,  proto jsem ty peníze dal "Džihádu" (název speciální 
jednotky ministerstva vnitra Čečenska). Dostali jste je?"

Šéf jednotky "Džihád" V. Usmaev: "Ano, ano! Dostali jsme je a hned rozdali!"
RK: "Veřejný fond dal ty peníze. Ty peníze dali tomu, kdo zlikvidoval ty partyzány. A tomu, 
kdo najde tu nulu.  Když ho dostane živého, odměním ho 500 000 dolary.  Tomu,  kdo ho 
zabije, dám 100 000 dolarů. Jeho fotku má Ramzan i já. 500 000 dolarů tomu, kdo ho dostane 
živého! A nemyslete si, že proto, že je to takový super-chlap! Já vím, že je to nula! Já ho 
prostě chci ukázat lidem a zostudit ho... Prostě, 500 000 dolarů tomu, kdo ho přivede živého, 
a 100 000 tomu, kdo mrtvého. Jestli ho co nejdřív příbuzní nepřivedou, tak jim vyhlásíme 
krevní mstu a pomstíme se jim. To jim řekněte. On je Upajev Mochamad?"

Člen bezpečnostních složek: "Magomed."

RK: „Co nejdříve nám ho musí přivést. A vůbec každý, kdo tam něco říká nebo mluví na naši 
adresu, tomu se odpouštět nebude!“
  
Moderátorka: "No, a hned po schůzi byli vypátráni  příbuzní Upajeva..."

Ministr vnitra R. Alchanov: (příbuzným Upajeva) "Jestli nám ho nepřivedete, tak budete mít 
problémy! ...“

Š. Delmichanov (příbuzný RK a šéf spec.  vojenské jednotky):  "Jak vám řekli.  Za vašeho 
příbuzného se vám pomstíme, jestli ho nepřivedete k nám. Nemáte na výběr. Jestli tu nebude 
otec  nebo bratr,  pomstíme  se bratrancům.  Jestli  zmiznou oni,  tak do třetího  kolena,  nebo 
prostě dalším lidem z vašeho rodu. On přece doteď žil u vás. Vy jste ho krmili a oblíkali?  
Proto se budete zodpovídat. Běžte do lesa, do hor a přiveďte nám ho!"

V.  Usmanov:  Jednoznačně  se  vy  budete  zodpovídat!  Zodpovídat  se  budete  vy,  všichni 
příbuzní! Podle čečenských zákonů se budete před námi zodpovídat. Podle všech zákonů my 
správně postupujeme. V každém případě se budete zodpovídat mocným. Podle čečenských 
zákonů se taky budete zodpovídat."



Příbuzný Upajeva: "V r. 1994, když byl otec ještě živ, přivedl ho k nám do rodiny. Protože 
se o něho neměl kdo starat, neměl otce ani matku. On je vlastně z dětského domova. Nevíme, 
kdo vlastně je. Matka i otec jsou neznámí. Budeme ho hledat. Myslím, že se nám ho podaří 
najít.  To,  co  řekl  o  prezidentovi,  je,  jako by to  řekl  o  mně.  Všichni  musíme  být  oddáni  
prezidentovi, který se snaží o blaho nás všech. Pokud by měl "čistou krev", nedal by se k 
partyzánům. Jsme rozhodnuti ho najít a předat do rukou úřadů."


