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Annan Information
Terroristaktiviteter var bland de viktigaste metoderna för tsjetsensinska rebellerna sedan andra
hälften av andra tjetjenska kriget och efter det. Inte långt efter konfliktens början erkände
några radikala insurgenter att terrorismen var det mest effektiva alternativet för dem för att
påverka händelser och uppmärksamma deras orsak. Och lika hedersmord är en perversion av
de mest grundläggande mänskliga band, så kärlek till martyrdom tar samhällen in i ett direkt

förhållande till den mörkaste sidan av mänsklig natur. Det är inte bara möjligt men också klokt
att skylla Kreml för radikaliseringen av den tjetjenska konflikten, som klart har drivit politiskt
våld. SUICIDE BOMBERS - det noterar också att kvinnliga självmordsbombarare (palestinska
och År 2007 gjorde Yulia Yusik ytterligare två resor till Tjetjenien, vilket resulterade i att hon
omarbetade den första upplagan av sin bok, som kom ut 2004. Det var en verklig Shi'ifanatiker, en trettonårig pojke som heter Hossein Fahmideh, som satt saker som rörde sig 1981
när han dog med en granat i handen och kastade sig under en tank under kriget mellan Iran
och Irak. Till Pavel Felgenhauer av Moskva Times var bombningarna likaledes lik de
bombardementen i 1999 som byggde på Rysslands invasion av Tjetjenien och Dubrovkagisslan. 2002 I alla dessa fall tog de ryska myndigheterna, oavsett om de orkesterade
incidenterna eller inte , försökte använda attackerna som ett sätt att mildra det vanliga
tjetjenska motståndet och måla konflikten i ett extremistiskt ljus. Om tjejen har förlorat sin
släkting eller älskade, är hon ofta övertygad om att hon måste begå självmordsbombning för
att hämnas och bli en del av jihad mot fienderna.
De vanligaste förklaringarna av tsjetsins självmords terrorism är antingen för begränsade i
deras omfattning eller för borttagna i deras perspektiv. Precis som Moskva radikaliserar
kämparna i Tjetjenien radikaliserar de rekryterande poolerna av självmordsattack arrangörer.
För det första är Moskva slutligen ansvarig för att skapa de underliggande förutsättningarna
för förtvivlan och ångest som utspelar självmords terrorism i Tjetjenien. Resultatet var en bok:
Allahs Brides, men den är inte till försäljning någonstans i Ryssland, tack vare FSB, den ryska
hemliga polisen. Nästan 70% av tjetjeniens självmordsattacker involverar kvinnor och
omkring 50% involverar kvinnor uteslutande. Det är som om hon var oblivious, inte en svart
änka utan en tom skiffer. Patrins parade i Boston kommer inte att låta krig mot veteran
marsch. Mamma av flicka 16, som kan ha flyktat med äldre mannen, ber om: "Kan du komma
hem?" Missande tjej, 16, kan ha flugit till Cancun med 45 år gammal man: Police College känd
mer för schack än hoops gör historisk vinst i mars Madness game Hawaii namn ledare för byrå
som skickade falsk missil alert Cold War II. De kan bära kamikaze-bombarder eller driva en
lastbil som är full av sprängämnen. Den 23 oktober 2002 förändrade Rysslands populära
uppfattning om självmordsattacker dramatiskt när tjetjenska extremisterna grep över 800
gisslan på Dubrovka-teatern i centrala Moskva. Manipulation kan tillämpas på olika sätt, ofta
kan det innefatta drogning och användning av psykotropa ämnen som förlamar en persons
vilja och gör den sårbar mot manipulation och infusion. Du är fri att kopiera, distribuera och
använda databasen. att producera verk från databasen; att modifiera, transformera och bygga
på databasen.
Den första inträffade den 27 december 2002, bara två månader efter det ökända Dubrovkagisslan. De som är obekanta med situationen i Tjetjenien kan ha svårt att följa fakta och namn
utan att ha en klar förståelse för våldets logik och de sociala, kulturella och politiska
förändringarna som drabbat kvinnors liv sedan början av 1990-talet. Tjetjenska kvinnor skulle
ge mat och vatten till sina bröder; De bar också vapen och ammunition över fiendens
territorium. Texten är tillgänglig under CC BY-SA 3.0 Unported-licens. Icke-textmedia är
tillgängliga under deras angivna licenser. Rättsgrupper har hävdat att rädsla för våldtäkt av
ryska styrkor i Tjetjenien är genomgripande, vilket medför att många familjer, särskilt de med
unga kvinnor och flickor, flyr och motiverar desperata försök att dölja kvinnliga
familjemedlemmar. Umarov upprätthåller våld på grund av religiös resonemang: "De planerar
att hålla spelen på benen hos många, många muslimer begravda på vårt land vid Svarta havet.
Vad som händer är att det är värre än kriget, säger Sasha Petrov, chef för Human Rights Watch

Moscow-kontoret. Radikal islam har ingen väsentlig grund för stöd i det tjetjenska samhället,
och väldigt få tjetjenska självmordsbomber kommer från fundamentalistiska bakgrunder. På
hösten 1999 skickade Rysslands president Vladimir Putin trupper tillbaka till Tjetjenien. Under
de fem år sedan det andra kriget började uppskattas att tjetjenska kvinnor har ansvarat för
minst 60 procent av bombningsattackerna i Ryssland. Det har förekommit grupper av
tsjetsjener som kämpade för sitt självständighet.
Bland de främsta orsakerna till att bli en "svart änka" är kvinnlig självmordsbomber, hämnd,
förtvivlan, personliga saker, sällan är det religiösa skäl. Endast två dagar efter Znamenskoyeattackerna ryckades Ryssland av en annan självmordsbombning i Tjetjenien. Ändå tillåter
vissa hadith det, och Shari'a lag reglerar att kvinnor kan delta i jihad när till exempel den
muslimska staten kommer under attack. Dessa unga kvinnor har inget att säga om det, de
måste bara lyda. Rebellerna hävdade mer än två dussin människor dog. Dessa islamiska
kvinnliga terrorister har blivit alltmer radikaliserade i handling och presentation, vilket
framkallar rädsla i Ryssland. På National Hotel, beskyllda vittnen beskrev ser avskilda
huvuden och lemmar strödda på trottoaren.
En profil för 2005 i Washington Post av Ilyas Akhmadov, en tjetjensk rebellledare som
arbetade sig in i D.C: s utrikespolitiska elit. Medan i Jaroslavl på 1980-talet födde Tumriyev
två barn av olika ryska kvinnor och bosatte sig i ett ganska oupphörligt familjeliv. Inga
hemliga baser ligger någonstans i bergen, inga läger. Mer väsentligt avslöjade hennes gripande
och förhör information om vissa delar av terrorgruppen bakom handlingen. Detta är särskilt
sant med tanke på det speciella fallets ovanliga karaktär. De tornas från deras omgivning och
från deras familjer, borttagen från allt som kunde hålla dem bland de levande.
Under den första palestinska intifadaen fanns det inte ett enda fall av kvinnlig
självmordsbombning, medan i andra intifada-medlemmarna av det rättvisa könet har begått
endast 5% av attackerna. Då - helt plötsligt - skulle instruktören börja fråga, nästan som en
förbigående tanke, om det fanns starka bröder bland dem som skulle vara villiga att offra sig
för Allah och för det gemensamma målets skull. Den kvinnliga bombaren, Zarema
Muzhikhoyeva, greps och anklagades med olika räkningar, inklusive terrorism och
förebyggande mord. Och fortfarande, vägrade de flesta europeiska länder att förbjuda burqa.
Vad räddade Zarema var den lilla närvaron av sinne som berättade för henne att åtminstone
hålla handväskan i armlängd, inte pressad mot hennes kropp.
Men ännu mer perniciously, har Rysslands brutala taktik vid åtalet kriget gjort mycket för att
radikalisera den tjetjenska befolkningen och därigenom öka den potentiella poolen av
självmordsbomber. Det var då Moskva förstövrade norra Kaukasus. För det andra överstiger
teorin rollen som radikala islam i tjetjenska självmordsbombaringar. Teorier om tsjetsins
självmords terrorism Det finns ingen enda profil för en tsjetsjensk självmordsbomber. Kowa
beskrev vad som hände efter att hennes man dödades. Om grupptaktik kopieras kan det bara
vara en fråga om tid innan USA och västeuropeiska länder attackeras av en kvinnlig
självmordsbomber. Ofta utförs under täckning av passinspektionen, soldater kommer ner på
en stad och kvarhåller ett stort antal tjetjenska civila, vanligtvis män.
De är de böjda axlarna som hyser hinkar av vatten uppförstoppade trappor till 10: e våningar.
Granaten var en del av min kropp, en del av min kropp - och om de rörde mig, svär jag till
Gud, jag skulle ha dragit ringen. " De tas bort, slagna och släpps vanligtvis bara om familjen
betalar muta. Varje enskild person som lever i dag i Tjetjenien har varit djupt rädd av den

blodiga konflikten som rasar i deras mitt. Religiös extremism spelar en minimal roll i de flesta
tjetjenska självmordsbombaringar. Deras attacker blev så frekventa att de kallades "svarta
änkor", efter att ett mönster visat att många av dem agerade för att hämnas deras mans, sons
och bröders död. De mest ökända av dessa alternativa ideologier var de fundamentalistiska
skolorna som Wahabbism. Ungefär samma tid släppte FSB informationen om att inrätta en
annan kvinna, Khedizha Magomadova, som den primära självmordsattackern, medan ännu en
annan rapport hävdade att Madomadova faktiskt var Mangeriyevas fru och att de två separat
identifierade självmordsbomberna var faktiskt samma person .47 Under tiden har ingen
information blivit tillgänglig om den andra bombarens identitet. Anfallet som dödade 334
civila, inklusive 186 barn, var masterminded av Shamil Basayev. En bomb i en parkerad bil
dödade tre personer fredag i Pyatigorsk.
Sochi ligger ca 250 mil från republikerna Tjetjenien och Dagestan, där de islamistiska
rebellerna är baserade. Vad har lett till plötslig gyning av sådana dödliga varelser. I ett land där
ett glas vin i en järnvägsstation kan köra motsvarande tjugo dollar är gapen mellan rika och
fattiga ofta stratosfäriska. De ryska kommandona gick in i byggnaden och dödade alla
gisslantagare. Enstaka eller våldtagna kvinnor i det tjetjenska samhället har ingen status eller
skydd. På samma sätt har unga kvinnor, efter den här sommarens självmordsattacker, blivit
alltmer målet för reningsverksamhet i norra Kaukasus (se Interfax, 7 oktober 2004). Detta står
i kontrast till Palestina, där kvinnor utgör endast en mycket liten minoritet (ca 5%) av
angripare. Brigaderna är namngiven för den egyptiska armén, löjtnant Khaled al-Islambouli,
huvudförfattaren till mordet på president Anwar Sadat (för vilken han utfördes).
Alla citat från brevet är hämtade från den engelska översättningen av den uppladdade
bokstaven på Ansar. Det kommer inte att vara en överdrift att säga att varje tjetjenska familj
har förlorat minst en medlem, ofta många medlemmar eller ens hela familjen. Ryska
myndigheter säger att många verkar vara förskräckta och påverkas av droger. några
bombplaner har rapporterat att de tvingades av släktingar i det tjetjenska motståndet för att
försöka göra sådana attacker. I slutändan visade sig vittnen vara delvis korrekta, och
attackerna i december 2002 lände ytterligare tilltro till det faktum att det inte finns någon
gemensam profil för alla Tjetjeniens självmordsbomber. Både Osama bin Ladin och den
egyptiska radikala klerken Yusuf al-Qaradawi har godkänt rekrytering av kvinnor för att
attackera amerikanska och västerländska intressen. Även Hamas, som ursprungligen förbjöd
användningen av kvinnliga operationer, sponsrade kvinnliga självmordsattacker, bekräftade
kvinnors självmordsbombbarare som medmartyrer. Från detaljerna i Asiyalovas liv som
framkom av polisutlåtanden och ryska pressrapporter köpte hon sin bussbiljett i Makhachkala,
huvudstaden i Dagestan, med Moskva som sin destination. De var änkor av tjetjenska rebeller
dödade i det separatistiska kriget med Ryssland, de berättade de 700 oddssatta skräckkrigare
på Moskvas kulturpalats.

