Chciała być aktorką, została
terrorystką
Mark Duell
Zmiana sukni ślubnej na kamizelkę z materiałami wybuchowymi,
czyli historia rosyjskiej muzułmanki, która pocałowała córkę
na pożegnanie, po czym wysadziła się w powietrze w domu
duchownego.

Aminat Kurbanowa, wychowana przez matkę na prawosławną
chrześcijankę, wygląda na zdjęciu na bardzo szczęśliwą.
Fotografia została zrobiona w dniu jej ślubu dziewięć lat
temu. Aminat poznała ukochanego w szkole aktorskiej.
Na islam przeszła w 2007 roku, natomiast trzy miesiące temu
przekroczyła próg domu muzułmańskiego duchownego w Dagestanie,
mając na sobie półtorakilową bombę i wysadziła się w
powietrze. Zabiła siebie i siedem osób. I tak 29-letnia matka
i aktorka przeobraziła się w muzułmańską samobójczynię. Cała
Rosja była w szoku, jednak matka Aminat, Wera Saprigina,
przekonywała, że córka była „życzliwym człowiekiem, a nie
potworem.”
Kurbanowa wychowała się w stolicy Dagestanu, Machaczkale. W
kolegium sztuki i dramatu uzyskiwała najwyższe oceny, tam też
poznała swojego przyszłego męża – Marata Kurbanowa. Para
wzięła ślub w 2003, a dwa lata później urodziła im się
córeczka Malika. W 2006 dzięki bratu Marata, Rustamowi,
poznali islam, na który Aminat przeszła rok później. –
Powiedziała, że w końcu znalazła odpowiednią dla siebie
religię – opowiada matka Kurbanowej gazecie „The Sunday
Times”. – Wkrótce oboje opuścili teatr, bo zarówno taniec jak
i aktorstwo są uważane za nieislamskie.

W 2008 roku w wyniku nalotu policji na dom podejrzanych
bojowników zginął Rustam. Małżeństwo Kurbanowych było w szoku.
Marat opuścił dom i już nigdy nie wrócił. Najprawdopodobniej
dołączył do bojowników, aby pomścić śmierć brata. Jednak rok
później Marat także zginął, gdy policja ostrzelała jego
samochód, bo nie zatrzymał się na punkcie kontrolnym.
Kurbanowa żałowała, że nie umarła razem z nim.
Drugi brat Marata, Ali, sportowiec mieszkający w Moskwie,
zniknął podczas wakacji w Dagestanie. Rzekomo został zabity
przez policję. Kurbanowa zaczęła zarabiać jako krawcowa
szyjąca muzułmańską odzież i stawała się coraz bardziej
religijna. Była pod obserwacją służb bezpieczeństwa, które
przeszukały jej mieszkanie i wypytywały o śmierć męża. Po
jakimś czasie poślubiła drużbę ze swojego ślubu, Timura
Kurbamagomedowa. Jednak był to krótkotrwały związek – w marcu
zostawiła notatkę matce mówiącą, że jest bita.
Aminat Kurbanowa pocałowała córkę na pożegnanie i ruszyła do
domu Szejka Saida Atsajewa. Tam wysadziła się w powietrze
zabijając siedem osób – w tym samego duchownego i
dwunastoletniego chłopca, który był tam ze swoim ojcem. Krewni
próbowali oszczędzić tych informacji córce Kurbanowych,
Malice, ale dziewczynka usłyszała w szkole, że jej mama jest
zamachowczynią-samobójcą i zobaczyła zwłoki matki w telewizji,
podał „Sunday Times”.
W ciągu ostatnich dwóch lat w Dagestanie zostało zabitych co
najmniej dwunastu przywódców religijnych. Mówi się, że zginęli
z rąk bojowników, którzy zarzucali im zbyt przyjazne stosunki
z władzami. Być może Atsajew stał się celem zamachu, ponieważ
wypowiadał się negatywnie o islamskim ekstremiźmie używającym
przemocy.
Rodzina Kurbanowej opowiada, że Malika często zadaje pytania o
rodziców i chce wiedzieć, kiedy dołączy do nich w niebie.
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