
Úvodní slovo moderátora z přednášky prof. D. Tepse konané dne 12. prosince 2012 v Praze. 

 

Dobrý večer, vážené dámy a pánové, 

vítám vás na první akci našeho občanského sdružení Vajnachská diaspora České republiky. 

Děkuji vám, že jste přijali naše pozvání a zúčastnili se dnešního setkání. Naše organizace 

sdružuje lidi vajnachské národnosti žijící v České republice. V České republice se před 14 lety 

poprvé ve větším počtu objevili lidé vajnachské národnosti, o jejíž existenci měla česká 

veřejnost v té době velmi málo informací. Sebe samotné nazýváme jedním slovem – Vajnach. 

V důsledku koloniální politiky Ruska byli Vajnachové uměle rozděleni na dvě národnosti. Svět 

nás zná pod jménem Čečenci a Inguši. Příchod Vajnachů do Čech byl důsledkem několika po 

sobě jdoucích tragických událostí, jehož příčinou je invaze Ruska na území Vajnachů 

počátkem 90. let 20. století. Tento stav trvá doposud. Jedna část našeho národa, kterou naši 

kolonizátoři nazývají slovem Inguši, je obětí tohoto stavu od roku 1992. Druhá část Vajnachů, 

známá pod jménem Čečenci, pak od roku 1994. V rámci ruské invaze bylo ruskou armádou 

vymýceno 300 tisíc Vajnachů, přičemž na 90 procent z tohoto počtu tvořilo civilní 

obyvatelstvo včetně více než 40 tisíc dětí. Ruský zločinný režim použil veškeré státní mediální 

a zpravodajské prostředky, aby se pokusil z této genocidy, válečných zločinů a zločinů proti 

lidskosti vylhat a své zločiny obhájit. Pomocí státní propagandy pak pošpinil celý náš národ. 

Ruská média záměrně lživě informovala celý svět o našem národu jako o teroristech a 

banditech a jako o národnosti, která není schopna civilizovaných forem lidského soužití. 

Zmíněné události, výsledkem kterých bylo vyhlazení části vajnachského národa a 

pronásledování Vajnachů na celém území Ruska způsobily, že na 200 tisíc Vajnachů uprchlo 

do různých zemí evropské unie, aby zachránili sami sebe a své děti. Další desítky tisíc uprchly 

do zemí mimo Evropu. Z tohoto velkého počtu se v Čechách usadilo jen pár set lidí. Většina 

z nás je už řadu let občany zemí Evropské unie, včetně České republiky.  Někteří z nás 

dospělých, kteří se dostali do České republiky, mají jeden, nebo více stupňů vysokoškolského 

vzdělání. Za dlouhé roky, které pobýváme v České republice většina naších děti dospěla, 

vystudovala střední a vysoké školy, uplatnila se na trhu práce a stala se plnohodnotnými 

občany České republiky. Někteří z nich již mají své vlastní rodiny a děti, které se narodili 

v Čechách. Naše počátky v Čechách pro nás samozřejmě nebyly vůbec jednoduché, ani v tuto 

chvíli nejsme plně integrováni do české společnosti. Právě proto se nejvíce činorodí a 

aktivitní členové vajnachské komunity sešli a rozhodli vytvořit svoji organizaci, která by 

především podporovala naši aktivní integraci do české společnosti, abychom byli přínosem 

pro českou společnost a důstojnými občany českého státu. Považujeme za svou povinnost 

být součástí České republiky a jejího národa v dobách štěstí i neštěstí, jako naší nové vlasti. 

Zároveň bychom chtěli, aby sdružení přispívalo ke vzájemné podpoře členů naší komunity, 

záchraně naší identity, jazyka a kultury, což je také důležité. Pro realizaci našich záměrů se 

naše občanské sdružení rozhodlo zorganizovat řadu setkání se zástupci české společnosti. 

Tato setkání by přispívala k seznámení české společnosti s dějinami vzniku a vývoje 



vajnachského (čečenského a ingušského) národa, s jeho osudem, s historií ruských zájmů na 

Kavkazu, eskalací událostí na Kavkazu spojených s růstem etnického sebevědomí vajnachů na 

konci 20. století. Také vás chceme seznámit s ruskými metodami a mechanismy, zaměřenými 

na násilnou transformaci národnostních hodnot a tradic vajnachů  a jiných kavkazských 

národů.  Důležité bude také seznámit vás s cíli a příčinami novodobých rusko-čečenských 

válek a mírou vlivu různých faktorů na ně. Chceme vás informovat o zvláštnostech historie a 

geografie vajnachských komunit ve světě, jejich účasti v sociálně-politických procesech 

v zemích jejich pobytu a v jejich historické vlasti; informovat vás o moderních světových 

trendech a geopolitických imperiálních zájmech na Kavkazu; o vizi sociálně-politické 

perspektivy Kavkazu a autochtonních národů tohoto regionu. Pro tento účel jsme pozvali 

k nám do Prahy specialistu v této oblasti, doktora právnických a historických věd, profesora 

Deniho Tepse.  Náš host pan profesor Deni Teps je prezidentem Světového čečenského 

kongresu. Světový čečenský kongres je organizace, která sdružuje vajnachské komunity a 

vajnachské organizace po celém světě. Dříve pan profesor Deni Teps řadu let přednášel na 

petrohradské univerzitě a řadě dalších vysokých škol v Rusku. Posledních pár let pan profesor 

Teps žije a přednáší na vysokých školách v Belgii, zároveň působí jako expert belgického a 

evropského parlamentu. 

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a předávám slovo panu profesorovi Denimu 

Tepsovi. 


