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Rezultat kolejnej kirgiskiej rewolucji – zwycięstwo 

demokracji czy mafijnych klanów? 

Po uznanych za sfałszowane wyborach parlamentarnych z 4 października br.  

w Kirgistanie nastąpił trwający dwa tygodnie okres zamieszek i napięć między 

konkurencyjnymi ośrodkami władzy. Ostatecznie doszło do rezygnacji z urzędu 

prezydenta Sooronbaja Dżeenbekowa, a 16 października do przejęcia pełni 

władzy w państwie przez nowego premiera, Sadyra Dżaparowa. Nowy lider ma 

za sobą przeszłość trybuna ludowego, zdolnego mobilizować tłumy do akcji 

protestu, a nawet do użycia przemocy. Opozycja zarzuca mu powiązania ze sferą 

przestępczości zorganizowanej. Sam sposób jego dojścia do władzy budzi 

kontrowersje. Jego konkurenci do objęcia rządów w kryzysowej sytuacji zostali 

wyeliminowani z walki politycznej metodą zastraszania i fizycznych ataków. 

Dżaparow ma jednak stosunkowo wysokie poparcie wiejskiego, 

nacjonalistycznego elektoratu. Nie można wykluczyć, że utrzyma się u władzy 

nawet gdy dojdzie do powtórzonych i demokratycznych wyborów.  

Zgodnie z ogłoszonymi 5 października br. rezultatami wyborów do parlamentu  

– Dżogorku Kenesza – miały wejść jedynie cztery partie. Wszystkie, poza jedną, były 

związane z władzami. Jedyne opozycyjne ugrupowanie, Butun Kyrgyzstan, weszło 

do parlamentu z najsłabszym rezultatem zaledwie 13 na 120 miejsc. Z pozostałych 

12 partii opozycji żadna nie przekroczyła 7-procentowego progu wyborczego.  

Protesty zwolenników opozycyjnych ugrupowań i przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego przeciwko sfałszowaniu wyborów zostały szybko zdominowane przez 

zwolenników Sadyra Dżaparowa, uwolnionego przez uczestników rewolty z biszkeckiego 

więzienia, w którym przebywał skazany na 11,5 roku pozbawienia wolności. W 2013 roku 

został osądzony za wzięcie jako zakładnika gubernatora obwodu issykkulskiego podczas 

protestów przeciwko działalności znajdującej się w rękach zagranicznych inwestorów 

kopalni złota Kumtor.  

Około półtora tygodnia trwała próba sił między trzema siłami politycznymi: (1.) chcącym 

utrzymać się u władzy, lecz skrajnie niepopularnym i oskarżanym o popieranie 

skorumpowanych klanów w kirgiskiej polityce prezydentem Dżeenbekowem, (2.) 

opozycyjnymi wobec jego rządów partiami, które w wyniku sfałszowania wyborów nie 

zdołały wejść do parlamentu, oraz (3.) Dżaparowem i jego zwolennikami 

z nacjonalistycznej partii Ata-Dżurt (Ojczyzna). W rezultacie ten ostatni zdołał 

wyeliminować z politycznej gry konkurentów i przejąć pełnię władzy w Kirgistanie.   

Przebieg kampanii wyborczej i wyborów 

Mimo katastrofalnej skali epidemii COVID-19 w Kirgistanie kampania wyborcza 

charakteryzowała się zaciętą walką partii politycznych. Kirgiski system polityczny, 

w przeciwieństwie do czterech pozostałych republik Azji Centralnej, charakteryzuje się 

stosunkowo wysoką konkurencyjnością i pluralizmem. Wynik wyborów nie był do końca 
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przewidywalny, mimo przewagi partii związanych z władzą. Te ostatnie mogły korzystać 

z typowych dla obszaru postsowieckiego ograniczeń wolności słowa opozycyjnych 

mediów, przychylności sądów (lub kontroli nad nimi), a także finansowania ze strony 

biznesu powiązanego ze skorumpowanymi oligarchami. Z drugiej strony partie 

opozycyjne cieszyły się poparciem miejskiej, wykształconej ludności, zwłaszcza w stolicy 

– Biszkeku. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i opozycyjne, głównie 

rosyjskojęzyczne media, krytykowali mocno niedemokratyczne działania władz.  

Przedmiotem krytyki były próby ograniczania wolności słowa przez elitę rządzącą, 

a także masowe kupowanie głosów wyborców, które zaczęło się jeszcze przed 

wyborami1. W czerwcu koalicja rządząca przyjęła ustawę o przeciwdziałaniu 

„manipulacji informacją”2, rzekomo mającej umożliwić walkę z fake newsami. W opinii 

aktywistów, którzy zorganizowali protesty przeciwko ustawie, nowe przepisy miały 

służyć walce urzędników z dziennikarstwem śledczym, ujawniającym ich udział 

w schematach korupcyjnych3.  

W samym procesie wyborczym największe zastrzeżenia budziło kupowanie głosów przez 

partie związane z elitą rządzącą. Organizowane były bezpłatne podróże wyborców 

z „prorządowych” regionów, aby zagłosowali w miejscach, gdzie pozycja partii władzy jest 

słaba. Tamże tworzyły się olbrzymie kolejki, a przed lokalami wyborczymi stały 

dowożące ludzi minibusy. Jeden z polityków prorządowego ugrupowania na pytanie 

o tego rodzaju praktyki, odpowiedział, że „Kirgizi są narodem koczowniczym” i podróże 

są dla nich czymś naturalnym. Wyborcom płacono za odpowiedni głos potwierdzony 

zdjęciem na telefonie po 1000 somów (około 50 złotych). Z lokali wyborczych wyrzucano 

obserwatorów z ramienia partii opozycyjnych, a ci reprezentujący partie władzy 

ingerowali w proces głosowania. W tym kontekście wszystko wskazywało na to, że po 

wyborach dojdzie do protestów związanych z naruszeniami i, być może, dalszych 

negocjacji z władzami. Uliczna rewolta, która doprowadziła do ucieczki prezydenta oraz 

ataku tłumu na jego siedzibę i parlament, była jednak zaskoczeniem, także dla dużej części 

kirgiskiego społeczeństwa.    

Kirgiska scena polityczna przed wyborami i rewoltą 

Elita rządząca, do niedawna reprezentowana przez Socjaldemokratyczną Partię 

Kirgistanu (SDPK), przed wyborami wystąpiła pod nowymi szyldami partyjnymi. 

Ugrupowaniem wywodzącym się z SDPK i reprezentującym Dżeenbekowa był Birimdik 

(Jedność). Sukcesorem SDPK, związanym z rywalem Dżeenbekowa i jego poprzednikiem 

Atambajewem, była partia Socjal-Demokraci. 

Oprócz Birimdiku jako ugrupowania związane z władzą postrzegane były partie 

Kyrgyzstan i Mekenim Kyrgyzstan (Moja ojczyzna Kirgistan). Ta pierwsza stworzona 

została przez byłych urzędników, niezwiązanych dotychczas z opozycją wobec władzy, 

a także przedstawicieli biznesu. Część jej członków, według informacji opozycyjnych 

mediów, miała lub nadal ma związki ze światem kryminalnym4. Mekenim Kyrgyzstan 

z kolei powiązany jest z byłym zastępcą szefa służby celnej, Raimbekiem Matraimowem, 

oskarżanym o udział w gigantycznych aferach korupcyjnych. 
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Niezależne media krytykowały od końca 2019 roku związki prezydenta Dżeenbekowa 

z klanem Matraimowa. Ten ostatni rzeczywiście cieszył się względami władzy. Gdy pod 

koniec zeszłego roku pozwał o zniesławienie kilka różnych mediów krytykujących jego 

działalność, sąd czasowo zabronił im dalszych publikacji. Sam prezydent uporczywie 

twierdził, że jeśli dostanie dowody na przestępstwa Matraimowa, ten zostanie osądzony. 

Ignorował przy tym cały obszerny materiał dowodowy zgromadzony przez dziennikarzy 

śledczych, m.in. z radia Azattyk, kirgiskiej redakcji radia Wolna Europa.  

Dżeenbekow w ostatnich latach pozycjonował się sam na przywódcę walczącego 

z praktykami korupcyjnymi. W opinii opozycji walka ta w rzeczywistości służyła 

eliminacji politycznych przeciwników, zwłaszcza osób powiązanych z poprzednim 

prezydentem Atambajewem. Najgłośniejszym przypadkiem takiego kontrowersyjnego 

zwalczania korupcji był proces i wyrok dla byłego premiera Sapara Isakowa. Został on 

skazany na 18 lat kolonii za uzyskanie korzyści z korupcyjnych praktyk przy rekonstrukcji 

muzeum w Biszkeku, hipodromu w Czołpon-Acie oraz przy modernizacji biszkeckiej 

elektrociepłowni5. Choć trudno wykluczyć, że doszło w tym przypadku do korupcji, 

w którą zamieszany był ekspremier, uczciwość jego procesu także budziła kontrowersje. 

Polityk partii Socjal-Demokraci, Temirłan Sułtanbiekow, zarzucił prezydentowi m.in., 

że akt oskarżenia przeciw Isakowowi stworzył prokurator, który jest siostrzeńcem 

Dżeenbekowa. 

Prezydent i jego otoczenie byli także krytykowani za działania w sferze polityki 

zagranicznej. Negatywne reakcje w opozycyjnych mediach wywołała m.in. wypowiedź 

szefa prezydenckiej partii Birimdik Marata Amankułowa w czasie wizyty w Moskwie. 

Polityk podał w wątpliwość sens niepodległości Kirgistanu i zasugerował potrzebę jego 

wejścia w skład Federacji Rosyjskiej. Dżeenbekow odwiedził Rosję na pięć dni przed 

wyborami, gdzie podczas spotkania z Władimirem Putinem po raz kolejny został 

potraktowany w lekceważący sposób przez rosyjskiego przywódcę, który przekręcił jego 

imię i nazwał go „Szarimanem”.  Wcześniej, podczas wizyty w Moskwie z okazji obchodów 

rocznicy zwycięstwa w ZSRS w II wojnie światowej 24 czerwca, kirgiski prezydent nie 

został dopuszczony do obchodów na Placu Czerwonym. Oficjalną przyczyną było ryzyko 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 – u jednej z osób w delegacji Dżeenbekowa wykryto 

infekcję koronawirusem już po przylocie do Moskwy.   

Kirgistan w czasach anarchii  

Po ogłoszeniu wyników w Biszkeku zebrały się tłumy protestujących przeciwko 

sfałszowaniu rezultatów wyborów. W nocy z 5 na 6 października, po walkach z milicją, 

demonstranci zaatakowali i podpalili tzw. Biały Dom – siedzibę zarówno prezydenta, jak 

i parlamentu. Tłum dokonał także szturmu na siedzibę Państwowego Komitetu 

Bezpieczeństwa Narodowego (kirg. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук 

мамлекеттик комитети, ros. Государственный комитет национальной 

безопасности – GKNB). Uwolniono m.in. znajdującego się tam byłego prezydenta 

Atambajewa, skazanego za korupcję na 11 lat pozbawienia wolności.  
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Centralna Komisja Wyborcza, będąca pod wpływem różnych frakcji politycznych 

i niezależna od prezydenta, uznała wybory za nieważne. Dżeenbekow natomiast określił 

działania protestującego tłumu jako próbę siłowego przejęcia władzy. Następnie przez 

kolejne kilka dni nie występował publicznie, nieznane było także jego miejsce pobytu. 

Partie opozycyjne, które zakwestionowały uczciwość wyborów, ogłosiły stworzenie rady 

koordynacyjnej. Do dymisji podał się premier Kuratbek Boronow.  

Sytuacja nie zakończyła się jednak przekazaniem władzy nowemu rządowi. Na nowego 

premiera został wybrany kolejnej nocy po przewrocie 6 października, 

na zorganizowanym w hotelu posiedzeniu parlamentu, Sadyr Dżaparow. W tym samym 

dniu członkowie rady koordynacyjnej, zebrani przed Białym Domem, wybrali 

na premiera innego polityka – Tileka Toktogazijewa z partii Ata Meken. Oba wybory były 

kwestionowane, gdyż doszło do nich nie tylko ze złamaniem procedur, ale przede 

wszystkim pod naciskiem grup protestujących, popierających swoich liderów. 

Od początku protestów to jednak zwolennicy Dżaparowa wyróżniali się najlepszą 

organizacją i najwyższym poziomem agresji. Ci rekrutują się często spośród uczestników 

akcji protestacyjnych i zamieszek w sprawie kopalni złota Kumtor.  

Do następnej próby prawnego uporządkowania sytuacji w państwie doszło 

8 października. W biszkeckim hotelu ponownie odbyło się głosowanie deputowanych 

parlamentu, tym razem nad odsunięciem prezydenta od władzy i wyborem nowego 

premiera. Na głosowaniu zjawiło się jednak jedynie 40 deputowanych. Ponieważ 

do kworum wymagana jest obecność minimum 66 ze 122 członków Dżogorku Kenesza, 

w rezultacie nie doszło ani do impeachmentu, ani do wyboru nowego szefa rządu.  

Na ulicach Biszkeku wciąż trwały protesty i wiece poparcia dla różnych grup, wśród nich 

najsilniejszą byli wciąż zwolennicy Dżaparowa. Na posiedzeniu Dżogorku Kenesza jeden 

z deputowanych przekazał informację, że Dżeenbekow popiera kandydaturę Dżaparowa. 

Sam prezydent oświadczył następnego dnia, że gotów jest podać się do dymisji, aby 

uniknąć rozlewu krwi, ale dopiero po tym, gdy wybrany zostanie nowy premier.  

Trwające kilka dni bezskuteczne próby wyłonienia nowego rządu doprowadziły 

do anarchii w państwie. Budynki rządowe przestały być ochraniane przez milicję. 

Ich plądrowaniu zapobiegały wyłącznie zorganizowane spontanicznie przez cywili 

„ochotnicze drużyny ludowe”.  Do władzy pretendowały co najmniej trzy ośrodki: wciąż 

formalnie sprawujący władzę prezydent Dżeenbekow, „rząd” na czele z Dżaparowem, 

rada koordynacyjna z „premierem” Toktogazijewem, a także innymi politykami opozycji, 

którzy nie akceptowali Dżaparowa jako premiera. Polityczną rolę zaczął odgrywać także 

uwolniony z więzienia były prezydent Atambajew. Dżeenbekow, pochodzący 

z południowego Kirgistanu, miał wciąż w tym regionie zwolenników, o czym świadczyły 

demonstracje poparcia dla niego w położonych tam miastach, Oszu i Kara-Suu. 
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Dżaparow przejmuje kontrolę nad państwem  

Do kolejnego przesilenia doszło 9 października, gdy na głównym placu Biszkeku Ala-Too 

doszło do ataku zwolenników Dżaparowa na konkurencyjny wiec partii Bir Bol, Ata 

Meken, Respublika i Reforma. Uczestnicy tego zgromadzenia protestowali przeciwko 

ingerencji przestępczości zorganizowanej w kirgiską politykę. Podczas wiecu wystąpili 

przed tłumem zwolenników m.in. Toktogazijew, Atambajew, a także uwolniony 

z więzienia były premier Sapar Isakow. Mityng został przerwany przez napastników 

obrzucających jego uczestników kamieniami. Toktogazijew został ranny i trafił 

do szpitala. Ostrzelano też samochód Atambajewa. Partie opozycyjne oskarżyły o te akty 

przemocy ludzi Dżaparowa. Według wersji tego ostatniego, za zamachami stoją 

prowokatorzy chcący go oczernić6. Atambajew 10 października został ponownie 

aresztowany przez GKNB, tym razem pod zarzutem organizacji zamieszek na placu Ala-

Too poprzedniego dnia. 

Na posiedzeniu Dżogorku Kenesza 14 października Dżaparow ponownie został wybrany 

na premiera, co ostatecznie zakończyło okres anarchii, choć i tym razem nie obyło się bez 

kontrowersji. Jedna z deputowanych z partii Birimdik oświadczyła, że parlamentarzyści 

byli poddani presji zwolenników Dżaparowa. Następnego dnia ze stanowiska prezydenta 

ustąpił Dżeenbekow, co jak się zdaje było rezultatem zakulisowych negocjacji 

z Dżaparowem. 16 października parlament przekazał nowemu premierowi funkcję 

pełniącego obowiązki prezydenta. Tym samym skupił on całą władzę w swoich rękach. 

Przejął też kontrolę nad sektorem siłowym, mianując na nowego ministra spraw 

wewnętrznych Ułana Nijazowa.   

Związki między Dżaparowem a Dżeenbekowem pozostają niejasne. Paradoksalnie, mimo 

że ten pierwszy został uwolniony z więzienia w rezultacie protestów (w dużej mierze 

przeciwko prezydentowi) i stał się liderem protestu, a ostatecznie szefem rządu, mógł 

on wydawać się wygodną figurą dla Dżeenbekowa. Sam pochodzi z położonego na 

północy kraju obwodu issykkulskiego, swoją karierę polityczną zrobił jednak w czasie 

rządów południowca – prezydenta Kurmanbeka Bakijewa w latach 2005–2010.  

Dżaparow rozwijał swoją działalność polityczną także w okresie prezydentury 

Atambajewa jako członek nacjonalistycznej, opozycyjnej partii Ata-Dżurt. W 2013 roku 

organizował protesty w Biszkeku, chcąc wymusić na władzach decyzję o nacjonalizacji 

kopalni złota Kumtor, a następnie w tym samym celu dopuścił się wspomnianego wyżej 

porwania gubernatora obwodu oszyńskiego. W rezultacie skazany na wyrok 

długoletniego więzienia zbiegł z kraju. W 2017 roku zdecydował się jednak na powrót do 

Kirgistanu, gdzie został aresztowany i zaczął odbywać karę. 

Nowy premier, choć sam nie jest przedstawicielem klanów południowych, był też w 

konflikcie z pozostałymi opozycyjnymi wobec Dżeenbekowa partiami takimi jak Socjal-

Demokraci Atambajewa, Bir Bol, Ata-Meken, czy Respublika, reprezentującymi raczej 

elektorat z północy, w tym zwłaszcza ze stolicy.  
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Obecnie kirgiska scena polityczna ulega jednak dynamicznym zmianom. Raniony podczas 

mityngu 9 października polityk Ata Meken Toktogazijew zgodził się wejść do nowego 

rządu Dżaparowa jako minister rolnictwa. Pokazuje to, że nowy premier jest skuteczny 

nie tylko w mobilizowaniu tłumu na ulicach Biszkeku, ale także w zakulisowych 

działaniach politycznych. Potrafi skłonić do współpracy polityków, którzy potencjalnie 

mogliby stać się jego poważną konkurencją.   

Obecnie Dżaparow formalnie nie może kandydować na prezydenta, gdyż pełniący jego 

funkcję w okresach przejściowych nie mogą, według konstytucji Kirgistanu, brać udziału 

w wyborach. Biorąc pod uwagę, dotychczasową polityczną skuteczność nowego 

kirgiskiego lidera nie można wykluczyć, że doprowadzi on do odpowiednich zmian w 

konstytucyjnych przed planowanymi na 10 stycznia wyborami prezydenckimi. Wybory 

parlamentarne planowane początkowo na grudzień, obecnie mają odbyć się dopiero 

wiosną przyszłego roku. 

Wnioski 

− Trudno w tym momencie ocenić, jaki charakter miało zakulisowe porozumienie 

Dżaparowa z Dżeenbekowem, który – w bezprecedensowo, w historii Kirgistanu, 

ugodowy sposób – zrzekł się swojego stanowiska. Być może liczył on na 

utrzymanie w zamian za to części swoich wpływów politycznych mimo rezygnacji 

z prezydentury. Obecnie jednak wydaje się bardziej prawdopodobne, że celem jego 

negocjacji z Dżaparowem było raczej wyłącznie zagwarantowanie sobie osobistej 

nietykalności po zmianie władzy. 

− Choć sposób dojścia do władzy Dżaparowa pozostaje kontrowersyjny – stoi za nim 

duża grupa aktywnych na ulicach stolicy, często też agresywnych zwolenników – 

została ona zalegalizowana przez parlament. Ponadto nowy premier, dysponujący 

pełnią pełnomocnictw, będzie niezależny od Dżeenbekowa i poprzedniej elity 

rządzącej. Może o tym świadczyć fakt wszczęcia na jego polecenie śledztwa 

przeciwko Matraimowowi, którego Dżeenbekow do tej pory wydawał się chronić. 

− W dalszej perspektywie Dżaparow i jego partia Ata-Dżurt mają duże szanse na 

zwycięstwo w powtórzonych wyborach parlamentarnych i nowych wyborach 

prezydenckich. Z jednej strony cieszą się oni autentycznym poparciem Kirgizów z 

regionów wiejskich (zwłaszcza na północy w obwodzie issykkulskim, ale także na 

południu kraju). Z drugiej strony, pozostający u władzy Dżaparow będzie miał do 

dyspozycji tzw. adminresurs, a więc możliwość niedemokratycznego wpłynięcia na 

wynik wyborów na swoją korzyść przy pomocy instytucji państwowych. 

Przesunięcie terminu powtórzonych wyborów parlamentarnych na wiosnę 

zwiększa prawdopodobieństwo takich praktyk. Nowy premier – zwłaszcza jeśli 

zdoła wygrać w styczniu wybory prezydenckie – będzie miał pełną kontrolę nad 

administracją państwową i tylko od niego będzie zależeć użycie adminresursu.     

− Mimo stosunkowo dużej demokratyzacji Kirgistanu na tle innych państw regionu, 

zarówno w okresie prezydentury Atambajewa, jak i Dżeenbekowa, widoczna była  
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tendencja do konsolidacji władzy przez prezydenta przy wykorzystaniu 

autorytarnych praktyk. Władze, podobnie jak w innych krajach przestrzeni 

postsowieckiej, stosowały niedemokratyczne metody w walce z opozycją. Obaj 

poprzedni prezydenci przynajmniej formalnie deklarowali jednak swoje 

przywiązanie do idei demokratyzacji. Po doświadczeniach rewolucji 2010 roku, 

która obaliła rządy prezydenta Kurmanbeka Bakijewa, jego następcy rządzili  

w warunkach znacznie osłabionych prerogatyw prezydenckich i wzmocnionej roli 

premiera. Byli też stosunkowo ostrożni, nawet jeśli decydowali się na naginanie, 

czy łamanie zasad demokracji. Obecnie sytuacja może ulec zmianie.   

− W czasie prezydentury Dżeenbekowa miały miejsce kontrowersyjne, 

upolitycznione procesy sądowe jego przeciwników politycznych, nie stosował on 

jednak tak drastycznych metod jak próba zabójstwa w walce ze swoimi 

przeciwnikami politycznymi. Choć nie ma dowodów, że za zamachami  

9 października stoi premier Dżaparow, to on stał się beneficjentem zastraszenia 

swoich oponentów. W związku z tym nie można też wykluczyć, że jest liderem 

zdolnym do tego rodzaju działań.  
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