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„Operacja specjalna” władz Tadżykistanu przeciwko 
protestującym mieszkańcom Górskiego Badachszanu 

Od połowy maja br. narasta konflikt między rządem centralnym w Duszanbe 

a mieszkańcami Górskiego Badachszanu, położonej w górach Pamiru i słabo 

kontrolowanej przez władze prowincji. Choć prezydent Emomali Rahmon stał się 

w ostatnich latach najbliższym sojusznikiem Kremla, czego dowodem była 

wizyta Władimira Putina w Duszanbe 28 czerwca br., Tadżykistan pozostaje 

jednym z najmniej stabilnych państw Azji Centralnej. Demonstracja siły 

tadżyckiej armii wobec ludności Górskiego Badachszanu wbrew intencjom rządu 

może doprowadzić do wznowienia działań partyzanckich w tym regionie 

i dalszej eskalacji przemocy. 

Przyczyny obecnej fazy konfliktu i wybuchu nastrojów protestu w regionie mają korzenie 

w incydencie z lutego 2020 roku. Wówczas grupa mieszkańców wsi Tawdem oskarżyła 

asystenta prokuratora o molestowanie seksualne kobiety, która przyszła do niego jako 

petentka. Urzędnik został zmuszony przez nich do przyznania się do winy przed kamerą. 

Władze oskarżyły osoby „wymierzające sprawiedliwość” o atak na asystenta prokuratora. 

On sam został jednak zwolniony z pracy w prokuraturze za „nieodpowiednie 

zachowanie”. Cały incydent nie miałby poważnych konsekwencji, gdyby nie decyzja 

miejscowych władz z listopada 2021 roku o ponownym aresztowaniu Gulbiddina 

Zijobiekowa, jednego z uczestników wyżej wymienionego incydentu, który miał 

odgrywać główną rolę w „ukaraniu” nadużycia. Według wersji władz, Zijobiekow zginął 

w rezultacie strzelaniny, do której doszło gdy uzbrojony przeciwstawił się organom 

ścigania. Świadkowie twierdzili jednak, że nie posiadał broni. Władze odmówiły 

przeprowadzenia śledztwa, a osoby będące świadkami zostały aresztowane i poddane 

presji1.  

Tragiczny w skutkach areszt Zijobiekowa był tylko jednym z wielu przypadków 

nadużywania władzy przez tadżyckie organy ścigania w Górskim Badachszanie. Obejmują 

one również represje wobec mieszkańców regionu przebywających poza nim, m.in. 

w stolicy kraju – Duszanbe, a także przybierają formę ekstradycji lub porwań 

nieformalnych liderów badachszańskiej społeczności, mieszkających w Rosji. Po śmierci 

Zijobiekowa poziom frustracji miejscowej społeczności wzrósł jeszcze bardziej. Doszło do 

protestów w Tadżykistanie, a także w Rosji i innych krajach zamieszkałych przez tadżycką 

diasporę. Podczas demonstracji w Górskim Badachszanie wskutek starć z milicją zginęło 

trzech protestujących. Następnie na kilka miesięcy konflikt został złagodzony dzięki 

obietnicom rządu, że winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wiosną doszło 

jednak do najpoważniejszego od dekady zaostrzenia relacji między władzami w Duszanbe 

a społecznością Górskiego Badachszanu. 
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Nowa faza eskalacji konfliktu i początek „antyterrorystycznej operacji specjalnej” 
Do dalszego wzrostu napięcia doprowadziło zignorowanie przez władze postulatów 

uczestników protestu. Demonstrujący, oprócz ukarania winnych śmierci osób zabitych 

w listopadzie 2021 roku, żądali przede wszystkim zmiany na stanowisku mera stolicy 

regionu, Chorogu oraz szefa Górskobadachszańskiego Wilajetu Autonomicznego (GBWA, 

tadż. Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ros. Горно-Бадахшанская автономная 

область). Od listopada ubiegłego roku jest nim Aliszer Mirzonabot, były mer Chorogu, 

a także były zastępca szefa Państwowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego (tadż. 

Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон). Mirzonabot jest więc 

postrzegany jako osoba odpowiedzialna za obecne represje władz wobec miejscowej 

ludności. Co więcej, jej niezadowolenie wzbudziło odwołanie pozytywnie ocenianego 

poprzedniego szefa GBWA, Jodgora Faizowa2.  

Władze w Duszanbe zdecydowały się na kompleksową konfrontację ze społecznością 

Górskiego Badachszanu, obejmującą także represje wobec przedstawicieli tej diaspory 

w Federacji Rosyjskiej. Doszło m.in. do aresztowań dwóch ważnych przedstawicieli 

społeczności GBWA. W styczniu br. został porwany przez tadżyckie służby i przywieziony 

do Tadżykistanu z Moskwy lider diaspory społeczności Tadżyków z Górskiego 

Badachszanu w Federacji Rosyjskiej Amriddin Alowatszojew. Natomiast w marcu 

deportowany został z Rosji znany zawodnik MMA, także pochodzący z GBWA, Czorszanbe 

Czorszanbijew. Skazano go w marcu na karę 8,5 roku pozbawienia wolności. 

Alowatszojew otrzymał wyrok 18 lat więzienia. Oba procesy popularnych i lubianych 

w regionie postaci, oparte na bezpodstawnych oskarżeniach, stały się kolejnym 

czynnikiem, który doprowadził do frustracji mieszkańców Górskiego Badachszanu 

i skłonił ich do podjęcia akcji protestu.  

W odpowiedzi na narastające w regionie antyrządowe nastroje władze zrezygnowały 

z dialogu z przedstawicielami protestu, czego dowodem było aresztowanie tzw. 

Komisji 44, która powstała po wydarzeniach z listopada ub.r. i dążyła do negocjacji 

z rządem3. Podjęto decyzję o siłowej pacyfikacji buntującej się społeczności Górskiego 

Badachszanu przy użyciu wojska. Kiedy 17 maja br. mieszkańcy wsi Wadgar w rejonie 

roszańskim zablokowali drogę łączącą Duszanbe z Chinami, doszło do ostrzału 

demonstrantów ze śmigłowca, w rezultacie którego miało zginąć co najmniej 40 osób4. 

Opozycyjni komentatorzy określili to wydarzenie jako „tadżycką Buczę”. Natomiast 

prezydent Emomali Rahmon w swoim publicznym wystąpieniu poparł siłowe działania 

szefa GBWA Mirzonabota i stwierdził, że nie było innego wyjścia niż przeprowadzenie 

„antyterrorystycznej operacji specjalnej”. Jako jeden z argumentów uzasadniających 

brutalne działania władz prorządowe media podawały fakt, że demonstranci zablokowali 

strategicznie ważną trasę, która łączy Tadżykistan z sąsiednimi Chinami. 

W rezultacie operacji w Górskim Badachszanie, według informacji Międzyresortowego 

Sztabu ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w GBWA, aresztowano 

12 liderów zorganizowanych grup przestępczych oraz „zneutralizowano” 16 ich 

członków. Ogółem zostało aresztowanych 200 osób, z czego w odniesieniu do 

56 rozpoczęto postępowania w sprawie popełnienia przestępstw kryminalnych. 
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Poinformowano także o znacznej liczbie broni i amunicji skonfiskowanej przez wojsko. 

W oficjalnej informacji przemilczano natomiast sprawę liczby ofiar wśród ludności 

cywilnej i przedstawicieli organów siłowych. 

Wśród zabitych przywódców „grup przestępczych” znaleźli się nieformalni liderzy 

społeczności GBWA cieszący się dużym szacunkiem i zaufaniem miejscowej ludności5. 

Najgłośniejszą sprawą było zabicie 22 maja br. Mamadbokira Mamadbokirowa. W jego 

przypadku, według wersji władz, nie zginął w wyniku operacji organów ścigania, lecz 

wskutek porachunków w ramach świata przestępczego. Według innych doniesień, miał 

być on zabity przez ludzi Mirzonabota. 

Mamadbokirow był przywódcą partyzantki walczącej z siłami rządowymi w czasach 

wojny domowej w latach 1992–1997. Następnie po zawarciu porozumienia pokojowego 

przez rząd i opozycję służył jako dowódca oddziału pograniczników na granicy z Chinami 

i Tadżykistanem. Po zakończeniu służby ze względu na krytykę władz znalazł się z nimi 

ponownie w konflikcie. W ostatnich miesiącach szef GBWA Mirzonabot wskazywał na 

Mamadbokirowa jako jednego z winnych złej sytuacji w regionie. Miejscowi ochraniali też 

jego dom w obawie przed aresztowaniem. 

Specyfika regionu Górskiego Badachszanu  
GBWA pozostaje regionem odizolowanym od reszty kraju ze względu na położenie 

w górach Pamiru. Jego mieszkańcy, Pamirczycy (około 230 tys.), posługują się dialektami 

wschodnioirańskimi, odmiennymi od języka tadżyckiego używanego w pozostałych 

częściach kraju. Jednocześnie jednak nie definiują się jako odrębny naród, a jedynie jako 

szereg regionalnych grup etnicznych. Różnią się także pod względem przynależności 

religijnej od Tadżyków z innych regionów. W przeciwieństwie do większości 

społeczeństwa tadżyckiego znaczna część ludności GBWA nie należy do wyznawców 

islamu sunnickiego, lecz przynależy do muzułmanów wyznających ismailicką wersję 

islamu szyickiego.  

Duchowy przywódca tego wyznania, imam Aga Chan IV, jest miliarderem posiadającym 

majątek w Europie Zachodniej i wielu innych regionach świata. Jest też założycielem 

i przewodniczącym charytatywnej organizacji Aga Khan Development Network. 

Mieszkańcy GBWA po rozpadzie ZSRS byli – wśród innych społeczności ismailickich na 

świecie – beneficjentami pomocy finansowej okazywanej przez strukturę Aga Chana. 

Z tego też względu, a także ze względu na peryferyjność Górskiego Badachszanu, 

społeczność regionu cieszyła się stosunkowo znacznym poziomem samorządności 

w porównaniu z pozostałymi częściami Tadżykistanu. Innym powodem braku kontroli 

Duszanbe nad GBWA była niezależność i popularność lokalnych liderów takich jak 

Mamadbokirow.  

Próba ostatecznej pacyfikacji niepokornego regionu 
Od czasów wojny domowej w latach 1992–1997 region jest postrzegany przez władze 

centralne w Duszanbe jako stwarzający ryzyka i zagrożenia. Wówczas był on 

matecznikiem islamistycznej, zjednoczonej opozycji. Już po zakończeniu konfliktu 

zbrojnego w 1997 roku pozostawał miejscem, gdzie wspierano opozycyjną Islamską 
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Partię Odrodzenia Tadżykistanu. Wkrótce też, wraz z postępującą konsolidacją władzy 

przez Rahmona, Duszanbe rozpoczęło serię podobnych do obecnej operacji specjalnych. 

Do największej z nich doszło w 2012 roku. Zginęło wówczas, według oficjalnych danych, 

40 osób. Zgodnie z niepotwierdzonymi doniesieniami z regionu, liczba ofiar mogła być 

znacznie większa – aż 200 zabitych. Do następnych operacji pacyfikacji niezależnych od 

władz regionalnych liderów dochodziło w 2014, 2015 i 2018 roku. Lokalnych 

przywódców oskarżano m.in. o przemyt narkotyków z Afganistanu i działalność 

terrorystyczną6. W opinii niezależnych obserwatorów sytuacji w regionie, jednostki 

cieszące się autorytetem miejscowych odgrywały pozytywną rolę pośredników 

w relacjach z władzami, głuchymi na problemy zwykłych obywateli. Te były natomiast 

często załatwiane po interwencji nieformalnych przywódców lokalnych społeczności. 

Władze Duszanbe i ich reprezentanci w GBWA wykonywali w przeszłości pojednawcze 

gesty wobec miejscowych przywódców, chcąc zjednać sobie mieszkańców regionu. 

Obecne wydarzenia wskazują jednak na zwrot w stronę całkowitej likwidacji 

nieformalnej autonomii Górskiego Badachszanu i ostatecznego zakończenia opartych na 

konsensusie i mediacjach stosunków rządu z liderami miejscowych społeczności. 

Relacje Tadżykistanu z Rosją na fundamencie walki z „kolorowymi rewolucjami” 
Proces konsolidacji autorytarnej władzy Rahmona w kraju przebiegał paralelnie do 

zacieśniania więzi między Tadżykistanem a FR. O szacunku Putina dla tadżyckiego lidera 

może świadczyć fakt, że był on jedynym gościem na paradzie zwycięstwa 9 maja 

2021 roku, a 28 czerwca br. rosyjski przywódca przybył do Duszanbe ze swoją pierwszą 

podróżą zagraniczną od czasu ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego br. Jest prawdopodobne, 

że obecna operacja pacyfikacji opozycyjnych sił w Górskim Badachszanie została 

skoordynowana z Kremlem. Może o tym świadczyć niszczenie diasporalnych organizacji 

tadżyckich w Rosji, w tym ekstradycje ich liderów do Tadżykistanu. 

Putin dzieli z Rahmonem wrogość wobec jakichkolwiek objawów obywatelskiego 

nieposłuszeństwa, które można zinterpretować jako zwiastuny „kolorowych rewolucji”. 

Prawdopodobnie z tego też względu rosyjski przywódca utrzymuje obecnie bliższe 

relacje z prezydentem Tadżykistanu niż np. z prezydentem sąsiedniego Kirgistanu 

Sadyrem Dżaparowem. Ten ostatni, mimo że okazuje lojalność wobec Kremla, nie 

mniejszą niż Rahmon, zrobił karierę polityczną i zdobył popularność na fali społecznego 

sprzeciwu i rewolty po sfałszowanych wyborach parlamentarnych na jesieni 2020 roku. 

Z punktu widzenia Putina, jest więc politykiem, który doszedł do władzy 

w nieuprawniony sposób. 
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Wnioski 
 Władze w Duszanbe zrezygnowały z politycznych metod rozwiązania problemu 

swoich trudnych relacji ze społecznością Górskiego Badachszanu, starają się 

natomiast stworzyć wizerunek regionu jako matecznika terrorystów 

i przestępców. Zarzucają nieformalnym liderom w GBWA udział w przemycie 

narkotyków i broni przez granicę afgańsko-tadżycką, chuligaństwo, zabójstwa, 

a także „podżeganie do nienawiści na gruncie regionalizmu”. Jakkolwiek część 

z tych zarzutów może być uzasadniona, to tadżyckie organy ścigania od lat 

prowadzą działania, które można zakwalifikować jako łamanie prawa, nadużycia 

władzy, represje i dyskryminację społeczności GBWA. 

 Obecna faza represywnej polityki tadżyckiego reżimu wobec społeczności GBWA 

jest rezultatem wieloletniego skupiania całej władzy w państwie w rękach 

obecnego prezydenta, który planuje przekazać urząd swojemu synowi Rustamowi 

Emomalemu, aktualnie sprawującemu funkcję przewodniczącego parlamentu 

i mera stolicy. W obecnym modelu Rahmon nie może pozwolić sobie na 

pozostawienie dotychczasowej autonomii Górskiemu Badachszanowi. W związku 

z tym, nie można również wykluczyć oficjalnego zniesienia formalnego 

autonomicznego statusu regionu.  

 Choć GBWA jest mało znaczącym regionem z punktu widzenia legalnych sektorów 

gospodarki Tadżykistanu, jest jednocześnie kluczowym obszarem dla działalności 

grup przemytniczych na szlaku z Afganistanu do Kirgistanu. Zdaniem 

opozycyjnych tadżyckich komentatorów, obecna pacyfikacja badachszańskich 

liderów i grup ich zwolenników ma służyć przejęciu kontroli nad kontrabandą 

i płynących z niej dochodów przez ludzi związanych z klanem prezydenta. GBWA 

jest też ważnym terytorium dla rządu ze względu na przebiegającą przez region 

trasę łączącą Tadżykistan z Chinami. 

 Wysiłki władz w Duszanbe na rzecz zwiększenia kontroli nad Górskim 

Badachszanem mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Nie można 

wykluczyć aktywizacji podziemia zbrojnego na obszarze GBWA jako reakcji 

miejscowej społeczności. Rządowe siły tadżyckie obecnie dysponują przewagą nad 

paramilitarnymi grupami w regionie. Może jednak dojść do zmiany tej sytuacji, np. 

w razie zaostrzenia sytuacji w innych pogranicznych regionach Tadżykistanu. 

Wciąż aktualne – z punktu widzenia Duszanbe – pozostają zagrożenia ze strony 

Talibów i innych islamistycznych ugrupowań w Afganistanie. Również relacje 

z Kirgistanem po starciach zbrojnych z wojskiem kirgiskim w ubiegłym roku nie 

rokują stabilności na pograniczu tadżycko-kirgiskim. Zamieszkujące ten obszar 

społeczności Tadżyków i Kirgizów skłócone są o kwestię dostępu do źródeł wody, 

co może oznaczać kolejne napięcia i potencjalny konflikt na granicy. 
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