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Bevezető

Az afganisztáni ellenállás növekvő ereje kapcsán általában csak Pakisztán kerül 
szóba olyan országként, amelyre a konfliktus negatív hatásai átterjedhetnek és 
destabilizálhatják – mivel az az iszlám világ egyetlen, atomfegyverrel rendelke-

ző állama. Ezzel szemben az afganisztáni konfliktus mindig is jelentős hatást gyakorolt 
a tőle északra fekvő közép-ázsiai területekre, elsősorban Üzbegisztán és Tádzsikisztán 
biztonsági percepcióját befolyásolva jelentősen. Az ezredforduló óta a fenti két ország 
mellett egyre gyakrabban jelenik meg Kirgízia is a hírekben, amely belső konfliktusai 
miatt nagyobb mértékben van kitéve az iszlamisták térnyerése által okozott veszélynek.

A korábban békés Észak-Afganisztán 2009 óta a Talibán új célpontja lett: az ellenállás 
egyre erősebben és hatékonyabban veszi fel a harcot az afgán kormánnyal és a nemzet-
közi erőkkel szemben. Kunduz, Badahsán és Tahár tartomány közvetlenül is szomszédos 
Tádzsikisztánnal, így az ott megélénkülő iszlamista aktivitás, illetve az afgán kormány 
ellenőrzése alól kieső területek egyben lehetséges menedéket vagy átjárót kínálnak a 
Pakisztán felől Közép-Ázsiába visszatérni készülő szélsőséges csoportoknak.

Közép-Ázsia, ezen belül Üzbegisztán vagy Tádzsikisztán biztonsága korántsem elvont 
probléma a Nyugat számára. Amíg a NATO ilyen szorosan elkötelezett az afganisztáni 
rendezés mellett, s majd harmincezer európai és százezer amerikai katona állomásozik 
az országban, addig a közép-ázsiai államok kulcsszerepet játszanak ezeknek az erőknek 
az ellátásában. (2011 januárjában utánpótlásuk hetven százaléka érkezett a térség felől.) 
Bármilyen belső konfliktus, polgárháború vagy a békés rend összeomlása jelentősen meg-
nehezítené a nemzetközi erők ellátását.

A szélsőséges szervezetek posztszovjet térségbeli aktivitásáról 2010-ben, a dél-kirgiz 
események kapcsán lehetett újból hallani. A feltételezés nem az volt, hogy ők állhatnak 
a kirgiz és üzbég közösség között kirobbant villongások mögött, hanem az, hogy való-
színűleg megpróbálják kihasználni az eluralkodó káoszt: megerősítik pozícióikat és új 
támogatókat toboroznak.

Tádzsikisztánban 2010 őszén kezdődött az újabb katonai offenzíva a helyi iszlamisták 
ellen, amely napjainkban is tart. Az ott folyó terrorizmus elleni műveletek nagy kérdé-
se, hogy pontosan kiket is céloztak meg velük. A hivatalos megnyilatkozások szerint a 
célpontot a radikális iszlamista szélsőségesek jelentik, akik kapcsolatot tartanak a nem-
zetközi terrorizmus olyan prominens csoportjaival, mint az al-Kaida vagy az Üzbegisztáni 
Iszlám Mozgalom. Ezek a Tádzsikisztánba vagy Közép-Ázsia más országaiba visszaszi-
várgó szélsőségesek Pakisztánban kapnak felkészítést és kiképzést. Az elmúlt hónapok 
eseményei ugyanakkor azt mutatják, hogy a tádzsik biztonsági erők célpontja a hatalmon 
levő elit politikai ellenzéke: azok az iszlamista csoportok és vezetők, akik ellehetetleníté-
se már évek óta folyik.
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A RAhmon-Rezsim stAbilizálódásA

A Tádzsikisztánt megosztó polgárháborút az 1997-ben megkötött békeegyezmény 
zárta le, amelynek értelmében 70–30 százalékos hatalommegosztásra került sor 
a kormány és az ellenzék erői között. A megállapodásban foglaltakat három év 

alatt kellett volna végrehajtani: a végrehajtó hatalom különböző szintjein ezalatt folya-
matosan kellett volna növekednie az ellenzékiek – elsősorban a vezető erőnek számító 
Iszlám Reneszánsz Párt vagy Iszlám Újjászületés Pártja (IRP) – által betöltött pozíci-
ók számának. A békeegyezménynek megfelelően 1999-ben elnök-, 2000-ben parlamenti 
választásokat tartottak. Nemzetközi megfigyelők szerint egyik voksolás sem volt tisz-
ta, mindkettőt csalások, a hatalom részéről történő manipulációk jellemezték. Ennek 
következtében nem is született igazi meglepetés: a korábbi elnököt, Emomali Rahmont 
újraválasztották, pártja, a Tádzsikisztáni Népi Demokrata Párt pedig meggyőző többséget 
szerzett a törvényhozásban.

A választás óta eltelt egy évtizedben Rahmon elnök intézkedések sorozatával szilár-
dította meg a hatalmát és szorította ki pozícióiból az ellenzéket, illetve marginalizálta 
őket. A kezdetben biztosított 30 százalékos kvóta csak rövid ideig tette lehetővé az Iszlám 
Reneszánsz Párt számára a megfelelő hatalmi bázis kiépítését. A valóságban a hatalommeg-
osztás azonban gyakran csupán annyit jelentett, hogy az egykori ellenzéki parancsnokok 
valamilyen helyi pozíciót szereztek a hadseregben vagy annak a vidéknek a rendőrségén, 
ahol korábban harcoltak, fegyvereseiket pedig az adott egységbe integrálták. A rezsim 
kezdettől figyelt arra, hogy kulcsfontosságú pozíciókhoz ne jusson az ellenzék. A legfon-
tosabb – azaz fegyveres erővel rendelkező – kulcsminisztériumok (honvédelmi, belügyi, 
állambiztonsági és veszélyhelyzeti/katasztrófavédelmi) közül kizárólag az utóbbi került 
egy volt iszlamista parancsnok irányítása alá. Mirzo Zijojev az ellenzék legismertebb 
és legnagyobb erőkkel rendelkező parancsnoka volt; a polgárháború alatt kulcsszerepet 
játszott az ellenzék hátországának számító kelet-tádzsikisztáni Tavildara-völgy megtar-
tásában. Zijojev beosztottjainak és parancsnokainak többsége szintén a minisztériumban 
kapott pozíciót.

Kezdetben a rezsimnek ügyesen kellett lavíroznia az iszlamisták jelentette külső el-
lenfelek és saját belső ellenzéke között. Az államfő fokozatosan erősítette saját és pártja 
befolyását az állami szférában. Mivel Tádzsikisztánban ez a szektor a legnagyobb mun-
kaadó, a folyamatnak kulcsfontosságú szerep jutott egy jelentős számú, lojális támogató 
bázis kialakításában. Az évek során leszámolt saját belső ellenzékével: azokkal a had-
urakkal, erős emberekkel, akikkel a polgárháború idején még egy oldalon harcolt. Az ő 
túlzott megerősödésük jelentette talán a legnagyobb veszélyt a rendszerére.

Az ezredforduló után Emomali Rahmon megkezdte tehát egyszemélyi hatalmának 
kiépítését, illetve saját rokonságának és szűkebb körének pozícióba helyezését. A béke-
egyezmény óta megfigyelhető az a trend, hogy a polgárháború győztes tartományából, 
Kulyabból1 kikerült elit egyre szűkebb körre szűkül: Dangara városra és környékére, 

1 A tádzsik polgárháború egyik sajátossága a különböző regionális csoportok összecsapása a szűkös 
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ahonnan a jelenlegi elnök származik. Ez a jelenség különösen erős az erőszakszerveze-
tekben és azok felső vezetésében. Az elnök legidősebb lányát, Ozoda Rahmont 2009-ben 
külügyminiszter-helyettessé, míg férjét pénzügyminiszter-helyettessé nevezték ki. A le-
hetséges utódként számon tartott legidősebb fiú, a huszonhárom éves Rusztam Emomali 
2010 februárjában a főváros, Dusanbe egyik képviselője lett, novemberben pedig a Tádzsik 
Futballszövetség főtitkárhelyettese. Rusztam ezek mellett a Komszomol utódszervezeté-
nek vezetője, továbbá az egyik vezető futballcsapat tulajdonosa és játékosa is.2

A tágabb rokonság hatalmi pozícióinak meglétét valószínűsíti az a Wikileaks-botrány 
során napvilágot látott távirat, amely arról számol be, hogy a kábítószer-ellenes hatóság 
élén álló egyik leghatékonyabb tábornokot azért bocsátották el 2007-ben, mert az irányí-
tása alatt működő emberek a titkosszolgálat egyik járművében 60 kg heroint foglaltak le. 
Az autó utasai közt volt az elnök egyik távoli rokona is. A távirat szerint az elnök meg-
védte rokonát, és inkább a vezetőt bocsátotta el.3

Miközben az állam rendelkezésére álló erőforrások egyébként is igen szűknek 
bizonyultak, a hatalmi elitnek szembesülnie kellett azzal, hogy Rahmon szűkebb környe-
zetének térnyerése miatt az e javakhoz való hozzáférés számukra is egyre nehezebb lesz.

Más közép-ázsiai országok vezetéséhez hasonlóan, a tádzsik rezsim is mesterien 
használta a különböző adminisztratív eszközöket hatalmának további megszilárdítása 
érdekében. Ide tartoztak a különböző törvény- és alkotmánymódosítások, a választások 
manipulálása – amikor is a választási bizottságokat saját, illetve a párt embereivel töl-
tötték fel –, illetve a sajtó befolyásolása, a független médiumok ellehetetlenítése. Ennek 
megfelelően, nyers erőszakhoz csak a legritkább esetben kellett folyamodniuk.

2003-ban népszavazást tartottak a meglevő alkotmány módosításáról. Ez alapján 
– számos egyéb változtatás mellett – az elnöki pozíció betöltését kétszer hét évben ha-
tározták meg.4 Mivel az alkotmánymódosítás egyben törölte az addigi terminusokat, a 
2006-ban esedékes elnökválasztást követően Emomali Rahmon az első elnöki terminusát 
kezdte meg, s ha 2013-ban újraválasztják, pozíciója 2020-ig biztosított.

Az EBESZ jelentései szerint a 2005-ös és a 2010-es parlamenti választások is elma-
radtak a demokratikus normáktól, a manipuláció általános volt.5

erőforrások ellenőrzése érdekében. A konfliktusból Kulyab megye (ma Khatlon tartomány része) ke-
rült ki győztesen.

2 Emomali Rahmonnak összesen hét lánya és két fia van. „Tajik President’s Son Given Position in 
Soccer Federation”. RFE/RL, http://www.rferl.org/content/Tajik_Presidents_Son_Given_Position_
In_Football_Federation/2209891.html, 2010. november 3.

3 2010. májusi tádzsikisztáni utam alkalmával több beszélgető partnerem is megerősítette az elnöki 
családnak a gazdaságban és az erőszakszervezetekben való jelenlétét és befolyását. A táviratot lásd: 
„US Embassy Cables: Tajik President Fires Senior Anti-Narcotics Officer”. Guardian, http://www.
guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/124733, 2010. december 12.

4 „Tajikistan: Voters Asked to Extend President’s Term”. RFE/RL, http://www.rferl.org/content/
article/1103608.html, 2003. június 22.

5 „Republic of Tajikistan Parliamentary Elections – First Round 27 February 2005, OSCE/ODIHR 
Election Observation Mission”. OSCE, http://www.osce.org/odihr/elections/tajikistan/41879. Letöltés 
ideje: 2011. január 31.; „Despite Certain Positive Steps, Tajikistan’s Pparliamentary Elections Failed 
to Meet Many Key OSCE Commitments”. OSCE, http://www.osce.org/odihr/elections/66389, 2010. 
február 28.
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Az iszlám Reneszánsz PáRt és Az iszlAmistA ellenzék

A tádzsikisztáni rezsim számára az általános társadalmi elégedetlenségből fakadó 
problémákon kívül az egyik legnagyobb veszélyt a különböző iszlamista csopor-
tok és az azokból kinőtt terrorszervezetek jelentik. A rendszer egyelőre sikeresen 

kezeli az iszlám szélsőségesek okozta fenyegetést, ám ez az állapot változhat az elkövet-
kező években.6

A polgárháborúban kulcsszerepet játszó Iszlám Reneszánsz Párt az elmúlt egy évtized-
ben szinte teljesen marginalizálódott. Közép-Ázsia egyetlen legálisan működő iszlamista 
pártjaként egyszerre kellett megküzdenie a régi karizmatikus vezető elit eltűnésével és a 
hatalomnak az ellehetetlenítésüket célzó, egyre intenzívebb intézkedéseivel.

2006-ban, betegségben meghalt Szaid Abdullah Nuri, a párt egyik alapítója és legen-
dás vezetője. Nuri iszlamista múltja az 1970-es évekig nyúlik vissza.7 Kezdettől részt vett 
az IRP megszervezésében. A polgárháborúban kulcsszerepet játszott a szélesebb tádzsik 
ellenzék kialakításában, és később ő vezette a konfliktus lezárásáról a hatalommal foly-
tatott tárgyalásokat. Halálával a párt talán a legismertebb, legbefolyásosabb politikusát 
vesztette el. 2010 februárjában elhunyt Sharif Himmatzade is, aki még Nurival egy idő-
ben lett iszlamista, és a polgárháború idején az IRP katonai erejének főparancsnoka volt.

Rahmon elnök már 2006-ban eltávolította Mirzo Zijojevet a katasztrófavédelmi mi-
nisztérium éléről. A tádzsik ellenzék utolsó, még valamilyen fegyveres erővel rendelkező 
parancsnoka ekkor visszavonult szülőföldjére, a Tavildara-völgybe.

2009-ben a kormány kábítószer-ellenes műveletet indított a térségben, bár az éghajlati 
körülmények miatt ott nem terem meg a mák. A valódi cél néhány, egykori IRP-parancsnok 
elfogása volt, akikről azt feltételezte a rezsim, hogy nem nyugszanak bele pozíciójuk 
gyengülésébe. A műveletek elsődleges célpontja Nemat Azizov volt, akinek mintegy 
százötven fős, felfegyverkezett csoportját bekerítették a fegyveres erők. Zijojev közvetí-
tőként ment a két fél közé, amikor halálos lövés találta el.8 Később a Tavildara városban 
levő villáját lezárták a hatóságok, több rokonát pedig letartóztatták.

6 Az afganisztáni rendezésnek ebben lehet hatása Tádzsikisztán jövőjére.
7 Szaid Abdullah Nuri (1947–2006) a tádzsik Iszlám Reneszánsz Párt egyik alapítója. 1973-ban 

iszlamista irodalom terjesztéséért letartóztatták a szovjet hatóságok. Szabadulása után, 1974-ben lét-
rehozta iszlám ifjúsági szervezetét, majd a helyi illegális mecsetiskola vezetője lett. 1987-ben ismét 
letartóztatták, mert a szovjet csapatok ellen harcoló afgán mudzsahedek támogatásáért tüntetett. Az 
ellene folyó eljárást széles körű érdeklődés kísérte Tádzsikisztánban, a sajtó is beszámolt a „Kurgan 
Teppe-i vahhábiták vezetőjének” peréről. Nuri végül másfél év börtönbüntetést kapott. Sebastian 
Peyrouse: „The Rise of Political Islam in Soviet Central Asia”. In: Current Trends in Islamist Ideology 
Hillel Fradkin, et al. (szerk.) Washington: Hudson Institute, 2007. 49–50. o.; Muriel Atkin: The Subtlest 
Battle: Islam in Soviet Tajikistan. Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, 1989. 35–36. o.

8 A hivatalos verzió szerint a bekerítés után a kormányerők felkérték Zijojevet a közvetítésre, és a tár-
gyalások közben érte – nem tudni, melyik irányból – a halálos lövés az egykori ellenzéki parancsnokot. 
Azizov Zijojev egyik parancsnoka volt a polgárháború alatt, 1997 után pedig a – szintén az ő vezetése 
alatt álló – katasztrófavédelmi minisztérium tavildarai hivatalának vezetője lett. A harcokban végül 
Azizov is életét vesztette. „Counterterrorism Operations Continue in Tajikistan”. Terrorism Monitor, 
Vol. 7. No. 25. (2010). http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35410, 
2010. augusztus 23.
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Az egyre inkább szétzilált IRP vezetését Nuri halála után a korábbi főtitkárhelyettes, 
Muhiddin Kabiri vette át. Kabiri, szemben az egykori vezetővel, egyáltalán nem kariz-
matikus, hanem inkább szervező egyéniség, akinek a politikai iszlámról vallott nézetei és 
elképzelési sokkal moderáltabbak elődjénél. De mindketten elutasították az erőszakot és 
a kalifátus visszaállítását, akárcsak egy iráni típusú rendszer létrehozását.9

A már említett, elcsalt 2010-es választásokon az Iszlám Újjászületés Pártja a sza-
vazatok 7,7 százalékát kapta (ezzel a második legnagyobb párt lett), így két képviselőt 
küldhetett a 63 fős parlamentbe, s a választások után csak mérsékelten tiltakozott.10 Mivel 
mára nagyrészt betagozódott a politikai rendszerbe, számos iszlamista csoport próbálja 
meg átvenni a helyét az illegalitásban.

A hatóságok a legnagyobb veszélyt az egész Közép-Ázsiában aktív és mindenhol 
betiltott Hizb út-Tahrirban látják. A békés hatalomátvételt propagáló, titkosan szer-
veződő, hierarchikusan felépülő párt állítólag mára több tízezer követővel rendelkezik 
Tádzsikisztánban. Ráadásul nemcsak azokon a területeken, ahol az iszlamisták korábban 
is erősek voltak, hanem az ország legfejlettebb térségében, a szekuláris beállítottságú 
északi részen is. Épp most, 2011 januárjában ítélték el a szervezet állítólagos vezetőjét és 
hét társát. Juszuf Hafizov tizennyolc évet kapott, bár saját bevallása szerint nem vezetője, 
csak egy egyszerű tagja volt a szervezetnek.11

A Hizb út-Tahrir mellett más csoportok is működnek az országban, azonban ezek 
kevésbé szervezettek. Az elmúlt évek új tendenciája, hogy iszlamista csoportok jelentek 
meg az országnak olyan vidékein is, ahol korábban nem volt jellemző az ilyen aktivitás. 
Az általuk jelentett fenyegetések nehezen kategorizálhatók, de körülbelül három csoport-
ba sorolhatók:

- Az Iszlám Újjászületés Pártjából az 1997-es békeegyezmény után kiszakadt cso-
portok, illetve azok a személyek, akik a megállapodást aláírták, de azóta ismét 
szembekerültek a hatalommal. Ez a közösség a polgárháború idején működött el-
lenállás területére koncentrálódik – a kelet-tádzsikisztáni Rast-, Dzsirgatal- és 
Tavildara-völgyekbe –, és jó afganisztáni kapcsolatokkal rendelkezik (legyen az 
kormányzati vagy ellenzéki). Céljuk nem feltétlenül a rezsim megdöntése, hanem 
helyi szinten a status quo fenntartása, befolyásuk megőrzése vagy visszaszerzése. 
Az egyetlen kivételt Abdullo Rahimov (Abdullo molla) jelenti, aki annak idején a 
békeegyezményt sem volt hajlandó aláírni, és aki 1997 óta hol Tádzsikisztánban, hol 
Afganisztánban, hol Pakisztánban él. 2009-ben és 2010-ben is felröppentek hírek 
arról, hogy visszatért Kelet-Tádzsikisztánba.

- A Hizb út-Tahrir tevékenysége az ezredforduló után erősödött meg. Formálisan lé-
tező szervezetként a hatóságoknak viszonylag könnyű a fellépés ellenük. Az egész 
ország területén jelen van. Elvileg békés úton akarják átvenni a hatalmat, és ennek 
ellenkezőjéről valóban ritkán érkeznek információk.

  9 Ishan Yilmaz: „An Islamist Party, Constraints, Opportunities and Transformation to Post-Islamism: 
The Tajik Case”. Uluslararasi Hukuk ve Politika, Vol. 5. No. 18. (2009). 133–146. o.

10 „Statement of Preliminary Findings and Conclusions, Republic of Tajikistan, Parliamentary Elections – 
28 February 2010”. OSCE, http://www.osce.org/node/41627, 2010. március 1.

11 „Tajik Hizb Ut-Tahrir Leader Sentenced to 18 Years”. RFE/RL, http://www.rferl.org/content/tajikistan_
hizuttahrir_members_sentenced/2284242.html, 2011. január 22.



           MKI-tanulmányok   8

- Az elmúlt években megszerveződött radikális iszlamista csoportokat jellemzi iga-
zán az erőszak alkalmazása. Tádzsikisztán történetében 2010 szeptemberében került 
először sor öngyilkos merényletre. Az országban általános megdöbbenést váltott ki 
az eset, amelyben négy rendőr vesztette életét és huszonöten sebesültek meg. A ha-
tóságok az Üzbegisztáni Iszlám Mozgalmat (IMU) vádolták az elkövetéssel, amely 
az elmúlt évtizedben gyakran az al-Kaida közép-ázsiai szárnyaként működött. Az 
IMU mellett egy új szervezet is magára vállalta a tettet.12 Ezeknek az új típusú szél-
sőségeseknek az IMU jelenti a kapcsolatot az afganisztáni és pakisztáni tálibokkal 
és az al-Kaidával, csoportjaikban előfordulnak orosz, kaukázusi, üzbég és afgán 
személyek is. A hírekben gyakran minden ilyen szélsőséges alakulatot az IMU-val 
azonosítanak a hatóságok, és ennek tudható be, hogy az elmúlt hónapokban többször 
került sor letartóztatásokra.13 E radikális csoportok fő gyülekezési területe egyéb-
ként az észak-tádzsikisztáni Szogd tartomány, amely korábban hagyományosan 
mentes volt mindenféle szélsőséges tevékenységtől, és amely az ország legfejlettebb, 
legiparosodottabb része.

A terrorizmus elleni műveletek újrAindulásA

A 2010-es év nagy részét Tádzsikisztán és Üzbegisztán egyre romló kapcsola-
ta határozta meg. Dusanbe számára a legfontosabb szárazföldi kereskedelmi 
útvonal az Üzbegisztán felé vezető vasútvonal. Ezen érkezik az országba az 

üzemanyag, az élelmiszer, az építési alapanyagok stb. A Rogunban több mint harminc 
éve épülő vízerőmű viszont egyre idegesebb reakciókra kényszerítette Taskentet. Ennek 
jeleként Üzbegisztán – hivatalosan adminisztratív problémákra hivatkozva – minimálisra 
csökkentette az átmenő forgalmat, így 2010 tavaszától több ezer vagon torlódott fel a két 
ország határán.

Az üzbég–tádzsik vitával foglalkozó – szinte állandósult – híreket szakította meg egy 
2010. augusztusi börtönkitörési akcióról szóló híradás: a fővárosban a Nemzetbiztonsági 
Szolgálat (State Committee for National Security, GKNB) szigorított előzeteséből 
huszonöt, kábítószerrel és terrorizmussal vádolt, sokévi börtönbüntetésre ítélt iszlamista 
tört ki. A csoport tizennégy tagja volt tádzsik állampolgár, öten Oroszországból (Észak-
Kaukázusból), négyen Afganisztánból, ketten Üzbegisztánból származtak. Az akció 
során több börtönőrt megöltek, majd három járművel menekültek el.14 A példátlan akció 

12 A csecsen Kavkaz center honlapján a Dzsamaat Ansarulla vállalta magára a merényletet. Korábban 
ilyen nevű szervezet még nem bukkant fel. Suhrob Majidov: „Terrorist Acts Threaten to Destabilize 
Tajikistan”. Cacy-Analyst, http://www.cacianalyst.org/?q=node/5411, 2010. szeptember 17.

13 „More Suspected Islamic Militants Arrested in Northern Tajikistan”. RFE/RL, http://www.rferl.
org/content/suspected_militants_detained_in_tajikistan/2256250.html, 2010. december 10.; Би-Би-
Си: „Активизация подпольных радикальных религиозных организаций вызывает серьезную 
обеспокоенность таджикских властей”. CA-News.org, http://www.ca-news.org/news/589951, 2011. 
január 26.

14 Alexander Sodiqov: „High-Profile Convicts Escape from Prison in Central Dushanbe”. Cacy-Analyst, 
http://www.cacianalyst.org/?q=node/5398, 2010. szeptember 3.
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következményeként a titkosszolgálat néhány vezetője lemondott; a szervezet új vezetője 
Sajmumin Jatimov lett, aki 2007 és 2010 között az ország európai uniós nagykövete 
volt.15

A szökevények egy két nappal korábban elítélt, negyvenhat fős csoportnak a tagjai 
voltak, valamennyien harcedzett iszlamisták. Köztük volt Mirzo Zijojev testvére és nagy-
bátyja (más források szerint még két fia, Sayed Ahmad és Muhammad Reza) is,16 akik a 
polgárháború alatt az Iszlám Reneszánsz Párt parancsnokai voltak, majd Zijojev minisz-
tersége idején vele dolgoztak. A rokonokat 2010. július 7-én ítélték el harminc, illetve 
huszonnyolc évi szabadságvesztésre.17

A Zijojev-rokonokon kívül a menekülők között volt Ibrohim Naszriddinov (más néven 
Kori Ibrohim), aki egyike azoknak a tádzsikoknak, akik éveket töltöttek Guantánamón. 
Az Egyesült Államok 2007-ben kiadta Dusanbénak, ahol huszonhárom évi börtönre ítélték 
gyilkosságért (nem terrorizmusért).18 A tádzsik igazságügyi minisztérium sajtószóvivő-
je szerint Naszriddinov valamiféle kivételezett státuszt élvezett a rabok és a börtönőrök 
között: hozzáférése volt a kulcsokhoz, szabadon vagy szabadabban mozoghatott a börtön-
ben, még éjszaka is.19

A 2009-ben megölt Nemat Azizov két testvére szintén el tudott menekülni. De – affé-
le kakukktojásként – a szökött rabok közt volt Abduraszul Mirzojev is, akinek korábban 
semmi köze nem volt az iszlamistákhoz, sőt, Rahmon elnök híveként tartották számon két 
évtizeden át. Testvére, Ghafur Mirzojev az elnöki testőrség – az ország első (1993-ban orosz 
és üzbég kiképzők által szervezett) fegyveres alakulata – parancsnokaként közel tizenöt 
esztendőn keresztül az államfő legszorosabb szövetségesének számított. Befolyásának túl-
zott növekedésétől tartva, Rahmon 2004-ben Mirzojev meggyengítésébe kezdett. Először 
áthelyezte a kábítószer-ellenes hivatal élére, majd augusztusban letartóztatta, mondván, 
hogy katonai puccsot készült végrehajtani ellene. 2006-ban életfogytiglani börtönbün-
tetést kapott, testvérét, a közben az Egyesült Arab Emirátusokba emigrált Abduraszult 
bűnrészességgel vádolták a hatóságok, és minden korábban privatizált vagyonát (kaszinó, 
húsgyár, üzletek) államosították. Abduraszul Mirzojevet végül 2010 januárjában az emi-
rátusi hatóságok kiadták Tádzsikisztánnak, ahol az iszlamistákkal együtt ítélték el.20

Az ország legkeresettebb fegyvereseinek kiszabadulása nemcsak óriási presztízsvesz-
teséget, de jelentős veszélyt is jelentett a tádzsik hatóságok számára. Mint a felsorolásból 

15 Nargis Hamroboyeva: „Saymumin Yatimov”. ASIA-Plus, http://news.tj/en/news/saymumin-yatimov, 
2010. szeptember 9.

16 „Tajik Army, Security Agencies on High Alert after High-Profile Militants Escape Prison in Dushanbe”. 
Tajikistan Monitor, http://tjmonitor.wordpress.com/2010/08/23/tajik-army-security-agencies-on-high-
alert-after-high-profile-militants-escape-prison-in-dushanbe/, 2010. augusztus 23.

17 „Slain Tajik Minister’s Sons ‘Jailed over Antigovernment Plot’”. RFE/RL, http://www.rferl.org/
articleprintview/2093799.html, 2010. július 7.

18 Naszriddinov jelenléte a kitörés helyszínén számos kérdést vetett fel. Büntetését vidéken töltötte, és 
senki sem tudta, milyen okból került fel pont ebben az időben az államvédelem börtönébe. A minisz-
tériumok egymásra mutogattak az eset után. Sodiqov: i. m.

19 „Former Guantanamo Detainee Said behind Bold Prison Escape in Tajikistan”. Tajikistan Monitor, 
http://tjmonitor.wordpress.com/2010/09/01/guantanamo-detainee-behind-prison-escape/, 2010. szep-
tember 1.

20 „Jailed Tajik General’s Brother Sentenced”. RFE/RL, http://www.rferl.org/content/Jailed_Tajik_
Generals_Brother_Sentenced/2106777.html, 2010. július 22.
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kiderült, a csoportban vegyesen voltak az IRP-ből kivált, szakadár parancsnokok és IMU-
tagsággal vádolt helyiek és külföldiek. Egy rövid ideig a rezsim komolyan tartott attól, 
hogy Kelet-Tádzsikisztánban újrakezdődhet az egykori IRP-parancsnokok ellenállása. 
A hatóságok feltételezték, hogy a kitörésben résztvevők az ottani hegyekbe vetették be 
magukat, és esetleg megpróbálnak átjutni Afganisztánba.

Ezt megelőzendő, 2010 augusztusában több magas rangú delegáció kereste fel a tér-
ségben élő „nyugdíjas”, a politikától visszavonult egykori hadurakat.21 A kormány attól 
tartott, hogy e bizonytalan lojalitású vezetők esetleg újrakezdik ellenzéki tevékenységü-
ket, az egykori hadurak pedig attól, hogy a menekültek után indított hajtóvadászatnak 
esetleg ők is áldozataivá válnak.

2010. augusztus 27-én maga az elnök látogatott el a Rast-völgybe – részben tárgyalásokat 
folytatni, részben erőt demonstrálni. A hatóságok – a megelőző félelmek ellenére – képesek 
voltak katonai és rendőri tartalékaikat az ország egész területén mobilizálni és az állam-
főnek a völgybe tett vizitjét biztosítani.22

Rahmon látogatása után három héttel, 2010. szeptember 15-én a belügyminiszter, a 
hadügyminiszter és az állambiztonsági tanács helyettes vezetője személyében újabb magas 
rangú delegáció érkezett a völgybe, hogy találkozzon két korábbi hadúrral, Mirzokhudzsa 
Ahmadovval és Sho Iszkandarovval. Mindketten a tádzsik iszlamisták soraiban harcoltak, 
a békeegyezmény után a belügyminisztériumban, illetve a honvédelmi minisztériumban 
kaptak magas állást, de a többi, egykori ellenállóhoz hasonlóan, mára már ők is elvesz-
tették állásukat.23 Ahmadovot 2008-ban már megpróbálták letartóztatni a hatóságok, de 
az akció az OMON-egység (speciális célú rendőrségi alakulat) parancsnokának halálával 
végződött.24

A delegáció gyakorlatilag azt kérte az egykori parancsnokoktól, hogy segítsenek a 
feltehetőleg a régióban is bujkáló menekülők kézre kerítésében. A találkozó másik célja a 
megnyugtatás lehetett, mivel előző nap, szeptember 14-én Dusanbéban letartóztatták Rast 
rajon (járás) közgyűlésének egyik IRP-s tagját, akinek a testvére, Alovuddin Davlatov 
(Ali Bedak) szintén neves hadúr volt korábban. A volt ellenzék számára ez az esemény is 
azt a félelmüket igazolta, hogy a hatóságok a szökés ürügyén ismét műveleteket indítanak 
a térségben, amelyek célja nemcsak az lesz, hogy elfogják a kiszabadult elítélteket, de 
egyben le is számolnak a még ott élő volt hadurakkal, leszerelt parancsnokokkal.25

21 Az egyik hírügynökség szerint hét ilyen személy él Kelet-Tádzsikisztánban és Badahsán Autonóm 
Körzetben, három a Rast- és a Tavildara-völgyben, négy pedig az autonóm területen. Lola Olimova: 
„Mass Jailbreak Causes Ripples in Tajikistan”. Institute for War and Peace Reporting, http://iwpr.net/
report-news/mass-jailbreak-causes-ripples-tajikistan, 2010. szeptember 6.

22 „Tajik President Visits Troubled Rasht Valley amidst Security Concerns”. Tajikistan Monitor, http://
tjmonitor.wordpress.com/2010/08/27/tajik-president-visits-troubled-rasht-valley-amidst-security-
concerns/, 2010. augusztus 27.

23 „Tajik Authorities, Former Opposition Commanders Conclude Oral Agreement”. ASIA-PLUS-Plus, 
http://news.tj/en/news/tajik-authorities-former-opposition-commanders-conclude-oral-agreement, 
2010. szeptember 16.

24 Ahmadov a Szovjetunió idején egy helyi barátság-kolhoz egyik vezetője volt, majd Garm, illetve Belgi 
környékén az ellenzék egyik parancsnoka lett. 1997 után rendőr ezredesi rangban dolgozott a Rast-
völgyben. Később a szervezett bűnözés elleni irodát irányította. „An Islamist Uprising in Tajikistan”. 
Der Spiegel, http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,727526,00.html, 2010. november 5.

25 „Islamic Party Urges Clarification over ‘Detention’ of Activist”. Radio Free Europe/Radio 

Wagner Péter                                 Iszlamista veszély Tádzsikisztánban

           MKI-tanulmányok 10



Napokkal később valóban megindultak a katonai műveletek. Szeptember 19-én a 
szökevényeket kereső egyik katonai egységet támadás érte Garm város közelében. A Rast-
völgyből nyíló Kamarob-szorosban történt rajtaütésben huszonöt katona halt meg.

A támadással a kormány régi ellenségeit – Abdullo mollát, Davlatovot és Ahmadovot – 
vádolta. Ahmadov, aki alig egy héttel korábban tárgyalt a hozzá látogató miniszterekkel, 
menekülni kényszerült; házát lerohanták, több hívét megölték, de végül, október köze-
pére mégis sikerült megegyeznie a kormánnyal. Davlatovval és több társával a katonák 
végeztek 2011. január 4-én.26 Január 18-án ismét katonai akciókra került sor a térségben, 
amelyek célja egy újonnan felbukkant vezető, Muhammadkarim Ibrohimov (Kamol) és 
csoportjának felszámolása volt. Ibrohimov talán azért került a hatóságok figyelmébe, 
mert Davlatov egységéhez tartozott, és valószínűleg az egykori vezető csoportjának több 
tagját is átvette.27 Jelenleg már csak ő, illetve a 2000 óta nem látott, de a legtöbb akció 
végrehajtójának tartott Abdullo molla van szabadlábon.

A börtönből megszökött elítéltek egyébként nem az ország keleti részén, a hegyek-
ben bujkáltak, hanem vagy a főváros környékén kerestek búvóhelyet, vagy külföldre 
menekültek. Szeptember közepéig összesen hét személyt (köztük a guantánamói múltú 
Naszriddinovot, Abduraszul Mirzojevet és a dagesztáni avar Alijev Ali Magomedovicsot) 
sikerült a hatóságoknak ismételten begyűjteniük.28 Decemberben Afganisztánból adtak 
ki további négy tádzsik állampolgárt, akiket a Tádzsikisztánnal határos Tahár tartomány-
ban fogtak el december 16-án (közülük ketten voltak a kitörési akció részesei). Az afgán 
hatóságok elfogtak a tádzsikok mellett három afgánt is, akik szintén a résztvevőkhöz 
tartoznak, de őket eddig még nem adták ki.29

konklúzió

Kelet-Tádzsikisztánban valószínűleg tovább folytatódnak a katonai akciók az 
ellenzék egykori tagjai ellen. Az iszlamista ellenzék volt fegyveres parancsnokai 
közül már csak azok maradtak életben, akik vállalták, hogy teljesen háttérbe 

vonulnak. Az elmúlt évtizedben Rahmon elnök saját hatalmának stabilizálása érdekében 
politikai és gazdasági téren egyaránt fokozatosan gyengítette valamennyi opponense 

Liberty, http://www.rferl.org/content/Islamic_Party_Urges_Clarification_Over_Detention_Of_
Activist/2158307.html, 2010. szeptember 15.

26 „Tajikistan: Warlord Ali Bedaki is Killed by Special Service”. Ferghana.ru, http://enews.fergananews.
com/news.php?id=1969&mode=snews, 2011. január 5.

27 „Rasht Sees New Terror Group Emerge”. CentralAsiaOnline.com, http://centralasiaonline.com/
cocoon/caii/xhtml/en_GB/features/caii/features/main/2011/01/19/feature-02, 2011. január 19.; „Tajik 
Forces Continue Search for Militant Leaders”. Asia-Plus, http://news.tj/en/news/tajik-forces-continue-
search-militant-leaders, 2011. január 21.

28 „Tajiks Recapture Seventh Jail-Break Fugitive”. RFE/Rl, http://www.rferl.org/content/Tajiks_
Recapture_Seventh_JailBreak_Fugitive_/2159370.html, 2010. szeptember 16.

29 „Kabul Authorities Transfer Four Criminals to Tajikistan”. ASIA-Plus, http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:xORB-p17nkYJ:www.asiaplus.tj/en/news/37/72506.html; 
http://www.asiaplus.tj/en/news/37/72506.html&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-
a&source=www.google.hu, 2010. december 27.
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befolyását. A hivatalosan engedélyezett Iszlám Reneszánsz Pártot, más tádzsik pártokhoz 
hasonlóan, a manipulált választások révén sikerült a partvonalra szorítania. A polgárháború 
lezárása óta az IRP-n belül kétfelé vált a politikai vezetők és a fegyveres erőt biztosító 
hadurak karrierje. Míg előbbiek a politikai tér megtűrt szereplői maradhattak, addig az 
egykori parancsnokokra és fegyvereseikre a lassú, de biztos dezintegráció, térvesztés és 
üldöztetés várt. Gyakorlatilag 2011-re minden fontosabb iszlamista parancsnokot utolérte 
ez a sors.

Bár a hatalom számára a szélsőséges iszlamista csoportok jelentik a valódi veszélyt, a 
rendszer egyelőre kevéssé tud hatékonyan fellépni a megjelenésük ellen. Sőt, mint azt az 
elmúlt hónapok eseményei is mutatják, a radikálisok elleni harc apropóján a hatalommal 
már egyszer kiegyezett és egyébként is marginalizálódott iszlamista ellenzékkel szemben 
folyik a harc. Pedig az új szélsőséges csoportok növekvő agresszivitásának már több jele 
is van. A már említett első öngyilkos merényleten kívül más események is történtek, ame-
lyek nem illenek bele a volt ellenzéki iszlamisták „profiljába”.

Az augusztusi szökési akció előtt egy nappal, egy egyszerűnek ígérkező igazoltatás 
során a dusanbei rendőrök elfogtak három szélsőségest, akik egy házilagos készítésű rob-
banószerkezetet (IED) próbáltak elhelyezni az orosz erők egyik laktanyája közelében.30 
Az IED-k használata Tádzsikisztánban teljesen szokatlan; ez a támadási mód egyértel-
műen az elmúlt években terjedt el, elsősorban Afganisztánban. A támadók célpontjának 
megválasztása is rendkívül aggasztó lehet, ha az valóban az orosz erők voltak. Mindkét 
tény azt jelzi, hogy olyan csoport lehetett a potenciális elkövető, amely céljaiban és eszkö-
zeiben a szélesebb nemzetközi terrorizmushoz kötődik.

Szeptember 11-én a tádzsik határőrség Afganisztán felől érkező fegyveresekkel vívott 
huszonnégy órás tűzharcot Pjandzs környékén. Az áldozatokról nincsenek pontos infor-
mációk. Tádzsik oldalon egy-két halott, a támadók oldaláról 10–20 főről szólnak a hírek.31 
Az elkövetők lehettek az IMU tagjai vagy visszatérő tádzsik iszlamisták, de akár a ká-
bítószercsempészek is. Szeptember 12-én ismeretlenek kétszer is fegyverekhez akartak 
jutni Dusanbéban. Előbb egy rendőrállomás elfoglalásával próbálkoztak, órákkal később 
pedig a hadsereg egyik raktárát támadták meg. Mindkét alkalommal sikerült visszaverni 
a támadókat.32

Mindezek a jelenségek arra utalhatnak, hogy olyan új fegyveres csoportok jelenhetnek 
meg a közeljövőben Tádzsikisztánban, amelyek a fenyegetés teljesen új formáját jelentik 
majd a tádzsik vezetés számára – amely így előbb-utóbb kénytelen lesz a belső ellenzék 
gyengítésén túl, a rendszer valódi ellenfeleivel is szembenézni.

30 „Tajik Army, Security Agencies on High Alert…”, i. m.
31 „At Least 23 Soldiers Killed in another Violent Incident in Tajikistan”. Tajikistan Monitor, http://

tjmonitor.wordpress.com/2010/09/20/soldiers_killed_in_rasht/, 2010. szeptember 20.; „Twenty 
Militants Killed on Tajik–Afghan Border”. Hindustan Times, http://www.hindustantimes.com/20-
militants-killed-on-Tajik-Afghan-border/Article1-598813.aspx, 2010. szeptember 11.

32 E-mailen zajló levelezés egy magát megnevezni nem kívánó tádzsik kutatóval. 2010. december 13.
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