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TANULMÁNY 

 

Harangozó Dániel:  

Az „elfelejtett háború”: Tádzsikisztán 1992-1997 

 

Az 1992 és 1997 között zajló tádzsikisztáni polgárháború a volt Szovjetunió területén zajló fegyveres 

konfliktusok közül a kevésbé ismertek közé tartozik, annak ellenére, hogy a háború öt éve alatt 40-60 ezer 

áldozatot követelt. A tanulmány részletesen elemzi a konfliktus okait, történelmi és politikai mozgatórugóit, 

a harcoló felek céljait és stratégiáját, valamint a fontosabb regionális hatalmak (mindenekelőtt 

Oroszország) a tádzsikisztáni eseményekben játszott szerepét. 

A téma különös aktualitását adja a NATO 2014-re tervezett Afganisztánból való kivonulása, mely 

nemcsak Tadzsikisztán további „stratégiai leértékelődéséhez” vezethet, hanem a tadzsik állam törékeny 

belső stabilitását is veszélyeztetheti, különösen, ha az ország déli szomszédja a nemzetközi erők távozása 

után újra háborúba süllyed. 

 

 

A boszniai háborúval nagyjából egy időben, 1992-ben kirobbant és hosszabb-rövidebb 

megszakításokkal 1997-ig folyó tádzsikisztáni polgárháború nemcsak súlyossága miatt 

érdemes figyelmünkre.1 A nem orosz nyelvű nemzetközi sajtó által talán némileg 

méltatlanul „mellőzött” konfliktus és maga az ország, Tádzsikisztán posztszovjet 

korszakbeli története ugyanis jellemző (és ugyanakkor kevéssé ismert és kutatott) 

példáját nyújtja a manapság elterjedt, „összeomlott" vagy „bukott" államokkal (failed 

states) foglalkozó elméleteknek is,2 noha mint a következőkben látni fogjuk a konfliktus 

okai meglehetősen szerteágazóak. 

Ugyan a fegyverek az 1997-es békemegállapodás óta hallgatnak, kisebb 

incidensektől eltekintve az ellenségeskedések nem újultak ki, a tádzsik állam 

                                                 
 Harangozó Dániel a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő kutatási területei 

jelenleg a jugoszláv utódállamok, valamint a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságok egyes biztonság- és 

katonapolitikai kérdései. Doktori disszertációjának témája a haderő civil kontrollja, illetve a civil-katonai 

kapcsolatok kérdése Szlovéniában és Horvátországban a rendszerváltás után. 
1 Az áldozatok számát a különböző források 40-60 ezer főre teszik, ezek nagy része a háború első fél évében esett el. 

Lásd pl. Shirin Akiner: Tajikistan : Disintegration or Reconciliation? Royal Institute of International Affairs, 2001.43.-

44. o., Dov Lynch: “The Tajik Civil War and Peace Process.” Civil Wars, Vol. 4. No. 4. (2001), 49.-50. o. K. Abdullaev – 

C. Barnes (szerk.): The Tajikistan Peace Process. Accord. Conciliation Resources, 2001. 16. o. 
2 A „bukott államok” problémájáról bővebben lásd pl. Marton Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a 

globalizálódó világban. Teleki László Intézet, 2006.  A „gyenge államiság” (state weakness) jelenségéről a tádzsik 

esetben lásd Lynch: “The Tajik Civil War and Peace Process.” 49–52. o. 
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életképessége, valamint közép- és hosszú távú jövője korántsem tekinthető 

biztosítottnak. 

Mint Martha Brill Olcott, a Carnegie Endowment for International Peace 

munkatársa az országról nemrég megjelent monográfiájában megállapította, 

„Tádzsikisztán a bukás szélén áll” (teeters on the brink of failure). 3 Egy másik nyugati 

think-tank, az International Crisis Group egy 2009-es elemzésének hasonlóképpen a 

sommás “Tádzsikisztán: úton a bukás felé” (Tajikistan: On the road to failure) címet 

adta.4 

A NATO Afganisztánból való, 2014-re tervezett kivonulása nemcsak 

Tádzsikisztán stratégiai „leértékelődéséhez” vezethet, de az állam belső stabilitását is 

érzékenyen érintheti, különösen, ha az ország déli szomszédja a nemzetközi erők 

távozása után újra háborúba süllyed. Mindezek indokolják, hogy bővebben 

foglalkozzunk a tádzsik polgárháborúval, mely a jelenlegi tádzsik állam belső 

problémáinak részben oka, de részben következménye is.  

Jelen tanulmánynak nem célja sem az elméleti modellépítés, sem pedig az 

államkudarcok vagy az államokon belüli konfliktusok létező elméleteinek tesztelése a 

tádzsik eseten. A szerző meggyőződése azonban, hogy a tádzsikisztáni polgárháború 

jelen „esettanulmány formájú” feldolgozása a további, elméletigényesebb kutatásokhoz 

is jó alapot jelenthet.5 

Történelmi háttér 

Tádzsikisztán, mint egységes állam (illetőleg a modern értelemben vett “tádzsik nép” 

vagy “tádzsik nemzet”) a XX. század első harmadáig nem létezett.6 A mai Tádzsikisztán 

területén a történelem során egy sor állam osztozott, a 19. század  második felében a 

legfontosabbak a Kokandi Kánság, és a Buharai Emirátus voltak. Az 1860-as évek végén 

ezen államokat az Orosz Birodalom magába olvasztotta, majd 1875-ben került sor az 

orosz-afgán határ kijelölésére, melynek nyomán a ma tádzsiknak nevezett perzsa ajkú 

népesség egy jelentős része a szomszédos Afganisztánhoz került. A cári uralom alatt a 

                                                 
3 Martha Brill Olcott: Tajikistan’s Difficult Development Path. Carnegie Endowment for International Peace, 2012. 
4 “Tajikistan: On the road to failure”. International Crisis Group, 2009. február 12. Internet: 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-

asia/tajikistan/162_tajikistan___on_the_road_to_failure.pdf, letöltve: 2013. április 26. 
5 Az államon belüli konfliktusok egyes elméleti magyarázatairól lásd pl. James Fearon - David Laitin: Ethnicity, 

Insurgency, and Civil War, American Political Science Review, Vol. 97 No. 1. (2003), 75-90. o., Cullen S. Hendrix: 

Measuring state capacity: Theoretical and empirical implications for the study of civil conflict, Journal of Peace 

Research, Vol. 47. No. 3. (2010), 273-285. o., Paul Collier - Anke Hoeffler: Greed and grievance in civil war, Oxford 

Economic Papers, Vol. 56. No. 4. (2004), 563-595. o., Hanne Fjelde - Indra de Sousa: Coercion, Co-optation, or 

Cooperation? State Capacity and the Risk of Civil War, 1961– 2004, Conflict Management and Peace Science, Vol. 26 

No. 1. (2009), 5-25. o. 
6 Rubin, Barnett R.: “The Fragmentation of Tajikistan.” Survival, Vol., 35. No. 4. (1993) 73–74. o. 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/tajikistan/162_tajikistan___on_the_road_to_failure.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/central-asia/tajikistan/162_tajikistan___on_the_road_to_failure.pdf
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kormányzás változatos formákat öltött: a terület egy részét bevonták az Orosz 

Birodalom közigazgatásába (Turkesztáni Kormányzóság), míg a Buharai Emirátus, 

jelentősen csökkent területtel, orosz protektorátusként működött tovább.7 

Az állam mai formájában tulajdonképpen a szovjet nemzetiségi politika 

termékének tekinthető. A szovjetek nemzetiségi törekvései a régióban egy pántörök 

és/vagy pániszlám blokk (a perzsa eredetű tádzsikok kivételével a közép-ázsiai népek 

török eredetűek, és a népesség legnagyobb része a szunnita iszlám követője) 

létrejöttének megakadályozására irányultak. Többek között ennek érdekében 

hangsúlyozta a 20-30-as évek szovjet nemzetiségi politikája – egyfajta 

“nemzetépítésként”- a közép-ázsiai népek közötti nyelvi különbségeket, és alakította ki 

a hozzájuk tartozó önálló közigazgatási egységeket.8 Az újonnan létrejött-kialakított 

identitásoknak részét képezte előbb a latin, majd a 30-as évek végén a cirill ábécé 

bevezetése.9 

A hatalom konszolidálását a térségben nehezítette az ún. Basmacs-felkelés, mely 

a mai Tádzsikisztán számos területére is kiterjedt, a gerillamozgalmat a szovjetek csak 

a húszas évek végére tudták, heves és elhúzódó harcok árán felszámolni.10 

Hosszú viták után végül 1929-ben került sor a Tádzsik SZSZK területének 

végleges kijelölésére, ami azonban újabb feszültség magjait vetette el, ugyanis két 

fontos, történelmileg tádzsik (perzsa) jellegű kulturális és gazdasági központ, Buhara 

és Szamarkand az Üzbég SZSZK-hoz került, az új tádzsik szovjetállam pedig jelentős 

üzbég lakosságot foglalt magában.11 

Noha a szovjethatalom erőszakos modernizációs politikát folytatott, a sztálini 

„nemzeti forma, szocialista tartalom" elve nem élvezett túl nagy népszerűséget a 

helyiek körében, és a „nemzeti" identitás még a többi közép-ázsiai országnál is kevésbé 

vert gyökeret Tádzsikisztánban. Az új keretek (a Tádzsik SZSZK bürokráciája, illetve a 

kolhozok) között sokkal inkább a korábbi regionális- és klánviszonyok, szolidaritási 

csoportok éltek tovább, vagy újak szövődtek.12 Ehhez hozzájárult, hogy az iparosítás 

ellenére Tádzsikisztán, hasonlóan szinte mindegyik közép-ázsiai országhoz, 

agrárjellegű maradt, és a „nemzeti integrációt” kezdetben a rossz közlekedési, 

                                                 
7 Abdullaev - Barnes: i. m. 18-19. o., Akiner: i. m. 10-11. o. 
8 Paul Bergne: The Birth of Tajikistan: National Identity and the Origins of the Republic. I.B. Tauris, 2007., 40-43. o. 

Habibollah Abolhassan Shirazi: “Political Forces and Their Structures in Tajikistan.” Central Asian Survey, Vol. 16. No. 

4. (1997), 612. o. 
9 A szovjet korszakot megelőzően a régió kisszámú írástudó rétege az arab/perzsa ábécét használta. Abdullaev - 

Barnes: i. m. 19. o., Akiner: i. m. 18. o. 
10 Bergne: i. m., 28-31. o. 
11 Lynch: The Tajik Civil War and Peace Process.  52. o. 
12 Lynch: The Tajik Civil War and Peace Process.  52-53. o. 
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kommunikációs lehetőségek is nehezítették. Mindezek közrejátszottak abban, hogy a 

lokalizmus vált a tádzsik politika egyik legfontosabb jellemzőjévé.13   

Azonban mint Idil Tuncer-Kilavuz megállapítja, a tádzsik politika csak részben 

magyarázható a klánok vagy a regionális elitcsoportok kategóriáival: valójában, 

egyfelől a regionális elitek messze nem monolitikusak, másfelől pedig inkább a 

patrónus-kliens viszonyok, nemzetségi és családi kapcsolatok, regionális identitások 

bonyolult, egymást esetenként átmetsző hálózatával állunk szemben.14 

Hasonlóképp Shirin Akiner is arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel a kérdéses 

társadalmi hálózatok jellege igencsak összetett, a regionális “paradigma” önmagában 

nem elegendő a tádzsik politika folyamatainak megértéséhez.15 

A második világháború utánra több főbb régió alakult ki az országon belül: a 

legfontosabb az északi Leninabad (ma Sogd) tartomány, és benne a hasonló névre 

hallgató város (ma Hudzsand) volt, mely gazdasági fejlettsége mellett kiemelt politikai 

jelentőséggel is bírt. A hatalom legnagyobb részét is az innen kikerült funkcionáriusok 

birtokolták: 1946 után a Tádzsik Kommunista Párt főtitkárainak mindegyike ebből a 

régióból érkezett. Lényeges megjegyezni továbbá, hogy a tartomány jelentős üzbég 

kisebbséggel is bírt, továbbá a elterjedt volt az itteni tádzsikok és üzbégek közötti 

vegyes házasság.16 A 70-es évektől a leninabadiak mellett a déli Kuljab tartományból 

érkezett funkcionáriusok szerepe nőtt meg, akik főleg a biztonsági és katonai 

apparátusban építettek ki erős pozíciókat. A közép-tádzsikisztáni Garm és a Pamír 

magashegységei által uralt Hegyi-Badaksan (Gorno-Badaksan) ezzel szemben erősen 

alulreprezentált volt a politikai életben.  

A tudományos és művészeti értelmiségben mindvégig jelentős szerepet játszó 

pamíriak befolyása később, a szovjetek afganisztáni háborújával párhuzamosan, illetve 

annak következményeként nőtt meg némiképp a tádzsik belbiztonsági és katonai 

struktúrákban.17 

Tádzsikisztán egy további potenciálisan instabil övezetét alkotta a szintén délen 

található, részben üzbég népességű Kurgan-teppe, ahová a kollektivizáció és a intenzív 

gyapottermelés bevezetése kapcsán jelentős számú garmi és pamíri lakosságot 

telepítettek, ami nem volt mentes a konfliktusoktól. A különböző „bevándorló” 

csoportok egymástól elkülönülve, etnikailag/származásilag homogén kolhozokban 

                                                 
13 Shahram Akbarzadeh: “Why Did Nationalism Fail in Tajikistan?” Europe-Asia Studies, Vol. 48. No. 7. (1996), 1116. 

o. 
14 Idil Tuncer-Kilavuz: “Political and Social Networks in Tajikistan and Uzbekistan: ‘clan’, Region and Beyond.” 

Central Asian Survey, Vol. 28. No. 3. (2009), 331–332. o. 
15 Akiner: i. m. 21. o. 
16 Tuncer-Kilavuz: „Political and Social Networks...”, 327. o., Rubin: i. m., 74-75. o. 
17 Shahrbanou Tadjbakhsh: “Causes and Consequences of the Civil War.” Central Asian Monitor, Vol. 2. No. 1. (1993), 

10–11. o. 
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éltek és dolgoztak, mely nem tette lehetővé integrációjukat az eredetileg itt élők alkotta 

helyi társadalomba.18 

1. ábra: A fontosabb regionális csoportok földrajzi elhelyezkedése 

 

Forrás: Mohammad-Reza Djalili - Frédéric Grare - Shirin Akiner (szerk.): Tajikistan:the trials of 

independence. St. Martin’s Press, 1997. 247. o. 

Út a háborúhoz 

A nyolcvanas éveket a gazdasági helyzet fokozatos romlása jellemezte a közép-ázsiai 

köztársaságokban is, különösen, hogy e tagállamok különös mértékben függtek a 

központi szovjet kormányzattól érkező transzferektől és az egyéb köztársaságokból 

                                                 
18 Abdullaev – Barnes: i. m., 23. o. illetve Akbarzadeh: i. m. 1107. o. 



Harangozó Dániel: 
Az „elfelejtett háború”: Tádzsikisztán 1992-1997 

 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/1. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 6 - 

 

érkező nyersanyagoktól.19 Ez az ipari fejletlenség mellett Üzbegisztánban és 

Tádzsikisztánban a monokultúrás (gyapottermelésre épülő) mezőgazdaság eredménye 

volt. A romló életkörülmények mellett az évtized második felében a korszerűtlen 

mezőgazdasággal és iparral összefüggő környezeti problémák is egyre erősebben 

jelentkeztek, nem beszélve a 80-as évekbeli Szovjetunióban mindenhol virágzó 

szervezett bűnözésről. Így a kommunista rendszer megrendülésétől (1989-1990) a 

háború kitöréséig (1992 májusa) tartó időszakot az ellenzék folyamatos erősödése, 

illetve zavaros és állandóan változó belpolitikai körülmények jellemezték. 

Az első ellenzéki szerveződések 1989-1990 folyamán jöttek létre, először még 

illegális körülmények között. A legfontosabbak a Tádzsik Demokrata Párt, a balti 

államok népfrontjai mintájára létrejövő Rastokíz (Újjászületés), és az Iszlám 

Újjászületés Pártja (IRP) voltak. A három csoportból az utóbbi rendelkezett jelentős 

bázissal a népesség többségét alkotó vidéki, mezőgazdasági jellegű területeken.  

Ezzel szemben a Nyugat-orientált demokraták tábora jórészt a fővárosra 

korlátozódott. A Rastokíz, mely szintén alapvetően értelmiségi mozgalom volt, a tádzsik 

nyelv és a perzsa örökség szerepének fontosságát hangoztatta, a polgárháború egyik 

későbbi főszereplője, az IRP pedig – nevének megfelelően – az iszlámot helyezte 

ideológiája középpontjába. Fontos megjegyezni, hogy noha a pártnak volt radikális 

szárnya, a vezetés ekkor rövid távon nem tervezte iszlám állam bevezetését az 

országban. A negyedik legfontosabb politikai erő a Lali Badaksan autonomista 

mozgalom volt, mely Badaksan tartomány szélesebb körű autonómiáját, és az ott élő, 

kelet-iráni nyelveket beszélő (iszmailita) síita lakosság politikai, gazdasági és kulturális 

érdekeinek képviseletét tűzte zászlajára.20 

1990 februárjában véres zavargásokra került sor a fővárosban, miután a 

lakosság körében olyan pletykák kezdtek terjedni, hogy több ezer örmény menekültet 

telepítenek a városba, akiknek a kormányzat azonnal lakhatást is biztosít (a lakáshiány 

az egyik legsúlyosabb gazdasági-társadalmi probléma volt a 80-as évek végi 

Tádzsikisztánban). Ez a hatóságok által megcáfolt pletyka (a valóságban csak 35 

örmény menekült érkezett, akik nem kaptak soron kívül lakást) csak az indítóoka volt 

a megmozdulásoknak, melyekben a szegénység, munkanélküliség miatti társadalmi 

elégedetlenség, továbbá nemzeti és iszlám követelések is szerepet játszottak.21 Egy 

izraeli Oroszország-szakértő, Yaacov Ro'i akkori értékelése szerint a zavargásokat a 

hatalmon lévők is szíthatták, hogy az ellenzéki szervezeteket az erőszakos „extremista” 

elemekkel összemosva könnyebben diszkreditálhassák azokat.22  A zavargást végül a 

                                                 
19 Akbarzadeh: i. m. 1108-1109. o. 
20 Shirazi: i. m. 614–617. o. 
21 Bess Brown: “Unrest in Tajikistan.” RFE/RL Report on the USSR, Vol. 2. No. (1990), 28–30. o. 
22 Yaacov Ro’i: “Central Asian Riots and Disturbances, 1989-1990: Causes and Context.” Central Asian Survey, Vol. 10.  

No. 3. (1991), 43–45. o. 
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helyi hatóságok a szovjet belügyi csapatok segítségével verték le. Ezzel párhuzamosan 

a néhány magas beosztású pártvezető által megszervezett, az akkor regnáló Kahhar 

Makhamov pártfőtitkár eltávolítására irányuló „palotaforradalom" is kudarcot 

vallott.23 

De Makhamov győzelme is pirruszinak bizonyult. A pártvezető, miután 

ambivalens álláspontot foglalt el az 1991. augusztusi moszkvai Janajev-puccs során, a 

puccs bukása után azzal próbálta saját illetőleg a tádzsik Kommunista Párt hatalmát 

megőrizni, hogy azt függetlennek nyilvánította az SZKP-től, valamint megtiltotta a 

pártszervezetek működését a fegyveres erőknél és a központi közigazgatásban. Végül 

legtöbb közép-ázsiai kollégájától eltérően, akik sikeresen mentették át hatalmukat a 

független államiság keretei közé, Makhamov a sorozatos ellenzéki tüntetések hatására 

1991. augusztus 31-én lemondásra kényszerült.24 

A konzervatív/kommunista erők helyzetét a megváltozott szovjetunióbeli 

viszonyok is gyengítették: míg 1990 februárjában a szövetségi belügyminisztérium 

csapatai segítettek a tádzsik vezetésnek leverni a dusanbei zavargásokat, 1991 őszén a 

fővárosból az orosz és a szövetségi Legfelsőbb Tanács képviselőiből álló delegáció 

érkezett Tádzsikisztánba, akik az ellenzékkel való tárgyalásra szólították fel a 

kormányzatot. Ekkorra már a szövetségi központnak sem akarata, sem lehetősége nem 

volt arra, hogy erő alkalmazásával tartsa hatalmon a tádzsik kommunistákat.25 

Makhamov utódja a köztársasági Legfelsőbb Tanács (Parlament) elnöke, 

Kadreddin Aszlanov lett, akit azonban kevesebb, mint egy hónap után a Kommunista 

Párt betiltására vonatkozó döntése miatt a Tanács elmozdított tisztségéből. 

Az immár második ügyvezető elnök, a keményvonalas kommunistának számító 

(a pártfőtitkári pozíciót 1982-85 között már egyszer betöltő) Rahmon Nabijev újra 

engedélyezte a Kommunista Párt működését, és bejelentette, hogy indulni kíván az 

október 27-ére kitűzött elnökválasztáson. Nabijev azonban nem tudta konszolidálni 

hatalmát, különösen, hogy a köztársasági belügyminisztérium (MVD) sem volt hajlandó 

végrehajtani az elnök által hozott, rendkívüli állapotról szóló döntést. 26 

A folyamatosan növekvő ellenzéki nyomás hatására az összes pártot, közöttük 

az Iszlám Újjászületés Pártját is legalizálták, a választást pedig egy hónappal 

elhalasztották. A november 27-én tartott választásokon az ellenzék jelöltje, Davlat 

Hudonazarov filmrendező azonban nagy aranyú (57%-30%) vereséget szenvedett 

Nabijevvel szemben.27 Annak ellenére, hogy a választás nem felelt meg a demokratikus 

                                                 
23 Brown: Unrest in Tajikistan. 29. o.  
24 Bess Brown: “Central Asia: Mixed Reactions.” RFE/RL Report on the USSR, Vol. 3. No. 36. (1991), 46. o. 
25 Bess Brown: “Setback for Conservatives in Tajikistan.” RFE/RL Report on the USSR, Vol. 3.  No. 40. (1991), 18-19. 

o. 
26 Bess Brown: Uo. 18–21. o. 
27 Akhbarzadeh: i. m. 1111. o. 
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követelményeknek, közép-ázsiai viszonyok között relatíve szabadnak volt mondható 

(több régiós országban egyáltalán nem is tartottak többjelöltes elnökválasztást). 

A választásokat követő időszakot a politikai represszió újraerősödése 

jellemezte: mindennapos volt például az ellenzéki politikusok hatóságok általi 

zaklatása, mely tovább növelte a politikai feszültségeket.28 

Az ellenzék nem nyugodott bele Nabijev győzelmébe, de a nagy arányú 

tüntetések néhány hónapig szüneteltek. Az indulatok csak később, 1992 tavaszán 

szabadultak el. 

A Nabijev-kormány belügyminiszterét a pamíri származású Mamadajaz 

Navzsuvanov tábornokot 1992 márciusában menesztették, mivel korábban 

meglehetősen vonakodva hajtotta végre az elnök által az előző év végén elrendelt, 

rendkívüli állapotra vonatkozó intézkedéseket. A parlament elnöke, a leninabadi 

Szafarali Kendzsajev emellett nyilvánosan korrupcióval és hazafiatlansággal is vádolta 

a politikust.29 

További fokozta a feszültségeket a dusanbei polgármester, Makszud Ikramov 

letartóztatása, akin az ellenzék szerint a kommunisták azért szerettek volna „bosszút 

állni”, mert 1991 szeptemberében engedélyt adott a tádzsik fővárosban álló 

legnagyobb Lenin-szobor lerombolására. 

Március végétől kezdve először csak a Lalii Badakshan, majd később a másik 

három ellenzéki párt is több tízezres tüntetéseket szervezett a tádzsik fővárosban 

található Shahidon (Mártírok) terén, Kendzsajev, illetve Nabijev távozását, valamint új 

választásokat követelve. Egy hónappal az ellenzéki tüntetéssorozat kezdete után 

Kendzsajev távozott hivatalából: részben erre válaszul a város Leninről Szabadságra 

átkeresztelt másik terén kormánypárti tüntetések kezdődtek, amin a déli Kuljab 

tartományból busszal odaszállított aktivisták is nagy számban vettek részt. Mivel a 

fegyverekhez való hozzájutás már ekkor is viszonylag egyszerű volt, többször fordultak 

elő szórványos lövöldözések, április végén pedig az ellenzékiek a parlament több tagját 

ejtették túszul. 

Nabijev, érzékelve hatalma gyengülését és megelégelve a fővárost megbénító 

tüntetéseket, április 30-án fél évre rendkívüli hatalmat kért a parlamenttől, továbbá 

néhány nappal később elrendelte egy nemzeti gárda létrehozását, és ennek keretében 

kb. kétezer automata fegyvert osztottak ki az elnök Szabadság téren gyülekező 

                                                 
28 “Opposition still being harassed?” Weekly Review, RFE/RL Research Report Vol. 1. No. 14. 76. o.  
29 Az igazsághoz hozzátartozott, hogy a korrupcióra vonatkozó vádak legalábbis részben megalapozottak voltak. 

Akhbarzadeh: i. m. 1111. o. 
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híveinek. Mint a későbbiekben kiderült, ez a végzetesnek bizonyult döntés indította el 

a háborúhoz vezető események láncolatát.30 

Az ellenzék is gyors ütemben fegyverkezni kezdett, és rövidesen heves 

összecsapásokra került sor a fővárosban emelt barikádoknál. A lövöldözés több mint 

egy hétig folyt Dusanbéban, kb. 70-100 áldozatot követelve, s miután az ellenzéki 

fegyveresek a város legtöbb stratégiai pontját ellenőrzésük alá vonták, az orosz 

(névlegesen FÁK-) haderő helyben állomásozó 201. gépesített lövész hadosztálya 

beavatkozott a harcoló felek szétválasztása érdekében. A helyi orosz parancsnokság 

közvetítésével folyó tárgyalások után, május 11-én a Nabijev vezette frakció és az 

ellenzék képviselői megállapodtak egy nemzeti egységkormány létrehozásáról, amiben 

a számos kulcspozíciót (így a belügy- és a védelmi miniszteri tárcát) ellenzéki 

politikusok birtokolták.31 Az északi Leninabad, illetve a déli Kuljab tartomány vezetése 

azonban nem ismerte el a nemzeti egységkormány legitimitását, a felfegyverzett 

tüntetők a fővárosból való kivonulásával a konfliktus súlypontja pedig június folyamán 

az ország déli részére került át.32 

A háború első szakasza és a Rahmanov-rendszer konszolidációja 

A nemzeti egységkormány bizonyos intézkedései további olajat öntöttek a tűzre. Az IRP 

kezdeményezésére a tádzsik rádió naponta ötször sugározni kezdte a müezzin imára 

hívó szavát, a televízió pedig megkezdte iráni tévéadások sugárzását. Az ellenzéki 

irányítású állami médiában, illetőleg ellenzéki politikusok részéről több alkalommal 

hangzottak el orosz- és üzbégellenes megnyilvánulások. Mindezek fokozták a 

nyugtalanságot a lakosság szekuláris része, illetve az országban élő orosz és üzbég 

lakosság körében.33 

A májusi fővárosi harcok június folyamában Kuljabban, és a szomszédos Kurgan-

teppe tartományban folytatódtak. Az ezekben a hetekben megalakuló milíciák magvát 

a korábbi dushanbei eseményekben résztvevő Nabijev-párti és az akkor még ellenzéki, 

demokrata-iszlamista csoportosulások adták, de jelentős erőket jelentettek a belügyi 

csapatok vagy a rendőrség állományából valamelyik táborba átállók (akik jellemzően 

magukkal vitték kézifegyvereiket), továbbá képviseltette magát a 80-as években 

jelentős hatalmat és befolyást gyakorló szervezett alvilág is. Utóbbit mi sem érzékelteti 

jobban, hogy a nemzeti egységkormány ellen fegyvert fogó egyik legjelentősebb kuljabi 

                                                 
30 Bess Brown: “Whither Tajikistan?” RFE/RL Research Report, Vol. 1. No. 24. (1992), 2–3. o., Tadjbaksh: i. m. 11. o., 

Keith Martin: “Tajikistan: Civil War Without End?” RFE/RL Research Report, Vol. 2. No. 33. (1993), 19–20. o. 
31 Michael Orr: The Russian Army and the War in Tajikistan. In: Mohammad-Reza Djalili - Frédéric Grare - Shirin 

Akiner: Tajikistan:the trials of independence, St. Martin’s Press, 1997. 152. o. 
32 Akhbarzadeh: i. m. 1112. o., Bess Brown: “Tajik Opposition to Be Banned.” RFE/RL Research Report, Vol. 2. No. 14. 

(1993), 10. o. 
33 Akiner: i. m. 37-38. o. 



Harangozó Dániel: 
Az „elfelejtett háború”: Tádzsikisztán 1992-1997 

 
 

 

Kül-Világ – a nemzetközi kapcsolatok folyóirata 
X. évfolyam 2013/1. szám 

www.kul-vilag.hu 
- 10 - 

 

parancsnok, az ötvenegynéhány éves Szangak Szafarov korábban nem kevesebb mint 

23 évet töltött börtönben különböző köztörvényes cselekmények miatt.34 

A szomszédos Afganisztán, az országban állomásozó orosz csapatok, illetve a 

környező államok feketepiaca pedig bőséges fegyverforrásokat biztosított az ekkoriban 

megszerveződő alakulatoknak, legyen szó vásárlásról, korrupcióról, vagy szimpla 

lopásról.35 

Az 1992 nyári harcok során rajzolódtak ki világosan a háború frontvonalai: az 

egykori kommunista „régi gárda" Kuljab, az üzbég kisebbség, és közvetetetten 

Leninabad támogatását élvezte (az északi tartományra a harcok nem terjedtek ki), míg 

a meglehetősen heterogén iszlamista-nacionalista-demokrata koalíciót támogatták a 

garmiak és a pamíriak. 

Akárcsak jó két évtizeddel korábban a libanoni polgárháború, a tádzsik 

konfliktus sem egyfajta törésvonal mentén robbant ki. Kétségtelen, hogy a harcokban 

szerepet játszott a korábbi kommunista elit és a magát nemzetinek és demokratának 

nevező csoportok, illetőleg a szekularizmus és az iszlamizmus közötti küzdelem, de 

sokkal hangsúlyosabb volt a regionális szál, tehát a politikai hatalmat korábban 

birtokló, és az abból kimaradt regionális érdekcsoportok, klánok közötti összecsapás. 

Emellett mindenképpen meg kell említeni a gazdasági tényezők (korlátozott 

erőforrásokért - leginkább föld - folyó harc), továbbá az egyéni és családi bosszú 

szerepét. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a legsúlyosabb harcok pont Kurgan-

teppe tartományban robbantak ki, ahol külön kolhozaik voltak a korábban ott élő 

tádzsik csoportoknak, az üzbégeknek, és a szovjet korszakban betelepített garmiaknak 

és pamíriaknak.36 

Hasonlóképpen Sharbanou Tadjbaksh a háború öt fő indítóokát jelöli meg: 

a) a hatalom és privilégiumok regionálisan egyenlőtlen eloszlása; 

b) az iszlám gyors és hirtelen “politizálódása” a kommunista korszak végén; 

c) nagy mennyiségben rendelkezésre álló könnyű- és kézifegyverek; 

d) az ellenzék hajlandósága a hatalommal szemben nem demokratikus vagy 

erőszakos eszközök használatára is; 

                                                 
34 Bess Brown: The Civil War in Tajikistan: 1992-1993 in: Mohammad-Reza Djalili - Frédéric Grare - Shirin Akiner 

(szerk.): Tajikistan:the trials of independence, St. Martin’s Press, 1997, 91. o., Akiner: i. m. 43. o., Kirill Nourzhanov: 

“Saviours of the Nation or Robber Barons? Warlord Politics in Tajikistan.” Central Asian Survey, Vol. 24. No. 2. (2005), 

115-116. o. 
35 Martin: i. m. 21-22. o. 
36 Akiner: i. m. 40-42. o., Nourzhanov: Saviours of the Nation or Robber Barons? Warlord Politics in Tajikistan. 112-

113. o. 
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e) politikai diskurzusok, szimbólumok, identitások manipulálása mindkét oldal 

által egy politikailag “éretlen” társadalomban.37 

A már említett Idil Tuncer-Kilavuz egy 2011-es tanulmányában két további 

lényeges megállapítással szolgál a háború okaira és mozgatórugóira vonatkozóan. A 

regionális különbségek, ill. a regionális alapon szerveződő elitcsoportok, hálózatok 

szerepét illetően a szerző azon az állásponton van, hogy ezek nem is annyira a háború 

kirobbanásában, hanem annak elmélyülésében játszottak szerepet, a konfliktus 

előrehaladtával az egyre inkább „regionalizálódott”, azaz a regionális törésvonalak 

segítettek „életben tartani” a háborút.38  

A szerző ezen túlmenően a nemzetközi kapcsolatok szakirodalmában ismert 

alkuelméleteket (bargaining theories) is segítségül hívja a konfliktus okainak 

magyarázatára: mind a hatalmon lévők, mind az ellenzék többé-kevésbé egységes 

„blokkot” alkotott, és mindketten racionális kalkuláció alapján döntöttek a háborús 

„megoldás” mellett. A hatalmon lévők felülbecsülték saját erejüket és alulbecsülték az 

ellenzék ellenállását, míg az ellenzék – felbátorodva  korábbi demonstrációk sikerein 

és támogatóik számán- a kormány represszív taktikájával szembesülve úgy ítélte meg, 

nincs vesztenivalója ha a fegyveres konfliktus útjára lép.39 

A politikai iszlám, Afganisztán és Irán szerepe 

Az iszlám radikalizmus (és különösen pedig Irán) szerepe jelen szerző értékelése 

szerint némiképp eltúlzott volt a konfliktusról szóló korai (mind orosz, mind nyugati) 

értékelésekben.40 Noha a 80-as évek végétől dinamikusan fejlődtek a Tádzsikisztán és 

Irán közötti kulturális kapcsolatok, az iráni teokratikus modell tádzsikisztáni 

bevezetése nem volt reális veszély. Egyfelől az irak-iráni háború lezárása után néhány 

évvel jelentős belső problémákkal küzdő teheráni rendszernek sem szándéka, sem 

lehetősége nem volt politikai modelljénak „exportálására”, másfelől arra viszonylag 

kicsi volt a fogadókészség a tádzsik szunnita muszlimok és a síita iszlám az iránitól 

eltérő, iszmailita irányzatát gyakorló pamíriak körében.41 

Másfelől pedig, mint az említésre került, az erőszakos iszlamizmus (és 

egyáltalán a saría mielőbbi bevezetése) a háború kitörésekor nem az IRP ideológiai 

                                                 
37 Tadjbaksh: Causes and Consequences of the Civil War. 10-12. o. 
38 Idil Tuncer-Kilavuz: “Understanding Civil War: A Comparison of Tajikistan and Uzbekistan.” Europe-Asia Studies, 

Vol. 63 No. 2. (2011), 269-270. o. 
39 Tuncer-Kilavuz: Understanding Civil War… 271-282. o. 
40 Lásd pl. Allen Hetmanek: “Islamic Revolution and Jihad Come to the Former Soviet Central Asia: The Case of 

Tajikistan.” Central Asian Survey, Vol. 12. No. 3. (1993), 365–378. o. 
41 Akiner: i. m. 44-45. o., 49.-50. o., Shahrbanou Tadjbaksh: “Tajikistan: From Freedom to War.” Current History, Vol. 

93. No. 582. (1994), 176. o. 
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főáramát alkotta.42 Hasonlóan a boszniai konfliktushoz, az iszlám ellenzék 

radikalizálódására a háború alatt került sor, és e radikalizáció forrása nem Irán, hanem 

Afganisztán volt.43 

Kétségtelen tény ugyanakkor az is, hogy az 1992-es év tavaszi tüntetéshulláma 

egybeesett a korábban Moszkva által támogatott afganisztáni Nadzsibullah-rendszer 

bukásával és a mudzsahed erők Kabulba való bevonulásával. Mi több, amint azt a 

kormányellenes tüntetéseket szervező egyik ellenzéki aktivista a Szabad Európa Rádió 

tudósítójának elmondta, az ellenzék iszlamista beállítottságú részét kifejezetten 

„lelkesítették” az Afganisztánban lezajlott események.44  

Kis számban ugyan, de Afganisztánból érkezett mudzsahedek is harcoltak az 

iszlamista ellenzék soraiban, de ennél nagyobb számú IRP fegyveres kaphatott 

kiképzést az afganisztáni Kunduz és Takhar tartományokban. 1993 közepén az IRP 

egyik főhadiszállását az afganisztáni Talokan városában rendezték be, ahol a tádzsik 

Ahmed Sah Maszúd északi hadúr támogatását élvezték. Barnett R. Rubin adatai szerint 

az afgán hadurak közül Maszúd mellett Gulbuddin Hekmatyar tartozott az IRP fő 

támogatói közé, ezen kívül a tádzsik ellenzékiek pénzügyi forrásokhoz juthattak a 

Közel-Keletről, valamint Pakisztánból is. 45 

Afganisztánt illetően mindenképp megemlítendő a konfliktus finanszírozásának 

egy jelentős forrása, a kábítószer-kereskedelem, mely különösen a háború későbbi 

szakaszában jutott jelentős szerephez.  Mivel a tádzsik-afgán határ egyben a Független 

Államok Közösségének (így Oroszországnak is) külső határa volt, és az esetenként igen 

nehezen megközelíthető terep, továbbá a határvédelmi szervek körében uralkodó 

korrupció nehézzé, ha nem lehetetlenné tette a határellenőrzést, a Badaksanon 

keresztül vezető tranzitútvonal vált az Afganisztánból Oroszország felé irányuló 

heroincsempészet egyik fő csatornájává. Noha a kábítószer-kereskedelem mint 

bevételi forrás elsősorban az ellenzéknek volt fontos, minden jel arra mutat, hogy a 

konzervatív-(ex)kommunista táborhoz közel álló szereplők is részt vettek ebben az 

igen jól jövedelmező tevékenységben.46 

                                                 
42 Martin: i. m. 19. o. 
43 Nasrin Dadmehr: „Tajikistan – Inevitable War, Inevitable Peace?”, Central Asian Monitor, Vol. 7. No. 1. (1998), 1-6. 

o. 
44 “Afghan, Tajik Events Connected?”. Weekly Review, RFE/RL Research Report, Vol. 1. No. 22. (1992), 77. o.  
45 Rubin: i. m. 83-85. o. Keith Martin kevesebb, mint 1000 (kb. 500-700) mudzsahedről számol be. Ld. Martin: i. m. 

22. o. 
46 Rubin: i. m. 85-86. o. 
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Moszkva (és Taskent) közbelép 

A nyár végére heves harcokat követően Szangak Szafarov Kuljabból benyomultak 

Kurgan-teppe tartományba, és velük szimpatizáló helyi milíciák támogatásával 

megkezdték a garmi és pamíri fegyveres csoportok kiszorítását. A harc változó 

intenzitással, de a boszniai háborút sok esetben jóval meghaladó brutalitással folyt a 

tartományban, aminek következtében több százezres menekülthullám indult a 

szomszédos Afganisztán, illetve az ország belseje felé, eközben a nemzeti 

egységkormány még a fővárosban sem tudta megszilárdítani hatalmát.47 1992 őszére a 

belbiztonsági alakulatok gyakorlatilag megszűntek (Tádzsikisztánnak a háború előtt 

sem volt saját hadserege), az ország területének legnagyobb részén a különböző helyi 

hadurak „osztoztak". Egyedül az ország középső és déli részétől földrajzilag elszigetelt, 

északi Leninabad tartomány maradt ki a konfliktusból melynek vezetése több 

alkalommal kilátásba helyezte a régió elszakadását, és Üzbegisztánhoz való 

csatlakozását.48 

A fővárosban uralkodó állapotokat jól jellemezte, hogy augusztus 31-én a 

Dusanbei Ifjak nevű részben bűnözői csoportok tagjaiból álló, korábban kevésbé ismert 

szervezet elfoglalta és feldúlta az elnöki palotát, túszul ejtve számos politikust. (Egy 

héttel korábban a tádzsik legfőbb ügyészt lőtték le a nyílt utcán ismeretlen támadók) 

Nabijev a fővárosban, és környékén bujkált egy hétig, míg a Dusanbei Ifjak le nem 

tartóztatták a főváros repülőterén, amint éppen Leninabadba készült utazni. A 

fegyveresek csak lemondó nyilatkozatának aláírása után engedték szabadon a sok 

hatalommal már nem rendelkező politikust. Nabijev lemondását a demokrata-

iszlamista erők üdvözölték, mivel az államfő távozása egyik eredeti fő követelésük volt. 

Utódja, a pamíri Akbarso Iszkanderov elnök azonban nem tudta hatalmát 

megszilárdítani, mivel a nemzeti egységkormánnyal szembenálló tartományokban 

semmiféle támogatást nem élvezett, annak ellenére, hogy miniszterelnöke egy 

leninabadi politikus, Abdulmalik Abdulladzsanov lett.49 

A tádzsik válság ekkorra már egyre jobban aggasztotta a környező országok 

(mindenekelőtt Üzbegisztán), illetve Oroszország vezetését. Mind Moszkva, mind pedig 

Taskent számára igencsak érzékeny kérdés volt az iszlám fundamentalizmus terjedése, 

továbbá a konfliktus esetleges átterjedése a szomszédos államokra. 

A hatalmát ekkoriban konszolidáló Iszlam Karimov üzbég elnök számára külön 

problémát jelentett az üzbegisztáni tádzsikok szervezkedése, a tádzsik nacionalisták 

                                                 
47 Akiner: i. m. 38. o., Nourzhanov: Saviours of the Nation or Robber Barons? Warlord Politics in Tajikistan. 116-117. 

o. 
48 Iver B. Neumann-Sergey B. Solodovnik: Russian and CIS Peace Enforcement in Tajikistan. Norwegian Institute for 

International Affairs, Centre for Russian Studies, 1995. 13. o. Dadmehr: i. m. 3. o. 
49 Bess Brown: “Tajikistan: The Fall of Nabiev.” RFE/RL Research Report, Vol. 1. No. 38. (1992), 12.-16. o. 
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által időnként hangoztatott, Buharára és Szamarkandra vonatkozó területi igények, 

illetve a hazai ellenzéke által jelentett kihívás. Az üzbég államfő számára ugyanakkor a 

(nagyobb részt vélt, kisebb részt valós) „fundamentalista veszély” jó ürügyet jelentett 

az országában működő ellenzéki pártok felszámolására is.50 

Oroszország számára Tádzsikisztánra leginkább, mint ütközőzónára volt 

szükség, emellett a moszkvai vezetésnek tekintetbe kellett vennie az országban élő 

ekkor több százezres (de folyamatosan csökkenő létszámú) orosz lakosság helyzetét 

is.51  

Moszkva és a közép-ázsiai államok először egy nyilatkozatot tettek közzé 1992. 

szeptember 3.-án amiben kilátásba helyezték a beavatkozást, amennyiben a tádzsik 

polgárháború tovább súlyosbodik.52 Noha hivatalosan ekkor beavatkozásra nem került 

sor (az országban lévő orosz katonaság elvileg határvédelmi feladatokat látott el, ami a 

harcok kirobbanása után kiegészült a stratégiailag fontos létesítmények –mindenek 

előtt az erőművek- védelmével), a jelek arra mutatnak, hogy az orosz és az üzbég 

vezetés az év őszétől kezdte határozottabban támogatni a Népfrontot és más, a garmi-

pamíri fegyveresek ellen harcoló erőket.53 

Ennek első komolyabb megnyilvánulása 1992. október végére tehető, amikor a 

volt parlamenti elnök, Szafarali Kendzsajev emberei (akik minden bizonnyal 

Üzbegisztánban kaptak kiképzést és fegyvereket) az ország nyugati részén lévő Hisszar 

tartományból kiindulva megkísérelték elfoglalni a fővárost, a támadás azonban ekkor 

még kudarcba fulladt.54 A főváros első ostroma után került sor 1992 novemberében a 

harcok által nem érintett Leninabadban a parlament rendkívüli ülésére, mely számos 

olyan döntést hozott, melyek jelentősen befolyásolták a konfliktus további menetét. 

Érzékelve hatalma totális megszűnését, a nemzeti egységkormány és Iszkanderov 

elnök lemondott, ezzel egy időben a parlament szentesítette Nabijev korábbi 

lemondását is. A korábban kinevezett Abdulladzsanov továbbra is miniszterelnök 

maradt, azonban kormánya kulcspozícióit a katonai helyzetnek megfelelően a kuljabiak 

kapták meg, a leninabadiak befolyása jelentősen csökkent, míg a garmiak és pamíriak 

teljesen kiszorultak a kormányzásból. A Legfelsőbb Tanács egy további határozatával 

eltörölte az elnöki rendszert, valamint magát az elnöki pozíciót, a parlament elnökének 

és így államfőnek pedig a viszonylag ismeretlen kuljabi politikust és volt kolhoz-

elnököt, Imomali Rahmanovot választották meg, aki Szangak Szafarov, a Népfront 

                                                 
50 Catherine Pujol: Some Reflections Russian Involvement in the Tajik Conflict, 1992-1993. In: Mohammad-Reza 

Djalili - Frédéric Grare - Shirin Akiner (szerk.): Tajikistan:the trials of independence, St. Martin’s Press, 1997. 102. o., 

Akiner: i. m. 47.-48. o. 
51 Pujol: i. m. 102.-104. o., Akiner: i. m. 45.-46. o., Neumann-Solodovnik: i. m. 8. o. 
52 Pujol: i. m. 101. o. 
53 Akiner: i. m. 48. o., Lynch: The Tajik Civil War and Peace Process. 55. o., Martin: i. m. 21-22. o. 
54 Akiner: i. m. 38-39. o., Stuart Horsman: “Uzbekistan’s Involvement in the Tajik Civil War 1992-97: Domestic 

Considerations.” Central Asian Survey, Vol. 18. No. 1. (1999), 38-39. old. 
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vezetőjének támogatását élvezte.55 A politikai színtéren bekövetkezett változást 

hamarosan a harctéri fordulat is követte, súlyos harcok után 1992. december közepére 

a Rahmanovot, az új elnököt támogató erők bevették a fővárost, és különböző fegyveres 

csoportok megkezdték az ellenzéki szimpatizánsok elüldözését és likvidálását. 

Nemzetközi emberi jogi szervezetek számos atrocitásról számoltak be, a kormány 

azonban az általa nem ellenőrzött paramilitáris szervezeteket vádolta ezen 

cselekmények elkövetésével.56 

Az új kormányzat 1993 első hónapjaiban tett kísérletet hatalma 

konszolidálására: egyik első intézkedései között betiltotta az összes ellenzéki pártot (az 

IRP-t, a Demokrata Pártot, a Rastokízt és a Lali Badaksant), sajtócenzúrát és kijárási 

tilalmat rendelt el, továbbá a Népfrontot az újjászervezett Belügyminisztérium alá 

rendelte.57 Rahmanov hatalma azonban meglehetősen korlátozott volt: noha Kuljab, 

Kurgon-teppe és a nyugati Hisszar a Népfront, és vele szövetséges fegyveresek uralma 

alatt állt, az ellenzék jelentős területet ellenőrzött az ország közepén, Garm térségében, 

továbbá a központ hatalma nem terjedt ki Leninabadra és Badaksanra sem.58 Az új 

államfő „kezére játszott” azonban, hogy 1993 márciusában a Népfront két, egyre 

nehezebben kontrollálható parancsnoka, Szafarov, és helyettese, Faizal Szaidov egy 

lövöldözésben életét vesztette. A hivatalos verzió szerint Szaidov lelőtte Szafarovot, 

míg vele utóbbi egyik testőre végzett. Egyes vádak szerint azonban az összecsapást a 

kormány rendezte meg, hogy a két egyre kellemetlenebbé váló hadúrtól 

megszabaduljon.59 A Népfront két vezetőjének halála azonban természetesen nem 

jelentette a sok esetben komoly gazdasági hatalmat is gyakorló hadurak és harctéri 

parancsnokok befolyásának megszűntét. 

A fegyveres harcok súlypontja 1993 során Kuljabból a tádzsik-afgán 

határrégióba, továbbá az ellenzékieknek továbbra is menedéket nyújtó Badaksanba 

tevődött át. A déli határvidéken 1993 tavaszán és nyarán folyamatos határincidensekre 

került sor az Afganisztánba visszavonult, és főleg Ahmed Sah Maszúd északi hadúr 

támogatását élvező ellenzéki fegyveresek, és az orosz határvédelmi csapatok között. 

Egy 1993. júliusi, 25 orosz katona halálával járó támadás nyomán a közép-ázsiai 

államok és Moszkva megegyeztek egy FÁK-békefenntartó misszió Tádzsikisztánba 

                                                 
55 Bess Brown: The Civil War in Tajikistan: 1992-1993. 92.-93. o., Nourzhanov: Saviours of the Nation or Robber 

Barons? Warlord Politics in Tajikistan. 117-118. o. 
56 Shahrbanou Tadjbaksh: “Tajikistan: From Freedom to War.” Current History, Vol. 93. No. 582. (1994), 173. o. ill. 

Ian Gorvin: The Human Rights Situation in Tajikistan (1992-1993) In: Mohammad-Reza Djalili - Frédéric Grare - 

Shirin Akiner (szerk.): Tajikistan:the trials of independence, St. Martin’s Press, 1997. 229-231. o. 
57 Bess Brown: “Tajik Opposition to Be Banned.” RFE/RL Research Report, Vol. 2. No. 14. (1993), 9-10. o. 
58 Bess Brown: The Civil War in Tajikistan: 1992-1993. 93-94. o. 
59 Nourzhanov: Saviours of the Nation or Robber Barons? Warlord Politics in Tajikistan. 117-118. o. 
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küldéséről, azonban a misszió csaknem kizárólag (jórészt már az országban lévő) orosz 

csapatokból állt.60 

Az 1993-as harcok másik fő frontja Badaksan volt, ahol a helyi vezetés 

menedéket nyújtott az ellenzéki milíciáknak, aminek eredményeképpen 

Üzbegisztánból érkező harci helikopterek és repülőgépek lőtték a feltételezett ellenzéki 

állásokat a tartományban, továbbá heves harcokra került sor a kormánycsapatok és a 

helyi fegyveresek között. A dusanbei kormány később azzal indokolta az ekkori fő 

szövetségese, Moszkva által is bírált offenzívát, hogy a tádzsik fővárost Badaksan 

központjával, Khorog-al összekötő főút megnyitását kívántak azzal elérni.61 

Belső ellentétek a győztes koalícióban és a háború második szakasza 

A Rakhmanov-adminisztráció számára hatalma konszolidálását megkönnyítette, hogy 

1994 tavaszán megkezdődtek a formális tárgyalások a kormány és az időközben 

Egyesült Tádzsik Ellenzék (UTO) nevet felvett ellenzéki erők között, ami az év őszére 

egy ideiglenes tűzszünet aláírásához vezetett.62 

A tűzszünetet a Rahmanov-kormányzat felhasználta hatalma választásokon 

történő legitimálására: 1994 novemberében elnökválasztással összekötött 

referendumra került sor az ország új alkotmányáról. Az ellenzék által bojkottált 

voksoláson Rahmanovot nagy többséggel újraválasztották az egyetlen ellenjelölt, 

Abdulmalik Abdulladzsanov ellenében. A választás időszakára már világosan 

érezhetővé váltak a korábbi győztes koalíción belüli ellentétek. Korábban szóltunk már 

Rahmanov és a harctéri parancsnokok közötti nézeteltérésekről. Az elégedetlenkedők 

sorában a következők a leninabadiak voltak, akik kevesellték az új rendszerben nekik 

jutatott hatalmi jogosítványokat, és élesen ellenezték a központi ellenőrzés erősítését 

tartományuk felett. Ezzel függhetett össze, hogy Abdulladzsanovot 1993 végén 

korrupció vádjával elbocsátották a miniszterelnöki megbízatásból, és az északi 

politikus egy évvel később Rahmanov ellenjelöltjeként lépett fel az elnökválasztáson, a 

hivatalban lévő államfőt addig támogató Iszlam Karimov üzbég elnök támogatását 

élvezve. Abdulladzsanovot az 1995. februári parlamenti választásokon már nem 

engedték elindulni, emiatt az ellenzék mellett az ő hívei is bojkottálták a szavazást, ahol 

az elnök által alapított Népi Demokratikus Párt jelöltjei győzedelmeskedtek.63 

                                                 
60 Orr: i. m. 154-156. o., Dov Lynch: Russian Peacekeeping Strategies in the CIS: The Case of Moldova, Georgia and 

Tajikistan. Macmillan, 2000. 160-161. o. 
61 Martin: i. m. 25-26. o., Jawad, Nassim, and Tadjbakhsh, Shahrbanou: Tajikistan: A Forgotten Civil War. Minority 

Rights Group, 1995. 17. o. 
62 Dov Lynch: The Tajik Civil War and Peace Process. 57. o. 
63 Abdullaev-Barnes: i. m. 30-31. o., Dov Lynch: The Tajik Civil War and Peace Process. 58. o., Bess Brown:“Tajikistan 

to Restore Presidency.” RFE/RL Research Report, Vol. 3. No. 31. (1994), 11–13. o. 
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A Népfront kuljabi fegyvereseivel a háború első szakaszában szövetségben 

harcoló üzbég kisebbség viszonya is erősen megromlott a központi hatalommal 1993-

1994 folyamán: az egyik üzbég parancsnok, Ibodullo Bojmatov elfoglalta az ország 

nyugati részén fekvő Tursunzade városát, ellenőrzése alá vonva az ott működő 

hatalmas alumíniumkohót (ami egyébként a világ legnagyobb ilyen létesítménye). A 

kormányhadsereg csak az országban állomásozó orosz katonaság segítségével tudta 

Bojmatovot a város elhagyására bírni.64 

Az 1994 őszén megkötött tűzszünet végül 1995. április elején omlott össze, 

amikor ellenzéki fegyveresek támadást intéztek egy orosz katonai konvoj ellen az 

ország keleti részében. Ezt követően heves harcok bontakoztak ki a kormányerők és az 

UTO csapatai között, és orosz katonai gépek bombázták az ellenzéki pozíciókat az 

ország keleti részén, és egy alkalommal Afganisztánban. A nagyjából két hétig tartó 

összecsapások nyomán azonban lényeges elmozdulás nem történt a katonai 

(patt)helyzetben, és a béketárgyalások tovább folytatódtak.65 A következő év nyarán és 

őszén egy újabb, hasonló ellenzéki offenzívára került sor az ország középső részén, 

Garm és Tavildara térségében. Noha az ellenzéki erők 80 kilométerre megközelítették 

a fővárost, a hadművelet leginkább azt a célt szolgálta, hogy nyomást gyakoroljon 

Rahmanov kormányzatára, kedvezőbb feltételeket teremtve így az UTO számára a 

továbbra is folyó béketárgyalásokon.66 Az 1996-os ellenzéki offenzíva volt az utolsó 

komolyabb hadmozdulat a háború során, és az év végén, Rahmanov és Szaid Abdullo 

Nuri, az UTO vezetőjének moszkvai tárgyalásaival finisébe érkezett az 1994 óta tartó 

békefolyamat. Számos tényező játszott közre abban, hogy mind a kormány, mind az 

UTO inkább a tárgyalásos megegyezést helyezte előtérbe. 

Út a békéhez 

1995-96-ra egyfajta katonai patthelyzet alakult ki: az UTO számára nyilvánvalóvá vált, 

hogy katonai erejük elégtelen ahhoz, hogy megdöntsék a Rahmanov-rendszert, de a 

kormánycsapatok is képtelenek voltak önmagukban az UTO felszámolására. Az 

országban állomásozó orosz haderő pedig értésére adta az államfőnek, hogy noha 

határvédelmi feladatait továbbra is ellátja, és megakadályozza az 1992-93-as „totális 

háború" kiújulását, arra azonban nem vállalkozik, hogy „megnyerje" Rahmanov 

számára a polgárháborút.67 A tádzsik kormányhadsereg viszont nem rendelkezett az 

                                                 
64 Kiril Nourzhanov: „Seeking Peace in Tajikistan: Who Is The Odd Man Out?” Central Asia Monitor, Vol. 7. No. 6. 

(1998), 21. o.  
65 The War in Tajikistan Three Years On. U.S. Institute of Peace Special Reports. U.S. Institute of Peace, 1995. 6-7. o., 

Akbarzadeh: i. m. 1114-1115. o. 
66 Dov Lynch: The Tajik Civil War and Peace Process. 56-57. o., Nourzhanov: Seeking Peace in Tajikistan, 17-18. o. 
67 Dov Lynch: Russian Peacekeeping Strategies in the CIS: The Case of Moldova, Georgia and Tajikistan. 170-171. o. 
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ehhez szükséges, egyebek mellett COIN (counter-insurgency) képességekkel,68 sőt a 

soraikban uralkodó állapotokat jól jellemezte, hogy 1995-96-ben két katonai lázadásra 

is sor került, melyekben az üzbég Mahmud Hudojberdijev ezredes, egy délen 

állomásozó egység parancsnoka kulcsszerepet játszott.69 

A térségben érdekelt hatalmak Tádzsikisztánnal kapcsolatos álláspontjának is 

fokozatosan átalakult. Mint láttuk, a korábban a közép-ázsiai autoriter rezsimekhez 

közömbösen, ha nem esetenként ellenségesen viszonyuló Jelcin-adminisztráció 1992 

őszére egyértelműen a Rahmanov-kormány mellé állt. Az 1993 nyári súlyos 

határincidensek azonban stratégiájának újragondolására késztették Moszkvát. Az 

orosz döntéshozók előtt ekkor alapvetően három választási lehetőség állt: az első, hogy 

fokozzák a katonai jelenlétet Tádzsikisztánban („Afganisztán II” forgatókönyv), a 

második, hogy az orosz katonaság teljes kivonásáról döntenek, valamint egy olyan 

forgatókönyv, melyben Oroszországra „békefenntartó” szerep hárul. Az 1993 nyarát 

követő időszakban kísérlet történt a „békefenntartó” profil kialakítására, de Rahmanov 

további támogatása mellett. A „békefenntartás” mint célkitűzés, és ezzel egyidőben a 

Rahmanov melletti elköteleződés kettőssége évekig meghatározta az orosz 

Tádzsikisztán-politikát. Mindez összefüggött az orosz kormányzaton belül a 

külügyminisztérium valamint a védelmi minisztérium közötti hatásköri rivalizációval 

is. Jevgenyij Primakov orosz külügyminiszteri kinevezését követően, nagyjából 1995-

től fokozatosan erősödött a Rahmanov-adminisztrációra nehezedő nyomás mind orosz 

mind pedig üzbég részről annak érdekében, hogy a tádzsik kormányzat találjon 

tárgyalásos megoldást a konfliktusra.70 

A tárgyalásos rendezést sürgették az ország déli szomszédságában lezajló 

események is.  A Talibán felemelkedése és gyors előrenyomulása 1995-96-ban 

közvetlenül fenyegette az északi hadurak támogatását élvező UTO afganisztáni bázisait 

és felvonulási területeit, illetve erősítette az iszlám fundamentalizmussal kapcsolatos 

orosz és térségbeli félelmeket.71 

Harmadik tényezőként említhető a "győztes koalíción" belüli, korábban már 

említett ellentétek további fokozódása: vezető leninabadi politikusok 1996-ban nyíltan 

felszólaltak az ellenzék a kormányba való bevonása mellett, az északi tartományt pedig 

mint „harmadik erőt" kívánták volna bevonni a békerendezésbe (ez utóbbi törekvés 

végül kudarcot vallott).72 
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Végül, de nem utolsósorban a konfliktus mielőbbi rendezését sürgette a tádzsik 

gazdaság katasztrofális helyzete is. A Szovjetunió legfejletlenebb tagköztársaságát 

rendkívül súlyosan érintette a tervgazdaság megszűnése, és a korábbi központi 

támogatások elapadása, a polgárháború pedig végső csapást mért az ország 

gazdaságára. Rahmanov kormánya számára újabb kihívást jelentett, hogy 1995-96-ban 

tömeges tüntetésekre került sor a tádzsik fővárosban az élelmiszerhiány és a rossz 

életkörülmények miatt. Az ország teljes gazdasági összeomlását csak a Moszkva által 

mindvégig bőkezűen folyósított kedvezményes hitelek és támogatások segítségével 

sikerült elkerülni.73 

Több mint három éves, nyolcfordulós tárgyalások után végül 1997. június 27-én 

írták alá a konfliktust lezáró keretegyezményt, melynek értelmében az UTO megkapta 

a központi és helyi államhatalmi pozíciók 30%-át, a korábbi ellenzéki fegyvereseket egy 

átmeneti időszak után leszerelték, vagy besorozták a kormányhadseregbe, amnesztiát 

hirdettek a polgárháborúval összefüggő cselekmények vonatkozásában, és rögzítették 

a menekültek hazatérési jogát.74 Ez, legalábbis hivatalosan az 1992 óta tartó konfliktus 

végét jelentette. A békemegállapodás implementálása azonban igen lassan haladt: 

évekre elhúzódott az ellenzéki milíciák leszerelése, továbbá sok vitára adott okot a 

helyi hatalmi pozíciók kiosztása az UTO tagjainak. Jelentős kihívást jelentett a gazdasági 

újjáépítés is: Tádzsikisztán a világ egyik legfejletlenebb országaként került ki a 

háborúból, és GDP-je csak 2006-ra érte el a háború előtti szintet.75 
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