
BBC, “Амалиёти низомӣ дар Бадахшон: Вокунишу дидгоҳҳо [Military Operations in 
Badakhshan: Reactions and Perspectives],” 24 July 2012, 
www.bbc.co.uk/tajik/institutional/2012/07/120724_zk h_reaction_badakhshan_operation.shtml 

Unofficial translation by “eTajikistan ”  

Military Operations in Badakhshan: 
Reactions & Perspectives  
Tuesday, 24 July 2012 - 16:34  

 
According to some representatives of political parties, the government could have found other means to seek out 
criminals 

Military operations in the city of Khorog, the capi tal of the Mountainous Badakhshan 
Province [aka Gorno-Badakhshan Autonomous Oblast, G BAO], has led to different 
reactions within society in Tajikistan and abroad. 

Given the full blockade of communication and the people of this region having become 
secluded, some representatives of political parties and experts have called unacceptable 
the way the military operations in Badakhshan were undertaken. 

From another angle, some politicians in Tajikistan have welcomed the government 
operations against individuals whom the authorities label as “criminals” and are of the 
opinion that cleansing the territory of Tajikistan from such individuals will bring peace and 
stability back to the country. 

Furthermore, some Dushanbe residents, who have relatives in Badakhshan’s capital, city 
of Khorog, express concerns about their wellbeing. 

Political Council of the IRPT 

In a meeting on Tuesday, the Political Council of the Islamic Renaissance Party of 
Tajikistan (IRPT), the main opposition party, discussed the current situation of the country 
and condemned the murder of General Abdullo Nazarov, head of the security sector [State 
National Security Committee, aka GKNB, ‘KGB’] in Badakhshan. 

The statement reads: “It must be stated that state authorities endeavored to solve the 
problem and find the criminals through utilizing principals and opportunities of government 
organs and respected personalities of the region. In search for a solution, it would have 
been necessary for the other side to also cooperate with the authorities.” 



According to the statement of the Political Council of the IRPT, the two sides ought to have 
put aside feelings and without having hurried should have made more efforts in finding the 
right solution. 

But: “It is unfortunate that the lack of cooperation with state authorities and demonstrating 
a hurried attitude on the part of the joint task force brought forth the special operations 
which has had casualties to lives and heavy damages and became the cause of instability 
in a corner of our nation.” 

The Islamic Renaissance Party of Tajikistan has asked the conflicting sides to end the 
conflict as soon as possible “to prevent further casualties” and strive to bring back stability 
and peace to the region. 

The Political Council of the IRPT has called the “use of dialogue and non-military means” 
as the best solution for the problem and has also asked its members and followers to work 
towards maintaining peace and rule of law in the country. 

Social-Democratic Party 

The Social-Democratic Party of Tajikistan, from among the main opposition parties, has 
through the issuing of a statement condemned the military operations in Badakhshan and 
said that the implementation of these operations in the residential areas of the people is an 
action against an unarmed population. 

In this statement, the cessation of military operations and exiting from the territory of this 
province has been demanded. This party has asked that a corridor be opened for medical 
assistance and charity to the region. 

The authorities of this party in their statement demanded legal attention to the murder of 
Abdullo Nazarov with the participation of representatives of political parties of Tajikistan. 

In addition, they have invited international organizations and representatives of foreign 
countries present in Tajikistan to take steps in ending the military operations in residential 
areas. 

“Vatandor” [“Patriot”] Movement 

The opposition movement “Vatandor” located outside of Tajikistan with the leadership of 
Dodojon Atovulloh, a journalist opposed to the government, via issuing of a statement has 
also condemned the operations of government forces in the capital of the Badakhshan 
province. 

In the statement of this group, it is written: “If your relatives are among the government 
forces, tell them not to fight against the grand and proud people of Badakhshan. If you are 
in Moscow or any country where Tajikistan has an embassy, come together and 
demonstrate.” 

Halima Shirinova, Teacher from Dushanbe 

“I am going crazy starting from yesterday. My only child left for Badakhshan a while ago 
and I cannot be in touch with her/him. My mother and sisters and their children are in 
Khorog and God forbid something happens to them. 



But why have they cut the telephones? Since yesterday, again my friends who also have 
relatives in Badakhshan call me from Moscow and ask about the situation. I don’t know 
what to tell them. They say that the movement of cars as well from Rushon district to 
Khorog has been cut. I am not even able to go there. Stopping communication with the 
people is a violation of their rights. Is it possible that in a democratic state this sort of thing 
take place?” 

Davlat Usmon, Politician  

 
According to Mr Usmon, Badakhshan is a sensitive region and they should have used other means for the arrest of 
criminals 

“In reality, Badakhshan is a special region, not only for the reason that there people speak 
in a number of languages. But for the reason that this region [the capital city of which] 
borders a foreign country and the possibility of controlling this region as well is very weak. 

And I think that if the government would have done all of its efforts through non-conflict and 
non-violent ways, this would have surely been more to the benefit of both the government 
and the people of this province. But God willing that the objective of these operations is 
only one criminal group, which was involved in the murder of General Nazarov, and only 
that. If it’s beyond this circle and spreads to a larger [objective] area, then we will lose 
stability in [Badakhshan].    

The region is very sensitive, it’s [capital Khorog is] close to the border [with Afghanistan] 
and each group can in such a situation cross the border and appear another day in the 
region and this scenario will continue. 

These uproar from the foreign media, that the government does not have full control over 
all the regions, is due to the fact that during 15 years since the signing of the peace 
accord, cultural and social activities were very weak in the region and as a result the 
people and personalities of this eastern region of Tajikistan felt that they are forgotten. 

That is, this is also one of the reasons that the government has not been able to fully 
extend its supervision over this region, i.e. we have not been able to strengthen the same 
peace and calm and unity in the region. And this was due to the fact that three years on 
and repeating in this region some instability would arise. It is still not late and the 
government cannot bring about stability to this region via military means only, but by other 
means.” 



 

Suhrob Sharipov, Member of Parliament 

 
According to Mr Sharipov, government operations against criminals is a proper action 

“The government has all the rights to any operations. I am sorry, but organized criminal 
gangs must be annihilated all throughout the borders of Tajikistan. The same operations 
were conducted in the Rasht valley and criminal groups were eliminated, they [the 
criminals] were in other districts and were destroyed and today is Badakhshan’s turn. 

Because in this region as well there are organized groups engaged in drug trafficking and 
there are also extremist and terrorist groups and must be destroyed. 

If these groups do not surrender their weapons and persist against the government for 
sure they must be eliminated and will be eliminated. 

The current government must support the security of its people. These groups have been 
agitating the people for many years and these incidences show that the time has come for 
the land of Tajikistan to be cleansed from them. 

But for the implementation of these operations they must relocate the people to a secure 
region, if in reality [the people] are truly innocent and not members of these groups. And 
this is the business of the information employees [KGB?] to consider this and to take away 
the innocent people from the middle of the operation and allow the criminals to be 
destroyed or arrested and punished. 

I think that the experience of the security, military and executive employees of Tajikistan is 
very good and it is possible to have the innocent people not be exposed to bullets and 
guns and be relocated to safe areas.”  
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Бархе аз намояндагони аҳзоби сиёсӣ мегӯянд, ки давлат метавонист барои пайдо кардани ҷинояткорон роҳҳои 
дигареро пайо кунад 

Амалиёти низомӣ дар шаҳри Хоруғ, маркази вилояти худмухтори Бадахшон, ба 
вокунишҳои гуногуне дар ҷомеъаи Тоҷикистон ва берун аз он доман задааст. 

Бархе аз намояндагони аҳзоби сиёсӣ ва коршиносон бо таваҷҷуҳ ба қатъи комили иртиботот 
ва дар инзиво қарор гирифтани мардуми ин минтақа наҳваи гузарондани амалиёти низомӣ 
дар Бадахшонро ғайри қобили қабул хондаанд. 

Аз сӯйи дигар, иддае аз сиёсатмадорон дар Тоҷикистон аз амалиёти давлат алайҳи афроде, 
ки мақомот онҳоро "табаҳкор" мехонанд, истиқбол карда ва бар ин назаранд, ки поксозии 
қаламрави Тоҷикистон аз чунин афрод оромӣ ва саботро ба кишвар бозмегардонад. 

Ҳамчунин иддае аз сокинони Душанбе, ки дар шаҳри Хоруғ, маркази вилояти Бадахшон, 
пайвандоне доранд, аз вазъи онҳо ибрози нигаронӣ кардаанд. 

Шӯрои сиёсии ҲНИТ 

Шӯрои сиёсии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон (ҲНИТ), умдатарин ҳизби мухолиф, низ 
рӯзи сешанбе дар ҷаласае вазъи феълии кишварро ба баррасӣ гирифта ва қатли женерол 
Абдуллоҳ Назаров, раиси бахши амният дар Бадахшонро маҳкум кардааст. 

Дар ин баёнияи омадааст: "Бояд зикр кард, ки мақомоти кишвар талоше барои ҳалли қазия 
ва пайдо намудани афроди ҷинояткор аз усулҳо ва имконоти ниҳодҳои мулкӣ ва шахсиятҳои 
шинохтаи минтақа истифода карданд. Ҷониби дигарро низ лозим буд, ки бо мақомот барои 
ёфтани роҳи ҳал ҳамкорӣ нишон медод." 

Ба навиштаи Шӯрои сиёсии ҲНИТ, тарафҳо бояд эҳсосотро канор мегузоштанд ва бидуни 
шитобзодагӣ барои пайдо кардани роҳи ҳалли муносиб талоши бештаре ба харҷ медоданд. 

Вале: "Ҷои таассуф аст, ки ҳамкорӣ накардан бо мақомоти кишвар ва шитобзадагӣ зоҳир 
кардани ситоди муштарак боъиси амалиёти вежаи низомӣ гардид, ки талафоти ҷонӣ ва 
хисороти сангинеро ба бор дошт ва сабаби нооромии як гушаи ватанамон гардид." 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз тарафҳои даргир хостааст, ки "барои пешгирӣ аз 
талафоти бештар" ҳарчи зудтар ба даргириҳо поён диҳанд ва барои баргардондани субот 
ва оромӣ дар минтақа талош кунанд. 

Шӯрои сиёсии ҲНИТ "истифода аз муколама ва василаҳои ғайринизомӣ"-ро беҳтарин роҳ 
барои ҳалли қазия хонда ва ҳамчунин аз аъзо ва ҳаводорони худ низ хостааст, ки барои 
ҳифзи оромӣ ва қонунмандӣ дар кишвар кушиш намоянд. 

Ҳизби сусиёл-демукрот 



Ҳизби сусиёл-демукроти Тоҷикистон, аз аҳзоби умдаи мухолиф, бо пахши баёнияе 
амалиёти низомӣ дар Бадахшонро маҳкум карда ва гуфтааст, ки анҷоми ин амалиёт дар 
маҳалли сукунати мардум иқдомест алайҳи мардуми ғайримусаллаҳ. 

Дар ин баёния аз мақомоти расмии Тоҷикистон тақозои қатъи амалиёти низомӣ ва берун 
овардани нерӯҳо аз қаламрави ин устон шудааст. Ин ҳизб дархост карда, ки коридуре барои 
ироаи кумакҳои беҳдоштӣ ва хайрия ба ин минтақа боз шавад. 

Масъулони ин ҳизб дар баёнияи худ хостори расидагии қонунӣ ба ҳодисаи қатли Абдулло 
Назаров бо ширкати намояндагони аҳзоби сиёсии Тоҷикистон шудаанд. 

Ҳамчунин, онҳо аз созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагони кишварҳои хориҷии мустақар 
дар Тоҷикистон даъват кардаанд, ки барои поён додан ба амалиёти низомӣ дар минтақаи 
маскунӣ иқдомотеро рӯи даст бигиранд. 

Ҷунбиши "Ватандор" 

Ҷунбиши мухолифи "Ватандор" дар хориҷ аз Тоҷикистон, ба раҳбарии Додоҷони Атовуллоҳ, 
рӯзноманигори мухолифи давлат, низ бо пахши баёнияе амалиёти нерӯҳои давлатӣ дар 
маркази устони Бадахшонро башиддат маҳкум кардааст. 

Дар баёнияи ин гурӯҳ омадааст: "Агар хешовандонатон дар саффи нируҳои давлатӣ 
бошанд, ба онҳо бигӯед, ки алайҳи мардуми сарфарозу сарбаланди Бадахшон наҷанганд. 
Агар дар Маскав ва ё ҳар кишваре, ки сафорати Тоҷикистон аст, бошед, гирдиҳамоӣ ташкил 
бикунед." 

Ҳалима Ширинова, омӯзгор аз Душанбе 

“Ман аз дирӯз боз дорам девона мешавам. Танҳо фарзандам чанде қабл ба Бадахшон 
сафар кард ва ман наметавонам бо вай дар тамос шавам. Модарам ва хоҳарону 
бачаҳояшон дар шаҳри Хоруғ ба сар мебаранд ва худо накунаду бо онҳо воқеъае рух диҳад. 

Охир чаро телефунҳоро қатъ карданд. Аз дирӯз боз дӯстонам, ки низ хешовандонашон дар 
Бадахшон ҳастанд аз Русия ба ман телефун мекунанд ва вазъиятро мепурсанд. Ман 
намедонам ба онҳо чи гӯям. Мегӯянд, ки ҳарпкати мошинҳо низ аз ноҳияи Рӯшон ба Хоруғ 
масдуд шудааст. Ман он ҷо рафтан ҳам наметавонам. Қатъ кардани иртибот бо мардум 
нақзи ҳуқуқи онҳо аст. Оё мумкиин аст, ки дар кишваре демукротик ин гуна кор шавад.” 

Давлат Усмон, сиёсатмадор 

 



Оқои Усмон мегӯяд, ки Бадахшон мантиқаи ҳассос аст ва бояд роҳҳои дигареро барои боздошти ҷинояткорон 
истифода мекарданд 

“Воқеъан Бадахшон як минтақаи хоссест, натанҳо барои он ки дар он мардум ба забонҳои 
гуногун суҳбат мекунад. Балки ба хотири ин ки ин минтақа бо як кишвари хориҷӣ ҳаммарз 
аст ва имкони кунтрули ин минтақа низ хеле заъиф аст. 

Ва фикр мекунам, агар ҳукумат тамоми талошҳоро барои ҳалли ин қазия бо роҳи 
ғайридаргирӣ ғайримуноқиша анҷом медод, ба суди албатта бештар ҳукумат ва ҳам 
мардуми ин вилоят буд. Вале Худо кунад, ки ҳадафи ин амалиёт фақат як гурӯҳи ҷиноие, ки 
дар қатли Женерол Назаров даст доштанд, ҳаминҳо бошанд. Агар аз ин доира бештар 
бошад, ба минтақаи зиёдтаре паҳн шавад, он гоҳ мо саботро дар он ҷо аз даст медиҳем. 

Минтақа хеле ҳассос аст, бо марз наздик аст ва ҳар як гурӯҳ метавонад дар он ҳолат аз 
марз убур кунад ва рӯзи дигар дар минтақа пайдо шавад ва ин қазия идома пайдо хоҳад 
кард. 

Ин сару садоҳо аз ҷониби расонаҳои хориҷӣ, ки давлат назорати комил бар ҳамаи 
минтақаро надорад, ба сабаби он аст, ки дар тӯли 15 сол баъд аз имзои сулҳ дар минтақа 
корҳои фарҳангӣ ва иҷтимоъӣ хеле заъиф сурат гирифтанд ва дар натиҷа мардумҳои 
шахсиятҳои ин минтақаи шарқи Тоҷикистон худро фаромӯшкарда эҳсос карданд. 

Яъне ин ҳам яке аз сабабҳое аст, ки давлат натавонист назорати комилро бар ин минтақа 
ба даст орад, яъне ҳамун сулҳу салоҳ ва ваҳдатро мо натавонистем дар ин минтақа 
мустаҳкам кунем. Ва ин натиҷае буд, ки се сол боз пайи ҳам дар ин минтақа нооромиҳое сар 
мезананд. Ҳоло ҳам дер нашудааст ва давлат метавонад натанҳо бо роҳи низомӣ, балки бо 
дигар роҳҳо саботро дар ин минтақа барқарор кунад.” 

Суҳроб Шарифов, узви порлумон 

 
Оқои Шарифов мегӯяд, ки амалиёти давлат алайҳи ҷинояткорон иқдоми бамаврид аст 

“Давлат ба баргузории ҳар гуна амалиёт ҳақ дорад. Мебахшед, гурӯҳҳои муташакилли 
ҷинояткор дар тамоми имтидоди марзҳои Тоҷикистон бояд нест шаванд. Ин амалиёт дар 
водии Рашт анҷом ёфт ва гурӯҳҳои ҷинояткор нест шуданд, дар дигар навоҳӣ буданд ва 
нобуд шуданд ва имрӯз навбати Бадахшон аст. 

Зеро дар ин минтақа низ гурӯҳҳои муташакили қочоқи маводди мухаддир ва ҳам гурӯҳҳои 
тундгаро ва терурист ҳастанд ва онҳо бояд аз миён бурда шаванд. 

Агар ин гурӯҳҳо аслиҳаашонро таслим накунанд ва дар муқобили давлат истодагарӣ кунанд 
ҳатман бояд нест карда шаванд ва нест ҳам мешаванд. 

Давлати кунунӣ бояд амнияти мардуми худро ҳимоят кунад. Ин гурӯҳҳо солҳои зиёд 
мардумро бесабот мекунанд ва ин ҳодисот нишон медиҳанд, ки вақте расидааст, ки 
сарзамини Тоҷикистон аз онҳо поксозӣ шавад. 



Аммо барои иҷрои ин амалиёт мардумро бояд ба минтақаи амн кӯч диҳанд, агар ки онҳо 
ҳақиқатан ҳам бегуноҳ бошанду дар ин гурӯҳҳо узвият надошта бошанд. Ва ин кори 
кормандони иттилоъот аст, ки инро ба назар гирифта мардуми бегуноҳро аз миёни ин 
амалиёт бароранд ва гунаҳкорон нест шаванд ва ё боздошт ва муҷозот шаванд. 

Ман фикр мекунам, ки таҷрибаи кормандони интизомӣ, низомӣ ва қудратии Тоҷикистон хеле 
хуб аст ва мумкин мардуми бегуноҳ дар зери тиру туфанг набошанд ва дар ҷойҳои эмин 
қарор гиранд.” 
 


