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A Moscow Compromise with Bishkek. 

What About Dushanbe?  
Moscow and Bishkek solved the problem of the presence of the Russian military base 
in Kyrgyzstan in a way that appears to have satisfied both sides. 
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Bishkek made a compromise not to increase 
the rent and Moscow in return retreated 
from the 49-year timeline and concurred on 
15-years, instead. Russia also promised 
investment and technical assistance in 
Kyrgyzstan’s energy projects. 
 

The give and take between Bishkek and Moscow ended at a time when a nearly identical 
discussion of Moscow with Dushanbe on the Russia’s 201st [Motor Rifle Division military] base 
in Tajikistan has continued for nearly a year with no end in sight. 
  
According to some Tajik experts, in this sort of transaction with Russia, Kyrgyzstan has had 
clear advantages as compared to Tajikistan, which have assisted in solving the problem in this 
manner. First and foremost, the existence of the U.S. military base in “Manas” is brought up as 
a reason. But most experts agree that other factors have also been effective in solving the 
problem between Bishkek and Moscow. 
 

 
Qosim  Bekmuhammad, a Tajik expert who  has 
been in Bishkek for many years, says that as opposed to 
Tajikistan, where the process of discussions on the 
Russian military base takes place behind closed doors 
and hidden from public opinion, in Kyrgyzstan, no 
organ, not even the president of the country can [alone] 
make such deals which affect the fate of the people: 

«Under conditions of Kyrgyzstan, even the president by 
himself cannot sign international accords and 
agreements. The written consent of the parliament and 
the written consent of the government must be 
obtained. These special circumstances by themselves 

limit the maneuvering of any foreign side including Russia in relation to discussions on its 
military presence in Kyrgyzstan». 

Kyrgyzstan’s history for the past 20 years has shown that it has been long that the role of the 
people with regards to political decisions of the country has been transformed into an 
important factor, one which Moscow, too, has not been able to overlook. According to Mr 
Bekmuhammad, as opposed to Kyrgyzstan, in Tajikistan the solution to such problems has 



only been put at the president. And he has had no place for maneuvering as Almazbek 
Atambaev, the president of the Kyrgyz Republic, who in case of not solving the problem of the 
Russian military base to the benefit of the country, for example, would have had to fend off the 
bringing up of the impeachment issue by parliament.  

While Atambaev is forced to rely on public opinion, political parties, the government and also 
the parliament, in Tajikistan to the contrary such organs are weak and nearly ineffective. At 
the end of the day, the responsibility for all types of decisions winds up solely on the shoulders 
of President Emomali Rahmon, and Moscow is aware of this. The president’s fear of having a 
parliament with an opposition in this case becomes detrimental to him, who will have neither a 
place for maneuvering nor an excuse for refusing this or that proposal and condition. 

But according to Amirqul Azimov, chair of the 
Security and Defense Committee in the lower house of 
Parliament of Tajikistan, the issue of extending the time 
of the Russian military base in Tajikistan is not related 
to a person or a specific group. Mr Azimov added that 
given that as this moment there are issues and problems 
present, discussions have thus so far continued: 
   
«If both sides were thinking alike, there would be no 
discussions. Since both sides have difference opinions, 
for this reason alone issues are being discussed. I am 

certain that we will come to a conclusion which will satisfy the two sides». 
 
The extending of discussions on the Russian base in Tajikistan has brought about different 
opinions among political circles in Moscow and Dushanbe. Now, after the resolution of this 
debate between Moscow and Bishkek, experts have focused on wealth and trade resources of 
both sides or, as they say, on the “playing cards”. Zafar Abdulloev, in charge of «Коntent» 
political analysis centre [in Dushanbe], thinks that Tajikistan has to an extent gained the 
support of the European states and the U.S. and it is due to this that it does not easily agree to 
Russia’s proposals and without emphasizing its own interests.  
 
But Rustam Haidarov, a regional expert is of the opinion that the Kyrgyz [government], as 
opposed to Tajikistan, is not so much dependent on Russia. In his opinion, [given that] 
Kyrgyzstan does not have a common border with Afghanistan, the country from where 
insecurity will emanate, and furthermore at the time being the U.S. military base is functioning 
on the territory of [Kyrgyzstan]; these factors have caused the Russians to agree to the Kyrgyz 
demands and to sign the cooperation agreement on the military base, and that too with 
compromise and benefits including exports of cheap [Russian] petrol to [Kyrgyzstan]: 
 
«If the Russians were not to give in to Kyrgyzstan’s demands, they would have to leave the 
country. The Kyrgyz receive funds both from the American military base and the Russian 
military base on their country. But in Tajikistan, the situation is a bit different. First of all, the 
number of Russian military personnel is more here, and we have a border with Afghanistan, all 
factors which Russia uses as pressure points over Tajikistan». 
 
Still, Tajik experts think that the agreement between Russia and Kyrgyzstan over the military 
base will serve as an example for Tajikistan and in their opinion, including that of Mr 
Haidarov, in case of Uzbekistan’s consent for forming an American military base in that 
country, the Russians will have no choice but to also give ears to Tajikistan’s demands.  
  



Гузашти Маскав ба Бишкек. Ба Душанбе чӣ?  
Маскав ва Бишкек масъалаи ҳузури пойгоҳи низомии Русия дар Қирғизистонро 
ба гунае ҳал карданд, ки ҳарду ҷониб қаноатманд ба назар мерасанд. 

 
Абдуқаюми Қаюмзод 
17.08.2012  
 
Бишкек гузаште кард, ки пули иҷораро 
зиёд намекунад, Маскав дар иваз аз 
мӯҳлати 49-сола ақиб нишаст ва ба 15 сол 
розӣ шуд. Русия ҳамчунин ваъдаи 
сармоягузорӣ ва кӯмаки фаннӣ ба 
тарҳҳои энержии Қирғизистонро кард.  
 

Додуситади Бишкеку Маскав дар ҳоле ба поён расид, ки баҳси тақрибан ҳамсони Маскав 
бо Душанбе сари пойгоҳи 201-и Русия дар Тоҷикистон наздик ба як сол мешавад, идома 
дорад аммо поёни он намудор нашудааст. 
 
Бархе аз коршиносони тоҷик мегӯянд, Қирғизистон дар ин тиҷорат бо Русия назар ба 
Тоҷикистон бартариҳои муайян дошт, ки ба чунин ҳалли масъала мусоидат карданд. 
Пеш аз ҳама мавҷудияти пойгоҳи Иёлоти Муттаҳида дар "Манас" далел оварда мешавад. 
Аммо аксари таҳлилгарон бар инанд, ки омилҳои дигаре ба чунин ҳалли масъалаи 
байни Бишкеку Маскав таъсир кардаанд. 

 
Қосими Бекмуҳаммад, коршиноси тоҷик, ки 
солҳо дар Бишкек ба сар бурдааст, мегӯяд, ба фарқ аз 
Тоҷикистон, ки раванди музокирот бар сари пойгоҳи 
низомии Русия дар Тоҷикистон пушти дарҳои баста 
ва пинҳон аз назари мардум ҷараён мегирад, дар 
Қирғизистон ҳеҷ ниҳод, ҳатто раиси ҷумҳурии ин 
кишвар наметавонад дар танҳоӣ ҳамчунин 
муомилоти сарнавиштсози умумимиллиро ҳал 
бикунад: 

«Дар шароити Қирғизистон ҳатто раиси ҷумҳур 
ба танҳоӣ муоҳидот ва созишномаҳои 

байналмилалиро имзо карда наметавонад. Бояд ҳатман мувофиқати хаттии 
парлумон ва мувоқати хаттии ҳукумат гирифта шавад. Худи ин шароити хос 
имкони маневри ҳар тарафи хориҷӣ, аз ҷумла Русияро дар робита бо баҳси ҳузури 
низомияш дар Қирғизистон маҳдуд мекунад». 

Таърихи 20 соли гузаштаи Қирғизистон нишон дод, ки назар ва нақши мардум дар 
тасмимгириҳои сиёсӣ дар ин кишвар кайҳост, ба як омили муҳим табдил ёфтааст ва 
Маскав низ наметавонист, онро нодида бигирад. Ҷаноби Қосими Бекмуҳаммад мегӯяд, 
ба фарқ аз Қирғизистон дар Тоҷикистон ҳалли ин гуна масоил танҳо дар ихтиёри раиси 
ҷумҳурӣ гузошта шудааст. Ва ӯ ҳеҷ ҷое барои манёвр надорад онгуна, ки Алмосбек 
Отамбоев, раиси ҷумҳури Қирғизистон дар сурати ба манфиати ин кишвар ҳал нашудани 
масъалаи пойгоҳи ҳарбии Русия, барои мисол аз матраҳ шудани масъалаи импичмент аз 
тарафи парлумон ибо мекунад. 

Дар ҳоле ки Отамбоев маҷбур аст, ба назари мардум, аҳзоби сиёсӣ, ҳукумат ва парлумон 
низ такия кунад, дар Тоҷикистон баръакс ин ниҳодҳо камранг ва тақрибан бетаъсиранд. 
Дар ниҳояти амр масъулияти ҳама гуна тасмим танҳо дар дӯши раисиҷумҳур Эмомалӣ 



Раҳмон қарор мегирад ва Маскав низ инро медонад. Тарси президент аз доштани як 
порлумони беоппозитсия дар ин маврид бар зарари худи ӯ тамом мешавад, ки на ҷое 
барои маневр хоҳад дошт ва на баҳонае барои радди ин ё он пешниҳоду шарт.  

Аммо Амирқул Азимов, раиси Кумитаи амният ва 
дифоъ дар Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон 
мегӯяд, масъалаи тамдиди мӯҳлати пойгоҳи 
низомии Русия дар Тоҷикистон ба шахс ё гурӯҳи 
алоҳида бастагӣ надорад. Ҷаноби Азимов афзуд, чун 
масъалаву мушкилоте ҳоло дар миён аст,  ба ин 
хотир то кунун гуфтугӯҳо идома доранд: 
 
«Агар ҳарду тараф дар як фикр мешуд, гуфтугӯҳо 
сурат намегирифт. Азбаски ҳарду тараф фикрҳои 
алоҳидаи худро дорад, барои ҳамин ҳам ин 

масълаҳо мавриди гуфтугӯ қарор гирифтааст. Ман боварӣ дорам, ки мо ба хулосае 
меоем, ки ҳар ду тарафро қонеъ мекунад». 
 
Ба дарозо кашидани баҳси пойгоҳи Русия дар Тоҷикистон дар маҳофили сиёсии Маскав 
ва Душанбе ақидаҳои гуногунро ба миён овардааст. Акнун баъд аз ҳал шудани чунин 
баҳс миёни Маскав ва Бишкек коршиносон ба дороиву захираи тиҷоратии тарафҳо ё ба 
истилоҳ, “қартаҳои бозӣ” дар ин баҳс таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Зафар Абдуллоев, 
масъули Маркази таҳлилҳои сиёсии мавсум ба «Контент» бар ин аст, ки Тоҷикистон то 
ҳадде пуштибонии кишварҳои аврупоӣ ва Амрикоро ҳосил кардааст ва аз ин ҷост, ки ба 
пешниҳодҳои Русия ба осонӣ ва бидуни таъкиди манфиатҳои худ розӣ намешавад. 
 
Аммо Рустам Ҳайдаров, коршиноси масоили минтақаӣ бар ин аст, ки қирғизҳо ба фарқ 
аз Тоҷикистон зиёд вобастаи Русия нестанд. Ба ақидаи ӯ,  Қирғизистон марзи муштарак 
бо Афғонистон, кишваре, ки ноамниҳо аз он бархоҳад хост надорад ва низ ҳамин ҳоло 
дар қаламрави ин кишвар пойгоҳи низомии Амрико амал мекунад ва ин авомил боис 
шудааст, ки русҳо ба хостаҳои қирғизҳо розӣ бишаванд ва ҳатто бо имтиёзҳову гузаштҳо 
аз ҷумла дар содироти маводи сӯхти арзон ба ин кишвар созишномаи ҳамкорӣ бар сари 
пойгоҳи низомиро имзо кунанд: 
 
«Русҳо агарки ба талаботи Қирғизистон розӣ намешуданд, онҳо маҷбур буданд, ки ин 
кишварро тарк намоянд. Қирғизҳо ҳам аз пойгоҳи низомии Амрико дар кишварашон 
пул мегиранд, ҳам аз пойгоҳи низомии русҳо. Аммо дар Тоҷикистон вазъ камтар 
дигар аст. Аввал инки шумораи ҳарбиҳои русҳо дар инҷо зиёдтар аст ва мо 
ҳамсарҳадем бо Афғонистон, ки ин ҳама омилҳоро Русия ба унвони фишор болои 
Тоҷикистон истифода мекунад». 
 
Бо ин ҳама коршиносони тоҷик мӯътақиданд, ки тавофуқи Русия ва Қирғизистон бар 
сари пойгоҳи низомӣ як таҷриба барои Тоҷикистон хоҳад буд ва ба ақидаи онҳо, аз ҷумла 
ҷаноби Ҳайдаров, дар сурати ризоияти Узбакистон барои ташкили пойгоҳи низомии 
Амрико дар қаламраваш русҳо ногузиранд ба ҳарфҳои Тоҷикистон низ гӯш фаро диҳанд. 
 


