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Kolejny atak na bazę sił zbrojnych Nigru 

Opracował: Krzysztof Danielewicz, 12.1.2020 

9 stycznia 2020 r. w trakcie ataku islamistów na bazę wojskową w Nigrze śmierć 

poniosło 89 żołnierzy nigeryjskich. Jeszcze tego samego dnia przedstawiciel rządu twierdził, 

że śmierć poniosło tylko 25 żołnierzy. Do ataku doszło na zachodzie kraju w mieście 

Chinagodrar. Zabici żołnierze zostali pochowani w sobotę na cmentarzu w stolicy Nigru 

Niamey. Ostateczna liczba ofiar mogła być większa, ponieważ część z nich była chowana 

natychmiast po ich śmierci, jeszcze w czwartek, na miejscu ataku. Minister obrony Issoufou 

Katambe poinformował, że ostateczna liczba ofiar może być znana w niedzielę, po 

zakończeniu spotkania rady bezpieczeństwa narodowego. Napastnicy zostali wypłoszeni 

przez francuskie lotnictwo, w przeciwnym razie mogłoby zginąć więcej osób. Do tej chwili 

nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za atak
1
. 

Atak w Chinagodrar był kolejnym na siły zbrojne Nigru, do którego doszło niespełna 

miesiąc od zdarzeń w Inates w grudniu 2019 r. Wtedy to grupa powiązana z IS, tj. Islamic 

State in the Greater Sahara (ISGS)
2, zabiła 71 żołnierzy Nigru. Był to najbardziej 

śmiercionośny atak od wielu lat
3
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Mapa. Rejony operowania różnych grup zbrojnych w Mali, Burkina Faso i Nigrze. 

Źródło: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/06/conflicts-in-mali, 12.01.2020 

 

Do ataku na posterunek wojskowy 10 grudnia 2019 r. w Inates doszło kilka dni przed 

spotkaniem we Francji, gdzie prezydent E. Macron miał rozmawiać z liderami Mali, Nigru 

i Burkiny Faso na temat przyszłości wojsk francuskich na Sahelu. Napastnicy w pierwszej 

kolejności zniszczyli środki łączności, co miało uniemożliwić wezwanie wsparcia
4
. Do 

samobójczych zamachów wykorzystali motocykle, moździerze oraz kilka samochodów 

wypełnionych materiałem wybuchowym. Baza została na pewien czas opanowana przez 

napastników, a następnie odbita przez wysłane siły nigeryjskie. Zanim jednak napastnicy 
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opuścili bazę, dodatkowo przejęli wiele egzemplarzy broni, amunicji oraz 16 samochodów
5
. 

Według oświadczenia przedstawiciela Państwa Islamskiego podczas ataku zginęło ponad 

100 żołnierzy, a wielu innych odniosło rany. 

Po ataku siły zbrojne Nigru rozpoczęły kontratak przy wykorzystaniu batalionu 

wyszkolonego przez siły amerykańskie. Doszło do niego 48 km od Ouallam, gdzie dwa lata 

wcześniej zostało zabitych czterech Amerykanów
6
 oraz pięciu żołnierzy Nigru

7
. W trakcie 

walk śmierć poniosło także wielu napastników. Według przedstawiciela rządu Nigru miało 

ich być 57. W związku z tym zdarzeniem prezydent Nigru Issoufa Mahamadou musiał skrócić 

swoją wizytę w Egipcie
8
.  

Liczba ofiar w Nigrze w zeszłym roku wrosła czterokrotnie, osiągając – według 

the Armed Conflict Location & Event Data Project – liczbę 400 osób
9
. Liczba ofiar w Nigrze 

rośnie pomimo wysiłków sił międzynarodowych. Według niektórych źródeł napastnicy 

przybyli z Mali. Ataki te są możliwe, ponieważ regionalne rządy nie dysponują wystarczającą 

liczbą wojsk, aby zabezpieczyć granice. 
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