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Unofficial translation 

Zoirov Concerned About ‘Pressure’ Put on 
Ethnic Uzbeks of Khatlon [Tajikistan] 
Friday, 17 May 2013 
  

 
Zoirov: "Ethnic Uzbeks are also Tajikistan’s citizens and have the same rights as others” 

The leader of the Social Democratic Party of Tajikistan [SDPT] requested 
from the law and security organs of [Tajikistan] to end the pressure put 
on leaders and members of Ethnic Uzbek Society of Khatlon Province. 

Mr Zoirov stated this request in a letter, which was published on Friday 17 
May. He insists in these statement that: “[Ethnic] Uzbeks are also citizens of 
Tajikistan with full rights and equal living rights as other ethnic groups in this 
country.”  

In addition, [Mr Zoirov] demanded from the security officials of Tajikistan the 
release of clear information on investigating the search for Salimboi 
Shamssidinov, the [disappeared] head of the Ethnic Uzbek Society of Khatlon 
Province. 

Salim Shamsiddinov disappeared two months ago in the town of 
Qurghonteppa [capital of southern Khatlon Province] and the security organs 
have so far not released any information related to their investigation of this 
case. 

The published statement of the leader of the Social Democrats of Tajikistan 
was addressed to the heads of the State Committee for National Security, 
Ministry of Internal Affairs of Tajikistan and the Prosecutor-General of the 
country. 



[Mr Zoirov] demands from these organs that fair attention be given to the 
mysterious arrest in Russia of Ravshan Mutalibov, deputy to the disappeared 
head of the Ethnic Uzbek Society of Khatlon Province, who has been accused of 
drug trafficking.   

In the past, Mr Zoirov had said that Ravshan Mutalibov, deputy head of the 
Ethnic Uzbek Society of Khatlon Province, was being monitored and was under 
pressure after the disappearance of Salimboi Shamsiddinov. 

Later, it was reported that Ravshan Mutalibov was arrested in the airport of 
Krasnoyarsk, Russia, and that the police had found around 180 grams of illicit 
drugs in his luggage. Mr Zoirov believes that that the drugs did not belong to 
Mr Mutalibov.  

Mr Zoirov writes that the Russian police were not even able to find [Mr 
Mutalibov’s] fingerprints on the package containing the illicit drugs. For the 
time being, the deputy head of the Ethnic Uzbek Society of Khatlon remains in 
a detention centre in Krasnoyarsk. 

We read in [Mr Zoirov’s] statement that the luggage of Mr Mutalibov was 
searched in the Dushanbe airport by relevant agents, and that he later found 
his luggage with a broken lock in Moscow airport. 

Given this, the head of the SDPT has requested that the airport videotapes of 
Mr Mutalibov crossing the Customs of Tajikistan and the search of his luggage 
in Dushanbe airport be investigated. 

Mr Zoirov expresses his concerns over the “monitoring and pressure” on the 
Ethnic Uzbek Society of Khatlon Province at a time when over 15 thousand of 
this Society are members of the ruling People’s Democratic Party of Tajikistan 
[PDPT] and while only six ethnic Uzbeks of this province are members of the 
SDPT under the leadership of Mr Zoirov.   

Two months ago, as well, Mr Zoirov through publishing a statement had 
requested the investigation of the case of the disappearance of Salim 
Shamsiddinov, head of the Ethnic Uzbek Society of Khatlon Province. 

The relatives of Salim Shamsiddinov are also concerned about the lack of 
information in relation to the results of the investigation of his case. 

Around three percent of the southern population of Tajikistan is composed of 
ethnic Uzbeks. 

  



Нигаронии Зоиров аз 'фишор' бар узбактаборони Хатлон 

Ба рӯз шуда:  Ҷумъа, 17 Май соли 2013 - 10:35 
  

 
Зоиров: "Узбактаборон низ шаҳрвандони Тоҷикистон ҳастанд ва ҳуқуқи баробар бо 
дигаронро доранд"  

Раҳбари Ҳизби сусиёл-демукроти Тоҷикистон аз масъулони 
ниҳодҳои интизомӣ ва амниятии ин кишвар тақозо кардааст, ки 
ба фишор овардан бар раҳбарон ва аъзои ҷамъияти узбактабо-
рони вилояти Хатлон хотима диҳанд. 

Оқои Зоиров ин тақозоро дар муроҷеъатномае, ки рӯзи ҷумъаи 17 май 
интишор ёфт гуфтааст. Ӯ дар ин изҳорот исрор мекунад, ки "узбакон низ 
шаҳрвандони комилҳуқуқи Тоҷикистон буда ва ҳаққи зиндагии баробар бо 
миллиятҳои мухталиф дар ин кишварро доранд". 

Ӯ ҳамчунин аз масъулони интизомии Тоҷикистон дархсоти пахши 
иттилоъи дақиқ дар мавриди ҷараёни расидагӣ ба парвандаи чустуҷӯйи 
Салимбой Шамсиддинов, раиси ҷамъияти узбактаборони вилояти 
Хатлонро кардааст. 

Салим Шамсиддинов ду моҳи қабл дар шаҳри Қурғонтеппа нопадид шуда 
ва то ҳол кормандони интизомӣ дар мавриди таҳқиқи ин парванда 
иттилоъ пахш накардаанд. 

Раҳбари сусиёл демукротҳои Тоҷикистон ин муроҷеъатномаи худро 
унвонии раҳбарони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Вазорати 
кишвари Тоҷикистон ва Додситонии кулли кишвар интишор дод. 

Вай аз ин ниҳодҳо хостааст, ба қазияи боздошти мармузи Равшан 
Муталибов, муъвоини раиси мафқудшудаи ҷамъияти узбактаборон 
вилояти Хатлон дар Русия, ки дар қочоқи маводди мухаддир муттаҳам 
шудааст, расидагии мунсифона шавад. 

Қаблан оқои Зоиров гуфта буд, ки Равшан Муталибов, муъовини раиси 
ҷамъияти узбактаборони вилояти Хатлон баъд аз нопадиди шудани 
Салимбой Шамсиддинов мавриди таъқибу фишор қарор гирифта буд. 



Пас аз ин гузориш шуда буд, ки Равшан Муталибов дар фурӯдгоҳи шаҳри 
Краснодари Русия боздошт ва пулис аз бағоҷи ӯ ҳудуди 180 громм 
маводди мухаддир пайдо ва мусодира карданд. Ба бовари оқои Зоиров ин 
маводд ба оқои Муталибов таъаллуқ надоштааст. 

Оқои Зоиров навиштааст, ки пулиси рус ҳатто нишонаи ангуштони ӯро 
дар бастаи маводди мухаддир пайдо накардааст. Ҳоло муъовини 
ҷамъияти узбактаборони Хатлон дар яке аз боздоштгоҳҳои шаҳри 
Краснодар ба сар мебарад. 

Дар муроҷеъатнома мехонем, замоне, ки бағоҷи оқои Муталибов дар 
фурӯдгоҳи Душанбе кормандони зидахл бозбинӣ шуда буд ва оқои 
Муталибов қуфли ҷомадонашро дар фурудгоҳи Маскав шикаста ёфтааст. 

Аз ин рӯ раҳбари ҲСДТ тақозо кардааст, ки убури оқои Муталибов аз 
гумруки Тоҷикистон ва расидагӣ ба бағоҷи вай дар фурӯдгоҳи шаҳри 
Душанберо тавассути навори сабтшуда дар фурӯдгоҳ таҳқиқ шавад.  

Оқои Зойиров дар ҳоле аз "таъқибу фишор" ба ҷамъияти узбактаборони 
вилояти Хатлон ибрози норизоятӣ мекунад, ки беш аз 15 ҳазор нафар аз 
аъзои ин ҷамъият узви ҳизби ҳокими халқӣ- демукроти Тоҷикистон 
ҳастанд ва танҳо шаш нафар узбактабори ин вилоят дар узвияти ҲСДТ 
таҳти раҳбарии оқои Зоировро доранд. 

Раҳматилло Зоиров ду моҳи қабл низ бо интишори баёнияе аз масъулони 
зидахли Тоҷикистон дархсоти расидагӣ ба қазияи нопадид шудани Салим 
Шамсиддинов, раиси ҷамъияти узбактаборони вилояти Хатлонро карда 
буд. 

Пайвандони Салим Шамсидднов низ аз беиттилоъӣ дар робита ба 
натоиҷи тақиқи парвандаи ӯ ибрози нигаронӣ мекунанд.  

Зимнан ҳудуди сӣ дарсади ҷамъияти ҷанубии Тоҷикистонро сокинони 
узбактабор ташкил медиҳанд. 

 
 


