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SDPT has asked for compensations for those affected by the military operations in Khorog 

The leadership of the Political Council of the Soci al Democratic 
Party of Tajikistan [SDPT] through issuing of a har sh statement 
accused the government of [Tajikistan] of the use o f “uncivilized 
and unconstitutional” methods.  

This party called as insane the agreement between the authorities of 
Tajikistan and Afghanistan on what these authorities label as 
“prevention of terrorist activities on the joint border of the two countries”. 

This statement of the Council has expressed its condolences to the 
families who have been hurt in what has been referred to as “the 
Khorog tragedy”, and has asked the government of Tajikistan to 
compensate [the relatives of] the dead of these operations with 250,000 
somoni [US$52,500] and the people whose homes have been 
destroyed with 100,000 somoni [US$21,000]. 

The statement of the Political Council of the Social Democrats 
expresses its dissatisfaction that the use of government forces for 
solving the internal problems of the country has been transformed “into 
a criminal tradition”. 

The statement reads: “Due to the inability of solving the problem 
through civilized and legal manners, each year the authorities undertake 
savage methods. ([e.g.] Isfara, Kulob, Gharm, Tavildara, Khorog).”  



The Political Council of this party claims that in most cases the 
government agencies, themselves, via the power organs, are the cause 
for instability. 

The statement adds on this issue: “The incapable leadership of these 
organs is unable to manage the situation and [as as result] commence a 
“war” with their underlings. Such a situation had occurred with the 
General of the Interior Ministry Zakharchenko, General Mirzokhoja 
Ahmadov and General Mirzo Ziyoev.”  

The Political Council of the [SDPT] accused the government in its 
intentional planning of such armed clashes in the country. 

On this issue we read in the statement: “In midst of the celebrations and 
concerts which continue endlessly in the country, at times the 
authorities (for diversion) organize a number of tragedies and this way 
they put the activities of their security system and military might on 
display so as to divert the attention of the country’s population from the 
main reasons of poverty, i.e. from the total corruptness and 
incompetence of the authorities.”  

The Political Council of the [SDPT] believes that the organized special 
operations in Khorog “were an indefensible conduct of punishment, 
punishment for the region for not having been in full control, for its 
special circumstances, for its material resources and for the freedom of 
its people.” 

The responsible individuals of the [SDPT] categorically denounce and 
call as “blasphemy” the “taking advantage of the name of the diseased 
General Abdullo Nazarov for implementation of criminal operations, 
which led to the killing of innocent people”. 

The leaders of the party insist that the operations in Khorog had “no 
legal and logical bases” and told of their belief on this issue that the 
main purpose of the special operations of the authorities was “not the 
arrest of the suspects in the murder of the General, but the preparing for 
the presidential elections of 2013.” 

The Social Democratic Party of Tajikistan once again requested from 
the government to retrieve the forces of national organs from the 
Badakhshan province. This party had also issued a statement in the first 
days of the Khorog operations and in it had demanded the exit of 
military forces from the Badakhshan province. 
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ҲСДТ аз давлат барои осебдидагони амалиёти низомӣ дар Хоруғ 
тақозои ғаромат кард 

Раёсати Шӯрои сиёсии ҳизби сусиол демукротҳои Тоҷикистон 
бо интишори баёнияе шадидулаҳн давлати ин кишварро дар 
истифода аз равишҳои “ ғайритамаддунӣ ва алайҳи 
кунститутсионӣ” муттаҳам кард. 

Ин ҳизб тавофуқи миёни мақомоти Тоҷикистон ва Афғонистонро 
"дар барои ончи ин мақомот "ҷилавгирӣ аз амалиёти терруристӣ 
дар марзи муштараки ду кишвар мехонад" амале муғоир бо ақли 
солим хонд. 

Дар ин баёния Шӯро ба хонаводаҳое, ки дар ончи “фоҷеъаи Хоруғ” 
унвон карда ва осеб дидаанд, ибрози тасаллият карда ва аз 
давлати Тоҷикистон хостааст ба қурбониёни ин амалиёт 250 ҳазор 
сомонӣ ва афроде, ки манозили онҳо тахриб шудаааст, 100 ҳазор 
сомонӣ ғаромат пардозад. 

Дар ин изҳороти Шӯрои сиёсии сусиол демукротҳо ибрози 
норизоятӣ шудааст, ки истифода аз нерӯҳои давлатӣ барои ҳалли 
мушкилоти дохилӣ дар кишвар “ба як суннати табаҳкорона” табдил 
шудааст. 

Дар баёния мехонем: “Ба далели нотавонӣ барои ҳалли мушкил бо 
роҳҳои мутамаддин ва қонунӣ, мақомот ҳар сол ба иқдомҳои 
ваҳшиёна даст мезананд. (Исфара, Кӯлоб, Ғарм, Тавилдара, 
Хоруғ).” 



Шӯрои сиёсии ин ҳизб иддаъо мекунад, ки дар аксари маврид худи 
сохторҳои давлатӣ дар симои ниҳодҳои қудратӣ суботро ба ҳам 
мезананд. 

Баёния дар ин бора меафзояд: “Раҳбарияти бекифояти ин ниҳодҳо 
тавони идораи вазъиятро надоранд ва бо зердастони худ “ҷанг” 
барпо мекунанд. Чунин вазъ бо сарҳанги вазорати кишвар 
Захарченко, сарҳанг Мирзохуҷа Аҳмадов ва женерол Мирзо Зиёев 
рух дода буд.” 

Шӯрои сиёсии ҳизби сусиол демукроти Тоҷикистон давлатро дар 
тарҳрезии амдии чунин низоъҳои мусаллаҳона дар кишвар 
муттаҳам мекунад. 

Дар ин замина дар баёния мехонем: “Васати ҷашнҳо ва консертҳо, 
ки дар кишвар беохир идома мекунанд, мақомот гаҳ-гоҳе (барои 
танаввуъ) фоҷеъаҳоеро тарҳрезӣ мекунанд ва аз ин роҳ 
фаъъолияти системи интизомӣ ва қудрати низомии худро ба 
намоияш мегузоранд, то ин ки таваҷҷӯҳи мардуми кишварро аз 
сабабҳои аслии фақр, яъне фасоди кулл ва нотавонии мақомот, 
дур кунанд.” 

Раёсати Шӯрои сиёсии ҳизби сусиол демукротҳои Тоҷикистон 
муътақид аст, ки амалиёти вижаи тарҳрезишуда дар Хоруғ 
"рафторе дифоънопазир ба хотири муҷозот буд, муҷозот барои ба 
таври кулл таҳти кунтрул набудани минтақа, ба хотири вижагии он, 
ба хотири захоири моддиаш ва ба хотири озодандешии мардумаш." 

Масъулони ҳизби сусиол демукротҳои Тоҷикистон "суистифода аз 
номи женероли мақтул Абдулло Назаровро барои анҷоми амале 
ҷинояткорона, ки кушта шудани афроди бегуноҳро дар пай дошт", 
қотеъона маҳкум карда ва "куфр" мехонанд. 

Раҳбарони ҳизб исрор мекунанд, ки амалиёт дар Хоруғ "ҳеҷ асоси 
қонунӣ ва мантиқӣ" надошта ва эътиқоди худро дар ин бора баён 
карданд, ки ҳадафи аслии амалиёти вижаи мақомот "боздошти 
муттаҳамини қатли женерол на, балки омодагӣ ба интихоботи 
раёсати ҷумҳурӣ дар соли 2013 аст". 

Ҳизби сусиол демукротҳои Тоҷикистон бори дигар аз давлат тақозо 
кардааст, ки нерӯҳои ниҳодҳои қурдатиро аз вилояти Бадахшон 
хориҷ кунад. Ин ҳизб дар рӯзҳои нахустини амалиёти низомӣ дар 
Хоруғ низ баёнияе содир карда ва дар он хостори хуруҷи нерӯҳои 
низомӣ аз вилояти Бадахшон шуда буд. 


