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Difference of Society in Georgia vs. Tajikistan  
National unity and the role of intellectuals assist in the smooth 
transition of power in Georgia. 
 

Тоhir Safar 
03.10.2012  

In Georgia, the majority [of the people] 
are awaiting the official announcement 
of results for the parliamentary 
elections, which, according to prelimi-
nary information, shows the defeat of 
the ruling party. Mikheil Saakashvili, 

the president of Georgia, who came to power in 2003 after a bloodless 
revolution, in a respectful manner admitted the defeat of his party, the 
National Unity Movement.  
 
In the Georgian elections, the opposition party, headed by Bidzina 
Ivanishvili, a [super-]rich Georgian, was victorious. This smooth political 
transition has been credited to the establishment of democracy in Georgia; on 
this very issue we interviewed the Tajik sociologist, Mehmonsho Sharifzoda, 
who recently returned from Tiblisi. According to him, other [former] Soviet 
states must learn from the Georgian example. 
 
Mehmonsho Sharifzoda: “I think the change in the political life of 
Georgians is a learning experience and important for other post-Soviet states. 
I, myself, was in Georgia in the latter part of August [2012] and talked to 
ordinary people–from taxi driver to university professor–about the said 
elections; they mentioned the possibility that such a change would lead to civil 
war. These folks could not believe that the individuals in power would easily 
give up power. For example, I was talking to a university professor and s/he 
said that the people who are in power, first of all, do not want to give up power 



due to their own personal will and ambitions; and second, they do not want to 
leave due to fear, because they have committed some crime or some other 
deed and may thus have to be punished. But we see that in reality elections 
went very well in Georgia and despite the fact that President Mikheil 
Saakashvili had many supporters, he could not win.” 
 
Radio Liberty: In reality, why could he not come on top in these elections 
despite having had many followers? 
 
Mehmonsho Sharifzoda: “I think, most of all, this is due to the collective 
identity of the Georgian people, which has provided the opportunity for the 
presence of a clear and transparent political atmosphere for internal and 
external political struggles. If we look, for example, at the differences with 
Georgians and Tajikistan, the [Tajikistani] people do not have a vibrant and 
united identity. We have [instead] taken the clash of civilizations into the 
Tajik identity. Each day, in the journals and anywhere else we see that they 
have formed a virtual war between Tajikness and religion, in the newspapers, 
in the universities, in the textbooks, everywhere. Georgians do not have such 
problems; for them, religion and secularism play constructive roles in the 
structure of the personality [of individuals] and Georgian society.” 
 
Radio Liberty: To what extent do the Georgian elite play a role in Georgia’s 
democracy movement? 
 
Mehmonsho Sharifzoda: “Georgian intellectuals have at all times played 
an active role in societal structure and political relations. As opposed to Tajik 
intellectuals, Georgian intellectuals have always proven their powerful 
existence. Today, as well, the brain behind the healthy opposition which exists 
in Georgia, are the intellectuals. Another point is that the [Georgian] people  
have been able to thoroughly understand today’s world and have carved out 
their position [in it]. They have not become a toy of other post-Soviet states. 
That is, they have chosen and demonstrated their distinct and clear position 
[in the world]. I think that all of these factors have allowed Saakashvili’s 
government to create a free political atmosphere.” 
 
Radio Liberty: What will we see if we compare this atmosphere of political 
freedom of Georgia with the political atmosphere of Tajikistan? 
 
Mehmonsho Sharifzoda: “For example, with us in Tajikistan, today there 
is a murky and undetermined situation which neither the ruling party nor the 
opposition parties have a complete and clear political philosophy for the 
future of this country, neither for internal nor external politics. This shows 
that they have not fully understood today’s world [and] internally as well they 
have not learnt how to properly work with their own population. The parties 
which are in opposition, are rather weak and the government, as well, does 
not want to face a healthy opposition. And this translates into the people not 
searching for solutions to vital problems.”   
 
 
 



[Comments: … Misha from: Georgia: If Tajiksitan was at the same 
geographical position as Georgia or near it, for example, if it had access to sea, 
I think Tajiks would not do less than the Georgians. Look around, then 
compare. 

 
Name: Тоhir Safar from: Prague, Radio Liberty  

04.10.2012 21:33  

Response 

To the respected friend “Misha from: Georgia”. In reality, we did pose such a 
question to Mehmonsho on the geographical position of Georgia and his 
response was: “I don’t think the geographical position or the economic 
condition of Georgia have been instrumental in the political changes which 
took place [there]. This is because Georgia, as well, like Tajikistan is an 
agrarian country and compared to Georgia, the agricultural sector of 
Tajikistan may even have more opportunities and can bring more benefits to 
the country. Or [take the] natural resources that exist in Tajikistan: If they be 
utilized intelligently, they can do more and better [when compared to Georgia] 
for the people, for politics or for the economic and social development of 
Tajikistan.” 

…  



Тафовути ҷомеаи Гурҷистон аз Тоҷикистон  
Ягонагии миллӣ ва нақши рӯшанфикрон ба интиқоли осоиштаи қудрат 
дар Гурҷистон мусоадат мекунад. 
 

Тоҳири Сафар 
03.10.2012  

Дар Гурҷистон аксарияти мунтазири 
эълони расмии натиҷаҳои интихоботи 
порлумонӣ ҳастанд, ки бино бар 
натиҷаҳои муқаддамотии он, ҳизби 
ҳоким дар он шикаст хӯрд. Михаил 
Саакашвилӣ, раиси ҷумҳури 

Гурҷистон, ки соли 2003 баъди инқилоби бе хунрезӣ сари қудрат омад, 
мардонавор шикасти ҳизбаш яъне Ҳаракати Муттаҳидаи Миллӣ дар 
интихоботро эътироф кард. 
 
Дар интихоботи Гурҷистон ҳизби мухолифе пирӯз шуд, ки раҳбарии онро 
Бидзина Иванишвилӣ як сарватманди гурҷӣ бар ӯҳда дорад. Ин 
гузариши ороми сиёсиро устувор шудани демократия дар Гурҷистон 
хондаанд ва дар ин бора бо Меҳмоншо Шарифзода ҷомеашиноси тоҷик 
сӯҳбате доштам, ки чанде пеш аз Тифлис баргаштааст. Ӯ мегӯяд, 
кишварҳои дигари шӯравӣ бояд аз Гурҷистон ибрат бигиранд. 
 
Меҳмоншо Шарифзода: “Фикр мекунам ин тағйир дар ҳаёти сиёсии 
гурҷиҳо барои дигар кишварҳои пасошӯравӣ омӯзанда ва муҳим аст. Ман 
шахсан худам охири моҳи август дар Гурҷистон будам ва бо мардуми 
одӣ, аз ронанда то устоди донишгоҳ, дар бораи интихоботи гузашта ҳарф 
мезадем ва онҳо ишора мекарданд, ки мумкин аст, ба ҷанги шаҳрвандӣ 
биёрад. Ин мардум бовар надоштанд, ки мардуме, ки сари қудрат 
ҳастанд, ба осонӣ қудратро месупоранд. Масалан ман бо як устоди 
донишгоҳ суҳбат доштам, вай мегуфт, мардуме, ки дар сари қудратанд 
якум ин ки намехоҳанд, ба хотири хоҳишу майлҳои нафсонии худ, 
қудтратро аз даст бидиҳанд, дуввум ки аз тарс намехоҳанд аз қудрат 
бираванд, барои онки шояд ягон ҷиноят карда бошанд, ё ягон кори дигар 
ва ба ҷазо гирифтор шаванд.  Вале мебинем, ки дар Гурҷистон 
интихобот дар ҳақиқат бисёр хуб гузашт ва раиси ҷумҳур Михаил 
Саакашвилӣ, ҳарчанд тарафдорони зиёд ҳам дошт, вале натавонист 
пирӯз шавад.” 
 
Радиои Озодӣ: Воқеан, чаро натавонист, бо вуҷуди доштани 
тарафдорони зиёд дар Гурҷистон дар интихобот пирӯз шавад? 
 
Меҳмоншо Шарифзода: “Ба фикри ман, ин пеш аз ҳама аз ҳувияти 
ягонаи мардуми гурҷӣ аст, ки имконияти мавҷудияти як фазои сиёсии 
равшану шаффофро барои муборизаҳои сиёсии дохиливу хориҷӣ барои 
мардум фароҳам оварданд. Мисол дар фарқият бо гурҷиҳо дар 
Тоҷикистон бингарем, мардум як ҳувияти зиндаи ягона надоранд. Мо 
ҷанги тамаддунҳоро ба дохили ҳувияти тоҷикӣ бурдем. Ҳар рӯз дар 



газета ва ҳар ҷойи дигар мебинед, ки байни тоҷикият ва диният як ҳолати 
ҷанг ташкил кардаанд, дар рӯзномаҳо, дар донишгоҳҳо дар китобҳои 
дарсӣ дар ҳама ҷо. Гурҷиҳо ин гуна мушкилотро надоранд, дар онҳо дин 
ва дунявият дар сохтмони шахсият ва ҷомеаи гурҷӣ нақши созанда 
доранд.“ 
 
Радиои Озодӣ: То куҷо элитаи сиёсӣ ва ё зиёиёни гурҷӣ дар ҳаракати 
Гурҷистон дар роҳи демократия нақш доранд? 
 
Меҳмоншо Шарифзода: “Зиёиёни гурҷӣ ҳама вақт дар сохтмони ҷомеа 
ва муносибатҳои сиёсӣ, нақши амалӣ бозиданд. Дар фарқ бо зиёиёни 
тоҷик, зиёиёни гурҷӣ мавҷуди қудратӣ будани худро ҳама вақт исбот 
карданд. Ҳамин рӯз ҳам мағзи оппозитсияи солиме, ки дар Гурҷистон 
ҳаст, мардуми зиёӣ ҳастанд. Дигар ин ки ин мардум тавонистанд, дунёи 
имрӯзаро нағз бишносанд ва мавқеъи худро муаяйн карданд. Ба як 
бозичаи дасти дигар давлатҳои пасошӯравӣ табдил наёфтанд. Яъне 
мавқеъи муаяйни равшани худро интихоб карданд ва нишон доданд. 
Фикр мекунам, ки ҳамаи ин омилҳо ба ҳукумати Саакашвилӣ имконият 
доданд, ки як фазои озоди сиёсӣ ба вуҷуд биёрад.“ 
 
Радиои Озодӣ: Агар ин фазои озоди сиёсии Гурҷистонро бо фазои 
сиёсии Тоҷикистон муқоиса кунем, чиро мебинем? 
 
Меҳмоншо Шарифзода: “Мисол дар мо дар Тоҷикистон имрӯз як ҳолати 
норавшанӣ, номаълумист, ки на ҳизби ҳоким ва на ҳизбҳои мухолиф 
фалсафаи сиёсии пурра, равшан барои ояндаи ин кишвар надоранд, на 
барои сиёсати дохилӣ ва на сиёсати хориҷӣ. Ин нишон медиҳад, ки 
дунёи имрӯзаро пурра нашинохтанд, дар дохил ҳам бо мардуми худашон 
дуруст кор карданро ёд нагирифтанд. Ҳизбҳое, ки дар оппозитсия 
ҳастанд суст кор мекунанд ва ҳукумат ҳам намехоҳад, соҳиби 
оппозитсияи солим бошад. Ва ин маънии онро дорад, ки дар пайи ҳалли 
мушкилоти ҳаётии мардум нестанд."  
 
Назарҳо 
…       

 
Ном: Misha аз: Georgia  
04.10.2012 19:13  
Посух 
Agar Tojikiston dar mavqie jugrofii Georgia yo nazdik bar on, ba misli dastdori 
ba bahr mebud, mam bovar doram, Tojikon na kamtar az Gurjiho amal 
mekardand. Ba atrof nigared, pas muqoisa farmoed. 
Дар посух 

 
Ном: Тоҳири Сафар аз: Прага, Радиои Озодӣ  
04.10.2012 21:33  
Посух 
Ба дӯсти гиромӣ "Misha аз: Georgia". Воқеъан чунин суолеро дар бораи 
мавқеъи ҷуғрофии Гурҷистон ҳам бо Меҳмоншо матраҳ кардем ва посухи 
эшон ҳам ин буд: "Мавқеъи ҷуғрофӣ ва ё ҳолати иқтисодии Гурҷистон 



фикр намекунам, ки барои тағйироти сиёсие, ки дар Гурҷистон гузашт, 
чизи ҳалкунанда бошад. Барои онки Гурҷистон ҳам мисли Тоҷикистон як 
мамлакати аграрист ва хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон шояд имкониятҳои 
зиёдтар дорад ва метавонад фоидаи бештар барои кишвар биёрад, 
нисбат ба Гурҷистон. Ё захираҳои табиие, ки дар Тоҷикистон ҳаст, агар 
аз рӯи ақл кор карда ва истифода шаванд, барои мардуми тоҷик, ё 
пешрафти иқтисоду иҷтимоиёт ва сиёсат, бештару беҳтар хидмат карда 
метавонанд."  
… 


