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Rahmatillo Zoirov, leader of the National Social-Democratic 
Party of Tajikistan [NSDPT], sent his greetings to the people 
of Tajikistan on occasion of the Qurbon Holiday. 

In his holiday message, the head of the NSDPT said: 

Dear Fellow Citizens! My felicitations to you on the occasion 
of the Qurbon Holiday is a greetings and message by a fellow 
citizen, it’s a political message and a message of rights and of 
culture. 

Foremost we are all humans and citizens, we are the people of Tajikistan and the sole source of 
governance; we are not experimental rabbits or sheep under government rule [!] 

As a citizen of Tajikistan, head of the National Social-Democratic Party of Tajikistan, and a member 
and representative of this party, which is the party of free, independent and equal-rights peoples, I 
congratulate and wish you well on the occasion of the Qurbon Holiday on behalf of all of my fellow 
party members. 

Together, we have one Motherland –Tajikistan– and one label–Tajikistani! 

Our religion is our faith. We are a self-aware and God-believing party. God has given us mind, brain 
and understanding, so as to be able to conduct our lives and to make progress in state and society. But 
why is it that in Tajikistan a healthy life has become increasingly difficult by each passing year and 
social justice and rule of the people, the supremacy of law and respect and defense of people’s dignity 
have been lost? 

We believe that the main problems with political development and the economy of our country are not 
due to environmental issues or the world in general or due to hostile neighbors, but because of the 
unhealthy present day [national] governance, the selfishness of clans and groups, double-standards and 
lies, and the fruitless economic governance of the country.  

This is because in Tajikistan: 1) There exists a Parliament, as a legislative organ, but with no 
independent legislative governance with laws to be implemented; 

2) There are deserving cadre [and personnel within the government], but there is no effective and 
professional administrative politics; 

3) There are funds but no monitoring of their expenditure; 

4) There are natural and human capital, but they are not utilized; 



5) There is land and many users and managers, but no real owner of the land; 

6) There is ownership, but there was no social justice in privatization, nor is there such a thing today; 

7) There are businesspeople [entrepreneurs], but no appropriate conditions for business development 
and the free market; 

8) Corruption has spread throughout the state and society, but there is no real fight against corruption, 
etc.  

As such, Tajikistan exists as a country with rich resources and is run by one group of people and its 
population is cut from governance and ownership, and due to this there is no equality before the law and 
the courts in the country, nor is there social justice, with human-beings having become worthless and 
the country, itself, still remaining in a deep civil crisis [“буҳрони амиқи шаҳрвандии сохторӣ”].  

Given the above, on the occasion of the Qurbon Holiday, I seek form God for the noble people of 
Tajikistan, a healthy will, and from the people, assistance, and from the society’s activists, zeal. So that 
in our united Tajikistan a) social justice, b) people’s governance, c) supremacy of law and d) respect and 
protection of people’s dignity be the ultimate form of governance. May 2013 be a destiny making year 
for such tasks. 

God is Great! Farewell, dear fellow citizens!  
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Раиси Ҳизби умумиллии сотсиал-демократии 
Тоҷикистон Раҳматилло Зойиров ба мардуми 
Тоҷикистон бахшида ба Иди Қурбон муроҷиати 
табрикотӣ кардааст.   

Дар муроҷиатномаи идонаи раиси ҲУСДТ гуфта 
мешавад: 

- Ҳамватанони азизу гиромӣ! Табрикот ва муроҷиати 
ман ба Шумоён бахшида ба Иди Қурбон, табрикот ва 
муроҷиати шаҳрвандӣ, қадршиносии инсонӣ, сиёсӣ, 
ҳуқуқӣ ва фаҳангӣ мебошад. 

Азбаски мо сараввал инсонем ва шаҳрвандем, мо халқи Тоҷикистонем - сарчашмаи ягонаи 
ҳокимияти давлатӣ, на харгӯш ё гӯсфанди зертаҷрибаи идораи давлатӣ. 

Ман ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон, сарвари ҳизби умумиллии сотсиал-демократии 
Тоҷикистон, ҳамчун узв ва намояндаи баробари ин ҳизб, ки ҳизби шаҳрвандони озод, 
мустақил ва баробарҳуқуқ мебошад, Шуморо аз номи ҳамаи ҳамҳизбонам бо Иди Қурбон 
табрику таҳният менамоям. 

Мо бо Шумо дар якҷоягӣ як Ватан – Тоҷикистон – ва як ном – тоҷикистонӣ – дорем! 

Дини мо имони мост. Мо ҳизби худшинос ва худошинос ҳастем. Худованд ба мо ақлу идрок 
ва заковат додааст, ки ҳаёту зиндагонии худро идора карда тавонем, ҷомеаю давлатро пеш 
барем. Аммо барои чӣ зиндагонии солим дар Тоҷикистон сол ба сол вазнин мегардаду 
адолати иҷтимоӣ, ҳокимияти мардум, авлавияти қонун, эҳтиром ва ҳимояи шахсият аз байн 
рафт? 

Мо муътақид ҳастем, ки мушкилоти асосии рушди сиёсй ва иқтисодии кишвари мо на 
носолимии табиат ё ҷахони имрӯза, ё ҳамсояҳои бадхоҳ, балки дар носолимии ҳокимияти 
давлатии имрӯза, худхоҳии гуруҳиву қавмӣ, меъёрҳои дугона ва дурӯягӣ, роҳбарии 
бесамараи иктисоди кишвар мебошад. 

Зеро дар Тоҷикистон: 1) Парлумон, чун мақомоти қонунгузор, вуҷуд дорад, вале ҳамчун 
ҳокимияти мустақили қонунгузор ва қонунҳои иҷрошаванда вуҷуд надорад; 

2) кадрҳои лаёқатманд ҳастанд, аммо сиёсати муассир ва касбии кадрӣ нест; 

3) маблағхо ҳастанд, вале назорат аз болои масрафи онҳо нест; 

4) захираи табиӣ ва зеҳнии инсонӣ мавҷуд аст, лекин онҳо истифода намешаванд; 

5) замин ва идоракунандагони зиёде дар он ҳаст, вале соҳиби воқеии замин нест; 

6) моликият ҳаст, аммо адолати иҷтимоӣ дар хусусигардонии он набуд ва имрӯз ҳам нест; 

7) соҳибкорон ҳастанд, лекин шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ ва соҳибкори озод 
нестанд; 



8) коррупсия (фасод) давлату ҷомеаро фаро гирифтааст, вале муборизаи воқеӣ бо 
коррупсия нест ва ғайра. 

Ҳамин тариқ, Тоҷикистон чун кишвари дорои захираҳои бой ва аз тарафи як гуруҳи одамон 
идорашаванда ва аҳолии ҷудо аз ҳокимияту моликият арзи ҳастӣ дорад, аз ин рӯ, дар 
кишвар баробарӣ дар назди қонун ва суд нест ва адолати иҷтимоӣ нест, инсон беқадр 
шудааст, кишвар бошад, ҳамоно дар буҳрони амиқи шаҳрвандии сохторӣ қарор дорад. 

Аз ин рӯ, ман ба мардуми шарифи Тоҷикистон бахшида ба Иди Қурбон аз Худованд иродаи 
солиму аз мардум мусоидат, аз фаъолони ҷомеа кӯшишу ғайрат металабам. То ки дар 
Тоҷикистони ягонаи мо – а) адолати иҷтимоӣ, б) ҳокимияти мардум, в) авлавияти қонун, г) 
эҳтиром ва ҳимояи шахсият устувору ҳукмрон гардад. Соли 2013 барои ин корҳо соли 
тақдирсоз гардад. 

Аллоҳу Акбар! Худо - ҳофиз, ҳамватанони гиромй! 


