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"Vatandor” has warned about possible attempt on the life of Dodojon Atovullo[ev] 

By releasing a statement, the opposition movement “ Vatandor” [“Patriot”] has told 
about the danger of assassination of some individua ls opposing the government of 
Tajikistan. 

In this statement, which was published on “Facebook” on Monday 7 January [2013], it is 
said that the [self-]exiled journalist and leader of this organization, Dodojon Atovullo[ev], is 
also on the list of people whose lives are in danger. 

In its statement, the “Vatandor” movement has accused high level officials of Tajikistan’s 
government, including the head of the State National Security Agency, of “plotting” 
potential “assassination” and has added that the “president has been consulted” on this 
issue “and his approval has also been obtained”.  

Tajik officials, including those in the State National Security Agency have yet to respond to 
these claims. 

The “Vatandor” movement brings up the issue of the 2013 presidential elections and 
considers this year as decisive for the Tajik people [sic.] and writes: “Competing over the 
elections has already begun. The officials are using their “proven and acceptable” method, 
that is, among other things, eliminating individuals considered as inappropriate for 
government, setting up plots amongst prominent politicians and threatening independent 
journalists in the country.” 

 “Vatandor” movement’s statement says: “The political office of the “Vatandor” movement 
officially states: We have been informed that that the current regime in Tajikistan is 



preparing the assassination of a number of opposition leaders and influential politicians of 
the country.”  

The statement does not name the individuals which may be probable targets of 
assassination, but this organization claims that among such individuals is also its leader, 
Dodojon Atovullo[ev]. 

In this statement, officials of the “Vatandor” movement also refer to an individual by the 
name of “Hojihalim”, an employee of the Ministry of Defence of Tajikistan, as the probable 
criminal executioner of these [alleged planned] assassinations. 

Dodojon Atovullo[ev], the journalist opposed to the government of Tajikistan, who a few 
years ago established the “Vatandor” movement in Russia, claims that to conduct an 
assassination on him, around one million dollars of bounty has been set. The “Vatandor” 
movement’s statement has been signed by its leader and was published on 7 January on 
the “Facebook” social network site. 

In 2007, Mr Atovullo[ev] had announced in Moscow that he had established a movement 
by the name of “Vatandor” and that many people opposed to the current government are 
members of this organization. 

But a clear number and identity of members of this organization, which has not been 
registered in Tajikistan, is unclear, despite Mr Atovullo[ev]’s claim that even some people 
in the government are also part of it.  

In January 2012, in the centre of Moscow, the 56-year-old journalist Dodojon Atovullo[ev] 
was the target of attack by unknown individuals. He was seriously wounded via knife stabs 
and recovered in one of the hospitals of the city. 

At that time, as well, Mr Atovullo[ev] had accused the Tajik authorities of an attempt on his 
life. 

Dodojon Atovullo[ev] is the founder in June 1991 of “Charoghi Ruz” [“Light of Day”], the 
first private journal in Tajikistan. The journal had become popular by publishing 
controversial material critical of the Communist regime of the time. 

After the commencing of civil war in Tajikistan, “Charoghi Ruz” was then published in 
Russia with critical materials about the new government [of Tajikistan]. 

In 2008, the authorities in Tajikistan accused Mr Atovullo[ev] of having insulted the 
president of country [Emomali Rahmon] and seeking the overthrow of the government 
through violent means. The Prosecutor General of the country had also sought [Mr 
Atovulloev’s] extradition to Tajikistan. 
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"Ватандор " аз эҳтимоли суиқасд ба ҷони Додоҷони Атовуллоҳ ҳушдор додааст 

Ҷунбиши мухолифи "Ватандор" бо пахши як баёния аз хатари сӯиқасд ба ҷони 
бархе аз афроди мухолиф бо давлати кунунии Тоҷикистон хабар додааст. 

Дар ин баёния, ки рӯзи душанбеи 7 январ дар "Facebook" мунташир шуд, гуфта 
мешавад, ки Додоҷони Атовуллоҳ, рӯзноманигори табъидӣ ва раҳбари ин созмон, низ 
дар феҳристи афродест, ки хатари суиқасд ба ҷони онҳо вуҷуд дорад. 

Дар баёния, ҷунбиши "Ватандор" мақомҳои баландпояи давлати Тоҷикистон, аз 
ҷумла раиси Кумитаи давлатии амнияти миллиро, ба "тарроҳии сӯиқасде" эҳтимолӣ 
муттаҳам карда ва афзудааст, ки ин амр "бо раиси ҷумҳур машварат ва ризояти ӯ 
дар ин маврид гирифта" шудааст. 

Мақомоти Тоҷикистон, аз ҷумла мақомҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, ҳанӯз 
ба ин иддиъоҳо посухе надодаанд. 

Ҷунбиши "Ватандор" бо ёдоварӣ аз интихоботи раёсати ҷумҳурӣ дар соли 2013 ин 
солро барои мардуми тоҷик тақдирсоз унвон карда ва менависад: "Муборизоти 
интихоботӣ дар ҳоли ҳозир оғоз шудааст. Мақомот аз шеваҳои "собитшудаи қаблӣ" 
истифода мекунанд, яъне аз миён бурдани афроди номуносиб барои давлат, 
барангехтани тавтеа миёни сиёсатмадорони саршинос ва таҳдид ба 
рӯзноманигорони мустақил дар кишвар аз ҷумлаи ин роҳҳо аст." 

Дар баёнияи ҷунбиши "Ватандор" омадааст: "Дафтари сиёсии ҷунбиши "Ватандор" 
расман эълом мекунад: Мо огоҳ шудем, ки режими феълӣ дар Тоҷикистон дар ҳоли 
омодасозии сӯиқасд ба ҷони шуморе аз раҳбарони мухолифон ва сиёсатмадорони 
бонуфузи кишвар аст." 

Дар ин баёния асомии афроде, ки эҳтимоли сӯиқасд ба ҷони онҳо вуҷуд дорад, 
оварда нашудааст, вале ин созмон иддаъо карда, ки дар миёни ин афрод Додоҷони 
Атовуллоҳ, раҳбари ин созмон, низ ҳаст. 

Масъулини ҷунбиши "Ватандор" ҳамчунин дар ин баёния аз фарде ба номи 
"Ҳоҷиҳалим", ки корманди Вазорати дифоъи Тоҷикистон будааст, ба унвони муҷрии 
эҳтимолии ин сӯиқасдҳо ном бурдаанд. 



Додоҷони Атовуллоҳ, рӯзноанигори мухолифи давлати Тоҷикистон, ки чанд сол пеш 
ҷунбиши "Ватандор"-ро дар Русия таъсис дод, мудаъист, ки барои иҷрои сӯиқасд ба 
ҷони вай ҳудуди як милюн дулор ҷоиза ваъда шудааст. Баёнияи ҷунбиши "Ватандор" 
аз сӯйи раиси он ба имзо расида ва рӯзи душанбеи 7 январ дар шабакаи "Фейсбук" 
мунташир шудааст. 

Оқои Атовуллоҳ дар соли 2007 дар Маскав эълом карда буд, ки ҷунбишеро бо номи 
"Ватандор" таъсис додааст ва шумори зиёде аз мухолифони давлати кунунӣ аъзои 
ин созмон ҳастанд. 

Аммо шумори дақиқ ва ҳувияти аъзои ин созмон, ки дар Тоҷикистон расман сабт 
нашуда, рӯшан нест, агарчи оқои Атовуллоҳ муддаъист, ки ҳатто бархе афрод дар 
ҳукумат низ шомили он ҳастанд. 

Дар моҳи январи соли 2012 дар маркази шаҳри Маскав Додоҷони Атовуллоҳ, 
рӯзноманигори 56-сола, ҳадафи ҳамлаи афроди номаълум қарор гирифт. Дар 
натиҷаи зарбаҳои чоқу (корд) ӯ ҷароҳоти сангин бардошт ва дар яке аз 
бемористонҳои ин шаҳр табобат ёфт. 

Он замон низ оқои Атовуллоҳ мақомоти тоҷикро ба сӯиқасд ба ҷони худ муттаҳам 
карда буд. 

Додоҷони Атовуллоҳ бунёнгузори нашрияи "Чароғи рӯз" дар моҳи июни соли 1991, 
нахустин нашрияи хусусӣ дар Тоҷикистон, аст. Номи ин нашрия бо интишори 
матолиби баҳсбарангез ва интиқодӣ алайҳи режими вақти кумунистӣ дар он замон 
сари забонҳо шуд. 

Пас аз оғози ҷанги дохилӣ дар Тоҷикистон нашрияи "Чароғи рӯз" дар Русия бо 
матолиби интиқодӣ дар бораи ҳукумати ҷадид нашр мешуд. 

Соли 2008 мақомоти Тоҷикистон оқои Атовуллоҳро ба инм уттаҳам карданд, ки вай 
раиси ҷумҳури ин кишварро тавҳин карда ва хостори тағйири низом аз роҳи 
хушунатомез шудааст. Додситони кулли Тоҷикистон ҳам дархости истирдоди ӯ ба 
Тоҷикистонро карда буд. 


