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A few years past, Mr Zoirov had in an article questioned the legitimacy of President Rahmon’s rule 

The National Movement for Democratic Elections in T ajikistan announced that it will put 
forth Rahmatillo Zoirov, leader of the Social-Democ ratic Party, as candidate for the next 
presidential elections [scheduled to be held in ear ly November 2013]. 

In a statement published on its Facebook page, this group of opposition to the government of 
Tajikistan has also asked other political groups to support the candidacy of Mr Zoirov in the next 
elections. 

According to this group’s statement, Rahmatillo Zoirov is a citizen of Tajikistan, has the 
qualifications of being a candidate for the presidency and during the past 15 years has been 
recognized as “a valuable expert” in the country and abroad and as “an experienced lawyer, 
former government adviser, university professor and leader of the Social-Democratic Party.” 

This newly-formed political group, which the Justice Ministry of Tajikistan has refused to register, 
writes: “The human and professional traits of this individual (Zoirov) such as truthfulness, 
knowledge and humility and scholarship and bravery are reasons for the people’s support [of 
him].”  

One of the activists of this movement, who refused to state her/his name, told the BBC: “From 
among the qualified people from various parties and movements, the National Movement gives 
priority to the candidacy of Rahmatillo Zoirov and supports him as the single candidate and one 
who has more chances of victory in the November elections of this year.” 

The National Movement of Tajikistan for Democratic Elections, which identified itself in early part 
of [2012], has announced its objectives as assisting the democratization process and provision of 
transparency in the Fall 2013 presidential elections in Tajikistan. 

The group, the identity of its founders and leaders of which are unclear, had in the past through 
publishing a statement asked the president of Tajikistan, Emomali Rahmon, not to participate in 
future presidential elections of this country. 



Activists of the National Movement of Tajikistan normally refuse to express their opinions to 
reporters, only revealing their ideas and opinions via the Internet site of this group and through the 
social networking sites of Facebook and Youtube. 

Previously this group also had presented recommendations on reforming the presidential election 
law and ways of provision of transparency and justice in Tajikistan’s elections, including through 
attracting more foreign observers towards ballot counting and [monitoring of] election results. 

The announcement by this group of opposition to the government of Tajikistan of [recommending 
the] candidacy of Rahmatillo Zoirov for the next presidential elections comes at a time when Mr 
Zoirov, himself, has yet to express his thoughts on the possibility of participating in the elections as 
a candidate. 

In an interview with the BBC, Mr Zoirov say that he has not yet decided about his participation in 
the elections as a candidate. According to him, his becoming a candidate in the elections does not 
only depend on his personal will and that the opinions of the members of the [Social-Democratic] 
Party are of importance in this matter. 

Mr Zoirov stated: “I say with confidence that within our party, there are at least 6-7 people who are 
qualified and have the possibility of becoming a candidate for the presidential elections. But the 
final decision will be made by the assembly of the Republican Social-Democratic Party by the end 
of summer [2013].” 

The Social-Democratic Party leader, who is considered among the main opposition figures to 
Emomali Rahmon, says that he supports the concept of parties and opposition groups in Tajikistan 
introducing one [joint] candidate for the next presidential elections. 

Despite continuing discussions on this issue among different parties, it still appears that no overall 
agreement on it has been reached yet. 

Chief opposition parties, including the Islamic Renaissance, Social-Democratic, Socialist and 
Democratic and some civil society entities had formed a coalition on reforming the law on 
presidential elections in Tajikistan. 

This coalition had presented some recommendations toward reforming the presidential election 
law to the parliament via the Islamic Renaissance Party [MPs]. But recently Tajikistan’s 
parliament, after having consulted with government officials, rejected these recommendations. 

According to Rahmatillo Zoirov, the coalition committee of parties and opposition groups will 
continue its efforts towards reforming the presidential elections law and intends to present its 
recommendations once again for review to the parliament of Tajikistan. 

Mr Zoirov, a 55-year-old lawyer and politician, is the leader of the Republican Social-Democratic 
Party, which is considered among the main opposition parties in Tajikistan. This party was formed 
in 1998 with the name “Justice and Development” and in 2002 took the name of Social-Demoratic. 

During 2002 and 2003, Mr Zoirov was a chief advisor to the president on legal issues. But after 
disagreements with President Rahmon resigned from this post. 

After the plebiscite on amending the Constitution of Tajikistan in 2003 and leading to the 
presidential elections of 2006, through publishing an article, Mr Zoirov questioned the legitimacy of 
the Emomali Rahmon’s rule. But government officials and the parliament did not respond to him.



'Ҷунбиши Миллӣ дар интихоботи оянда Зойировро 
номзад мекунад' 

Ба рӯз шуда:  Панҷшанбе, 14 Феврал соли 2013 - 13:22  

 

Оқои Зойиров чанд сол пеш дар мақолае машрӯъияти ҳукумати Президент Раҳмонро зери суол бурда буд 

Ҷунбиши миллӣ барои интихоботи демукротик дар Тоҷикистон эълом кард, ки 
Раҳматилло Зойиров, раҳбари ҳизби сусиёл-демукротро барои интихоботи ояндаи 
раёсати ҷумҳурӣ номзад хоҳад кард. 

Ин гурӯҳи мухолифи давлати Тоҷикистон бо судури баёнияе дар сафҳаи худ дар шабакаи 
иҷтимоъии Фейсбук аз аҳзоб ва гурӯҳҳои дигари сиёсӣ низ хостааст, ки аз номзадии оқои 
Зойиров дар интихоботи оянда пуштибонӣ кунанд. 

Дар баёнияи ин гурӯҳ омадааст, ки Раҳматулло Зойиров шаҳрванди Тоҷикистон ва ҷавобгуи 
меъёрҳои номзадӣ ба раёсати ҷумҳурӣ буда ва тайи 15 соли ахир ба унвони "ҳуқуқшиносе 
варзида, собиқ 
мушовири давлатӣ, устоди донишгоҳ ва раҳбари ҳизби сусиёл-демукрот" дар дохил ва 
хориҷи кишвар "ҳамчун коршиноси арзанда" шинохта шудааст.  

Ин гурӯҳи сиёсии тозатаъсис, ки Вазорати додгустарии Тоҷикистон аз сабти номи он 
худдорӣ кардааст, менависад: "Хислатҳои инсонӣ ва касбии ин шахс (Зойиров) ба монанди 
росткориву ростгӯйӣ, хираду хоксорӣ ва донишварию далерӣ боъиси эҳтирому пайравӣ дар 
ҷомеъа аст." 

Яке аз фаъъолони ин ҷунбиш, ки аз бурдани номаш худдорӣ кард, ба Би-би-сӣ гуфт: "Дар 
байни афроди арзанда аз ҳизбу ҳаракатҳои мухталиф Ҷунбиши Миллӣ ба номзадии 
Раҳматулло Зойиров авлавият медиҳад ва ӯро чун номзади ягона ва дорои имконоти 
бештари пирузӣ дар интихоботи моҳи ноябри соли равон пешбарӣ мекунад." 

Ҷунбиши миллии Тоҷикистон барои интихоботи демукротик, ки авоили соли гузашта аз 
таъсиси худ хабар дод, ҳадафи худро мусоъидат ба раванди демукротиза ва таъмини 
шаффофият дар интихоботи раёсати ҷумҳурӣ дар пойизи соли 2013 дар Тоҷикистон эълом 
кардааст. 

Ин гурӯҳ, ки ҳувияти муассисон ва раҳбаронаш маълум нест, дар гузашта бо интишори 
баёнияе аз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, хоста буд, ки аз ширкат дар 
интихоботи ояндаи раёсати ҷумҳурии ин кишвар худдорӣ кунад. 

Фаъъолони Ҷунбиши Миллии Тоҷикистон маъмулан аз ибрози назар бо хабарнигорон 
худдорӣ мекунанд ва назару пешниҳодҳои худро маъмулан аз тариқи сойти интернетиии ин 
гурӯҳ ва шабакаҳои иҷтимоъии Фейсбук ва Ютюб интишор медиҳанд. 



Ин гурӯҳ пештар пешниҳодҳое барои ислоҳи қонуни интихоботи раёсати ҷумҳурӣ ва роҳҳои 
таъмини шаффофият ва адолат дар интихоботи Тоҷикистон, аз ҷумла бо роҳи ҷалби 
бештари нозирони хориҷӣ барои назорат бар фарояндаи интихобот ва шумориши оро, низ 
ироа дода буд. 

Эъломи номзадии Раҳматилло Зойиров ба интихоботи ояндаи раёсати ҷумҳурӣ аз сӯйи як 
гурӯҳи мухолифи давлати Тоҷикистон дар ҳолест, ки ҳанӯз худи оқои Зойиров дар бораи 
имкони ширкаташ дар интихобот ба унвони номзад ибрози назар накардааст. 

Худи оқои Зойиров дар суҳбат бо Би-би-сӣ гуфт, ки ӯ ҳанӯз дар бораи ширкаташ дар 
интихобот ба унвони номзад тасмим нагирифтааст. Ба гуфтаи ӯ, номзад шудани ӯ дар 
интихобот танҳо ба иродаи шахси худаш бастагӣ надорад ва раъйи аъзои ҳизб дар ин 
маврид муҳим аст. 

Оқои Зойиров гуфт: "Ман бо итминон мегӯям, ки дар дохили ҳизби мо ҳадди ақал 6-7 нафар 
лаёқат ва имкони номзад шудан ба интихоботи раёсати ҷумҳуриро доранд. Аммо тасмими 
ниҳоиро дар ин бора анҷумани ҳизби умумимиллии сусиёл-демукрот дар охири тобистон 
хоҳад гирифт." 

Раҳбари ҳизби сусиёл-демукрот, ки аз мухолифони умдаи Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб 
мешавад, мегӯяд ҷонибдори он аст, ки аҳзоб ва гурӯҳҳои мухолиф дар Тоҷикистон номзаде 
ягонаро барои интихоботи ояндаи раёсати ҷумҳурӣ муъаррифӣ кунанд. 

Ҳарчанд гуфтугӯҳое миёни намояндагони аҳзоби мухолиф дар ин замина ҷараён дорад, 
аммо ба назар мерасад, ки ҳанӯз тавофуқе усулӣ дар ин замина ҳосил нашудааст. 

Аҳзоби умдаи мухолиф, аз ҷумла наҳзати исломӣ, сусиёл-демукрот, сусиёлист ва демукрот 
ва чанде аз ниҳодҳои ҷомеъаи маданӣ дар моҳи сентябри гузашта эътилоферо барои 
ислоҳи қонун дар бораи интихоботи раёсати ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон таъсис дода буданд. 

Ин эътилоф пешниҳодҳоеро барои ислоҳи қонуни интихоботи раёсатӣи ҷумҳурӣ аз тариқи 
намояндагони ҳизби наҳзати исломӣ ба порлумон ироа карда буд. Аммо порлумони 
Тоҷикистон ахиран пас аз машварат бо мақомоти давлатӣ ин пешниҳодҳоро рад кардааст. 

Раҳматилло Зойиров мегӯяд, ки кумитаи эътилофи аҳзоб ва гурӯҳҳои мухолиф ба талошҳои 
худ барои ислоҳи қонуни интихоботи раёсати ҷумҳурӣ идома медиҳад ва дар садад аст 
пешниҳодҳои худро дубора барои баррасӣ ба порлумони Тоҷикистон ироа бидиҳад. 

Оқои Зойиров, ҳуқуқдон ва сиёсатмадоре 55-сола, раҳбари ҳизби умумимиллии сусиёл-
демукрот аст, ки аз аҳзоби умдаи мухолиф дар Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Ин ҳизб соли 
1998 бо номи "Адолат ва Тараққиёт" таъсис шуд ва соли 2002 номи ҳизби сусиёл-
демукротро гирифт. 

Оқои Зойиров дар байни солҳои 2002 ва 2003 мушовири аршади раиси ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар масоили ҳуқуқӣ буд. Аммо дар пайи ихтилофи назар бо Президент Раҳмон 
аз ин симат истеъфо дод. 

Баъд аз ҳамапурсии ислоҳи Қонуни асосии Тоҷикистон дар соли 2003 ва дар остонаи 
интихоботи раёсати ҷумҳурии соли 2006 оқои Зойиров бо интишори мақолае машруъияти 
ҳукумати Эмомалӣ Раҳмонро зери суол бурд. Аммо мақомҳои давлат ва порлумон ба ӯ 
посухе надоданд. 


