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[It is now known that:] Zaid Saidov’s case has been secret. 

According to the initiating group for the creation of the “New Tajikistan” 
Party, [government] investigators have informed them of the secret nature of 
the file of Zaid Saidov, the famous businessman and leader of the group. 

In the first meeting of the Committee for Defence of Rights of Zaid Saidov, Fakhruddin 
Zokirov, his defense attorney, said that the defense team only learnt of this issue yesterday 
(17 June). 

This comes at a time when according to Mr Zokirov since the arrest of Zaid Saidov in the 
Dushanbe Airport on 19 May of this year, this case had been stamped ‘secret’. 

At the same time, renowned Tajik lawyer, Oinihol Bobonazarova, called the announcing of 
the secret nature of Mr Saidov’s case as illegal and said that according to Tajikistan’s laws, 
only cases related to government secrets can be considered as confidential. 

She added that the accusations against Mr Saidov are merely considered to be in the realm 
of economics and have no relations to government secrets. 

Appeal to international organizations 

The organizers of the press conference also informed about the approval of an appeal 
addressed to the people of Tajikistan and international human rights defence organizations 
by the Committee for the Defense of Rights of Zaid Saidov. 

In the letter addressed to the United Nations, Human Rights Office of  the Organization for 
Security and Cooperation in Europe, Human Rights Watch, Freedom House and other 
human rights defence organizations and embassies of foreign countries in Dushanbe, 



emphasis has been put on “many instances of violations of Zaid Saidov’s rights from the 
time of his arrest and keeping in the State National Security Committee detention centre”. 

This letter invites international organizations and the world community to pay attention in 
the framework of Tajikistan’s obligations to the provision of human rights and freedoms 
vis-à-vis the case of Zaid Saidov in order for this case to be reviewed fairly and according to 
the laws of the country. 

Meanwhile, Khayrullo Saidov, son of Zaid Saidov, stated in the press conference of the 
Committee for the Defence of Zaid Saidov, that his father suffers from ulcer disease and 
has no access to emergency medical help. 

The defence attorneys of Zaid Saidov said that there is only one paramedic at the State 
National Security Committee detention centre and s/he has no possibility of providing 
specialized assistance to their client.  

According to Umed Rahmonov, [government] investigator of Zaid Saidov’s case, it was 
intended that a doctor examine the health of Mr Saidov yesterday (17 June), but this 
appointment was not kept. 

Previously, from among the intellectuals and civil society activists in the country and Tajiks 
living abroad a special Committee was formed in Tajikistan for the purpose of defending 
the rights of Zaid Saidov, among its membership being such renowned personalities as 
Oinihol Bobonazarova, well-known lawyer; Hojimuhammad Umarov, prominent 
economist, and Barzu Abdurazzokov, successful director.   

According to Mahmudjon Qosimov, Zaid Saidov’s deputy in the initiating group for the 
formation of the “New Tajikistan” Party, recently Tajiks living in America, Canada, Norway 
and six organizations of Tajiks in Russia joined the Committee for Defence of Rights of 
Zaid Saidov. 

Mr Qosimov said that the main request of this body is considered to be: abidance by the 
laws of Tajikistan during the investigation of Zaid Saidov’s case, prevention from the 
putting of pressure on family and relations of Mr Saidov, and fair and transparent 
investigation  of this case. 

According to experts, entanglement of the popular businessman, Zaid Saidov, with 
government organs of Tajikistan commenced on 6 April of this year after his 
announcement for the formation of the new party “New Tajikistan”. 

He was arrested in the Dushanbe Airport when returning from France on 19 May by agents 
of the State Financial Inspection & Anti-Corruption Agency of Tajikistan. It was announced 
previously that Mr Saidov was formally accused of bribery. 

Zaid Saidov called this and other accusations of polygamy and corruption when he was the 
minister of industry of the country as baseless and said that he returned from France to the 
homeland in order to prove his innocence. 

Leaders of some political parties, including Rahmatillo Zoirov, leader of the Social-
Democratic Party of Tajikistan, have called the arrest of Zaid Saidov “political” and 
consider this incidence to be related to [Saidov’s] decision to form a new political party. 
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Парвандаи Зайд Саидов сиррӣ будааст. 

Гурӯҳи мубтакирон барои таъсиси ҳизби “Тоҷикистони нав” гуфтанд, ки 
бозрасон аз сиррӣ будани парвандаи Зайд Саидов, соҳибкори маъруф ва 
раҳбари ин гурӯҳ хабар додаанд. 

Фахриддин Зокиров, вакили мудофеъи Зайд Саидов, рӯзи сешанбеи 18 июн, дар 
нишасти нахустини Кумитаи дифоъ аз ҳуқуқҳои Зайд Саидов гуфт, ки вукалои 
мудофеъ танҳо дирӯз (17 июн) дар ин бора муталеъ шудаанд. 

Ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи оқои Зокиров аз рӯзи боздошти Зайд Саидов дар 
фурӯдгоҳи Душанбе дар 19 майи соли ҷорӣ, ин парванда мӯҳри сиррӣ доштааст. 

Дар ҳамин ҳол, Ойниҳол Бобоназарова, ҳуқуқдони саршиноси тоҷик, сиррӣ эълом 
шудани парвандаи оқои Саидовро як амали ғайриқонунӣ хонда ва гуфт, бар асоси 
қавонини Тоҷикистон танҳо парвандаҳои марбут ба асрори давлатӣ метавонанд 
сиррӣ бошанд. 

Вай афзуд, ки иттиҳомоти ворида алайҳи Зайд Саидов сирф иқтисодӣ маҳсуб шуда 
ва ба асрори давлатӣ рабте надорад. 

Муроҷиъат ба созмонҳои хориҷӣ 

Баргузоркунандагони нишасти хабарӣ ҳамчунин, аз тасвиби муроҷиъатнома хитоб ба 
мардуми Тоҷикистон ва созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башари байналмилалӣ аз сӯйи 
Кумитаи дифоъ аз ҳуқуқҳои Зайд Саидов хабар доданд. 

Дар номае ба Созмони Милали Муттаҳид, Идораи ҳуқуқи башари Созмони Амнияту 
Ҳамкории Урупо, созмонҳои “Human rights watch”, “Freedom House” ва созмонҳои 
дигари дифоъ аз ҳуқуқи башар ва сафоратҳои кишварҳои хориҷӣ дар Душанбе ба 
"мавориди фаровони нақзи ҳуқуқи Зайд Саидов аз замони боздошт ва нигаҳдории ӯ 
дар боздоштгоҳи Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон" таъкид шудааст.  

Дар ин нома аз созмонҳои байналмилалӣ ва ҷомеъаи ҷаҳонӣ даъват шудааст, дар 
чорчӯби тааҳҳудоти Тоҷикистон барои таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ба қазияи 
Зайд Саидов таваҷҷӯҳ кунанд, то ин парванда бар пояи қонунҳои ин кишвар ва 
мунсифона бозрасӣ шавад. 



Дар ҳамин ҳол, Хайрулло Саидов, писари Зайд Саидов дар ҳамоиши Кумитаи дифоъ 
аз ҳуқуқҳои Зайд Саидов гуфт, ки падараш аз маризии захми меъда ранҷ бурда ва ба 
кумаки оҷили пизишкӣ дастрасӣ надорад. 

Вукалои мудофеъи Зайд Саидов гуфтанд, ки дар боздоштгоҳи Кумитаи амнияти 
миллӣ танҳо як пизишкёр (фелдшер) фаъолият дошта ва ӯ имкони ироъаи кумаки 
тахассусӣ ба муваккили онҳоро надоштааст. 

Тибқи ваъдаи Умед Раҳмонов, бозрасони қазияи Зайд Саидов, қарор буд дирӯз (17 
июн) пизишк вазъи саломатии оқои Саидовро муъоина кунад, аммо ин ваъда иҷро 
нашудааст. 

Пештар дар Тоҷикистон ба манзури дифоъ аз ҳуқуқҳои Зайд Саидов аз ҷумлаи 
рӯшанфикрон ва фаъъолони ҷомеъаи мадании кишвар ва тоҷикони бурунмарзӣ 
Кумитаи вижае таъсис шуд, ки чеҳраҳои саршиносе чун Ойниҳол Бобоназарова, 
ҳуқуқдони маъруф, Ҳоҷимуҳаммад Умаров, иқтисоддони саршинос ва Барзу 
Абдураззоқов, коргардони муваффақ дар ин кумита узвият доранд. 

Ба гуфтаи Маҳмудҷон Қосимов, муъовини Зайд Саидов дар гурӯҳи мубтакирон барои 
таъсиси ҳизби ҷадиди “Тоҷикистони нав” гуфт, ахиран тоҷикони муқими Омрико, 
Конодо, Норвеж ва шаш созмони тоҷикони Русия ба Кумитаи дифоъ аз ҳуқуқҳои Зайд 
Саидов пайвастаанд. 

Оқои Қосимов гуфт, тақозои аслии ин ниҳод риъояти қавонини Тоҷикистон ба 
ҳангоми бозрасии қазияи Зайд Саидов, ҷилавгирӣ аз фишор болои хонавода ва 
пайвандони оқои Саидов ва баррасии шаффофу мунсифонаи ин парванда маҳсуб 
мешавад. 

Коршиносон мегӯянд, кашмакашҳои Зайд Саидов, соҳибкори маъруф бо ниҳодҳои 
давлати Тоҷикистон пас аз эъломи тасмими ӯ барои таъсиси ҳизби ҷадиди 
“Тоҷикистони нав” дар шашуми апрели соли ҷорӣ маншаъ мегирад. 

Ӯ рӯзи 19-уми майи соли ҷорӣ ба ҳангоми бозгашт аз Фаронса дар фурӯдгоҳи шаҳри 
Душанбе аз ҷониби кормандони Ожонси назорати давлатии молӣ ва мубориза бо 
фасоди Тоҷикистон боздошт шуд. Дертар эълом шуд, ки оқои Саидов расман ба 
ришвахорӣ муттаҳам шудааст. 

Зайд Саидов ин ва иттиҳомоти дигареро мабнӣ бар чандзанӣ ва суистифода аз 
мақом дар замони вазораташ дар бахши саноеъи кишварро бепоя хонда ва гуфт, ки 
ба хотири собит кардани бегуноҳиаш аз Фаронса ба ватан баргаштааст. 

Раҳбарони бархе аз аҳзоби сиёсӣ, аз ҷумла, Раҳматилло Зойиров, раҳбари Ҳизби 
сусиёл-демукроти Тоҷикистон, қазияи боздошти Зайд Саидовро “сиёсӣ” хонда ва ин 
иттифоқро ба тасмими ӯ барои таъсиси ҳизби ҷадиди сиёсӣ марбут хондааст. 
 


