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One, Two, Three …  The Rising from “Sleep” of [Political] Parties 
for the November [2013 Presidential] Elections [of Tajikistan] 

Opposition parties start evaluating their power, capabilities and strategies for 
participation in the November presidential elections of Tajikistan  
 

 
 
By Farhod Milod  
25.06.2013  

The Islamic Revival Party of Tajikistan (IRPT), evaluated its participation in the 
presidential elections of Tajikistan by inviting 20 experts to its office. Experts referred to 
this meeting as “confidential”, but according to the IRPT leadership, it has now 
commenced to study the public opinion on the participation of the Party in the November 
Presidential elections. 

IRPT: It is a highly unlikely that we would support Rahmon 

Saidumar Husaini, Deputy Head of the IRPT, told Radio Liberty that in this meeting 
participants looked at three options of participation of the Party in the elections: “We and 
the experts agree on this that the [Islamic] Revival Party, in order to maintain its longevity 
and reputation in society, must participate in the presidential elections. [Three] options is 
being considered; one is that we have our own candidate; the second, to support the 
candidacy of a reputable individual from outside of the party. The third option—support of 
the governmental candidate—has very weak possibility.” 

This is the first step of the IRPT—the strongest party opposed to the government of 
Emomali Rahmon—on way to the presidential elections, which according to experts is to 
some extent “confidential” and very cautious. But this indicates that Tajikistan’s opposition 
parties have begun to understand their strengths or potentials and are looking into their 
opportunities.  And that too when up until today the key candidate which must be put forth 
by Tajikistan’s ruling party has yet to be determined and the four-month opportunity 
[time] for the opposition to campaign is also getting shorter. 



Who will the ruling party candidate? 
 

Rajab Mirzo 
 
Rajab Mirzo, head of the “Boztob” Research Centre, and one of the participants of the 
expert meeting in the IRPT office, says that the actions of the [Islamic] Revival Party 
indicate that they consider themselves a responsible force and they take each of their 
moves, whether within [the Party] or out, in an informed manner. He says that it appears 
that all are waiting to see what decision their main rival, that is the ruling party, will take. 
 
“The question: ‘Who will be the chief candidate?’ has been turned into a strategic one. This 
is a reality and it must be as such, as well. First of all, for the reason that we have so far not 
seen the reaction of the superpowers influencing Tajikistan, including Russia. In previous 
elections, they used to announce that they are supporting such and such a person. Their 
position will be made clear in about two months [and] the opposition parties, chiefly the 
Islamic Revival, as well, are waiting for this opportunity,” says Rajab Mirzo. 
 
As early as a year ago, the lower echelons of the [ruling] People’s Democratic Party [PDP] 
announced that they wanted to see the party leader, who is concurrently the president of 
Tajikistan, Emomali Rahmon, as their candidate. But the said person though having 
announced in Brussels in April of this year that he would guarantee the transparent 
elections in Tajikistan, said that he had yet to make a decision about this own participation. 
 
Experts claim that the current struggles in relations between Dushanbe and Moscow also 
hinges on the November elections of Tajikistan and the issue of which specific individual 
[or candidate] Moscow prefers to support. Russia’s wandering, according to circles, is an 
indication that the “strategic partner” of Tajikistan this time around is not adamantly 
backing Emomali Rahmon, and this point by itself has angered Dushanbe to such an extent 
that it has been tempted to take extreme measures including the arrest of Zaid Saidov 
[leader of the unregistered New Tajikistan Party] and sharp verbal attacks against other 
potential candidates, such as against Muhiddin Kabiri or Rahmatillo Zoirov.   
 
Зойиров ва-банк меравад? 

Rahmatillo Zoirov 
A few days ago, Rahmatillo Zoirov, leader of the Social Democratic Party, via 
«Одноклассники» [“Classmates”], an Internet social networking site, which has 270,000 
users in Tajikistan, said that he will put himself forward as a candidate for participation in 



the [November presidential] elections. Some did not take this statement of his seriously, 
but on 25 June, Mr Zoirov told [Radio] Liberty that his intentions are very serious: “I said 
so there in response to a question that, yes, I will participate, but not only representing 
opposition forces, but on behalf of all democratic forces. This response of mine was 
serious.” 
 
In relations to the statements made by the Social Democratic [Party] leader and the news 
about him, Rajab Mirzo has a different view. He says that talk and rumors propagated 
either by [Zoirov] or by Tajikistan’s security officials about high level meetings of 
Rahmatillo Zoirov in Moscow and Tashkent reveal the known or unknown attempt for 
transforming him into a key personality. [Mirzo] said that in reality the Social Democratic 
leader himself knows well what power and potential he may have. 
 
Continuation of discussions on unitary candidate 
 
These discussions take place at a time when the opposition forces against the government 
continue with their attempts to select and put forth a unitary candidate in the November 
elections; an effort, whose results are so far not clear. 
 

Ibrahim Usmonov 
 
According to Professor Ibrahim Usmonov, he does not at all believe in a definite 
agreement and joint attempt on the part of a coalition of opposition parties: “Coalition 
never has a unitary appearance, it can have differing appearances. If Rahmatillo Zoirov has 
said that he should be chosen as the unitary candidate, this is a possibility. Such a unitary 
candidate will not be accepted by others [if the candidate were to be] from the IRPT. They 
[the Islamic Revival Party] can enter the competition separately and through the process 
come to this conclusion to be part of a coalition or not. This will be determined by the 
process.” 
 
At the same time, the majority of experts consider the cautious and yet overt efforts of the 
opposition parties for measuring their abilities in this process as the still highly colorless 
[or bland] indication of the informal election campaign in Tajikistan. And according to 
informed sources, whether this process will remain bland until November or which color 
[or flavor] it will take, will be determined in the next couple of months. 
  



Як, ду, се... Аз "хоб" хестани аҳзоб барои интихоботи моҳи ноябр  

Ҳизбҳои мухолиф ба санҷидани нирӯву тавон ва шеваи ширкати худ дар интихоботи 
моҳи ноябри раёсатҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мекунанд. 
 

 
 
Фарҳоди Милод 
25.06.2013  

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон(ҲНИТ) бо даъвати 20 коршинос ба дафтари худ 
имкониятҳои ширкаташ дар интихоботи раёсатҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ 
кардааст. Коршиносон ин нишастро «маҳрамона» унвон карданд, аммо раҳбарияти 
ҲНИТ мегӯяд, аз ҳоло ба омӯзиши афкори ҷомиа дар бораи иштироки ҳизб дар 
интихоботи раисҷумҳурии моҳи ноябр шурӯъ кардааст.  
 

Нахустин иқдомҳои пешазинтихоботии аҳзоби мухолиф 
 
 
ҲНИТ: Пуштибонии мо аз Раҳмон эҳтимоли хеле заиф дорад 
 
Сайидумар Ҳусайнӣ, муовини раиси ҲНИТ ба Радиои Озодӣ гуфт, дар ин нишаст 
ширкатдорон се наҳви иштироки ҳизб дар интихоботро ба баррасӣ гирифтаанд: 
«Мову коршиносон бар ин иттифоқи назар ҳастем, ки ҳизби наҳзат барои он ки 
бақо ва эътибори худро дар ҷомиа ҳифз кунад, бояд дар интихоботи 
раёсатҷумҳурӣ ширкат кунад. Ду вариант дар мадди назар дошта мешавад, яке 
ин ки номзади худро дошта бошем, дуввум, аз як номзади берун аз ҳизб ва 
мӯътабар ҳимоят кунем. Варианти сеюм – ҳимоят аз номзади ҳукумат - 
эҳтимоли хеле заъиф дорад.» 
 
Ин аввалин қадами ҲНИТ – қавитарин ҳизби мухолифи ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон 
ба сӯи интихоботи раёсатҷумҳурӣ аст, ки ба қавли коршиносон, то ҷое «маҳрамона» 
ва хеле эҳтиёткорона аст. Аммо бозгӯӣ аз он мекунад, ки ҳизбҳои мухолифи 
Тоҷикистон барои шинохти нерӯ ё потенсиали худ шурӯъ кардаанд ва имкониятҳои 
худро ҳисобу китоб мекунанд. Он ҳам дар ҳоле, ки то ба имрӯз номзади асосӣ дар ин 
интихобот, ки бояд аз сӯи ҳизби ҳокимиТоҷикистон пешбарӣ шавад, маълум 
нашудааст ва фурсати чормоҳаи гаштҳои сиёсӣ барои мухолифин ҳам кам мешавад. 
 

 

 



Номзади ҳизби ҳоким кӣ мешавад? 

Раҷаби Мирзо 
 

Раҷаби Мирзо, сарвари Маркази таҳлилии «Бозтоб», яке аз ширкатдорони 
нишасти коршиносон дар дафтари ҲНИТ мегӯяд, аз иқдомҳои ҳизби наҳзат 
бармеояд, ки худро як нерӯи масъул меҳисобад ва ҳар қадами худро на танҳо дар 
дохил, балки берун низ дониста мегузорад. Вай мегӯяд, ба назар мерасад, ҳама 
мунтазири ин нишастаанд, ки рақиби аслиашон, яъне ҳизби ҳоким, чӣ тасмим хоҳад 
гирифт. 
 
«Суоли «номзади аслӣ кӣ мешавад?» ба як суоли стратегӣ табдил ёфтааст. Ин як 
воқеият аст ва бояд ҳамин тавр ҳам бошад. Қабл аз ҳама ба он хотир, ки то ба 
ҳол мавқеъ ва бархӯрди кишварҳои абарқудрати дахил дар Тоҷикистон, аз ҷумла 
Русияро надидем. Онҳо дар интихоботҳои гузашта эълом медоштанд, ки аз фалон 
нафар ҷонибдорӣ мекунанд. Мавқеъи онҳо то ягон ду моҳи дигар маълум мешавад, 
ҳизбҳои мухолиф, қабл аз ҳама наҳзати исломӣ ҳам ин фурсатро мунтазиранд,» - 
мегӯяд Раҷаби Мирзо. 
 
Раддаҳои поёнии ҳизби ҳокими халқӣ – демократӣ ҳанӯз як сол пеш эълон карда 
буданд, ки раиси ҳизб, ҳамзамон раисиҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро 
номзади худ дидан мехоҳанд. Аммо мавсуф моҳи апрели соли ҷорӣ дар Брюссел 
эълон дошт, ки кафолати як интихоботи шаффоф ва демократӣ дар Тоҷикистонро 
хоҳад дод, вале дар бораи ширкати худаш ҳанӯз тасмим нагирифтааст. 
 
Таҳлилгарон мегӯянд, як мояи танишҳои ахир дар равобити Душанбеву Маскав низ 
ба интихоботи моҳи ноябри Тоҷикистон ва инки оё Маскав мушаххасан аз кӣ ҳимоят 
кардан мехоҳад, бармегардад. Гаштҳои Русия, ба ақидаи маҳофил, нишон медиҳад, 
ки “шарики стратегӣ”-и Тоҷикистон инбор босароҳат дар қафои Эмомалӣ Раҳмон 
нест ва маҳз ҳамин Душанберо ин қадар асабонӣ карда, ба иқдомоти тунде, чун 
боздошти Зайд Саидов ва ҳамлаҳои тунди лафзӣ алайҳи номзадҳои дигари 
эҳтимолӣ, назири Муҳиддини Кабирӣ ё Раҳматуллоҳ Зойиров таҳрик медиҳад. 
 
Зойиров ва-банк меравад? 

Раҳматулло Зойиров 



Раҳматулло Зойиров, раиси ҳизби мухолифи сотсиал – демократ, чанд рӯз қабл 
тавассути «Одноклассники», яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ дар Интернет, ки дар 
Тоҷикистон ҳудуди 270 ҳазор истифодабаранда дорад, эълон дошт, ки номзадии 
худро барои ширкат дар интихобот хоҳад гузошт. Иддае ин суханони ӯро ҷиддӣ 
нагирифтанд, аммо оқои Зоиров рӯзи 25 июн дар сӯҳбат бо Озодӣ гуфт, ки қасдаш 
хеле ҷиддист: «Ман он ҷо дар посух ба як суол гуфтам, ки бале ширкат хоҳам кард, 
аммо на танҳо аз сӯи нерӯҳои мухолиф, балки аз тамоми нерӯҳои демократӣ. Ин 
посухи ман ҷиддӣ буд.» 
 
Раҷаби Мирзо дар робита бо суҳбатҳое, ки  раиси ҳизби сотсиал – демократ мекунад 
ва ҳам ахборе, ки ба ӯ рабт медиҳанд, назари мутафовит дорад. Вай мегӯяд, гапу 
калочаҳо дар бораи мулоқотҳои сатҳи баланди Раҳматулло Зойиров дар Маскаву 
Тошканд хоҳ аз сӯи худи ӯ ва хоҳ мақомоти амниятии Тоҷикистон пахш мешаванд, ки 
кӯшиши огоҳона ва ё ноогоҳона барои ба як шахсияти ҷиддӣ, ҳатто калидӣ табдил 
додани ӯро бармало месозанд. Вай гуфт, дар асл худи раҳбари сотсиал – демократҳо 
хуб медонад, ки чӣ нерӯ ё потенсиале дорад. 
 
Идомаи баҳси номзади ягона 
 
Ин гуфтугузорҳо дар ҳолест ки нирӯҳои мухолифи давлат ба талошҳои худ барои 
интихоб ва пешбарии як номзади ягона дар интихоботи моҳи ноябр идома медиҳанд. 
Талоше ки натиҷааш то ҳол маълум нашудааст. 
 

Иброҳим Усмон 
 
Профессор Иброҳим Усмонов мегӯяд, аслан ба созиши қатъӣ ва кӯшиши 
муштараки равандҳо аз сӯи як эътилофи аҳзоби мухолиф бовар надорад: «Эътилоф 
ҳеҷ гоҳ шакли ягона надорад, метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад. Агар 
Раҳматулло Зойиров гуфта бошад, ки ӯро ба ҳайси номзади ягона қабул кунанд, ин 
имконнопазир аст. Ҳамчунин номзади ягонаеро ҳам аз ҲНИТ дигарон қабул 
намекунанд. Онҳо дар алоҳидагӣ метавонанд вориди мубориза шаванд ва дар 
давоми раванд ба ин хулоса расанд, ки эътилоф кунанд ё не. Раванд инро муайян 
мекунад.» 
 
Дар ҳамин ҳол, кӯшишҳои эҳтиёткорона, вале ба ҳар сурат бармалои аҳзоби мухолиф 
барои омӯхтани нирӯву тавони худ дар ин корзорро аксари коршиносон аломати 
шурӯъи хеле камранги маъракаи ғайрирасмии интихоботӣ дар Тоҷикистон 
меҳисобанд. Аммо инки ин корзор ҳамчунон то моҳи ноябр чунин камранг хоҳад 
монд ваё чӣ ранге хоҳад гирифт, ба қавли манобеъи огоҳ, то 1-2 моҳи дигар муайян 
хоҳад шуд.  
 


