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[ Tajikistan: ] 
Government: Elections Will Be Transparent.  
Opposition: We Don’t Believe It [!]  
 
The first face-to-face discussions of government officials and opposition 
parties prior to the [November 2013] presidential elections of Tajikistan was 
held and hosted by the OSCE.  
 

 
Mumin Ahmadi 
02.07.2013  

The Central Commission for Elections and Referenda of Tajikistan (CCER) will by mid-August 
prepare the voting registry for participation in the November [2013] presidential elections of 
Tajikistan.  

According to Nurullo Mahmadulloev, CCER representative, as told in an Organization for 
Security and Cooperation in Europe (OSCE) roundtable, which began on 2 July with the 
participation of opposition parties, nongovernmental organizations [NGOs] and representatives of 
the Government of Tajikistan, they have now started to prepare orders which after the 
announcement of the date of the elections among the election officials [throughout the country], 
will set the basis for a free and democratic elections. “We understand this well that the future 
development of the country, the wellbeing of people’s lives, the maintenance of peace and 
stability and societal calm, in every way, depends on legal and transparent elections.” 

According to Muzaffar Ashurov from the presidential apparatus, who represented the 
government side in the OSCE roundtable: “[We] always favour the holding of transparent 
elections and the government confidently guarantees, while obeying the laws [of Tajikistan], that 
the [November 2013] presidential elections will be held in a democratic and transparent manner.” 

But the representatives of opposition political parties in the discussion on “Commitments on 
Democratic Elections” said that they do not put much trust in the words of the representative of 
the presidential apparatus of the country and the CCER representative.  



The leader of the Social-Democratic Party of Tajikistan, Rahmatillo Zoirov, said that their lack 
of belief in the holding of democratic and transparent elections has increased due to the fact that 
the recommendations on the reform of the Law on elections was shot down by the Parliament. 
“A tradition has been set in Tajikistan that if any proposal is made by the opposition, even if it be 
the best, the government will not approve it. It is now difficult to have hope in the holding of 
democratic elections, since the “Law on elections” is contrary to the Constitution and the 
provision of transparent elections is impossible through [the existing] law,” added Zoirov.  

Zoirov also said that since 1994 up until now, not a single transparent election has been held in 
Tajikistan and that the side of the ruling People’s Democratic Party always takes advantage of 
this event [the elections] to its own favour. But this claim was labled as “street” talk by Abdullo 
Nurov, a lawyer with the ruling party who pleaded that discussions be conducted in line with 
reason and the point of view of law. 

 
 
The two sides engaged in serious discussions on the holding of transparent elections. According 
to Mahmadali Haït, deputy head of the Islamic Revival Party of Tajikistan, the OSCE roundtable 
in Tajikistan has no bearing on the political direction [of the country]. He said that year after 
year, elections in Tajikistan are becoming less transparent and the OSCE, through its silence is in 
a way siding with the government. 
 
These discussions were held in the “Dushanbe Plaza” building, which was built by Zaid Saidov, 
the detained Tajik businessman. According to Abdughoni Mahmadazimov, head of the 
Tajikistan Political Science Association and member of the Working Group of the New Tajikistan 
Party: “We sit in this grand and beautiful building and we have not said anything about its 
builder, Zaid Saidov, who wanted to form a [political] party and is now in prison.” He spoke about 
the arrest and pressure on Zaid Saidov and his co-believers. But Hakim Mirsaev, representative 
of Tajikistan’s Justice Ministry said: “This building has been built by the funds of the government 
of the country and anyone could have built it given government financing. As such, do not refer 
to this building for the benefit of any side.” 
 
Zarafo Rahmoni, member of the Islamic Revival Party of Tajikistan, said that in elections and 
politics of Tajikistan women play a minor role. She said that while there is little time left until the 
presidential elections, no one from among the women has so far been introduced so as to be 
able to participate [as a candidate] in this important event. 
 
[Only] four more months is left until the presidential elections. But this is the first time [leading to 
these elections] that with the endeavor of the OSCE, the issue of this year’s election is being 
discussed amongst the political parties, CCER, the government and NGOs. Pundits believe that 
the OSCE had a much more active role in previous elections of Tajikistan.  
  



Ҳукумат: Интихобот шаффоф мешавад. Мухолифин: Бовар намекунем  

Нахустин баҳси рӯбарӯии мақомоти давлатӣ ва аҳзоби мухолиф дар пешорӯи 
интихоботи президентии Тоҷикистон бо ибтикори САҲА доир шуд. 

 
Мӯъмин Аҳмадӣ 
02.07.2013  

Куммиссиюни марказии интихобот ва райъпурсии Тоҷикистон(КМИРТ) рӯйхати 
интихобкунандагон барои ширкат дар интихоботи президентии моҳи ноябрро то 
миёнаи август таҳия хоҳад кард.  

Нурулло Маҳмадуллоев, намояндаи КМИРТ дар як ҷаласаи Созмони амният ва 
ҳамкории Аврупо(САҲА), ки рӯзи 2 июл бо иштироки аҳзоби мухолиф, созмонҳои 
ҷамъиятӣ ва намояндагони ҳукумати Тоҷикистон оғоз ёфт, гуфт, аз ҳоло 
дастурамалҳоеро омода кардаанд, ки пас аз эълони таърихи интихобот байни 
масъулони интихоботӣ тақсим шуда, таҳияи заминаи як интихоботи озоду 
демократиро ба ҳадаф доранд. “Мо ба хубӣ дарк мекунем, ки рушди минбаъдаи 
кишвар, беҳсозии зиндагии мардум, пойдории сулҳу суббот ва оромии ҷомеа аз ҳар 
ҷиҳат ба баргузории интихоботи қонунӣ ва шафоф вобастагӣ дорад,” - гуфт оқои 
Маҳмадуллоев. 

Музаффар Ашӯров, намояндаи дастгоҳи президенти кишвар, ки ҷониби ҳукуматро 
дар ҷаласаи САҲА намояндагӣ мекард, гуфт, «ҳамеша ҷонибдорӣ баргузории 
интихоботи шафоф ҳастанд ва ҳукумат бо эътимоди комил дар асоси рияои қонун 
кафолат медиҳад, ки интихоботи президентӣ шафофу демократӣ баргузор хоҳад 
шуд.» 

Аммо намояндагони аҳзоби мухолиф дар баҳси «Меъёрҳои интихоботи демократӣ» 
гуфтанд, ки ба ҳарфҳои намояндаи дастгоҳи президенти кишвар ва намояндаи 
КМИРТ бовар надоранд. 

Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон гуфт, нобоварии 
онҳо ба баргузории интихоботи шаффофу демократӣ аз он бештар шуд, ки 
пешниҳоди ислоҳи қонуни интихоботро парлумони кишвар рад кард.  “Дар 
Тоҷикистон расм шудааст, ки агар ҳар пешниҳоде мухолифон кунанд, беҳтарин 
пешниҳод ҳам бошад, ҳукумат  қабул нахоҳад кард. Ҳоло дигар ба баргузории 
интихоботи демократӣ умед бастан душвор аст, зеро«Қонуни интихобот ба Сарқонун 
мухолифат дорад ва интихоботи шафофро тариқи ин қонун таъмин кардан номумкин 
аст,”- афзуд Зоиров. 



Ҳамчунин Зоиров гуфт, аз соли 1994 то кунун дар Тоҷикистон ягон интихоботи 
шаффоф баргузор нашудааст ва ҷониби ҳизби ҳокими халқӣ-демкоратӣ ҳамеша ин 
маъракаро ба сӯди худ истифода мебарад. Аммо ин иддаоро Абдулло Нуров, 
ҳуқуқшиноси ҳизби ҳоким як ҳарфи «кӯчагӣ» унвон кард ва ҳоҳиш кард, то бештар аз 
нуқтаи назари қонун ва бо далелҳо сӯҳбат шавад. 

 
 
Миёни ҷонибҳо дар мавриди баргузории интихоботи шафоф баҳси ҷиддӣ сурат 
гирифт. Маҳмадалии Ҳайит, муовини раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон 
гуфт, нишасти САҲА  дар Тоҷикистон ҳеҷ таъсире ба раванди сиёсӣ надорад. Ӯ гуфт, 
маъракаҳои интихобот дар Тоҷикистон сол то сол ношафофтар баргузор мешаванд ва 
САҲА бо хомӯшии худ дар  ин маврид як навъ ҳукуматро ҷонибдорӣ мекунад. 
 
Ин баҳс дар бинои «Душанбе Плаза», ки Зайд Саидов, соҳибкори боздоштшудаи 
тоҷик сохтааст, доир шуд. Абдуғанӣ Маҳмадазимов, раиси анҷумани 
сиёсатшиносони Тоҷикистон ва узви гурӯҳи ташабускорӣ ҳизби Тоҷикистони нав 
гуфт, «дар ин бинои боҳашамати зебо нишастаем ва аз созандаи он Зайд Саидов, ки 
мехост, ҳизб таъсис бидиҳад ва ҳоло дар зиндон аст, ҳарфе намегӯем.» Ӯ аз боздошт 
ва фишорҳо  болои Зайд Саидов ва ҳамақидаҳои ӯ сӯҳбат кард. Аммо Ҳаким 
Мирсаев, намояндаи вазорати адлияи Тоҷикистон гуфт, «ин бино бо пули ҳукумати 
кишвар сохта шудааст ва ҳар нафар бо маблағгузории ҳукумат метавонист онро 
бисозад. Аз ин рӯ, аз ин бино ба манфиати ҷонибе тарғибот бурда нашавад.»      
 
Зарафо Раҳмонӣ, узви ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон гуфт, дар интихоботҳо ва 
дар сиёсати Тоҷикистон занҳо нақши камранг доранд. Ӯ гуфт, дар ҳоле ки то 
интихоботи президентӣ фурсати каме боқӣ мондааст, дар миёни занҳо ҳеҷ нафаре 
ҳанӯз муаррифӣ нашудааст, ки дар ин маъракаи муҳим иштирок карда тавонад. 
 
То интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон 4 моҳи дигар боқӣ мондааст. Аммо ин 
барои аввалин бор аст, ки бо ташаббуси САҲА мавзӯъи интихоботи имсола  миёни 
аҳзоби сиёсӣ, КМИРТ, ҳукумат ва созмонҳои ҷамъиятӣ баҳс мешавад. Соҳибназарон 
мегӯянд, САҲА дар интихоботҳои қаблии Тоҷикистон нақши хеле фаъолтар дошт.  
 
 
 


