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Unofficial translation 
 

Tajik Elections: Without Opinion or Exit Polls  
In Tajikistan, no public opinion polls have so far taken place with regards to the November 
[2013] presidential elections of this republic. 
 

 
 
[By] Nurmuhammad Kholzoda  
30.07.2013  

There is a tradition in Western countries to conduct opinion polls leading up to or on 
election day and to forecast the advantages and chances of candidates. But in Central Asian 
countries, including in Tajikistan, after the passage of 21 years since independence, 
conducting such opinion polls have not become a normal phenomenon. 

Opinion polls are usually conducted by centres or educational organizations dealing with 
public opinion. If the results of the [exit] polls substantially differ from official election 
results, in that case, observing social scientists and international organizations will put 
under question the official election results and its transparency. Perhaps in Tajikistan, the 
issue of opinion polls will become important leading up to the [Nov. 2013] presidential 
elections in the remaining three months. 

Have opinion polls become a norm in Tajikistan? 

Our interlocutors from several analytical and public opinion research centres admit that in 
Tajikistan leading up to the [upcoming] presidential elections or [ever] on election day, has 
there been an opinion poll conducted. For the reason [that public opinion polling is not a 
norm in Tajikistan], when asking the thoughts of individuals, they may not give their true 
opinion. 

 



Мuzaffar Olimov 
 
According to Muzaffar Olimov, director of the “Sharq” (East) Analytical Centre [in 
Dushanbe], conducting opinion or exit polls in Tajikistan is not as common as advanced 
states of Europe and America, but in any case, they do take place: “It is not to that degree 
which is common in Europe. There exist some factors and sensitivities here and they [the 
public] deal with this issue with suspicion or they do not present their true opinion. But we 
do have some experiences [with public opinion polls].” 

On this issue, Mr Olimov is referring to the 2010 opinion poll which was conducted prior to 
the parliamentary elections. But he says that in the current conditions of Tajikistan, the 
matching of opinion poll results [with] the official election results like in advanced countries 
seldom takes place, that is, in case public opinion implementers have had no secret 
discussions with election officials. 

In Western countries, normally a few public opinion centres concurrently conduct opinion 
polls and [normally] the results differ very little from each other and those results reflect the 
reality [of public opinion]. 

The objective of [exit] polling is revealing fraud 

Public opinion centres of Tajikistan, as well, say that the objective of conducting [exit] polls 
is the revealing of fraud or questioning [of results] during elections. For this reason, at 
times the authorities in Central Asian countries do not show approval of conducting opinion 
[and exit] polls. 

Qahramon Baqozoda 
 
Qahramon Baqozoda, director of the “Zerkalo” (Mirror) public opinion centre, says that 
so far no “exit poll” or public opinion poll during election day has taken place [in 
Tajikistan]. For this reason, judging [the place of polls] in Tajikistan is difficult. But state 
and governments in Central Asia primarily rely on the results of the election commissions 
and do not favor the holding of exit polls. 

According to Mr Baqozoda: “Governments do not favour holding of exit polls. They rely on 
election commissions as being responsible for the holding of transparent elections. For this 
reason, they’re not on the side of holding exit polls.” 



To hold such opinion surveys, funds and technical goods are also necessary and the process 
requires at least two months of preparation. 

According to Ghayur Qahhorov, head of the NGO “Sociologue”, places of holding of 
opinion polls, i.e. towns and districts, must be determined in advance and the surveyors 
conducting them in these places must be trained in advance. But he is sure that to hold such 
opinion surveys, one does not require official permission of the authorities, since such 
public opinion or research centres have been officially registered already. They just need to 
coordinate it with the authorities. 

Possibility of colluding of authorities with public opinion survey [centres] 

Mr Qahhorov says that official results can ordinarily be off from public opinion survey [or 
exit poll] results by 2%. But in today’s Central Asian societies, there is also the belief that 
perhaps the organizers of opinion surveys have had “behind the scene” discussions with 
election centres and will [thus] equate the results of opinion polls with the results of 
election commissions. 

Ghayur Qahhorov adds: “They must function independently, but there are those without a 
conscience who lack independence. They receive funds both from this and the other side. As 
a result, we see that they equate the [opinion or exit poll] results with those results of the 
commissions. But if there were to be transparent and democratic elections, it would make a 
difference.” 

Public opinion centres also require training 

The reason for not having conducted exit polls in Tajikistan so far, form one side is the lack 
of preparation of opinion survey centres and lack of advanced equipment for registering 
opinions on urgent issues. From another side, election centres in Tajikistan must be … and 
their results are to be unpredictable. 

Rajab Mirzo 
 
Rajab Mirzo, head of the analytical centre “Boztob”, confirms this thought: “As such 
activities (opinion or exit polls) take place rarely in Tajikistan or that election results can 
also be pre-determined and that most times such predictions also come out to be correct, 
perhaps attention is paid to exit polls [by the authorities] and they have [thus] not taken 
place so far. 
 
Normally the names of those who give their opinions are not revealed. Despite this, 
nowadays all citizens of Tajikistan, especially in outlying regions, are of the opinion that 
such opinion surveys as well take place in favour of the authorities and thus not just anyone 
is ready to participate in an opinion survey or will they will give an opinion so as not to 
“upset” the authorities, since in such situations, they always feel the sound of the authorities 
feet behind their backs. Experts claim that during responses, doubts or indirect fear can be 
seen in subjects.  



Интихоботҳои тоҷикӣ: Бе назарсанҷӣ ё exit poll  
То ҳол дар Тоҷикистон дар робита ба интихоботи моҳи ноябри раёсати ин ҷумҳурӣ 
ягон назарсанҷӣ анҷом нашудааст. 
 

 
 
Нурмуҳаммади Холзода 
30.07.2013  

Дар кишварҳои ғарбӣ одат кардаанд, ки дар остонаи ҳар интихобот ва ё дар рӯзи 
интихобот назарсанҷӣ анҷом диҳанд ва бартариву имконоти номзадҳоро пешгӯӣ 
кунанд. Аммо дар кишварҳои Осиёи Миёна, ба вижа дар Тоҷикистон бо гузашти 21 
сол аз истиқлол анҷоми чунин назарсанҷиҳо ба падидаи маъмулӣ табдил наёфтааст.  
 
Назарсанҷиро маъмулан марказҳо ё созмонҳои омӯзиши афкори умум анҷом 
медиҳанд. Агар натиҷаҳои назарсанҷӣ аз натиҷаҳои расмии интихобот фарқи зиёд 
дошта бошад, дар он сурат ҷомеашиносон ва созмонҳои байналмилалии нозир 
натиҷаҳои расмии интихобот ва шаффофияти онро зери суол мебаранд. 
Дар Тоҷикистон масъалаи назарсанҷиҳо шояд дар остонаи интихоботи раёсати 
ҷумҳурӣ дар се моҳи боқимонда аҳамият пайдо мекунад. 
 
ОЁ НАЗАРСАНҶӢ ДАР ТОҶИКИСТОН МАЪМУЛ ШУДААСТ? 
 
Мусоҳибони мо аз марказҳои гуногуни таҳлилӣ ва омӯзиши афкори умум эътироф 
мекунанд, ки дар Тоҷикистон дар остонаи интихоботи раёсати ҷумҳурӣ ё дар рӯзи 
интихобот баргузории назарсанҷӣ то ҳол ҷой наафтодааст. Ба ҳамин сабаб аз 
одамоне, ки назар пурсида мешавад,  шояд назари воқеии худро изҳор накунанд.  
 

Музаффар Олимов 
 



Музаффар Олимов - раҳбари маркази таҳлилии “Шарқ”мегӯяд, баргузор кардани 
exit poll ё opinion poll дар Тоҷикистон мисли кишварҳои пешрафтаи Аврупо ё Амрико 
маъмул нест, вале ба ҳар ҳол анҷом мегирад: “Ба назарам, ба он дараҷае нест, ки 
дар Аврупо маъмул аст. Дар ин ҷо баъзе нозукиҳо ва омилҳое ҳаст ва ба ин 
масъала бо шубҳа муносибат мекунанд ё ақидаи воқеъии худро ифода намекунанд. 
Аммо баъзе таҷрибаҳо ҳаст." 
 
Оқои Олимов дар ин маврид назарсанҷии соли 2010-ро дар назар дорад, ки дар 
остонаи интихоботи парлумонӣ анҷом гирифта буд. Вале мегӯяд, дар шароити 
кунунии Тоҷикистон мисли кишварҳои пешрафта тақрибан баробар будани 
натиҷаҳои назарсанҷӣ ва ё натиҷаҳои расмии интихобот хеле кам иттифоқ меафтад, 
агар баргузоркунандагони назарсанҷӣ бо мақомоти интихоботӣ гуфтугӯҳои пинҳонӣ 
надошта бошанд. 
 
Дар кишварҳои ғарбӣ маъмулан чанд маркази назарсанҷӣ ҳамзамон назарпурсӣ 
анҷом медиҳанд ва натиҷаҳо аз якдигар хеле кам фарқ дорад ва онҳо вазъи воқеиро 
нишон медиҳанд. 
 
ҲАДАФИ НАЗАРСАНҶИҲО ОШКОР КАРДАНИ ТАҚАЛЛУБ АСТ 
 
Марказҳои назарсанҷии Тоҷикистон низ мегӯянд, ҳадафи баргузор кардани 
назарпурсиҳо ошкор кардани тақаллуб ва ё зерои суол бурдани чунин тақаллуб дар 
интихобот аст. Ба ин далел гоҳо мақомоти кишварҳои Осиёи Миёна ба баргузории 
назарсанҷиҳо ризоят нишон намедиҳанд. 
 

Қаҳрамон Бақозода 
 
Қаҳрамон Бақозода - раиси маркази назарсанҷии “Зеркало” мегӯяд, то ҳол дар 
Тоҷикистон exit poll ё назарсанҷӣ дар рӯзи интихобот анҷом нагирифтааст. Барои 
ҳамин қазовати он дар мавриди Тоҷикистон кори мушкил аст. Вале давлату 
ҳукуматҳои Осиёи Миёна бештар ба натиҷаҳои кумисиюнҳои интихоботӣ такя 
мекунанд ва тарафдори баргузории exit poll нестанд. 
 
Оқои Бақозода мегӯяд: “Ҳукуматҳо тарафдори гузарондани exit poll нестанд, Онҳо 
кумиссиюнҳои интихоботиро масъули баргузории интихоботи шаффоф медонанд. 
Барои ҳамин аз баргузории  exit poll  тарафдорӣ намекунанд.” 
 
Барои анҷоми чунин назархоҳиҳо сармоя ва воситаву таҷҳизоти фаннӣ низ зарур аст 
ва дастикам 2 моҳ омодагӣ мехоҳад. 
 
Ғаюр Қаҳҳоров - раҳбари созмони ғайридавлатии “Сотсиолог”  мегӯяд, маҳалҳои 
баргузории назарсанҷиҳо, яъне шаҳрҳо ва ноҳияҳо аз қабл бояд муайян бошанд ва 
одамоне, ки ин корро дар маҳалҳо анҷом медиҳанд, бояд аз қабл омодагӣ  бигиранд. 



Вале вай мутмаин аст, ки барои баргузории чунин назарсанҷиҳо иҷозаи расмии 
мақомот зарур нест, зеро ин марказҳои таҳлилӣ ё назарсанҷӣ расман сабти ном 
доранд. Фақат онҳо бояд бо мақомот онро ҳамоҳанг кунанд.  
 
ИМКОНИ ЗАДУБАНДИ МАҚОМОТ БО НАЗАРСАНҶҲО&  
 
Оқои Қаҳҳоров мегӯяд, натиҷаҳои расмӣ аз натиҷаҳои назарсанҷӣ маъмулан то 2 
дарсад метавонад тафовут дошта бошад. Вале дар ҷомеаҳои имрӯзи кишварҳои 
Осиёи Миёна ин ақидаҳо низ ҳаст, ки баргузоркунандагони назарсанҷиҳо шояд бо 
марказҳои интихоботӣ гуфтугӯҳои “паси пардагӣ” дошта бошанд ва натиҷаҳои 
назарсанҷиро бо хости мақомот, бо натиҷаҳои кумиссиюнҳои интихоботӣ баробар 
кунанд. 
 
Ғаюр Қаҳҳоров меафзояд: “Бояд мустақилона амал кунанд, лекин бевиҷдонҳое 
ҳастанд, ки мустақил нестанд. Онҳо ҳам аз ин тараф пул мегиранд ва ҳам аз он 
тараф. Дар натиҷа мебинед, ки натиҷаҳоро бо натиҷаҳои кумиссиюнҳо баробар 
мекунанд. Вале агар интихобот шаффофу демократӣ бошад, бояд каме фарқ 
кунад.” 
 
МАРКАЗҲОИ НАЗАРСАНҶӢ ҲАМ ОМОДАГӢ МЕХОҲАНД 
 
Сабаби то ҳол баргузор накардани exit poll дар Тоҷикистон аз як сӯ омода набудани 
марказҳои назарсанҷӣ ва надоштани таҷҳизоти пешрафта барои исботи фикр дар 
мавридҳои зарурӣ мебошад. Аз сӯи дигар, маъракаҳои интихоботӣ дар Тоҷикистон 
чун дар кишварҳои пешрафта бояд гарм ва натиҷаҳои он ғайриқобили пешгӯӣ 
бошанд. 
 

Раҷаби Мирзо 
 
Раҷаби Мирзо - раиси маркази таҳлилии “Бозтоб” ин ақидаро таъйид мекунад: 
“Дар Тоҷикистон азбаски ана ҳамин гуна маъракаҳо хеле кам сурат гирифтаанд ё 
натиҷаҳои интихоботҳо ҳамаашон қобили пешгӯӣ мебошанд ва ҳатто аксар вақт 
ин пешгӯиҳо дуруст ҳам меоянд, барои ҳамин шояд, ки таваҷҷуҳ ба exit poll-ҳо кам 
аст ва  то ҳол сурат нагирифтааст.” 
 
Маъмулан номи ононе, ки назар медиҳанд, ошкор намешавад. Бо вуҷуди ин, ҳоло 
ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон, ба вижа дар минтақаҳо, ба ин боваранд, ки ин 
назарсанҷиҳо низ ба нафъи мақомот анҷом мегирад ва на ҳар шахс омода аст дар 
назархоҳӣ ширкат ҷӯяд ё он гуна назар диҳад, ки мақомотро “наранҷонад”, зеро дар 
чунин ҳолатҳо ҳамеша “садои по”-и мақомотро дар паси худ эҳсос мекунад. 
Коршиносон мегӯянд, ҳангоми ҷавоб додан шубҳа ва ё ҳароси ниҳонӣ дар вуҷуди 
мусоҳибон мушоҳида мешавад.  

 


