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Muhiddin Kabiri hopes for a fair investigation into the case of the killing of Sabzali Mamadrizoev 

The Islamic Renaissance Party of Tajikistan [IRPT] has demanded from 
the government of Tajikistan that the case of the d eath of Sabzali 
Mamadrizoev, the responsible figure for this party in the Badakhshan 
Province, be investigated “in a serious manner”. 

On Monday 30 July in a press conference Muhiddin Kabiri stated that “The 
Death of a politician is no less [important] than the death of a general and the 
authorities must react to both incidences equally”.  

Based on what Mr Kabiri knows, Sabzali Mamadrizoev left his house in the 
city of Khorog on the first day of clashes, i.e. the evening of 24 July, and after 
a day his body was found. 

Mr Kabiri added: “I contacted the authorities of Tajikistan and demanded from 
them to investigate this case in a serious manner.” 

In the continuation of his talk, the head of the IRPT supported the ceasefire in 
Khorog and the start of disarmament and said that: “The government of 
Tajikistan must announce the conditions for a perpetual ceasefire in the 
region”. 

He added: “We think that at the moment certain conditions have been met that 
one can solve this problem through dialogue. The civil society and 
international organizations must assist as mediators. If the military option were 
to continue, there is the possibility that foreign forces will enter into this case.” 



In the opinion of this Tajik politician, considering the current conditions of 
Badakhshan, one can guess that in the upcoming days by announcing a 
perpetual ceasefire, the trend of disarmament will continue and the exit of 
government forces from the region will commence. 

Muhiddin Kabiri demanded from the government of Tajikistan that 
communications with the Badakhshan Province be restored and corridors for 
humanitarian assistance to the region be opened. 

He invited the Muslims of the country to donate a day’s expenses from their 
“iftar” [breaking of the fast] to those in need in the Badakhshan Province. “We 
suggest that a non-governmental organization to be engaged in the delivery of 
the humanitarian assistance to the people in need in Badakhshan.”  

At the same time, Mr Kabiri invited the mass media to “not to present false 
information at such a sensitive time.” For example, he said that one media 
outlet with the publishing of the killing of Sabzali Mamadrizoev has written that 
next to his corpse a Kalashnikov machinegun and two grenades were found. 

This is despite the fact that according to Kabiri, Sabzali Mamadrizoev was a 
non-military person and aside from politics he was not involved with other 
issues. 

At the same time, in various [Internet] sites, a video have been shown from 
the scenes of clashes in Khorog, where in one of them, the security forces are 
mistreating the body of an individual who has been killed. 

Some sources have claimed that this corpse is the corpse of Sabzali 
Mamadrizoev. Mr Kabiri says that even if this is not the corpse of Mr 
Mamadrizoev, the authorities must investigate his incidence. 

A day prior to the start of clashes in Badakhshan, in Internet sites, a video was 
shown wherein Sabzali Mamadrizoev was speaking at a rally of Khorog 
residents. 

[In that rally] Mr Mamadrizoev said: “A government which has no opposition, is 
no government … It’s your fault that all of you voted for one party, now 
whatever they say from the top, they only shake their heads [in agreement], 
that’s it. They don’t even have the right to speak.” 

Furthermore, Sabzali Mamadrizoev in the past year was responsible as the 
division leader of this party [IRPT] in the Badakhshan province and was 
merely 32 years of age. It is said that the IRPT has over 4,000 members in the 
Badakhshan province.  
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Муҳиддин Кабирӣ мегӯяд, ки ба таҳқиқи мунсифонаи қазияи қатли 
Сабзалӣ Мамадризоев умед дорад 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон аз давлати Тоҷикистон хостааст, 
ки қазияи қатли Сабзалӣ Мамадризоев, масъули ин ҳизб дар 
вилояти Бадахшон, “ба сурати ҷиддӣ” таҳқиқ шавад. 

Муҳиддин Кабирӣ, рӯзи душанбеи 30 июл зимни баргузории як нишасти 
матбӯъотӣ изҳор дошт, ки “қатли сиёсатмадор камтар аз қатли женрол 
нест ва мақомот бояд ба ду қазия яксон вокуниш кунад”. 

Тибқи иттилоъи оқои Кабирӣ, Сабзалӣ Мамадризоев дар рӯзи нахусти 
даргириҳо, яъне шоми 24 июл, дар шаҳри Хоруғ аз манзили худ берун 
рафта ва баъд аз як рӯз ҷасади ӯ пайдо шудааст. 

Оқои Кабирӣ афзуд: “Ман бо мақомоти Тоҷикистон дар тамос шудам ва 
аз онҳо хостам, ки ба ин қазия ба сурати ҷиддӣ расидагӣ шавад.” 

Дар идомаи суҳбати худ раҳбари ҲНИТ аз оташбас дар Хоруғ ва оғози 
раванди халъи силоҳ пуштибонӣ карда ва гуфт, ки “давлати Тоҷикистон 
бояд шароити бемуҳлати оташбас дар ин минтақаро эълом кунад.” 

Вай афзуд: “Ба бовари мо, ҳоло шароите фароҳам шудааст, ки ин 
қазияро метавон аз роҳи муколама ҳал кард. Ҷомеъаи шаҳрвандӣ 
(маданӣ) ва созмонҳои байналмиллалӣ бояд ба унвони миёнҷӣ 
мусоъидат кунанд. Агар роҳи ҳалли низомӣ идома ёбад, эҳтимоле вуҷуд 
дорад, ки нерӯҳои хориҷӣ вориди ин қазия шаванд.” 

Ба эътиқоди ин сиёсатмадори тоҷик, бо таваҷҷуҳ ба вазъи феълӣ дар 
Бадахшон метавон ҳадс зад, ки дар рӯзҳои наздик бо эъломи оташбаси 
бемуҳлат раванди халъи силоҳ идома ёфта ва хурӯҷи нерӯҳои давлатӣ 
аз минтақа оғоз мешавад. 



Муҳиддин Кабирӣ аз давлати Тоҷикистон хост, ки иртиботот бо вилояти 
Бадахшонро барқарор сохта ва роҳҳои ироаи кумакҳои башардӯстона ба 
минтақаро боз кунанд. 

Вай аз мусалмонони кишвар даъват кард, ки маблағи якрӯзаи ифтори 
худро ба ниёзмандони вилояти Бадахшон бибахшанд. “Мо пешниҳод 
дорем, ки як созмони ғайридавлатӣ ба ҷамъоварӣ ва ироаи кумакҳои 
башардӯстона ба мардуми осебдидаи Бадахшон машғул шавад.” 

Дар ҳамин ҳол, оқои Кабирӣ аз расонаҳои гурӯҳӣ даъват кард, ки “дар 
чунин вазъи ҳассос аз ироаи иттилоъи носаҳеҳ худдорӣ кунанд." Ба 
унвони мисол, вай гуфт, ки як расонае бо пахши хабари қатли Сабзалӣ 
Мамадризоев навиштаанд, ки дар канори ҷасади вай мусалсали 
калашников ва ду норинҷак дарёфт шудааст. 

Ҳарчанд, ба қавли Кабирӣ, Сабзалӣ Мамадризоев фарди ғайринизомӣ 
буд ва ба ҷуз аз сиёсат бо умури дигаре иртибот надошт. 

Дар ҳамин ҳол, дар сойтҳои мухталиф наворе аз саҳнаҳои даргирӣ дар 
Хоруғ ба намоиш гузошта шудааст, ки дар яке аз онҳо маъмурони 
интизомӣ ҷасади як кушташударо мавриди бадрафторӣ қарор додаанд. 

Бархе аз манобеъ иддаъо доранд, ки ин ҷасади Сабзалӣ Мамадризоев 
аст. Оқои Кабирӣ мегӯяд, ки ҳатто агар ин ҷасади оқои Мамадризоев 
нест, вале мақомот бояд ин ҳодисаро таҳқиқ кунанд. 

Як рӯз қабл аз оғози даргириҳо дар Бадахшон, дар сойтҳои интернетӣ 
наворе низ ба намоиш гузошта шуд, ки дар он Сабзалӣ Мамадризоев дар 
як таҷаммуъи сокинони Хоруғ суханронӣ мекард. 

Оқои Мамадризоев изҳор дошт, ки “давлате, ки упозисиюн надорад, 
давлат нест... Айби шумо аст, ки ҳамаатон ба як ҳизб овоз (раъй) додед, 
акнун ҳар чизе, ки аз боло мегӯянд, онҳо фақат сар меҷунбонанду халос. 
Ҳаққи гап задан ҳам надоранд.” 

Зимнан, Сабзалӣ Мамадризоев тайи як соли ахир раҳбарии бахши ин 
ҳизб дар вилояти Бадахшонро бар уҳда дошт ва ҳамагӣ 32 сол дошт. 
Гуфта мешавад, ки ҲНИТ дар вилояти Бадахшон беш аз чаҳор ҳазор узв 
дорад. 
 


