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Around 30 relatives of detainees gathered near the Prosecutor General’s Office [in Dushanbe] 

A number of relatives of detainees, who were recently “tortured” in Tajikistan’s prisons, 
sought justice by gathering near the Prosecutor General’s Office of this country. 

Among those present were parents of some of the inmates of Prison No. 1 in Dushanbe, who had 
given testimony on the death of a detainee of this prison. 

Tortured for telling the truth  

According to the detainees’ relatives, after they had given testimony against the prison staff, 
they were beaten and furthermore these [detainees] were transferred from Dushanbe to another 
prison in the [northern] city of Khujand. 



On the morning of Wednesday, November 7th, these people [detainee relatives], who numbered 
around 30 all together, gathered by the Prosecutor General’s Office of Tajikistan, waiting for the 
responsible parties of this organ. 

As told by some of the people gathered in the said location, their main demand from the officials 
at the Prosecutor’s Office is the investigation into the work of the Office of the Penitentiary 
Affairs and specially its head [General Izzatullo Sharipov], while some among them also 
demanded the punishment of the director of Dushanbe’s Prison No. 1.  

Furthermore, according to the father of one of these prisoners, his imprisoned son has recently, 
after having given testimony on the case of another detainee having been tortured by prison 
guards, was himself beaten and is need of treatment in prison. 

Mahmurod Riozev is father of Sunnatullo Riozev, one of the prisoners who participated as 
witness in [investigation of] the criminal case of the death of Hamza Ikromzoda. 

Mr Riozev succeeded this morning to talk about the bad condition of his son with one of the 
prosecutors. 

He added: “[The Prosecutor General] Sherkhon Salimzoda was not in today, as he was on a 
business trip. I was taken in by Rahmatullo Kholov who said that he would investigate this 
issue. They have transferred my son to Prison No. 23 in Khujand, a place they refer to [in 
nickname] as "Guantanamo".” 

 
Mr Riozev says that the prison staff constantly extorts money from prisoners 

As evidence of his claims that his son [has told about] being tortured, he played a recorded 
phone conversation [with his son] to the reporters. 

Among those gathered were also the relatives of Hamza Ikromzoda, resident of Hisor district, 
who had died a month ago in Prison No. 1.  

If only the President knew about these deeds ..... 

The father of Hamza [the prisoner who died in Prison No. 1 in September 2012] says that the 
sons of others have encountered problems for having told the truth [about Hamza’s death], and 
that he has joined their parents for defending the rights of these prisoners. 

According to Faizali Ikromov [Hamza’s father]: “Despite investigators continuing with the 
investigation of my son’s case, the news of the beatings of witnesses [of Hamza’s death] has 
worried me. I request that the Prosecutor General bring these witnesses who were sent to 
Khujand back to Dushanbe again.” 



Mr Ikromov believes that the President of Tajikistan [Emomali Rahmon], whom [he describes 
as] a defender of the people of this country, is not aware of these incidences and deeds 
committed by authorities of the institutions. 

He added: “We have a good President, but they report false information to him. You see, he 
brought peace to us, developed the country; if he be informed of these deeds, I am sure that 
Emomali Rahmon will fire Izzatullo Sharipov [head of the Penitentiary Affairs of Tajikistan] 
and will take to court the director of the Dushanbe’s Prison No. 1.”  

Two years ago, Hamza Ikromzoda was convicted on charges of hooliganism by a court and 
given an eight year prison sentence.  

Hamza’s corpse was transferred to his relatives from Prison No. 1 of Dushanbe on 21 September. 
His relatives announced on that very day that Hamza was killed due to torture in prison. 

But the prison doctor of Prison No. 1 has emphasized that Hamza Ikromzoda committed suicide 
and that the burn marks on his body appeared due to an attempt to heat his body. 
 

 
Ms Kholmurodova says that she is worried about her son dying from torture in prison 

Among those gathered were also the mothers and wives of those prisoners who did not testify on 
the criminal case related to Hamza Ikromzoda, but these people, too, were complaining about 
the torture of their relatives. 

According to them, on November 6th, the Office of Penitentiary Affairs of Tajikistan, without 
their knowledge and any declaration, transferred around 60 [inmates] from prisons in Dushanbe 
to prisons in the Sughd province [in the north of Tajikistan]. 

Husnia Yaqubova, the wife of Ilhom Rustamov, who was recently transferred to [a prison in] the 
city of Khujand, says that her husband notified them yesterday via phone that he was severely 
beaten and his health is now a matter of concern. 

She says that [the authorities] transferred her husband to Khujand specifically so that his 
relatives could not inquire about him regularly [through visits]. 

According to Ms Yaqubova: “[My] husband was convicted by Article 104, i.e. murder, but in 
reality he is innocent. During the trial, they did not take into consideration the testimony of our 
witnesses. As he had already served time in prison, for this reason they imprisoned him with no 
serious investigation a second time for 29 years.” 

She says that she has come to the Prosecutor’s Office so as to file a complaint against the prison 
staff that beat her husband. But no one is paying attention to her. 



Lack of financial conditions for assisting the children of prisoners 

Momagul Kholmurodova, mother Umed Kholmurodov, another prisoner who was transferred to 
Prison No. 6 in Sughd province, claims that one of her sons has already died in Russia and her 
elder son [Umed] is imprisoned [in Tajikistan]. 

She adds: “I do not have the [financial] ability to visit my son in a far away town [as Khujand in 
the north of Tajikistan]. Umed is the sole breadwinner of our family; what am I to do with my 
grandchildren who have no one to take care of them if something were to happen to him?” 

 
According to Ms Yaqubova, her husband’s condition in prison is not well 

This woman, as well, believes that her son was convicted despite his innocence and says that her 
son only used to write to the relevant authorities so that he could prove his innocence.  

Complaints about torture in Tajikistan’s prisons come at a time when our efforts to receive a 
response from the authorities at the Office of the Penitentiary Affairs of Tajikistan were 
fruitless. 

Recently in Tajikistan, complaints about prison officials on torture and the death of prisoners in 
detention have been on the rise. 

Previously, relatives of detainees in the Vahdat prison had complained about torture and death 
of their relatives in prison to the authorities and the media. 

Furthermore, despite the fact that the Prosecutor General’s Office of Tajikistan had promised to 
investigate the criminal case related to Hamza Ikromzoda to his relatives, so far no official press 
conference have been held in relations to these investigations and the results of these 
investigations have not been released. 

This comes at a time when many of the defense attorneys in Tajikistan consider the presence of 
torture in closed institutions of Tajikistan as being due to the impunity of staff that use torture 
and abuse upon investigating cases. 

Despite having jointed the [UN] Convention Against Torture [CAT] in 1996, Tajikistan has yet 
to sign the Optional Protocol [to CAT in relation to prison monitoring] and due to this, many 
human rights organizations emphasize the urgent necessity of signing of the said protocol by the 
government of this country. 

Amnesty International has in many occasions requested from the Tajik authorities to without 
delay conduct widespread investigation of all claims and complaints about torture of detainees 
and prisoners.  
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Дар назди бинои додситонӣ ҳудуди 30 нафар аз пайвандони зиндониён таҷаммӯъ кардаанд 

Иддае аз пайвандони зиндониёне, ки ахиран дар маҳбасҳои Тоҷикистон "шиканҷа" 
шудаанд, барои додхоҳӣ дар назди бинои Додситонии кулли ин кишвар таҷаммӯъ 
кардаанд. 

Дар миёни ин афрод, волидони бархе аз зиндониёни шумораи яки шаҳри Душанбе, ки дар 
мавриди марги як зиндонии ин маҳбас шавоҳид додаанд, низ ҳузур доштанд. 

Шиканҷа барои ҳақиқатгӯйӣ 

Ба гуфтаи онҳо ин пайвандони онҳо баъд аз додани шавоҳид алайҳи нозирони зиндон, 
лату кӯб шуда ва афзун бар он ин афродро аз зиндони шаҳри Душанбе ба зиндоне дар 
шаҳри Хуҷанд интиқол додаанд. 

Ин афрод, ки ҳудуди 30 нафар будаанд, субҳи рӯзи чоршанбеи 7 ноябр, дар назди бинои 
Додситонии кулли Тоҷикистон мунтазири мулоқот бо масъулони ин ниҳод буданд. 

Тавре ки иддае аз афроди гирдиҳамомада гуфтанд, тақозои аслии онҳо аз масъулони 
додситонӣ таҳқиқи фаъъолияти идораи умури зиндонҳо ва бавижа раҳбари он буда ва 
иддае низ тақозои муҷозот кардани раҳбари зиндони шумораи яки шаҳри Душанберо 
кардаанд. 

Ҳамчунин ба гуфтаи падари яке аз ин зиндониён, фарзанди зиндонии вай ахиран баъд аз 
додани шавоҳид дар мавриди шиканҷа шудани яке аз дигар маҳбусон аз сӯйи 
зиндонбонҳо лату кӯб шуда ва дар зиндон ниёз ба табобат доштааст. 

Маҳмурод Ризоев, падари Суннатулло Ризоев, яке аз зиндониёнест, ки дар паврандаи 
ҷиноӣ дар робита ба марги Ҳамза Икромзода ба унвони шоҳид ширкат кардааст. 

Оқои Ризоев, муввафақ шуд, ки субҳи имрӯз бо яке аз доситонҳо дар мавриди вазъияти 
бади фарзандаш сӯҳбат кунад. 

Вай афзуд: “Шерхон Салимзода имрӯз дар додситонӣ набуда дар сафари хидматӣ 
будааст. Маро Раҳматулло Холов қабул кард ва гуфта, ки ин корро таҳқиқ мекунем. 



Фарзанди манро дар маҳбасхонаи шумораи 23 шаҳри Хуҷанд, ки ба ин зиндон 
“Гуантанамо” ном мебаранд, фиристодаанд.” 

 
Оқои Ризоев мегӯяд, ки нозирони зиндонҳо ҳамвора аз маҳбусон пул талаб мекунанд 

Оқои Ризоев барои исботи суханони худ, ки фарзандаш шиканҷа шудааст, суҳбати 
телефунии сабтшударо ба хабарнигорон шунавонд. 

Ҳамчунин пайвандони Ҳамза Икромзода, сокини ноҳияи Ҳисор, ки беш аз як моҳи қабл 
дар зиндони шумораи як фавтид дар миёни афроди таҷаммӯъкарда буданд. 

Агар Президет аз ин корҳо хабар медошт..... 

Падари Ҳамза мегӯяд, ки фарзандони сокинони дигар барои гуфтани ҳарфи ҳақиқат ба 
душворӣ рӯбарӯ шуда ва ӯ барои дифоъ аз ҳуқуқи ин зиндониён ба волидони онҳо 
пайвастааст. 

Файзалӣ Икромов, мегӯяд: “Ҳарчанд бозрасон таҳқиқоти парвандаи писарамро идома 
медиҳад, вале хабари лату кӯб шудани шоҳидон маро нигарон кардааст. Ман аз 
додситони кул дархсот дорам, ки шоҳидонро, ки ба Хуҷанд бурданд, дубора ба Душанбе 
бозгардонанд.” 

Оқои Икромов ба ин бовар аст, ки раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳомии мардуми ин 
кишвар аст, дар бораи он ҳодисот ва фаъъолиятҳое, ки мақомоти ин муассисаҳо 
мегузарад, иттилоъ надорад. 

Вай афзуд: “Мо раиси ҷумҳурии хубе дорем, вале ба вай хабарҳои нодуруст мебаранд. 
Охир вай барои мо сулҳ овард, кишварро обод кард, агар ӯ аз ин кор бохабар шавад, ман 
бовар дорам, ки Эмомалӣ Раҳмон, Иззатулло Шарифовро аз кор мегирад ва раиси 
зиндони яки Душанберо ба додгоҳ мекашад.” 

Ҳамза Икромзода ду сол қабл аз сӯйи додгоҳе дар авбошӣ муҷрим шинохта ва барои 8 сол 
равонаи зиндон шуда буд. 

Ҷасади Ҳамза 21-уми сентябр аз зиндони шумораи яки шаҳри Душанбе ба пайвандонаш 
мунтақил шуд. Аҳли хонаводаи вай ҳамон рӯз эълом карданд, ки Ҳамза дар зиндон дар 
асари шиканҷа кушта шудааст. 

Аммо пизишки зиндони шумораи як таъкид карда, ки Ҳамза Икромзода худкушӣ карда ва 
нишонаҳои сӯхтагӣ дар бадани ӯ дар натиҷаи гарм кардани андомаш пайдо шудааст. 



 
Хонум Холмуродова мегӯяд аз он бим дорад, ки ин фарзанди вай дар натиҷаи шиканҷа дар зиндон ҷон диҳад  

Дар миёни афроди таҷҷамӯъкарда ҳамчунин модарон ва ҳамсарони он иддае аз 
зиндониёне буданд, ки дар парвандаи ҷиноии дар робита ба Ҳамза Икромзода шавоҳид 
надодаанд, вале ин афрод низ аз шиканҷа шудани пайвандони зиндонии худ шикоят 
мекарданд. 

Ба гуфти онҳо шашуми ноябр Идораи умури зиндонҳои Тоҷикистон бидуни огоҳӣ ва 
эъломе ба онҳо ҳудуди 60 нафарро аз зиндонҳои Душанбе ба зиндонҳои вилояти Суғд 
интиқол додааст. 

Ҳусния Яқубова, ҳамсари Илҳом Рустамов, ки ахиран ба шаҳри Хуҷанд интиқол ёфтааст, 
мегӯяд, ки шавҳараш дирӯз аз тариқи телефунӣ ба онҳо хабар додааст, ки ӯро шадидан 
лату кӯб карда ва ҳоло вазъи саломаташ хуб набудааст. 

Вай мегӯяд, ки шавҳари ӯро махсус ба зиндони шаҳри Хуҷанд интиқол додаанд, то 
пайвандонаш натавонанд аз ҳоли вай бамаврид хабар гиранд. 

Хонум Яқубова мегӯяд: “Шавҳари ӯ бо моддаи 104, яъне куштор маҳкум шуда, вале 
дарвоқеъ вай гунаҳкор нест. Дар ҷараёни мурофеъаи додгоҳӣ гапи шоҳидони мо ба назар 
гирифта нашуд. Вай ки як бор дар маҳбас нишаста буд, барои ҳамин бори дувум низ ба 
осонӣ бетаҳқиқоти ҷиддӣ ӯро барои 29 сол маҳкам карданд.” 

Вай мегӯяд, ки ба додситонӣ омадааст, то ки аз нозирони зиндоне, ки шавҳарашро он ҷо 
задаанд, шикоят кунад. Вале касе ба доди онҳо намерасад. 

Набуди шароити молӣ барои аёдати фарзандони зиндонӣ 

Момагул Холмуродова, модари Умед Холмуродов, яке аз зиндониёни дигаре, ки ба 
вилояти Суғд аз зиндони шумораи шаш интиқол ёфтааст, мегӯяд, ки яке аз писаронаш дар 
Русия фавт карда ва фарзанди бузургаш дар зиндон аст. 

Ӯ меафзояд: “Ман шароити хабаргирии фарзандам дар шаҳри дурро надорам. Умед танҳо 
ноновари хона аст, агар бо вай ягон воқеъа шавад ман бо набераҳои хурди бесапрапастам 
чи кор мекунам?” 



 
Хонум Яқубова мегӯяд, ки шавҳараш дар вазъи баде дар зиндон қарор дорад 

Ин хонум низ бовар дорад, ки фарзандаш бегуноҳ ҳукм шуда ва мегӯяд, ки фарзандаш 
танҳо барои сафед кардани худ ба ниҳодҳои марбута нома ва ариза менавишт. 

Шикоят аз шиканҷа дар зиндонҳои Тоҷикистон дар ҳолест, ки талошҳои мо барои 
гирифтани посух аз масъулони Идораи умури зиндонҳои Тоҷикистон бенатиҷа анҷом ёфт. 

Ахиран дар Тоҷикистон бурдани шикоят ба масъулони зиддахл аз шиканҷа ва кушта 
шудани зиндониён дар маҳбасхонаҳо афзоиш ёфтааст. 

Қаблан хешовандони зиндониён дар маҳбасхонаи шаҳри Ваҳдат аз шиканҷа ва кушта 
шудани пайвандонашон дар ин зиндон ба мақомот ва расонаҳо шикоят бурда буданд. 

Аз сӯйи дигар гарчӣ қаблан Додситонии кулли Тоҷикистон ваъдаи таҳқиқоти парвандаи 
ҷиноӣ дар робита ба марги Ҳамза Икромзодаро ба хешовандони вай карда буд, вале то 
ҳол дар робита ба анҷоми ин тақиқот ин ниҳод расман нишасте баргузор ва натиҷаи 
таҳқиқотро эълом накардааст. 

Ин дар ҳолест, ки бисёре аз вукалои мудофеъ дар Тоҷикистон сабаби ҷой доштани 
шиканҷа дар муассисаҳои баста дар ин кишварро беҷазо мондани кормандоне медонанд, 
ки ба ҳангоми таҳқиқи парвандаҳо аз шиканҷа ва зӯр истифода мекунанд. 

Ҳарчанд Тоҷикистон дар соли 1996 ба Кунвонсиюни манъи шиканҷа пайваста, аммо 
прутукули ихтиёрӣ дар мавриди шиканҷаро то ҳол имзо накарда ва аз ин рӯ бисёре аз 
созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар ба зарурати сареъи имзои ин прутукул аз сӯйи давлати 
ин кишвар таъкид мекунанд. 

Афви Байналмилалӣ низ борҳо аз мақомоти тоҷик хостааст, ки бедиранг дар мавриди 
ҳамаи иддаъоҳо ва шикоёти марбут ба шиканҷаи боздоштиёну зиндониён таҳқиқоти 
густардае анҷом диҳанд. 
 


