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Unofficial translation 

 

"Khoja, Do You Have an Orchard? Yes, I do!"  
The majority in Tajikistan are of the opinion that the “Ombudsman” or Human 
Rights [Institution] in the Country has not been a successful project and has 
not been able to serve as the conscience of society.  

 

22.04.2013  

The report of the Human Rights Ombudsman of Tajikistan on the condition of 39 
Tajikistani detainees in Ekaterinburg, Russia, wherein the lack of torture in the Russian 
prison was praised, has [also] created questions on the issue of torture in Tajikistan’s 
penitentiaries and the Ombudsman’s dealing with it. 

Zarif Alizoda, Tajikistan’s Human Rights Ombudsman, says that in September of last year 
[2012] he visited the Tajikistani prisoners in Prison #2 of Ekaterinburg, Russia, and was 
satisfied about their conditions. Many, by hearing such words, were reminded of other 
statements of the Ombudsman, where he had said that detainees in Tajikistan are not 
tortured. 

This comes at a time when the issue of detainees being tortured in Tajikistan’s prisons and 
also [prisoners] going on hunger strike or attempting suicide due to [improper] treatment 
by penitentiary employees, and when complaints of parents at the doors of the relevant 
authorities are more often observed and are recurring media headlines. Despite official 
claims that the office of the Human Rights Ombudsman of Tajikistan is an independent 
institution with the aim of defending human rights from illegal actions of government 
bodies, analysts are of the opinion that after the passing of five years since its founding, the 
performance of the Tajik Ombudsman’s has not been impressive. 

Faiziniso Vohidova, Tajik[istani] lawyer, considers the performance of the [Human Rights 
Ombudsman] institution in defending the rights of people unsatisfactory. According to her, 
the Ombudsman has not been able to properly use the responsibilities which the law has 



given him. Ms Vohidova says that the Ombudsman is ignoring problems at a time when the 
people have already understood the existence of the same [problems]. She asks, how could 
this office offer statistics on lack of torture in the country’s prisons and the defense of the 
people when in March of this year the same office had during its evaluations in Geneva [in 
front of the U.N. Committee Against Torture] admitted to the existence of torture in the 
country’s prisons[?]   

 
 
The reasoning that the Tajik Ombudsman does not react to reports on defense of migrant 
rights, torture of youth and court cases of citizens brings forth a question as to whether the 
formation of this institution was merely due to the demand of international organizations 
or whether officials really desire to prevent violations of human rights in the country. 
  
According to Nigora Rasulova, head of the “Access to Justice” project of the [NGO] League 
of Women Lawyers in Tajikistan, the work of the Human Rights Ombudsman plays an 
important role in the law on “Prevention of violence against women”. She says that while 
most women have no recourse in solving their problems, the existence of such a body is a 
must: “Currently, most women’s rights are being violated and the majority of people who 
refer to us are women. We tell them to go to the Human Rights Ombudsman [as that office] 
helps them with reference to receiving alimony and [related] court cases.” 
 
It’s been [five years since the parliamentary approval of the Ombudsman law and] four 
years since the inception of the Human Rights Ombudsman in Tajikistan, but according to 
human rights activists, its work has continued to remain ineffective. According to lawyers 
in Tajikistan, the Ombudsman’s office has been transformed into a “legal counseling 
office”. 
 
But the Ombudsman’s office claims that this institution has been founded for addressing 
the rights and complaints of citizens and it is not inactive on any incidence and case. They 
site example from their recent report that mentions the cases of two prisoners having been 
tortured, Hamza Ikromzoda and Ajik Qayumov. The Ombudsman has called these two 
cases worrying. According to [the Ombudsman] Zarif Alizoda, the [office of the] Human 
Rights Ombudsman, together with the relevant authorities, has cooperated in solving these 
problems legally and in the future, as well, will implement even more of such cooperation. 
“Evaluations have varied and it should be like this, too. In some mass media there have 
been thoughts and opinions on our work and [annual] speech. The majority of such 
thoughts were also to the benefit of our work. They perhaps were real evaluations. The 
work which have accomplished set an important base for our future work.” 
 
But what Mr Alizoda introduces as improvement of the office under his control is not 
effective and impressive in the eyes of the population. Citizens expect from the Human 
Rights Ombudsman firm statements, dedication to work, tending to popular cases and 
respect for human rights in society.  
 



According to Abduqayum Yusupov, Deputy Head of the “Sipar Law Firm” in Tajikistan, 
“the hopes that the civil society and the international community had for the formation of 
such an institution have vanished. The Ombudsman in Tajikistan cannot even propose any 
evidence [or document] with a given request to the court authorities. Today it appears that 
this institution only works to produce reports on the international level and performs no 
other role than this in society.” 
 

 
 
Yusupov says that the human rights organizations which work in Tajikistan and cooperate 
in the area of reducing the level of human rights violations in Tajikistan have offered their 
technical and moral support to this institution. The reasons behind the efforts of 
international organizations had also been that the Ombudsman be able to be placed higher 
than governmental organs and defend citizen’s rights, but this did not happen, according to 
Yusupov. 
 
The sum [ideas] of the majority of our interlocutors is this that despite strong legal basis 
and support by international organizations, the [Human Rights] Ombudsman in Tajikistan 
has so far not been able to arrive at a high reputation and full independence so that its 
worth and directives be decisive for security and justice organs. Most think that if work 
were to go on as such, the existence or lack of an Ombudsman is of no relevance to the 
people [and] resembles the Tajiki proverb: “Khoja, do you have an orchard? Yes, I do!” 



"Хоҷа боғ дорӣ? Дорам!"  
Аксаран дар Тоҷикистон бар ин боваранд, ки "Омбудсман", ё 
Ваколатдори ҳуқуқи инсон дар кишвар тарҳи муваффақ набуд 
ванатавонист виҷдони ҷомеа бошад. 
 

 

22.04.2013  

Гузориши Ваколатдори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон аз вазъи 39 маҳбуси тоҷик дар 
шаҳри Екатеринбурги  Русия, ки дар он аз набуди шиканҷа дар маҳбаси Русия изҳори 
қаноатмандӣ мешуд, суолҳоеро дар робита ба шиканҷа дар боздоштгоҳҳои 
Тоҷикистон ва бархӯрди Омбудсмен ба онро халқ кард.  

Зариф Ализода ваколатдори  ҳуқуқи инсони Тоҷикистон   гуфт, ки дар моҳи сентябри 
соли гузашта аз маҳбусони тоҷик дар зиндони рақами 2-и  шаҳри Екатеринбурги 
Русия  дидан кард ва аз вазъи онҳо қаноатманд шуд. Бисёриҳо бо шунидани ин 
изҳорот ба ёди баёнияи дигари Омбудсман афтоданд, ки гуфта буд, маҳбусон дар 
Тоҷикистон шиканҷа нашудаанд. 

Ин дар ҳолест,  ки  мавриди латукӯб  ва  шиканҷа қарор гирифтани  маҳбусон дар 
зиндонҳои Тоҷикистон  ҳамеша сархатти расонаҳои хабарӣ  мешавад ва аз 
муносибати кормандони муассисаҳои ислоҳи даст ба гуруснанишиниву худкушӣ 
задани маҳбусон ва эътирози  волидони онҳо паси дари мақомоти зидахл  бештар 
мушоҳида мешавад.  Ҳарчанд  масъулони Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсони 
Тоҷикистон мегӯянд, ин як ниҳоди мустақил ва ҳадафаш  ҳимояти ҳуқуқи инсонҳо аз 
амалкардаҳои ғайриқонунии ниҳодҳои давлатӣ будааст, аммо таҳлилгарон ба ин 
боваранд, ки Омбудсмани тоҷик бо гузашти панҷ сол аз таъсисаш фаъолияти 
чашмрасе  надорад.  

 
 



Файзинисо Воҳидова ҳуқуқшиноси тоҷик  фаъолияти ин ниҳодро дар роҳи ҳимоя аз 
ҳуқуқхои  ҷомеаи шаҳрвандӣ ғайриқаноатбахш медонад.  Ба гуфтаи ӯ,  Ваколатдор аз 
он салоҳияте,  ки  қонун ба ӯ додааст, натавонист дуруст истифода кунад. 
Хонум Воҳидова мегӯяд, Омбудсман дар ҳоле аз мушкилиҳо чашм мепӯшад, ки 
ҷомеъа онро алакай онҳоро дарк кардааст.  Ӯ гуфт, чигуна ин ниҳод аз набудани 
шиканча дар зиндонҳои кишвар  ва ҳимоя шудани ҳуқуқҳои ҷомеъаи шаҳрвандӣ  
омор пешниҳод мекунад,  ки  моҳи марти соли равон ин идора  ҳангоми ҳисоботи худ 
дар шахри  Женева  чой доштани шиканча дар маҳбасхонаҳои кишварро эътироф 
карда буд. 
 
Ин далел, ки Омбудсмани тоҷик ба гузоришҳо дар мавриди ҳимоя аз ҳуқуқи 
муҳоҷирон, шиканҷаи ноболиғон ва қазияхои додгоҳии шахрвандон  вокуниш 
намекунад шубҳаеро ба миён меорад, ки бунёди ин ниҳод танҳо талаби созмонҳои 
байналмилалӣ буд, ё мақомот воқеан мехоҳанд аз поймолшавии ҳуқуқи инсон дар 
кишвар ҷилавгирӣ кунанд? 
 
Нигора Расулова раҳбари лоиҳаи «Дастраси ба адолат» аз Лигаи занҳои ҳуқуқшинос 
дар Тоҷикистон мегӯяд,  фаъолияти  Ваколатдор оид ба ҳуҳуқи  инсон  дар  қонуни  
«Пешгири аз зӯроварӣ нисбати занон» нақши муҳим дорад.  Ӯ гуфт дар ҳоле ки 
бештари занон дар расидаги ба ҳалли   мушкилоти худ  ночоранд,   будани чунин  
ниҳод  амри зарурист: «Дар холи хозир бештар ҳуқуқҳои занон поймол мешавад ва 
нафароне ки ба мо муроҷиат мекунанд аксаран занонон ҳастанд. Вакте ки мо ба 
онхо мегӯем ки бояд ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон мурочиат кунанд. Дар 
мавриди гирифтани алимент  ва  халномахои суди ин ниход ба онхо кумак 
мекунад.» 
 
Аз таъсиси Омбудсман  дар Тоҷикистон ба унвони ваколатдори дифоъ аз ҳуқуқи 
шаҳрвандон  4 сол  мегузарад, амма ба гуфтаи фаъолони ҳуқуқи инсон  фаъолияти он 
ҳамчунон номуассир боқӣ мондааст. Ба қавли ҳуқуқшиносони Тоҷикистон, ниҳоди 
ваколатдор ҳоло ба як “машваратхонаи ҳуқуқӣ” табдил шудааст.   
 
Аммо дафтари Омбудсман мегӯяд, ин ниҳод барои расидагӣ ба шикоятҳои ҳуқуқии 
шаҳрвандон  таъсис ёфтааст, ва  нисбати ягон ходиса ва казия бетараф нест.  Онҳо аз 
гузориши ахири худ намуна меоранд, ки дар он ҳодисаи марги ду зиндонӣ -Ҳамза 
Икромзода ва Ачик Каюмов дар пайи шиканҷа, дарҷ шудааст.  Ваколатдор ин ду 
қазияро нигаронкунанда унвон кардааст. Зариф  Ализода мегӯяд,  Ваколатдор оид ба 
хукуки инсон дар якчояги  бо макомотхои марбута   барои қонунӣ барраси шудани  
ин мушкилиҳо ҳамкорӣ кардаанд ва дар оянда низ чунин ҳамкориҳоро  зиедтар ба 
роҳ хоҳанд монд.  «Баҳогузориҳо гуногун буданд ва бояд чунин хам бошад. Дар 
баъзе ВАО нисбат ба фаъолияту маърӯзаи мо фикру андешахо иброз  шуданд.    
Аксарияти ин андешаҳо   ба нафъи кори мо ҳам буд.  Баҳои воқеъи ҳам шояд буданд. 
Ин корхое ки мо анҷом додем як  заминае муҳиме мегузорад барои корҳои ояндаи 
мо». 
 
Аммо он чӣ оғои Ализода ҳамчун беҳбуди кори ниҳоди зери назараш муаррифӣ 
мекунад, дар назари мардум боризу чашмрас нест.  Шаҳрвандон аз Ваколатдори 
ҳуқуқи инсон каломи қотеъ, сарсупурдагӣ ва кор, расидагӣ ба қазияҳои пурсарусадо ва 
эҳтироми ҳуқуқи инсон дар ҷомеаро инизор доранд.  
 
Абдукаюм Юсуфов муовини раҳбари «Колегияи адвокатҳои Сипар» дар Тоҷикистон 
мегӯяд,  "умеде, ки  ки ҷомеаи шаҳрвандӣ  ва созмонҳои байналмилали  барои 



таъсиси чунин як ниҳод дошт, барбод рафт. Омбудсмен дар Точикистон 
наметавонад,  ҳатто  санадеро бо ягон дархост ба макомоти судӣ пешниҳод кунад. 
Имруз чунин менамояд  ки ин ниҳод танҳо барои ҳисобот додан дар сатҳи 
байналхалқӣ фаъолият дорад ва бештар аз ин нақшеро дар ҷомеа иҷро намекунад." 
  

 
 
Юсуфов мегуяд, созмонҳои  байнлмилалӣ оид ба хуқуқи инсон,  ки дар Точикистон 
фаъолият доранд  барои ҳамкорӣ дар бахши коҳиш додани мизони нақзи ҳуқуқи 
башар дар Тоҷикистон кӯмакҳои фанниву маънавии  худро ба ин ниҳод ироа 
мекунанд.  Манзур аз талошхои созмонхои байналмилалӣ низ ин буд ки  Омбудсмен 
дар Точикистон  тавонад болотар аз ниҳодҳои давлатӣ қарор гирад ва ҳуқуқ 
шаҳрвандонро ҳимоят кунад, аммо ин тавр нашуд. - мегӯяд оғои Юсуфов:  
 
Хулосаи аксари ҳамсӯҳбатҳои мо ин аст, ки бо вуҷуди заминаҳои қавии ҳуқуқӣ ва 
пуштибонии созмонҳои байнулмилалӣ Омбудсмен дар Тоҷикистон то ҳол 
натавонистааст, ба эътибори баланд ва истиқлолияти комиле даст ёбад, ки баҳо ва 
дастураш барои ниҳодҳои интизомӣ ва адлия аҳамияти ҳалкунанда дошта бошад. 
Аксаран бар инанд, ки агар кор ба ин шева бошад,  будану набудани Омбудсман 
барои ҷомеа аҳамият надорад, чун мақоли тоҷикиро мемонад,  ки "Хоҷа боғ дорӣ? 
Дорам!" 
 


