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The Association of “Human Rights in Central Asia” has asked the Russian 
Government to guarantee the security of Tajikistan’s citizens in its territory.  

[BBC.] The Association of Human Rights in Central Asia has expressed 
concerns about the attempt on the life of Maqsud Ibrohimov and the conditions 
of other Tajik migrants in Russia. 

This association has asked the Russian government to guarantee the security of 
Tajik citizens in its territory. 

Through the release of a statement, Nadezhda Ataeva, leader of this association, 
has said that after the assassination attempt on the life of Maqsud Ibrahimov, 
leader of one of the groups opposed to the government of [Tajikistan’s 
President] Emomali Rahmon, other migrants residing in Russia, who have 
received warnings and threats via telephone, are worried about their own 
security. 

According to information from this migrants rights defending association in 
Russia, Maqsud Ibrahimov was attacked by unknown assailants near his home 
on the night of 26th of November [2014]. He was stabbed by a knife six times. 

A “Makarov” pistol was also found at the site of the attack, which is said the 
assailants were not able to shoot from due to the malfunctioning of its security 
system.  



According to information from the representatives of the Association of Human 
Rights in Central Asia, Maqsud Ibrahimov, whose condition was serious after 
this incidence and having been taken to the hospital, has now improved.  

It is not clear if Russia intends to extradite Maqsud Ibrohimov, whom Dushanbe 
has put on the international wanted list, to Tajikistan or not. His hospital room is 
under the protection of the police and even the people close to him have not 
been given permission to see him. 

It’s clear that a month ago the Russian government had no such intention [to 
extradite him to Dushanbe], as the Russian police had arrested Maqsud 
Ibrohimov on October 9th at the request of Tajikistan, but later refused the 
request to extradite him and Mr Ibrohimov was freed from detention on October 
11th. 

Maqsud Ibrohimov, who has spent the last 15 years in Russia, has dual 
citizenship of Tajikistan and Russia. 

Last year, he established the Russian public association of “Tajikistani Youth 
for Revival of Tajikistan” and commenced his political activity by becoming a 
member of the Council of Opposition Forces known as “New Tajikistan”, and 
was often recently present at events and interviews known for the “exposing of 
Rahmon’s regime”. 

According to the statement by Nadezhda Ataeva, attorney and leader of the 
Association of Human Rights in Central Asia, recently Mr Ibrohimov had 
repeatedly received verbal threats from Tajikistan’s security services. 

We read in the statement that: “Ibrohimov had filed a complaint in relation to 
this issue [of verbal threats against him by Tajik security services] to the 
Ministry of Internal Affairs [i.e. Police] of the Tsaritsino District in Russia, but 
the relevant organs had ignored this complaint even after Mr Ibrohimov’s name 
had been entered into the international wanted list.” 

According to this human rights association, after the formation of his 
organization, Maqsud Ibrohimov was repeatedly put under pressure via threats 
imposed on his relatives in Tajikistan. 

The statement adds: “Aside from this, he would receive threatening phone calls 
about being detained, wherein he was ordered to cease his political activity. 
Such threats had intensified during the past six months.”  

By releasing this statement, the Association of Human Rights in Central Asia 
has sought the assistance of the Russian authorities on guaranteeing the security 
of all Tajik migrants in Russia. 

The statement reads: “We request form Russia to provide legal protection to 
Tajik citizens who reside in the territory of Russia and who are receiving threats 
from the security services of Tajikistan.”  
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Анҷумани “Ҳуқуқи инсон дар Осиёи Миёна” аз давлати Русия хостааст,  
то амнияти шаҳрвандони Тоҷикистонро дар қаламраваш таъмин кунад  

Анҷумани “Ҳуқуқи инсон дар Осиёи Миёна” аз суйиқасд ба ҷони Мақсуд 
Иброҳимов ва аз вазъи муҳоҷирони дигари тоҷик дар Русия ибрози 
нигаронӣ кардааст. 

Ин анҷуман аз давлати Русия хостааст, ки амнияти шаҳрвандони 
Тоҷикистонро дар қаламраваш таъмин кунад. 

Надежда Атаева, раҳбари ин анҷуман бо интишори баёнияе гуфтааст, пас 
аз суйиқасд ба ҷони Мақсуд Иброҳимов, раҳбари яке аз гурӯҳҳои 
мухолифи давлати Эмомалӣ Раҳмон, ҳамаи муҳоҷирони муқими Русия, ки 
тавассути телефун ихторҳо ва таҳдидҳо дарёфт кардаанд аз амнияти худ 
нигаронанд. 

Тибқи иттилоъи ин созмони мудофеъи ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия, 
Мақсуд Иброҳимов шаби 26-уми октябр дар наздикии манзилаш аз сӯйи 
афроди номаълум мавриди ҳамла қарор гирифт. Ӯро шаш бор бо корд 
захмӣ кардаанд. 

Дар маҳалли ҳодиса туфанги Макаров низ пайдо шудааст, ки гуфта 
мешавад ҳамлагарон ба далели кор накардани дастгоҳи эманиаш 
натавонистаанд аз он тир холӣ кунанд. 

Бино ба иттилоъи намояндагони Анҷумани ҳуқуқи инсон дар Осиёи 
Миёна, ҳоло вазъи саломатии Мақсуд Иброҳимов, ки пас аз ин ҳодиса дар 
ҳоли вахим мунтақили бемористон шуда буд, беҳтар шудааст. 

Маълум нест, ки оё Русия мехоҳад Мақсуд Иброҳимовро, ки Душанбе ӯро 
дар феҳристи ҷустуҷӯйи байналмиллалӣ қарор додааст, ба Тоҷикистон 



мустарад кунад ё хайр. Утоқи ӯ дар беморситон таҳти муҳофизати пулис 
қарор дошта ва ҳатто наздиконаш иҷозаи дидани ӯро надоранд. 

Мусаллам ин аст, ки як моҳ қабл давлати Русия чунин қасдро надошт, зеро 
пулиси рус Мақсуд Иброҳимовро 9-уми октябри соли ҷорӣ бо дархости 
Тоҷикистон боздошт карда, аммо сипас дархости истирдоди ӯро радд кард 
ва оқои Иброҳимов рӯзи 11-уми октябр аз боздошт озод шуда буд. 

Мақсуд Иброҳимов, ки тайи 15 соли ахир дар Русия ба сар мебарад, дорои 
шаҳрвандии дугонаи Тоҷикистон ва Русия будааст. 

Ӯ соли гузашта бо таъсиси созмони ҷамъиятии русии “Ҷавонони 
Тоҷикистон барои эҳёи Тоҷикистон” ва касби узвият дар Шӯрои эътилофи 
нерӯҳои мухолиф мавсум ба “Тоҷикистони нав” фаъъолияти сиёсии худро 
оғоз карда ва ахиран дар корзорҳо ва мусоҳибаҳои ба истилоҳ 
“ифшогаронаи режими Раҳмон” зиёд зоҳир мешуд. 

Ба навиштаи Надежда Атаева, ҳуқуқдон ва раҳбари Анҷумани Ҳуқуқи 
инсон дар Осиёи Миёна, оқои Иброҳимов дар ин авохир аз нерӯҳои 
интизомии Тоҷикистон борҳо таҳдид шунида буд. 

Дар баёния мехонем: “Иброҳимов дар ин робита ба бахши вазорати 
кишвари Русия дар ноҳяии Саритсино шикоят бурда буд, аммо ниҳодҳои 
зирабт ин шикоятро ҳатто пас аз ворид шудани исми оқои Иброҳимов ба 
феҳристи ҷустуҷӯи байналмиллалӣ нодида гирифтанд.” 

Ба навиштаи ин анҷумани мудофеъи ҳуқуқи инсон, Мақсуд Иброҳимов 
пас аз таъсиси созмони худ, тавассути таҳдидҳо нисбат ба хешовандонаш 
дар Тоҷикистон борҳо мавриди фишор қарор гирифт. 

Баёния меафзояд: “Ба ҷуз ин, ӯ зангҳои телефунии таҳдидомез дар бораи 
боздошт дарёфт мекард, аз ӯ тақозо мешуд, ки фаъъолияти сиёсиашро қатъ 
кунад. Дар шаш моҳи ахир чунин таҳдидҳо бештар шуда буд.” 

Анҷумани Ҳуқуқи инсон дар Осиёи Миёна бо таҳияи ин баёния аз 
мақомоти Русия дархости кумак барои таъмини амнияти куллия 
муҳоҷирони тоҷик дар Русия кардааст. 

Дар ин баёния омадааст: “Мо аз Русия дархост мекунем, ки ба 
шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар қаламрави Русия ба сар мебаранд ва аз 
ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон таҳдидҳо дарёфт мекунанд, кумаки 
қонунӣ кунад.” 


