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ҲУКМ 

 

Аз номи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

            Дар ҳайати раисикунанда: Муовини Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сатторзода А.  

Машваратчиёни халқӣ: Имомов Р.М. ва Раҷабов Н.Х 

          Бо котибии Қодирзода А.Ф. ва Бобохонов Б.С. тарҷумон Шаҳнозаи Хайрулло, бо 

иштироки айбдоркунандаҳои давлатӣ прокуророни Раёсати тафтиши парвандаҳои ҷиноятии 

махсусан муҳими Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Нурматов Ф.М., Нуъмонзода З., 

прокурори калони Раёсати назорати қонунӣ будани санадҳои судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии 

Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонов А.Б. 

         Ҳимоятгарон: Азизова С.Д., Азизов Б.Ҳ., Давлатёров З.Ҷ,, Ёров Ҷ.Р., Бахтовари Назришоҳ., 

Уринбоев Ғ.О., Каримов С.Ш., Каримов Ш.Т., Қурбонов Ҳ.А., Раҳматова З.Ҳ., Маҳмудов З.Қ., 

Меликов С.Д. ва Шарипов Ғ. 

         Намояндаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Солиев А.У. 

         Дар маҷлиси пӯшидаи судӣ 2 июни соли 2016 дар тавқифгоҳи тафтишотии № 1, Сарраёсати 

иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе парвандаи 

ҷиноятӣ бо айбдории : 

Ҳисайнов Умарали Фатоҳович 10- уми июни соли 1961 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Муъминобод, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, муовини 

аввали Раиси Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Крупская, хонаи 114, оиладор, соҳиби 10 

фарзанд, пеш суд нашудааст, бо моддаҳои 187 қисмҳи 1 ва 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 

131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3 – 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 бандҳои “а, б, в”, 195 

қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 

179 қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 1 ва 170 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинишуда; 

Ҳаитов Маҳмадали Раҳмонович 20- уми октябри соли 1957 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Рӯдакӣ, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, муовини Раиси 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, 

истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи А.Навоӣ, бинои 17/4, ҳуҷраи 6, оиладор, соҳиби 5 

фарзанд, пеш суд нашудааст, бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 

131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3 – 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 бандҳои “а,б,в”, 195 

қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3- 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 

179 қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишуда; 

Ҳикматуло Сайфуллозода 01 – уми марти соли 1950 таваллуд, зодаи ноҳияи Нуробод, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, сармуҳаррири рӯзномаи Наҷот, истиқоматкунандаи шаҳри 

Душанбе, кӯчаи Н.Махсум, бинои 73/1, ҳуҷраи 1, оиладор, соҳиби 6 фарзанд, пеш суд нашудааст, 

бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 131 қисми 3 банди “а”, 32 

қисми 3 – 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 бандҳои “а,б,в”, 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои 

“а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3- 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 179 қисми 3 банди “а”, 

306,313,189 қисми 3 банди “а” ва 307 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

Ҷобир Раҳматуллои Раҷаб 05 – уми июни соли 1958 таваллуд, зодаи ноҳияи Файзобод, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, раиси шуъбаи Ҳизби наҳзати исломии Тоҷкистон дар ноҳияҳои 

тобеи маркази ҷумҳурӣ, пеш суд нашудааст, оиладор соҳиби 5 фарзанд, истиқоматкунандаи шаҳри 

Душанбе, кӯчаи Ф.Аттор, хонаи 50 бо моддаҳои 187  
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қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3- 309 қисми 

2 банди “б”, 199 қисми 4 бандҳои “а,б,в”, 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 

қисми 3 – 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 179 қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 

банди “а”, 3071 қисми 1 ва 3073 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии  Тоҷикистон пешбинишуда; 

Давлятов Абдуқаҳор Абдукаримович 05 августи соли 1975 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Ҷалолиддин Румӣ, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои 

Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сардори шуъбаи робитаҳои хориҷии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, пеш суд нашудааст, оиладор соҳиби 1 фарзанд, истиқоматкунандаи 

шаҳри Душанбе, кӯчаи Возеҳ, бинои 110, ҳуҷраи 8, бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 

банди “а”, 307 қисми 3,131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3 – 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 

бандҳои “а,б,в”, 195  қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3 – 104 қисми 2 

бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 179 қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 банди “а”, 3071 қисми 1 ва 

3073 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

Муҳаммадалии Файзмуҳаммад 03 – юми январи соли 1959 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Ховалинг, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, аъзои Раёсати 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, раиси комиссияи тафтишотии Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, оиладор, соҳиби 10 фарзанд, пеш суд нашудааст, бо Ордени Дӯстӣ мукофонида 

шудааст, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Навободи поён, хонаи 50 “а” ва кӯчаи 

Хуҷамбиёи Поён, хонаи 125/1, бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 

3, 131қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3- 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 бандҳои “а, б,в”, 195 

қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3- 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 

179 қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 банди “а”, 3073 қисми 2 ва 170 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинишуда; 

Каримов Саттор Самадович 14 - уми августи соли 1959 таваллуд, зодаи шаҳри Кӯлоб, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёнаи махсус, аъзои Раёсати 

олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, оиладор соҳиби 8 фарзанд, бо ҳукми Суди олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 бо моддаҳои 71 қисми 3 ва 240 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (таҳрири соли 1961) суд шудааст, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Абай 24 

ва ноҳияи Рӯдакӣ, Ҷамоати деҳоти Чимтеппа, деҳаи Гулпарвар, бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 

189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3 – 309 қисми 2 банди “б” 

199 қисми 4 бандҳои “а,б,в”, 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3 – 104 

қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 179 қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 банди “а” ва 170 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешибинишуда; 

Розиқов Зубайдуло 8- уми августи соли 1946 таваллуд, зодаи ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, мудири шуъбаи илм ва кор бо олимони Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, пеш суд нашудааст, истиқоматкунандаи ш.Душанбе, кӯчаи П.Морозов, хонаи 10, 

оиладор, соҳиби 12 фарзанд, бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 

131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3- 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 бандҳои “а,б,в”, 195 қисми 

3, 104 қисми 2 бандои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3 – 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 179 

қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми 3 банди “а”, 3073 қисми 2 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишуда; 

Авазов Қиёмиддин Қурумҷонович 24 – уми июни соли 1973 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Вахш, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сардори бахши шуъбаи Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон 

дар ш.Душанбе, пеш суд нашудааст, оиладор, соҳиби 5 фарзанд, истиқоматкунандаи шаҳри 

Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев, бинои 132, ҳуҷраи 40, бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 

банди “а”, 307 қисми 3, 131 қисми 3 банди “а”, 32 қисми 3 – 309 қисми 2 банди “б”, 199 қисми 4 

бандҳои “а,б,в” 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 32 қисми 3 – 104 қисми 2 

бандҳои “а,б,ж,з,и,л,м,п”, 179  
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қисми 3 банди “а”, 306, 313, 189 қисми “а” ва 3071 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишуда; 

Рустамов Саъдидин Темурович 15 – уми августи соли 1956 таваллуд, зодаи ноҳияи Рашт, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, оиладор, соҳиби 6 фарзанд, 13 апрели соли 1993 бо моддаи 234 

қисми 1 – и КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон (таҳрири соли 1961) ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда, 

05 ноябри соли 1994 бо қарори Президиуми Совети Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

“бахшиши ҷазо” аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шудааст, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи 

Есенин, гузаргоҳи 8, хонаи 21, бо моддаҳои 187 қисми 2, 189 қисми 3 банди “а”, 307 қисми 3, 189 

қисми 3 банди “а” ва 307 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

Хуҷаева Зарафо Раҳмоновна 23 – юми феврали соли 1972 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Қумсангир, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, мушовири 

ҳуқуқии Раиси Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, пеш суд нашудааст, оиладор соҳиби 4 фарзанд, сокини шаҳри Душанбе, кӯчаи 

Р.Набиев 71, бо моддаҳои 187 қисми 2 ва 189 қисми 3 банди “а” КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишуда; 

Қосидинов Воҳидхон 21– уми августи соли 1956 таваллуд, зодаи шаҳри Исфара, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, роҳбари шуъбаи интихоботии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, 

оиладор, соҳиби 5 фарзанд, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Пулодӣ, бинои 19, ҳуҷраи 

10, пеш суд нашудааст, бо моддаҳои 187 қисми 2, 189 қисми 3 банди “а” ва 195 қисми 3 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

 Набиев Шариф Мамадалиевич 9– уми сентябри соли 1962 таваллуд, зодаи шаҳри Кӯлоб, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёнаи маъсус, аъзои Раёсати 

олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сардори бахши Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон дар 

минтақаи Кӯлоб, оиладор, соҳиби 8 – фарзанд, истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, кӯчаи 

О.Сарварова, хонаи 84, пеш суд нашудааст, бо моддаҳои 189 қисми 2 бандҳои “в,г”, 3073 қисми 2 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

Ғайратов Абдусамат Исмоилович 11– уми январи соли 1967 таваллуд, зодаи шаҳри 

Кӯлоб, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ, аъзои Раёсати олии 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, оиладор, соҳиби 5 фарзанд, истиқоматкунандаи шаҳри 

Кӯлоб, маҳаллаи Тамошотеппа, хонаи 119, пеш суд нашудааст, бо моддаҳои 189 қисми 2 бандҳои 

“в,г” 3071 қисми 1, 3072 қисми 2, 189 қисми 2 бандҳои “а,в,г”, 3071 қисми 2, 3072 қисми 2 ва 3073 

қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

Сайфов Ҳикматулло Қудратович 30 июли соли 1973 таваллуд, зодаи шаҳри Душанбе, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, пеш суд нашудааст, 

оиладор, соҳиби 4 фарзанд, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Чинор Имомов, хонаи 25, 

бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

Нарзуллоев Ҷамшед Исматуллоевич— 28- феврали соли 1974 таваллуд, зодаи ноҳияи 

Файзобод, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, пеш суд 

нашудааст, оиладор, соҳиби 5 фарзанд, истиқоматкунандаи ноҳияи Файзобод, Ҷамоати деҳоти 

Меҳробод, деҳаи Шукурӣ, бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда; 

Раҳматуллоев Маҳмадали Тешаевич—01 октябри 1962 таваллуд, зодаи шаҳри Ваҳдат, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёнаи махсуси техникӣ, 

сардори шуъбаи кадрҳои ҶДММ “Бинокор- сервис”, пеш суд нашудааст, оиладор, соҳиби 5 

фарзанд, сокини шаҳри Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Б.Бурунов, деҳаи Солеҳон, бо моддаи 347 қисми 1 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо баррасӣ намуда, -  
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МУАЙЯН КАРД 

Ҳисайнов У.Ф., ба ҳайси муовини аввали Раиси Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, аъзои 

Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Ҳаитов М.Р., муовини Раиси Ҳизби наҳзати 

исломии Тоҷикистон, аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Ҳ. Сайфуллозода 

аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сармуҳаррири рӯзномаи “Наҷот”, Ҷобир 

Р.Р., аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, раиси шуъбаи Ҳизби наҳзати 

исломии Тоҷикистон дар ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ, Давлятов А.А., аъзои Раёстаи олии 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сардори шуъбаи робитаҳои хориҷии Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, М.Файзмуҳаммад аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, раиси 

комиссияи тафтишотии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Каримов С.С., аъзои Раёсати олии 

Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Розиқов З. Аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон, мудири шуъбаи илм ва кор бо олимони Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Авазов 

Қ.Қ. аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сардори бахши шуъбаи Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон дар ш.Душанбе, Рустамов С.Т. аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати 

исломии Тоҷикистон, Хуҷаева З.Р. мушовири ҳуқуқии Раиси Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, 

аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Қосидинов В. аъзои Раёсати олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон, роҳбари шуъбаи интихоботии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, 

Набиев Ш.М. аъзои Раёсати олии Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, сарвари бахши Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб, Ғайратов А.И. аъзои Раёсти олии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон (минбаъд ҲНИТ) фаъолият намуда бо мақсадҳои ғаразнок дар 

ҳолатҳои зерин мутаносибан ҷиноятҳои ташкили иттиҳоди ҷинояти (ташкилоти ҷиноятӣ), барои 

содир намудани ҷиноятҳои вазнин ё ҷиноятҳои махсусан вазнин, ҳамчунин роҳбарӣ ба чунин 

иттиҳод (ташкилот) ва ба ҷузъу томи таркибии онҳо, инчунин ташкили иттиҳоди ташкилотчиён, 

роҳбарон ва дигар намояндагони гуруҳҳои муташаккил бо мақсади таҳияи нақша ва 

фароҳамоварии шароит барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва иштирок 

дар иттиҳоди ҷиноятӣ, иттиҳоди ташкилотчиён, роҳбарон ва дигар намояндагони гуруҳҳои 

муташаккил; 

- барангехтани кинаю адоват, низоъи миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ равона шуда, 

инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, ба таври оммавӣ, бо 

истифодаи воситаҳои ахбори умум, бо истифодаи мақоми хизматӣ, аз ҷониби гуруҳи муташаккил; 

-даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ва бо роҳи 

зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби гуруҳи муташаккил, 

бо истифодаи мақоми хизматӣ, мутобиқи супориши ташкилоти нияти душманона дошта; 

- ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ, ки ба одамрабоӣ ё ғасби гаравгон алоқаманд 

намебошад, аз ҷониби гурӯҳи муташаккил, такроран, бо истифодаи силоҳ; 

- суиқасди вайрон кардани воситаҳои алоқа бо мақсади ноустувор сохтани иқтидори 

мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби гуруҳи муташаккил содир шуда; 

- тасарруфи силоҳи оташфишон, қисмҳои комплектии (пуркунандаи) он, лавозимоти ҷангӣ, 

моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, такроран, бо истифодаи зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва 

саломатӣ хавфнок аст, бо таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ аз ҷониби гуруҳи муташаккил, аз 

ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ; 

- ғайриқонунӣ соҳиб шудан, ба дигарон додан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ 

доштан, интиқол додан ва бо худ гирифта гаштани силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, 

воситаҳои таркиш, такроран, ба миқдори калон, аз ҷониби гуруҳи муташаккил; 

- одамкушӣ, яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани ду шахс ё бештар аз он, вобаста ба 

фаъолияти хизматӣ, бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок, аз ҷониби иттиҳоди ҷиноятӣ, бо 

нияти ғаразнок, бо мақсади осон кардани содир намудани ҷинояти дигар, бо сабаби хусумати 

динӣ, такроран; 
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-суиқасди одамкушӣ, яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани ду шахс ё бештар аз он, вобаста 

бо фаъолияти хизматӣ, бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок, аз ҷониби иттиҳоди ҷиноятӣ, бо 

нияти ғаразнок, бо мақсади осон кардани содир намудани ҷинояти дигар, бо сабаби хусумати 

динӣ, такроран; 

- ҳаракате, ки барои бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият ва бо зӯроварӣ нигоҳ 

доштани ҳокимият бар хилофи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст, ҳамчунин 

ба мақсади бо зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо 

зӯроварӣ тағйир додани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст; 

- терроризм, яъне содир намудани таркиш, тирпарронӣ аз силоҳи оташфишон ва дигар 

кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба молу мулк ва ба миён 

омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад, бо мақсади халалдор сохтани 

амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ, аз ҷониби гурӯҳи муташаккил; 

- ташкили исёни мусаллаҳона, иштироки фаъолона дар он, бо мақсади аз байн бурдан ва бо 

роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вайрон намудани 

тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ); 

- иштирок дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ динӣ ва дигар ташкилоте, 

ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдокарда дар бораи барҳам додан ё манъи 

фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) қабул 

шудааст; 

- барангехтани кинаю адоват ва низои миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ равона 

шудаанд, инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, мансубии 

онҳо ба маҳал, ба таври оммавӣ, бо воситаи ахбори умум, такроран, бо истифодаи мақоми 

хизматӣ, аз ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; 

- даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, бо истифода аз 

шабакаи интернет; 

- иштирок дар иттиҳоди экстремистӣ; 

- дузанагӣ, яъне бо ду зан зиндагӣ кардан бо пешбарии хоҷагии умумӣ; 

Сайфов Ҳ.К., Нарзуллоев Ҷ.И. ва Раҳматуллоев М.Т. ҷинояти хабар надодан дар бораи 

ҷинояти вазнин аниқ маълуми тайёршудаистода ва содиршуда, ҳамчунин хабар надодан дар бораи 

шахси аниқ маълуми содирнамудаи ин ҷиноят ва бошишгоҳи ӯ дар ҳолатҳои зерин содир 

кардаанд. 

Чунончи, Ҳисайнов У.Ф. ба ҳайси муовини аввали Раиси ҲНИТ, Ҳаитов М,Р. муовини 

Раиси ҲНИТ, Ҳ. Сайфуллозода сармуҳаррири рӯзномаи Наҷот, Ҷобир Р.Р. раиси шуъбаи ҲНИТ 

дар ноҳияҳои тобеи маркази ҷумҳурӣ, Давлятов А.А. сардори шуъбаи робитаҳои хориҷии ҲНИТ, 

М.Файзмуҳаммад раиси комиссияи тафтишотии ҲНИТ, Каримов С.С, Розиқов З. мудири шуъбаи 

илм ва кор бо олимони ҲНИТ, Авазов Қ.Қ. сардори бахши шуъбаи ҲНИТ дар ш.Душанбе, 

фаъолият намуда аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигарон аз рӯи ғарази 

сиёсӣ, бо мақсади бо роҳи табаддулоти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, барпо намудани 

давлати исломӣ, бо роҳбарии собиқ муовини Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода 

А.М. иттиҳоди ҷиноятӣ ташкил намуда, дар ҳайати ин иттиҳод, ҷиноятҳои ба муқобили ҳаёт ва 

саломатии одамон, амнияти ҷамъиятӣ, асосҳои сохти конститутсионӣ, амнияти давлат ва дигар 

ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнинро дар ҳолатҳои зерин содир кардаанд. 

 ҲНИТ 4 декабри соли 1991 созмон ёфта, бинобар нооромиҳои вазъи сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон солҳои 1992 – 1997 бо сарварии С.А.Нурӣ дар Давлати Исломии Афғонистон 

фаъолият кардааст. Баъд аз ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти 

миллӣ 27 июни соли 1997 бо қарори Раёсати Суди Олӣ аз 12 августи соли 1999 ба ҲНИТ иҷозат 

шудааст, ки дар Тоҷикистон фаъолият намояд. ҲНИТ 28 сентябри соли 1999 ҳамчун ҳизби сиёсӣ 

дар Вазорати адлия ба қайд гирифта шудааст. 

Аз рӯи талаботи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ фаъолияти 

расмии сиёсии ҲНИТ мебоист дар доираи меъёрҳои Конститутсияи Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”, дигар қонунҳои 

амалкунанда ва Оинномаи ҳизб баҳри таҳкими дастовардҳои сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ, 

фарҳангию динӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ошкоро ва шаффоф ба роҳ 

монда мешуд. Аммо баъд аз вафоти С.А. Нурӣ, Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. бо маслиҳати пешакӣ бо 

дигар аъзоёни Раёсати олии ҳизб, аз ҷумла Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир 

Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З. ва Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., 

Хуҷаева З.Р., Қосидинов В., аз рӯи ғарази сиёсӣ бо мақсади дар Тоҷикистон барпо намудани 

давлати исломӣ, бархилофи моддаи 100 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон  амал намуда, ба 

тариқи махфӣ бо роҳи муборизаи мусаллаҳона тағйир додани сохти конститутсиониро яке аз 

самтҳои фаъолияти сиёсии ҲНИТ муқаррар намудаанд. 

Сипас барои амали намудани мақсадашон Кабирӣ М. Назарзода А.М. ва аъзоёни Раёсати 

олии ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., 

М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., Хуҷаева З.Р., Қосидинов 

В. ва дигарон дар мафкураи аъзоёну ҷонибдорони ҲНИТ ақидаи “иҷрои амри Раиси ҲНИТ дар 

масъалаи содир намудани ҷиҳод ба муқобили сохторҳои давлати ғайриисломӣ барои ҳар муҷоҳид 

- аъзои ҲНИТ воҷиб аст” – ро ҷойгир карда, дар байни аҳолии кишвар ба тарғибу ташвиқи ҳисси 

бадбинӣ ба принсипҳои конститутсионии шакли идораи ҷумҳурӣ, тамомияти арзӣ, моҳияти 

демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ, иҷтимоии давлат ва кинаю адовати динию мазҳабӣ тавассути 

нашри мақолаҳо дар нашрияи ҳизбии Наҷот ва дигар воситаҳои ахбори умум фаъолона шурӯъ 

намудаанд. 

Баъдан бо ин мақсад Кабирӣ М. Назарзода А.М. ва аъзоёни дигари Раёсати олии ҲНИТ 

Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов. М.Р., Ҳ.Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад,  

Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., Хуҷаева З.Р., Қосидинов В. дар манзилҳои 

истиқоматии аъзоёну ҷонибдорони фаъоли ҲНИТ дар минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ ва дар 

масҷидҳои расмию ғайрирасмии амалкунанда дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Ваҳдат, Қӯрғонтеппа, 

Рӯдакӣ, Вахш, Бохтар, Панҷ, Қумсангир ва ноҳияҳои водии Рашт мунтазам бо баҳонаи “маърака”, 

“оши худоӣ”, “маросимҳои намозгузорӣ” ё омӯзиши таълимоти “Қуръон” бо аъзоён ва 

ҷонибдорони ҲНИТ вохӯриҳо гузаронида, барои созмон додани гуруҳҳои мусаллаҳи ҳизбӣ бо 

таври махфӣ, иштирокчиёни ин маъракаҳоро роҳнамоӣ намудаанд. Дар вохӯриҳо байни 

иштирокчиён бартарии ақидаҳои ифротгароёнаи дини исломро аз нуқтаи назари мазҳабӣ тарғибу 

ташвиқ намуда, норозигии худро аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати Тоҷикистон дар самтҳои 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва динӣ баён намуда, баҳри дар лаҳзаи муносиб бо роҳи муборизаи 

мусаллаҳона барпо намудани давлати исломӣ заминаи фаъолияти ояндаи сиёсии ҲНИТ – ро 

тарҳрезӣ кардаанд. Аз чунин шакли муборизаи сиёсии фаъолияти ҲНИТ, шумораи кирдорҳои 

ҷиноятӣ, амалҳои ғайриахлоқӣ ва дигар қонунвайронкуниҳои аъзоёни ҲНИТ зиёд гардида, дар 

натиҷа тамоюли аз аъзогии ҲНИТ ихтиёран баромадани шаҳрвандон сол аз сол боло рафтааст. Аз 

ин рӯ дар интихоботҳои солҳои 2005 ва 2010 ҲНИТ ҳамагӣ ду мандати вакилиро дар Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб шуда дар интихоботи соли 2015 бошад 

ҳамагӣ 1,6% раъйи овоздиҳандагонро гирифта натавонист вакили худро дар мақомоти олии 

қонунгузории мамлакат дошта бошад. 

Бинобар ихтиёран қатъ гардидани фаъолияти бахшҳои минтақавии ҲНИТ, яъне аз меъёри 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ кам гардидани шумораи аъзоёни ҲНИТ Вазорати адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 28 – уми августи соли 2015, таҳти №10/10/415 огоҳиномаро дар бораи бо пуррагӣ қатъ 

намудани фаъолияти ҲНИТ ҳамчун ташкилоти сиёсӣ дар муҳлати 10 рӯз, яъне то 5 сентябри соли 

2015 ба унвонии Раёсати олии ҲНИТ ирсол намудааст. 

Аммо раиси ҲНИТ Кабирӣ М. муовинонаш Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р, ва аъзоёни 

Раёсати олии ҲНИТ Ҳ.Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М. Файзмуҳаммад, Каримов 

С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., Хуҷаева З.Р., Қосидинов В. ва дигарон аризаю 

муроҷиатҳои аъзоёни ҲНИТ – ро дар бораи ихтиёран аз 
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аъзогӣ баромадани онҳо ғайриқонунӣ баррасӣ накарда, онҳоро умуман ба инобат нагирифтаанд. 

Онҳо аз рӯи ғаразҳои сиёсӣ, бархилофи талаботи қонунии мақомоти давлатӣ амал карда, тавассути 

собиқ муовини вазири мудофиа Назарзода А.М., бо ҷалби собиқ ҷанговарони Иттиҳоди нерӯҳои 

мухолифин, наздикон ва хешу таборони онҳо, ки аз соли 1997 инҷониб ба онҳо зери шиори 

“хайрия барои оилаҳои камбизоат, закоти молу мулк, кӯмак аз Байтулмол” ва ғайра дар арафаи 

ҷашну маросимҳои динӣ кӯмакҳои молию пулӣ карда, ба роҳбарон ва аъзоёни фаъоли ин гуруҳҳо 

ҳар моҳ аз 200 (дусад) то 600 (шаш сад) сомонӣ маош медоданд, маслиҳати пешакии созмон 

додани гуруҳи муташаккили ҷиноятӣ ва дар фурсати мусоид содир намудани табаддулоти 

давлатиро кардаанд. 

Аз рӯи маслиҳати пешакӣ раиси ҲНИТ Кабирӣ М. бо муовинонаш Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов 

М.Р. ва дигар аъзоёну ҷонибдорони ҲНИТ, ки ҳаммаслакони ҷиноии Ҳ.Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., 

Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., Хуҷаева 

З.Р., Қосидинов В., мебошанд, тахминан аввалҳои моҳи марти соли 2015 дар манзили истиқоматии 

Назарзода А.М., ш. Душанбе кӯчаи А.Дониш 55 ҷамъ омада, аз натиҷаи интихоботи парламентӣ 

норозигӣ намуда, онро таҳрифкории мақомотҳои давлатӣ баҳогузорӣ кардаанд. Дар кишвар бо 

роҳи қонунӣ ба сари ҳокимият омадани ҲНИТ – ро ғайриимкон дониста, бо баҳонаи аз ҷониби 

сохторҳои давлатӣ маҳдуд ва поймол шудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии аъзоёни ҲНИТ 

нақшаи содир намудани табаддулоти ҳарбии давлатиро тарҳрезӣ намудаанд. Назарзода А.М., 

вазифадор шудаст, ки аз ҳисоби собиқ ҷанговарони Иттиҳоди нерӯҳои мухолифин, ки соли 1997 

қисми ҳарбии 31001 (баталони 25 - ум) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуда, 

бо пешниҳоди роҳбарияти ҲНИТ командирии онро ба зимма дошт ва то вақтҳои охир ба онҳо аз 

ҳисоби ҲНИТ кумакҳои молию пулӣ карда мешуд, сохтори низомии ҲНИТ – ро дар шакли 

иттиҳоди ҷиноятӣ ҳарчи зудтар таъсис диҳад. Ҳамзамон ба ин сохтор он аъзоёну ҷонибдорони 

ҲНИТ – ро, ки дар мактабҳои махсуси низомию кашшофии кишварҳои хориҷа таълимоти низомӣ 

гирифтаанд ва дигар фаъолони ҳизбиро, ки дар баъзе минтақаҳои ҷумҳурӣ ғайриқонунӣ аллакай 

бо силоҳу лавозимотҳои ҷангӣ мусаллаҳ карда шуданд,ҷалб ва гуруҳҳои ҷиноятиро дар ҳайати 

иттиҳоди ҷиноятӣ пурра намуда, роҳбарии умумиашро ба зимма гирад. Сипас Назарзода А.М., аз 

рӯи маслиҳати пешакӣ бо Кабирӣ М. Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., ва дигар аъзоёни Раёсати олии 

ҲНИТ Ҳ.Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р, Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., 

Авазов Қ.Қ ва дигарон то аввалҳои моҳи сентябри соли 2015 асосан аз ҳисоби собиқ ҷанговарони 

Иттиҳоди неруҳои мухолифин, шахсони ҷиноятпеша ва нафарони дар мактабҳои махсуси динӣ ва 

террористии кишварҳои хориҷӣ таълимоти низомӣ гирифта, зиёда аз 23 гуруҳҳои ҷиноятии иборат 

аз 10 то 30 нафарро таҳти роҳбарии Умаров Ҷунайдулло Сатторович, Муродов Сарабек Баротович, 

Юнусов Умар Кенҷаевич, Сафаров Назармамад Муродович, Пиров Абдулло, Пириев Абдулло, 

Шехов Саидраҳмон Саидбурҳонович, Одинаев Сироҷиддин Сайфидинович, Ҳусайнов Одинахон 

Маҳмадзиёевич, Неъматов Садриддин Ҳабибович, Абдуллоев Зиёриддин Қодирович, Шарипов 

Сафаралӣ Қурбоналиевич, Маҳмадов Идибек Давлатбекович ва дигарон бо аъзогии умумии зиёда 

аз 400 нафар ташкил дода дар заминаи онҳо иттиҳоди ҷиноятиро созмон ва роҳбарии 

бевоситаашонро ба зимма гирифтааст. 

Баъдан бо мақсади расидан ба ғаразҳои нопоки худ, яъне пас аз табаддулот роҳбарии 

давлатро ба уҳда гирифтан, раиси ҲНИТ Кабирӣ М. 16 – уми марти соли 2015 ба хориҷа сафар 

намуда, аз онҷо мунтазам бо аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ алоқаи интернетӣ ва вохурии аъзоёни 

алоҳидаи Раёсати олии ҲНИТ – ро дар Ҷумҳурии Туркия барқарор намуда, рафти амалӣ кардани 

нақшаи ҷиноятии тарҳрезӣ намудаашонро роҳбарӣ ва назорат карда, бо маслиҳати пешакӣ бо 

Назарзода А.М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ нақшаи махсуси амалиёти ҷангиро бо 

истифодаи техникаи компютерӣ тартиб додаанд. 
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Аз рӯи нақшаи махсуси тарҳрезӣ шуда ба як гуруҳи мусаллаҳ иборат аз 40- нафар аз ду 

тарафи бинои Қасри Миллат, як гуруҳи мусаллаҳ иборат аз 25- нафар ба бинои Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, як гуруҳи мусаллаҳ иборат аз 30 – нафар аз се тарафи бинои 

Вазорати корҳои дохилӣ, як гуруҳи мусаллаҳи 25 нафар аз се тарафи бинои Кумитаи давлатии 

амнияти миллӣ, як гуруҳи мусаллаҳ иборат аз 40 нафар ба Фурудгоҳи байналмилалии ш.Душанбе 

ва дигар гуруҳҳои ҷиноятӣ ба биноҳои Вазорати мудофиа, Кумитаи телевизион ва радио, Шабакаи 

якуми телевизион, телевизиони “Баҳористон”, РВКД ш. Душанбе ва ШВКД- и ноҳияҳои он, 

ШВКД –и ш.Ваҳдат ва ноҳияи Тавилдара ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом додан дастур дода шудааст.

 Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., аз соли 2007 ҳамчун муовинони раиси ҲНИТ, Ҳикматулло 

Сайфуллозода ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва сармуҳаррири рӯзномаи Наҷот, Ҷобир Р.Р., 

аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва Раиси шуъбаи ноҳияҳои маркази ҷумҳурӣ ҲНИТ, Давлятов А.А., 

аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва сардори шуъбаи робитаҳои хориҷии ҲНИТ, Муҳамадалии 

Файзмуҳаммад аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва раиси комиссияи тафтишотии ҲНИТ, Каримов С.С., 

аъзои Раёсати олии ҲНИТ, Розиқов З., аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва мудири шуъбаи илм ва кор бо 

олимони ҲНИТ, Авазов Қ.Қ., аъзои Раёсати олии ҲНИТ, Раиси шуъбаи Душанбегии ҲНИТ, 

Рустамов С.Т., аъзои Раёсати олии ҲНИТ, Хуҷаева З.Р.,аъзои Раёсати олии ҲНИТ, мушовири 

ҳуқуқии Раиси ҲНИТ, Қосидинов В., аъзои Раёсати олии ҲНИТ, роҳбари шуъбаи интихоботии 

ҲНИТ фаъолият карда, аз аввали фаъолияти сиёсиашон бо мақсади дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барпо намудани давлати исломӣ ҷаҳду талош кардаанд. Онҳо ба сифати яке аз аъзоёни фаъоли 

ҲНИТ тарзу усулҳои ба сари ҳокимият овардани ҲНИТ – ро дар Тоҷикистон бо маслиҳати пешакӣ 

бо Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ муайян карда, дар созмон додани 

иттиҳоди ҷиноятӣ ва тарҳрезии нақшаи ҳуҷуми мусаллаҳона ба муқобили сохторҳои давлатӣ 

фаъолона иштирок намудаанд. Онҳо дар ҷаласаи пинҳонии Раёсати олии ҲНИТ баъд аз бо роҳи 

зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият, дар вазифаҳои раҳбарикунандаи давлатӣ кадом нафаронро таъин 

намудан пешниҳод ва муҳокима кардаанд.       

 Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., ҳамчун муовини  аввал ва муовини Раис ва дар як вақт аъзои 

Раёсати олии ҲНИТ, Ҳ.Сайфуллозода ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва сармуҳаррири 

рӯзномаи Наҷот, Ҷобир Р.Р.,аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва Раиси шуъбаи ноҳияҳои маркази 

ҷумҳурӣ ҲНИТ, Давлятов А.А., аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва Сардори шуъбаи робитаҳои хориҷии 

ҲНИТ, Муҳамадалии Файзмуҳаммад аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва раиси комиссияи тафтишотии 

ҲНИТ, Каримов С.С., аъзои Раёсати олии ҲНИТ, Розиқов З. аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва мудири 

шуъбаи илм ва кор бо олимони ҲНИТ, Авазов Қ.Қ. аъзои Раёсати олии ҲНИТ, раиси шуъбаи 

Душанбегии ҲНИТ, Рустамов С.Т. аъзои Раёсати олии ҲНИТ, Хуҷаева З.Р. аъзои Раёсати олии 

ҲНИТ, мушовири ҳуқуқии Раиси ҲНИТ, Қосидинов В. аъзои Раёсати олии ҲНИТ, роҳбари 

шуъбаи интихоботии ҲНИТ, мутаносибан роҳбари шуъбаи интихоботии ҲНИТ аз миёнаҳои моҳи 

марти соли 2015 баъди аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баромада рафтани Раиси ҲНИТ Кабирӣ 

М. роҳбари тамоми амалиётҳои ҷинояткоронаи ба нақша гирифтаи ҲНИТ –ро ба зимма гирифта, 

бо дастуру супоришҳои бевоситаи Кабирӣ М. амал намуда, барои амалӣ кардани нақшаи 

ҷинояткоронаи пешакӣ тарҳрезӣ кардаашон чораҷӯӣ кардаанд.   

 Ҳисайнов У.Ф., барои дастгирии молиявӣ ва тарбияи ғоявии иттиҳоди ҷиноятиии мазкур 

саҳми шахсӣ гузошта ба хотири аз ҷиҳати моддӣ дастгирӣ кардани аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ ва 

бо ин восита таҳти таъсиру тобеъи худ кардани онҳо тавассути ташкилоти ҷамъиятии 

байналмилалии хайриявии “А.Ҳамадонӣ”, ки онро қаблан бо ҳамин мақсадҳои ғаразнок дар 

якҷоягӣ бо дигар аъзои фаъоли ҲНИТ Ғаниев Маҳмадсаид бо тахаллуси Маҳмадсаид Ризоӣ таъсис 

дода буд, соли 2014 аз фонди ба ном хайриявии “Шайх Абдулло Алнорӣ”- и Давлати Кувайт 

маблағи 20472 евро баробар ба 134822 сомонӣ ва соли 2015 маблағи 12379 евро баробар ба 86808 

сомониро гирифта, барои эҳтиёҷоти иттиҳоди ҷиноятии ташкил кардаашон истифода кардааст. 
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Ҳаитов М.Р., тахминан моҳи июни соли 2015 дар кароргоҳи марказии ҲНИТ баъди 

гузаштани ҷаласаи навбатии аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ якчанд фаъолони ҳизб ва дар як вақт 

ташкилкунандагони иттиҳоди ҷиноятӣ Ҳ.Сайфуллозода ва Авазов Қ.Қ. ва дигаронро ҷамъ оварда, 

бохабар кардаст, ки мувофиқи нақшаи бо муовини вазири мудофиа Назарзода А.М. тарҳрезӣ 

намудаи Кабирӣ М. бояд Назарзода дар вақтҳои наздик табаддулоти ҳарбии давлатиро ба амал 

оварда, онҳоро сари ҳокимият орад. Барои иҷрои ин нақшаҳо Ҳ.Сайфуллозодаро барои омода 

намудани муроҷиатнома аз номи Раёсати олии ҲНИТ барои дар рӯзҳои ҳуҷум ба сохторҳои 

давлатӣ бо мақсади зиёд намудани тарафдоронашон дар байни фаъолони ҳизб ва аҳолӣ паҳн 

намудан, Авазов Қ.Қ- ро барои иштирок дар ҳуҷум ба сохторҳои давлатӣ дар ҳайати иттиҳоди 

ҷиноятиашон ҷалб намудани нафарони таҷрибадор ва тайёрии махсуси ҳарбӣ дошта, аз шумораи 

аъзоёни фаъоли ҳизб ва тарафдоронашон вазифадор намудааст. Инчунин мувофиқи нақшаи 

ҷинояткоронаи пешакӣ бо Кабирӣ М.Р., бо истифода аз нуфуз ва муносибатҳои хешу табориаш 

сокинони водии Раштро дар табаддулоти давлатӣ ба тарафдории иттиҳоди ҷиноятиашон ҷалб 

менамуд.           

 Ҳ. Сайфуллозода бошад, барои ҷалби дигарон ба иттиҳоди ҷиноятӣ, рӯҳбаландии аъзоёни 

иттиҳоди ҷиноятӣ дар дастгоҳҳои чопкунии рӯзномаи Наҷот варақаҳои таблиғотии бар зидди 

ҳукумат нигаронидашударо ба табъ расонидааст.       

 Ҷобир Р.Р., низ ҳамчун яке аз аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ ва ташкилкунандаи иттиҳоди 

ҷиноятӣ аз рӯи супоришҳои Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзои Раёсати олии ҲНИТ амал 

карда, ба роҳбари яке аз зергурӯҳҳои ҷиноятӣ Абдулоев З.К., дастур додаст, ки ғайриқонунӣ як 

миқдор силоҳу лавозимоти ҷангиро дар манзили истиқоматии аъзои фаъоли ҲНИТ ва иттиҳоди 

ҷиноятӣ Абдулов Абдуғафор ш. Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Юмсуроқ, пинҳони 

нигоҳ доранд. Баъдан Ҷобиров Р.Р. моҳи марти соли 2015 ба манзили истиқоматии Абдулов А. 

омада пинҳонгоҳи силоҳу лавозимоти ҷангиро аз назар гузаронида, ба тарзи нигоҳдории онҳо 

баҳои мусбӣ дода ба Абдулов А. супориши раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии 

ҲНИТ – ро расонида гуфтааст, ки аъзои Раёсати олии ҲНИТ М.Файзмуҳаммад масъули тақсими 

силоҳҳо дар рӯзи оғози амалиётҳои табаддулоти ҳарбӣ мебошад. Ҷобир Р.Р. инчунин ба Абдулов 

А. аз номи раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ супориш додааст, ки дар 

ҳуҷумҳои мусаллаҳона ба сохторҳои давлатӣ дар ш.Ваҳдат бо дигар аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ 

иштирок намуда амалиётҳоро ба навор гирифта, сабти онро барои тавассути ахбори омма ба 

ҷаҳониён, бо нишон додани иштирокчиёни табаддулоти ҳарбии давлатӣ ҳамчун муборизони роҳи 

ҳақи дини ислом паҳн намудан ба аъзои Раёсати олии ҲНИТ – мудири шуъбаи робитаҳои хориҷӣ 

Давлятов А.А., ки масъули ин кор мебошад расонад.     

 Давлятов А.А. ҳамҷун аъзои Раёсати олии ҲНИТ бо маслиҳати пешакӣ бо Раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ бо истифода аз мақоми хизматӣ - мудири шуъбаи 

робитаҳои хориҷӣ барои ҳар гуна лоиҳаҳоро бо баҳонаи ҷашнгирии маросимҳои гуногуни динӣ, 

кӯмакҳои хайрия, гузаронидани чорабиниҳою озмунҳо дар мавзӯъҳои мухталиф ва ғайраро барои 

маблағгузории иттиҳоди ҷиноятиашон ба баъзан ташкилотҳои хориҷӣ ва намояндагиҳои 

дипломатии дар Тоҷикистон буда пешниҳод карда, маблағҳои аз ин ҳисоб бадастомадаро дар 

маслиҳати пешакӣ бо ҳаммаслакони ҷиноятиаш ба манфиати иттиҳоди ҷиноятии созмондодаашон 

сарф кардаанд. Ҳамчунин Давлятов А.А. ба ҳайси аъзои Раёсати олӣ ва мудири шуъбаи робитаҳои 

хориҷии ҲНИТ барои расидан ба мақсадҳои ниҳоии ғаразноки иттиҳоди ҷиноятӣ аз ҷониби 

ташкилкунандагони он Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ вазифадор 

гардидааст, ки бо истифода аз ваколатҳои хизматӣ ва тахассуси рӯзноманигориаш ҳама ҳуҷумҳои 

мусаллаҳона ва амалиётҳои иттиҳоди ҷиноятиро ба муқобили сохторҳои давлатӣ бо воситаи 

ахбори омма, ба шаҳрвандон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун “Инқилобгарон ва озодихоҳон” вонамуд 

сохта, пахш кунад ва амалҳои ҷиояткоронаи ба нақша гирифтаашонро қолаби қонунӣ дода, 

тарғибу ташвиқ намояд.            
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М. Файзмуҳаммад бошад, ҳамчун руҳонии маъруф дар сафҳои ҲНИТ барои тарбияи 

ғоявии аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии мазкур ва бо силоҳ таъмин намудани ҷузъу томҳои иттиҳоди 

ҷиноятии созмондодаашон саҳми шахсӣ гузоштааст. Аз рӯи маслиҳати пешакӣ ва нақшаҳои 

тарҳрезӣ намудаашон М.Файзмуҳаммад масъули тақсимкунандаи силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ ба 

аъзоёни ҷузъи иттиҳоди ҷиноятӣ, яъне ба гурӯҳи Абдуллоев З.Қ., аз пинҳонгоҳи махфии дар 

манзили истиқоматии аъзои иттиҳоди ҷиноятии Абдулов А., таъин гардидааст. Ӯ ҳамчун раиси 

комиссияи тафтишотӣ ва аъзои Раёсати олии ҲНИТ аз миёнаҳои моҳи марти соли 2015 баъди аз 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон баромада рафтани Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. дар роҳандозии ҳама 

амалиётҳои ҷинояткоронаи ба нақша гирифтаи ҳизб бо Муовини Раиси ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф. ва 

дигарон иштирок намуда,бо дастуру супоришҳои бевоситаи Кабирӣ М. амал намуда, барои иҷрои 

нақшаи ҷинояткоронаи пешакӣ тарҳрезӣ кардаашон чораҷӯӣ кардааст.   

 Каримов С.С. ҳамчун аъзо ва яке аз ташкилкунандагони иттиҳоди ҷиноятӣ аз мавқеъаш дар 

миёни аъзоёни ҲНИТ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб истифода карда онҳоро барои иштирок 

дар фаъолияти иттиҳоди ҷиноятии дар якҷоягӣ бо Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. дигар аъзоёни Раёсати 

олии ҲНИТ ва Назарзода А.М. созмондодаашон ҷалб намудааст. Аз рӯи нақшаи пешакӣ тарҳрезӣ 

намудаашон Каримов С.С. аъзоёни ҲНИТ Манонов Ҳабиб, Зиёвиддинов Раҳмиддин, Аъзамов 

Раҷабалӣ, Раҷабов Абдулфайз, Раҷабов Саидмаҳмуд ва Ҳусайнов Одинахонро, ки қаблан солҳои 

навадуми қарни гузашта барои омӯзиши таълимоти динӣ ва ҳарбӣ дар таълимгоҳҳои террористии 

ш. Қум-и Ҷумҳурии Исломии Эрон фиристода маблағгузорӣ карда то инҷониб аз ҷиҳати моддӣ 

онҳоро дастгирӣ менамуд, барои иштирок дар исёни мусаллаҳонаи шаби 3 ба 4 сентябри соли 2015 

таҳти роҳбарии яке аз роҳбарони иттиҳоди ҷиноятии созмон додаашон, собиқ муовини вазири 

мудофиа Назарзода А.М., роҳнамоӣ намуда, номбурдагонро барои дар ин исёни мусаллаҳона 

иштирок намудан сафарбар кардааст.        

 Розиқов З. бошад, ҳамчун аъзои Раёсати олӣ ва мудири шӯъбаи илм ва кор бо олимони 

ҲНИТ ва яке аз ташкилдиҳандагони иттиҳоди ҷиноятӣ, тибқи нақшаи пешакӣ дар якҷоягӣ бо 

дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ тарҳрезинамудаашон бояд, тавассути баромадҳо байни 

ҷавонон, чоп намудани мақолаҳо дар воситаҳои ахбори омма ва чоп намудани китобҳо барои ҷалб 

намудани ҷавонон барои иштирок дар фаъолияти гуруҳҳои ҷиноятӣ масъул гардида, барои 

тарбияи ғоявии аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии мазкур саҳми шахсӣ гузоштааст.   

 Рустамов С.Т. аз солҳои 1993 пайрави роҳбарони ҲНИТ ва соли 2001 ба ҲНИТ аъзо шуда 

то соли 2006 дар вазифаи мушовири фарҳангӣ ва баъдан ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ 

фаъолият карда бо роҳбарони ҲНИТ муносибати наздик пайдо карда, бо мақсади бо роҳи 

табаддулоти давлатӣ дар Тоҷикистон барпо намудани давлати исломӣ, аз ҷониби раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М. аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ ва собиқ муовини Вазири мудофиа Назарзода А.М. 

ихтиёран ба иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) созмондодашуда шомил гардидааст. Сипас 

ҳамчун аъзои Раёсати олии ҳизб ва аъзои фаъоли иттиҳоди ҷиноятии аз ҷониби Раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М. аъзоёни Раёсати олии он ва Назарзода А.М. бо мақсади дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барпо намудани давлати исломӣ ва ба сари ҳокимият овардани ҲНИТ созмондодашуда барои 

амали намудани нақшаҳои ҷиноятиашон бо дастуру супоришҳои роҳбарони иттиҳоди ҷиноятӣ 

Кабирӣ М. Назарзода А.М. ва дигарон ҷаҳду талош карда, тибқи дастури номбурдагон барои дар 

рӯзи муайяншуда дар байни сокинони маҳалли зисти худ бо роҳи нусхабардори зиёд карда паҳн 

намудан, 9 – адад варақаҳои таблиғотии аз номи Раёсати олии ҲНИТ омода шударо, ки дорои 

хусусияти даъвати оммавӣ барои бо зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият мебошанд, бо қасди ба 

ҳайати иттиҳоди ҷиноятиашон ҷалб намудани тарафдорон аз шумораи ҳамсоягонаш нигоҳ 

доштааст.           

 Хуҷаева З.Р. ҳамчун узви Раёсати олии ҲНИТ ва мушовири ҳуқуқии ҲНИТ дар ҳайати ин 

иттиҳоди ҷиноятӣ иштирок намуда, аъзоёни онро барои минбаъд амалӣ карда шудани нақшаҳои 

ҷинояткоронаи ташкилоти ҷиноятиашон аз ҷиҳати маънавӣ ва ҳуқуқӣ тайёр намудааст.   
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Қосиддинов В. бо истифода аз мақоми хизматияш ҳамчун аъзои раёсати олии ҲНИТ тибқи 

дастури роҳбарони иттиҳоди ҷиноятии зикршуда дар ҳаргуна маъракаву ҷамъомадҳои ғайрирасмӣ 

бар зидди сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромаду суханрони намуда, дар 

байни мардум нобоварӣ ба сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти кишварро паҳн намуда, мардумро 

руҳан барои бо роҳи зуроварӣ тағир додани низоми сиёсӣ ва дар фурсати мусоид ба иштирок дар 

иттиҳоди ҷиноятияшон ҷалб намудааст.        

 Ҳамчунин, аъзоёни Раёсати Олии ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф, Ҳайитов М.Р.,Сайфуллозода, 

Ҷобир.Р.Р.,Давлятов.А.А, М.Файзмуҳаммад.,Каримов.С.С.,Розиқов З.,Авазов Қ.Қ., Рустамов.С.Т., 

Хуҷаева З.Р.,Қосиддинов В. бо маслиҳати пешакӣ бо раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни 

фаъоли ҲНИТ ҳанӯз аз давраи аввали фаъолияти сиёсии худ то инҷониб берун аз доираи талаботи 

қонунҳои амалкунандаи конститунсионӣ, инчунин бар хилофи сархатҳои 2 ва 3 банди 1.3 

Оинномаи ҲНИТ, ки мувофиқи он ҳимояи якпорчагӣ ва тамомияти арзии Тоҷикистон ва ҳимоят аз 

истиқрори сулҳ, таъмини ваҳдатӣ миллӣ ва ҳамзистии бародаронаи халқҳои Тоҷикистон ҳадафҳои 

ҲНИТ мебошанд, амал намуда, тавассути рӯзномаи асосии ҲНИТ-Наҷот ва дигар воситаҳои 

ахбори умум  мунтазам хабару мақолаҳои барангезандаи кинаву адоват ва низои миллию диниро 

нашр намуда, дар байни аҳолии кишвар мақсаднок руҳияи ифротгароӣ, бадбинию мухолифи 

сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва динии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистонро тарғибу ташвиқ 

намудаанд.  

Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. дидаву дониста, ки мақсади асосии созмони “Ихвон-ул муслимин” 

бунёди хилофати умумиҷаҳонии исломӣ бо роҳи ҷиҳоди мусаллаҳона буда, ин созмон дар 

Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои дигар ҳамчун созмони экстримистию террористӣ эътироф ва 

фаъолияташ манъ карда шудааст, дар мусоҳибааш дар рӯзномаи Наҷот аз 14 августи соли 2014 руй 

овардани ҳизбро ба сиёсати тундравона, экстремизм ва терроризм зарур шуморида, гуфтааст: “Мо 

бояд аз Ихвон-ул муслимин ҳатман ибрат бигирем, агар оқил бошем”.    

 Ҳисайнов У.Ф дар мақолааш: “Боздошти фаъолияти ҲНИТ аз байн бурдани созишу ваҳдат 

аст”, ки дар рӯзномаи Наҷот №19 аз 17-уми майи соли 2015 нашр шудааст, сиёсати пешгирифтаи 

давлатро таҳқир карда, дар байни аҳолӣ кинаву адовати идеологӣ ва сиёсиро барангехтааст. 

Ҳайитов М.Р дар мақолааш “Бурду бохти ҲНИТ дар соли 2011 аз назари соҳибназарон”, ки дар 

рӯзномаи Наҷот аз 4-уми январи соли 2012 ба нашр расидааст, Маҷлиси намояндагони маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мақомоти номустақил ном бурда, аксари қонунҳои қабулнамудаи 

Маҷлиси намояндагони маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро зиддимардумӣ ва ба воқеият ва 

ҷомеаи Тоқикистон номувофиқ ҳисобида, байни мардум кинаву адовати сиёсӣ ва идеологиро 

барангехтааст.  

Ҳ.Сайфуллозода дар шумораи №31 (696) рӯзномаи Наҷот аз моҳи августи соли 2012 бо 

номи “Амалиёте, ки барои пиёда карданаш фурсат меҷустанд” мақола чоп намуда, амалҳои 

Ҳукумати Тоҷикистонро бар зидди гурӯҳҳои террористӣ ва ҷиноятпеша дар минтақаи Рашт, 

Тавилдара ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғайриқонунӣ таълиф намуда, дар байни 

аҳолӣ кинаю адоват ва низоъи идеологию маҳалгароиро барангехтааст.  

 Давлятов А.А. дар мусоҳибааш дар шумораи рӯзномаи Наҷот №23, аз 6-уми июни соли 

2012 баён намудааст, ки таҷдид гардидани яке аз ширкатҳои давлатӣ манфиати доираҳои муаяни 

“болонишин” буда, бинобар фоидаовар буданаш онро мансабдорон бо роҳҳои ғайриқонунӣ аз худ 

карданиад. Бо ин гуфтаҳо дар байни аҳолӣ кинаву адовати маҳалгароӣ ва сиёсиро барангехтааст. 

 М.Файзмуҳаммад солҳои охир тавассути воситаи ахбори омма ва дар шумораи №26 (691) 

аз 28-уми июни соли 2015 рӯзномаи Наҷот пайваста Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулон ва 

хизматчиёни ҳарбӣ “Барқароркунандагони Ҳукумати конститутсионӣ”-ро дар куштори қасдонаи 

шаҳрвандони ҷумҳурӣ гунаҳгор кардааст. Ӯ бо истифода аз мақоми хизматӣ ва мавқеи худ ҳамчун 

яке аз рӯҳониёни маъруф дар сафи ҲНИТ дар шумораи №19 (684) аз 10-уми майи соли 2015 

рӯзномаи Наҷот пораи китоби муқаддаси “Қуръон”-ро  
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ба таври ғаразнок тафсир карда қайд намудааст, ки “...ва кист золимтар аз он кас, ки нагузорад дар  

масҷидҳои Худо номи ӯ ёд карда шавад ва дар вайронии масоҷид кушиш кунад”.  

 Розиқов З. аъзои Раёсати Олии ҲНИТ дар мақолааш “Теша ба решаи худ мезанем”, дар 

рӯзномаи Наҷот №05 аз 29-уми январи соли 2015 сиёсати имрӯзаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро беасос ва ошкоро зиддиисломӣ ва зиддимардумӣ ҳисобидааст.  

 Авазов Қ.Қ. дар мусоҳибааш дар рӯзномаи Наҷот №28 аз 10-уми июли соли 2014 “Ҳифзи 

сулҳ ба ваҳдат рабт дорад” сиёсати ба ваҳдат равонашудаи давлатро бардуруғ ва аз ваҳдат 

дуркунанда маънидод намудааст.       

 Ҳамингуна мақолаҳои иғвоангез ва барангезандаи кинаву адоват аз ҷониби аъзоёни 

Раёсати Олии ҲНИТ аз ҷумла Ҳисайнов У.Ф, Ҳайитов М.Р, Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., 

Давлятов А.А., М. Файзмуҳаммад., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., Хуҷаева З., Қосидинов 

В. ва дигар аъзоёну ҷонибдорони фаъоли ин ҳизб дар ҳар шумораи рӯзномаи Наҷот ба нашр 

расидааст, ки кинаву адовати динӣ ва нобоварӣ ба сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти кишварро дар 

байни мардум паҳн намуда, онҳоро аз ҷиҳати руҳӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани низоми 

сиёсӣ ва идоракунӣ дар кишвар таблиғ ва омода мекардаанд.    

              Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии шумораҳои нашрияҳои Наҷот тайи солҳои 2010-2015 аз 10-уми ноябри соли 2015 

дар мақолаҳои “Нидои Имом Қарзовӣ” (Наҷот №46 аз 13.11.2014), “ҲНИТ яке аз аҳзоби калиди 

аст” (Наҷот №11 аз 16.03.2011), “Мушкилот дар давлатдории тӯлонист” (Наҷот №13 аз 

30.03.2011), “Агар тамоми роҳҳои фаъолият баста шавад ҳам...” (Наҷот №14 аз 06.04.2011), 

“Масҷидбандии навбатӣ дар Душанбе” (Наҷот №02 аз 14.01.2011), “Лоиҳаи қонун таҷдиди назар 

мехоҳад” (Наҷот №03 аз 19.01.2011), “Теша ба решаи худ мезанем” (Наҷот №05 аз 20.01.2015), 

“Бист соли барҳадар рафтани интизориҳо” (Наҷот №01 аз 02.01.2014), “Адолат хоси подшоҳон 

аст” (Наҷот №37 аз 11.09.2014), С.Ҳусайнӣ:” Боздошти фаъолияти ҲНИТ аз байн бурдани созишу 

ваҳдат аст” (Наҷот №19 аз 17.05.2015), “Таҳаммул ба хотири субот асту муколама ҷузъи амният. 

Мусоҳибаи М. Кабирӣ” (Наҷот №33 аз 14.07.2014) ақидаҳои барангезандаи кинаву адоват, низоъи 

идеологӣ, сиёсӣ, миллӣ ва динӣ, инчунин тарғибкунандаи бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи 

муносибати онҳо ба дин ва мансубияти онҳо ба гурӯҳи сиёсӣ мавҷуд мебошанд.    

 Ҳамин тавр, Ҳисайнов У.Ф, Ҳайитов М.Р, Ҳ. Сайфуллозода., Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М. 

Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., Рустамов С.Т., Хуҷаева З. ва Қосидинов В. 

мутаносибан аз салоҳияти аъзои Раёсати Олии ҲНИТ истифода бурда, ҳамчун шахсони масъул 

барои дар рӯзномаи Наҷот ва дигар воситаҳои ахбори умум аз номи аъзоёни ҳизб нашр нашудани 

ҳаргуна мақолаҳои барангезандаи кинаву адоват, низои идеологӣ, сиёсӣ, миллӣ ва динӣ инчунин 

тарғибкунандаи бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин чораҷӯи накарда, 

баръакс чунин мақолаҳоро бевосита таҳия ва нашр карда, барои нашри онҳо мусоидат намудаанд.

 Инчунин муовини аввал ва муовини раиси ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., аъзоёни 

раёсати олии ҲНИТ сармуҳаррири рӯзномаи Наҷот Ҳ.Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., 

М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ. ва Рустамов С.Т. бо маслиҳати пешакӣ 

бо раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва аъзоёни дигари ҲНИТ аз рӯи ғарази сиёсӣ амал намуда, аз ҳисоби 

собиқ ҷанговарони Иттиҳоди мухолифин бо роҳбари собиқ муовини вазири мудофиа Назарзода 

А.М. тариқи пинҳонӣ иттиҳоди ҷиноятӣ созмон дода, баҳри зиёд намудани шумораи аъзоёни 

иттиҳоди ҷиноятӣ аз ҳисоби аъзоёни қатории ҲНИТ ва дигар шаҳрвандон ҷиҳати бо роҳи 

зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият ва бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даъвати оммавии шаҳрвандон даст задаанд.    

 Ҷиҳати амалӣ намудани чунин қасди ҷинояткоронаи худ бо маслиҳати пешакӣ аъзоёни 

раёсати олии ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ.Сайфуллозода., Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., 

М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З. Авазов Қ.Қ. Рустамов С.Т. ва дигарон 19 августи соли 

2015 бо истифодаи компютери тамғаи VISION -и нашриёти рӯзномаи Наҷот дар бинои маъмурии 

қароргоҳи марказии ҲНИТ ш. Душанбе кӯчаи  
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Борбад 1 варақаҳои таблиғотии хусусияти даъватҳои оммавӣ дошта, ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб 

кардани ҳокимияти давлатӣ бо матни  “Бародарони аҳли наҳзат! Ва умуман ҳамаи касоне, ки 

ҷонибдору ҳаводори Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳастед!!! Сабур бошеду мунтазир! Он 

рӯз дур нест, ки офтоби наҳзати мо пардаи тирагуни зулмотро медараду шӯълаҳои ҷонбахши 

худодашро бар тани мардуми Тоҷикистон нерӯи тоза мебахшад. Сабур бошед, чуноне ки то имрӯз 

ҳама таҳқиру таъқиби золимонаи режими Раҳмониро таҳаммул кардед. Шуморо подоши бузурге 

дар пай аст. Танҳо се чаҳор рӯзи дигар боқӣ монда, соатҳои ҳукуматдории ин золимин, рӯзи 

суқуташ наздик аст. Бародарони ҷонфидои мо ҳама тадбирҳоро меандешанд, ки озодии 

деринтизорро барои мо биёранд. Чун ба муомилаву зорӣ нашуд, бо зӯрӣ мегирем. Инҳо гумон 

карданд, ки чун қоғазеро аз наҳзатии мо мегиранд, ақидаашро низ гирифтаанд. Хаёлашон хом аст. 

Ин амалҳои золимона танҳо моро пурзӯру муттаҳид карданд. Се чаҳор рӯзи дигар монд. Танҳо 

омода бошед. Ҳамин ки шуруъ шуд, бо мо бипайвандед. Дар майдони корзор, ҳар олоту силоҳе 

доред бо худ бигиред. Ин хунхорҳоро дар хуни худашон оғушта месозем. Мо иштибоҳоти 

гузаштаро такрор нахоҳем кард. Зеро сабақи хубе гирифтаем. Мо дигар бо онҳо муросо 

намекунем. Мо танҳо нестем. Ҳам низомӣ дорему ҳам мулкию ҳам сиёсатмадорҳо. Дунёи Ислом 

моро пуштибонӣ мекунад. ИНШООЛЛОҲ пирӯзи бо мост! Танҳо худро дар канор нагиред. Бо мо 

биёед! Режими золимонаю бединро аз решу бунаш меканем. Мо давлати нави Тоҷиконро хоҳем 

сохт. Давлатеро, ки дар он ҳама озод аст. Давлатеро, ки дар он риши ҳеҷ касеро наметарошанд! 

Ҳиҷоби касеро аз сараш намегиранд! Масҷидеро намебанданд! Се-чаҳор рӯз монд. Сабур бошеду 

мунтазир. Соати пирӯзӣ фаро мерасад. Бо ҲНИТ бошед. Мо бо шумоем. Мо бо дастгирии шумо 

пирӯз хоҳем шуд! Пирӯзӣ бо мост!!! Раёсати олии Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон» аз номи 

раёсати олии ҲНИТ ҳуруфчинӣ ва омода карда шумораи онро зиёд намуда, ба бахшҳои ҲНИТ дар 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои дар вақти муайяншуда байни аъзоёни қатории ҳизб ва аҳолӣ паҳн 

намудан ирсол кардаанд.  

            Мувофиқи протоколи кофтуков аз 18 сентябри соли 2015 аз қароргоҳи марказии ҲНИТ 

ш.Душанбе, кӯчаи Борбад бинои 1, аз ҳуҷраҳои кории Ҳисайнов У.Ф. ва Ҳаитов М.Р. 30 адад 

варақаҳои таблиғотии зикршуда, аз дигар утоқҳои кории қароргоҳи ҲНИТ дастгоҳи чопкунӣ ва 

нусхабардории (принтер) тамғаи «СANON MF -3010»  ва аз манзили истиқоматии аъзои Раёсати 

Олии ҲНИТ, сармуҳаррири рӯзномаи Наҷот Ҳ.Сайфуллозода ш.Душанбе кӯчаи Н. Махсум бинои 

71/3, ҳуҷраи 1, даҳ нусха варақаҳои таблиғотии мазкур бо компютери тамғаи  “VISION”, ки матни 

ин варақаҳо дар он ҳуруфчинӣ ва омода карда шудааст ёфта гирифта шудаанд.  

 Ғайр аз ин, дар вақти кофтуков аз манзилҳои истиқоматии аъзоёни фаъоли ҲНИТ Бобоев 

Т.Ғ., Эмомов Р.Ш. ва Рустамов С.Т. дар шаҳри Душанбе ва дигар аъзоёни ҲНИТ дар шаҳру 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла ш.Исфара, ш.Панҷкент, н.Рӯдакӣ, н.Ванҷ, н.Шӯробод, н.Данғара ва 

н.Масчоҳи Кӯҳӣ варақаҳои таблиғотии зикршуда ёфта, гирифта шудаанд.   

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ, ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумита оид ба 

корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 13 ноябри соли 2015 дар матни варақаҳои таблиғотии аз номи раёсати олии ҲНИТ бо сарлавҳаи 

«Бародарони аҳли наҳзат! Ва умуман ҳамаи касоне ки ҷонибдору ҳаводори Ҳизби Наҳзати 

Исломии Тоҷикистон ҳастед!...» даъвати оммавӣ ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти 

давлатӣ, бо зуроварӣ нигоҳ доштани он, бо роҳи зӯроварӣ тағйир додадани сохти конститутсионӣ 

ва бо роҳи зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доранд. 

 Мувофиқи хулосаи комплексии судӣ - техникии ҳуҷҷатҳо ва судӣ-техникии компютерӣ 

таҳти №02-19/3802/2015 аз 21 октябри соли 2015 аз 5 - адад дастгоҳҳои чопкунии ( принтерҳо) аз 

бинои қароргоҳи марказии ҲНИТ ҳангоми кофтуков ёфта гирифта шуда, 3-адади он тамғаи «HP 

laserjet 1000 series”, тамғаи  “Canon i-sensys MF 3010” ва тамғаи  “HP laserjet 1020” барои 

истифодабарӣ коршоям мебошанд. 
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            Варақаҳои таблиғотӣ аз номи Раёсати олии ҲНИТ бо сарлавҳаи “Бародарони аҳли наҳзат! 

Ва умуман ҳамаи касоне, ки ҷонибдору ҳаводори Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳастед! ...” 

ба воситаи техникаи компютерӣ аз дастгоҳҳои чопкунии (принтерҳои) оддие, ки дар онҳо як 

намуди ранг (сиёҳ) истифода бурда мешаванд, чоп карда шудаанд. Аз варақаҳои таблиғотии аз 

номи Раёсати олии ҲНИТ бо сарлавҳаи “Бародарони аҳли наҳзат! Ва умуман ҳамаи касоне, ки 

ҷонибдору ҳаводори Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳастед! ...”, ки ҳангоми кофтуков аз 

бинои қароргоҳи марказии ҲНИТ ёфта гирифта шудааст, 4 (чор) ададашон, дар дастгоҳи чопкунӣ 

(принтерӣ) тамғаи ” Сanon i-sensys MF 3010” чоп карда шудаанд. 

      Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии техникаи компютерӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиноси таҳти №19/4229/2915 аз 20 ноябри соли 2015 дар дохили протсесори тамғаи 

“VISION”, ки аз манзили истиқоматии Ҳ. Сайфуллозода ш. Душанбе кӯчаи Н. Махсум бинои 71/3, 

ҳуҷраи 1 ёфта шуда дар мизи кории он (Рабочий стол) варақа бо формати “Документ  Microsoft 

Word” бо номи “Муроҷиат ба бародарон docx” пайдо карда шуд. Дар натиҷаи ташхис маълум 

гардид, ки дар дохили файли мазкур варақаи таблиғотӣ аз номи Раёсати олии ҲНИТ бо сарлавҳаи 

“Бародарони аҳли наҳзат! Ва умуман ҳамаи касоне, ки ҷонибдору ҳаводори Ҳизби Наҳзати 

Исломи Тоҷикистон ҳастед!...” мавҷуд буда, ин файл санаи 19 августи соли 2015 соати 20 ва 57 

дақиқаю 24 сония сохта шудааст. 

       Ҷиҳати амалӣ намудани чунин қасди ҷинояткорона Рустамов С. Т. тахминан охирҳои моҳи 

августи соли 2015 бо дастуру супориши роҳбарони итиҳоди ҷиноятӣ аз қароргоҳи марказии ҲНИТ 

9-адад варақаҳои таблиғотии дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯровари ғасб 

кардани ҳокимият дошта, бо матни: “Бародарони аҳли наҳзат! Ва умуман ҳама касоне, ки 

ҷонибдору ҳаводори Ҳизби Наҳзати Исломи Тоҷикистон ҳастед!...”-ро барои дар байни аъзоёни 

қатории ҳизб ва аҳолӣ паҳн намудан дар манзили зисташ н. Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чоряккорон, 

деҳаи Меҳробод нигоҳ доштааст, ки ҳангоми кофтуков 22 сентябри соли 2015 ёфта гирифта 

шудаанд. 

      Ба ғайр аз ин Ҳисайнов У. Ф., Ҳаитов М. Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р. Р., Давлятов А. А., 

М. Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З. ва Авазов Қ. К. ҳамчун шахсони фаъол ва 

созмондиҳандаи иттиҳоди ҷиноятӣ бо роҳбарии Назарзода А. М. бо маслиҳати пешакӣ бо раиси 

ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ кирдори ҷиноятии худро идома дода , 

тахминан охирҳои моҳи августи соли 2015 ба воситаи роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М. 

оид ба бозгашти сарвари давлат аз сафари хориҷи кишвар маълумот пайдо карда, лаҳзаи ба 

фурудгоҳи ҳавоии ш. Душанбе расидани Президенти мамлакатро барои оғози ҳуҷуми мусаллаҳона 

ба муқобили сохторҳои давлати фурсати муносиб дониста, содир намудани табадуллоти ҳарбии 

давлатиро ба шаби 3 ба 4-уми сентябри  соли 2015 таъин кардаанд. Аз рӯи ин роҳбари иттиҳоди 

ҷиноятӣ Назарзода А. М., аз рӯи нақшаи пешаки тарҳрезӣ намудаашон амал намуда, бо мақсади 

ғайриқонунӣ аз озоди маҳрум намудани Фармондеҳи Қушунҳои сарҳадӣ, генерал-лейтенент 

Раҳмоналӣ Р. ва собиқ муовини Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ генерал-майор Ҷалов А. 

И., собиқ муовини аввали Вазири мудофиа – Сардори ситоди генералӣ Шарифзода З. Т. ва бо ин 

роҳ халалдор намудани идоракунии мақомоти қудратии кишвар, аз байн бурдани қобилияти 

ҷангии онҳо, номбурдагонро ба воситаи аъзои фаъоли иттиҳоди ҷиноятӣ Маҷидов Қ. Ё. бо 

баҳонаи меҳмондорӣ соати 19 ба манзили истиқоматии охирон ш. Душанбе, кӯчаи Шарқ, 

гузаргоҳи 2, ҳуҷраи 11 даъват намуда, зердастонаш Миров Т. М. , Зоиров А. В., Холиқов Х. Д. ва 

Қиличмуродов С. А.-ро ба хонаи Маҷидов Қ. Ё. даъват ва ғайриқонунӣ бо силоҳи оташфишони 

таппончаҳо мусаллаҳ карда, ба воситаи номбурдагон бо истифодаи силоҳ тахминан аз соати 20 

бегоҳии 3-юми сентябри то соати 03-и субҳи 4-уми сентябри соли 2015 ғайриқонунӣ аз озодӣ 

маҳрум кардаанд. 

      Назарзода А. М. ва дигар ҳаммаслаконаш кирдори ҷиноятии худро идома дода, 3-юми 

сентябри соли 2015 тахминан соати 22 ва 30 дақиқа, якҷоя бо зердастонаш афсарони Вазорати 

мудофиа Сафаров Н. М., Шехов С. С. ва дигарон зиёда аз 25-нафар вориди бинои Дастгоҳи 

марказии Вазорати мудофиа шуда, аз салоҳият ва ваколатҳои хизматии худ сӯистифода намуда, ба 

воситаи ёрдамчии муовини Вазир Зокиров Т. П., командирон ва  
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муовинони қисмҳои ҳарбии 08050 ва 17651-и Вазорати мудофиа Муродзода С., Солеҳов С., 

Бошиев С., Раҳимов С. А., Шосаидов Ё. С., Ҳалимов С. Р. ва дигаронро бо баҳонаи алоқаи 

телефонӣ доштан бо гурӯҳҳои террористии дар Ҷумҳурии Арабии Сурия фаъолият дошта, ба 

наздаш даъват карда, телефонҳояшонро гирифта, ҳамаи онҳо ва масъули вазорат – муовини Вазир 

генерал-майор Саидзода Б. А.-ро дар варзишгоҳи хурд ва маҷлисгоҳи сардори сарситоди вазорат 

то соати 03 ва 30 дақиқаи 4-уми сентябри соли 2015 бо истифодаи силоҳ ва таҳдиди истифодаи он 

ғайриқонунӣ аз озодӣ маҳрум сохтаанд. 

      Ҳамчунин аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии созмондодаи Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. аъзоёни 

Раёсати олии ҲНИТ Ҳисайнов У. Ф., Ҳаитов М. Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р. Р., Давлятов А. А., 

М. Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З. ва Авазов Қ. Қ. бо маслиҳати пешакӣ тавассути 

роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М. бо мақсади суст намудани иқтидори мудофиавии 

қисми ҳарбии 08050 Вазорати мудофиа ба сардори яке аз гурӯҳҳои дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятӣ 

буда, Умаров Ҷ. С. супориш додаанд, ки воситаи алоқаи қисми ҳарбии зикршударо дар вақти 

оғози амалиётҳояшон вайрон намоянд, 4-уми сентябри соли 2015 тахминан соати 00:10 дақиқа 

Умаров Ҷ. С. баҳри иҷрои ин супориш, ба аъзоёни гурӯҳаш Мақсудов Б. Б. ва Ҷурабеков Ш. А. як 

адад бели сапёрии ҳарбӣ дода, онҳоро вазифадор намудааст, ки чоҳи воситаи алоқаи қисми ҳарбии 

08050-ро дарёфт намуда, онро вайрон намоянд. Аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ Мақсудов Б. Б. ва 

Ҷурабеков Ш. А. баҳри иҷрои супориш ба кӯчаи Володарский ш. Душанбе ҳозир шуда, якчанд 

чоҳҳои гуногунро кушоданд, вале чоҳи воситаи алоқаи қисми ҳарбии 08050-ро пайдо карда 

натавониста, бар хилофи нақшаҳои тарҳрезишуда ва новобаста аз иродаашон супориши ба зимма 

гирифтаашонро ба анҷом расонида натавонистанд. 

      Инчунин роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М. аз рӯи маслиҳати пешаки бо 

Ҳисайнов У. Ф., Ҳаитов М. Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р. Р., Давлятов А. А., М. Файзмуҳаммад, 

Каримов С.С., Розиқов З. ва Авазов Қ. Қ. ва дигар ташкилкунандагони ин иттиҳоди ҷиноятӣ собиқ 

сардори Раёсати инспексияи ҳарбии Вазорати мудофиа – полковник Умаров Ҷ. С.-ро, ки дар як 

вақт бо яке аз зергурӯҳи иттиҳоди ҷиноятӣ сардори мекард, вазифадор кардааст, ки бо аъзоёни 

гурӯҳи ҷиноятиаш аз Идораи маъмурияти интизоми ҳарбии гарнизони Душанбе қисми ҳарбии 

08050 ва қисми ҳарбии 17651 Вазорати мудофиа силоҳу лавозимоти ҷангӣ тасарруф намуда, 

сарбозони ин қисмҳои ҳарбиро низ барои иҷрои мақсадҳои ҷиноятии иттиҳоди ҷиноятӣ сафарбар 

намояд, Умаров Ҷ. С., бо супориши роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М., амал намуда, бо 

баҳонаи санҷиши омодагии ҷангӣ, тахминан соати 00:15 дақиқаи 4-уми сентябри соли 2015 бо 

аъзоёни зергурӯҳаш дар ду адад автомашина ба қисми ҳарбии 08050 ворид гардиданд. Минбаъд бо 

мақсади тасарруфи силоҳи оташфишон, қисмҳои комплектии силоҳи оташфишон ва лавозимоти 

ҷангӣ бо истифода аз тапончаи хизматиаш навбатдори фаврии қисми ҳарбӣ Миразоров М. А.,-ро 

барои кушодани ҳуҷраи нигоҳдории силоҳу лавозимоти ҷангии афсарон маҷбур сохтааст. Ба ин 

восита ба миқдори махсусан калон 24-мил силоҳи оташфишони автоматҳои гуногуни тамғаи 

“Калашников” ва 3020 адад тирро тасарруф намуда, бо баҳонаи берун аз қисми ҳарбӣ давом 

додани санҷиш 96-нафар афсарон ва сарбозонро бо 95 мил силоҳҳои оташфишон ва 9412-адад тир 

дар се автомашинаҳои боркашонӣ ҷой намуда, онҳоро ба буриши кӯчаҳои С. Айнӣ ва Дӯстии 

халқҳои ш. Душанбе овардааст. Онҷо афсарон ва сарбозонро барои гирифтани мавқеи ҷангӣ ва 

интизори супориши навбатӣ дар кӯчаҳои С. Айнӣ, Дустии халқҳо ва А. Дониш ш. Душанбе ҷобаҷо 

карда, худ бо аъзоёни зергурӯҳаш бо собиқ корхонаи нонбарории ш. Душанбе, мансуб ба роҳбари 

сохтори низомии иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М., ҳозир шудааст. 

      Ҳамзамон роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М., бо маслиҳати пешакӣ бо Ҳисайнов 

У. Ф., Ҳаитов М. Р., Ҳ Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А. А., М. Файзмуҳаммад., Каримов 

С.С., Розиқов З., Авазов Қ. Қ. ва дигарон аз ваколатҳои хизматии худ суистифода намуда, 

тахминан соати 02.00 дақиқаи 4-уми сентябри соли 2015 такроран бо истифода аз мақоми хизматӣ 

бо ҳамиштирокии 25-аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ дар се автомашинаи сабукрав аз ҷумла, 

автомашинаи хизматии Вазири мудофиа  
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ва як автомашинаи боркашонии вазорати мудофиа ба қисми ҳарбии  ки дар рӯбарӯи бинои 

дастгоҳи марказии вазорат ҷойгир аст, ворид гардидаанд. Дар ин ҷо Назарзода А.М. ба афсарон ва 

сарбозон супориш додааст, ки дар якҷоягӣ бо зердастонаш силоҳу лавозимоти ҷангии дар ҳуҷраи 

нигаҳдории силоҳ мавҷударо ба автомашинаҳо бор кунанд. Бо ин роҳ, Назарзода А.М. ва 

ҳаммаслаконаш аз қисми ҳарбии мазкур ба миқдори махсусан калон 664-мил автомати тамғаи 

“Калашинков”, 100-мил тапончаи тамғаи “Макаров”,14-мил силоҳи тамғаи “СВД”, 4-адад 

гранатомёт зиёда аз 64-ҳазор дона тир ва дигар лавозимоти ҷангиро ошкоро бо истифодаи 

зӯроварӣ тасарруф намуда, ба қароргоҳашон корхонаи нонбарории ш.Душанбе кӯчаи А.Дониш 55 

интиқол додаанд. 

      Ба ғайр аз ин Назарзода А.М. бо маслиҳати пешакӣ бо Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ 

Сайфуллозода., Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М. Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов 

Қ.Қ ва дигар ташкилкунандагони ин иттиҳоди ҷиноятӣ, тахминан охирҳои феврали соли 2015 

аъзоёни зергуруҳи Абдуллоев З.К.,-ро – ғайриқонунӣ бо силоҳу лавозимоти ҷангӣ ба миқдори 

калон аз ҷумла 12 адад автомати тамғаи “Калашинков”, 1 адад силоҳи навъи “РПК”, 1 адад 

гранатомёти навъи РПГ бо 6 адад тупҳояш, норинҷакҳои дасти гуногунтамға, 2 қутти тирҳои 

автомат, 1-адад милтиқи мергании тамғаи “СВД” бо 166 дона тирҳояш, тирдонҳо ва ҷавшанҳо 

(бронижелет), бо супориши Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва аъзоёни Раёсати олии ин ҳизб аз ҷумла 

Ҳисайнов У. Ф. ва Ҷобир Р. Р. дар манзили истиқоматии аъзои ин зергуруҳи иттиҳоди ҷиноятӣ ва 

дар як вақт аъзои фаъоли ҲНИТ Абдулов Абдуғафор ш. Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи 

Юмсуроқ ғайриқонунӣ нигоҳ дошта мешуд ва шаш адад автоматҳои гуногунқутраи тамғаи 

“Калашников” бо тирҳо ва норинҷакҳои дар махфигоҳи манзили истиқоматии Абдуллоев З.К., ш. 

Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Тангаӣ ғайриқонунӣ нигоҳ дошта мешуд, мусаллаҳ 

намудаанд. 

      Роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М. бо маслиҳати пешакӣ бо дигар 

ташкилкунандагони иттиҳоди ҷиноятӣ, аз ҷумлаи Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ Сайфуллозода., 

Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М. Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ. бо мақсади 

дар н. Тавилдара пурзӯр кардани ҳолати омодабошии зергуруҳи иттиҳоди ҷиноятии н. Тавилдара 

барои дар фурсати муносиб ба ШВКД-и ноҳия ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом додан, рӯзи 18 июли 

соли 2015 ба аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ Сафаров Назармаҳмад Муродович ва Шарипов Сафарали 

Қурбонович силоҳҳои оташфишон 2-адад тапончаҳои тамғаи “Макаров”, яке таҳти силсилаи ЕН 

№1975 соли бароришаш 1967 ва дигаре бе силсила ва бе рақаму соли барориш бо бист адад тирҳо 

аз тапонча ва лавозимотҳои ҷангӣ 5-адад, аз он норинҷаки дастии тамғаи “Ф-1” ду адад ва “РПГ-5” 

3 адад дода супориш додааст, ки онҳоро то рӯзи лозимӣ дар н.Тавилдара нигоҳ доранд. Шарипов 

С. Қ., бо Сафаров Н.М., 18 июли соли 2015 силоҳҳо ва лавозимотҳои ҷангии номбаршударо ба 

аъзои зергурӯҳи иттиҳоди ҷиноятии номбаршуда Назаров Саймудин Ҷангиевич сокини деҳаи 

“Арганкул”, Ҷамоати деҳоти “Сангвор”-и н. Тавилдара барои нигоҳубин додаанд ва охирин онро 

ғайриқонунӣ дар манзили истиқоматиаш нигоҳ доштааст. 15-уми октябри соли 2015 дар натиҷаи 

азназаргузаронии хонаи Назаров С. Ҷ., силоҳҳо ва лавозимоти ҷангии зикршуда ёфта гирифта 

шудаанд. 

     Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ балистикӣ таҳти №626/627 аз 9-уми ноябри соли 2015 

силоҳҳои оташфишон 2-адад тапончаҳои “Макаров” бо силсилаи ЕН таҳти №1975 соли 

бароришаш 1967 ва дигараш бесилсила ва рақаму соли барориш, 20-адад патронҳо аз тапонча ва 

лавозимотҳои ҷангӣ 5-адад аз он норинҷаки дастии тамғаи “Ф-1” 2 адад ва “РПГ-5” 3 адад 

истеҳсоли саноатӣ буда, барои истифодабарӣ коршоям мебошанд. 

      Инчунин, аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ Сайфуллозода., 

Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М. Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.Қ., бо 

маслиҳати пешакӣ бо дигар роҳбарони иттиҳоди ҷиноятӣ, аз ҷумла Назарзода А. М., бо мақсади бо 

роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият ва бо зӯроварӣ 
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тағйир додани ҳолати конститутсионӣ дар Тоҷикистон кирдори ҷиноятии худро дар шакли зерин 

идома додаанд. 

      Назарзода А. М., 3-юми сентябри соли 2015, тахминан соати 16 ба сардори яке аз 

зергурӯҳҳои иттиҳоди ҷиноятии дар ш. Ваҳдат ташкил кардаашон Абдуллоев З. Қ., супориш 

додааст ки, аъзоёни гурӯҳи ҷиноятиашро ҳамон рӯз ҷамъ намуда, бо силоҳи оташфишон ва 

лавозимоти ҷангии ғайриқонунӣ дар ихтиёр доштаашон мусаллаҳ намуда, шаби 3 ба 4-уми 

сентябри соли 2015 ба бинои маъмурии ШВКД-и ш. Ваҳдат ҳуҷуми мусаллаҳона намуда, 

кормандони онро бо истифодаи силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ ва моддаҳои тарканда ба 

қатл расонида, силоҳи оташфишон ва лавозимотҳои ҷангии дар ШВКД мавҷудбударо тасарруф 

намуда, дар ин бора ба ӯ гузориш диҳад. 

      Дар асоси супориши роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А. М., ҳамон рӯз Абдуллоев З. 

К., тавассути аъзоёни гурӯҳаш Солиҳов Ҳомид Комилович бо тахаллуси “Билол”, Нозиров 

Саидмурод Сафарович бо тахаллуси “Мулло Саидмурод”, Сафоев Ҳасан Абдусамадович бо 

тахаллусӣ “Абдулло” ба дигар аъзоёни дастаи ҷиноятиаш Гулов Муҳадамин Розиқович бо 

тахаллусӣ “камбағал”, Олимов Шаҳобидин Азаматуллоевич, Каримов Сайфулло Тағоймуродович, 

Саидшоев Ҷамолиддин Саидмаҳмадович бо тахаллуси “Ҷамол”, Мудинов Тоҷиддин Таваралиевич 

бо тахаллуси “Махсуми Тоҷ”, Раҷабов Суҳроб Назаралиевич, Табаров Мирзоумар, Тоҷидинов 

Файзидин Сафовудинович, бародарон Сангов Неъматулло Зайнидинович, Сангов Сайриддин 

Зайнидинович, Сангов Фазлиддин Зайнидинович, Саидов Толибҷон Маҳмадҷонович, Хоҷаев 

Маҳманазар Зубайдуллоевич, Шеров Воҷид Саторович, Қодиров Сайолим Сайдаҳрорович, 

Ҳалимов Баҳрулло Қаюмович, Абдулов Низомиддин Абдуғафорович, Абдулов Фарух 

Абдуғаффорович ва Абдулов Абдуғафор амри Назарзода А.М. –ро расонида ба онҳо 

фаҳмонидааст, ки фурсати муносиби ғасби ҳокимият ва барпо кардани давлати исломӣ дар 

Тоҷикистон фаро расидааст. Онҳоро вазифадор намудааст, ки ҳамон шаб дар хонаҳои аъзоёни 

зергуруҳи дастаи иттиҳоди ҷиноятӣ Мудинов Т.Т., ш. Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи 

Диамон ва Раҷабов С.Н., Ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Қашангӣ чамъ шуда, бо силоҳ ва 

лавозимоти ҷангии дар ихтиёрашон мусаллаҳ шуда тасарруфи силоҳу лавозимотҳои ҷангӣ ва 

ғасби бинои ШВКД ш. Вахдатро бо ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом диҳанд. Абдуллоев З.К., аз руи 

дастуру супоришҳои роҳбари иттиҳоди ҷинояти аъзоёни гурӯҳашро бо силоҳу лавозимоти ҷангӣ 

12 адад автоматҳои гуногунқутран тамғаи “Калашников” бо тирҳо, силоҳи навъи “РПК”, 1 адад 

гранатомёти навъи РПГ бо 6 дона тупҳояш, норинҷакҳои дастии гуногунтамға, 1-милтиқи 

мергании тамғаи “СВД” бо 166 адад тирҳояш ва 2 –қутти тирҳои автомат, ки бо супориши 

роҳбарияти Раёсати олии ҲНИТ, аз ҷумла Ҳисайнов У.Ф. ва Ҷобир Р.Р. дар манзили аъзои ин 

зергуруҳи иттиҳоди ҷиноятӣ Абдулов А., Ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Юмсурок ғайриқонунӣ 

нигоҳ дошта мешуданд ва 6-адад автоматҳои гуногунқутраи тамғаи “Калашников” бо тирҳо ва 

норинҷакҳои дар махфигоҳи манзили истиқоматии худаш ғайриқонунӣ мавҷуд буда мусаллаҳ 

намудааст. Сипас тахминан соати 04 ва 15 дақиқа Абдуллоев З.К., аз Назарзода А.М., тариқи 

телефони мобилӣ барои оғоз намудани ҳуҷуми мусаллаҳона супориш гирифта, бо аъзоёни 

гурӯҳаш, ҷамъ 25-30 нафар шахсони мусаллаҳ ба назди бинои ШВКД-и ш. Ваҳдат кӯчаи Фирдавсӣ 

64 ҳозир шуда,силоҳҳояшонро омодаи тирпаронӣ кардаанд, аз рӯи маслиҳати пешакӣ ва дастуру 

супоришҳои роҳбари гурӯҳи ҷиноятӣ, аъзоёни ин гурӯҳи ҷиноятӣ Мудинов Т.Т., Табаров М., 

Точидинов Ф.С., Сангов Н.З., Сангов С.З., Раҷабов С.Н., Шеров А.С., дар берун бо мақсади баъди 

аз тарафи ҳаммаслаконашон ғасби бино ворид шудан камин гирифтаанд. Ӯ бо истифодаи мақоми 

хизматӣ ҳамчун роҳбари гурӯҳи ҷиноятӣ бо 14 нафари аъзоёни дигари гурӯҳаш ба ШВКД ҳуҷуми 

мусаллаҳона карда, аввалин шуда вориди бино гардидааст. Аъзои гурӯҳи ҷиноятӣ Олимов Ш.А., 

посбони даромадгоҳи ШВКД лейтенанти милитсия Буронов Т.М.-ро бо мақсади аз ҳаёт маҳрум 

кардан бо истифода аз силоҳи оташфишони тамғаи автомати “Калашинков” парронида, захмӣ 

кардааст. Баъдан Абдуллоев З.Қ., вориди бинои ШВКД гардида,бо мақсади ғаразнок, яъне 

тасарруфи  
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силоҳ ва лавозимоти ҷангии дар утоқи нигаҳдории силоҳ мавҷуд буда, ки дар дохили қисми 

навбатдори ҷойгир буд, бо таҳдиди тапончаи хизматиаш тамғаи “Макаров” аз ёрдамчии 

навбатдори фаврии қисми навбатдорӣ, старшинаи милитсия Махатов Ф.Т. талаб намудааст, ки 

дари даромади қисми навбатдориро кушояд. Ҳангоми ҷавоби рад гирифтан Абдуллоев З.Қ., бо 

дигар ҳаммаслаконашон бо мақсади куштори қасдонаи кормандони ШВКД, ки ҳангоми иҷрои 

фаъолияти хизматӣ қарор доштанд, бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок, дар дохили бино ва 

қисми навбатдорӣ аз силоҳи оташфишон ва лавозимотҳои ҷангии дар ихтиёрашон дошта, 

бетартибона тирпарронӣ намудаанд. Дар рафти тирпарронӣ аъзои гурӯҳи иттиҳоди ҷиноятӣ 

Абдуллоев Н.А., ду адад норинҷаки дастиро ба дохили қисми навбатдорӣ партофта, таркишҳоро 

ба амал овардааст. Онҳо кирдори ҷиноятиашонро идома дода, яке аз аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ 

Сангов Ф.З., бо истифодаи автомати тамғаи “Калашинков” дар ошёнаи якум муфаттишони калони 

шуъбаи тафтишотӣ майори милитсия Каримов Н.А., лейтенанти калони милитсия Шарипов Ш.М., 

ва сардори қисми молии лейтенанти калони милитсия Саидов М. С. – ро парронда ба қатл 

расонидаанд.  

      Ҳангоми ин ҳуҷуми мусаллаҳонаи гурӯҳи ҷиноятӣ бо сардории Абдуллоев З.Қ., корманди 

милитсия Маҳатов Ф. Т., бо мақсади ҳимояи ҳаёту саломатии худ ва ҳамкоронаш, инчунин ҳифзи 

бино ва силоҳу лавозимоти ҷангӣ бо истифода аз силоҳи хизматиаш муқобилият нишон дода, 

роҳбари гурӯҳи ҷиноятӣ Абдуллоев З.К., ва аъзои он Каримов С.Т.-ро дар ҷойи ҳодиса ба қатл 

расонида ба Саидшоев Ҷ.С., ҷароҳати тирзахм аз силоҳи оташфишон расонидааст.  

      Аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ аз ин ҳолат дар ҳаррос шуда, кирдорҳояшонро оид ба тасарруфи 

силоҳ ва лавозимоти ҷангии ШВКД ба охир расонида натавониста, аз ҷои ҳодиса ғайб задаанд. 

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи тиббӣ-судӣ таҳти № 17 аз 04 сентябри соли 2015 дар 

бадани марҳум Саидов Музаффар Саидович ҷароҳатҳои тирзахми даромад ва баромад аз силоҳи 

оташфишон дар мавзеи зери каш аз рост, дар мавзеи тиҳигоҳ аз рост, дар мавзеи пушти сеяки 

болои бозӯи рост, дар тахтапушт дар мавзеи шонаи чап ва дигар ҷароҳатҳо мавҷуданд, ки ин 

ҷароҳатҳо боиси маргаш гардидаанд. 

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи тиббӣ-судӣ таҳти №18 аз 04 сентябри соли 2015 дар 

бадани марҳум Шарипов Шамшод Маҳмадович ҷароҳатҳои тирзахми даромад ва баромад аз 

силоҳи оташфишон дар сатҳи пеши қафаси сина дар проексияи қабурғаи 1-2 аз чап, дар мавзеи 

бари қафаси сина аз рост дар проексияи қабурғаи 12, дар бари шикам аз рост, 2 захми дигар дар 

сатҳи берунаи сеяки болои рони рост, ки захмҳо даромади тири силоҳи оташфишон буда, 

баромади онҳо дар бари гардан, дар сеяки боло аз чап, дар сатҳи пеши буғуми китфи чап, дар 

пушти қафаси сина, дар сатҳи пушти рони рост, дар мавзеи поёни дунбаи рост мавҷуданд, ки ин 

ҷароҳатҳо боиси марги номбурда шудаанд. 

Мувофиқи хулосаи экспертизаи тиббӣ-судӣ таҳти №18 аз 04 ноябри соли 2015 дар бадани 

марҳум Каримов Нуъмон Абдуманонович ҷароҳатҳои тирзахми даромад ва баромад аз силоҳи 

оташфишон дар сатҳи қафаси пеши сина дар проексияи қабурғаи 3, аз ин дар масофаи 1 см поён 

чунин захм, дар пушти дастпанҷаи рост даромадҳои тир мавҷуд буда, баромадҳои тир дар мавзеи 

кафи дастпанҷаи рост дар тахтапушт, дар проексияи 8 ва 9-ум қабурғаҳо мавҷуданд, ки ин 

ҷароҳатҳо боиси маргаш шудаанд. 

      Гурӯҳи дигари иттиҳоди ҷиноятӣ таҳти роҳбарии Юнусов Умар Кенҷаевич бо тахаллуси 

“Мулло Умар” бо зердастонаш - аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ Идиев Ҷ.А., Ҳакимов К.М.,Раҳимов 

А.А., Боев Р.Д., Насронов З.Д., Пириев А., Ҷобиров А.Т. ва дигарон зиёда аз 25-нафар, ки 

шахсияташонро тафтишоти пешакӣ пурра муайян накардааст, ғайриқонунӣ бо силоҳҳои 

оташфишони тамғаи “АК”, “ПК”, “РПК” мусаллаҳ буда баҳри иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари 

иттиҳоди ҷинояти Назарзода А.М. аз дигарон ҷиҳати бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият ва 

куштори кормандони мақомоти қудратии кишвар, ки ба амалишавии нақшаҳои ташкилоти 

ҷиноятиашон монеъ мешаванд, субҳи 04 ноябри соли 2015 тахминан соати 05 ва 15 дақиқа ба 

бурриши кӯчаҳои С.Айнӣ ва А.Дониши ш.Душанбе (гардиши фурудгоҳ) ҳозир шудаанд. Дар ин ҷо 
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аъзои иттиҳоди ҷиноятӣ Юнусов У.К. бо дигар аъзоёни гурӯҳаш ба кормандони мақомоти корҳои 

дохила, ки дар ҳолати иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, ҳуҷуми мусаллаҳона намуда, бо 

истифодаи зӯроварии барои ҳаёт ва саломатии онҳо хавфнок, таппоначаи нозири калон ШБДА 

РВКД дар ш. Душанбе Ҷабаров Ҷ.Ҳ -ро маҷбуран гирифта, номбурда ва ҳамкораш Пириев И.И.-ро 

таҳти таҳдиди силоҳи оташфишон нигоҳ доштанд. Ин ҳолатро 11 нафар гурӯҳи кормандони 

ДТММ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки савори автомашинаи зиреҳпуши тамғаи “Тигр” рақами 

давлатиаш 0464М01 ба самти ш.Ваҳдат раҳсипор буданд, мушоҳида карда бо мақсади муайян 

намудани ҳолати рӯхдода, ба назди гурӯҳи аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ таҳти роҳбарии Юнусов 

У.К. омаданд. Юнусов У.К. дар тан либоси низомии рутбаи ҳарбии полковникӣ дошта бо роҳи 

фиреб, сардори гурӯҳи кормандони ДТММ Буриев Д, Ғ –ро ба наздаш даъват ва аз автомошинаи 

зиреҳпӯш берун намуда, бо истифода аз силоҳи оташфишони автомати тамғаи АК 7,62 мм 

парронида, ба ҳалокат расонидаст. Инчунин бо супориши Юнусов У. Қ. дигар аъзоёни гурӯҳи 

иттиҳоди ҷиноятӣ Идиев Ҷ.А.,Ҳакимов К.М., Раҳимов А.А., Боев Р.Д., Насронов З.Н., Пириев А. 

ва дигарон аз ду тарафи кӯчаҳои автомошингард камин гирифта, ба тарафи кормандони ДТММ 

ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон ва автомошинаи зиреҳпуши тамғаи “Тигр” аз силоҳҳои оташфишони 

гуногунтамғаашон тирпарронӣ кардаанд. 

      Дар натиҷа, кормандони ДТММ Буриев Д.Ғ., Саъдуллоев Д.Ҳ., Орипов Р.Д., Ҷобиров А.К. 

ва корманди ШБДА РВКД дар ш. Душанбе Пиров И.И. ҷароҳатҳои тирзахм аз истифодаи 

силоҳҳои оташфишон гирифта, дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расидаанд. 

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббии таҳти №161 аз 21 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Пиров И.И., дар шакли захми силоҳи оташфишони гузарандаи девори 

шикам бо ҷароҳатёбии ҷигар ва испурч, ки боиси аворизи хунравии шадиди дохила ва беруна, 

мансуб ба зарари вазнин ба саломтӣ буда, ба ҳаёт ва саломатӣ хатарнок боиси марги Пиров И.И. 

гардидаанд. 

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти №162 аз 22 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Орипов Р.Д., дар намуди захми нагузаранда аз таъсири тири силоҳи 

оташфишон ба ковокии қафаси сина бо маҷруҳшавии хиссаи поёни шуши чап, муҳраи 5-уми 

сутунмуҳра дар мавзеи қафаси сина, буғуми китфу бозуи дасти рост, захми гузаранда аз таъсири 

тири силоҳи оташфишон сеяки болои рони пои рост, захми воридшави дар сеяки болои рони пои 

рост ва захми баромад дар мавзеи даруни сеяки болои рони пои рост, захми бадан, хунрави даруна  

ва беруна мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ буда, ба ҳаёту саломатӣ хатарнок ва боиси марги 

Орипов Р.Д., гардидаанд.  

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тибби таҳти № 163 аз 25 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Саъдуллоев Д.Ҳ., дар намуди захми гузарандаи тири силоҳи 

оташфишони  қафаси сина бо ҷароҳатёбии бофтаҳои мулоим, қулфаки рост ва шушҳо мебошанд. 

Захми гузарандаи мавзеъи думбаи рост ва мавзеъҳои буҷулаки пойи чап бо ҷароҳатёбии бофтаҳои 

мулоим ва шикасти устухони буҷулак, гемоторакси дутарафаи авориз шудаанд, ки мансуб ба 

зарари вазнин ба саломатӣ буда, ба ҳаёту саломатӣ хатарноканд ва боиси марги Саъдуллоев 

Д.Ҳ.,гардидаанд.  

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти № 164 аз 29 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Ҷобиров А.К., дар намуди захми тири силоҳи оташфишони 

воридшавандаи қафаси сина ва ҷароҳатёбии шуш ва муҳраҳои қафаси сина, ки боиси аворизи 

хунравии шадиди дохила ва беруна шудаанд, мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ буда,ба ҳаёту 

саломатӣ хатарнок ва боиси марги Ҷобиров А.К., гардидаанд. 

      Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти №165 аз 21 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Буриев Д.Ғ., дар намуди захми воридшавандаи гузарандаи тирии  

силоҳи оташфишони мавзеи қафаси сина бо ҷароҳатёбии бофтаҳои мулоим, қулфаки рост, шушҳо 

ва дил, захми гузарандаи мавзеъи зонуи рост бо осеби 
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бофтаҳои мулоим, мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ ва ба ҳаёту саломатӣ хатарнок буда, боиси 

марги Буриев Д.Г., гардидаанд. 

 Ҳамчунин аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии созмондодаи Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. 

Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов 

Қ.К., Назарзода А.М. ва дигарон рӯзи 04 сентябри соли 2015 баъди содир намудани кушторҳо дар 

ҳудуди ш. Душанбе тахминан соати 10.00 мавриди аз ш. Душанбе ба дараи Ромит фирор 

намуданашон, дар ҳудуди деҳаи Мағмуруди ноҳияи Рӯдакӣ бо кормандони мақомоти корҳои 

дохила, ки дар ҳолати иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, вохӯрдаанд. Дар ин ҳолат аъзоёни 

иттиҳоди ҷиноятӣ дар асоси амру дастурҳои роҳбарияти ташкилоти ҷиноятиашон, барои куштори 

кормандони мақомоти қудратии кишвар ба кормандони милитсия ҳуҷуми мусаллаҳона кардаанд. 

Дар ин амалиёт, аъзои фаъоли иттиҳоди ҷиноятӣ Музафаров Н.Ҳ., ки ғайриқонунӣ бо силоҳи 

оташфишони тамғаи “АК” мусаллаҳ буд, бо мақсади куштори кормандони мақомоти корҳои 

дохила, ба ҷониби онҳо аз силоҳи оташфишони автомат тирпарронӣ кардааст. Дар натиҷа 

муфаттиши ШВКД-2 дар ноҳияи Рӯдакӣ Ёров Н.Р. ва корманди дастаи таъиноти махсуси 

милитсияи (ДТММ) ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳасанов М.Ш. ҷароҳатҳои тирзахми силоҳҳои 

оташфишон гирифта, ба ҳалокат расидаанд. 

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти №26 аз 15 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Ёров Нусратулло Раҳматуллоевич дар намуди захми даромад ва 

баромади тири оташфишон,  шикасти устухони қулфак ва хунрезии шадиди даруна ва беруна 

мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ буда, ба ҳаёту саломатӣ хатарноканд ва боиси марги Ёров 

Н.Р. гардидаанд. 

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти №166 аз 10 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Ҳасанов Мирмад Шермаҳмадович дар намуди захми воридгаштаи аз 

таъсири тири силоҳи оташфишон ба ковокии қафаси сина бо маҷруҳшавии ҳиссаи поёни шуши 

рост ва ҳиссаи болои шуши чап, захми воридшавӣ дар пушти қафаси сина аз рост ва захми 

баромад дар паҳлӯи қафаси сина аз чап,  шикасти устухони шонаи рост, захмҳо,  хунравии даруна 

ва беруна, мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ буда, ба ҳаёту саломатӣ хатарноканд ва боиси 

марги Ҳасанов М.Ш. гардиданд. 

 Роҳбари итттҳоди ҷиноятии бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ 

Кабирӣ М., Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., 

М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.К., ва дигарон созмоншуда ва Назарзода 

А.М. бинобар амалӣ карда натавонистани нақшаҳои пешакӣ тарҳрезӣ намудаи иттиҳоди ҷиноятӣ 

дар якҷоягӣ бо дигар роҳбарони гуруҳҳои алоҳида ва аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ Умаров Ҷ.С., бо 

тахаллуси “Эшони Ҷунайд”, Кличмуродов С.А. бо тахаллуси “Рустам”, Баротов Р.М., 

Абдураҳмонов А.Ҷ., Неъматов Т.Ҳ., Раҳматов С.И. ва дигарон ба минтақаи баландкӯҳсор, наздики 

деҳаи Ғускефи дараи Ромит фирор намуда, дар он ҷо ба мақсади куштори кормандони мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ мавқеъ гирифта, барои ҳуҷуми мусаллаҳона ба кормандони сафарбаршудаи 

мақомотҳои қудратии кишвар бо истифодаи силоҳҳои оташфишони гунонтамғаи АК, ПК, РПК, 

СВД омода гардидаанд. Онҳо 16-уми сентябри соли 2015 ба гуруҳи кормандони мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ муқобилияти шадид нишон дода, дар рафти он бо истифодаи силоҳҳои оташфишон 

кормандони воҳиди таъиноти махсуси “Алфа”-и КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон Амакиев Р.Ҳ., 

Муродов О.М., кормандони ДТММ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон Идиев А.Ш. ва Абдухолиқов 

А.Ҳ.,-ро ба ҳалокат расонидаанд. 

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти №86 аз 22 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Идиев А.Ш. дар намуди захмҳои тири оташфишонии воридшаванда 

ва баромади дар мавзеи паҳлӯи сеяки болои соқи пои рост, захм дар мавзеи кунҷи берунаи поёни 

зонуи пои рост, хунравии беруна, мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ буда, ба ҳаёт ва саломатӣ 

хатарнок боиси марги Идиев А.Ш. гардидаанд. 
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Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти № 94 аз 26 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Абдухолиқов А.Х., дар намуди захмҳои тири силоҳи оташфишонии 

воридшавандаи мавзеҳои сеяки мобайни рони пои чап,сеяки поёни рони пои чап,сатҳи пеши сеяки 

поёни соқи пои рост, пушти пошнаи пои рост, бо хунравии беруна, мансуб ба зарари вазнин ба 

саломатӣ буда, ба ҳаёт ва саломатӣ хатарнок боиси марги Абдухолиқов А.Х. гардидаанд.

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ- тиббӣ таҳти №118 аз 26 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Муродов О.М., дар намуди захмҳои бисёри тири оташфишони ва 

тиккапоравии воридшавандаи косахонаи сар, мавзеъи қафаси сина ва дастпанҷаи чап бо осеби 

бофтаҳои мулоим, мансуб ба зарари вазнин ба саломатӣ буда, ба ҳаёт ва саломатӣ хатарнок боиси 

марги Муродов О.М., гардидаанд.       

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ таҳти №119 аз 26 октябри соли 2015 осебҳои 

ҷисмонӣ дар бадани марҳум Амакиев Р.Х., дар намуди захмҳои бисёри тири оташфишони ва 

тикапоравии воридшавандаи мавзеъи шикам, мавзеъи китфи чап бо шикасти кушодаи устухонҳои 

китф, мавзеъи рони рост бо шикасти кушодани устухони рон, мавзеъи гардан ва соқи пойи рост бо 

осеби бофтаҳои мулоим, мансуб ба зарари вазнин ба саломати буда, ба ҳаёт ва саломатӣ хатарнок 

боиси марги Амакиев Р.Х., гардидааст.       

 Инчунин аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ бо сардории Абдуллоев З.К., дар асоси амри роҳбари 

иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., ки номбурда нақшаи ҷиноятиро бо маслиҳати пешакӣ бо 

аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ, Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ.Сайфуллозода., Ҷобиров Р.Р., 

Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.К. ва дигарон тартиб дода 

буданд, бо супориши роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., барои тасарруфи силоҳ ва 

лавозимоти ҷангӣ ба ШВКД-и ш.Ваҳдат ҳуҷуми мусаллаҳона карда, дар раванди ин ҳуҷум 

такроран, бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани ду шахс ё бештар аз он вобаста бо фаъолияти 

хизматӣ, бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок, бо  мақсади ғаразнок, бо нияти осон кардани 

содир намудани ҷинояти дигар ва бо сабаби хусумати динӣ ба кормандони шуъба Буронов Т.М., 

Махатов Ф.Т. ва Саидзода И.Н, тирзахм расонида, бинобар муқобилияти шадиди Махатов Ф.Т., 

кирдорҳои худро оид ба тасарруфи силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ ба охир расонида натавониста, аз 

ҷои ҳодиса фирор намуданд. Новобаста бо сабабҳои аз иродаи аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ вобаста 

набуда кормандони милитсия Бурунов Т.М., Махатов Ф.Т. ва Саидзода И.Н., бо вуҷуди гирифтани 

ҷароҳати тирзахм, зинда монда қасди ҷиноятии онҳо оид ба куштори номбурдагон амалӣ 

нагардидааст.   

Ба ғайр аз ин 04 сентябри соли 2015 тахминан соати 05 ва 15 дақиқа зиёда аз 25 нафар 

аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ таҳти роҳбарии сардори гурӯҳ Юнусов У.К., ки ғайриқонунӣ бо 

силоҳҳои оташфишони тамғаи «АК», «ПК», «РПК» мусаллаҳ буданд, дар асоси супориши роҳбари 

иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., ки номбурда нақшаи ҷиноятиро бо маслиҳати пешакӣ бо 

Ҳисайнов У.Ф. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ тартиб додааст, бо мақсади куштори 

кормандони мақомотҳои қудратӣ дар буриши кӯчаҳои С.Айнӣ ва А.Дониши ш.Душанбе ба гуруҳи 

кормандони мақомоти корҳои дохила ки дар ҳолати иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, 

ҳуҷуми мусаллаҳона намудаанд, Юнусов У.К., ҳамчун сардори гурӯҳи ҷиноятӣ бо аъзоёни 

дастааш бо мақсади қасдан аз ҳаёт маҳрум кардан ба ҷониби кормандони ДТММ ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки савори автомашинаи зиреҳпуши тамғаи «Тигр» рақами давлатиаш 04-64 М 01 ба 

самти ш.Ваҳдат сафарбар шуда буданд, бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок, бо сабаби 

хусумати динию маҳалгароӣ аз силоҳҳои оташфишони гуногунқутраи дар ихтиёрашон буда 

тирпарронӣ кардаанд.         

Дар натиҷа кормандони мақомоти корҳои дохила Буриев Д.Ғ., Саъдуллоев Д.Ҳ., Орипов 

Р.Д., Ҷобиров А.К., ва Пиров И.И., дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расонида шуда, кормандони ДТММ 

Абдулхайров С.К., Раҳимов С.С., кормандони РВКД дар ш.Душанбе Ҷаборов Ҷ.Ҳ., Раҳмонов Т.Д., 

ва Давлатзода Д.М., ҷароҳатҳои тирзахми силоҳи оташфишонӣ гирифта новобаста аз иродаи 

аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ зинда мондаанд. 
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Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №140 дар 

бадани Ҷаборов Ҷ.Ҳ , ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми расидаи мавзеъи ноф аз силоҳи оташфишон 

ҳамчун ба зарари сабуки саломати мансуб буда, аз таъсири силоҳи оташфишон санаи 04 сентябри 

соли 2015 ба вуҷуд омадааст.        

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №134 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Раҳимов С.С , захми силоҳи оташфишонии тири раднашуда 

нагузарандаи қафаси сина аз тарафи рост ҳамчун ба зарари вазнини саломати мансуб буда, аз 

таъсири силоҳи оташфишонӣ санаи 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст.  

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 06 декабри соли 2015 таҳти №137 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Абдулхайров С.К., ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми пошнаи пой аз 

силоҳи оташфишонӣ аз тарафи чап ба дараҷаи вазнини миёнаи саломатӣ мансуб буда, аз таъсири 

силоҳи оташфишон санаи 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст.  

 Мувофиқи улосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 06 декабри соли 2015 таҳти № 141 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Раҳмонов Т.Д., ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми оташфишони 

ногузарандаи сеяки поёнии қисми берунаи соқи пойи чап ба дараҷаи вазнини миёнаи саломатӣ 

мансуб буда, аз таъсири силоҳи оташфишон аз санаи 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст. 

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 11 декабри соли 2015 таҳти № 9216 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Давлатзода Далер дар намуди захм ба дараҷаи сабуки зарари 

саломатӣ ба аломатҳои кӯтоҳмуддат харобшавии саломати дар муддати на зиёда аз 21 руз мансуб 

буда, аз таъсири силоҳи оташфишон  санаи 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст.  

 Ба ғайр аз ин 4-уми сентябри соли 2015 тахминан соати 05 ва 35 дақиқа бо супориши 

роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., бо маслиҳати пешакӣ бо Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. 

муовинони ӯ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ Сайфуллозода Ҳ., Ҷобир 

Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.К., ва дигарон ҷиҳати 

бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият ва тағйир додани сохти конститутсионӣ,  зиёда аз 10 

нафар аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ аз ҷумлаи Абдуллоев Ф.Ҳ., Убайдуллоев Ҳ.С., бо тахаллуси 

“Араб”, Музафаров Н.Ҳ., ва дигарон, ки ғайриқонунӣ бо силоҳҳои оташфишони автомати тамғаи 

Калашников мусаллаҳ буданд, бо роҳбарии гурӯҳи ҷиноятӣ Одинаев Сироҷиддин Сайфуллоевич 

дар бурриши кӯчаҳои А.Дониш  ва Дӯстии халқҳо дар ш.Душанбе, бо мақсади куштори 

кормандони мақомотҳои қудратии кишвар камин гирифтаанд.     

 Дар ин вақт кормандони ДТММ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон савори автомашинаи 

зиреҳпуши тамғаи “Тигр”, таҳти рақами давлатии 0465М 01, ки ба самти ш.Ваҳдат сафарбар шуда 

будаанд, дар буриши кӯчаҳои С.Айнӣ ва А.Дониш ш.Душанбе, вохӯрда дар наздикии бинои ҶСК 

“Системавтоматика”  ш. Душанбе, кӯчаи Д.Халқҳо 62, бо мақсади куштори кормандони милитсия, 

ки дар вақти иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, бо тарзи ба ҳаёти мардуми зиёд хавфнок 

аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ Абдуллоев Ф.Ҳ., Убайдуллоев Ҳ.С., Музаффаров Н.Ҳ., ва дигарон аз 

силоҳҳои оташфишони гуногунқутра ба ҷониби кормандони милитсия тирпарронӣ кардаанд. 

Кормандони ДТММ ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон Олимов  Р.М., Дусматов Э., Зоирҷонӣ Т, ва 

Сурхов Т., ба мақсади безарар гардонидани ҷинояткорон ҷавобан ба тарафи аъзоёни иттиҳоди 

ҷиноятӣ тирпарронӣ кардаанд.Дар натиҷаи задухурди мусаллаҳона кормандони милитсия Олимов 

Р.М., ва Алиев Ш.Ш., ҷароҳатҳои тирзахми силоҳи оташфишонӣ гирифта, новобаста аз иродаи 

аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ аз ҳаёт маҳрум нагардидаанд.    

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №138 дар 

бадани Олимов Рустам Маҳмадюнусович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захмҳои тири гузарандаи бозу ва 

сонди чап бо шикасти кушодаи устухонҳои оринҷ ва соид, захми тири нагузарандаи мавзеи сеяки 

поёни сонди рост, захмҳои тири оташфишонӣ воридшавандаи кафаси сина аз тарафи рост ва 

шикасти қабурғаи 6-ум ҳамчун ба зарари вазнини саломатӣ мансуб буда, аз таъсири силоҳи 

оташфишон 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст. 
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Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №133 дар 

бадани Алиев Шералӣ Шоимардонович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ осеби кушодаи рахнашудаи косахона 

ва майнаи сар аз таъсири тири силоҳи оташфишон, зарбхурии дараҷаи вазнини миёнаи сар 

махсусан минтақаи пулаку мағзча аз тарафи чап, захми рахнашудаи тири оташфишонии паси сар 

аз чап, хунзахми пилкони чашми рост, ҷисми бегонаи оҳанин, парғаи тири оташфишони ҷои 

пулаку мағзча аз чап харошаҳои пешона аз рост ҳамчун ба зарари вазнини саломатӣ мансуб буда 

аз таъсири тири силоҳи оташфишон 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст.  

 Инчунин аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии созмондодаи Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., 

Ҳ.Сайфуллозода., Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов 

Қ.К., Назарзода А.М, ва дигарон 04 сетябри соли 2015 сол баъди содир намудани кушторҳо дар 

ҳудуди ш.Душанбе тахминан соати 10:00 мавриди ба тарафи минтақаи куҳсори дараи Ромит 

фирор намуданашон, дар ҳудуди деҳаи Мағмуруди ноҳияи Рӯдакӣ ба кормандони мақомоти 

корҳои дохила, ки дар ҳолати иҷрои вазифаҳои хизматӣ қарор доштанд, бо мақсади куштори онҳо 

ҳуҷуми мусаллаҳона кардаанд. Дар ин раванд, аъзои фаъоли иттиҳоди ҷиноятии Музафаров Н.Ҳ., 

ки ғайриқонунӣ бо силоҳи оташфишони тамғаи “AK” мусаллаҳ буд, бо мақсади куштори 

кормандони мақомоти корҳои дохила, ба ҷониби онҳо аз силоҳи оташфишони автомат 

тирпарронӣ  кардааст.          

 Дар натиҷа корманди дастаи таъиноти махсуси милитсияи (ДТММ) ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Юсупов М.М, ва ваколатдори калон оид ба корҳои махусусан муҳим РКҶ ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  Абдуллоев С.К., ҷароҳатҳои тирзахми силоҳи оташфишон гирифта 

новобаста аз иродаи аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ ба ҳалокат нарасидаанд.  

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05  декабри соли 2015 таҳти №135 дар 

бадани лейтенат Юсупов Меҳроҷиддин Муҳиддинович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми расидаи 

бофтаҳои мулоими сеяки болои қисми берунаи соқи чап ҳамчун ба зарари сабуки саломати мансуб 

буда, аз таъсири тири силоҳи оташфишон 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст. 

 Мувоқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ сол таҳти  №144 аз 07 декабри соли 

2015  ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Абдулоев Сулаймон Қурбонович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми 

оташфишони гузарандаи рони пои рост бо осебёбии мушакҳо ба дараҷаи миёнаи саломатӣ мансуб 

буда, аз таъсири силоҳи оташфишон 04 сентябри соли 2015 ба вуҷуд омадааст.   

 Ба ғайр аз ин, 16-уми сентябри соли 2015 роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., бо 

дигар аъзоёни ин иттиҳод Умаров Ҷ.С., бо тахаллуси  “Эшони Ҷунайд”, Кличмуродов С.А., бо 

тахаллуси  “Рустам”, Баротов Р.М., Абдураҳмонов А.Ҷ., Нематов Т.Ҳ., Раҳматов С.И, ва дигарон 

бо силоҳҳои оташфишони гуногунтамғаи АК, ПК, РПК, СВД мусаллаҳ бо мақсади куштори 

кормандони мақомотҳои қудратии кишвар, ки барои дастгир намудани онҳо сафарбар гардида 

буданд, дар мавзеи душворгузари куҳсори наздик ба деҳаи Ғускефи дараи Ромит мавқеъ гирифта, 

ба тарафи кормандони сафарбаршудаи мақомотҳои қудратии кишвар аз силоҳҳои оташфишон 

тирпарронӣ намудаанд.          

 Дар натиҷаи тирпарронии Назарзода А.М, ва дигар аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ кормандони 

воҳиди таъиноти махсуси “Алфа” -и КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон Мардонов А.М., Қуманов Ҳ.С., 

Солиев Б.М., Кабутов М.Ш., Субҳонов Д.И., Суфиев А.Ҷ , ва корманди ДТММ ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  Зокиров Д.М., ҷароҳатҳои тирзахм аз силоҳи оташфишон гирифта, новобаста аз 

иродаи аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ ба ҳалокат нарасидаанд.    

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №129 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Кабутов Муҳаммад Шодибекович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми 

тири оташфишони гузарандаи сеяки болои рони рост бо шикасти устухони рони рост, ки бо шоки 

дараҷаи вазнин авориз шудааст, дарёфт карда шуд, ки ин ҷароҳатҳо ба дараҷаи вазнини саломатӣ 

мансуб буда, аз таъсири тири силоҳи оташфишон 16 сентябри соли 2015 расонида шудааст. 
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Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №130 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани  Субҳонов Далер Икромович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ латхурии 

бофтаҳои нарми қисми камари сутунмуҳра, захмҳои харошидаи кисми қафои қафаси сина ба 

дараҷаи сабуки саломатӣ мансуб буда, аз таъсири тири силоҳи оташфишон расонида шудааст.

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №131 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Солиев Бахтиёр Музаффарович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ захми 

оташфишони гузарандаи қисми берунаю пеши банди дасти чап бо шикасти парахадори сараки 

устухони оринҷ ба дараҷаи вазнини миёнаи саломатӣ мансуб буда, аз таъсири  тири силоҳи 

оташфишон 16 сентябри соли 2015 расонида шудааст.    

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 08 декабри соли 2015 таҳти №132 дар 

бадани Суфиев Абдуғафор Ҷумаевич ҷароҳати ҷисмонӣ захми оташфишонии тири гузарандаи 

сеяки миёнаи соқи чап бо шикасти бисёрпарахадори сеяки миёнаи устухонҳои соқи чап бо 

беҷошавии устухонпораҳо ба зарари вазнин ба саломатӣ мансуб буда 16 сентябри соли 2015 

расонида шудааст.         

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 06 декабри соли 2015 таҳти №136 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Куманов Ҳомид Соатмуминович ҷароҳатҳои ҷисмонӣ осеби 

оташфишони зарбхурии себаки чашм, турпарда, гематомаи пилкҳо, ҷисмҳои бегона дар 

косахонаҳои чашм, захми оташфишони мавзеъи  қафаси сина аз тарафи рост бо осеби бофтаҳои 

нарм, ҷароҳати чашми чап, бо мавҷудияти ҷисми бегона дар дараҷаи вазнини миёнаи саломатӣ 

мансуб буда, аз тарафи тири силоҳи оташфишон расонида шудааст.  

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 05 декабри соли 2015 таҳти №139 

ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар бадани Зокиров Дилшод Муродалиевич, ҷароҳатҳои ҷисмонӣ осеби 

оташфишони гузаранда, рахнашудаи косахонаи сар, шикасти парахадори устухонҳои пешона ва 

фарқ аз рост, латхӯрии маҷақшавии мағзи сар, дараҷаи вазнини хунрезиши субарахноидалӣ, захми 

оташфишони латхӯрдаю маҷақшудаи пешона аз рост, синдроми аспиратсионӣ, хунзахми соқи пои 

рост ба дараҷаи вазнини саломатӣ мансуб буда, аз таъсири силоҳи оташфишон 16 сентябри соли 

2015 расонида шудааст.         

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-тиббӣ аз 07 декабри соли 2015 таҳти №145 ҷароҳати 

ҷисмонӣ дар бадани Мардонов Акобир Муҳаммадиевич шикасти кушодаи ҷоғи боло, захми 

латхурии пешона, ангушти 4-ум аз тарафи рост, осеби пушидаи косахона ва майнаи сар, лағжиши 

майнаи сар ба дараҷаи миёнаи саломатӣ мансуб мебошад.     

 Дар як вақт, аъзоёни дигари Раёсати олии ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. 

Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов 

Қ.К., ва дигарон аз руи маслиҳати пешакӣ бо роҳбари иттиҳоди ҷиноятии Назарзода А.М.,бо 

мақсади анҷом додани ҳаракатҳое, ки барои бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият, бо зӯроварӣ 

нигоҳ доштани ҳокимият бар хилофи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст, 

ҳамчунин ба мақсади бо зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

зергуруҳҳои иттиҳоди (ташкилоти) ҷиноятиашонро шаби 3 ба 4 сентябри соли 2015 барои 

тасарруфи силоҳу лавозимоти ҷангӣ аз қисмҳои ҳарбӣ, барои ҳуҷуми мусаллаҳона ба ШВКД-и 

ш.Ваҳдат, инчунин ба дигар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ш.Душанбе ва гирду атрофи 

он сафарбар намудаанд.          

 Яке аз ин гурӯҳҳои ҷиноятӣ, ки ҷузъи ин иттиҳоди ҷиноятӣ буд, таҳти сарварии Юнусов 

У.К., бо тахаллуси  “Мулло Умар”  иборат аз 25 то 30 нафар аз руи дастуру супоришҳои роҳбари 

иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., шаби 3 ба 4 сентябри соли 2015 бо истифодаи зӯроварӣ бо 

таҳдиди истифодаи он аз қисми ҳарбии 08050 ва 17651-и Вазорати мудофиа миқдори зиёди силоҳу 

аслиҳа ва лавозимоти ҷангиро тасарруф намудаанд.Сипас баҳри амалӣ намудани нақшаи ҷиноятии 

пешакӣ таҳрези кардаашон дар буриши кучаҳои А.Дониш ва С.Айнӣ ш.Душанбе камин гирифта, 

бо истифода аз силоҳҳои қаблан тасарруф намудаашон ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки 

барои иҷрои  вазифаҳои хизматии худ ба ш.Ваҳдат роҳсипор буданд, ҳуҷуми мусаллаҳона 

намудаанд.Дар натиҷа онҳо 5-нафар корманди милитсия Буриев Д.Ғ., Саъдуллоев Д.Ҳ., 
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Орипов Р.Д., Ҷобиров А.К., ва Пиров И.И.,-ро ба ҳалокат расонида 5-нафар Абдулхайров С.К., 

Раҳимов С.С., Ҷаборов Ҷ.Ҳ., Раҳмонов Т.Д., ва Давлатзода Д.М.,-ро аз тири силоҳи оташфишон 

захмдор намудаанд.          

 Сардори зергуруҳи дигари иттиҳоди ҷиноятӣ Абдуллоев З.Қ., бо 25-30 нафар аъзоёни 

гуруҳаш бо силоҳи оташфишонӣ мусаллаҳ гардида, ба мақсади тасарруфи силоҳу лавозимоти 

ҷангии ШВКД-и ш.Ваҳдат ва минбаъд бо ин силоҳу лавозимотҳои ҷангии тасарруф кардаашон 

мусаллаҳ намудани дигар аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ субҳи 4-уми сентябри соли 2015 соати 4 ва 28 

дақиқа ба ШВКД ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом додаанд, ки дар натиҷа 3-нафар корманди милитсия 

Каримов Н.А., Шарипов Ш.М., ва Саидов М.С., ба ҳалокат расонида шуда 3-нафари онҳо Бурунов 

Т.М., Махатов Ф.Т., ва Саидзода И.Н.,-ро аз тири силоҳи оташфишонӣ ҷароҳатҳо бардоштанд. 

 Инчунин бо дастуру супориши роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., сардори 

зергурӯҳи дигари ин иттиҳоди ҷиноятӣ Одинаев С., бо 20-нафар аъзоёни зергурӯҳи ҷиноятии худ 

ба муқобили кормандони милитсия дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳуҷуми мусаллаҳона намуда, 2-нафар 

корманди милитсия Ёров М.Р., ва Ҳасанов М.Ш.,-ро ба ҳалокат расонида, 2-нафари дигар Юсупов 

М.М., ва Абдуллоев С.К.,-ро маҷруҳ кардаанд.      

 Инчунин аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ.Сайфуллозода, 

Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.К., бо 

маслиҳати пешакӣ бо раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигарон кирдорҳои ҷиноятии худро идома дода, 

бо мақсади халалдор сохтани амнияти ҷамъиятӣ, тарсондани аҳолӣ ва бо инро аз байн бурдани 

сохти конститутсионӣ ва минбаъд ба даст овардани ҳокимияти давлатӣ дар Тоҷикистон аъзоёни 

иттиҳоди ҷиноятии таҳти роҳбарии Назарзода А.М., созмон додаашонро шаби 3 ба 4 сентябри 

соли 2015 барои анҷом додани актҳои террористӣ дар ҳудуди шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва ноҳияи 

Рӯдакӣ сафарбар намудаанд.        

 Зергуруҳи иттиҳоди ҷиноятӣ иборат аз 23 нафар бо сардории Абдуллоев З.К., соати 4 ва 28 

дақиқаи 4 сентябри соли 2015 ба бинои ШВКД  ш.Ваҳдат ба мақсади бо истифодаи силоҳи 

оташфишонӣ ва лавозимоти ҷангӣ, содир намудани куштори қасдонаи кормандони милитсия, ки 

ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматиашон қарор доштанд ва ба ин восита тасарруф намудани силоҳу 

лавозимоти ҷангӣ ҳуҷуми мусаллаҳона анҷом дода, дар натиҷа 3-нафар корманди милитсия 

Каримов Н.А., Шарипов Ш.М., ва Саидов М.С.,-ро ба қатл расонида, 3-нафари дигар Бурунов 

Т.М., Махатов Ф.Т., ва Саидзода И.Н.,-ро маҷруҳ кардаанд.    

 Ҳамчунин зергурӯҳи иттиҳоди ҷиноятии мазкур бо сардории Юнусов У.К.,бо 25-30 нафар 

аъзоёни дастаи мусаллаҳаш тахминан соатҳои 05 ва 30 дақиқаи 4 сентябри соли 2015 дар буриши 

кӯчаҳои А.Дониш ва С.Айнӣ ш.Душанбе камин гирифта, бо истифода аз силоҳи оташфишони 

ғайриқонунӣ тасарруф намудаашон ба кормандони милитсия, ки бо супориши хизматӣ ба самти 

ш.Ваҳдат ҳаракат мекарданд, ҳамлаи мусаллаҳона намуда, 5-нафари онҳо Буриев Д.Ғ., Саъдуллоев 

Д.Ҳ., Орипов Р.Д., Ҷобиров А.К., ва Пиров И.И.,-ро ба ҳалокат расонида, 5-нафар Абдулхайров 

С.К., Раҳимов С.С., Ҷаборов Ҷ.Ҳ., Раҳмонов Т.Д., ва Давлатзода Д.М.,-ро маҷруҳ намудаанд.

 Ҳамзамон тахминан соатҳои 10:00 рӯзи 4 сентябри соли 2015 гуруҳи дигари ҷиноятии 

мусаллаҳи иттиҳоди ҷиноятӣ таҳти роҳбарии Одинаев С., ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 

ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Роҳатӣ ноҳияи Рӯдакӣ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ қарор 

доштанд, бо истифодаи силоҳи оташфишон ҳамла намуда, 2-нафар Ёров М.Р., ва Ҳасанов М.Ш.,-

ро ба ҳалокат расонида, Юсупов М.М., ва Абдуллоев С.К.,-ро маҷруҳ кардаанд.  

 Ҳамин тавр дар натиҷаи ин амалҳои террористии содир намудаи иттиҳоди ҷиноятӣ, ки 

Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ.Сайфуллозода Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М. Файзмуҳаммад., 

Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.К., аз нафарони фаъоли созмондиҳандаи ин иттиҳоди ҷиноятӣ 

бо роҳбарии раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигарон мебошанд, 14-нафар кормандони мақомотҳои 

ҳифзи ҳуқуқ ба ҳалокат расонида шуда, 19-нафар аз тири силоҳи оташфишон ва лавозимоти ҷангӣ 

ҷароҳатҳои ҷисмонии дараҷаҳои 
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гуногун бардоштаанд. Ҳамзамон оромию амнияти ҷамъиятии аҳолии ш.Душанбе ва шаҳру 

ноҳияҳои гирду атрофи он халалдор карда шуда аст.      

 Инчунин тахминан аввалҳои моҳи марти соли 2015 Раиси ҲНИТ Кабирӣ М., муовини 

аввали Раиси ҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., муовини Раиси ҲНИТ Ҳаитов М.Р., собиқ муовини Вазири 

мудофиа Назарзода А.М., ва собиқ аъзои Иттиҳоди нерӯҳои мухолифин  Муродов С.Б., бо мақсади 

бо роҳи зуроварӣ аз баён бурдан, бо зурӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ва минбаъд  дар 

Тоҷикистон барпо намудани давлати исломӣ дар манзили иқоматии Назарзода А.М., ш.Душанбе 

кӯчаи А.Дониш 55 ҷамъ омада дар хусуси тартиб додани нақшаи мушаххаси ташкил ва содир 

кардани исёни мусаллаҳона байни худ мувофиқа намуда, ин қарори қабулнамудаашонро бо дигар 

роҳбарон ва ташкикунандагони иттиҳоди ҷиноятӣ, аз ҷумла Ҳ.Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р.,   

Давлятов А.А., М.Файзмуҳаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов Қ.К., ҳамоҳанг сохтаанд.

 Сипас тахминан охирҳои моҳи августи соли 2015 аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ Ҳисайнов 

У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ.Сайфуллозода., Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А., М.файзмуҳаммад., Каримов С.С., 

Розиқов З., Авазов Қ.К., дар мувофиқа ба Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. бо маслиҳати пешакӣ бо 

роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., дар ҷои номаълум бо истифодаи техникаи компютерӣ 

нақшаи махсуси ҳуҷуми мусаллаҳонаро ба иншоотҳои махсусан муҳими давлатӣ тартиб 

додаанд.Тибқи нақшаи мазкур бояд як гурӯҳи мусаллаҳ иборат аз 40-нафар аз ду тарафи бинои 

Қасри Милат, як гурӯҳ 25-нафар ба бинои Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

як гуруҳ 30-нафар аз се тарафи бинои ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, як гуруҳ 25-нафар аз се тарафи 

бинои КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар гуруҳҳои ҷиноятӣ ба биноҳои Вазорати мудофиа, 

Кумитаи телевизион ва радио, Шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон, телевизиони 

“Баҳористон”, РВКД ш.Душанбе, ШВКД-и ноҳияҳои он, ШВКД-и ш.Ваҳдат ва ноҳияи Тавилдара 

ҳуҷуми мусаллаҳонаро анҷом диҳанд.       

 Аз ҷумла, нақшаи ҳамла ба Фурудгоҳи байналмиллалии ш.Душанбе дар лаҳзаи бозгашти 

роҳбари давлат аз сафари хориҷи кишвар дар санаи 3-юм ба 4-уми сентябри соли 2015 тарҳрезӣ 

шуда, барои амалӣ намудани он сафарбар намудани 40-нафар шахсони мусаллаҳро пешбинӣ 

намуданд.            

 Дар нақша бо истифодаи мақоми хизматии Назарзода А.М., бидуни муқовимат ворид 

шудан ба бинои маъмурии Вазорати мудофиа ва кисмҳои ҳарбии он, тасарруф намудани миқдори 

зарурии зиёди силоҳу лавозимоти ҷангӣ ва ба амалиёт ҷалб намудани хизматчиёни ҳарбӣ ба 

инобат гирифта шудааст.          

 Дар ҷараёни ҳамла ба шуъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ ба даст овардани 150 мил силоҳи 

оташфишонӣ дар ш.Ваҳдат, ҳамин миқдор аз ШВКД-2 ноҳияи Рӯдакӣ ва ШВКД дар ноҳияи 

Тавилдара дар назар дошта шуда, ҳамзамон ғасб намудани ин биноҳои маъмурӣ ва дар ин замина 

ошкоро намоиш додани он, ки иттиҳоди ҷиноятӣ табаддулоти давлатӣ содир карда, низомӣ 

идоракунии давлатиро ба дасти худ гирифтааст, пешбинӣ намудаанд.  

 Мувофиқи нақшаи тарҳрезишудаи ҷангӣ якчанд рӯз қабл аз оғози амалиётҳо Раёсати олии 

ҲНИТ ба аъзоён ва тарафдоронаш муроҷиатнома дар шакли варақаҳои таблиғотӣ дар бораи 

рӯзҳои наздик оғоз намудани исёни мусаллаҳонаро ирсол намуда, дар он аз ҷумла чунин суханони 

даъватомези ошкоро ва қотеъона, ки замина барои ташкил ва амали намудани исёни 

мусаллаҳонаанд махсус қайд карда шудааст: “...Се-чаҳор рӯзи дигар монд.Танҳо омода бошед, 

ҳамин, ки шуруъ шуд, бо мо бипайвандед. Дар майдони корзор, ҳар олоту силоҳе ки доред бо худ 

бигиред. Ин мансабдоронро дар хуни худашон оғушта месозем. Мо иштибоҳоти гузаштаро такрор 

нахоҳем кард...».          

 Бо супориши бевоситаи Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. 2 сентябри соли 2015 яъне як рӯз пеш аз 

оғоз шудани амалиёт писари ӯ Тиллозода Руҳуллоҳ маблағи 1-миллиону 200 ҳазор доллари ИМА-

ро аз ҳисоби фуруши молу мулки шахсии Кабирӣ М. ва наздиконаш ҷамъоваришударо ба манзили 

истиқоматии Назарзода А.М., бурда, ба ӯ додааст.   
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Ҳангоми амалӣ намудани нақшаи номбурда бо мақсади фалаҷ намудани идоракунии мақомоти 

қудратии кишвар ва аз байн бурдани қобилияти ҷангии онҳо, Назарзода А.М., санаи 3 сентябри 

соли 2015 тахминан соати 19:00 Фармондеҳи Қушунҳои сарҳадӣ, генерал-лейтенант Раҳмоналӣ Р., 

собиқ муовини аввали Вазири мудофиа-Сардори ситоди генералӣ, генерал-майор Шарифзода З.Т., 

ва собиқ муовини Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, генерал-майор Ҷалов А.И.,-ро бо 

баҳонаи меҳмондорӣ ба манзили истиқоматии аъзои фаъоли иттиҳоди ҷиноятӣ Маҷидов Қ.Ё., (бо 

тахаллуси  “Мулло чака»), дар ш.Душанбе, кӯчаи Шарқ, гузаргоҳи 2, ҳуҷраи 11 даъват ва якчанд 

нафар шахсони мусаллаҳро ба онҳо посбон гузошта, ғайриқонунӣ тахминан то соати 3:00 дақиқаи 

4 сентябри соли 2015 онҳоро нигоҳ доштааст.      

 Баъдан Назарзода А.М., соати 22 ва 30 дақиқаи шаби 3 сентябри соли 2015 якҷоя бо дигар 

афсарони Вазорати мудофиа-полковникҳо Сафаров Н.М., Юнусов У.К., Шехов С., ва 

подполковник Давлатов Ф.Ҷ., ки ҳар яке аз онҳо гурӯҳи муайяни ҷиноятиро низ роҳбарӣ 

мекарданд, зиёда аз 24 нафар аъзоёни гурӯҳҳои ҷиноятии худро, ки хизматчии ҳарбӣ набуданд, 

вориди бинои Дастгоҳи марказии Вазорати мудофиа намудаанд. Назарзода А.М., бо мақсади 

пурра ба даст гирифтани идоракунии Вазорати мудофиа аз салоҳият ва ваколатҳои хизматиаш 

сӯйистифода намуда, ба воситаи ёрдамчии муовини вазир-подполковник Зокиров Т.П., 

командирон ва муовинони қисмҳои ҳарбии 08050 ва 17651-и Вазорати мудофиа полковник 

Муродзода С., полковник Солеҳов С., подполковник Бошиев С., подполковник Раҳимов  С.А., 

майор Шосаидов Ё.С., майор Ҳалимов С.Р.,ва дигаронро ба наздаш даъват карда, телефонҳои 

мобилиашонро гирифта дар утоқи кориаш 7-нафар, дар варзишгоҳи хурди вазорат 7-нафар ва дар 

маҷлисгоҳи сардори сарситоди вазорат 16 нафар хизматчиён ва афсарони сохторҳои вазорати 

мудофиа ва муовини Вазири мудофиа генерал-майор Саидзода Б.А.,-ро ба дасташ  завлона зада 

ғайриқонунӣ нигоҳ доштаанд.        

 Ҳамчунин аъзои дигари иттиҳоди ҷиноятӣ-собиқ сардори Раёсати инспексияи ҳарбии 

вазорати мудофиа полковник Умаров Ҷ.С. ва 6 нафар шарикони ӯ соати 23 ва 50 дақиқаи 3 

сентябри соли 2015 бо ду автомашина вориди бинои қисми ҳарбии 08050 гардида, ғайриқонунӣ 

зиёда аз 90 нафар хизматчиёни ин қисмҳои ҳарбиро ба самти Автобазаи рақами 3 ш.Душанбе 

сафарбар намудаанд.          

 Ҳамин тавр Назарзода А.М., Умаров Ҷ.С., ва дигар аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ аз қисмҳои 

ҳарбии номбурдаи вазорати мудофиа дар маҷмуъ 660 адад силоҳи оташфишонӣ, зиёда аз 64 ҳазор 

дона тир ва дигар лавозимоти ҷангиро тасарруф намуда, дар автомашинаҳои хизматии  вазорати 

мудофиа ва нақлиёти шахсиашон ба Корхонаи хусусии нонпазии ба Назарзода А.М.,мансуб 

дошта, интиқол додаанд.          

             Бо супориши роҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., сардорони гуруҳҳои 

муташаккили ҷиноятӣ зиёда аз 200 нафар аъзоёни гуруҳҳои ҷинотии худро, дар саҳни ҳавлии 

корхонаи нонпазӣ ҷамъ оварда бо сару либоси ҳарбӣ, силоҳи оташфишонӣ ва моддаҳои тарканда 

мусаллаҳ ва онҳоро ба оғози исёни мусаллаҳона муқобили сохторҳои қудратӣ дар ҳолати 

омодабошии ҷангӣ қарор додаанд.         

 Бо супориши раҳбари иттиҳоди ҷиноятӣ Назарзода А.М., 4 сентябри соли 2015 соати 4 ва 

28 дақиқа аъзоёни яке аз гуруҳҳои ҷиноятӣ бо номи «Дифои Ватан» иборат аз 25-30 нафар таҳти 

сардорони ваколатдори калони оперативи ШВКД ш.Ваҳдат Абдуллоев З.Қ., ба бинои ШВКД-и 

ш.Ваҳдат кӯчаи Фирдавсӣ 64 ҳуҷуми мусаллаҳона  намуда, дар рафти он 3 нафар кормандони 

ШВКД-ро ба қатл расонида, 3 нафари дигарро маҷруҳ кардаанд.     

 Ҳангоми ин амалиёти ҷаноятӣ ёрдамчии навбатдори ШВКД, старшинаи милитсия Махатов 

Ф.Т., бо мақсади ҳимояти ҳамкасбонаш ва безарар гардонии ҷинояткорон бо истифода аз силоҳи 

оташфишони хизматиаш роҳбари ин гурӯҳи ҷиноятӣ Абдуллоев З.Қ.,-ро парронида, ба ҳалокат 

расонидааст, ки дар натиҷа дигар аъзоёни ин гурӯҳи ҷиноятӣ ба мақсади ниҳоияшон, яъне 

тасарруфи силоҳу лавозимоти ҷангии ШВКД бо сабабҳои аз иродаи онҳо вобаста набуда расида 

натавониста, аз ҷои ҳодиса фирор кардаанд.        

 Аъзоёни дигари ин иттиҳоди ҷиноятӣ иборат аз 25-30 бо сардории Юнусов У.К., бо 

тахаллуси «Мулло Умар» тахминан соати 5 ва 15 дақиқа дар бурриши роҳҳои  
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кӯчаҳои Айнӣ ва А.Дониш ш.Душанбе камин гирифта, ба кормандони милитсия ҳамлаи 

мусаллаҳона намуда, 5-нафари онҳоро ба ҳалокат расонида, 5-нафарашонро маҷруҳ намудаанд.

 Ҳамин тавр дар рафти ҳамлаҳои аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ ва амалиётҳои ҷавобии 

сохторҳои қудратӣ барои безарар гардонидани ин гуруҳҳо аз 4 то 16 сентябри соли 2015 аз тарафи 

аъзоёни ин иттиҳоди ҷиноятӣ 14-нафар кормандони сохторхои қудратии давлатӣ Саъдуллоев Д.Х., 

Орипов Р.Х., Буриев Д.Г., Ҷобиров А., Пиров И., Каримов Н.А., Шарипов Ш.  М., Ёров Н. Х., 

Ҳасанов М.Ш., Саидов М.С., Амакиев Р.Х., Муродов О.М., Идиев А.Ш. ва Абдухолиқов А.Х., ба 

халокат расида, 19-нафари дигари он ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, вазъи ҷамъиятӣ – 

сиёсии минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ ноором гардидааст.     

 Ҳамчунин Ҳисайнов У. Ф., Ҳаитов М. Р.,  муовинони Раиси ҲНИТ, аъзои Раёсати олии 

ҲНИТ Х. Сайфуллозода, Ҷобир Р. Р., Давлятов А. А., М. Файзмухаммад., Каримов С. С., Розиқов 

З., Авазов К. К., Рустамов С. Т., бо маслихати пешакӣ ба Раиси ҲНИТ Кабирӣ М.  ва дигарон ба он 

нигоҳ накарда, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя ва адои расму оинҳои суннатии дини 

мубини Ислом ягон монеа ҷой надорад, дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятӣ бо роҳбарии Назарзода 

А.М., фаъолият намуда, бо мақсади бо роҳи зуроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ва бо роҳи 

зуроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷинояти зеринро содир 

намудаанд.           

             Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Х. Сайфуллозода., Ҷобир  Р. Р., Давлятов А. А.,  М. 

Файзмухаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов К.К., Рустамов С.Т. ва дигар ҳаммаслаконаш аз 

ҳисоби аъзоёни ҲНИТ тавассути мунтазам нашр ва паҳн намудани варақаҳои таблиғотӣ, хабару 

мақолаҳои барангезонандаи кинаю адоват ва низоъи миллию динӣ дар рӯзномаи ҳизбии Наҷот ва 

дигар воситаҳои ахбори умум дар байни сокинони кишвар руҳияи бадбинию мухолифи сиёсати  

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва динии давлат ва Ҳукумати конститутсиониро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тарғибу ташвиқ намуда, бо ин роҳ ба барангехтани кинаю адовати миллӣ ва динӣ дар 

байни сокинони кишвар даст задаанд.       

 Онҳо, яъне Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Х. Сайфуллозода., Ҷобир  Р. Р., Давлятов А.А.,  

М. Файзмухаммад., Каримов С.С., Розиқов З., Авазов К.К., Рустамов С.Т.  бархилофи талаботи 

моддаи 4 банди 8-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои 

динӣ» , ки тибқи он «Барангехтани ҳаргуна кинаву адоват ва низоъи динӣ манъ мебошад» амал 

намуда, бо мақсади барангехтани кинаву адоват  ва низоъи динӣ, тарғиби бартарии шахрвандон аз 

нигоҳи муносибати онҳо ба дин, аз ҷои фаъолияти худ – қароргохи марказии ҲНИТ ҳаргуна 

фиттаҳои аудио ва видеоиро бо сабтҳои гуногун ва адабиётҳои ба муқобили ақидаву ғояҳои 

мазҳаби «Ҳанафия» нигаронида шударо ба аъзоёни фаъоли ҲНИТ дар минтақаҳои гуногуни 

Тоҷикистон барои дар байни аҳолӣ ба таври оммавӣ паҳн намудан, тақсим карда як қисматашро 

дар манзилҳои истиқоматиашон нигоҳ доштаанд.       

 Дар натиҷаи амалиётҳои тафтишотӣ аз манзили истиқоматии Ҳисайнов У. Ф.,  ш. Душанбе, 

кӯчаи Крупский хонаи 114 фиттаҳои «Машқҳои низомии аъзоёни Ҳаракати исломии Узбакистон», 

«Даъвати фарди тоҷикзабон ба ҷиҳод дар ДИИШ», «Гузориши хоини миллат Х. Гулмурод»,  

«Асоснок кардани  даъват ба ҷиҳод аз Қуръону суннат», «Таҳқири ҳукумат, таҳиқри шахсияти 

Президент, даъват ба ҷиҳод ва тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

китобҳои динии «Дурахши Алӣ дар Қуръон», «Роҳбарии Имом Алӣ дар Қуръон ва суннат», «Аҳли 

байт аз худ дифоъ мекунад», «Ибратҳои ошуро» ва «Фурӯғи вилоят» ёфта гирифта шудааст. 

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2015 китобхои динии  «Дурахши Алӣ дар Қуръон», «Роҳбарии 

Имом Алӣ дар Қуръон ва суннат», «Аҳли байт аз худ дифоъ мекунад», «Ибратҳои ошуро» ва 

«Фурӯғи вилоят» ақидаҳои равияи «шиъа» буда ва дар онҳо мазмуну ғояҳои барангезандаи кинаву 

адовати мазҳабии динӣ ҷой доранд.  
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Ҳангоми кофтукови манзили истиқоматии Ҳаитов  М.Р., ш. Душанбе кӯчаи А. Навоӣ 

бинои 27/4, ҳуҷраи 6, дар баробари дигар адабиётҳои гуногуни арабию форсӣ, фиттаҳои дорои 

сабтҳои гуногун, аризаву мақола, маҷалла ва протоколҳои маҷлисҳои ҲНИТ мақолаи «Вазъи 

Ислом дар зиндагии имрӯзаи мо» дарёфт ва гирифта шудаанд.      

 Ҳаитов М.Р., мақоларо барои нашр дар воситаҳои ахбори умум тахти унвони «Вазъи 

Ислом дар зиндагии мо» омода кардааст, ки дар он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ходимони 

дин шадидан танқид карда шудааст, ӯ дар мақолааш андешаҳояшро муқобили роҳи пешгирифтаи 

ҷомеаи Тоҷикистон, ки ҳадафаш эъмори ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд аст, равона 

карда, вазъи Исломро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун «гаравгони намунаҳои ғарбии ҷомеасозӣ» 

баҳогузорӣ кардааст.         

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷистон ва Кумита оид ба 

корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 11-уми ноябри соли 2015 дар мақолаи «Вазъи Ислом дар зиндагии имрӯзаи мо» муаллиф 

ҷомеаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун «формулаи ғарби» ҳукм карда, иқдомҳои 

ҷомеасозии ҳокимияти Тоҷикистонро чун «Юриши салибдорон» (Крестовый поход) зидди Ислом 

арзёбӣ кардааст, ки дар он ошкоро ақидаву андешаҳои барангезандаи кинаву адовати идеологӣ, 

динӣ ва сиёсӣ ҷой доштан муқаррар шудааст.        

 Ҳангоми амалиётҳои тафтишотӣ аз манзили истиқоматии Ҳ. Сайфуллозода ш. Душанбе, 

кӯчаи Н. Махсум бинои №71/3, ҳуҷраи 1, 10-адад варақаҳои таблиғотии ҲНИТ, фиттаҳои 

«Ҷиҳод», «Г. Ҳалимов», «Фурқон», «5», шумораи хафтаномаи «Чароғи рӯз» ва саҳифаҳои 

бойгонишудаи мақолаҳо ёфта гирифта шудааст.     

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумита оид ба 

корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 10 ноябри соли 2015 дар мазмуни 10 адад варақаҳои таблиғотии ҲНИТ, фиттаҳои «Ҷиҳод», «Г, 

Ҳалимов», «Фурқон», «5», шумораи хафтаномаи «Чароғи рӯз», саҳифаҳои бойгонишудаи 

мақолаҳо ақидаву андешаҳои барангезандаи кинаву адовати идеологӣ, сиёсӣ, динӣ ҷой дошта 

муқаррар шудааст.  

Дар натиҷаи кофтукови манзили истиқоматии Ҷобир Р. Р., ш. Душанбе, кӯчаи Ф. Аттор, 

хонаи 50 дар баробари адабиётҳои дигар китобҳои диннии «Лицо Шиизма» ва «Ҳизби динӣ ва 

давлати дунявӣ» ёфта гирифта шудааст.      

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумита оид ба 

корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 04 ноябри соли 2015 дар адабиётҳои диннии «Лицо Шиизма» ва «Ҳизби динӣ ва давлати 

дунявӣ» мазмуну ғояҳои барангезандаи кинаву адовати мазҳабии динӣ ҷой дорад.  

 Дар натиҷаи кофтукови манзили истиқоматии Давлятов А. А.,  ш. Душанбе, кӯчаи Ушаков 

бинои 110, ҳуҷраи 8 дар қатори дигар адабиётҳои динӣ, китоби «40 соли Наҳзат, хотира, андеша, 

дидгоҳ» ёфта гирифта шадааст.       

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумита оид ба 

корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 05 ноябри соли 2015 дар китоби «40 соли Наҳзат, хотира, андеша, дидгоҳ», мазмуну ғоҳои 

барангезандаи кинаву адовати мазҳабии динӣ ҷой дорад.      

 Ҷобир Р.Р. ва Давлятов А.А., шахсан аз мазмуну муҳтавои адабиёти зикршуда истифода 

карда, дар ҷамъомаду ҷаласаҳои ҲНИТ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бо истифода аз мақоми 

хизматии худ, ҳамчун аъзои Раёсати олии ин ҳизб ба тариқи оммавӣ баромад намуда, ба 

барангехтани кинаву адоват ва низоъи мазҳабии динӣ машғул шудаанд.  
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Ҳангоми кофтуков аз манзилҳои истиқоматии Муҳаммадалии Файзмуҳаммад ш. Душанбе,  

кӯчаи Навободи поён, хонаи 50 «ф» аз маҳаллаи Шафақ кӯчаи Хуҷамбиёи поён теъдоди зиёди 

адабиётҳои динӣ, аз он ҷумла китоби «Ваҳдат ва амнияти миллӣ дар партави вилоят», ва фиттаҳо 

бо сабтҳои авдиоӣ ва видеоӣ ёфта гирифта шудааст. 

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2015, китоби «Ваҳдат ва амнияти миллӣ дар партави вилоят» 

бинобар сабаби доштани ақидаҳои шиъӣ, дар он барангехтани кинаву адовати динӣ-мазҳабӣ ҷой 

доранд. 

   Муҳаммадалии Файмуҳаммад бо истифода аз мақоми хизматиаш ҳамчун аъзои Раёсати 

олии ҲНИТ ва раиси Комиссияи тафтишотии ин ҳизб аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо дигар 

созмондиҳандагони иттиҳоди ҷиноятӣ дар ҳар гуна маъракаву ҷамъомадҳои ғайрирасмии динӣ 

ҳамчун шахси рӯҳонии маъруф бо истифода аз китоби “Ваҳдат ва амнияти миллӣ дар партави 

вилоят” ба тариқи оммавӣ баромаду суханронӣ намуда, дар байни аҳолӣ кинаву адовати диниро аз 

нигоҳи мансубияти мазҳабӣ барангехтааст. 

Аз манзилҳои истиқоматии Каримов С.С. ш. Душанбе, кӯчаи Абай, хонаи 24 ва ноҳияи 

Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чимтеппа, деҳаи Гулпарвар фиттаҳо, китобҳои динӣ «Имом Ҳасан ва 

Имом Ҳусейн», «Сад калима дар маърифати нафс», «Достони Ростон», «Ал-муфассал фи аҳком 

ал-маръа» ва «Ал-Имом ал-Хумайнӣ ва сақофату ошӯро» дарёфт карда гирифта шудааст. 

Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумат Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2015, китобҳои «Имом Ҳасан ва Имом Ҳусейн», «Сад калима дар 

маърифати нафс», «Достони Ростон», «Ал-муфассал фи аҳком ал-маръа» ва «Ал-Имом ал-

Хумайнӣ ва сақофату ошӯро» бино ба сабаби доштани ақидаҳои шиъӣ, дар онҳо ақидаву ғояҳои 

барангезандаи кинаву адовати динӣ-мазҳабӣ ҷой доранд. 

Аз манзилҳои истиқоматии Розиқов З. ш. Душанбе, кӯчаи П.Морозов 10 ва кӯчаи 

Ломоносов бинои 365/3 ҳуҷраи 25 китобҳои динии «Ан-Низому-л-исломӣ», «Ҳузур», «Маҷмуаи 

осор», «Мусоҳибаҳо ва гуфтаҳои баргузидаи Имом Хумайнӣ» ва «ҲНИТ дар масири таърих» 

дарёфт карда гирифта шудааст. 

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумат Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 05 ноябри соли 2015 китобхои «Ан-Низому-л исломӣ», «Ҳузур», Маҷмуаи осор», 

«Муҳосибаҳо ва гуфтаҳои баргузидаи Имом Хумайнӣ», бино ба сабаби доштани ақидаҳои шиъӣ, 

дар онҳо ақидаву ғояҳои барангезандаи кинаву адовати динӣ-мазҳабӣ ҷой доранд. 

Инчунин Розиқов З.,ҳамчун яке аз ташкилкунандагони иттиҳоди ҷиноятӣ,баҳри амалӣ 

намудани нақшаҳои пешакӣ тарҳрезӣ намудааашон, бо мақсади барангехтани адовати миллӣ ва 

динӣ дар байни сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2013 таҳти тахаллуси «Зубайдуллоҳи Розиқ» 

китоби «ҲНИТ дар масири таърих»-ро дар матбаъаи «Муаттар»-и ҲНИТ бо теъдоди 500 нусха чоп 

намуда, дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон паҳн намуда, дар байни аҳолӣ кинаву адовати 

идеологӣ, сиёсӣ ва маҳалгароиро барангехтааст. Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии боло 

зикршуда, дар китоби «ҲНИТ дар масири таърих» ақидаву андешаҳои барангезандаи кинаву 

адовати идеологӣ,сиёси, нажодӣ ва маҳалгароӣ мавҷуд мебошанд. 

Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истиқоматии Рустамов С.Т.,  н.Рӯдакӣ ҷамоати деҳоти  

Чорякарон, деҳаи Меҳробод китоби «Саҳифаи Саҷодия» ёфта гирифта шудааст. Мувофиқи 

хулосаи ташхиси Кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №137 аз 05 ноябри  соли 2015 китоби «Саҳифаи Саҷодия» 

замзамаҳои орифонаи Имом Зайнулобидин мансуб 
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ба равияи "шиа" буда интишор, содир, ворид ва паҳн кардани китоби мазкур боиси ихтилофи 

мазҳабӣ- динӣ гардида, барангехтани кинаву адовати динӣ мебошад.    

 Инчунин Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., ба сифати муовини Раиси ҲНИТ бо аъзоёни раёсати 

олии ҲНИТ Ҳ. Сайфуллозода Ҷобир Р.Р., Давлатов А.А., М.Файзмуҳаммад, Розиқов З., Авазов 

Қ.К.,ва дигарон фаъолият карда бо маслиҳати пешакӣ бо Кабирӣ М., ва дигар аъзоёни раёсати 

олии ҲНИТ дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятӣ ҷиҳати бо роҳи зуроварӣ ғазб кардани ҳокимияти 

давлатӣ фиттаҳо бо сабти наворҳои "Машқҳои низомии аъзоёни Ҳаракати Исломии Узбакистон", 

"Даъвати Фарди тоҷикзабон ба ҷиҳод дар ДИИШ", "Гузориши Ҳ. Гулмурод аз Сурия", "Асоснок 

кардани давлат ба ҷиҳод аз Қуръону суннат", "Таҳқири ҳукумат", "Даъват ба ҷиҳод ва тағйир 

додани сохти контитутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ва китобҳои динии "Фазъ-ул-ҷиҳоди ва-л-

муҷоҳидин", "Одоб ва аҳкоми ҷиҳод"-ро, ки дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошад, аз сарчашмаи номаълум дастрас намуда қисми 

онҳоро аз қароргоҳи марказии ҲНИТ ш. Душанбе кӯчаи Борбад 1 ба ҷонибдории ҳизби худ тақсим 

намуда қисми дигарашро дар манзили истиқоматиаш нигоҳ доштааст.    

 Дар натиҷаи амалиётҳои тафтишоти пешакӣ аз манзили истиқоматии Ҳисайнов У.Ф., ш. 

Душанбе, кӯчаи Кирпични хонаи 114 фиттаҳои "Машқҳои низомии аъзоёни Ҳаракати Исломии 

Узбакистон" "Даъвати фарди тоҷикзабон ба ҷиҳод дар ДИИШ", "Гузориши Ҳ. Гулмурод аз 

Сурия", "Асоснок кардани даъват ба ҷиҳод аз Қуръону суннат", "Таҳқири ҳукумат, даъват ба 

ҷиҳод ва тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурӣ", "Китобҳои динии Фаза-ул-ҷиҳоди ва-л-

муҷоҳидин", ва "Одоб ва аҳкоми ҷиҳод" ёфта гирифта шудаст.   

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплеки забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз  11 ноябри соли 2015 фиттаҳои "Машқҳои низомии аъзоёни ҳаракати Исломии 

Узбакистон", "Даъвати фарди тоҷикзабон ба ҷиҳод дар ДИИШ", "Гузориши Ҳ. Гулмурод аз 

Сурия", "Асоснок кардани даъват ба ҷиҳод аз Қуръону суннат", "Таҳқири ҳукумат, даъват ба 

ҷиҳод ва тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳури", китобҳои динии "Фазл-ул-ҷиҳод ва ва-

л-муҷоҳидин" ва "Одоб ва ахлоқи ҷиҳод" дорои хусусиятҳои даъватҳои оммавӣ барои ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошад.        

 Ҳамчунин, Ҳаитов М.Р., ба сифати муовини раиси ҲНИТ ва аъзои Раёсати олии ин ҳизб 

фаъолият карда, бо маслиҳати пешаки бо Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни раёсати олии ҳизби зикр 

шуда дар ҳайати иттиҳоди ҷиноятӣ бо мақсади аз ҷиҳати маънавӣ омода намудани тарафдорони 

худ, дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, ҷиҳати бо роҳи зуроварӣ ғасб кардани 

ҳокимияти давлатӣ аз манбаи ба тафтишот номаълум фиттаҳо бо сабти наворҳои "ДИИШ" ва 

"ДИИШ-2"-ро, ки дар онҳо амалиётҳои ҷанги гуруҳҳои террористӣ дар Шому Ироқ сабт 

гардидаро, ки даъват ба ҷиҳод ва пайвастан ба ДИИШ ва дар роҳи Худо ва сохтори Давлати 

исломӣ ҷиҳод карданро таблиғ карда, дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошад, дастрас намуда, қисми онҳоро аз қароргоҳи 

маркази ҲНИТ ш. Душанбе кӯчаи Борбад 1 ва ҷонибдорони ҳизбии худ тақсим намуда, қисми 

дигарашро дар манзили истиқоматиаш нигоҳ доштааст. Аз манзили истиқоматии Ҳаитов М.Р., ш. 

Душанбе кӯчаи А.Навои бинои 17/4 ҳуҷраи 6 дар қатори фиттаҳои дорои сабтҳои гуногун 

фиттаҳои "ДИИШ" ва "ДИИШ-2" дарёфт ва гирифта шудаанд.      

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзимИ анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2015 дар мазмуни фиттаҳои "ДИИШ" ва ДИИШ-2" ақидаҳои 

экстремистӣ - террористӣ даъвати оммави барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ-

террористӣ вуҷуд дорад. Дар  мақолаи нотамоми  
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"Вазъи Ислом дар зиндагии имрӯзаи мо" ақидаву андешаҳои барангезандаи кинаву адовати 

идеологӣ, динӣ ва сиёсӣ ҷой доранд.         

 Ҳамчунин Ҳ. Сайфуллозода ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ фаъолият карда, бо 

маслиҳати пешакӣ бо Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҳизби зикр шуда дар ҳайати 

иттиҳоди ҷиноятӣ ҷиҳати бо роҳи зуроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ фиттаҳо бо сабту 

наворҳои "Ҷиҳод", "Г. Ҳалимов", "Фурқон","5" шумораи  ҳафтаномаи "Чароғи рӯз"-ро ки дорои 

хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошад, аз 

сарчашмаи номаълум дастрас намуда, қисми онҳоро аз қароргоҳи маркази ҲНИТ ш. Душанбе 

кӯчаи Борбад бинои 1 ба ҷонибдории ҳизби худ тақсим намуда, қисми дигарашро дар манзили 

истиқоматиаш нигоҳ доштааст. Ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии Ҳ. Сайфуллозода ш. 

Душанбе, кӯчаи Н.Махсум бинои 71/3 ҳуҷраи 1 фиттаҳои "Ҷиҳод", "Г. Ҳалимов", "Фурқон", "5", 

шумораи ҳафтаномаи "Чароғи рӯз" саҳифаҳои бойгонишудаи мақолаҳо ёфта гирифта шудаанд. 

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 10 ноябри соли 2015 фиттаҳои "Ҷиҳод", "Г.Ҳалимов", "Фурқон", "5", шумораи 

ҳафтаномаи "Чароғи рӯз" саҳифаҳои бойгонишудаи мақолаҳо дар хусусиятҳои даъватҳои оммавӣ 

барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошад.     

 Ҳамчунин Ҷобир Р.Р., ба сифати аъзои Раёсати олии ҲНИТ фаъолият карда, бо маслиҳати 

пешакӣ бо Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҳизби зикршуда бо мақсади ҳарчи бештар 

ҷалб намудани шаҳрвандон барои ба амал баровардани фаъолияти ифротгароӣ ҷиҳати бо роҳи 

зуроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ аз манбаи номаълум сабтҳои авдио ва видеоҳоро, ки 

дорои хусусиятҳои даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ 

мебошанд дар корти хотиравии (флешкорт) ба даст оварда, дар байни аъзоён ва тарафдорони 

ҲНИТ намоиш дода паҳн кардааст.         

 Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истиқоматии Ҷобир Р.Р., ш. Душанбе кӯчаи Ф.Аттор 

хонаи 50 дар баробари адабиётҳои мухталиф як адад корти хотиравӣ дорои 14 адад сабтҳои овоз 

ва видео, ки дар онҳо суҳбати аъзоёни иттиҳоди экстремистии "ДИИШ", ки дар давлати Сурия 

қарор дорад бо яке аз руҳониён бо забони тоҷикӣ, ки охиронро ба даъват накардани намозгузорон 

ба фаъолияти экстремистӣ гунаҳгор намуда, иштирокашро дар ин гуна ташкилот ташвиқ карда, 

дигаронро барои ҳамроҳ шудан даъват мекунад, суханронии роҳбари ташкилоти террористии "Ал 

Қоида" Усома Бин Лодин оиди даъват ба ҷиҳод, машқҳои низомии аъзоёни ташкилоти 

экстремистии ДИИШ, даъвати фарди тоҷикзабон ба ҷиҳод дар ДИИШ, асосонок кардани даъват ба 

ҷиҳод аз Қуръону суннат, таҳқири шахсони мансабдори давлатӣ ва тағйир додани сохти 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо мавҷуд аст, ёфта гирифта шуд.  

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 04 ноябри соли 2015 сабтҳои овоз ва видеои суҳбати аъзои иттиҳоди экстремистии 

ДИИШ дорои хусусиятҳои даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ 

мебошад. 

             Инчунин Давлатов А.А., ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ фаъолият карда, бо маслиҳати 

пешакӣ бо Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҳизби зикршуда бо мақсади ҳарчи бештар 

ҷалб намудани шаҳрвандон барои ба амал баровардани фаъолияти ифротгароӣ ҷиҳати бо роҳи 

зуроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ аз манбаи номаълум сабти наворҳоро, ки дорои 

хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошанд дар 

якчанд фиттаҳо (дискҳо) ба даст оварда, дар байни аъзоён ва тарафдорони ҲНИТ намоиш дода, бо 

ин роҳ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ даъват кардааст.   

 Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истиқоматии Давлатов А.А., ш. Душанбе кӯчаи Ушаков 

бинои 110 ҳуҷраи 8 дар баробари адабиётҳо ва дискҳои мухталиф ду адад диск, ки 
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дар онҳо навори аъзоёни итиҳоди террористии "Давлати Исломии Ироқу Шом", ки ҷавонони 

тоҷикро барои шомил шудан ба ин иттиҳод ва ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ даъват 

мекунад ва навори аъзоёни иттиҳоди террористии "ДИИШ" оиди даъват ба ҷиҳод, ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ ба таҳқири шахсони мансабдори давлатӣ ва тағйир додани 

сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт гардидааст, ёфта гирифта шуд.  

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 05 ноябри соли 2015 навори аъзоёни иттиҳоди террористии "Давлати Исломи 

Ироқу Шом" дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти 

эктремистӣ мебошад.   

 Ҳамчунин Авазов Қ.К., ба сифати аъзои раёсати олии ҲНИТ фаъолият карда, бо маслиҳати 

пешакӣ бо Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҳизби зикршуда дар ҳайъати иттиҳоди 

ҷиноятӣ бо мақсади аз ҷиҳати маънавӣ тайёр намудани аъзоёни қатории ҲНИТ ва аҳоли ҷиҳати бо 

роҳи зуроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ фиттаҳои "Ҷиҳод, Сурия", "Даъват.Хунин"-ро ки 

дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошанд, 

аз сарчашмаи барои тафтишот номаълум дастрас намуда, қисми онҳоро ба ҷонибдорони ҳизбии 

худ паҳн намуда, қисми дигарашро дар манзили истиқоматии худ нигоҳ доштааст. Ҳангоми 

тафтиши пешакӣ аз манзили истиқоматии Авазов Қ.К., ш. Душанбе кӯчаи Н. Қарабоев бинои 132 

ҳуҷраи 40 фиттаҳо (компакт-дискҳо)-и "Ҷиҳод, Сурия", "Даъват, Хунин" ёфта гирифта шудааст. 

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 05 ноябри соли 2015 фиттаҳо (компакт-дискҳо)-и "Ҷиҳод, Сурия", "Даъват, Хунин" 

дорои хусусиятҳои даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ - 

террористӣ мебошад.            

 Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлатов А.А., ва Авазов Қ.К., 

шахсони аз мазмуну муҳтавои ин китобҳою мақола ва фиттаҳо истифода карда, дар ҷамъомаду 

ҷаласаҳои ҲНИТ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ мутаносибан ҳамчун муовини Раиси ҲНИТ ва 

аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ ба тариқи оммавӣ баромад намуда, аъзоёни фаъоли ҳизб ва аҳолиро 

барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) даъват намудаанд.  

 Ба ғайр аз ин, Давлатов А.А., Ҷобир Р.Р., ва Розиқов З., Рустамов С.Т., ва М. 

Файзмуҳаммад ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ фаъолият карда мутаносибан дар фаъолияти 

равияи динии "Салафия" ва ҳаракати террористии "Ҳизби Таҳрир" иштирок намуда, барои 

таълимоти динии ин иттиҳодияҳои экстремистиро омӯхтан ба таври пинҳонӣ аз манбаъҳои 

номаълум адабиётҳои вобаста ба равияи динии "Салафия", ва ҳаракати террористии "Ҳизби 

Таҳрир"-ро дастрас намуда, аз онҳо роҳу усулҳои ба амал баровардани фаъолияти экстремистиро 

омӯхта, барои дар маъракаву маросимҳо баромад намудан, баҳри тарғибу ташвиқи таъсиси 

хилофати Исломӣ, тағйир додани сохти конститутсионӣ, вайрон кардани тамомияти арзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон донишашонро дар ин самт мукаммал сохта, омода шудаанд. Онҳо, яъне 

Давлатов А.А., Ҷобир Р.Р., Розиқов З. Рустамов С.Т., ва М. Файзмуҳаммад таълимоти мазҳаби 

"Ҳанафия"-ро инкор карда, мутаносибан ба ташвиқу тарғиб ва пайравии таълимоти равияи динии 

"Салафия" ва ҳаракати террористии "Ҳизби Таҳрир", ки нисбати онҳо аз ҷониби суд қарори 

эътибори қонунӣ пайдо карда дар бораи барҳам додан ва манъи фаъолият бинобар сабаби ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул шудааст машғул гардида, бо роҳи тарғиб намудан, 

тақсим намудани адабиётҳои ташвиқу тарғиб кунандаи иттиҳоди экстремистии "Салафия" ва 

ҳаракати террористии "Ҳизби Таҳрир", ҷалб намудани дигар шаҳрвандон ба пайравӣ ва иштирок 

ба онҳо даъват намудан, дар фаъолияти равияи динии "Салафия" ва ҳаракати террористии "Ҳизби 

Таҳрир" иштирок намудаанд. 
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Дар натиҷаи кофтукови манзили истиқоматии Давлатов А.А., ш. Душанбе кӯчаи Ушаков 

бинои 110 ҳуҷраи 8 дар баробари адабиётҳои мухталиф китоби "Равиши намози Паёмбар (с)" 

мансуб ба равияи динии "Салафия" ёфта гирифта шуд.      

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 05 ноябри соли 2015 китоби "Равиши намози Паёмбар (с)" мансуб дар равияи дини 

"Салафия" буда, дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти 

экстремистӣ мебошад.           

 Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истиқоматии Ҷобир Р.Р., ш. Душанбе кӯчаи Ф.Аттор 

хонаи 50 дар баробари адабиётҳои мухталиф китоби "Аҳкоми ҷанозаҳо" мансуб ба равияи динии 

"Салафия" ва як адад корти хотиравӣ (флешкарта) дорои 14 адад сабтҳои авдио ва видео, ки дар 

яке аз онҳо гуруҳи пайравони равияи динии "Салафия" ҷавонони тоҷикро барои ҳамроҳ шудан ба 

ин иттиҳоди экстремистӣ даъват мекунанд, сабт шудааст ёфта гирифта шудааст.   

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 04 ноябри соли 2015 китоби "Аҳкоми ҷанозаҳо" ва сабти видеоии гуруҳи пайравони 

равияи "Салафия", ки дар корти хотиравӣ сабт шудааст, мансуб ба равияи динии "Салафия" буда, 

дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ мебошанд.

 Дар натиҷаи кофтукови манзили зисти Розиқов З. китобҳои "Ақидаи исломӣ барои 

наврасон" ва "Ал ҷаловилу-л-ҷомеъа фи-л-улуми-н-нофиа" дарёфт карда гирифта шудаанд.  

Мувофиқи хулосаи экспертизаи судии комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, 

диншиносӣ ва сиёсатшиносии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид ба 

корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 05 ноябри соли 2015 китобҳои “Ақидаи исломӣ барои наврасон” ва Ал-ҷадовилу-л-ҷомеа фил 

улумил нофеа” аз ғояву идеяҳои пешвоёни ҷараёни “Салафия” таълиф гардидаанд, ки паҳн ва 

интишор гардидани он дар Тоҷикистон боиси ихтифоли мазҳабӣ мегардад. 

Ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии Рустамов С.Т., ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти 

Чоряккорон деҳаи Меҳробод, китоби "Маҷмуату расоил таҳтани ало ашри масоил фил ақидати вал 

фиқҳи вал муомалот" ёфта гирифта шудааст.        

 Мувофиқи хулосаи ташхиси Кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну 

маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №137 аз 01 ноябри соли 

2015 дар китоби ""Маҷмуату расоил таҳтави ало ашри масоил фил ақидати вал фиқҳи вал 

муомалот" масълаҳои мансуб ба ақидаи исломӣ ба мазҳаби ҳанафӣ созгор набуда дар он хусусияти 

ақидаи "Салафия" дида мешаванд ки паҳн ва интишор гардидани он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

боиси ихтилофи мазҳабӣ мегардад.         

 Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истиқоматии М. Файзмуҳаммад ш. Душанбе кӯчаи 

Навободи поён хонаи 50 "А" , маҳаллаи Шафақ кӯчаи Хуҷамбиёи поён теъдоди зиёди адабиётҳои 

динӣ, аз он ҷумла китоби "Ҳизби Таҳрир" ёфта гирифта шудааст.     

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 11 ноябри соли 2015 аз китобҳои аз манзили истиқоматии М.Файзмуҳаммад дарёфт 

карда гирифта шуда, китоби "Ҳизби Таҳрир", дорои тарғибу ташфиқи таъсиси ҳукумати Исломии 

Хилофат буда, мазмуну муҳтавояш боиси тағйир додани сохти конститутсионӣ, вайрон кардани 

тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Он китоб ба ҳаракати террористии "Ҳизби 

Таҳрир" мансуб мебошад. 

Дар асоси Ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08 декабри соли 2014 баҳри 

таъмини ҳимояи асосҳои сохти конститутсионӣ, амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
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ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, пешгирӣ кардани фаъолияти экстремистӣ, ҳолатҳои 

барангехтани кинаву адоват ва низоъи динию мазҳабӣ равияи дини "Салафия" дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) эътироф ва сомонаҳои интернетии он баста 

шудааст.           

 Бо ҳалномаи суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 апрели соли 2001, фаъолияти "Ҳизб-

ут-Таҳрир" ғайриқонунӣ амалкунанда эътироф карда шуда, дар қаламравии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

манъ карда шудааст.           

             Ба ғайр аз ин Ҳисайнов У.Ф., соли 1981 бо Давлатова Сафармоҳ Одинаевна 10 июли соли 

1962 таваллуд дар мақомоти дахлдори давлатӣ ақди никоҳ баста ҳамчун зану шавҳар дар шаҳри 

Душанбе кӯчаи Крупски хонаи 114 бо пешбарии хоҷагии умумӣ зиндагӣ карда, аз зиндагии 

якҷояашон соҳиби ҳафт нафар фарзанд: Ҳисайнова Зайнаб Умаралиевна 1981 соли таваллуд, 

Ҳисайнова Зайнура Умаралиевна 1984 соли таваллуд, Ҳисайнов Муҳаммадиқбол Умаралиевич 

1986 соли таваллуд, Абдуллоҳи Умари Ҳусайнӣ 1990 соли таваллуд, Сайфуллоҳи Умаралӣ 1992 

соли таваллуд, Тоҳири Умаралӣ 1996 соли таваллуд ва Бибизаҳрои Умаралӣ 1996 соли таваллуд 

гардидааст. Боз Ҳисайнов У.Ф., дидаю дониста, бар хилофи моддаи 33-и конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба талаботи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи онҳо бисёрникоҳӣ 

дар Ҷумҳурӣ манъ аст амал карда моҳи июни соли 2003 бо Розиқова Қафасмо Солиевна, 20-уми 

июни 1972 соли таваллуд бо тариқи динӣ никоҳ баста, аз соли 2003 дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷамоати 

деҳоти Сомон хонаи 426 бо пешбарии хоҷагии умумӣ то лаҳзаи дастгир шуданаш зиндагӣ карда, 

аз зиндагии якҷояашон соҳиби 3-фарзанди ноболиғ: Аҳмадёсини Умаралӣ 2004 соли таваллуд, 

Абдулилоҳи Умаралӣ 2007 соли таваллуд ва Иброҳимҷони Умарали 2012 соли таваллуд гаштааст.

 Ҳамин тариқ, Ҳисайнов У.Ф., дар як вақт бо ду зан, яъне Давлатова С.О. ва Розиқова Қ.С., 

бо пешбарии хоҷагии якҷояи умумӣ ҳамчун зану шавҳар зиндагӣ карда, аз зиндагии якҷоя бо онҳо 

дар маҷмуъ соҳиби 10-нафар фарзанд гардидаст.       

 М.Файзмуҳамад соли 1984 бо Умарова Ҳикоят Хоҷаевна 20 марти соли 1965 таваллуд дар 

мақомоти дахлдори давлатӣ ақди никоҳ баста ҳамчун зану шавҳар аввал дар ноҳияи Панҷи 

вилояти Хатлон ва баъдан дар шаҳри Душанбе кӯчаи Навободи поён хонаи 50 "а" бо пешбарии 

хоҷагии умумӣ зиндагӣ карда, аз зиндагии якҷояашон соҳиби 8-нафар фарзанд: Шамистони 

Муҳаммадалӣ 1984 соли таваллуд, Марзияи Муҳаммадалӣ 1986 соли таваллуд, Розияи 

Муҳаммадалӣ 1988 соли таваллуд, Сиратуллои Муҳаммадалӣ 1990 соли таваллуд, Қудратуллои 

Муҳаммадалӣ 1992 соли таваллуд, Асадуллои Муҳаммадалӣ 1994 соли таваллуд, 

Муҳаммадализода Абдулло Файзмуҳаммад 1997 соли таваллуд, Муҳаммадализода Убайдулло 

Файзмуҳаммад 1997 соли таваллуд шудааст.       

 Ғайр аз ин М. Файзмуҳаммад дидаю дониста, бар хилофи моддаи 33-и конститутсиояи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи онҳо 

бисёрникоҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ аст, соли 1992 бо Латипова Шаҳрбону 

Саидасламовна 16 апрели соли 1975 соли таваллуд бо тариқи қоидаҳои дини Ислом никоҳ баста, 

аз соли 1992 аввал дар ноҳияи Панҷи вилояти Хатлон ва минбаъд дар ш. Душанбе маҳалаи Шафақ 

кӯчаи Хуҷанбиёи поён хонаи 125/1 бо пешбарии хоҷагии умумӣ то лаҳзаи дастгир шуданаш 

зиндагӣ карда, аз зиндагии якҷоя соҳиби 2-фарзанд: Ҳабибуллои Латифӣ 1995 соли таваллуд ва 

Аҳмадҷони Латифӣ 2002 соли таваллуд шудаанд.       

 Ҳамин тариқ М.Файзмуҳаммад дар як вақт бо ду зан, Умарова Ҳ.Х., ва Латипова Ш.С. бо 

пешбарии хоҷагии якҷояи умумӣ ҳамчун зану шавҳар зиндагӣ карда, аз зиндагии якҷоя дар 

маҷмуъ соҳиби 10 нафар фарзанд гардидааст.       

 Розиқов З. соли 1967 бо Розиқова Резагул Тошмуродовна ақди никоҳашонро расман дар 

мақомоти сабти ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта то инҷониб ҳамчун зану шавҳар дар ноҳияи 

Хуросон ва дар шаҳри Душанбе кӯчаи П. Морозов 10 бо пешбарии хоҷагии якҷоя зиндагӣ карда 

соҳиби 9 фарзанд гардидааст.         

 Ғайр аз ин Розиқов З.  дидаю дониста бар хилофи моддаи 33-и конститутсия Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва талаботи Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи он бисёрникоҳӣ манъ 

аст, бо Розиқова Р.Т., ақди никоҳ ва фарзандони умумӣ дорад,  
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амал намуда, соли 2001 ба Давлатова Сайрамби Абдуқаҳоровна соли тавалудаш 1966, ба тариқи 

расму оини дини ақди никоҳ баста дар ш. Душанбе кӯчаи Ломоносов бинои 36/3 ҳуҷраи 25 бо 

пешбурди хоҷагии умуми зиндаги уарда соҳиби 3 фарзунд гардидааст.    

 Ҳамин тавр, Розиқов З., дар як вақт бо ду зан яъне Розиқова Р.Т. ва Давлатова С.А., бо 

пешбарии хоҷагии умумӣ зиндагонӣ карда, аз зиндагии якҷоя бо онҳо дар маҷмуъ соҳиби дувоздаҳ 

фарзанд мебошад.          

 Каримов С.С., бо Азимова Махфират Раҷабовна, 01 январи соли 1963 ақди никоҳашро дар 

ҷамоати деҳоти Даҳанаи ш. Кулоб таҳти № 113 аз 12 ноябри соли 1981 ба қайд гирифта то ин 

ҷониб ҳамчун зану шавҳар дар ҷамоати деҳоти Даҳанаи ш. Кулою ва ш. Душанбе кӯчаи Абай 24 

бо пешбарии хоҷагии умумӣ зиндагонӣ карда, аз зиндагии якҷоя соҳиби панҷ нафар фарзанд. 

Каримова Тоҷинисо Сатторовна 20 октябри соли 1982 таваллуд, Каримова Зебинисо Сатторовна 

17 декабри соли 1984 таваллуд, Абдураҳими Саттор 15 майи соли 1990 таваллуд, Каримова 

Мадина Абдусатторовна 05 майи1997 таваллуд, Каримова Зуҳро Абдусамадовна 12 сентябри соли 

2012 таваллуд гаштаанд.  

 Ба ғайр аз ин Каримов С.С., дидаю дониста бар хилофи моддаи 33-и Кониститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррароти Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мувофиқи он 

бисёрникоҳӣ манъ аст, амал намуда, дидаю дониста, бо Азимова М. Х., ақди никоҳ ва зиндагии 

якҷоя, инчунин фарзандони ноболиғ дорад, аввалҳои соли 1993 бо Каримова Фируза 

Файзуллоевна 23 декабри соли 1971 таваллуд, ба тариқи оини динӣ ақди никоҳ баста дар ноҳияи 

Рӯдакӣ Ҷамоати деҳоти Чимтеппа деҳаи Гулпарвар бо пешбарии хоҷагии умумӣ то инҷониб 

зиндагонӣ карда истода соҳиби 3-фарзанд  Каримова Фотима 1995 таваллуд, Муҳаммади 

Абдусаттор 1999 таваллуд, Алиризои Абдусаттор 2004 таваллуд шудааст.    

 Ҳамин тавр, Каримов С.С., дар як вақт бо ду зан, яъне Азимова М.Р., ва Каримова Ф.Ф., бо 

пешбарии хоҷагии умумӣ зиндагонӣ карда, аз зиндагии якҷоя бо онҳо дар маҷмӯъ соҳиби ҳашт 

фарзанд мебошад.          

 Ба ғайр аз ин Қосидинов В., ҳамчун аъзои фаъоли иттиҳоди ҷиноятии зикршуда дар ҳайати 

ин иттиҳод бо мақсади дар оянда ҳангоми амалӣ намудани нақшаи ҷиноии иттиҳоди ҷиноятиашон 

ҷиҳати бо роҳи зуроварӣ ғасб кардани ҳокимият дар Тоҷикистон истифода намуда, аз манбаи 

номаълум ғайриқонунӣ лавозимотҳои ҷангии зерин; 60-адад тирҳои қутрашон 5,45 мм, воситаҳои 

таркиш, як адад норинҷаки ҷангии тамғаи РГД-5 бо тарконакаш, як адад норинҷаки ҷангии РГН бо 

тарконакашро ғайриқонунӣ ба даст оварда, соҳиб шуда дар манзили истиқоматиаш ш. Душанбе 

кӯчаи Пулодӣ бинои 19 ҳуҷраи 10 ғайриқонунӣ нигоҳ доштааст.       

 18 сентяби соли 2015 дар натиҷаи кофтукови манзили истиқоматии Қосидинов В., ш. 

Душанбе кӯчаи Пулодӣ бинои 19 ҳуҷраи 10 лавозимотҳои ҷангӣ 60-адад тирҳои кутрашон 5.45 мм 

воситаҳои таркиш ва як адад норинҷаки ҷангии тамғаи РГД-5 бо тарконакаш, як адад норинҷаки 

ҷангии тамғаи РГН бо тарконакаш дарёфт карда гирифта шудааст.     

 Мувофиқи хулосаи экспертизаи судӣ-баллистики РТК ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

№612 аз 03 ноябри соли 2015 патронҳои ба миқдори 60 (шаст) адад бо гуруҳи лавозимоти ҷангӣ, 

яъне патронҳои автомати қутраш 5,45 х 39 мм, итеҳсоли саноати мансуб буда, ҳамчун лавозимоти 

ҷангӣ барои автомат ва пулемётҳои дастии намунаи Калашников итифода бурда мешавад. 60 

(шаст) адад патронҳои бо экспертиза пешниҳодшуда бо роҳи саноатӣ истеҳсол шудаанд, аз ҷиҳати 

техникӣ ба талабот ҷавобгӯй буда, барои истифодабарӣ коршоям мебошанд. Як адад норинҷак бо 

навиштаҷоти "27-871" бо лавозимоти таркандаи ҷангии норинҷаки ҳамлавӣ, дастӣ, ҷангӣ, 

порашавандаи тамғаи "РГД-5" мансуб буда, истеҳсоли саноати ба талаботи техникӣ ҷавобгӯй буда, 

барои истифодабарӣ коршоям мебошад.        

 Як адад норинҷак бо навиштаи "РГН 254-8-90" бо намуда лавозимоти ҷангӣ норинҷаки 

ҳамлавии дастии порашаванда тамғаи "РГН" мансуб буда, истеҳсоли саноати аз ҷиҳати техникӣ ба 

талабот ҷавобгӯй буда, барои истифодабарӣ коршоям мебошад.     

 Як адад тарконаки бо навиштаҷоти "УЗРГМ-2, 130-86-583" бо лавозимоти таркандаи 

ҷангӣ-тарконаки тамғаи "УЗРГМ-2" мувофиқ омада, барои таркондани норинҷакҳои  
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дастии тамғаи "РГД-5" ва "Ф-1" пешбинӣ шуда, истеҳсоли саноатӣ ва ба талаботи техникӣ ҷавобгу 

буда, барои истифодабарӣ коршоям мебошад.       

 Як адад тарконаки бо навиштаҷоти "УДЗ С-58-89" ба номи лавозимоти ҷангии тарконаки 

тамғаи "УДЗ" мансуб буда, барои таркондани норинҷакҳои дастии тамғаи "РГО" ва "РГН" 

пешбинӣ шуда, истеҳсоли саноатӣ ва барои истифодабарӣ коршоям мебошад.   

 Набиев Ш.М. соли 2002 аъзои ҲНИТ, 2008 сарвари шуъбаи ҲНИТ дар минтақаи Кулоб ва 

Ғайратов А.И., соли 2000 аъзои ҲНИТ ва соли 2007 аъзои Раёсати олии ҲНИТ интихоб шуда, дар 

ҳолатҳои зерин ҷиноятҳои вазнинро содир намудаанд.      

 Чунончи, Набиев Ш.М. ва Ғайратов А.И. ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ ва 

мутаносибан сарвари шуъбаи ҲНИТ дар минтақаи Кулоб бо маслиҳати пешакӣ ба аъзои фаъоли 

ҳизби мазкур Исломов М.И., ба он нигоҳ накарда, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои риоя ва 

адои расму оинҳои сунатии дини мубини Ислом ягон монеа ҷой надорад, дар давоми якчанд соли 

охир бо роҳи паҳн намудани адабиётҳои динӣ, баромад намудан дар адои маросимҳои динӣ дар 

масҷидҳои ш. Кулоб ва гирду атрофи он ба таври оммавӣ суханрониҳои барангезонандаи кинаю 

адоват ва низои миллию динӣ карда, дар байни сокинони кишвар хусусан шаҳру ноҳияҳои 

минтақаи Кулоб рӯҳияи бадбинию мухолифи сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва динии 

давлат ва ҳукумати конститутсиониро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тарғибу ташвиқ намуда, бо ин 

роҳ ба барангехтани кинаю адовати миллӣ ва динӣ дар байни сокинони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

даст задаанд.           

 Набиев Ш.М, ва Ғайратов А.И., мутаносибан бар хилофи талаботи моддаи 4 банди 8-и 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ", ки тибқи он 

"Барангехтани ҳар гуна кинаю адоват ва низоъи динӣ манъ мебошад" амал намуда, бо мақсади 

барангехтани кинаю адоват ва низоъи динӣ, тарғиби бартарии шаҳарвандон аз нигоҳи муносибати 

онҳо ба дин, аз Қароргоҳи марказии ҲНИТ ҳаргуна фиттаҳои авдио ва видеоиро ва сабтҳои 

гуногун ва адабиётҳои ба муқобили ақидаву ғояҳои мазҳаби "Ҳанафия" нигаронида шударо аз он 

ҷумла китобҳои "Мухтасари равиши намози Паёмбар (С)", "Асосҳои ақидаи исломӣ", "Роҳнамои  

масоили ақидатӣ", "Намоз" ва "Намоз, фалсафа ва аҳкоми рӯза"-ро дастрас намуда ба аъзоёни 

фаъоли ҲНИТ дар минтақаи Кулоб барои дар байни аҳолӣ ва аъзоёни ҲНИТ ба таври оммавӣ паҳн 

намудан, тақсим карда, қисми ин китобҳоро барои истифодааш дар манзилҳои истиқоматиашон 

нигоҳ доштаанд.           

 Ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии Набиев Ш.М., ш. Кулоб кӯчаи Сарварова 

хонаи 84 дар қатори китобҳои динии гуногун китобҳои " Наҳҷу-л-балоға", "Тафсири намуна", 

"Мунтахаби мавотиҳул-л-ҷиноӣ" ёфта гирифта шудааст.      

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ, ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Кумитаи оид ба коҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросиҳои 

миллии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09 ноябри соли 2015 китобҳои динии "Наҳҷул-л-

балоға", "Тафсири намуна", "Мунтахаби мавотиҳул-л-ҷиноӣ", тарғибкунандаи ақидаҳои равияи 

"шиъа" буда, дар мазмуну муҳтавои онҳо ғояҳои барангезандаи кинаву адовати мазҳабӣ - динӣ ҷой 

доранд.           

 Ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии Ғайратов А.И., ш. Кулоб маҳаллаи 

Тамошотеппа хонаи 119 дар қатори китобҳои динии гуногун, китобҳои "Мухтасари равиши 

намози Паёмбар (с)", "Асосҳои ақидаи исломӣ", "Раҳнамои масоили ақидатӣ", "Намоз" ва " Намоз-

фалсафа ва аҳкоми рӯза" ёфта гирифта шудааст.       

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисиони Кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои 

миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 ноябри соли 2015 китобҳои динии 

"Мухтасари равиши намози Паёмбар (с)", " Асосҳои ақидаи исломӣ", " Раҳнамои масоили 

ақидатӣ”, " Намоз", Намоз-фалсафа ва аҳкоми рӯза" тарғибкунандаи ақидаҳои равияи "Шиъа" 

буда, дар манзмуни муҳтавои онҳо ғояҳои барангезандаи кинаву адовати мазҳабӣ -динӣ ҷой 

доранд. 
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Ҳамчунин, Набиев Ш.М., сарвари шуъбаи ҲНИТ дар минтақаи Кулоб ва Ғайратов А,И., 

аъзои Раёсати олии ҲНИТ фаъолият карда, бо маслиҳати пешакӣ бо якдигар ва дигар аъзоёни  

ҲНИТ бо мақсади ҳарчи бештар ҷалб намудани шаҳрвандон барои ба амал баровардани 

фаъолияти ифротгароӣ, фиттаҳо ва сабти наворҳои "Гуруҳи-24", ки фаъолияташ дар Тоҷикистон 

бо қарори суд экстремистӣ эътироф ва манъ шудааст ва наворҳои ваҳшонияти "ДИИШ"- ро ки 

дорои хусусиятҳои даъватҳои оммавӣ барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ 

мебошанд, аз сарчашмаи номаълум дастрас намуда, қисми онҳоро аз қароргоҳи минтақавии ҲНИТ 

воқеъ дар шаҳри Кулоб ба ҷонибдорони ҳизбияшон тақсим намуда, қисми дигарашро дар 

манзилҳои истиқоматиашон нигоҳ доштаанд.       

 Ҳангоми кофтуков аз манзили истиқоматии Набиев Ш.М., ш. Кулоб кӯчаи О. Сарварова, 

хонаи 84 Ғайратов А,И., ш. Кулоб маҳаллаи Тамошотеппа хонаи 119 дар қатори китобҳо ва 

фиттаҳо бо сабти наворҳои суханронии аъзоёни "Гуруҳи-24" ва наворҳои ваҳшонияти "ДИИШ" 

ёфта гирифта шудаанд.          

 Мувофиқи хулосаи ташхиси дин ва сиёсатшиносии мутахассисони Кумита оид ба корҳои 

дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 

декабри соли 2015 фиттаҳо бо сабти наворҳои суханронии аъзоёни "Гуруҳи 24" ва наворҳои 

ваҳшонияти "ДИИШ", даъват ба ҷиҳод ва тағйир додани сохти кониститутсионии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дорои хусусияти даъватҳои оммавӣ ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ 

мебошад.           

 Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., шахсан аз мазмуни муҳтавои ин фиттаҳову китобҳои динӣ 

истифода карда, мутаносибан дар ҷамъомаду ҷаласаҳои ҲНИТ дар минтақаи Кулоб ва дар вақти 

адои маросимҳои динӣ дар масҷидҳои маҳаллаҳои "Светавой", "Чармгарони поён"-и ш. Кулоб бо 

истифода аз мақоми хизматӣ ҳамчун сарвари бахши ҲНИТ дар ш. Кулоб тариқи оммавӣ баромад 

намуда, аъзоёни фаъоли ҳизб ва аҳолиро барои ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ 

(ифротгароӣ) даъват намудаанд.          

 Ҳамчунин, Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., мутаносибан ҳамчун аъзои ҲНИТ ва сарвари 

шуъбаи ин ҳизб дар минтақаи Кулоб фаъолият карда, аз ин мақоми хизматӣ истифода карда, дар 

фаълияти ҳаракати террористии Ҳизби Таҳрир ва Салафия иштирок намуда, барои таълимоти 

динии ҳаракати террористии Ҳизби Таҳрир ва Салафияро омӯхтан ба таври пинҳонӣ аз манбаи 

номаълум адабиётҳои вобаста ба ҳаракати номбурдаро дастрас намуда, аз ин адабиётҳо роҳу 

усулҳои ба амал баровардани фаъолияти террористию экстремистиро омӯхта барои дар маъракаву 

маросимҳо баромад намудан, баҳри тарғибу ташвиқи таъсиси хилофати Исломӣ тағйир додани 

сохти конститутсионӣ, вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дониши худро 

мукаммал сохта омода шудаанд.         

 Набиев Ш.М. ва Ғайратов А.И., мутаносибан таълимоти мазҳаби Ҳанафияро инкор карда, 

ба ташвиқу тарғиб ва пайравии таълимоти ҳаракати террористии динии Ҳизби Таҳрир ва Салафия, 

ки нисбати онҳо аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ пайдокарда дар бораи барҳам додан ва 

манъи фаъолияташ, бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти террористиву экстремистӣ 

қабул шудааст, машғул гардида, барои тарғиб намудан, тақсим намудани адабиётҳои ташвиқу 

тарғибкунандаи ҳаракати террористии Ҳизби Таҳрир ва Салафия ҷалб намудани дигар 

шаҳрвандон, ба пайравӣ ва иштирок ба ин ҳаракат даъват намудан, дар фаъолияти ҳаракати 

террористии Ҳизби Таҳрир ва Салафия иштирок намудаанд.     

 Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И. мутаносибан дидаю дониста, ки тарғибу ташвиқи ин 

ҳаракати террористии Ҳизби Таҳрир ва Салафия манъ аст,  як адад китобчаи тарғибкунандаи ин 

ҳаракатро барои дар байни китобҳояш назарнорас мондан муқоваи онро канда, бе муқова дар 

манзили истиқоматиаш нигоҳ доштааст.        

 Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истқоматии Набиев Ш.М. ш. Кулоб кӯчаи О. Сарварова 

хонаи 84 адабиёти динӣ, аз он ҷумла китоби Ҳизби Таҳрир ёфта гирифта шудааст. 
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Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09 

ноябри соли 2015, аз китобҳои аз манзили истиқоматии Набиев Ш., дарёфт карда гирифта шуда 

китоби бе муқова, дорои тарғибу ташвиқи таъсиси кумитаи исломии хилофат буда, мазмуни 

муҳтавояш боиси тағйир додани сохти конститутсонӣ, вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад ва ба ҳаракати террористии “Ҳизби Таҳрир” мансуб мебошад.  

 Ба ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 марти соли 2008 фаъолияти "Ҳизб-ут-

Таҳрир" ҳаракати экстремистӣ террористӣ эътироф карда шуда, фаъолияти он дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст. Дар натиҷаи кофтуков аз манзили истиқоматии 

Ғайратов А.И., ш. Кулоб маҳаллаи Тамошотеппа хонаи 199, адабиётҳои динӣ, аз он ҷумла 

китобҳои "Мухтасари равиши намози Паёмбар (с)", "Асосҳои ақидаи исломӣ" ва "Раҳнамои 

масоили ақидатӣ" ёфта гирифта шуд.         

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид 

ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 14 ноябри соли 2015 китобҳои "Мухтасари равиши намози Паёбар (с)" "Асосҳои 

ақидаи исломӣ" ва "Раҳнамои масоили ақидатӣ" аз манзили истиқоматии Ғайратов А.И., дарёфт 

карда гирифта шуда, дорои ғояву идеяҳои пешвоёни ҷараёни  "Салафия" таълиф гардидаанд, ки 

мазмуну муҳтавояш боиси тағйир додани сохти конститутсионӣ, вайрон кардани тамомияти 

арзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ба ҳаракати экстремистии "Салафия" мансуб мебошад.

 Ба ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08 феврали соли 2009 фаъолияти равияи 

динии " Салафия" манъ карда шуда, инчунин ба ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08 

декабри соли 2014 иттиҳодияи экстремистӣ эътироф карда шуда, фаъолияти он дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст.       

 Ҳамчунин Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., мутаносибан ба сифати сарвари бахши ҲНИТ 

дар минтақаи Кулоб ва аъзои Раёсати олии ҲИНТ фаъолият намуда истода, бо истифода аз 

мақомоти хизматӣ аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо якдигар ва сардори бахши ҷавонони ҲНИТ дар ш. 

Кулоб Исломов М.И., амал карда, бо мақсади ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

намоишдиҳии фаъол будани аъзоёни ҳизби мазкур, бо ин роҳ нишон додани бартарии шумораи 

аъзоёни ҲНИТ ва дар ҷомеа паст задани фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикисон аз миёнаҳои соли 2012 то 16 сентябри соли 2015 фаъолияти ҷинояткоронаи худро 

ҷиҳати барангехтани кинаю адовати динӣ, даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти 

экстремистӣ (ифротгароӣ) ва иштирок дар фаъолияти ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд 

қарор дар бораи манъи фаъолияташ бинобар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ қабул 

шудааст, дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ба роҳ мондаанд.     

 Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., мутаносибан соли 2012 дар шабакаҳои иҷтимоии 

интернетӣ "Фейсбук" бо номҳои "Маҳмадшариф Набиев" ва "Абдусамат Ғайратов" сабти ном 

карда, бо мақсади амалӣ гардонидани созиши ҷиноятии бо якдигар ва Исломов М.И., бастаашон ба 

гуруҳҳои "Аҳли Салаф" "Гуруҳи 24", "Ватандор", "Висоли Ҳақ", "Тоҷикистони нав", "Умаралӣ 

Қувватов", "Объединённая оппозиция РТ", Тоҷикистон ва Ислом", "New Tajikistan 24 17", 

"Tajikistan Opposition", ва ғайраҳо ки аз онҳо аҳли Салаф (Салафия) ва "Гуруҳи 24" дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иттиҳодияи экстремистӣ (ифротгароӣ) эътироф шудаанду дигар гуруҳҳо бошад 

тарғибкунандаи ақидаҳои экстремистии онҳо мебошан,д шомил шуда якҷоя бо аъзоёни ин гуруҳҳо 

то 16 сентябри соли 2015 ба барангехтани кинаю адовати динӣ машғул шуда, ақидаҳои хусусияти 

ифротгароӣ доштаро дар ин сомонаи интернетӣ дастгирӣ ва паҳн кардаанд.   

 Аз ҷумла Набиев Ш.М. ва Ғайратов А.И., мутаносибан ҳамчун сарвари бахши ҲНИТ дар 

минтақаи Кӯлоб ва аъзои Раёсати Олии ҲНИТ ба Исломов М.И., супориш 

 

 

 

 



40 
 

додаанд ки дар сомонаи интернетии "Фейсбук" ворид шуда, ба баромадҳо, аксҳо, сабтҳои видео, 

ки аз ҷониби истифодабарандагони шабакаи мазкур ба номҳои "Салмони Форс", "Сарфарози 

Оламафрӯз", "Муҳаммадҷон Абдуҷалил" ва ғайраҳо, ки фикру ақидаҳои ифротии иттиҳодияҳои 

экстремистии "Гуруҳи 24" ва "Салафия"-ро тарғибу ташвиқ мекунанд, бо мақсади барангехтани 

кинаю адовати, сиёсӣ, идеологӣ, ва динӣ-мазҳабӣ ба худ ҳамчун писандида намояд.  

 Исломов М.И., аз руи дастуру супоришҳои Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., амал карда, 

дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ "Фейсбук" дар саҳифаҳои шахсияш ба номи "Маҳмадалӣ 

Исломов" навиштаҷотҳои бофтаю бадномкунанда дар хусуси маҳалгаро ва зидди исломӣ будани 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон доштааст, ки дар натиҷаи ин ақидаҳо дар шабакаҳои 

интернетӣ паҳн гардида, боиси барангехтани кинаю адоват ва низоъи маҳалгароӣ, динӣ ва сиёсӣ 

гардидаанд.          

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносӣ аз 13 октябри 2015 дар маводҳои аз шабакаи иҷтимоии интернетӣ "Фейсбук" ба 

номи "Маҳмадшариф Набиев", " Абдусамат Ғайратов" ва "Маҳмадалӣ Исломов" гирифта шуда 

ақидаву андешаҳои барангезандаи кинаю адовати динӣ мавҷуд мебошад.     

 Инчунин, Набиев Ш.М. ва Ғайратов А.И., мутаносибан аз соли 2012 дар шабакаи иҷтимоии 

интернетии “Фейсбук” бо номи “Маҳмадшариф Набиев” ва “Абдусамат Ғайратов” сабти ном 

карда, бо мақсади амалигардонии созиши ҷиноятии бо якдигар ва Исломов М.И., бастаашон ба 

гурӯҳҳои “Аҳли Салаф”, “Гуруҳи 24”, “Ватандор”, “Висоли ҳақ”, “Тоҷикистони нав”, “Умаралӣ 

Қуваттов”, “Объединенная опозиция РТ”, “Тоҷикистон ва Ислом”, NEW TAJIKISTAN 24 17”. 

“Tajikistan Opposition” ва ғайраҳо, ки аз онҳо “Аҳли Салаф (Салафия)” ва “Гуруҳи 24” дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) эътироф шудаанду дигар гуруҳҳо 

бошад тарғибкунандаи ақидаҳои экстремистии онҳо мебошанд, шомил шуда, якҷоя бо аъзоёни ин 

гуруҳҳо то 16 сентябри соли 2015 ба даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти 

ифротгароӣ машғул шуда, ин гуна ақидаҳоро дар сомонаи интернетӣ дастгирӣ ва паҳн кардаанд. 

 Аз ҷумла Исломов М.И., бо супориши Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., амал карда истода 

санаи 27 июли соли 2015 дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ "Фейсбук" матни чопкардаи аъзои 

дигари иттиҳоди экстремистии "Гуруҳи 24"-ро ки ҳамчун " Нуриддин Ризоӣ" сабти ном 

гардидааст ва мазмуни ин матн эътирози тарафдорони ин иттиҳод дар хусуси марги роҳбари он 

Умаралӣ Қувватов дар шаҳри Истамбули Ҷумҳурии Туркия ва гунаҳгор кардани ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад, писандида кардааст, ки дар натиҷа матн дар ин шабака 

паҳн гардида, дар ин аснод даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаълияти экстремистӣ 

(ифротгароӣ) ба амал омадааст.          

 Ба ғайр аз ин, Исломов М.И, аз руи маслиҳати пешакии бо Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И., 

амал карда, дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ "Фейсбук" баромадҳо, аксҳо, сабтҳои видео, ки аз 

ҷониби истифодабарандагони шабакаи мазкур бо номҳои "Салмони форс", "Сарфарози 

Оламафрӯз", "Муҳаммадҷон Абдулҷалил" ва ғайраҳо, ки фикру ақидаҳои ифротии иттиҳодияҳои 

экстремистии "Гуруҳи 24", "Салафия"-ро тарғибу ташвиқ намуда, ба даъвати оммавӣ дар ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) машғул мебошад, ба худ ҳамчун писандида 

карда, дар баъзеи онҳо тавзеҳотҳои "Чиба нақл мекуни бархезу бра ҷиҳод ба суи Шом мистер 

Шайх", "Ин қадар ривоят медони чибаки намерай ҷиҳод", "Ҳизбуллоҳ ҲНИТ мебошад брать. 

Бидон ки ин ҳаракат Иншоаллоҳ дигар хомуш нахоҳад шуд", ва ғайраҳо ворид кардааст, ки дар 

натиҷаи ин ақидаҳо дар шабакаҳои интернетӣ паҳн гардида, боиси даъвати оммавӣ дар ба амал 

баровардани фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) гардидаанд.     

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ диншиносӣ ва 

сиёсатшиносӣ аз 13 октябри соли 2015 дар маводҳои аз сомонаи интернетии " Фейсбук" бо номи 

"Маҳмадалӣ Исломов" гирифташуда мазмуни даъватҳои оммавӣ дар ба амал баровардани 

фаъолияти экстремистӣ (ифротгароӣ) мавҷуд мебошад. 
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           Ба ғайр аз ин, Набиев Ш.М., Ғайратов А.И. ва Исломов М.И., аз рӯи маслиҳати пешакӣ дар 

шабакаи иҷтимоии интернетӣ “Фейсбук” ба гуруҳҳои “Аҳли Салаф”, “Ватандор”, “Гуруҳи 24”, 

“Висоли ҳақ”, “Тоҷикистони нав”, “Умаралӣ Қувватов”, “Объедененная оппозитсия РТ”, 

“Тоҷикистон ва Ислом”, “NEW TAJIKISTAN 24 17”, “Tajikistan Opposition” ва ғайраҳо, ки аз онҳо 

“Аҳли Салаф (Салафия)” ва “Гуруҳи 24” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ 

(ифротгароӣ) эътироф шуда, сомонаҳои интернетиашон баста шудааст ва дигар гуруҳҳои 

номбаршуда тарғибкунандаи ақидаҳои онҳо мебошанд, шомил шуда, якҷоя бо аъзоёни ин гуруҳҳо 

то 16 сентябри соли 2015 дар фаъолияти экстремистии ин гуруҳҳо иштирок карда, ақидаҳои 

хусусияти экстрамистӣ (ифротгароӣ) доштаро дар ин сомонаи интернетӣ дастгирӣ ва паҳн 

намудаанд.          

 Чунончӣ, Исломов М.И., баҳри амалӣ намудани қасди ҷиноии дар якҷоягӣ бо Набиев Ш.М. 

ва Ғайратов А.И., бастаашон, бо супориши номбурдагон амал карда истода, санаи 27 июли соли 

2015 дар сомонаи интернетии “Фейсбук” ҳамчун иштирокчии иттиҳоди экстремистии “Гуруҳи 24” 

матни чопкардаи аъзои дигари ин иттиҳодияи ҷиноиро, ки ҳамчун “Нуриддин Ризоӣ” сабти ном 

гардидааст ва мазмуни ин матн эътирози тарафдорони ин иттиҳодия дар хусуси марги роҳбари он 

Умаралӣ Қувватов дар шаҳри Истамбули Ҷумҳурии Туркия ва гунаҳкор кардани Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дарбар мегирад, писандида кардааст, ки дар натиҷа матн дар ин шабака 

паҳн гардида, даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстрамистӣ (ифротгароӣ) аз 

ҷониби иштирокчии иттиҳоди экстремистӣ шудааст.      

 Бо Ҳалномаи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09 октябри соли 2014 ҳаракати 

ҷамъиятии “Гуруҳи 24” дар Ҷумуҳурии Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) эътироф 

гардида, фаъолияти он манъ ва сомонаҳои интернетиаш баста шудааст.   

 Дар асоси Ҳалномаҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08 декабри соли 2014 равияи 

динии “Салафия” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ (ифротгарӣ) эътироф ва 

сомонаҳои интернетии он баста шудааст.      

 Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносӣ аз 13.10.2015 сол дар маводҳои аз сомонаи интернетии “Фейсбук” ба номи 

“Маҳмадалӣ Исломов” гирифташуда иттиҳодияҳои экстремистии “Аҳли Салаф (Салафия)” ва 

“Гуруҳи 24” тарғиб карда шудаанд.       

 Инчунин, Набиев Ш.М., Ғайратов А.И. ва Исломов М.И., аз руи маслиҳати пешакӣ амал 

намуда, дар сомонаи иҷтимоии интернетӣ “Фейсбук” ба гуруҳи “Аҳли Салаф” муталлиқ ба равияи 

динии “Салафия”, ки фаъолияти он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори суд бинобар сабаби ба 

амал баровардани фаъолияти экстремистӣ фаъолияташон манъ карда шуда, сомонаҳои 

интернетиашон баста шудааст, шомил шуда, якҷоя бо аъзоёни ин гуруҳ то 16 сентябри соли 2015 

дар ин гурӯҳҳо иштирок ва ақидаҳои хусусияти экстремистӣ (ифротгароӣ) доштаро дар ин 

сомонаи интернетӣ дастгирӣ кардаанд.       

 Исломов М.И., бо супориши Набиев Ш.М ва Ғайратов А.И, амал карда истода, 27 июли 

соли 2015 дар сомонаи интернетии “Фейсбук” ҳамчун иштирокчии иттиҳоди экстремистӣ 

баромадҳо, аксҳо, сабтҳои видео, ки аз ҷониби истифодабарандагони шабакаи мазкур бо номҳои 

“Салмони Форс”, “Сарфарози Оламафрӯз”, “Муҳаммадҷон Абдулазиз” ва ғайраҳо, ки аъзоёни 

ташкилоти экстремистии “Салафия” мебошанд, писандида кард, дар фаъолияти ин ташкилоти 

экстремистӣ иштирок кардааст.         

 Илова бар ин, Набиев Ш.М. ва Ғайратов А.И., аз руи маслиҳати пешакӣ бо Исломов М.И., 

бо мақсади иштирок дар фаъолияти равияи “Салафия”, аз соли 2014 инҷониб ба масҷидҳои 

маҳаллаҳои “Световой”, “Чармгарони поён” ва “Ҳоҷи Мирзо”-и шаҳри Кӯлоб мунтазам ташриф 

оварда, дар якҷоягӣ бо пайравони равияи “Салафия” бо номҳои “Илҳом”, “Сайфуддин”, “Хонҷон” 

ва дигарон, ки шахсияташон номаълум аст, фаъолияти равияи мазкурро, ки бо қарори суд бинобар 

сабаби ба амал баровардани фаъолияти эктремистӣ манъ карда шудааст, ҳамчун иштирокчии 

иттиҳоди экстремистӣ аз рӯи тартиби намозгузорӣ пеш бурдаанд.    

 Дар асоси Ҳалномаҳои Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08 декабри соли 2014 равияи 

динии “Салафия” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ) эътироф ва 

сомонаҳои интернетии он баста шудааст. 
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Мувофиқи хулосаи ташхиси комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносӣ аз 13 октябри соли 2015 дар маводҳои аз сомонаи интернетии “Фейсбук” бо номи 

“Маҳмадалӣ Исломов” гирифташуда равияи динии экстремистии “Салафия”, ки фаъолияташ дар 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар ба амал баровардани фаъолияти ифротгароӣ манъ 

мебошад, тарғиб карда шудаанд.        

 Сайфов Ҳ. Қ, аз соли 2008 то моҳи марти соли 2015 ба ҳайси ронандаи шахсии Кабирӣ М. 

ва баъд аз Тоҷикистон ба хориҷа рафтани Кабирӣ М. аз моҳи марти соли 2015 ғайрирасмӣ ҳамчун 

ронандаи писари Кабирӣ М. – Тиллозода Руҳуллоҳ Муҳиддин, Нарзуллоев Ҷ.И., аз моҳи апрели 

соли 2015 ба ҳайси роҳбари муваққатии ҶСП “Бинокорсервис” ва Раҳматуллоев М.Т,, аз соли 2003 

ба ҳайси сардори шуъбаи кадрҳои ҶСП “Бинокорсервис” фаъолият намуда, ҳар сеяшон 

хешовандони Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. буда, дар ҳолатҳои зерин ҷинояти хабар надодан дар бораи 

ҷинояти вазнини аниқ маълуми тайёршудаистода ва содиршуда, ҳамчун хабар надодан дар бораи 

шахси аниқ маълуми содирнамудаи ин ҷиноятро содир кардаанд.    

 Чунончи Тиллозода Руҳуллоҳ Муҳиддин аз падараш Кабирӣ М., ки дар хориҷи кишвар 

қарор дорад, 01 сентябри соли 2015 супориш гирифтааст, ки фавран аз маблағҳои дар ихтиёри 

ҶСП “Бинокорсервис” буда ва маблағҳои аз ҳисоби фуруши молу амволи шахсии аҳли оилаашон, 

маблағи 1200000 (як миллион дусад ҳазор) доллари ИМА ҷамъоварӣ карда, барои амалӣ намудани 

нақшаҳои пешакӣ тарҳрезӣ намудаашон – анҷом додани актҳои террористӣ ба собиқ муовини 

вазири мудофиа Назарзода А.М. диҳад.       

 Сипас Тиллозода Р.М., ба Сайфов Ҳ.Қ, супориш додааст, ки дастури падараш Кабирӣ М.-

ро дар бораи ҷамъоварии маблағ ба Раҳматуллоев М.Т., ки хешовандони раиси ҲНИТ- Кабирӣ М. 

буда, аз соли 2003 ба ҳайси сардори шӯъбаи кадрҳои ҶСП “Бинокорсервис” фаъолият менамояд ва 

Нарзуллоев Ҷ. И., ки охирин низ хешованди раиси ҲНИТ Кабирӣ М. буда, аз моҳи апрели соли 

2015 ба ҳайси роҳбари муваққатии ҶСП “Бинокорсервис” фаъолият менамояд, расонад. 

 Рӯзи 2-юми сентябри соли 2015 тахминан соатҳои 09 Сайфов Ҳ.Қ., ба бинои ҶСП 

“Бинокорсервис” ш. Душанбе, кӯчаи Зебуниссо 7 ҳозир шуда суханҳои Тиллозода Р. М.-ро ба 

Раҳматуллоев М.Т. ва Нарзуллоев Ҷ.И. расонидааст. Сипас Тиллозода Р.М., ба бинои ҶСП 

“Бинокорсервис” ҳозир шуда, ба Раҳматуллоев М.Т. ва Нарзуллоев Ҷ.И. , бори дигар амри 

падараш Кабирӣ М.-ро оиди ҷамъ овардани маблағҳои пулӣ расонидааст. Тиллозода Р.М., аз 

мақсад ва таъиноти маблағҳои ҷамъоварӣ мекардаашон Раҳматуллоев М.Т, Нарзуллоев Ҷ.И. ва 

Сайфов Ҳ.Қ.,-ро хабардор накарда, ба саволҳои номбурдагон барои кадом мақсад ва таъинот ҷамъ 

оварда шудани маблағҳои пулии зикршуда, ҷавоб додааст, ки ин маблағҳои шахсии падараш аст ва 

ӯ супориш додааст, ки ин миқдор маблағро ҷамъ оварда, ба собиқ муовини вазири мудофиа 

Назарзода А.М, диҳанд. Баъдан Раҳматуллоев М.Т, Нарзуллоев Ҷ.И. ва Сайфов Ҳ.Қ., аз суҳбати 

телефонии Тиллозода Р.М, бо Назарзода А., огоҳ шуданд, ки Тиллозода Р.М., маблағҳои 

зикршударо барои истифода дар содир намудани кирдорҳои ғайриқонунӣ аз ҷониби Назарзода 

А.М., ҷамъ овардан мехоҳад.         

 Аз маблағҳои дар ихтиёри ҶСП “Бинокорсервис” буда ва маблағҳои аз ҳисоби фуруши 

молу амволи шахсии Кабирӣ М. ва аҳли оилааш ба даст овардашуда 400000 (чорсад ҳазор) 

доллари ИМА ва 200000 (дусад ҳазор) сомонӣ аз сандуқи оҳанини (сейф) ҳуҷраи кории 

Нарзуллоев Ҷ.И. ва боқимонда маблағи муқаррар намудаи падарашро Тиллозода Р.М., аз сандуқи 

оҳанини ҳуҷраи кории худаш дар бинои ҶСП “Бинокорсервис” гирифта, бо маблағҳои ҷамъкардаи 

Нарзуллоев Ҷ.И, Раҳматуллоев М.Т., якҷоя карда, дар маҷмуъ маблағи 1200000 (як миллиону 

дусад ҳазор) доллари ИМА ҷамъ овардаро ба ҳамроҳии ронанда Сайфов Ҳ.Қ., бо автомашинаи 

тамғаи “Тойота Корола”, рақамҳои бақайдгирии давлатиаш 72-88 СА 01 гирифта тахминан соати 

11 ва 30 дақиқаи 2- сентябри соли 2015 ба назди манзили истиқоматии Назарзода А.М., ш. 

Душанбе, кӯчаи А. Дониш, бинои 55 рафтаанд. Тиллозода Р.М, ин маблағи 1200000 доллари 

ИМА-ро бурда, дар манзили истиқоматиаш ба Назарзода А.М., додааст. Минбаъд Назарзода А.М., 

бо истифода аз ин маблағҳои пулӣ, тибқи нақшаи тарҳрезӣ намудаашон бо Кабирӣ М. ва дигар 

аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ , аъзоёни иттиҳоди  
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ҷиноятии созмондодаашонро аз ҳисоби собиқ размандагони ИНОТ маблағгузорӣ намуда бо 

силоҳу лавозимотҳои ҷангӣ мусаллаҳ гардонида, шаби 03 ба 04 сентябри соли 2015 дар ҳудуди 

ш.Душанбе, ш.Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакӣ як қатор ҷиноятҳои хусусияти террористӣ доштаро, содир 

намудаанд. Сайфов Ҳ.Қ., Нарзуллоев Ҷ.И. ва Раҳматуллоев М.Т., баъди 04 сентябри соли 2015, 

ҳангоми дар бинои ҶСП “Бинокорсервис” бо Тиллозода Р.М., ҳамсуҳбат шуданашон аз саханони 

Тиллозода Р.М., аз таъиноти маблағҳои ҷамъоварӣ кардаашон бохабар шудаанд, ки ин маблағҳо 

аниқ барои анҷом додани амалҳои террористӣ аз ҷониби Назарзода А.М. ва дигар ҳаммаслаконаш 

истифода бурда шудааст.         

 Ҳамин тавр Сайфов Ҳ.Қ., Раҳматуллоев М.Т. ва Нарзуллоев Ҷ.И., оиди он, ки маблағи 

1200000 доллари ИМА-ро Тиллозода Р.М., барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти 

террористӣ дошта ба Назарзода А.М. дода, бо ин роҳ ҷиноятҳои хусусияти террористидоштаи 

содирнамудаи Назарзода А. ва дигар ҳамшарикони ӯро маблағгузорӣ намудааст ва маҳз Тиллозода 

Р.Т., ин ҷинояти вазнинро бо маслиҳати пешакӣ бо падараш Кабирӣ М. содир намудааст, хабар 

ёфта дар бораи ҷинояти вазнин ва махсусан вазнини аниқ маълуми тайёршудаистода ва шахси 

аниқ маълуми содирнамудаи ҷиноят хусус ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ хабар надодаанд. 

 Судшаванда Ҳисайнов У.Ф., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида баён кард, ки дар ҲНИТ аз соли 1999 ба ҳайси Дабири кул, соли 2003 муовин ва соли 

2007 муовини якуми ҲНИТ фаъолият карда, аъзои Раёсати олии ҲНИТ мебошад. Назарзода А.,-ро 

аз соли 1997, ки ба ҳайси командири баталиёни 25-ум таъин шуда буд мешиносад. Ҳамон солҳо бо 

дастури раиси ҲНИТ С.А.Нурӣ бо ҳайати шахсии баталиёни 25, ки баъд аз Созишномаи 

истиқрори сулҳ аз ҳисоби размандагони ИНОТ таъсис дода шуда буд, рафтуомад дошта дар 

таълиму тарбияи онҳо саҳмгузор буд. Бо ҳамроҳи ҳамкоронаш дар баъзан маъракаҳои Назарзода 

А., бо даъвати ӯ дар хонааш иштирок кардаанд, ки асосан ин ба рӯзҳои ид ё ягон маросим рост 

меоянд. Дар бораи ташкил додани иттиҳоди ҷиноятӣ ё содир намудани ҷинояте ягон маслиҳатро 

бо Назарзода А., Кабирӣ М., Ҳаитов М.Р. ва ё дигарон накарда, ҳама вақт тарафдори бо роҳи сулҳ 

ва созиш ҳал кардани масъалаю мушкилот буданд ва мебошанд. Шоҳидҳо Муродов С ва Аюбов 

Ф-ро низ ҳамчун собиқ размандагони ИНОТ мешиносад, нишондодҳои онҳоро дар хусуси он, ки 

аввалҳои гуё моҳи марти соли 2015 дар хонаи Назарзода А. бо Назарзода А., Кабирӣ М., Ҳаитов 

М.Р, маслиҳати табадуллоти давлатӣ кардан ва ғайраро, ки айбҳо эълон шудааст, сохтаю бофта, 

беасос ва тӯҳмат меҳисобад. Чунин мешуморад, ки дар ҳодисаҳои сентябрии соли 2015 роҳбарият 

ва аъзоёни ҲНИТ ягон рабт надошта, аз руи нишондодҳои шоҳидон Ҷалов А., Р.Раҳмоналӣ ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки ин ҷиноятҳоро Назарзода А., бевосита барои ҳифз ва манфиатҳои 

шахсиаш содир кардааст. Зеро ин шоҳидон дар нишондодҳояшон баён карданд, ки аз ҷониби 

Назарзода А., қаблан чанд рӯз пеш ва шаби 3-4 сентябр 2015 арз шудаст, ки аз рӯи гуфтаи Сардори 

Раёсати зидди кашофии Вазорати мудофиа генерал Исҳоқов Д., мақомотҳои амниятӣ ӯро пайгирӣ 

дошта ба ҳабс мегиранд. Судшаванда инчунин иброз кард, ки ҳарчанд аз ҷониби мақомотҳои 

давлатӣ таи чанд соли охир нисбати фаъолияти роҳбарият ва аъзоёни ҲНИТ ҳаргуна фишорҳо 

барои қатъи фаъолият шуда бошад ҳам онҳо ягон тасмими бо роҳи ғайриқонунӣ ҳал намудани 

масъаларо тарҳрезӣ накарда, баръакс расман ҷандин маротиба ба мақомотҳои дахлдори давлатӣ 

муроҷиатҳо кардаанд. Оид ба муносибатҳои Кабирӣ М. ва Назарзода А., ҳаминро медонад, ки 

онҳо дӯстӣ ва рафтуомади хонаводагӣ доштанд. Агарчи ягон ҷиноят Назарзода А., бо Кабирӣ М. 

содир карда бошад, онҳо масъул нестанд.      

 Судшаванда Ҳаитов М.Р., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида нишондод дод, ки ҲНИТ ягон ақидаи салафиягароӣ ва шиъагиро ҷонибдорӣ надошта, 

мақсади тағйир додани конститутсия ва сохти онро баён накарда, тарафдори бунёди давлати 

исломӣ ва ҷорӣ намудани қонунҳои шариатро набуд. Асосан ҳама таъқибҳо нисбати ҲНИТ аз рӯи 

протоколи 32-20-и Шӯрои амният, ки соли 2011 сурат гирифтааст оғоз ёфтанд. Дар бисёр шаҳру 

ноҳияҳо ғайриқонунӣ аъзоёни ҳизбро маҷбур менамуданд, ки аъзогиро дар ҲНИТ қатъ намоянд. 

Ниҳодҳои амнияти давлатӣ таи 5-соли охир аъзоёну фаъолони ҳизбро таҳти фишору таъқиб қарор 

гирифтанд. Баъдан Шӯрои сиёсии ҲНИТ дар ҷаласааш рӯзи 8-уми майи соли 2015 маҷбур шудааст 

қарор қабул 
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намояд, ки аризаҳо аз ҷониби мақомотҳои амниятӣ барои аз аъзогии ҳизб баромадан бо роҳи 

фишороварӣ ғайриқонунӣ гирифта шуда, беэътибор дониста шаванд. Ӯ рӯзҳои 6 ё 7 марти соли 

2015 дар хонаи Назарзода А., набуда, бо касе дар ягон ҷой тарҳ ё маслиҳати пешакии табадуллоти 

давлатӣ ва ё ҷинояти дигарро надошта, ҳеч иттиҳоди ҷиноятӣ созмон надода, ҷиноятеро содир 

накардааст. Назарзода А., -ро, ки шахси бовиқор ва мағрур буд, қабул надошт ва намеписандид. 

Ҳатто соли 2010 ҳангоми маъракаи интихоботи парлумонӣ як маротиба, ки аз ноҳияи Рӯдакӣ 

номзад ба вакили МНМО буд дар ҳузури судшаванда Каримов С.С., аз Назарзода А., хоҳиш 

кардааст, ки аз ҷониби хешовандонаш тарафдории номзадиашро намоянд, вале ба он ҷавоб 

нагирифтааст. Ҳама айбҳои эълоншударо хаёлоти гуруҳи тафтишоти пешакӣ ва машваратчиёни 

онҳо меҳисобад. Ягон вақт бо касе маслиҳати пешакӣ накарда, тахрибкорӣ ва силоҳ нагирифта, 

дар бинои Вазорати мудофиа набуда, он харитаю нақшаҳоро сохта ва кори мақомоти амниятӣ 

медонад. Ҳисоб менамояд, ки ҳангоми кофтукови бинои ҲНИТ сохтакориҳои зиёд шуда онро ба 

шахсони холис Мирсаев И. ва Неъматов Б., дар маҷлиси судӣ дар нишондодҳояшон ба таври 

гуногун, ки яке мегуфт нақшаҳо аз коғази сафед ва дигаре аз коғазҳои ранга буданд, мухолифат 

дошта баён кардаанд.         

Маблағи 100 доллараҳо сохтакорӣ буда, 6000 рубли русӣ маблағи зиёд буда, ба ӯ 

мансубият надоранд ва чи тавр аз кабинети ӯ ёфт шуданашон муаммо мебошад. Ҳеҷ бовар 

надорад, ки Кабирӣ М. маблағи 1200000 (як миллиону дусад ҳазорро) ҷамъ карда бошад. Ғайр аз 

ин Ҳукумат коре накардааст, ки Назарзода А., саривақт дастгир шавад ва пеши кушторҳои 

Ваҳдату Ромит гирифта шавад, ҳол он, ки 2-генерал шоҳидҳо Ҷалов А. ва Р. Раҳмоналӣ ҳама 

имкониятро барои пешгирии амалҳои Назарзода А., доштанд. Ҳамчунон он муроҷиатнома аз номи 

ҲНИТ-ро кори мақомоти амниятӣ медонад. Зеро он ба ҲНИТ ягон рабт надошта, услуби баён ва 

навиштааш пур аз хатто мебошад. Онро мақомот худаш ба ноҳияҳои Панҷакент, Мастчоҳ, Рӯдакӣ 

ба хонаҳо аз ҷумла ба хонаи судшаванда Темуров С.Р., партофтааст. Дар вақти кофтукови хонааш 

кормандони мақомоти амниятӣ тамоман, қонунро роия накарда ашё ва предметҳои гирифта 

шударо дар қуттиҳо ҷой ва муҳрбандӣ накардаанд. Фиттаҳои ДИИШ ва дигар мақола, ки умуман 

дар хона ва компютераш набуд, чи тавр минбаъд дар парванда пайдо шуданд аз кормандони 

мақомоти амниятӣ бояд пурсид. Аз рӯи нишондоди шахсони холис аз хонааш 9 фитта гирифта 

буданд, ки ягон аломати навиштаи ДИИШ дар онҳо набудааст. Бо Назарзода А., ки шахси 

ҳукуматӣ ва муовини Вазири мудофиа буд, ҳеҷ гоҳ ҳамфикру ақида набуда дар давоми соли 2015 

ягон вохирӣ надошт. Агар мансубияте медошт бо ӯ якҷоя ба Ромит мерафт ё дар ҷойи дигаре дида 

мешуд. Судшаванда инчунин баён кард, ки ҳеч гоҳ на тавассути рӯзномаи Наҷот ва ё дигар 

воситаи ахбори омма касеро барои ангехтани адовати миллӣ, нажодӣ ва ё дигаре даъват 

накардааст. Роҳбарият ва аъзоёни ҲНИТ ягон қонунро вайрон накарда, ҳама мактубу муроҷиатҳо 

аз ҷумла ба ВКД, КДАМ, Прокуратураи Генералӣ, Суди Олӣ, Ҳукумат ва Президенти кишвар 

расм ва қонунӣ буданд, вале онҳоро дигар касе намешунавид. Мақсади мақомотҳои давлатӣ аз 

аввал аён буд, ки фаъолияти қонунии ҲНИТ баста шавад. Парвандаи ҷиноятиро барои он 

фармоишӣ медонанд, ки қабл аз оғози парвандаи ҷиноятӣ Прокурори Генералӣ ба ҷаҳониён арз 

намуд, ки Роҳбарият ва аъзоёни ҲНИТ дар исёни Назарзода А., даст доранд. Ин ангезаи сиёсӣ 

буда бо мақсади бастани фаъолияти ҲНИТ тарҳрезӣ шудааст. Аз суд хоҳиш намуданд парвандаро 

аз руи адолат ва қонун баррасӣ намояд.       

 Судшаванда Давлятов А.А., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида нишондод дод, ки дар ҲНИТ фаъолият ва масъулияти масъалаҳои байналмилалиро ба 

уҳда дошт. Рӯзи 15-августи соли 2015 Раёсати ҲНИТ масъалаи омодагии баргузории анҷуманро 

баррасӣ кард, ки ҳамчун аъзои Раёсати олии ҲНИТ дар он иштирок кард. Назарзода А., -ро 

мешиносад, ки аъзои ҲНИТ набуд ва шояд 1-2 маротиба бо дигарон ба хонааш дар ягон рӯзи ид 

рафта бошад, вале муносибати наздик надошта, ягон маслиҳатро накардаанд. Ҳамаи айбҳои 

нисбаташ аз руи 17 моддаи КҶ нодуруст, бепоя ва беасос мебошанд. Мақомоти тафтиши пешакӣ 

талаботи моддаҳои 15 ва 73 КМҶ-ро риоя накарда, ягон далел ва сарчашмаи гунаҳгориро нишон 

надодаанд. Ҳама аз руи тахмин мебошад. Китоби 40-солагии ҲНИТ китоби динӣ набуда, дар он 

таърихи 
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ҲНИТ нақл шудааст. Китоби равиши намози Паёмбар (с) бошад сирф китоби мазҳаби И. Аъзам (р) 

буда, фиттаҳои дар он ҷиҳод вобаста ба ҷангҳои Сурия ёфтшуда хеле тааҷҷубовар мебошанд. 

Нишондодҳои шоҳид Абдулов А., дар хусуси он, ки гуё аз ӯ супориш гирифта бошад, ки 

ҳодисаҳоро дар телефон ба наворгирифта барои ҷаҳониён пешниҳод намудан пешкаш намояд, 

ягон ҳақиқат надорад. Зеро ӯ ягон маротиба бо Абдулов А., ҳамсуҳбат нашуда, якдигарро қаблан 

намешинохтанд. Дар 2- ҷаласаи дар ноҳияи А. Ҷомӣ, ки бо масъулини шуъба ва бахшҳои ҳизб дар 

минтақаи Қурғонтеппа иштирок дошта бошад, ин дар ифтори моҳи рамазон буда дар он муовини 

якуми ҲНИТ Ҳусайнов У. Ф., иштирок дошт ва масъалаи аз ҳизб маҷбуран хориҷ шуданро маҳкум 

карданд. Ҳамчунин дар маъракаи интихоботи номзад ба вакили МНМО аз ноҳияи Ҷ. Румӣ буда 

дар баромаду вохӯриҳо шояд танқид карда бошад, вале ҳеч гоҳ касеро таҳқир накардааст. ҲНИТ 

ба ҳодисаҳои сентябри соли 2015 ягон рабте надошта, ӯ субҳи 4- сентябри соли 2015 дар идораи 

ҲНИТ буда, кирдорҳои Назарзода А., -ро маҳкум карда ҳеҷ гоҳ ҲНИТ бо роҳи ҷанг ба сари 

ҳокимият омаданро мақсад надоштааст. 

Судшаванда Авазов Қ. К., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида нишондод дод, ки соли 2004 ба ҲНИТ аъзо шуда қаблан Донишгоҳи исломии Ливияро 

хатм карда дониши илмию динӣ дорад. Рӯзҳои 25 ё 26 августи соли 2015 бо даъвати Раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М бо сардорони бахшҳои вилоятии ҲНИТ аз Суғд ва Кӯлоб ба Туркия сафар карда дар он 

ҷо вобаста ба масъалаи имконияти баргузоршавии анҷумани ҳизб машварат кардаанд. Аз онҳо 

Кабирӣ М. нуқтаи назари мардуми Душанбе, Кӯлоб ва Суғдро дар бораи ивази номи ҲНИТ 

пурсидааст. Пеш аз рафтани онҳо як гуруҳи дигар бо роҳбарии муовини якум Ҳисайнов У. Ф., бо 

даъвати Кабирӣ М. Ба Туркия сафар дошта аслан Кабирӣ М. мехостааст оид ба ивази номи ҳизб ва 

роҳбари минбаъдаи он ақидаҳоро муайян намояд. Ҳодисаҳои сентябрӣ бо сардории Назарзода А.,-

ро руйдодаро, ки шаҳидҳо буданд, маҳкум менамояд. Дар ҲНИТ вазифаи сардори Раёсати 

Душанбегии онро ба уҳда дошт. Далели исботи айбҳо пешниҳод нашуда, дар ҳодисаҳои сентябрӣ 

иштирок надошта ягон маслиҳати пешакии содир кардан ва ё созмон додани иттиҳоди ҷиноятиро 

бо касе накардааст. Нишондодҳои дар тафтиши пешакӣ додаи шоҳид Оев С., туҳмат буда 

нишондодҳои дар маҷлиси судӣ додааш дуруст мебошанд. Ҳангоми кофтукови хона ва гирифтани 

далелҳо қонун риоя нашуда, ҳатто он халтаҳое, ки минбаъд дар онҳо дискҳо ва фиттаҳо гузошта 

шуда бошанд, аз хонааш гирифта шудаанд. Дар хонааш ягон фиттае, ки сатр доштанро таблиғ 

мекарда бошад мавҷуд набуд, тахмин меравад, ки онҳоро иваз намуданд. Фиттаи даъвати хунин, 

ҷиҳод ва Сурия дар хонааш набуд. Варақаи муроҷиатнома ва нақшаҳо барои забти идораҳои 

давлатӣ дар қароргоҳи ҲНИТ набуда, аз он ҷой пайдо шуданашро боварӣ надорад, ғайр аз ин 

сабку услуби навиштааш ба ҲНИТ ягон рабт надорад. Нишондоди шоҳидони холисро низ дар ин 

бора бо ҳам зиду нақиз медонад. Зеро яке аз холисҳо мегуфт, ки ӯро аз назди бинои КДАМ 

гузаштан ҷалб карда, дигаре гуё аз ҲНИТ мегузаштааст. Шоҳид судиҷрочӣ низ мегуфт, ки дар 

қароргоҳи ҲНИТ касе аз болои дар набаромадааст, холисон бошад баръакси онро мегуфтанд. 

Нишондодҳои холисҳо дар бораи ранги нақшаҳо, ки яке сурху дигаре сиёҳ мегуфт низ 

шубҳаоваранд. Дар асл бошад онҳо варақаи муроҷиатномаро ба чашм надидаанд. Ҳамчунин 

судшаванда арз намуд, ки бо Назарзода А. шиносоӣ надошта, маслиҳати пешакӣ накарда, 

иттиҳоди ҷиноятӣ созмон надода, силоҳ нагирифта, тахрибкорӣ ва куштор содир накарда, бо касе 

ин корҳоро дастур надода, аз касе дастур нагирифта, ягон кинаю адовати миллию нажодиро 

тарғиб накардааст. Ҳодисаҳои шударо рад намекунад ва касе онҳоро содир кардааст, он бояд 

ҷавобашро диҳад. Моҳи июли соли 2015 падарашро кормандони амниятӣ ба Ҳукумати ш. 

Душанбе даъват карданд, ки ба ӯ таъсир расонад аз аъзогии ҲНИТ даст кашад. Ҳангоми 

кофтукови манзили истиқоматиаш маблағи 2800 (ду ҳазору ҳаштсад) доллари ИМА ёфтанд, ки 

маблағҳои шахсии ӯ ва бародараш буда, барои беқурб нашудан онҳоро аз пули сомонӣ ба доллар 

иваз карда буд. 

Судшаванд Ҷобир Р. Р., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳкор 

наҳисобида нишондод дод, ки соли 2003 ба ҲНИТ аъзо шуда, аз соли 2012 аъзои Раёсати олии 

ҲНИТ мебошад. Ягон маслиҳати пешакӣ барои созмон додани иттиҳоди ҷиноятиро ба касе 

накарда, ҷиноят содир накардааст. Айбҳо ҳамааш нодуруст буда, дар рӯзномаи 
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Наҷот ё дигар рӯзномае ягон вақт мақола ба чоп нарасонидааст. Ҳарчанд як маротиба бо таклифи 

Кабирӣ М. якҷоя ба хонаи Абдулов А., рафта бошад ҳам вале бевосита бо Абдулов А., шиносоӣ 

надошта, ягон суҳбат накардаанд. Ҳеҷ гуна силоҳро дар хонаи Абдулов А., ба дасташ нагирифта 

нишондоди Абдулов А., нисбаташ туҳмат аст. Агар силоҳ ба даст гирифта бошад, ба чи сабаб изи 

дасташро нагирифтанд. Ба мулло Собир низ ягон гуфтугуи телефонӣ накардааст. Вагарна 

метавонад барои исботи он табуллограммаи телефониро вобаста ба суҳбаташон пешниҳод кунанд. 

         Судшаванда Ҳ.Сайфуллозода дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда, худро гунаҳкор 

наҳисобида, нишондод  дод ки қаблан аъзои Ҳаракати ҷамъиятии “Растохез” буда, солҳои ҷанги 

шаҳрвандӣ ҳамчун  муҳоҷири маҷбурӣ дар Афғонистон ба сар бурда, аз соли 1999 ба ҲНИТ аъзо 

шуда, соли 2010 дар рӯзномаи Наҷот фаъолиятро оғоз кардааст. Дар принтери рӯзномаи Наҷот чоп 

шудани муроҷиатномаро туҳмат медонад, зеро қаблан рӯзи баста шудани дари қароргоҳи ҲНИТ 

ду адад кампютери ҲНИТ-ро бо дигар анҷомҳои шахсиаш ба хона бурда, мақсад доштааст, ки 

рӯзномаро минбаъд дар дигар нашриёт ба чоп хоҳанд расонид. Асоси айбнома иборат аз он аст, ки 

ҲНИТ-ро бо раисаш Кабирӣ М. ва дигарон ҳизби ҷиноятӣ ҳисобиданд.  Чи тавр тафтишоти 

пешакӣ фаолияти ҲНИТ-ро, ки тибқи Конститутсия амал мекард, ҷиноят донистан номаълум аст. 

Ӯ ягон фаъолияти террористӣ ва экстремистӣ накарда, тахмин меравад, ки иттиҳоди ҷиноятӣ ин 

шояд гуруҳи 24 бошад. Ҳисоб менамояд, ки мақомотҳои дахлдор ҳама фарзияҳоро тафтиш карда, 

шахсони аслии ҷиноятсодирнамударо муайян кунад. Зеро ҲНИТ бо ин ягон робита надорад. Ягон 

маслиҳати пешакиро дар бораи созмони иттиҳоди ҷиноятӣ бо Назарзода А, ва дигарон накарда дар 

чунин нишастҳо ҳеҷ гоҳ иштирок надошта, чунин гуфта ва айбҳоро нисбаташон бемантиқ ва бепоя 

меҳисобад. Дар ҲНИТ ягон вақт маслиҳати бо роҳи зӯрӣ гирифтани ҳукумат ва ба сари қудрат 

омаданро касе накардааст. Ӯ ҳатто дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ силоҳ ба даст нагирифтааст. 

Қазияи пулро, ки дар парванда садо медиҳад, чангаке барои ҲНИТ кашф кардаанд, ки танҳо як рӯз 

пеш аз ҳодиса ба амал омадан гуё ҷой дошта, он хеле ҳассос мебошад. Ин миқдор маблағи пулӣ аз 

куҷо ва чи тавр пайдо шуданашро бояд ин се нафар судшавандагон, ки ронанда ва хешовандони 

Кабирӣ М мебошанд, ҷавоб гуянд. Ҳарчанд онҳо нишондоди худиқрорӣ додаанд.  

             Судшаванда Розиқов З. дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 1978 аъзои Ҳаракати Наҳзати исломӣ буда, аз  соли 1990 

аъзои ҲНИТ мебошад. Айбҳои эълоншударо бефикрона ва бемасъулиятона ва афсона меҳисобад. 

Кабирӣ М.- ро аз ҷавониаш мешиносад ва медонад, ки ягон фикри ифротгароӣ надорад. Кабирӣ М 

ва аъзои раёсати олии ҲНИТ ягон ҷиноят содир накардаанд. Ҳисоб менамояд, ки бо афсона касеро 

гунаҳкор кардан мумкин нест, зеро мақомоти тафтишот ягон далели исботи айбро пешниҳод 

накардааст. Китоби 40-солагии ҲНИТ таърихи онро инъикос намуда, ягон хусусияти дигарро 

надорад. Ташхисгарон китобҳоро нохонда дар бораи онҳо, ки мазмуну муҳтавои ифротгароӣ, 

салафӣ ё шиагӣ доранд хулосаҳои нодуруст додаанд. Дар хулосаҳо мушаххас нишон надодаанд, ки 

дар кадом ҷумла ё калима ангезаи барангехтани кинаю адовати миллӣ ё нажодӣ аст. Ҳама далели 

тафтишоти пешакӣ ночаспонанд. Як адад китобу мақола тарғибкунандаи ақидаҳои салафиягӣ ё 

шиъагӣ шуда наметавонанд. Агар 3 - 4 китобҳо ёфт мешуд, шояд инро гуфтан мумкин буд. Ин як 

китоби барои мутолиа шахсианд. Тасарруфи силоҳ ва дигар ҷиноятҳоро содир накарда, ин 

рафтору кирдори Назарзода А. ба ҲНИТ ҳеҷ рабте надорад. Одамкушӣ - қатли нафари бегуноҳ дар 

Ислом азимтарин гуноҳ буда, он ҳаром аст. Соли 1999 ҳангоми маъракаи ҳаҷ бо Назарзода А 

якҷоя буда, дигар ягон маслиҳати пешакии ҷиноятро накардаанд. Ягон нақшаи гаравгон 

гирифтани генералҳоро низ накашида аз он хабар надошт. Дар парванда ҳама далелҳо сохтакорӣ 

шудааст. Ягон гуноҳ надорад ва ба ӯ чанд сол ҷазо медиҳанд фарқе надорад. Бе далел шахсро 

маҳкум кардан мумкин нест. Танҳо барои дузанагиаш далели исбот аст, ки онро баҳс наменамояд.

 Судшаванда Каримов С.С., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро танҳо бо моддаи 

170 КҶ гунаҳгор дониста, бо дигар моддаҳо гунаҳгор наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 2006 

аъзои ҲНИТ мебошад ягон вақт иттиҳоди ҷиноятӣ созмон надода,  
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мақолае нанавишта, дар ҷамъият иғвое наандохта, террорист намебошад. Бо Назарзода А соли 

1994 дар Маскав шинос шудааст, ки худро тоҷир муаррифӣ кардааст. Баъдан мисли дигарон 

шиносоӣ ва рафту омад карда, пайхас надоштааст, ки ӯ чунин ҷинояткор аст. Рӯзи 3 - сентябри 

соли 2015 бо таклифи эшони Абдусаттор ба хонаи Назарзода А., рафтаанд, ки Назарзода А., 

шухиомез ба онҳо гуфтааст кӯлобиҳо дер кардед ош тамом шуд. Абдусаттор хоҳиш кардааст, ки 

ба рафиқонаш Лангарӣ Ф. ва Ғуломи сиёҳ гӯяд, ки тендерро ба ӯ диҳанд. Назарзода А., ба 

Абдусаттор ваъда додааст, ки тариқи телефонӣ ба онҳо занг мезанад. Дигар бо Назарзода А., ё 

дигар кас ягон маслиҳати содир намудани ҷиноятро надошта, дар ҳодисаҳои моҳи сентябрии соли 

2015 иштирок накардааст. Аз соли 2011 инҷониб ду маротиба аз ҳисоби ҲНИТ ба Эрон сафар 

дошта, қаблан касеро барои таҳсил дар хориҷа маблағгузорӣ накардааст. Нишондодҳои шоҳид 

Ҳисайнов О., ки домодаш мебошад, дар бораи маблағгузории таҳсили ӯ дар Эрон ғаразнок ва 

туҳмат мебошанд. Судшаванда инчунин арз кард, ки вақтҳои охир Назарзода А., ба ӯ гуфта бошад, 

ки агар хоҳӣ равуо дошта бошед дар ҲНИТ аъзогиро қатъ намояд.     

 Судшаванда Муҳаммадалии Файзмуҳаммад дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълошуда худро 

гунаҳгор наҳисобида, нишондод дод, ки солҳои ҷанги шахрвандӣ ҳамчун муҳоҷири маҷбурӣ дар 

Афғонистон ба сар бурда, аз соли 1999 ба ҲНИТ аъзо шудааст. Агар моддаи 187 КҶ ҲНИТ бошад, 

ӯ аъзои ҲНИТ аст. Тахминан соли 2014 ҷарроҳии қалб гузаронида, доимо дар хона буда, ягон 

маслиҳати созмон додани иттиҳоди ҷиноятӣ, содир намудани ҷиноятҳои куштор, таҳрибкорӣ 

тасарруфи силоҳ, ғасби гаравгон ва ғайраро, ки тафтишоти пешакӣ бе пешниҳоди далел айб эълон 

кардааст, тарҳрезӣ ё амалӣ накардаанд. Силоҳу норинҷакро ягон вақт дар даст нагирифта шоҳид 

Аблулов А., дар маҷлиси судӣ иброз кард, ки якдигарро ҳатто намешиносанд ва чи тавр одами 

касалманди қалб хонаи ӯ рафта метавонист. Бо Назарзода А., аз аввал муносибати хуб надошта, 

барои командири баталёни 25 - ум таин шуданаш соли 1997 розӣ набуд. Ҳатто як маротиба 

хоҳишашро, ки писарашро аз даъват ба хизмати ҳарбӣ муваққатан то омадани бародараш 

баргардонад, рад кардааст. Агар дар ҳодисаҳои сентябр шарикӣ медоштаанд, аввал худи онҳо ё 

фарзандонашонро Назарзода А., шаби 3 ба 4 -уми сентябри соли 2015 даъват ё ҷалб мекард. ҲНИТ 

ҳизби сулҳкор буда, ба ин ҳодисаҳо ҳеҷ иртибот надорад. Китобҳоро дар хонааш барои мутолиа 

ҳамчун шахси руҳонӣ нигоҳ медошт. Ягон равияи салафия ё шиагии ғайриқонунӣ тарафдор 

набуда, таблиғ ва пайравӣ накардааст. Танҳо айби бо моддаи 170 КҶ- ро инкор наменамояд, 

ҳарчанд се сол инҷониб зану шавҳарияшон бо розигии якдигар қатъ ёфта, фарзандонашро аёдат ва 

нигоҳубин менамояд. Судшаванда арз кард, ҳама ҳолатҳо таҳқиқ карда шуда, суд бегуноҳияшонро 

ба назар гирад.          

 Судшаванда Рустамов С.Т дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 2001 аъзои ҲНИТ ва масъули вазифаи мушовири 

фарҳангии Раиси ҲНИТ буда, ягон маротиба аз ҷониби Раиси ҲНИТ супориш нагирифтааст. 

Ҳатто дар ситодҳое, ки вобаста ба муносибатҳои идҳои Ваҳдат, рамазон ва ғайра ташкил 

мешуданд, ӯро даъват намекарданд. Рӯзи 14 - уми августи соли 2015 дар Раёсати ҲНИТ масъалаи 

таъини рӯзи баргузории анҷуман баррасӣ шуда, ӯ иштирок кардааст. Гуё рӯзи 19 - уми августи 

соли 2015 аз кампютери Ҳ. Сайфуллозода варақаи муроҷиатнома ёфт шудааст. Чи тавр бо кадом 

мақсад ва ки он 8 - 9 варақаи муроҷиатномаро ба хонаи ӯ бурдааст, ки дар вақти кофтуков пайдо 

шуданд. Чунин варақаҳоро ҳеҷ вақт надида, дар хонааш набудаанд. Ғайр аз ин муроҷиатнома ба 

ҲНИТ ҳеҷ рабт надорад.  Агар чунин мешуд Назарзода А., рӯзи 16 - уми сентябр безарар 

гардонида шуда, ӯ рӯзи 21- уми сентябр дастгир мешуд ва дар ин панҷ рӯз имконияти пурраи 

нобуд кардани варақаҳо буд. Ғайр аз ин исёнгар Назарзода А., аз байн рафт чи мантиқ аст, ки ин 

варақаҳо дар хонаи ӯ монданд. Рӯзи 4 - ми сентябр Ҳисайнов У., Ҳайитов М. ва дигар 

судшавандагон бо Назарзода А., набуданд, чаро телефонҳои онҳо санҷиш ва таҳқиқ нашудааст, ки 

онҳо байни ҳамдигар оё зангҳои телефонӣ доштанд ё не ва чи миқдор зангҳо будаанд. Рӯзи 4-

сентябр ҲНИТ расман кирдори Назарзода А-ро маҳкум кард. Дар ҲНИТ ҳеч гуна нақша ва 

муроҷиатнома барои содир намудани ҷиноят, табадуллот набуд ва онҳо туҳмат мебошанд. Чаро 

савол намешавад, ки агар онҳо бо Назарзода А., ҳаммаслак мебуданд кадоме аз онҳо ё фарзандону 

наздиконамон бо ӯ ба Ромит нарафтанд. ҲНИТ муътадилтарин ҳизби сиёсӣ характери 
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динӣ дошта ва мухолифи салафиҳо ва “Гуруҳи 24” буд. Ба ҳукумат ҳамкорӣ дошта, қонунӣ  

фаъолият мебурд. Ҳамчун муҳаққиқ аз соли 1973 аксарият китобҳои диниро барои мутолиа дар 

хонааш нигоҳ дошта, китоби “Саҳифаи саҷодия” - ро аз Эрон овардааст. Солҳои 2014 - 2015 ба 

Эрон 5 маротиба сафар карда, 3 маротиба барои муолиҷа ва 2 маротиба барои иштирок дар рӯзи 

реҳлати Эмом Ҳумайнӣ буд. Судшаванда арз намуд, ки ҳеҷ гоҳ барои нооромии кишвар саъй ва 

коре накарда, ягон баромад ва мақолае, ки тарғиби барангехтани кинаю адовати миллию нажодӣ 

ва дигарро доро бошад, нагуфтааст. Ҳама вақт барои амнияти миллату давлат тарафдор мебошад.

 Судшаванда Қосиддинов В. дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 2001 аъзои ҲНИТ ва масъули вазифаи интихоботӣ дар 

ҲНИТ буд. Айбҳои эълоншуда, асоси воқеӣ надоранд. Айб бояд бо далел пешниҳод шавад. 

Нишондоди шоҳидҳои холис вобаста ба кофтукови манзили истиқоматиаш дар ш. Душанбе пур аз 

мухолифат ва шубҳаҳо мебошанд. Шоҳидон ҳатто намедонанд, ки дари даромади хона чи гуна аст 

дари оҳанинро чубин хондаанд. Ягон норинҷак ва ё силоҳ дар хона надошта, ҳама далелҳо 

сохтакорӣ шудааст. Агар ин тавр намебуд чаро мақомоти тафтишотӣ пешакӣ изи дасташро дар он 

норинҷак муайян накардаанд. Шахсони холис дар маҷлиси судӣ баён карданд, ки пешакӣ 

кормандони мақомоти амниятӣ 2 - 3 маротиба ба назди хона рафта, омаданд. Судшаванда инчунин 

арз кард, ки сафараш ба Россия қаблан  тарҳрезӣ шуда, ягон мақсади гурехтан ё фирорро 

надоштааст.           

 Судшаванда Набиев Ш.М., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 2001 аъзои ҲНИТ ва масъули вазифаи Раиси минтақаи 

ҲНИТ дар Кӯлоб буда, 24 - уми августи соли 2015 бо даъвати Кабирӣ М., бо ҳамроҳии се нафар 

раисони минтақавии ҲНИТ ба Туркия рафтааст. Он 3 адад китобҳоро, ки тарғибкунандаи 

ақидаҳои Абуҳанифа Имоми Аъзам  мебошанд, аз мағозаи назди дасгоҳи иҷроияи Президент 

харидорӣ карда буд. Китобҳо барои мутолиаи худаш буда, аз хонааш гирифта шуданд. Агар ӯ 

таҳқиқгар набошад чӣ тавр метавонад ақидаи дигарро ботил ё дуруст ҳисоб намояд. Агар хондани 

ҳамон китобҳо ҷиноят бошанд, сазовори ҷазост. Китоби бемуқоваро, ки тарғибгари ғояҳои ҳизби 

Таҳрир бошад, дар хонааш надошт, муҳтавои онро намедонад ва чӣ тавр пайдо шуданашро 

намедонад. Дар он диск бошад рафтори ба ДИИШ шомил шудан маҳкум мешуд, ки нафаре аз он 

пушаймонӣ дошт. Вобаста ба айби ба шабакаҳои интернетӣ пайвастан бошад, далел пешниҳод 

нашудааст, ки дар куҷо кай зидди ҳукумат ва давлат чӣ гуфтааст. Дар интернет хабарҳоро 

мехондааст, вале лайк - писандида монданро наметавонист. Исломов М., ки дониши динӣ дошта, 

кампютерро хуб истифода мекард. Агар ин корҳоро бо ихтиёри худ карда бошад, зеро ба ӯ 

супориш надодааст бояд ҷавобашро Исломов М., диҳад. Дар ягон масҷид ё ҷой дигар сухане, ки 

ангезандаи кинаю адовати миллию нажодӣ ё дигаре бошад, нагуфтааст.     

 Судшаванда Ғайратов А.И., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 2001 аъзои ҲНИТ ва солҳои 2004 то 2006 масъули вазифаи 

минтақавии ҲНИТ дар Кулоб буд. Китобҳои “Мухтасари равиши намози Паёмбар (с), Намоз - 

фалсафа ва аҳкоми рӯза, Инҷил” - ро барои мутолиа ва фаҳмонидани ҷавонон истифода мебурд, ки 

аз хонааш бо як диски ДИИШ ёфтанашонро инкор наменамояд. Дар он китобҳо ягон ақидаи 

салафӣ ва шиагӣ нест. Дар диск сабти як ҷавони исфаҳонӣ, ки бо роҳи фиреб ба ДИИШ пайваст 

шуда, минбаъд аз он пушаймонӣ мекунад, мавҷуд аст. Агар хондан ва нигоҳ доштани ҳамон 

китобҳо ҷиноят бошанд, сазовори ҷазост. Исломов М, ки дониши динӣ дошта, кампютерро хуб 

истифода мекард, агар ин корҳоро бо ихтиёри худ карда бошад, зеро ба ӯ супориш надодааст бояд 

чавобашро Исломов М, диҳад. Дар ягон масҷид ё ҷои дигар сухане, ки ангезандаи кинаю адовати 

миллию нажодӣ ё дигаре бошад, нагуфтааст.        

 Судшаванда Хуҷаева З.Р., дар маҷлиси судӣ бо айбҳои эълоншуда худро гунаҳгор 

наҳисобида, нишондод дод, ки аз соли 2001 тасодуфан ба ҲНИТ дар асоси озмун ба сифати 

рӯзноманигор ба кор омада, як муддат муҳаррири рӯзномаи Наҷот кор кардааст. Аз соли 2011 

аъзои Раёсати олии Ҳизб ва мушовири ҳуқуқии Раиси ҲНИТ буд. Дар ҲНИТ ҳеҷ гоҳ шахси 

калидӣ набуда, бисёр вақт аз ҳама охирон аз масъалаю рӯйдодҳо бохабар мешуд. Бисёр 

масъалаҳоро бо Ҳаитов М.Р., гилаомез мегуфт, ки ӯро ҳамчун хаткашон истифода  
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мебаранд. Ҳамчун мушовири ҳуқуқии Раиси ҲНИТ ҳуқуқу имконияти ба кори рӯзномаи Наҷот 

дахолат карданро надошта, барангезандаи кинаю адовати миллию нажодӣ ва дигаре набуда, дар 

ягон иттиҳоди ҷиноятӣ иштирок ва шарикӣ накардааст. Бисёртар ба корҳои берун аз ҳизбӣ машғул 

буд, ки ҳатто Кабирӣ М. дар назди дигарон ба ӯ эрод мегирифт. Баъзан ба ӯ инчунин эрод 

мегирифтанд, ки ӯ аз гуруҳи дунявиҳост ҳангоми фаъолият дар ҳизб 3-маротиба номзад ба вакили 

Маҷлиси Намояндагони Мачлиси Олӣ пешниҳод шудааст. Даъвати сафарҳои хориҷӣ алалхусус ба 

давлати исломии Эрон тавассути ҳизб зиёд буданд. Дар Эрон пазироиҳо хеле хуб сурат 

мегирифтанд. Намедонад бо чӣ сабабе як маротиба соли 2012 аз ҷониби Эрон тавассути почтаи 

электрониаш даъвати 12 нафар сурат гирифт. Вакте ин хабарро ба раиси ҲНИТ Кабирӣ М. 

расонид охирон хеле нороҳат ва ғазабнок шуд. Ҳатто ҷаласа барпо намуд, ки бо чӣ сабаб ба ҷои 

раис ба суроғаи вай даъват ирсол шудааст. Кабирӣ М. ҳайати сафарро муайян карда,ӯро, ки аввал 

хоҳиши сафар надошт, вазифадор намуд, ки ба Эрон рафта норозигии ӯро ҳамчун Раиси ҳизб дар 

ин хусус расонад. Сипас дар Эрон ба яке аз намояндагон нороҳатии раиси ҲНИТ Кабирӣ М-ро 

расонид. Он шахси эронӣ ӯро барои суҳбат ба як гӯшаи танҳои аз дигарон таклиф намуда, арз 

кард, ки кишвари Эрон барои дар дохили ҲНИТ таъсис додани телевизион ба Раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М. маблағи 3000000 (се миллион) доллари ИМА додааст. Аммо Кабирӣ М. он корро анҷом 

надода, кадом телевизиони нодаркорро дар Маскав таъсис додааст. Ғайр аз ин он шахс дар бораи 

дигар масоили кумаку маблағҳои маоши кормандони ҲНИТ ва ғайра суханҳои зиёд гуфта, таъкид 

намуд, ки ҲНИТ моли кишвари Эрон аст ва чаро аз он напурсанд. Таъкид кард, ки ба Кабирӣ М. 

расонед, ки сафарашро тавассути Машҳад ба Теҳрон анҷом диҳад. Ҳангоме, ки гуфтаҳои эрониро 

ба Кабирӣ М. расонид, охирин таъкид кард, ки ин хабар бояд аз ҳамин утоқ берун набарояд. 

Баъдан аз ҷониби Кабирӣ М. иқдомҳо барои кушодани телевизион шуд ва мактубҳо ба суроғаҳои 

Вазорати Фарҳанг, Кумитаи телевизион ирсол гардид, ки аксарият судшавандаҳо аз он 

бохабаранд. Кабирӣ М. дастур додааст, ки дар дохили ҲНИТ телевизион таъсис дода мешавад. 

Судшаванда инчунин баён кард, ки барои гирифтани кумаку дастгириҳо дар ҲНИТ як гуруҳро бо 

роҳбарии Саидиброҳими Назар эронпарастон ва гуруҳи дигарро бо роҳбарии Ҳисайнов У.Ф. ва М. 

Ризоӣ арабпарастон ном мебурданд. Синфхонаҳои дар қароргоҳи ҲНИТ бударо, ки дарси Қуръон 

омӯхта мешуд, бисёр вақт меҳмонони хориҷӣ дидан мекарданд. Аз Эрон ва Арабистон кӯмакҳо ба 

ҲНИТ буданд. Ба ӯ ҳам як кампютер доданд, ки кадом араб ҳангоми суҳбат бо кампютер кор 

карданашро фаҳмида, онро туҳфа кардааст. Судшаванда иброз кард, соли 2015 бо тавсияи Кабирӣ 

М. ҳимояи собиқ аъзои маркази интихобот ва раъйпурсӣ Маҳмудов Ҷалолиддинро дар суд ба зима 

дошта, чандин бор муроҷиати Маҳмудов Ҷалолиддинро дар бораи ба дигар ҳизбиён расонидан, ки 

рисолати ҲНИТ ба охир расидааст ва силоҳро нигоҳ надошта супоранд, шунида расонидааст. 

Ҳамчунин баён кард, ки дар сафарҳои вақтҳои охир, дар Эрон ҳис мешуд, ки чӣ гуна онҳоро 

иҷозати озод гашту гузор кардан намедоданд. Ҳатто ба самти рафтуомади таёраҳояшон низ аз 

ҳамдигар фарқият дошт. Дар сафари охирин бо Ҳайитов М.Р, ки дар як бино ва ошёнаҳои гуногун 

зиндагӣ карданд, тасодуфан бохабар шуда, гиламанд кардааст, ки чаро аз онҳо пинҳон мешаванд. 

Пайхас намудааст, ки бо кадом сабаби номаълум Ҳайитов М.Р , буду бошашро пинҳон мехостаст. 

Вақте охирон маротиба ба даъвати Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ба Эрон рафтанд дигарон тахминан 3-

рӯз пеш ва рӯзи 8 - уми августи соли 2015 рафта, ҳамон рӯз дар меҳмонхонаи ҳизби “Саодат”-и 

Туркия, ки гуфтанд ҷаласаи ҷамбастӣ мебошад, зеро то рӯзи расидани ӯ дигарон аллакай якчанд 

маротиба вохӯрию ҷаласаҳо гузаронида буданд. Кабирӣ М. бо аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ 

Ҳисайнов У.Ф. ва Ҳайитов М.Р. масъалаҳои: корҳо дар минтақаҳо, дар матбуот, гузаронидани 

раёсат ва анҷумани ҳизбро матраҳ намудааст.       

 Вақте, ки ӯ бо Кабирӣ М. вобаста ба номзадии минбаъдаи Раиси ҳизб, ки то бевақтии шаб 

идома ёфт, суҳбат дошт. Кабирӣ М. иброз кард, ки баъд аз фикри аъзои раёсатро фаҳмидан ӯ боз 

бо дигарон низ машварат мекунад. Дигарон гуфтани Кабирӣ М. ин маънои намояндагони 

кишварҳои сарпараст аз ҷумла Эрон дар назар буд. Субҳи 4 - уми сентябри соли 2015 аз ҳодисаҳо 

тавассути интернет бохабар шуда, ба Ҳайитов М. занг задааст. Охирон  
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гуфтанд ба ҷаласа биёед ва ба қароргоҳи муваққатии ҲНИТ хонаи Кабирӣ М. омадааст. Аз 

Ҳайитов М. Р., дар бораи Назарзода А., пурсида ҷавоб гирифтааст, ки ӯ ҳизбӣ нест. 

 Судшаванда нақл кард, ки агарчи бевосита бо Назарзода А., шиносоӣ надошт, лекин 

медонист, ки Назарзода А., бо Кабирӣ М., муносибати наздик доранд. Қаблан аз Кабирӣ М., 

шунида буд, ки пеш аз ягон сафар ба минтақаҳо, мисол вилояти Суғд рафтан мегуфт, ки аз 

автомашинаҳои Ҳоҷӣ яъне Назарзода А., истифода мебарем. Инчунин аз Ҳайитов М. Р., шунидаст, 

ки барои Назарзода А., командири баталиёни 25 - ум шуданро кишвари Эрон мехостааст. Баъд аз 

ин ҳодисаҳо ва шиносоӣ бо маводҳои парванда аз ҷумла нишондоди шоҳидон, ки солҳои 1993 - 

1995 дар Эрон бо Назарзода А., таълимоти ҳарбӣ гирифтаанд, инчунин дигар маблағгузориҳои 

Назарзода А., ба собиқ размандагони ИНОТ ва хизматчиёни ҳарбии баталиёни 25 - ум ба хулоса 

омадааст, ки Назарзода А., бо Раиси ҲНИТ Кабирӣ М., ва кишвари Эрон пайвастагӣ дошта, дар ин 

ҳодисаҳо дасти кишвари Эрон ҷой дорад.        

 Сайфов Ҳ.Қ., дар маҷлиси судӣ бо айби эълоншуда худро пурра айбдор шуморида, 

нишондод дод, ки Кабирӣ М., Раиси ҲНИТ писари тағояш мебошад. Аз соли 2008 то соли 2015 

расман ронандаи Кабирӣ М., буд. Аз моҳи марти соли 2015 ба хориҷа рафтани Кабирӣ М., 

ғайрирасмӣ ронандаи писари Кабирӣ М.,  Тиллозода Руҳуллоҳ шуда кор мекард. 1 - уми сентябри 

соли 2015 Руҳулло ӯро ба хонаашон даъват кард, ки ба ҶСП “Бинокорсервис” рафта, ба 

Нарзуллоев Ҷамшед ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ кормандони корхона гӯяд, ки дар корхона 

маблағҳои дар корхона бударо ҷамъ оваранд. Ӯ 2 - юми сентябри соли 2015 ба ҶСП 

“Бинокорсервис” рафта, ба Нарзуллоев Ҷамшед ва Раҳматуллоев Маҳмадалӣ супоришро расонид. 

Тахминан баъди ним соат Руҳуллоҳ низ ҳозир шуда, гуфтааст, ки маблағҳои пулиро ҷамъ оваранд 

ва ин супориши падараш Кабирӣ М., аст баъдан аз дохили сейфи утоқи кории Нарзуллоев Ҷ. 40000 

долларру 200000 сомониро гирифтанд. Руҳуллоҳ аз сейфи утоқи кории худаш як миқдор 

маблағҳои пулиро гирифта, бо ин пулҳо якҷоя карда, мондааст. Ҳангоми пулҳоро ҷамъ овардан 

Руҳуллоҳ аз онҳо канора тавассути телефон бо Назарзода А., (Ҳоҷи Ҳалим) гап мезадааст. Аз ин 

рафтораш онҳо, яъне ӯ Нарзуллоев Ҷ ва Раҳматуллоев М., фаҳмиданд, ки ин пулҳоро Руҳуллоҳ 

барои дар ягон корҳои ғайриқонунӣ истифода бурдан ба Ҳоҷи Ҳалим медиҳад, аммо дар аввал 

худи Руҳуллоҳ инро аз онҳо пинҳон дошта, дар ин бора чизе намегуфтааст. Пас аз ҷамъоварии 

маблағҳо Руҳуллоҳ гуфтааст, ки 1200000 доллар ҷамъ шудааст ва падараш супориш додааст, ки 

ҳамин миқдор маблағро ба Назарзода А., (Ҳоҷи Ҳалим) диҳад. Маблағҳоро дар як халтаи 

селофанӣ ҷой карда, бо супориши Руҳуллоҳ ӯ бурда, дар дохили автомашинаи тамғаи тойота 

королла рақамҳои бақайдгириаш 72-88 СА01РТ мондааст. Руҳуллоҳ супориш додааст, ки 

автомашинаро ӯ ронад ва ба назди хонаи Назарзода А., корхонаи нонпазӣ (хлебзавод) рафта, дар 

роҳ Руҳуллоҳ тавассути телефон бо Назарзода А., дар тамос шудааст. Сипас ба назди Назарзода 

А., рафта, ӯ дар дохили автомашина дар наздикии дарвоза истода, Руҳуллоҳ халтаи пулҳоро 

гирифта, ба дарвозаи Назарзода А., даромада рафтааст. Тахминан баъди 10 - 15 дақиқа Руҳуллоҳ 

омада гуфтааст, ки пулҳоро ба Назарзода А., додааст. Рузи 4 - уми сентябри соли 2015 ба ӯ занг 

зада якҷоя ба ҶСП “Бинокорсервис” рафтаанд. Дар онҷо ҳангоми суҳбат ки Нарзуллоев Ҷ. ва 

Раҳматуллоев М., низ будаанд. Руҳуллоҳ гуфтааст, ки маблағҳои пулие, ки бо супориши падараш 

Кабирӣ М., ҷамъовардаро ба Назарзода А., додааст. Дар ҳақиқат 4 - уми сентябри соли 2015 дар ин 

бора ӯ хабардор шудааст, ки Руҳуллоҳ бо падараш Кабирӣ М., ин ҷиноятҳои содир намудаи 

Назарзода А., - ро бо дигар шариконаш маблағгузорӣ карда, дар ин бора ба ягон мақомоти давлатӣ 

хабар надодааст.          

 Нарзуллоев Ҷ. И., дар маҷлиси судӣ бо айби эълоншуда худро айбдор ва нишондодҳои 

қаблиашро тасдиқ кард, ки маблағҳои пулиро ҷамъ карда ба Руҳуллоҳ дода, хабар ёфт, ки вай бо 

супориши падараш Кабирӣ М., онҳоро бо ҳамроҳии Сайфов Ҳ., ба Назарзода А., (Ҳоҷи Ҳалим) 

додааст. Рузи 2 - юми сентябр соли 2015 Руҳуллоҳ ба корхонаи ҶСП “Бинокорсервис” ки ӯ бо 

Раҳматуллоев М., буд омада ба касе занг зада, мегуфт, ки акаи Ҳоҷи Ҳалим маблағҳои падараш 

гуфтаро баъдтар бурда медиҳад. Ҳамчун ӯ бо Раҳматуллоев М., маблағҳои дар корхони ҶСП 

“Бинокорсервис” бударо ҷамъ карда, ба Руҳуллоҳ додаанд.  Руҳуллоҳ аз сейфи ҳуҷраи корие, ки 

пеш падараш менишаст, маблағҳои 
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боқимондаашро гирифта дар пакети селофании калон ҷой карда, дар автомашинаи тамғаи Тойота 

Корола, ки онро Сайфов Ҳ. идора мекард, ба хонаи Ҳоҷӣ Ҳалим рафтанд. Ӯ аввал намедонист, ки 

Руҳуллоҳ бо кадом мақсад маблағҳои пулиро ба Ҳоҷӣ  Ҳалим медиҳад ва баъди суҳбати 

телефонии Руҳуллоҳ бо Ҳоҷӣ Ҳалим ӯ фаҳмидааст, ки ин маблағҳоро онҳо дар ягон кори 

ғайриқонунӣ истифода мебаранд. Маблағҳои 400000 доллари ИМА-ро пештар Руҳуллоҳ оварда 

буд, ки дар сейф монад, 200000 сомонии дигарро аз сейфи корхонаашон гирифтанд, боқимонда 

пулро Руҳуллоҳ аз сейфи худаш гирифтааст. Рӯзи 04 -уми сентябри соли 2015 дар ҳудуди шаҳри 

Ваҳдат тирпарронӣ шуда, ӯ ба корхона омада, бо Руҳуллоҳ  ҳамсуҳбат шудааст. Руҳуллоҳ 

гуфтааст, ки ҳамон пулҳои бо супориши падараш ҷамъ кардаро ба Ҳочӣ Ҳалим барои ҳамин 

тирпаррониҳо дода будааст. Ӯ дар он ҷо фаҳмидааст, ки Руҳуллоҳ ва падараш дар ин ҳодисаҳо 

даст доранд. Бо сабаби муносибати хешутаборӣ доштан ин ҷиноятро пинҳон дошта, ба 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ хабар надодааст.   

            Раҳматуллоев М.Т., дар маҷлиси судӣ бо айби эълон шуда худро пурра айбдор шуморида 

нишон дод, ки  Кабирӣ М. шавҳари хоҳараш Раҳматова Мастура буда, муносибати хешутаборӣ 

доранд. Соли 2003 ҶСП "Бинокорсервис"-ро Кабиров Муҳаммадсолеҳ бародари М. Кабирӣ 

харидорӣ намуда, бо даъвати ӯ то инҷониб аввал дар сохтумон ва баъд дар шуъбаи кадрҳо кор 

кардааст. Солҳои ахир баъди ба Эрон рафтани Кабиров Маҳмадсолеҳ, як муддат ӯ раҳбарии 

корхонаро ба уҳда дошта сипас ба ҷои Маҳмадсолеҳ писари Кабирӣ М. Тиллозода Руҳуллоҳ 

корхонаро роҳбарӣ мекардааст. Вақтҳои Нарзуллоев Ҷ.,-ро дар корхона раҳбар таъйин намудаанд. 

Рӯзи 2-юми сентябри соли 2015 ӯ бо Нарзуллоев Ҷ., дар корхона буда тахминан соати 09 Сайфов 

Ҳ., омада гуфтааст, ки Кабирӣ М., ба Руҳуллоҳ супориш додааст, ки ба касе пул додан зарур аст. 

Тахминан баъди ним соат Руҳуллоҳ омада гуфтааст, ки падараш супориш дод, ки чӣ қадар 

маблағе, ки дар корхона ҳаст бурда ба як шахс диҳанд. Ӯ аз Руҳуллоҳ пурсидааст, ки чӣ қадар 

маблағ лозим аст, Руҳуллоҳ гуфтааст, ки 1200000 доллари ИМА лозим аст. Ӯ гуфтааст, ки ин 

миқдор маблағ надорад. Руҳулло гуфтааст, ки пулҳои дар дасти Нарзуллоев Ҷ. бударо биёранд. 

Руҳуллоҳ аз дохили сейфаш маблағҳоро гирифта ба пулҳои Нарзуллоев Ҷ. якҷоя 1200000 доллари 

ИМА карда дар як халтаи селафанӣ ҷой карда, аз онҳо дур рафта бо телефон гап задааст. Аз 

суханҳояш фаҳмидааст, ки бо Ҳоҷи Ҳалим гап мезанад. Аз суханҳои Руҳуллоҳ фаҳмидааст, ки бо 

Назарзода А. ягон кори ғайриқонунӣ мекунанд. Барои ҳамин ба ӯ намегӯянд. Пас аз ин Руҳуллоҳ 

пулҳои ҷамъоварда 1200000 гирифта ба автомашина бо ҳамроҳии Сайфов Ҳ. рафтанд. Санаи 04 

сентябри соли 2015 онҳо дар ҷои корашон дар ҶСП "Бинокорсервис" ки Руҳуллоҳ ва Бибисоро ба 

онҷо омаданд, ки аллакай Ҳоҷи Ҳалим дар гардиши фурудгоҳ ва ба шуъбаи корҳои дохилии 

шаҳри Ваҳдат ҳуҷум карда буд. Дар ҳамин вақт аниқ фаҳмидааст, ки Руҳуллоҳ бо супориши 

падараш маблағро барои содир намудани ҷиноятҳои террористӣ, куштор истифода бурдаанд. Ӯ 

барои ҳамроҳ будани Руҳуллоҳ ва падараш Кабирӣ. М. дар ҷиноятҳои содиркардаи Назарзода А, 

рузҳои 3-юм, 4-уми сентябри соли 2015 хабардор гашта, ба хотири хешутаборӣ ба ягон мақомоти 

дахлдор хабар надодааст.           

 Ба ғайр аз ба гуноҳашон қисман ва пурра иқрор будани баъзе аз судшавандаҳо  ва иқрор 

набудани қисмати дигари судшавандаҳо мутаносибан гунаҳгории онҳо ба далелҳои зерин аз 

ҷумлаи нишондодҳои ҷабрдидаҳо, шоҳидон, хулосаҳои ташхиси комплексии забоншиносӣ, 

равоншиносӣ, диншиносӣ ва сиёсатшиносии мутахассисони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди 

ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ташхисҳои тиббӣ, судӣ балистикӣ ва ғайра тасдиқ мегардад. 

 Шоҳид Абдуалиев Ҷ. дар маҷлиси судӣ нишондот дод, ки бо аксари судшавандаҳо 

шиносоӣ дорад, бо онҳо ҳамкор буда, як муддат раиси шуъбаи ҲНИТ дар н. Фирдавсӣ фаъолият 

кардааст. Рӯзи кофтукови қароргоҳи ҲНИТ суроға ш. Душанбе, кӯчаи Борбад 1 бо роҳбарии 

муфаттиши прократураи генералии Иброҳимзода И. ва дигарон дар қатори шахсони холис ҳамчун 

шоҳид аз намояндагии ҲНИТ иштирок кардаст. Кофтуковро аз ҷои посбонон (қаравулхона) оғоз 

карда компютерро бо базааш, ки саҳни даромад ва биноро наворбардорӣ мекард якум аз назар 

гузаронида гирифтанд.  
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Бо сабаби набудани калидҳо бисёр қулфи дарҳо ва сейфҳои қароргоҳи ҲНИТ-ро, ки маҳкам 

буданд, шикаста ворид шуданд. Аз кабинети Ҳаитов М.Р, 300 доллари ИМА ва 5000 ё 6000 рубли 

русӣ ёфта аз болои мизи кории Ҳисайнов У.Ф. варақаҳои рангаи нависта бо рангҳои сурху сабз, 

қоғазҳо, нақша -харитаҳоро ёфта гирифта гуфтанд, ки мақсади фурудгоҳро тарконидан дошта 

бошанд. Аз масҷид компютерҳои Ҳ. Сайфуллозода, 4-5 адад бастаҳои газета ва китобҳои зиёдро 

ёфта гирифтанд. Ҳама ашёҳои ёфта гирифтаро аз ҷумлаи компютер, қоғазу нақша, маблағҳои пулӣ 

ва ғайра аксбардорӣ карда, дар болопушҳо (адиёлҳо) печонида, барои бурданашон автомашина 

даъват карданд. Дар бораи ёфта гирифтани ҳамаи он ашёҳо протокол тартиб дода, онҳо имзо 

гузоштанд.  Рӯзи 2-юм бошад, масҷидро кофтуков карданд. Амалиётҳои кофтуковиро бо 

иштирокаш дуруст меҳисобад. 

 Шоҳид Шарифзода. З.Т,. дар маҷлиси суди нишондод дод, ки бо Назарзода А. аз ҳисоби 

хизматчии ҳарбӣ буданаш солҳои зиёд шиносоӣ дошта бо дигар судшавандаҳо шиносоӣ надорад. 

Бегоҳии 3-юми сентябри соли 2015 бармаҳал аз сафари ҷумҳурии Хитой баргашта, бо таклифи 

Назарзода А. ба хонаи Маҷидов Қ. бо тахаллуси “мулло чакка” ба меҳмонӣ рафтаанд. Дар хонаи 

Маҷидов Қ. бо Назарзода А. ва фармондеҳи қушунҳои сарҳадии КДАМ, генерал-лейтенант Р. 

Раҳмоналӣ, муовини раиси Кумитаи давлатии амнияти миллӣ генерал майор Ҷалов А,И., каме 

нишаста Назарзода А. баромада рафта то соатҳои 3 ва 30 дақиқаи шаб барнагаштааст. Вақте дар 

хонаи Маҷидов Қ. бо ҳамроҳии Р. Раҳмоналӣ ва Ҷалов А.И. буданашон чор нафар силоҳҳояшон 

омодаи ҷангӣ ба наздашон даромаданд. Аз силоҳбадастон пурсидаанд, ки медонанд киҳо 

мебошанд, ҷавоб додаанд, ки онҳо фармон иҷро мекунанд. Силоҳбадастон дигар ба онҳо 

имконияти аз хона баромаданро надода то омадани Назарзода А., тахминан соатҳои 3 ва 30 

дақиқаи 4-уми сентябр онҳоро дар ҳолати асирӣ нигоҳ доштаанд. Вақте аз Назарзода А., сабаб 

пурсиданд, гуфтаст, ки мувофиқи маълумоти сардори раёсати зидикашшофӣ Исҳоқов Дилшод ӯро 

ҳабс мекунанд. Ҳарчанд фаҳмониданд, ки ин воқеият надорад ӯ бовар накарда норозиёна баромада 

рафтааст. Баъдан маълум шудааст, ки ин ҷиноятҳоро раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ташкил карда 

Назарзод А., бо ҲНИТ ҳамкорӣ ва пайвастагӣ доштааст. Шоҳид инчунин баён кард, ки субҳи 4-

уми сентябри соли 2015 баъд аз озод шудан бохабар шуд, ки Назарзода А., ҳайати шахсии дар 

навбатдорӣ бударо маҳкам карда, силоҳҳои баталиёни комендантиро ғайриқонунӣ баровардааст. 

Сипас бо супориши вазири мудофиа барои гуфтушунид ба назди Назарзода А., рафтаст. Вақте ба 

корхонаи нонпазӣ рафтан бохабар шуд, ки ба ШВКД-и шаҳри Ваҳдат ҳуҷум шудаст. Дар корхонаи 

нонпазӣ ҳама бо силоҳ мусаллаҳ буданд. Аз даруни корхонаи нонпазӣ Умаров Ҷ., баромада, 

автомашинаро манъ накардааст. Дар роҳ аз Умаров Ҷ., пурсидааст, ки Назарзода А., дар куҷост ва 

чӣ мақсад доранд. УмароҶ., ба Назарзода А., телефонӣ хабар додааст, ки барои гуфтушунид 

омадаанд. Назарзода А., ҷавоб додааст, ки гап занад, ки ӯро наёфтаанд. Ҳангоми ҳаракат ба самти 

маҳаллаи 9-ум дар роҳ боз аз Умаров Ҷ., пурсидааст, ки барои чӣ ин корро кардаанд. Умаров Ҷ., 

ҷавоб додааст, ки онҳо амр иҷро менамоянд, вале амр аз кӣ шудааст, нагуфтааст. Дар Симиганҷ аз 

Назарзода А., хоҳиш кардаст, ки сабаби ба чунин кор даст заданро ба вазири мудофиа гӯяд. 

Назарзода А., аввал розӣ нашуда, сипас бо вазири мудофиа Ш. Мирзо ва Ш. Хайруллоев телефонӣ 

ҳамсӯҳбат шудааст. Ӯ инчунин ба Назарзода А., расонидааст, ки президент ба вазир гуфтааст, ки 

агар сарбозонро ҷавоб дода аз роҳашон баргарданд гуноҳашро мебахшанд. Назарзода А., ба ин 

розӣ шудааст, вале Умаров Ҷ., розӣ нашудааст. Дар вақти вохӯрии Назорзода А., норозигӣ 

кардааст, ки хонаи ӯро зада истодаанд. Азбаски Назарзода А., тахминан 40- 50 сарбозонро бо худ 

нигоҳ медошт, ба вазир маъруза кардааст, ки мебояд аз корхонаи нонпазӣ ҳарбиёнро ҷавоб 

диҳанд. Сипас тавассути посбони корхонаи нонпазӣ ба Назарзода А., телефонӣ хабар доданд, ки 

хонааш тинҷу ором аст ва сарбозонро ҷавоб диҳад. Назарзода А., баъдан сарбозонро ҷавоб дода 

гуфтааст, ки медонам шумо вертолётҳоро сафарбар менамоед. Ҳамон рӯз сардори машқгоҳи ҳарбӣ 

аз мавзеъи Магов хабар додааст, ки Назарзода А., бо ҳамроҳонаш омада истодаанд, чӣ бояд кард. 

Азбаски Назарзода А., академияи умумиқушунии ҳарбии Москваро хатм карда стротегияро хуб 

медонист ва агар ҷои собиқ баталиёни 25-ро дар машқгоҳи  Магов мегирифт, мушкилӣ пеш 

меовард ба сардори  

 



53 
 

машқгоҳ фармон доданд, ки дар ҳолати итоат накардани Назарзода А., силоҳ истифода намоянд. 

Шоҳид иброз кард, ки ҳамаи ин корҳо пешакӣ тарҳрезӣ шуда мебошанд. Муносибати наздик 

доштани Назарзода А. бо Кабирӣ М.-ро манбаъҳои дахлдор тасдиқ кардаанд. Тахмин менамояд, ки 

онҳо якҷоя маслиҳат кардаанд. Дар хонаи Маҷидов Қ. телефонҳояшонро гирифта буданд ва 

Маҷидов Қ., елефон дошта озодона ба берун мебаромад. Мақсади табаддулот доштанашонро баъд 

фаҳмидааст. Аз Хитой 8 соат пеш аз ҳодиса омаданд. Ин ҳодиса пешакӣ ба нақша гирифта 

шудааст. Баъдан бохабар шудааст, ки ӯро Назарзода А. ва Умаров Ҷ, пурсидаанд, ки кай сардори 

ситоди генералӣ аз Хитой меояд ва ин ба нақша гирифтан аст. Бо раҳбарии президент дар сафар 

буданашро Назарзода А., бохабар буданд. Дар наворҳои оперативӣ вохӯрии писари Кабирӣ М. бо 

Назарзода А. пеш аз табаддулот дида мешавад ва ин ҳама далолат ба он аст, ки онҳо пешакӣ 

маслиҳат ва нақшаи табаддулоти ҳарбиро кардаанд. Ба хулосаи ӯ мақсади Назарзода А. такрори 

ҳодисаҳои соли 1992 оид ба истеъфои маҷбурии Президент буда, бинобар сабаби аз сафар барвақт 

баргаштани Президент нақшаро амалӣ карда натавонистаанд.   

            Шоҳид Ҷалов А.И. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо Назарзода А., ва  Маҷидов Қ. бо 

тахаллуси "Мулло Чакка" рафиқи наздик буданд. Қаблан чандин маротиба ба хонаи Маҷидов Қ. 

барои билярдбозӣ рафта, ҳеҷ мақсади нопок доштани Назарзода А. ва Маҷидов Қ.-ро пайхас 

накарда буд. Тахминан 3-рӯз пеш аз ҳодисаҳои 3-4-сентябри соли 2015 Назарзода А., гуфтааст, ки 

аз Исоқов Д., фаҳмида бошад, ки ӯро барои актҳои террористии солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба ҳабс 

мегирифта бошанд. Ҳамчунин Назарзода А., гуфтааст, ки дар ш. Ваҳдат гӯё силоҳдорони снайперӣ 

пайдо шуданд. Вале санҷишҳои хидматӣ- оперативӣ онро тасдиқ накардааст. Рӯзи 3-юми сентябри 

соли 2015 Маҷидов Қ., ӯро ба хонааш даъват карда гуфтааст, ки вазири корҳои дохилӣ генерал 

лейтенант Раҳимзода Р.Ҳ ва фармондеҳи қушунҳои сарҳадии КДАМ генерал лейтенант  Р. 

Раҳмоналӣ низ мешаванд. Азбаски чанд вақт бо номбурдаҳо вонахӯрда буд, розӣ шудааст. Вақте 

дар хонаи Маҷидов Қ, бо Раҳмоналӣ ва муовини аввали вазири мудофиа генерал майор 

Шарифзода З.Т., буданд, 4 нафар нафар силоҳбадасти ношинос ба ҳуҷра даромада силоҳро 

тарафашон омодаи ҷангӣ карданд. Вақте сабаб пурсиданд, силоҳбадастон гуфтанд фармон иҷро 

мекунанд. Дигар ба онҳо имконияти аз хона баромаданро надода то омадани Назарзода А., 

тахминан соатҳои 3 ва 30 дақиқаи 4-уми сентябр дар ҳолати асирӣ нигоҳ доштанд. Вақте аз 

Назарзода А. сабаб пурсиданд, гуфтааст, ки аз Исоқов Д. фаҳмидааст, ки ӯро ҳабс мекунанд. 

Ҳарчанд тасалло доданд, ки воқеият надорад, Назарзода А. бовар кардан нахоста баромада 

рафтааст. Баъдан маълум шудааст, ки ӯ ва ҳаммаслаконаш ҷиноятҳои куштори кормандони 

милитсияро дар гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе ва ШВКД-и ш. Ваҳдат содир кардааст.  

 Шоҳид Р. Раҳмоналӣ дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки рӯзи 3-юми сентяри соли 2015 

Маҷидов Қ. бо тахаллуси " Мулло чакка", ки чанд сол қабл дар ноҳияи Рушон шинос шуда буд, 

ӯро ба меҳмонӣ даъват карда соати 18 ба хонаи Маҷидов. Қ, рафтааст. Тахминан соати 18 ва 30 

дақиқа ба хонаи Маҷидов Қ., собиқ муовини вазири мудофиа Назарзода А., ва Шарифзода. З.Т., 

омаданд. Ҳангоми сӯҳбат ба таклифи Назарзода А., телефонҳояшонро аз наздашон болои миз 

гирифтанд, ки онҳоро гуш накунанд. Баъдтар собиқ муовини КДАМ Ҷалов А. омадааст. Пас аз 

хона баромада рафтани Назарзода А. ба наздашон 4 нафари ношинос даромада силоҳҳояшонро 

тарафашон омодаи ҷангӣ карданд. Вақте сабаб пурсиданд, силоҳбадастон ҷавоб гуфтанд, ки онҳо 

фармон иҷро мекунанд. Дигар ба онҳо имконияти аз хона берун баромаданро надода, то омадани  

Назарзода А. соатҳои 3 ва 30 дақиқаи 4-уми сентябр онҳоро дар ҳолати асирӣ нигоҳ доштанд. 

Вақте аз Назарзода, А. сабаб пурсиданд, гуфтааст, ки аз Исоқов Д. фаҳмидаст, ӯро ҳабс мекунанд. 

Дар сарпроктураи ҳарбӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ карданд. Бинед ба ҲНИТ чи кор карда 

истодаанд ва ӯ аз баҳри зану фарзандонаш гузаштааст. Сипас ҳарчанд тасалло доданд, ки ин 

воқеият надорад, Назарзода А. бовар кардан нахоста гуфтааст, ки ӯ ҳамроҳи ҲНИТ мебошад ва 

баъд мефаҳмад, ки ҲНИТ чи кардааст. Назарзода А. аз ҲНИТ тарафдорӣ мекардаст. Шоҳид 

ҳамчунин баён кард, ки агар Назарзода А. бо ҲНИТ пайвастагӣ намедошт метавонист аз ҷумҳурӣ 

баромада равад ва  
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ягон зарурати ҷамъ кардан собиқ размандагони ИНОТ ва аз қисмҳои низомӣ силоҳи беандоза 

гирифтан, ба ШКВД Ваҳдат ҳамла овардан, содир намудани куштор ва дигар ҷиноятҳои махсусан 

вазнин ва ғайра набуд.           

 Шоҳид Нуриддинов Р.Ш., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки дар асоси қарори 

муфаттиши Прокуратураи Генералӣ ӯ ҳамчун роҳбари гуруҳи корӣ, ки аз 12 нафар номзадҳои илм 

ва докторон иборат буданд муҳлати чанд моҳ вобаста ба маводҳои аз қароргоҳи ҲНИТ ва хонаҳои 

раҳбарият ва аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ судшавандаҳо гирифташуда, аз ҷумлаи китобҳои 

гуногун, маводҳо-мақолаҳои рӯзномаи Наҷот, варақаҳои муроҷиатнома, сабтҳои видеоӣ ва ғайра, 

ки гуруҳи кори пешаки дар бораашон маълумот надоштанд, ташхисҳои комплексии забоншиносӣ, 

равоншиносӣ, диншиносӣ ва сиёсатшиносӣ гузаронида, хулосаҳои асоснок пешниҳод карданд. 

Дар ҳар як хулоса ба таври возеҳу равшан мазмуну муҳтавои китоб ё ашёи ташхисшаванда нишон 

дода шудааст. Хулосаҳо асоснок, холисона ва беғараз мебошанд.     

 Дар маҷлиси судӣ ба сифати шоҳиди иловагӣ робари гуруҳи тафтишоти пешакӣ парвандаи 

ҷиноятии мазкур муфаттиш Иброҳимзода И., пурсидашуда нишондод дод, ки тафтишоти 

парвандаро нисбати судшавандаҳо холисона дар асоси қонун бо иштироки ҳимоятгарон 

гузаронидаанд. Дар вақти гузаронидани амалиётҳои тафтишотӣ меъёрҳои КМҶ бо пуррагӣ риоя 

шуда дар вақти кофтуков ва гирифтани далелҳо шахсони холис иштирок карда, аксар амалҳои 

тафтишотӣ ба навор гирифта ё аксбардорӣ шудаанд. Пурсишҳо ба сифати гумонбаршаванда ва 

айбдоршаванда дар иштироки ҳимоятгарон сурат гирифта, аз ҷониби иштирокчиёни амалҳои 

тафтишотӣ ягон эрод ё норозигӣ арз нашудааст. Ҳангоми гузаронидани тафтиши пешакӣ ба касе 

аз судшавандаҳо шиканҷа нашуда онҳо нишондоди додаҳояшонро ихтиёран додаанд. Барои 

исботи гунаҳгории судшавандаҳо далелҳои боэътимод ҷамъоварӣ шуда кирдори судшавандаҳо 

дуруст муайян ва банду баст карда шудааст. Гунаҳгории айбдоршавандагон дар содир кардани 

ҷиноятҳои мазкур пурра исбот гардида, ба онҳо асоснок айб эълон карда шудааст. Ҳангоми 

тафтишот муайян карда шуд, ки аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ  Ҳисайнов У.Ф.. Ҳаитов М.Р., Ҷобир 

Р.Р., Давлятов А.А., Каримов С.С., Розиқов З., Муҳамадалии Файзмуҳаммад., Ҳикматулло 

Сайфуллозода., ва Авазов Қ.Қ., ҳанӯз дар давраи маъракаи интихоботи вакилони Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои феврал-марти соли 2015 нақшаи 

ҷинояткоронаи пешакӣ тарҳрезӣ кардаи Кабирӣ М., ва Назарзода А.М.,-ро вобаста ба ғасби 

ҳокимият ва тағйир додани сохти конститутсионӣ бо роҳи содир намудани амалҳои террористӣ ва 

табадуллоти давлатӣ дасгири карда, барои амалӣ намудани ин нақшаҳо чораҷуӣ кардаанд. Чуноне, 

ки муайян гардид мувофиқи нақшаҳои дар якҷоягӣ бо Кабирӣ М, ва Назарзода А.М, тарҳрезӣ 

намудаи аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ аз ҷумла Ҳисайнов У.Ф, Ҳаитов М.Р, ва дигарон ба аъзоёни 

сохтори низомии иттиҳоди ҷиноятӣ дастур дода шудааст. Ин ҳолат бо нақшаҳои аз қароргоҳи 

марказии ҲНИТ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Борбад №1 ҳангоми кофтукоб дарёфт гардида пурра 

тасдиқи худро ёфта, шаҳодати онанд, ки номбурдагон аз кулли нақшаи тарҳрезишуда огоҳ буда, 

қасди бевоситаи содир намудани амалҳои террористӣ, ҳуҷуми мусаллаҳона ба биноҳои маъмурии 

идоракунии давлатӣ, тасарруфи силоҳу лавозимоти ҷанги, бо зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият, 

тағйир додани сохти конститутсионӣ дар ҷумҳурӣ ва дар раванди куштори нафароне, ки барои 

амалӣ намудани ин нақшаҳо монеъшударо дошта, аз оқибатҳои кирдорҳои худ пурра воқиф 

буданд. Дар рафти тафтиши пешакӣ муайян шуд,ки аъзоёни Раёсати олииҲНИТ Ҳисайнов У.Ф., 

Ҳаитов М.Р., Ҷобир Р.Р., Давлятов А.А, Каримов С.С., Розиқов З., Муҳаммадалии Ф., Ҳ. 

Сайфуллозода ва Авазов Қ.Қ., дар якҷоягӣ бо Кабирӣ М. ва Назарзода А.М., ва дигарон аз ҳисоби 

собиқ ҷанговарони ИНОТ ва хизматчиёни ҳарбии собиқ баталиони 25 иттиҳодияи ҷиноятиро 

созмон дода, вазифаи муайяни роҳбарикунандаро дар зерсохтори ин иттиҳодияи ҷиноятӣ ишғол 

намуданд. Аз ҷумла Кабирӣ М.,-вазифаи маблағгузорӣ ва раҳбарии умумии табадуллоти ҳарбии 

давлатиро ба уҳда гирифааст. Назарзода А.М., - роҳбарии асосии гуруҳҳои мусаллаҳ, 

таъминкунандаи яроқу аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ ва дар ҳолати зарурӣ истифода бурдани 

низомиёни вазорати мудофиаро ба уҳда гирифтааст. Ҳисайнов У.Ф.-сафарбар намудани сокинони 
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минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон М. Ҳаитов - сафарбар намудани сокинони минтақаи Рашт барои 

иштирок дар табаддулоти давлатиро ба зимма гирифтаанд. Иброҳимзода И. қайд намуд, ки  

мувофиқи далелҳои ҷамъоваришуда муайян шудааст, ки судшавандагон  Ҳисайнов У.Ф. ва 

дигарон аз аввали фаъолияти сиёсии худ бо мақсади дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барпо намудани 

давлати исломӣ ҷаҳду талош кардаанд. Онҳо ба сифати яке аз аъзоёни фаъоли ин ҳизб тарзу 

усулҳои ба сари ҳокимият овардани ҲНИТ-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маслиҳати пешакӣ бо 

Раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ муайян карда, дар созмон додани 

иттиҳоди ҷиноятӣ ва таҳрезии нақшаи ҳуҷуми мусаллаҳона ба муқобили сохторҳои давлатӣ 

фаъолона иштирок намудаанд. Онҳо барои дастгирии молиявӣ ва тарбияи ғоявии аъзоёни 

иттиҳоди ҷиноятии мазкур саҳми шахсӣ гузоштаанд. Ҳисайнов У. Ф., ба хотири аз ҷиҳати моддӣ 

дастгирӣ  кардани аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ ва бо ин восита таҳти таъсиру тобеъи худ кардани 

онҳо тавассути ташкилоти ҷамъиятии байналмиллалии хайриявии “А. Ҳамадонӣ”, ки онро қаблан 

бо ҳамин мақсадҳои ғаразнок дар якҷоягӣ бо дигар аъзои фаъоли ҲНИТ Ғаниев Маҳмадсаид (бо 

тахаллуси) Маҳмасаид Ризоӣ таъсис дода буд, соли 2014 аз фонди ба ном хайриявии “шайх 

Абдулло Алнорӣ”-и Давлати Кувайт маблағи 20472 евро баробар ба 134822 сомонӣ ва соли 2015 

аз ҳисоби ҳамин фонд маблағи 12379 евро баробар ба 86808 сомониро гирифта, барои эҳтиёҷоти 

иттиҳоди ҷиноятии ташкил кардаашон истифода кардааст. Сабаби асосии то охир иҷро нашудани 

нақшаи табаддулотчиён дар он буд, ки бар асари бозгашти пеш аз вақти роҳбари давлат аз сафари 

хориҷӣ, зарурияти ҳамла ба фурудгоҳи ш. Душанбе аз байн рафта, ин ҳолат нақшаҳои минбаъдаи 

онҳоро тағйир дод. Бар замми ин, бебарор анҷом ёфтани ҳамла ба ШВКД ш. Ваҳдат ва оғоз 

шудани амалиёти ҷавобии нерӯҳои ҳукуматӣ табаддулотчиёнро маҷбур намуд, ки нақшаашонро 

дигар карда, ҷиҳати истеҳкомгирӣ дар пойгоҳҳои таълимии қушунҳои зудамали Вазорати мудофиа 

сарҷамъ намудани тарафдорони худ ва идомаи муқовимат ба тарафи дараи Ромит ҳаракат 

намоянд. Далелҳои ба дастовардашуда  аз он шаҳодат медиҳанд, ки нақшаи тарҳрезишуда дар 

давоми як шаб пурра фалаҷ намудани мақомоти марказии ҳокимият, ниҳодҳои қудратӣ ва ҳифзи 

ҳуқуқи кишварро пешбини намуда, амалӣ шудани он метавонист имконияти ба роҳ мондани 

амалиёти зидди террористиро ба муқобили онҳо маҳдуд намояд. Аз тарфи дигар табаддулотчиён 

ба он умед баста буданд, ки бо тасарруфи миқдори зиёди силоҳу лавозимоти ҷангӣ аз Вазорати 

мудофиа, қисмҳои низомӣ ва шуъбаҳои корҳои дохилӣ аъзоён ва тарафдорони худро аз ҳисоби 

сокинони баъзе минтақаҳои мамлакат мусаллаҳ ва ба сафҳои худ шомил менамоянд.                       

Тибқи қисми 6-и моддаи 39 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсе, ки гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди 

ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) таъсис додааст ё ба он роҳбарӣ кардааст, дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи моддаҳои дахлдори қисми махсуси ҳамон Кодекс барои ташкил ва роҳбарии 

онҳо, инчунин барои тамоми ҷиноятҳои содирнамудаи  гурӯҳи муташаккил, ё иттиҳоди ҷиноятӣ 

(ташкилоти ҷиноятӣ) агар қасди ӯ содир намудани онҳоро дар бар гирифта бошад, ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашида мешавад. Дигар иштирокчиёни гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди ҷиноятӣ 

(ташкилоти ҷиноятӣ) барои иштирок дар онҳо дар ҳолати пешбининамудаи моддаҳои дахлдори 

қисми махсуси КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин барои ҷиноятҳое, ки дар тайёрӣ ва содир 

кардани онҳо ширкат варзидаанд, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.                                 

Шоҳид Муродов С.Б. дар маҷлиси судӣ баён кард, ки дурустии нишондодҳои дар тафтишоти 

пешакӣ додаашро тасдиқ менамояд ва ҳамаи он нишондодҳояшро намехоҳад аз нав такрор 

намояд. Назарзода А.,-ро аз давраи командири 25-ум баталион будан мешиносад. Бо ҳам 

муносибати хуб дошта ҳар вақт бо даъвати Назарзода А., ба хонааш мерафт. Моҳи марти соли 

2015 дар хонаи Назарзода А., бинои корхонаи нонпазӣ якҷоя бо Раис ва муовинони раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М. Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М., дар бораи интихоботи парлумонии баргузоршуда ва роҳ 

наёфтани ҲНИТ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ суҳбат ва маслиҳат карданд. Вақте шаби 

3 ба 4 сентябри соли 2015 ӯро Назарзода А., даъват карда бо ҳамроҳии 5-6 нафар либоси 

низомидошта омаданд. Ӯ бо силоҳи автомати калашников мусаллаҳ шуда дигар бачаҳо дар саҳни 
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корхонаи нонпазӣ, ки силоҳи зиёд будааст низ мусаллаҳ шудаанд. Вақте аз Назарзода А., чи гап 

буданро пурсидан ҷавоб гирифтааст, ки дар маҳаллаи 9- ум мегӯяд, вале дигар сабабашро 

нагуфтааст. Ҳангоми аз дунболи Назарзода А., рафтан дар деҳаи Мағмуруд дастгир шудааст.          

            Коллегияи судӣ бо дархости тарафи айбдоркунанда бинобар дар назди судшавандаҳо дар 

маҷлиси судӣ нишондодҳояшро пурра баён накардани шоҳид Муродов С., сабти навори 

нишондодҳои дар тафтишот пешакӣ додаашро манзури иштирокчиёни парванда гардонид. 

Ҳангоми тамошои сабти навор аз нишондодҳои шоҳид Муродов С., муайян гардид, ки ҳангоми 

ҳозир шудан ба хонаи Назарзода А., ӯ дидааст, ки Раси ҲНИТ Кабирӣ М., бо муовинонаш 

Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М. аз баргузории интихоботи вакилон ва роҳ наёфтани аъзоёни ҲНИТ  ба 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон норозигӣ кардааст, ки интихобот 

ноадолатона баргузор гардидааст. Кабирӣ М. Ба Назарзода А,М, ӯро Ҳоҷи ном мегирифтааст 

муроҷиат кардааст, ки Шумо низомиёни моед, (яъне низомиёни ҲНИТ) дар ин масъала чӣ 

гуфтаниед. Назарзода А., гуфтаҳои Кабирӣ М.,-ро тасдиқ намуда иброз кардааст, ки бояд бо ҳар 

роҳу воситае, ки бошад ҳокимияти давлатиро ба даст дароранд.  Ҳатто агар лозим шавад 

табаддулот карда низоми сохти давлатдориро тағйир дода, ҳокимияти давлатиро ба даст мегиранд. 

Аз сабти навори нишондоди шоҳид Муродов С. Б., бармеояд, ки Кабирӣ М., вобаста ба натиҷаи 

вохӯриашон ҳар кадоми онро ба таври зайл вазифадор кардааст.                                          

            Кабирӣ М., вазифаи маблағгузорӣ ва роҳбарии умумии табаддулоти ҳарбии давлатӣ, 

Назарзода А. М., роҳбари асосии гурӯҳҳои мусаллаҳ. Таъминкунандаи силоҳу аслиҳа, лавозимоти 

ҷангӣ ва дар ҳолати зарурӣ истифода бурдани собиқ ҷанговарони ИНОТ ва ҷонибдоронаш 

низомиёни вазорати мудофиа, Ҳисайнов У.Ф., сафарбар намудани сокинони минтақаи Кӯлоби 

вилояти Хатлон ва Ҳаитов М., сафарбар намудани сокинони минтақаи Рашт барои иштирок дар 

табаддулотро ба зимма мегиранд. Дар сурати амалӣ шудани нақша ҳукумати муваққатиро таъсис 

дода, Кабирӣ М.,ба сифати вазири корҳои хориҷӣ таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба Тоҷикистон ҷалб 

намуда интихоботи Роҳбари давлатро ташкил ва номзадиашро ба он вазифа пешниҳод менамояд. 

Аз рӯи тақсимот дар ҳукумати муваққатӣ ба Назарзода А.М., вазифаи  Вазири мудофиа ваъда 

шудааст. Кабирӣ М. ба муовинонаш Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М., супориши қатъӣ додааст, ки дар 

самтҳои вобасташуда корро ҷоннок карда, аз ҳисоби ҷавонон сафи аъзоёни ҳизбро зиёд намуда, 

ҳолати омодабошии онҳоро барои лаҳзаи зарурӣ таҳти назорати қатъӣ гиранд. Кабирӣ М., ба 

Назарзода А. М., супориш ва маслиҳат додааст, ки ҳангоми амалӣ намудани табаддулот ва 

нақшаашон собиқ размандагони ИНОТ-ро дастгирӣ ва истифода намояд.  Шоҳид Муродов С. Б., 

инчунин иброз дорад, ки 6-уми марти соли 2015 дар хонаи Назарзода А. М., аз ҳама боло Кабирӣ 

М. нишаста аз паҳлуи росташ Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М., дар рӯ ба рӯяш Назарзода А., нишаста 

буданд.  Муродов С.Б., мегуяд, ки ҳангоми дар хонаи Назарзода А., ҷамъ омада маслиҳат кардан 

Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М. ба гуфтаҳои Кабирӣ М., ҳамроҳ шуда маъракаи интихоботӣ ва 

масъалаҳои ба ҲНИТ вобаста бударо баррасӣ карда, оиди тақсимоти вазифаҳои ба уҳдаашон 

гузошташуда розигии худро дода супоришу вазифаҳои гузошташударо қабул кардаанд. Шоҳид 

Муродов С.Б., дар маҷлиси судӣ иброз кард, ки нишондодҳои худиқрории дар тафтишоти пешакӣ 

додааш дуруст буда онҳо аз суханонаш чоп шуда ба ӯ ягон кас нагуфтааст, ки чунин нишондод 

диҳад. Ҳам нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ кард.                                             

           Шоҳид Аюбов Ф.М., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки соли 2010 бо додари Назарзода А. 

бо номи Абдураҳим шиносоӣ пайдо карда аз моҳи майи ҳамон сол дар корхонаи онҳо ба ҳайси 

кафшергар кор карда бинобар саривақт иҷро кардани супоришу вазифаҳо ба боварии Назарзода 

А., даромада муносибати наздик пайдо кардааст. Назарзода А., ӯро ҳамчун аъзои оила қабул 

дошта дар алоҳидагӣ супоришҳо дода нисбат ба дигар кормандон ба ӯ боварии зиёд доштааст. Дар 

ин муддат ба аксар нафароне, ки бо Назарзода А., рафтуомад мекарданд, шинос шудааст. Ӯ доимо 

дар назди даромадгоҳи корхонаи нонпазӣ, ки роҳ ба хонаи истиқоматии Назарзода А., мебошад 

меистодааст. Хонаи зисти Назарзода  А.,  дар даруни корхонаи нонпазӣ мебошад.  Аз пушти 
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корхонаи нонпазӣ ҳам як дари даромад аст, ки одамони наздик ва бовариноки Назарзода А., 

тавассути он ба хона медаромаданд. Ӯ бо хоҳиши Назарзода А., ва ронандааш  Мирзо баъзан вақт 

аз дари мазкур меҳмонҳои Назарзода А., -ро қабул мекарданд. Медонад, ки рӯзҳои ҷумъа 

Назарзода А., ош дода ба хонааш одамони зиёде меомадааст ва як рӯзи моҳи март баъди 

интихоботҳо Мирзо –ронандаи Назарзода  А., гуфтааст, ки дар хонаи Назарзода А., меҳмон меояд 

ёрдам расонад. Баъди ҳозир шудан аз даромадгоҳи алоҳида даромадани судшавандаҳо Ҳисайнов 

У. ва Ҳаитов М.,- ро дидаст. Ҳаитов М.,- ро  барои он дар хотир дорад, ки соли 2013 ё 2014 барои 

хабаргирӣ ба хонааш рафта буд. Вақте меҳмонҳо ба хона даромаданд Кабирӣ  М., нишаста буд ва 

Назарзода А., бо Муродов  С., низ ба наздашон даромада якҷоя суҳбат кардаанд.  Ӯ ҳамон рӯз ба 

назди онҳо дастархон ва ғизо дароварда, якчанд маротиба рафтуомад  карда дидааст, ки дар 

тарафи боло Кабирӣ  М., аз паҳлуи росташ Ҳисайнов  У. ва Ҳаитов М.,  рӯбарӯяш Назарзода  А., аз 

паҳлуяш Муродов  С.,  нишаста буданд. Кабирӣ М., аз натиҷаи баргузории интихобот норозигӣ 

карда Назарзода А., писханд зада гуфтааст, ки раис шумо бой додед.  Дар ҷавоб  Кабирӣ М. бо 

ғазаб гуфтааст, ки бо ин коратон моро аз Тоҷикистон берун мекунанд. Кабирӣ М., ба Назарзода А., 

изтироб кардааст, ки  кори солҳои 1992-ро такрор накарда ҳукуматро яктарафа кунанд.  Кабирӣ М. 

ва Назарзода А., бо якдигар бо ғазаб сухан карда Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М., бо ишораи 

сарҷунбонӣ гуфтаҳои онҳоро тасдиқ менамуданд. Ҳисайнов У. мегуфтаст, ки муллоҳоро дастгир 

карда айбро ба сари онҳо мезананд. Инчунин шоҳид арз кард, ки Ҳисайнов У., ва Ҳаитов М.,-ро ду 

маротиба ҳамон рӯз ва рӯзи  иди Рамазон дар хонаи Назарзода А., дида аст. Инчунин Ҳаитов М., -

ро ду маротиба дар вақти бемориаш хабар гирифта аз рӯи расмаш мешиносад, ки муовини раиси 

ҲНИТ мебошад. Ӯро бо Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М., дар тафтишоти пешакӣ рӯбарӯ карда 

пурсиданд ва ҳама нишондодҳояшро тасдиқ кардаст. Шоҳид иброз кард, ки бо судшавандгон ягон 

ғараз надошта, дар давраи тафтишоти пешакӣ озодона нишондодҳои дуруст дода, онҳоро тасдиқ 

мекунад.                                                                                                              

        Шоҳид Абдулов А., дар маҷлиси судӣ нишондод, дод, ки судшавандаҳоро мешиносад ва ғараз 

надорад. Аз соли 1974 то 1994 дар мақомоти милитсия кор кардааст. Ҳоло тахминан дар масофаи 

3-4 км дур аз қишлоқ бо фарзандонаш зиндагӣ дошта дар 60 -70 га боғ дорад. Абдуллоев З. К., -ро  

ҳамчун зодаи ҷамоати деҳоти Симиганҷ ва корманди ҳифзи ҳуқуқ, ки пеш бар зидди ҳукумат аз 

тарафи оппозитсия ҷангида, соли 1996 авф шудааст, мешиносад. Абдуллоев З. К., тахминан 

моҳҳои октябр –ноябр соли 2014 ҳангоми сардори шуъбачаи милитсияи Ромит буданаш ба ӯ 

пешниҳод кардааст, ки барои дар оянда дастгирӣ карданаш нигоҳубини чорвояшро ба зимма 

гирифта дар заминҳои хоҷагии деҳқонияш парвариш кунад. Ваъда кардааст, ки кормандони 

мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ба корҳои ӯ ва аҳли оилааш дахлдор намешаванд ва таҳти ҳимоя гирифта 

мешавад. Тахминан моҳи декабри соли 2014 Абдуллоев З. Қ., ба хонааш омада гуфтааст, ки аз 

суханони мудири шуъбаи ҳизб Ҷобир Раҳматуллои Раҷаб ҳамчун аъзои фаъол ва шахсе, ки сирри 

ҳизбро нигоҳ дошта метавонад мусбӣ тавсия  шудааст ва силоҳу лавозимоти ҷангии ба шуъбаи 

минтақавии ҳизб дар ноҳияи Ваҳдат мансубдоштаро пинҳон намояд. Ӯ розигиашро дода тахминан 

моҳҳои феврали соли 2015 Абдуллоев З. Қ., бо автомошинаи шахсиаш тамғаи “Опел-зефира” ба 

воситаи ҷиянаш бо номи Абдулло ва Билол бо тахаллуси Абдулҳамид ба манзили истиқоматиаш ӯ 

силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ, ки аз 12 адад автомати тамғаи “Калашников”, 1 адад силоҳи навъи 

“РПК”, 1 адад  гранатомёти навъи РПГ бо 6 адад тупҳояш, норинҷакҳои дасти гуногунтамға, 2 

қутти бо тирҳои автомат, 1 адад милтиқи мергании тамғаи “СВД” бо 166 дона тирҳояш, тирдонҳо 

ва ҷавшанҳо (бронижелет) иборат бударо овардааст. Ҳамаи ин лавозимоти ҷангиро ӯ дар 

коҳдонаш пинҳон нигоҳ доштааст. Баъдан як рӯз Абдуллоев З. Қ., бо Ҷобир  Р.Р., ва мулло 

Саймурод омада силоҳҳоро дида гуфтаанд, ки омада мегиранд. Ҷобир Р. Р., бо мулло Саймурод 

силоҳҳоро дида гуфтааст, ки як моҳ пеш аз ҳодиса Муҳаммадалии Файзмуҳаммад омада онҳоро 

гирифта тақсим мекунанд. Ҷобир Р. Р., як силоҳи снайпериро гирифта баён кардааст, ки силоҳ хуб 

буда ба кор меравад. Ба Абдуллоев Абдулғафор гуфтааст, ки барои нигоҳдории силоҳ раиси 

ҲНИТ Кабирӣ М. ба шумо раҳматнома додааст. Баён кардааст, 
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ки ба шумо телефон оварда медиҳанд ва рафти ҳодисаро ба навор гирифта ба Давлятов 

Абдуқаҳҳор мерасонед. Ҳамин тавр аз суханони Ҷобир Р.Р. фаҳмидааст, ки бо ин силоҳҳо 

табадулоти ҳарбӣ карданианд. Баъдан Абдуллоев З.Қ. бо Абдулло як бегоҳӣ омада дар 

автомашинааш силоҳҳоро гирифта бурдааст. М.Файзмуҳаммадро дар ҷаласаҳо дида намешиносад. 

Оиди ба ҳодисаҳои дар ш.Ваҳдат бо роҳбарии Назарзода А. шаби 3 ба 4-уми сентябр с. 2015 руй 

дода, аз гуфтаи Абдуллоев З.Қ. 3-юми сентябри с.2015 огоҳ шудааст. Абдуллоев З.Қ. тариқи 

телефонӣ бо писари ӯ Фаррух занг задаст, ки силоҳҳо ва лавозимоти ҷангиро дар автомашинааш 

ба шаҳри Ваҳдат биёрад. Ӯ силоҳҳоро ба автомашинаи шахсияш тамғаи опел гузошта, ба писараш 

Фаррух додааст, ки ба Абдуллоев З.Қ. расонад. Тахминан соатҳои 3-и шаб ҷияни Абдуллоев З.Қ. 

бо номи Абдулло ва писараш Низом ба ӯ занг зада гуфтанд, ки нақшаи ғасби шуъбаи милитсияи 

шаҳри Ваҳдат амалӣ нашуд. Боқимонда лавозимоти ҳарбӣ дар автомашина мондаро аз дараи 

Одилӣ гирифта нест кунад. Ба ҷои муқаррар шуда рафта автомашинаро бо калиди эҳтиётӣ ба 

манзили истиқоматиаш оварда, силоҳ ва лавозимотҳои мазкурро бар ҳоҷатхонаи ҳавлии ҳамсояаш, 

ки  касе истиқомат намекард, пинҳон кардааст. Кормандони милитсия 5 сентябри соли 2015  он 

силоҳу лавозимоти ҷангиро ёфта гирифтанд.  Дурустии нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ 

додаашро тасдиқ кард. 

              Шоҳид Абдулов Ф. дар маҷлиси судӣ нишиндод дод, ки аз 

судшавандаҳо Ҳисайнов У.Ф-ро мешиносад ва дигарҳоро номашонро намедонад. Баъд аз Россия 

омадан соли 2008 огоҳ шудааст, ки падар ва бародаронаш аъзоёни фаъоли ҲНИТ мебошанд. Онҳо 

дар ҷамъомадҳои ҳизб, ки рӯзҳои ҷумъа дар шаҳри Ваҳдат ва ҷаласаҳои ҷумҳуриявӣ дар шаҳри 

Душанбе баргузор мегаштанд, иштирок мекарданд. Ӯ низ бо даъвати онҳо рӯзҳои ҷумъа ба 

ҷамъомадҳои ҲНИТ рафта, соли 2008 аъзои ҲНИТ шуда, дар маъракаҳои он иштирок мекард. Дар 

ҷаласаҳои ҲНИТ шахсони гуногун аз тафсири Қуръон ва сабабҳои нозил шудани сураҳо дар бораи 

таърихи паёмбар ва саҳобаҳо ва Ислом дар бораи ҲНИТ мақсад ва корҳои амалӣ кардани он 

баромадҳо мекарданд. Баъзан дар дарсҳо марҳум Сабзалӣ,  Акоша Кабиров, Саидов Зокир, 

Ҳисайнов У.Ф. ва дигарон омада маърӯза мекарданд. Ин ҷамъомадҳо аз соли 2008 то соли 2015 

идома ёфта, 3 маротиба раиси ҲНИТ Кабирӣ М. дар бораи мақсадҳои ҲНИТ маърӯза кардааст. 

Дар давоми ин дарсҳо мунтазам Солиҳов Ҳомид Комилович бо тахаллуси Билол, Сангов 

Неъматулло, Сангов Сайриддин, Саидов Толиб, Каримов Сайфулло, Ҳалимов Баҳрулло, Одинаев 

Шаҳобиддин бо тахаллуси эшони Шоҳин, Шеров Абдувоҷид, Мудинов Тоҷиддин, Табаров 

Мирзоумар, Тоҷиддинов Файзиддин, Наботов Зафарбек, мулло Абдураҳмон иштирок мекарданд. 

Инчунин дар як сол 3-4 маротиба дар ҷаласаҳои ҲНИТ дар шаҳри Душанбе иштирок мекардааст. 

Дар ҷаласаҳо танқидҳо нисбати идоракунии давлат, поймол шудани ҳуқуқи мусалмонон, 

маҳдудиятҳо барои ба масҷидҳо рафтан, мондани риш ва пӯшидани либосҳои исломӣ мешудаст. 

Дар тӯли солҳои 2008-2010 муносибати ӯ бо Солиҳов Ҳ.Қ. бо тахаллуси Билол, Сабзалӣ, Одинаев 

Ш.А. бо тахаллуси эшони Шоҳин, Шеров А., Муддинов Т., Нозиров Саймурод ва Сангов 

Фазлиддин наздик шуда байни ҳам рафту омад ва ҷамъомадҳо баргузор мекарданд. Аз онҳо даъват 

мекарданд, ки сафи аъзоёни ҲНИТ-ро зиёд намоянд. Рӯзи 3 сентябри соли 2015 бегоҳӣ Абдуллоев 

Зиёриддин бо ҷиянаш омада гуфтанд, ки дар хонаи Тоҷиддин маърака мешавад. Баъд бо додараш 

Абдулло ва Абдуллоев З. ба хонаи Тоҷиддин омаданд. Аз хонаи Абдуллоев З. дар 2-сумкаи 

варзишӣ силоҳҳоро дар автомашина бор карданд. Додараш бо ҳамроҳии Абдуллоев З. рафта,  ба 

хонаи Тоҷиддин омадаст. Дар хонаи Тоҷиддин шабона соати 3 онҳоро аз хоб бедор карда, 

Абдуллоев З. гуфтаст, ки ба ШВКД ш. Ваҳдат рафта, силоҳ мегиранд. Ҳамин тавр 10-20 нафар ба 

ШВКД ш. Ваҳдат омаданд. Абдуллоев З. якум ба бинои ШВКД ш. Ваҳдат даромада гуфтааст, ки 

аз қафои ман биёед. Онҳо ба ШВКД-и ш.Ваҳдат ҳуҷум карда, тирпарронӣ ва таркишҳо карда як 

чанд нафар кормандони милитсияро ба қатл расонида, чанд нафари дигарро ярадор карданд. Дар 

вақти ҳуҷуми мусаллаҳона Абдуллоев З. аз тарафи кормандони милитсия ба қатл  
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расонида аст. Дигар онҳо чи кор карданашонро надониста гурехта дар кӯҳҳои мавзеи Симиганҷ ва 

Ромит пинҳон шуда баъди якчанд рӯз дастгир карда шуданд.  

           Шоҳид Наймонов И.А; дар маҷлиси судӣ нишондод дод бо Назарзода А.М; аз ҷавонӣ 

шиносоӣ ва рафту омади наздик дошта Назарзода А.М; рӯзҳои ҷумъа шиносҳояшро ош зиёфат 

медод. Рӯзҳои маърака ӯ дар хонаи Назарзода А.М; пешхизматӣ мекард. Назарзода А.М ҳар моҳ ба 

ӯ 100 то 200 доллари ИМА медод. Ӯ рузҳои ҷумъа аъзоёни ҲНИТ Муҳаммадалии Файзмуҳаммад, 

Зубайдуллои Розиқ, Сайдумар Ҳусайнӣ ва Маҳмадалии Ҳаитро дар хонаи Назарзода А.М 

медидаст. Ба хонаи Назарзода А.М. раиси ҲНИТ Кабирӣ М меомада ӯро дар ҳуҷраи алоҳида 

меҳмондорӣ мекарданд. Ҳангоми дар алоҳидагӣ Назарзода А.М бо Кабирӣ М. ҳамсуҳбат шудан ба 

наздашон даромаданро намегузоштаст. Аъзоёни ҲНИТ дар хонаи Назарзода А.М. ба қарорҳои 

ҳукумат оиди манъи пӯшидани ҳиҷоб, гирифтани риш, бастани масҷидҳо норозигӣ карда 

мегуфтанд, ки барои ин корҳо ҷиҳод кардан хато нест. Аввалҳои марти соли 2015 дар хонаи 

Назарзода А.М раиси ҲНИТ Кабирӣ М муовинонаш Маҳмадалии Ҳаит, Сайдумар Ҳусайнӣ омада 

дар ҳуҷраи алоҳида нишастанд. Муродов С якҷоя бо онҳо нишаста Аюбов Ф. ба онҳо хизмат 

мекардаст. Охирон маротиба Неъматов Садриддин рӯзи 03.09.2015 аз номи Назарзода А.М ба ӯ 

100 долари ИМА додааст. Рӯзи 03.09.2015 бо даъвати Негматов С, ки Назарзода А. меояд, ба 

хонааш рафта Назарзода А. наомадааст. Сипас ӯ аз пайи корҳояш шуда тахминан соати 17 

Негматов С. боз занг задаст, ки ба корхонаи нонпазӣ биёяд. Вақти омадан дар он ҷо ҳарбиҳо 

истода силоҳу либосҳои ҳарбӣ дар замин партофтагӣ будаст бо хоҳиши Негматов С. аз онҷо 2 адад 

либоси ҳарбӣ гирифтаст. Дар берун милисаҳо омаданд, ки як сарбозро паррониданд. Дар корхонаи 

нонпазӣ аз Назарзода А. ва Абдуллоев Зиёриддин шунидаст, ки мегуфтанд барои риш ҷиҳод 

кардан лозим аст. 

          Шоҳид Шарипов С.Г дар маҷлиси судӣ нишиндод дод, ки бо судшавандаҳо ғараз надорад. 

Вобаста ба амалҳои Назарзода А.М. ва дигар созмондодагони иттиҳоди ҷиноятӣ аз ҷумлаи Раёсати 

олии ҲНИТ дар мусаллаҳ намудан ва таъминоти моддии аъзоёни ин иттиҳод баён кард, ки 

ҳангоми ҷангҳои шаҳрвандӣ аз соли 1992 то соли 1997 дар дастаи Зиёев М. бо тахаллуси 

Мирзоҷага буда бо Муродов Сарабек хешованд ва рафту омад доранд. Бо Муродов С. ба 

маъракаҳои Назарзода А. рафта бо ӯ шинос шуда шахси боваринокаш гардидааст. Назарзода А. аз 

аввали соли 2013 ба ӯ 700 долари ИМА медодаст,ки онро ба 7 нафар тақсим кунад. Ӯ он 

маблағҳоро бо Ёрмуҳаммадов Назаралӣ, Муродов Сарабек, Сатторов Маҳмадшариф, Одинаев 

Меҳрубон тақсим мекардаст ба Маҳмадшариф 300 долари ИМА дода ӯ аз ин маблағҳо ба 2 нафари 

дигар, ки шахсияташонро намедонад 100 долларӣ медодаст. Тахминан аввали соли 2013 Назарзода 

А. ба ӯ маблағи 1100 доллари ИМА додааст, ки онҳоро бо воситаи ягон шахси боваринок ба собиқ 

муҷоҳидони н.Тавилдара равон кунад. Ӯ ин маблағро ба воситаи Маҳмадов Идибек равон намуда 

Маҳмадов И. онҳоро тақсим кардааст. Ғайр аз ин Назарзода А. 2 маротибаи дигар ба ӯ 1100 

долларӣ додааст, ки тавассути Маҳмадов И. ба муҷоҳидини н.Тавилдара расонидааст. Инчунин 

Назарзода А. маблағи 2600 доллари ИМА додааст, ки ба муҷоҳидони ноҳияи Тавилдара тақсим 

карда рӯйхаташро равон намояд. Ӯ он маблағҳоро ба Маҳмадов И. расонида рӯйхати 26 нафарро 

ба Назарзода А. доданд. Инчунин 10.07.2015 Назарзода А. ӯро бо Муродов С. ба хонааш даъват 

карда 43000 сомонӣ дода гуфтаст, ки бо ин маблағ 169 халта орд, 20 халта шакар, 1 тонна равған, 

ва 60 халта биринҷ харидорӣ карда дар н.Тавилдара нигоҳ доранд. Ӯ маҳсулоти гуфтаи Назарзода 

А.-ро харидорӣ намуда ба Маҳмадов И. додааст, ки ба н.Тавилдара бурда нигоҳ доранд. Ҳамчунин 

тахминан 18.07.2015 баъд аз як рӯзи иди рамазон Назарзода А.М ӯро бо Муродов С. ба хонааш 

даъват кардааст, ки бо Сафаров Назармуҳаммад бо тахаллуси Назари дарози язғуломӣ ба 

н.Тавилдара раванд. Дар автомашинаи Сафаров Н. 2 тапонча ва 5 норинҷак аст онҳоро дар 

Тавилдара пинҳон намуда дар ноҳия чи гап шавад Сафаров Н.-ро гӯш кунанд. Супоришҳоро ба 

воситаи Сафаров Н. медиҳад. Сипас бо Сафаров Н. ба н.Тавилдара рафта 2 адад тапонча ва 5 адад 

норинҷакро гирифта ба Назаров Саймуддин додааст, ки дар ягон ҷо пинҳон кунад ва 21-и июл ба 

Душанбе омада, натиҷаашро 
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бо Назарзода А., гуфтааст. 02 сентябри соли 2015 бо таклифи Назарзода А. ҳамроҳи Муродов С. ба 

хонааш рафтанд. Назарзода А. ба ӯ 3 адад мухобира ва 2 адад телефонҳои радифии “THURAYA” 

дода гуфтааст, ки бо Маҳмадов И. ба ноҳияи Тавилдара рафта шаби 03 ва 94.09.2015 аз назди 

муҷассамаи кормандони СММ силоҳҳоро, ки бачаҳои Шоҳ мемонанд гирифта ба ШВКД-и 

Тавилдара ҳуҷум карда силоҳу аслиҳаро гирифта ба мардум тақсим кунанд. Дар даромадгоҳ ва 

баромадгоҳи н.Тавилдара дидбонгоҳ ташкил намоянд. Назарзода А ба ӯ 600 сомонӣ роҳкиро дода 

бо Маҳмадов И. ба Тавилдара рафтанд. Рузи 3-юми сентябри с.2015 Назарзода А. занг задаст, ки 

силоҳҳоро гирифта ба ШВКД-и Тавилдара ҳуҷум кунанд. Аммо Маҳмадов И. рафта дидааст, ки 

дар он ҷо силоҳ нест. Назарзода А. гуфтааст, ки тарсида силоҳ нагирифтед ва минбаъд супоришро 

интизор шаванд. 04.09.2015 бохабар шудааст, ки Назарзода А. ва ҳаммаслаконаш ба ШВКД-и 

шаҳри Ваҳдад ҳуҷум намуданд.  

           Шоҳид Шеров В.С дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳо Ҳисайнов У. ва 

Ҷобир Р.-ро мешиносад ва ғараз надорад. Аз солҳои 2006-2007 аъзои ҲНИТ мебошад. Дар 

анҷумани 40-солагии ҲНИТ иштирок карда Ҳисайнов У. таъкид мекардааст, ки сабр кунед. Дар 

давраи интихобот ӯ шахси бовариноки Раҳматуллои Раҷаб, ки аз ҳисоби ҲНИТ номзад ба вакили 

ба маҷлиси олӣ пешбарӣ шуда буд дар ҷамоатҳои деҳоти Абулвосиев ва Бозорбой Бурунов 

тарғиботи интхоботӣ гузаронида мардумро таклиф мекардааст, ки ба Раҳматуллои Раҷаб овоз 

диҳанд. Охирҳои с.2012 пас аз фаъолони ҲНИТ Абдулов Абдуғафор  сокини деҳаи Юнсуроғи ш. 

Ваҳдад дар манзили истиқоматиаш маърака барпо намуд, дар маърака роҳбарони ҲНИТ Кабирӣ 

М, Сайдумар Ҳусайнӣ, Раҳматуллои Раҷаб ширкат варзиданд. Номбурдагонро бо ҳамроҳии мулло 

Зиёруддин, Абдулов Абдуғафор дар меҳмонхонаи алоҳида ҷой кардаанд, ки аз сиёсати 

пешгирифтаи ҳукумати ҶТ норозигӣ баён макарданд. Бегоҳии 3-юми сентябри с.2015 ба хонаи 

Тоҷиддинов Ф. даъват шуда дар он ҷо Ҳомидов Билол, Тоҷиддинов Мирзо, Абдулло, Фаррух, 

Низом, домоди Билол  Саид, мулло Зиёруддин ва домулло Саидмурод ҷамъ омаданд. Тахминан 

соати 3 ва 30 дақиқа қишлоқи Одилӣ рафта силоҳ оварданд. Дар дасти ӯ ва Абдулло силоҳ буд. 

Баъд ӯ  Мирзоумар ва Файзидинро дар як автомашина ба ШВКД-и ш.Ваҳдад оварданд. Аввал 

Абдулло пеш рафта ба ШВКД даромаданд. Ҳамон шаб соати 3 ва 30 дақиқа онҳо аз Одилӣ рафта 

силоҳ оварданд. Билол тавассути Тоҷидин як бор дар иди рамазон 250сомонӣ ҳамчун закот дода 

баъди як ҳафта 800 сомонӣ барои хоҷагии деҳқонӣ оварда додааст. Ба қишлоқи Одилӣ рафта аз 

Зиёридин фаҳмиданд, ки ШВКД-и ш.Ваҳдадро зада ба Мағов мераванд. Абдулов Абдуғафорро 

мешиносад дар хонаи ӯ 2-маротиба вақте, ки ба алафдаравӣ мерафтанд нишастаанд. Охирҳои 

с.2012 дар туйи Абдуғафор раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ва дигарон, ки онҳоро намешиносад, 3 кас 

буда дар болои кат нишаста байни худ суҳбат мекарданд. Дар тафтишоти пешакӣ нисбаташ ягон 

зурӣ ва ё таҳдид нашуда нишондодаш аз суханонаш чоп карда шуда ӯ имзо гузоштааст амалиётро 

бо супориши Назиров Саидмурод ва Абдуллоев Зиёридин кардаанд. Шоҳид инчунин дар 

тафтишоти пешакӣ нишондоди зеринро додааст, ки  дар интихоботи парлумонии с.2015 шахси 

бовариноки Раҳматуллои Рачаб буда дар баробари дастуру супоришҳо доир ба интихобот доданаш 

Ҷобир Р.Р, дар алоҳидагӣ оиди барпо кардани табаддулоти давлатӣ сухан карда қайд менамудаст, 

ки тайёриашро ҷиддӣ бинанд зеро онҳо ба наздикӣ бо роҳбарии Зиёриддин вазъияти кишварро 

ноором месозанд. Ҳангоми мулоқотҳояш бо Ҷобир Р.Р, дар алоҳидагӣ суҳбат менамуданд. 

Вақтҳои охир Раҳматулло Р.Р Ҳомид бо тахаллуси Билол, Саидмурод бо тахаллуси домулло 

вохурӣ ва нишастҳо менамуданд. Бо мақсади ӯро дилгарм намудан Ҳомид бо тахаллуси Билол ба ӯ 

аз ҳисоби ҲНИТ як маротиба 250 сомонӣ ва як маротибаи дигар 100 доллари ИМА додаст. Оиди 

ҳуҷум ба ШВКД-и ш.Ваҳдад аз домулло Зиёридин, домулло Саидмурод ва Билол шунида будааст. 

Нисбати табадуллоти давлатӣ ва ноором кардани вазъияти кишвар бештари вақт ба ӯ ҳангоми 

вохуриҳо Раҳматуллои Раҷаб таъкид мекардааст. 03.09.2015  баъди намози шом ба хонаи 

Тоҷиддин рафтааст ӯро Тоҷиддин ба ошхурӣ даъват кардааст. Дар он ҷо эшони Шоҳин буда Билол 

гуфтааст, ки мулло Зиёриддин ба онҷо меояд. Абдулҳамид ӯро аз хоб бедор кардааст, ки Мулло 
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Зиёриддин он ҷо аст. Дар он ҷо домоди Абдуҳамид, ки номашро намедонад, Мирзоумар  ва 

Файзиддин будаанд ҳамон шаб, ба он ҷо Низом писарони Абдуғаффор, Фаррух, Абдуллоҳ низ 

омада буданд. Сипас Мулло Зиёриддин гуфтааст, ки мераванд ва ҳамроҳи Сайидумар дар 

нишастгоҳи қафои автомашинаи Мулло Зиёриддин нишаста ба деҳаи Одилии шаҳри  Ваҳдат  

рафтаанд . Дар роҳ Мулло Зиёриддин ба Сайидмурод гуфтааст, ки ШВКД шаҳри Ваҳдат зада ба 

Магов меравем. Сипас силоҳҳоро гирифта ба шаҳри Ваҳдат рафтанд. Мулло Зиёриддин бо 

дигарон ба назди ШВКД шаҳри Ваҳдат рафта ӯ бо Тоҷиддин ба тарафи бозор рафтааст, ки баъди 

8-10 дар ШВКД тирпарронӣ шудааст. Аз он ҷо ӯ ба хонааш рафтааст. Ӯ нишондодҳои дар 

баёноташ додаро тасдиқ мекунад. Аз аъзоёни Раёсати Олии ҲНИТ дар ин кор Сайидмурод 

Назиров ҳамшарики фаъоли Мулло Зиёриддин будааст. Раҳматуллоҳи Раҷаб мегуфтааст, ки решаи 

давлати ҳозира суст шудааст, аз тарси он, ки ҲНИТ ғолиб мебарояд ба аъзоён ва фаъолияти ҲНИТ 

фишоровариҳо мекунанд. 

 Шоҳид Ибронов И.М. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳо Ҳисайнов У, 

Ҳаитов М ва М. Файзмуҳаммадро мешиносад. Дар баталиони 25-ум хизмат карда Назарзода А,-ро 

мешиносад, Ҳисайнов У., ба баталиони 25-ум омада ба онҳо тарзи намозгузориро меомӯзонидааст. 

Бо Ҳаитов М, як бор сӯҳбат дошта М. Файзмуҳаммадро дар масҷид медидаст. Бо сабаби вазнинии 

зиндаӣ дар хонаи Назарзода А., хизмат карда 500 сомонӣ ё 100 доллариро тавассути Сироҷ 

мегирифт. Ба хонаи Назарзода А, инчунин Кабирӣ М. Ҳисайнов У. ва Ҳаитов М., омада дар 

меҳмонхона менишастаанд. Махсуми Саттор фақат дар бораи риш гуфта буд, ки касе ба роҳбари 

давлат оиди риш маслиҳат медиҳад душмани миллат ва президент аст. Рӯзи 3 сентябри соли  2015 

онҳоро Одинаев Сироҷ дар хонааш ҷамъ карда ба корхонаи нонпазӣ бурда силоҳ гирифтанд. Дар 

он ҷо дигар низомиён буда Назарзода А.-ро бо автомашинаи вазири мудофиа дида нафаҳмидам, ки 

бар зидди давлат ҷанг мекунад. Силоҳҳоро аз корхонаи нонпазӣ гирифта тарзи гирифтани силоҳро 

медонист. Нишондодҳои дар давраи тафтиши пешакӣ додаашро пурра тасдиқ мекунад. 

 Шоҳид Олимов Ш.А.  дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки ҳангоми сар задани ҷангҳои 

шаҳрвандӣ аъзои гуруҳҳои Иттиҳоди мухолифини тоҷик буд. Шоҳид бархилофи нишондодҳои 

худиқрорӣ ба гуноҳ додааш аз қабили он, ки  соли 2008-ум ӯ ба Нуров Ҳамза раиси бахши ҲНИТ 

дар ш. Ваҳдат ариза навишта ба ҲНИТ шомил шудааст. Рӯзҳои ҷумъа пеш аз намоз тахминан 10-

15 нафар аз ҳар гушаю канори ш. Ваҳдат ҷамъ шуда масъалаҳои диниро ҳаллу фасл мекарданд. 

Ҳар аъзои ҳизб барои шомил шудан ба ҳизб одам  ҷалб мекардаст. Дар байни онҳо  Табаров 

Мирзоумар аз деҳаи Фириштӣ, домулло Саймурод аз деҳаи Нозиробод , Мудинов Тоҷиддин аз 

деҳаи Диамон , Абдулов Абдуғафор бо писаронаш Фаррух, Низом, Муҳриддин аз деҳаи 

Юмсуроқи боло мешинохтааст. Дар баробари ин ҳар вақте, ки дар Раёсати ҳизб дар ш. Душанбе 

ҷаласаҳо баргузор мешуд ҳамчун аъзои ҳизб дар ҷаласаҳо иштирок мекардааст. Вақтҳои охир дар 

ҷаласаҳо роҳбарияти олии ҲНИТ Ҳисайнов У., баромад мекардааст. Якчанд маротиба гуфтанд, ки 

кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз аъзоёни ҲНИТ маҷбуран барои аз ҳизб берун шудан 

аризаҳояшонро мегиранд, мардонро риш мондан, занонро сатр пушидан намегузоранд. Роҳбарони 

ҲНИТ  Кабирӣ М., Ҳусайнов У., Ҳаитов М., Давлатов А., Ҷобир Р.Р., Розиқов З., М., 

Файзмуҳаммад, Ҳ. Сайфуллозода, Хуҷаева Зарафоро нағз мешиносад. Онҳоро дар ҷаласаи ҳизб 

дидааст. Судшавандаҳо Ҳисайнов У., Рустамов С. ва Розиқов З.,-ро мешиносад ва ғараз надорад. 

Медонад, ки судшавандаҳо аъзои ҲНИТ мебошанд. Соли 1994 ба муҳоҷират рафта соли 2008   

аъзои ҲНИТ шуда 1 ё 2 бор дар ҷаласаҳои ҳизб иштирок карда дар ҷаласаҳо оиди дӯст доштани 

Ватан ва муқаддасоти он гап мезаданд. Ҳаитов М.,-ро мешиносад, ки мегуфт “ мо ҳизби 

опозитсионӣ ҳастем, агар болои шумо мушкилӣ биёяд озурда нашавед, интихобот шаффоф 

мешавад, мо фарзандони угайи Тоҷикистон нестем мо ҳуқуқ дорем, бояд фаъол бошем, ба гапҳои 

мардум дода нашавед, тоқат кунед, сабур бошед”. Соли 1993 бо Абдуллоев З., шиносоӣ ва 

рафтуомад пайдо карда соли 2014 якчанд маротиба ҳамсуҳбат шудаанд. 03 сентябри соли 2015 

тахминан соатҳои 16 то 17 ба телефони мобилиаш 906-77-97-13 Солеҳов Ҳомид Комилович бо 

тахаллуси Билол аз деҳаи Арбобӣ занг задааст, ки дар сари ҳавзи деҳаи Одилӣ вомехуранд. 
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Билол бо автомашинаи тамғаи Опел омада гуфтааст, ки дар хонаи Мудинов Тоҷиддин ин бегоҳ 

маърака мешавад. Сипас онҳо якҷоя ба тарафи деҳаи Арбобӣ рафта Билол ба Мудинов Тоҷиддин 

занг задааст, ки ба назди хонааш биёяд. МудиновТоҷиддин ба наздашон омада якҷоя ба деҳаи 

Фириштӣ рафтаанд. Дар онҷо Билол ба Мудинов Тоҷиддин гуфтааст, ки бегоҳ аз руи маслиҳат дар 

хонаи вай бачаҳо ҷамъ мешаванд, тайёрӣ бинед ва аз кисааш як миқдор пул бароварда ба 

Тоҷиддин дода, гуфтааст, ки хӯрок тайёр кунад. Ҳамон бегоҳ ӯ ба хонаи Мудинов Тоҷиддин деҳаи 

Диамон рафта дар он ҷо Тоҷиддин, Шеров Абдувоҷид, Мирзоумар, Тоҷиддинов Файзиддин, 

Муллосаймурод, Билол бо ҳамроҳи домодаш Ҷамолиддин ё Ҷалолиддин, бародарон Фаррух ва 

Низомиддин писарони Абдуғаффор, Абдуллои ҷияни мулло Зиёриддин омадаанд. Пас аз намози 

хуфтан аз Тоҷиддинов Файзиддин пурсон шудааст, ки  сабаби ҷамъ омаданашон аз чӣ иборат 

мебошад, Билол ҷавоб додааст, ки мулло Зиёриддин омада мефаҳмонад. Тахминан соати 2 ё 3 шаб, 

ки санаи 4 сентябри соли 2015 фаро расида буд, мулло Зиёриддин омада ҳамроҳ тахминан 5 ва 10 

дақиқа нишастаанд. Баъдан  аз хона баромада аввал Абдуллоев З., ҳамроҳи Биллол ба 

автомашинаҳояшон нишастаанд. Дар автомашинаи Билол ва Зиёриддин киҳо нишастанд дар хотир 

надорад. Ӯ  ба автомашинаи Тоҷиддинов Файзиддин нишастааст, ки тамғаи «Опел Зефира» буд. 

Дар автомашинаи Файзиддин, дар бари ӯ Мирзоумар дар қафо дар бари ӯ Абдувоҷид ва Мудинов 

Тоҷиддин нишаста ба самти деҳаи Одилӣ ҳаракат карданд. Дар роҳи деҳаи Одилӣ тарафи деҳаи 

Шангардӣ якчанд автомашина истода дидаанд, ки Абдулоев З., бо Саидов Толиб аз деҳаи Дуобаи 

боло, бародари Сангов Фазлиддин, Сайриддин ва Неъматулло , Фаррух, Низом, Абдулло, ҷияни 

Зиёриддин, Гулов Маҳмадамин бо тахаллуси камбағал ҳамроҳи хешовандаш Раҷабов Суҳроб ва 

якчанд нафари дигар, ки дар торикии шаб нашинохтааст будаанд он ҷо дидааст, ки Зиёриддин 

ҳамроҳи Абдулло ва бародарон Фарруху Низом ба ҳама силоҳ аз ҷумла автомати Калашников, тир 

ва тирдони автомат, граната тақсим кардаанд. Ба ӯ як автомати тамғаи Калашников АК-74 қутраш 

5,45 бо се тирдон дорои 90 дона тир додааст. Тахминан ба 10 нафар автомат тақсим карда 

гуфтааст, ки Назарзода А., дар шаҳр тайёр мебошад, ки бо силоҳу аслиҳа, мақсад гирифтани 

ҳокимиятро дорад. Вазифаашон аз ШВКД-и шаҳри Ваҳдат силоҳу аслиҳаро гирифтан аст. Агар 

корманди милитсия, ки муқобилият нишон диҳанд парронед. Ҳамин тавр тахминан соати 04 ва 30  

субҳ ба ШВКД шаҳри Ваҳдат наздик шудаанд ва автомашинаҳоро бо амри Абдуллоев З., аз 

ШВКД тахминан дар масофаи 15-20 метр дуртар аз даромадгоҳи асосии шуъба дар канори роҳ 

монда Абдуллоев Зиёриддин амр намудааст, ки силоҳҳоро барои парронидан омода созанд. 

Аввалин шуда Абдуллоев З., ба тарафи бинои ШВКД рафта аз қафояш Абдулло, Низом, Фаррух, 

Саймурод, Билол ва ӯ даромадаанд. Якчанд нафари дигар дар гирду атрофи шуъба камин гирифта 

омода буданд, аз руйи маслиҳати пешакӣ силоҳҳои ШВКД-ро соҳиб мешаванд. Пеш аз даромадан 

ба ҳавлии ШВКД овози тир аз дохили бино баромадааст. Як тир ҷой кардааст. Ӯ инро дида бо 

мақсади аз ҳаёт маҳрум кардани корманди милитсия вайро парронидааст. Се нафар шариконаш 

Низом, Фаррух, Толиб дар коридор дар назди дарҳои ҳуҷраҳои кори рост истода будаанд ва ӯ боз 

баргашта ба ошёнаи якум фаромада онҷо ба гушаш овоз расидааст, ки мулло Зиёриддин мурд. 

Баъд ба шаҳри Душанбе омада, дар хонаи апааш се рӯз истодааст. Абдуллоев З., гуфта буд, ки касе 

қафо гардад занед. Нишондодҳои дар давраи тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 

Нишондод, имзо ва иштироки ҳимоятгарро дар протоколи дар пурсишаш тасдиқ мекунад ӯ дар 

иштироки ҳимоятгар нишондод додааст. 

Шаҳид  Раҷабов А. С., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримов С.,-ро аз 

солҳои 1997-1998 мешиносад. Ҳикматулло Сайфуллозодаро ҳамчун сардабари рӯзномаи «Наҷот» 

мешиносад. Дар давлати исломии Эрон соли 1995 3 моҳ дарси исломӣ ва 4 моҳ дарсӣ низомӣ 

хондааст. Онҳоро Шокир ном шахс ба кишвари Эрон равон карда, маблағгузорӣ аз ҳисоби ки буд 

намедонад. Маблағгузориро барои дарс хонӣ дар Эрон Каримов С., накарда бо Назарзода А., дар 

Эрон шинос шудаанд. Соли 1995 дар Эрон дар шаҳри Қум дарси исломӣ ва дар Мозандарон дарси 

низомӣ гирифта дар вақти хондан Назарзода А., ба наздашон рафта будааст. Дар шаҳри Қум 

таърихи исломро хонда, дар  
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Мозандарон ва шаҳри Караҷ таълимоти низомӣ гирифта, соли 1996 ба Тоҷикистон омадааст. Пас 

аз имзои созишномаи истиқрори сулҳ дар баталиони 25-ум хизмати ҳарбӣ карда вақте, ки Каримов 

Абдураҳимро бо тахаллуси мулло Абдураҳим Раиси Кумитаи гумрук таъин намуданд муҳофизи ӯ 

шудааст. Сипас ба соҳибкорӣ машғул шуда соли 2001 таъқиби шахсони дар Эрон таҳсилгирифта 

саршуда ба Рассия рафтааст. Соли 2009 аъзои ҲНИТ шуда бо даъвати Савзалӣ соли 2010 

номзадиашро ба вакили маҷлиси вакилони ноҳияи Шоҳмансур пешбарӣ карда, соли 2012 

аъзогияшро дар ҲНИТ қатъ кардааст. Соли 2015 дар идҳои Рамазон ва Қурбон Назарзода А., 4-5 

маротиба маблағҳои пулиро садақа гуфта медодааст. Рӯзи 3 сентябри соли 2015 ӯро Саймурод 

барои чилёсинхонӣ занг задааст. Ҳисайнов О., хабар додааст, ки бо автомашинаи ҷипи сиёҳ 

ронандаи Назарзода А., омадааст ва ба Вазорати мудофеа раванд. Ҳангоми ба бинои Вазорати 

мудофеа расидан ронанда ба Назарзода А., аз омаданашон хабар додааст. Сипас онҳо 6 нафар бо 

Назарзода А., аз қисми ҳарбӣ ба автомашинаҳо силоҳҳои гуногунро ба бинои мудофеа оварда бо 

сару либоси ҳарбӣ ва силоҳ мусаллаҳ шуданд. Сабаб пурсиданд, Назарзода А., ҷавоб додааст, ки 

ДИИШ ҳамла кардааст. Баъд аз як қисми ҳарбӣ дар як автомашина ба корхонаи нонпазӣ силоҳ 

оварданд. Назарзода А., гуфтааст, ки ба ШВКД-и ш. Ваҳдат ҳуҷум шудааст ва онҳо шаҳрро ҳимоя 

мекунанд ва онҳоро вазифагузорӣ кардааст, ки тирпарронӣ оғоз шудааст. Бо даъвати Назарзода А., 

ба маҳаллаи Қаротегин рафта дар маҳаллаи Ховарон истоданд. Баъд силоҳҳоро дар автомашина 

монда, ба хона баргаштанд. Шоҳид баён кард, ки нишондодҳояшро дар тафтиши пешакӣ ихтиёрӣ 

дода онҳо дуруст мебошанд. Шоҳид Раҷабов Абдулфайз Сафаралиевич зимни пурсиш дар рафти 

тафтишоти пешакӣ бошад чунин нишондод додааст, ки соли 1995 бо даъват ва кумаки Собир ном 

шахс, ки яке аз шахсони наздики Каримов Саттор (Махсуми Саттор) мебошад барои таълими динӣ 

ва ҳарбӣ гирифтан ба Ҷумҳурии Исломии Эрон рафтааст. Баъди расидан ба Эрон фаҳмидааст, ки 

маблағгузориро оиди ба Эрон барои таълими динӣ ва ҳарбӣ гирифтанашон Каримов Саттор карда 

будааст. Каримов Саттор он солҳо дар Федератсияи Россия ба тиҷораткорӣ машғул буда, яке аз 

нафарони бонуфузи ҲНИТ ба шумор мерафт. Ӯ бо ҳамроҳи писарамакаш Раҷабов Саймаҳмуд 

тавассути роҳи Ҷумҳурии Туркманистон ва Озарбоҷон ба Эрон рафта буд. Дар Ҷумҳурии Исломии 

Эрон бо ҳамроҳи 80- 90 нафар ҷавонписарони тоҷик аввал дар шаҳри Қуми Ҷумҳурии Исломии 

Эрон таълими динӣ гирифтанд. Сипас дар шаҳри Мозандарон муддати се моҳ таълими низомӣ 

гирифта, оиди истифодаи силоҳи оташфишон, тактикаи ҷангӣ машқҳо гузарониданд. Сипас як 

гуруҳи ҷавонписарони тоҷикро аз онҷо ба ҶИ Афғонистон равон карда, ӯ ва тахминан 30 нафари 

дигарро ба шаҳри Карочии Ҷумҳурии Исломии Покистон бурда дар он ҷо ба онҳо муддати 1-2 моҳ 

дарсҳои «таъқибу мароқибат», яъне пайгирӣ ва назорати ҳадафи қобили таваҷҷуҳ ва инчунин 

ошкоркунии назоратро омӯхтанд. Сипас онҳоро ба гуруҳҳои иборат аз 4-5 нафарӣ ҷудо намуда 

онҳоро ба Ҷумҳурии Тоҷикистони равон карда супориш доданд, ки ба назди Фатҳулло ном шахс 

раванд. Онҳо дар Тоҷикистон бо Фатҳулло вохурда Фатҳулло гуфтааст, ки то вақти зарурӣ аз паси 

кор ва зиндагияшон шаванд. Ӯ соли 1997 баъди аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон баргаштан ба 

«баталиони 25»-и Вазорати мудофеа ба хизмати ҳарбӣ шомил шуда, муддати се моҳ хизмат карда, 

сипас бо мулло Абдураҳим, ки дар вазифаи Раиси Кумитаи Гумрук фаъолият мекард ба ҳайси 

муҳофиз гузашта то соли 1998 кор кардаст. Соли 2009 ба ҲНИТ аъзо гашта пайваста дар намозҳои 

рӯзи ҷумъа дар масҷиди ҲНИТ дар кӯчаи Борбади шаҳри Душанбе иштирок мекард. Дар яке аз 

намозҳои рӯзи ҷумъа дар ҳамин масҷид бо Каримов Саттор ҳамсӯҳбат шудааст. Каримов С., 

гуфтааст, ки ҳамеша дар гирду атрофи онҳо ва Назаров А., ҷамъ шуда амру супоришҳои ӯро иҷро 

кунанд. Тахминан аз моҳи рамазони соли 2014 ба ӯ писарамакаш Раҷабов С., мунтазам, ҳар моҳ 4-

5 маротиба 100 долларӣ дода мегуфтааст, ки ин пулҳо аз номи Назарзода А., ба бачаҳо тақсим 

мегардад. Санаи 03 сентябри соли 2015 Раҷабов С., гуфтааст, ки ба хонаи Раҷабалӣ барои иштирок 

дар маърака раванд, якҷоя ба хонаи Раҷабалӣ рафтанд. Дар онҷо бо Раҷабалӣ Хайриддин ва Ҳабиб 

буданд. Пас аз хӯрок хурдан Раҷабалӣ гуфтааст, ки каме интизор шаванд, ба он ҷо ҳоҷӣ Ҳалим 

меояд. Тахминан соати 22 00 Ҳисайнов Одинахон, ки хеши Каримов С. мебошад, ба он ҷо 
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омада гуфтааст, ки Ҳоҷи Ҳалим хоҳиш кардааст, ки ба назди вай раванд. Сипас онҳо якҷоя дар як 

автомашинаи тамғаи Ланд-крузери Вазорати мудофеа ба назди Назарзода А., рафтанд. Дар он ҷо 

бо супориши Назарзода А., либосҳои низомӣ пӯшида, силоҳ гирифта дар як автомашинаи боркашӣ 

низомӣ ба Корхонаи нонпазӣ рафтанд. Назарзода А., гуфтааст, ки барои ҳимояи шаҳри Душанбе аз 

ДИИШ бароянд. Ӯ бо як гуруҳи силоҳбадастон аз Корхонаи нонпазӣ баромадааст. Тахминан соати 

04 ва 30 дақиқа садои тирпарронӣ баланд шуда гуфтаанд, ки Назарзода А., супориш додаст, ки ба 

назди вай раванд. Ӯ бо Раҷабов С.  ва Миров Тавакал ба дар як автомашинаи тамғаи ВАЗ 21099 ба 

шаҳр баромада диданд, ки низомиёни мақомоти қудратӣ дар кӯчаҳои шаҳр истодаанд.  Онҳо ба 

тарафи маҳаллаи Қаротегин рафта, силоҳҳояшонро дар дохили автомашинаи мазкур монда, 

пароканда шуда ба хонаҳояшон рафтаанд. Ҳангоми рӯ ба рӯкунӣ шоҳид Раҷабов А. С., 

нишондодҳояшро дар рӯ ба рӯи Каримов С.С бори дигар тасдиқ намудааст.  

 Шоҳид Раҷабов С.А., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримов С-ро аз 

солҳои 1997-1998 мешиносад. Солҳои 1995 -1997 Эрон рафта аз соли 2009 аъзои ҲНИТ шуда, 

шаби 3 ва 4 сентябри соли 2015 бо Раҷабов А, ки писарамак мебошад аз Вазорати мудофеа силоҳ 

гирифта ба корхонаи нонпазӣ ва аз он ҷо ба маҳаллаи Ховарон рафтааст. Бо Назарзода А., (Ҳочи 

Ҳалим)-ро дар Эрон шинос шуда дар 25-ум баталион хизмат кардааст. Судшаванда Каримов С.С.-

ро, ки чанд сол пеш дар хонааш сӯхтор шуда масолеҳи сохтмонӣ додагӣ буд, мешиносад. Бо 

Каримов С.С., дигар ягон маротиба вонахӯрдааст. Нишондодҳоро дар тафтишоти пешакӣ худашон 

дода нисбаташ ягон зӯроварӣ накардаанд. Дар тафтишот бо Каримов С. рӯбарӯ карданд, 

гуфтаҳояшро тасдиқ кардааст. Дастнависро, ки худаш навишта тасдиқ мекунад. Нишондодҳоро 

оид ба воқеаҳои шаби 3 ба 4 сентябри соли 2015 худаш навиштааст. 

 Шоҳид Сафаров Н. М., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз соли 1997 дар баталиони 25-

ум ба ҳайси командири рота, хизмати ҳарбиро оғоз намуда дар қисмҳои ҳарбии дар ноҳияи 

Шаҳритус ва Тавилдара ҷойгиршуда командири рота ва баталион ва 15 соли охир дар қушунҳои 

хушкигарди Вазорати мудофеа хизмат кардааст. Аз судшавандаҳо Ҳисайнов У. Ф.,-ро мешиносад 

ва ғараз надорад. Бо судшавандаҳо рафтуомад надошта аъзои ҲНИТ набуд. Дар таҳияи изҳороти 

собиқ размандагони ИНОТ барои қатъи ҲНИТ иштирок надошта баъдан дар ин хусус аз 

палковник Юнусов У.К., фаҳмидааст. Назарзода А.,-ро аз вақти камандири баталиони 25-ум будан 

ва Умаров Ҷ.,-ро дар баталиони Шаҳритус фаъолият кардан мешиносад. Бо даъвати Назарзода А., 

вохӯрӣ мекарданд. Медонист, ки Назарзода А., бо Кабирӣ М., Ҳисайнов У., Сайфуллозода Ҳ, М. 

Файзмуҳаммад ратуомад доштанд. Рӯзи 3 сентябри соли 2015 бо даъвати Назарзода А., дар 

маҳаллаи Сариосиё вохӯрда бо супориши ӯ ба Маҷидов Қ.Ё., низ вохӯрдааст. Ҳангоми ба қисми 

ҳарбӣ рафтан Назарзода А., ӯро гуфтааст, ки ба қисми ҳарбӣ ягон касро даромадан нагузорад. Ба 

Давлатов Ф., фармон додаст, ки навбатдоронро ба бинои Вазорати мудофеа ҳозир кунад. 

Назарзода А., супориш додааст, ки силоҳу аслиҳаҳоро ба автомашинаҳо бор кунад. Дар 

автомашинаи Назарзода А., ва автомашинаи боркаши тамғаи ФАВЗ силоҳу аслиҳаҳои 

оташфишони тамғаҳои АКМ, ПК, РПК гранатамиёт ва тирҳои гуногунқутраро ба бинои Вазорати 

мудофеа оварданд. Тахминан пас аз як соат Назарзода А., супориш додааст, ки ба корхонаи 

нонпазӣ раванд. Дар корхонаи нонпазӣ тахминан соати 04 ва 15 дақиқа зиёда аз сад нафар 

силоҳбадастон аз ҷумлаи Умаров Ҷ., Юнусов У., Ҷӯрабек, Мирзоев Бахтибек, Муродов Сарабек, 

Арзиев Файзалӣ, Санавбаров Хайриддин, Давлатов Мурод ва дигарон қарор доштанд. Назарзода 

А., бо якчанд нафар бо автомашинаи ҶИП ва дигарон дар автомашинаи боркашии тамғаи ФАВЗ ва 

дигар автомашинаҳо савор шуда аз Корхонаи нонпазӣ баромаданд. Тахминан соатҳои 4 ва 40 

дақиқа садои тирпаррониро шунидааст. Бо силоҳу аслиҳаҳояшон тахминан 6 нафар ба тарафи 

маҳаллаи Қаротегин рафта, аз он ҷо ба кӯҳҳои маҳаллаи Роҳатӣ рафта пинҳон шуданд. Ӯ силоҳи 

автомат ва 120 дона тирро ғайрирасмӣ бе бақайдгирии гирифта буд. Фармондеҳи қӯшунҳо генерал 

майор Собирзода Э., телефонӣ гуфтааст, ки оилаатро фикр кун, аз роҳ баргард, вале ба хотири аз 

Назарзода А., фаҳмидан, ки барои чи ин корро кард, аз роҳ нагаштааст. Нишондодҳои дар давраи 

тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 
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Шоҳид Зоиров А.В. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳоро намешиносад ва 

ғараз надорад. Соли 1995 ба Эрон рафта, як солу ҳашт моҳ монда аввал се моҳ таълимоти динӣ, 

баъд низомӣ гирифтааст. Дар мадраса ба ғайр аз онҳо тахминан 70-80 нафар аз тоҷикистониён 

таълимоти динӣ мегирифтаанд. Таълимоти ҳарбӣ аз истифодабарии силоҳу аслиҳа ва тирпарронӣ 

иборат будаст. Баъди бозгашт як муддат дар баталиони 25-ум хизмат карда, Назарзода А.,- ро 

ҳамчун командири он баталион медонист. 3-сентябри соли 2015 дар назди беморхонаи таъҷилии 

ш. Душанбе бо Хуршед ва Рустам вохӯрда онҳо гуфтанд, ки Назарзода А. меояд. Баъд ронандаи 

Назарзода А. омада онҳоро ба хонаи Маҷидов Қ. Ё. бо тахаллуси «мулло чака» овардааст. 

Назарзода А. омада қуттиеро чапа кардааст, ки дар он силоҳ - таппончаҳо буданд ва онҳо мусаллаҳ 

гардиданд. Бо Қиличмуродов С.А., Холиқов Ҳ.Д., Миров Т.М. якҷоя вориди ҳуҷра шуда Назарзода 

А.М. дарашонро пушидааст. Дар он ҳуҷра се нафар марди ҷисман обутобёфта дар курсиҳо 

нишаста, дар болои миз хӯрок меистодааст. Миров Т. гуфтааст, ки шахси аз боло нишаста Р. 

Раҳмоналӣ аст. Дар тафтишоти пешакӣ маълум гаштаст, ки онҳо муовини аввали вазири мудофиа 

генерал майор Шарифзода З.Т., Фармондеҳи Қушунҳои сарҳадӣ генерал лейтенанти гвардия Р. 

Раҳмоналӣ ва муовини Раиси КДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал майор Ҷалов А.И. будаанд. 

Баъдан аз меҳмонҳо пурсидаанд, ки чӣ гап аст? Як нафараш ҷавоб додааст, ки масъалаи байни 

худашон генералҳо мебошад. Меҳмонҳо билярдбозӣ карда пешакӣ Назарзода А. телефонҳояшонро 

гирифта будаст. Вақти баромада рафтанаш Назарзода А. гуфтааст, ки як мӯи сари меҳмонҳо кам 

нашавад ва тахминан соати 3- и шаб омада, узрхоҳӣ кардаст. Назарзода А. иброз кардаст, ки 

ДИИШ омадааст ва дар корхонаи нонпазӣ бо силоҳ мусаллаҳ шаванд. Дар он ҷо Абдуллоро дида 

то соати 6 истода Садриддин гуфтаст, ки ба маҳаллаи Қаротегин пост меистанд. Сипас онҳоро то 

деҳаи Мағмуруд бурданд, ки Назарзода А. меояд. Баъд ба Миров Т. гуфтааст, ки дигар намеравад 

ва силоҳро дар автомошина партофта, баргаштааст. Дар Корхонаи нонпазӣ аз ду тарафи кӯча то 

нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ сарбозони Вазорати мудофиа қариб 70-80 нафар истода буданд. Ба 

гуноҳ иқрор мебошад, ки шаби 3-юм ба 4-уми сентябри соли 2015 дар асоси амри Назарзода А. дар 

манзили истиқоматии Маҷидов Қ. Ё. се нафар афсарони олирутбаро бо таҳдиди силоҳи 

оташфишон муддати 7 соат ғайриқонунӣ нигоҳ доштаанд. 

Шоҳид Абдулзода Ш.А. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо Ҷобир Р.Р., - 

ро мешиносад. Ӯ як маротиба ба хонаашон меҳмонӣ омада дар болои кат нишаста силоҳҳоро дид ё 

не, намедонад. Шаби 3 ба 4 сентябр дар хона буда ду акааш саҳар омада гуфтанд, ки ба ШВКД ш. 

Ваҳдат ҳуҷум кардаанд. Бародараш як вақт силоҳ оварда буд, Абдуллоев Зиёриддин милиса буда 

ба хонаашон меомад. Силоҳҳоро ҷияни Зиёриддин бо аккааш Низомиддин оварда дар коҳдон 

пинҳон карда 3-4 моҳ нигоҳ доштанд. Билол, Тоҷиддин, Ҷобир Р.Р., Воҷид ба хонаашон 

меомаданд. Нишондодро ихтиёран дода протоколро хонда ё не дар ёд надошта имзо кардааст. 

Силоҳҳоро ба мошин дар сумка акааш бо ҷияни Зиёруддин оварда онҳо гирифта бурданд. 

Силоҳҳоро 1 сентябр акааш Низомиддин ва ҷияни Зиёруддин бегоҳ омада бурданд. Аз падараш 

фаҳмида буд, ки Ҳисайнов У., номзадиашро мондагӣ аст. Баъди шаби 3 ба 4 бо бародарон суҳбат 

карда гуфтанд, ки Зиёруддин онҳоро ба ҷанг даъват кард. Силоҳҳоро 3-4 моҳ нигоҳ доштанд. 

Нишондодҳои тафтишоти пешакӣ додааш дуруст буда аз суханонаш навишта шудаанд. 

Шоҳид Маҷидов Қ.Ё. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо Каримов С.С.,- 

ро мешиносад ва ғараз надорад. Бо Каримов С.С. муносибати дӯстона дошта якчанд маротиба ба 

хонаҳои ҳамдигар рафту омад кардаанд. Назарзода А. ва Кабирӣ М. барои билярдбозӣ ба хонаи ӯ 

меомаданд. 3-сентябри соли 2015 ба хонааш меҳмон даъват карда аввал Раҷабалӣ Р. бо Ҷалов А., 

сипас Назарзода А., бо Шарифзода З., омаданд. Раҷабалӣ Р., ва Ҷалов А., - ро ҳамчун дӯст ба 

меҳмонӣ даъват кард Шарифзода З.,- ро Назарзода А., овардааст. Даъвати меҳмонҳо ташаббуси 

худаш буда ба Назарзода А., гуфта будаст, ки Раҷабалӣ Р.,- ро даъват мекунад. Ба Раҷабалӣ Р., 

гуфтаст, ки Раҳимзода Р., ва Ҷалов А., - ро ҳам даъват кардааст. Баъди омадан меҳмонҳо як муддат 

якҷоя сӯҳбат карда сипас Назарзода А., аз наздашон баромада ваъда кардаст, ки баргашта 
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меояд. Вақти хӯроки дуюмро овардан дидаст, ки ду нафар бо силоҳ дар ҳуҷраи меҳмонҳо як нафар 

дар берун истода гап намезаданд. Аз як нафараш пурсида ҷавоб гирифтаст, ки ба ягон кас занг 

назанад. Аз полковник Сафаров Назар сабаб пурсидаст, ҷавоб надодаст. Силоҳбадастон таҳдид 

карданд, ки агар гап зананд ҳамаашонро мепарронанд. Як вақте, ки Шарифзода З., рафтани шудаст 

силоҳбадастон иҷозат надодаанд. Ҷалов А., ба силоҳбадастон гуфтаст, ки Назарзода А.,- ро даъват 

намоянд, гуфтанд меояд. Силоҳбадастон таҳдид кардаанд, к ибо телефон занг назанад. Дар хона 

чор нафар силоҳбадастон буда ӯ бо Назарзода А., ягон маслиҳати пешакӣ надошта Зоиров А.,- ро 

намешиносад. Дигар чи кор карданро надонистаст, зеро дар хона фарзандон ва набераҳояш 

буданд. Аз ноилоҷи то баргашта омадани Назарзода А., бо меҳмонҳо якҷоя истода, имконияти 

пешгирӣ кардани рафтори силоҳбадастонро надоштааст. Дар болои кат барои ронандаҳо 

дастархонро мумкин писараш ороста бошад. Назарзода А., омада аз Ҷалов А., бахшиш пурсида бо 

Р. Раҳмоналӣ дар пушти дар сӯҳбат карданд. Вақте чи гап буданро пурсиданд, Назарзода А., 

гуфтаст, ки ҳамаро кушта, хонаро алов мезанад. Шоҳид инчунин баён кард, ки барои ташкили ин 

ҳодиса аз ҷониби Кабирӣ М ва роҳбарияти ҲНИТ ягон супориш нагирифтааст. 

      Шоҳид Ҳусейнов О. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо Каримов С. С.,- 

ро ҳамчун хешу табор мешиносад ва ғараз надоранд. Соли 1998 бо духтари акаи Каримов С. С., 

хонадор шуда маблағгузории туйро Каримов С. кардаст. Бо ёрдами Каримов С.дар заводи тиллои 

Шуғнов 2-3 моҳ кор кардааст. Ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта 3-4 сол боз ба хонаи Каримов С. 

рафту омад надорад. Соли 1993 барои муҳоҷирати меҳнатӣ ба Москва ва аз онҷо ба Эрон рафтаст. 

Аз Озарбойҷон тавассути автобус ба Эрон рафта Қосим ном шаҳрванди Тоҷикистон ҳамаи 

хароҷотҳояшонро маблағгузорӣ кардааст. Қосим ба тиҷорат машғул буда гуфтаст, ки бачаҳои 

Москва шумоед ва шинос шуданд. Ӯ ҳамроҳи Раҷабалӣ буд. Қосим гуфтаст, ки дар Эрон ҳам 

мехонеду ҳам тиҷорат мекунед, розӣ шуданд. Дар Эрон аввал вобаста ба таърихи ҷаҳон дарс хонда 

баъд тирпаррониро омӯхта аз онҷо ба Афғонистон рафта дуюмбора ба Эрон баргаштанд. Бо 

Назарзода А., соли 1993 дар Эрон шинос шудаанд. Ба Афғонистон ҳамроҳашон Назарзода А., 

наомадаст. Дар баталиони 25-ум хизмат накарда аз соли 1995 дар Тоҷикистон ба корҳои сохтмонӣ 

машғул буд. Маблағи пули тунукаҳои хонаашро аз Назарзода А., қарз гирифта баргардонидаст. Бо 

Назарзода А., дар як ё ду моҳ барои гирифтани объекти сохтмонӣ занг зада во мехӯрданд. Бо 

Назарзода А., рафту омад дошта дар ёд надорад, ки Каримов С., нисбати Назарзода А., чи гуфта 

бошад. Назарзода А., 3 сентябри соли 2015 занг задаст, ки барои вохӯрӣ бачаҳои 25-ум баталион 

ҷаъм шаванд. Ба хотири омадани Назарзода А., дар хонаи Раҷабалӣ, Аъзам, Ҳабиб, ду кас 

Раҷабовҳо ҷамъ шуданд, вале Назарзода А., наомада ронандааш омада онҳоро ба вазорати 

мудофеа овардаст. Як шахси низомӣ гуфтаст, ки либоси низомӣ пӯшанд. Ӯ бо худ силоҳи автомат 

гирифтаст. Ҳангоми дар Вазорати мудофиа бо Саймаҳмуд дар як кабинет будан аз чанд кас 

пурсиданд, ки чи гап аст вале ҳеҷ кас нагуфтаст. Сипас аз бинои вазорат аслиҳа оварданд. Аз 

корхонаи нонпазӣ ба тарафи маҳаллаи Қаротегин омада силоҳҳояшонро партофта аз роҳ 

баргаштанд. Ба Каримов С., ба он хотир нақл кардаст, ки агар дар мақомотҳо шинос дошта бошад 

худашонро супоранд. Ҳеҷ кас маҷбур ва фишор наовардаст, ки чи гуна нишондодҳояшро дар 

тафтишоти пешакӣ диҳад, Касеро туҳмат накарда дурустии нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ 

додаашро тасдиқ мекунад. Ӯро дар тафтишоти пешакӣ бо Каримов С.С.  рӯ ба рӯ карда пурсиданд. 

Нишондодҳояшро ихтиёран дода дурустиашонро тасдиқ мекунад. 

  Шоҳид Иброҳимзода В. дар маҷлиси суди нишондод дод, ки судшаванда Ҷобир 

Раҳматуллои Раҷаб шавҳараш мебошад. Дар оила падар ва бобои хуб буда барояшон ӯ бегуноҳ 

аст. Кабирӣ М., - ро намешиносад. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додааш дуруст буда 

онҳоро тасдиқ мекунад. 

 Шоҳид Розиқов Б.З. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Розиқов З. падараш 

мебошад. Падараш ду оила дорад. Бо фарзандони падараш ҳамчун додару хоҳар муносибат ва 

рафту омад доранд. Модараш аз оилаи дуюми падараш хабар дорад. Дурустии нишондодҳои дар 

тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ менамояд. 
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Шоҳид Розиқова Р. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Розиқов З., шавҳараш 

мебошад. Шавҳараш дар ҲНИТ ба ҳайси ки кор мекард намедонад. Бохабар аст, ки шавҳараш ба 

ғайр аз вай боз ҳамсари дигарро бо номи Давлатова Сайрам дорад. Аз зани дуюмаш  соҳиби 3-

фарзанд мебошад. Шавҳараш бо зани дуюмаш кумаки пулӣ мекард. Шавҳарашро аз ҷиҳати мусбӣ 

тавсиф намуд. 

      Шоҳид Давлатова С. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Розиқов З., 

шавҳараш буда соҳиби се фарзанд мебошанд. Медонад, ки шавҳараш дигар ҳамсар дошта, рафту 

омад мекарданд. Аввал намедонист, ки шавҳараш дар ҲНИТ рӯзномаи “Наҷот” кор мекард, баъди 

дуюм фарзандаш фаҳмидаст. Шавҳарашро аз ҷиҳати мусбӣ тавсиф намуда нишондодҳои дар 

тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 

    Шоҳид Розиқов З.З. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Розиқов З., падараш 

буда ду ҳамсар дорад. Падараш як рӯз ба хонаи онҳо ва як рӯз ба хонаи зани дуюмашон мерафтаст. 

Падарашро мусбӣ тавсиф кард. 

    Шоҳид Маҳмудов С. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Шабона 3-сентябри соли 2015 баъди тафтиши бегоҳирӯзӣ аз қисми ҳарбӣ ба ӯ занг заданд, ки 

Назарзода А., командир, муовин ва сардори ситоди қисми ҳарбиро ба вазорат даъват карда 

гуфтанд, ки ба ҷои командири қисми ҳарбӣ бошад. Шабона соати 23 ва 50 дақиқа Назарзода А., ба 

қисми ҳарбӣ омада супориш додаст, ки ҳайати шахсиро саф орояд. Сипас телефонҳои 

мобилиашонро гирифта гуфтааст, ки навбатдор телефон дорад РТТ-ро омода ва иҷозати 

баромадани ду автомошинаҳои махсуси “Дентес”-ро диҳад. Ӯ ҷавоб додаст, ки бе иҷозати вазири 

мудофиа ин корро кардан мумкин нест. Ба қисми ҳарбии полковник Умаров Ҷ. С., омада фармон 

додаст, ки ҳайати шахсиро дар майдон қатор намояд. Тахминан соати 3 ва 50 дақиқа як ронанда 

омада гуфтаст, ки ҳайати шахсиро ба куҷое мебаранд. Бо телефони командири қисми ҳарбӣ занг 

зада дигар кас ҷавоб додаст, ки иҷозати амал диҳад. Телефони мобилии командири қисми ҳарбиро 

низ Назарзода А., гирифта будаст. Аз хонаи нигоҳдории қисми ҳарбӣ ҳамаги 117 адад силоҳ 

бурданд, ки аз он 6 адад таппонча буд. Баъдан силоҳҳои калони автомат, пулемётҳо баргардонида 

шуданд. Маълум шудаст, ки ин корҳоро Назарзода А., бо Умаров Ҷ., карда мақсадашон барҳам 

додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон будаст. Назарзода А., аз қисми ҳарбӣ 94 

нафар сарбозу афсарро бо худ бурда як қисмашро аз баромади ш. Душанбе ва 31 нафарашро аз 

дараи Ромит ҷавоб додааст. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро дуруст арзёбӣ ва 

тасдиқ мекунад. 

    Шоҳид Зубайдов З.Н. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки раиси ҷамоати деҳоти Бустони 

ноҳияи Файзобод мебошад. Аз судшавандаҳо Ҷобир Р. Р.,- ро мешиносад ва ғараз надорад. Соли 

2015, ки интихоботи Маҷлиси намояндагон баргузор мегардид аз рӯи нақшаи комиссияи ҳавзавӣ 

аз ҲНИТ номзадии Ҷобир Р. Р., аз ҳавзаи интихоботии Файзобод пешниҳод шуда мебоист ӯ дар 

назди интихобкунандагон баромад мекард. Аз ҳашт ҳизби амалкунанда тибқи нақша дигар 

номзадҳоро бояд қабул мекарданд ва онҳо тибқи нақша амал карданд. Барои намояндагони ҳамаи 

ҳизбҳо шароит муҳайё ва ҷои махсус таъин шуда буд, ки то 200 нафар интихобкунандагон 

иштирок карда метавонистанд. Шумораи овоздиҳандагон 600 нафарро ташкил мекарданд. Онҳо 

манфиатдор буданд, ки намояндагони ҳизбҳо вохӯрӣ гузаронанд, барои ҳамаи онҳо шароити 

баробар муҳайё шуда буд. Ҷобир Р. Р., бояд 18 феврал, ки вохӯрӣ таъин шуда буд ҳозир мешуд, 

вале баъди ду рӯз гузаштан омадааст. Вақте гуфтанд, ки имрӯз 20-уми феврал аст ӯ баландравӣ 

карда бо ҳиссиёти шиддати рӯҳӣ гуфтаст, ки ин давлати шумо муваққатӣ аст, 3-4 моҳ мондаст 

ҳаром мемуред . Дар вақти таҳдидҳои Ҷобир Р. Р., дар рӯбарӯ раиси САҲШ, муовини сардори 

шуъбаи амният истода гуфтаҳояшро шуниданд. Дар вақти гуфтани суханҳои ту ҳаром мемурӣ, 

ҳукумати шумо муваққатӣ аст, кормандони кумитаи амнияти ноҳия, Холов Мирзо раиси маҳаллаи 

Ҷонварсӯз ва Воҳидов Сайдумар раиси шуъбаи танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ноҳия 

будаанд. Дар ҳодисаҳои 3-4 сентябр аз сокинони ҷамоат як нафар қурбон шуда фаҳмидаанд, ки ин 

ҷиноятҳо аз ҷониби аъзоёни ҲНИТ шуда мақсадашон ғасби ҳокимият будаст. Дар ҳақиқат 14 сол 

мешавад, ки дар ҷамоат кор карда бо пуррагӣ муайян шудаст, ки саркардагони ин ҳодиса собиқ 

иштирокчиёни ҷанги  
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шаҳрвандӣ мебошанд. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро дуруст арзёбӣ дорад. 

    Шоҳид Восиев А.М. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо Ҷобир Р. Р.,- ро 

мешиносад ва ғараз надорад. Ҷобир Р. Р., ҳамчун номзад ба вакили Маҷлиси Намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз баргузории интихобот барои вохӯрӣ бо 

интихобкунандагон бояд 20 феврал меомадаст вале 21 феврал омаданд. Онҳо гуфтанд, ки бе 

мувофиқа омадед, Ҷобир Р. Р., норозигӣ кардаст. Вақте гуфтанд, ки барои чи намояндаҳои 

байналмилалиро овардед, зеро бо ҳамроҳии Ҷобир Р. Р., ду нафар нозири байналмилалӣ омада 

буд, Ҷобир Р. Р., ғавғо бардоштаст, ки шумо ҳамаатон якгапа шудед, лоиқи кор кардан нестед, 

корҳои шумо нодуруст аст, ҳукумататон муваққатӣ аст барои ҳамин мардумро ҷамъ накардаед. Ӯ 

ҳамчун раиси ҷамоат ва як шаҳрванди кишвар барои ҳодисаҳои моҳи сентябрӣ нафрат мегӯяд. Ин 

ҳодисаҳо аз тарафи намояндаҳои ҳизби наҳзати ислом мебошад. Сарчашмаи ин ҳодисаҳо ҲНИТ 

мебошад, инро аз мардум фаҳмидаст. Нафрат ба нафароне, ки худашонро аъзои ҲНИТ мегиранду 

ба чунин кор даст мезананд. Нишондодҳои дар тафтишотӣ пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 

            Шоҳид Каримова Б. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Давлатов А. А.,- ро аз 

соли 2002, ки бо ҳамсояҳо муносибати хуб дорад рӯзноманигори ҲНИТ мешиносанд. 16 сентябри 

соли 2015 тахминан соати 18 ҳамсояаашон даъват карда дар кофтукови манзили истиқоматии 

Давлатов А., ки кормандони Прокуратураи генералӣ ва дигарон буданд, ба сифати шоҳиди холис 

иштирок карданд. Дар онҷо Саидова Саврӣ, Саидова Насиба, ҳамсар, бародар ва фарзанди 

Давлатов А. А., ҳам буданд. Ҳангоми кофтуков китобҳои нашриёти Тоҷикистон, ноутбук, 

телефони мобилӣ, диплом аз донишгоҳи тиҷорат, шиносномаҳои хориҷӣ ва тоҷикӣ, 4 адад диск, ки 

дар бораи ҷаласаҳои ҲНИТ ва яктоаш 40-солагии ҲНИТ будаст бо компютери корӣ гирифтанд. 

Автомошинаашро кофта калидҳояшро гирифта рафтанд. Дискҳоро бародараш Ёқуб як-як дар 

дивидӣ монда 4 ададашро гирифтанд. Ӯ ягон чизи ғайриқонунӣ надида оилааш гуфтааст, ки 

китобҳо тӯҳфа мебошанд. Ҳамчун шахси холис ӯ дар протоколи пурсиш ва ашёҳои ёфта гирифта 

шуда мавҷудияти телефони мобилӣ, компютер, модем ва шумораи китобҳоро навиштаст. 

          Шоҳид  Ҳимматзода З. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Давлатов А. А., 

ҳамсараш буда бегуноҳ аст, аз хонааш ягон чизи ғайриқонунӣ наёфтанд. Шавҳараш бо раиси 

ҲНИТ, дигар аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ ва Назарзода А., ягон муносибат надошта, фақат 

ҳамкор буданд. 

    Аз хонаашон 4 адад диск, ки 3-тоаш дар бораи интихобот яктоаш дар бораи 40- солагии 

ҲНИТ буд ва 2 ноутбук, дар як сумка китобҳо, шиносномаҳо, диплом, модем, албоми суратҳоро 

гирифтанд. Дискҳоро дар DVD санҷида баъд гирифтанд, дар онҳо ягон парчам ё таҳқир набудаст. 

Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 

    Шоҳид Расулова Ҷ. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳоро намешиносад ва 

ғараз надорад. Ҳангоми кофтукови манзили истиқоматӣ дар кӯчаи Пулодӣ 19, ки баъд маълум шуд 

аз судшаванда Қосидинов В., аст, зеро дар ҳуҷҷатҳои ба қайдгирӣ (дафтари ҳавлигӣ) ҳусни хати ӯ 

аст ва дар хотир дорад, ки як рӯз соли 2004 ё 2005 қоғаз барои депутатӣ оварда буд ба сифати 

шоҳид иштирок кардаст. Вақти кофтуковӣ шахси холиси дигар низ буданд. Сардори идораашонро 

даъват карданд, вале вай дар маҷлис буда ӯ иштирок кардаст. Дари даромади хона маҳкам ва 

соҳибони хона набуда ва кормандони давлатӣ 7 нафар буда худашонро муаррифӣ кардаанд, ки 

номашон дар хотираш нест. Барои он ӯро даъват карданд, ки ягон чиз гум нашавад. Вақти ба хона 

даромада дар дасташон фақат дафтару китоб будаст. Якҷоя аввал ташноб, ошхона, баъд ҳуҷраи 

калон ва ҳуҷраи хурдро кофтаанд.  

             Вақти кофтуков аз таги диван як пакет ёфтанд, ки оҳанпора доштаст. Аз хона дар як пакети 

кабуд тир ва як предмети ранги кабутдорро ёфтанд. Компютер ва дискро гирифта дар дарунаш чи 

буд, намедонад. Ҳуҷҷатҳои хона, компютер, протсесор ва дигар чизҳои мавҷудбударо дар 

протокол дарҷ карда, хондаанд ва дар протокол имзо гузоштаст. Ҳамаи 
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чизҳоро дар протокол дарҷ карда баъд гирифта бурданд. Ягон сохтакориро надида, дурустии 

нишондодҳои дар давраи тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 

           Шоҳид Шоназарова Н. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшаванда Ҳаитов М. Р., 

ҳамсоя буда ғараз надоранд. Рӯзе, ки барои кофтукови хонаи Ҳаитов М., омада буданд, ҳамсараш 

даъват кардаст, ки ҳамчун шахси холис иштирок кунад. Ҳангоми кофтуков як ҳамсоя, ӯ, ҳамсари 

Ҳаитов М., ва кормандони прокуратура буданд. Аз онҷо як миқдор китобҳо, диск ва ҳуҷҷатҳоро 

гирифтаанд. Вақти омадани онҳо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар пушти дар буда якҷоя ба 

хона ворид шуданд. Ба ғайри вай як ҳамсояи дигар ҳам буд, ки номашро намедонад. 

Ҳуқуқҳояшонро фаҳмониданд ва ягон кори ғариқонунӣ набуда нашудааст. Ҳамаи ҷараёни 

кофтуковро якҷоя карданд. Дискҳои дар назди компютер бударо ҳисоб карда гирифтанд. Дар 

болояшон ягон чиз навистагӣ надидааст. Ҳама ашё ва чизҳои гирифташударо дар халтаи селофанӣ 

монда муҳр зада, дар протокол сабт ва имзо кардаанд.  

    Шоҳид Ҳайдаров У., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, судшавандаҳоро намешиносад ва 

ғараз надорад. Дар ҷамоати Бустон кор мекунад. Рӯзи 20 феврали соли 2015 гуфтанд, ки дар 

чойхона вохӯрӣ бо номзадии вакилони Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мешавад. Дар он ҷо байни раис Восиев А. Ва номзад ба вакили Маҷлиси 

Намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҲНИТ Ҷобир Р. Р., барои он ҷанҷол 

шудаст, ки дар вақти муайяншуда Ҷобир Р. Р., наомадаст. Рӯзи 20 феврал одамҳоро ҷамъ карда 

Ҷобир Р. Р., наомаданд. Рӯзи дигар даъват карданд, ки биёянд, баъд байни раис ва Ҷобир Р. Р., 

ҷанҷол шуда, Ҷобир Р. Р., ба раис гуфтаст, ки ту ба ин вазифа нолоиқӣ, ҳукумати шумо муваққатӣ 

мебошед. Дар онҷо муйсафедҳо буда гуфтаанд, ки ҷанҷол накунед. 

    Шоҳид Қулов В. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо Сайфов 

Ҳикматулло, Нарзуллоев Ҷамшед ва Раҳматуллоев Маҳмадалиро ҳамчун ҳамкор мешиносад, ғараз 

надорад. Ӯ механизатор буда дар вақти бекор мондан ҳачун қаровул дар ҶСП “Бинокор-сервис” 

кор кардаст. Як бегоҳ бо Раҳматуллоев Ҷ., дар ҶСП “Бинокор-сервис” буданд, ки аз коррупсия 

омада ҳама ҷойро кофтуков ва ба навор гирифтанд. Раиси корхона Кабиров Маҳмадсолеҳ буд, 

Руҳуллоҳ писари Кабирӣ аст, корхонаи онҳо буд, меомаданд. Дар ҳақиқат рӯзи 1 сентябр посбон 

буд. Дар бораи маблағи пулиро бурданд ё набурданд, намедонад. Дар вақти кофтуков иштирок 

дошта даруни корхона даромада дуюм ошёна, контейнерҳо, устохонаро кофта дида ягон чизи 

ғайриқонунӣ наёфтанд. 

    Дар он ҷо масъалаи маблағи 1200000 доллари ИМА набуд. Бибисоро хоҳари Кабирӣ М, 

ҳам ба корхона рафту омад дошт. Ӯ тракторчӣ буда, Назарзода А., (Ҳоҷи Ҳалим) -ро 

намешиносад. 

    Шоҳид Бурунов М. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Дар вулканизацияи кӯчаи Пӯлодӣ ш.Душанбе кор мекунад. Дар кор буда ду нафар кормандони 

амният омада гуфтанд, ки шоҳид мешавед баъд дар кӯчаи Пӯлодӣ 19 бо раиси маҳалла, 3 нафар 

кормандони мақомоти амниятӣ, инспектори минтақавии милитсия ва як зан дохили хона 

даромаданд. Пеш аз дарро кушодан, гуфтанд, ки дар асоси чи дарро мекушоянд. Дари даромади 

хона оҳани рангаш сиёҳ буд ва онро бо калид кушоданд. Калидҳо бисёр буд, як-як бо чанд калид 

санҷида ду қулфро кушоданд. Ҳама ҷамъ шуда якҷоя даромада аз таги дивани ҷои хоб дар як пакет 

ранги сабз тирҳои автомат ва ду граната ёфтанд. Дигар ҳеҷ чиз нагирифтанд, дар онҷо дискҳо, 

шиноснома, компютер буд. Ашё ва предметҳои ёфта гирифта шударо дар протокол қайд карда ба 

онҳо хонда имзо гузоштанд, ки тир ва ду граната ёфта гирифта шуд. Ҳамаро чизҳои гирифтаро дар 

протокол дарҷ карда баъд имзо гузоштанд. Шумораи тирҳо мумкин 60 адад буд. Дар онҷо 

китобҳо, дискҳо зиёд буд. Вақти даромадан аз дасти рост ошхона, аз тарафи чап шифонер, гилем 

буд. Дар ҳуҷраи калонтари тарафи чап курпаву курпача, шифонер буд ҳеҷ чиз наёфтанд, даруни 

китобҳои зиёдро кофтанд. Пеш аз имзо кардан протоколро хонданд ва баъди имзо кардан онҳоро 

ҷавоб доданд. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад.                           
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Шоҳид Давлатова С.О., дар маҷлиси судӣ нишон дод, ки бо судшаванда Ҳисайнов У.Ф., 

шавҳараш буда оилаи дуюм дорад. Оилаи дуюмаш алоҳида буд, фарзандҳояшон бо ҳам рафту 

омад надоранд. Шавҳараш аз оилаи дуюмаш ҷудо шуда 4-5 сол шуд рафту омад надоштаанд. Аз 

оилаи дуюмаш фарзанд дошта онҳоро хабар мегирифт, ёрдам мекарданд ё не намедонад. 

Шавҳарашро мусбӣ тавсиф кард. 

 Шоҳид Розиқова Қ.С., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳоро мешиносад ва 

ғараз надорад. Ҳисайнов У.Ф., собиқ шавҳараш аст. Ҳисайнов У.Ф., соли 2004 даъват карда 

гуфтааст, ки чор фарзанди ятимашро ба сарпарастӣ мегирад, розӣ шуда оиладор шуданд. Соҳиби 3 

фарзанд- писар мебошад. То соли 2011 ё 2012 якҷоя зиндагӣ карда, барои ҷанҷоли оилавӣ ҷудо 

шуда кӯдакҳоро судшаванда хуб нигоҳ мекард. 

 Шоҳид Сайфов Қ., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки язнаи М. Кабирӣ буда судшаванда 

Сайфов Ҳикматулло писараш аст. Писараш ҳамроҳаш зиндагӣ карда ронандаи  Маҷлиси Олӣ буд. 

Дар оила 17 нафар буда худаш маъюби гуруҳи дуюм ҳамсар ва як писари дигараш маъюбанд. 

Ҳикматулло 17 нафарро таъминот мекард, ҳоло ӯ дар маҳкама аст, ягон камбудии ӯро дидагӣ нест. 

Оиди маблағи чамъкунии писараш ягон маълумот надорад, чи коре кардаанд, худашон медонанд. 

Аз телевизор дида бохабар шудааст.  

 Шоҳид Латипова Ш.С., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Муҳамадалии 

Файзмуҳаммад шавҳараш аст. Соли 1992 хонадор шуда 2 фарзанд доранд. Медонад, ки шавҳараш 

боз оила дорад. Онҳо шинос ва рафту омад доранд. Рӯзи 17 –уми сентябри соли 2015 хонаашонро 

кофтуков намуда китоб, диск ва протсесор ёфта бурданд. 

 Шоҳид Нарзуллоев Х.И., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Нарзуллоев 

Ҷамшед бародараш аст. Акааш аввал дар бозори Саховат баъд 3 моҳ боз дар ҶСП «Бинокор 

сервис» ба ҳайси муовини директор кор мекард, Кабирӣ М., писари тағояш мебошад. Дар бораи 

маблағҳо маълумот надорад. Аз телевизор фаҳмидааст, ки чунин ҳолат шудааст. 

 Шоҳид Одинаев И., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки М. Файзмуҳаммадро мешиносад, 

ки оилаи дуюмаш аз маҳаллаи онҳо мебошад. Фарзанди калонашро ба хизмати аскарӣ равон 

кардааст. Дар намозҳои ҷумъа ҳам судшавандаро медидааст. Судшаванда бо мардуми маҳалла 

муносибати хуб дошта як вақт аз оилааш фаҳмидааст, ки онҳо ҷудо шуда, дигар якҷоя зиндагӣ 

намекунанд. Ин ҳолат якчанд моҳ пеш аз ҳабс шудани судшаванда будааст. Нишондодҳои дар 

тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. 

           Шоҳид Сангинова Ф., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Сайфуллозода 

Ҳикматуло шавҳараш аст. Ӯ падари ғамхор ва меҳрубон мебошад . Рӯзи 16 сентябри соли 2015 

соати 16 шавҳараш аз кор ба хона омада  бо фарзандон нишаста баъди намози шом барои сайру 

гашт ба берун баромаданд, дилашон касал аст . Сипас шабона ба хонаашон барои кофтуков омада 

худашонро аз Ҳукумати шаҳри Душанбе муаррифӣ кардаанд. Баъд раиси муҳалла ва ду нафар 

омаданд. Аз ҳуҷраи ҷои хоб китобҳоро кофта хеҷ чиз пайдо накардаанд, баъд дискҳоро кофтанд, 

ки дар онҳо ягон сабту навори ғайриқонунӣ набуд. Дискҳо, протсесор ва ду суратгиракро 

гирифтанд. Аз хонаашон рӯзномаи Наҷот гирифта, ягон варақаҳои тарғибу ташвиқи зидди давлатӣ  

наёфтанд. Дар газетаҳо бар зидди давлат ягон чиз навишта нашуда буд. Тахминан 7- 8 дискҳои 

фарзандонро аз зери телевизор гирифтаанд. Ҳамаи чизҳои гирифтаро бо шуморааш навиштаанд, 

протокол тартиб дода имзо кардаанд . Он чизе, ки дар протокол сабт шуд, дар хонаашон буд. Аз 

ҳамсояҳо шахси холис буд, дар протокол имзо кaрданд. Фиттаҳои бо номи ҷиҳод, Гулмуроди 

Ҳалим ва дигарон дар хонаашон набуданд. Дар он 10-15 китобе, ки буд, ягон хел варақаи 

муроҷиатнома набаромад. Онҳо 7 нафар буда гуфтаанд , ки Суди Олӣ барои кофтуков рухсат 

додаст. Нагуфтанд , ки чи мекобанд. Шахсони холис раиси манзил ва муовинаш буд. Кофтуковро 

аз ҷои хоби шавҳараш сар карда, китобҳоро бисёр кофтаанд. Ҷизҳои ёфташуда, ду сетка ҳуҷҷатҳо, 

рӯзномаи Наҷот,  ду протсесор ва дискҳоро дар халта  гирифта бурданд . Пас аз анҷоми кофтуков 

аз ҳамсояҳо фаҳмид , ки шавҳарашро аз тарабхонаи Шукрона дастгир намуданд. Сипас бо гузашти 

як ҳафта бохабар шуд, ки шавҳараш дар маҳбасхонаи тафтишоти КДАМ нигоҳ дошта мешавад. 
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Шоҳид Ҷурабекова С., дар маҷлиси суд нишондод дод, ки  судшаванда Ҳаитов М.Р., 

ҳамсараш аст. Соли 1998 оиладор шуда соҳиби 3 фарзанд мебошанд. Шавҳараш бо ӯ дар бораи 

фаъолияти кориаш, сиёсати ҳизб, сохти давлатдорӣ ва конститутсионӣ ҳеҷ чиз намегуфаст. Онҳо 

фақат дар бораи зиндагӣ суҳбат мекарданд. Баъди дастгиршавии шавҳараш манзили 

истиқоматиашонро кофтуков гузаронидаанд. Кормандони прокуратура гуфтанд, ки агар чизҳои 

ғайриқонунӣ бошад, мегиранд. Сипас ду ҳамсояро шахси холис оварданд. Ду нафар нигоҳ карда 

чор нафар мекофтанд.          

 Аввал 1- ум ҳуҷра, баъд дигар ҳуҷраҳоро ҳама якҷоя мекофтанд. Ӯ дар наздашон рӯяш 

тарафи онҳо буд. Бисёри фиттаҳо аз кӯдакҳо буда, дар компютер тамошо карда 5-6 адад ё зиёдтар 

дискҳоро гирифтанд. Чизҳое, ки гирифтанд дар протокол навиштанд. 9 фиттаро ки ягон фарқият 

надошта, навиштаҷот надоштанд нишон дода гирифтанд. Дискҳоро бо компютер дар халта 

гирифта онро ягон имзо ва муҳр накарданд. Протокол тартиб дода нусхаи онро надоданд.  

 Шоҳид Қосидинова Б. Б., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Қосидинов В. 

шавҳараш аст. Ӯ 19 -уми сентябр ба Душанбе омада, кай рафтани шавҳарашро намедонад. Дар 

хонаашон силоҳ набуд. Шавҳараш 15- уми сентябр ба Россия барои зиндагӣ кардан, барои он бо 

тарафи Қирғизистон рафт, ки дар он ҷо чиптаи роҳкиро арзон аст. Нафаҳмидааст, ки аз хонаашон 

чӣ ёфтаанд, зеро барои маърака ба Исфара рафта будам. Шавҳараш аъзои ҲНИТ буда дар кадом 

вазифа кор карданашро намедонад. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додааш дурустанд.  

 Шоҳиди дигар Азимова М., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримос С. С. 

шавҳараш аст. Аз ӯ 5 фарзанд дорад. Каримов С.С., аз оилаи дуюмаш 3 фарзанд дорад. Шавҳараш 

як рӯз дар хонаи ӯ ва як рӯз дар хонаи дуюмаш буд. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ 

додаашро тасдиқ мекунад.          

Шоҳид Раҳматуллозода А. М., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда 

Раҳматуллоев М., падараш буда, бегуноҳ аст. Кабирӣ М., шавҳари аммааш ба хонаи онҳо 

рафтуомад доштааст.           

 Шоҳид Абдураҳими Саттор дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримов С., 

падарам буда, ду оила дорад. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад.  

 Шоҳид Қушматов П. А., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримов С. С., -

ро ҳамчун ҳамсоя мешиносад. Аз Каримов С. С., дар бораи табаддулоти ҳарбии давлатӣ ва 

зуроварӣ ягон чиз нашунидааст. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад.

 Шоҳид Исматов Ҳ. Н., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Ҳаитов М. Р., -ро 

ҳамчун ҳамсоя мешиносад. Дар вақти кофтукови хонаи Ҳаитов М. Р., ба сифати шахси холис 

иштирок карда дидааст, ки кормандони мақомоти давлатӣ китобҳои Қуръон, форсӣ, ҳуҷҷатҳо ва 

дискҳоро тамошо карда, 7-8 диск, телефон, шиноснома, протсессори компютерро ёфта гирифтанд. 

Дар болои дискҳо ягон навиштаҷот набуда ҳамаи онҳоро дар халта ҷой карданд. Ӯ барои 

китобҳоро ёфта гирифтан имзо карда барои дигараш дар хотир надорад. Нишондодҳои дар 

тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. Протоколи кофтуковро хонда баъд имзо 

гузоштааст. Аз руи протокол дар он шиноснома, ҳуҷҷатҳо дар се борхалта, планшет, 9 диск, 

шаҳодатнома, телефон, 26 адад китобҳо, 1 қуттӣ ва ҳуҷатҳои ҲНИТ дарҷ шуда дурустанд. 

 Шоҳид Оев С. Т., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшавандаҳоро мешиносад ва ғараз 

надорад. Қаблан солҳои 2002-2004 бо моддаи 187 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳкум шудааст. Дар 

ҲНИТ то 18 апрели 2014 кор кардааст. Шоҳид нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро 

дуруғ арзёбӣ карда, баён намуд, ки дар тафтишоти пешакӣ маҷбуран ӯро таҳқир карданд, ки кори 

накардаро ба зимма гирад.  Рӯзи 17 сентябри 2015 ду кас аз хонааш даъват карда дар сараш зада 

нисбати занаш дашномҳои қабеҳ дода, гуфта бошанд, бачаҳоятро нобуд месозем.  Сипас ба кадом 

биёбон бурда дар сараш халта кашидаанд. Бо Ҳаитов М. Р., ҳангоми пурсиш ва рубарукунӣ таҳдид 

карда бошанд. Айбдоркунандаи давлатӣ прокурор дуруғ гуфта бошад, ки суд нисбаташ ҷазоро 

шартан таъин мекунад ва маҷбур карда бошанд нишондод диҳад, ки 3 моҳ пеш аз Ҳаитов М. Р.,  

 

 

 



72 
 

М. Файзмуҳаммад ва Ҳ. Сайфуллозода фаҳмида бошад,  ки табаддулоти давлатӣ мекунанд. 

Нишондодҳои худиқрорӣ ба гуноҳ додан давраи тафтиши пешакиашро инкор менамояд. 

 Шоҳид Каримова Ф., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримов С. С., 

ҳамсараш мебошад. Каримов С. С., боз оилаи калон дорад, солҳои 1993 то 2008 якҷоя буда соли 

2010 ҷудо шудаанд. Каримов С., беҳтарин ва баномустарин мард мебошад. Одамҳое, ки бо 

Каримов С. С., рафтуомад доштанд, суханҳои зиддидавлат намегуфтанд.    

 Шоҳид Шарипов К., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Каримов С. С.,-ро , 

ки ҳамсояашон аст мешиносад. Бо писари калони Каримов С. С., рафтуомад дорад. Аз Каримов С. 

С., суханҳои зиддидавлатӣ нашунидааст.        

 Шоҳид Сафаров С. С., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо Ҳисайнов У. 

Ф.,-ро, ки падари рафиқаш аст мешиносад. Ӯ рӯзи ташвишҳо ҳамроҳи писари Ҳисайнов У. Ф., 

буда дар кофтукоби хонаи Ҳисайнов У., иштирок кардааст. Ӯро ба сифати шоҳид гуфтанд, ки 

иштирок мекунӣ. Зани Ҳисайнов У., гуфтааст, ки худиҳоро мегирем. Баъд бародари Ҳисайнов У., 

омаданд. Онҳо иштирок ва назорат карданд. Чизе, ки гирифтанд нигоҳ карданд. Протоколро 

хонда, чизе ки дар куттӣ монданд скоч карданд, ёрдам кардам. Ӯ ҳамчун шоҳид нигоҳ кардааст, ки 

аз хона китоб, диск, маблағҳои пулӣ, тахминан 1400 доллар 3000 сомонӣ ва як миқдор пули 

афғонӣ гирифтанд. Ҳангоми кофтуков 4 нафар ӯ як ҷурааш, соҳибҳои хона ва додари Ҳисайнов У., 

буданд. Кормандони мақомоти давлатӣ муносибати хуб карданд. Ба фикраш як флешкарт ёфтанд, 

ки дар дарунаш чи буд намедонад. Маълумот дорад, ки ҳамаи чизҳои гирифтаро навиштанд. 

Вақте, ки китобҳоро гирифтанд, як флешка ғалтидааст ва онро ҳам гирифта дар қуттӣ ба ошёнаи 

якум фароварда, скоч карда муҳр заданд. Протоколро хондам, дар он ягон дигаргунӣ набуд. Чизе, 

ки буд онҳо назорат карданд ва навишта шуданд.        

 Шоҳид Махшудов А., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз судшавандаҳо касеро 

намешиносад. Санаи 3 ба 4 сентябр тахминан соати 11 ва 30 дақиқа дар хона буд, ки командираш 

занг зада гуфт, ки Назарзода А., силоҳҳоро ба вазорат бурдааст. Вақте, ки ба қисми ҳарбӣ омад, 

дар гузаргоҳи назоратӣ Сафаров Назар бо командир истода ӯро ба қисми ҳарбӣ даромаданӣ 

намондааст. Баъд назди афсарон рафта гуфтам, ки кадом афсари қисми ҳарбӣ ба Сурия занг задаст, 

афсаронро ба вазорат бурдаанд. Ӯ дидааст, ки силоҳҳо нестанд. Занг задаст Шарипов худашро 

муаррифӣ карда телефонро ба ёвари навбатдор додааст. Назарзода А., аз ӯ пурсидааст, ки барои чӣ 

дар тафтиши амниятӣ нест? Ӯ ҷавоб додааст, ки муовини камандири қисми ҳарбӣ мебошад. 

Назарзода А., ба Сафаров М., супориш додааст, ки ӯро санҷиш гузаронад. Сипас ба вазорат рафта 

Сафаров М., гуфтаст, ки шуморо дар 3 этаж санҷиш мекунанд. Ӯро ба спортзал бурдаанд, ру ба 

девор гардонида, кисаҳояшро кофта, телефонашро гирифтанд. Дар онҷо генерал Саидзода М., -ро 

дидааст, ки дар дастонаш завлона мебошад. Ҳамин тавр онҳо 7 нафарро бо ҳам гап задан намонда 

дуюним соат зиёд нигоҳ доштаанд. Баъд фаҳмиданд, ки ин кор бо мақсади нотинҷӣ, амниятро 

халалдор кардан аз тарафи Назарзода А., ва раиси ҲНИТ Кабирӣ М., бо ҳаммаслаконаш бо 

мақсади табаддулоти ҳарбии давлатӣ содир кардан шудааст. Он касоне, ки онҳоро маҷбуран нигоҳ 

дошта назорат мекарданд, либоси ҳарбӣ дошта бо силоҳи оташфишонӣ мусаллаҳ буданд.  

 Шоҳид Давлатова П.М., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Ғайратов А., 

шавҳараш аст. Шавҳараш ба ҳеҷ куҷо рафтанӣ набуда писараш бояд ба Эрон мерафт. Рӯзи 

кофтукови хонаашон кормандони амният 20 нафар зиёд буданд. Он рӯзи кофтукови хонаашон ба 

ғайри кормандони амниятӣ ва давлатӣ боз ду ҳамсояашон буданд. Ҳуҷҷат нишон дода кофтуков 

гузаронида аз дасти худаш дискҳои туйиро гирифтанд. Ноутбук ва планшет писарашро бо 

китобҳои бисёр гирифтанд. Ҳисоб карда навиштанд, дар протокол ӯ низ имзо кардаст.  

 Шоҳид Авазова Ш.Б., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Набиев Ш., 

шавҳараш буда падари хуб аст. Шавҳараш аъзои ҲНИТ буда як бор ба Эрон рафтаст. Инчунин 

зиёрати Ҳаҷ кардааст. Дар вақти кофтукови манзили истиқоматияшон як ҳуҷҷат нишон дода 4 

нафар дар хона дигарон дар берун буданд. Инчунин 2 нафар шоҳидҳо буд.  
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Аз хонаашон китоби Қурон, 1 компютер бо протсессор гирифта дар халта гузошта бурданд. Ҳамаи 

чизҳои гирифтагиро протокол карданд.       

 Шоҳид Умарова Г.,  дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Авазов Қ.К., 

шавҳараш буда ягон гуноҳ надорад. Ҳангоми кофтукови манзили истиқоматияшон 5 нафар омада 

1 нафарашон ҳуҷҷат нишон додаст. 2 ҳамсояашон ҳам ба сифати шоҳид иштирок карданд. Аввал 

аз ҳуҷраи майда сар карда дигар ҳуҷраҳоро кофтанд. Китоб, компютерро бо блокаш, флешка, 35 

адад дискҳоро ёфта гирифта дар халтаи селофани пур карда, протокол навиштанд, баъд ҳама имзо 

монданд. Маблағи нақдии 2800 долари ИМА- ро, ки ҳевараш бо шавҳараш барои харидории хона 

ҷамъ карда буданд аз гаҳвораи кӯдакаш ёфта гирифта гуфтанд, ки баъд бар мегардонем. Дар 

протокол ӯ ва ҳамсоя бо бачааш имзо карданд. Баъдан 3 маротибаи дигар ба хона омада гуфтанд, 

ки молу мулкро мебинанд, ҳамсояҳоро даъват карда дигар ҳеҷ чиз нагирифтанд.   

 Шоҳид Бобоева С.,  дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Набиев Ш.,-ро ҳамчун 

ҳамсоя мешиносад. Бегоҳие, ки хонаи Набиев Ш.,-ро кофтуков карданд, ӯро аз хонааш даъват 

карданд. Вақте, ки ба ҳавлӣ даромаданд, дарвозаро маҳкам карда тафтиш ва кофтуковро якҷоя аз 

долон сар карда, ҳамаи хонаашро кофтанд. Он чӣ ёфта гирифтанд дар қоғазҳо навиштанд ва якҷоя 

имзо краданд. Гуфтанд, ки шумо бинед, 1 флешкаи вайрона, 2 диски сабти алифбои писар ва 

хатми синфи 11 духтарашро бо якчанд ҷилд китоб дарёфт карданд. Ягон китоби ғайридинӣ 

наёфтанд, фақат Қурон буд, ки дар як халта андохтанд, баста бурданд. Набиев Ш., аз хурдиаш яке 

аз бачаҳои аълохон буда, дар байни мардуми маҳалла обрӯи зиёд дорад, хушрафтору хушгуфтор 

аст, сухани бади ӯро нашунидааст. Бо оила бо ҳама ҳамсояҳо муносибати хуб дошт. Агар ягон 

ҳодиса мешуд назди ӯ мерафтанд маслиҳат медод, 8 фарзанд дорад. Калониаш синфи 9 аст. 2 

ҳуҷрача ва ҳавлиаш майда мебошад. Аз Набиев Ш., ягон бор нафаҳмидааст, ки гуфта бошад 

давлати исломӣ бунёд мекунем доим тарафдори ҳукумати феълӣ буда фоидааш ба давлат мерасид.

 Шоҳид Назирова С.Ҳ., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшаванда Раҳмонова 

Зарафо шиносоӣ наздик дошта судшавандаҳо Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М., М. Файзмуҳаммад,  

Давлатов А.-ро қаблан дидааст. Бо Хуҷаева З., солҳои 1994-1999 дар омӯзишгоҳи педагогӣ 

хонданд. Аз соли 2005 якҷоя ташкилоти ҷамъиятии барои ба кор ҷалб кардани занонро ташкил 

карданд. Хуҷаева З., ҳамчун директори ин ташкилот фаъолият карда солҳои 2008-2009 як лоиҳаи 

ЮНИСЕФ-ро дар амал татбиқ карда духтарони синнашон калони аз мактаб дур мондаро, ба 

таҳсил ҷалб кардаанд. Дар ноҳияҳои Қумсангир ва Қабодиён Хуҷаева З., ҳар оиларо бовар 

кунондаст, ки фарзандҳояшонро ба мактаб фиристанд. Ҳар он чизе, ки огоҳ аст аз фаъолияти 

гайридавлатӣ ва гайриҳизбии Хуҷаева З., мебошад. Ӯ дар ягон баромад, маъруза ё инки фаъолияти 

Хуҷаева З., барангехтани кинаю адоватро  надида дар суҳбатҳо Хуҷаева З., ҷомеаро ба муттаҳидӣ 

ва сарҷамъӣ даъват мекард. Хуҷаева З., муҳаррири маҷаллаи “Найсон” буда дар бораи мавқеи 

занон дар ҷомеа мегуфтанд. Бар зидди сиёсати давлат гап намезаданд. Дар барномаҳо солҳои 

2005-2014 дар ташкилотҳои ОБСЕ, ЮНИСЕФ, муассисаи давлатии қарздиҳӣ барои рушди соҳаи 

пахтакорӣ дар назди Вазорати кишоварзӣ иштирок ва баромад мекард. Аз Хуҷаева З., дар бораи 

табаддулоти ҳарбӣ-давлатӣ ва ё далати исломӣ барпо намудан суханеро нашунидаст.  

 Шоҳид Исломов М.И., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз соли 2001 то соли 2010 дар 

Ҷумҳурии Исломии Эрон шаҳри Қум таълими динӣ гирифтааст. Судшавандаҳоро намешиносад, 

ғараз надорад. Бо судшавандаҳо Ғайратов А. ва Набиев Ш., аз давраи дар бахши ҷавонони ҲНИТ-

и шаҳри Кӯлоб фаъолият доштан ҳамкорӣ дошт. Бо даъвати Набиев Ш., аъзои ҲНИТ шуда солҳои 

2013-2014 ба ҳайси роҳбари бахши ҷавонон дар маҷлису семинарҳо иштирок мекард. Дар сомонаи 

интернетии Фейсбук ягон хабару муроҷиати дар семинару машваратҳо мешударо ҷой мекард. Ӯ 

асосан ин корҳоро бо дастури раиси ҲНИТ-и шаҳри Кӯлоб Набиев Ш., анҷом медод. Дар ҳама 

шабакаҳои интернетӣ ворид шуда оид ба ҳар масоил гуфтугӯ, пешниҳод ё баҳс мекард. Мисол дар 

як мақолаи навишта, ки “Раиси Шӯрои уламо шайтон аст”, ӯ калимаи “шайтони бузургро” илова 

кард. Вобаста ба собиқ роҳбари гурӯҳи 24 Қувватов Умаралӣ дар тафсир навишта буд, ки 
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ӯ дар Тоҷикистон дафн карда шавад. Ҳамин тавр дар интернет кадом гуруҳе, ки маъқул мешуд, ба 

гуфтаҳояш тафсир медод ё ин ки онро писандида мехонд. Дар асоси оинномаи ҳизбӣ на фақат 

аъзоёни гурӯҳи салафия, балки тарафдорони дигар равияҳоро даъват мекард, ки ба ҲНИТ пайваст 

шаванд. Медонист, ки дар ҳизби аъзоёнаш дар парлумон зиёд шавад мақсадаш гирифтани 

роҳбарии ҳукумат аст. Ҳамаи корҳояшон ошкоро буда мегуфтанд, ки аъзо зиёд, шуд ин гирифтани 

ҳукумат аст. Набиев Ш. ва Ғайратов А., раисонаш буда мегуфтанд, ки ба ҲНИТ пайвастан 

мардумро даъвт кунед. Набиев Ш., ва Ғайратов А., ҳам дар интернет сайтҳои худро доштанд. 

Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. Ақидааш чунин аст, ки вақте 

даъват мекунанд бархезед ин иғвогарӣ мешавад. Ҳаитов М.,-ро охирон бор дар конференсия дида 

буд, ки мегуфт мардумро даъват кунед, ҲНИТ-ро фаҳманд. Дар конференсияҳо мегуфтанд, ки 

ҳизби ҳоким барои мардум ҷойи кор намеёбад, ҲНИТ барномаҳои хуб дорад ва шароити мусоид 

фароҳам меорад. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад.   

 Шоҳид Ҳисайнов М. Ф., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки судшаванда Ҳисайнов У., 

бародараш аст. Дар вақти кофтукоби хонаи бародараш иштирок дошта ҳамаи он чизҳо як 

флешкорд, якчанд диск, китобҳои динӣ ва маблағҳои пулие ки ёфтанд гирифтанд, дидаст ва дар 

протокол имзо карданд. Ба ғайр аз китобҳо ва дискҳо, маблағҳои 1400 доллар, 3000 сомонӣ ёфта 

гирифта гуфтаанд, ки баъд суд тақдирашонро ҳал мекунад. Чанд диске, ки буд ҳамаашро дар 

наздашон дар қуттӣ пур карда гирифтаанд. Шоҳид Илёсова С., дар маҷлиси судӣ нишондод, ки 

судшаванда Рустамов С. Т., шавҳараш буда 3 сол инҷониб хонадор шудаанд. Манзили 

истиқоматиашонро 23 сетябри соли 2015 кормандони мақомоти давлатӣ, ки 4 нафар буданд ҳуҷҷат 

нишон дода кофтукоб карданд. Вақти кофтукоб ӯ ва 2 ҳамсояашон низ буданд. Дар хонаашон 

китобҳои Қуръон, Таврот, Инҷил ва ғайра буданд. Онҳо 2 китоб ва 2 қоғаз гирфтанд. Дар протокол 

ҳамаашон имзо карданд. Муносибати шавҳараш бо ӯ ва ҳамсояҳо хуб мебошад. Шоҳид Рустамов 

И.С, дар маҷлиси судӣ нишондод дод,ки судшаванда Рустамов С.Т., падараш мебошад. Хоҳиш 

намуд, суд ҷавобгариашро сабук намояд. Шоҳид баён кард, ки вақти кофтукоб 53 адад дискҳоро 

гирифта тамошо накардаанд. Аз сабабе, ки падараш таърихшинос аст, дар хона ҳама намуди 

китобҳо аз ҷумла китобҳои яҳудӣ, масеҳӣ буданд.      

 Шоҳид Шарипова Қ.Ғ., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки дар судшаванда Рустамов С.Т., 

ҳамсояашон мебошад. Ҳасояашон одами нағз буда фақат дар хонашон буд. Рӯзи кофтукови хонаи 

судшаванда як ду қоғаз гирифтанд, ҳамаи ҷои хонаро кофтанд, китоб ва як ду сурат гирифтанд. 

Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро, ки хонда имзо кардаст, тасдиқ менамояд.  

 Шоҳид Рузибоев Б.Ҷ., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки дар вазифаи судиҷрочии Суди 

иқтисодии шаҳри Душанбе кор мекунад. 24 августи соли 2015 аз ҷониби судиҷрочии калони Суди 

иқтисодии шаҳри Душанбе  Сафаров Р., ба ӯ қарори Суди иқтисодии шаҳри Душанберо дар бораи 

гузоштани ҳабс ва манъ намудани истифодабарии ҷавобгарон ё шахсони дигар, хариду фуруш, 

анҷоми ҳамаи амалиётҳои нотариалӣ ва бо дигар роҳҳо бегона кардани молу мулки ба ҳабс 

гузошта шуда, бинои воқеъ дар суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Борбад 1 барои иҷроиш ба ӯ 

вогузор карда шудааст. Ӯ қарор дар бораи оғоз намудани истеҳсолоти иҷро қабул карда бо 

иҷрочии калон Сафаров Р.К. ва иҷрочии суд Сафаров П.Р., бо нозили минтақавии ШВКД дар 

ноҳия Фирдавсии шаҳри Душанбе Давлатов К.Ш. ба он суроға рафтанд. Тахминан соат 18 посбони 

бино занг зада муовини раиси ҲНИТ Ҳисайнов У. ва раиси шӯъбаи робитаҳои хориҷии ҲНИТ 

Давлатов А., омадаанд. Ӯ ба онҳо қарор дар бораи оғози истеҳсолоти иҷроро фаҳмонидаст, ки 

мувофиқи қарори Суди иқтисодии шаҳри Душанбе биноро то ҳалли баҳси судӣ маҳкам мекунанд. 

Онҳо хоҳиш карданд, ки ашёҳои шахсиашонро аз ин бино гиранд. Сипас сармуҳосибашон ва чанд 

нафар корманди дигарашон омада аз утоқҳои кориашон, тахминан 5-6 компютерҳоро бо монитору 

клавиатураю принтер ва дигар таҷҳизотҳояшон, пулу ашёҳои шахсӣ, ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва 

китобу дигар ашёҳои  
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шахсиашонро бароварда буданд. Дар он ҷо адвокати онҳо Ёров Б., иштирок кардааст. Сипас ҳамаи 

дарҳоро бо дарвозаи асосии даромадгоҳи бино муҳр зада маҳкам кардаанд, ки ба дохили бино 

даромада нашавад. Тахминан 20-25 дарро муҳр зада санад тартиб дода иморатро барои нигоҳубин 

ба нозири минтақавӣ Давлатов К. Ш., супориданд. Сипас 19-уми сентябри соли 2015 ҳангоми 

кофтуков намудани бино кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ӯро ба он ҷо даъват кардаанд. Он рӯз 

калидҳоро наёфтанд. Як нафар ба болои дарвоза ворид шуда аз дохил дари даромадро кушодааст. 

Ӯ дигар дарҳоро аз назар гузаронидаст, ки ҳама муҳрҳои дарҳои даромадгоҳҳои асосӣ 

гузошташуда, дар ҳолати дуруст буданд. Вақте кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кофтуковро 

оғоз карда муҳрҳои дарҳоро канда қулфҳои дарҳоро шикаста вориди ҳуҷраҳои корӣ шуданд. Аз 

сабабе, ки иштироки ӯ дар дигар амалҳои минбаъда шарт набуд ӯ аз он ҷо рафтааст. Аз он ҷо дар 

натиҷаи кофтуков чӣ ёфта гирифтаанд, маълумот надоштааст. Сабаби ба ҳабс гузошта шудани 

бино дар Суди иқтисодии шаҳри Душанбе аз рӯи аризаи даъвогии Прокуратураи Генералии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба шаҳрванд Саидов Н.А. ва Кумитаи Давлатии Сармоягузорӣ ва 

идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигарон баррасӣ мешудаанд. Ҳабс намудани 

бино ба фаъолияти ҲНИТ ягон алоқамандӣ надоштааст.      

 Шоҳид Тоҷов У.М., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки соли 2007 бо дастгирии 

ҳамсояашон Кузов Мирзораҳим дар қароргоҳи марказии ҲНИТ саҳифабанди рӯзномаи “Наҷот” бо 

компютер ба кор даромада маошашро аз хазинаи қароргоҳи ҲНИТ мегирифт. Вазифааш корманди 

техникӣ рӯзномаи “Наҷот” буда бо компютери қароргоҳ кор мекардааст. Ҳ. Сайфуллозода 

маводҳоро аз шабакаҳои интернетӣ ва дигар ҷойи ҷамъоварӣ карда ба коргарони рӯзнома 

медодааст, ки онро хонда хатогиҳояшро ислоҳ карда дар флешкорт ба ӯ дода, дар компютер 

гузаронида дар саҳифаҳои рӯзнома бо дастури Сайфуллозода Ҳ., ҷой ва саҳифабандӣ мекардааст. 

Дар саҳифаҳои рӯзнома ҷо ба ҷо кардани маводҳоро аз рӯи супориш ва дастури Сайфуллозода Ҳ. 

ба танзим медаровардаанд. Ҷобаҷогузории маводҳои рӯзнома, ки дар компютер тайёр шавад, ӯ 

онро дар плёнка гузаронида ба чопхона дода, чоп мекардаанд. Дар ҳафтаномаи “Наҷот” ҳар кас 

кори худашро анҷом медодааст. Вазифаи ӯ танҳо флешкаҳои маводҳои чопкардашударо дар 

компютер гузаронида, онҳоро мувофиқи дастури Ҳ. Сайфуллозода ҷобаҷогузорӣ карда будааст. 

Дар ҳафтаномаи “Наҷот” 3 адад компютерро истифода мекардаанд, ки тамғаҳояшон ҳархела 

буданд. Компютере, ки ӯ бо он сарукор кардааст тамғаи “VISION”, рангаш сиёҳ будааст. Ӯ 

компютере, ки дар қароргоҳи марказии ҲНИТ, дар ҳафтаномаи “Наҷот” бо он сарукор кардааст 

мешинохт, чунки бо он компютер тӯли ду сол кор кардааст, рангаш сиёҳ буда дар қисми пешаш бо 

ҳарфҳои англисӣ “Висион” навишта шудааст. Ҷои кори онҳо, шуъбаи рӯзномаи “Наҷот” дар 

қабати дуюми масҷид, ки дар қароргоҳи маркази ҲНИТ ҷойгир дар як кунҷи масҷид буд. Дар 

кунҷи бино Ҳ. Сайфуллозода менишастааст ва дар паҳлӯи Ҳ. Сайфуллозода ӯ нишаста кор 

мекардааст. Дар компютери тамғаи “VISION” бисёр вақтҳо Ҳ. Сайфуллозода ягон чи чоп 

мекардааст ва гоҳ-гоҳ М.Р., низ дар ин компютер печат мекардааст. Дар компютери шӯъбаи 

“Наҷот” ӯ танҳо маводҳои рӯзномаро саҳифабандӣ мекардааст. Ба маркази қароргоҳ размандагони 

ИНОТ муроҷиат мекардаанд, ки аз рӯйхати авфшудагони 5000 нафар ба онҳо маълумотнома 

диҳанд ва Ҳаитов М.Р., аз рӯи китоби дар дасташ буда рӯйхати размандагони авфшударо дида  

шумораашонро муайян карда ба назди ӯ меовардаанд, ӯ онро дар компютери дигари шӯъба чоп 

карда ба онҳо медодааст, боз он маълумотномаро бурда имзои Ҳаитов М.Р-ро мегирифтаанд. 

Реҷаи кори онҳо расман муайян нашудааст. Ӯ  соати 8-и пагоҳӣ ба кор рафта соати 13 ба хонаашон 

бармегаштааст. Агар кор бисёр шавад то соати 16 ё 17 дар корхона истода, баъдан ба хонаашон 

мерафтааст. Рӯзҳои шанбе ва якшанбе ба корхона намерафтааст. Баъди ба хонаашон рафтани ӯ, Ҳ. 

Сайфуллозода дар корхона истода то нисфи шаб кор мекардааст. Баъди ба хонаашон рафтанаш 

компютерро аз барқ ҷудо карда баъд ба хонаашон мерафтааст. Компютере, ки дар он кор 

мекардааст, онро баъди рафтанаш бисёр вақт Ҳ. Сайфуллозода истифода мебурдааст. Он 

компютер код надошта, ба барқ пайваст буда, дар он кор кардан 
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мумкин будааст. Ӯ пагоҳӣ  ба кор омада компютерро ба кор дароварда медидааст, ки Ҳ. 

Сайфуллозода дар компютер ягон ҳуҷҷат, мақола ё чизи дигаре чоп кардааст.   

 Шоҳид Тоҷов У.М., вобаста ба варақаи таблиғотӣ аз номи Раёсати олии ҲНИТ бо 

сарлавҳаи “Бародарони аҳли наҳзат!” омода ва чопкардашуда нишон дод, ки матнро дар 

компютерҳои қароргоҳи ҲНИТ мушоҳида накардааст.    

 Гарчанде, ки мувофиқи хулосаи коршиносон ин варақа дар компютери ӯ 19 августи соли 

2015 соати 20 ва 57 дақиқа ҳуруфчинӣ шуда бошад ҳам, ӯ дар ин вақт дар корхона набуд. Дар ин 

вақт дар корхона танҳо Ҳ.Сайфуллозода буда дигар ҳеҷ кас дар қароргоҳ аз шӯъбаи рӯзномаи 

“Наҷот” намеистодааст. Ба ғайр аз ин ба компютери “VISION” танҳо Ҳ. Сайфуллозода дастрасӣ 

доштааст. Дар қароргоҳи марказии ҲНИТ ҷамъомадҳо мекардаанд ва дар он Ҳаитов М., Ҳисайнов 

У. Р., Хуҷаева З.Р., Саид Иброҳими Назар, Ҳ. Сайфуллозода, Розиқов З., Давлятов А, ва дигар 

аъзоёни раёсати олии ҲНИТ ҷамъ мешудаанд ӯ дар ҷамъомади онҳо иштирок накарда, ба 

фаолияти ҲНИТ ягон кор ё манфиатдорӣ надоштааст. Баъди фаъолияти ҲНИТ-ро бастан ӯ бекор 

монда, 07 октябри соли 2015 ба Федератсияи Руссия муҳоҷири меҳнатӣ шуда ба корҳои сохтмонӣ 

машғул шудааст. Аз хонаашон ба ӯ занг задаанд, ки оиди ба қароргоҳи марказии ҲНИТ кору 

фаъолият карданаш зарурияти пурсиши мақомоти Прократураи Генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шудааст ва ӯ 16 декабри соли 2015 бо ҳавопаймо ба Тоҷикистон омадааст.    

 Шоҳид Ҳайдаров Р.Ҷ., дар тафтиши маҷлиси судӣ нишондод дод, ки аз соли 2004 ба ҳайси 

роҳбари намояндагии Фонди “Фридрих Эберт” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. Ин 

фонд бо даъвати ҳукумати Тоҷикистон кушода шуда, аз ҷониби давлати Олмон маблағгузорӣ 

карда мешавад. Самти фаъолияти фонди дастгирии равандҳои демократӣ, инкишофи иқтисодиёт, 

дастгирии олимон буда бо ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ ҳамкорӣ менамояд.  

 Ҳамкории фонди “Фридрих Эберт” дар Тоҷикистон дар асоси муроҷиати раиси ҲНИТ 

Кабирӣ М. сурат гирифтааст. 18 марти соли 2014 роҳбари минтақавии фонд Бритта Утз дар 

семинари илмӣ бо роҳбари ҲНИТ Кабирӣ М. мулоқот карда кумакҳои гуногун ваъда кардааст. Ӯ 

аз сиёсати зиддидавлатии Бритта Утз ба мақомотҳои дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар 

додааст. 17 июни соли 2014 Кабирӣ М. бо роҳбари департаменти Европаи Шарқии фонди мазкур, 

Рейн Ҳард Крум ки аз Берлин ба шаҳри Душанбе омада буд, мулоқот кардааст. Аз сабаби забони 

русиро хуб донистани Рейн Ҳард Крум ва Бритта Утз дар сӯҳбат бо Кабирӣ М. ӯро даъват 

накардаанд. Дар мулоқот Кабирӣ М. кумаки молию сиёсӣ талаб карда хостааст, ки вохӯрии ӯро бо 

вазири корҳои хориҷии Олмон ва роҳбари Иттиҳоди Аврупо ташкил намоянд. Ба ӯ ваъда додаанд, 

ки кумаки моддӣ ва сиёсиро таъмин мекунанд. Кабирӣ М. пеш аз кушодашавии намояндагии 

фонди “Фридрих Эберт” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин фонд ҳамкорӣ доштааст. Кабирӣ М.-ро 

дар вақти гуфтушунидҳои солҳои 1996-1999 яке аз кормандони сафорати Олмон дар Тоҷикистон 

бо роҳбарони ҳамонвақтаи фонд дар Берлин шинос намуда бо ин фонд алоқа доштааст. 

Роҳбарияти фонд асосан бо Кабирӣ М. мулоқот менамуда бо дигар аъзоёни ҲНИТ алоқа 

надоштаанд. Кабирӣ М. ҳамчун роҳбари ҲНИТ ва депутати Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олӣ 

аз тарафи фонди “Фридрих Эберт” барои иштирок дар Конфронсҳои илмӣ ба шаҳрҳои Берлин, 

Брюсел, Истамбул, Москва, Алма-ато ва Бишкек даъват мешудааст. Дар конфронсҳое, ки фонд дар 

Бишкек ва Алма-Ато ташкил намудааст, маблағҳои “гонорар”-и маърӯза тарзи нақдӣ ба Кабирӣ М. 

дода мешудааст. Намояндагони фонди “Фридрих Эберт” дар Тоҷикистон дар фишори шахсии 

сафирони Олмон, аз ҷумла сафири собиқ Дорис Гертранф барои ҳамкорӣ бо ҲНИТ маҷбур 

мегардиданд. Сафорати Олмон аз вазорати корҳои хориҷии Олмон дастур мегирифтаанд, ки бо ҳар 

восита ба ҲНИТ мадад намоянд. Дар доираи фаолияташ сафорати Олмон дар Тоҷикистон 

мулоқотҳои зиёдеро бо Кабирӣ М. анҷом дода, ба ваъдаҳои сиёсиаш бовар карда хоҳишҳои вайро 

ба вазорати корҳои хориҷии Олмон мерасониданд. Шахсан ӯ аз тарафи сафири Олмон дар 

Тоҷикистон Холҳр Грин барои сӯҳбат пеш аз интихоботи парламентии Тоҷикистон ба 

резидентсияи вай даъват шудааст ва дар атрофи вазъи ҲНИТ пеш аз интихоботи соли 2015 

мубодилаи назар намудаанд. Сафири Олмон аз ӯ роҳҳои расонидани ёрӣ ва кумакҳоро пурсидаст. 

Ӯ ҷавоб додаст, ки ин хилофи қонунҳои 
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Тоҷикистон аст. Дар яке аз вохӯриҳое, ки сафорати Олмон ба Тоҷикистон бо иштироки депутатҳои 

парламенти Олмон ташкил карда буд, роҳбари гуруҳи олмониҳо ба Ҳаитов Маҳмадалӣ савол 

додааст, ки агар шумо ба сари қудрат биёед аввалин кори шумо аз чӣ шуруъ мешавад? Ҳаитов М., 

ҷавоб додааст, ки мо  шариатро дар Тоҷикистон ҷорӣ мекунем чунки Тоҷикистон бояд давлати 

исломӣ шавад. Депутати олмонӣ боз пурсидааст, ки оё ин хилофи конститутсия ва низомномаи 

ҲНИТ нест, зеро дар он қайд шудааст, ки ҲНИТ сохти дунявии давлати Тоҷикистонро тағйир 

намедиҳад? Ба ин савол Ҳаитов М. ҷавоб надодааст. Дар бораи ин мулоқот низ ӯ ба мақомоти 

дахлдор хабар додааст.          

 Инчунин шоҳид Ҳайдаров Р.Ҷ., нишондод дод, ки аз аъзоёни Раёсати олии ҲНИТ Кабирӣ 

М., Ҳикматулло Сайфуллозода ва Ҳаитов М.Р.,-ро мешиносад. Бо онҳо ҳангоми вохӯриҳо дар 

сафорати Олмон, қабулҳои сафорати Ҷумҳурии Қазоқистон шинос шуда дар конфронсҳои 

гуногуни байналмилалии дар шаҳри Душанбе барпо гардида сӯҳбат кардааст. Хуҷаева З.Р., дар 

конфронс ва семинарҳои гуногун дар шаҳри Душанбе, ки ширкати онҳо ташкил мекард иштирок 

мекардааст. Хуҷаева З.Р. соли 2007 бо депутат Ҳеди Вехнер ва соли 2012 бо вазири адлияи Олмон 

Герта Дойгбгер мулоқот доштааст.        

 Ҷабрдида Маҳатов Ф.Т., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандагонро намешиносад 

ва нисбаташон ғараз надорад.         

 Рӯзи 4 сентябри соли 2015 дар ШБКД-и шаҳри Ваҳдат ба ҳайси ёрдамчии навбатдор буд, 

ки тахминан соатҳои 4 субҳ шахсоне мусаллаҳ ба бинои ШВКД ҳуҷум кардаанд. Аввал як 

корманди ШВКД подполковник Абдуллоев Зиёриддин даромада аз қафояш якчанд шахсони 

мусаллаҳи риш ва салладор будааст, фақат Абдуллоев З.-ро шинохтаст. Дар натиҷаи ин ҳодиса ӯро 

парронида маҷрӯҳ карда се нафари дигар аз кормандони милиса ва ҳуҷумкунандаҳо ба ҳалокат 

расонида шудаст. Баъдан маълум шудаст, ки  он гуруҳи Назарзода А., буда мақсадашон гирифтани 

силоҳу аслиҳа ва бинои ШВКД будааст. Онҳо аз даҳ нафар зиёд буданд, аввал навбатдори дари 

даромади бино ва баъд шӯъбаи тавтишотиро парронида ба ҳалокат расониданд. Коре 

судшавандаҳо карданд, бахшиш надорад. Худашонро мулло гирифта одамкушӣ кардаанд дар ин 

ҳодисаҳо чанд кас бе падар, бе фарзанд монд. Милитсия барои ҳимояи халқ аст. Милиса барои 

силоҳаш ҷонашро медиҳад. Нишондодҳои дар давраи тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ 

мекунад. Аз судшавандаҳо чизе ситониданро ғайриимкон дониста аз суд хоҳиш намуд парвандаро 

тибқи қонун дида бароянд.          

 Ҷабрдида Буронов Т. М., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад 

ва нисбаташон ғараз надорад. Рӯзи 4-сентябри соли 2015 соати 4 ба ШВКД-и шаҳри Ваҳдат омада, 

дидбонгоҳро қабул кард. Соати 4 ва 15 дақиқа шахсони мусаллаҳ ба бинои ШВКД ҳуҷум карданд. 

Аввал Абдуллоев З, ки дар гуруҳи фаврӣ буд ва аз қафояш дигарҳо даромаданд баъди 10-15 сония 

тирпарронӣ сар шуд. Ӯ дар гуҳаргоҳи назоратӣ буда дарро кашида ба наздаш онҳоро даромаданӣ 

намондааст. Ӯро аз китфаш паррониданд, аз ҳуш рафта вақте ба худ омадааст тирпарронӣ давом 

дорад. Тирпаррониро Махатов Ф. кард. Дар даруни бино 2 граната партофтанд, ки се кас ҷароҳат 

бардошта се нафар ҳалок шудаст. Сабаби ҳуҷум ба ШВКД аз ҷониби тарафдорони Назарзода А. 

бинои ШВКД ва силоҳҳои онро гирифтан ва нотенҷӣ кардан будааст. Кормандони ШВКД 

муқобилият нишон дода ба ҷинояткорон имконияти силоҳ гирифтанро надодаанд. Вақте ба ёд 

омадаст шунидааст, ки бо ратсия овоз меомад, ки меравем, моро заданд. Нишондодҳои дар 

тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. Хоҳиш кард ба судшавандагон раводиди қонун ҷазо 

таъйин шавад.          

 Ҷабрдида Каримов А., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад ва 

нисбаташон ғараз надорад. Аз суд хоҳиш кард, ки парвандаи ҷиноятӣ нисбати судшавандаҳо дар 

асоси қонун баррасӣ шавад, зеро ӯ тарафдори қонун аст. Фарзандаш дар ШВКД-и шаҳри Ваҳдат 

муфаттиши калон, майори милиса унвони илмӣ доштаро куштанд. Писараш оиладор соҳиби 4 

фарзанд аст, ҳаққи хуни фарзандашро гирифтанист. Яке замони тинҷро чи ҳоҷат ба ноором кардан 

буд. Ин корро ҳеҷ кас намебахшад. Дар доираи қонун баррасӣ намоед. Саҳари 4 сентябри соли 

2015 ҳангоми ба мактаб рафтан фаҳмид, ки дар ШВКД тирпарронӣ шудааст. Телефон кард 

писараш ҷавоб надод. Ба ШВКД рафт онҷо нест, гуфтанд, ки ба беморхона бурданд. Ба беморхона 
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рафта ҷасадашро нишон доданд. Писараш соати 2 навбатдориро месупорад ва дар кабинеташ кор 

мекунад, ки тирпарронӣ мешавад. Вақте бе силоҳ мебарояд ӯро бо се тир мепарронанд. Сипас 

фаҳмидаст, ки саркардаи ҳамаи ин корҳо Назарзода А. ва муовинаш Зиёриддин будааст. 

Ҷинояткорон пешакӣ ва пинҳонӣ тайёрӣ дида даст ба куштори муҳофизони халқ кормандони 

милиса заданд. Абдуллоев З. Навбатдор буда медонист, ки ҳама бе силоҳ мебошанд. Вақте, ки 

Махатов Ф.,  Абдуллоев З., мепарронад боқимонда ҳамроҳонаш мегурезанд. Агар  Абдуллоев З.,ро 

намепаррониданд онҳо бинои ШВКД-ро бо ҳама силоҳу аслиҳааш мегирифтанд. Асоси ин 

бадкориҳо аз солҳои 1992-1995 сарчашма мегиранд. Он вақт ба сиёҳкорон шароит доданд, ки 

ҳамин хел гуруҳҳо дар ҷамъият ташкил шуда кор кунанд, ки оқибат ба ҳамин оварда расонид. 

Назарзода А. ва ҳаммаслаконаш миллиардҳо маблағҳо доранд вале ислоҳ намешаванд, 

мақсадашон барпо кардани исломӣ асл нест. Ягон нафараш андешаи ободкунӣ надорад. Модоме, 

ки иштирокчиён ҳама муллоҳо буданд, баъзе иқрор шуданд, ки идрор мегирифтанд, Абдуллоев З. 

ба онҳо маблағҳо медодааст, аз ин бар меояд, ки онҳо вазифадор буданд чунин кирдорҳоро содир 

намоянд.         

           Ҷабрдида аз коллегия суди хоҳиш кард, ки парвандаро дар доираи қонун барраси намуда ба 

гунаҳгорон ҷазои сазовор муайян намояд.       

 Ҷабрдида Абдулҳаев С.Қ., дар маҷлиси суд баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Соати 4-и шаб, ки дар хизмат ба ҳайси ронандаи автомошинаи хизматӣ “Тигр” буд хабар расидаст, 

ки гуруҳи ришдорҳои силоҳбадаст дар кӯчаҳои гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе пайдо шуданд. 

Ҳангоми ба онҷо расидан, ки як нафар либоси низоми-камуфляж доштаро дида, ки будани онҳоро 

пурсиданд. Дар ин вақт силоҳбадастон тирпаррониро оғоз карда 4 нафар онҳо Саъдуллоев, Буриев 

Дмитрий, Орипов, Ҷобиров ва як корманди БДА-ро парронида ба ҳалокат расониданд. Ӯ ва як 

нафари дигар ярадор шуданд. Онҳоро дар госпитал бистарӣ ва меолиҷа карданд. Ин корҳо бо 

супориши Назарзода А. ва М. Кабирӣ ташкил шудааст. Он силоҳбадастони низомипӯшро дида 

фикр карданд, ки хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиа барвақтар омадааст. Хоҳиш намуд, ки 

дар асоси қонун коллегияи судӣ нисбати судшавандаҳо чорабинӣ намояд.   

              Ҷабрдида Юсупов М.М., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Дар таъиноти махсус ВКД хизмат дошта шаби 3 ба 4  сентябри соли 2015 дар асоси бонги хатар ба 

гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе омаданд, ки 3-4 нафар кушташудаҳо буд. Сипас ба ШВКД ш. 

Ваҳдат рафтаанд. Супориш шудааст, ки ба теппаи Самарқандӣ раванд. Ба наздики деҳаи 

Мағмуруд омада, автомошинаашон зери тирборон қарор гирифтаст. Аз зарбаи тири силоҳ пояш 

захмдор шуда як нафари ҳамроҳашон ба ҳалокат расонида шудаст. Фаҳмиданд, ки ин корҳо бо 

супориши Назарзода А., шуда мақсадашон нотинҷ кардани мардум ва кишвар будаст. Нисбати 

судшавандаҳо дар чоҳорчубаи қонун чораҳо дида шавад.      

 Ҷабрдида Олимов Р.М., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Дар таъиноти махсуси ВКД хизмат дошта соҳиби фарзандони хурдсол мебошад. Шаби 3 ва 4 

сентябр вақте, ки бонги хатар заданд дар ҳолати омодабошӣ буданд. Хабар расид, ки дар шаҳри 

Ваҳдат вазъият ноором аст. Бояд ба онҷо мерафтанд, ки дар чорроҳаи фурудгоҳи ш. Душанбе 

онҳоро тирборон кардаанд. Дар чархҳои автомошина тир заданд, ки чархҳояш аз рафтан 

бозмондаст. Ба сардор хабар доданд, ки  автомошинаро заданд. Ба ронанда гуфтаст, ки аз тарафи 

қабристон раванд. Диданд, ки ду нафар як қадпаст ва дигаре баландқомат дар дасташон силоҳҳои 

РПК ва автомат доштанд. Вақте аз онҳо пурсид, ки ҳастед, ҷавоб гуфтанд, ки гуруҳи алоҳида аз 

Вазорати мудофиа мебошанд. Вақте гуфтаст, ки силоҳҳоро ба замин гузоред қадпасташ 

тарафашон силоҳро истифода кардаст. Дар натиҷа 7 адад тир хурда қабурға ва дасташ шикастааст. 

Дар вақти паррондан нафари қадбаландашро парронида дигаронаш гурехтааст. Баъд ӯро 

беморхона бурданд дар онҷо ҳамон силоҳбадасти қоматбаланд, ки эшони Файз ном доштаст, дод 

мезад, ки раҳгузар буда, ӯро паррониданд. Сипас маълум шуд, ки номаш Файзулло ва аз маҳаллаи 

Чортут будаст. Ташкилкунандаи ин кор Назарзода А., (Ҳоҷӣ 
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Ҳалим) буда мақсадашон ноором кардани вазъи кишвар будааст. Аз коллегияи судӣ пурсид 

нисбати судшавандаҳо дар доираи қонун чорабини намояд.    

 Ҷабрдида Раҳимов С.С., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Шаби 3 ва 4 сентябри соли 2015 дар қарордоди раёсати ВКД соати 3 ё 4 бонги хатар шуд, ки дар 

ШВКД-и ш. Ваҳдат вазъият ноором мебошад. Ба гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе омада бо дигар 

кормандонашон вохурданд. Буриев Д., гуфтааст, ки дар гардиши роҳ ду шахси ришдори босилоҳ  

мусаллаҳ меистад. Вақти ба назди онҳо расидан Буриев Д., бо як нафараш гап зада силоҳашро 

қапидаст, ки дигараш ӯро тирборон кард. Тирпарронӣ 20-25 дақида давом карда аз ҳар куҷо 

тарафашон бо снайпер ва автомат мепаррониданд. Автомашинаи “Тигр”-ро бо пулемёт заданд. 

Баъд ҷасади Буриев Д., Алишер ва як корманди БДА-ро диданд. Ӯ ва Раҷабро, ки дар замин хоб 

буда ҷон дошт ба беморхонаи Қараболо оварда баъди 2 рӯз фаҳмидаст, ки Раҷаб мурдааст. Дар 

вақти тирпарронӣ як нафар бо Буриев Д., ки мулло Умар будааст гап мезад. Ташкилкунандаи ин 

корҳо Назарзода А., ва дигар хориҷиҳо будаст. Мақсади исёни мусаллаҳона ташкили филиали 

Сурия дар Тоҷикистон буд. Хоҷаҳои хориҷӣ доранд, дар телевизор дидаст, ки Кабирӣ М., дар куҷо 

қарор дорад. Аз суд хоҳиш намуд, ки нисбати шахсони ин корро содиркара ҷазои сахттарин дода 

шавад.            

 Ҷабрдида Ҷабаров Ҷ. Ҳ., корманди БДА-и ш. Душанбе дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки 

судшавандаҳоро намешиносад. 3-4 сертябр дар ш. Душанбе кӯчаи Айнӣ навбатдорӣ мекард. 

Тахминан соати 3 ва 20 дақиқа навбатдор гуфт, ки ду автомошинаи Мерседесро дастрас кунед. Як 

автошимашинаи тамғаи Старексро манъ карда дар мошини шахсиаш сардораш – Пиров Исмоилро 

аз хонааш гирифтаст. Дар 3-юм база дар роҳи пиёдагард ду шахси ришдор дида дар чароғаки 

раҳнамо як нафараш тарафаш омада силоҳашро дар қафаси синааш гузоштааст. Ӯ гуфтаст, ки 

корманди БДА мебошад. Силоҳтаппончаашро гуфтанд, ки ба онҳо супорад, вазъият ноором аст. 

Сипас қафои бино бурда силоҳашро маҷбурӣ гирифтанд. Тарафи 3-юм база рафта сардораш Пиров 

И., гуфтааст, ки силоҳашро гирифтанд. Баъд он силоҳбадастон тарафи онҳо давида, силоҳ 

бардоштанд. Пиров И., ба онҳо гуфтаст,ки  силоҳҳоро баргардонанд. Онҳо ҷавоб доданд, ки 

вазъият тинҷ шуд аз амният силоҳатонро мегиред. Баъд кормандони Омон омада тирпарронӣ сар 

шудаст. Пиров И., -ро паррониданд, ки фах-фах садои нафасаш мебаромад. Баъд ба Раёсати 

корҳои дохили телефон карда хабар расонида сардори БДА омада, онҳоро бурданд. Фаҳмидаст, ки 

ин корро Ҳоҷӣ Ҳалим, Ҷунайд ва Абдулло ташкил карданд. Мувофиқи қонун ба судшавандаҳо 

ҷазо таъин карданро пурсид.         

 Ҷабрдида Ахмедова Р.Р., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро намешиносад. 

Соати 6-и рӯзи 4 сентябри соли 2015 бародараш телефон кард, ки ҷасади шавҳараш Буриев Д.,-ро 

ба беморхона (морг) оварданд. Вақте, ки ба онҷо рафт кормандони прокуратура ва дигар 

мақомотҳо буданд. Захми тир дар сар, гардан ва дили шавҳараш буданд. Рӯзи дигар аз интернет 

фаҳмид, ки муовини вазири мудофиа ва ҳаммаслаконаш гурехтанд. Аз ин ҳодиса аз дигарон 

фарзандони ноболиғи бепадар ва аз онҳо инчунин набера бе бобо монд. Наберааш ҳар рӯз бобо 

мегӯяд, ӯ фақат сураташро нишон дода метавонад. Аз суд хоҳиш намуд, ки ба судшаванда ҷазои 

сахттарин ба мисли ҷазои якумра таъйин карда шавад, то дигарон фикр кунанд, ки чи қадар дард 

оварданд.           

 Ҷабрдида Раҳмонов Т.Д.,  дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки 3-4 сентябри соли 2015 

ҳамчун подполковники милитсия дар ҳайати гуруҳи фаврӣ фаъолият дошта бояд ба тарафи  шаҳри 

Ваҳдат мерафтанд. Дар гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе аз пояи чапаш аз тири силоҳ ҷароҳат 

бардоштаст. Ҳамроҳи ҷонишини сардори раёсат дар мошини Мерседес 14-15 нафар буданд, ки 

онҳоро силоҳбадастон тирборон карданд. Як каси дигар Далер Давлатзода муфаттиши ШВКД ҳам 

аз тири силоҳ захмдор шудаст. Баъд фаҳмид, ки саркардан ин корҳо Назарзода А., Муллоумар, 

шайх ва дигарон будаанд. Мақсадашон сарнагун кардани сохти конститутсионӣ буд. Баён кард, ки 

барои кирдорашон судшавандаҳо дар асоси қонун ҷавоб диҳанд.    

 Ҷабрдида Давлатзода Ш.А., дар маҷлиси судӣ баён намуд, ки судшавандаҳоро 

намешиносад. Дар бораи воқеаи 3-4 сентябри соли 2015 аз овозаҳо фаҳмидаст. Дар хонаи модараш 

будаст, ки шавҳараш Орипов Д.,-ро, ки дар омони милиса кор мекард, дар 
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гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе парронида ба ҳалокат расониданд. Шавҳараш рӯзи 4 сентябри 

соли 2015 дар ҷои хизматаш буд. Соҳиби ду фарзанд буда калониаш як солу ҳашт моҳ ва дуюмаш 

шаш моҳ доранд. Баъд фаҳмид, ки ин корро Ҳоҷӣ Ҳалим бо ҳаммаслаконаш карданд. Аз 

коллегияи судӣ хоҳиш дорад, дар доираи қонун ба судшавандаҳо ҷазо таъйин карда шавад. 

 Ҷабрдида Ёров У.Р. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, додари марҳум Ёров Нусратуллои 31 

сола, ки соҳиби ду фарзанд буда дар Мағмуруд аз тири силоҳи ҷинояткорон ба ҳалокат расидаст 

мебошад. Фарзандҳои бародараш нафақа мегиранд, калонияш сеюнимсола ва хӯрдиаш дуюним 

сола мебошанд, оилааш хонашин аст. Дар ин ҳодисаҳо саркардаашон Ҳоҷӣ Ҳалим ва 

ҳаммаслаконаш будаст. Аз коллегияи судӣ хоҳиш намуд дар доираи қонун ба судшавандаҳо ҷазо 

таъин карда шавад.         

 Ҷабрдида Алиев Ш.Ш., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

надорад. Корманди ШБД-и РВКТ-и шаҳри Душанбе мебошад. Рӯзи 4 сентябри соли 2015 дар 

хизмат буд, ки соати 4 бонги хатар заданд. Ба кӯчаҳои А. Дониш ва Дӯстии халқҳои ш. Душанбе 

бо автомашинаи шахсӣ ҳамроҳи як корманди дигар омаданд. Дар дидбонгоҳ шахсони мусаллаҳ 

буданд. Як нафараш гуфт, ки мо кормандони амниятӣ мебошем. Баъд Шоймардонов ба постгоҳ 

занг зад, ки одамони мусаллаҳ истодаанд. Дар ин вақт як мошини сиёҳ омада, пурсид, ки онҳо 

киҳоанд ва тирпарронӣ сар шуд. Ӯ дар даруни автомашин буд. Тахминан баъди як дақиқа 

тирпарронӣ бас шуда аз автомашин фаромадаст, ки онҳоро паррониданд. Аз сараш тирзахм 

гирифта тир ҳоло дар сараш буда аз майнаи сар гузаштааст ва онро гирифтан ғайриимкон гаштаст. 

Рӯзи 3-юм ба ёд омада фаҳмид, ки ин корро Назарзода А. (Ҳоҷӣ Ҳалим) ва тарафдоронаш 

кардааст. Аз воситаҳои  ахбори омма фаҳмидаст, ки саркардаи ин ҳодиса М. Кабирӣ, аъзоёни 

ҲНИТ ва баъзе аз кормандони вазорати мудофиа мебошанд  ва мақсадашон табаддулоти давлатӣ 

будааст.           

 Ҷабрдида Боймуродов А.И., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо  

шиносоӣ надорад. Рӯзи 4 сентябр додараш Пиров Исмоилро, ки командири взвод дар БДА-и 

шаҳри Душанбе буд, дар гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе парронида ба ҳалокат расонидаанд. Баъд 

фаҳмидам, ки Ҳоҷӣ Ҳалим, Мулло Умар ва дигарон додараш ва кормандони омонро паррониданд. 

Додараш се фарзанд дошта, калониаш имсол мактаб меравад. Оилааш дар тарбияи онҳо аст. Аз 

коллегияи судӣ хоҳиш намуд, дар доираи қонун ба судшавандаҳо ҷазо таъйин карда шавад 

 Ҷабрдида Шарифзода М.Т., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

надорад. Писараш дар ШВКД-и ш. Ваҳдат кор мекард. Рӯзи 4 сентябри соли 2015 бояд дар Кохи 

Ваҳдат иштирок мекард, ки дар он ҷо иди Гвардияи миллӣ буд. Дар соати 6 фаҳмид, ки дар ш. 

Ваҳдат тирпарронӣ шудааст. Хост ки аз писараш фаҳмад, ки чи ҳодиса шудаст. Вақте, ки телефон 

кард, ӯ телефонро хомӯш кард фикр кард, ки дар ҷойи ҳодиса аст. Баъдан телефон карданд, ки 

писарат тирзахм бардоштааст. Хешу таборҳо ҳама ҷамъ шудаанд. Писараш муфаттиши калон, 

оиладор соҳиби ду фарзанд буд. Баъд фаҳмид, ки гуруҳи мусаллаҳи Назарзода ин корро карда 15-

20 нафар ба ШВКД ш.Ваҳдат ҳуҷум карда чанд нафарро парронида, муқобили давлат ҷангиданд. 

Талаб дорад, ки парванда тибқи қонун баррасӣ ва дар доираи қонун ба судшавандаҳо ҷазо таъин 

карда шавад.           

 Ҷабрдида Гулмадов Қ.Т., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

надорад. Подполковник Амакиев Рустам писарамакаш буда дар дараи Ромит аз ҷониби гуруҳи 

Назарзода А., ба қатлрасонида шудаст. Дар госпитали маҳаллии 46 даромада ҷасади Рустамро дар 

болои кат, ки ҳама ҷояш тири силоҳзадагӣ, пояш шикастагӣ, баданаш сухтагӣ буд дидаст. Ҷаноби 

Олӣ дастгирӣ карданд, аз тарафи ҳукумат дастгирӣ зиёд шуд. Судшавандаҳо худашон бояд донанд 

ки чи кор карданд. Мо ҳама мусулмонем, ҳамаи таълимот дар Тоҷикистон ҳаст, ҳама шароит 

барои намозхонӣ муҳайё аст. Аз коллегияи судӣ хоҳиш намуд, дар доираи қонун ба судшавандаҳо 

ҷазо таъин карда шаванд.          

 Ҷабрдида Абдуллоев С.Қ., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

ва ғараз надорад. Шаби 3-4 сентябри соли 2015 бонги хатар доданд, ки ба ШВКД-и ш. Ваҳдат 

ҳуҷум карданд. Вақте омад силоҳ гирифтанд, овози тирпаррониро шуниданд. 
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Тарафи фурудгоҳ рафтанд, ки 2 кормандони раёсати махсус ва як милитсионер захмӣ шудаанд. Аз 

ВКД супориш гирифтаанд, ки тарафи теппаи Самаркандӣ раванд. Ба тарафи деҳаи Мағмуруд 

рафта, тирпарронӣ шуда ӯ дар пояш тир хӯрда, ҷароҳат бардошт. Баъдан фаҳмид, ки дар масҷид 

Сарабек ва 2-3 нафарро дастгир кардаанд. Фаҳмиданд, ки дар Ваҳдат Зиёриддин ва Назарзода А. 

бар зидди ҳукумат ҷанг доранд. Ташкилкунандагон Назарзода А. Кабирӣ М. ва аъзоёни ҲНИТ 

буданд, ки дар вақти ҷангҳои шаҳрвандӣ иштирок доштанд. Мақсадашон ғасби ҳукумат, 

табаддулоти давлатӣ ва барқарор кардани хости худашон буд. Ҷабрдида арз намуд, ки гунаҳгорон 

дар доираи қонунгузории Тоҷикистон ҷазо бинанд.       

 Ҷабрдида Зокиров М.Н. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ ва 

ғараз надорад. Писараш дар таъиноти махсуси ВКД кор мекард. Рӯзи 16-сентябри соли 2015 занг 

заданд, ки писараш ярадор шудааст. Ба Қараболо омаданд, ки писараш аз сараш тир хӯрда ӯро  

ҷарроҳӣ карданд. Хозир саломатии писараш хуб аст, вале роҳ рафта наметавонад. Писараш аз соли 

2003 ҳамчун снайперист кор мекард аз баландии 800 метр дар сараш тир хӯрдааст. Аз телевизон 

фаҳмид, ки ташкилкунандаи ин кор Назарзода А. будаст. Ҷабрдида илова кард, ки палковники 

милиса дар нафақа буда, ягон талаб надорад, фарзандаш ду фарзанд дорад нағз шавад кифоя 

мекунад.  

Ҷабрдида Муродова М.С., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

ва ғараз надорад. Дар ин ҳодиса шавҳараш Саъдуллоев Дилшодро парронданд. Гуфтанд, ки ин 

корро гурӯҳи аъзоёни ҳизби наҳзати исломӣ карданд, барои чӣ намедонам. Барои фарзандаш 

давлат нафақа карданд ҳеҷ чиз талаб надорад.       

 Ҷабрдида Ҷураева М.К., дар маҷлиси судӣ ношондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ ва 

ғараз надорад. Шавҳараш Идиевро куштанд, се фарзанд доранд. Фақат мехоҳад, ки шавҳарашро 

баргардонанд, фарзандонаш доимо падар мепурсанд. Ба фарзандонаш давлат нафақа таъин 

карданд. Чи қароре, ки коллегияи судӣ қабул мекунад розӣ мебошад.   

Ҷабрдида Ҷобиров Қ.С. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ ва 

ғараз надорад. Фарзандаш корманди давлатӣ –ОМОН буд, барои пойдории амнияти давлат 

мубориза бурд. Оиладор, фарзанд надошт. Вале баъзе ашхос ба қадри ин намерасанд. Фахр 

мекунад, ки фарзандаш барои давлат ҷоннисорӣ кард. Ҳодиса дар гардиши фурудгоҳи ш. Душанбе 

шуда, ташкилкунандаи ин кор Назарзода А. будаст. Касе гуноҳ кардаст ҷавобашро дар назди 

қонун диҳад. Наход инсони мусалмон хусумат дошта бошад. Бачаҳои онҳо чӣ гуноҳ доштанд. 

Ҳоло фарзанддор набуданд. Ӯ фахр дорад, ки фарзандаш дар хизмати давлат аст. Наход то ин 

дараҷа беинсофӣ ва номардӣ бошад. Агар лозим шавад барои ватан ва давлат худаш ҳам 

ҷоннисорӣ мекунад.     

Ҷабрдида Давлатзода Д. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ ва 

ғараз надорад. Дар шуъбаи тафтишоти РВКД дар шаҳри Душанбе фаъолият дорад. Рӯзи 4 

сентябри соли 2015 бо гурӯҳи тафтишотӣ ба кӯчаи А. Дониш, ки кормандони ОМОН ва 

милитсияро парронданд, рафтанд. Ҳангоми ба ҷои ҳодиса рафтан аз тарафи корхонаи нонбарорӣ 

ва сеюм база аз тирпарронии гуруҳи ҷинояткорон аз пояш ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштааст. 

Ҷинояткорон аз тарафи бинои 9-ошёна тир холӣ мекарданд.  Баъд фаҳмидаст, ки ин корро 

Назарзода М. бо маслиҳати пешакӣ бо роҳбарии раиси ҲНИТ Кабирӣ М. кардаанд. Онхо хостанд, 

ки оромии ҷомеъаро вайрон кунанд, хохиш дорад, ки нисбати гунаҳгорон ҳукми одилона 

бароварда шавад.         

 Ҷабрдида Муродов П. Я. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ ва 

ғараз надорад.  Моҳи сентябри соли 2015 хабар ёфт, ки ҷиянаш Муродов Орзуро, ки 25 сола буда 

дар КДАМ кор мекард дар дараи Ромит парронданд. Дар беморхона (морг) ҷасадашро дид, ки 

чашмаш то пушти сараш набуд. Муродов О. писари бародараш, оиладор, соҳиби як фарзанд буд. 

Баъд фаҳмиданд, ки ин корро  Назарзода А. бо роҳбарии ҲНИТ ташкил карданд. Ҳоло зану 

фарзанди Муродов О. дар тарбия ва таъминоташон мебошанд. Касе гунаҳгор аст дар назди қонун 

ҷавоб гӯяд.     

Ҷабрдида Мардонов А. М. дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

ва ғараз надорад. Дар хизмат шаби 3 ба 4 сенябри соли 2015 бонги хатар эълон 
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карда гуфтанд, ки кормандони ОМОН ва чанд нафар ҳалок шудаст. Онҳо 10 нафар ба ҷои ҳодиса 

омада тирпарронӣ шудааст. Аз болои санг ба ҷарӣ афтида манаҳаш шикаста 2 моҳ дар беморхонаи 

Қараболо бистарӣ шудаст. Баъд маълум шудаст, ки Назарзода А. якҷоя бо раиси ҲНИТ Кабирӣ М. 

хостанд табаддулоти давлатӣ карда, ҷумҳуриро ноором кунанд. Аз телевизион шунидаст, ки бо 

роҳбарии раиси ҲНИТ Кабирӣ М. ҳамин корро карданд. Ҷабрдида баён кард, ки ягон талаб ва 

даъво надорад.          

             Ҷабрдида Абдухолиқов А.Х. дар маҷлиси судӣ нишонод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ 

ва ғараз надорад. Додараш Аслиддинро, ки дар ОМОН кор мекард, рӯзи 15 сентябр дар дараи 

Ромит парронданд. Бародараш оиладор ва фарзанддор буд, ки ҳоло фарзандонаш дар тарбияаашон 

мебошанд. Ин корро гурӯҳи Назарзода А. карда, дигар ки буд намедонад. Ҷабрдида илова кард, ки 

арзу дархост надорад.           

            Ҷабрдида Субҳонов Д.И., дар маҷлиси судӣ нишондод дод, ки бо судшавандаҳо шиносоӣ ва 

ғараз надорад.  Корманди КДАМ буда 15 сентябри соли 2015 тахминан соати 9 ҳамроҳи 

подполковник Амакиев Р. ва Муродов О., шахси сеюм буд, ки Назарзода А. ва гурӯҳашро то охир 

дунболагирӣ карданд. Аз тарафи Назарзода А. ва гурӯҳаш Амакиев Р. ва Муродов О., парронида 

ба ҳалокат расонида шуданд. Ӯ ба ҷарӣ ғалтида миён, пой ва дасташ ҷароҳат бардоштаст. Баъд 

маълум шуд, ки мақсади Назарзода А. ва гурӯҳаш ноором кардани ҷомеа ва зарар расонидан 

будаст. Нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ додаашро тасдиқ мекунад. Ҷабрдида илова кард, ки 

фахр мекунад, ки вазифааш хизмат барои сулҳу ваҳдат аст. Вале ғамгин аз он аст, ки ба ӯ мегӯянд 

то силоҳат барнагардад дигар силоҳ намедиҳем. Онҳо ғолиб омаданд барои чӣ силоҳ намедиҳанд. 

Суд барои силоҳашро баргардонидан мусоидат намуда нисбати судшавандаҳо мувофиқи қонун 

ҷазо таъин намояд.           

 Ҳамин тавр ба ғайр аз нишондодҳои дар боло овардашуда гуноҳи судшавандаҳо Ҳисайнов 

У. Ф., Ҳаитов М. Р., Ҳ. Сайфуллозода, Ҷобир Р. Р., Давлатов А. А., Авазов К.К., М.Файзмуҳаммад, 

Каримов С.С., Розиқов З., Рустамов С. Т., Хуҷаева З.Р., Қосидинов В., Набиев Ш.М., Ғайратов 

А.И., Сайфов Ҳ.К., Нарзуллоев Ҷ.И., ва Раҳматуллоев М.Т., мутаносибан дар содир намудани 

ҷиноятҳо инчунин бо протоколҳои кофтуков ва азназаргузаронии ҷойҳои ҳодиса, ёфта гирифтани 

далелҳои шайъӣ хулосаҳои ташхиси экспертизаи суди комплексии забоншиносӣ, равоншиносӣ, 

диншиносӣ ва сиёсатшиносӣ, хулосаҳои ташхисҳои судии- тиббӣ, суди криминалистӣ- баластикӣ, 

протоколҳои рӯ ба рӯкунии судшавандаҳо бо шоҳидон ва сабтҳои навори нишондоди онҳо, аризаю 

нишондодҳои ҷабрдидаҳо, нишондодҳои худиқрори ба гуноҳ додаи баъзе аз судшавандаҳо, 

шаҳодатномаҳои ақдӣ никоҳ, таваллуд ва дигар далелҳои дар маводҳои парвандаи ҷиноятӣ 

ҷамовардашуда ва дар маҷлиси судӣ мавриди муҳокимаҳо қарор ёфта исботи пураи худро 

меёбанд.          

 Коллегияи судӣ ҳама маводҳои парвандаро омӯхта, таҳлил ва баҳогузории ҳуқуқӣ намуда 

ба хулоса меояд, ки барои гунаҳгории судшавандаҳо Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. 

Сайфуллозода, Ҷобир Р.Р., Давлатов Х.А., М Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З. Авазов 

К.К., Рустамов С.Т., Хуҷаева З.Р., Қосидинов В., Набиев Ш.М. Ғайратов А.И., Сайфов Ҳ.К., 

Нарзуллоев Ҷ.И., ва Раҳматулоев М.Т., мутаносибан аз рӯи айбҳои номбаршуда далелҳои басанда 

ҷамъоварӣ шуда, асосҳо барои ба тафтишоти иловагӣ баргардонидани парванда мавҷуд нест. 

 Ҳамчунин, коллегияи судӣ кирдори Ҳисайнов У.Ф. Ҳаитов М.Р. Ҳ. Сайфуллозода, 

Ҷобиров Р.Р., Давлатов А.А., М. Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З. Авазов К.К., Рустамов 

С.Т.-ро, ки мутаносибан ҷинояти барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё 

динӣ равона шуда, инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, ба 

таври омавӣ бо истифодаи воситаҳои ахбори умум, бо истифодаи мақоми хизматӣ, аз ҷониби 

гуруҳи муташаккил содиршуда бо моддаи 189 қисми 3, банди «А» КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбинишударо, ки ду маротибагӣ дар ҳолатҳои гуногун содир намудаанд, бо сабаби он, ки банди 

«А» қисми 3-и модаи 189 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон мутаносибан диспозитсия ва ҷазои як хеларо 

пешбинӣ менамояд. Дар маҷмуъ як маротиба бо ҳамин қисму банди модда бандубаст ва таъини 

ҷазоро  
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дуруст мешуморад. Ҳамчунин кирдори Набиев Ш.М. ва Ғайратов А.И.-ро аз рӯи модаи 307, қ. 2. 

КҶ як маротибагӣ бандубаст ва ҷазо таъин кардан, ба хулоса меояд.    

 Ҳамин тавр коллегияи судӣ кирдори судшавандаҳо  Ҳисайнов У.Ф., бо моддаҳои 187 

қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 

қисми 2, банди б, 199 қисми 4 бандҳои «А, Б ва В», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандхои «а,б, ж, з, и, 

л, н, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои  « а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «а», 306, 313 

ва 307 қисми 1 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳаитов М.Р., бо модаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 

қисми 3 банди «А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 

қисми 4 бандҳои «А, Б, В», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м,п», 32 қисми 3, 

104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А» 306, 313, 307 қисми 1 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳ. Сайфуллозода бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди «А», 

307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 қисми 4 бандҳои «А, 

Б, В», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м,п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, 

б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А» 306, 313, 307 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷобир 

Р.Р., бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди 

«А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 қисми 4, бандҳои «а, б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, 

бандҳои «а, б, ж, з, и, л, п, м», 32 қисми 3, 104 қисми 2 бо бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 

3, банди «А», 306, 313 ва 307 қисми 1 ва 307 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Давлатов А.А., бо 

моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 

қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 қисми 4 бандҳои «а, б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои 

«а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди 

«А», 306, 313 ва 307 қисми 1 ва 307 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, М. Файзмуҳаммад бо 

моддаҳои 187, қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 

қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 қисми 4, бандҳои «а, б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои 

«а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди 

«А», 306, 313 ва 307 қисми 2 ва 170 КҶ  Ҷумҳурии Тоҷикистон, Каримов С.С., бо моддаҳои 187 

қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 

қисми 2, банди б, 199 қисми 4, бандҳои «а, б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, 

м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои « а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А», 306 ва 313 

ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон,  Розиқов З., бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди 

«А», 307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 қисми 4, бандҳои 

«а, б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои 

«а, б, ж, з, и, л, м, п» 179, қисми 3, банди «А», 306, 313 ва 307, қисми 2 ва 170 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Авазов К.К., бо моддаҳои 187, қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А» ,307 қисми 3, 

131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди б, 199 қисми 4 бандҳои «а, б, в», 195 

қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, 

л, м , п», 179 қисми 3, банди «А», 306, 313 ва 307 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 Рустамов С.Т., бо моддаҳои 187 қисми 2, 189 қисми 3, банди «А» 307 қисми 3 ва 307 қисми 

2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон Хуҷаева З.Р., бо моддаҳои 187 қисми 2, 189 қисми 3. банди «А» КҶ 

Ҷумҳурии Точҷикистон        

 Қосидинов В. бо моддаҳои 187 қисми 2, 189 қисми 3, банди «А» ва 195 қисми 3 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Набиев Ш.М. бо моддаҳои 189 қисми 2, бандҳои «в, г», 189 қисми 2, 

бандҳои «а, в, г», 3071 қисми 1, 3071 қисми 2, 3072 қисми 2 ва 3073 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ғайратов А.И. бо моддаҳои 189 қисми 2, бандҳои «в, г», 189 қисми 2, бандҳои «а, в, 

г», 3071 қисми 1, 3071 қисми 2, 3072 қисми 2 ва 3073 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сайфов 

Х.К. бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нарзуллоев Ҷ.И. бо моддаи 347  қисми 1 

КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳматуллоев М., бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мутаносибан барои ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ (ташкилоти ҷиноятӣ) барои содир намудани 

ҷиноятҳои вазнин ё ҷиноятҳои махсусан вазнин ҳамчунин роҳбарӣ ба чунин иттиҳод (ташкилот) 

ва ба ҷузъу томи таркибии онҳо, инчунин ташкили иттиҳоди ташкилотчиён, роҳбарон ва дигар 

намояндагони гуруҳҳои  
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муташаккил бо мақсади таҳияи нақша ва фароҳамоварии шароит барои содир намудани ҷиноятҳои 

вазнин ва махсусан вазнин ва иштирок дар иттиҳоди ҷиноятӣ, иттиҳоди ташкилотчиён, роҳбарон 

ва дигар намояндагони гуруҳҳои муташаккил:       

 -барангехтани кинаю адоват, низоъи миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва динӣ равона шуда, 

инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, ба таври оммавӣ, бо 

истифодаи воситаҳои ахбори умум, бо истифодаи мақоми хизматӣ, аз ҷониби гуруҳҳои 

муташаккил содир шуда;          

 -барангехтани кинаю адоват ва низоъи миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ равона 

шудаанд, инчунин тарғиби бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, мансубии 

онҳо ба маҳал, ба таври оммавӣ, ба воситаи ахбори умум, такроран, бо истифодаи мақоми 

хизматӣ, аз ҷониби гуруҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ;      

 -даъвати оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ ва бо роҳи 

зӯроварӣ вайрон кардани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби гуруҳи муташаккил 

бо истифодаи мақоми хизматӣ, мутобиқи супориши ташкилоти нияти душманона дошта;  

 -ғайриқонунӣ, маҳрум кардан аз озодӣ, ки ба одамрабоӣ ё ғасби гаравгон алоқаманд 

намебошад, аз ҷониби гурӯҳи муташаккил такроран бо истифодаи силоҳ;    

 -сӯиқасди вайрон кардани воситаҳои алоқа бо мақсади ноустувор сохтани иқтидори 

мудофиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби гууӯҳи муташаккил содир шуда;   

 -тасарруфи силоҳи оташфишон, қисмҳои комплектии (пуркунандаи) он, лавозимоти ҷангӣ, 

моддаҳои тарканда ва воситаҳои таркиш, такроран, бо истифодаи зӯроварӣ, ки барои ҳаёт ва 

саломатӣ хавфнок аст, бо таҳдиди истифодаи чунин зӯроварӣ, аз ҷониби гуруҳи муташаккил, аз 

ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ;        

 -ғайриқонунӣ соҳиб шудан, бо дигарон додан, ба соҳибияти каси дигар додан, нигоҳ 

доштан, интиқол додан ва бо худ гирифта гаштани силоҳи оташфишон, лавозимоти ҷангӣ, 

воситаҳои таркиш, такроран, ба миқдори калон, аз ҷониби гуруҳи муташаккил;   

 -одамкушӣ, яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани ду шахс ё бештар аз он, вобаста бо 

фаъолияти хизматӣ, бо тарзи ба ҳаёти мардум зиёд хавфнок, аз ҷониби итиҳоди ҷиноятӣ, бо нияти 

ғаразнок, бо мақсади осон кардани содир намудани ҷинояти дигар, бо сабаби хусумати динӣ, 

такроран;            

 -сӯиқасди одамкушӣ, яъне касдан аз хаёт маҳрум сохтани ду шахс ё бештар аз он, вабаста 

аз фаъолияти хизматӣ, бо тарзи ба ҳаёти мардум зиёд хавфнок, аз ҷониби иттиҳоди ҷиноятӣ, бо 

нияти ғаразнок, бо мақсади осон кардани содир намудани ҷинояти дигар, бо сабаби хусумати 

динӣ, такроран;            

 -ҳаракате, ки барои бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимият ва бо зӯроварӣ нигоҳ доштани 

ҳокимият бар хилофи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст. Ҳамчунин ба 

мақсади бо зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо 

зӯроварӣ тағйир додани тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст;  

 -терроризм, яъне содир намудани таркиш ва тирпарронӣ аз силоҳи оташфишон ва дигар 

кирдоре, ки боиси хавфи марги одамон, расонидани зарари ҷиддӣ ба молу мулк ва ба миён 

омадани оқибатҳои дигари барои ҷамъият хавфнок мегардад. Бо мақсади халалдор сохтани 

амнияти ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ, аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;    

 -ташкили исёни мусаллаҳона, иштироки фаъолона дар он, бо мақсади аз байн бурдан ва бо 

роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вайрон намудани 

тамомияти арзии Ҷумҳурии Тоҷикистон;        

 -даъвати омавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ  (ифротгароӣ);  

 -дузанагӣ, яъне бо ду зан зиндагӣ кардан бо пешбарии хоҷагии умумӣ;    

 -даъвати оммавӣ дар ба амал баровардани фаъолияти экстремистӣ, ки бо истифода аз 

шабакаи интернет;           

 -иштирок дар иттиҳодияи экстремистӣ; 
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            -иштирок дар фаъолияти ташкилоте, ки нисбати он аз ҷониби суд қарори эътибори қонунӣ 

пайдо карда дар бораи манъи фаъолияташ бинобар сабаби ба амал баровардани фаъолияти 

экстремистӣ қабул шудааст;          

 -хабар надодан дар бораи ҷинояти вазнини аниқ маълуми таёршудаистода ва содиршуда, 

ҳамчунин хабар надодан дар бораи шахси аниқ маълуми содир намудаи ин ҷиноят ва бошишгоҳи 

ӯ банду баст менамояд.          

 Коллегияи судӣ ваҷҳи судшавандаҳо Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Авазов К.К. Розиқов З. 

ва дигаронро дар бораи он, ки парвандаи ҷиноятӣ формоишӣ буда асоси воқеӣ надошта, ғаразнок 

нисбати аъзоёни ҲНИТ далелҳо сохтакорӣ шудаанд, мавриди муҳокима қарор дода онҳоро барои 

он беасос меҳисобад, ки ин ваҷҳҳо бо далелҳои бевосита аз ҷумлаи протоколҳои аз 

назаргузаронии ҷойҳои ҳодиса ва гирифтани далелҳои шайъӣ, бахусус протоколҳои кофтуков ва 

ёфта гирифтани далелҳои шайъӣ аз қароргоҳи ҲНИТ ва манзилҳои истиқоматии судшавандаҳо, 

хулосаҳои ташхиси экспертизаи судии комплекси забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва 

сиёсатшиносӣ, хулосахои ташхисҳои судии тибӣ, суди криминалистӣ, баластикӣ протоколҳои рӯ 

ба рӯкунии судшавандаҳо бо шоҳидон ва сабабҳои навори нишондоди онҳо аризаю нишондодҳои 

ҷабрдидаҳо нишондодҳои шоҳидон ва дигар далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамоваришуда рад 

мешаванд.          

 Коллегияи судӣ ваҷҳи ҳимоятчиҳо ва судшавандаҳоро дар хусуси нисбати судшавандаҳо 

беасос ва бе далелҳои кофӣ бо моддаҳои гуногуни КҶ айб эълоншуданро мавриди муҳокима қарор 

дода ба хулоса меояд, ки айбҳои нисбати судшавандаҳо эълон шуда бо далелҳои боэътимоди 

зерин аз ҷумлаи протоколҳои кофтуков ва ёфта гирифтани далелҳои шайъӣ аз қароргоҳи ҲНИТ ва 

манзилҳои истиқоматии судшавандаҳо хулосаҳои ташхиси экспертизаи судии комплексии 

забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва сиёсатшиносӣ, хулосаҳои ташхисҳои судии тиббӣ, 

суди криминалистӣ баластикӣ, протоколҳои рӯ ба рӯкунии судшавандаҳо бо шоҳидон ва сабтҳои 

навории  онҳо, аризаю нишондодҳои ҷабрдидаҳо, нишондодҳои шоҳидон ва дигар далелҳои дар 

парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ шуда тасдиқи пурраи худро ёфта ваҷҳи мазкур бо ин далелҳо рад 

карда мешаванд.           

 Коллегияи судӣ ваҷҳи ҳимоятчиҳо ва судшавандаҳоро дар бораи он, ки судшавандаҳо 

созмондиҳандаи иттиҳоди ҷиноятӣ набуда, дар баромаду мақолаҳои ба нашр расонидаашон танҳо 

гуфторҳои танқидӣ буда онҳо барангезандаи ягон кинаю адовати миллӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ 

набуда судшавандаҳо бо ҷиноятҳои содирнамудаи Назарзода А. пайвастагӣ надошта, дар онҳо 

иштирок накардаанд муҳокима ва баҳогузории ҳуқуқӣ намуда ба хулоса меояд, ки онҳо бо 

нишондодҳои шоҳидон Муродов С. Аюбов, ки бевосита дар хонаи Назарзода А. вохӯрию 

суҳбатҳо, машварату гуфтугузори Назарзода А.-ро бо Кабирӣ М. Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М. ва 

дигарон дар бораи бо роҳи истифодаи ҳама гуна қувваю восита ба даст овардани зимоми 

давлатдорӣ шунида дар он ҷо иштирок карданд, нишондоди шоҳид Исломов М.И.-ро, ки тавассути 

дастуру ҳидоятҳои Набиев М. ва Ғайратов А. дар шабакаҳои интернетӣ ҳама гуна таблиғоту 

мукотибаро бо намояндагони ҳизбу равияҳои ифротгароӣ фаъолияташон манъ шуда аз ҷумлаи 

равияи Салафия, Гуруҳи 24 ва ғайра ба роҳ мемондаанд. Инчунин далелҳои шайъӣ аз ҷумлаи 

варақаҳои муроҷиатнома нақшаҳои мавқеъ ва тарзи ҷойгиршавии биною иншоотҳои муҳими 

давлатӣ ва ҷамъиятӣ (биноҳои ВКД, КДАМ, кумитаи телевизион ва ғайра) рад карда мешаванд. 

 Коллегияи судӣ ваҷҳи ҳимоятчиҳо ва судшаванда Ҷобир Р.Р.-ро, ки шоҳид Абдулов А. дар 

тафтишоти пешакӣ нисбати ӯ тӯҳмат карда, мақомоти тафтиши пешакӣ изи дасти ӯро дар лаҳзаҳо 

муайян накарда, дар табулограммаи зангҳои телефониашонро нагирифта насанҷида бо парванда 

пешниҳод накарданд, ки асоси бегуноҳияш мебошад муҳокима намуда бо нишондодҳои дар 

маҷлиси судӣ додаи шоҳид Абдулов А., ки дурустии нишондодҳои дар тафтишоти пешакӣ 

додаашро тасдик кард ба хулоса меояд.       

 Ваҷҳи судшавандаҳо Ҳисайнов У. Ф. Авазов К.К., ва дигаронро, ки маблағи 1200000 

доллари ИМА фикрҳои хаёлию беасос буда онҳо бо мақсади доғдор намудани фаъолияти ҲНИТ 

равона шуда ба парвандаи ҷиноятӣ алоқамандӣ надорад, коллегияи судӣ муҳокима 
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намуда рад шуданашро бо нишондодҳои худиқрории судшавандаҳо Сайфов Х. Қ. Нарзуллоев Ҷ.И. 

ва Раҳматуллоев М. чи дар тафтишоти пешакӣ ва муҳокимаи судӣ дуруст мешуморад, зеро 

судшавандаҳои номбаршуда аз нишондодҳои аввали дар тафтиши пешакӣ оғоз карда то ба охир 

расидани тафтишоти судӣ якхела нишондодҳои худиқрорӣ ба гуноҳро доданд.   

 Коллегияи судӣ ваҷҳи судшаванда Давлатов А.А., ва Розиқов З.,-ро оид ба он ки хулосаҳои 

ташхиси комплексии забоншиносӣ, диншиносӣ ва сиёсатшиносӣ бе дастрасии ягон низомнома, 

дастурнома таҳия шуда асоси қонунӣ надошта беэътибор мебошанд муҳокима намуда бо он сабаб 

онро ба инобат намегирад, ки коллегияи судӣ на танҳо як хулосаи ташхисро ҳамчун далел балки 

онро дар маҷмуъ бо дигар далелу маводҳои дар парванда ҷамъоваришуда баҳогузорӣ ҳуқуқӣ 

намояд. Ғайр аз ин коллегияи судӣ онро ба эътибор мегирад, ки хулосаҳои ташхиси комплексии 

забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва сиёсатшиносӣ аз ҷониби олимон ва мутахассисону 

коршиносони дорои унвонҳои баланди илмӣ аз рӯи маводҳои бевосита аз Қароргоҳи ҲНИТ ва 

манзилҳои истиқоматии судшавандаҳо, ки мақомоти тафтишоти пешакӣ дар ҳузури шахсони 

холис бо риояи талаботҳои КМҶ ёфта гирифтаанд ва онҳо пешниҳод кардаанд таҳия ва қабул 

шудаанд.            

 Коллегияи судӣ ваҷҳи дигари судшаванда Давлатов А.А.-ро дар бораи гузаронидани 

санҷиши судии беғараз вобаста ба тарзи гирифтани далелҳои шайъӣ аз ҷумла дискҳо ва 

адабиётҳои аз манзили истиқоматиаш аз ҷониби мақомоти тафтиши пешакӣ ёфта гирифта шуда, 

ки мувофиқи суханони шоҳид ва ҳамсараш нусхаи протоколи кофтуков ва ёфта гирифтани ашёҳо 

ба хонаводааш дода нашуда бошанд, мавриди муҳокима қарор дода қаноат намудани онро бо дар 

назардошти он, ки дар маводҳои парванда дар ҳама протоколҳои мазкур навиштаҷоти «нусхаи 

протоколро гирифтам» мавҷуд мебошад, вобаста ба ҳолати кофтукови манзили зисти Давлатов 

А.А., бошад бевосита аз ҷониби ҳамсараш Ҳимматзода З. гирифтани нусхаи протоколи мазкур бо 

имзо мавҷуд мебошад, рад менамояд.         

 Коллегияи судӣ ваҷҳи судшаванда Авазов Қ.К.-ро, дар бораи он, ки ҳангоми кофтукови 

манзили истиқоматиаш ва гирифтани ашёҳо аз ҷумла дискҳо имконияти тамошо намудани дискҳо 

мавҷуд буда иштирокчиёни амалиёти тафтишотӣ онро амалӣ накарданд ва ин дискҳо дар хонаи ӯ 

мавҷуд набуда, онҳо далел ҳисобида нашаванд, муҳокима намуда рад шуданашро бо протоколи 

гирифтани далели шайъӣ ва нишондоди шоҳидони холис, хулосаҳои ташхиси комплексии 

забоншиносӣ, равоншиносӣ, диншиносӣ ва сиёсатшиносӣ ба хулоса меояд.   

 Коллегияи судӣ ваҷҳи судшавандаҳо Авазов К.К., Давлатов А.А., Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов 

М.Р., Ҷобир Р.Р.,  Розиқов З., Набиев Ш.М., Ғайратов А.И., ва дигаронро дар бораи он, ки 

нишондодҳои худиқрори додаи шоҳидон Муродов С., Аюбов Ф., Исломов М., Абдулов А., 

нисбати онҳо нодуруст буда таҳти истифодаи зӯрӣ ва ё таҳдиди он гирифта шуда бошанд, 

муҳокима намуда, рад шуданашро бо нишондодҳои дар маҷлиси судӣ додаи шоҳидони 

номбаршуда, ки дар маҷлиси судӣ дурустии нишондодҳои қаблиашонро аз ҷумлаи вохӯрию 

суҳбатҳои Кабирӣ М. бо Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Назарзода А. ва дигарон дар манзили 

истиқоматии Назарзода А. мутаносибан дар барои бо роҳи зӯрӣ ва истифодаи қувваи ҳарбӣ ба даст 

овардани ҳокимияти давлатӣ ҷалб намудани собиқ ҷанговарони ИНОТ ва мусаллаҳ гардонидани 

онҳо дар табаддулоти ҳарбӣ, аз назаргузаронии силоҳ ва лавозимотҳои ҷангӣ дар хонаи Абдулов 

А. деҳаи Ямсуроқи ш. Ваҳдат, аз онҳо нисбати киҳо чӣ тавр муносибат кардан, ба кӣ, чӣ тарз аз 

натиҷаи амалиётҳои ҳарбӣ хабар расонидаанд; барои бо дигар намояндагони равияҳои 

ғайриқонунии Салафия, Гуруҳи 24, ДИИШ ва ғайра тавассути алоқаҳои интернетӣ пайвастан ва бо 

онҳо ҳамкориро ба роҳ мондан ва ғайра бо мақсадҳои ифротгароӣ ва ҳоказо тасдиқ карданд, ба 

хулоса меоянд.           

 Коллегияи судӣ ваҷҳи судшаванда Қосидинов В.-ро дар бораи он, ки дар хонааш ягон 

силоҳ ё лавозимоти ҷангиро надоштааст, норинҷак ва тирҳои силоҳи автоматӣ аз манзили 

истиқоматиаш ёфташуда кори кормандони амниятӣ мебошад, муҳокима намуда беасос  
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буданашро бо нишондодҳои шахсони холис, ки дар маҷлиси судӣ низ нишондодҳои дар 

тафтишоти пешакӣ додаашонро тасдиқ намуданд дуруст  меҳисобад.    

 Коллегия судӣ ваҷҳи судшавандаҳо Авазов К.К., Давлатов А. А., Ҳисайнов У .Ф., Ҳаитов 

М.Р., Сайфуллозода Ҳ., Рустамов С.Т., Ҷобир Р.Р., Розиқов З., Набиев Ш.М., Ғайратов А.И., ва 

дигаронро дар бораи он, ки адабиёт ва китобҳои аз манзилҳои зисти онҳо ёфта гирифта шуда дар 

шакли танҳо буда онҳоро ҳамчун муҳаққиқ  барои мутолиа ва таҳлилҳои худ нигоҳ медоштанд ва 

онҳо таркиби ҷиноятро ташкил намедиҳанд мавриди муҳокима қарор дода онҳоро ҳамчун беасос 

барои он ба инобат намегирад, ки таркиби ҷиноят буданро қонун аз рӯи шумораи китобу 

адабиётҳо вобастагӣ доштаро пешбинӣ накардааст, яъне як ибора ё ҷумла вобаста ба 

хусусияташон метавонанд таркиби ҷиноятро ташкил намояд.        

 Ҳамин тавр, коллегияи судӣ дар маҷмуъ ҳама ваҷҳҳои пешниҳодкардаи судшавандаҳо ва 

ҳимоятгарони онҳоро муҳокима намуда, ба хулоса меояд, ки онҳо асоси воқеӣ надошта, бо 

мақсади аз ҷавобгарии ҷиноятӣ дур намудани судшавандаҳо ва барои хулосаи ғалат баровардани 

коллегияи судӣ пешниҳод ва равона гардидаанд.       

 Коллегияи судӣ ҳангоми таъини ҷазо хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъятии ҷиноятҳои 

содиршуда, сабабҳои содир шудан, яъне арзиши обектҳои ба қонун муҳофизатшаванда, сабабҳои 

содир намудани ҷиноятҳо, тарзи амал, шахсияти гунаҳгорон, хусусият ва андозаи зарари 

расонидашуда, ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунад ба назар мегирад.  

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Ҳисайнов У.Ф., фарзандони ноболиғ 

доштанаш ба назар гирифта мешавад.        

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Ҳаитов М.Р. фарзандони ноболиғ доштанаш ба 

назар гирифта мешавад.          

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои Ҳ. Сайфуллозода, қаблан суд нашудан, фарзандони 

ноболиғ ва изҳори пушаймонӣ доштан, ҷои зисти муайян ва тавсифномаи мусбӣ доштанаш ба 

назар гирифта мешавад.          

 Ҳолатҳои сабуккунандаи чазои судшаванда Ҷобир Р.Р., фарзандони ноболиғ ва ҷои зисти 

муайян доштанаш ба назар гирифта мешавад.       

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Давлятов А., кӯдакони хурдсол, ҷои зисти 

муайян ва тавсифномаи мусбӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад.     

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда М. Файзмуҳамад, фарзандони ноболиғ, ҷои 

зисти муайян ва тавсифномаи мусбӣ ва изҳори пушаймонӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад. 

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Каримов С.С. фарзандони ноболиғ, ҷои зисти 

муайян ва тавсифномаи мусбӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад.   

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Розиқов З., фарзандони ноболиғ, ҷои зисти 

муайян ва тавсифномаи мусбӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад.   

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Авазов Қ.К. хурдсол, ҷои зисти муайян ва 

тавсифномаи мусбӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад.  

             Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Рустамов С.Т. фарзандони ноболиғ, ҷои зисти 

муайян ва тавсифномаи мусбӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад.    

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Хуҷаева З.Р. бори аввал содир кардани ҷиноят, 

дар тарбия ва таъминоташ кӯдакони хурдсол доштан, сидқан пушаймонӣ доштан, мусоидат 

намудан дар ошкори ҷиноят ва фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят ба назар гирифта 

мешавад.  

            Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Қосидинов В. суд нашуда ҷои зисти муайян 

доштан ба назар гирифта мешавад.          

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Набиев Ш.М. хурдсол, ҷои зисти муайян ва 

пушаймонӣ доштан ба назар гирифта мешавад.      

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Ғайратов А.И. хурдсол, ҷои зисти муайян ва 

пушаймонӣ доштан ба назар гирифта мешавад. 
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Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Сайфов Ҳ.К. қаблан суд нашудан, кӯдакони 

хурдсол доштан ба гуноҳаш иқрор ва пушаймонӣ доштанаш ба назар гирифта мешавад.

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Нарзуллоев Ҷ.И. қаблан суд нашудан, 

кӯдакони хурдсол доштан, ба гуноҳаш иқрор ва пушаймонӣ доштан ба назар гирифта мешавад.

 Ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Раҳматуллоев М.Т. қаблан суд нашудан, 

кӯдакони хурдсол доштан, ба гуноҳаш иқрор ва пушаймонӣ доштан ба назар гирифта, мешавад. 

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Ҳисайнов У.Ф. оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок, нияти нопок ба назар гирифта мешавад.       

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Ҳаитов М.Р. оқибати вазнин доштани ҷиноят, 

нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят, содир намудани ҷиноят бо мақсади ғаразнок, 

нияти нопок ба назар гирифта мешавад.        

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Сайфуллозода Ҳ. оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.       

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи чазои судшаванда Ҷобир Р.Р., оқибати вазнин доштани чиноят, 

нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади ғаразнок ба 

назар гирифта мешавад.        

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Давлатов А.А.,оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.       

Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда М. Файзмуҳаммад, оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.       

Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Каримов С.С., оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.       

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Розиқов З. оқибати вазнин доштани ҷиноят, 

нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади ғаразнок ба 

назар гирифта мешавад.        

Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Авазов К.К.. оқибати вазнин доштани ҷиноят, 

нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади ғаразнок ба 

назар гирифта мешавад.        

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Рустамов С.Т. оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.       

Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Хуҷаева З.Р. содир намудани ҷиноят, бо 

мақсади ғаразнок ба назар гирифта мешавад.      

Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Қосидинов В. оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.       

 Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазои судшаванда Набиев Ш.М. оқибати вазнин доштани 

ҷиноят, нақши фаъол доштан дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади 

ғаразнок ба назар гирифта мешавад.         

 ҷазои судшаванда Ғайратов А.И. оқибати вазнин доштани ҷиноят, нақши фаъол доштан 

дар содир намудани ҷиноят,  содир намудани ҷиноят бо мақсади ғаразнок ба назар гирифта 

мешавад.         

Ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо нисбати судшавандаҳо Сайфов Ҳ.Қ. Нарзуллоев Ҷ.И. ва 

Раҳматуллоев М.Т. дарёфт карда нашуд.         

 Коллегияи судӣ ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазои судшаванда Хуҷаева З.Р.-ро, ки бори аввал 

ҷиноят содир намуда дар тарбия ва таъминоташ кӯдакони хурдсол дорад, сидқан 
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пушаймонӣ дошта, дар ошкорои ҷиноят ва фош кардани дигар иштирокчиёни ҷиноят фаъолона 

мусоидат кардааст, ки дар маҷмуъ дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содир намуда ва 

шахсияти ӯро хеле кам мекунанд, ҳамчун ҳолати мустасноӣ ҳисобида бо дастрасии модаи 63 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз руи моддаҳои 187 қисми 2 ва 189 қисми 3 банди «А» КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ӯ ҷазои аз ҳадди поёнии дар ин моддаҳо пешбинишуда ҷазои камтарро таъин 

намуда, ба хулоса меояд.  

             Колегияи судӣ бо дар назардошти он, ки судшаванда М. Файзмуҳаммад ҷиноятҳои дараҷаи 

вазнин ва махсусан вазнинро содир намудааст бо дастрасии моддаи 51 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз мукофоти давлатӣ маҳрум карданашро мувофиқи мақсад меҳисобад.  

 Коллегияи судӣ ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо, иштирок ва саҳми фаъоли судшавандаҳо 

Ҳисайнов У.Ф. ва Ҳаитов М.Р.-ро дар содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин аз рӯи 

моддаҳои 104 қ. 2 бандхои «а, б, ж, з, и, л, м, п» ва 179 қисми 3, банди «А» КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки ҷазои алтернативӣ маҳрум сохтан аз озодӣ ё ҷазои қатл ё якумра аз озодӣ маҳрум 

сохтанро пешбинӣ менамояд ба назар гирифта ба судшавандахо таъини ҷазои алтернативии 

якумра аз озодӣ маҳрум сохтанро ба хулоса меояд.       

 Коллегияи судӣ дар асоси моддаи 57 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба судшавандаҳо; 

Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. Сайфуллозода., Ҷобир Р.Р., Давлатов А.А., М.Файзмуҳаммад, 

Каримов С.С., Розиқов З., Авазов К.К., Рустамов С.Т., Хуҷаева З.Р., Қосидинов В., Набиев Ш.М. 

ва Ғайратов А.И. мутаносибан аз рӯи модаҳои 104 қисми 2, бандҳои «а, б, в, с, ж, з, и, д» қисми 3, 

104 қисми 2, бандҳои «а, б, в, е, ж, з, и, д» 131 қисми 3, 179 қисми 3, 187 қисми 1 ва 2, 306-307 

қисми 3, 3071 3072 қисми  2, 3073 қисми 2, 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б» ва 313 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъини ҷазои иловагӣ мусодираи молу мулкро мувофиқи мақсад мешуморад.  

 Коллегияи судӣ бо судшавандаҳо Ҳисайнов У.Ф., Ҳаитов М.Р., Ҳ. Сайфуллозода., Ҷобир 

Р.Р., Давлатов А.А., М. Файзмуҳаммад, Каримов С.С., Розиқов З., Авазов К.К., Рустамов С.Т., 

Хуҷаева З.Р., Қосидинов В., Набиев Ш.М., ва Ғайратов А.И, мутаносибан аз рӯи модаҳои 189 

қисми 2 ва 3 307, қисми 3, 3071, қисми 2 ва 3072 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон таъини ҷазои 

иловагӣ маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё фаъолияти муайянро ба хулоса 

меояд.    

            Инчунин коллегияи судӣ тибқи моддаи 67 қисми 3 ва 4 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мутаносибан ба судшавандаҳо аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи қисман ва пурра зам намудани 

ҷазоҳо ва ҷазои сабуктарро дар бар гифтани ҷазои вазнин ҷазоҳоро муайян менамояд.   

 Коллегияи судӣ тибқи талаботи моддаи 80 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон такдири далелҳои 

шайъиро ҳал намуд.           

 Бо дастрасии моддаҳои 332, 335, 337, 339, 341, 344, 347, 348 КМҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

коллегияи судӣ ҳукм кард; 

ҲУКМ КАРД: 

     Ҳисайнов Умаралӣ Фатоҳович бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 

307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б», 199 қисми 4, бандҳои «а, 

б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, 

б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А», 306, 313, 3071 қисми 1 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад.    

             -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;     

             -бо моддаи 189 қисми 3, банди «А» КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо мӯҳлати 3 сол;  

 -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 18  сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо мӯҳлати 5 сол; 
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-бо моддаи 131, қисми 3, банди «А» КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

 -бо моддаи 32, қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б» КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;   

-бо моддаи 199 қисми 4, бандҳои «а, б, в» КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

-бо моддаи 195 қисми 3, КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;      

 -бо моддаҳои 104, қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ як умра  маҳрум сохтан аз 

озодӣ;              

 -бо моддаҳои 32, қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж,  з, и, л, м, п» КҶ 16 (шонздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;           

 -бо моддаи 179, қисми 3, банди «А» КҶ як умра маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 306 КҶ (15 понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;      

 -бо модаи 331 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;      

 -бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;      

 -бо моддаи 170 КҶ 1 (як) сол корҳои ислоҳӣ бо рӯёнидани 20% музди меҳнат ба фоидаи 

давлат;  

Дар асоси моддаи 67 қисми 4 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

ҷазои сабукро дар бар гирифтани ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ҷазои ниҳоӣ ба Ҳисайнов 

Умаралӣ Фатоҳович якумра аз озодӣ маҳрум сохтан бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо мӯҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар 

колонияҳои ислоҳии дорои низоми махсус таъин карда шавад.     

 Мӯҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад. 

Чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағийр мононда шавад.    

 Ҳаитов Маҳмадалӣ Раҳмонович бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 

307 қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б», 199 қисми 4, бандҳои «а, 

б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, 

б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А», 306, 313, 3071 қисми 1 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад.     

-бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;      

 -бо моддаи 189 қисми 3, банди «А» КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо мӯҳлати 3 сол; 

 -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 18 (18) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи 

ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо мӯҳлати 5 сол;   

 -бо моддаи 131 қисми 3 банди «А» КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 132 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б» КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;               

-бо моддаи 199 қисми 4, бандҳои «а, б,  в» КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

 -бо моддаи 195, қисми 3, КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;       

-бо моддаҳои 104, қисми 2, бандҳои « а, б, ж, з, и, л, м, п», КҶ як умр  маҳрум сохтан аз 

озодӣ;             

 -бо моддаҳои 32, қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж,  з, и, л, м, п», КҶ 16 (шонздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;            

 -бо моддаи 179 қисми 3, банди «А» КҶ як умр маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 306 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;     

 -бо модаи 331 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;     

 -бо моддаи 3071  қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

 Дар асоси моддаи 67 қисми 4 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

ҷазои сабукро дар бар гирифтани ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан ҷазои ниҳоӣ ба Ҳаитов 

Маҳмадалӣ Раҳмонович якумра аз озодӣ маҳрум сохтан бо маҳрум кардан аз  
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ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 5 (панҷ) сол бо 

нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми махсус таъин карда шавад.   

 Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ дошта бе тағйир мононда шавад.     

 Ҳикматулло Сайфуллозода бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 

қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б», 199 қисми 4, бандхои «а, б, 

в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а б ж з и л м, п». 32 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои «а б, ж, 

з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А», 306, 313 ва 3071 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор 

дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад:       

            -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 8 (ҳашт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

 -бо моддаи 189, қисми 3, банди «А» КҶ 8 (ҳашт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

  -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол;  

 -бо моддаи 131 қисми 3, банди «А» КҶ 6 (шаш) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;     

             -бо моддаи 132 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б» КҶ 12 (дувоздаҳ) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;              

             -бо моддаи 199 қисми 4, бандҳои «а, б, в» КҶ 13 (сездаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

 -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;       

             -бо моддаҳои 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум 

сохтан аз озодӣ;              

             -бо моддаҳои 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж,  з, и, л, м, п», КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;             

             -бо моддаи 179 қисми 3, банди «А» КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

 -бо моддаи 306 КҶ 13 (сенздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

 -бо модаи 313 КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;       

 -бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

 Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Ҳикматулло Сайфуллозода ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ  ба 

мӯҳлати 16 (шонздаҳ) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият 

дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои 

низоми сахт таъин карда шавад.        

 Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ дошта, бе тағйир мононда шавад.    

 Ҷобир Раҳматуллои Раҷаб бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3, банди «А», 307 

қисми 3, 131 қисми 3, банди «А», 32 қисми 3, 309 қисми 2, банди «Б», 199 қисми 4, бандҳои «а, б, 

в», 195 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3, 104 қисми 2, бандҳои «а, б, 

ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3, банди «А», 306, 313 ва 3071 қисми 1 ва 3071 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гунахгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад:   

             -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

 -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;     

 -бо моддаи 189 қисми 3, банди «А» КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

 -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол;  

 -бо моддаи 131 қисми 3, банди «А» КҶ 8 (ҳашт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  
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-бо моддаи 32 қисми 3, 309 қисми 2 банди «б» КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;

 -бо моддаи 199 қисми 4 бандҳои «а, б, в» КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

-бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;       

-бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои « а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 20 (бист) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;               

-бо моддаҳои 32 қисми 3- 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;          

 -бо моддаи 179 қисми 3 банди «а» КҶ 20 (бист) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

 -бо моддаи 306 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

-бо модаи 313 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

-бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

-бо моддаи 3073 қисми 2 КҶ 5 (панҷ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;      

 Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз руи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Ҷобир Раҳматуллои Раҷаб ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ  ба 

муҳлати 28 (бисту ҳашт) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва 

фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии 

дорои низоми сахт таъин карда шавад. 

Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ дошта бе тағйир мононда шавад. 

  Давлатов Абдуқаҳор Абдукаримович бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди 

«а», 307 қисми 3, 131 қисми 3 банди «а», 32 қисми 3 - 309 қисми 2 банди «б», 199 қисми 4 бандҳои 

«а, б, в», 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои 

«а, б, ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3 банди «а», 306, 313 ва 3071 қисми 1 ва 3071 қисми 2 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

    -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

-бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол; 

   -бо моддаи 131 қисми 3 банди «А» КҶ 8 (ҳашт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б» КҶ 13 (сенздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 199 қисми 4 бандҳои «а, б, в» КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои « а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 20 (бист) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;   

   -бо моддаҳои 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;   

-бо моддаи 179 қисми 3 банди «а» КҶ 20 (бист) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 306 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 313 КҶ 15(понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

-бо моддаи 3073 қисми 2 КҶ 5 (панҷ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

   Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Давлатов Абдуқаҳор Абдукаримович ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз 

озодӣ  ба муҳлати 28 (бисту ҳашт) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи 
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ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ 

доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми сахт таъин карда шавад. 

Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ дошта бе тағйир мононда шавад. 

Муҳаммадалии Файзмуҳаммад, ки бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди «а», 

307 қисми 3, 131 қисми 3 банди «а», 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б», 199 қисми 4 бандҳои «а, б, 

в», 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, 

ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3 банди «а», 306, 313, 3073 қисми 2 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

    -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

    -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол; 

   -бо моддаи 131 қисми 3 банди «А» КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б» КҶ 12 (дувоздаҳ) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ; 

             -бо моддаи 199 қисми 4 бандхои «а, б, в» КҶ 13 (сенздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум 

сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 179 қисми 3 банди «а» КҶ 16 (шонздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 306 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

  -бо модаи 313 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 3071 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;    

   -бо моддаи 170 КҶ 1 (як) сол корҳои ислоҳӣ бо рӯёнидани 20% музди меҳнат ба фоидаи 

давлат; 

   Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Муҳаммадалӣ Файзмуҳаммад ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ 

ба муҳлати 23 (бисту се) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият 

дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои 

низоми сахт таъин карда шавад. 

Дар асоси моддаи 51 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммадалӣ Файзмуҳаммад аз ОРДЕНИ 

“ДӮСТӢ”, ки бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18-уми августи соли 1998 таҳти 

рақами 1289 мукофотонида шудааст, маҳрум карда шавад.       

Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

   Каримов Саттор Самадович бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди «а», 307 

қисми 3, 131 қисми 3 банди «а», 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б», 199 қисми 4 бандҳои «а, б, в», 

195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3-104 қисми 2, бандҳои «а, б, ж, 

з, и, л, м, п» 179 қисми 3 банди «а», 306, 313 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста 

шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

    -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озоди бо маҳрум кардан 

аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 
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-бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол; 

   -бо моддаи 131 қисми 3 банди «А» КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б» КҶ 13 (сенздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 199 қисми 4 бандҳои «а ,б, в» КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 9 (нуҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 18 (ҳаждаҳ) сол маҳрум сохтан 

аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 179 қисми 3 банди «а» КҶ 18 (ҳаждаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 306 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 313 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 170 КҶ 1 (як) сол корҳои ислоҳӣ бо руёнидани 20% музди меҳнат ба фоидаи 

давлат;    

   Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз руи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Каримов Саттор Самадович ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ  ба 

муҳлати 26 (бисту шаш) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият 

дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои 

низоми сахт таъин карда шавад. 

   Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

    Розиқов Зубайдулло бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди «а», 307 қисми 3, 

131 қисми 3 банди «а», 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б» 199 қисми 4 бандҳои «а, б, в», 195 қисми 

3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 

179 қисми 3 банди «а», 306, 313, 3073 қисми 2 ва 170 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста 

шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

    -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 9 (нуҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 9 (нуҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан 

аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

    -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озоди бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол; 

   -бо моддаи 131 қисми 3 банди «А» КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б» КҶ 12 (дувоздаҳ) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;  

   -бо моддаи 199 қисми 4 бандхои «а, б, в» КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 9 (нуҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 17 (ҳабдаҳ) сол маҳрум сохтан 

аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 179 қисми 3 банди «а» КҶ 17 (ҳабдаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 306 КҶ 14 (чордаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 313 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 3073 қисми 2 КҶ 5 (панҷ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 
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-бо моддаи 170 КҶ 1 (як) сол корҳои ислоҳӣ бо руёнидани 20% музди меҳнат ба фоидаи 

давлат;    

   Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Розиқов Зубайдулло ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ  ба 

мӯҳлати 25 (бисту панҷ) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият 

дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои 

низоми сахт таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад, 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

Авазов Қиёмиддин Қурумҷонович бо моддаҳои 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди «а», 

307 қисми 3, 131 қисми 3 банди «а», 32 қисми 3 -309 қисми 2 банди «б», 199 қисми 4 бандҳои «а, б, 

в», 195 қисми 3, 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п», 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, 

ж, з, и, л, м, п», 179 қисми 3 банди «а», 306, 313 ва 3071 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

   -бо моддаи 187 қисми 1 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан 

аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

    -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 сол; 

   -бо моддаи 131 қисми 3 банди «А» КҶ 7 (ҳафт) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 32 қисми 3-309 қисми 2 банди «б» КҶ 13 (сенздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 199 қисми 4 бандхои «а, б, в» КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаҳои 104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 20 (бист) сол маҳрум сохтан аз 

озодӣ;   

   -бо моддаҳои 32 қисми 3-104 қисми 2 бандҳои «а, б, ж, з, и, л, м, п» КҶ 15 (понздаҳ) сол 

маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо моддаи 179 қисми 3 банди «а» КҶ 20 (бист) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 306 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;   

   -бо модаи 313 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

   -бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳрии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Авазов Қиёмидин Қурумҷонович ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз 

озодӣ  ба муҳлати 28 (бисту ҳашт) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва 

фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии 

дорои низоми сахт таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад, 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

Рустамов Саъдидин Темурович бо моддаҳои 187 қисмҳои 2, 189 қисми 3 банди «А», 307 

қисми 3 ва 3071 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин 

таъин карда шавад, 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 9 (нуҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан 

аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

    -бо моддаи 307 қисми 3 КҶ 15 (понздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 4 (чор) сол; 
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         -бо моддаи 3071 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озоди; 

Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Рустамов Саъдидин Темурович ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ 

ба муҳлати 20 (бист) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият 

дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои 

низоми сахт таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 22-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад, 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

Хуҷаева Зарафо Раҳмоновна бо моддаҳои 187 қисми 2 ва189 қисми 3 банди «а» КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад, 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ ва дастрасии моддаи 63 ҳамин кодекс 1 (як) солу 6 (шаш) моҳ 

маҳрум сохтан аз озодӣ; 

    -бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ ва дастрасии моддаи 63 ҳамин кодекс ба 1 (як) солу 6 

(шаш) моҳ маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва 

фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 5 (панҷ) сол; 

   Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Хуҷаева Зарафо Раҳмоновна  ҷазои ниҳоӣ, маҳрум сохтан аз озодӣ 

ба муҳлати 2 (ду) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар 

ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми   

таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

Қосидинов Воҳидхон бо моддаҳои 187 қисмҳои 2, 189 қисми 3 банди «а» ва 195қисми 3 КҶ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ ҷазоҳои зерин таъин карда шавад, 

    -бо моддаи 187 қисми 2 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

-бо моддаи 189 қисми 3 банди «а» КҶ 12 (дувоздаҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 5 (панҷ) 

сол; 

   -бо моддаи 195 қисми 3 КҶ 10 (даҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

  -бо моддаи 3071қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ  ба муҳлати 20 (бист) сол бо 

маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 

5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои низоми пурзур таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 16-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад, 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

    Набиев Шариф Маҳмадалиевич бо моддаҳои 189 қисми 2 бандҳои «а, в, г», 3071 қисми 1 ва 

3071 қисми 2, 3072 қисми 2 ва 3073 қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ 

ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

   -бо моддаи 189 қисми 2 банди «а, в, г» КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

    -бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

-бо моддаи 3071 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3(се) сол; 

   -бо моддаи 3072 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 3 (се) сол; 

    -бо моддаи 3073 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз руи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Набиев Шариф Мамадалиевич ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз озодӣ 

ба муҳлати 14 (чордаҳ) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият 

дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои 

низоми пурзӯр таъин карда шавад. 
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Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 19-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад, чораи 

пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

    Ғайратов Абдусамат Исмоилович бо моддаҳои 189 қисми 2 бандҳои «а, в, г», 3071 қисми 1, 

3071 қисми 2, 3072 қисми 2 ва 3073  қисми 2 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ 

ҷазоҳои зерин таъин карда шавад: 

    -бо моддаи 189 қисми 2 банди «а, в, г» КҶ 9 (нӯҳ) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3 сол; 

    -бо моддаи 3071 қисми 1 КҶ 2 (ду) сол маҳрум сохтан аз озодӣ; 

-бо моддаи 3071 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ бо муҳлати 3(се) сол; 

   -бо моддаи 3072 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо маҳрум кардан аз 

ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 3 (се) сол; 

    -бо моддаи 3073 қисми 2 КҶ 4 (чор) сол маҳрум сохтан аз озодӣ;  

    Дар асоси моддаи 67 қисми 3 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмуи ҷиноятҳо бо роҳи 

қисман зам кардани ҷазоҳо ба Ғайратов Абдусамат Исмоилович ҷазои ниҳоӣ маҳрум сохтан аз 

озодӣ  ба муҳлати 14 (чордаҳ) сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян ва 

фаъолият дар ҳизбҳои сиёсӣ ба муҳлати 5 (панҷ) сол бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии 

дорои низоми сахт таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 19-уми сентябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад, 

чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

    Сайфов Ҳикматулло Қудратович бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ 1 (як) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо нигоҳ доштан дар колонияҳои 

ислоҳии низоми умумӣ ҷазо таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 09 ноябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад. 

   Чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

             Нарзуллоев Ҷамшед Исматуллоевич бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуд, ба ӯ 1 (як) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо нигоҳ доштан дар колонияҳои 

ислоҳии низоми умумӣ ҷазо таъин карда шавад. 

              Муҳлати саршавии адои ҷазояш аз 09 ноябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад.  

Чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

    Раҳматуллоев Маҳмадалӣ Тешаевич бо моддаи 347 қисми 1 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гунаҳгор дониста шуда, ба ӯ 1 (як) сол маҳрум сохтан аз озодӣ бо нигоҳ доштан дар колонияҳои 

ислоҳии низоми умумӣ ҷазо таъин карда шавад. 

    Муҳлати саршавии адои ҷазо аз 09 ноябри соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад.  

Чораи пешгирии ӯ дар ҳабс нигоҳ доштан бе тағйир мононда шавад. 

  Дар асоси моддаи 57 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон як адад дастгоҳи чопкунӣ (принтер) тамғаи 

“Canon1-sensus MF 3010” аз Қароргоҳи Марказии ҲНИТ,  

          -як адад просесори тамғаи “VISION”, ки аз манзили истиқоматии Ҳ. Сайфуллозода,  

          -маблағи 1800 доллари ИМА, ки аз манзили истиқоматии Авазов Қ. К., ш. Душанбе кӯчаи М. 

Қарабоев бинои 132 ҳуҷраи 40 ёфта, гирифта шудаанд. 

          -маблағи 1400 доллари ИМА  ва 3000 сомонӣ, ки аз манзили истиқоматии Ҳисайнов У. Ф., 

ш. Душанбе кӯчаи Крупская 14 ёфта, гирифта шудаанд, 

           -мағозаи №31 воқеъ дар кучаи С. Назаров ноҳияи Муъминобод 0,15 га               

           -Хоҷагии деҳқонии “НИЛУФАР” воқеъ дар ҷамоати деҳоти Чилдухтарони ноҳияи 

Муъминобод (6 га замини обӣ ва 50 га замини чарогоҳ), 

           -қитъаи замини “Боғи себ” дар масоҳати 14 га айвон ва фермаи нигоҳдории чорво воқеъ дар 

ноҳияи Файзобод ҷамоати деҳоти ба номи Д. Алиев деҳаи Чуқурак, ки ба Ҳисайнов У.Ф. тааллуқ 

доранд ба фоидаи давлат мусодира карда шавад. 

Ҳамаи китобҳо, адабиётҳо, фиттаҳо, флешкортҳо, компютерҳо, протсесорҳо, принтерҳо, 

телефонҳои мобилӣ ва дигар лавозимотҳое, ки дар рафти тафтиши пешакӣ аз Қароргоҳи Марказии 

ҲНИТ ва манзилҳои истиқоматии маҳкумшудаҳо ёфта гирифта шудаанд ба фоидаи давлат 

мусодира карда шаванд. 
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                                     Далелҳои Шайъӣ: 

    -30 (сӣ) адад варақаҳои таблиғотии Раёсати олии ҲНИТ, 13 (сенздаҳ) адад нақшаҳои 

махсуси харитавии амалиёти ҷангӣ, китобҳои “40 соли мубориза бо муқовимат ва талошҳо” 

“ҲНИТ сарварон дар ҳадиси дигарон”, “ҲНИТ ва интихобот аз нигоҳи шариат, сиёсат ва ҳуқуқ”, 

“Ислом мухолифи бисёрҳизбӣ нест”, “Дифоъ аз сарзаминҳои исломӣ”, “Ҷавонони мусулмон”, “40 

соли Наҳзат, хотира, андеша,  дидгоҳ”, “Сабри Кабирӣ, собит, сокит, самимӣ”,  5 адад фитта бо 

сабти “Ҳамоиши солонаи ҲНИТ, тағйир, ислоҳ, пешрафт”, ва маводҳои аз интернет гирифташуда, 

ки аз Қароргоҳи Марказии ҲНИТ ёфта гирифта шуда;  

     -китобҳои “Дурахши Алӣ дар Қуръон”, “Роҳбарии Имом Алӣ дар Қуръон ва Сунат”, “Аҳли 

байт аз худ дифоъ мекунанд”, “Ибратҳои ошуро”, “Фурӯғи вилоят”, “Фазлу-л-ҷиҳоди-ва-л-

муҷоҳиддин”, “Одоб ва аҳкоми ҷиҳод”-и аз манзили истиқоматии Ҳисайнов У.Ф., ш. Душанбе 

кӯчаи Крупская 14 дарёфт шуда, ки дар худ сабтҳои дорои хусусиятҳои террористиро доро 

мебошанд; 

    -ду адад фиттаи бо сабтҳои “ДИИШ” ва “ДИИШ-2” ва як адад мақолаи “Вазъи Ислом дар 

зиндагии имрӯзаи мо”, ки аз манзили истиқоматии Ҳаитов М.Р., дарёфт шуда, (ҷилди чордаҳ саҳ. 

140 амволи ба ҳабс гирифтан дарёфт нашуд); 

    -11 адад варақаҳои таблиғотии раёсати олии ҲНИТ, ду адад варақаҳои чопшудаи 

сарлавҳааш “Бародарони аҳли наҳзат”, ду адад варақа аз рӯзномаи “Новая газета”, бо рӯзномаи 

“Чароғи рӯз”, нусхаи протоколи махфии №32-20 аз 24-уми моҳи 11-и 2011 сол, 5 адад фитта бо 

сабтҳои “ДИИШ Террор Даъват”, “Ҷиҳод бар зидди Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “ Ҷиҳоди ИДУ ва 

Толибон”, Даъват ва таҳқир-кофир, “Фурқон байъат”, ки аз манзили истиқоматии Ҳ. 

Сайфуллозода ш. Душанбе кӯчаи Н. Махсум, бинои 71/3, ҳуҷраи 1 дарёфт шуда (Ҷ. 17 с.113-114). 

    -китоби “Ваҳдат ва амнияти миллӣ дар партави вилоят”, китоби “Ҳизби таҳрир”, рӯзномаи 

“Садои муҷоҳид”, ду адад фиттаи сабтшуда аз манзили истиқоматии М. Файзмуҳаммад ш. 

Душанбе кӯчаи Навобод 50 дарёфт шуда. (ҷ. 17 с. 222)  

    -китобҳои “Достони Ростон”, “Сад калима дар маърифати нафс”, “Имом Ҳасан ва Имом 

Ҳусайн”, “Ал имом Ал Ҳомайнӣ ва Сакофат-у-ошуро”, “Ал-муфассал фи-аҳкомал маразӣ”, як адад 

фиттаи сабтшуда аз манзили истиқоматии Каримов С.С., деҳаи Чимтеппаи ноҳияи Рӯдакӣ дарёфт 

шуда, (ҷ.16 с.110); 

    -9 адад варақаи таблиғотии Раёсати олии ҲНИТ, ки сарлавҳаашон “Бародарони аҳли 

наҳзат”, китоби “Маҷмуату расоилтатави ало ашри масоилфил ақидати вал фиқҳи вал муамалот”, 

“Саҳифаи Саҷоддия”, ки аз манзили истиқоматии Рустамов С.Т. ноҳияи Рӯдакӣ ҷамоати деҳоти 

Чорякорон, деҳаи Меҳробод дарёфт шуда, (ҷ.19 с.293); 

    -китоби “Ақидаи исломӣ барои наврасон”, “ҲНИТ дар масири таърих”, “Мусоҳибаҳо ва 

гуфтугӯҳои баргузидаи имом Ҳумайнӣ”, “Маҷмуи осор”, “Ҳузур”, “Ал Ҷаводул-Ҷомеъа фил-

улумии-нофиъа”, “Ал низомул-Исломӣ” аз манзили истиқоматии Розиқов З., шаҳри Душанбе, 

кӯчаи П.Марозов 10 дарёфт шуда (ҷ.16 с.225). 

    -5 адад фитта бо сабтҳои “Ҳичоб Сатр” “Фарёд”, “Фаластин”, “Ҷиҳоди Сурия”, “Даъвати 

хунин...”-и аз манзили истиқоматии Авазов Қ.К. ш. Душанбе кӯчаи Н. Қарабоев, бинои 132, 

ҳуҷраи 40 дарёфт шуда, (ҷ. 18 саҳ. 197-198); 

   -китобҳои “Мухтасари равиши намози Паёмбар (с)”, “Асосҳои ақидаи исломӣ”, “Роҳнамои 

масоили ақидатӣ”, “Намоз”, “Намоз Фалсафа ва Аҳкоми рӯза” тарғибкунандаи ақидаҳои равияи 

“Шиъа”, ки аз манзили истиқоматии Ғайратов А. И., дарёфт шуда, (ҷ. 24 с. 103); 

-китобҳои “Аҳкоми ҷанозаҳо”, “Лицо шиизма”, “Ҳизби динӣ ва давлати дунявӣ”, як 

флешкартаи дорои 14 адад сабти видеоӣ аз манзили истиқоматии Ҷобир Р.Р., ш. Душанбе, кӯчаи 

Ф. Атор 50 дарёфт шуда (ҷ. 15. С.160); 

     -китобҳои “40 соли наҳзат хотира, андеша, дидгоҳ”, “Равиши намози паёмбар (с)”, “Наҳҷу-

л-балоғаи Амиралмуъминин Али ибни Абитолиб”, “Аз Мадина то Карбало”, “Зиёрати қабрҳо ба 

тариқи шаръӣ ва ширкӣ” ду адад фитта бо сабти видеоӣ аз манзили 
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истиқоматии Давлятов А.А., ш. Душанбе, кӯчаи Ушаков, бинои 110, ҳуҷраи 8 дарёфт шуда (ҷ. 15 с. 

187); 

     -китоби “Наҳҷу-л-балоға”, “Тафсири намуна”, “Мунтахаби мафотиҳу-л-ҷинон” ва як адад 

китоби бе муқоваи “Ҳизб-ут-таҳрир”, ки аз манзили истиқоматии Набиев Ш.М., ш. Кӯлоб кӯчаи О. 

Сарварова хонаи 84 дарёфт шудаанд (ҷ. 22 с. 71) дар қабати парвандаи ҷиноятӣ нигоҳ дошта 

шаванд. 

     -60-адад тирҳои қутрашон 5,45 мм, як адад норинҷаки ҷангии тамғаи РГД-5 бо тарконакаш, 

як адад норинҷаки ҷангии тамғаи РГН бо тарконакаш, ки аз манзили истиқоматии Қосидинов В ш. 

Душанбе кӯчаи Пулодӣ, бинои 19, ҳуҷраи 10, дарёфт гардидааст пас аз эътибори қонунӣ пайдо 

кардани ҳукм ба раёсати моддӣ таъминоти техникии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шавад. 

  Аз болои ҳукми мазкур дар мудати 10 шабонарӯз тарафҳо, маҳкумшудагон бошанд дар 

ҳамин муҳлат аз рӯзи гирифтани нусхаи ҳукм ба коллегияи суддӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии 

Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироз ва ё шикояти кассатсионӣ овардан мумкин аст.  

 

 

 

 

Раискунанда :                                        ИМЗО                        Сатторзода А. 

Машваратчиёни халқӣ:                        ИМЗО                        Имомов Р.М. 

Нусха ба аслаш баробар аст:             ИМЗО                        Раҷабов Н.Х. 

Раисикунанда:                                                                       Сатторзода А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


