
BBC, “Маҳбуси собиқ: 'Аз зиндонҳо касе солим бадар намеравад' (Ex-Inmate: 'No One Gets out 
Healthy from [Tajikistan’s] Prisons'),” 13 October 2012, 
http://www.bbc.co.uk/tajik/news/2012/10/121012_zkh_prison_torture_interview.shtml 

Unofficial translation by “eTajikistan” (Twitter @eTajikistan)  

  Ex-Inmate:  
“ No One Gets out Healthy from [Tajikistan’s] Prisons”  
Saturday, 13 October 2012 - 13:34 

A former inmate of Dushanbe’s Prison #1 says that incidences 
of torture, degradation and ill-treatment of inmates in 
Tajikistan’s prisons are widespread. 
This comes at a time when according to relevant government 
authorities fewer cases of torture in Tajikistan’s penitentiaries 
are [supposedly] seen and the conditions of prisons are not 
much worrisome. 

According to Saidali Kazokov, who was released from prison after 
serving seven years, most inmates are of the opinion that the 
president of the Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon, is likely 
unaware of their plight and incidences of torture and ill-treatment. 

Mr Kazokov thinks that prison officials labeled him  
as a “high-level detainee” only for telling the truth 

In an interview on 12 October [2012] with the BBC reporter Zarina Khushvaqt, Mr Kazokov said 
that in Tajikistan, prison is not a place where inmates are rehabilitated so as to return to a normal 
life healthy, safe and sound.  

[BBC:] Can you please tell us: Based on what crime were you imprisoned? 

[Mr Kazakov:] I spent seven years and seven months in prison. And Rustam Haïtov, known as 
“Khammer”, who is still in prison, was given 24 years; Eraj Gadoev [was] being investigated for 
drug trafficking and they convicted and imprisoned me [instead] for financial gain, as if I had done 
[the crime]. 

Now after my release (prison officials) have labeled me as a major criminal. [But] after going to 
prison, Rustam apologized to me and said that I forced you, an innocent man, to go to jail and for 
this, I, too, have been punished. 

[BBC:] Given that recently complaints about torture in Tajikistan’s prisons have risen, we 
decided to interview an individual who has just come out of prison. 

It seems that you were freed only a few days ago. Please tell us: Can an individual be 
rehabilitated in Tajikistan’s prisons and return to a normal, healthy and crime-free life? 

[Mr Kazakov:] No! In my own case, now that I’ve been free for a few days, my mother is forced to 
wake me up at nights due to the fact that in my sleep I begin to shout. Because of my seven years in 
detention, I was inflicted with bronchitis and my psychological state as well is not well. 

I have severe headaches. They cannot rehabilitate a human being there in prison or for that matter 
for anyone to get out healthy from Tajikistan’s prisons. 



Especially where I spent three years, they hold hard-core prisoners. They put me where they call 
"spetsput" ("спетсбут"), a place where they hold lifers (life-sentenced inmates). For example, 
Suhrob Langariev and Ghaffor Mirzoev are there. 

In that place, over 70 people who were inmates like me, most have either died during their detention 
or after being released. This is a section of Prison #1, which the prison employees themselves call 
“Quiet Restaurant”. 

[BBC:] Why do they call this section of the prison by this name? 

[Mr Kazakov:] Because when you go there, you don’t return! The prison guards call us "People of 
Hell" ("дӯзахиҳо"). The objective is that when the prison staff set foot there, there must be no noise 
and for no prisoner’s voice to be heard. It’s a dictatorship there. (“Он ҷо режими ҳаққонӣ аст”.) 

[BBC:] When did you last see Ghaffor Mirzoev in prison? 

[Translator: Mr Mirzoev was the former Commander of the Presidential Guard of Tajikistan who 
was convicted of various crimes and sentenced to life in August 2006.] 

[Mr Kazakov:] I met Ghaffor Mirzoev in January 2011 when they were transferring me to another 
place. But despite my prison term having come up, they still held me in this section of the prison 
and only in February of this year did they release me from this section. 

But when they took me from this section, that is “spetsput” ("спетсбут"), to another place, they 
warned me that: “No word must get out of this place; don’t take anything you heard here with you, 
because if you do, we will put you right back in here.” I thus promised that I would remain silent.  

[BBC:] But why are you telling these things now to the media? 

[Mr Kazakov:] I pity the mothers whose children are in [Tajikistan’s] prisons and they come and 
collect the corps of their child. There is a lot of torture there. [The only way] to understand the 
situation of the place is if you are imprisoned. 

[BBC:] Were you able to meet with your relatives during this period? 

[Mr Kazakov:] Every six months I was allowed a visit by only one member of my family for 20 
minutes. 

[BBC:] Since you were held over three years in the section of prison which you call  
“spetsput”, did during this period any representatives of organizations or the prosecutor’s 
office or others visit to inquire about the condition of inmates? 

[Mr Kazakov:] No, no! No one visited. Anvar Salimov, from the prosecutor’s office would visit and 
would say, while standing by the entrance, that “Tell me everything, but don’t tell me anything 
about you being beaten, I know that they beat you.” I said: “Since you already know that they beat 
us, why don’t you do anything?” He would say: “Don’t be excited, when the time comes, then …” 

Then they convicted him, himself, for taking bribe to eight years of prison. When we wrote to him 
and asked him: “Ok, do you now understand?” he answered: “Only now have I understood, just wait 
until I’m out and …” 



[BBC:] Saidali, if young people were to read this interview and find out about the problems of 
prisons, what advice would you give them? What should they do so as to not wind up in jail? 

[Mr Kazakov:] To tell you the truth, in the discussions that I had with many inmates, I’ve come to 
the conclusion that nearly 70% of the people who are today in [Tajikistan’s] penitentiaries were 
convicted despite their innocence. 

Many [of the inmates] used to say that they were convicted of rape, but they would say that they did 
not do this. Or one person was convicted for having stolen a cigarette and another person was 
convicted for having stolen 100,000 (somoni?). 

For example, I don’t womanize, but if they wanted to, they can disgrace my name on charges of 
rape and lock me up. 

[BBC:] What are your plans for the future now that you’re free? 

[Mr Kazakov:] For at least two months, I have to take care of my health. I nearly was inflicted with 
tuberculosis [TB] in prison. The holding cells are damp and this negatively affected my health. 

They put me in cells with prisoners who were inflicted with TB on purpose. But thank God that I do 
not smoke and I exercised and my condition did not reach the level of TB malady. Later, I plan to 
go to a foreign country. 

[BBC:] About a month ago, the body of Hamza Ikromzoda was given to his family from 
Prison #1. His parents said that their son was tortured in prison. What is your opinion on 
this? Are inmates really beaten? 

[Mr Kazakov:] They are always beating up somebody there. The guards will not calm down until 
they beat somebody once. They are sick, have no legal experience. Many have studied in non-
specialized universities. Most of the prison doctors are veterinarians. 

Most of the prison staff are from Danghara district [Translator’s note: Danghara is located in the 
eastern Khatlon province to the south of Tajikistan and is the home region of President Rahmon]. 
For example, Sherafkan, Rustam, Muzaffar, Ubaid and Akbar in “спетс-критий”, these people are 
all born in Danghara. They also told me that as I was born in Danghara, I can eat with them, be free 
to move around. But I told them that I was born in Dushanbe. 

 
Mr Kakakov says that as a way of protest against violence, he cut 
his arms and told the prison employees that he would kill himself 
 

Prison employees treat the inmates like animals. They say that first, there is war, then there is you. 
[They say that] an inmate can never be trusted. Even if you are dead, we will simply fill out a form 
that you are worth 25 dirams [US$0.05 or a nickel]. 



It means that we are not like human-beings in their eyes. “Even if you complain to hundred places, 
we will take care of you at the end.” They used to say: “You’ll feel so much pain that the court will 
forget about you!” [i.e. “We’ll beat to death!”]. They would scare inmates this way and the inmates 
would thus not complain. 

These days, after my interviews to journalists, detainees called me up from prison and say: “Hey 
man, aren’t you afraid?” I told them: I haven’t committed a crime, have I? But prisoners say: “You 
are challenging the higher ups [i.e. President Rahmon]!” 

I told them that I have not challenged any higher up; maybe his Excellency (President Rahmon) 
does not know about this issue, maybe they have given false reports to his Excellency. There is a lot 
of torture there. 

[BBC:] Were you closely acquainted with Hamza? 

[Mr Kazakov:] I used to share meals with Hamza. And the person who used to protect him from 
inside (of the prison) and talked about (gave testimony about) the incidence [of Hamza’s death] was 
an inmate named Abdurashid who died the day before yesterday. 

They brought him [Abdurashid] to the prison authorities three times and told him that it’s all your 
fault. You sit here and you inform the outside. This caused him to have heart problems and his 
blood pressure rose. And two days ago he died. 

When Abdurashid was in prison, he told me: “You’ve seen a lot of things which happened to 
Hamza here.” And he urged me that I, too, give testimony about Hamza. 

I told him that there’s only a few days left for me to be released. If I give testimony about Hamza 
here, they’ll smash (beat?) me, they will then find an excuse and open a case against me and extend 
my conviction. 

And I promised myself that I will be free and I will reveal the facts. For this reason when I left 
prison, I did not even stay at home for a day and I promised that I would tell the truth. 

[BBC:] But what about Hamza’s case? 

[Mr Kazakov:] They used to beat Hamza. One night when I was going to the bathroom, there was a 
fight and we saw that they took him away while beating him. In the morning, the head of the prison 
crew, who has a sports degree, had bandage on his hands and I asked him: “Did you beat him?” 

I know this well, because they beat me on three occasions and had even knocked me out. But I was 
able to persevere as I had strength. But they beat Hamza to such an extent that his liver burst. Then 
they realized that he’s dead; they panicked and applied warm water to his body; they were trying to 
straighten his body and hang him to make it look as if he killed himself.  

The prison guards said [as a warning to us] that “Hamza is quiet, we made him so. Money will solve 
everything.” So, if he was alive, he may have complained. Torture has not been reduced in prisons. 
When a government commission comes [to investigate Hamza’s death], they [the prison 
administration] will especially prepare the prisoners so that they tell the representatives, out of fear, 
that: “All is calm and fine” here. 

[BBC:] But in your opinion, how should the representatives of commissions talk to the 
prisoners so that the inmates can tell the truth? 



[Mr Kazakov:] First of all representatives of commissions should come to the prisons unannounced. 
That is, they should not inform the [prison] authorities so that they would not make any special 
preparations and if the representatives were to visit [the prison] in such a situation and talk to the 
inmates privately, perhaps [the inmates] could tell them the truth. 

Not all of the prison staff should be there. And then [the commission members] can enter the 
"шизо" (“shizo”, punishment cells) and see how they confine innocent people there. 

For example, Rafael Maqsudov, who is now held there [in punishment cell], he too has begun to 
complain about the guards. He is a witness to Hamza’s case. Prison officials offered him around 400 
somoni (around US$80) so that he would keep quiet. But Rafael refused this money. 

[BBC:] Did they also ask for money from you? 

[Mr Kazakov:] No! That’s because from the very beginning I refused to give them money and they 
knew that I would not give them anything and that they cannot frighten me. This is despite the fact 
that in the past they would also beat me quite often and at one point I even cut my arms and told 
them that if they beat me again, I would kill myself. 

Many people are frightened about telling the truth. But there is no reason to be afraid, one must tell 
the truth, so that perhaps it will reach the ears of the Excellency (the President) and things will 
change. 

[BBC:] But they say that to prevent violence against the inmates, in many prisons of 
Tajikistan they have installed special cameras. Were there such cameras in your prison as 
well? 

[Mr Kazakov:] The cameras are by the entrance doors. But where they beat the inmates, there is no 
camera. There is no camera inside the punishment cell and even if it were to be, they would cover it. 

[BBC:] What do inmates who have encountered violence think of the politics of the country? 

[Mr Kazakov:] Violence in prison has weakened the support of the government on the part of many 
inmates. We think that on the top, that is the Excellency (President), does not have precise 
information on this issue. But I, myself, am frightened every time I see the police with their special 
outfits. 

One day when one of our relatives who is a police came to visit me, I pleaded with my mother that 
he change his outfit and only then come to see me. 

[BBC:] Thank you for the interview.  



Маҳбуси собиқ: 'Аз зиндонҳо касе солим бадар намеравад'  
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Оқои Казаков муътақид аст, ки барои ростгӯияш масъулони зиндон ӯро "маҳбуси аршад" хондаанд 

Як маҳбуси собиқи зиндони шумораи яки шаҳри Душанбе мегӯяд, ки мавориди 
шиканҷа ва озору азияти маҳбусон дар зиндонҳои Тоҷикистон ба таври густарда вуҷуд 
дорад. 

Ин дар ҳолест, ки мақомоти зидахл мегӯянд мавориди шиканҷа дар зиндонҳои Тоҷикистон 
камтар ба мушоҳида мерасад ва вазъи зиндониён чандон нигаронкунанда нест. 

Саидалӣ Казаков, ки баъд аз адои ҷазои беш аз 7-солааш аз зиндон озод шудааст, мегӯяд 
бештари зиндониён муътақиданд, ки Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 
вазъияти онҳо ва мавориди озору шиканҷаи зиндониён эҳтимолан хабар надорад. 

Оқои Казаков рӯзи ҷумъаи 12 октябр дар мусоҳиба бо Заринаи Хушвақт, хабарнигори Би-би-
сӣ, гуфтааст, ки зиндон дар Тоҷикистон маконе нест, ки он ҷо зиндониён тарбияти дуруст 
бигиранд ва ба зиндагии маъмулӣ сиҳҳату саломат бозгарданд. 

Лутфан бигӯед, ки барои кадом ҷурм Шумо равонаи зиндон шудед? 

Ман ҳафт солу ҳафт моҳ дар зиндон будам. Ва Рустам Ҳайитов бо лақаби "Хаммер", ки ҳоло 
дар зиндон аст, барои 24 сол, Эраҷ Гадоев барои қочоқи маводди мухаддир дар кофтукови 
ҷиноӣ қарор дорад ва маро барои тамаъҷӯйӣ, ки гӯё ман муртакиб шудаам, маҳкум ба зиндон 
карданд. 

Ҳоло баъд аз озодӣ (масъулони зиндон) маро ҷинояткори аршад эълом кардаанд. Рустам баъд 
аз зиндонӣ шудан аз ман узр пурсид ва гуфт, ки туро бегуноҳ шинондам ва барои ҳамин 
худам ҳам ҷазо дидам. 

Бо таваҷҷуҳ ба ин ки ахиран шикоят дар мавриди шиканҷа дар зиндонҳои Тоҷикистон 
зиёд шудааст, мо тасмим гирифтем бо фарде, ки тоза аз зиндон берун омада, мусоҳиба 
кунем. 

Мисли он ки Шумо чанд рӯз қабл аз зиндон озод шудед. Лутфан, бигӯед, ки дар 
зиндонҳои Тоҷикистон як фард метавонад тарбияти хуб бигирад ва ба зиндагии 
маъмулӣ солиму бегуноҳ бозгардад? 

Не! Шахсан, ман чанд рӯз, ки дар озодӣ ҳастам, шабҳо маро модарам аз хоб ба хотири он ки 
ман дар хобам дод мегӯям (фарёд мезанам), бедор мекунад. Ман тӯли ҳафт сол дар зиндон ба 
бемории бронхит гирифтор шудам ва психикаам (вазъия равониям) ҳам хуб нест. 



То ҳол сарам шадидан дард мекунад. Он ҷо (дар зиндон) намешавад, ки инсонро тарбият 
кунанд ва ё аз зиндонҳои Тоҷикистон касе саломат барояд. 

Бахусус дар он ҷое, ки ман се сол нишастам, зиндониҳои ашаддиро мешинонанд. Маро он ҷо, 
ки "спетсбут" меноманд, шинонданд, ҷое ки одамҳои пожизненно (маҳкум ба ҳабси абад)-ро 
мешинонанд. Масалан Суҳроб Лангариев ва Ғафор Мирзоев он ҷо ҳастанд. 

Дар он ҷо беш аз 70 касе ки бо ман нишаста (маҳбус) буданд, бештарашон ё дар маҳбас ва ё 
баъд аз озод шуданашон вафот карданд. Ин як қисми сизои (боздоштгоҳ) шумораи як аст, ки 
худи кормандони зиндон онро "ресторани ором" меноманд. 

Чаро онҳо аз ин қисмати зиндон чунин ном мебаранд? 

Барои он ки он ҷо ки рафтӣ, барнамегардӣ! Худи посбонҳои зиндон моро "ҳа, дӯзахиҳо" 
гуфта, ном мебаранд. Мақсад, замоне ки кормандони зиндон он ҷо даромаданд, бояд оромӣ 
бошад ва садои маҳбус набарояд. Он ҷо режими ҳаққонӣ аст. 

Дар зиндон бо Ғаффор Мирзоев бори охир кай рӯбарӯ шудед? 

Дар моҳи январи соли 2011, замоне ки маро аз он ҷо ба макони дигар мебурданд, ман бо 
Ғаффор Мирзоев рӯбарӯ шудам. Вале маро як моҳи дигар, яъне бо вуҷуди ба охир расидани 
замони маҳкумиятам дар ин қисмати зиндон нигоҳ дошта ва танҳо дар моҳи феврали имсол 
аз ин қисмати зиндон бароварданд. 

Вале замоне ки маро аз ин қисмат, яъне аз "спетсбут" ба дигар ҷо гузаронданд, ба ман 
ҳушдор доданд, ки "гапҳое аз ин ҷо набарояд, гапҳои спетс-критийро (селули махсус) ба ягон 
ҷо набар, ки дубора ҷоятро ҳамин ҷо мекунем." Ман ҳам ваъда додам, ки хомӯш мемонам. 

Вале ба хотири чи Шумо ин ҳарфҳоро имрӯзҳо ба расонаҳо мегӯед? 

Дилам ба модароне, ки фарзандонашон дар зиндонҳо ҳастанд ва омада, мурдаҳои 
фарзандонашонро аз он ҷо мегиранд, месӯзад. Дар он ҷо шиканҷа зиёд аст. Барои беҳтар 
фаҳмидани вазъияти он ҷо бояд зиндон равӣ. 

Бо пайвандонатон дар ин муддат мулоқотҳо анҷом медодед? 

Дар шаш моҳ як бор ман бо ягон нафар аз аъзои хонавода барои 20 дақиқа мулоқот мекардам. 

Шумо, ки беш аз се сол дар ин қисмати зиндон, ки Шумо онро " спетсбут" меномед, 
нишаста будед, оё дар ин муддат намояндагони созмонҳо ва ё кормандони додситонӣ ё 
фарди дигаре барои пурсидани аҳволи зиндониён ба ин макон меомаданд? 

Не, не! Касе намеомад. Он ҷо Анвар Салимов пракурор (додситон) буд, ки меомад ва аз 
назди дар мегуфт, ки "ба ман ҳама чизро гӯед, вале дар мавриди задантон (лату кӯб) ба ман 
чизе нагӯед, ман медонам ки шуморо мезананд." Ман гуфтам, ки модоме ки медонед, ки 
мезананд, чаро коре намекунед?" Вай мегуфт, ки "сар ба сар нашавед, вақташ биёяд баъд...." 

Баъдан худи вайро барои гирифтани пора (ришва) ба 8 сол зиндон маҳкум карданд. Вақте ки 
мо ба вай нома навиштем ва гуфтем, ки "ана худат фаҳмидӣ?" Вай ҷавоб дод, ки "ман нав 
фаҳмидам, ҳоло озод шавам..." 



Саидалӣ, агар ҷавонон ин мусоҳибаро бихонанд ва мушкили зиндонро фаҳманд, Шумо 
чи машварате ба онҳо медиҳед? Чи кор кунанд, то ба зиндон наафтанд? 

Ростӣ, дар суҳбатҳое, ки бо бисёре аз зиндониён доштам, ба хулосае омадам, ки 70 дар сади 
афроде, ки имрӯз дар маҳбасхона ба сар мебаранд, тақрибан бегуноҳ зиндонӣ шудаанд. 

Бисёриҳо мегуфтанд, ки барои таҷовузи духтаре онҳоро маҳкум кардаанд, вале онҳо 
мегуфтанд, ки ин корро накардаанд. Ё як нафарро барои дуздидани як сигарет ва нафари 
дигареро барои дуздидани сад ҳазор (сомонӣ?) маҳкум ба зиндон кардаанд. 

Барои мисол, ман духтарбозӣ намекунам, вале агар лозим бошад, барои таҷовуз метавонанд 
маро бадном ва дар маҳбас маҳкам кунанд. 

Дар оянда дар озодӣ чи кор мехоҳед бикунед? 

Ман то ду моҳ бояд саломатамро табобат кунам. Ман қариб буд дар зиндон (ба) бемори сил 
(мубтало) шавам. Он ҷо камераҳои (селулҳои) намнок аст ва дар вазъи саломатам таъсири 
бад расондаанд. 

Маро махсус дар камераҳо бо зиндониёне, ки силлкасал буданд, шинонданд. Вале шукронаи 
он ки ман сигарет намекашам ва машқ мекардам, (вазъам) то ба бемории сил нарасид. Баъдан 
мехоҳам ягон кишвари хориҷӣ равам. 

Ҳудуди як моҳ қабл аз зиндони шумораи яки шаҳри Душанбе ҷасади Ҳамза Икромзода 
ба пайвандонашон супурда шуд. Волидони вай гуфтанд, ки фарзандашон дар зиндон 
шиканҷа шудааст. Дар ин бора чи назар дорӣ? Оё дарвоқеъ зиндониён дар маҳбас лату 
кӯб мешаванд? 

Он ҷо ҳамеша касеро мезананд. Милисаҳо (нозирони зиндон) то як бор назананд, ором 
намешаванд. Онҳо касал ҳастанд, таҷрубаи ҳуқуқӣ надоранд. Бисёрешон дар донишгоҳҳои 
ғайриҳуқуқӣ таҳсил кардаанд. Духтурҳои (пизишкони) зиндон бештарашон ветиринар 
(байтор) ҳастанд. 

Аксари кормандони зиндон аз ноҳияи Данғара ҳастанд. Фарзи мисол Шерафкан, Рустам, 
Музаффар, Убайд ва Акбар дар "спетс-критий", инҳо ҳама зодаҳои Данғара ҳастанд. Маро 
ҳам гуфтанд, ки ту аз Данғара ҳастӣ, биё биху(р), бугард. Лекин ман гуфтам, ки зодаи 
Душанбе ҳастам. 

 
Оқои Казаков мегӯяд, ки ба нишони эътироз ба хушунат дастонашро бурида ва ба кормандони зиндон гуфтааст, ки 
худкӯшӣ мекунад 

Кормандони он ҷо бо маҳбусон чун бо ҳайвон рафтор мекунанд. Мегӯянд, ки аввал чанг аст, 
баъд шумо. Маҳбус дар боварӣ нест. Шумо мурдед ҳам, барои шумо дар 25 дирам, ки нарх 
доред, ҳуҷҷат пур мекунем. 



Яъне мо барои онҳо одам нестем. "Куҷое ки сад даъво кунӣ, мо худамон ҳамаша ҳал 
мекунем." Онҳо мегуфтанд, ки "ту ин қадар зӯр мебудӣ, аз сари суд (додгоҳ) мерафтӣ!" 
Ҳамин хел ки метарсонанд, маҳбусон метарсанд ва гап намезананд. 

Ин рӯзҳо баъди суҳбати ман бо рӯзноманигорон аз зиндон ба ман маҳбусон телефун 
мезананд ва мегӯянд, ки "эй бача, ту наметарсӣ?" Ман гуфтам, ки ман ҳеҷ ҷиноят накардаам? 
Вале зиндониён мегӯянд, ки "ту бар муқобили боло баромадӣ!" 

Ман гуфтам, ки муқобили боло набаромадам, шояд ҷаноб (Президент Раҳмон) дар ин бора 
надонад, шояд ба ҷаноб (раиси ҷумҳурӣ) гузориши нодуруст баранд. Шиканҷа он ҷо зиёд аст. 

Шумо бо Ҳамза аз наздик ошно будед? 

Ман бо Ҳамза нонунамакхӯр будем. Ва касе, ки аз дарун (зиндон) ӯро ҳимоят мекард ва дар 
бораи ҳодиса гап мезад (шаҳодат медод), як зиндонӣ бо номи Абдурашид буд, ки парерӯз 
вафот кард. 

Ӯро се бор аз мақомоти зиндон даъват карда, гуфтанд, ки ҳамааш гуноҳи ту аст. Аз ҳамин ҷо 
нишаста, ба берун хабар медиҳӣ. Вай дилаш зад ва фишори хунаш баланд шуд. Ва ду рӯз пеш 
гузашт. 

Вақте ки Абдурашид дар зиндон ба ман гуфт, ки "ту бисёр чизро, ки бо Ҳамза гузашт, ин ҷо 
дидӣ." Ва аз ман хоҳиш кард, ки ман ҳам дар бораи Ҳамза нишондод (шаҳодат) диҳам. 

Ман гуфтам, ки барои баромади ман аз зиндон чанд рӯз боқӣ мондааст. Агар ин ҷо дар бораи 
Ҳамза нишондод диҳам, маро пахш (саркӯб?) мекунанд, алайҳи ман бо баҳонае парванда боз 
карда ва муҳлати маҳкумияти маро зиёд мекунанд. 

Ва қарор кардам (тасмим гирифтам), ки ба озодӣ мебароям ва воқеъиятро ифшо мекунам. 
Барои ҳамин, аз зиндон, ки берун омадам, як рӯз дар хона намондам ва қарор додам, ки 
ҳақиқатро мегӯям. 

Вале қазияи Ҳамза чӣ? 

Ҳамзаро мезаданд. Ҳамон шабе, ки ман ба ҳоҷатхона мебаромадам, он ҷо ҷанг шуд ва мо 
дидем, ки ӯро зада-зада бурданд. Саҳар раҳбари навбатдорони зиндон, ки донишгоҳи 
варзишро тамом кардааст, дастонаш баста буд ва ман гуфтам, ки "задӣ бачая?" 

Ман хуб медонам, зеро худамро се бор зада ва беҳуш карда буданд. Вале ман, ки бақувват 
будам, тоқат кардам. Лекин Ҳамзаро чунон задаанд, ки ҷигараш кафид. Сипас диданд, ки 
мурдааст, тарсиданд ва ба баданаш оби гарм монда, мехостанд росташ кунанду вайро ба дор 
овезанд, ки мақсад (манзур) худашро куштааст. 

Милисаҳо (нозирони зиндон) гуфтанд, ки "ҳамаш тинҷ (ором) шуд, мо тинҷаш кардем. Пул 
ҳама чизро ҳал мекунад." Масалан, зинда бошад, шикоят мекунад. Шиканҷа дар зиндон кам 
нашудааст. Кумисиюн меояд, онҳо зиндониёнро махсус омода мекунанд, ки ба намояндагон 
аз тарсашон бигӯянд, ки "ҳамааш тинҷ (ором) ва хуб" аст. 

Вале ба назари Шумо, намояндагони кумисиюнҳо чи тавр бояд бо зиндониён суҳбат 
кунанд, ки маҳбусон тавонанд ҳақиқатро бигӯянд? 



Якум ин ки намояндагони кумисиюнҳо бояд дар бехабарӣ (бидуни огоҳ сохтани 
зиндонбонҳо) ба зиндонҳо биёянд. Яъне ба масъулон чизе нагӯянд, то онҳо махсус омодагӣ 
набинанд ва дар чунин вазъ агар намояндагон биёянд ва бо маҳбусон дар танҳоӣ суҳбат 
кунанд, шояд онҳо тавонанд ҳақиқатро бигӯянд. 

Ҳамаи кормандони зиндон он ҷо набошанд. Ва баъд "шизо" (утоқҳои ҷаримавӣ) дароянд, 
бинанд, ки чи тавр бегуноҳҳоро он ҷо мешинонанд. 

Маслан Рафаел Мақсудов, ки ҳоло он ҷо нишастааст, вай ҳам ҳоло шикоят аз зиндонбонҳо 
мекунад. Вай ба унвони шоҳид дар қазияи Ҳамза аст. Масъулони зиндон ба вай ҳудуди 400 
сомонӣ пул пешниҳод кардаанд, ки вай хомӯш бошад. Лекин Рафаел аз ин пул даст 
кашидааст. 

Аз Шумо ҳам пул дархост мекарданд? 

Не! Зеро ки ман аз аввал пул намедодам ва онҳо медонистанд, ки ман ба онҳо пул намедиҳам 
ва маро тарсонда наметавонанд. Ҳарчанд пештар маро ҳам хеле мезаданд ва ман ҳатто як бор 
дастҳоямро буридам ва гуфтам, ки агар боз маро лату кӯб кунанд, худамро мекушам. 

Бисёре аз одамҳо аз рост гуфтан метарсанд. Лекин тарсидан лозим нест, ҳақиқатро бояд гуфт, 
ки шояд то гӯши ҷаноб (раиси ҷумҳурӣ) бирасад ва кор дигар хел шавад. 

Вале гуфта мешавад, ки барои ҷилавгирӣ аз эъмоли хушунат алайҳи зиндониён дар 
бисёре аз зиндонҳои Тоҷикистон дурбинҳои (камераҳои) вижа насб кардаанд. Оё дар 
зиндони Шумо ҳам чунин дурбинҳо буданд? 

Камераҳо дар назди дарҳои даромад ҳастанд. Вале дар он ҷое, ки зиндониёнро мезананд, дар 
он ҷо камера нест. Дар дохили "шизо" ин камераҳо нест ва агар бошад ҳам, рӯяшро маҳкам 
мекунанд (мепӯшонанд). 

Зиндониёне, ки хушунат дидаанд, дар маврди сиёсати имрӯзии давлат чи ақида доранд? 

Хушунат ва шиканҷа дар зиндон дили бисёре аз маҳбусонро аз давлат сард кардааст. Мо 
фикр мекунем, ки дар боло, яъне ҷаноб (раиси ҷумҳур), дар ин бора иттилоъи дақиқ надорад. 
Вале фаразан ман худам ҳоло агар милисаро бо пӯшиши вижаашон бинам, ваҳшатзада 
мешавам. 

Як рӯз яке аз хешовандонам, ки милиса (пулис) буду ба манзил бо либоси низомӣ омад, ман 
аз модарам хоҳиш кардам, ки либосашро иваз кунад ва баъд наздам дарояд. 

Сипос барои суҳбат. 
 


