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[A Case of Police Violence Against Women in Tajikistan] 

Who Should Be Protecting ‘Marjona’ 
from Police Violence? 

Marjona, a young woman from Hissor 
district [south of Dushanbe, Tajikistan’s 
capital city], claims to have been subjected 
to violence by a ‘militsia’ employee [police]. 
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Marjona and her child. 

 
According to [Marjona], Shavkat Sharifov, an employee of the division of the Ministry of 
Internal Affairs of Sino district of Dushanbe, invaded her house at night and beat her. 
During this incidence, [Marjona’s] six year old child fell on his arm and passed out.  
 
Маrjona says that this violence took place when she refused the sexual advances of the 
[policeman]: «Shavkat Sharifov told me that form him a beautiful progeny can be had and 
proposed a private [sexual] relationship. He would say these things to me on many 
occasions and I would refuse. When he argued with me, I answered him back, and he 
started to beat me; when my child fell on the ground and passed out, he left the house.» 
 
This incidence took place in early April of this year [and] since that time, the complaints of 
the family of Marjona Rizoeva to the Prosecutor of Sino district have not resulted in 
anything. The [Ministry of] Internal Affairs division of Hissor district has responded that 
during this incidence no crime was committed by the [policeman]. 
 
As a protest to this response, the parents of Marjona appealed to the Minister of Internal 
Affairs of Tajikistan. According to Mahmadmurod Odinaev, Marjona’s father, the 
Minister of Internal Affairs, Ramazon Rahimov, listened to their account [and] assigned an 
employee of the directorate of this ministry, Anvarsho Ziyoev, who asked them about the 
details of the incidence: 
 
«The Minister was very gracious in accepting me [and] invited Tabarov in my presence and 
asked if a criminal activity can be determined in the actions of the Sino district 
[policeman], after which [Tabarov] agreed. And he said that he [may be] partially guilty of 
a crime. The minister ordered that as soon as possible the required documents be sent to 
the Hissor prosecutor. But when we went to the prosecutor, they pretended ignorance on 
this case and now it’s been three months that the Hissor prosecutor pays not a single 
attention [to us].» 



 
According to Anvarsho Ziyoev, head of the directorate of the Ministry of Internal Affairs: 
«Yes, we sent all the documents to that district and they are to further look into this case.»  
 

 
Abduqayum Yusfov, attorney 
 
According to legal expert, Abduqayum Yusfov, this case has two sides. One, the 
employee of Internal Affairs [the policeman], an individual who is to defend the rights of 
the citizenry, [appears to] have violated this right and second, a case of violence against  
women has taken place: «Violence against this woman who had her child with her is by 
itself a crime. If based on this incidence no charges have been filed and in similar 
incidences to this no charges are filed, when a [policeman] undertakes a crime and the 
prosecutor does not file charges, this by itself is a form of encouraging law enforcement 
workers to engage in criminal activity.» 
 
There are many complaints about the behavior of [policemen] of the Internal Affairs 
published in the “Platform” of social networking site of Facebook. One of those writing has 
said that the [police] are likely the most important people who the population considers as 
the representatives of the government and their behavior more than anything affects the 
reputation of the government in the eyes of the citizenry. Another [Facebook user] has 
written that perhaps the name change of the employees of the Internal Affairs from 
“militsia” to “police” may change also their behavior. 
 
But most people engaged in this issue, by bringing may examples, have said that the 
“organizational culture” of the Tajik militsia cannot be changed. If in this manner justice is 
not restored, the complaint of Marjona Rizoeva will be added to the “victims of [police] 
violence”. A [case of ] violence which the Minister of Internal Affairs, himself, is aware of 
and documents of which have been left untouched in the Hissor district prosecutor’s office. 



Марҷонаро кӣ бояд аз зӯроварии пулис ҳимоят кунад?  
Марҷона, як зани ҷавон аз ноҳияи Ҳисор мегӯяд, ҳадафи зӯроварии корманди 
милиса қарор ёфтааст. 

 
Марҷона ва фарзандаш. 
   
Мирзонабии Холиқзод 
17.08.2012  
 
Ба гуфтаи вай, корманди Шӯъбаи умури дохилии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, 
Шавкат Шарифов шабона ба манзилаш ҳамла намуда ва ӯро латукӯб кард. Дар ин 
воқеа тифли 6-моҳаи Марҷона аз дасташ ба замин афтода беҳуш шудааст.  
 
Марҷона мегӯяд, ин зӯроварӣ замоне сар шуд, ки вай пешниҳоди марҳамонаи 
корманди милисаро рад намуд: «Шавкат Шарифов ба ман пешинҳод кард, ки аз вай 
насли зебо ба дунё меояд ва пешниҳоди муносибати маҳрамона кард. Вай борҳо ба 
ман чунин ҳарфҳоро мезад ва ман рад мекардам. Вақте ки ба ман баҳс кард, ман 
ҳам ба вай ҷавоб додам, ба латту кӯби ман сар кард, вақте ки кӯдакам ба замин 
ғалтиду беҳуш шуд, хонаро тарк кард.» 
 
Ин ҳодиса дар авоили моҳи апрели соли равон рух дода, шикоятҳои хонаводаи 
Марҷона Ризоева ба додситонии ноҳияи Ҳисор аз он вақт то ҳоло натиҷае 
надодааст. Шӯъбаи умури дохилии ноҳияи Ҳисор посух додааст, ки дар ин ҳодиса аз 
тарафи корманди милиса ҷинояте рух надодааст. 
 
Бо эътироз аз чунин посух, волидони Марҷона ба вазири умури дохилии Тоҷикистон 
муроҷиат карданд. Маҳмадмурод Одинаев, падари Марҷона мегӯяд, ки вазири 
умури дохилӣ Рамазон Раҳимов ба нақли онҳо гӯш дода, корманди раёсати ин 
вазорат Анваршо Зиёевро дар ҳузури онҳо даъват намуда асли воқеаро пурсон шуд: 
 
«Вазир маро хеле хуб қабул кард ва Табаровро дар ҳузури ман даъват карду 
пурсид, ки дар рафтори милисаи ноҳияи Сино ҷиноят дид мешавад вай тасдиқ 
кард. Ва  гуфт, ки қисман гуноҳашро ба гардан гирифтааст. Вазир дастур дод, ки 
ба зудтарин фурсат асноди заруриро ба додситонии Ҳисор фиристад. Лекин 
вақте, ки мо ба прокуратура рафтем ,онҳо худро ба нодонӣ заданд ва инак се моҳ 
мешавад, ки додситони Ҳисор аслан таваҷӯҳ надорад.» 
 
Анваршо Зиёев, сардори раёсати Вазорати умури дохилӣ дар ин бора мегӯяд: 
«Бале, мо ҳамаи аснодро ба ҳамон ноҳия фиристодем ва онҳо идомаи масъаларо 
мебинанд». 

 



 
Абдуқаюм Юсуфов, вакили дифоъ 
 
Ба қавли ҳуқуқшинос Абдуқаюм Юсуфов, ин воқеа ду ҷанбаъ дорад. Аз як сӯ 
корманди умури дохилӣ, касе, ки бояд ҳуқуқи шаҳрвандонро дифоъ кунад, ин ҳуқуқро 
поймол кардааст ва дувум, ин муштзӯрӣ нисбати зан ба вуқӯъ 
пайвастааст: «Зӯроварӣ нисбати зан ки ҳамроҳ кӯдак доштааст ин худ як ҷиноят 
аст. Дар сурате, ки аз рӯи ин қазия қарори дахлдор қабул нашудааст ва дар 
ҳодисаҳое монанд ба ин қарорҳо содир намешаванд, ки корманди милиса даст ба 
ҷиноят мезанад ва додситонӣ қарори дахлдор қабул намекунад, ин худ як намуди 
ҳавасманд кардани кормандони интизомӣ ба ҷинояткорӣ мебошад.» 
 
Дар гурӯҳи “Платформа”-и шабакаи иҷтимоии Фейсбук роҷеъ ба рафтори 
кормандони умури дохилӣ дар кишвар шикоятҳои зиёде нашр шудаанд. Яке аз 
шореҳон гуфтааст, милисаҳо шояд муҳимтарин афроде мебошанд, ки мардум 
онҳоро намояндаи давлат мешуморад ва рафтори онҳо пеш аз ҳама ба эътибори 
давлат дар чашмаи шаҳрвандон таъсир мегузорад. Корбри дигари Фейсбук 
навиштааст, ки шояд тағйири номи кормандони умури дохилӣ аз “милиса” ба “полис” 
шеваи амали онҳоро низ дигар кунад. 
 
Аммо аксари мубоҳисон бо зикри намунаҳои зиёд гуфтаанд, “фарҳанги кор”-и 
милисаи тоҷик тағйирнопазир аст. Агар ба ҳамин минвол адолат барқарор нашавад, 
ба эҳтимоли зиёд шикояти Марҷона Ризоева ба феҳрасти “қурбониёни бадрафтории 
милиса” изофа хоҳад шуд. Бадрафторие, ки худи вазири умури дохилӣ аз он огаҳӣ 
дорад ва аснодаш дар Додситонии ноҳияи Ҳисор беҳаракат мондаанд. 
 
 
 


