
Тақризи

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух 

Ҳабибулло дар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури 
Убайди Зоконй», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 

филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

пешниход гардидааст.
Насри форсй дар ҳама давраҳои рушду инкишофи адабиёт якҷо бо 

шеър ё каломи мавзун мароҳили гуногуни тараққиро паймуда, дар ҳар 

даврае, вобаста ба дигаргуниҳои сиёсиву иҷтимоӣ, мавриди таҳаввули хос 

қарор гирифтааст. Дар даврони ҳукумати тамоми хонадонҳои сиёсии Эрону 

Хуросон ва Мовароуннаҳр насри форсй ба таври вижа марҳалаҳои таҳаввулу 

ривоҷи муайяни худро сипарӣ намуда, дар иртибот ба чигунагии ҳаёти ҷомеа 

ва хусусиятҳои иҷтимоии ҳамон давра ба гунаҳои вижае рушду такомул 

ёфтааст. Агар ба давраҳои ҳукумати сулолаҳои сиёсие, ки дар сарзаминҳои 

фавқуззикр фармонравой кардаанд, назар андозем, дар ҳар даврае бо даҳҳо 

нависандагони сатҳҳои гуногун бархӯрд мекунем, ки тавассути осори 

гуногунмавзуи хеш нақше дар рушду нумуи насри классикии форсй бар ҷой 

гузоштаанд.

Мусаллам аст, ки нақш ва саҳми носирони ҳар давра мақоми наср дар 

адаби форсии ҳамон давраро то ҷое муайян карда, чигунагии ривоҷу равнақи 

каломи мансури форсиро баррасӣ менамояд. Агарчи суботи сиёсй дар ҳар 

даврае муҷиб бар рушди махсуси адаби классикии форсӣ, аз ҷумла каломи 

мансури он, гардидааст, дар даврони гуногуни бесуботию беназмӣ низ адаби 

форсӣ рушду тараққӣ карда, насри он дар баробари назми оламшумулаш ба 

таҳаввулоти вижае дучор омадааст. Аз таърих медонем, ки яке аз давраҳои 

бесуботи сиёсй дар Эрону Мовароуннаҳр замони пас аз ҳуҷуми мугул ба 

ҳисоб меравад, ки ба иллати бенизомии дастгоҳҳои сиёсӣ ва тирагии ҳаёти 

ҷомеа ин давра аз ҷониби муҳаққиқон давраи “фитрат” унвонгузорӣ шудааст. 

Назму насри форсй дар ин давра, вобаста ба сатҳи зиндагонӣ ва ахлоқи
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ҷомеа, гирифтори таҳаввулоти вижа гашта, бо роҳҳо ва сабкҳои гуногун 

мароҳили рушду инкишофи худро аз сар гузарондааст.

Яке аз маъруфтарин намунаҳои насри даврони пас аз ҳуҷуми муғул - 

ин осори насрии Убайди Зоконӣ маҳсуб мешавад. Бо он ки аз ин адиби бас 

халлоқу ҳунарманд то ба ҳол девони ашъор ва намунаҳои зиёде аз осори 

насрӣ, амсоли: “Ахлоқ-ул-ашроф”, “Ришнома”, рисолаи “Дилкушо”, “Сад 

панд”, “Даҳ фасл” ва дигар рисолаҳои хурду бузург ба мерос мондаанд, ҳаёту 

фаъолияти эҷодӣ, бахусус насри зебову таъсирбахши ӯ, дар адабиётшиносии 

муосири тоҷик дар сатҳи як рисолаи диссертатсионӣ мавриди таҳқиқи ҷиддӣ 

қарор нагирифтааст. Дар робита бар ҳамин метавон гуфт, диссертатсияи 

Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадеии 

осори мансури Убайди Зоконӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

илмҳои филологӣ пешниҳод гардидааст, яке аз муҳимтарин пажӯҳишҳои 

илмӣ дар мавзуи убайдшиносӣ ба ҳисоб рафта, халои дар ин замина 

мавҷудбудаи адабиётшиносии тоҷикро то андозае пур менамояд.

Чунонки аз мундариҷаи диссертатсия дида мешавад, он аз муқаддима, 

се боб, 11 фасл, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат буда, дар маҷмуъ 370 

саҳифаро дар бар мегирад.

Дар муқаддимаи диссертатсия муаллиф мубрамии мавзуъ ва дараҷаи 

таҳқиқи мавзуъро баррасӣ намуда, дар қисмати тавсифи умумии таҳқиқ 

роҷеъ ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ, объект ва предмети таҳқиқ, асосҳои 

назарӣ ва методологии таҳқиқ, сарчашмаҳои пажӯҳиш ва навгониҳое, ки дар 

таҳқиқи худ ба даст овардааст, маълумот дода, дар ин зимн нуктаҳои асосии 

ба ҳимоя пешниҳодшавандаро зикр намудааст.

Қайд кардан бамаврид аст, ки муаллиф дар қисмати муқаддима 

мубрамии мавзуи интихобнамудаашро ба таври дақиқу возеҳ шарҳ дода, то 

чи дараҷа нав будани таҳқиқоти хешро ба таври возеҳ манзур сохтааст. Диди 

васеи муаллиф бар насри Убайди Зоконӣ, аз ҷумла нишон додани макоми 

наср дар эҷодиёти адиб, баррасии вижагиҳои сохториву шаклӣ ва жанрии 

насри адиб, таъйини хусусиёти мундариҷавии онҳо, вижагиҳои ҳаҷву
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мутойиба, танз, накди иҷтимоӣ, афкори дидактикӣ, мухтассоти сабкӣ ва 

бадеӣ, дар ҳақикат, бозгӯ аз мубрамии мавзуи интихобнамудаи вай намуда, 

нақши назаррасе дар шинохти илмии осори насрии адиб хоҳад гузошт.

Дар нигоҳ бар дараҷаи таҳқиқи мавзуъ маълум мегардад, ки муаллиф 

баҳри муайян намудани сатҳи убайдшиносӣ ба сарчашмаҳои гуногун ва 

таҳқиқоти ҳам донишмандони хориҷӣ ва ҳам ватанй назари амиқ дӯхта, 

тавассути онҳо самти пажӯҳиши хешро муайян карда тавонистааст.

Дар боби 1-уми диссертатсия, ки “Осори мансури Убайди Зоконӣ” 

тасмия шудааст, фарогири се фасл ва дар навбати худ, фасли сеюми он 

иборат аз 5 зерфасл аст. Дар фаслу зерфаслҳои ин боб муаллиф кӯшидааст 

роҷеъ ба таҳаввули насри бадеӣ то замони Убайди Зоконӣ, мақоми насри 

бадеӣ дар эҷодиёти адиб, вижагиҳои жанрии осори насрии Убайд, аз ҷумла 

оид ба латоиф, ҳикоёт, луғот, амсолу ҳикам ва дигар жанрҳои осори мансури 

адиб пажӯҳиш анҷом диҳад. Муаллиф таҳқиқоти хешро дар асоси осори 

мансури Убайди Зоконӣ, аз ҷумла: “Ахлоқ-ул-ашроф”, “Ришнома”, рисолаи 

“Дилкушо”, “Сад панд”, “Даҳ фасл”, асари хурдҳаҷми адиб - “Мактуби 

қаландарон” ва асари аз арабӣ бар форсӣ тарҷумашудаи Убайд - “Наводир- 

ул-амсол” ба роҳ мондааст. Он чи муаллиф дар боби мазкур дар иртибот бо 

жанрҳои маъруфи осори насрии Убайд ва хусусиёти онҳо оварда, қобили 

таваҷҷуҳ аст. Ибтикороти Убайд ба ҳайси як носири нодирулқареҳа ва 

ҳунарманд дар мавриди ҳикоёт, латоиф ва ба жанрҳои адабӣ табдил додани 

луғатнигориву амсолпардозӣ аз ҷониби муаллифи диссертатсия бо далелу 

бурҳонҳои қавӣ ва мисолҳои шоҳид аз осори насрии адиб баррасӣ 

гардидаанд.

Дар боби 2-юми диссертатсия, ки “Хусусиятҳои ғоявии осори мансури 

Убайди Зоконӣ” ном дорад, муаллиф дар панҷ фасли он роҷеъ ба вижагиҳои 

ҳаҷву мутоиба, танз, нақди иҷтимой, андешаҳои дидактикӣ ва дигар 

вижагиҳои мавзуии насри адиб таҳқиқот анҷом додааст. Дар оғози боб 

муаллиф, аввалан, дар мавриди чигунагии ҳаҷв ва фарқияти он аз ҳазл, 

фукоҳа ва танз сухан ронда, фарқияти онҳоро то ҷое баррасӣ намудааст,
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баъдан, дар хусуси афкори ҳаҷвию интиқодии Убайд андешаронӣ кардааст. Ӯ 

дуруст қайд менамояд, ки мавзуи ҳаҷву мутойиба аз мавзуоти марказии 

осори мансури Убайд ба шумор меравад. Тибқи андешаи муаллиф, ҳадафи 

рӯоварии Убайд ба ҳаҷв - ин “хандидан ва масхара кардан бар тарзи ҳаёт, 

ақидаронӣ, тафаккур, фаъолияти иҷтимоӣ ва умуман, пардакушо кардани 

ниҳоду равон ва ахлоқу сирати афроди ҷомеааш мебошад” (диссерт. 114). 

Муаллиф хусусиятҳо ва тарзҳои корбурди ҳаҷву мутоибаро дар ҳар як осори 

мансури Убайд ба таври алоҳида муайян карда, бар ин натиҷа мерасад, ки 

афкори ҳаҷвии адиб дар қиёс бо осори дигар носирони ҳаҷвнигор аз ҳар 

ҷиҳат мутафовит буда, намоёнгари сабки фардии вай мебошанд.

Дар мавриди танз муаллифи диссертатсия нахуст маънои луғавию 

истилоҳии онро шарҳ дода, назари дигар муҳаққиқонро оид ба чигунагии 

мафҳуми танз ва чигунагии нақши он дар афкори носирон ва умуман, 

матнҳои адабӣ баррасӣ менамояд. Тибқи андешаи муаллиф, иллати асосии ба 

танз ва андешаҳои танзомез рӯй овардани Убайд, пеш аз ҳама, авзои 

нобасомони иҷтимоии даврони вай мебошад. Муаллиф тавонистааст, ки дар 

асоси мутуни осори насрии Убайд хусусиёти танзпардозиҳои адибро дарёфт 

намояд. Чунончи, ӯ кайд намудааст, ки дар танзпардозиҳои Убайд вижагии аз 

ҳама назаррас - ин дуруштгӯйиҳову корбурди алфози тунду дорои қабоҳат 

мебошанд. Вижагии дигар дар мавриди танзҳои Убайд, ки аз диди муаллиф 

дур намондааст, дар пардаи панду насиҳат истифода кардани танз ба ҳисоб 

меравад. Ҳамчунин, хусусияти дигар дар танзҳои Убайд, чунонки муаллиф 

дарёфта, ин дар тарҳи матн овардани қавли дигарон мебошад.

Мавзуи дигар, ки дар боби мазкур мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, 

нақди иҷтимоии Убайд мебошад. Муаллиф дар иртибот бо иҷтимоиёти 

Убайд бар ин назар аст, ки мавзуи мазкур дар эҷодиёти Убайд масъалаи 

асосӣ ва меҳвари куллияи мавзуотро ташкил дода, тавассути он адиб дидгоҳи 

фардии хеш, нуктаи назари абнои рӯзгори ӯ, андешаҳои танзомез, 

нешхандҳои малеҳ ва ҳаҷву мутоиботи хешро дар иртибот бар тарзи ҳаёт, 

одобу сулук ва дигар падидаҳои номатлуби ҷомеаи худро матраҳ месозад.
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Тибқи назари муаллиф, Убайд бузургтарини мунаққиди даврони хеш буда, 

ақидаҳои иҷтимоии ӯ на танҳо дар насри ҳамзамонони вай, дар кулли адаби 

порсӣ назири худро надорад (диссерт., саҳ. 153). Дар ҳақиқат, дар нигоҳ бар 

кулли осори мансури Убайд метавон бар ин андешаи муаллифи диссертатсия 

ҳамраъй буд, зеро интиқодоти талхи ҳаҷвомез ва танзпардозиҳову 

нешхандҳои адиб чеҳраи воқеии нигароникунандаи ӯро чун ойина мунъакис 

мегардонанд.

Муаллиф зимни ковиш дар интиқодоти Убайд сабабҳои аслии бар ин 

мавзуъ рӯоварии адибро муайян карда тавонистааст. Ӯ андешаҳои интиқодии 

Убайдро дуруст бо вазъи воқеии замони адиб ва вазъи зиндагонии вай рабт 

медиҳад.

Дар ин боб муаллиф ҳамчунин бар афкори дидактикии Убайд дахл 

намуда, аввалан кӯшиш бар таснифи мавзуоти таълимиву ахлоқии осори 

мансури адиб аз нигоҳи хурдиву бузургии онҳо менамояд. Баъдан ахлоқиёти 

Убайдро аз нигоҳи робитаи мавзуии онҳо табақабандй намуда, назари 

шахсии адибро нисбат бар онҳо аз дидгоҳи интиқод ва ҳаҷву мутоиба матраҳ 

месозад. Барои муайян кардани назариёти дидактикии Убайд муаллиф 

бештар аз дигар осори вай “Ахлоқ-ул-ашроф”-и ӯро маҳаки ченаку меъёр 

қарор дода, бад-ин тариқ, бо таваҷҷуҳ бар мавзуоти ҳар фасли он кӯшиш 

менамояд, то андешаи адибро роҷеъ ба ахлоқи роиҷи замонаш баррасӣ 

намояд. Ҳамин тариқ, андешарониҳои муаллиф оид ба илму адаб, иффат, 

шуҷоат, саховат, ҳилм ва раҳмату шафқат, сидқу вафо ва амсоли инҳо бар 

тибқи мундариҷаи “Ахлоқ-ул-ашроф” сурат гирифта, ӯ тавонистааст бар 

таҳлили амиқи назариёти дидактикии Убайд муваффақ гардад.

Дар боби сеюми диссертатсия - “Хусусиятҳои бадеии насри Убайди 

Зоконй” муаллиф дар се фасл роҷеъ ба вижагиҳои гуногуни услубиву забонӣ, 

мухтассоти фикрй ва бадеии осори мансури Убайд таҳқиқот бурдааст. 

Муаллиф дар иртибот бо зарфияти калом дар матни осори Убайд дар умум
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бар ин натиҷа меояд, ки муҷазбаёни дар ҳама осори адиб, бавижа дар “Даҳ 

фасл” ва “Сад панд”-и вай ҷилваи назаррас дорад.

Тибқи назари муаллиф, дар тамоми осори Убайд аносири марбут бар 

услуби мардумӣ ва ё ба истилоҳ фолклор, мушоҳида мешавад. Убайд ҳаҷву 

мутоибот ва интиқодоти хешро дар бисёр маворид дар пардаи забон ва 

услуби халқй пероиш дода, бо ин васила чеҳраи воқеии замони хешро ба 

наҳваи муассире таҷассум кардааст.

Дар робита бо сабки баёни осори Убайд муаллиф дар фасли сеюми 

боби мазкур хусусиятҳои забонӣ, фикрӣ ва бадеии онҳоро мавриди таҳлилу 

баррасӣ қарор медиҳад. Дар мавриди вижагиҳои забонии осори Убайд 

муаллиф акснигариҳои адибро, ки дар омезиш бо танзу киноёти матраҳ 

гардидаанд, ҳамчунин, ибораҳои хароботиву порсоёна, корбурди вожаҳои 

номустаъмал, феълҳои ноби форсӣ ва чигунагии тарҳбандии ҷумлаҳо ва 

дигар вижагиҳои осори Убайдро мавриди таҳқиқ қарор додааст. Роҷеъ ба 

мухтассоти фикрии осори Убайд муаллиф саъй намудааст, то дар хусуси 

воқеиятнигории адиб дар баёни матолиби интиқодиву ҳаҷвӣ, чигунагии 

корбурди номҳои шахсиятҳои таърихиву адабӣ ва басомади онҳо изҳори 

андеша намояд. Он чи дар ин маврид қобили таваҷҷуҳ аст, таснифи номҳои 

таърихиву адабӣ аз рӯйи тааллукияти миллӣ, диниву мазҳабӣ, касбу пеша, 

ҷуғрофӣ, синну сол, ҷинсият, вазъи ҳаёт, мансубияти оилавӣ ва амсоли инҳо 

аз ҷониби муаллиф аст, ки дар ҷадвали алоҳида матраҳ гардидаанд.

Дар иртибот бо баррасии вижагиҳои бадеии осори мансури Убайд 

муаллиф дар хусуси санъати бадеии ташбеҳ, маҷоз ва истиора, саҷъ, тамсил, 

талмеҳ, тавсиф, таҷнис ва вижагиҳои навъии онҳо таҳқиқ бурда, асоситарин 

вижагиҳои васоити мазкури тасвирро дар асоси мисолҳои қотеъ аз осори 

адиб баррасӣ намудааст.

Муаллиф хулосаи тахқиқоти диссертатсионии худро дар 31 пункт 

матраҳ сохтааст, ки ҳамагй қобили қабул буда, бардошти мантиқие аз 

муҳтавои кор мебошанд. Тавсияҳои муаллиф ҳам роҷеъ ба истифодаи амалии
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натиҷаҳои таҳқиқоти ӯ, ки дар 8 банд баррасӣ гардидаанд, қонеъкунанда 

мебошанд.

Дар баробари муваффақиятҳо дар кор баъзе нуқсонҳову камбудҳо дар 

иртибот бо сохтор, масъалагузорӣ, чигунагии ҷойгузинии бобҳову фаслҳо, 

имло ва чоп мушоҳида мешаванд, ки қайди онҳо муҷиб бар ҳусну камоли 

минбаъдаи диссертатсия мегарданд:

1. Дар боби якуми кор муаллиф дар се фасл саъй намудааст, ки оид ба 

таҳаввули насри бадеӣ то замони Убайд, мақоми насри бадеӣ дар эҷодиёти 

Убайд ва вижагиҳои жанрии осори мансури адиб таҳқиқот бубарад. Ба 

андешаи мо, ду фасли аввалро дар як боб ва фасли охирро, ки мавсум ба 

“Мухтассоти жанрии насри Убайди Зоконӣ” буда, 5 зерфаслро фаро мегирад, 

дар боби дигар меовард, хубтар буд. Мантиқан ҳам, ду фасли аввал бо ҳам 

робита дошта, фасли сеюм вобаста ба масъалагузорӣ фарқ менамояд. Аз 

нигоҳи зарфияту ҳаҷм низ, ки фасли мазкур 35-36 саҳифаро дар бар мегирад, 

шоиста аст, ки дар боби алоҳида ҷойгузин шавад.

2. Дар фасли сеюми боби якум, ки унвони он дар боло зикр гардидааст, 

муаллиф дар баробари таснифоти жанрии осори мансури Убайд таваҷҷуҳи 

хуб ба ҷиҳатҳои сохтории онҳо кардааст ва ҳар яке аз жанрҳоро аз нигоҳи 

зоҳиру шакл низ баррасӣ намудааст. Бинобар ин, номи фасли мазкур ба 

“Мухтассот ва сохтори жанрии насри Убайди Зоконӣ” иваз мешуд, беҳтар 

буд.

3. Қайд кардан бамаврид аст, ки унвонгузории баъзе фаслҳову 

зерфаслҳо таҷдид металабад. Масалан, фасли сеюми боби 2-юм “Нақди 

иҷтимоӣ” номгузорӣ шудааст. Фикр мекунам, ки фасли мазкур “Афкори 

интиқодӣ” ва ё танҳо “Интиқодоти Убайд” унвон дода шавад, беҳтар аст. 

Зеро афкори Убайд куллан руҳи интиқодӣ дорад, ки аз нигоҳи иҷтимоии вай 

маншаъ гирифта, дар пардаи ҳаҷву мутоиба ва танзу киноя матраҳ 

гардидаанд. Бинобар ин, ҳеҷ ҳоҷат нест, ки афкори интиқодии Убайдро 

иҷтимой номгузорӣ кард. Ҳамчунин, дар боби мазкур фасли чаҳорум 

“Афкори дидактикӣ” унвонгузорӣ шудааст. Агарчи вожаи “дидактика”
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истилоҳе мақбул аст ва гӯё ки хасисаи илмии он нисбат ба муродифоти 

тоҷикиву арабӣ бештар аст, дар ҷойи он “Андешаҳои таълимӣ”, “Афкори 

пандуахлоқй” ё ин ки “Ахлоқиёти Убайд” гузошта мешуд, хубтар буд. Дар 

тарҷумаи русии автореферати диссертатсия “дидактика” оварда шудааст, ки 

кифоя аст.

4. Дар боби сеюми кор, ки “Хусусиятҳои бадеии насри Убайди Зоконӣ” 

унвон дорад, як навъ омехтагии масоили таҳқик мушоҳида мешавад. 

Муаллиф масоили услубиву забонӣ ва сабкии осори Убайдро бо вижагиҳои 

бадеии он якҷо овардааст. Он чи ки муаллиф роҷеъ ба мухтассоти фикрии 

осори адиб оварда ва зимни он оид ба воқеиятнигорӣ, чигунагии корбурди 

шахсиятҳои таърихӣ, адибон ва басомади онҳо, образҳои манфиву мусбати 

осори Убайд дар боби мазкур дахл кардааст, фикр мекунам, ҳеҷ иртиботе бо 

бадеият ва васоити тасвирии каломи адиб надоранд.

5. Дар кор ғалатҳои имлоӣ низ ба чашм мерасанд. Аз ҷумла, дар исмҳои 

шахси арабии амсоли Абусаид, Абубакр ва дигар вожаҳои иқтибосии арабӣ, 

монанди тул, шуравӣ ба ҷойи “у”-и одӣ “ӯ” гузошта шудааст, ки мувофиқи 

имлои забони тоҷикӣ ғалат ҳисобида мешавад.

Ба таври умум, камбудиҳои зикргардида асосан хусусияти тавсиявӣ 

дошта, ҳаргиз арзиш ва аҳамияти илмиву амалии диссертатсияи доктории 

Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибуллоро дар мавзуи «Хусусиятҳои ғоявию бадеии 

осори мансури Убайди Зоконӣ» коҳиш намедиҳанд. Ба дигар сухан, эродҳои 

боло на бад-он ҳад ҷиддиянд, ки битавонанд бар камоли кор таъсир гузоранд. 

Онҳо дар корҳои минбаъдаи муаллиф, масалан, зимни омода сохтани 

монографияи илмй метавонанд ҳалли худро ёбанд.

Мутолиаи диссертатсия баёнгари он аст, ки мақсад ва вазифаҳои дар 

муқаддимаи кор гузошташуда асосан иҷро гардида, мазмуну муштаво ва 

ҳаҷми он ба талаботи таълифи диссертатсияҳои докторӣ комилан ҷавобгӯст.
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Автореферати диссертатсия муҳтавои онро ба таври муҷаз инъикос 

намуда, мақолаҳои муаллиф ҳам бо мавзуи таҳқикот мувофиқати пурра 

доранд.

Диссертатсияи Ғаффорзода Шоҳрух Ҳабибулло дар мавзуи 

«Хусусиятҳои ғоявию бадеии осори мансури Убаиди Зоконй» ба талаботи 

бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 

ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 

филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 - Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

мебошад.

Муқарризи расмӣ:
доктори илми филология, профессори
кафедраи кафедраи адабиёти тоҷики
Донишгоҳи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав РҲ- Тағаймуродов

«10» октябри соли 2022.

Суроға: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар, кӯч. Д/халқҳо 56/22.
Тел.: (+992) 987-31-55-22.

Имзои Р.Ҳ. Тағаймуродовро тас^^Ж§^юям:
сардори шуъбаи кадрҳои До 
Бохтар ба номи Носири Хус! . Шукурзод

10.10.2022.

Суроға: 735140, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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Тел.: (+992 3222) 2-45-20; (+992 3222) 2-22-53.
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