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Диссертатсияи Мирзоев Шух,рат Думъамуродович дар доираи татбики 
накшаи дурнамои корхои илмй-тахкикотии шуъбаи таърихи кадим, асрхои 
миёна ва нави Институти таърих, бостоншиносй ва мардумшиносии ба номи 
Ахмади Дониши Академияи миллии илмхои Точикистон барои солхои 
2016-2020 дар мавзуи «Тахлили мукоисавии ходисахои таърихии нимаи 

дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV Мовароуннахру Хуросон дар 
«Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва «Аноибу-л-макдур фи ахбори 
Темур»-и Ибни Арабшох» ба ичро расида, бо карори Шурой 
диссертатсионии 6D. КОА-035 назди Институти таърих, бостоншиносй ва
мардумшиносии ба номи А. Дониши Академияи миллии илмхои 
Точикистон кафедраи таърихи умумй ва фархангшиносии Муассисаи 

давлатии таълимии “Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав” 

хамчун муассисаи пешбари такриздиханда мукаррар гардидааст. 
Диссертатсияи Мирзоев Ш. Д. барои такриз ба кафедра ирсол шуда, дар 
чаласаи васеи кафедраи таърихи умумй ва фархангшиносии факултети 
таърих ва хукуки донишгохи мазкур мавриди мухокима карор гирифт.



Муассисаи пешбари тадриздиханда дар тадризи мусбати худ, ки аз 
чониби доктори илмх,ои таърих, профессор Алимов Давлаталй Халилович 
тахия ва омода гардид, к;айд менамояд, ки рисолаи илмии Мирзоев Шухрат 
Думъамуродович дар мавзуи мубрам навишта шуда, дар он масоили мухами 
ахбори асархои «Зафарнома» -и Низомудцини Шомй ва «Ачоибу-л-макдур 
фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох оид ба водеахои таърихии нимаи 
дуюми асри XIV- ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон мавриди 
тахдику омузиш карор гирифтаанд ва он бо ихтисоси 6D020303 - 
Таърихнигорй, манбаъшиносй ва методхои тахдидоти таърихй пурра 
мутобидат мекунад.

Мубрам будани мавзуи тахдидот. Масрили бисёр мубрами сиёсии 
нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV-и  Мовароуннахру Хуросон, 
хусусан таърихи ба сари хокимият омадани Темур ва лашкаркашихои у ба 
кишвархои бетона дар бисёре аз сарчашмахои таърихй инъикоси худро 
ёфтааст. Кддимтарин рисолаи мачмуие, ки дар он муборизахри Темур барои 
ба дудрати сиёсй расидан инъикоси худро ёфта ва ба дастури Темур 

навишта шуда, мавриди дабули он гаштааст, ин асари Низомудцини Шомй 
«Зафарнома» ба хисоб меравад. Рисолаи дигари таърихй «Ачоибу-л-макдур 
фи ахбор (фи навоиб)-и Темур» мебошад, ки муаллифи он Ибни Арабшох 
шохиди зиндаи водеахри таърихии давраи зикршуда буда, бори нахуст 
масоили таърихии ин давраро аз нигохи интидодй инъикос менамояд.

Муаллифони зикршуда аз дидгохи мухталиф авзои сиёсии он замонро 
дар асархояшон мунъакис кардаанд. Аз ин ру, баррасии татбидии хаводиси 
таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV-и  Мовароуннахру 
Хуросон дар асоси рисолахои Низомудцини Шомй ва Ибни Арабшох 

мубрам будани мавзуи мавриди тахдидро матрах медунад.
Мубрам будани мавзуи тахдидот боз дар он дида мешавад, ди тахдили 

мудоисавии ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри 

XV-и Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомудцини Шомй ва



«Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох бори нахуст дар 
шакли мадмуй андом меёбад.

Максад ва вазифахои тахкикот. Муаллифи рисола максад, вазифа ва 
хадафи тахкикоти худро- ба таври равшану возех муайяну мушаххас карда, 
онро дар раванди тахкик ба таври пайванди мантикй, чахорчуби замонй ва 
мадмуй андом додааст, ки метавон чанд банди мухими онро номбар намуд: 

-дар асоси «Зафарнома» ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур» ва 
дигар осори таърихй ва илмй муайян намудани зиндагиномаи Низомудцини 

Шомй ва Ибни Арабшох;
-тахлили сохтор ва муайян намудани мухтавои бобхои таърихии 

«Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори 

Темур»-и Ибни Арабшох;
-тахлили мукоисавии ахбори Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох 

оид ба авзои сиёсии Мовароуннахру Хуросони нимаи дуюми асри XIV ва 
ибтидои асри XV;

-бардоштхо аз лашкаркашихои Темур дар «Зафарнома» ва «Адоибу-л- 

макдур фи ахбори Темур»;
-муайян намудани хусусиятхои фарккунандаи тасвири вокеахои 

таърихй дар рисолахои Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох;
-мушаххас намудани тафовутхои тасвири шахсияти Темур аз дониби 

Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох ва дигар таърихнависони нимаи 
дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV.

Максад, вазифа ва хадафи асосии тахкикот ва баррасии он аз дониби 
муаллифи рисола комилан дуруст муайян, мушаххас ва ба андом расонида 
шудааст.

Объекта тахкикот рисолахои «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва 

«Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох мебошанд, ки 
ахбори таърихии онхо дар киёс бо хамдигар ва дигар манобеи таърихии он 
замон баррасй шудаанд.

Мавзуи (предмет) тахкикот маълумотхои таърихии нимаи дуюми асри 

XIV ва ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и



Низомуддини Шомй ва «Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни 

Арабшох ва мукоисаи татбикии онхо мебошад.
Пойгохи сарчашмашиносии тахкикот. Хднгоми тахкики ахбори асархои 

“Зафарнома”-и Низомиддини Шомй ва “Адоибу-л-макдур фи ахбори 
Темур”-и Ибни Арабшох барои муайян намудани эътимоднокй ва
сахехияти ахбори таърихии онхо маъхазхои муътабари асримиёнагй, ба 

монанди «Рузномаи газавоти Х,индустон»-и Fиёсудцин Алй, «Зафарнома»-и 

Шарафуддин Алии Яздй, «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд, «Х,абибу-с-сияр»-и 
Хондамир, «Таърихи Рашидй»-и Мирзо Хдйдар, «Дневник путешествия в 
Самарканд ко двору Тимура»-и Руи Гонсалес де Клавихо ва тайрахо 
мавриди истифода карор гирифтанд.

Заминахои методологии тахкикот. Барои андоми тахкикоти 

диссертатсионй муаллиф аз усулхои мухими тахкикотй, аз думла аз усули 
объективияти илмй -  хамчун яке аз дастурхои асосии илмхои муосири 
таърихй ва таърихнигорй кор гирифтааст. Ба сифати асоси методологии 
тахкикот мадмуи усулхое, чун мукоисавй-таърихй, назариявй-мукоисавй, 
таърихияти илмй, масъалагузорй -солномавй, инчунин усулхои тахлили 
идтимой -  таърихй карор ёфтаанд.

Навгонихои илмии диссертатсияи такризшаванда дар он зохир мешавад, 
ки муаллиф дар асоси маводи рисолахои “Зафарнома”-и Низомуддини 

Шомй ва “Адоибу-л-макдур фи ахбори Темур”-и Ибни Арабшох ва дигар 
асархои таърихй ва илмй зиндагиномаи Низомуддини Шомй ва Ибни 
Арабшохро мавриди баррасй карор дода, сохтор, бобхо ва ахамияти 
таърихии асархои онхоро муайян кардааст. Хдмзамон, ахбори нави 
таърихии ба таърихи сиёсй, идтимой ва фархангии Мовароуннахру 
Хуросони ба ин давра алокамандро аз онхо дарёфт намуда, дар асоси 
баррасихои татбикй онхоро ба доирахои илмй ворид намудааст.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсияи Мирзоев Шухрат 
Думъамуродович дар мавзуи “Тахлили мукоисавии ходисахои таърихии 
нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар 
«Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва «Адоибу-л- макдур фи ахбори



Темур»-и Ибни Арабшох” аз мукаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва 
номгуи адабиёти истифодашуда иборат аст.

Муаллиф дар мукаддима мубрамияти мавзуи диссертатсионй, дарачаи 
коркарди он, максад ва вазифахои тахкикот, услуб ва усули коркарди 

мавзуъ, ахамияти назариявй ва амалии кор, навгонй, пойгохи 
сарчашмашиносй ва дигар масъалахоро инъикос кардааст.

Боби якуми диссертатсия - «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва 
«Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох маъхазхои мухими 
таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV» аз ду зербоб иборат 
аст. Дар зербоби аввал - «Ахбори шархихолй дар бораи Низомуддини Шомй 
ва тавсифи нусхахои хаттй, сохтор ва мухтавои «Зафарнома» зиндагиномаи 
Низомуддини Шомй, тавсифи нусхахои хаттии «Зафарнома», сохтор ва 
мухтавои он, манобеи истифодабурдаи муаллиф зимни таълифи рисолаи худ 

ва ахамияти таърихию сарчашмавии он инъикос ёфтаанд. Муаллиф ба 
хулосае меояд, ки «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй аз манбаъхои асосии 
дасти аввал дар нигориши вокеахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва 
ибтидои асри XV дар Мовароуннахру Хуросон ва дигар кишвархое, ки дар 
тобеияти салтанати Темур карор гирифтанд ва ё Темур ба онхо лашкар 
кашидааст, ба хисоб меравад. Муаллифи «Зафарнома», бо вучуди он ки ин 
асарро бо супориши Темур ба наср навишт ва хангоми таълифи он дар 
рикоби Темур карор дошт, горатгариву берахмихои уро аз соли 1361 то соли 
1404 бо сабку услуби содаву равон ва зери кабои мадху сано баён доштааст. 
Аз ин ру, «Зафарнома» -и Низомуддини Шомй чихати омузиши ходисахои 
таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV дар мукоиса бо дигар 
сарчашмахои ба ин давра тааллукдошта манбаи асосй ба хисоб меравад.

Дар зербоби дуюми боби аввали рисола -  «Зиндагиномаи Ибни Арабшох, 
тавсифи рисолаи «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур» ва ахамияти таърихй- 
илмии он» хаёту рузгори Ахмад ибни Мухаммад ибни Арабашох, сохтор ва 
мухтавои «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур» ва ахамияти таърихии он 

мавриди тахкику баррасй карор гирифтааст. Муаллиф кайд менамояд, ки 
Ибни Арабшох соли 1401, ки 12 сола буд, зимни лашкаркашии Темур ба 
Димишк дар катори асирон ба Самарканд мухочир шуд. У пас аз 31 соли



вафоти Темур ба навиштани асари «Ачоибу-л -макдур фи ахбори Темур» 
шуруъ намудааст, аммо ин асари у баръакси дигар рисолахои таърихии 
нимаи дуюми асри XIV - ибтидои асри XV дар заминай маълумотхои дар 
байни мардум маъмулбуда навишта шуда, аз аввалин рисолахои таърихие 
шуморида мешавад, ки таърихи Темурро аз лихози интикодй дар худ 
инъикос менамояд. Он ахамияти мухими таърихй дошта, дар омузиши 
масоили сиёсй, ичтимой ва чугрофии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои 
асри XV -и Мовароуннахру Хуросон манбаи мухим ба хисоб меравад.

Боби дуюми диссертатсия - «Инъикоси ходисахои гаърихии нимаи 
дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй 

ва «Ачоибу -л- макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох» аз чор зербоб 
таркиб ёфтааст. Дар зербоби якуми боби дуюм - «Таърихи ба сари хокимият 
омадани Темур тибки ахбори Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох» 

таваллуди Темур, вазъи сиёсии Мовароуннахр, хусусан мухолифати 
хокимони махаллй дар нимаи дуюми асри XIV, ба сари хокимият омадани 
Темур дар «Зафарнома» ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур» мавриди 

тахкику баррасй кдрор гирифтааст.
Дар зербоби дуюми боби дуюм -«Инъикоси лашкаркашихои Темур дар 

рисолахои «Зафарнома» ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур» масоили 
лашкаркашии Темур ба Хоразм, Хуросону Эрон, Х,индустон ва Ироку Рум 
дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва «Ачоибу-л-макдур фи ахбори 

Темур»-и Ибни Арабшох тасвир ёфтааст. Аз чумла, Ибни Арабшох кайд 
менамояд, ки сабаби хучуми Темур ба дигар кишвархо, хусусан Хоразм дар 

он буд, ки «Чун мамолики Мовароуннахр аз мухолифати Темур пардохта ва 
ором шуд ва тавсани рузгор саркашй бигзошта, бад-у ром гашт, бар он шуд, 
ки ба кишвархои дигар пардозад ва риштаи бандагй ба гардани озодагон 
дарандозад». Мувофики ахбори Низомуддини Шомй ва Шарафудцин Алии 
Яздй Темур пас аз ба низом даровардани авзои сиёсии Моваруннахр худуди 
давлати худро «бар дудмони Чагатой мукаррар фармуда, эхёи кавоиди эшон 
кард». Унвончу зимни инъикоси лашкаркашихои Темур ба хулосае меояд, 
ки Низомуддини Шомй, бо вучуди он ки лашкаркашихои Темурро бо 

чузъиёташ нисбат ба Ибни Арабшох васеътар инъикос намудааст, аммо дар



бисёр холатхо хакикати таърихро вокеъбинона тасвир накардааст. Ибни 

Арабшох бошад, аз баёни чузъиёти вокеахои таърихй идтиноб карда, вале 
ходисахои таърихиро вокеъбинона инъикос намуда, ба амалхои Темур 
хдкикатнигорана бахо додааст.

Зербоби сеюми боби дуюм -«Хусусиёти фарккунандаи тасвири руйдодхои 
таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV дар рисолахои 
Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох» ба тасври хусусиятхои 
фарккунандаи вокеахои таърихй дар «Зафарнома» ва «Ачоибу-л-макдур фи 
ахбори Темур»-и Ибни Арабшох бахшида шудааст, ки аввалин хусусиятхои 
фарккунанда дар рисолахои Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох дар 
тасвири ходисахои таърихй ба мушохида мерасад, ки дар «Зафарнома»-и 
Низомуддини Шомй аз соли 1361 то соли 1404 ва дар «Ачоибу-л-макдур фи 
ахбори Темур»-и Ибни Арабшох аз соли 1336- аз таваллуди Темур ва зикри 
номи падару бобои у то соли 840 х.К. (1436-1437) идома меёбанд. Дигар аз 
хусусиятхои фарккунандаи вокеахои таърихй дар рисолахои зикршуда дар 
сабку услуби баёни вокеахо ба мушохида мерасад. Аз сабку услуби баёни 
«Зафарнома» бармеояд, ки ходисахои таърихй дар як фазой муайяни сиёсй 
нигошта шудаанд. Дар «Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур»-и Ибни 

Арабшох бошад, озодии баёни фикр нисбат ба «Зафарнома»-и Низомуддини 
Шомй ва дигар манобеи таърихй бештар эхсос мегардад. Муаллиф ба 
шахсияти Темур аз нуктаи назари танкид нигариста, бештар ба маълумоти 
дар бораи Темур дар байни мардум пахнгашта такя кардааст.

Зербоби чоруми боби дуюм -«Тасвири шахсияти Темур аз чониби 
Низомуддини Шомй ва Ибни Арабшох» мебошад, ки дар он симои зохирй ва 
сифатхои Тейур дар рисолахои «Зафарнома» ва «Ачоибу-л-макдур фи 
ахбори Темур» мавриди омузишу тахкик карор гирифтааст. Диссертант 
кайд менамояд, ки симои зохирии Темур дар рисолахои муаррихони дарбори 

Темур ва Темуриён, ба монанди Тиёсиддин Алй, Низомуддини Шомй, 
Шарафуддин Алии Яздй, Мирхонд ва гайрахо инъикос наёфтааст. Аммо Ибни 

Арабшох аз аввалин таърихнависонест, ки симои зохирии Темурро хеле хуб ба 

калам додааст ва хатто ахбори у ба тахкикти анчомдодаи Герасимов, ки гури 

Темурро кушода, симои уро аз руйи устухонхояш шаклбандй карда буд,



мувофикат мекунад. Мирзоев Ш. Д. дар омузиши масоили зербоби мазкур ба 
хулосае меояд, ки шахсияти Темур дар рисолахои таърихии «Рузномаи 
газовали Х,индустон»-и Еиёсиддин Алй, «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй 
ва «Зафарнома»-и Шарафуддин Алии Яздй хдмчун амири одилу 
раъиятпарвар инъикос шудааст, ки ин гурухи муаллифон бо сабаби дар 
рикоби Темур ва ворисони у, хамчунин зери таъсири идеологияи синфи 
хукмрон карор доштанашон ба Темур бештар хусни таваддух зохир 
намудаанд. Ахбори Ибни Арабшох, Клавихо ва Фома Месопский оид ба 
шинохти шахсияти Темур ахдмияти мухим дошла, ба хакикат наздиканд.

Дар кисмати хотимавии диссертатсия муаллиф натидаи тахкику 
омузиш, тахлил, мушохида, хулосахои худро дар 17 банд ва тавсияхояшро 
ботафсил, амик ва мушаххас чамъбаст намудааст.

Тавсияхо дар хусуси истифодаи нагидаву хулосахои диссертатсия.
Натидахои тахкикоти андомдодаи Мирзоев Шухрат 

Думъамуродовидро зимни омузиши масоили сиёсии Мовароуннахру 
Хуросон, Эрону Ирок ва Хоразму ХинДУСтон дар нимаи дуюми асри XIV ва 
ибтидои асри XV, хангоми тах,ияи асархри умумии вобаста ба таърихи 
асримиёнагии халки тодик, таърихи Осиёи Марказй дар асркои миёна, 
омузиши курской махсус ва тах,ияи китобхое, ки ба х,аводиси таърихии 

Мовароуннахру Хуросон дар нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV 
истифода намудан мумкин аст.

Дар рафти баррасй, тахдил ва натидагирй муайян гардид, ки сохтор ва 

мазмуни асосии диссертатсияи Мирзоев Шухрат Думъамуродович мувофик 
ба талабот ва меъёрхри мукаррарнамудаи КОА-и назди Президента 
Думхурии Тодикистон идро шудааст. Автореферат мазмуни фишурдаи 
диссертатсияро пурра инъикос менамояд. Натидахри асосии илмии рисолаи 
Мирзоев Ш. Д. дар панд макола дар мадаллахои такризшавандаи КОА-и 
назди Президенти Думхурии Тодикистон ва 2 маводи конфронсй ба нашр 
расидаанд.

Дар баробари комёбихо рисолаи Мирзоев Ш. Д. аз баъзе камбудихо ва 

норасоихо холй нест. Аз думла:
1. Муаллиф мушаххас накардааст, ки Низомуддини Шомй ба гайр аз



“Зафарнома” сохиби кадом асархо мебошад.
2. Сабаби инъикос наёфтани айёми тифлй ва чавонии Темур дар 

“Зафарнома”-и Низомуддини Шомй равшан нест.
3. Унвончу мушаххас накардааст, ки чаро вокеахои таърихии ибтидои 

асри XV дар “Ачоибу-л-макдур фи ахбори Темур” нисбат ба нимаи 
дуюми асри XIV пурра ва ба хакикат наздик тасвир ёфтаанд.

4. Дар рисола камбудихои имлой ва техникй ба мушохида мерасанд, ки 
ислохи онхо зарур аст.

Камбудихои зикршуда хислати усулй (принсипиалй) надоранд, онхо 
ислохшаванда буда, арзишу ахдмияти илмии рисоларо коста намесозанд. 
Муаллифи рисола хукуки баён кардани фикру акида ва мавкеи шахсии худро 
дорад. Тамоми максад, вазифа ва хддафе, ки мухаккик дар назди худ 
гузоштааст, ба пуррагй хдллу фасл гардидаанд ва рисолаи Мирзоев Ш. Ч,. 
тахкикоти нав, асил ва мантикан ба анчомрасида мебошад.

Хулоса дар бораи мутобик будани диссертатсия ба талаботи КОА.
Диссертатсияи Мирзоев Шухрат Думъамуродович дар мавзуи “Тахдили 

мукоисавии ходисахои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV- 
и Мовароуннахру Хуросон дар «Зафарнома»-и Низомуддини Шомй ва 
«Ачоибу-л- макдур фи ахбори Темур»-и Ибни Арабшох”, ки барои такризи 
муассисаи такриздиханда пешниход шудааст, тахкикоти илмии арзишманд 

буда, унвончу бо хулосабарорихо ва тавсияхои пешниходкардаи илмии худ аз 
ухдаи ичрои вазифахои дар диссертатсия гузошташуда ба хубй баромадааст. 
Диссертатсия тибки натичахои бадастомада, истифодаи амалй ва сифати
вероиш ба талабот ва меъёрхои мукаррарнамудаи «Тартиби до дани

«
дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор)», ки бо Кдрори 
Хукумати Думхурии Точикистон аз 30.06.2021 №267 тасдик гардидааст, 

чавобгу буда, Мирзоев Шухрат Думъамуродович барои дарёфти дарачаи 
илмии доктори фалсафа (PhD) аз руйи ихтисосхои 6D020300 -Таърих, 
ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорй, манбаъшиносй ва методхои тахкнкоти 

таърихй арзанда аст.
Такризи мазкур дар мачлиси васеи кафедраи таърихи умумй ва 

фархангшиносии Муассисаи давлатии таълимии “Донишгохи давлатии



Бохтар ба номи Носири Хусрав» аз 16-уми ноябри соли 2022, суратмачлиси

№4 баррасй ва тасдик; карда шудааст.

Дар мачлиси кафедра 20 нафар иштирок намуданд.
Натичаи овоздихД: ..
Тарафдор -  20 нафар 
Мук;обил -  нест 
Бетараф -  нест

Ташхисгар:
дотсенти кафедраи таърихи 
халк;и точик, 
номзади илмх,ои таъри

Раиси мачлис:
Мудири кафедраи таърихи 
умумй ва фархднгшиносй, 
доктори илмх,ои таърих, 
профессор ГД Л

Котиби мачлис:

Имзо^ои д.и.т., профео 
ва омузгор Абдуллое/
Сардори ШК ва К 
“ДДБ ба номи Нос:

Наботов Файзиддин Сайфидинович

Алимов Давлаталй Халилович

Абдуллоев Новидон Файзуллоевич

.X., Наботов Ф.С. 
менамоям.

Шукурзод Чдмшед Абдуалим

Суротаи муассиса?
735140, Ч,умхурии Точикистон, вилояти Хатлон 
ш. Бохтар, кучаи Айнй, 67,
МДТ “ДДБ ба номи Носири Хусрав” 
http://www.btsu.edu.ti
Телефон: +992 (+832-22) 2-54-81; +992 98 902 42 03; 
Почтаи электронй: ktsu78@mail.ru
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