
Узри  бадтар аз гуноҳ! 

 Дар сайти расмии Агентии коррупсия раддияи ин идораи 
муътабар оид ба иштироки кормандони он  (Одинамаҳмадзода П., 
Розиқзода Ҳ. ва дигарон, ки номи онҳоро худи Одинамаҳмадзода П. 
медонад), вале ош нахӯрдани онҳо баромадааст. Онҳо гӯё барои 
назорат ва тартиб додани ҳуҷҷат (дар сурати содир шудани 
ҳуқуқвайронкунӣ) омада бошанду халос. Мо аз Агентӣ изҳори сипос 
мекунем, ки ҳадди ақалл иштироки кормандони худро бар уҳда 
гирифтааст. Фақат бояд Агентӣ шарҳ медод, ки оё аз рӯи қонунгузорӣ 
кормандони коррупсия ҳақ доранд, ки ба танҳоӣ ва пинҳонӣ ба оши 
наҳор рафта, иштирок карда, ош хӯрда, баъд аз се рӯз санад тартиб 
диҳанд? Оё имкон дорад, ки шоҳидонро (Аҳёев Б., Насриддинов А.) 
дар рӯзи 31.07.17 пурсида, санадро рӯзи 29.07.17 таҳия намоянд?  

 Аз тарафи дигар, намояндаи коррупсия ҳангоми таҳияи санад 
дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оид ба Қонуни танзим бояд 
ҳатман намояндаи кумитаи дин ва баргузоркунандагони маъракаро 
даъват мекард. Аслан худи намояндаи коррупсия ба танҳоӣ ҳаққи 
таҳияи санадро надорад ва ин ваколат мувофиқи моддаи 118 Кодекси 
мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бар уҳдаи мақомоти 
ваколатдори давлатӣ оид ба дин гузошта шудааст. Аслан, агар 
ҳуқуқвайронкунӣ дар оши наҳор ҷой медошт, ошкор кардани он 
пинҳонӣ на, ё ба шакли бурдани корҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ на (тавре 
Розиқзода Ҳ. иқрор шуд), балки ба таври ошкоро бо иштироки 
шахсони дахлдор (намояндагони Кумитаи дин, баргузоркунандагон, 
шахсони холис аз ҳисоби он ҷо иштироккунандагон бо нишон додани 
мизҳову шахсони нишаста ба ошхӯрӣ машғул сурат мегирифт, яъне 
дар ҷои ҳодиса далели зиёд будани меҳмонон) нишон дода мешуд. 
Тартиби онро Қонун чунин муайян кардааст: “Дар ин ҳолат 
намояндаи комиссия аз назари қонун ҳолати ҳуқуқвайронкуниро ки 
бо аломатҳои яке аз моддаҳои қонун (масалан, риоя накардани 
теъдоди иштирокчиён рух додааст) таҳлил мекунад ва эҳтимолияти 
гунаҳкории соҳиби туйро масъалагузорӣ менамояд. Агар ҳолати  



ҳуқуқвайронкунӣ ба теъдоди одамон вобаста бошад, аъзои комиссия 
бояд ба он диққат диҳанд, ки шумораи иштирокчиён тибқи 
Низомнома танҳо дар асоси мизҳои мавҷуда ва нафарони нишастае, 
ки назди онҳо хўрок гузошта шудааст, ба инобат гирифта шавад. 
Онҳое ки рост истода дар атрофи маърака базмро тамошо мекунанд 
ба теъдод ҳамчун иштирокчиёни тўй эътироф намешаванд. Ҳамчунин 
дар маъракаҳои хурсандӣ ҳунармандон, пешхизматон, раққосаҳо, 
суратгиру банаворгирандагон ба теъдоди даъватшудагон  ҳисоб карда 
намешаванд”. (Тафсири Қонуни  Чумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Чумҳурии Тоҷикистон” с. 55, 
тафсири моддаи 6).   

     Худи санаи 29 июли соли 2017 гӯё дар ҷояш аз тарафи кормандони 
коррупсия санад тартиб дода шудааст. Аммо ҳолатҳои кор ва 
далелҳои ҷамъовардашуда, бебаҳс исбот намуданд, ки санади мазкур 
ҳам ғайриқонунӣ аст ва ҳам бо роҳи сохтакорӣ тартиб дода шудааст. 
Барои он ғайриқонунӣ аст, ки  дар тартиб додани он 
«ҳуқуқвайронкунандагон» Ҳабибуллоев Т. ва Назарзода С. иштирок 
накардаанд ва ин санад махфиёна тартиб дода шудааст. Сохтакорона 
барои он, ки санаи 29 июли соли 2017 дар ҷои ҳодиса санад тартиб 
дода нашудааст, исботи ин ҳолат он аст, ки дар санад омадааст, ки гӯё  
бо баёнотҳои маъмури тарабхонаи “Сарез” Аҳёев Б. ва ошпаз 
Насриддинов А.  ҳолати қонунвайронкунии Назарзода С. ва 
Хабибуллоев Т. тасдиқ меёбанду ин баёнотҳо замима мешаванд. Аммо 
аз нишондоде, ки Аҳёев Б. дар мурофиаи судӣ дод буд ва 
Насриддинов А. дар мақомоти танзим ва прокуратура додааст, 
маълум мегардад, ки онҳоро мақомоти коррупсия санаи 31 июли соли 
2017 ба бинои коррупсия даъват карда, баёнот гирифтаанд. Таваҷҷӯҳ 
кунед ба шоҳидии Аҳёев Б. дар мурофиаи судӣ: “Манро 2 руз баъди 
маърака кормандони Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 
мубориза бо коррупсияи Чумхурии Тоҷикстон даъват намуда ва 
баёнотамро оид ба маъракаи мазкур гирифтанд” ва баёноти 
Насриддинов А. дар прокуратураи н. Исмоили Сомонӣ: “Маро 
кормандони агентии коррупсия рўзи 31 июли соли 2017 тахминан 



соати 6 : 30 ба ман занг зада гуфтан ки шумо ошпаз, гуфтам ҳа, ба ман 
гуфтан ки шефи мо туй дорад,... Ман гуфтам 35-34 кг биринҷ ош пухта 
будам ва ин барои маъракаи мазкур то 200 нафар мерасонд, ҳол он ки 
1 карсон ошро бурданд. Онҳо ( сухан дар бораи Одинамаҳмадзода П. 
ва Розиқзода Ҳ меравад- С.Н.)  гуфтанд, ки 40 кг навис” 

      Ҳамчунин, аз нишондоди Розиқзода Ҳ.-корманди Агентӣ дар суд 
маълум шуд, ки гӯё санади мазкур дар ҷояш, яъне дар назди 
тарабхона тартиб дода шудааст. Ин нишондод пурра нодуруст 
мебошад, зеро ҳангоми баргузории оши никоҳ ошпаз Насриддинов А. 
дар тӯйхона ба кашида додани ош ба меҳмонон овора буд ва 
имконияти додани баёнотро надошт ва ҳатто хабар ҳам надошт, ки 
кормандони коррупсия онҷоянд. Ҳамчунон, худи коррупсия ба суд бо 
мавод- сабти телефонии овози корманди Агентӣ (ба овози Розиқзода 
Ҳ. монанд) ва ошпаз Насриддиновро пешниҳод кардааст ва аз ин 
сӯҳбати телефонӣ маълум аст, ки  сабт дар дигар рӯзи баргузории 
оши никоҳ сурат гирифтааст, зеро корманди Агентӣ худро ба ошпаз 
мизоҷ муаррифӣ карда, ба маҳаллаи 46 гўё ба хонааш барои 
маслиҳати ошпазӣ даъват мекунад. Пас, аз ин сабт маълум мешавад, 
ки санад сохтакорона тартиб дода шудааст, зеро ошпаз Насриддинов 
А. умуман рӯзи баргузории оши никоҳ дар тартибдиҳии санад 
иштирок накардааст. 

 Дар раддия омадааст, ки гӯё дар аксҳо танҳо сурати як нафар 
корманди коррупсия омадааст. Мо боварӣ дорем, ки дар оши наҳор 
кормандони коррупсия ва шахсони ба онҳо алоқаманд (худи онҳо ин 
гуна шахсонро “ҳашарот” ном мебаранд) аз нӯҳ нафар ҳам 
зиёдтаранд. Мо нӯҳ нафар гуфта, танҳо 7 нафари дар навбати аввал бо 
Одинамаҳмадзода П. омадаро ва инчунин як нафар наворбардору 
хидматрасони “фармоишӣ” ва Розиқзода Ҳасанро (ба ресторан 
даромада, вале ошхўриро фаромӯш кардааст) дар назар дорем. 
Навбати дуввумро, ки дар сурати пешниҳодии “Азия плюс” омадааст, 
дар назар надорем. Ҳол он ки дар ин сурат ҳам, Одинамаҳмадзода П. 
бо ду нафари дигар дафъаи дуввум ба ошхӯрӣ нишастаанд.  



                  Лаҳзаҳои ошхўрии Одинамаҳмадзода П. бо ҳамроҳонаш. 

 

 

 

 

 

 



 

 

             

            Лаҳзаи ошхўрии Одинамаҳмадзода П. дар навбати аввал 

 

 



              Лаҳзаи ошхурии Одинамаҳмадзода П. дар навбати дуюм. 

 

 

 

    Барои ҳамин, мо дар Суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва Суди шаҳри 
Душанбе танҳо ба як дархости асосӣ – гузаронидани экспертизаи 
суратшиносӣ муроҷиат намудем, ки дар ҳарду марҳилаи судӣ ба 
эътибор гирифта нашуд. Агар ин дархост қабул мешуд, қаллобиву 
сохтакории Одинамаҳмадзода П. ва Розиқзода Ҳ. ба таври равшан 
ошкор мегардид. Онҳо аз наворҳо акс бардошта, суратҳоро чанд дафъа 
такрор карда, шумораи меҳмононро зиёд нишон додаанд. Аз 37 сурат 
дар 30-тои он тақаллубу такрор дида мешавад. Ҳатто 
Одинамаҳмадзода П. шарм накарда,  сурати худ ва ҳамроҳонашро дар 
чанд суратлавҳа қайд карда, дубораву себора ҳисоб кардааст:  

Сурати 1. Аз рўи санад аз 8 нафар иборат аст. 6 нафар дар як миз 
нишастаанд, 2 нафар аз мизи намояндагони коррупсия мебошанд, ки  
майка сурх ҳоло ҳам бо Одинамаҳмадзода  П.  дар як ҷо бо ҳамроҳии 
як нафари дигар нишастаанд. Баъзе аз онҳоро (майкасурх) дар сурати 
рақами 37 дидан мумкин аст. 6 нафар мемонад. Меҳмон 6 нафар 



 

  Сурати рақами 14. Дар сурати рақами 14 аз руи санад 6 нафар 
ҳисоб шудааст. Ҳама бо рохбарии Одинамахмадзода П. кормандони 
коррупсия ва шахсони хамрохи онхо мебошанд. Мехмон нест. 

 

 

 

 

Сурати рақами 15. Дар сурати рақами 15 аз руи санад 13 нафар 
ҳисоб шудааст. Аз онхо 6 нафар аз суратхои 6 ва 14 такроранд, яъне 



Одинамахмадзода П. мизи худро 2- бор хисоб кардааст. 1 нафар 
ношинос аст. Мехмон- 6 нафар.   

 

Сурати рақами 37. Дар сурати рақами 37 аз руи санад 7- нафар 
ҳисоб шудааст. 3- нафар коррупсия такрор аз сурати 14 ва 1- нафар 
(таксисти сурх ).  аз акси 29-такрор шудааст. Меҳмон 3- нафар. 

 

Тавре мебинед дар 4 суратлавҳа сурати Одинамаҳмадзода П. ва 
ҳамкоронаш такрор ба такрор омадаву аз тарафи онҳо дар санади 
пешниҳодии прокуратура ҳисоб шудааст. Ана инро намунаи 
сохтакориву қаллобӣ мегўянд. Як сурат бо роҳи сохтакориву 



фиребкориву хокпошӣ ба чашм ду бор ҳисоб шудааст: Сурати рақами 
36. Дар сурати рақами 36 аз руи санад 7- нафар ҳисоб шудааст.(Дар 
сурати 27 такрор шудааст) Мехмон 7 нафар.  

 

Сурати рақами 27. Дар сурати рақами 27 аз руи санад 8 нафар 
ҳисоб шудааст. Нусхаи сурати 36 аст. Мехмон нест. 

 

       Аз тарафи дигар, мо дар суд худи Одимаҳмадзода П. ва шахсони 
холиси пешниҳодкараи ӯро, ки баъдан ҳамчун шоҳид ҳисоб шудаанд, 
надидем. Ҳарчанд бо исрор талаб кардем, ки онҳо ҳатман ҳамчун 
шоҳид ба суд даъват карда шаванд. Судя ҳам ба ҷуз аз дастгирии 



пешниҳоди  дурӯғини онҳо, далелҳои исботшудаи моро ба эътибор 
нагирифт. Хулоса, сар то по мазҳакаву дурӯғбофӣ. Худоё, аз ин 
тӯҳмати ноҳаққу аз ин беинсофӣ бандагонатро нигаҳ дор! 

 


