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ХУЛОСАИ
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертатсияи Раҳимов Дилшод. Қурбоналиевич дар мавзуи: 
«Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир (дар 

мисоли Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, 

равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ дар кафедраи сиёсатшиносии 

факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Точикистон омода гардидааст.

Раҳимов Д. Қ. соли 2013 факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси сиёсатшинос - маъмур хатм намудааст. 

Дар марҳалаи омода намудани диссертатсия аз соли 2013 то имрӯз 

Раҳимов Д. Қ. ҳамчун унвонҷӯйи кафедраи сиёсатшиносии факултети 

фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳони номзадӣ аз санаи 17- 

уми феврали соли 2022, таҳти №16 аз ҷониби Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ - доктори илмҳои сиёсӣ, профессор Зокиров Г.Н., ба 

ҳайси профессори кафедраи сиёсатшиносии факултети фалсафаи ДМТ 

фаъолият менамояд.

Вобаста ба натиҷаҳои муҳокимаи рисола хулосаҳои зерин қабул 

гардиданд:



Дар шароити инкишофи глобалии олами муосир барои тамоми 

давлатҳо масъалаи нигоҳ доштан ва таҳкими истиқлолият ва мустаҳакам 

намудани системаи сиёсии давлати миллӣ аҳамияти муҳим пайдо 

намудааст. Маҳз давлати мустақили миллӣ мақомоте ба ҳисоб меравад, 

ки ба муқобили арзишҳои мухталифи олами глобалӣ муқовимат 

менамояд. Аз ин хотир, тадқиқи масъалаҳои мухталифи давлати миллӣ 

таваҷҷуҳи муҳаққиқони донишҳои мухталифро ба худ мекашад. 

Инчунин амиқ бояд намуд, ки категорияи “давлати миллӣ”-ро фақат дар 

ҳамоҳангӣ ва пайвастагӣ бо мафҳумҳои “миллат”, “истиқлолият”, 

“ҳокимияти халқй” ва монанди инҳо тавсиф намудан мумкин аст. 

Тавсифи “миллат” ҳамчун умумияти этникӣ ва ё шаҳрвандӣ фақат дар 

мафҳумҳо набуда, балки он дар тарзи муносибати муайян намудани 

“ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳо” ифода мегардад.

Дар адабиёти илмӣ мафҳуми “давлати миллӣ” ва шаклҳои 

гуногуни онро бо фаҳми франсузӣ ва немисии миллат ҳамоҳанг 

месозанд. Масъалаи мазкур низ муносибат ва муқовиматҳои гуногунро 

касб менамояд. Ҳамин аст, ки тавсифи гуногуни “ҳуқуқи миллатҳо ба 

худмуайянкунӣ” ташаккул меёбад ва он ҳамчун асосии назариявию 

методологии муносибатҳо қабул мегардад. Аммо дар илмҳои сиёсӣ 

масъала тарафи дигар низ дорад. Ба он маъно, ки фақат миллат замина 

ва захираи ташаккули давлати миллӣ нест. Балки давлат низ дар 

ташаккули чунин умумияти бузурги иҷтимоӣ - миллат мақоми махсусеро 

касб менамояд. Яъне, давлат барои худ миллат месозад.

Масъалаи мазкур барои Ҷумҳурии Тоҷикистон низ пурарзиш аст. 

Агар давлатҳои муқтадир тавонистаанд махсусиятҳои самти инкишофро 

кайҳо муқаррар намуда, мақсадҳои стратегӣ, ғояи инкишоф ва низоми 

тадбиқи онҳоро пайдо намуда бошанд, Тоҷикистон барин давлатҳои 

миллии тозаистиқлол чунин ҳолатҳоро акнун масъалагузорӣ менамоянд. 

То ин замон рушди ҳамтои худро пайдо карда натавонистани Давлати
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Тоҷикистон вобаста ба мавҷуд набудани анъана ва муттасилияти рушди 

давлатдорӣ мебошад.

Дар шароити муосир Тоҷикистон ба ҳайси давлати миллӣ баромад 
намуда, давраҳои мураккаб ва пурихтилофи таърихии хешро аз сар 
мегузаронад. Тағйиротҳои аввали солҳои 90-уми асри XX дар соҳаҳои 
гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ дигаргуниҳои куллиро ворид 
намуданд. Муҳимтарини тағйиротҳо дар сарнавишти Давлати 
Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ арзёбӣ 
мегардид.

Равандҳои ҳокимиятхоҳй Тоҷикистонро фаро гирифт. Неруҳои 

сиёсй мекӯшиданд, ки дар иерархияи ҳокимият мақоми хоса пайдо 

намоянд ва муносибатҳоро ба нафъи худ тобиш диҳанд. Ҷомеаро ба 

буҳрони сиёсӣ ва ҷанги гражданӣ кашиданд. Чунин амалҳо лаҳза ба 
лаҳза эҳтимолияти нобуд гардидани Давлати Тоҷикистонро ба миён 
меоварданд. Неруҳои сиёсие пайдо гардиданд, ки моҳияту махсусияти 
раванди истиқлолиятхоҳиро дарк насохта, онро беш аз як шиоре 
намедонистанд.

Тадқиқи моҳият ва махсусияти давлати миллии Тоҷикистон 

имконият медиҳад, ки он ҳарчи беҳтару возеҳтар фаҳмида ва дарк карда 

шавад. Низоми комил гардидан ва таҳким ёфтани он муқаррар гардад. 

Самтҳои асосии инкишоф ва масъалаҳои муҳими рушд аҳамияти муҳим 

пайдо менамоянд. Аҳамияти барҷастаро дарки масъалаҳои рушди миллӣ 

дар заминаи захираҳои давлат ташкил менамоянд. Чунин гузориш ва 

воқеияти масъала ҳолати рӯзмарра будани онро тақвият мебахшад ва 

муҳаққиқонро барои дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои инкишофи 

давлати миллии муосир сафарбар менамояд.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсиониро таҳлили назариявию 

методологӣ ва сиёсию амалии ташаккул, моҳият ва мазмуни ғояи 

давлати миллӣ дар низоми шаклҳои амалишавии институтсионалӣ ва 

сиёсии он дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил менамояд.
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Вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсиониро мақсади таҳқиқот муайян 

менамояд ва онҳо бо нақшаи кори диссертатсионӣ мувофиқ гардонида 
шудаанд:

- таҳлили манбаъҳои сиёсӣ ва ғоявию назариявии консепсияи 

давлати миллӣ ва дар заминаи онҳо тавсифи мафҳуми “давлати миллӣ;

- муайян намудани шарҳу тафсири мафҳумҳо, мазмун ва мундариҷаи 
давлати миллӣ ва хусусиятҳои он;

- таҳқиқ, таҳлил, баррасии сохтор ва моҳияти низоми таъмини 
инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ;

- таҳқиқ ва омӯзиши таъсири мутақобилаи ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар 
раванди рушди давлати миллӣ;

- баррасӣ ва натиҷагирии масъалаҳо ва мушкилиҳо дар раванди 
ташаккул ва инкишофи Давлати Тоҷикистон;

- омӯзиш ва таҳлили хусусиятҳои сиёсии инкишофи давлати миллӣ;
- таҳқиқи низоми таҳкими пояҳои иҷтимоию иқтисодии инкишофи 

давлати миллӣ дар шароити глобаликунонии олам;

- таҳлил ва хулосагириҳо дар низоми масъалаҳо ва дурнамои 
инкишофи Тоҷикистон.

Фарзияи таҳқиқот. Падидаи давлати миллӣ ҳамчун масъалаи 
муҳими илмҳои сиёсӣ, пеш аз ҳама, давлатшиносӣ яке аз мавзуъҳои 
рӯзмарра буда, дар сатҳи зарурӣ омӯхта нашудааст. Таҳқиқоти масъалаи 
мазкур дар шароити давлатҳои мухталиф, вобаста ба хусусиятҳои 

ташаккули онҳо, мушаххасан ба амал бароварда мешавад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз қабили давлатҳое мебошад, ки раванди таҳкими 
давлатдории миллиро дар замони нави таърихӣ ва дар асоси таъсири 
омилҳои глобалӣ амалӣ мегардонад. Барои таҳкими низоми давлатдории 
миллӣ омилҳои институтсионалӣ ва сохтори иҷтимоиву фарҳангӣ асоси 

воқеӣ доранд. Аз ин рӯ, дурнамои инкишофи Давлати миллии 
Тоҷикистон аз ҳалли масъалаҳои бунёдии ҷомеа вобаста буда, тамоми 
онҳо дар робитаи мустаҳкам ва ногусастанӣ қарор доранд.
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Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки натиҷаҳои дар 

рафти кори илмӣ - таҳқиқотии бо ҳокимияти сиёсӣ алоқаманд, дар 

таҳлили фаъолияти ниҳодҳои сиёсии ҷомеаи муосир, сатҳҳои гуногуни 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дар рафти тайёрӣ ба лексияҳо, гузаронидани 

машғулиятҳои семинарӣ ва амалӣ оид ба назарияи умумии илмҳои сиёсӣ, 

дар рафти омодагӣ ва гузаронидани курсҳои махсус оид ба масъалаҳои 

давлатдории миллӣ, сохтори унитарии Тоҷикистони муосир истифода 
бурда мешаванд.

Асосҳои методологии тадқиқотро муносибатҳое ташкил медиҳанд, 

ки ба назария ва амалия, хусусиятҳои умумибашарӣ ва минтақавии 

равандҳои сиёсӣ пайвастанд. Ҳангоми таҳқиқи ҳодисаи “давлати миллӣ” 

ба муносибати системавӣ аҳамияти махсус дода шудааст. Масъалаи 

давлат хусусияти системавӣ дорад ва истифодаи васеи принсипҳои 

диалектикӣ, таърихӣ ва мантиқӣ, таҳлили муқоисавӣ, методи тарҳсозӣ ва 
навъҳои муосири технологияи сиёсиро талаб дорад. Ҳангоми таҳқиқот 

инчунин ба низоми донишҳои муосири синергетикӣ такя намуда, ҳолати 
ниҳодии давлати миллӣ дар асоси муносибати таркиботию функсионалӣ 

мавриди таҳлил ва хулосагирӣ қарор гирифтааст. Зарурати истифодаи 

усулҳои таҷдиди ғояҳо ва назария, муқоисаи таълимотҳои сиёсию ҳуқуқӣ 

ва консепсияҳо муайян гардидаанд ва предмети таҳқиқот муайян 
шудааст.

Навгониҳои илмии таҳқиқоти мазкур аз он иборатанд, ки ҳадаф ва 

вазифаҳои фаъолият ва хусусияти равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

идеологии глобалӣ ва таъсири онҳо ба низоми давлатдори миллӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Дар ҷараёни тадқиқот ҷанбаҳои 

назариявию сиёсии ҳифзи давлатдории миллӣ дар шароити Тоҷикистон 

баррасӣ гардидаанд. Дар робита ба ин тарҳи унитаризми давлатдории 

муосири тоҷик таҳқиқ гардида, тамоюлҳои марказонидан ва 

ғайримарказӣ кунонидани ҳокимияти давлатӣ мавриди таҳлил ва
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хулосагириҳо қарор гирифтаанд. Мазмун ва низоми ҳамкории марказ ва 

минтақаҳои Тоҷикистони муосир ҳамаҷониба мавриди таҳлилу баррасӣ 
гаштаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар идомаи раванди коркарди 

назариявии масъалаҳои муносибатҳои мутақобилаи давлат ва ҷомеа, 
мақом ва нақши давлати миллӣ дар равандҳои сиёсии ҷомеа, ҳамаҷониба 
мавриди истифодаи васеъ қарор гиранд. Тавсия мегардад, ки ба раванди 
сиёсии ҷомеа қабл аз ҳама, баҳои объективӣ дода шавад, баъдан 
доираҳои масъул дар умум муносибати таҳқиқшудаю санҷидашудаи 
илмиро нисбати падидаҳои ҳассоси рушди низоми давлатдории 
давлатҳои миллӣ ихтиёр намоянд.

Дар зимни ин метавон маводҳои рисоларо дар таълими фанҳои 
сиёсатшиносӣ, моҷарошиносӣ, манфиатҳои миллии Тоҷкистон, 
равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ, геополитика ва ба сифтаи таълими курси 
махсус истифода намуд.

Корҳои нашршуда ва автореферат мазмуни асосии диссертатсияро 
инъикос менамоянд.

Мақолаҳои илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:

1-М. Раҳимов Д.Қ. Давлати миллӣ: моҳият ва хусусиятҳои ташаккул 
[Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2/4. Қисми 1. Душанбе, 2017.- С. 
292-295.1881М 2413-5151

2-М. Раҳимов Д.Қ. Тақсимоти маъмурию ҳудудии Осиёи Миёна- 
омили асосии ташаккули давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. 

Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Шумораи №8. Душанбе, 2020.-С. 271- 
277.188^ 2413-5151
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3- М. Раҳимов Д.Қ. Доктринаи “Минтақаи Кӯҳистон” омили 
пешрафти Давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Ахбори 
институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шумораи №3. Душанбе, 2021,- 
С.129-134.

4- М. Зокиров Г.Н., Раҳимов, Д.Қ. Масъалаҳои рӯзмарраи 
инкишофи низоми давлатдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Г.Н. 
Зокиров, Д.Қ. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллииТоҷикистон. Бахши 

илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Шумораи №6. Душанбе, 2022.- 
С.262-269.18^ 2413-5151

5- М. Раҳимов Д.Қ. Ҳадафҳои «Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Маводи конференсияи 

ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи: «Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои муҳимтарини инкишофи сиёсии 
кишвар». - Душанбе: ДМТ, 2012. -С. 106-109.

6- М. Раҳимов Д.Қ. Мақоми терроризм дар низоми нави ҷаҳонӣ 
[Матн] / Д.Қ. Раҳимов // //Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- 

назариявӣ дар мавзуи «Терроризм: моҳият, хосиятҳо ва раванди 
ташаккулу инкишоф». - Душанбе, 2016. -С. 25- 29.

7- М. Раҳимов Д.Қ. Мақом ва нақши истиқлолияти сиёсӣ дар 
рушди давлатдории миллӣ [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // //Маводҳои 

конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои 
рӯзмарра инкишофи давлати муосир ». - Душанбе, 2018.- С. 165-175.

8- М. Раҳимов Д.Қ. Тақсимоти миллию ҳудудӣ- заминаи асосии 
ташаккули давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // 
Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- назариявӣ дар мавзуи 
«Неруҳои моҳиятии инсон дар фалсафаи инсоншиносии профессор С. 
Наврӯзов». - Душанбе, 2019. -С. 167-177.

9- М. Раҳимов Д.Қ. Моҳият ва хусусиятҳои асосии давлати миллӣ 

[Матн] / Д.Қ.Раҳимов //Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзуи
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«Урбанизатсия ҳамчун омили аз навсозии ҷомеаи Тоҷикистон».- 

Душанбе, 2020.-С. 265-279.

10-М. Раҳимов Д.Қ. Истиқлолияти кишвар ва масъалаҳои таъмини 

инкишофи босубот [Матн] / Д.Қ.Раҳимов //Маводҳои конференсияи 

ҷумҳуриявӣ дар мавзуи « Масъалаҳо ва роҳу воситаҳои таҳким ва 

такмили истиқлолияти Тоҷикистон ».- Душанбе, 2021. -С. 168-176.
Диссертатсияи Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар мавзуи: 

«Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир (дар 

мисоли Тоҷикистон), ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои 

сиёсӣ пешниҳод мегардад, ҷонибдорӣ карда шавад.

Хулосаи кафедраи сиёсатшиносӣ барои гузаштани давраи дуюми 

экспертизаи муассиса пешниҳод карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси кафедраи сиёсатшиносии факултети фалсафаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардидааст. Дар маҷлис 15 нафар 

иштирок намуданд. Натиҷаҳои овоздиҳӣ: «тарафдор» - 15 нафар., 
«муқобил» - нест, «бетараф» - нест, протоколи №5 аз 24-уми феврали 
соли 2022.

Мудири кафедраи сиёсатшиносии 
факултети фалсафаи ДМТ 

н. и. с., дотсент

Котиби маҷлиси кафедра

н.и.с., дотсенти кафедра

М.М. Абдулҳақов

У.У. Исаев

Э.Ш. Тавқиев

________  2022 с.

Имзоҳои М.М. Абдулҳақов 
ва У.У.Исаевро тасдиқ менамоям: 
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳо 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
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