
Такриз
ба диссертатсияи Исматуллои Сунъатулло дар мавзуи “Таъсири омилхои 

миллию этникй ба раванди сиёсии Шарки анъанавй (тачрибаи 
Афгонистон)” барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои сиёсй аз 
руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва технологияхои сиёсй

Дар кишвархои анъанавии Шарк дар баробари омилхои гуногун 
инчунин таъсири омилхои этникй ба раванди сиёсии чомеа хеле зиёд аст. 
Чунин вазъро пеш аз хама, дар мисоли Афгонистон мушохида намудан 
мумкин аст. Яке аз сабабхои асосии тул кашидани низоъхои сиёсии 
Афгонистон аз омилхои этникй ва оштинопазир будани муносибатхои 
этникии ин кишвар вобаста мебошад. Чунин вазъиятро дар як катор 
кишвархои дигари шаркй мушохида намудан мумкин аст. Мутаассифона 
аз чунин вазъият истифода намуда, кишвархои абаркудрат барои амалй 
намудани максадхои геополитикии хеш дар дохили чунин кишвархо 
вазъиятро боз хам мураккабтар мегардонанд. Бинобар ин, хама гуна 
масъалахои марбут ба таъсири омилхои этникй ба раванди сиёсии чомеа 
дар илмхои сиёсй мавкеи мухимро ишгол менамоянд. Диссертатсияи 
Исматуллои Сунъатулло дар мавзуи «Таъсири омилхои миллию этникй 
ба раванди сиёсии Шарки анъанавй (тачрибаи Афгонистон)» барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои сиёсй бо шиносномаи ихтисоси 
илмии 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва технологияхои сиёсй, мутобик 
мебошад.

Тахкикоти мазкур на танхо барои Афгонистон, ки тули чанд
дахсолаи охир ба оташи мунокишахои сиёсй кашида шудааст,
ахамиятнок мебошад, балки барои Ч,умхурии Точикистон, ки бо ин
давлат хамсархад аст, муайян намудани сабабхои низои дохили и
Афгонистон ва роху воситахои халли онхо хеле ахамиятнок мебошад.

Вобаста ба мухимияти омузиши мавзуъ хаминро бояд кайд намоем,
ки то хануз сабабхо, хусусиятхои таърихй ва заминахои сиёсии низоъхои
ичтимоию сиёсии Афгонистон дар тахкикоти сиёсатшиносон ба таври
лозима омухта нашудааст. Бинобар ин, тахкикоти мазкур дар заминаи
анъанахои илмии олимони точик анчом дода шуда, дар он як катор
хулосахо ва пешниходхои илман асоснокшудаи муаллиф тахия
гардидаанд, ки барои дарки мохияти равандхои сиёсию ичтимоии
чомеаи Афгонистон ва махсусан барои тахкики минбаъдаи низоъхои
сиёсию кавмии ин кишвар ахамияти калони илмию назариявй дорад.

Яке аз хусусиятхои мухимми тахкикоти анчомёфта дар он ифода
меёбад, ки муаллифи он омузиши масъалаи низоъхои сиёсии
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Афгонистонро бо дарназардошти вазъи геополитикии чахони муосир ва 
махсусан бо дарназардошти манфиатхои геополитикии абаркудратхои 
чахон анчом додааст. Бинобар ин, натичахои тахкикоти мазкур ва 
махсусан хулосахои муаллиф имкон медиханд, ки хусусиятхои бевоситаи 
низоъхои ичтимоию сиёсии Афгонистон ба таври дуруст шарх дода 
шаванд.

Диссертатсияи Исматуллои Сунъатулло барои мукаммалгардонии 
системаи таъмини амнияти миллии кишвархои Осиёи Марказй, махсусан 
барои Точикистон хеле ахамиятнок мебошад. Зеро дар он муаллиф дар 
заминаи тахлили вазъияти вокеии Афгонистон як катор мушкилихоеро 
нишон додааст, ки дар оянда низ барои кишвархои минтака метавонанд 
тахдиди вокей бошанд. Барои пешбинй ва ояндабинии таъмини амнияти 
миллй андешахои мазкур хеле ахамиятнок мебошанд. Вокеан хам 
Афгонистон хамчун кишвари чангзада ва минтакаи низоангез тули чанд 
дахсолаи охир ба майдони химояи манфиатхои геополитикии бархе аз 
абаркудратхои чахон табдил ёфтааст, ки чунин тамоюлот на танхо барои 
амнияти Афгонистон, балки барои амнияти кишвархои хамсоя, махсусан 
барои кишвархои минтакаи Осиёи Марказй хеле хатарнок мебошад. 
Тахдиди вокеии ин гуна тамоюлот ва паёмадхои манфии онхо дар 
диссертатсия илман асоснок карда шудаанд.

Муаллиф бамаврид кайд менамояд, ки низоъхои кавмй ва мазхабии 
Афгонистон фаъолтарин ва таъсиргузортарин низоъхои ичтимоию сиёсй 
дониста мешавад. Чунин вазъияти низой барои химояи манфиатхои 
геополитикии бархе аз бозингарони чахонй хеле мухим ба шумор рафта, 
воситаи таъмин намудани хузури онхо дар минтакахои гуногуни олам ба 
шумор мераванд. Аз ин ру, халли низоъхои ичтимоию сиёсй чй барои 
Афгонистон ва чй барои хамсоякишвархо ахамияти калони сиёсию 
стратега дорад. Бо дарназардошти чунин вазъият гуфтан мумкин аст, ки 
барои таъмини сулху субот дар Афгонистон, пеш аз хама, танзими 
муносибатхои байникавмй хеле зарур аст. Зеро барои бархе аз 
абаркудратхои олам чунин минтакаи даргир ва низоъангез хеле 
ахамиятнок буда, баланд намудани оташи чангу низоъ дар миёни 
низоъгарон манфиати хочагони хоричй мебошад.

Айни замон дар Афгонистон низоъхои кавмию мазхабй,
муносибатхои оштинопазири пайравони анъанагарой ва модерниста яке
аз фаъолтарин ва таъсиргузортарин низоъхои сиёсию ичтимой
мебошанд. Низоъхои кавмй миёни чахор кавми бузурги Афгонистон:
паштун, точик, хазора ва узбек сурат мегиранд, ки дар чунин шароит
омузиши низоъхои кавмии чомеаи Афгонистон ва навъбандии онхо хеле
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мухим ба шумор мераванд. Дар диссертатсияи мазкур ба омузиши 
пахлухои гуногуни низоъхои кавмй таваччухи махсус до да шудааст.

Нуктахои илмие, ки барои химоя пешниход шудаанд, дар сатхи 
зарурй асоснок гардидаанд. Асоснокии нуктахои илмии тахкикотро, пеш 
аз х,ама, бо методологиям тахкикот, ки дар сохтори мантикии 
диссертатсия мушохида мегардад, инчунин ба воситаи методхои илмии 
истифодашуда ифода намудан мумкин аст. Fайр аз ин, мукаммал будани 
нуктахои илмй бо адабиёти истифодашуда ва хуччатхои тахлилгардида 
асоснок карда мешавад.

Навгонихои илмии тахкикот бевосита аз нуктахои барои химоя 
пешниходшуда бармеоянд. Муаллиф барои оне, ки вокеияти кавмии 
Афгонистонро нишон дихад, масъалаи мазкурро аз мавкеи сохтори 
сиёсии давлат бахогузорй намудааст. Бо ин максад у сараввал ба 
омузиши сохтори федеративии давлат машгул гардида, ин масъаларо дар 
мисоли тачрибаи давлатхои дахонй тахлилу баррасй кардааст ва бо 
чомеаи Афгонистон мавриди мукоиса карор додааст. Муаллиф дар 
идомаи тахкикоти худ масъалахои кавмию этникии чомеаи 
Афгонистонро тахкик намуда, таъсири онро ба низоми сиёсй ва раванди 
сиёсии ин кишвар нишон додааст. Барои хубтару бехтар нишон додани 
вокеияти этникии Афгонистон инъикоси муносибатхои оштинопазири 
этникии ин кишварро дар мисоли фаъолияти хизбу харакатхои сиёсии 
бешумор ва тахаммулнопазирии онхо нишон додааст. К^исми дуюми 
тахкикоти муаллиф ба омузиши накш ва мавкеи гуруххои этникии 
Афгонистон дар хаёти сиёсию дамъиятии ин кишвар, таксими нуфуз ва 
хокимият дар байни кавмхои мазкур машгул шудааст.

Эътимоднокии натичахои тахкикот ва хулосахои муаллиф бо 
методхо ва методологиям тахкикот, бо маводи тахлилгардида, адабиёти 
илмй ва сарчашмахои дар раванди тахкикот истифодашуда ва инчунин 
раднопазир будани мубрамияти мавзуъ асоснок карда мешавад. 
Адабиёти аз чониби муаллиф истифодашуда бо мавзуи тахкикот робитаи 
бевосита доранд. Методхои илмии тахкикот низ дар илмхои сиёсй ба 
таври васеъ истифода мегарданд.

Маводи диссертатсия дар раванди таълими фанхои сиёсатшиносй,
амнияти миллй, равандхои сиёсй, низоъшиносй, муносибатхои
байналхалкй, инчунин дар тахияи барномахои таълимй ва китобхои
дарсии фанхои мазкур метавонанд истифода бурда шаванд. Инчунин,
арзиши назариявии натщахои тадкикот бо он асоснок карда мешаванд,
ки хулосахо ва баррасихои муаллиф дар заминаи тахлили назарияхои
илмй ва амалияи сиёсй анчом дода шудаанд, ки дар самти коркарди
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консептуалии раваидхои сиёсии кишвархои Шарк мухим ба назар 
мерасанд.

Хулосахо ва натичахои асосии диссертатсия барои тахкики 
минбаъдаи раванди сиёсии Шарки анъанавй, инчунин идоранамоии 
раваидхои мазкур хеле мухим мебошанд. Тавсияхои амалии муаллиф ва 
хулосахои диссертатсия дар фаъолияти вазорату кумитахои дахлдор 
метавонанд истифода бурда шаванд. Дар хулосаи диссертатсия зимни 
натичагирии тахкикот тавсияхои муаллиф барои истифодаи амалии 
натичахои тахкикот тахия гардидаанд, ки он барои таквияти равандхои 
хамгироии кишвархои Осиёи Марказй ва таъмини амнияти минтакавй 
мусоидат менамоянд.

Дар диссертатсияи барои ташхис пешниходшуда объект ва предмети 
тахкикот ба таври дуруст интихоб гардидаанд. Максади тахкикот ва 
вазифахои он возеху равшан мебошанд ва бо предмети тахкикот 
алокамандии бевосита доранд. Максад ва вазифахое, ки дар назди 
муаллиф гузошта шудаанд, пурра ичро гардидаанд. Автореферати 
диссертатсия мухтавои асосии тахкикотро дар бар мегирад.

Вобаста ба мавзуи диссертатсияи муаллиф 3 маколаи илмй дар 
мачаллахои илмии такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ч,умхурии Точикистон чоп намудааст. Инчунин дойр 
ба мавзуи тахкикотй довталаби дарёфти дарачаи илмй дар ду 
конференсияи чумхуриявй маъруза намудааст. Натичахои асосии 
диссертатсия дар маколахои илмй ва маърузахои муаллиф дарч 
гардидаанд.

Диссертатсияи Исматуллои Сунъатулло дар мавзуи «Таъсири 
омилхои миллию этникй ба раванди сиёсии Шарки анъанавй (тачрибаи 
Афгонистон)» бо риояи талаботи мукаррарнамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Точикистон ба расмият 
дароварда шудааст. Дар мукаддимаи диссертатсия хамаи бандхои 
пешбинишуда мавчуданд, номгуи адабиёт ва сарчашмахои 
истифодашуда тибки мукаррароти расмй тахия шудаанд. Матни 
диссертатсия бо риояи коидахои сарфу нахви забони точикй тахия 
гардидааст. Автореферати диссертатсия мазмуну мундаричаи пурраи 
тахкикотро дар бар мегирад. Натичахои асосии тахкикот дар маколахои 
илмии муаллиф инъикос гардидаанд. Мавзуи диссертатсия ва мазмуну 
мухтавои он бо ихтисоси илмии 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва 
технологияхои сиёсй, мувофикат менамояд.

Хдмин тарик, диссертатсияи Исматуллои Сунъатулло дар мавзуи 
«Таъсири омилхои миллию этникй ба раванди сиёсии Шарки анъанавй
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(тачрибаи Афгонистон)» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмх,ои 
сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва технологиями 
сиёсй, тахкикоти мустакилона анчомёфта ба шумор рафта, барои дарку 
фахми хусусиятхои мухимми муносибатхои этникии чомеаи Афгонистон, 
сабабхои cap задани низоъхои сиёсй дар ин кишвар ва омилхои хоричию 
байналмилалии вазъи сиёсии минтакаи мазкур сахми арзанда мегузорад. 
Диссертатсия аз руйи мубрамият ва сатхи тахияи худ ба талаботи 
бандхои 31-33 Тартиби додани дарачаи илмй, ки бо карори Хукумати 
Чумхурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдик гардидааст, 
чавобгу аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии номзади 
илмхои сиёсй мебошад.

Мукарризи холис:
Номзади илмхои сиёсй, 
муаллими калони кафедраи 
равандхои сиёсй дар Точикистони 
Донишгохи миллии Точикистон 
Абилов Собирчон Абдурахимович

$Имзой^ тасдик менамоям. 
ва корхои махсуси ДМТ 
~ 2.

Сурогаи мукарриз:
734025, Чумхурии Точикистон, 
ш.Душанбе, хиёбони Рудакй, 17.


