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ТАЦРИЗИ
мукарризи расмй ба диссертатсияи Комилбек Амид Ёрбек дар мавзуи 
“Низоми идоракунии сиёсй:чанбахои назариявию методологй ва амалии 
он дар шароити Чумхурии Тодикистон” барон дарёфти дарачаи илмии 
доктори илмхои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 - Ниходхо,равандхо ва 
технологияхои сиёсй

Диссертатсияи Комилбек Амид Ёрбек дар мавзуи “Низоми 
идоракунии сиёсй: данбахои назариявию методологй ва амалии он дар 
шароити Думхурии Тодикистон” ба мавзуи мубрами дахони муосир 
бахшида шудааст.

Ахамияти тахкикоти мае вала.
Х,ар як домеаи муттамадин бо идоракунии сиёсй хамдун падидаи 

хаёти дамъиятй муддавом рубару мешавад. Сиёсат ва идоракунй бо хам 
иртиботи кавй доранд. Идоракунии сиёсй дар дилхох домеа хамдун 
вазифаи кудрати сиёсй зохир мешавад. Тодикистон баъд аз ба даст 
овардани Истиклоли сиесй ба эъмори домеаи хукукбунёд ва демократи 
шуруъ намуд. Дар ин радиф ба ташакулли низоми идоркунии сиёсй низ 
ахамияти аввалиндарада дода шуд. Дар хакикат илми муосири 
сиёсатшиносй исбот намудааст.ки идоракунии сиёсй механизми мухимми 
танзими фаъолияти сохторхои гуногуни давлатию дамъиятй мебошад.

Низоми идоракунии сиёсй дорой хусусиятхое, ба монанди робитаи 
сохторй ва хадафмандй мебошад,ки дар заминай он хамохангии 
фаъолияти ниходхои гуногун дар домеахои муосир таъмин карда 
мешавад. Дар иртибот ба ин хар як миллати сохибдавлат кушиш 
менамуд, ки вобаста ба мазмун ва хусусияти талаботу эхтиёдоти 
пайдошаванда шакли мувофики идоракунии сиёсиро интихоб намояд. 
Масъалаи мазкур ахамияти худро дар замони муосир ,ки ба дахонишавй 
марбут аст, аз даст надода, бо назардошти авд гирифтани набардхои 
геополитикй, муборизахои идеологй ахамияти бештар касб намудааст.

Ташаккул ва инкишофи низоми идоракунии сиёсй,ки института 
сиёсй мансуб мегардад, ба инкишофи муътадили домеа мусоидат 
намуда, заминай вокеии инкишофи босуботи домеа мегардад. Бешубха 
дар давраи муосири инкишофи Тодикистон ва дар каринаи раваидхои 
мутазоди геополитикй ва геоиктисодии домеаи дахони тахкиму такмили 
низоми идоракунии сиёсии Чумхурии Тодикистон ахамияти махсусро ба 
худ касб менамояд.

Вобаста ба ин, мавзуи диссертатсияи мазкур ахамияти мухимми 
илмию назариявй дошта, тахлилу баррасии данбахои гуногуни он
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имконият медихад, ки дар шароити дигаргуншавии домеаи муосир 
татбики механизмхои самараноки идоракунии сиёсй амалй карда шаванд

Дар тахкикоти диссертатсионии Комилбек А.Ё. масъалахои 
назариявию методолога ва данбахои амалии идоракунии сиёсй хамчун 
низом дар иртибот ба тадриба ва пешомади инкишофи Тодикистон 
маврнди тахлил карор гирифтааст.

Мубрамияти мавзуи диссертатсияи Комилбек А.Ё. дар он 
зухур мегардад ,ки масоили идоракунии сиёсй дар шароити имрузаи 
чомеаи тодик аз нуктаи назари илми сиёсии ватанй дар шакли мачмуавй 
бори аввал маврнди омузиш ва тахлил карор гирифтааст.

Мазмуни мухтасари тахкикот. Дар боби якуми диссертатсия 
Комилбек А.Ё. , ки аз се параграф нборат аст, масъалахои назариявй- 
методологии тахкикоти низоми идоракунии сиёсй маврнди тахлил карор 
гирифтааст.

Дар параграфи якуми боби якум муаллиф мафхум, мохият ва 
хусусиятхои асосии идоракунии сиёсиро хамадониба арзёбй намудааст.

Дар илмхои сиёсй идоракунии сиёсй хамчун амалигардонии 
муносибатхои сиёсй ва кудратй, хамчун раванди ташкили субъекта сиёсй 
барон татбики сиёсати мушаххас, хамчун иртиботи мутакобила дар 
идоракунии давлатй баррасй карда мешавад. Ин хусусиятхо имкон 
медиханд, ки идоракунии сиёсиро хамчун татбики хокимияти сиёсй аз 
дониби субъекта сиёсй дар раванди сиёсй чи дар идоракунии давлатй ва 
чи берун аз таъсири давлат ба хаёти чомса баррасй шаванд. Дар ин до ба 
радифи субъекта сиёсй на танхо давлат, яъне институтхои он, балки 
институтхои сершумори чомеаи шахрвандй низ шомил мегарданд. Ин 
фаъолият бевосита ё бавосита ба сохахои сиёсй, иктисодй, идтимой ва 
маънавии чомеа таъсир мерасонад. Х,амин тарик, идоракунии сиёсиро ба 
таври васеъ ва махдуд фахмидан мумкин аст. Ба маънои махдуд, ин 
идоракунии махз дар сохаи сиёсй аз дониби субъектхои сиёсат аст. Ба 
маънои васеъ ин аз дониби субъектхои сиёсй истифодаи усулхо, усулхо, 
воситахо ва шаклхои сиёсй, технологияи таъсиррасонй ба сохахои 
гуногуни хаёти дамъиятй мебошад.

Ба акидаи диссертант" идоракунии сиёсй зухуроти мураккаби хаёти 
дамъиятй мебошад, ки шахрвандон ба он бархурди доимй доранд, 
махсусан шахсоне, ки фаъолияти касбии онхо ба раванди идоракунии 
дамъиятй робитаи бевосита дорад. Ру овардаии мардум ба сиёсат дар 
шакли беихтнёр ва максадиок хам намунаи бевоситаи хусусияти фарогир 
доштани сиёсат мебошад, ки хатто шахси одни аз фаъолияти сиёсй дур 
метавонад дар як лахза хамчун субъекта фаъол муносибати худро ба ин ё 
раванду зухуроти сиёсй баён намояд. Ин гуфтахо акидаи Арастуро дар 
бораи “махлуки сиёсй” будани инсон таквият бахшида, такозо менамояд, 
ки низоми мавдудаи муносибатхо бахри муайян намудани мавкеи шахе 
дар чомеа то як дарада шароит фарохам оварад”.(С.25)
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Дар хакикат идоракунии сиёсй тавассути механизма сиёсй, яъне ба 
воситаи мачмуи воситахои татбики хокимияти сиёсй сурат мегирад.Ба он 
институтхои гуногуни сиёсй, чи макомоти давлатй (хокимияти 
конунгузор, ичроия ва судй) ва хам институтхое дохил мешаванд, ки 
ифодаи сиёсии манфиатхои шахрвандонро таъмин мекунанд (хизбхои 
сиёсй, харакатхо, табакахои гуногуни нухбагони сиёсй, пешвоёни сиёсй).

Хдмин тарик диссертант, ба назари мо, дар параграфа якуми боби 
якум мохияти идоракунии сиёсиро бо таври амик тахлилу баррасй 
намудааст ва ба хадафи тахкикоти худ расидааст

Дар параграфи дуюми боби якум муаллиф ташаккули андешахоро 
оид ба идоракунии сиёсии чомеа ва инкишофи онхоро хамачониба 
арзёбй намудааст. Аз рузи пайдоиши институти давлат, ба фикри мо, 
андешахо оид ба падидаи идоракунии сиёсй низ тавлид ёфтанд. Ба 
акидаи диссертант “таърихи ташаккули назарияи идоракунй, аз чумла 
сиёсй хам ба мархалаи ибтидоии рушди афкори чамъиятй-сиёсии антика 
рост меояд. Хднуз дар он давра мохият ва мундаричаи идоракунии 
давлатй бо амалисозии он тавассути конунхои муайяни максадхо ва 
вазифахои мохияти давлатидошта алокаманд карда мешаванд”.(С.55)

Дар хакикат масъалахои ташаккули сохтор ва механизмхои 
махсуси фаъолияти идоракуниро аллакай аз чониби Арасту.Афлотун ва 
то ба Макиавелли , Ф.Бэкон, Д.Локк, Т.Гоббс. Ш.Монтескё махсус кор 
карда баромадаанд. Баъдтар Г.Гегел, К.Маркс барон тавсифи сохтори 
мухимтарини идоракунии сиёсй истилохи махсуси «бюрократия»-ро 
ворид кард.

Муаллиф бархак кайд менамояд, ки “аз замони мавчудияти чомеаи 
муташаккил бисёрихо кушиш кардаанд, ки ба чомеа, хокимият, навъи 
идоракунй, тобеият ва равандхои асосии дар хаёти давлат ба амаломада 
таърифхои муайян диханд. Тули карнхои зиёд инсоният тагйир ёфт: хаёт, 
чомеа, андешахо дар бораи ахлоку этика, дастрасй ва махдудияти озодй 
ва амал, дар бораи кудрати акалият ва аксарият, дар бораи он ки, кй 
бояд хукмронй кунад ва кй итоат кунад, акидахои гуногун пайдо шуданд. 
Тахаввулоти афкори сиёсй шаклу намудхои гуногунро касб кард. 
Таълимотхои нав пайдо шуданд ва назарияхои кухнае, ки ба меъёрхои 
мавчудаи хукуки сиёсй мувофик набуданд, аз байн рафтанд; фикру 
мулохизахои мутафаккирон хнмоя ва ё инкор туда, акидахои ходимони 
сиёсй дар амал татбик мегардиданд. Механизмхои кудрати сиёсй дар 
муддати тулонии мавчудияти тамаддунхо аз системам бисёрсатхии 
озмоишу хатогихо гузашта, дар амал тамоми пахлухои хубу бади 
онхоро, хислатхо ва сифатхои муфид ва комилан нодаркорро нишон 
доданд”. (С.60)

Яке аз дастовардхои мусбати ин параграф аз он иборат аст.ки 
диссертант таълимоти идоракунии сиёсии мутафаккирони Шарк, аз 
чумла ииегони точик тахкик намудааст. Дар натичаи тахлили худ дар ин 
параграф муаллиф ба хулоса омадааст, ки таълимот оид ба идоракунии
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сиёсй дар шаклхои оддй пайдо шуда дар раванди таърихи инсоният 
тахти тахаввулот карор гирифт ва то ба ин имруз дар шаклхои 
такмилёфтаву мураккаб арзи мавчудият дорад.

Дар параграфы сеюми боби якум муаллиф таълимот ва доктринахои 
асосии идоракунии сиёсй дар шароити хозира хамачониба арзёбй 
намудааст. Ба акидаи диссертант “таълимоти навтарини идоракунии 
чомеаи муосир, асосан ба таълимот ва консепсияхои назарияи 
умумиилмй такя менамоянд. Бахусус, намояндагони донишхои муосир 
наметавонанд асосхои кибернетика, назарияи системахо ва тахлили 
системавй ва тайрахоро ба эътибор нагиранд. Дар шароити хозираи 
инкишофи чомеа идоракунии сиёсй ахамияти мухим пайдо менамояд. 
Зеро ташкил ва таъмини шароити зарурй барои рушди муътадил ва 
босуботи чомеа арзиши баландро касб намуда, дар низоми идораи 
муосир ахамияти бузуртро касб намудааст. Идоракунии сиёсй дар 
заминай таълимот ва доктринахои мухталиф ба амал бароварда 
мешавад. Дар чунин холат ахамияти мухимро робитахои мутакобилаи 
байни идоракунй ва умуман, хокимияти сиёсй ташкил менамоянд. 
Инчунин махсусиятхои режими сиёсй ахамияти мухимро касб менамоянд 
ва то андозае хосияти муайянкунандагй пайдо менамоянд”. (С.77)

Дар ин параграф диссертант таълимоти либералй, таълимоти 
авторитарй, таълимоти тоталитарй, таълимоти демократа, таълимоти 
сотсиалистй ва доктринаи динию давлатиро оид ба идоракунии сиёсй 
тахкик намудааст. Комилбек А.Е. ба хулоса меояд,ки консепсияхои 
мухталиф оид ба идоракунии сиёсй доимо дар тахаввул мебошанд ва 
вобаста ба ниёзи чомеа такмил меёбанд.

Боби дуюми диссертатсия, ки аз се параграф иборат аст, ба тахлили 
васеъи асосхо,захирахо ва масъалахои мухими ташаккули низоми 
идоракунии сиёсй дар Точикистон бахшида шудааст.

Дар параграфы якуми боби дуюм муаллифи диссертатсия заминахои 
асосй ва хусусиятхои мухимтарини низоми идоракунии сиёсй дар 
шароити Думхурии Точикистон мавриди омузиш карор додааст.

Давлатдориро бидуни идоракунии сиёсй тасаввар кардан 
имконнопазир аст. Аз ин ру, Точикистон хам аз огози истиклоли 
давлатй, кушиш ба харч додааст,ки бо истифода аз тачрибаи кишвархои 
пешрафтаи дунё як низоми мукаммали идоракунии сиёсиро дар чомеи 
точик эъмор намояд. Дар ин параграф Комилбек А.Ё. амалишавии ин 
равандро бо ёрии тахлили илмй баръло кушода додааст.

Ба акидаи диссертант “нахустин кадами дар рохи ислохоти сиёсй- 
маъмурй дар кишвар ин тахия ва кабули Конститутсияи нави давлат буд, 
ки соли 1994 ба таври райъпурсии умумихалкй сурат гирифт. Кабули 
Конститутсия мархилаи навро дар таърихи идоракунии сиёсии муосири 
Точикистон боз намуд.” (С. 102)

Дар параграфы дуюмы боби дуюм падидаи Сарвари сиёсй ва накши 
он дар тахкими низоми идоракунии сиёсии кишвар тахкик гардидааст.
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Таърих гувох аст,ки дар ташаккулу тахкими низоми идоракунии 
сиёсй накши Сарвари сиёсй хеле бузург аст. Дар Точикистон низ 
ташаккули низоми идоракунии сиёсй ба шахсияти барчастаи Пешвои 
миллат мухтарам Эмомалй Рахмон иртиботи бевосита дорад ва хеле 
муассир аст.

Ба акидаи диссертант “падидаи нисбатан нав дар идоракунии 
сиёсии чомеаи Точикистон ин падидаи пешвой мебошад, ки чун натичаи 
захмат ва талошхои Президента Думхурии Точикистон мухтарам 
Эмомалй Рахмон ташаккул ёфта, фаъолият намуда истодааст.” (С. 136)

Параграфи сеюми боби дуюм ба омузиши раванди кабули карорхои 
сиёсй ва накши он дар тахкими идоракунии сиёсй дар Точикистон 
бахшида шудааст. Ба акидаи диссертант “яке аз чузъхои таркибни 
раванди идоракунии давлатиро махз кабули карорхои самарабахши 
сиёсй ташкил медихад, ки тавассути онхо субъекта хокимият метавонад 
дар танзими муносибатхои чамъиятй ва ба даст овардани хадафхои 
гузошташуда муваффак гардад. Кдрори сиёсй худ ба сифати раванди 
мустакиле баромад мекунад, ки мархила ва амалхои мушаххасро гай 
намуда, дар заминай онхо идоракунии минбаъдаи сиёсию давлатй ба 
амал бароварда мешавад.”(С.145)

Боби сеюми диссертатсия,ки аз ду параграф иборат аст, ба мавзуи 
мубрами чахони муосир, яъне баррасии масоили киберсиёсат ва 
хукумати электронй хамчуни унсурхои мухими идоракунии сиёсй 
иртибот дорад

Дар параграфи якуми боби сеюм муаллифи диссертатсия падидаи 
киберсиёсат ва масъалахои рушди идоракунии сиёсиро пажухиш 
намудааст. Ба акидаи диссертант“пайдоиши киберсиёсатро метавон 
хамчун махсули чомеаи иттилоотй маънидод намуд. Эхтиёчоти сиёсию 
ичтимоии чомеа такозо менамояд, ки самти мустакили сиёсат, дар 
баробари сиёсати иктисодию идтимой ва фархангй, сиёсати киберй ё 
киберсиёсат ташаккул дода шавад”. (С. 176)

Яке аз нуктахои чолиби ин параграф аз он иборат аст,ки дар он 
мавчудияти як сиёсати мукаммали амнияти киберй барон дилхох 
давлатй сохибистиклол таъкид мекардад.

Дар параграфи дуюми боби сеюм муаллифи тахкикот ахамияти 
хукумати электронй ва накши онро дар тахкими раванди идоракунии 
сиёсии Точикистон бо таври амик арзёбй намудааст.

Дар боби чоруми диссертатсия, ки аз се параграф иборат аст, 
диссертант ба тахкики масъалахои асосй ва пешомади рушди идоракунии 
сиёсй дар Думхурии Точикистон машгул гардидааст.

Дар параграфи якуми боби чорум муаллиф бо тахлили сиёсати 
кадри ва гендерй хамчун воситахои таъмини самаранокии идоракунии 
давлатй машгул шудааст. Ба акидаи диссертант “яке аз масъалахои 
марказй дар самти таъмини самаранокии идоракунии давлатй таъмин 
баробарии гендерй мебошад, ки дар Точикистон бо назардошти
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хусусиятхои сиёсию фархангй ва ичтимоии чомеа амалй шуда 
истодааст.”(С.225)

Дар хакикат бояд таъкид намуд,ки дар Точикистон дар 
масаъалахои татбики сиёсати гендерй, хусусап дар низоми идоракунии 
сиёсй ахамияти махсус дода мешавад ва муаллифи диссертатсия ин 
падидаро хеле дакик тахлил намудааст.

Дар параграф» дуюми боби чорум падидаи шарикии давлат бо 
чомеаи маданй хамчун тархи идоракунии либералй ва раванди татбики 
он дар Точикистон мавриди пажухиш карор гирифтааст. Ба акидаи 
диссертант “механизма шарикии давлат ва бахши хусусй барои 
Точикистон падидаи нави чалби сармоя ба инфрасохтор ва 
хизматрасонихои ичтимоии тахти идораи давлат карордошта мебошад 
ва давлат барои фарохам овардани шароити мусоид чихати чалби бахши 
хусусй дар амалй намудани лоихахо тавассути шарикии давлат ва бахши 
хусусй хавасманд мебошад.”(С.239)

Дар параграфи сеіоми боби чорум диссертант накши арзишхо дар 
тахкими идоракунии сиёсй дар шароити чомеаи муосир баррасй 
намудааст.

Сатхи эътимоднокии хулосаю нсніниход ва баррасии илмии 
масъала. Дар омузиши масъалаи тахкикшаванда муаллиф аз методхои 
гуногуни илмхои чамъиятшиносй ба тавре васеъ истифода бурдааст ва 
риояи катъии принсипи умумиилмии объективият дар раванди тахкикот 
назаррас аст.

Яке аз пахлухои мусбати диссертатсия аз он иборат аст, ки 
муаллиф тавонистаст низоми идоракунии сиёсиро аз нуктаи назари 
назариявй ва методологй бо истифода аз тачрибахои мавчудаи илмй-амалй 
ва далелхои раднопазир дакиккорона тахлил ва баррасй намояд.

Мафхуми низоми идоракунии сиёсй мафхуми калидии тахкикоти 
Комилбек А.Ё. ва умуман чавхари диссертатсия мебошад. Ба докторант 
муяссар гаштааст, ки таснифу таърифи муаллифии худро оид ба ин 
мафхум пешниход намояд.

Навгонихои илмии гахкиког ва сатхи эъгимодиокии онхо.
Диссертатсияи Комилбек А.Ё. ба назари мо яке аз аввалин корхое 

мебошад, ки дар он падидаи низоми идоракунии сиёсй дар шароити 
инкишофи чомеаи точик бо таври комилексй ва дар чахорчубаи илмхои 
сиёсй тахкик гардидааст ва он ахамияти хоси ичтимоию сиёсй дошта, 
муаллиф нуктахои назарнявиеро дар тахлили раванди мазкур дар 
шароити Точикистон коркард намудааст, ки онхоро метавон хамчун 
дастоварди илмй маънидод намуд.

Яке аз навоварихои тахкикоти Комилбек А.Ё. аз он иборат 
мебошад, ки дар он мухнм ва халкунанда будани накши сарвар ва 
ниходи сарварй дар идоракунии равандхои сиёсй муайян ва асоснок 
карда шуд. Муаллиф хулосаи мантикй мебарорад, ки дар шароити 
Точикистон ниходи сарварй намунаи бехтарини ташаккул ва камолоти
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шахсият аз рохбари одй то сатхи Пешвои миллат буда, дорой данбахои 
сиёсй ва маънавию хукукй мебошад ва ин арзёбии илмии Комилбек А.Ё. 
арзиши илмй-амалии тахкикотро ба маротиб баланд бардоштааст.

Камбудихои диссертатсия. Дар баробари дастовардхо дар 
диссертатсия ба назари мо чунин камбудию иорасоихо ба чашм 
мерасанд:

1 )Дар матни диссертатсия тахлили дурнамои рушди низоми 
идоракунии сиёсй дар давраи дахонишавй,ки раванди асосии дунёи 
имруза аст, камтар ба назар мерасад.

2) Агар дар раванди тахкикот дар масъалаи татбики таълимоти 
либералии идоракунии сиёсй дар шароити Тодикистон давоби мушаххас 
дода мешуд, шакли мазмуни диссертатсия боз хам бехтар мегардид.

3) Дар диссертатсия баъзе иборахо истифода мешаванд, ки ба 
фикри ман бояд маънидо мешуданд , масалан ибораи “ІР-телефония”.

Мутобикати диссертатсия ба меъёрхои мукарраріпуда. 
Диссертатсияи Комилбек А.Ё. кори илмии ба таври мустакилона 
андомёфта мебошад, ки аз руи сохтор тибки талаботи мукарраршуда 
омода гардидааст. Адабиётн истифодашуда ба масъалаи тахкикша ванда 
робитаи бевосита дорад. Диссертатсия аз рун мазмуну мухтаво ба 
ихтисоси интихобшуда пурра мутобнкат мекунад. Автореферата 
диссертатсия ва корхои илмие, ки дар мавзуи тахкикот ба чои расидаанд, 
мазмуни тахкикоти диссертатсиониро ба пуррагй инъикос менамоянд.

Дар умум кори диссертатсионии Комилбек А.Ё. дар мавзуи 
“Низоми идоракунии сиёсй: данбахои назариявию методологй ва амалии 
он дар шароити Думхурии Тодикистон” ба талаботи пешбининамудаи 
бандхои дахлдори “Тартиби додани дарадахои илмй ва унвони илмй”, 
ки бо карори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021 
№267 тасдик шудааст,давобгу мебошад ва муаллифи он Комилбек Амид 
Ёрбек сазовори дарёфти дарадаи илмии доктори илмхои сиёсй аз руи 
ихтисоси 23.00.02 - ниходхо, равандхо ва технологияхои сиёсй мебошад

Хайдаров Рустам Дурабоевич,

доктори илмхои фалсафа, 
муовини Дирсктори Института фалсафа, 
сиёсатшиносй ва хукукй ба номи А.Баховаддинови АМИТ 
31 октябри 2022,іи.Душанбе

Имзои Хайдаров Рустам Дурабоевичро гасдик меку 
/Ж

Нозири калони Шуъбаи кадрхои ИФСХ АМИТ'С^й^^О 
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