
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шурои диссертатсионии бВ.КОА-001-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 13.01.2023, № 22

Дар бораи сазовор донистани Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
сиёсӣ.

Диссертатсияи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич дар мавзуи “Сиёсати 
ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ” аз рӯйи 
ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои 
сиёсӣ) ба ҳимоя дар ҷаласаи Шурои диссертатсионии бВ.КОА-001-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 30-юми сентябри соли 2022, 
суратмаҷлиси №15 қабул гардидааст (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, таҳти 
№311/01шд).

Довталаби дараҷаи илмӣ Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич, санаи 
таваллудаш 07.04.1983, соли 2006 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо 
ихтисоси “Сиёсатшинос, муаллими илмҳои сиёсӣ, маъмур” ва соли 2021 
зинаи унвонҷӯйи донишгоҳи мазкурро хатм намудааст. Аз соли 2006 ба 
ҳайси ассистенти кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ иҷро гардидааст.

Роҳбари илмй: Шоисматуллоев Ш. - доктори илмҳои сотсиологӣ, 
узви вобастаи АМИТ, мудири шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, 
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:
Шамолов Абдувоҳид Абдуллоевич - доктори илмҳои фалсафа, 

профессори кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи славянии 
Тоҷикистону Россия

Амиров Толиб Шарифович - номзади илмҳои сиёсӣ, муаллими 
калони кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Муассисаи пешбар - Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар 
тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби мудири кафедраи фанҳои 
гуманитарии ДТТ номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент Нуъмонон Ҷ.М. ва 
устодони ҳамин кафедра номзади илмҳои фалсафа, дотсент Хуморов 
Д.М. ва номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент Маликов Қ.К. имзо гардидааст, 1



қайд менамояд, ки диссертатсияи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич ба 
талаботи бандҳои 10-11-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, №505 
тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф 
мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ 
мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои навини илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда 
саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

Хулоса, таҳқиқоти диссертатсионии Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич 
ба талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ ҷиҳати дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан 
ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - 
Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ)мебошад.

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия 6 мақолаи 
илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 маърӯза 
дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ чоп намудааст. Натиҷаҳои асосии 
диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқот дар мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳои 
илмии муаллиф инъикос ёфтаанд.

Интишороти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда:
[1-М] Мусоев Ш. М. Асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

моҳият ва мазмуни он [Матн]. / Ш.М. Мусоев //Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. 2016. - № 4 (8).- С. 304-309.188И 2413 - 5151.

[2-М] Мусоев Ш. М. Сиёсати ҳарбӣ ва хусусиягҳои хоси он дар шароити 
Тоҷикистони соҳибистиқлол [Матн]. / Ш.М. Мусоев //Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. 2017. - № 2(4). - С. 319-324.188И 2413 - 5151.

[3-М] Мусоев Ш. М. Сиёсати хдрбии ҳамчун омили асосии амнияти ҷомеа 
[Матн]. / Ш.М. Мусоев //Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2017. 
№4(6). -С. 156-162.188^2076-2569.

[4-М] Мусоев Ш. М. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоюлҳои 
рушди он [Матн]. / Ш.М. Мусоев //Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикисгон. 2017. - №3 (247). - С 76-84.188И 2076 - 2569.

[5-М] Мусоев Ш. М. Самтҳои асосии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар замони истиқлол [Матн]. / Ш.М. Мусоев //Ахбори Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2018. - №2 (247). - С 87-91.188Х 2076 - 2569.

[6-М] Мусоев Ш. М. Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун омили муҳимми таъмини сулҳ ва 
бехатарӣ дар шароити истиқлол [Матн]. / Ш.М. Мусоев //Ахбори Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2018. - №4 (253) - С. 64 -70.188Х 2076 - 2569.

Маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмию амалии ҷумҳуриявӣ:
[7-М] Мусоев Ш. М. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: асосҳои 

сиёсӣ, ҳуқуқӣ, мафҳум ва моҳияти он [Матн]. / Ш.М. Мусоев // Маводҳои 
конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии “Илм - асоси рушди 
инноватсионй”, Дониишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 
М.С. Осимӣ. - Душанбе, 2020. - С 544-550.

[8-М] Мусоев Ш. М.. Фарҳанги сиёсӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон дар 
рӯҳияи ифтихори миллӣ [Матн]. / Ш.М. Мусоев // Маводҳои конференсияи 2



ҷумҳуриявии илмӣ-амалии “Илм - асоси рушди инноватсионӣ”, 
Дониишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. - 
Душанбе, 2020. - С 525-529.

Ба автореферати диссертатсия тақризҳои муҳаққиқони зерин ворид 
шудаанд:

Саидова Ф.С. - номзади илмҳои сиёсӣ, ходими калони илмии 
Шуъбаи масоили сиёсии муносибатҳои байналмилалии Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ. 
Тақриз мусбат аст ва ду эрод дорад:

муаллиф доир ба таҳия ва иҷроиши қонунҳои амалкунандаи 
соҳаи низомӣ дар шароити Тоҷикистон кам маълумот додааст;

- дар автореферат аз маъхазу сарчашмаҳои илмй оид ба воқеияти 
сиёсати ҳарбии Тоҷикистон камтар маълумот оварда шудааст.

Дороншоева Н.Ш. - номзади илмҳои сиёсӣ, мудири шуъбаи Осиёи 
Марказии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои 
АМИТ. Тақриз мусбат аст ва ду эрод дорад:

дар автореферат иҷроиши асноди ҳарбии баимзорасида дар 
сатҳи дуҷониба ва бисёрҷониба ба таври муфассал инъикос нашудааст;

- дар автореферат баъзе камбудиҳои техникӣ ва имлоӣ ба назар 
мерасанд.

Маҷидов Д.Ҳ. - номзади илмҳои фалсафа, дотсент, мудири кафедраи 
фалсафа ва сиёсатшиносии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи С. Улуғзода. Тақриз мусбат аст. Таҳқиқоти мазкурро амалан 
кӯшиши нахустин аз дидгоҳи илмӣ дониста, камбудиҳои имлоӣ ва 
техникиро ҳамчун эрод нишон додааст, ки ин хатогиҳо мазмун ва 
мантиқи рисоларо коста намегардонанд ва боварӣ аз он дорем, ки 
муаллиф ҳангоми нашрҳои минбаъда ин камбудиҳоро бартараф хоҳанд 
кард.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти 
бандҳои 33-34 ва 36-38-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, №505 
тасдиқ гардидаааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби 
муқарризон ва муассисаи пешбар бо он асоснок карда мешаванд, ки онҳо 
дар самти масоили таҳқиқшуда корҳои илмӣ-таҳқиқотиро анҷом 
додаанд ва мутахассисони шинохтаи соҳаҳои илми худ маҳсуб меёбанд. 
Кормандони илмӣ-омӯзгории муассисаи пешбар - Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон дар самти омӯзиши масъалаҳои мубрами ҳаёти 
сиёсию иҷтимоии кишвар саҳми босазо доранд ва ба масъалаи таъсири 
омилҳои мухталиф ба амнияти давлат ва мудофиа таваҷҷуҳи махсус 
равона месозанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмӣ дар асоси иҷрои таҳқиқоти илмӣ:

- асосҳои илмӣ-назариявии сиёсати ҳарбӣ таҳқиқ гардиданд;
- нақши амнияти ҳарбӣ дар низоми давлатдорӣ омӯхта шудааст;
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- раванди ташаккул ва таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар давраи истиқлолияти давлати баррасӣ гардиданд;

- заминаҳои ҳуқуқии инкишофи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баҳогузорӣ гардидаанд;

- ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои дигар дар доираи 
созмонҳои минтақавӣ ва глобалӣ таҳқиқ карда шуданд;

- масъалаҳо ва пешомадҳои рушди ҳамкориҳои ҳарбию саноатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардиданд;

- ҷиҳати такмили сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои 
мушаххас пешниҳод карда шуданд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки натиҷаҳои диссертатсия 
барои олимон, мутахассисон ва шахсоне, ки бевосита ба омӯзиши сиёсати ҳарбӣ 
машғуланд, муфид мебошад. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот ҳамчун маводи 
таълимӣ дар муассисаҳои олии низомӣ ва донишкадаҳои ҳарбӣ метавонанд 
мавриди истифода қарор гиранд. Ғайр аз ин, натиҷаи таҳқиқ вобаста ба 
имконот дар таълими фанҳои ҷомеашиносӣ, аз ҷумла ҳангоми хондани курсҳои 
махсус дар соҳаи илмҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, амнияти ҳарбӣ, сиёсатшиносӣ, сиёсати 
ҷаҳонӣ, геополитика ва муносибатҳои байналмилалӣ метавонанд мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гиранд. Маводи дар рисола таҳқиқгардидаро метавон 
ҳамчун дастурамал дар омӯзиши фанҳои ҳарбӣ-мудофиавй ба таври васеъ 
истифода намуд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳо ва 
хулосаҳои бадастомада барои такмили минбаъдаи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон истифода шаванд. Натиҷаҳоро ҷиҳати беҳтар намудани усулҳои 
самараноки таълими ҳарбӣ ва фаъолияти касбии низомиёни кишвар мавриди 
истифода қарор додан мумкин аст. Дар баробари ин, натиҷаҳои таҳқиқоти 
илмӣ метавонанд дар раванди баланд бардоштани фаъолияти Қувваҳои 
Мусаллаҳ, амнияти ҳарбӣ ва рушди минбаъдаи самтҳои дохилию берунии 
сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд.

Натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмй дар воқеияти 
ҷамъиятӣ татбиқи васеи хешро пайдо менамоянд. Хулосаҳои диссертатсия 
барои муҳаққиқон, коршиносон ва шахсоне, ки ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам 
аз ҷизати амалӣ ба коркард ва таҳияи сиёсати ҳарбй машғуланд ёрии бевосита 
мерасонанд. Натиҷаҳои кори диссертатсиониро ҳангоми раванди таълим ва 
омӯзишҳои дигар ба таври васеъ истифода намудан мумкин аст.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки 
дақиқияти маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотй, коркарди 
натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот заминаи воқеии гузаронидани 
таҳқиқи эътимодноки диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар 
асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавй 
манзур карда шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ. Таҳия, коркард ва таҳлили 
ҳамаҷонибаи мавзуи таҳқиқоти диссертатсионй маҳсули фаъолияти 
чандинсолаи муаллиф мебошад. Ҳамаи давраи иҷроиши нақшаи кории илмӣ- 
таҳқиқотии пешбинишуда бо иштирок ва пешниҳоди бевоситаи муаллиф 
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роҳандозӣ карда шудаанд. Саҳми шахсии муаллиф дар пешниҳодҳо ҷиҳати 
рушду таҳкими сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосҳои сиёсии он, 
роҳҳои баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ ва шуури худмудофиавии 
шаҳрвандон ҳамчун омили муҳими сиёсати ҳарбии кишвар инъикос меёбад.

Маҷлиси Шурои диссертатсионӣ аз таърихи 13-уми январи соли 
2023 дар бораи сазовор донистани Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич ба 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ қарор қабул намуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои 
диссертатсионӣ 13 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм аз 
рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда 5 нафар. Аз 13 нафар 
иштирокчиён, ки дар маҷлиси шуро ҳозир буданд, овоз доданд: 
тарафдор - 13, муқобил - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раиси Шурои 
доктори илмҳои сиёсӣ

И. в. котиби
Шурои диссертатсионӣ 
доктори илмҳои таърих

Зокиров Г.Н.

Акрамӣ З.И.

13.01.2023
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