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ХУЛОСАИ
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ

Рисолаи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич «Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва 
технологияҳои сиёсӣ, дар кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ омода гардидааст.

Дар давраи таҳияи рисола унвонҷӯ Мусоев Шуҳрат дар кафедраи 
фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 
М.С. Осимӣ ба ҳайси муаллими калон фаъолият намудааст.

Аз соли 2017 ба ҳайси унвонҷӯи кафедраи фанҳои ҷомеашиносии 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ба ҳисоб 
меравад ва айни замон дар вазифаи муаллими калони кафедраи фанҳои 
ҷомеашиносии донишгоҳ фаъолият менамояд.

Роҳбари илмӣ: Шоисматуллоев Ш - доктори илмҳои сотсиологӣ, 
профессор, узви вобастаи АМИТ, мебошанд.

Диссертатсияи унвонҷӯ Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич дар маҷлиси 
кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М.С. Осимӣ аз 5-уми майи соли 2022 муҳокима гардида, барои 
баррасй ва ҳимояи такрорӣ тавсия дода шудааст.

Дар натиҷаи баррасӣ ва муҳокимаи ҳамаҷонибаи диссертатсияи Мусоев 
Шуҳрат Маҳмадиевич дар мавзӯи «Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
моҳият ва хусусиятҳои асосӣ» чунин хулоса бароварда шуд:

Диссертатсияи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои сиёсӣ таҳқиқоти комилу воқеии анҷомёфтаи илмӣ 
маҳсуб меёбад. Дар баробари ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити боз 
ҳам мураккаб гардидани вазъияти ҷаҳон ва минтақа ба таъмини амнияту 
субот, сулҳу оромӣ, мудофиаи кишвар, таҳкими сиёсати ҳарбӣ таъвам 
гардида, барои комёб гардидании ин ҳадаф ба таъсиси артиши миллии 
афзалиятнок ва сиёсати марказиятноки ҳарбӣ таваҷҷуҳ дорад. Аз ин рӯ, 
таҳқиқи ин падидаи сиёсӣ дар шароити истиқлол масъалаи мубрам рӯз ба 



ҳисоб рафта, аз арзишҳои муҳиму аҳамияти назариявию амалӣ ва навгонии 
илмии замони муосир бархурдор аст. Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот дар 
диссертатсия ҳалли илмии худро пайдо карда, дар ҳар як зербоб хулосаҳои 
асоснок бароварда шудааст. Диссертант дониши хуб ва таҷрибаи васеи 
истифодаи методҳои муосири таҳқиқ ва таҳлили гузаронидани тадқиқоти 
бунёдиро дорад.

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Мавзӯи баррасишаванда муҳиммияти 
махсусро дар худ касб намудааст. Чунки аз баррасӣ ва муҳокимаи 
диссертатсия бармеояд, ки тағйирёбии фазои сиёсию геополитикӣ, хусусан 
нооромии вазъи ҷаҳони муосир ва тезутунд гаштани вазъият дар фазои як 
қатор давлатҳо, аз қабили мамлакатҳои араб ва Шарқи Миёна ҳар як 
кишварҳои тозаистиқлол, аз он ҷумла ТоҶйкистонро ба он водор месозад, ки 
баҳри таъмини амният дар сар то сари мамлакат ва суботи кишвар аз чунин 
таҳдидҳои ҳарбӣ-сиёсӣ чораҷӯӣ намоянд ва тадбирҳои мушаххаси амалӣ ба 
сомон расонанд. Таъсири чунин омилҳоро бештар дар фазои давлатҳои 
пасошуравӣ, махсусан кишварҳои Осиёи Марказӣ метавон мушоҳида намуд. 
Пеш аз ҳама, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба 
фоҷиаи бузурги сиёсӣ рӯ ба рӯ гардида, онро дар шакли ҷанги шаҳрвандӣ аз 
сар гузаронида буд. Ба чунин вазъияти муташанниҷ, яъне ҷанги шаҳрвандӣ 
гирифтор шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он замон аз заифӣ ва набудани 
неруи мудофиавии кишвар дарак дода, зарурат ба таҳкими сиёсати ҳарбии 
марказиятнок ва Қувваҳои Мусаллаҳи миллиро пеш оварда буд. Дар ибтидои 
истиқлолият ва бахусус дар лаҳзаҳои аввалини расидан ба истиқлолияти 
давлатӣ барои ташкил кардани ниҳоди хатмии таъминкунандаи амният ва 
ҳимоякунандаи манфиатҳои миллӣ - Қувваҳои Мусаллаҳ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ягон тадбири ҷиддӣ андешида нашуда буд.

Дар ибтидо ҷоннок гирифтани падидаҳои радикалии исломӣ ҳамчун 
қувваи нуҳуфтаи ҷомеа ва дигар қувваҳои манфиатхоҳ берун аз ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нооромсозии суботи сиёсӣ дар кишвар 
омодагии ҷиддӣ дида буданд. Ба ин мазмун, Тоҷикистони мустақил тамоми 
неруи хешро дар он давра баҳри таъмини амнияту субот ва мудофиаи кишвар 
аз чунин қувваҳои моҷароҷӯ равона намуда буд. Дар ин раванд ҳадафи 
ягонаи кишварро таҳкими сиёсати ҳарбӣ ва таъсиси артиши миллӣ дар 
кишвар ташкил менамуд. Аммо таъсис додани артиши милли захираҳои молӣ 
ва моддиро талаб мекард, ки дар он замон-дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 
имконият вуҷуд надошт ва роҳбарияти -Тоҷикистон ҳатто барои давлатӣ 
гардонидани захираҳои мавҷудаи дохилӣ зеҳнияти кофӣ надошт. Тоҷикистон 
ҳамчун кишвари буферӣ дар замони Шуравӣ ва баъдишуравӣ марзи тӯлонӣ 
бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дорад, ки зери назорати қатъии Қувваҳои



Мусаллаҳ гирифтани он ғайриимкон ба шумор мерафт. Аммо новобаста аз 
чунин вазъият Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар бораи таъсиси артиши миллӣ 
ва ҷоннок гардонидани фаъолияти дигар сохторхои давлатӣ тадбири ҷиддӣ 
меандешид.

Зеро мустаҳкам будани марзи давлатӣ ва таъмини фазои орому 
осоиштаи кишвар бе рушду такмили сиёсати ҳарбӣ тасаввур намудан 
ғайриимкон буд. Хусусан, масъалаи ҳимояи манфиатҳои миллӣ-давлатӣ, 
таҳкими устувории пояҳои он, аз ҷумла дар шароити душвори солҳои аввали 
истиқлолият ва зери фазои мушкилоти геополитикӣ ва рақобатҳои шадиди 
кишварҳои абарқудрат қарор гирифтани-кщнварро бояд мавриди таҳқиқу 
таҳлил қарор дод. Зеро таҳти таъсири хатари равандҳои ҷаҳонишавӣ мондани 
истиқлолияти давлатӣ ва торафт ташаннуҷ пайдо кардани вазъи сиёсӣ ва 
сарҳадии мамлакат масъалаи муҳим ва калидӣ дар ибтидои истиқлолият ба 
шумор мерафт ва самтҳои гуногуни таъмини амнияти он бояд мавриди 
таҳлил қарор мегирифт.

Аз ин рӯ, самти ягонаи сиёсат дар ин раванд мустаҳкамнамоии 
иқтидори мудофиавии амнияти миллӣ ба ҳисоб рафта, дар шароити тағйир 
ёфтани шаклҳои мухолифат ва намудҳои нави таҳдидҳо ба амният бояд 
мавриди назорат қарор дода шаванд. Ба ин мазмун, натиҷаи муҳокима 
муайян намуд, ки воқеан самти сиёсати ҳарбӣ дар он замон танҳо ба ҳимояи 
истиқлолият ва мудофиаи марзу буми кишвар равона буда, ҳадафи ҳарчи 
зудтар пешгирӣ намудани фоҷиаи сиёсии~кишварро дошт. Дар марҳилаи 
нахуст сиёсати ҳарбии Тоҷикистон ба мудофиаи кишвар ва бартарафсозии 
муноқишаи дохилӣ сафарбар гардида буд. Ба ин васила, Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин раванд самти ташаккулёбиро аз сар 
гузаронида, эҳтиёҷ ба мустаҳкамшавии асосҳои илмӣ-методологӣ ва 
таълимӣ-касбиро талаб менамуд.

Бинобар ин, диссертатсияи мазкур таҳкими илмии сиёсати ҳарбии 
Тоҷикистони мустақил ва марҳилаҳои рушду инкишофи онро ба пуррагӣ 
фаро мегирад. Хусусан, таҳқиқот дар ин самт нишон медиҳад, ки он ҳамчун 
бахши мудофиавии кишвар ба ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муҳофизати марзу 
бум ва нигоҳдории сулҳу субот дар ҷомеа равона гардидааст. Аз ин сабаб, 
дар шароити муосир яке аз роҳҳои самарабахши тақвият додани сиёсати 
ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳқиқи заминаҳои назариявию методологӣ 
ва илмӣ дар ин самт ташкил менамояд.

Омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои сиёсаги ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таваҷҷуҳи муҳақиқони зиёдеро, аз ҷумлаи сиёсатшиносон, ҳуқуқшиносон, 
файласуфон, иқтисодшиносон ва ҳарбиёнро низ ба худ ҷалб кардааст. Дар 
доираи илми сиёсатшиносӣ сиёсати ҳарбӣ як ҷузъи таркибии сиёсати 



дохилии давлат ва дар маҷмӯъ ба сиёсати минтакавӣ ва байниминтакавии 
давлатхо табдил ёфта, он ба сифати мавзӯи таҳқиқотӣ маънидод мегардад. 
Сиёсати бо муваффақи харбӣ на танҳо таҳкимбахши суботи сиёсӣ, балки 
заминаи боэътимод ва сипар аз ҳар гуна таҳдид ва таҷовузи қувваҳои хориҷӣ 
ва такягоҳ барои ҳимояи омма аз ҳар гуна амалҳои террористию ифротгароӣ 
ва пойдевори истиқлолияти давлатӣ ва бақои ваҳдати миллӣ ба ҳисоб 
меравад ва омӯзишу таҳлили он бунёди илмӣ дорад.

Таҳқиқ, таҳлил ва хулосабарории нуқоти фавқуззикр аз мубрамият ва 
мавриди таҳқиқу таҳлил қарор гирифтани масъалаи мазкурро муайян 
месозад.

Ба сифати заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот асарҳои илмӣ 
ва пажуҳишҳои доманадори дар тӯли солҳои зиёд анҷомдодаи олйМони 
ватанӣ ва хоричӣ оид ба масъалаҳои сиёсати ҳарбӣ ва доктринаҳои ҳарбӣ, 
ташкил, таҳкими артиши миллӣ ва муайян кардани вазифаи он дар ҷомеа, 
имкониятҳои моддию молиявй ҷиҳати таъсис додани Қувваҳои Мусаллаҳ ва 
ғайраҳо истифода гардидаанд.

Дар раванди таҳқиқот аз ҷониби унвонҷӯ маҷмӯи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Қарорҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаҳои давлатӣ оид ба 
тақвият додани артиши миллӣ ҳамчун сипари боэътимод ва дигар санадҳои 
меъёриву ҳуқуқӣ оид ба тақвияти артиши миллӣ исифода шудааст.

Навгонии илмии таҳқиқот диссертатсиониро муайян намудани 
омилҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва иҷтимоии сиёсати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ташкил додааст, ки дар сиёсати-ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун сарчашмаи мудофиавӣ бори нахуст дар асосҳои назариявӣ- 
методологӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, яке аз қисмҳои муҳими илмҳои 
сиёсӣ таҳлилу баррасӣ гардидааст. Сиёсати ҳарбӣ ҳамчун бахши муҳими 
сиёсати давлатӣ аз лиҳози илмӣ омӯхта шуда, ҳангоми тадқиқу таҳлилу 
асосҳояш ҷузъҳои муҳими он ба таври муфассал муайян карда шудаанд. 
Омӯзишу таҳлили сиёсати ҳарбӣ ва хусусиятҳои хоси он бо дарназардошти 
истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. 
Навоварии илмӣ аз ҷузъиёти зерин иборат мебошад:

- афзалиятнокии вазифаҳои сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 
ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳими ҷомеа, ҳифзи марзу бум, ҳудуд ва 
нигохдории истиклолияти давлатӣ иборат аст, ҳамчун бахши мудофиавӣ 
мавриди омӯзишу баррасии илмӣ қарор гирифтааст;

- таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳ Ҷумуҳурии Тоҷикистон аз ибтидои 
истиқлолияти давлатӣ ҳамчун омили зарурии мудофиаи ватан таҳқиқ ва 
таҳлил карда шудааст;



- асосҳои назариявии сиёсати ҳарбии-Тоникистон аз лиҳози илмӣ таҳлил 
шуда, дурнамои ҳарбӣ-сиёсӣ ҳамчун омили суботу ягонагӣ дар шароити 
истиқлолият муайян карда шудааст;

- хусусиятҳои ташаккулёбии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
асосҳои меъёриву ҳуқуқии он муайян гардида, мавриди таҳлили муфассал 
қарор гирифтаанд;

- самтҳои асосии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замина ва 
шароити истиқлолияти давлатӣ баррасӣ шуда, равшану возеҳ нишон дода 
шудаанд;

- сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пуррагӣ тавсиф шуда, ҳолату 
сабабҳои таъмини кафолати сиёсию ҳуқуқии сулҳу субот дар ҷомеа ва рушди 
давлатдории миллӣ муайян карда шуданд;

- самтҳои дохилию хоричии сиёсати ҳарбии Тоҷикистон таҳлил 
гардида, саҳми он дар таъмини суботи фазои кишварҳои минтақа ба таври 
амиқ нишон дода шудааст.

Нуқтаҳои асосие, ки барои дифоъ пешниход мегарданд:
1. Заминаҳои назариявӣ ва методологии рисола аз меъёрҳои таҳлилӣ- 

муқоисавие таркиб ёфтаанд, ки ҳамчун манбаи назариявию таҳқиқотии 
сиёсати ҳарбӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд. Дар раванди таҳқиқу 
омӯзиши назария тамоми мушкилоти сиёсати ҳарбӣ-мудофиавии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар робита ба масоили тағйирёбии ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳлил карда 
шудаанд. Воқеан, раванди таҳқиқу омӯзиши равишҳои гуногуни донишҳои 
сиёсӣ-ҳарбӣ ба мо имкон доданд, ки сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар ҳолати рӯ ба инкишоф арзёбӣ намоем. Муқаррар гардид, ки омили 
ягонаро дар ин самт таҳкими меъёрҳои вдтандустӣ, эҳсоси миллӣ ва шуури 
худмудофиавии низомиёну шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил 
менамоянд. Аз ин рӯ, муаллиф истифодаи чунин меъёрҳои рушдкунандаи 
сиёсати ҳарбиро воситаи зарурӣ дониста, самти омӯзиши онро дар таҳқики 
сохтории рисола самаранок ишора намудааст.

2. Таҳқиқоти гузаронидашуда дар ин самт нишон медиҳад, ки таҳлилҳои 
назариявии ҷорӣ метавонанд моҳияту мазмуни ҳамаҷонибаи сиёсати ҳарбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба пуррагӣ ифода намоянд. Дар ин раванд, ҳадафи 
асосии сиёсати ҳарбии Тоҷикистонро пешгирӣ кардани ҳодисаҳои барои 
ҷамъият хавфнок ташкил менамояд. Аз ин сабаб, зарурати омӯзиши 
ҳамаҷонибаи назарияи сиёсати ҳарбӣ ва фаҳми сохтории он пеш меояд, ки 
дар худ ифодаи мудофиа аз хатарҳои глОбалӣ, ба мисли қочоқи маводи 
мухадир, ифротгароии динию сиёсӣ ва пешгирии ҳуҷуми ногаҳониро дорад, 
натиҷагирӣ карда шудааст.



З.Таҳқику омӯзиши назарияҳои илмӣ собит месозанд, ки сиёсати ҳарбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сарчашмаҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ, доктринаи 
ҳарбӣ, консепсияҳо ва дигар қонуну низомномаҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳарбӣ 
таҳким ёфта, ҳамчун асосҳои сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва фаъолияти қонунии 
низомиёнро нишон медиҳад. Хусусан, тибқи натиҷаи таҳқиқот доктринаи 
ҳарбии Тоҷикистон аҳамияти стратегӣ дошта, дар инкишофи сиёсати ҳарбии 
кишвар мақоми муайянкунадаро соҳиб мебошад. Он санади сиёсии дурнамо 
буда, тамоми самтҳои дохилию берунии сиёсати ҳарбии кишвар ва 
манфиатҳои ҳаётан муҳими давлату ҷомеаро ба пуррагӣ фарогир аст. Дар ин 
раванд, доктринаи ҳарбии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқии 
низомӣ ҳамчун сарчашмаҳои қонунии сиёсати ҳарбии кишварро ташкил 
менамоянд. Аз ин лиҳоз, сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қувваҳои 
Мусадлаҳ он дорои заминаҳои ҳуқуқии хеш буда, дар асоси чунин меъёрҳои 
ҳуқуқӣ мудофиаи кишварро ба роҳ мондаандг

4.Таҳқиқот ва таҳлили диссертатсйбнӣ нишон медиҳад, ки раванди 
рушду инкишофи сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурат ба 
марказҳои тадқиқотию таҳлилӣ ва илмию эҷодии соҳаи ҳарбиро дорад. 
Мавҷудияти чунин марказҳои таҳқиқотии ҳарбӣ ба идораи ҳарбии кишвар 
имкон медиҳад, ки пайваста ба омӯзиши асосҳои назариявию методологии 
таълиму тарбияи ҳарбиён дар кишвар вобаста гардида, ҷиҳати омӯзиши 
меъёрҳои ватандӯстиро дурусту васеъ ба роҳ монанд. Дар ин замина, баҳри 
вусъат бахшидани сатҳу дараҷаи асосҳои илмӣ-назариявии сиёсати ҳарбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чунин марказҳои таҳқиқотие ниёз дорад, ки 
бевосита ба омӯзишу таҳқиқи заминаҳои методологию илмӣ ва таълимию 
касбии ҳарбиёни кишвар мусоидат менамояд^

б.Натиҷаи таҳқиқот нишон медиҳад, ки сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аҳамияти берунӣ дошта, дар таъмини суботу оромии кишварҳои 
минтақа саҳмгузорӣ менамояд. Фазои мусоиду оромии ин кишварҳо аз 
мустаҳкам будани марзу ҳудуд ва рушди сиёсати ҳарбии кишвари 
Тоҷикистон вобастагии зиёд дорад. Зеро Тоҷикистон аз лиҳози географӣ бо 
кишвари Афғонистон ҳаммарз мебошад, ки на танҳо амнияти кишварҳои 
минтаҷа, балки сулҳу суботи ҷомеаи башариро халалдор намудааст. 
Мустаҳкамгардии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ифодаи 
мудофиаи миллӣ, балки аҳамияти минтақавиро (Осиёи Марказӣ) низ дар худ 
касб намудааст. Аз ин сабаб, Тоҷикистон ҳар замон метавонад таъсири 
хатари навро эҳсос намояд, ки чунин ҳолати тағйирёбанда пуррагардии 
сиёсати ҳарбии онро талаб менамояд. —

6. Дар баробари масъалаҳои дохилӣ бахши дигари омӯзишу таҳқиқ ва 
таҳлилии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистонро самти хориҷии он ташкил 



менамояд. Чунки солҳои охир ба амал омадани тағйироти куллии 
геополитикӣ дар олам ба амнияти кишварҳои мустақил таъсири ҷиддӣ 
расонида, суръати инкишофи муносибатҳоро дар бахши ҳарбӣ-амниятӣ 
дучанд намуда истодаанд. Чунин фазои мусоиди ҳамоҳангиро мо миёни 
кишварҳои Осиёи Марказӣ эҳсос менамоем. Тамоми кишварҳои Осиёи 
Марказӣ, аз чумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви бевоситаи ду созмони 
амниятӣ: Созмони аҳдномаи амнияти Дастаҷамъӣ ва Созмони Ҳамкориҳои 
Шанхай вусъат бахшидани чунин муносибатҳоро дар сатҳи фазои амниятии 
минтақа хоҳиши идома додан доранд. Ба ин мазмун, Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳкими сиёсати ҳарбии хешро на танҳо барои суботи дохилӣ, балки баҳри 
нигоҳ доштани амнияту суботи кишварҳои Осиёи Миёна, пос доштани ин 
марзи стратегӣ аз ин таҳдидҳо (ҷанги Афғонистон) ва дигар равияҳои манфӣ 
ба монанди даҳшатафканиҳо ва ифротгароӣ (терроризм ва экстремизм), ки ба 
фазои амниятии Тоҷикистону кишварҳои минтақа хатар эчод менамоянд, 
тақвият дода, натиҷаҳои он дар диссертатсия ба пуррагӣ таҳлили илмии 
хешро пайдо намудааст.

Ҳамин тариқ, ҷанбаҳои муҳимми таҳқиқотии мавзӯро муайян намудани 
самтҳои гуногуни сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медиҳад, ки 
асоси онро таҳлилу дурнамои рушди ҳарбӣ ва аҳамияти мудофиавии он дар 
шароити муосири кишвар фарогир аст. Хусусан, дар раванди таҳқиқот 
тавсияҳое пешниҳод мегарданд, ки ба мустаҳкамшавии ин бахши сиёсат ва 
такмилёбии имкониятҳои истифоданагардида дар инкишофёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Тоҷикистон мусоидат менамояд. Дар раванди таҳқикот муаллиф 
ба он муяссар гаштааст, ки идеяҳои судманд ва вазифаҳои сиёсати ҳарбиро 
бо хулосаву пешниҳодҳои амиқ ҳамчун бахши мудофиавии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пайгирӣ намояд. Ба ин маънӣ, дар ин самт доир ба хусусиятҳои 
хоси сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии ТоҷикистоғГҳамчун омили пешгирикунанда 
аз хатарҳои сиёсӣ ва дигар падидаҳои манфӣ натиҷагирӣ карда шудааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқотро омӯзиши ҷанбаҳои илмӣ- 
назариявии сиёсати ҳарбӣ дар шароити Тоҷикистони соҳибистиқлол, таҳлили 
он дар доираи илмҳои сиёсӣ ва дар ҳамбастагиҳо бо дигар илмҳои 
ҷомеашиносӣ ташкил медиҳад. Чунки аҳамияти назариявии диссертатсияро 
омӯзиши самтҳои рушди сиёсати ҳарбӣ ва роҳҳои мустаҳкамнамоии он дар 
шароити Тоҷикистон ташкил менамояд. Бо дарназардошти аҳамияти махсуси 
мудофиавӣ доштани сиёсати харбӣ, он дар Тоҷикистон муосир ҳамчун омили 
пешгирикунанда аз хатарҳо маҳсуб ёфта, мавриди таҳқиқ ва таҳлили воқеии 
илмӣ қарор дода шудааст.

Дар раванди таҳқиқ, таҳлил ва хулооаҳри назариявии бадастомада, дар 
оянда ҳамчун заминаи илмии омӯзишӣ дар курсҳои таълимии илмҳои ҳарбӣ- 



сиёсӣ, таълими фанни сиёсатшиносӣ ва назарияи сиёсати ҳарбӣ дар 
муассисахои таҳсилоти олӣ ва донишкадаи ҳарбӣ метавонанд мавриди 
истифода қарор гиранд. Ғайр аз ин, натиҷаҳои ҳосилшудаи илмӣ бояд 
вобаста ба имконияти истифодашавӣ дар таълими фанҳои ҷомеашиносӣ, аз 
ҷумла ҳангоми хондани курсҳои махсус дар соҳаи илми ҳарбӣ-смёсӣ, 
сиёсатшиносӣ ва масъалаҳои байналмидалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор 
диҳанд.

Маводи дар рисола таҳқиқгардидаро метавон ҳамчун дастурамал дар 
омӯзиши назариявии фанҳои ҳарбӣ-мудофиавӣ ба таври васеъ истифода 
намуд. Натиҷаҳои таҳлили илмӣ-назариявии диссертатсия, ки самтҳои асосии 
сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосҳои сиёсию ҳуқуқии онро ба 
пуррагӣ дарбар мегирад, ба рушду таҳкими заминаҳои илмӣ-назариявии 
сиёсати ҳарбии кишварамон мусоидати васеъ хоҳад намуд. Дар баробари ин, 
маводи мазкур ҳамчун асоси таълимӣ дар рушди минбаъдаи сиёсати харбӣ ва 
мудофиаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи мушаххаси 
назариявӣ-таҳқиқотӣ ба ҳисоб меравад. —

Таҳлилу таҳқиқи хулосаҳои мавҷудбудаи назариявӣ ҳамчун заминаи 
илмӣ дар раванди омӯзиш дар курсҳои таълимии илмҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, 
сиёсатшиносӣ ва омӯзиши назарияи сиёсати ҳарбӣ дар муассисаҳои 
тахсилоти олӣ ва донишкадаҳои ҳарбӣ дар оянда мавриди истифода қарор 
хоҳад гирифт. Ғайр аз ин, арзиши амалии натиҷаҳо вобаста ба имконияти 
истифодашавии онҳо дар таълими фанҳои ҷомеашиносӣ аз ҷумла, ҳангоми 
хондани курсҳои махсус дар сохаи илмҳои ҳарбӣ-сиёсӣ, сиёсатшиносӣ ва 
масъалаҳои байналмилалӣ бояд мавриди истифода қарор дода шавад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ метавонад минбаъд дар омӯзишу таҳқиқи 
масъалаҳои ҳарбӣ, амнияти ҳарбӣ ва рушди минбаъдаи масоили дохилию 
берунии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидати васеъ намуда, 
метавон ҳамчун маводи илмӣ мавриди~~истифода қарор дод. Маводи 
таҳқиқотии мазкур барои тамоми мақомоти салоҳиятдори низомӣ ва 
созмонҳои ҳарбӣ-амниятие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви он мебошад 
муфид буда, барои нигоҳ доштан ва таҳкими фазои оромии кишвар ва 
пешгирӣ аз таҳдиду мухолифатҳо дар минтақа мусоидат намояд.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич дар мавзӯи 
«Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ» 
пажуҳиши комилу анҷомёфта мебошад. Автореферат ба мазмун ва муҳтавои 
диссертатсия мувофиқ мебошад.

Истифодаи мавод ва усул, инчунин методологияи таҳқиқоти 
гузаронидашуда ба ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи 
сиёсӣ мувофиқ мебошад. Диссертатсия -аз_ руйи натиҷаҳои бадастомада, 



татбиқи амалӣ ва тартиби омодасозӣ ба талаботҳои Низомномаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат 
мекунад.

Дар баробари ин, аз ҷониби унвонҷӯ имтиҳонҳои зерини номзадӣ 
супорида шудааст:

- таърих ва фалсафаи илм ба баҳои «аъло» 15 июни соли 2017;
- забони хориҷӣ (англисӣ) ба баҳои «аъло» 29 ноябри соли 2017;
- сиёсатшиносӣ аз рӯйи ихтисос ба баҳои «аъло» 18 октябри соли 2019.
Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ № 631 аз 21 

октябри соли 2019 аз тарафи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дода шудааст.

Диссертатсияи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич «Сиёсати ҳарбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ» барои ҳимояи 
такрорӣ ва дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 
23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияи сиёсӣ тавсия дода мешавад.

Мазмун ва муҳтавои рисола дар шакли мақолаҳои илмӣ дар нашрия ва 
маҷаллаҳои илмие, ки дар рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр 
гардидаанд. Ҳаҷми умумии мақолаҳои таҳқиқот марбут ба рисола аз ҳашт 
адади чопӣ иборат аст:

[1-М]. Мусоев Ш.М. Асосҳои ҳуқуқии сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: моҳият ва мазмуни он. [Матн] / Мусоев Ш.М // Паёми 
Донишгохи миллии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва сиёсатшиносӣ. №4(8), 
2016.-С. 304-309.

[2-М]. Мусоев Ш.М. Сиёсати ҳарбӣ ва хусусиятхои хоси он дар 
шароити Тоҷикистони соҳибистикдол. [Матн] / Мусоев Ш.М // Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва сиёсатшиносӣ. №2, 
2017.-С. 319-324.

[3-М]. Мусоев Ш.М. Сиёсати харбй хамчун омили асосии амнияти 
ҷомеа. [Матн] / Мусоев Ш.М // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва таърих. №4. 2017. - С. 156-162.

[4-М]. Мусоев Ш.М. Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
тамоюлҳои рушди он. [Матн] / Мусоев Ш.М // Ахбори Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, силсилаи фалсафа ва таърих. №3 (247). 2017. - С 76- 
84. (бо забони точикӣ).
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Ҳамин тариқ, диссертатсияи Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич таҳқиқоти 
арзишманди илмӣ ва пурра анҷомёфта мебошад. Унвонҷӯ тамоми 
вазифаҳои гузошташударо дар таҳқиқоти диссертатсионӣ иҷро намудааст.

Таҳқиқоти диссертатсионии Мусоев Шуҳрат Маҳмадиевич дар мавзӯи: 
“Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосй” 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 
23.00.02. - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ (илмҳои сиёсӣ) 
ҷавобгӯ буда, барои баррасӣ ва ҳимояи такрорӣ пешниҳод карда мешавад.

Қарор дар ҷаласаи кафедраи фанҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ аз 5 майи соли 2022 
қабул шудааст.

Дар ҷаласа 19 нафар иштирок намуднд.
Натиҷаи овоздиҳй: “тарафдор” - 19 нафар; “бетараф” - нест, “зид” - 

нест.
Протоколи №9 аз 5 майи соли 2022.

Мудири кафедраи 
фанҳои ҷомеашиносй, 
номзади илмҳои фалсафа, дотсент
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0x1 Вй КОР*ОИ МАХСУС Нжи

Имзои С.С. Саидумаров 
тасдиқ менамоям.
Сардори Раёсати кадрҳо^пЕ7и«ьЖ*^от^ 
ва корҳои махсуси ДТТ ба номи 
академик М.С. Осимй
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