
ХУЛОСАИ 

комиссиям экспертии Шӯрой диссертатсионии 6D.KOA-OOI дар 
назди Донишгоҳи миллии Точикистон оид ба диссертатсияи Мусоев 
Шухрат Маҳмадиевич дар мавзӯи "Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии 
Точикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ", ки бо дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод шудааст. 

1. Мавзуи диссертатсионии Мусоев Ш.М., ки таҳқиқ ва таҳлили 
сиёсати харбии Ҷумҳурии Точикистон ва хосиятхои асосии онро фаро 
гирифтааст, дар давраи ҳозираи инкишофи мамлакат ахамияти мухимми 
ҳам назариявӣ ва ҳам амалиро касб намудааст. Дар таҳқиқот нуқтаҳои 

илмие ба ҳимоя пешниҳод шуданд, ки онҳо Дар замони муосир навгонии 
илмӣ маҳсуб меёбанд. Натиҷа, хулоса ва тавсияҳои муаллиф барои 
муайян кардани самтҳои асосии инкишофи сиёсати харбии Точикистон 
ва тавассути он таъмини амнияти мамлакат ва дарёфти роху воситаҳои 
бехтари таҳкими мудофиаи Точикистон мусоидат менамоянд. 

2.Диссертатсия ба талаботи бандҳои 10 ва 11-и Тартиби додани 
дарачаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 26-
уми ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. 
Он фарогири масъалаҳое мебошад, ки ба раванди таъмин ва инкишофи 
низоми мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайвасти ногусастанӣ дошта, 
дар ҳалли масъалаҳои идоракунии сохавӣ ҷойгоҳи хосаро пайдо 
менамояд. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, 
дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуқтахои 
навини илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи 
диссертатсияро нишон медиханд. 

3.Мавзуъ ва мазмуни тадқиқот бо шиносномаи ихтисоси 23.00.02 -
Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ, ки аз рӯйи он ба Шӯрои 
диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президента Ҷумҳурии Точикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, 
тахди №311/01 ҳуқуқи қабули диссертатсияхҳо барои хҳимоя дода шудааст, 
мувофиқ мебошад. Хамзамон таҳқиқот ба талаботи Фехристи 
ихтисосҳое, ки аз руйи онҳо дар Ҷумҳурии Точикистон унвонҳои илмй 
дода мешаванд ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президента Ҷумҳурии Точикистон аз 30-юми ноябри соли 2017, 
тахти №5\2 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад. 

4 .Натичаҳои асосии тахқиқот дар 6 мак;олаҳои илмӣ дар 
мачаллаҳои илмии тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон ва Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Федератсияи Россия ба табъ 
расидаанд ва ҳамаи онҳо бо мазмун ва мавзуи рисолаи илмӣ бевосита 
алоқаманд мебошанд. Дар интишорот натичаҳои асосӣ, хулосаҳои 
тахдиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди 



Мавроди чопшуда ба банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
мувофиқ мебошанд. 

5.Дар тадқиқоти диссертатсионии Мусоев Ш.М. истифодаи мавод 
бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавчуд набуда, хамаи сарчашмаҳои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба 
расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 14-и Тартиботи 
додани дарачаҳои илмй гувоҳӣ медиҳад. 

6 . Д а р рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Мусоев 
Ш.М. маълумоти ғайрисаҳеҳ мавчуд нест. 

Банди 53-и Низомномаи Шӯрои диссертатсиониро, ки бо Карори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон аз 26-уми ноябри соли 2016, таҳти №505 

тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд: 
1.Диссертатсияи Мусоев Ш.М. дар "мавзӯи "Сиёсати ҳарбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: моҳият ва хусусиятҳои асосӣ", ки барои дарёфти 
д а р а ч а и илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз руйи ихтисоси 23.00.02 -
Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ дар Шӯрои дессертатсионии 
6D.KOA-001-и назди Донишгоҳи миллии Точикистон барои ҳимоя 

қабул карда шавад. 
2.Муқарризони расмӣ аз руйи диссертатсия шахсони зерин таъйин 

карда шаванд: 
- доктори илмҳои фалсафа, профессор Шамолов А.А.; 
- номзади илмҳои сиёсӣ Амиров Т.Ш. 
3.Ба хайси муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии тичорати 

Точикистон таъйин карда шавад. 
4.Барои нашри эълон, ҳмояи минбаъда ва чойгир намудани 

автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президента Ҷумҳурии Точикистон ичозат дода шавад. 

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи астнавис ичозат дода шавад. 

Раиси комиссия: 
Доктори илмх;ои фалсафа 

Аъзои комиссия: 
Доктори илмх,ои фалсафа/; 

Номзади илмх,ои сиёсй, дотсёщ^д**. 

Мах,мадизода Н.Д. 

Комилов Р.С. 

Пардаев С. 
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