
Такриз 
ба диссертатсияи номзадии Музаффарзода Фазлидцин дар мавзуи 

«Х,имояи манфиатхои миллй дар шароити низоми нави чахонй» (нигохд 
геополитикй) барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои сиёсй аз 

руйи ихтисоси 23.00.04 - масъалахои сиёсии муносибатхои 
байналмилалй: рушди чахонй ва минтакавй 

Дар шароити кунунп. ки набардхои руйирости абаркудратхо бахри 
ваеъ намудани доираи нуфуз ва таъсири худ давом доранд, яке аз 
масъалахои осебпазир хифзи манфиатхои миллй бокй мемонанд. Аз ин 
ру тахлил ва баррасип масъалахои мухимми вобаста ба равандхои сиёсии 
чахон ва хифзи манфиатхои миллию давлатй ахамияти хоссаи илмию 
амалй касб менамоял. 

Дар ин раванд яке аз сабабхои интихоби мавзуи мазкур васеъ ва 
хамачониба баррасй намудани масъалаи хифзи манфиатхои миллй дар 
шароити нави геополитики, тагйирёбии таносуби куввахо дар чахон ва 
дарёфти роххои хифзи манфиатхои миллии Ч,умхурии Точикистон 
вобаста ба вокеияти руз мебошад. 

Муаллиф кушидааст хангоми интихоби мавзуи тахкикотй масъалаи 
химояи манфиатхои миллии Думхурии Точикистонро дар равандхои 
муосири сиёсй аз диди геополитикй баррасй намояд. Зеро равандхои 
сиёсии дар чахони муосир чараёндошта таъсири бевоситаи худро ба 
манфиатхои миллию давлатии кишвархои ру ба рушд мерасонанд. Ин 
бошад мухиммияти мавзуи мазкурро асоснок мекунад. 

Низоми нави чахонй ва равандхои муосири сиёсии он хамчун 
тахлиди муосир бахри давлатхои миллй буда, механизмхои 
химояшавандагии манфиатхои миллнро душвор мегардонад. Вобаста ба 
ин дар низоми нави чахонй масъалаи манфиатхои миллй ба сифати 
объекта тамоми навъи муносибатхо ва унсури мехварии онхо карор 
гирифтааст. 

Хдмзамои бо ин, масъала истифодаи усули байнифаннпро такозо 
намуда, вобастагии манфиатхои миллию давлатии кишвархои гуногунро 
хамчун яке аз омилхои осебпазирии онхо асоснок мекунад. 

Муаллиф дар доираи тахкикотй худ тавонистааст масъалахои 
мухим, аз кабили мохият ва мазмуни мафхуми манфиатхои миллй, 
равандхои сиёсй, чахонишавй ва дигар консепспяхои инъикоскунандаи 
вокеияти муосири сиёсй ва геополитикии чахонро ба риштаи тахлил 
кашад. 

Интихоби дурусти методологияи тахкикотй ба муаллиф имконият 
додааст, ки бо истифода аз методхои умумиилмии дар тахкики илмхои 
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сиёсй пазируфта чанбахои гуногуни масъалаи мазкурро та.хлил намуда. 
хулосахои асоснок пешниход намояд. 

Музафарзода Ф. тавонистааст максад. объект ва предмети 
тахкикоти худро муайян ва консепсияи омузишй ва тахлилии худро дар 
доираи он тахия ва амалй намояд. Ин бошад ба муаллиф имкония: 
додааст, ки тахкикотро дар доираи максаду вазифахои гузошта анном 
лиха д. 

Сохтори диссертатсия аз диди мантикй бо пайдархамии хос 
мураттаб гашта, масъалахои гузошташуда бо хам робитаи зичи мазмунй 
ва мантикй доранд. Он аз руйхати ихтисорот. мукалдима. ду боб. шаш 
зербоб, хулоса ва фехристи адабиёти истифодашуда иборат мебошад. 

Муаллиф тавонистааст, ки хар як масъалаи дар доираи бобу зербоб 
чудокардаи худро пурра ва хаматарафа тахлил намояд. 

Навоварй дар рисолаи илмй дар он аст. ки бори нахуст дар 
шароити ватанй тасмим шрифта шуд, ки равандхои муосири сиёсии 
низоми нави чахонй ва сатхи хатарзои онхо ба химояи манфиатхои 
миллй аз нигохи теополитикй мавриди тахкик карор тирад. 

Муаллиф бо риоя аз услуби илмй навтонихои диссертатсияро 
мушаххас, фахмо ва асоснок нишон дода, дар матни диссертатсия хар 
яки онхо ба таври зарурй асоснок карда шудаанд. 

Онхо дар заминаи объективияти илмй тахия карда шуда, 
эътимоднокии баланд доранд. Зеро масъалахоеро дар бар гирифтаанд, 
ки онхоро вокеияти таърихй собит месозад. 

Мукаррароти асосии ба химоя пешниходшаванда хам мазмунй 
масъалахои асосии диссертатсияро ифода намуда, ба таври асоснок 
нишон дода шудаанд. 

Хулоса ва натичахои ба дастомада мавкеи муаллифро вобаста ба 
масъалахои мавриди тахкик пурра инъикос намуда, бо риояи услуби 
илмй тахия шудаанд. 

Муаллиф дар давраи тахкикот маколахои зиёди илмй дар 
мачаллахои такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ч,умхурии Точикистон ба табъ расонидааст. ки дар аксари 
онхо пахлухои гуногуни масъалахои дар диссертатсия тахкикшаванд.-. 
инъикос ёфтаанд. Ин бошад аз камолоти илмии муаллиф шахол^т 
медихад. Хдмчунин муаллиф вобаста ба масъалаи мазкур л v ; : 
мудаввар, конференсияхои чумхуриявию донишгохн. банн^лмнл.:.":;! 
дигар хамоишхои илмй ширкат намудааст. 

Раванди тахкики диссертатсионй нишон дод. :•:: М> t 
кобилияти хуби пешбурди корхои тахкикотиро дошта. вобаста ба маЕ 
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мазкур донишхои мукаммал дорад. Ин хама имконият дод, ки мавзуи 
диссертатсия дар сатхи зарурй тахкику натичабардорй карда шавад. 

Нуктаи дигаре, ки ахамияти илмию амалии диссертатсияи мазкурро 
асоснок мекунад, ин муносибати мустакилонаи муаллиф ба маводи 
тахлилшаванда, тахияи мустакилонаи таклифу иешниход ва 
асосноккунии мавкеъхои назариявию амалй мебошад. 

Тахлили диссертатсия нишон медихад, ки он дар сатхи хуби илмй 
таълиф шуда, талаботхои ба диссертатсияхои номзадй иешниходшаванда 
ба инобат гирифта шудаанд. 

Дар раванди таълифи диссертатсия хамаи мукаррароти аз чониби 
КОА назди Президент!! Ч,умхурии Точикистон муайяншуда, ба пуррагй 
риоя гардидааст. 

Автореферат ва интишороти муаллиф мухтавои диссертатсияро 
ифода мекунанд. 

Диссертатсияи мазкур кори илмии мустакилона ичрошуда ва ба 
анчомрасида мебошад, ки дар доираи он натичахои мухимму зарурй ва 
барои чомеа ахамиятнок ба даст оварда шудааст 

Дар асоси гуфтахои боло метавон хулоса намуд, ки диссертатсияи 
Музаффарзода Фазлиддин дар мавзуи "«Х,имояи манфиатхои миллй дар 
шароити низоми нави чахонй» (нигохи геоиолитикй) барои дарёфти 
дарачаи илмии номзадй илмхои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.04 -
масъалахои сиёсии муносибатхои байналмилалй: рушди чахонй ва 
минтакавй дар доираи мукаррароти муайяншуда таълиф ва химоя шуда, 
муаллифи он сазовори дарачаи илмии номзадй илмхои сиёсй аз руйи 
ихтисоси зикргардида мебошад. 

Рохбари илмй, 
Узви Комиссияи марказии интихобот 
ва раъйпурсии Ч,умхурии Точикистон, 
доктори илмхои фалсафа, 
профессор М.Хидирзода 

з 


