
ТАЦРИЗИ

рохбари илмй ба кори диссертатсионии Рахимов 
Дилшод К^урбоналиевич дар мавзуи «Хусусиятхои 
инкишофи давлати миллй дар шароити муосир (дар 
мисоли Тодикистон)» барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмхри сиёсй аз руи ихтисоси 23.00.02 - 
Нихрдхо, равандхо ва технологияхои сиёсй

Думхурии Тодикистон ба сифати давлати миллй арзи хастй менамояд ва 

тамоми унсурхои асосии онро дар худ тадассум карда метавонад. Аммо 

холати мазкур хед годе зарурати омузиши давлат ва дарёфти тахким ва 

такмили онро аз байн набурдааст. Зиёда аз ин, дар шароити хозира, ки 

таълимотхои зиёде дар бораи давлати миллй ба миён омадаанд ифодаи 

сатхи гуногуни муносибатхо, зиддиятхои объективй дар фахми давлати 

миллй, унсурхои гуногуни вай ва низоми инкишофи падидаи мазкур 

мебошанд. Чунин холат ва вазъияти инкишофёбанда сатхи зарурии 

омузиш ва тавассути тахлилу таркибхои мухталиф ба асл ва мазмуну 

мундаридаи давлати миллй расиданро талаб менамояд. Новобаста аз оне 

ки дар мавриди давлати миллй асархои кам иншо нагардидаанд, то холо 

бисёре аз масъалахои инкишофи он тахкихоти амик ва васеи илмй бо 

истифода аз парадигмахо ва методологияи навинро талаб менамоянд.

Аз ин дост, ки тахкихоти илмии Рахимов ДД. дар омузиши амихи 

масъалахои гуногуни инкишофи Давлати миллии Тодикистон, дарёфти 

роху воситахои халли зиддиятхо, муковиматхо ва тахким бахшидани 

раванди инкишофи он дойгохи хоса пайдо менамояд.

Рахимов Д.К,. кушишхои зиёде ба хард додааст, то тавонад сабабхо, 

омилхо ва акторхои асосии инкишофи давлати миллиро дар мисоли 

Тодикистон мавриди тахлили амик карор дихад. У кушидааст, ки 

тамоюлхои асосии инкишоф ва нерухои пешбари давлати миллиро аз 

дихати назариявию методологй асоснок намояд ва ахамияти амалии 

онро бар таври бардаста нишон дихад. Инчунин барои рушди Давлати
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миллии Тодикистон тарххои хосае пешниход намояд. У таваддухи 

бештарро ба суи маком ва дойгохи дудрати сиёсй дар раванди ташаккул 

ва тахкими давлати милли кашида, манбаъхои асосии ташаккули онро 

мушаххас гардонидааст.

Диддати Рахимов ДД.-ро масъалахои асосй ва пешомади инкишофи 

Давлати миллии Тодикистон ба худ кашидаанд. Мухаддид ба натидахо 

ва хулосахои зарурй муваффад гардидааст, ки дар раванди инкишофи 

ходисахо ва падидахои мухими инкишофи кишвар ва давлатхои 

хамдавор мавриди истифода дарор хоханд гирифт.

Тахлил ва натидагирихои раванди сиёсии Думхурии Тодикистон, 

бахусус, раванди ташаккул ва инкишофи давлати миллй дар шароити 

Тодикистон имконият медиханд, ки року воситахои бехтари тахкими 

раванду ходисахо ва рушди муътадили кишвар пайдо гарданд.

Дар рисола дидкати зарурй ба хусусиятхои назариявй ва 

методологии тактики давлати миллй, принсипхои асосии таснифот, 

навъхр ва шаклхои он дода мешавад. Давлати миллй ба сифати воситаи 

асосй ва омили мухимтарини домеаи муосир баромад намуда, ягона 

актори пурзур аст, ки ба мудобили пешомадхои радикалию хднгома- 

талабонаи олами глобалй истодагарй карда метавонад. Аз ин дост, ки 

давлати миллй ва заминахри идтимоиву сиёсии инкишофи он диддати 

махсуси мудаддидонро талаб доранд.

Диссертант мадсади асосй ва вазифахои тахдидотиро дуруст муайян 

намудааст. Хрлати мазкур имконият фарохам овардааст, ки рисолаи 

диссертатсионй сохтори мукаммале пайдо намояд ва масъалахои 

таддидшаванда дар низоми хосае мавриди пажухиш дарор гиранд. 

Чунин холат ва муносибатхо имконият додаанд, ки шароити заруриро 

барои пешниходи хулосахои муОим мухайё намоянд. Аз ин дост, ки 

унвонду тавонистааст мазмуни рисоларо ба таври кофй дар банди 

“нудтахои асосии ба химоя пешниходшаванда” асоснок намояд.
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Муаллиф масъалахои асосии таххикотро ба таври басанда ва зарурй 

дар сарсухани рисола асоснок намудааст. Асосхои методологи, 

навгонихои рисола ва масъалахои барои дифоъ пешниходшударо ба 

таври бардаста нишон дода, холати истифодаи вохеии онхоро мухаррар 

намудааст. Дар ду боби рисола онхоро ба таври амих мавриди тахлил ва 

хулосагирихо харор додааст. Дар хулосаи рисола масъалахо натидагирй 

шудаанд, ки ахамияти мухими назариявию методологй ва сиёсию 

амалиро касб менамоянд.

Дар боби аввали рисолаи диссертатсионй - “Масъалахои 

назариявию методологии таххихи давлати милли: хусусиятхои асосии 

он” муаллиф таваддухи асосиро ба масъалахои мухталифи низоми 

ташаххули давлати миллй, хусусиятхои асосии назариявию методологии 

он равона намуда, кушиш намудааст, ки тавассути таххихи мазмуну 

хусусиятхои давлати миллй ба дарки дурусти мохияти он бирасад. Ба 

диссертант муяссар гардидааст, ки таълимот ва парадигмахои гуногуни 

илмиро дар мавриди давлати миллй омухта, низоми хосаи таълимот, 

назария ва методологияи муайяни тахдили равандхои мухталифи 

давлати миллиро ошкор созад.

Дар кори диссертатсионй таъкид мегардад, ки хам дар назарияву 

методологияи тахкик ва хам дар масъалахои амалии давлати миллй 

мушкилихои зиёду гуногуне мавдуданд, ки дар дарки мохият ва 

хосиятхои давлати миллии муосир ва рисолати он мушкилихои сатхи 

гуногун пеш меоранд. Онхо дар амалй гаштан махсад ва вазифахои 

давлати миллй масъалахои гуногуни муховиматомезро пайдо менамоянд. 

Бо вудуди ин, ба муаллиф муяссар гардидааст, ки таълимот ва 

доктринахои гуногунро дар бораи давлати миллй тахлил намуда, роху 

воситахои назариявии инкишофи ходисаи мазкурро таквият бахшад. 

Зиёда аз ин, у тавонистааст давлати миллиро дар набарди гояхо ва 

андешахо дастболо нишон дихад. Аз думла, рахобати асосии давлати
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миллиро бо “давлати шабакавй” бар нафъи давлати миллй тавсиф 

намудааст.

Инчунин муаллиф таваддухи махсусе ба махсусиятхои инкишоф ва 

пайвасти он бо низоми идоракунй дар шароити кишвархои Е1амто ба 

миён гузоштааст. Муносибати мазкур дар доираи мухоисаи падидахо ба 

амал омада, холати пресендентии масъалахо афзалият пайдо намудаанд.

Дар боби дуюми рисолаи диссертатсионй - “Хусусиятхои асосии 

инкишофи Давлати миллии Тодикистон дар давраи хозира” диххати 

асосй ба амалияи Тодикистон далб гардида, низоми ташаккул ва 

инкишофи Давлати миллии Тодикистон мавриди омузиш харор 

мегиранд. Бахусус, заминахои асосии ташаккул ва инкишофи Цумхурии 

Тодикистон хамчун низоми давлатдории миллй ва масъалахои асосии он 

мавриди тавсиф ва тахлил гардидаанд. Бештар ба раванди ташаккули 

Давлати миллии Тодикистон, махсусан, ба давраи советии инкишофи он 

диктат дода мешавад. Давраи советй дар ташаккул ва инкишофи 

Давлати миллии Тодикистон маЕ1оми махсус дошта, рушди минбаъдаи он 

дар заминай он ба амал меояд.

Дар рисола монеахо ва мушкилихои инкишофи давлати миллй дар 

шароити Думхурии Тодикистон тавсифи васеъ ва амихро пайдо 

намудаанд. Масъалахои асосии инкишофи Давлати миллии Тодикистон, 

аз думла, тахкими истиклолияти давлатй, вахдати миллй, химояи 

манфиатхои миллй, таъмини амнияти миллй ва кафолатхои дигари 

инкишофи муътадил ва босуботи домеаи Тодикистон, муайян намудани 

инкишофи стратегии Давлати миллии Тодикистон ахамияти бештар ва 

рузмарраро касб менамоянд.

Хднгоми иншои рисолаи диссертатсионй ба масъалахои муосири 

инкишофи Давлати миллии Тодикистон, пеш аз хама, махсусияти давраи 

инкишоф ва хосиятхои асосии он муносибати хосае пеша мегардад, ки 

имконият медиханд холатхои пештар таххихгардидаи онхо боз хам амих 

гарданд ва зиёда аз ин, холатхои мухталифи вокеияти давлати миллй
4



муайян гарданд. Махсусиятхои ощо, ки такмил ва тахкими тагйиротхои 

сиёсиро дар мамлакат инъикос менамоянд, ошкор карда шаванд.

Дар рисолаи диссертатсионй аз мавхеи илмхои сиёсй дараёни 

инкишофи равандхои сиёсй ва махсусияти онхо дар шароити Думхурии 

Тодикистони муосир мавриди тахлил харор гирифтаанд. Аз ин хотир, 

принсипхои методологии тахлили онхо, мохияти идтимоии онхо, 

махсусияти зохиршавй ва омилхои асосии таъсиррасони онхо нишон 

дода мешаванд.

Диссертант ахамияти сиёсию илмии мавзуъ, зарурати аз дихати 

назариявию методологй ва сиёсию амалй таххихи онро нишон додааст. 

Махсусан, истифодаи натидахои таххихот дар шароити Думхурии 

Тодикистони кунунй ахамияти бардаста пайдо менамоянд.

Бахсу мубохисахои илмй дар мавриди масъалахои гуногуни 

пайдоиш ва инкишофи давлати миллй, дуруст муайян намудани 

проблемахои асосии инкишофи он дар шароити Думхурии Тодикистон, 

дарёфти роху воситахои тахкими он, дустуду ва дарёфти масъалахои 

мустахили таххихот, тахлили мафхумхои зиёду мухталиф, категория ва 

хонуниятхо, муайян намудани дастгохи мафхумй, ки бевосита ба 

масъалахои Давлати миллии Тодикистон вориданд хусусиятхои асосии 

кори диссертатсиониро ташкил медиханд. Муаллиф теъдоди зиёди 

таълимот ва корхои илмию таххихотии муаллифони кишвархои 

гуногунро гардиши илмй додааст, ки масъалахои гуногуни инкишофи 

Думхурии Тодикистон, махсусан, махом ва дойгохи давлати миллии онро 

хамчун низоми хосаи давлатдорй ба доираи бахси илмй кашидааст.

Диссертант дархостхои худро мураттаб сохта, пешниходоти амалй 

ва пешбинихои илмй дар мавриди масъалахои таххихшаванда иброз 

намудааст. Хдмаи ин шаходати он аст, ки муаллиф сатхи касбияти 

заруриро пайдо намудааст ва хобилияти зарурй ба таххихоти илмиро 

шарафёр гаштааст.
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Рисола ба таври мантикй баён гардида, маводдои таддидотдои илмй 

ба таври амид тадлил гардида, натидадо хулосагирй шудаанд, хулосадои 

асосию мудим пешниход гардидаанд, ки адамияти амалиро касб 

намудаанд.
Автореферат ва коркой илмие, ки дар мавзуи таддидот чоп 

гардидаанд мазмуни асосии кори диссертатсиониро инъикос менамоянд.

Рах,имов Д.Е^. аз худ дониши амид ва мадорати истифодаи методдои 

муосири тадлил ва натидагириро нишон до да, добилияти баланде барои 

гузаронидани таддидоти мустадилонаи илмиро нишон додааст. Рисолаи 

диссертатсионии вай кори таддидотию таснифотй буда, дар он дар асоси 

андешадои муаллиф долатдои илмию назариявй ва амалй ба таври 

бардаста тадия гардидаанд. Навъи махсуси далли илмию назариявии 

масъаладо пешнидод мегардад, ки ондоро метавон ба сифати 

муваффадияти илмй, ки адамияти мудими сиёсй ва идтимой доранд, 

бадогузорй намуд.

Хдмин тавр, Радимов ДД. дамчун мудаддиди нуктасанд ва дорой 

дониши давии сиёсй, инчунин муаллими хуб ташаккулёфта рисолае б о 

усули хос, методологияи пазируфта ва муносибати объективонае ба 

раванду додисадои сиёсии Думдурии Тодикистон тадия намудааст. 

Истифодаи натидадо ва хулосадои он дам барои Думдурии Тодикистон ва 

дам барои кишвардои дамтои он арзишманд буда, дар дарки масъаладо ва 

дарёфти далли ондо адамияти мудим пайдо менамояд.

Рисолаи диссертатсионй, ки ба масъалаи ташаккул ва рушди давлати 

миллй дар мисо ли Думдурии Тодикистон бахшида шудааст, пажудиши 

илмии мустадилона мебошад. Он аз руи мазмуну мундарида ба ихтисоси 

интихобшуда пурра мувофид аст. Адабиёти истифодашуда, хулосахои 

тадлилй, мазмуну мундаридаи рисола, методдои истифодашуда ба 

ихтисоси 23.00.02 - Нидоддо, раванддо ва технологиядои сиёсй дар 

пайвасти бевосита дарор доранд.
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Рисолаи диссертатсионй рузмаррагй ва навгоних,оро ба таври 

барчаста тачассум намуда, ба талаботхр оид ба диссертатсияхо дар 

мавриди дарёфти дарачаи илмии номзади илм мувофи^ буда, муаллифи 

он сазовори дарачаи илмии номзади илмхои сиёсй аз руи ихтисоси 

23.00.02 - Ни^одхо, раванд^о ва технологиями сиёсй мебошад.

Ро^бари илмй, доктори илмдои 
сиёсй, профессори кафедраи сиёсатшиносии 
Донишгох,и миллии Точикистон

734025, ЦТ, ш. Душанбе, х. Рудаки, 17

21-уми феврали соли 2022
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