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ХУЛОСАИ
Шурои олимони факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон

Диссертатсияи Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар мавзуи 
«Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир (Дар 

мисоли Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

сиёсӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷуммҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 -Ниҳодҳо, 

равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мувофиқ аст.

Дар шароити инкишофи глобалии олами муосир барои тамоми 

давлатҳо масъалаи нигоҳ доштан ва таҳкими истиқлолияти давлати 

миллӣ ва таҳким бахшидани системаи сиёсии давлати миллӣ аҳамияти 

муҳим пайдо намудаанд. Маҳз давлати мустақили миллӣ мақомоте ба 

ҳисоб меравад, ки ба муқобили арзишҳои мухталифи олами глобалӣ 

муқовимат карда метавонад. Аз ин хотир, тадқиқи масъалаҳои 

мухталифи инкишофи давлати миллӣ таваҷҷуҳи муҳаққиқону 

донишмандони мухталифро ба худ мекашанд. Зиёда аз ин, тағйиротҳои 

куллӣ дар фаҳми мафҳуми мазкур, махсусан, дар асри XX пайдоиши 

тағйироти ҷиддӣ дар таълимоти морифпарварӣ, аз ҷумла дар бораи он 

ки ҳар як миллат бояд давлати худро дошта бошад ва пайдоиши 

консепсияи “давлати шабакавӣ” дар асри XXI дар масъалаи қудрати 

давлат андешаҳои гуногунро ба бор оварданд. Аз ин ҷост, ки таҳқиқ ва 

омӯзиши давлати миллӣ, масъалаҳо, хусусиятҳои гуногун ва пешомадҳои 

инкишофи он аҳамияти махсус пайдо намуда, дар рушди низоми нави



давлатшиносӣ ҷойгоҳи хосаро касб менамояд.

Аҳамияти мавзуи интихобшуда дар он ифода меёбад, ки дар шароити 

муосир Тоҷикистон ба ҳайси давлати миллӣ баромад намуда, давраҳои 
мураккаб ва пурихтилофи таърихии хешро аз сар мегузаронад. 
Тағйиротҳои аввали солҳои 90-уми асри XX дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти 
ҷамъиятӣ ва давлатӣ дигаргуниҳои куллиро ворид намуданд. 
Муҳимтарини тағйиротҳо дар сарнавишти давлати Тоҷикистон, пеш аз 

ҳама, ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ арзёбӣ мегардад. Равандҳои 
гуногуни муқовиматҳо ташаккул ёфта, низоми сиёсии кишварро басо 
мураккаб ва шиддатнок гардониданд. Неруҳои муқовимат мекӯшиданд, 
ки дар зинаҳои дилхоҳи ҳокимияти давлатӣ ҷойгоҳи хосаеро пайдо 

намоянд. Ҷомеаро ба буҳрони сиёсӣ ва ҷанги ҳамватанӣ кашиданд ва бо 

ҳамин собит намуданд, ки фақат давлат ва давлати тавоно қудрат дорад, 

ки дар низоми давлатдорӣ ҷойгоҳи хоса ва муайянкунандаро пайдо 

намояд. Бинобар ин, дарки воқеияти иҷтимой-сиёсй ва махсусан, 

равандҳои сиёсӣ ва фаъолияти пайгиронаю самаранок имконият 
медиҳанд, ки низоми муътадили инкишофи давлати миллӣ таъмин 
гардад.

Таҳқиқи масъалаҳои гуногун ва стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

махсусиятҳои зуҳури онҳо, моҳият ва шаклгирии онҳо ҳамчун масъалаи 

рӯзмарра аҳамияти барҷастаро соҳибанд. Омӯзиши васею ҳамаҷонибаи 

онҳо имконият медиҳанд, ки муаммоҳо, масъалаҳо ва пешомади 

инкишофи мамлакат беҳтару хубтар маврпди баррасию хулосагирӣ 

қарор гиранд.

Навгониҳои илмии таҳқиқоти мазкур аз он иборатанд, ки ҳадаф ва 

вазифаҳои фаъолият ва хусусияти равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва 

идеологии глобалӣ ва таъсири онҳо ба низоми давлатдори миллӣ 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Дар ҷараёни тадқиқот ҷанбаҳои 

назариявию сиёсии ҳифзи давлатдории миллп дар шароити Тоҷикистон 

баррасӣ гардидаанд. Дар робита ба ин тарҳи унитаризми давлатдории 

муосири тоҷик таҳқиқ гардида, тамоюлҳои марказонидан ва



ғайримарказӣ кунонидани ҳокимияти давлатӣ мавриди таҳлил ва 

хулосагириҳо қарор гирифтаанд. Мазмун ва низоми ҳамкории марказ ва 

минтақаҳои Тоҷикистони муосир ҳамаҷониба мавриди таҳлилу баррасӣ 
гаштаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар идомаи раванди коркарди 
назариявии масъалаҳои муносибатҳои мутақобилаи давлат ва ҷомеа, 

мақом ва нақши давлати миллӣ дар равандҳои сиёсии ҷомеа, ҳамаҷониба 
мавриди истифодаи васеъ қарор гиранд. Тавспя мегардад, ки ба раванди 

сиёсии ҷомеа қабл аз ҳама, баҳои объектпвӣ дода шавад, баъдан 
доираҳои масъул дар умум муносибати таҳқиқшудаю санҷидашудаи 
илмиро нисбати падидаҳои ҳассоси рутпди низоми давлатдории 
давлатҳои миллӣ ихтиёр намоянд.

Теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмии муаллиф ба 

муҳтавои диссертатсия ва автореферати он мутобиқат менамояд.

Интишороти илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии 
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатспонии иазди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

1- М. Раҳимов Д.Қ. Давлати миллӣ: моҳнят ва хусусиятҳои ташаккул

[Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши 
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамънятӣ. 2/4. Гпсми 1. Душанбе, 2017.- С. 
292-295. 2413-5151

2- М. Раҳимов Д.Қ. Тақсимотп маъмуршо ҳудудии Осиёи Миёна- 
омили асосии ташаккули давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. 

Раҳимов // Паёми Донишгоҳи мпллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Шумораи №8. Душанбе, 2020.-С. 271- 
277.1881Ҷ 2413-5151

3- М. Раҳимов Д.Қ. Доктринаи “Мпнгақаи Кӯҳистон” омили 

пешрафти Давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Ахбори 
институти фалсафа, сиёсатшиносн ва ҳуқуқп Ги поми А. Баҳоваддинови 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шумораи №3. Душанбе, 2021,- 
С.129-134.

4- М. Зокиров Г.Н., Раҳимов, Д.Қ. Масъа: \ои рӯзмарраи инкишофи



277. КЗИ 2413-5151
3- М. Раҳимов Д.Қ. Доктринаи “Минтақаи Кӯҳистон” омили 

пешрафти Давлати миллии Тоҷикистон [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Ахбори 

институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шумораи №3. Душанбе, 2021.- 
С.129-134.

4- М. Зокиров Г.Н., Раҳимов, Д.Қ. Масъалаҳои рӯзмарраи инкишофи 
низоми давлатдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Г.Н. Зокиров, 
Д.Қ. Раҳимов // Паёми Донишгоҳи миллииТоҷикистон. Бахши илмҳои 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. Шумораи №6. Душанбе, 2022.-С.262-269. 
188Х2413-5151

Муқаррароти асосӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалии таҳқиқотро 

метавон дар кори мақомоти муайяни ҳокимияти давлатӣ дар раванди 

омода намудани консепсияҳо ва стратегияҳои минбаъдаи инкишоф ва 

барномаҳои мақсаднок ҷиҳати рушди минбаъдаи кишвар истифода 

намуд. Натиҷаҳои мазкурро, инчунин, метавон ҳангоми омӯзиши 

предметҳои таълимиии “Давлатшиносӣ”, “Сиёсатшиносӣ”, 

“Сиёсатшиносии амалӣ”, “Ҳукумати Тоҷикистон” ва ғайра дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ истифода намуд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он ифода 

меёбад, ки интихоби мавзуъ, таҳия ва таҳлили ҳамаҷонибаи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ натиҷаи фаъолияти чандинсолаи илмии муаллиф буда, 

тамоми давраи татбиқи нақшаи корҳои таҳқиқотӣ бо иштироки 

бевосита ва пешниҳодҳои муаллиф сурат гирифтааст.

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. дар мавзуи «Хусусиятҳои инкишофи 

давлати миллӣ дар шароити муосир (Дар мисоли Тоҷикистон)», ки барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 

- Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод гардидааст, кори 

илмии анҷомёфтаи оригиналӣ мансуб меёбад.



2. Диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. дар мавзуи «Хусусиятҳои инкишофи 

давлати миллӣ дар шароити муосир (Дар мисоли Тоҷикистон)» ба ҳимоя 

дар Шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-001 пешниҳод карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси васеи Шӯрои олимони факултети фалсафаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардидааст.

Дар маҷлис 16 нафар иштирок намуданд. Натиҷаҳои овоздиҳӣ: 

«тарафдор» - 16 нафар., «муқобил» - нест, «бетараф» - нест.
Протоколи №12 аз 30 -юми апрели 2022

Қарор якдилона қабул карда шуд.
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Муқарриз


