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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Раҳимов Дилшод 
Қурбоналиевич дар мавзуи “Хусусиятҳои инкишофи 
давлати миллӣ дар шароити муосир” (дар мисоли 
Тоҷикистон) аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Дар шароити низоми нави сиёсии олам ва бозиҳои қудратҳои ҷаҳонӣ 
давлат ва ҷойгоҳи он дар доираи илмҳои сиёсӣ масъалаи муҳим ба ҳисоб 
рафта, ҳам аҳамияти илмию назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад. Масъалаи 
нигоҳ доштан ва таҳкими унсурҳо ё таркиботи ташкилию сохтории 
давлати миллӣ ҳолати рӯзмаррагии бузург дошта, аҳамияти махсуси 
илмию амалиро соҳиб аст. Аз ин лиҳоз, масъалаи мазкур солҳои охир 
дар маркази таваҷҷуҳи муҳаққиқони соҳа қарор гирифтааст. Таҳқиқу 
таҳлили унсурҳои асосӣ ва масъалаҳои мухталифи ҳаёти сиёсии ҷомеа, аз 
ҷумла давлат диққати муҳаққиқон ва махсусан, давлатшиносонро ба худ 
ҷалб намудаанд. Давлат падидаи мураккабтарини ҳаёти сиёсии ҷомеа 
баромад намуда, муҳаққиқонро водор менамояд, ки дар бораи он ибрози 
назар намоянд. Табиати падидаи мазкурро ошкор созанд. Шароити 
макониву замонӣ муҳаққиқони давраҳои гуногуни таърихиро водор 
сохтааст, ки асрори ниҳонии институти асосии ҷомеаро мавриди 
пажӯҳиш қарор диҳанд. Аз ин ҷост, ки дар рисолаи мазкур кӯшиши 
дарёфти роҳу воситаҳои таҳким ва такмили мақом ва ҷойгоҳи давлат ба 
миён гузошта шудааст.

Муаллиф ҳангоми таҳқиқи падидаи “давлати миллӣ” ба муносибати 
системавӣ ҳамчун рӯоварии арзишию методологӣ аҳамияти махсус дода, 
қайд менамояд, ки масъалаи давлат хусусияти системавӣ дорад ва 
истифодаи васеи принсипҳои диалектикӣ, таърихӣ ва мантиқӣ, таҳлили 
муқоисавӣ, методи тарҳсозӣ ва навъҳои муосири технологияи сиёсиро 
талаб дорад. Ҳангоми таҳқиқот инчунин ба низоми донишҳои муосири 
давлатшиносӣ, махсусан, давлатшиносии кишварҳои пешрафтаи Ғарб 
такя намуда, ҳолати ниҳодии давлати миллӣ дар асоси муносибати 
таркиботию функсионалӣ мавриди таҳлил ва хулосагирӣ қарор



гирифтааст. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Раҳимов Д.Қ. зарурати 
истифодаи усулҳои таҷдиди ғояҳо ва назария, муқоисаи навъҳои 
таълимотҳои сиёсӣ ва консепсияҳои гуногун муайян гардидаанд. 
Инчунин, хусусиятҳои равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ, иқтисодӣ ва идеологии 
олами глобалӣ ва таъсири онҳо ба низоми давлатдори миллӣ, такмили 
назария ва амалияи он мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Дар 
ҷараёни таҳқиқот масъалаҳои назариявию сиёсӣ ва ҳифзи хусусиятҳо ва 
махсусиятҳои низоми давлатдории миллӣ дар шароити Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гардидаанд. Дар робита бо ин, 
тарҳи унитарии давлатдории муосир таҳқиқ гардида, тамоюлҳои асосии 
таҳкими ҳокимияти марказӣ, мутамарказикунонии идоракунии давлатӣ 
ва маҳаллигардонии шаклҳои зуҳуроти ҳокимияти давлатӣ мавриди 
таҳлил ва хулосагириҳо қарор гирифтаанд. Мазмун ва тарҳи ҳамкории 
ҳокимияти марказӣ ва ҳокимияти маҳаллй ва инчунин шаклҳои 
худидоракунии маҳаллӣ ба сифати махсусиятҳои идоракунии ҷомеаи 
сиёсӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамоянд.

Дар кори диссертатсионӣ таваҷҷуҳи хосаро таҳлил ва тавсифи давраи 
гардиши сифатӣ дар ҳолати муайян намудани самтҳо ва низоми 
инкишоф ба худ мекашад. Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди эълони 
истиқлолияти давлатӣ ба марҳилаи мураккабу муқовиматбори инкишоф 
рӯ ба рӯ гардида, монеаҳои гуногунро пайдо намуд. Давраи 
модернизатсионии инкишофи муносибатҳо ва ҳамгироиву зиддиятҳои 
марказҳо ва неруҳои сиёсии мухталиф ба давраи аввали истиқлолгароии 
ҷомеа рост омад. Махсусияти асосӣ ва аввали онро ба даргириҳои 
дохилӣ ва муқовиматҳои мусаллаҳона кашида шудани кишвар ташкил 
менамояд. Мушкилтарини он ҷанги шаҳрвандӣ буд. Он нагузошт, ки 
соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти ҷамъиятӣ рушди муътадил дошта бошанд. Он 
оқибати сиёсати нодуруст ва ҳокимиятсозӣ ва ҳокимиятбозии доираҳои 
мухталифи сиёсӣ буд, ки ум умиятҳои гуногуни иҷтимоиро муаррифй 
менамуданд. Ҷанги шаҳрвандӣ инкишофи мамлакатро ба даҳсолаҳо 
ақиб кашид. Фақат имзои Созишномаи умумии барқарор намудани сулҳ 
ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ҳамчун санади тақдирсоз тавонист 
низоми инкишофи мутаносиби кишварро оғоз бахшад. Тоҷикистон 
имконият пайдо намуд, ки ба ҳалли проблемаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа 
машғул гардад. Раванди сиёсии Тоҷикистон ҳамчун манбаъ ва захираи 
асосии объекти таҳқиқ қарор гирифт. Аз ин ҷост, ки муҳаққиқони сатҳи 
гуногун ба ҳалли чунин масъалаҳои ва танзими вазифаҳо машғул
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мегарданд. Аз ҷумла, муаллифи диссертатсия низ кӯшидааст, ҷойгоҳи 
хешро дар омӯзиши масъалаҳои рушди сиёсӣ муайян намояд.

Автореферати диссертатсия аз муқаддима, тавсифи умумии 
таҳқиқот, қисматҳои асосии таҳқиқот, хулоса, тавсияҳо барои истифодаи 
амалии натиҷаҳои таҳқиқот, феҳристи интишороти довталаби дарёфти 
дараҷаи илмӣ ва аннотатсия иборат аст. Дар қисматҳои мазкури 
автореферат муаллиф тавонистааст, ки натиҷаҳои таҳқиқотро ба таври 
пурра ва васеъ нишон диҳад Аҳамият ва рӯзмаррагии масъалаи 
тадқиқшаванда, дараҷаи омӯзиш ва самтҳои асосии онро мавриди 
таҳлил ва натиҷагирй қарор додааст. Махсусан, таҳлили адабиёти зиёди 
илмӣ аз истифодаи адабиёти зиёде дарак медиҳад, ки онро муаллифи 
диссертатсия мавриди муомилоти расмию илмӣ гардонидааст.

Дар қисмати асосии таҳқиқот, ки аз тавсифи бобҳо ва зербобҳои 
рисолаи диссертатсионӣ иборат аст, муаллиф ба масъалаҳо ва вазифаҳои 
асосии таҳқиқотӣ таваҷҷуҳи хоса намуда, онҳоро ба таври мукаммал 
мавриди баррасй қарор додааст.

Дар хулосаи кори диссертатсионӣ низ талабот ва дархостҳои 
Комиссияи олии аттестатсионй ба эътибор гирифта шуда, натиҷаҳои 
асосии илмии диссертатсия, тавсияҳо барои истифодаи амалии 
натиҷаҳои таҳқиқот ҷой дода шудаанд.

Дар таҳқиқоти мазкур баъзе мафҳумҳо ба таври нуктаҳои илмие ба 
ҳимоя пешниҳод шудаанд, ки онҳо ба сифати навгонии илмй маҳсуб 
меёбанд ва саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Дар баробари комёбиҳои дар боло зикр гардида, автореферати 
рисолаи илмӣ аз норасогиҳо холӣ нест, ки онҳоро метавон ба таври зайл 
нишон дод:

- муаллиф сарчашмаи асосии пайдоиши давлати миллиро ба миллат 
ва муносибатҳои миллӣ пайваст менамояд. Беҳтар мебуд, ки ба 
фаҳмишҳо ва маъниҳои дигари падидаи “миллат” диққат дода, дар 
раванди таҳқиқот аз онҳо низ пайгирӣ менамуд;

- дар рисола дар бораи ғояи миллии инкишофи Тоҷикистон андешаҳо 
иброз гардиданд. Вале раванди дар амал тадбиқ намудани онҳо дар 
автореферат ба таври мушаххас нишон дода нашудаанд.

Рисолаи диссертатсионӣ кори илмии анҷомёфта буда, баъзе 
камбудиҳои ҷузъии ҷойдошта, арзиши илмии онро коста намегардонанд.

Кори диссертатсионии Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар мавзуи 
“Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир” (дар 
мисоли Тоҷикистон) ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии
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аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ буда, 
муаллифи он сазори соҳиб гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои 
сиёсӣ мебошад.

Муқарриз:
Номзади илмҳои сиёсӣ, дотсенти кафедраи 
сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеаи
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Тураева З.Ю.

Имзои Тураева З.Ю.-ро тасдиқ менамоям.

Бобозода О.О.

Суроғаи муқарриз:
734003, ш. Душанбе, к. Саид Носйр^
Телефон: (+992 37) 224-17-86
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