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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 инкишофи муносибатҳои гуногуни ҷомеа ниҳодҳои гуногуни 
сиёсӣ, пеш аз ҳама, давлат нақши муассир дошта, ҳамчун унсури 
бунёдгари низом баромад менамояд. Он ба сифати ниҳоди бузург ва 
ҳамарофарогире баромад менамояд, ки дар ташаккул ва инкишофи 
тамоми муносибатҳои ҷамъиятиро нақши бунёдӣ гузошта, онҳоро 
танзим намуда, дар самтгирии фаъолияти онҳо ҷойгоҳи асосиро пайдо 
месозад. На танҳо муносибатҳои дохилии ҷомеаи сиёсй аз фаъолияти 
давлат вобастаанд, балки давлат дар рушди муносибатҳои 
байналмилалӣ низ ба сифати актори меҳварӣ ҷойгоҳи хосаро касб 
менамояд. Вобаста ба макон ва замони рушди ҳодисаҳо ва равандҳои 
ҷамъиятӣ давлат низ инкишоф ёфта, зинаҳои гуногуни инкишофро 
сипарӣ намуда, аз як навъ ба навъи дигар, аз як шакл ба шакли дигар 
табдил меёбад. Дар самти сиёсии инкишофи ҷомеа ба монанд ва ҳамтои 
давлат падидаи дигареро бо чунини муҳимият ва арзандагӣ пайдо 
намудан номумкин аст. Аз ин ҷост, ки таваҷҷуҳ ба давлат ва масъалаҳои 
гуногуни вай ҳеҷ гоҳ кам намегардад.

Дар шароити муосир муносибатҳои ҷамъиятӣ хосияти дигаре пайдо 
намудаанд. Ташаккулу инкишофи акторҳои дигари сиёсати ҷаҳонӣ ва 
зиддиятҳову муқовиматҳои байниҳамдигарии онҳо дар инкишофи 
минбаъдаи олам таъсири гуногун мерасонанд. Раванди рушди 
консепсияҳои низоми сиёсии олам доираи зиддияту мухолифатҳоро



мураккаб намуда, субъектҳои сиёсати ҷаҳонӣ, аз ҷумла давлатҳоро дар 
муқовимати байниҳамдигарӣ қарор медиҳанд. Махсусан, ҳолат ва 
дурнамои инкишофи давлат ҷавҳари асосии рушди чунин мавқеъҳо ва 
назарҳо ба шумор мераванд. Ғояи марказии низоми нави олам дар ҳар 
сурат мавриди баҳс қарор додани пешомади давлати миллӣ ва навъҳо ва 
шаклҳои зуҳуроти он мебошад. Равандҳои ҳамгироии сатҳи гуногун ва 
рушди олами глобалӣ садҳо созмонҳо, ташкилотҳои байналхалқӣ ва 
ширкатҳои транснадсионалиро ба вуҷуд овардаанд, ки яке аз вазифаҳои 
асосии онҳо рақобат бо давлатҳои миллӣ мебошад. Чунин хосиятҳои 
рушди дохилӣ ва хориҷии давлатҳои миллии муосирро дарк намуда, 
онро мавриди омӯзиши академӣ қарор медиҳанд. Рисолаи диссертатси- 
онии Д.Қ.Раҳимов низ аз ҷумлаи онҳо мебошад. Махсусият ва навгонии 
гузориши масъала дар кори илмии муаллиф он аст, ки ҷанбаҳои асосии 
зуҳуроти давлати миллӣ ва инкишофи онро пайваста ба раванди сиёсии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, замони гузариши сиёсиро аз сар мегузаронад, 
мавриди омӯзиши амиқ қарор додааст.

Аз ин рӯ, таҳқиқ ва омӯзиши давлат дар шароити Тоҷикистони 
муосир ва хусусиятҳои инкишофи он дар доираи илмҳои иҷтимоӣ ба 
сифати яке масъалаҳои муҳимму рӯзмарра арзёбй мегардад. Омӯзиши 
амиқи он имконият медиҳад, ки равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ ва ояндаи 
давлати миллӣ ҳарчи васеътар таҳлилу таҳқиқ гардад. Ҷанбаҳои мусбату 
манфии таълимот ва консепсияҳои низоми сиёсии олам дарк гарданд ва 
дар инкишофи минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври самаранок 
истифода шаванд. Муаллифи рисолаи диссертатсионӣ Раҳимов Д.Қ. 
зарурияти омӯзиши масъалаҳои дар боло зикршударо дарк намуда, 
онҳоро мавриди таҳқиқ ва баррасӣ қарор додааст.

Дар автореферати диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. тавсифи мухтасари 
муқаддима, сатҳи умумии таҳқиқот, бобҳо ва зербобҳои рисола, 
баррасии натиҷаҳо, хулоса, тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо 
ва феҳристи интишороти муаллиф нишон дода шудаанд. Муаллиф дар 
муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот ва дараҷаи омӯзиши мавзуи
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таҳқиқотиро асоснок намудааст. Дар тавсифи умумии таҳқиқот дар 
хусуси объекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, мақсади таҳқиқот, асоснои 
назариявию методологии таҳқиқот, навгонии илмиии таҳқиқот, 
ҳолатҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва ғайра ифода ёфтаанд.

Боби якуми диссертатсия омӯзиш ва таҳлилу хулосагириҳоро дар 
мавриди асосҳои илмию назариявӣ ва тарзи методологии муносибат ба 
ҳодисаро дар бар гирифтааст. Бештар таҳқиқи назариявӣ ва хулосагирии 
масъалаҳои махсусиятҳои инкишофи давлатро фаро гирифта, тавассути 
онҳо моҳият ва мазмуни давлати миллиро тавсиф намуда, дар мавриди 
инкишоф ва пешомади он пешниҳодоти заруриро ба миён овардааст.

Дар боби дуюми диссертатсия махсусиятҳои зуҳури Давлати миллии 
Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои мухталифи ҳаёти сиёсии Тоҷикистон 
вобаста ба мақом ва нақши он дар шароити ҳозираро мавриди таҳқиқ 
қарор додааст. Дар қисмати мазкур таҳқиқи махсусиятҳои муҳими 
ташаккул ва инкишофи Давлати миллии Тоҷикистон мавриди 
андешарониҳо қарор гирифтааст. Пеш аз ҳама, таҳлили заминаҳои 
таърихӣ, сиёсӣ ва иҷтимоии раванди ташаккулёбӣ дар маркази 
омӯзишҳо ҷой гирифтаанд.

Дар хулосаи кори диссертатсионӣ натиҷаҳо ва тавсияҳои муаллиф 
барои истифодаи амалии онҳо баён гардидаанд. Онҳо барои муайян 
кардани самтҳои асосии Давлати муосири Тоҷикистон мусоидат хоҳанд 
менамоянд.

Автореферат ва корҳои илмие, ки доир ба мавзуи таҳқиқотӣ чоп 
гардидаанд мазмуни асосии рисолаи диссертатсиониро ба таври васеъ 
инъикос менамоянд.

Дар баробари муваффақиятҳои зиёд дар рисола баъзе камбудиҳо ва 
норасогиҳо низ ҷой доранд:

1. Диссертант дар зербоби сеюми боби дуюм доир ба масъалаҳои 
стратегии рушди Давлати Тоҷикистон ибрози андеша менамояд. Вале 
натиҷаҳо ва хулосаҳои тадқиқотро бо ҳадафҳо ва вазифаҳои давраи
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муосири инкишофи кишвар пайвасти қавитар намудан рисоларо бештар 
рӯзмарра мегардонад.

2. Дар рисола мақом ва нақши ақаллиятҳои миллӣ дар инкишофи 
давлати миллӣ ба таври мушаххас муайян нашудаанд. Хуб мешуд, ки 
диссертант ба масъалаи мазкур зиёдтар таваққуҳ менамуд.

Новобаста аз чунин хатою норасогиҳо онҳо наметавонанд арзиши 
илмии таҳқиқоти мазкурро халалдор намоянд.

Автореферати диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. ба шиносномаи ихтисос 
ва талаботҳои дигари Комиссияи аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори соҳиб 
гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 
23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологиҳояи сиёсӣ мебошад.
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