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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

Давлати миллӣ ва тамоюлҳои асосии рушди он яке аз масъалаҳои муҳими 

таҳқиқотии илмҳои сиёсӣ ба шумор меравад. Давлати миллӣ падидаи 

муҳимтарини ҷомеаи сиёсӣ ба шумор рафта, асосан дар низоми донишҳои 

синергетикӣ омӯхта мешавад. Вале асоси омӯзишҳо ва пажӯҳишҳо дар низоми 

ягонаи донишҳо - давлатшиносй гирд омадаанд, ки ҳеҷ набошад аз ҷиҳати 

методологӣ дар фаҳми дурусти ҳодисаҳо ва муайян намудани муносибат ба 

онҳо нақши муассир мебозад.

Амалӣ гаштани принсипи истиқлолияти миллӣ имконият медиҳад, ки 

давлат тамоми ҳуқуқҳо ва имкониятҳоро барои таҳкими ҳокимият ва 

истифодаи бечунучарои он дар ҳудудҳо истифода намуда, низоми идораи 

ҷомеаро комил гардонад. Дар шароити муосир рушди глобалии олам, ки 

хосияти асосии онро авҷ гирифтани зиддятҳ ва муқовиматҳо ташкил менамоянд 

субъектҳои сиёсати ҷаҳонӣ, аз ҷумла давлатро дар муқовимати 

байниҳамдигарӣ қарор медиҳанд. Махсусан, ҳолати воқӣ ва дурнамои 

инкишофи давлат имконият медиҳанд, ки мақом ва нақши муаасири он дар 

рушди олам ва кишварҳои алоҳида муайян карда шаванд. Ҳамин аст, ки ғояи 

марказии низоми нави олам дар ҳар сурат мавриди баҳс қарор додани 

пешомади давлати миллӣ, махсусан, таҳкими истиқлолияти миллии онҳо ба 

ҳисоб меравад. Мақом ва нақши давлат ҳам дар низоми бузург ва ҳам дар 

низоми локалии инкишоф заруратҳои зиёдеро барои таҳқиқи амиқи 

масъалаҳои мухталифи ба миён меорад. Аз ин ҷост, ки кори диссертатсионӣ дар 

мавзуи муҳимми сиёсӣ иншо гардида, хосиятҳои зиёди амалиро касб менамояд.

Рисолаи диссертатсионии Раҳимов Д.Қ. таҳиқоти аз ҷиҳати илмӣ анҷомёфта 
ба ҳисоб рафта, аҳамияти назариявию амалӣ дорад ва бо муҳиммият ва 
навгониҳои худ фарқ менамояд. Мақсад ва вазифаҳои аз ҷониби муаллиф



гузошташуда дар рисолаи илмӣ ҳалли худро ёфтаанд, натиҷаҳо ва хулосаҳои 
бадастомада асоснок мебошанд. Адабиёти илмии ба мавзуи диссертатсионӣ 
дахлдошта ва иқтибосҳо дуруст ва самаранок истифода гардидаанд.

Автореферати диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. дар доираи талаботҳои чунин 

корҳои таҳқиқотӣ иншо гардида, расмиятҳоро дар низоми сохторӣ ба пуррагӣ 

риоя намудааст. Ӯ дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот ва дараҷаи 

омӯзиши мавзуи таҳқиқотиро асоснок намудааст. Дар тавсифи умумии 

таҳқиқот дар хусуси объекти таҳқиқот, мавзуи таҳқиқот, мақсади таҳқиқот, 

асосҳои назариявию методологии кори таҳқиқотӣ, навгонии илмӣ ва ҳолатҳои 

ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва масъалаҳои дигар назари асоснокгардидаеро 

пешниҳод намудааст.

Диссертант дар раванди таҳқиқоти хеш ба унсурҳои муҳимми давлати 
миллӣ диққат дода, ба хулосаҳои зарурӣ расидааст. Пеш аз ҳама, мақом ва 

ҷойгоҳи истиқлолияти сиёсии давлати миллиро мавриди таҳқиқ қарор додааст. 
Истиқлолияти сиёсӣ падидаи муҳимтарини рушди давлати миллӣ, буда дар 
самтгирӣ ва дарёфти мақоми кишвар дар низоми нави ҷаҳонӣ нақши муассир 
дорад. Истиқлолияти сиёсӣ ба сифати омили бунёдии давлати миллӣ баромад 

намуда, дар раванди ташаккули давлатдорӣ ва таҳкими он мақоми хосаро касб 
менамояд. Бо ба инобат гирифтани доираи муайяни воситаҳо, аз ҷумла ҳимояи 
манфиатҳои миллии давлат дар равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ таҳким ва такмили 

истқлолияти сиёсӣ имконпазир мегардад. Муаллиф чунин масъалаҳои таҳким 

ва такмили истиқлолияти сиёсии давлати миллиро мавриди таҳлил ва 

натиҷагириҳо қарор додааст.

Дар хулосаи рисолаи диссертатсионӣ натиҷаҳои ба даст овардашуда ва 

тавсияҳои диссертант барои истифодаи амалии онҳо нишон дода шудаанд. 

Онҳо дар раванди баррасӣ ва ҳалли масъалаҳои гуногуни инкишофи 

Тоҷикистон ва махсусиятҳои рушди давлати миллӣ дар шароити ин кишвар ва 

дарёфти низоми хосаи инкишоф метавонанд мавриди истифода қарор қарор 
гиранд.

Автореферат ва мақолаҳои илмие, ки доир ба мавзуи таҳқиқотӣ дар 

маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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чоп гардидаанд, мазмуни асосии рисолаи диссертатсиониро дар сатҳи зарурӣ 
ифода менамоянд.

Дар баробари пешрафтҳои зиёди кори диссертатсионӣ баъзе хатою 

иштибоҳҳо низ вомехӯранд:

1. Муаллиф дар бораи мушкилиҳо ва монеаҳои раванди истиқлолгароӣ дар 
Тоҷикистон андеша намуда, ҷанги шаҳрвандиро монеаи асосӣ унвон менамояд. 
Вале ба монеаҳои дигари ин раванд чандон таваҷҷуҳ накардааст.

2. Диссертант дар бораи назарияи пайдоиши давлат масъаларо ба таври 
васеъ тавсиф намуда, мавриди омӯзиш қарор додааст. Хуб мешуд, ки дар бораи 
таълимотҳои муосири давлат бештар ибрози назар менамуд.

Камбудиҳои баёнгардида арзиши моҳиятиро касб накардаанд ва аз ин рӯ, 

наметавонанд арзиши баланди таҳқиқоти диссертатсиониро кам гардонанд.

Автореферати диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. ба талаботҳо КОА -и 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.

Муқарриз:

Номзади илмҳои фалсафа, и.в. дотсенти 
кафедраи фанҳои ҷомеашиносии
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи М.С. Осимӣ Қурбоншоев И.Ҷ.
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Имзои Қурбоншоев И.Ҷ.- ро тасдиқ менамоям. 
Сардори раёсати кадрҳо ва к 
Донишгоҳи техникиЗ|дж| 
ба номи М.С. Осш Шарипова Д.

Суроғаи муқарриз:

734042, ш. Душанбе, хиёбони Академикҳо Раҷабовҳо 10
Телефон: (992-372)21 35 11
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