
«Тасдиқ мекунам»:

ТАҚРИЗИ
муассисаи пешбар ба 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 ҷаҳонишавӣ ва замони тағйиротҳои хурду бузурги 
хусусияти геополитикидошта масъалаи ҳифз, нигаҳдошт ва таҳкими 
истиқлолияти давлатӣ ва дар ин замина мустаҳкам намудани заминаҳои 
сиёсии давлат аҳамияти хеле муҳим пайдо мекунад. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шароити кунунӣ ба ҳайси давлати миллӣ баромад намуда, давраи 
инкишофи стратегӣ ва ташаккули суботи сиёсию иҷтимоии ҷомеаро аз 
сар мегузаронад. Дар ин раванд омӯзиш ва таҳқиқи васеи масъалаи 
давлат ва раванди инкишофи он дар низоми донишҳои сиёсӣ, яке аз 
мавзуъҳои асосӣ ва мубрам ба ҳисоб рафта, таҳқики падидаи давлати 
миллӣ дар раванди сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, масъалаҳо, 
махсусиятҳо ва дурнамои инкишофи он дар таҳкиму такмили низоми 
нави давлатдории миллӣ, ҷойгоҳи хосаеро касб менамояд.

Кори диссертатсионии Д.Қ. Раҳимов дар мавзуи “Хусусиятҳои 
инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир" (дар мисоли 
Тоҷикистон), ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ 
пешниҳод шудааст, бо шиносиомаи ихтисоси 23.00.02 Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ, ки аз рӯйи он ба Шӯрои 
диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2021, 
таҳти №311/01 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои ҳимоя дода 
шудааст, мувофиқ мебошад.

Дар шароити муосир гарчанде, ки ифодаи мафҳумии “давлати 
миллӣ” аҳамияти муҳимро касб намуда бошад ҳам, дар баъзе мавридҳо



аз он чандон дуруст истифода наменамоянд. Асоси муносибат ба 
мафҳуми мазкурро бояд ба ҳам мувофиқ омадани ду падида: “миллат” 
ва “давлат”, ташкил намоянд, Давлат ташкилоти сиёсиест, ки дар 
ҳудудҳои географни ҳуд суверинитетро касб менамояд ва зиёда аз ин, 
чунин хосиятро дар нисбати давлатҳои дигари соҳибистиқлол эъгироф 
менамояд. Давлатҳои миллӣ системаи байналмилалии умумиятҳои 
баробару мустакилро ташкил медиҳанд. Принсипҳои давлати миллиро 
умумияти забонӣ, фарҳангӣ, пайдоиши этникӣ, анъанаҳои амиқи 
таърихии одамон, робитаҳои мустаҳками иқтисодӣ, ки дар ҳудуди 
муайян умр ба сар мебаранд, ташкил медиҳанд. Замоне ки фаҳм ва 
амалияи “давлат” ва “миллат” ба ҳам мувофиқ меоянд, ҳукмронии 
элитаи сиёсӣ бештар хосияти легитимӣ пайдо менамояд ва он ба таври 
боваринок ба раванди идоракунӣ машғул мегардад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ инкишоф меёбад ва 
тамоми хусусиятҳои падидаи мазкурро дар худ ифода менамояд. Он 
давраи муҳим дар рушди таърихӣ ба шумор меравад. Моҳияг ва 
хусусиягҳои муҳимтарини онро ба инобат гирифтани урфу одат, анъана 
ва суннатҳои давлатдории миллӣ ташкил медиҳанд. Давлати миллӣ 
ҳимоя ва кафолатҳои ҳукуқу озодии инсонро ҳам дар сатҳи фардӣ ва 
ҳам дар сатҳи дастаҷамъӣ вазифаи муҳимтарии медонад. Бунёди тарҳи 
давлатдории миллии демократӣ, ки бо баҳисобгирии хосиятҳои миллӣ 
ва махсуси инкишофи иҷтимоӣ асос ёфтааст, вазифаи асосии Давлати 
миллии Тоҷикистон ба шумор меравад. Бунёди давлати миллии 
иҷтимоӣ мақсади стратегии рушди кишварро ташкил медиҳад.

Ба инкишофи Давлати миллии Тоҷикистон омилҳои зиёде таъсир 
расонида, рушди онро дар сатҳи мухталиф раигоранг гардонидаанд. 
Дар охири солҳои 80-ум ва аввали 90-уми асри XX вазъияти сиёсии 
ҷомеа ҳолати буҳрониро пайдо намуд. Ташаккули неруҳои гуиогуни 
сиёсӣ ва ба фаъолпятп мухталиф рӯ овардани онҳо замина ва сабаби 
ҳолати муқовиматбори Тоҷикистон гардиданд. Чунии вазъияти сиёсии 
кишвар боиси сар задани муковимати мусаллаҳоиа дар шакли ҷанги 
шаҳрваидӣ гардид. Он монеаи асосӣ инкишофи давлати навини 
Тоҷикистон буд. Дар ин давраи ҳассоси инкишофи мамлакат ҳатто 
хатари аз харитаи сиёси нест гардидани Тоҷикистон ба вуҷуд омада буд. 
Вазъияти мазкурро пайдоиши неруҳои сепаратист (ҷудоихоҳ) 
шиддатнок мегардониданд. Хушбахтона, Тоҷикистон тавонист ҳалли 
дурусти моҷарои сиёсиро пайдо намуда, рушди мутаносибро таъмин 
созад.

Саҳми илмии муаллиф дар омӯзиши масъалаи мазкур назаррас аст. 
Ӯ тавонистааст, ки дархостҳоро мураттаб сохта, пешниҳодоти амалӣ ва



пешбиниҳои илмиро дар мавриди масъалаи таҳқиқшаванда иброз 
намояд. Муаллиф дар рафти таҳқиқи масъала асарҳои зиёди олимони 
хориҷиву ватаниро истифода намуда, кӯшидааст, ки онҳоро ба сифати 
манбаъ ва захираҳои сатҳи гуногун истифода намояд. Диссертатсия аз 
ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, фарогири навгониҳои 
илмӣ мебошад. Натиҷа ва навгониҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда аз 
саҳми шахсии муаллифи диссертатсия дарак медиҳанд.

Муаллиф мақсади асосии таҳқикоти диссертатсиониро дуруст 
муайян намуда, таҳлили назариявию методологӣ ва сиёсию амалии 
ташаккул, моҳият ва мазмуни ғояи давлати миллӣ дар мисоли Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро анҷом додааст. Ӯ тавонистааст вазпфаҳои асосии 
омӯзиши масъаларо дар доираи максади асосии кори диссертатсионӣ 
муайян намуда, онҳоро ҳамчун низоми амалй гардонидани мақсади 
асосӣ нишон диҳад.

Дар кори диссертатсионӣ натиҷаҳои илмӣ мушаххасан нишон дода 
шудаанд, ки онҳо аз сатҳи зарурии рӯовариҳои илмию таҳқиқотии 
муаллиф дарак медиҳанд. Навгонҳои илмии таҳкикот собит месозанд, 
ки ба низоми давлатдори миллӣ равандҳо ва падидаҳои гуногуни ҳам 
ҳаёти дохилӣ ва ҳам муносибатҳои байниҳамдигарии акторҳои 
мухталифи низомҳо ва муносибатҳо таъсир мерасонанд. Дар рафти 
таҳқикот хусусиятҳои назариявию методологии масъала ва ҷанбаҳои 
амалии он вобаста ба шароити Тоҷикистон маврпди омӯзиш қарор 
гирифтаанд. Дар маркази омӯзиш тарҳи унитарии давлатдории муосири 
Тоҷикистон карор гирифта, эҳтимолиятҳои марказонидан ва 
ғайримарказӣ кунонидани ҳокимияти давлатӣ мавриди таҳлил ва 
хулосагириҳо қарор гирифтаанд.

Диссертант навгониҳои рисолаи илмиро вобаста ба масъалаи таҳқиқ 
дар доираи проблемаҳои зерин муайян намудааст:

- таҳқиқи манбаъҳои назариявии консепсияи давлати миллӣ
вобаста ба рушди глобалии олами муосир;

- тавсифи нави мафҳумхо, мазмун ва мундариҷаи давлати миллӣ ва 
хусусиятҳои он. инчунин муқаррар намудани ҳолатҳои гуногуни 
истифодаи онҳо:

- таҳлили васеъи сохтор ва системаи инкишофи Давлати миллии 
Тоҷикистон ва пешниҳодоти мушаххас ҷиҳати рушди он;

- муайян намудани низоми таъсиррасониҳои ниҳодҳои ҷамъиятӣ 
дар рушди давлати миллӣ;



- муаян намудани масъалаҳо ва мушкилиҳои инкншофи мутаносиби 
Давлати миллии Тоҷикистон ва пешниҳоди роҳҳои ҳалли онҳо ва 
ғайр.

Диссертант тавонистааст, аҳамияти назариявӣ ва амалии 
таҳқиқотро дар шакли содаю фаҳмо ва ба таври барҷаста нишон диҳад. 
Ӯ бештар ба андешаҳо ва хулосаҳои муҳаққикон рӯ оварда, назари худро 
дар мавриди ҳалли масъалаҳо ва роҳҳои дарёфти инкишофи мутаносиб 
ва босуботи ҷомеа баён намудааст. Муаллиф, ҳангоми таълифн рисолаи 
диссертатсионӣ аз асарҳо ва Паёмҳон Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври васеъ истифода намуда, андешаҳоп 
хешро тақвият бахшидааст. Ӯ тавоснистааст, ки манбаҳои сатҳи 
гуногунро мавриди истифодаи самаранок карор диҳад.

Дар ин замина имкон дорад, кп маводҳои диссертатсияро дар 
раванди идоракунии давлатӣ ва амалигардонии сиёсати соҳавӣ дар 
шароити Тоҷикистон бо мақсади таъмини самараноки инкишофи 
мамлакат истифода намуд. Инчунин маводҳои рисолаи диссертатсионӣ 
ҳангоми таълими донишҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар доираи предметҳои 
гуногуни гаълимӣ истифода мешаванд.

Амиқии маълумот, кофӣ будани маводҳои таҳқикотӣ, коркарди 
натиҷаҳои онҳо ва ҳаҷми интишорот, гаҳлилҳо ва натиҷагириҳои 
таҳқиқоти диссертатсионӣ собит месозанд, ки рисола дараҷаи зарурии 
эътимоднокиро пайдо намудааст. Хулоса ва тавсняҳо, ки дар ҷамъбасти 
рисола омадаанд дар асоси таҳлили илмии иатиҷаҳои таҳқиқоти 
назарявӣ ва таҷрибавӣ таҳия гардидаанд.

Автореферат ва корҳои илмие, ки вобаста ба мавзуи таҳқиқот чон 
гардидаанд, мазмуни асосии рисолаи диссертагсиониро ба таври зарурӣ 
инъикос менамоянд. Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар 10 мақолаҳои илмӣ 
аз ҷониби диссертант батабърасида баён гардидаанд, ки аз онҳо 4 мақола 
дар маҷаллаҳои нлмии тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ 
расидаанд. Ҳамчунин, нуктаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 
конфереисияҳо ва семинарҳои гуногуни илмию амалии донишгоҳию 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз ҷониби муаллиф дар шакли маърӯза 
пешниҳод гардидаанд.

Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, муқаддима, тавсифи умумии 
таҳқиқот, ду боб, бо фарогирии панҷ зербоб, баррасии натиҷаҳо, хулоса 
ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 192 
саҳифаи чопи компютерӣ мебошад.
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Боби якуми диссертатсия - «Масъалахои назариявию методологии 
тахкиқи давлати миллӣ: хусусиятхои асосии он», аз ду зербоб иборат 
аст. Дар зербоби аввали боби якум - “Мохият, мазмун ва низоми 
ташаккули давлатхои миллӣ” унвон гирифтааст, муллиф ба масъалаҳои 
методологияи таҳкики макоми давлат ҳамчун институти марказии 
системаи сиёсӣ таваҷҷуҳ намуда, бевосита омӯзиши хусусиятҳои муҳим 
ва заминаву сабабҳои ташаккули онро мавриди тажӯҳиш карор додааст.

Ҳангоми омӯзиши масъалаҳои мухталифи инкишофи давлат ба 
сифати манбаъ ва захираҳои фундаменталӣ, таълимот ва андешаҳои 
олимони мухталиф баромад менамоянд. Ба онҳо асарҳо ва таълифоти 
мутаффакирон ва муҳаққиқоне ворид мегарданд, ки аввалин шуда 
андешаҳо, таълимот ва донишҳои сиёсиро дар бораи назарияи 
классикии давлат, доир ба моҳият ва хусусиятҳои он то ҳадди фаҳмиш 
ва зарурати дарки замони худ таҳия намудаанд. Махсусан, олимони 
Юнон ва Рими қадим, пеш аз ҳама, Афлотун ва Арасту аз аввалинҳое 
буданд. ки ба масъалаи давлати миллӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намудаанд.

Дар зербоби дуюми бобн якуми рисола - “Давлати миллӣ: 
махсусиятҳои раванди иикишоф дар шарои ги хозира”, диссертанг қайд 
менамояд, ки ҳангоми омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳо махсусиятҳои 
инкишоф, раванди ташаккул ва ояндаи давлат маълум мегардад, ки дар 
низоми илмҳои сиёсӣ андешаҳо ва назарҳои ба ҳам мухолифу 
зиддиятноки зиёде вуҷуд доранд. Чунин сатҳи назарҳо дар бораи 
комилан аз байн рафтани давлати миллӣ дар доираи ба авҷи худ 
расидани равандҳои глобалӣ ва тадриҷан дар заминаи онҳо ташаккули 
низоми ягонаи идоракунии сатҳи сайёравӣ бештар баррасӣ мешаванд. 
Ҳамзамон, ақидаҳое дар мавриди он, ки давлати миллӣ дар ҳар шароит 
ҳифз карда мешавад, гарчанде ки комилан инкор намегардад, ки онҳо 
зери таъсири равандҳои мазкур ба тағйироти муайян дучор гашта, 
мазмуну муҳтавои аслии худро то андозае дигар менамоянд. Ин навъи 
нуктаи назар дар мукобили низоми андешароииҳои аввал муқобил 
гузошта мешавад. Дар баробари ҷаҳони давлатҳои ҳифзшуда бо 
принсипҳо ва амалияҳои анъанавии ба худашон мувофиқ, ҷаҳони дигар 
бо иштирокчиён ва фаъолони бешуморе дар ҳолати шакл гирифтан аст, 
ки дар навбати аввал барои ҳимоя ва пешбурди мустакилияти худ 
кӯшиш мекунанд. Дар давлатшииосии муосир асосан се назарияи навин 
дар баробари давлати миллӣ матраҳ мсгарданд. Дар ин қисмати 
диссертатсия диссертант кӯшиш ба харҷ дода аст, ки аз нуктаи назари 
интикодӣ фаҳмиши саҳеҳ дар мавриди се назарияи муосир дар бораи ин 
«маҷмуи рамзҳои транснатсионалӣ», ки дар заминаи таълимоти
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давлатҳои миллӣ ташаккул ёфта ва дурнамои давлати миллиро 
метавонанд зери таъсири хеш карор диҳанд, мавриди баррасии амиқ 
қарор диҳад,

Боби дуюми диссертатсия - «Хусусиятҳои асосии инкишофи 
Давлати миллии Тоҷикистон дар давраи ҳозира» ба махсусиятҳои 
зуҳури давлати миллӣ дар воқеияти Тоҷикистон, стратегияи 
муносибатҳои мутакобилаи давлат бо институтҳои дигари сиёсии ҷомеа, 
масъалаҳо ва монеаҳои инкишофи давлати муосири Тоҷикистон 
бахшида шудааст.

Зербоби якуми боби дуюм - “Заминаҳои асосии ташаккул ва 
инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун низоми давлатдории миллӣ ва 
хосиятҳои асосии он” ба таҳқиқи заминаҳои ташакули Давлати миллии 
Тоҷикистон, хусусиятҳои муҳимми инкишоф ва таҳкими хосиятҳои 
давлати миллӣ бахшида шуда, заминаҳо ва захираҳои асосии сиёсӣ ва 
иҷтимоию иқтисодии он нишон дода шудаанд.

Дар навбати худ, муаллиф таъкид менамояд, ки Тоҷикистон дар 
давраи инкишофи таърихии хеш марҳилаҳои гуногуни рушдро паси сар 
намуда, акнун собитқадамона дар асоси шароит, воқеиятҳо ва таҷрибаи 
хеш рӯ ба тараққиёт овардааст. Таҳлили ҳаёти ҷамъиятӣ нишон 
медиҳад, ки дар марҳилаҳои гуногуни ннкишофи таърихӣ онро 
падидаҳо, зуҳурот ва равандҳои мухталиф ҳамроҳӣ намудаанд. 
Махсусаи, тағйироти сифатие, ки дар охири солҳои 80-ум ва ибтидои 
солҳои 90-уми асри XX дар сартосари ҷаҳон ба вуқуъ пайваст, ба 
Тоҷикистони тозаистиқлол, ки ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
мебошад, бетаъсир намонд.

Муаллиф нишон медиҳад, ки давлати миллӣ ҳимоя ва кафолати 
ҳуқуқу озодии инсонро ҳам дар сатҳи фардӣ ва ҳам дар сатҳи 
дастаҷамъӣ вазифаи муҳимтарин медонад. Бунёди тарҳи давлатдории 
миллии демократӣ, ки бо баҳисобгирии хосиятҳои миллӣ ва махсуси 
инкишофи иҷтимоӣ асос ёфтааст, вазифаи асосии давраи муосири 
инкишофи таърихй ба шумор меравад. Он максади стратегии инкишофи 
мамлакатро нишон медиҳад.

Дар зербоби дуюми боби дуюм - “Монеахо ва мушкилихои 
инкишофи давлати миллй дар шароити Тоҷикистон” таъкид мегардад, 
ки инкишофи замони муосир дар назди давлатҳо ва низоми 
давлатдории онҳо муаммоҳо ва монеаҳои зиёди сиёсиро пеш меорад. 
Рушди глобалии олам бо тамоми хусусиятҳояш мақом ва нақши 
акторҳои гуногуни сиёсати ҷаҳониро муайян месозад. Бахусус, 
давлатҳои миллӣ, ки унсури марказӣ ва пешбари сиёсати ҷаҳонианд.
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новобаста аз сатҳи инкишофашон дар низоми муносибатҳои 
байналхалқӣ нақши меҳвариро нигоҳ медоранд. Хосияти асосии 
инкишофи глобалии муосирро равандҳои интегратсионӣ ва 
демократикунонӣ ташкил медиҳанд. Онҳо тадриҷан инкишоф ёфта, 
ҳарчи бештар акторҳои навро ба доираи муносибатҳои хеш ворид 
месозанд.

Омӯзиш, таҳлил ва натиҷагирии масъалаҳои сиёсии инкишофи 
Тоҷикистон аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалӣ доранд. Дар давраи 
ҳозира масъалаҳои рӯзмарраи инкишофи Тоҷикистон ҳарчи бештар 
диққати мутахасисонро ба худ мекашанд. Мухолифатҳо ва 
муқовиматҳо, ки дар пешрафти Тоҷикистон мушкилиҳо эҷод 
менамоянд, мавриди омӯзнш қарор мегиранд. Истиқлолияти сиёсии 
Давлати Тоҷикистон масъалаи басо мураккаб буда, омӯзиши амиқро 
талаб менамояд. Аз ин лнҳоз, дар кори диссертатсионӣ таҳким ва 
такмили он то ба ҳадди имкон асоснок гардидааст ва муаллиф 
кӯшидааст, ки роҳу воситаҳои инкишофи самараноки раванди мазкурро 
асоснок ва пешниҳод намояд.

Дар зербоби сеюми боби дуюм - “Масъалаҳо ва стратегияи рушди 
Давлати Тоҷикистон” омӯзиши масъалаҳои мухталифи дурнамои 
Давлати Тоҷикистон мавриди арзёбӣ қарор гирифтаанд.

Дар пешомади инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои зиёду 
сарбастае мавҷуданд, ки фаҳми дуруст ва ҳалли окилонаро талаб 
доранд. Масъалаи асосиро дарки манфиатҳои миллии Тоҷикистон ва 
бунёди Тоҷикистони навин ташкил медиҳад. Хусусиятҳои низоми нави 
ҷаҳонӣ, инкишофи таълимотҳои мактабҳои гуногун, ки аз байн рафтани 
давлатҳои миллиро аз мадди назар дур намесозад, имконияти рӯоварии 
феълиро истисно мегардонад.

Ташаккул ва рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷомеан иҷтимоӣ, 
демократӣ ва мадаиӣ ҳалли як катор вазифаҳои муҳимро зарур 
мешуморад.

Бунёди давлатдории миллии демократӣ, ки бо баҳисобгирии 
хосиятҳои миллӣ ва махсуси инкишофи иҷтимоӣ асос ёфтааст, ба 
вазифаҳои муҳими инкишофи Давлати Тоҷикистон табдил ёфтааст. 
Тоҷикистон бояд дар доираи ба эътибор гирифтани гаҷрибаи давлатҳои 
пешрафтаи дигари олам бунёди давлати миллии иҷтимоиро ҳамчун 
мақсад, вазифа ва натиҷаи охирин асоснок намояд.

Хулосаву натиҷаҳо ва тавсияҳои пешниҳоднамудаи диссертант 
аҳамияти муҳимми илмию назариявӣ ва амалиро соҳибанд, зеро онҳо
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барои муайян кардани самтҳои асосии рушди сиёсии Давлати миллии 
Тоҷикистон, роҳ ва воситаҳои такмили онҳо мусоидат менамоянд.

Бо вуҷуди ҳамаи ин муваффақиятҳо дар рисолаи Раҳимов Д.Қ. баъзе 
норасогиҳо низ мавҷуданд, аз ҷумла:

1. Диссертант дар рафти омӯзиш ва таҳқиқи масъала ба масъалаҳои 
умумии инкишофи давлат таваҷҷуҳ намудааст. Хуб мешуд, ки таҳқиқи 
масъала аз омӯзиши худи масъалаҳои давлати миллӣ оғоз мегардид.

2. Дар бисёре аз ҳолатҳо зимни баёни ин ё он масъала дар диссертатсия 
пайванди мантикии фикр ба назар намерасад. Барои мисол диссертант дар 
саҳифаи 50 менависад: “Ҳамзамон, ақидаҳое дар мавриди он, ки давлати 
миллӣ дар ҳар шароит ҳифз карда мешаванд, гарчанде, ки комилан инкор 
намегарданд, ки онҳо зери таъсири равандҳои мазкур ба тағйиротҳои 
муайян дучор гашта, мазмуну муҳтавоии аслии худро то андозае дигар 
менамоянд”. Чунин ҳолат дар диссертагсия зиёд ба назар мерасад.

3. Диссертанг дар саҳифаи 77 менависад: “Ниёгони тоҷик аз зумраи он 
мардумоне ҳастанд, ки дар саромади тамаддунҳои ин сарзамин карор 
доранд”. Дар ифодаи мазкур сухан дар бораи кадом сарзамин меравад, 
маълум нест.

4. Муаллиф борҳо дар мавриди тарҳи тоҷикистонии давлати миллӣ 
сухан меронад, аммо онро ба пурра тавсиф накардааст.

5. Дар рӯйхати адабиёти истифодашуда феҳристе бо забони англисӣ 
оварда шудааст, вале дар матии диссертатсия аз онҳо кам истифода 
гардидааст.

6. Дар диссертатсия баъзе хатогиҳои имлоиву услубӣ ба назар расида, 
он ба таҳрири ҷиддӣ эҳтиёҷ дорад.

Дар маҷмуъ, эродҳои мазкур наметавонанд ба мазмуну мундариҷаи 
диссертатсия таъсири манфӣ расонида, арзиши илмии онро коста 
гардонанд.

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Раҳимов Д.Қ. дар мавзуи 
“Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир” (дар 
мисоли Тоҷикистон) ба талаботи бандҳои 31 ва 33-и «Таргиби додани 
дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофик буда, 
муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз 
рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ 
мебошад.

Тақриз ба талаботи банди 79-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», 
ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 
2021, таҳти №267 тасдик шудааст, мувофиқ мебошад.
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Тақризи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии Доиишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи 
Сотим Улуғзода суратҷаласаи №4 аз 09.11.2022, муҳокима ва тасдиқ 
карда шудааст.

Дар ҷаласаи 18 нафар омӯзгорон иштирок доштанд.
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафтор» - 18 нафар, «мукобил» - нест, 

«бетараф » - нест.

Раиси ҷаласа:
Мудири кафедраи фалсафа ва 
сиёсатшиносии ДДЗТ ба номи 
Сотим Улуғзода, н.и.ф., дотсент

Котиб:
муаллими калони кафедра

Маҷидов Д.Ҳ.

Мирова Н.Р.

Омодасози лоиҳаи тақриз:
н.и.ф., дотсент Сулаймонов Б.С.

Имзоҳои Маҷидов Д.Ҳ.,
Мирова Н.Р. ва
Сулаймонов Б.С.- ро
тасдиқ мекунам:
Сардори шуъбаи кадрҳон ДДЗТ 
ба номи Сотим Улуғзода

Суроғаи муассиса:
734003,ш. Душанбе, к. Муҳаммадиев
тел.: (+992 37) 232 -50-00, 232-51-04
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