
Ба Шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-001-И 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Раҳимов Дилшод 
Қурбоналиевич дар мавзуи “Хусусиятҳои инкишофи 
давлати миллӣ дар шароити муосир” (дар мисоли 
Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои сиёсй аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсй

Кори диссертатсионии Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич дар мавзуи 
“Хусусиятҳои инкишофи давлати миллӣ дар шароити муосир (дар 

мисоли Тоҷикистон)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

сиёсӣ пешниҳод шудааст, бо шиносномаи 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.

Масъалаҳои инкишофи замони муосир омӯзиш ва таҳқиқи давлатро 

боз ҳам рӯзмарра гардонидаанд. Новобаста аз сатҳи муҳокимарониҳои 
мактабҳои гуногуни илмӣ дар бораи ояндаи давлат инкишофи глобалии 
оламро бе давлат тасаввур намудан ғайриимкон аст. Замони муосири 

инкишофи давлат бори дигар собит менамояд, ки он ҳамчун ниҳоди 

бузурги сиёсӣ ва меҳварӣ воситаи тавонои инкишофи ҷомеаи инсонӣ 

боқӣ мемонад. Аз ин ҷост, ки дар рисолаи мазкур кӯшиши дарёфти асрор 

ва роҳу воситаҳои беҳтари такмил ва таҳкими мақом ва ҷойгоҳи он ва 

ҳалли самараноки масъалаҳои мухталифи рушди он ба миён гузошта 

шудааст. Давлати миллӣ ҳамчун ифодагари манфиатҳо ва муносибатҳои 

зерсистемаи муносибатҳои умумии ҷамъиятӣ ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти



одамонро муттаҳид намуда, ба сифати унсури асосӣ ва муҳимтарини 

ҳамоҳангсозии ниҳодҳои давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ баромад менамояд.

Давлати миллӣ як шакли таърихии ташкили ҳокимияти давлатӣ, як 

марҳилаи гузариш дар рушди давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. Сабаби 

асосии пайдоиши навъи нави таърихии давлат гузаштан ба марҳилаи нав 
дар таърихи инсоният - ҷомеаи иттилоотӣ ва шакли постиндустриалии 

рушди ҷомеа мегардад.

Баъд аз пошхӯрии Иттифоқӣ Советӣ Давлати Тоҷикистон ба гирдоби 

даргириҳои дохилӣ кашида шуд ва бо ҳамин мавҷудияти онро зери 

шубҳа қарор дод. Ҷанги ҳамватанӣ нагузошт, ки ислоҳоти сиёсӣ ва 

равандҳои модернизатсионӣ ба таври муътадил ҷомеаи тоҷикистониро 

фаро гиранд ва омили ҳалли масъалаҳои инкишофи он гарданд. Ҷанги 

шарҳвандӣ ҳамчун монеаи ҷиддӣ дар раванди барқарор намудани 

иқтидорҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ баромад намуда, 

дар рушду нумуи истиқлолияти сиёсӣ мушкилиҳои сангинро ба вуҷуд 
овард. Амалҳои канораю иртиҷоӣ ва монеавӣ ба инкишофи 

истиқлолияти Тоҷикистон ҳар лаҳза таҳдид менамуданд, хеле мураккаб 
ва зиёд рух доданд. Давлати Тоҷикистонро ба муносибатҳои 
моҷарогароӣ ва муноқишаҳои мусаллаҳона ворид сохтанд. Вале 
Тоҷикистон тавонист роҳу воситаҳои зарурии аз муқовимат 

баромаданро дарёбад ва инкишофи мутаносиби ҷомеаро тадриҷан пайдо 

намояд. Мушкилиҳо ва монеаҳои зиёду гуногун боиси ташаккули 

неруҳои сиёсие пайдо гардиданд, ки сулҳу осоишро қадр менамоданд. 
Сарварони сиёсие пайдо шуданд, ки дарки манфиатҳои миллӣ ва ҳимояи 

онҳоро вазифаи шаҳрвандии хеш дониста, давлати тазаистиқлолро аз 

вартаи ҳалокат берун кашиданд. Бо имзои Созишномаи умумии 

барқарор намудани сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон бузургтарин 

мушкилии рушди Тоҷикистон - ҷанги ҳамватанӣ ҳалли худро пайдо 

намуд. Акнун Тоҷикистон имконият пайдо намуд, ки ба ҳалли 
проблемаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа машғул гардад. Элитаи сиёсии
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кишвар роҳи ислоҳоти кулли системаи ҷамъиятиро пеш гирифт. Пеш аз 

ҳама, харобиҳои ҷанги ҳамватаниро бартараф намуда, ба низоми сиёсӣ 

ва сохти ҷамъиятиро тағйиротҳои куллӣ ворид намуда, Тоҷикистонро ба 

ҷомеаи мутамаддин ҳамоҳанг гардонид. Дар назди давлати куҳанбунёд, 

вале тозаистиқлол вазифаҳои мухталифи созандагӣ, ҳамоҳангсозӣ ва 

инкишофи мутаносиби тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷомеа меистод. Аз ин 

хотир, Давлати Тоҷикистон ба ҳалли масъалаҳои мухталиф пардохт, ки 

дар низоми танзим ва идораи онҳо нақши муносибатҳои амиқи таҳлилӣ 

ва натиҷагирии самараноки таҳқиқоти илмӣ аҳамияти хосаро касб 

менамояд. Аз ин ҷост, ки масъалаҳои инкишофи стратегӣ ва ҷории 

давлати миллӣ дар шароити Тоҷикистон аҳамияти калони илмию 

таҳқиқотӣ ва омӯзишию тарғиботиро касб намуда, дар таъмини суботи 

ҷомеа ҷойгоҳи марказиро ишғол менамояд.

Давлати миллӣ хусусиятҳои ва таркиботи хосаеро пайдо намудааст, 

ки онро аз навъҳои дигари давлат фарқ менамояд. Моҳият ва мазмуни 

ниҳодҳои давлатӣ ҳамкорони он дар шароити инкишофи хоса қарор 

гирифта, фаъолияти онҳо дар ташаккули низоми махсус ва сатҳи 

мухталифи амалҳо воқеӣ мегардад. Чунин сатҳи муносибатҳо собит 

менамояд, ки давлати миллӣ ба воситаи муҳими ҳалли масъалаҳо ва 

ташаккули низоми идоракунии самаранок мегардад. Ҳамин аст, ки дар 

шароити инкишофи Тоҷикистон дарки моҳият ва хусусиятҳои давлати 

миллӣ аҳамияти муҳимро касб намудааст.

Диссертатсияи Раҳимов Д.Қ. аз муқаддима, тавсифи умумии 

таҳқиқот, ду боб, ки дар маҷмуъ аз панҷ зербоб иборат аст, хулоса, 

тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо ва рӯйхати адабиёти 

истифодашуда иборат аст.

Муаллиф дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқот ва дараҷаи 

омӯзиши мавзуи таҳқиқотиро асоснок намудааст. Дар бахши тавсифи 

умумии таҳқиқот дар хусуси объект, предмет, мақсади асосӣ ва
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вазифаҳои таҳқиқот, асосҳои назариявию методологии таҳқиқот, 

навгонии илмиии таҳқиқот, ҳолатҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва 

ғайра ифода ёфтаанд.

Дар боби аввали рисола Раҳимов Д.Қ. ҷанбаҳои назариявию 

методологии давлат ва махсусан давлати миллиро таҳқиқ намуда, 

паҳлуҳои асосии пайдоиш ва инкишофи онро мавриди омӯзиш қарор 
додааст. Низоми рушди онро дар шароити муосир таҳлил намудааст. 

Ҳамчунин, дар ин қисмати диссертатсия, муаллиф доир ба таърихи 

пайдоиши давлат ва ташаккули назария оид ба давлати миллӣ 

андешаронӣ намудааст. Дар хусуси назарияи сиёсӣ оид ба моҳият, ҳадаф 

ва хосиятҳои асосии давлати миллӣ ва ҷойгоҳи он дар низоми илмҳои 

сиёсии муосир низ ба таври муфассал ангезаҳоро тавсиф намудааст. 

Муаллиф тарзи муносибати гуногун ва методҳои мухталифро оид ба 

назария ва таҳқиқу таҳлили масъалаҳои давлатдорӣ истифода намуда, 

айният ва фарқияти онҳоро доир ба фаҳми дурусту воқеии давлати миллӣ 

тавсиф намудааст.

Дар боби дуюми кори диссертатсионӣ Раҳимов Д.Қ. бештар ба 

махсусиятҳои инкишофи Давлати миллии Тоҷикистон, заминаҳои асосии 
ташаккули истиқлолияти сиёсии Тоҷикистон, монеаҳову мушкилиҳои 
раванди истиқлолиятхоҳӣ ва пешомади инкишофи Давлати Тоҷикистон 

таваҷҷуҳ намудааст. Муаллиф захираҳо ва заминаҳои ташаккули давлати 

миллии Тоҷикистонро ба марҳилаҳои муайян тақсим намуда, мавриди 

таҳқиқ қарор додааст. Ҳамчунин, қайд менамояд, ки дар ташаккул ва 

инкишофи давлатдории тоҷикон як қатор сулолаҳо нақши муассир 

бозидаанд. Махсусан, Бармакиҳо, Тоҳириён, Саффориён, Сомониён, 
Шиносбониҳо, Куртҳои Ҳирот, Сарбадорон ниёгони бевоситаи 

тоҷикони имрӯза мансуб мегарданд. Таваҷҷуҳро бештар давраи советии 

инкишофи давлатдорӣ ба худ мекашад. Давраи советии инкишофи 

давлат заминаи муҳимтарин ва бунёдгари низоми давлатдории миллӣ 

гардидааст.
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инкишофи давлат заминаи муҳимтарин ва бунёдгари низоми 

давлатдории миллӣ гардидааст.

Дар раванди бунёди давлатдории миллӣ ва инкишофи таърихии 
тоҷикон, махсусан, дар рушди тафаккури сиёсию миллии он таъсири 
тақсимоти ҳудудию миллӣ дар Осиёи Миёна бузург аст. Тақсимоти 
маъмурии миллию ҳудудӣ дар Осиёи Миёна ба ҳайси заминаи асосии 
ташаккул ва инкишофи давлатдории миллии Тоҷикистон баромад 

намуда, аломатҳо ва хусусиятҳои асосии давлати миллиро барои 

мардуми тоҷик бунёд сохт ва тадриҷан таҳким бахшид.

Дар хулоса натиҷаҳои ба даст овардашуда ва тавсияҳои муаллиф ҷой 
гирифтаанд.

Навгонии илмии таҳқиқот, пеш аз ҳама, дар гузориши масъала зоҳир 

мегардад. Мақсад ва вазифаҳои рисолаи мазкур доираи васеи 

масъалаҳои вобаста ба давлати миллӣ ва махсусиятҳои инкишофи онро 

дар шароити Тоҷикистон фаро мегирад. Таҳқиқоти мазкур кӯшиши 

таҳлили сиёсиест баҳри баррасии мақоми давлат дар ҳаёти ҷомеа 

мебошад. Навгониҳои рисолаи илмиро ба таври мушаххас чунин муайян 

намудан мумкин аст: манбаъҳои сиёсӣ ва назариявии консепсияи давлати 

миллӣ таҳлили амиқ пайдо намуда, дар шароити олами глобалӣ 

бозпурсӣ гардидаанд; тафсири мафҳумҳо, мазмун ва мундариҷаи 

давлати миллӣ ва хусусиятҳои он мавриди натиҷагирӣ қарор 
гирифтаанд; сохтор ва моҳияти низоми таъмини инкишофи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун давлати миллӣ мавриди таҳқиқ, таҳлил, баррасӣ 
шудааст; таъсири мутақобилаи ниҳодҳои ҷамъиятӣ дар рушди давлати 

миллӣ омӯзиши васеъ ва амиқ пайдо намудааст; масъалаҳо ва 
мушкилиҳо дар инкишофи Давлати Тоҷикистон таҳлил гардида, низоми 

рушди он тавсифи воқеӣ пайдо намудааст; хусусиятҳои сиёсии 

инкишофи давлати миллӣ дар шароити Тоҷикистони муосир мушаххасан
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ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқоти диссертатсионӣ бармеояд. 

Хулоса ва тавсияҳои муаллиф дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои 

таҳқиқоти назарявӣ ва таҷрибавӣ пешниҳод карда шудаанд.

Натиҷаҳои амалии таҳқиқотро метавон дар низоми корҳои 

идоракунии давлатӣ ва ҷамъиятӣ, раванди таҳқиқи минбаъдаи 

масъалаҳои давлат ва махсусан, давлати миллӣ, ҳангоми анҷом додани 

фаъолияти таълимӣ, бахусус таълими илҳои сиёсӣ ва илмҳои дигари 

ҷамъиятию гуманитарӣ мавриди истифодаи васеъ қарор дод.

Нуқтаҳои асосии таҳқиқот дар 6 конференсия ва семинарҳои 

гуногуни илмию амалии донишгоҳию ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ аз 

ҷониби муаллиф дар шакли маъруза пешниҳод гардидаанд. Ҳамчунин, аз 

рӯйи мавзуи диссертатсия муаллиф 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 

илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст. Теъдоди маводи 

чопшуда ба банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 

тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Дар баробари муваффақиятҳо таҳқиқоти диссертатсионӣ баъзе 

камбудиҳо ва норасогиҳо низ доранд. Онҳоро ба таври зайл нишон 
додан мумкин аст:

1. Ташаккул ва инкишофи давлатҳои миллӣ хоси низоми инкишофи 

геополитикии вестфалианд. Агар дар шароити ҳозира низоми вестфалӣ 

таназзул ёфта, ҷояшро ба низоми нави инкишоф диҳад, пас давлатҳои 

миллӣ чӣ ҳолати пешрафтро пайдо карда метавонанд?

2. Агар муаллиф хусусиятҳои инкишофи Давлати Тоҷикистонро дар 

давраи гузариши сиёсӣ мушаххасан маълум менамуд, рисола бурди зиёде 
менамуд.

6



3. Агар муаллиф давраи советии инкишофи Тоҷикистонро ҳамчун 

замина ва пояи инкишофи истиқлолияти сиёсии Тоҷикистон тавсифи 

амиқ ва ҳамаҷониба медод, рисола боз ҳам пурратар мегардид.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи мазкур таҳқиқоти илман асоснокшуда ва 

ба таври мантиқӣ анҷомёфта ба ҳисоб рафта, норасогиҳои дар боло 

зикршуда арзиши илмии онро кам намуда наметавонанд.
Диссертатсияи Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич ба талаботи банди 

31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 

шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф 

мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ 

мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои навини илмии ба ҳимоя пешниҳодшуда 

саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро дар ҳалли масъалаи мушаххаси 

илмӣ - таҳқиқи низоми давлатдории миллӣ дар шароити Тоҷикистон 

нишон медиҳанд.

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Раҳимов Дилшод Қурбоналиевич 

ба талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори 

мушарраф гардидан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи 

ихтисоси 23.00.02 - Ниҳодҳо, равандҳо ва технологиҳояи сиёсӣ мебошад.

Муқарризи расмӣ: // //
Номзади илмҳои сиёсӣ, муаллими калони мйй/ // 
кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи ///////// Шерматов Б.Г. 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон

Имзои Шерматов Б.Г.-ро тасдиқ менамдяж'
„ .. //с о/ влйлдти
Сардори раесати кадрҳо ва корҳои мажӯ|^ 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Суроға:
734003, Чумхурии Точикистон, ш.Душанбе, х. Рӯдакӣ, 121.

Тел.: +992 918 67 48 64.

КАДРҲО

Мустафозода А.
-с.
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