
ТАЦРИЗИ
родбари илмй ба диссертатсияи Ядубзода Фируз Нурмат дар мавзуи 

«Давлати дунявй ва хусусиятдои мудимми он дар замони тагйирпазирии 
чомеа (дар мисоли Думхурии Точикистон)» барон дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмдои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, 

раванддо ва технологияхои сиёсй

Мудимияти тадкиди мавзуи диссертатсия дар он зохир мегардад, ки 

хусусиятдои мудими давлати дунявй дар замони тагйирпазирии чомеа аз 

чониби мудадидони ватанй дамачониба мавриди омузиш дарор нагирифтааст. 

Раванди ташаккулёбии давлати дунявй тули дахсоладои охир яке аз 

равандхои мухимтарини хаёти чамъиятии хар як давлат ба шумор меравад. 

Зеро дар шароити давлатдории миллй ва замони сохибистидлолй хар як 

давлат кушиш ба харч медихад, ки рушду инкишофи институтхои гуногуни 

сиёсию чамъиятии хешро дар сатхи зарурй амалй намояд. Дар ин раванд як 

датор давлатхо ба муваффадиятхои назаррас ноил гардидаанд. Одатан, он

давлатхое, ки ба масъалахои рушди давлати дунявй, муносибати дину давлат,
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сиёсати давлат дар сохаи дин, озодии вичдон ва эътидоди дини, баробарии 

дин ва ниходхои динй дар назди давлат таваччухи зарурй зохир намудаанд, 

дар самти таъмини рушду инкишофи чомеа, пешрафти сохахои гуногун ва 

хамзистии осоиштаи мардум дастовардхои назаррасро сохиб гардидаанд. 

Давлати дунявй раванди дунявикунонии сохахои гуногуни чомеа, аз дабили 

сохаи сиёсат, маориф, илм ва дигар сохахорро фаро мегирад. Бе шакку 

шубха, мушохида намудан мумкин аст, ки дар баъзе давлатхо суръати рушду 

инкишоф бисёр баланд ва дар баъзе давлатхои дигар хеле паст мебошад. 

Чунин холат низ бо сатху сифати амалишавии принсипхои давлати дунявй 

алодамандии зич дорад.

Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки дар самти ташаккули давлати 

дунявй ва рушду инкишофи поядои он надши давлат хеле калон аст. Зеро он 

давлатхое, ки ба ин масъала таваччухи чиддй зохир намуда, барои таъмини 

рушди бомароми давлати дунявй барнома ва стратегиядои давлатй дабул
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кардаанд, дихати амалишавии онхо шароити мусоид низ фарохдм овардаанд, 

ки дар нихряти кор пешрафти бомароми мамлакатро таъмин намудаанд. 

Истифодаи принсипхои давлати дунявй ва озодии виддон дар раванди 

идоракунии давлатй имкон медихдд, ки дар шароити муосир самаранокии 

системаи сиёсй ва идоракунии давлатй ба маротиб баланд бардошта шавад ва 

пешм рохи як катор падидахои манфй аз кабили тахкири динй, 

хурофотпарастй, радикализм, амалхои экстремиста гирифта шавад.

Диссертатсияи Якубзода Фируз Нурмат ба омузиши хамин масъалахо 

бахшида шуда, он дар заминай тахлили тадрибаи давлатхои пешрафта ва 

инчунин дар асоси омузиши адабиёти илмй пахдухри гуногуни давлати 

дунявй ва хусусиятхои мухими он дар шароити ба даст овардани 

истикдолият мавриди тахкик карор гирифтаанд. Дар шароити Тодикистон 

мавзуи мазкур хеле мухим буда, омузиши он икдоми саривакдй мебошад. 

Зеро дар мамлакати мо низ ташаккулдихии принсипхои давлати дунявй дар 

ибтидои сохтани давлати пуридтидору муктадир огоз гардида буд. Махсусан, 

барои ташаккули низоми давлатдории дунявй аз дониби Хукумати мамлакат 

яккатор санадхои меъёриву хукукй кабул гардидааст. Аммо ба осонй 

мушохида намудан мумкин аст, ки раванди ташаккулёбии принсипхои 

давлати дунявй дар домеа ба охистагй сурат гирифта истодааст. Бо 

дарназардошти зарурати рушди давлати дунявй дар мамлакат ва муайян 

намудани монеахои дар ин самт мавдудбуда, омузиши ин мавзуъ хело мухим 

ба шумор рафта, барои бартараф намудани монеахои мавдуда ва дихати 

тахкику тахлили ин масъала барои мухаккикони оянда заминай илмию 

методолога фарохам меоварад.

Муаллиф дар тахкикоти худ кушиш намудааст, ки хусусиятхои 

мухимми рушди давлати дунявиро дар шароити ба даст овардани 

истиклолият нишон дихад. У аз ухдаи ин кори тахкикотй баромадааст. Зеро 

дар диссертатсияи мазкур на танхо хусусиятхои ин навъи давлат, балки 

заминахои ташаккулёбии давлати дунявй ва мазмуну мундаридаи он низ 

баррасй гардидаанд. Дар идомаи тахкикот на танхо омилхои сиёсии
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ташаккулёбии давлати дунявй мавриди омузиш дарор дода шудаанд, балки 

хусусиятдои мудими рушду инкишофи ин навъи давлат дар Чумдурии 

Тодикистон, мушкилот ва дурнамои рушди ояндаи он низ баррасй 

гардидаанд. Дар раванди таддидот муаллиф тавонистааст, ки адабиёти 

заруриро истифода намояд. Аксари адабиёти истифодашуда бевосита ба 

мавзуи омузишй тааллуд доранд. Аз ин ру, бо боварии комил гуфтан мумкин 

аст, ки хулосахои муаллиф ва натичахои тахкикот эътимоднок мебошанд.

Дар раванди таддидоти мазкур муаллиф ба консепсиядои класикй ва 

назариядои замони муосир такя намуда, хусусиятдои рушду инкишофи 

давлати дунявиро бо дар назардошти ондо муайян намудааст. Дар 

диссертатсия назариядои «секуляризм», «постиндустриализм», «давлати 

дунявй», «домеаи донишгаро», назариядои «модернизм ва постмодернизм», 

«либерализм», «маданияти сиёсй», «мавди сеюм», «ду шамшер», ва г. ба 

таври васеъ истифода гардидаанд.

Навоварии тадкикотро мушаххасан ба таври зерин нишон додан 

мумкин аст: муаллиф дар асоси тадлили консепсиядои илмй зарурати 

ташаккулдидии давлати дунявиро асоснок намудааст; дар таддидоти муаллиф 

заминадои ташаккулёбии давлати дунявй ва хусусиятдои мудими он дар 

шароити ба даст овардани истидлолият муайян карда шуда, нишонадои ин 

мардилаи рушду инкишоф нишон дода шудааст; надши мудими давлат ва 

шадрвандонро дар ташаккули давлати дунявй нишон дода шуда, инчунин 

барои мустадкамнамоии поядои давлати дунявй мудимияти дабули 

барномадо ва стратегиядои давлатиро дар раванди идоранамоии давлат ва 

домеа асоснок гардидаст; муаллиф миёни табададои гуногуни чамъиятй 

нисбат ба масъалаи назари ондо ба масъалаи давлати дунявй таддидотдои 

сотсиологй гузаронида натичахои хуб низ ба даст овардааст; хусусиятдои 

мудими раванди ташаккулёбии давлати дунявй дар Точикистон нишон дода 

шуда, мушкилот ва дурнамои рушди он муайян карда шудааст.

Таддидоти мазкур адамияти илмию назариявй ва амлй дорад. Пеш аз 

дама, баррасидои муаллиф ва хулосадои пешнидодшуда барои таддидоти
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минбаъдаи давлати дунявй ва рушду инкишофи хусусиятдои асосии он 

заминай илмию назариявй ба шумор меравад. Инчунин, дар асоси тахдилу 

таддиди консепсияхои илмй зарурати ташаккулдидии давлати дунявй нишон 

дода шудааст, ки он барои асоснок намудани дурустии барномахо ва 

стратегияхои давлатй ва сиёсати дунявигароёнаи мамлакат адамиятнок 

мебошад. Натидадои таддидот ва маводи диссертатсия дар раванди таълими 

фандои сиёсатшиносй, диншиносй, Проблемадои бехатарии Ч,умдурии 

Тодикистон, домеашиносй ва монанди индо метавонанд истифода бурда 

шаванд. Хдмчунон натидадои диссертатсия барои мудаддидоне, ки ба 

омузиши дигаргунидои сифатй ва раванддои сиёсии замони муосир 

машгуланд, адамияти илмию назариявй доранд.

Инчунин хулосадои тадкикоти мазкурро дар самти тадияи барномадо, 

стратегиядо ва консепсиядои рушди самтдои гуногуни даёти давлатй 

истифода намудан мумкин аст. Диссертант натидадои тадкидотро дар 

алодидагй мудокима намуда дастовардои илмии худро нишон додааст. 

Хдмзамон муаллиф барои дар амал истифодабарии натидахо тавсиядои бисёр 

судманд пешнидод менамояд. Ва яке аз ондо бо мадсади ташаккули 

маданияти дунявй ва мафкураи дунявии шадрвандон бо истифода аз 

идтидори иттилоотию иртиботии васоити ахбори омма ба таври фаъол 

таргибу ташвид намудани рукндои асосии давлатдории дунявй, дар 

шабакадои телевизионй бо иштироки олимони сода ташкил намудани 

судбатдои тахассусй дар мавриди модияти давлати дунявй ва афзалиятдои 

он, нидоятан муррифй намудани давлати дунявй дамчун арзиши чомеаи 

мутамаддин амали зарур ва саривадтй дониста мешавад.

Натидадои асосии диссертатсия дар дафт маколаи илмии 

такризшаванда, дашт маводи конференсиядои байналмилалй ва чумдуриявй, 

ва як воситаи ёрирасони таълимии муаллиф инъикос гардидаанд. Инчунин, 

муаллиф дар фаъолияти педагогии дуд масъаладои гуногуни низоми 

давлатдории дунявиро дар семинардои илмй-назариявй, миздои мудаввар ва 

дигар чорабинидои илмй матрад намудааст. Кордой илмй ва автореферате, ки
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дар мавзуи таддидотй чоп гардиданд мазмуни асосии рисолаи 

диссертатсиониро ба таври зарурй инъикос менамоянд.

Дар мадмуъ, гуфтан мумкин аст, ки максади таддидот ва вазифадои он 

пурра идро гардидаанд. Муаллиф аз уддаи мустадилона андом додани 

таддидоти илмй баромадааст. Садми муаллиф дар омода намудани 

диссертатсия аз он иборат аст, ки у бевосита ба тадлили адабиёти илмй 

машгул гардида, натидадои таддидоти худро дар шакли мадоладои илмй 

тадия намудааст. Бо дарназардошти гуфтадои боло дайд намудан мумкин аст, 

ки диссертатсияи Ядубзода Фируз Нурмат дар мавзуи “Давлати дунявй ва 

хусусиятдои мухимми он дар замони тагйирпазирии домеа (дар мисоли 

Чумдурии Тодикистон)” барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмдои 

сиёсй аз руи ихтисоси 23.00.02 -  Нидоддо, раванддо ва технологиядои сиёсй 

таддидоти илмии мукаммал ва андомёфта ба шумор рафта, ба талаботи 

мударрарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 

Думдурии Тодикистон давобгу мебошад ва барои димоя тавсия мегардад.

Муаллифи диссертатсия Ядубзода Ф.Н. сазовори дарёфти дарадаи 

илмии номзади илмдои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Нидоддо, раванддо 

ва технологияи сиёсй мебошад.

Родбари илмй:
Доктори илмдои сиёсй, профессор 
ноиби президента Академияи 
миллии илмдои Тодикистон

Сурога: 734025, Думдурии Тодикистон, 
Душанбе, хиёбони Рудакй, 33 
Е-таП: Ейс@таП.ги Тел.:+(992) 93505

Имзои Мудаммад Абдурадмон Навр 
тасдид менамоям. Шуъбаи кадрдо ва 
махсуси АМИТ

Мудаммад А.Н.
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