
ТАЦРИЗ
ба кори диссертатсионии Якубзода Фируз Нурмат дар мавзуи: «Давлати 

дунявй ва хусусиятхри мухимми он дар замони тагйирпазирии домеа (дар 
мисоли Думхурии Тодикистон)» барои дарёфти дара дай илмии номзади 

илмхои сиёсй, аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва
технологияхои сиёсй

Диссертатсияи мазкур ба омузиши низоми давлатдории дунявй ва 
хусусиятхри он дар Думхурии Тодикистон бахшида шуда, дар он 
пахдухои гуногуни ин масъала ва принсипхои амалишавии он мавриди 
баррасй к;арор дода шудааст. Мусаллам аст, ки низоми давлатдории 
дунявй фарогирандаи хамаи сохахои фаъолияти инсониро дар бар 
мегирад ва бо дарназардошти чунин омил муаллиф низ ба омузиши 
масъалахои гуногуни он диктата бештар дода амалишавии принсипхои 
онро дар заминай консепсияхои давлатй, санадхои меъёрй-хухукд ва 
маданияти сиёсии шахрвандон тахкик намудааст. Мухиммияти омузиши 
ин масъала дар он ифода меёбад, ки сохтани низоми давлатдории дунявй 
барои хар як мамлакат, аз думла барои Чумхурии Тодикистон бисёр 
зарур буда, рушду инкишофи сохахои гуногуни хаёти дамъиятй махз дар 
заминай амалисозии принсипхои давлати дуняй имконпазир мегардад.

Бо дарназардошти гуфтахои боло таххик ва тахлили ташаккулёбии 
низоми давлати дунявй дар Чумхурии Тодикистон ва дурнамои рушди он 
дар сахифаи миллй мухим ва раванди саривакдй дониста мешавад. Зеро 
агар дар сатхи крнунгузории давлат пояхои давлати дунявй мустахкам 
гардида бошанд хам, як кдтор равандхои сиёсии дахонй ва омилхои 
гуногуни дохилй хануз хам дар ин раванд ба таври диддй таъсири манфй 
мерасонанд. Аз думла дахонишавй ва рушди технологияхои иттилоотию 
коммуникатсионй имруз ба фаъолияти хизбу харакатхои ифротй ва 
террористй имконият фарохам овардаанд, ки онхо бе ягон мушкилй 
андешахои тундгароёнаи худро дар миёни мардум пахн намоянд. Чунин 
хизбу харакатхо дар симои дину мазхаб муборизаи худро огоз бахшида, 
аз рухияи динии мардум истифода намуда, меъёрхои асосии давлатдории 
дунявиро нодуруст шарх медиханд ва одамонро дар мухобили ин гуна 
арзишхои мутамаддин равона месозанд.



Диссертатсия мазкур аз мукаддима, тавсифи умумии тахкикот, ду 
боб, шаш зербоб, баррасии натидахо, хулоса ва руйхати адабиёти 
истифодашуда иборат мебошад. Мукаддимаи рисолаи диссертатсионй 
мухимияти омузиши мавзуъ асоснок карда шуда, дарадаи омузиши 
мавзуи интихобшуда тахдилу тахкик шуда, объект, предмет, максад ва 
вазифахои тахкикот ба таври мушаххас дакик карда шудаанд. Дар 
мукаддима асосхои методологии тахкикот, навоварихои илмй, нуктахои 
асосие, ки барои химоя пешниход мешаванд, ахамияти илмию амалии 
тахкикот, сатхи татбики натидахои тахкикот ва сохтори таркибии 
рисолаи диссертатсионй нишон до да шудаанд.

Боби аввали диссертатсия -  “Асосхои назариявию методологии 
омузиши масъалаи давлати дунявй” ба тахкики асосхои методологию 
назариявй ва хусусиятхои гуногуни низоми давлатдории дунявй дар 
домеа бахшида шудааст. Инчуни дар боби мазкур муаллиф доираи васеи 
адабиёти илмиро тахдил намуда, дар заминай омузиши онхо хусусиятхои 
мухимми давлати дунявй нишон дода шудааст. Инчунин дар ин кисмат 
заминахои асосии рушду инкишофи давлати дунявй муайян карда 
шудаанд.

Дар зербоби якуми боби аввал -  “Давлати дунявй ва хусусиятхои 
он: масъалахои назариявй ва методологй” омузиши хусусиятхои мухим 
ва заминахо асосии рушду инкишофи давлатдории дунявиро фаро 
мегирад.

Зербоби дуюми боби якум -  “Омилхои таърихию сиёсии пайдоиш 
ва рушди давлати дунявй” ба омузиши омилхои асосии рушд, максадхо 
ва вазифахои давлати дунявй бахшида шудааст.

Дар сарчашмахои илмхои сиёсй оид ба мохият, хадаф ва хосиятхо, 
омилхои таърихию сиёсии рушду инкишофи давлатдории дунявй ва 
дойгохи он дар домеа андешахои мухталифу зиёде дой доранд. Доираи 
асосии омузиши мавзуъ хамаи даврахои рушди хаёти дамъиятиро фаро 
гирифта, диккати асоси ба давраи Эхё, ки консепсияи “Давлати дунявй” 
пайдо шудааст равона гардидааст.



Зербоби сеюми боби якум -  “Масъалахои асосии инкишофи 
давлати дунявй дар шароити муосир” -  ро фаро гирифта, масъалахои 
гуногуни инкишофи низоми давлатдории дунявиро мавриди омузиш 
карор медихад.

Дар боби дуюми диссертатсия -  “Хусусиятхои ташаккулёбии 

давлати дунявй дар замони сохибистидлолй” хусусиятхои ташаккулёбии 

низоми давлатдории дунявй дар шароити ба даст овардани истикдолият 

ва сохибистидлолии Думхурии Тодикистон бахшида шуда, навъхои 
асосии он нишон до да шудааст.

Зербоби якуми боби дуюм -  “Хусусияхоти ташаккулёбй ва рушди 

давлати дунявй дар Думхурии Тодикистон” баррасй гардида, дар 

баробари омузиши тадрибаи тодикон инчунин тадрибаи давлатхои 

гуногунро низ дар самти эхёи давлатдории дунявй мавриди омузиш ва 

тахлил харор додааст. Ташаххулёбии давлатдории дунявиро дар домеаи 

тодик аз давраи хокимияти Шуравй, даврони ба даст овардани 

истихлолият ва баъди онро мавриди омузиш харор дода, хусусиятхои 

махсуси рушду инкишофи онро нишон медихад.

Дар зербоби дуюми боби дуюм -  “Заминахои сиёсй ва хукухии 

ташаккули давлати дунявй дар шароити сохибистихлолии Тодикистон” 

инъикос гардидааст. Заминахои сиёсию хукук;ии рушди давлатдории 

дунявиро дар домеаи тодик тахлили мушаххас намуда, расмияти онро 

тарихи санадхои меъёрию хукуюй нишон додааст.

Зербоби сеюми боби сеюм -  “Мушкилот ва дурнамои рушди 

давлати дунявй дар Думхурии Тодикистон” тахлил шуда, дар даврони 

сохибистихлолй ва раванди тагйирпазирии домеа, мушкилотхои асосие, 

ки монеи амалишавии принсипхои низоми давлатдории дунявй 

мегарданд ба таври возех нишон дода шудаанд. Дар баробари нишон 

додани мушкилотхо, роххои халли онхо ва дурнамои рушди давлатдории 

дунявй дар Думхурии Тодикистон нишон дода шудааст.



Натичахои тахкикот - муаллиф дар раванди омузиши мавзуъ 
доираи васеи адабиёти илмиро мавриди тахлил харор дода, дар заминай 
омузиши онхо заминахои рушду инкишофи давлати дунявиро нишон 
додааст. Дар таххихоти диссертатсияи мазкур зарурияти ташаккулдихии 
давлати дунявй ва амалинамоии принсипхои онро барои ояндаи 
дурахшони давлат асоснок карда шудааст. Инчунин муаллиф дар асоси 
тахдили равандхои сиёсии замони муосир мухиммият ва зарурияти 
ташаккули давлати дунявиро асоснок намуда, хулосахои худро дар 
заминай истифодаи методхои илмии гуногун тахия кардааст. Хулосахои 
таххихот натидаи таххихоти мустахилонаи муаллиф мебошанд.

Дар хулосаи рисолаи диссертатсионй натидахои таххихот дамъбаст 
гардида, тахлилу баррасии масъалаи давлатдории дунявй натидагирй 
гардида, пешниходхо баён гардидаанд.

Диссертатсияи Якубзода Ф.Н. ба омузиши яке аз масъалахои 
мухимми замони муосир бахшида шуда, дар илмхои сиёсии ватанй 
икдоми хеле мухим ва саривахти мебошад. Диссертатсияи мазкур кори 
мустахилона андомёфтае мебошад, хи сохтори он тибхи талаботи 
мухарраргардида тахия шудааст.

Хдмин тарих, диссертатсияи Яхубзода Фируз Нурмат ба талаботхо 
оид ба корхои диссертатсионй дар мавриди дарёфти дарадаи илмии 
номзади илм мувофих буда, барои дарёфт намудани дарадаи илмии 
номзади илмхои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва 
технологияхои сиёсй ба химоя тавсия харда мешавад.

Номзади илмхои сиёсй, мудири 
кафедраи сиёсатшиносй ва 
муносибатхои байналмилалии
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