
ТАЦРИЗ
ба диссертатсияи Якубзода Фируз Нурмат дар мавзуи: «Давлати дунявй ва 

хусусиятхри мухимми он дар замони тагйирпазирии домеа (дар мисоли 
Чумхурии Тодикистон)» барон дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои 

сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва технологиядои сиёсй

Диссертатсия ба омузиши хусусиятхои мухимми давлатдории дунявй 
дар шароити ба даст овардани истидлолият яке аз масъалахои мубрами 
рутилу инкишофи хаёти дамъиятй дар шароити муосир ба хисоб меравад. Дар 
шароити муосири рушду инкишофи хаёти дамъиятй интихоби шакли дурусти 
низоми давлатдорй барои хар як субъекти муносибатхои байналхалдй корест 
басо душвор. Чунки бархурддои мухталифе, ки яккатор мамлакатхои дунёро 
фаро гирифтааст махз дар заминай нофахмихои гуногуни низоми давлатдорй 
ба вухуъ омада истодааст. Инсони муосири кушиш менамояд, ки низоми 
давлатдориеро интихоб намояд, ки кафолатдихандаи рушди бонизоми домеа 
ва тадвиятдидандаи вахдати миллй ва пойдории сулху салох шуда тавонад.

Баъди аз байн рафтани Иттиходи Шуравй бо идеологияе, ки 
муносибати шахрвандонро бо дин махдуд мекард дар домеаи баъдишуравии 
тодик зарурат ба ташаккули низоми нави давлатдорие пеш омад, ки 
муносибати эътидодии мардумро ба таври мусолихатомез хал намояд ва 
таквиятдихандаи дудуду озодихои шахрвандон, озодии виддон дар домеа 
бошад.

Бо дарназардошти гуфтахои боло таддид ва тахлили ташаккулёбии 
давлати дунявй дар Чумдурии Тодикистон ва дурнамои рушди он дар 
сахифаи миллй мухим ва раванди саривадтй дониста мешавад. Зеро агар дар 
сатхи донунгузории давлат пояхои давлати дунявй мустахкам гардида 
бошанд хам, як датор равандхои сиёсии дахонй ва омилхои гуногуни дохилй 
дануз хам дар ин раванд ба таври диддй таъсири манфй мерасонанд. Ва 
мухаддид тавонистааст, ки дар асоси омузишдои зиёд омилхои таъсирасонро 
ба рушди давлати дунявй муайян карда роххои бартарафсозии онхоро ба 
таври осоишта нишон додааст.

Нисбати мазмуни мухтасари тахдидот, гуфта метавонем, ки 
диссертатсия мазкур аз мудаддима, ду боб, шаш зербоб, мухокимаи 
натичдхои тахдидот, хулоса ва руйхати адабиёти истифодашуда иборат 
мебошад. Дар боби якуми диссертатсия, ки ба масъалаи “Асосдои 
назариявию методологии омузиши масъалаи давлати дунявй” бахшида 
шудааст. Дар боби мазкур муаллиф кушиш намудааст, ки адабиётхои 
гуногуни мархиладои таърихии хоридию ватаниро мавриди омузиш дарор 
дода, хусусиятхои мухим ва гуногуни рушди давлатдории дунявиро нишон



додааст. Дар боби дуюм муаллиф “Хусусиятхои ташаккулёбии давлати 
дунявй дар замони сохибистиклоли”-ро баррасй намуда, дар баробари 
омузиши тадрибаи тодикон дар рохд бунёди давлатдории дунявй, инчунин 
тадрибаи давлатхои гуногунро низ дар ин самт тахлил намудааст. Дар боби 
дуюм, ки иборат аз се фасл аст, хусусиятхои ташаккулёбй ва рушди давлати 
дунявй, заминахои сиёсй ва хукукии ташаккули давлати дунявй, мушкилот ва 
дурнамои рушди давлати дунявй дар Чумхурии Тодикистонро мавриди 
омузиш карор гирифтааст.

Дар асоси омузиши консепсияхо, санадхои хухукй, махсусан 
Консепсияи сиёсати давлатии Чумхурии Тодикистон оид ба дин, конуни 
Чумхурии Тодикистон “Дар бораи озодии виддон ва иттиходияхои динй” 
хусусиятхои махсуси рушду инкишофи давлатдории дунявиро дар шароити 
Тодикистони муосир нишон додааст.

Дарадаи омузиши мавзуи давлати дунявиро ба таври системавй 
тахлили вокеъбинона намудааст. Асосан давлати дунявй ва хусусиятхои 
мухимми он дар аксар маврид диккати сиёсатшиносон, файласуфон, 
хукукшиносон ва таърихшиносонро ба худ далб намудааст. Тояи давлати 
дунявй, навъхои давлати дунявй, муносибати давлат бо дин, сиёсати давлатй 
дар сохаи дин, вазъи эътикодй мардум дар корхои илмию тахкикотии 
олимону тахлилгарони ватанй ва хоридй мавриди омузиш ва баррасй карор 
дода шудаанд. Ин масъаларо аз давраи дунёи кадим мавриди тахлил карор 
дода, мохияти ибтидоии дунявиятро шарх додааст. Рушди далатдории 
дунявиро дар давраи асрхои миёна омухта, пайдоиши консепсияи давлати 
дунявиро дар давраи Эхё аз дониби Николло Макиавеллй мавриди омузиш 
Карор додааст. Дар ин замина низ омузиши масъала хамаи мархилахои рушду 
инкишофро дар бар мегирад.

Бояд кайд намоем, ки натидахои тахкикот дар сатхи зарури мухокима 
гардида аз сатхи касбияти диссертант гувохи медихад. Асосан мубрамияти 
рисолаи диссертатсионй дар он зохир мегардад, ки мавриди тахкик карор 
додани принсипхо ва хусусиятхои низоми давлатдории дунявй ва 
муносибати институтсионалй ба он дар худуди Чумхурии Тодикистон 
тадрибаи нахуст ба хисоб меравад.

Давлати дунявй ва хусусиятхои мухимми он хамчун объекти тахкикот 
мавриди омузиш карор гирифта дар доираи сарчашмахои гуногуни илмй 
баррасй ёфтааст. Дар доираи масъалахои тахлил ёфта муайян карда 
метавонем, ки давлати дунявй хамон навъи низоми давлатдорие ба хисоб 
меравад, ки дар он муносибати дутарафаи давлат ва дин, иттиходияхои динй, 
ибодатхонахо дар асоси дахолат накардан ба корхои хамдигар ташкил ва 
ташаккул дода мешавад, инчунин дар баробари ин давлат намегузорад, ки



дар домеа ягон навъи дин ба хайси дини давлатй эътироф гардад. Дунявият -  
ин кафилй мувозинати баробарии манфиатхои гуруххои идтимой ва динй дар 
домеа мебошад.

Сахми шахсии унвондуйи дарёфти дарадаи илмй дар муайян 
намудани мадсад ва вазифахои тахдидот, муайян намудани объект ва 
предмета тахдидот, гузоштани масъалахои асосии тахкикот, коркард ва 
тафсири маълумотхои бадастомада, коркарди мукаррароти назариявй ва 
методй, пешниход намудани тавсияхои амалй инъикос меёбад. Хулосахое, ки 
дар диссертатсия ба назар мерасанд, натидаи тахдидоти мустадилонаи 
унвонду ба шумор меравад.

Диссертатсияи Ядубзода Ф.Н. ба омузиши яке аз масъалахои 
мухимтарини замони муосир бахшида шуда, дар илмхои сиёсии ватанй 
иддоми хеле мухим ва саривадти мебошад. Диссертатсияи мазкур кори 
мустадилона андомёфтае мебошад, ки сохтори он тибди талаботи 
мударраргардида тахия шудааст.

Рисолаи диссертатсионии Ядубзода Фируз Нурмат ба талаботдо оид ба 
кордой диссертатсионй дар мавриди дарёфти дарадаи илмии номзади илм 
мувофид буда, барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои сиёсй аз руйи 
ихтисоси 23.00.02 -  Ниходхо, равандхо ва технологияхои сиёсй ба химоя 
тавсия карда мешавад.
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