Ба Шӯрои диссертатсионии 6В. КОА-024
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе,
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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Умед Ҳашаматулло дар мавзуи «Саҳми
бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон
(солҳои 1919-2019)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа
(РЬ.И) -доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020303 -таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ
ва методҳои таҳқиқи таърихӣ.
Аз ҷиҳати шумораи ёдгориҳои археологӣ Ҷумҳурии исломии
Афғонистон дар Осиёи Марказӣ мавқеи аввалро касб мекунад ва
қадимтарин ёдгориҳои бостонӣ маҳз дар ин кишвар махфуз мондаанд.
Дар аҳди бостон марказҳои тамаддун, шаҳр-давлатҳо дар ҳудуди имӯзаи
Афғонистон мавҷуд буданд ва яке аз онҳо Балх мебошад, ки ҳама вакт
пойтахти шоҳигариҳои бузург ва яке аз шаҳрҳои марказии Бохтар ба
ҳисоб мерафт. Дар тамоми ҳудуди паҳновари Афғонистон ёдгориҳои
зиёди бостонй маҳфуз мондаанд, ки ба омӯзиши онҳо на танҳо
муҳақиққони ватанӣ балки хориҷиён низ таваҷҷуҳ зоҳир намуда буданд.
Ибтидои асри XX олимони хориҷӣ аз ҷумла фаронсавиҳо аҳаммият ва
арзиши таърихии ёдгориҳои бостонии Афғонистонро дарк намуда,
экспедитсияҳои бостоншиносии худро ба ин кишвар равона намуданд.
Бостоншиносони хориҷӣ дар Афғонистон ёдгориҳои зиёди бостониро
кашф намуданд, ки баъзе аз онҳо арзиши сатҳи ҷаҳонӣ доранд. Ба чунин
кашфиётҳо метавон дастовардҳои В.И.Сариандиро дохил намуд.
Диссертатсияи Умед Хдшаматулло ба фаъолият, дастовард ва
равиши таҳқиқи бостоншиносони хориҷӣ дар Афғонистон бахшида
шудааст. Аз муқаддимаи кори илмӣ бар меояд, ки ин таҳқиқот бори
нахуст дар чунин шакл дар Афғонистон анҷом дода шудааст ва то ин
вақт саҳми муҳақиққони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостоншиносии
Афғонистон аз ҷониби ягон муҳаққиқ ба таври васеъ омӯхта нашудааст.
Диссертатсия аз муқаддима, ду боб иборат аз панҷ зербоб, хулоса,
руйхати сарчашмаҳо, адабиёти илмӣ ва замима таркиб ёфтааст.
Боби аввал «Ташаккул ва рушди илми бостоншиносӣ дар
Афғонистон солҳои 1919-1948» ном дошта, он аз ду зербоб иборат
мебошад. Муаллиф дар зербоби аввал, ки «Заминаҳои ташаккули
таҳқиқоти илмии бостоншиносӣ дар Афгонистон» унвон шудааст, дар

масоили ҳамкориҳои дуҷонибаи Афғонистон ва экспедитсияҳои хориҷӣ,
имзои як қатор созишномаҳо бо кишварҳои хориҷӣ дар ташаккули
бостоншиносӣ дар Афғонистон, маълумот дода шудааст.
Дар зербоби дуюм, ки «Саҳми ОАҒА дар омӯзиш ва таҳқиқи
ёдгориҳои бостонии Афғонистон» унвон шудааст, муаллиф дар бораи
саҳми бостоншиносони фаронсавӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи ёдгориҳои
бостонии шимоли Афғонистон маълумот додааст. Бостоншиносони
фаронсавӣ дар кашф ва таҳқиқи ёдгориҳои бостонии Афығонистон беш
аз ҳам саҳм гузоштаанд, ки ин дар автореферати Умед Ҳашаматуллоҳ
возеҳ таҳлил ва баррасӣ гардидааст.
Боби дуюми диссертатсия «Рушди бостоншиносӣ дар солҳои 19492019» ном дошта, он аз се зербоб иборат мебошад. Зербоби аввали он
«Саҳми бостоншиносони амрикоӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи ёдгориҳои
бостонии Афғонистон дар солҳои 1949-1974» унвон шуда, дар он саҳми
бостоншиносони амрикоӣ дар кашфи ёдгориҳои бостонии Афгонистон
аз ҷумла давраи санг таҳлилу баррасӣ шудааст. Муаллиф аз дастовард ва
кашфиётҳои арзишманди бостоншиносони амрикоӣ дар самти таҳқиқи
давраи санги Афғонистон, ёддоварӣ намуда, арзиши таърихии чанд
ёдгории кашфшуда аз қабили бошишгоҳи Дараи Курро муайян
намудааст.
Дар зербоби дуюм ва сеюм саҳми бостоншиносони Шӯравӣ ва
Тоҷикистон дар омӯзиш ва таҳқиқи ёдгориҳои бостонии Афғонистон
маълумот дода шудааст. Бояд қайд намуд, ки саҳми бостоншиносони
Шӯравӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон аз ҷумла
В.И.Сариандӣ дар таҳқиқи ёдгории Тилотеппа хеле калон мебошад.
Тилотеппа яке аз ёдгориҳои нодири бостонии Афгонистон буда, саҳми
кашшофи ӯ В.И.Сариандӣ дар кори таҳқиқотии диссертант баҳои баланд
гирифтааст. Ғайр аз ин саҳми бостоншиносони Тоҷикистон дар омӯзиши
ёдгории Миси Айнак нишон дода шудааст.
Автореферати Умед Ҳашаматуллоҳ ҳамаи масъалаҳои дар
диссертатсия овардашударо дар бар гирифта, комилан мазмун ва
муҳтавои диссертатсияро инъикос карда метавонад. Бо назардошти
мазмун ва муҳтавои автореферат метавон таҳқиқоти Умед Ҳашаматулло
дар мавзуи «Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои
бостонии Афғонистон (солҳои 1919-2019)» барои дарёфти дараҷаи илмии
доктори фалсафа (Рй.В)-доктор аз рӯйи ихтисоси 60020303таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи таърихӣ ба талаботи
Комиссияи
олии аттестатсионии
назди
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Мавзуъ ва муҳтавои таҳқиқот ба рамзи

60020303 -таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи таърихӣ
мутобиқат менамояд.
Автреферати Умед Ҳашаматулло тибқи талаботи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода
шудааст ва созовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РИ.О) доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020303 -таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва
методҳои таҳқиқи таърихӣ мебошад.
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