Ба Шӯрои диссертатсионии
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назди Донишгохи миллии Тоҷикистон
(734025, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони
Рудакӣ, 17)

Тақриз
ба автореферати диссертатсияи Умед Ҳашматуллоҳ дар мавзӯи «Саҳми
бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон
(солҳои 1919-2019)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа
(РЬ.В)-доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020303 - таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ
ва методҳои таҳқиқи таърихӣ
Довталаб Умед Ҳашматуллоҳ дар доираи рисолаи диссертатсионӣ
Мавзӯи «Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои
бостонии Афғонистон (солҳои1919-2019)»-ро мавриди таҳқиқ қарор
додааст, ки он аз муқаддима, феҳристи ихтисорот, ду боб, панҷ зербоб,
хулоса, рӯйхати сарчашмаҳо, адабиёти истифодашуда иборат аст.
Довталаби мавсуф дар муқаддимаи авторефераташ масъалаҳои
мубрамии мавзӯи таҳқиқот, дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди
омӯзиш, мақсади таҳқиқот,
вазифаҳои таҳқиқот, навгониҳои илмии
таҳқиқоти диссертатсионӣ, аҳаммияти назариявӣ ва илмию амалии
таҳқиқот,
саҳми шахсии довталаб,
мутобиқати диссертатсия бо
шиносномаи ихтисоси илмӣ, нуктаҳои асосӣ, ки ба ҳимоя пешиниҳод
мешаванд, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тахқиқот, тасвиб ва
амалисозии натиҷаҳои диссертатсия, интишорот аз рӯйи мавзӯи
диссертатсия ва сохтори диссертатсияро дуруст инъикос намудааст.
Дар ҳақиқат Хуросони қадима, ки дар натиҷаи сиёсати пуштунгароӣ
номаш ба Афғонистон табдил шуд, яке аз марказҳои тамаддуни ҷаҳонӣ буда,
ҷустуҷӯ ва ғоратсозиҳои мероси таърихии ин кишвар ҳануз дар замонҳои қадим
оғоз шуда, мутаассифона то имрӯз идома дорад. Камина ин вазъи табоҳи
ёдгориҳои Афғонистонро дар рафти сафарҳои таҳқиқотиам аз наздик мушоҳида
намудаам.
Маҳз таҳқиқоти бостоншиносони хориҷӣ барои таҳқиқи илмӣ, ҳифз ва
муаррифии таъриху фарҳанги Афғонистон мусоидат намуд. Шостаи зикр аст, ки
мутахассисони
Тоҷикистон,
аз
ҷумла
тармимгарон,
сиккашиносон,
бостоншиносон ва устодону шогирдони таърихшиноси мо дар ин кори накӯ ба
қадри ҳол саҳм гузоштаанд. Аммо ин саҳмгузории бостоншиносони хориҷӣ то
ҳол дар доираи як рисолаи дисертатсионӣ мавриди таҳқиқи қарор нагирифта
буд.
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БОБИ 1.ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЛМИ БОСТОНШИНОСӢ ДАР
АФҒОНИСТОНИ СОЛҲОИ 1919-1948.
Боби нахустини дисертатсия
зербобҳои
“Заминаҳои ташаккули
таҳқиқоти илмии бостоншиносӣ дар Афғонистон” ва “Саҳми ОАҒА
(Ве1е§а1юп АгсйеЬфдие Ғгапсате еп АҒ§ап1§1ап) дар омӯзиш ва таҳқиқи
ёдгориҳои бостонии Афғонистон” иборат аст.
Маллифи дисертатсия дар зербоби “Ташаккул ва рушди илми
бостоншиносӣ дар Афғонистони солҳои 1919-1948” Афғонистонро ҳамчун
маркази қадимаи тамаддуни ориёӣ ва ҳамчун пайвандгари тамаддунҳои Чини
бостон, Ҳинди қадим, Байнаннаҳрайн, тамаддунҳои Миёназамин, Миср,
Юнону Рум муаррифӣ намуда, таҳаввулоти илмии дар ин давра дар
Афғонистон ба амаломада ва нақши онро ба таври саҳеҳ қаламдод намудааст.
Як навгонии ин боб ҳамин аст, ки акнун Умед Ҳашматуллоҳ ҳамчун
щаҳрванд ва як муҳаққиқи бумии Афғонистон бо истифодаи аз шароити
мусоиди Тоҷикистон ба таърихнигории таҳқиқи бостоншиносии он даст зада
ва ба ин кор ҳам ноил шудааст. Тибқи навиштаи ӯ нахустин иқдомоти
Ҳукумати Афғонистон доир ба ҳамкориҳои хориҷӣ дар бахши бостоншиносӣ
ба ибтидои солҳои 20-уми асри XX рост меояд. Аз мазмуни ин зербоб
бармеояд, ки аз кишварҳои хориҷӣ Франсия нахустин шуда ҷиҳати таҳқиқи
бостоншиносии Афғонистон иқдом намуд ва 10.09.1922 байни Ҳукумати
Афғонистон ва Ҳайати бостоншиносони Фаронса дар Афғонистон
(Не1е§айоп АгсМощдие Ғгапса1е еп А1§аш81ап, шакли ихтисоршуаашВАҒА) созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид ва ин оғози таҳқиқоти
бостоншиносни хориҷӣ дар доираи қонунгузориҳои замон дар Афғонистон буд.
Довталаб дуруст зикр намудааст, ки НАҒА дар таҳқиқи Афғонистон ба
дастовардҳои назаррас ноил шуда, дар ташаккули макбати бостоншиносии он
ҳам нақши бориз дошта, гузашта аз ин то имрӯз он дар Афғонистон намояндаи
доимии худро дорад.

БОБИ II. РУШДИ ТАҲҚИҚОТИ БОСТОНШИНОСӢ ДАР
СОЛҲОИ 1949-2019.
Боби дуюми дисертатсия нисбати боби якум давраи нисбатан
тулониро фаро гирифта, он аз се зербоби “Саҳми бостоншиносони
амрикоӣ дар омӯзиш ва таҳқиқи ёдгориҳои бостонии Афғонистон дар
солҳои 1949-1974”, “Фаъолияти экспедитсияи муштараки афғонӣ-шӯравӣ
солҳои 1969-1979” ва “Саҳми бостоншиносони тоҷик дар ҳафриёти Миси
Айнак дар солҳои 2012-2018” таркиб ёфтааст.
Дар зербоби аввали боби дуюм довталаб роҳ ёфтани бостоншиносони
амрикой ба майдони таҳқиқоти бостоншиносии Афғонистон ва вижагиҳои
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пажӯҳишҳои онҳоро инъикос кардааст. Аз ҷумла муаллиф қайд намудааст. Ки
амирикоиҳо бештар ба таҳқиқи ёдгориҳои мансуби давраи асри санги ин кишвар
аҳаммият додаанд. Муаллиф сабаби инро дар он медонад, ки аксари
бостоншиносони амрикоӣ мутахассисони палеолит ва ҷамъияти ибтидоӣ буданд.
Дар таҳқиқи мавзӯи зербоби мазкур муаллиф адабиёти илмии олимони
Афғонистон, ба хусус А. Куҳзод ва дигаронро, ки дар онҳо натиҷаи фаъолияти
олимони амрикоӣ инъикос ёфтааст, мавриди истифода додааст. Дар адабиёти
мавсуф вижагиҳо ва натиҷаҳои фаъолияти бостоншиносони амрикоӣ ба хубӣ
дарҷ гаштааст.
Дар таҳқиқи мавзуи зербоби дуюми боби дуюм довталаб бо дастрасии
адабиёти илмӣ натиҷаи фаъолияти экспедитсияи шӯравӣ-афғониро дар солҳои
1969-1979 ба таври возеҳтар таҳқиқ намуда, саҳми олимони шӯравӣ ба мисли И.
Т. Кругликова, Г. А. Пугаченкова, В. И. Сарианиди, В. С. Долгоруков, А.
Вйноградов ва Ю. М. Десятниковро дар таҳқиқи бостоншиносии Афғонистон
ба таври мушаххас зикр менамояд. Хусусияти таҳқиқти олимони шӯравӣ ин
аст, ки онҳо бо олимони Афғонистон осори нисбатан ками муштарак ба чоп
расонидаанд. Муаллиф кашф ва таҳқиқи Тиллотеппаро ҳамчун натиҷаи
беҳтарини таҳқиқоти олимони шӯравӣ ва В. Сарианидиро пештози онҳо
қаламдод намудааст. Ӯ дуруст қайд менамояд, ки олимони шӯравӣ нисбати
таҳқиқоти анҷомдодаашон маводи камтари илмӣ чоп намудаанд. Зербоби дуюми
ин боб нисбати зербоби аввалаш бартари илмӣ дорад.
Муаллиф дар зербоби сеюми боби дуюм дар такя ба адабиёти дастрасшуда
саҳми бостоншиносони Тоҷикистонро дар маҳдудаи таҳқиқи ёдгории Миси
Айнак таҳқиқ ва инъикос намудааст. Муаллиф бархе аз олимони Тоҷикистон ва
саҳми онҳоро дар таҳқиқи Миси Айнак ба хубӣ таҳқиқ кардааст. Дар оянда
беҳтар мебуд, ки саҳми тармимгарони тоҷик ва чигунагии муаррифии кори онҳо
ба таври алоҳида мавриди таҳқиқ қарор гирад.
Ба баъзе нуқсонҳои ҷузъй нигоҳ накарда дар умум довталаб Умед
Ҳашматуллоҳ пажӯҳиши боарзиши дисаертатсиониро анҷом додааст ва кори
ӯ ҷавобгӯи талаботи муқаррароти расмӣ мебошад.
Автореферати диссертатсияи муаллиф мутобиқ ба талаботи
муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст. Муқаддимаи он
тибқи талаботи ҳамаи бандҳои пешбинишуда таҳия шуда, хулосаҳои
таҳқиқоти мазкур ифодакунандаи
бахшҳои асосии он мебошанд.
Тавсияҳои амалии дар охири автореферат пешниҳоднамудаи муаллиф
натиҷаи таҳқиқи назарраси кори он мебошад. Муаллиф
мақсад ва
вазифаҳои таҳқиқотии дисертатсияи мазкурро ба таври дуруст ва дар
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сатҳи лозимӣ анҷом додааст.
Навгониҳои илмии ба дастовардаи муаллиф аз он шаҳодат медиҳанд,
ки ӯ дар таҳқиқи ин мавзуъ ба дастовардҳои муҳим ноил шудааст ва
таҳқиқоти сазовор барои дарёфти дараҷаи илмиро ба сомон расонидааст.
Муаллиф вобаста ба мавзуи таҳқиқот панҷ мақолаи илмӣ дар
маҷаллаҳои илмии тақризшаванда чоп намудааст. Автореферати
диссертатсия тибқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст.
Хулоса бо назардошти мазмун, мундариҷа ва сохтори таҳияшудаи
афтореферат метавон гуфт, ки таҳқиқоти Умед Ҳашматуллоҳ дар мавзӯи
«Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии
Афғонистон (солҳои 1919-2019)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори
фалсафа (Р11.В) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020303 - таърихнигорӣ,

таърихӣ ба талаботи тартиби
муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Мавзӯъ ва мӯҳтавои таҳқиқот
ба рамзи 6В020303 - таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи
таърихӣ мутобиқат менамояд ва довталаб Умед Ҳашматуллоҳ барои
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (Рй.В), доктор аз рӯи ихтисос,
6П020303 - таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи таърихӣ
сазовор мебошад.
Манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқи

Муқарриз:
номзади илмҳои таърих,
мудири Шуъбаи таърихи илм ва техникаи
Институти таърих, бостоншиносӣ ва
мардумшиносии ба номи А. Дониши
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

А.Қ. Шарифзода

Имзои н.и.т. А.Қ. Шарифзодаро тасдиқ менамоям
Сардори шуъбаи кадрҳои Институти таърих,
Бостоншиносӣ ва мардумшиносш)^°с7;£^^^ /'

ба номи А. Дониш

Г. Файзуллоева
КАДРХС

734025, шаҳри Душанбе, хиёбопи.Рудаки, ЗлУ;
Тел.: 900-55-75-75
Е-шаП: аМиуаНОб @таП.ги
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