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Диссертатсияи

Умед

Ҳашматуллох

дар

мавзуи

“Саҳми

бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии Афғонистон

(солҳои 1919-2019)” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа
(РИ.В)-

доктор

аз

рӯи

ихтисоси

60.020303

-

Таърихнигорӣ,

манбаъшиносӣ ва методхои таҳқиқи таърихӣ мутобиқат менамояд.

Дар давраи омода кардани рисола Умед Ҳашматуллоҳ ба ҳайси

муҳассили зинаи доктор Рй.О-и факултети таърихи Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон таҳсил мекард.

Умед Ҳашматуллоҳ соли 2019 шуъбаи магистратураи Донишгоҳи

миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси “таърих” хатм намуд.
Транскрипти зинаи доктор Рй.Е) соли 2022 аз ҷониби Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон дода шудааст.
Роҳбари

факултети

илмӣ:

таърихи

доктори

илмҳои таърих,

Донишгоҳи

миллии

профессор, декани

Тоҷикистон

Шарифов

Раҳмоналӣ Ятимович.

Дар муҳокимаи рисола д.и.т., профессор Р. Я. Шарифов. д.и.т.,

профессор Қ. Расулиён, д.и.т., профессор С. К. Муллоҷонов. д.и.т..

профессор 3. И. Акрамов. д.и.т.. профессор М. Ф. Зикриёева. д.и.т..
дотсент Т. Турсунов. н.и.т.. дотсент С. У. Асоев. н.и.т.. дотсент Ҷ. О.

Асрориён, н.и.ф., дотсент Т. Ғуломов. н.и.т.. дотсент Г. Иброхимова.
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н.и.т., дотсент С. Шарофиддинов, н.и.т., муаллими калон Ҷ. С. Шарипов.
н.и.т., дотсент Ғ.Шоев. н.и.т., муаллими калон Ф. Рахимов иштирок
доштанд.
Ба ҳайси муқарризони холис д.и.т.. академик Якубов Ю. ва д.и.т.

Бобомуллоев С.Ғ. баромад намуданд.
Аз муҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагирӣ карда шуд:

Диссертатсияи Умед Ҳашматуллоҳ нахустин таҳқиқоти муфассал

доир ба сахми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои
бостонии Афғонистон дар (солҳои 1919-2019) ба шумор меравад. Мавзӯъ

аз ҷониби диссертант бо фарогирии ҷиҳатхои гуногунаш мавриди

таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.
Мубрамии мавзӯъ. Бостоншиносӣ илмест, ки таърихи давраҳои

антиқиро дар асоси осори

моддию маънавй меомӯзад. Бозёфтҳои

бостоншиносӣ далели боэътимоди таърих ва маданият аст. Афғонистон

аз зумраи минтақаҳое ба ҳисоб меравад. ки таърихи куҳан ва ғанӣ дорад.

Ёдгориҳои бостонии кишвар аз таърихи инкишофи ҳаёти моддию

маънавии сокинони бумии он. бахусус аз таърихи тоҷикон шаходат

медиҳад.
Афғонистон аз нигоҳи ҷуғрофй ҳамчун пули иртиботӣ байни
марказҳои мадании антиқии Чин. Ҳинд. Байнанаҳрайн. соҳилхои
шарқии баҳри Миёназамин. Миср, Юнон ва Рум нақши муҳим

бозидааст. Имрӯз дар кишвар зиёда аз 50 ҳазор мавзеи бостонӣ. таърихӣ-

фарҳангӣ ва табиӣ мавҷуданд.
Дар

омӯзиши

минтақаҳои

бостонии

Афғонистон

нақши

бостоншиносони хориҷӣ арзанда мебошад. Инчунин. натиҷаи таҳқиқоти

бостоншиносии хориҷӣ дар сохаи бостонии марбути асри санг. биринҷ
ва охан шаҳодати он аст, ки Афғонистон дар аҳди антиқа маркази

тамаддунофар будааст.
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Дараҷаи омӯзиши мавзухои гуногуни сахми бостоншиносони

хориҷӣ дар Афғонистон дар асар. монография. мақола ва гузоришҳои

муҳаққиқони авругюӣ, амрикоӣ, шӯравӣ, ва тоҷик зикр шудаанд.

Мавриди зикр мебошад, ки ба таври комил ва дар алохида мавзӯи
“Саҳми бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои бостонии

Афғонистон (солҳои 1919-2019)” то ҳанӯз иҷро нагаштааст. Муаллифи
рисола бори аввал бо истифодаи натиҷаи таҳқиқотҳои бостоншиносӣ,
сафарҳои корӣ ба манотиқи бостонии Афғонистон. омӯзиши осори

хусусан бостоншиносони фаронсавӣ. амрикоӣ. шӯравй. афғонй ва
тоҷикистонӣ саҳми бостоншиносони хориҷиро дар омӯзиши ёдгориҳои
бостонии Афғонистон солхои 1919-2019 таҳлил ва қиёс намудааст.
Навгонии илмии таҳкикоти диссертатсионӣ аз он иборат мебошад,

ки муаллиф бори нахуст дар таърих саҳми муҳаққиқони хориҷиро дар
омӯзиш ва таҳқиқи ёдгориҳои бостонии Афғонистон дар солҳои 19192019 мавриди омӯзиш ва тахлили бунёдӣ қарор дода. фарзияи илмии

худро пешниҳод кардааст. Муаллиф аз таҳқиқоти хеш илман дуруст
натиҷагирӣ намуда, тавсияҳои амалии беҳбуднамоии роҳҳои ояндаи

саҳми бостоншиносони хориҷӣ. омӯзиш ва ҳифзи ёдгориҳои бостонии
Афғонистонро дар шароити феълии кишвар баён намудааст.
Аҳаммияти назариявии таҳкиқ аз он иборат аст. ки маводи рисола

барои муаррихон, бостоншиносон. таърихнигорон, донишҷӯён ва он

нафароне. ки.ба нақши бостоншиносони хориҷӣ дар омӯзиши ёдгориҳои

бостонии Афғонистон таваҷҷӯҳ доранд. тавсия карда мешавад.
Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он ифода меёбад. ки дастовардҳо ва

натиҷаҳои илмии онро, хосса дар бахши бостоншиносӣ. хондани курсҳои

махсус дар макотиби олй, муассисаҳои илмӣ ва тахассусй аз рӯи
ихтисосхои таърих,

таърихнигорӣ. бостоншиносӣ.

омода

кардани

з

мақолаҳо, рисолаҳои илмӣ, китобҳо дар ихтисоси бостоншиносӣ ва
ғайра метавон истифода намуд.
Натиҷаҳои таҳқикот нуктаҳои асосии ба ҳимояи пешниҳод-

шаванда ва тавсияҳо барои хубтар дарк кардани саҳми бостоншиносони

хориҷӣ. аз ҷумла ВАҒА (Ое1е§абоп Агсйе1о§1рие Ғгапса1е еп АГ§ап181ап -

ҳайати

муҳаққиқони

бостоншиносии

Фаронса

дар

Афғонистон),

бостоншиносони амрикоӣ, шӯравй ва хусусан тоҷик дар омӯзиши
ёдгориҳои

бостонии Афғонистон. давраҳои

ташаккул

ва

бунёди

таҳқиқоти илмии бостоншиносӣ. беҳтар кардани ҳифзи ёдгорихои

бостонӣ ва барои бартараф намудани мушкилот инъикос ёфтаанд.
Мундариҷа ва муҳтавои асосии диссертатсия дар 5 маколаи нашршудаи

муаллиф, дар маҷалаҳои таъйиднамудаи Комиссияи Олии Аттестатсионии

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, ки рӯйхати онҳо
ба шарҳи зер аст:

[1-М]. Умед, Ҳ. Масҷиди Нуҳгунбад ё ҳаҷҷи пиёда [Матн] / Ҳ. Умед
//Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. 2019. №1(78). С.188-190. 188Ҳ 2219
5408.
[2-М]. Умед, Ҳ. Шаҳраки Ойхонум ҳамчун яке аз ёдгориҳон
бостонӣ ва таърихии Афғонистон [Матн] / Ҳ. Умед // Паёми Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон. - 2020. №6. С.66-71. 188И 2074 1847.
[3-М]. Умед, Ҳ. Тиллотеппа бузургтарин ганҷинаи бостонӣ ва
таърихии Афғонистон [Матн] / Ҳ. У.мед // Паёми Донишгоҳи миллии
Точикистон. - 2020. - №7. - С.141-146. 188И 2074-1847.

[4-М]. Умед, Ҳ., Шарифов Р., Кашфиёти бостоншиносӣ дар ҳавзаи
Багром [Матн] / Ҳ. Умед, Р. Шарифов // Паёми Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон. - 2020. - №10. - С.115-118. 188К 2074-4847.

[5-М]. Умед, Ҳ., Шарифов Р.,

Омилҳои таъсисёбӣ ва тахқиқоти

ҳайати бостоншиносии Фаронса (ОАҒА) дар Афғонистон [Матн] / Ҳ.

Умед, Р. Шарифов // Паёми Донишгохи омӯзгорӣ.

2021.

№5 (94).

С.250-253. 188И 2219 5408.
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Қарор қабул карда шуд:

1. Диссертатсияи
бостоншиносони

Умед

Ҳашматуллох

хориҷӣ

дар

омӯзиши

дар

мавзуи

ёдгорихои

“Саҳми

бостонии

Афғонистон (солҳои 1919-2019)” тахкиқоти илмии баанҷомрасида ва
ба талаботи банди 53 “Низомномаи шӯрои диссертатсионӣ”, ки бо

Қарори Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон аз таърихи 30-июни соли

2021 таҳти № 267 тасдиқ гардидааст. ҷавобгӯ мебошад.
2. Рисолаи диссертатсионии Умед Ҳашматуллоҳ дар мавзуи “Саҳми
бостоншиносони

хориҷӣ

дар

омӯзиши

ёдгорихои

бостонии

Афғонистон” (солҳои 1919-2019) барои дарёфти дараҷаи илмии

доктори фалсафа (РЬ.О)

доктор аз рӯи ихтисоси 619.020303

Таърихнигорӣ. манбаъшиносӣ ва методхои таҳқиқи таърихӣ ба

ҳимоя дар Шӯрои диссертатсионии 6О.КОА-024 пешниҳод карда
шавад.

Хулоса, дар ҷаласаи Шӯрои олимони факултети таърихи ДМТ

қабул гардид.

Иштирок дошт: 14 нафар.
Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор"-14 нафар. “зид”-нест. “бетараф”-нест.

“бетараф”-нест.
Қарори№2аз 05.04. 2022
Раиси ҷаласа. муовини декан оид ба илм

ва робитаҳои байналхалқии факултети таърих,
д.и.т., дотсент

■

Турсунов Т. X.

Котиби ҷаласа, муаллими калони кафедраи

таърихи халқи тоҷик. ^-и/иҲЩ-ЖҶ

Шарифов Ҷ.
5

Муқарризи холис. д.и.т., академик. профессори
кафедраи таърихи дунёи қадим. асрхои
миёна ва бостоншиносии
Якубов Ю.

факултети таърихи ДМТ
Муқарризи холис, д.и.т., директори Осорхонаи миллии

бостонии Тоҷикистони Институти таърих,

бостоншиноси ва мардумшиносии ба номи

А. Дониши АМИТ

Бобомуллоев С.Ғ.

Сардори раёсати кадрҳо
ва корҳои махсуси ДМТ

Тавқиев Э.Ш.
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