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ХУЛОСАИ
Шӯрои олимони факултети таърих, ҳуқуқ ва 

муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакй

Диссертатсияи унвонҷӯ Суфиев Садриддин Насридинович дар 

мавзуи «Ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон (охири асри X X  - 

ибтидои асри XXI)» дар кафедраи ҳукуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ 

факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ иҷро шудааст.

Суфиев Садриддин Насридинович соли 2007 Донишгоҳи давлатии 

Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакиро бо ихтисоси «таърих ва ҳуқук>> 

хатм кардааст. Ӯ  аз солҳои 2007-2018 ҳамчун ассистенти кафедраи 

таърихи хақи тоҷик ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи 

даватии Кӯлоб ба номи А.Рудакӣ, аз соли 2019 то инҷониб ба сифати 

саромӯзгори кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалй факултети 

таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии 

Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ фаъолият менамояд.

Мавзуи рисолаи номзадии Суфиев С.Н. бо унвонии «Ҳамкориҳои 

илмӣ-адабй ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон 

ва Ҷумҳурии Исломии Покистон (охири асри X X  - ибтидои асри XXI)» 

зери роҳбарии Олимов Музаффар Абдулвақосович, доктори илмҳои 

таърих, профессори кафедраи минтақашиносии хориҷии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон тибқи қарори Шӯрои олимони Донишгоҳи
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давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз 30.03.2022, 

протоколи №8/3-3 тасдиқ гардидааст.

Диссертатсияи илмии Суфиев С.Н. дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқ ва 

муносибатҳои байналмилалй факултети таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои 

байналмилалӣ аз 30-юми июни соли 2022, протоколи №11 муҳокима 

гардидааст.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсияи илмӣ дар мавзуи 

«Ҳамкориҳои илмй-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон (охири асри X X  - 

ибтидои асри XXI)» чунин хулосаҳо бароварда шуд:

Баҳодиҳӣ ба иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Суфиев Садриддин 

Насридинович дар мавзуи «Ҳамкориҳои илмй-адабй ва фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурин Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон (охири асри X X  - ибтидои асри XXI)» дар шароити муосир 

мавзуи рӯзмарра буда, бо забони хуби илмӣ навишта шудааст ва 

таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад.

Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз таҳлили марҳилаҳои 

таърихӣ, ташаккул ва инкишофи ҳамкориҳои илмӣ-адабӣ ва фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии 

Покистон (охири асри X X  - ибтидои асри X X I) иборат аст.

Навгонии илмии таҳқиқот баррасй ва таҳлили илмии ҳамкориҳои 

Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар соҳаҳои илм, адабиёт ва 

фарҳанг ба ҳисоб меравад. Ба маънои васеъ, навгонии мазкур дар 

аввалин таҳқиқоти маҷмуии ҳамкориҳои илмӣ, адабй ва фарҳангии 

Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар замони муосир ифода 

гаштааст. Зеро маҳз истиқлолият заминаи роҳандозии ҳамкориҳои 

мутақобилаи Тоҷикистонро бо давлатҳои дигари ҷомеаи ҷаҳонй дар 

заминаи усули баробарй ва дахолат накардан ба корҳои дохилии ҷомеа 

фароҳам овардааст.

Инчунин, навгониҳои диссертатсия дар ҷанбаҳои зерин ифода 

меёбанд:
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•таърихи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон 

мавриди омӯзиш қарор дода шуд;

•ташаккули ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистон бо Ҳиндустон дар 

охири асри X X  (1991-1999) баррасй гашт;

•истиқрор ва инкишофи ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Покистон дар 

охири асри X X  тахдил карда шуд;

•рушди ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон мавриди таҳқиқ қарор гирифт;

•таҳаввули ҳамкориҳои илмӣ-фарҳангии Тоҷикистону Покистон 

баҳо дода шуд;

•рушди ҳамкориҳои илмй-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар оғози асри X X I таҳлил гардид;

•рушди ҳамкориҳои илмӣ-адабии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо

Ҷумҳурии Исломии Покистон ва дурнамои он мавриди арзёбӣ қарор 

гирифт;

•мушкилиҳо дар ҳамкориҳои ҷонибҳо муайян гардида, пешниҳодҳо 

ҷиҳати рушди афзалиятноки ҳамкориҳои илмй-адабй ва фарҳангй ироа 

шуданд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.

Диссертатсия натиҷаи таҳқиқоти илмии мустақилона мебошад. Ҳамаи 

марҳилаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз интихоби мавзуъ, муайян 

намудани мубрамияти он, муайян кардани мақсад ва иҷрои вазифаҳо бо 

иштироки бевоситаи унвонҷӯ анҷом дода шудаанд. Муҳаққиқ дар 

ҷараёни кор ба рушди ҳамкориҳои илмй-адабӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон 

аҳамияти ҷиддй додааст.

Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқот метавонанд мустақиман ҳамчун 

маводи таълимӣ ва илмӣ барои таҳқиқотҳои соҳаи таърих истифода 

шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд ҳангоми навиштани рисолаҳо 

бахшида ба ҳаёти фарҳангии халқҳои Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи
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Ҷанубӣ, маводи таълимй, методй, курси лексияҳо оид ба таърихи ватанй 

ва муносибатҳои байналхалқӣ истифода шаванд.

Усулҳои таҳқиқот. Дар ҷараёни таҳқиқот усулҳои таҳлили 

назариявӣ, таърихӣ, илмӣ, таҳлилию қиёсӣ истифода шудаанд.

Заминаҳои назариявию методологии таҳқиқотро қонунуҳои 

амалкунанда, шартномаҳои байнидавлатӣ, изҳороти муштараки 

сарварони давлатҳо, баромадҳои шахсони расмии кишварҳо ва осори 

олимони ватанию хориҷӣ ташкил медиҳанд, ки бевосита ва бавосита ба 

таърихи ташаккули алоқаҳои фарҳангию иқтисодии халқи тоҷик, 

муносибатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонй, аз 

ҷумла бо давлатҳои Осиёи Ҷанубй бахшида шуда, заминаҳои 

назариявию методологии таҳқиқот арзёбӣ мегарданд.

Муаллиф доир ба мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ 7 мақолаи 

илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тавсияшудаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст:

[1 - М] Суфиев, С. Маданият ва сохтори сиёсии Ҳиндустони Қадим 

[Матн] / С. Суфиев // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгорй ба номи С. 

Айнй. -  2018, № 1 (73). -  С. 253-257.

[2 - М] Суфиев, С. Вазъи сиёсиву адабии Ҳиндустон дар нимаи 

дуюми асри X IX  ва ибтидои асри X X  [Матн] / С. Суфиев // Паёми 

Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи С. Айнй. -  2018, № 3 (75). -  С. 

270-272.

[3 - М] Суфиев, С. Робитаҳои фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҷумҳурии Ҳиндустон дар даврони истиқлолият [Матн] / С. Суфиев // 

Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -  2019, №1. -  С. 132-136.

[4 - М] Суфиев, С. Ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистон ва Покистон 

дар даврони истиқлолият [Матн] / С. Суфиев // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. -  2019, №10. -  С. 92-97.

[5 - М] Суфиев С. Аҳамияти Осиёи Марказй барои иқтисод ва 

сиёсати хориҷии Покистон [Матн] / С. Суфиев // Паёми Донишгоҳи

4



давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни -  2020, №2 (2). -  С. 

258-260.

[6 - М] Суфиев С. Ҳамкориҳои иқтисодии Тоҷикистон ва Ҳиндустон 

дар даврони истиқлолият [Матн] / С. Суфиев // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. -  2020, №4. -  С. 123-129.

[7 - М] Суфиев С. Густариши робитаҳои илмӣ-фарҳангии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҳиндустон ва Покистон дар замони 

истиқлолият [Матн] / М.А. Олимов, С. Суфиев // Паёми Донишгоҳи 

давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакй. -  2022, №1(26). -  С. 189-198.

Дар маҷмуъ, мазмуну мундариҷаи таҳқиқот, маводи дар 

диссертатсия истифодашуда, ҷанбаҳои назариявию методологии 

диссертатсия ба ихтисоси 6Б.КОА-024 - Муносибатҳои байналмилалй ва

07.00. 15 -  Таърихи муносибатҳои* байналмилалй ва сиёсати хориҷй 

мувофиқат менамояд. Диссертатсия аз рӯи натиҷаи назариявӣ ва 

хулосаҳои илмӣ, тавсияҳои амалӣ ва сатҳу сифати таҳияи худ ба 

талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ арзёбӣ мегардад.

Аз натиҷаҳои муҳокима, чунин

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои 

байналмилалӣ Суфиев С.Н. дар мавзуи «Ҳамкориҳои илмй-адабӣ ва 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ҳиндустон ва Ҷумҳурии 

Исломии Покистон (охири асри X X  - ибтидои асри XXI)», барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих аз руйи ихтисоси

07.00. 15 -  Таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва сиёсати хориҷӣ 

(илмҳои таърих) пешниҳод гардидааст, ба талаботҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ арзёбй 

мегардад.

2. Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.15 -  Таърихи муносибатҳои байналмилалй
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ва сиёсати хориҷӣ (илмҳои таърих) барои баррасӣ ва ҳимоя ба Шӯрои 

диссертатсионии 6О.КОА-024-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

пешниҳод карда шавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи васеи Шӯрои олимони факултети 

таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии 

Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз 26.09.2022, протоколи №2 қабул 

гардидааст.

Дар ҷаласа 14 нафар иштирок намуданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: 

«тарафдор» -  14 нафар, «зид» -  нест, «бетараф» -  нест. Протоколи №2, аз

26.09.2022.

Раиси Шурои олимони факултет: 
номзади илмҳои сиёсӣ:

Муқарриз: д.и.т. профессори кафедраи таъоихи 
халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакй: Абдуллоев М.Х.

Муқарриз: мудири кафедраи фанҳои гуманитарии 
Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон, н.и.т, дотсент: Насриддинов Х.Н.

Котиби илмии Шурои олимони факултет: # Маҳмадсаиди М.

Сурога: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вилояти Хатлон, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16.

«Имзои Х.Н. Насриддиновро тасдш...... ......
Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои 
махсуси Донишгоҳи давлатии молш 
ва иқтисоди Тоҷикистон ов У.А.
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