ТАЦРИЗ
ба автореферата рисолаи номзадии Баходуров Бехруз Файзуллоевич дар
мавзуи: «Масъалахои навсозии хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон дар
солхои 1933-1973» барои дарёфти унвони илмии номзади илмхои таърих
аз руи ихтисоси 07.00.03 - Таърихи умумй.

Мавзуи рисолаи номзадй, бешубха, аз лихози назариявй ва амалй
ахамияти калони илмй дорад. Мубрамияти омузиши масъалахои
навсозии хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон дар гузашта дар мархилаи
имрузаи рушди равандхои низомй-сиёсй дар кишвари хамсоя аз чанд
чихат зарур аст: аввал, барои дарки вазъияти Афгонистони муосир, ки
имрузхо дар шароити хорич шудани низомиёни ИМА ва аз нав ба сари
хокимият омадани чунбиши тундгарои Толибон муташаннич гардида
аст; дуввум, зарурати ба инобат гирифтани тахдиду осебхои эхтимолй,
ки пайомади ногувори ба сари хокимият омадани чунбиши тундгаро
барои амният ва таъмини субот дар марзхои чанубии кишварамон дошта
бошанд; сеюм, барои дарки мушкилот, хусусият ва бофтхои печидаи
ичтимой, кавмию кабилавй ва сиёсию идеологии Афгонистони муосир,
ки омузиш ва ба назар гирифтани онхо барои муайн ва амалй намудани
сиёсати хоричи Чумхурии Точикистон бисёр зарур аст.
Ч,ойи бахс нест, ки авзои имрузаи Афгонистон ва ноком гардидани
барномахои навсозии кишвар дар давраи тулонии таърихй, на танхо
натичаи таъсири омилхои дохилй (бесуботии вазъи низомй-сиёсй, сатхи
пасти рушди иктисодй, бекорй, фаъолияти гуруххои муташаккили
чиноятй, кочоки маводи мухаддир ва г.), балки таъсири омилхои беруна
(дахолати густурдаи кишвархои хамсоя, кабл аз хама Покистон ба умури
дохилии кишвар, хузури низомии абаркудратхо ва г.) мебошад. Муаллиф
дуруст кайд мекунад, ки дар сад соли гузашта (пас аз соли 1919) дар
хаёти вдтисодй, ичтимой ва сиёсии Афгонистон тагйиротхои куллй ба
амал омаданд, ки заминаро барои гузариш аз чомеаи асримиёнагии
феодалй ба чомеаи муосири демократа фарохам оварданд, вале
хамзамон равандхои навсозй ба таври номураттаб ва давра ба давра ба
амал омадаанд.
Ба ахамияти калони тахкщи ин мавзуъ нигох накарда, дар
таърихнигории муосири Точикистон масъалахои амалй намудани
сиёсати навсозй ва ислохот дар кишвари хамсоя, аз чумла дар давраи
хукмронии охирин намояндаи низоми мутлакияти подшохй Мухаммад
Зохиршох (1933-1973) мавриди омузиш ва тадкики илмй карор
нагирифтанд. Зарурати тадкики ин давраи ба амал баровардани навсозй

ва ислохоти хаёти ичтимой-сиёсй дар Афгонистон аз он иборат аст, ки
махз дар ин давра дар кишвар низоми пешрафтаи монархини
конститутсионй барпо гардида буд ва тачрибаи халли мушкилоти чомеаи
онвакта метавонад имруз мавриди истифода карор гирад.
Тибки автореферати рисолаи Баходуров Б. Ф., баррасии чанбахои
таърихии амалй намудани раванди навсозй ва гузаронидани ислохоти
хаёти ичтимой-сисй дар замони хукмронии Мухаммад Зохиршох нишон
медихад, ки дар байни олимону коршиносон дар мавриди мохият ва
чигунагии раванди навсозй муносибат ва акидаи ягона вучуд дошт, вале
дар бораи мархилахо ва мохияти онхо андешаи ягона вучуд надорад,
зеро то хануз омилхои дохилй ва берунии раванди навсозй ва ислохоти
низоми давлатдорй ва хаёти ичтимой-сиёсии кишвар дар ин мархилаи
таърихй мавриди тадкикоти илмй карор нагирифтаанд. Махз барои
хамин, рисолаи илмии ба дифоъ пешниходгардидаи Баходуров Б. Ф. дар
рохи дарки илмии мохияти равандхои навсозй дар давраи хукмронии
Мухаммад Зохиршох мусоидат хохад намуд, зеро дар ин мархилаи
такдирсози таърих Афгонистон аз кишвари асримиёнагй ба давлати
монархияи конститутсионии дорой Конуни асосии замонавй, парламента
доимамалкунанда ва ташаккулёбии низоми бисёрхизбй табдил ёфта буд.
Бар асоси тадкики анвои мухталифи сарчашмахои таърихй ва
адабиёти илмй, дар рисолаи номзадии Баходуров Б. Ф. максад гузошта
шудааст, ки мохият ва мазмуни равандхои навсозии хаёти сиёсй ва
ичтимоии Афгонистон дар солхои 30-70-уми асри XX хадафи тахкик,
баррасй ва тахлил карор гирад. Тахдили чанбахои таърихии амалй
намудани сиёсати навсозй ва ислохот, вижагихои мархилахо ва мазмуни
равандхои навсозй дар давраи хукмронии Мухаммад Зохиршох дар
рисолаи ба дифоъ пешниходгардида нишон дод, ки муаллиф ба максади
худ расида аст.
Методологияи тадкик бо дар назар гирифтани мушкилот ва
гуногунчанба будани мавзуи тахкик дуруст муайян шудааст. Дар рисола
усулхои умумиилмй (анализ, синтез, чамъбаст, хулосабарорй, истисно
кардан) ва усулхои хоси илмй (таърихй, таърихй-хукукй, мукоисавйтаърихй, ичтимой, мантикй, системавй ва шарху тафсир ва г.) мавриди
истифода ба амал омадааст.
Даврахои хронологии тахкикот (1933-1973) - давраи хукмронии
охирин намояндаи низоми шохии машрута (монархияи конститутсионй)
Мухаммад Зохиршохро муаллиф пурра асоснок намуда, он дар
автореферат инъикос гардида аст.

Пойгохи сарчашмавии тадкикотро манбаъхо (конунхои асосй,
санадхои меъёрй-хукукй, низомномахо, солномахо ва шартномахои
байналмилалй), мачмуахои эхсоявй, маълумотномахо, хотироти амиру
рохбарон ва шахсиятхои барчастаи илмй ва чамъиятию сиёсии
Афгонистон ва маълумоти матбуоти даврй ташкил медиханд. Дар
натичаи чалби маълумоти доираи васеи сарчашмахо, манбаъхо ва
тахлили ададиёти тадкикотй муаллиф тавонистааст ба хадаф ва
вазифахои илмй муваффак; гардад.
Автореферата рисола собит месозад, ки муаллиф ба натичахои
мухимми мохияти назариявй ва амалидошта ноил гардида аст. Навгонии
илмии тахкикоти диссертатсионй, аз он иборат аст, ки зарурати татбики
амалии сиёсати навсозй ва ислохот дар хар як давраи инкишофи таърихй
ва мавзеъгирии доирахои хукмрон ба равандхои навсозй муайян карда
шудааст, заминахои ташаккули низоми хокимияти олии конунгузор,
омилхои дохилй ва берунии кабули Крнуни Асосии соли 1964 ва накши
он дар тавсеаи заминахои навсозй ва ислохот дар Афгонистон муайян
гардидаанд. Сохтори рисола ба максад ва вазифахои тадкик мутобикат
дорад, хар як фаслу параграфхои рисола ба хам алокаманд буда, мавзуи
рисоларо такмил менамоянд.
Тибки автореферат рисолаи диссертатсионй дар кафедраи «Таърихи
умумй»-и Муассисаи давлатии таълимии “Донишгохи давлатии Бохтар
ба номи Носири Хусрав” тахия гардида, дар чаласаи муштараки ин
кафедра ва кафедраи муносибатхои байналхалкии факултети
муносибатхои байналхалкии Донишгохи миллии Точикистон мухокима
гардида, барои химоя тавсия гардидаанд. Муаллиф дойр ба мавзуи
тахкикотй 6 маколаи илмй, аз он чумла 3 макола дар нашрияхои
такризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Чумхурии Точикистон ва 3 макола дар нашрияхои дигар ба табъ
расонидааст.
Тахлилхо, хулосахо
ва арзёбихои илмии дар рисолаи
диссертатсионй овардашуда имкон фарохам меоранд, ки равандхои
навсозии хаёти сиёсй, иктисодй-ичтимой ва фархангй, падидахои
мураккаби геополитикй, минтакавй, этникй, мазхабй, сабабхои нокомии
сиёсати навсозй Афгонистони муосир амик ва вокей дарк ва шинохта
шаванд. Ахамияти амалии диссертатсия аз он иборат аст, ки тахлилхо,
хулосахо ва арзёбихои он дар ташкили раванди таълим дар мактабхои
олй хангоми омузиши фанхои мухталиф ва дар тахияи барномахои
дарозмуддати рушди сохахои гуногуни хаёти иктисодй-ичтимой ва сиёсйфархангии Афгонистон мавриди истифода карор до да шаванд.

Автореферат имкон медихад тасдик намоем, ки рисолаи ба дифоъ
пешниходгардидаи Баходуров Б. Ф. аз лихози маводи илмии
истифодагардида, чалби манбаъ ва сарчашмахои таърихй - конунхои
асосй,
санадхои
меъёрй-хукукй,
низомномахо,
солномахо
ва
шартномахои байналмилалй ва маълумоти адабиёти илмии олимони
дохилй ва хоричй тадкикотй мукаммал ва боарзиш буда, дар он мавзуи
мухимми илмии барои илми таърихнигории муосир ахамияти калон
дошта халли пурраи худро ёфта аст.
Мубрамият, навгонии илмй, сатх ва хачми тадкикотй анчомёфта,
ахаммияти илмй ва амалии натичахои бадастомадаро ба назар гирифта
метавон хулоса намуд, ки диссертатсияи номзадии Баходуров Б. Ф. дар
мавзуи «Масъалахои навсозии хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон дар
солхои 1933-1973» ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президента Чумхурии Точикистон, бандхои 7, 10, 11,12, 14 ва 16 Карори
Хукумати Чумхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти раками
№505 «Тартиби додани дарачахои илмй ва унвнхои илмй» пурра
мувофик буда, муаллифи он Баходуров Бехруз Файзуллоевич барои
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои таърих аз руйи ихтисоси
07.00.03 - Таърихи умумй сазовор мебошад.
Мудири кафедраи таърихи халки
точики МДТ “Донишгохи давлатии
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