ТАЦРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Баходуров Бехруз Файзуллоевич дар
мавзуи «Масъалахои навсозии хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон дар
солхои 1933-1973» барои дарёфти даранаи илмии номзади илмхои
таърих, аз руйи ихтисоси 07.00.03 - Таърихи умумй. - Душанбе, 2021.
Мубрамияти мавзуъ. Чумхурии исломии Афгонистон дар давраи
мавриди тахкик кароргирифта (1933-1973) бар асари таъсири омилхои
дохилию берунй бидуни бахрабардорй аз имконоти мавл>уда натавониста, ки
аз марохили мухталифи ислохоти бунёдии хамаи сохахои фаъолияти инсонй:
сиёсию ик;тисодй ва шьтимоию фархангй судёбии комил дошта бошад.
Дар Афгонистон ин муддат хамора ракобатх,ои сиёсию низомй боиси
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шахрвандй ва низоъхои кавмй боиси заъфи низоми идорй ва судёбй аз хама
гуна ислох,оти сохдвй гардидаанд.
Х,амин гуна, як навъ печидагй ва дархамрехтагй дар низоми навсозии
хаёти сиёсию ич;тимоии Афгонистони солхои 1933-1973 ба чашм мехурад, ки
тахкики масоили ин навсозй мубрам буда, барои бозгуи раванди таърихии ин
кишвар дар марохили мавриди назар ва дар мал>муъ, таърихи кишвархои
шарк аз ахамият холй нест.
Мушкилоти Афгонистони муосир натанхо масоили дохилии он, балки
ба сифати хамсоякишвар л.ихати суботи минтака таъсиргузор дар амни
сархадии кишвари мо низ ба шумор меравад.
Навгонии илмй. Рисолаи диссертатсионй нахустин кори пажухишй
дар таърихнигории муосири Точикистон ч;ихати тахкик;и хамач;ониба,
мукоисавй-таърихй ва назариявию амалии мавзуи навсозй ва ислохоти хаёти
ичдимой-сиёсии Афгонистон дар давраи хукмронии Мухаммад Зохиршох
(1933-1973) аст.
Мухаккик дар диссертатсия вазъи дохилй ва мавкеи дар сатхи
байналмилалй доштаи Афгонистонро дар солхои 30-70-уми асри XX аз
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лихози ба вучуд омадани зарурати татбики амалии сиёсати навсозй ва
ислохот дар х,ар як давраи инкишофи таърихй ва мавзеъгирии доирахои
хукмрон ба равандхои навсозй муайян карда, хдмзамон, омилхои дохилй ва
берунии таъсиргузор ба вазъияти сиёсии Афгонистон дар нимаи дуввуми
солх,ои 40-умро ба риштаи тахкик кашидааст.
Дар диссертатсия заминахои ташаккули низоми хокимияти олии
конунгузор (парламент) дар Афгонистон, хусусиятхои вазъияти таърихй ва
ахаммияти фаъолияти Шурой миллии даъвати хафтум (1949-1951) тахкик
ёфта, накши ахзоб ва чараёнхои мутараккй дар хаёти сиёсй дар охири солхои
40-ум ва ибтидои солхои 50-ум, бахусус дар ташаккули низоми хокимияти
олии конунгузор (парламент) дар Афгонистон бозгу шудааст.
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умумиилмй (анализ, синтез, чамъбаст, хулосабарорй, истисно кардан) ва
усулхои хоси илмй (таърихй, таърихй-хукукй, мукоисавй-таърихй, ичтимой,
мантик;й, системавй ва шарху тафсир ва г.) мавриди истифода карор гирифта,
истифодаи усули таърихй имкон додааст, ки вокеахои хар як мархилаи
таърихй аз нуктаи назари давраи муайян баррасй ва арзёбй гардида,
дурнамои рушди онхо муайян карда шавад. Бар асоси усули мукоисавйтаърихй масъалахои дар диссертатсия гузошта шуда амик;, хамачониба ва
вокеъбинона тахкик гардиданд. Бар асоси усулхои хоси таърихй хадафи
тахкик - равандхои навсозии хаёти ичтимой-сиёсй дар шароити рушди
низоми ичтимой, хамчун унсури асосй ва кувваи пешбарандаи он баррасй
гарданд.
Ахамияти илмй ва амалй. К,абл аз хама, тахлилу хулосахо ва
арзёбихои диссертатсия л.ихати дарки амик ва вокеии равандхои навсозии
хаёти сиёсй, иктисодию ичтимой ва фархангии Афгонистони муосир,
мохияти падидахои мураккаби геополитикй, минтакавй, этникй, мазхабй,
сабабхои нокомии сиёсати навсозй ва гайра мусоидат намуда, имкон
медиханд, ки накши ниходхои низоми давлатдорй, фаъолияти ахзоби сиёсй
ва созмонхои чамъиятй хамчун ниходхои чомеаи мутамаддини муосир,

таносуби арзишхои муосири дунявй ва анъанавй дар таърихи Афгонистон
дуруст дарк карда шаванд.
Зиёда аз ин, маводи диссертатсия метавонанд дар тахияи барномахои
дарозмуддати рушди сохахои гуногуни хаёти иктисодию ичтимой ва сиёсию
фархангии Афгонистон мавриди истифода карор гиранд.
Маводи диссертатсия метавонад дар раванди таълим дар мактабхои олй
хднгоми омузиши фанхои «Таърихи кишвархои Осиё ва Африко», «Таърихи
умумй», «Таърихи муосири Афгонистон», «Кишваршиносй» ва гайра
мавриди истифода карор гиранд.
Сохтор ва хачми диссертатсия. Диссертатсия аз мукаддима, се боб,
шаш зербоб, хулоса ва руйхати адабиёт иборат буда, х,ачми умумии он 174
сахифаро дар бар мегирад.
Дар мачмуъ, автореферата диссертатсия ба меъёрхо ва талаботи КОА-и
назди Президента Ч,умхурии Точикистон оид ба таълифи автореферат
чавобгу буда, муаллифи он шоистаи дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои
таърих аз руйи ихтисоси 07.00.03 - Таърихи умумй мебошад.

Номзади илмхои таърих,
сардори раёсати илм ва инноватсияи ^
Донишкадаи давлатии забонхои
Точикистон ба номи Сотим Улугзода

.

/

ОС-ь—^

Имзои Ф.Ю. Миракзодаро тасдик мекунам:
Мудири шуъбаи кадрхои
ДДЗТ ба номи Сотим Улугзода

Миракзода Ф. Ю.

/

'^

Начмуддинов Ш. М.

Нишонй: 734019, ш. Душанбе, кучаи Мухаммадиев, 17/6.
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