Такризи
мукарризи расмй ба диссертатсияи Баходуров Бехруз Файзуллоевич
дар мавзуи “Масъалахои навсозии хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон
дар солхои 1933-1973”, ки барои дарёфти дарачаи илмии номзади
илмхои таърих аз руи ихтисоси 07 00 03 - таърихи умумй пешниход
шудааст
Вокеахои солхои охир дар Афгонистон ва густариши чугрофиёи
фаъолияти чунбиши “Толибон” дар Афгонистон нишон медихад, ки боз
як мархилаи

навсозии ичтимоию сиёсии чомеа ноком шудааст ва ба

ивази низоми чумхурият, ки дар ибтидои солхои 2000 ба вучуд омад, як
низоми

теократии

исломй,

бо

тартиботи

асримиёнагй

дар

холи

ташаккулёбй мебошад.
Ин раванд, бешубха

зарурати тахкики илмии тачрибаи навсозии

хаёти ичтимоию сиёсии Афгонистонро дар мархилахои пешин афзоиш
медихад.

Зеро

тамоми

тачрибаи

асри

XX

Афгонистон

баёнгари

мукобилияти сахтй нерухои акибгаро ва радикалхои исломй ба хар гуна
навсозй ва ё модернизатсия будааст. Вижагии мухими ин раванд аз он
иборат аст, ки дар хама мархилахо накши асосиро дар пешгирй ва ё
бархам додани равандхои навсозй нерухои радикалии исломй ифо
менамоянд, ки бешубха ба тахкики чиддии илмй зарурат дорад.
Дар даврони хукмронии

40- солаи

Мухаммад Зохиршох (1933

1973), бахусус пас аз хотима ёфтани Чднги дувуми чахонй, дар солхои 50
ва 60 асри гузашта дар Афгонистон кушиши навсозии бунёдии чомеа
анчом дода шуд, ба хусус Конститутсия нав, ки дар кишвархои н давраи
Ш арк

назир

надошт

кабул

шуд.

Бинобар

ин

мавзуи

тахкики

диссертатсонй карор додани махз тачрибаи хамин давраи навсозй ба
назари мо бисёр дуруст, мантикй ва актуалй буда, хам ахамияти илмй ва
хам амалй дорад.
Мубрамияти мавзуъ инчунин дар он ифода меёбад, ки падидаи
мукобилияти дарозмуддати навсозй ва суннатгарой дар Афгонистон ва

таносуби омилхои дохили ва беруни ба тадхикоти чидции илми зарурат
дорад.
Ахамияти илмии кор

дар он зохир шудааст, ки натичахои он ба

халли масъалахои мубрами Афгонистон дар оянда равона шудаанд. Зеро
муайян намудани дурнамои низоми муосири давлатдорй дар Афгонистон
зарурати

тахлили

тачрибаи

таърихии

навсозй,

муайян

намудани

хусусиятхои хоси мархилахои он, таъсири омилхои дохилй ва беруна ба
равандхои навсозй, баррасии омилхо ва сабабхои нокомии равандхои
ислохот ва навсозй мубрамияти мавзуъро таквият медихад.
Сохтори

кори

диссертатсионй

барои

ичрои

вазифахои

гузошташуда ва расидан ба максад муносиб аст. Он пурра ба талаботи
КО А назди Президента Чумхурии Точикистон чавобгу мебошад. Рисола
аз мукаддима, 3 боб, 6 зербоб, хулоса ва руйхати сарчашма ва адабиёти
истифода шуда иборат аст.
Дар мукаддима мубрамияти илмии мавзуъ асоснок карда шуда,
дарачаи омузиши он муфассал тахлил шудааст ва инчунин

объект ва

предмета тахкик, хадаф ва вазифахои кори илмй, мукаррароти барои
дифоъ пешниходшуда, навгонй, асосхои назариявию методологй ва
ахамияти амалии рисолаи диссертатсиониро муайян намудаааст.
Яке аз чанбахои мусбати кор аз он иборат аст, ки муаллиф
истифода аз манбаъ ва адабиёти зиёд, аз чумла адабиёти дар Афгонистон
ба нашррасида истифода намудааст. Крбили зикр аст, ки солхои охир
дар Афгонистон таваччух ба таърихи муосири ин кишвар хедле зиёд
шудааст ва олимон ба маъалахои мухими таърих асри XX таваччухи
махсус зохир менамоянд.
Бешубха, муаллиф ба натичахои нави илмй ноил гардидааст, ки
кимати

илмии

диссертатсияро

меафзоёнад.

Навгонии

илмии

диссертатсия аз он иборат аст, ки:
-

вазъи дохилй ва байналмилалии Афгонистон дар солхои 30-70-уми

асри XX аз лихози ба вучуд омадани зарурати амалй намудани сиёсати

навсозй ва ислохот дар хар як давраи инкишофи таърихй ва мавзеъгирии
доирахои хукмрон ба равандхои навсозй муайян карда шудааст;
- омилхои дохилй ва берунии таъсиргузор ба вазъияти сиёсии
Афгонистон дар нимаи дуввуми солхои 40 асри XX, бахусус таъсири
дигаргунихои куллии ба амал омада пас аз Чднги дувуми чахонй ва
харакатхои

миллй-озодихохй

ба

равандхои

навсозй

нишон

дода

шудаанд;
- заминахои

ташаккули

низоми

хокимияти

олии

конунгузор

(парламент) дар Афгонистон, фаъолияти Ш урой Миллии даъвати
хафтум (1949 - 1951);
-накши ахзоб ва чараёнхои мутараккй дар хаёти сиёсй дар охири
солхои 40 ва ибтидои солхои 50-ум, ба хусус дар ташаккули низоми
хокимияти олии конунгузор (парламент) дар Афгонистон муайян карда
шуданд;
- ахаммияти
минбари

Ш урой

фаъолияти ахзоби мухолифи давлат ва истифодаи
Миллии даъвати хафтум

барои таблиги

гояхои

озодихохй ва мутараккй дар байни мардум тавсиф гардида аст;
- омилхои дохилй ва берунии кабули Конуни асосии соли 1964 ва
накши он дар тавсеаи заминахои навсозй ва ислохот дар Афгонистон дар
дахсолаи оянда муайян карда шудааст;
- накши ахзоб ва чараёнхои сиёсй ва матбуоти озод дар рушди
гояхои навсозй ва ширкати онхо дар равандхои навсозй пас аз кабули
Конуни Асосии соли 1964 муайян гардидаанд;
Мундаричаи хар як бобу зербоб бо факту далелхо тахлилу тахкик
шудааст,
муфассали
омилхои

хулоса

ва

равандхои
дохилй

ва

натичагирихои
сиёсй,
хоричии

муаллиф

ходисаю

дар

вокеахои

таъсиргузор

ба

асоси

тахкики

мухими

таърихй,

равандхои

навсозй

пешниход шудаанд.
Боби аввали рисолаи дисертатсионй “Тачрибаи таърихии навсозии
хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон» ном дошта, дар зербоби аввали он

тачрибаи навсозии низоми ичтимой - сиёсй дар солхои 1919 - 1929 тахдил
шудааст. Зеро ин як мархилаи мухим дар навсозй ва ислохоти радикалии
низоми

ичтимоию

сиёсии

Афгонистон

ба

хисоб

мутаассифона ба таври фочиавй ба охир расид.

меравад,

ки

Муаллиф кушиш

намудааст сабабхои нокомии барномаи навсозии Амонуллохонро тахкик
ва муайян созад.
Зербоби дигари ин боб вазъи ичтимоию сиёсии Афгонистонро дар
солхои 30-ум - аввали солхои 40-ум мавриди тахкик карор додааст, ки
дар баъзе аз адабиёти илмии Афгонистон чун мархилаи

“истибдоди

бузург” ёд мешавад.
Муаллиф ба хулосае расидааст, ки дар арасаи сиёсати дохилй
хукумати Нодиршох дар баробари таъкибу фишор ва аз байн бурдани
аъзо

ва

фаъолони

харакатхои

озодихох

ва

чаи,

барои

устувор

гардонидани мавкеи заминдорони калон, сармоядорони миллй ва кишри
болоии рухониён чорахо меандешид. Бо ин максад соли 1931 Конуни
асосии нави кишвар - «Усули асосии Давлати Олияи Афгонистон» кабул
гардид, ки хокимияти олиро дар дасти подшох муттамарказ гардонида,
барои мустахкам намудани мавкеи табакахои сарватманди чомеа дар
хаёти иктисодй-ичтимой ва сиёсии мамалакат мусоидат менамуд.
Мутобики талаботи К,онуни асосии Давлати олияи Афгонистон, ки
соли 1931 кабул гардида буд, парламента кишвар аз ду палата (мачлис)
иборат буд.
Муаллиф ба кавли Миргулом Мухаммад Губор

такя намуда,

навиштааст, ки Нодиршох ин Ш уроро танхо барои намоиш ва вогузор
намудани масъулияти кабули карорхои мухим ба ташкили он даст зад ва
дар амал салохиятхои махдуд дошт. Навсозии Нодиршох аз он иборат
буд, ки вакилони Ш урой миллй на аз тарики интихобот, балки бо рохи
ба даст овардани «васикаи шаръй» дар махкама бо иштироки чанд нафар
ашхоси муътабари махаллй интихоб мешуданд.
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Боби дувуми рисолаи диссертатсионй “Афгонистон баъд аз Чднги
дувуми чахонй ва идомаи раванди навсозй” ном гирифтааст ва ба
тах,к;ик;и тахдввулоти ичтимой-сиёсии
солхои 50-уми асри бистум ва

охири солхои 40-ум ва ибтидои

рушди парламентаризм дар ибтидои

солхои 50-ум бахшида шудааст. Муаллиф бо такя ба тахкики равандхои
сиёсию ичтимой ин давраи таърихиро мархилаи мухи ми азнавсозии
хаёти ичтимоию сиёсй арзёбй намудааст.
Муаллиф равандхои навсозии низоми давлатдории Афгонистонро
дар солхои 40-50-ум ба ду давра: аввал, солхои 1949 - 1951 ва дувум, 1951
1952 таксим намудааст. Яке аз тагйироти чиддй дар низоми сиёсии
Афгонистон дар огози хукумати Ш ох Махмудхон кабули конун дар
бораи интихобот ба парламент буд, ки барои пайдо шудани ахзоб ва
чараёнхои зиёд мусоидат намудааст. Дар давраи солхои 1947-1952 дар
Афгонистон нерухои мухолифи сиёсй талаби ба амал баровардани
ислохоти иктисодй ва демократигардонии хаёти сиёсй ва низоми идораи
давлатиро ба миён мегузоштанд. Соли 1950 конун дар бораи матбуоти
озод кабул гардида, барои ташаккул ёфтани шабакаи васеи матбуоти
озод мусоидат намуд, ахзоб ва созмонхои мухолиф имконияти ташкили
органхои нашриётй ва таблиги хадафхои сиёсии худро пайдо кардан д.
Муаллиф ба хусу фаъолияти давраи 7-уми Ш уроро тахлил намуда
таъсири онро ба хаёти сиёсию ичтимоии Афгонистон таъкид намудааст.
Боби севуми рисола - “Навсозии хаёти ичтимой-сиёсй дар солхои 6070-ум” ба давраи хеле мухими навсозй бахшида шудаааст. Муаллиф дар
зербоби аввал

раванди тахия ва кабули К,онститутсияи соли 1964-ро

тахкик намудааст ва таъкид намудааст, ки К,онуни асосй дар таъмини
заминахои меъёрии хуку кии навсозй накши калон ифода намудааст.
Вокеият ин аст, ки махз хамин давра, аниктараш солхои 1963-1973 бо
хама мушкилоте,

ки дар самти навсозии сиёсию ичтимой

вучуд

доштааст, мархилаи мухими навсозй ба хисоб меравад.

*
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Муаллиф дар катори бандхои дигари Конуни асосй, ки озодии
сухан, матбуот, ташкили хизбхои сиёсй ва гайраро тазмин менамуд, ба
ворид намудани як моддаи дигар- моддаи 24 таъкид намудааст, ки он
аъзои хонадони подшохй ба шумули амакзодагонашро манъ мекард, ки
вазифаи сарвазирй, вазорат, узвияти Ш урой миллй ва махкамаи олиро
ичро намоянд, ё хизби сиёсй ташкил намоянд ва ё ба он шомил шаванд.
Ба замми ин, дар Луя Ч^ирга ба ин модда як иловаи дигар ворид карда
шуд, ки аъзои хонаводаи шохй хак надоранд аз хонавода даст бикашанд.
Масъалаи бахсбарангези дигар масъалаи таърифи хувияти миллй буд.
Муаллиф бо такя ба манбаъхои боварибахш менависад, ки як дар ин
масъала бахси зиёд шуд ва бо пешниходи як теъдод вакилон дар моддаи
аввали Конуни асосй навишта шуд, ки: «...М иллати Афгонистон иборат
аст аз тамоми афроде, ки тобеияти Афгонистонро мутобик ба ахкоми
конун доро бошанд, ба хар фард аз афроди мазкур калимаи афгон итлок
(хамрох) мешавад». Чуноне мебинем дар Конуни асосии соли 2004 низ
хамин ибора кабул шуд, ки мушкилоти зиёдеро ба вучуд овардааст.
Дар ин боб муаллиф инчунин ба таври муфассал накши ахзоби сиёсй
ва матбуоти озодро дар равандхои навсозй мавриди тахкик карор
додаааст. Зеро гарчанде конун дар бораи ахзоби сиёсиро подшох имзо
накард, аммо амалан теъдоди зиёди ахзоб бо идеологияхои гуногун арзи
вучуд намуда, фаъолияти густурдаро рохандозй намуда буданд.
Хдмин тавр, бешубха рисолаи диссертатсионии Б.Баходуров кори
арзишманди илмй, анчомшуда, дорой навгонихои илмй
ихтисоси 07.00.03- таърихи умумй (давраи навтарин)
Натичахои илмии рисола

буда, ба

мувофик аст.

метавонанд дар амалияи кори ниходхои

давлатии Точикистон ва Афгонистон тахияи барномахои хамгироии
минтакавй истифода шаванд. Истифодаи маводи рисола дар тахия ва
амалй намудани барномахои таълимй дар муассисахои тахсилоти олии
Точикистон ва кишвархои хамсоя аз ахамияти холй нест ва матни
диссертатсия бо матни Автореферат пурра мувофикат менамояд.
4
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Бо вучуди дастовардхои мухим дар кори диссертатисонй баъзе
камбудихо ба назар мерасанд:
1. Ба назари мо хуб мешуд агар зербоби аввал “Тачрибаи навсозии низоми
ичтимоию иктисодй ва сиёсй дар солхои 1919 - 1929” унвон мегирифт.
Зеро дар ин зербоб навсозй дар се бахш тахкик шудааст. Масалан дар
сах. 26 омадааст: ”Яке аз самтхои асосии фаъолияти хукумат дар
мархилаи аввали навсозй дар солхои 1919 - 1924 кабули тадбирхо бо
максади мустахкам намудани дастгохи марказй ва махаллии хокимияти
давлатй буд, ки заминаи чорй намудани низомй конститутсиониро
фарохам намуданд” .
2.Дар боби дувуми диссертатсия пайдарпайи ва ё хронологияи
вокеахо баъзан риоя нашудааст. М асалан зербоби дувуми кор “Рушди
парламентаризм дар солхои 50-ум ва накши он дар навсозии хаёти
ичтимой-сиёсии мамлакат” аст, аммо дар зербоби аввал хам дар бораи
фаъолияти шуро сухан меравад (ниг.сах.76).
3. Дар сах. 76 навишта шудаааст, ки “Боло рафтани фаъолияти
нерухои сиёсй дар соли 1950 доирахои хукмронро мачбур намуд ба
гузаронидани интихоботи озоди парламента ичозат диханд”.

Ин дар

холест, ки интихобот соли 1949 баргузор шуда буд.
4.Дар матни рисола чо-чой такрорхо ва хатохои имлой ва услубй
дида мешаванд.
Аммо камбудихои дар боло номбаршуда дар мачмуъ арзиши илмии
рисолаи диссертатсиониии мазкурро кам намекунанд. Диссертатсияи
Баходуров Бехруз Файзуллоевич дар мавзуи “Масъалахои навсозии
хаёти ичтимой-сиёсии Афгонистон

дар солхои 1933-1973”,

ки барои

дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои таърих аз руи ихтисоси 07 00
03 -

таърихи умумй пешниход шудааст, аз руи мухтаво, хадафу

вазифахо,

мубрамият

ва

навгонйии

илмй,

асоснокии

хулосаю

натичагирихо, ахамияти назариявй ва амалй ба талаботи КОА назди
Президента

Ч,умхурии

Точикистон

оид

ба

диссертатсияхои
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номзадй пурра чавобгу мебошад.
Бо назардошти ин, муаллифи он Баходуров Бехруз Файзуллоевич
сазовори дарачаи илмии номзадй илмхои таърих аз руи ихтисоси 07. 00.
03 - таърихи умумй мебошад.

Доктори илмхои таърих, профессори
кафедраи дипломатия ва сиёсати хоричии
Донишгохи миллии Точикистон, узви
вобастаи Академияи илмхои омузгорй
ва ичтимоии Федератсияи Россия,
Корманди шоистаи Ч,умхурии Точив

Ч,.Л. Латифов

23.08.2021
Сурога: 734025, ш.Душанбе хиёбони Рудакй 17, Тей.: (+992) 917052900;
E-mail: ilatifov@vahoo.com

Имзои Латифов Ч,.Л.-ро тасдик менамоям:
Сардори Раёсати кадрхо
ва корхои махсуси
Донишгохи миллии Точики

Тавкиев Э.Ш.

23.08. 2021
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