Такриз
ба авторефератт диссертатсияи Курбонов Субхон Махмадрахимович
дар мавзуи «Ватандустй ва хусусиятхои хосси он дар раванди ба даст
овардани Истиклолияти давлатй (дар мисоли Чумхурии Тодикистон)»
барон дарёфти дарадаи номзади илмхои сиёсй аз руйи ихтисоси 23.00.02 нихддхр, равандхо ва технологияуои сиёсй

Taxкикоти диссертатсионии Курбопов С. М. ба тахлили сиёсии масълаи
хусусиятхои хосси ватандустй дар раванди ба даст овардани Истиклолияти
давлатй бахшида шудааст.
Ба акидаи муаллиф ватандустй хамчун падидаи идтимоию сиёсй яке аз
масъалахои

мухимми

илмхои

сиёсй

ба

шумор

рафта,

дар

раванди

ташаккулёбии давлатдории миллй ва амалияи сиёсй дойгохи махсусро иштол
менамояд. Имруз дар шароити ташаккули давлатхои миллй якчанд омилхои
дохиливу хоридй ба раванди тахкими ватандустии шахрвандон, ба хусус
давонон таъсири манфй мерасонанд, ки аз таъсири унсурхои манфии
дахонишавй,

зудтагйирёбандагии

дахони

муосир,

бегонапарастй,

манфиатпарастй, муносибати беэхтиромона нисбати давлат ва ниходхои
идтимой вобаста мебошад.
Аз ин ру, тахкики масъалаи ватандустй дар шароити ба даст овардани
Истидлолияти давлатй дар сатхи тахкикоти диссертатсионй мухим ва
саривактй мебошад.
Дар натидаи тахкикот муаллиф ба ахамияти омузиши масъала дар заминай
киёси арзишхои таърихй ва муосир, таъкиди дойгохи махсуси он дар равандхои
муосири дахонй ва дохилисиёсй таъкид менамояд. Дар асоси омузиш ва
тахлили осори марбута масъалахои раванди ташаккули ватандустй ва дар
рухияи ватандустй тарбия намудани давонон дар шароити демократикунонии
домеаи аз дониби муаллиф дар дойи аввал гузошта шудааст.

Муаллиф дар рафти таддидот аз методдои илмии тахдили сохторй,
сохторию функсионалй ва мудоисавй истифода намудааст. Дуруст муайян
намудани мадсаду вазифадо дар мадмуъ, ба тадияи таддидоти мукаммал боне
гардида, навгонии илмии диссертатсия дар баррасии тамоюлоти рушди
ватандустй дар шароити муосир ва асоснок намудани унсурдои таркибию
донуниятдои ташаккули он ифода меёбад.
Адаммияти назариявй ва амалии таддидоти диссертатсионй бо он асоснок
мегардад, ки хулосадои илмй ва натидадои он тасаввуроти домеаи моро оид ба
масъалаи ватандустй пурра намуда, дидати таддидотдои амид дар ин самт
замина мегарданд.
Тавре аз автореферат бармеояд, маводи таддидот ва натидадои он дар
интишороти муаллиф ва баромаду маърузадои у дар конфронсдои сатди
гуногун мавриди тасвиб дарор гирифтаанд.
Сохторй
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муайянгардида мувофид буда, дар рафти таълиф пайдарпайи мантидй ва
хулосабароридои дуруст ба назар мерасанд.
Дар баробари дастовард ва натидадои таддидот дар автореферат баъзе
нудсондои техникй ва имлой ба назар мерасанд.
Камбудидои дойдошта ба дед вадд адаммияти автореферат ва таддидотро
коста намесозанд.
Дар мадмуъ, диссертатсия дар сатди нисбатан баланди илмй- методй тадия
гардида, таддидоти мустакилона ва андомёфта ба шумор меравад.
Таддидоти диссертатсионй дар мавзуи «Ватандустй ва хусусиятдои хосси
он дар раванди ба даст овардани Истидлолияти давлатй (дар мисоли Дум дур и и
Тодикистон)» ба талаботи пешнидоднамудаи Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президента Чумдурии Тодикистон нисбати диссертатсиядои номзадй
пурра давобгу буда, муаллифи он бурбонов Субдон Мадмадрадимович
сазовори гирифтани дарадаи илмии номзадй илмдои сиёсй аз руйи ихтисоси
23.00.02 -нидоддо, раванддо ва технологиядои сиёсй мебошад.
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