
Такризи

рохбари унвончу Юсупова Сурайё Абдумачидовна дар мавзуи

“Тахдили лугавй-семантикй ва сохтории вохидхои лугавии марбут ба
_ i Шнаботот дар шевахои чануби ва чднуби шаркии забони точикй” барои

дарёфти дарачаи номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10. 02.

22 -  Забонхои халкхои кишвархои хоричй Аврупо, Осиё, Африко,

сокинони бумии (аборигенхо) Амрико ва Австралия (забони

точикй)

Дар замони муосир ба забонхои дунё, ки дар мукобили равандхои 

чахонишавй муковимат карда наметавонанд, хатари аз байн рафтан тахдид 

мекунад. Забони точикй аз пуркувваттарин забонхои дунё бошад хам, ба ин 

равандхо бетафовут буданамон нодуруст мебуд. Ин аст, ки ба пояхо ва

сарчашмахое, ки забони точикй аз онхо гизо мегиранд, таваччухи хоса карда,
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онхоро хаматара омухта, барои мустахкам намудани таркиби лугавии 

забонамон имкониятхои мавчударо истифода карданамон зарур аст.

Яке аз сарчашмахои асосии таъмини таркиби лугавии забони т о ч и к й  

шевахои забонамон мебошанд, ки дар онхо хазорон истилох,оти сохавй 

махфуз аст. Барои истифодаи самараноки онхо чамъоварй ба тахкики илмии 

онхо зарур аст. Х,арчанд, омузиши шевахои забони точикй таърихи беш аз 

саду панчохсола дошта бошад хам, ба масъалаи омузиши илмии гуруххои 

мавзуии таркиби лагавии онхо кам таваччух шудааст. МахЗ дар хамин 

кабатхои лугавй калимаю истилохоти сохавй махфуз аст, ки барои ташаккули 

таркиби лугавии забони меъёри точикй заруранд. Ин зарурати илмй ва

амалии омузиши кабатхои лугавиро ба инобат гирифта, шогирд Юсупова
,1 Й

Сурайё Абдумачидовна ба масъалаи тахкики лугавй-семантикй ва сохтории 

вохидхои лугавии марбут ба наботот дар шевахои чанубй ва чануби шаркии 

забони точикй камар бастанд.

Баррасии масъалаи мазкур дар шакли диссертатсионй бори аввал сурат 

гирифтааст. Хубии кор дар он аст, муаллиф танхо ба як кабати лугавии

.



шевах,о таваччух кардааст. Ин кор ба у имконият додааст, ки хадди аксари 

калимаю истилохоти мавчудаи шевахои чднубй ва чануби шаркии забони
_точикиро чамъовари ва тахдил намояд.

Шогирд барои муайян кардани чойгохи калимаю истилохоти марбут ба

таърихи забони точикй, забони адабии хозираи точикй ва асару маколахои 

нашргардидаи шевашиносиро хуб омухта, дар диссертатсия ба кор бурдааст.

Номи рисола, бобхо, фаслхо ва зерфаслхо илмй буда, чун як занчир ба хам

апокаманданд ва хамдигарро пурра менамоянд.

Методхои интихобкардаи тахкик ба максад мувофиканд, зеро онхо аз 

тачрибаи илмии шевашиносон гузаштаанд ва кори шогирд, бешубха, ахамияти 

калони назариявй ва амалй дорад, ки дар диссертатсия дарч гардидааст.

Дар тули чандин соле, ки шогирд ба ин масъала сари кор дорад, бо 

маърузахои илмй дар конференсия ва семинархо гузоришхо дода, кисматхои

асосии корро муаррифй кардааст. Дар шакли маколахои илмй низ коркарди
I iijfдисссертатсия дида мешавад.

Шогирд кобилияти мустакилона матрах намудани масъалахои илмии 

марбут ба мавзуъро дорад ва малакахои илмиаш сайкалёфтаанд. Бахсхои илмии у 

дар кори пешниходшуда бо маданияти баланд сурат мегирад.

Дар мачмуъ диссертатсияи Юсупова Сурайё Абдумачидовна дар мавзуи 

“Тахлили лугавй-семантикй ва сохтории вохидхои лугавии марбут ба наботот дар 

шевахои чанубй ва чануби шаркии забони точикй” кори анчомёфта мехисобам 

ва онро барои мухокима ва дифоъ тавсия медихам. 1

Рохбари илмй:

Узви вобастаи академияи

наботот ва хулосахои илмии дуруст баровардан осори илмй-назариявии мансуб ба

забон ва адабиёти ба номи
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