Такриз
ба автореферати диссертатсияи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзуи
“Ташаккул ва инкишофи лексикаи ладда дар шароити дузабонй (дар асоси
маводи лексикаи ладдаи тодикони нодияи Лахш)” барои дарёфти дарадаи
номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10. 02. 22 - Забондои халддои
кишвардои хоридй Аврупо, Осиё, Афридо, сокинони бумии (аборигендо)
Амрико ва Австралия (забони тодикй)

Бешубха, ладдадои забони тодикй умри дуру дарози таърихй дошта,
рохи пурпечу тоберо тай карда, бо вокеахои гуногуни таърихй дучор гардида,
то имруз хазинаи лугавии худро мукаммалу сайкал дода, дамчун хазинаи
маънавии миллиамон ба дайси яке аз манбадои такмили таркиби лугавии
забони адабии тодикй хизмат мекунанд. Масъалаи дар инзиво зиндагй
накардани лахдахои забонамон дойи бахс надорад. Ин аст, ки дар тули
таърих лахдахои забони тодикй дар канори дигар забону лахдахои гуногуни
забонхои дунё зиста, ба онхо аз хазинаи пурбори худ калимаю истилохот
дода, аз онхо барои пурра кардани ниёзхои худ вожахои муносиберо
гирифтааст. То имруз хам, шевахои забони тодикй дар хамзистй бо шевахои
гуногунзабон умр ба cap мебаранд, ки таъсири байнидамдигарии онхо
ногузир шуда, дар баъзе аз минтададои думхуриамон ва берун аз он хам
холати дузабониро ба бор овардааст. Баррасии ин гуна шевахо яке аз
масъалахои асосй ба шумор меравад, зеро дар давоми беш аз 150 соли
тахкики шевахои забони тодикй ба ин масъала таваддухи хоса зохир
нашудааст. Аз ин хулосаи мантидй берун меояд, ки мавзуи итихобкардаи
Каримова Мастона Дилбаровна “Ташаккул ва инкишофи лексикаи лахда дар
шароити дузабонй (дар асоси маводи лексикаи лахдаи тодикони нохияи
Лахш)” саривадтй ва мубрам мебошад, зеро дар минтадаи Лахш дар баробари
тодикон киргизхо хам зиндагй карда, бо халди тодик муносибатдои нек
бардарор намудаанд, ки ба лахдаи тодикону диргиздо бетаъсир намонда,
андариб ба хамаи содадои даёти мардум таъсир расонидааст.
Аз автореферати Каримова Мастона Дилбаровна маълум мегардад, ки ба
масъаладои мудими илмй родеъ ба ладдаи сокинони минтадаи Лахш даст
зада, дар боби аввали диссертатсия дойр ба масъалаи назариявии дузабонй,
ташаккули сокиншавии дабилахои диргиз ва муносибати ондо бо тодикон,
муносибатдои забонии мардумони тодику диргизи нодияи Лахш адамияти
диддй дода, баррасидои нави илмиро андом додааст. Дар боби дуюми
диссертатсия унвонду ба таддиди масъалаи ташаккули таркиби лугавии
лахдаи Лахш даст зада, масъаладои мубрами марбут ба таркиби лугавии
лахдаи Лахшро аз руйи муносибат бо забони адабй ва аз нигоди мансубияти
забонии водиддои лугавй бо диди нави илмй ба риштаи тадкид мекашад, ки
бешак добили таваддуданд. Унвонду ба баррасии гуруддои мавзуии таркиби
лугави ладдаи Лахш дар боби сеюм машгул шуда, родеъ ба дафт гуруди

мавзуи-тематикй таддидот мебарад ва аломату хусусиятдои мудими
истилодоти дар як гурухро бо мисолдои зиёди забонй нишон дода, хулосадои
мантией мебарорад.
Аппарата илмй, хулоса ва мадоладои чопкардаи муаллиф ба талаботи
чунин коркой илмй мувофид аст. Ба назари мо, диссертатсияи Каримова
Мастона Дилбаровна кори аз дар дидат пухта ва андомёфта буда, ба
талаботи КОА назди Президента Чумхурии Тодикистон давобгу мебошад. Бо
вудуди ин баъзе мулохизадои худамро барои бехбудии кор пешниход
мекунам:
1.Ба назари мо, дар корхое, ки дар онхо таркиби лугавии шевахо аз руйи
гуруххои мавзуи-тематикй баррасй мешаванд, бехтар мешуд, ки тахдиди
калимахои хоси шева ва калимахои умумихалдй на дар алохидагй, балки дар
радифи гуруххои мавзуй таддид гардад.
2.Аз руйи автореферата диссертатсия маълум намешавад, ки дар охири
кор замима хает ё нест. Ба назари мо дар чунин корхо замима шудани лугати
мухтасари калимахои шевагй ба мадсад мувофид аст.
Албатта, ин мулодизахо димати илмии корро кам намекунанд ва
бешудха диссертатсияи Каримова Мастона Дилбаровна дар мавзуй
“Ташаккул ва инкишофи лексикаи лахда дар шароити дузабонй (дар асоси
маводи лексикаи лахдаи тодикони нодияи Лахш)” кори адомёфта буда,
муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи номзади илми филология аз руйи
ихтисоси 10. 02. 22 - Забондои халддои кишвардои хоридй Аврупо, Осиё,
Афридо, сокинони бумии (аборигенд(>) Амрико ва Австралия (забони тодикй)
мебошад.
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