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Забонхои кишвархои Аврупо, Осиё, Афри^о, сокинони бумии (аборигенхои) 
Амрико ва Австралия (забони точикй)

Шевахои забони точикй дар тули таърихи рушду инкишофи хаёти 
сиёсию ичтимой ва иктисодию фархангии мардуми точик ба хайси 
мухимтарин нигахдорандаи чаибаи гуфтугуйии забони мардуми точик 
хидмати шоистае кардаанд. Тахлилу тахкик, ва мушохидахои илмию 
назариявй нишон медиханд, ки мухимтарин чанбахои таърихии забони 
точикй дар шевахои алохидаи он инъикос ёфтаанд ва дар раванди рушди 
таърихй вижагихои хоси забони точикй дар забони гуфтории мардум хифзу 
нигахдорй шудаанд, ки ин вижагиро мо дар осори зиёда аз хазорсолаи 
олимону адибон ва муаррихони точик мушохида карда метавонем. Ба сухани 
дигар, шевахо яке азмухимтарин омилхои мондагории забони точикй дар 
масири таърих ба шумор мераванд.

Дар ин замина, аз чониби Юсупова Сурайё Абдумачидовна мавриди 
тахки^и илмй к,арор додани мавзуи «Тахкики лугавй-семантикй ва сохтории 
вохидхои лугавии марбут ба наботот дар шевахои чанубй ва чануби шаркии 
забони точикй» барои илми шевашиносии точик ва умуман забони точикй 
хеле мухим арзёбй мегардад.

Агар ба таври умумй ба дастовардхои илмии забоншиносии точикй 
назар кунем, мебинем, ки аз чониби мухакдик,они забоншинос, махсусан 
шевашиносон пахлухои гуногуни шевахои забони точикй аз нигохи савтй, 
лугавй ва сарфию нахвй дар тули солхои гуногун ба риштаи тахкик кашица 
шудаанд. Яъне то андозае ин чанбахои лингвистии шевахои забони точикй 
халли илмии худро ба таври умумй ёфта бошанд хам, мутаассифона, 
кабатхои алохидаи лугавию маъноии лахчахои алохида то кунун ба таври 
васеъ мавриди тахлил, тахкик, ва баррасии илмй карор нагирифтаанд. Аз ин 
нуктаи назар, кори диссертатсионии С.А. Юсупова бо номи «Тахкики лугавй- 
семантикй ва сохтории вохидхои лугавии марбут ба наботот дар шевахои 
чанубй ва чануби шаркии забони точикй» хеле мухим арзёбй мегардад. Махз 
тавассути чунин тахлилхо метавон вижагих,ои хоси лугавию семантикии 
кабатхои лугавии лахчахои забони точикиро мукаррар кард ва робитаю 
умумият ва фаркияти байни шевахои забонро муайян намуд.

Унвончу С.А. Юсупова маводи кори тахдикии худро аз як худуди 
густардаи чугрофии интишори шевахои чанубй ва чануби шаркй гирд



овардааст, ки ин кори хеле сангин буда, аз мухаккик вакту замони зиёдеро 
такозо менамояд.

Мухаккик хеле хуб дарк кардааст, ки дойр ба пахншавии шевахои 
чанубй ва чануби шаркй дар илми шевашиносии точик бахсхои доманадоре 
шудааст ва ин масъала то андозае халли худро ёфтааст. Бинобар ин, дойр ба 
интишори шевахои мазкур бахс накарда, бевосита ба тахлилу тахкики 
масоили марбут ба маввзуи кори диссертатсонии худ пардохтааст.

Дар бахши мукаддимавии диссертатсия дойр ба масоили роичи корхои 
тахкикотй маълумот дода шудааст. Ин бахш фарогири масоили гузориши 
масъала, мубрамй ва зарурати тахкики мавзуъ, дарачаи тахкики мавзуъ, 
хадаф ва вазифахои тахкикот, навгонихои диссертатсия, ахамияти 
назариявию амалии тахкик, роху усулхои тахкик, асосхои назариявию 
методологии тахкикот ва монанди ищ о мебошад.

Боби якуми диссертатсия “Тахкики лугавй-семантикии вохидхои 
лугавии марбут ба наботот” ном дошта, аз 5 фасл иборат аст. Мухаккик 
маводи гирдовардаашро дойр ба вохидхои лугавии марбут ба наботот ба 
гуруххои номи анвои дарахтони мевадиханда, номи анвои дарахтони бемева, 
номи анвои зироатхои полезию галла, номи анвои алафу гиёх ва буттахо чудо 
карда, вобаста ба хусусиятхои лугавию маъной хар кадоме аз ин номхои 
набототро дар фаслу зерфаслхои ин боби диссертатсия мавриди тахлили 
васеъ карор додааст.

Максад ва вазифаи асосии унвончу дар ин боб дар он зохир мешавад, 
ки у анвои гуногуни дарахт ва вожхои марбут ба онро дар робита ба тарзи 
истеъмол ва шаклхои баёни шевагй дар лахчаи чанубй ва чануби шаркй ба 
таври хеле густарда ва бо овардани мисолхи зиёде тахлилу тахкик кардааст. 
Аз тахлилхо бармеояд, ки у аз осори назариявии марбут ба мавзуъ огохии 
комил дорад ва дар заминаи афкори илмии мухаккикони шевашинос 
мисолхои гирдовардаро тасниф карда, дойр ба интишори онхо дар шевахои 
мазкури забони. точикй ба таври муфассал маълумот додааст. Чунин тарзи 
тахлилро дар мисоли калимаи гура ва муродифи он кърък мушохида кардан 
мумкин аст.Унвончу ин вожаро дар асоси тахкикотй забоншиносон F. Ч^ураев 
ва Р. Сангинова, ки дар шевахои гуногуни забони точикй ба маъной меваи 
хом, нопухта меоянд, мавриди баррасй карор дода, ба чунин натича 
расидааст: “Вожаи курак//кърък ва кърк дар саросари шевахои чанубй ва 
чануби шаркй мустаъмал аст” [Диссертатсия, с. 20].

Дар баробари номи дарахтон дар диссертатсия баъзе калимахое, ки дар 
шевахои чанубй ва чануби шаркй барои ифодаи номи беморихои растанихои 
мевадиханда чун бодрезък, гуръкрез, ширинча//шъринча мустаъмаланд, 
тахлил карда шудаанд. Аксари ин калимахо дар забони адабй низ мавриди



истеъмол карор доранд, вале тарзи талаффузи онхо дар шевахо то андозае аз 
хамдигар фарк мекунад.

Дар зерфаслхои миибаъдаи ин боб мухаккик номи анвои дарахтони 
мевадихахандаро аз кдбили себ (латасев, мълойимсев, ордаксев), цопасев, 
хубонгУ/хувонй, гърсев, кълчасев, чойник / /  чойнъксев ва монанди ищ о аз 
нигохи лугавй тахлил кардааст. Унвончу дар асоси мисолдои фаровоне 
таъкид менамояд, ки чунин анвои себ барои аксарияти лахчахои шавахои 
чанубй ва чануби шаркй маълум аст.

Дар идомаи диссертатсия таъкид бар он шудааст, ки дар лахчахои 
шимолии Кулоб дар натичаи монандии себхо ба растанихо, ашёи гуногун ва 
мансубият ба тавлидкунандаи онхо боиси он шудааст, ки вобаста ба онхо 
истилохоти сохти морфологияшон сохтаю мураккаб сохта шавад. Барои 
исботи ан назараш навъхои цугорисев//цъгорисев, цосимсаркори,^алвосевак ва 
дар лахчахои кдротегенй кадусев, загорасев//зъгорасев, камолисев ва монанди 
инхоро чун намуна мисол оварда, доираи маъноии онхоро муайян кардааст.

Чунин тарзи тахлил дар шархи анвои нок, мурут, зардолу, олу, 
шафтолу, ангур, тут, чормагз, дулона, санцид, анор ва ащир, ки дар табиати 
шевахои мазкур хеле фаровон аст ва дар хдёти рузмарраи мардум ин навъи 
дарахтони мевадиханда накши мухим доранд, хам ба дайси истило^ ва дам аз 
чихати сохтори морфологй ва хам аз нигохи лугавию маъной ба таври хеле 
васеъ тахлил гардидаанд. Мухимтарин вижагии тахкик дар ин фасл дар он 
зохир мегардад, ки унвончу мисолхои мавриди тахлилро ба таври мукоиса 
дар гуйишхои гуногуни шевахои чанубй ва чануби шаркй тахлил карда, дойр 
ба хусусиятхои умумй ва фарккунандаи истифодаи анвои гуногуни дарахтони 
мевадиханда дар ин худуди чугрофй назари худро баён кардааст.

Барои он ки олами набототи фарогирифтаи худуди чугрофии мавриди 
тахлил кароргирифта ба таври возех равшан гардад, С. Юсупова дар боби 
якуми диссертатсия анвои дарахтони бемеваро ба риштаи тахлил кашидааст. 
Дар бахши аввали ин зерфасл калимаи дарахт тахлили этимолога шудааст.

Мухаккик дар ин бахш номи анвои бед, сафедор,арча, саеда (сада), туг, 
шулаш ва вожахои марбут ба онхоро тахлил карда, дойр ба маъной лугавй ва 
истеъмоли онхо дар шеваи мазкур маълумоти муфассал додааст.

Дар хаёти мардуми точик зироатхои полезию галладонагй мавкеи 
мухим доранд. Дар ин росто, онхо дар таркиби лугавии забони адабй ва 
шеваю гуйишхои точикй низ хам ба хайси истилох ва хам аз чихати сохтори 
лугавию морфологй накши боризе касб кардаанд, ки ин чихати ифодаи 
вожахои мазкур таваччухи мухаккикро низ чалб кардааст. Дар фасли чоруми 
боби якум калимахои харбуза, тарбуз, каду, галладона, цав, арзан, лубиё, 
нахуд, цуворимакка, пиёз, картошка ва лаблабу тахлил шудаанд.



Унвончу зимни тахлил и ин кабати лексики дар шавахои чанубй ва 
чануби шаркй дарёфтааст, ки дар раванди парвариши анвои мазкури 
зироатхо чанд калима (истилохот)-е тавлид ёфтаанд, ки калимахои тухмй, 
белак //белакй//белъкйаз хамин кабиланд.

Дар ин фасл низ номи анвои гуногуни зироатхо чун номи анвои харбуза 
(тарак//тарък//таракак, савча//савчък, хомак//хумък, таварак, сарда, 
бурикалла, цстдак, чарсак, ыюхй, хархарбъза, харбъзаи барги ной, харбъзаы 
сагак, харбъзаи тури, харбъзаи хай/птараги), номи анвои тарбуз (регак, 
алатарбуз, бешдона, сийатарбъз//сийах1тарбъз, тарбъзи говхърак, тарбузи 
мошак, тарбъзи чългй...), номи анвои каду (лапакаду, хапакаду//аппакаду, 
сепчакаду, тамошокаду, шурбокаду//шурвокаду, кадуйи лагмонй, кадуи кълойй, 
кадуи тайловй, кадуйи тоцикй) номи анвои гандум (сърха, гандъмак, 
съфедпъштък, гърсарак, гандуми савзак, гандуми сгшщак, гандуми съфедак, 
гандуми сърха), номи анвои цав (харцав, цави сехона, харцав) тахлил 
гардидаанд. Аз тахкик ва тахлили мисолхои унвончу бармеояд, ки номи 
анвои гуногуни арзан, лубиё, нахуд, цуворимакка, пиёз, картошка ва 
лаблабуд&р таносуб бо хелхои зироатхои дар аввал шархшуда камтаранд.

Дар мачмуъ, С. Юсупова дар ин бахш чанд мисолро оид ба анвои 
зироатхои зикршуда ва калимахои марбут ба онхо тахлил карда, маъной 
лугавй ва доираи истеъмоли онхоро ба таври мухтасар шарху тавзех додааст.

Дар фаслхои минбаъдаи диссертатсия низ чунин тарзи тахлил идома 
ёфта, номи анвои алафу гиёх ва буттахо, сохтор ва истеъоли онхо дар 
шевахои чанубй ва чануби шаркй дар асоси мисолхои фаровоне тахлил 
гардида, вижагихои хоси онхо аз чихати ифодаи маъно, тобишхои маъной ва 
доираю дарачаи истеъмол дар гуйиши мазкур тахлил гардидааст.

Боби дуюми диссертатсия бо номи “Ташаккули вохидхои лугавии 
марбут ба наботот”идомаи мантикии боби аввал буда, дар он вохидхои 
лугавии шеваи мавриди тахкик аз чихати сохтори морфологй ба риштаи 
тахлил кашида шудаанд. Ин боб аз 5 фасл таркиб ёфтааст.

Дар бахши аввали ин боб унвончу дойр ба назарияи калимасозй, ки аз 
чониби мухаккикони забони точикй дойр ба сохтори морфологии калимахо 
пешниход шудаанд, ба таври мухтасар маълумот додааст. Дар хамин замина, 
у калимахои марбут ба кори диссертатсионии худро аз чихати сохт ба сода, 
сохта, мураккаб ва ибора-истилох чудо карда, тахлил кардааст. Баъзе аз ин 
истилохоти зикршуда ба чуз аз “сода” дар номи фасл ва зерфаслхои 
диссертатсия ба назар нарасад хам, мухтавои кор ва тахлилхои 
гузаронидашуда ба ин далолат мекунанд.

Аз чумла дар зерфасли дуюм бо номи “Накши калимахои сода дар 
такмили вохидхои лугавии марбут ба наботот” маводи гирдомада ба гуруххо 
тасниф гардида ва вобаста ба сохтори худ мавриди тахлил карор гирифтаанд.



Муаллифи диссертатсия таъкид кардааст, ки калимахои сода дар ташаккули 
калимахои сохта, мураккаб ва ибора-истилохоти ифодакунандаи номи 
растанихо накши асосй доранд, зеро тавассути онхо калимахои зиёде сохта 
мешаванд [ниг. ба Диссертатсия, с.84].

Ба андешаи унвончу, дар таркиби лугавии шевахои чанубй ва чануби 
шаркй дар байни калимахои сода теъдоде аз вожахое ба назар мерасанд, ки 
мохиятан ба аксарияти растанихо дахл дошта, ифодакунандаи номи аломат, 
хусусият, хдчм, андоза, хонагию сахрой, хосил, узв, коркарди растанихо ва 
гайраро ифода мекунанд. Дар ин росто, ин навъ калимахо метавонанд барои 
ифодаи ном ва ё хусусияти якчанд калима хизмат кунанд. Масалан, гъл//гул, 
хъм//хум, гур//гура, дун//дуна, хъша//хуша, кънда//кунда дар ифодаи маъно ва 
сохтани калима сохта, мураккаб ва ибора-истилохоти марбут ба растанихо 
фаъол мебошанд. Мисолхои тахдилкардаи унвончу аз шеваи мазкур чун 
ахтаргъл, бахмалгъл, бърешъмгъл, гармашгъл, кацгългълыстон, гълбаст, гъли 
ацина, гъли бънаеша, гъли думби руб, гъли мартов, гъли ишки печун, гъли 
сийахгуш, гъли тоци хурус ва-гайра дал ели назари мухаккик мебошанд.

Дар зерфасли дигари ин боб вохидхои лугавии сода, ки номи 
растанихои хосилдехро ифода мекунанд, тахлил шудаанд. Мутаассифона, дар 
ин зерфасл ба чуз аз вожахои сано, анис, камол, сир, зелол, шънък, пудина, 
рахйои, чагора, хоч//цорч, чъри, модел, шибит, торон//торун ва калимахои 
номи мевахоро ифодакунанда, дигар калимахо сохта ва мураккаб буда, аз 
чихати ифодаи маъно дар ин шева тахлил гардидаанд. Дар зербоби дигари 
хами боб, ки номи растанихои бемева тахлил шудааст, чунин тарзи тахлил 
идома ёфтааст.

Дар зерфасли сеюми фасли дуюми ин боби диссертатсия унвончу ба 
мавкеи калимасозии пасвандхои -ак, й//-гй, -ча, -а, -аки, -ин, -ина, -зор таваччух 
зохир карда, накши онхоро дар сохтани калимахои ин кабати лугавии 
наботот дар шевахои чанубй ва чануби шаркй муайян кардааст. Ч^ихати 
чолиби кори тахкикотии унвончу дар ин бахш аз он иборат аст, ки у 
пасвандхои калимасоз, махсусан пасванди “-ак”-ро дар сохтани калимахои 
ифодакунандаи номи мевахо ва хусусиятхои онхо мисли когатак, пучак, 
ба^ачак, пашмак, мавизак, курак, таварак, регак, хомак, севчък, цандак, 
търъшак, съфедак, калимахои ифодакунандаи номи зироати лубиёй чун 
карамчак, нахутак, мълълак, гандъмак, шамшерак, номи буттахо сечак, 
нармак, одамак, говък, руганак, тарбъзак, сузанак, цамбилак, меъдакахак, 
пайвандакрошак, печак, номи узв ва ё кисме аз растанихо ховак, пъхник, 
кокълак, шохак, кърмъкбандък, кацак, цаламак ва монанди инх,о тахлил 
намудааст. Хдмчунин унвончу пасвандхои дигареро, ки зикрашон рафт, дар 
кораш тахлил намуда, барои исботи фикраш мисолхои зиёдеро тахлилу 
баррасй карда, хулосахои дурусти илмй баровардааст.



Дар зерфасли чорум С. Юсупова калимахои марбут ба набототи 
шевахои чанубй ва чануби шаркиро аз чихдти сохт ба калимахои мураккаби 
типи пайваст ва тобеъ чудо карда, тахлил кардааст. Дар бахши аввали ин 
зерфасл дойр ба сохтори калимахои мураккаб афкори назариявии 
мухаккикони точикро оварда, дар асоси ондо мисолкояшро ба гуруххо чудо 
намуда, онх,оро тахлилу баррасй кардааст. Мухаккик калимадои мураккаби 
навъи пайвастро, ки аз шеваи мазкур гирд овардаааст, ба таври оморй 
шумурда, муайян кардааст, ки онхо хамагй 12 калимаро ташкил медиханд ва 
асосан бо рохи такрори калимахои таклидй-овозй чун ват-ватак, зар-зарак 
ва дар колаби исм+исм чун цавбед, макацав^арй, анциршафтолу севнок, дар 
колаби исм+пешоянд+феъли кол чун ишцандарпечон сохта шудаанд.

Маълум аст, ки калимсозии навъи мураккаб дар сохтани калимахои 
забони точикй хеле маъмул аст ва яке аз ровдои ганй гардидани таркиби 
лугавии забон мадз тавассути чунин навъи калимасозй сурат мегирад.

С. Юсупова низ дар пояи хамин андеша калимахои мураккаби шевахои 
чанубй ва чануби шаркиро, ки дар асоси калимахои ифодакунандаи марбут 
ба наботот сохта шудаанд, гирд оварда, дойр ба сохтор ва ифодаи маъной 
лугавии онх,о назари худро ба таври густарда баён кардааст. Тавре ки аз 
мутолиаи диссертатсия бармеояд, С. Юсупова низ зимни тавдику тахлил 
анъанаи мухаккикони пешинро идома дода, калимахоро аз чихати сохтор ва 
колаби морфологй ба колабхои роич чудо карда тахлил кардааст.

Дар диссертатсия колабхои исм+исм (анциршафтолу, зогтут,овкаду, 
самбакагъл, чаврог), колаби исм+фел (гуръкрез, афтовпараст, бандъктов), 
сифат+исм (сийагълос, съфедангур,зарбед, сърхбед, хинбед), шумора+исм 
(.х1азориспанд, чилбъгум, седона, минбош) оварда шудааст.

Калимахои мураккаби омехтаи шевахои чанубй ва чануби шаркй, ки 
дар диссертатсия оварда шудаанд, асосан дар асоси назарияи морфологии 
забони адабии точикй тахлил гардидаанд. Мисолкои лолахасак, сагерагълак, 
ишцыпечун, у;асанимаст, рацдавък, сафедпъштак, съфедкамолй ва гайра аз 
чумлаи калимахои мураккаби омехтаеанд, ки дар диссертатсия тахлил шуда, 
хам сохтори морфологй ва хдм ифодаи маъной лугавии онхо шарху тавзек 
дода шудааст.

Мухаккик дар зерфасли панчуми боби дуюми диссертатсия накши 
ибора-истилохотро дар ташаккули вохидхои лугавии марбут ба наботот дар 
шевахои чанубй ва чануби шаркй ’тахлил карда, накши калимахои ангур 
(<ангъри бедуна, ангури зълфй, гурдай гое, ангури дъли гъндъшк), тут (тути сийа, 
туши сърх, тути марворй, тути балхй, тути хурузак), себ//сев (севи хубонй, 
севи авцалилй, севи бийй, севи малики, севи търъшак), чормагз (чормагзи курак, 
чомаги лула, чомаги им ел й//х ам ел й, чормагзи фълхок) ва калимах,ои дигари



марбут ба набототро, ки дар ташаккули ибора-истилохот накш доранд, 
тахкик карда, онхоро аз чихати оморй низ тахлил намудааст.

Юсупова Сурайё кори диссертатсионии худро дар 15 банд 
хулосабарорй карда, хар як бандро ба таври алохида шарху эзох, дода, 
натичахои илмии бадастовардаи худро ба таври муфассал шарху эзох, 
додааст. Мухаккик маводи гирдовардаи худро мушикофона тахлилу тахкик 
карда, ба натичае расидааст, ки вохидхои лугавии шевахои чанубй ва чануби 
шаркй аз нигохи лингвистй ба хам каробати наздик доранд, зеро мардуми 
маскуни ин худуди чугрофй тули хазорсолахо бо хам робитахои гуногуни 
ичтимоию иктисодй, маънавию фархангй ва хешу таборй доранд, ки 
истифода ва истеъмоли калимахои марбут ба наботот дар ин шевахо далели 
ин гуфтахост. Х,амчунин, истифодаи вохидхои лугавии мазкур далели он аст, 
ки мардумони шевахои чанубй ва чануби шаркй дар рушди забони адабии 
точикй дар тули садсолахо сахми назаррасе гузоштаанд, ки истифодаи 
калимахои марбути наботот, ки дар осори классикони мо дарч шудаанд, 
далели ин гуфтахо мебошанд.

Дар мачмуъ, кори диссертатсионие, ки аз чониби Юсупова Сурайё 
Абдумачидовна таълиф шудааст, кори илмии пурра ба анчомрасида ба 
шумор меравад ва дарнизоми илми шевашиносии забоншиносии точикй 
тахкикотй тоза махсуб мешавад.

Автореферата диссертатсия (гунаи точикй ва русй) низ мувофики 
талаботи корхои диссертатсонй, ки Комисияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Чумхурии Точикистон муйяну мукаррар кардааст, тахия 
гардидааст ва тамоми мазмуну мухтавои кори диссертатсионии С. 
Юсуповаро фаро мегирад.

Дар баробари дастоварду комёбихои илмй дар диссертатсия ва 
автореферата он баъзе нуксон ва камбудихо ба назар мерасад, ки зикри 
онх,оро барои корхои илмии минбаъдаи унвончу мухим мешуморем:

1. Дар диссертатсия чанбаи амалй нисбат ба чанбаи назариявй бартарй 
дорад. Агар унвончу як фасли диссертатсияро ба шарху тавзехи мафхумхои 
асосии кори диссертатсионии худ аз кабили мафхуми вохидхои лугавй, 
мафхуми наботот ва мисли инхо мебахшид, чанбаи назариявии кор бехтар 
мегардид. Чунки дар диссертатсия байни ифодаи воциди лугавй, категориям, 
лугавй, таркиби лугавй ва цабатцои лугавй фарк гузошта нашудааст ва маълум 
накардааст, ки мафхуми вохидхои лугавй чист?

Хдмчунин, унвони хамаи зерфаслхои фасли дуюми боби якум дар 
колаби чумла оварда шудаанд. Ба назари мо, дар колаби калима ва ё ибора 
овардани унвонхо дар корхои илмй ба максад мувофиктар аст. Баъзе 
истилохот нодуруст оварда шудаанд, масалан, дар сахифи 5 ба чои “вохидхои 
фразеологй” “калимахои фразеологй” оварда шудааст.



2. Дар диссертатсия асосан ба тахкикотхои F. Чураев, М. Махмудов, С. 
Рахматуллозода, Н. Гадоев ва чанд нафари дигар такя карда шуда бошад 
хам, баъзе рисолахои дигар, ки ба кор робитаи бевосита доранд (аз чумла 
диссертатсия 3. Замонов) сарфи назар шудааст.

3. Дар диссертатсия баъзе чойномхои шевахои мавриди тахкик, ки 
тавассути номи наботот сохта шудаанд, сарфи назар шудааст, масалан, 
Себистон, Анчиров.

4.Номи баъзе гиёхко ба таври пурра шарху эзох дода нашудааст. 
Масалан, дар сахифаи 63 калимаи ширинка чунин шарх шудааст: “ширинка - 
як навъ растанй, ки шираи гулу бехмевааш ширин бошад”. Бояд ёдовар шуд, 
ки дар гуйишхои лахчахои Кулоб ин номи гиёх,и табобатиест, ки мазаи талх 
дорад ва хамчун доруворй истифода мешавад.

5. Галатхои дар диссертатсия рохёфтаро ба таври зер метавон 
дастабандй кард:

- галатхои имлой. Дар диссертатсия то андозае ин навъ галатхо бештар 
аст. Ручуъ шавад ба сахифахои 5, 9,17,27, 35, 46, 57, 68, 71, 80, 92, 115, 119, 133, 
136, 138, 147;

- галатхои услубй дар сахифахои 7, 8, 27, 30, 39, 46;
- галатхои китобатй - сахифахои 5, 16, 24, 28, 30..,.
- галатхои техники ва нодуруст овардани кавсх;о зимни ишора ба 

манбаъ - сахифахои 14, 55, 71, 80, 98, 100, 104.
6. Такроран овардани фикр - дар сахифахои 43, 92.
7. Дар сахифаи 48 калимаи сард, ки точикй аст, арабй дониста шудааст.
8.Боби якум чамъбаст нашудааст ва хулоса надорад (ниг. ба сах;. 59)
9. Калимаи “ар-ар” аз такрори калимахо сохта шудааст, ки ин, ба 

назари мо галат аст. Агар аз такрори калимах,о бошад, пас “ар” чй маъно 
дорад.

10. Дар сахифахои 83, 84, 115, 118 иктибосхо бо забони русй оварда 
шудаанд ва аксари онхо тарчума нашудаанд.

11. Дар диссертатсия (сах. 14) ва дар автореферата он (сах;.7) ба чойи 
калимаи “коркад” калимаи “мухокима” оварда шудааст, дар мавриде ки 
“мухокима” як чузъи “коркард” ба шумор меравад.

12. Дар сахифахои 3, 6, 7, 8,18-и автореферата диссертатсия галатхои 
имлой, китобатй ва услубй ба назар мерсанд.

13. Дар сахифаи 13-и автореферата диссертатсия калимаи бед дар як хат 
ду маротиба оварда шудааст.

Дар мачмуъ, кори диссертатсионие, ки аз чониби Юсупова Сурайё 
Абдумачидовна ба анчом расидааст, дар самти шевашиносй тачрибаи 
нахустин ба шумор меравад. Бинобар ин, камбудию норасоих,ои зикршуда,



ки аксаран вижагии техникию имлой доранд, зудислохшаванда буда, мо^ияти 
илмии кори тахкикии унвончуро коста ва халалдор намесозанд.

Диссертатсияи мазкур тахкикотй илмии пурра баанчомрасида буда, 
дорой чанбахои мудими илмию амалй буда, барои дар оянда тахкик 
намудани масоили лугавию семантикии калима^о дар шевахои гуногуни 
забони точикй мусоидат карда метавонад.

Автореферати диссертатсия (бо забондои точикй ва русй), маколахои 
дойр ба мавзуъ интишоркардаи унвончу мазмуни асосии диссертатсияро ба 
пуррагй инъикос карда метавонанд. Маколахои нашрнамудаи унвончу дар 
мачаллахои такризшавандаи Комиссияи олии назди назди Президента 
Чумхурии Точикистон ба табъ расидаанд.

Хулоса, диссертатсияи Юсупова Сурайё Абдумачидовна бо номи 
«Тахкики лугавй-семантикй ва сохтории вохидхои лугавии марбут ба 
наботот дар шевахои чанубй ва чануби шаркии забони точикй» аз руйи 
ихтисоси 10.02.22 -  Забошфи кишвархои Аврупо, Осиё, Африко, сокинони 
бумии (аборигенхои) Амрико ва Австралия (забони точикй) ба талаботи 
Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсионй ва Тартиби додани 
дарачахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор), ки бо К^арори 
Х,укумати Чумхурии Точикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти № 505 тасдик 
гардидаанд, пурра чавобгу буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмхои филологй мебошад.

Мукарризи расмй,
доктории илмхои филологй, 
мудири кафедраи таърихи забон 
ва типологияи Донишгохи милг” ”

Саломиён Мухдммаддовуд 
К^аюм

Сурога: 734025, Ч,ум^урии Точикистон, 
ш. Душанбе,хиёбони Рудакй, 17, ДМТ 
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