
ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзуи 
«Хусусиятҳои семантикй ва грамматикии гемеронимияи фазои 
иттилоотии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони тоҷикӣ.

Номгузории предмет ҳамчун амвол дар ҳама гуна соҳаи фаъолият 

раванди бисёрмарҳала буда, аз бисёрҷанбаҳои амалҳои иртиботӣ- 

муоширатӣ иборат буда, ҳар яки онҳо ба як минтақаи муайян, вазъияти 

мушаххас, маҷмуи хосиятҳои дарки номгузор мувофиқат мекунанд. Дар 

номшиносӣ аломати махсуси забонӣ (исми хос) ташаккул меёбад, ки дар 

низоми забон дорои хусусиятҳои махсуси забонӣ мебошад.

Таваҷҷуҳ ба исмҳои хос ҳам дар байни забоншиносон-ономатологҳо 

ва ҳам дар байни афроди дур аз ин соҳаи фаъолият ҳамеша фаъол аст. 

Вақтҳои охир бештар таваҷҷуҳ ба номҳо (онимҳо) ба он вобаста аст, ки 
фазои забони башарӣ на танҳо аз ҳисоби қарзгирии фаъоли вожаҳои 

хориҷӣ, балки дар соҳаи пайдоиши исмҳои хос дар соҳаҳои гуногуни

ВАО чи дар миқёси минтақавӣ ва чи дар миқёси миллӣ падидаи 
институтсионалӣ буда, таваҷҷуҳи забоншиносонро аз ҷиҳати шаклҳои 

намояндагй бештар ба худ ҷалб мекунад. Имрӯз мо бо камоли боварӣ 
гуфта метавонем, ки таҳкикоти ВАО ҳамчун як соҳаи махсуси илмӣ 

ташаккул меёбад.
Исмҳои хосе, ки ниҳодҳои соҳаи ВАО-ро ифода мекунанд, дар 

ташаккули фазои мушаххаси ономастикӣ нақши муҳим мебозанд, ки 

имкон медиҳад дар бораи манзараи ономастикии ҳудудӣ дар маҷмуъ
Ҳамаи онимхои фазои муайяни ономастикӣдарк карда шавад.

муносибатхои фархангиро аз рӯйи координатаҳои фазоӣ ва замонӣ 

ифода мекунанд.
Ҳамин тариқ, соҳаи ономастикии ВАО дар миқёси ҳудудӣ

майдони фазоӣ-вақтӣ амал мекунад, ки дар натиҷаи он пайвастагиҳои 

дар
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истилохи махсус

маънавии халқ гувоҳи

аст.

уфуқӣ (ҳамчун қисми ономастикаи минтақавӣ) ва амудӣ (ҳамчун қисми 

ономастика) пайдо мешаванд, ки ба афзоиши он таъсир мерасонанд.
Дар ономастика барои номи ВАО

гемеронимхо мавҷуд аст. Зарурати омӯзиши чунин онимҳо, пеш аз ҳама, 

ба он вобаста аст, ки дар даҳсолаҳои охир теъдоди ВАО дар навъҳои 

мухталиф афзоиш ёфтааст, сониян, гемеронимҳо чузъи вокеияти 
ономастикй буда, аз гуфтор ва фарҳанги

медиханд; саввум, соҳаи гемеронимия кам омӯхта шудааст ва таҳлили 

низоми гемеронимҳоро чи дар маҷмуъ ва чи аз ҷиҳати минтақавй тақозо 

мекунад. Дар ин маврид метавон дар бораи аҳамияти омӯзиши номи 

расонаҳо сухан гӯем. Раванди эҷоди гемеронимҳо номгузории мақсаднок 

Бо ифодаи тамоми силсилаю тиражҳо гемеронимҳо як намуди 
махсуси фардикунонй доранд.

Баъзе забоншиносон гемеронимҳоро ҳамчун идоним гурӯҳбандй 

мекунанд. Ин мавқеъ то андозае асоснок аст, зеро номҳои ВАО 
ифодаҳои марбут ба соҳаи равонӣ, идеявию бадеии фаъолияти инсон 
буда, падидаи мураккаби забонро ифода мекунанд. Дар баробари ин 

номи нашрияҳои даврй бо номи муассисаҳо (эргонимҳо) то андозае 

шабоҳат дорад, зеро дар паси ҳар як ном гурӯҳи одамоне ҳаст, ки бо 

умумияти ақидаҳо, андешаҳо ва нашри маҳсулоти муайяни чопй ё пахши 

баъзе аз онҳо муттаҳид шудаанд.

Дар ин раванд нақши омилҳои экстралингвистикй, яъне робита бо 

мероси таърихию фарҳангй ва навъҳои гуногуни санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқй 

бузург аст. Ин омил на танҳо ба мазмуни иттилоотии гемеронимҳо, 

балки бештар ба ранги эҳсосотй, ғановати ғоявй ва этнофарҳангй низ 

таъсир мерасонад.
Хусусияти гемеронимҳо ҳамчун яке аз категорияҳои лексикаи 

ономастикӣ пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки: -намуди махсуси 

фардикунонӣ, зеро онҳо объектҳоро бо мавзуъ ва идеяи умумӣ муттаҳид 

менамоянд; - функсияи таблиғотӣ доранд; - ноустуворй ва тағйирпазирӣ
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вобаста ба тағйирот дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимой доранд; - 

пайванди гемеронимхо ба дискурси муоширати омма; - самти мақсаднок

ва ғ.

Дар забоншиносии тоҷик дар баробари ҳалли як қатор омӯзиши 

масъалаҳои назариявӣ ва амалии марбут ба вижагиҳои семантикӣ ва 

ВАО дар мисоли фазои иттилооииграмматикии гемеронимияи
Тоҷикистон масъалаҳое мавҷуданд, ки ҳалли мусбати худро тақозо 
мекунанд. Омӯзиш, таҳқиқ ва ба низом даровардани гемеронимия дар 
забоншиносии тоҷик таваҷчуҳи ҷиддиро талаб менамояд.

ва
хеле

Аз ин мавқеъ ва нуқтаи назар таҳқиқоти диссертатсионии 
Амирбекзода Назира таҳти унвони “Хусусиятҳои семантикӣ 
граматикии гемеронимияи фазои иттилотии Тоҷикистон 
саривақтӣ ва арзишманд аст. Зарурат ва аҳамияти пажуҳиши мазкур, 

қабл аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки дар улуми муосири ҷаҳонӣ.

махсусан, ономастика (номшиносӣ)-и муосир бо пайдоиш ва рӯйи кор 

омадани воситаҳои нави алоқа ва муошират, бо истифода аз 

технологияҳои нави иттилоотӣ-иртиботӣ самтҳои нави омӯзиш ба миён 

омадаанд, ки тахдилу баррасӣ ва таҳқиқи семантикӣ ва грамматикии 

номи онҳо ба мақсад муворфиқ аст .

Дар ин росто, як бахши таҳқиқнашудаи исмҳои хосро номи ВАО 
тащкил медиҳанд, ки онро дар номшиносӣ гемеронимия меноманд. Ҷойи 
зикр аст, ки ВАО муҳимтарин падидаи таҳаввулоти иҷтимоӣ буда, дар 
ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим доранд ва омӯзиши номи хоси 
расонаҳои иттилоотӣ пайваста дар рушду таҳаввул мебошанд. Дар 
натиҷаи тағйиротҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ як гурӯҳи исмҳои хос аз истеъмол 
баромада, ҷойи онро иддаи дигари исмҳо мегиранд. Аз ин рӯ, омӯзиши 
номи воситаҳои иттилоотӣ таваҷҷуҳи олимон ва муҳаққиқони соҳаро 

ҷалб намудааст.
Дар забоншиносии тоҷик то ҳол ба мавзуи гемеронимия - номҳои 

хоси ВАО (маҷаллаву рӯзнома, варақаҳои иттилоотӣ,
телевизион, оҷонсиҳои иттилоотӣ, барномаҳби радио ва телевизионӣ ва 
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ғ.) мавриди омӯзишу баррасии илмӣ қарор нагирифтааст. Таҳқиқу 
баррасии номҳои ВАО вобаста ба таърихи рушди журналистикаи тоҷик 
раванди рушди расонаҳои ахбор ва ҳадафи онҳоро инъикос намуда, 
таҳаввулоти расонаҳои иттилоотии Тоҷикистонро баъди ба даст 
овардани Истиқлолият нишон медиҳад.

Дар муқаддимаи диссертатсияи мавриди тақриз қарор гирифта, 
аҳамият ва мубрамии мавзуи рисола, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи 
таҳқиқот бо барномаҳо, ҳадаф ва муҳтавои таҳқиқот, вазифаҳои 
таҳқиқот, объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ, асосҳои назариявӣ ва 
методологӣ, усул ва равишҳои таҳқиқ, навгонии илмӣ, нуктаҳои ба 
ҳимоя пешниҳодшаванда, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот, 
мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии 

унвонҷӯ, татбиқ, коркард, натиҷаҳои таҳқиқот ва сохтори диссертатсия 

асоснок шуда, вазифа ва фарзияҳо аз ҷониби муҳаққиқ пешниҳод 
гардидаанд.

Кори диссертатсионие, ки аз ҷониби Амирбекзода Назира дар 
мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи фазои 

иттилоотии Тоҷикистон» анҷом шудааст, барои истифодаи шарҳи 

дурусти гемеронимия дар фазои иттиллотии Тоҷикистон ва иштибоҳоте, 
ки дар таҳқиқи рисола нишон дода шудааст, хеле муҳим ва саривақтӣ 

арзёбӣ мегардад.

Маводи асосии диссертатсияро таҳқиқи хусусиятҳои семантикӣ ва 

грамматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Тоҷикистон ташкил 

медиҳад.

Боби аввал «Масъалаҳои рушд ва тавсеаи доираи корбурди исмҳои 
хос» унвон дошта, аз 6 фасл иборат аст, ки дар онҳо масоили назариявии 
таснифоти исмҳои хос, маънои луғавии исмҳои хос, тафовути исмҳои хос 
аз исмҳои ҷинс, фазо ва майдони ономастикӣ, усулҳои номгузорӣ, нақши 
исмҳои хос дар матнҳои публитсистӣ ва адабӣ, вижагиҳои номҳои 
рекламавӣ ва таснифоти номҳои рекламавӣ, гурӯҳҳои маъноии номҳои 
таъсисоти иҷтимоӣ ва корӣ, вазифаҳои номҳои хос дар асари бадеӣ 
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мавриди омӯзиш қарор дода шудаанд.Муҳаққиқ доир ба ҳар яке аз 
бандҳо маълумот дода, равиши илмии пажӯҳиши худро ба таври 
мухтасар асоснок кардааст.

Фасли аввал масъалаҳои таснифи исмҳои хосро фаро мегирад. 
Исмҳои хос аз ҷумлаи муҳимтарин воҳидҳои забон мебошанд, ки 
пайваста дар таҳаввулоту рушд мебошанд. Дар раванди рушди 
иқтисодию иҷтимоӣ муассисаҳо, иншоотҳо, созмонҳо, иттиҳодияҳо ва 
соири таъсисоти гуногун бунёд шуда, зарурат ба номгузории хос пайдо 
мешавад.

Дар фасли дуюм масоили вобаста ба маънои луғавии исмҳои хос ва 
тафовути исмҳои хос аз ҷинс баррасӣ гардидааст. Дар бораи маънои 
луғавии исмҳои хос осори зиёди илмӣ таълиф ёфта, нуктаи назарҳои 
гуногун баён гардидаанд, аммо айни замон аксари пажӯҳишгарон бар ин 
андешаанд, ки вижагии исми хос аз назари шаклӣ муайян нагардида, ба 

мазмуну мундариҷаи он вобастагӣ дорад, чунки исми хос маънои 

муайянеро ифода мекунад, ки аз ҷониби одамон тавсиф мешавад ва ба 
дарку фаҳми одамон наздик аст.

Фасли сеюм ба майдони ономастикӣ бахшида шудааст. Намудҳои 
воҳидҳои ономастикӣ ба қатори марказӣ ва канорӣ ҷудо мешаванд. 
Қатори марказӣ (антропонимҳо, топонимҳо) ҷузъи мухимтарин ва 
қабати умдаю бунёдӣ ба ҳисоб мераванд. Номҳои марбут ба матбуот ва 
расонаҳои ахбор ба қатори канорӣ мансубанд ва тарзу усули номгузорй, 

семантика, прагматика ва поэтикаи худро дороянд ва дар майдони 
ономастикӣ вижагиҳои муайян зоҳир менамоянд.

Фасли чорум ба усулҳои табиӣ ва маснуии номгузорӣ бахшида 
шудааст. Номгузории сунъӣ ва табиӣ дар низоми номҳо тарзу усулҳои 
гуногун дорад. Тарзҳои номбаршудаи номсозӣ боиси ба вуҷуд омадани 

қолабҳои сохтории исмҳои хос мегарданд.
Фаслҳои панҷум ва шашуми боби якум таҳлили нақши номҳои 

ВАО дар матнҳои публитсистӣ, номҳои бадеӣ, номҳои рекламавӣ 

номҳои ВАО дар низоми номҳои рекламавиро фаро мегиранд.

ва
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Фасли

Дар боби дуюм «Вижагиҳои семантикӣ - грамматикии гемеронимия 
дар забони тоҷикӣ», ки аз чор фасл иборат аст, масъалаҳои мавқеи 
гемеронимия дар байни воҳидҳои дигари исмҳои хос, мақоми ҳуқуқии 
номҳои расонаҳои иттилоотӣ, вижагиҳои маъноӣ ва таркиби сарфии 

номҳои якҷузъа, хелҳои номҳо - ибораҳо мавриди баррасӣ қарор дода 
шудаанд.

Дар фасли якум хусусиятҳои амалкарди гемеронимия дар фазои 
ономастикӣ, акидаҳо оид ба мақоми лингвистии номҳои расонаҳои 
иттилоотӣ дар байни воҳидҳои дигари ономастикӣ, мақоми ҳуқуқии 
гемеронимҳо, аз ҷумла, номҳои рӯзномаҳо, ки ба ягонасозии нашрияҳои 
матбуот иртибот дорад, мавриди таҳлил қарор дода шудааст.

дуюм ба ташаккули гемеронимияи фазои иттилоотии
Тоҷикистон ва тарзҳои номгузорӣ бахшида шудааст. Аз фасли мазкур 
маълум мегардад, ки қолаб ва меъёрҳои мушаххассозӣ дар гемеронимияи 

тоҷикӣ нақши асосӣ дорад. Муҳаққиқ ин фаслро ба қисматҳои зерин 
гурӯҳбандӣ намудааст: а)гурӯҳи муайяни гемеронимҳо ба мавзуъ ва 
самти нашрия далолат мекунанд; б) гемеронимҳое, ки ба макони нашр 
ва самту мавзуи нашрия далолат мекунанд; в) гемеронимҳое, ки барои 
қишри муайяни одамони касбу кори гуногун таъйин шуда, ба унвони 

самти муайяни иҷтимоӣ нигаронда шудаанд; г)гемеронимҳое, ки ба 
ҷиҳатҳои замонии нашру пахши нашрия далолат мекунанд ва бештар бо 
тарзи луғавӣ - наҳвӣ шакл гирифтаанд ва чунин паҳлуҳоро инъкос 
мекунанд; ғ) гемеронимҳое, ки дар робита ба номи таъсисдиҳандагони 
рӯзномаю маҷалла, радио, телевизион ва дастандаркорони барномаҳои 
телевизионӣ ва радиоӣ бо роҳи луғавӣ - семантикӣ номгузорӣ шудаанд.

Фасли сеюм ба таҳлили қолабҳои сохторӣ ва дастурии сеюм
забони тоҷикӣ бахшида шуда, дар ин фасл номҳоигемеронимҳои

якҷузъа аз ҷиҳати семантикӣ ва прагматикӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд.
Фасли чорум таҳлили қолабҳои дастурии номҳо - ибораҳоро фаро 

мегирад. Дар номҳои ВАО ба забони тоҷикӣ колабҳои гуногуниВАО
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метавон ба ■ чунин дастаҳо

66'Таркиби лексики

ибораҳо ба кор бурда мешаванд, ки

тақсимбандӣ намуд, ки ҳар як даста боз аз ҷиҳати муносибати маъноии 

ҷузъҳои асосӣ ва тобеъ ба зергурӯҳҳо ҷудо мешаванд: ибораҳои изофӣ: 
Садои мардум, Минбари халқ, Ҷавонони Тоҷикистон ва г.; мбораҳои 

изофии пешоянддор: Бо роҳи Ленин, Ба қуллаҳои дониил, Барои адабиёти 
сотсиалистӣ, Суҳбати сари роҳӣ; таркибҳои пайваст: Боҷу хироҷ, Ману 
ту, Адабиёт ва санъат, Оила ва мактаб; ибораҳои пешояндӣ: Аз даст ба 
даст, Рӯ ба рӯ, Марх;або ба Тоҷикистон; ибораҳои шуморавӣ; Аввалин 
сканворди тоҷикӣ; ҷумлаҳои хитобӣ: Саломат бошед\

Боби сеюми диссертатсия дар мавзуи 

семантикии гемеронимия дар забони тоҷикӣ” аз панҷ фасл иборат аст, ки 
таърихи ташаккули гемеронимияро чун категорияи алоҳидаи исми хос, 
гурӯҳҳои ВАО ва номи хоси онҳо, таркиби луғавӣ ва таҳаввулоти 
номгузорӣ дар даврони навро фаро мегирад.

Фасли якум - «Аз таърихи ташаккули гемеронимия дар забони 
тоҷикӣ» унвон дошта, оид ба таърихи ташаккули номҳои гемеронимӣ 
дар забони тоҷикӣ баҳс мекунад. Ташаккули гемеронимия ҳамчун типи 
муайяни исми хос дар забони тоҷикӣ ба таърихи рушди расонаҳои 
хабарӣ дар Тоҷикистон иртиботи зич дорад. Нахустин расонаҳои 

матбуотӣ ба забони форсӣ дар солҳои бистум ва сиюми асри XIX арзи 
вуҷуд намудаанд.

Фасли дуюм оид ба гурӯҳҳои гемеронимияи фазои иттилоотии 

Тоҷикистон баҳс мекунад. Расонаҳои ахбор аз рӯйи вазифа, шакли 

дастрасӣ, тарзҳои нашру пахши ахбор ва усулҳои мудирият гурӯҳбандӣ 
мешаванд. Аз ин рӯ, низоми номҳои расонаҳо низ дастабандӣ мешаванд.

Матбуот аз расонаҳои чопӣ иборат буда, нисбат ба дигар ВАО 
тӯлонитаре дорад: рӯзномаҳо; маҷаллаҳо; варақаҳо;

иттилоотӣ; радиоҳо; шабакаҳои телевизионӣ, барномаҳои 
радиоӣ ва телевизионӣ. Бояд ёдоварӣ намуд, ки ҳар кадоме аз ин ВАО 
соҳиби исми хоси худ мебошанд. Илова бар ин унвони барномаҳои

дорад:собиқаи
ожонсиҳои
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телевизион, унвони вебгоҳҳо низ қисмати гемеронимия

лексики-семантикии

радио ва 
мебошанд.

Дар фасли сеюм вижагиҳои таркиби
гемеронимҳоҳои тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қорор гирифтааст. Манбаи 
мазмуну мундариҷаи номҳои ВАО хеле васеъ буда, соҳаҳои гуногуни 

ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳунариро инъикос 
мекунад. Номҳо ба макон, замон, маром, мақсад, даъват, хоҳиш, раванд, 
амал, сифат, андоза, ҳаҷм, тарз, усул, ашё, ҳиссиёт, ахлоқ ва дигар 
падидаҳои воқеияту олами атроф далолат мекунанд. Аз ин ваҷҳ гурӯҳҳои 
луғавӣ ва семантикии вожаҳо дар таркиби гемеронимҳо зиёд буда, 
интихоби чунин воҳидҳои луғавӣ ҳадафҳои муайян дорад.

Фасли чорум ва панҷум масъалаи таҳаввулот дар номгузории 
ВАО дар замони Истиқлолро фаро мегирад ва номи хоси нашрияҳои 
алоҳида аз назари луғавӣ-маъноӣ таҳлил шудааст. Дар фасли панҷум 
қолабҳои нави номгузорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Дар қисмати хулоса муҳаққиқ андешаҳои худро ҷамъбаст намуда, 
миқёс ва самтҳои асосии таҳқиқотро нишон додааст.

Диссертатсия ва автореферат дар асоси талаботҳои Муассисаи 
Комиссияи олии аттестатсионӣ”-и назди Президентидавлатии '"Комиссияи олии аттестатсионӣ”-и

Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф гардидааст. Забони 
диссертатсионӣ ва автореферати он забони фасеҳу равон дошта, дар 
маҷмуъ натиҷаи пажӯҳиши муаллифро инъикос мекунанд.

Аз мутолиаи онҳо бармеояд, ки муҳаққиқ дар баробари эҳтиром 
гузоштан ба андешаи муҳаққиқон бо овардани санадҳои муътамад ба 
саҳифаҳои асарҳои илмӣ ишораҳо кардааст. Аз мутолиаи автореферат ва 
диссертатсияи Амирбекзода Назира чунин хулоса баровардан мумкин 
аст, ки муҳаққиқ дар натаҷаи меҳнати чандсола ба мақсад расидааст. 
Таҳлилу муҳокима ва натиҷагириҳои муаллифи диссертатсия аз ҳар 

ҷиҳат ҷолиби диққат аст.

Диссертатсияи Амирбекзода Назира дар мавзуи «Хусусиятҳои 

гемеронимияи фазои иттилоотии 
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66 Мулоҳизаҳои муқаддимоти

Тоҷикистон» таҳқиқоти анҷомёфтаи илми дар соҳаи муайяни 
забоншиносии муосир мебошад.

Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия ва фишурдаи 
баъзе камбудиҳо ба назар мерасанд:

1..Дар диссертатсия баъзан талаботи нави имло оид бо “у”-и кутоҳ 
навиштани иқтисоботи арабӣ риоя нагаштааст (аз қабили “мавзуъ” - 
“мавзӯъ” ва чанде дигар).

2. Беҳтар мебуд, ки дар боби якуми диссертатсия дар фасли 
алоҳидае таҳти унвонӣ “Мулоҳизаҳои муқаддимотӣ” дар бораи 
гемеронимия маълумоте ироа карда мешуд.

3. Дар саҳифаҳои 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25 ва 27 диссертатсия 
ва автореферат ғалатҳои имлоӣ ва техникӣ мавҷуданд.

Нуқсонҳои зикршуда ҳеҷ гоҳ арзиши илмии кори 
дисссертатсиониро паст намекунанд. Дар ҳаллу фасли вазифаи 
пешгузошташуда диссертант далелу маводҳои заруриро ба таври васеъ 
истифода мебарад. Муаллифи кор оид ба адабиёти илмии зарурӣ барои 
тадқиқоташ хуб огоҳӣ дорад.

Чунин мешуморем, ки муаллифи диссертатсия тадқиқоти 
масъалаи мубраму душвор, махсусан истифодаи технологияи 
мултимедиро зимни омӯзиши забони англисӣ мувафаққона ва дар 
ҳаҷми мукаммал анҷом додааст.

Автореферат ва мақолаҳои илмии нашрнамудаи диссертант 
муҳтавоии асосии диссертатсияро инъикос менамоянд.

Дар маҷмуъ, авторефрерат ва диссертатсия Амирбекзода Назира 
дар мавзуи «Хусусиятҳои семантикӣ ва грамматикии гемеронимияи 
фазои иттилоотии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01.
ба талаботи “Низомнома”-и Муассисаи давлатии 

аттестатсионӣ”-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Забони тоҷики пурра ва

мукаммаланд ва
“Комиссияи олии
Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллиф барои дарёфти дараҷаи илмии
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номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 

сазовор мебошад.

д.и.ф., профессор, мудири кафедраи
забоншиносӣ ва таърихи забони
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ: А;' (У Ҷумъахон Алими

Имзои д.и.ф., профессор Ҷ.Алимӣ-^ 
тасдиқ мекунам: Сардори РК ва.^§<^ 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ:

РАсСАТ)*, ,:и 1^I■^ <1

; /5°/^Амиров Ф.А.
■ /$5л

Ь-'-

Маълумот дар бораи иртибот:
735360, ш. Кӯлоб, кӯчаи С.Сафаров, 16
Е-та11: аИт1-62@та11.ги
Телефон: (+992) 918-11-26-62
«26» ноябри 2022
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