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ТАҚРИЗИ 

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич 
«Пажуҳиши этнолишвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» (таҳқиқи 
таърихӣ ва ҳамзамонӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 
филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ

Этнолингвистика як бахши муҳим ва асосии таъриху фарҳанги ҳар 

халкияту миллат буда, онҳо баёнгари давраҳои таърихӣ, зиндагӣ, касбу 
ҳунар расму оин ва урфу одати мардуми мо ба ҳисоб мераванд. Бинобар 
ҳамин, омӯзиш ва пажуҳиши онҳо яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор 
меравад. Калима ва ибораҳои ифодагари мафҳумҳои этнолингвистӣ 

вобаста ба рушду тараққиёти ҷомеа дар ҳар давру замони таърихӣ арзи 
вуҷуд карда, дар онҳо таҷрибаи ҳазорсолаи ҳаёти фарҳангии мардум дар 

мисоли суннатҳои мардумӣ, расму оин, анъана инъикос ёфта, онҳо 
масъалаҳои ҳаётан муҳимми кору фаъолияти рӯзмарраи мардумро 

инъикос мекунанд.

Таҳқиқи ҳамаҷонибаи этнолингвистии гӯйишҳои забони тоҷикӣ 

барои равшанӣ андохтан ба хусусиятҳои анъана ва урфу одати мардум 
аҳаммияти калони назариявию амалӣ дорад, зеро ин масъала ба дараҷаи 
зарурӣ ва системанок омӯхта нашудааст.

Аз ин рӯ, диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич, ки ба 

таҳқиқи этнолингвистикаи гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб бахшида шудааст, 
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мубрам буда, дорои аҳаммияти назариявию амалӣ мебошад. Инчунин 
баррасии ин масъала ба таҳаввулоти семантикӣ ва прагматикии 
воҳидҳои алоҳидаи луғавии таърихӣ равшанӣ андохта, то чӣ андоза ба 
фаҳму дарки омма наздик будани илми мардумшиносиро нишон дода, 
манзараи равандҳои ташаккули онро дар забони тоҷикӣ намоиш 

медиҳад. Дар заминаи таҳқиқ муайян карда мешавад, ки дар мисоли 
гӯйишҳои минтакавӣ роҳҳои ташаккул ва инкишофи низоми луғавии 

забонро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Ҳамчунин, мавзуи мазкур, 
ки дар ҳалқаи мавзуъҳои этнолингвистӣ қарор мегирад, барои 

инкишофи назарияи ҳам лаҳҷашиносӣ ва ҳам этнография маводи зарурӣ 

фароҳам оварда метавонад.

Агарчи дар бораи этнолингвистика дар забони тоҷикӣ асарҳои илмӣ 
эҷод шуда бошанд ҳам, таҳқиқи мукаммали мавзуъ дар забоншиносии 
точик бори нахуст сурат мегирад. Бинобар ин, диссертатсияи мавриди 

назар қадами аввалинест, ки холигоҳи мавҷударо пур мекунад.

Навгонии илмии таҳқиқи мавриди назар, пеш аз ҳама, аз он иборат 
аст, ки бори аввал дар забоншиносии тоҷик гӯйишҳои минтақавӣ дар 
намунаи гӯйишҳои Кӯлоб аз лиҳози этнолингвистӣ мавриди баррасӣ 
қарор гирифтаанд. Дар диссертатсия бори нахуст ҳампайвандии забону 
фарҳанги тоҷикӣ дар заминаи гӯйишҳои минтақаи мавриди таҳқиқ ба 
таври илмӣ баррасӣ шудааст. Инчунин, дар диссертатсия бори аввал оид 
ба вазъи забонии минтақаи Кӯлоб дар се давраи таърихии рушди забони 
тоҷикӣ, дигаргуниҳои таърихии номҳои ҷугрофӣ, гурӯҳҳои мавзуӣ ва 
қолабҳои сохтории вожаҳои хоси гӯйишҳои ин минтақа мавриди таҳқиқ 
қарор гирифтаанд.

Ҷанбаи дигари муҳимми диссертатсия аз он иборат аст, ки ба 

таҳқиқоти минбаъда дар заминаи этнолингвистикаи гӯйишҳои дигар 
минтақаҳои мамлакат роҳ боз мекунад.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои 
мазмун ва мантиқи ягона мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои 
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ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 

медиҳанд.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 31 
мақола, ки аз онҳо 18 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи 
диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд. Автореферати диссертатсия 
ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои 

диссертатсия мебошанд.

Диссертатсияи мавриди тақриз аз муқаддима, панҷ боб, 
натиҷагириҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. 
Муқаддимаи диссертатсияро гузориши масъала, зарурати интихобу 
дараҷаи омӯзиши мавзуъ, аҳаммияти илмӣ ва назариявии он, методҳои 
таҳлилу пажуҳиши мавзуи интихобшуда, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот, 
сарчашмаҳо ва ҷо - ҷо таърихи омӯзишу доираи густариши масъала фаро 

гирифтааст.

Боби аввали диссертатсия «Масъалаҳои назарӣ ва амалии 
этнолингвистика» номгузорӣ шуда, фарогири шаш фасл мебошад. Фасли 

аввал «Матолиби муқаддамотӣ» унвон дошта, дар бораи масъалаҳои 
умумии назариявии этнолингвистика маълумоти зарурӣ ироа 
гардидааст. Аз ҷумла қайд карда мешавад, ки мафҳуми этолингвистика 
ҳамчун илми мустақил бо соҳаҳои дигари илми фарҳангшиносӣ, 
мардумшиносӣ, фолклор, антропология. забоншиносии иҷтимоӣ ва 
забоншиносии равонӣ алоқаманд аст. Ин илм равия ва соҳаи нави 
забоншиносӣ зодаи садаи XX маҳсуб мешавад. Он дар асоси андешаҳои 

забоншиносони машҳури ҷаҳонӣ чун В. Ҳумболд, Ф. Боас, Э. Сепир, Б. 
Уорф, М. Сводиш ва дигарон ташаккул ёфта, барои ташхиси муносибати 
забон ва мардум таҳқиқи робитаҳои забон ба қабилаву кавмҳо, халқу 
миллатҳо, сиёсати забонии давлатҳои гуногуни дунё ва муносибату 
таъсири ин сиёсат ба аҳолӣ аз диди нав роҳи васеъ мекушояд.
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Пажуҳишҳои этнолингвистӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар 

хусусияти амалӣ дошта, бо тадриси он дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ 
маҳдуд мегардад ва таҳқиқотҳои илмӣ доир ба этнолингвистика хеле 
камшуморанд. Пажуҳишҳои этнолингвистӣ дар забоншиносии тоҷик 
ҳамчун як равияи илмӣ ба роҳ монда шуда, дар оянда метавонад як 
бахши муҳимми таҳқиқотҳои забоншиносии тоҷик гардад.

Дар фасли дуюми боби якум «Этнолингвистика ва гӯйишҳои забони 
тоҷикӣ» номгузорӣ шуда, дар бораи масъалаҳои умумии назариявии 
лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ маълумоти зарурӣ оварда шудааст. Баррасии 
ҷанбаҳои гуногуни лаҳҷаҳои ҷанубӣ ва махсусан гӯйишҳои Кӯлобу 

Хатлон барои муайян кардани решаҳои забони тоҷикӣ аҳаммияти калон 
дорад. Маълум аст, ки дар байни аҳли таҳқиқ дар ин бора маълумоти 
ягона вуҷуд надорад. Гурӯҳи аввал ақида доранд, ки забони дарии 
форсӣ-тоҷикӣ дар вилоятҳои ҷанубии Эрон пайдо шуда, аз он ҷо ба 
Хуросон паҳн шудааст. Гурӯҳи дигар ҷойи пайдоиши онро Осиёи Миёна 
ва Хуросон медонанд. Гурӯҳи сеюм фикри якумро қабул карда, илова 

намуданд, ки забони форсӣ-тоҷикӣ дар Форс ба вуҷуд омада бошад ҳам, 
маҳз дар Фароруд ва Хуросон нашъунамо ёфтааст.

Ҳамин тариқ, таҳқиқи вижагиҳои лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ аз диди 
этнолингвистӣ дастовардҳои охири илми забоншиносии тоҷик маҳсуб 
мешавад ва баррасии гуногунҷабҳаи гӯйишҳо дар асоси дастовардҳои 

охири забоншиносӣ оғоз мебахшад.

Фасли сеюми боби якум «Вазъи забонӣ ҳамчун объекти 
этнолингвистика» роҷеъ ба масъалаҳои муҳимми нутқи хаттӣ ва 
шифоҳию навъҳои он бахшида шудааст. Дар чаҳорчӯбаи нутқи шифоҳӣ 

ва навъҳои гуногуни он, аз қабили лаҳҷа, тарзи гуфтор, нутқи шевагии 
касбӣ, забони махсуси гурӯҳҳо ва ғайраҳо вуҷуд дорад. Дар нутқи хаттӣ 
бошад забони адабиёти бадеӣ, забони фолклор, забони публитсистӣ, 
забони илмӣ, забони расмӣ, забони тарғибот ва ғайра дар ҷомеа мавриди 

истифода қарор мегирад.
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Фасли чоруми боби якум «Этнолингвистика ва ҳимояи забонҳо» оид 

ба сиёсати забонӣ ва таҳқиқоти муҳим пешкаш карда шудааст. 
Пажуҳиши сиёсати забонии давлатҳои чаҳон, якзабонии миллӣ забони 
матбуот, расонаҳои иттилоотӣ, забони давлатӣ ва ҳимояи забонҳои 
дигар аз масъалаҳои муҳимми этнолингвистика маҳсуб мешавад.

Фасли панҷуми боби якум «Этнолингвистика ва региолект» унвон 
дошта, он дар бораи гӯйишҳои минтақавӣ факту далелҳои муҳим 

пешниҳод кардааст. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва аз байн рафтани 
фарқиятҳои миллӣ ва минтақавӣ таҳқиқоти гӯйишҳои минтақавии ин ё 

он забон мавқеи хос пайдо мекунад. Муайян кардани вижагиҳои хоси 
забони шифоҳӣ вазифаи аввалиндараҷаи региолект ба шумор меравад.

Фасли шашуми боби якум «Этногенез ва таърихи этникӣ -объекти 
муҳимми этнолингвистика» ном дорад. Дар робита бо этногенез вазифаи 
этнолингвистика аз он иборат аст, ки чи тавр ва чи гуна далелҳои забонӣ 
маводи маъхазҳои забоншиносиро дар якҷоягӣ бо маълумоти дигар 
илмҳо барои ҳалли масъалаҳои этногенез ва таърихи ибтидоии кавмҳо 

истифода менамоянд.

Боби дуюми диссертатсия «Пажуҳиши минтакаи Кӯлоб аз нигоҳи 

забоншиносии таърихӣ» номгузорӣ шуда, фарогири се фасл буда, дар 
фасли якуми боби дуюм «Кӯлоб ва вазъи таърихию забонии он дар давраи 
бостонии рушди забонҳои эронӣ» мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 
Таърихи рушди забонҳои эронӣ ба сифати гурӯҳи мустақили забонӣ аз 
даврони ҷудо шудани ин забонҳо ва гуйишҳо аз умумияти ҳиндуориёӣ 
шуруъ мегардад. Ин раванд ҳазорсолаҳо тул кашид ва гурӯҳи калони 

қабилаҳои ориёй ба Ҳиндустон куч бастанд, вале дар айни замон 
қисмати асосии онҳо дар қаламрави Осиёи Миёна боқӣ монданд. 

Гузашта аз ин, тақрибан дар ҳамин давру замон қабилаҳои ориёӣ ба 
самти қисмати ғарбии доманакӯҳи Эрон ҳаракат карданд.

Фасли дуюми боби дуюм «Вазъи таърихӣ-ҷуғрофӣ ва 

этнолингвистии минтақаи Кӯлоб дар давраи миёнаи рушди забонҳои 
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эронӣ» ном дорад. Дар ин давра сарзамини Хатлон ба ҳайати Юнону 

Бохтар, Кушониён ва Сосониён дохил буд. Ҳодисаҳои забонӣ ҳам 
бештар аз рӯи ҳамин вижагиҳои забонӣ баррасӣ мешаванд. Дар давраи 
миёнаи рушди забонҳои эронӣ лаҳҷаву гӯйишҳои Хатлон дар ҳавзаи 
забони бохтарии миёна қарор дошта, як бахши муҳимми забонҳои 

бохтариро ташкил медод.

Забонии бохтарии миёна дар манотиқи имрӯзаи шимолу маркази 
Афғонистон, ҷанубу маркази Тоҷикистон ва ҷануби Узбекистон 
густариш пайдо карда буд, дар давраи миёнаи рушди забонҳои эронӣ 

нақши муассир дошт. Дар Бохтар ё Тахористони ин давра аз алифбои 
юнонӣ барои сабти забони бохтарӣ истифода мегардид.

Фасли сеюми боби дуюм «Минтақаи Кӯлоб дар давраи нави рушди 

забонҳои эронӣ» унвон дошта, он дар бораи дар давраи нави рушди 
забонҳои эронӣ ва гӯйишҳои минтақавӣ факту далелҳои муҳим 

пешниҳод кардааст. Забону лаҳҷаҳои минтақаи Хатлон дар ин давра дар 
баробари гӯйишҳои Хуросон ба лаҳҷаҳои забони форсии нав, ё тоҷикӣ 

иртиботи бевосита доштанд. Мувофиқи бархе аз манбаъҳои хаттии 
давраи миёна ин лаҳҷаҳо аз забони тоҷикӣ фарқе надоштанд. Хулоса, 
баъзе манбаъҳо аз он дарак медиҳанд, ки дар остонаи ҳамлаи араб ва 
баъд аз он дар минтақаи Хатлонзамин ва ноҳияҳои атрофи он давраи 
нави рушди забони тоҷикӣ огоз ёфт.

Боби сеюми диссертатсия, ки «Номҳои ҷуғрофии таърихӣ ва бархе аз 
масоили забонии минтақаи Кӯлоб» номгузорӣ шудааст, фарогири се фасл 

буда, дар фасли якуми боби сеюм «Матолиби муқаддамотӣ» дар бораи 
масъалаҳои умумии назариявии этнолигвистика маълумоти зарурӣ 

пешниҳод карда шудааст. Номҳои ҷугрофӣ ё номҳои макон дар ҳар 

кишвар ва ё сарзамин ба таърихи будубоши мардумон ва густариши 
забонҳои бумӣ ва маҳаллии сокинони он иртибот дорад. Х,ар як номвожа 

ба вожаҳои забонҳо ва гӯйишҳо марбут буда, метавонад марҳилаҳои 
инкишофи ин забонҳоро таъмин кунад.
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Ҳамчунин номвожаҳои таърихӣ дар баробари далели муҳимми 

забонӣ дорои арзиши этнолингвистӣ низ мебошад. Пайдоиши номҳои 
ҷуғрофӣ ба давраҳои дури таърих иртибот доранд. Ин номҳо далели 
воқеии вазъи забонӣ дар сарзаминҳои муайян дониста мешаванд.

Дар фасли дуюми боби сеюм «Номвожаҳои минтақаи Кӯлоб дар 
сарчашмаҳои арабӣ» аз маводи сарчашмаҳои арабӣ факту далелҳои 

ҷолиб оварда шудаанд.

Боби чоруми диссертатсия «Таҳқиқи таърихӣ ва забоншиносии 
вожаҳои хоси гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» фарогири се фасл буда, дар 

фасли якуми боби чорум «Матолиби муқаддамотӣ» маълумоти умумӣ 

оид ба лаҳҷаҳои минтақа оварда шудааст.

Дар лаҳҷаҳои ҷануби забони тоҷикӣ, аз ҷумла дар гӯйишҳои 
минтақаи Кӯлоб як микдор вожаҳо ва истилоҳоти куҳани форсӣ, ки дар 
осори давраи аввал ба кор рафта, ҳамчун намунаи забони муштараки 

Мовароуннаҳру Хуросон шинохта шуданд, истеъмол мешаванд. Аз ин 
рӯ, таҳлили таърихӣ, дерзамонӣ ва ҳамзамонии лаҳҷаҳои сарзамини 

Хатлон ва маҳсусан лаҳҷаҳои минтақаи Кӯлоб ба бисёре аз масъалаҳои 
мубрами таърихи забони тоҷикӣ равшанӣ меандозад.

Фасли дуюми боби чорум «Пажуҳиши ҳамзамонии (синхронии) 
гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» ном дошта, лаҳҷаҳои минтақаи Кӯлоб 
мавриди таҳлили ҳамзамонӣ қарор дода шудааст. Лаҳҷаҳои хоси 

минтақаи Кӯлоб як бахши муҳимми лаҳҷаву шеваҳои сарзамини Хатлон 
буда, онҳо аз марзҳои кунунии маъмурии вилояти Хатлони имрӯза 
баромада, аз лиҳози таърихӣ ва ҷуғрофӣ дар ду тарафи дарёи Панҷ паҳн 
шудаанд. Бинобар ин, пажуҳиши забонии онҳо низ бояд дар пояи 

умумияти забони адабӣ барои тамоми тоҷикзабонон ва вижагиҳои 

гӯйишҳои минтақавию маҳаллӣ сурат гирад. Дар ин қисмати кор 
таҳлили ҳамзамонии вожаҳои муштарак ва умумӣ, ки хоси лаҳҷаи 
алоҳида, аз ҷумла, гӯйишҳои Тагнову Даштиҷуманд, гузаронида 

шудааст.
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Боби панҷуми диссертатсия «Таҳлили этнолингвистии фолклори 

Кӯлоб» унвон дошта, фарогири чор фасл аст. Дар ин боб диссертант 
масоили умумии таҳқиқи этнолигвистии фолклори Кӯлобро мавриди 
пажуҳиш қарор додааст. Расму оини мардум, фолклори он, дар қолиби 
анъанаҳо то имрӯз идома ёфта, дар ҳар замон маъниҳое ба худ 
гирифтанд, ки таҳқиқи он вазнфаи этнолингвистика аст. Инчунин, 

муҳаққиқ то ҳадди имкон намунаҳои фарҳанги суннатии мардумиро аз 
қабили забони қавму халқиятҳо, эҷодиёти шифоҳии мардум, маросимҳо, 
расму оинҳо, ҷашнҳои суннатӣ, ҳунарҳои мардумиро гирд оварда, 
онҳоро ба риштаи таҳлил мекашад. Ҳамин тавр, матнҳои фолклорӣ яке 

аз сарчашмаҳои муҳимми илми этнолингвистика буда, аз тариқи он 
метавон ба бисёр масъалаҳои мубрами забоншиносӣ ҷавоб пайдо намуд.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 
масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ 
таъйин шудааст. Дастовардҳои муаллифи диссертатсия дар омӯзиш ва 
пажуҳиши минбаъдаи масъалаҳои забоншиносӣ, хосатан дар соҳаи 

этнолингвистика саҳми боарзиш ва судманде хоҳад гузошт. Ҷанбаи 
илмии диссертатсия ҳам хуб буда, нигорандаи он барои ҷамъоварии 
мавод ва пажуҳиш то қадри имкон аз осори донишмандони ватаниву 
хориҷӣ истифода намудааст.

Бо вуҷуди ин, баробари дастовардҳои боарзиши илмӣ баъзе 
нуктаҳои баҳсталаб, камбудиву норасоиҳо, ғалатҳои услубиву мантиқӣ, 
имлоӣ, техникӣ дар диссертатсия роҳ ёфтаанд, ки ҷиддитарини онҳо 
иборатанд аз:

1. Номи боби дуюми диссертатсия «Пажуҳиши минтақаи Кӯлоб аз 
нигоҳи забоншиносии таърихӣ» таҳрир мехоҳад. Ин ном бояд чунин 

номгузорӣ шавад: «Пажуҳиши этнолингвистии лаҳҷаҳои минтақаи Кӯлоб 
аз нигоҳи забоншиносии таърихӣ».

2. Фасли якуми боби дуюм низ, ки «Кӯлоб ва вазъи таърихию 
забонии он дар давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ» ном дорад, бояд 
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чунин тағйири ном кунад: «Вазъияти таърихию забонии гуйишҳои 
минтақаи Кӯлоб дар давраи бостонии рушди забонҳои эронӣ».

3. Дар диссертатсияи мавриди назар фикру андешаҳои олимони 
тоҷик оид ба этнолингвистика кам оварда шуданд.

4. Агар дар диссертатсия гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб дар давраи 
таърихӣ ба замони ҳозира муқоиса шуда, аз он хулосаи илмӣ бароварда 

мешуд, ҳусни таҳқиқот боло мерафт.
5. Дар саҳифаи 32-юми автореферат баъзе диалектизмҳои 

умумихалқй ва хоси шева оварда шудааст, ки маънои ифода кардаи онҳо 
баҳсноканд. Масалан, вожаи шълақ - бемаза тавзеҳ ёфтааст, ҳол он ки 

вожаи мазкур ифодакунандаи хислати шахс аст: шълақ- ҳарзагу, нодон, 
сергап (с.32),

6. Дар саҳифаҳои гуногуни диссертатсия ғалатҳои имлоӣ ва 
услубию китобатӣ (4, 67, 73,77,170,174) ба назар мерасанд.

Дар маҷмуъ, эродҳо ва камбудиву норасоиҳои баёншуда моҳияти 
илмӣ ва дастовардҳои муаллифи диссертатсияро коста намесозанд, 

баръакс ғалатҳову камбудиҳои ҷойдошта ислоҳшаванда буда, боиси 
беҳтар гардидани ҷанбаҳои илмии кор мебошад.

Автореферати диссертатсия, гузоришҳои илмӣ ва мақолаҳои ба чоп 

расонидаи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич муҳтавои асосии 
диссертатсияро пурра инъикос менамоянд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Шодиев Рустамхон Азизуллоевич дар 
мавзуи «Пажуҳиши этнолингвистии гӯйишҳои минтақаи Кӯлоб» 

(таҳқиқи таърихӣ ва ҳамзамонӣ) ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, 
муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология 
аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи васеи кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
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Садриддин Айнӣ аз 14-уми декабри соли 2022, қарори № 4 муҳокима ва 

тасдиқ гардид.
Дар ҷаласаи кафедра иштирок дошт: 17 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: 

«тарафдор» - 17 нафар, «зид» - нест, «бетараф» - нест.

Раиси ҷаласа:
доктори илмҳои филологи, 
профессори кафедраи назария ва таърихи
адабиёти Донишгоҳи давлатии омузгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ / Восиева Р.Қ.

мудири кафедраи назария ва 
амалияи забоншиносӣ
номзади илмҳои филология, дотсент Қурбонов М.А.

Эксперт:
профессори кафедраи назария ва амалияи 
забоншиносӣ, доктори илми филология, 
узви вобастаи АМИТ Раҳматуллозода С.Р.

Котиб:
доктори фалсафа (Рй.Э) Юсупов Ш.Р.

Имзоҳои д.и.ф. Восиева Р.Қ., н.и.ф.
Раҳматуллозода С.Р. ва Юсуфов Ш.Р.-ро

Қурбонов М.А., д.и.ф.

тасдик мекунам
Сардори раёсати кадрҳо ва кор^
ДДОТ ба номи С. Айнӣ

21-уми декабри соли 2022

Суроғаи муассисаи пешбар:

РАЕ
КА

ММСУС

Мустафозода А.

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе. хиёбони Рудаки, 121
Тел: +992(37) 224-13-83; +992(37) 224-18-01.
Е-таИ: 1пГо@1ҷри.й
Сомонаи расмӣ: млудуЛери.й
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