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 روغحمید  آقایالطایالت ناشی از روایات  مروری بر
 

مسایل ه سوم آن ب بخش های اول، دوم وحمیدهللا روغ  که  ست پیرامون مقاالت آقای داکتر سیدا این نوشته تبصرۀ مختصری
آنجائیکه  شده اند. از آسمایی نشر صفحه در پورتال های افؽان جرمن آنالین و 11 زبانشناسی تماس ؼیرعلمی گرفته و در

های  قیمت پورتال خود را به تئوری علم زبانشناسی دسترس مسلکی ندارند صفحات پره ها ب متصدیان محترم این پورتال
ساخته اند، زیرا عنوان مقاالت آقای روغ "روایت های قومی افؽانستان به روایت  روایات و اساطیر پر آقای روغ  وشخصی 

 بی اهمیت می این عنوان نباید چنین تعبیر شود که روایات و اساطیر بیکاره و باشد. انتقاد من بر نشانه شناسی فرهنگی " می
میگیرند. آقای روغ عنوان  روایات و اساطیر کار بته وجود نداشته باشد، مردم ازکه ساینس وعلوم مث مواردی باشند، اما در

 تۀست که نوشا من این را "روایات قومی" و روش تحلیل خود را " نشانه شناسی فرهنگی" عنوان کرده است. باور خود تۀنوش
 و نا باشد، بخاطر این همه روایات نامربوط کسی خوانده هم  اگر دانشمندان نخوانده و عنوان آن بسیار خاطره ب آقای روغ را

 پرسیده خواهد بود که سرکالوه کجاست، هدؾ نویسنده چیست و چی را میخواهد بکرسی اثبات بنشاند؟  خود از مستند
 32 صفحه و 3بخش اول   اثبات آقای داکتر روغ را که در سه بخش نشر شده، خواندم: روش تحلیل و صفحه نوشته و 11من 

مأخذ( که برای جستجو وفهرست این  111)حمعا  مأخذ 23 صفحه و 11مأخذ، بخش سوم  78صفحه و 12مأخذ، بخش دوم 
 تالش کرده است.   خد مدت هفت ماه سعی وأم

فیصد روایات یا  را "روایات قومی افؽانستان" گزارش داده که واقعاً صد عنوان این تجسس خود لباب و آقای روغ لب و
 باشند.  شان می ی ناشی از دماغ خودها تئوری
 :تحلیل این روایات را " به رویت نشانه شناسی فرهنگی"" حواله کرده است. هیچکس نپرسید که  روغ شیوۀ تحقیق و آقای
 تواند؟  گرفته می علم مثبته قرار اعتبار اساطیری " مدار آیا "روایات قومی و 
 ؟تواند زبانشناسی( ایستادگی می علم )تأریخ و شواهد دو برابر درمصدقه مندرج درین مقاالت  و آیا روایات ؼیر 

 های عجیب و روش تحلیل آن هم " به رویت نشانه شناشی فرهنگی" استوار باشد!؟ روایاتیکه از کتاب خصوصاً که  شیوه و
آنالین و آسمایی اشتراک  های افؽان جرمن  پورتال همه دانشمندان محترم افؽان که در قدیمی جمع آوری شده است. من از
آیا کدام کتابی بحیث راهنما درین  مردم بگویند که "نشانه شناسی فرهنگی" چه معنی دارد و مساعی دارند، سؤال میکنم بمن و

رخین ؤمه ب را خیعلم تأریخ صالحیت قضاوت ندارم، صالحیت تدقیق روایات تأری ساحه تألیؾ شده است ؟؟  چونکه در
افؽانستان  وسیعتر از قۀمنط میدانم که در له جناب کاندید اکادمیسین استاد سیستانی محول میکنم. البته اینقدرمحترم افؽان، منجم

های مختلؾ منجمله )خراسان( نامیده میشد، پادشاهان اقوام مختلؾ )ترک، مؽول، ؼوری وؼیره(  نامه قدیم ب امروزی که در
سلطنت )اویؽوری(  استقرار گذاشته اند. اما من از ای کنونی افؽانستان بجاه زبان های شان در زبان آثاری از سلطنت کرده و

افؽانستان،  فرهنگ ایؽوری در های افؽانستان چیزی نخوانده و نشنیده ام، چونکه تسلط قوم و زبان ابقای کلمات آن زبان در و
 گیرد. کشؾ به آقای روغ تعلق می ثبوت این و زبانشناسی مطرح نشده است. کریدت و گذشته درعلوم تأریخ  هیچگاه در

   

تحلیل علم زبانشناسی نوشته بودم که کلمۀ )افؽان( معرب کلمه اوستایی )اپگان( است.  روش تحقیق و اساس معیارها وه من ب
  خیبارۀ ریشه و انشعاب و تحول تأری مقالۀ دیگر در پذیرفته اند. در مؤرخین افؽان و خارجی نیز این تحلیل را علم تأریخ و

 مدت هزار مجرای فرهنگ سانسکرت در از روش تحقیق "بازسازی" که کلمات مذکور استفاده از تون( باښتو( و )پ  ښکلمات )پ
 مرحله تشریح کرده بودم. درعلم زبان شناسی که من صالحیت قضاوت راه شواهد آنرا مرحله ب ها سال تحول کرده، ریشه و

 صفحه مقاالت آقای روغ را تاجائیکه بعلم زبانشناسی تعلق میگیرد، از 11عیات مسؤوالنه میگویم که مد دارم، صادقانه و
جه یاین نته ب ، زبانشناسی مقایسی، زبانشناسی بازسازی( بررسی کردم وخیسه شعبۀ علم زبانشناسی )زبان شناسی تأری یۀزاو

قابل اعتنا وجود ندارد. زبان شناسی یک علم ساینتفیک است  ۀارتباط معاییرعلم زبانشناسی هیج نکته رسیدم که درین اوراق ب
ساله. آن شعبۀ زبان شناسی که کتیبه های  هزار باشد، نه به اساس روایات چند می ثبوت عینی استوار که به اساس مشاهده و

 می ((Reconstructionبانشناسی بازسازی، و این میتود را  زحفریات را میخواند، یعنی  قدیم یافت شده از زمین شگافی و
دری قدیم  های یونانی و که به زبان شد سال از سرخ کوتل والیت بؽالن پیدا 3311)بؽوالنگا( بقدامت  بۀمثال کتی نامند. بطور

یاد دارم، نه بسویۀ  )بازسازی( در مدت سه سال آنرا خواندند. من این میتود را شناسان بکمک میتود نوشته شده بود. زبان
یک  هر تا در دهند نمی .Ph.D)دپلوم ) محصلامریکا به  - پوهنتون اندیانا به سویۀ یک زبان شناس، زیرا درتخصص، بلکه 

 زمان تؽییر کرده یا از مروره شعبۀ زبانشناسی یک کورس تکمیل نکرده باشد. این میتود آن اصوات یک زبان راکه ب 12از 
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شده،  وقت نوشتن کتیبه برای تمثیل اصوات زبان استخدام می را که در عالماتی مخلوط شده، و یا با زبان دیگر بین رفته و
 خواند.  آن زبان کتیبه را می جۀنتی حاصل و از بررسی میکند و تحقیق و

 

صفحه مشتمل بر روایات متون  11 دیگر در زبانشناسی ندارد، بار علوم تأریخ و حاال آقای س.ح. روغ که هیچ صالحیتی در
کند که "افؽان معادل  می باشد، ادعا تحلیل "روایت نشانه شناسی فرهنگی" که اینهم اختراع خودش می به اساس روش قدیم و

 کتب بشر و تمام آثار نژاد مردم افؽانستان )که در زبان )اویؽوری( ریشه گرفته و های افؽانستان از افؽان نیست."  و زبان
 باشند. معلوم نیست آقای روغ این روش تحلیل بکر را در اد ترکی میشناسی از نژاد آریایی شناخته شده( بقایای شاخه های نژ

کدام شهر؟( جناب متصدی پورتال )آسمایی( با  کدام پوهنتون و )در جرمنی سسه ؟( یا درؤکدام م )در افؽانستان آموخته بوده
آقای روغ دارای  این نوشتار ناخود آگاه تبصره ای نوشته و میگوید: "شایان یادآوری است که مقاالت آقای روغ بطور نشر

صحت یک بخش از آنها ثابت شود، میتواند  اگر یبحث است که حت مسایل مورد مورد جالب در و نکات بسیار نو و نظریه ها
 نپرسیده اند که "روایت نشانه شناسی فرهنگی" چه نوع علم و اهمیتی برای تأریخ ما داشته باشد."  اما توجه نکرده و اثرات با
باشد، اما "نشانه  پولیس "نشان زدن" بحیث یک دسپلین رایج می مسلک نظامی و باشد؟ در روش تحقیق یا تحلیل می چه نوع

از آقای روغ احدی به آن  فرهنگ شناسی که ؼیر جدید باشد در شناسی فرهنگی" آنهم به اساس "روایت"  باید یک ابتکار
 کنیم: شناسی  فرهنگی" را اینک بررسی می دسترس ندارد. بهرحال نمونه هایی ازین "روایت نشانه

 

درکتاب "تأریخ ایلخانیان" میخوانیم: مبارزالدین....به سرکوبی ایالت مؽولی بنام اوؼانی »صفحه سوم، بخش اول مقالۀ روغ :  از -1
 372سال   بکرمان درکرمان پرداخت... یکی ازین گروه ها یعنی اوؼانیان که از بازماندگان فرستادگان مؽولیه  حدود جرمایی در و
  «جرمایی ها ... تحت رهبری اوؼان بوده اند، همراه با  1371/
 

 ؼلط و مؽول تعلق دارند که یک تصور ها( به نژاد )اوؼان ها که افؽان )ازعبارت باال آقای روغ نتیجه گیری میکند
 ها برای خود افؽان کشتند، ولی از ملت را نابود و افؽانستان هجوم آوردند، مدنیت راه ها وقتی ب نادرست است. مؽول

شاید یک گروه  کرمان بودند و های مسلمان مدتی در مؽول – دین اسالم مشرؾ شدنده آنکه ب از نساختند. بعد لشکر
دولت  دیگر خۀتدریج نفوذ شاه برده باشند، اما مبارزالدین متعلق به دودمان ایلخالنیان مؽولی ب خود هم با ها( را )اوؼان
 ها خودشان کلمۀ ایرانی –فارس مسلط شد  کشور سراسر هق بر821در سال  از آن نواحی برانداخت و وقت رامؽولی آن
معین(، اما آقای روغ  فرهنگ هفت جلدی محمد – 117را معادل )افؽان( خوانده اند )نگاه: جلد اول اعالم ص  )اوؼان(

قوم  خۀکند. ایلخانیان یک شا ژاد مؽول قلمدادن قوم وه ها( را از روی روایات نچندان معتبر متعلق ب سعی دارد )اوؼان
 –بود  پایتخت شان بؽداد سلطنت کردند و قفقاز عراق، ارمنستان، آذربایجان و هق بر711تا  823مؽول بودند که از 

است آنجمله  فارس حکومت کرده اند. از قسمت کشور چند نویسم که گروه های )اوؼان( در برای معلومات آقای روغ می
 لشکر شاه حسین با امره ب رفت و ادیتور( -امروز  ایرانه فارس )که همراه شاه حسین هوتک ب )آزادخان( سپه ساالر

 فارس، آزادخان بطرؾ آدربایجان رفت و سقوط سلطنت هوتکی در از بعد –مؽلوب ساخت  را ها ترک ترک جنگید و
آزادخان  عۀافؽان( سکه زد )البته برای مدت چند سال(. قلبنام )آزادخان  کرد و آن ناحیه سلطنتی ایجاد ایجاد در
 فارس در کنند. نام کشور کلفورنیا زندگی می در تن از نواده های او دو برجاست و کیلومتری شهرؼزنی هنوز11در

 باشد.  می 1211م به )ایران( تبدیل شده که معادل ماه جدی 1122سال 
 مؽولی می قوم افؽان را از نژاد داند و معادل )افؽان( نمی ۀ)اوؼان( راحاصل مطلب این بخش اینست که آقای روغ کلم

این  خیتأری بۀجن دالیلی در رد مدعیات فوق ارائه کرده ایم. قضاوت در زبانشناسی قبال شواهد و یۀما اززوا –خواند 
 میگذاریم. مؤرخین کشوره موضوع را ب

 

مفهوم  ما، دو جناح ؼربی حوزۀ تند انتقادی در و تیز طنز است که دربدین گونه »صفحه پنجم، بخش اول مقالۀ روغ :  از -3
نام ترکیب شده  این عبارت از دو است، زیرا ازین میان عبارت "اوؼان ؼول" ظریفتر "اوؼانی" و"اوؼان ؼول" شکل گرفته است، و

بدینسان مؽوالن وقتی به آنان"اوؼان  است. وسپاهیان چنگیزی بوده  "اوؼان" و "اوؼان ؼول"، این اوؼان ؼول هم نام یکی از است:
 «کنند... آن مستفاد توانسته اند چیزی بمانند یک نیشخند و یا دشنام از شده، نمی اوؼول" خطاب می

 

شود بین )فقره( و)عبارت( تشخیص نمیتواند  "اوؼان ؼول" را "عبارت" خوانده که معلوم می مالحظات: آقای روغ فقرۀ
قول  ( فوق از3مادۀ ) بین گیمه ها در که در زبان بفهمد،  پنج سطری دستور یۀزاو )عبارت( را ازبرای اینکه معنی 

 باشد. بعبارت دیگر، )عبارت( مشتمل است بر آقای روغ اقتباس شده، این پنج سطر)عبارت( و "اوؼان ؼول" )فقره( می
 فقرات و جمالت.

 در نوع امالء و یکه سوم عبارت فوق ب دوم و سطور در بار "اوؼان ؼول" سه خوانندگان بدقت متوجه شوند که فقرۀ
نیست، بین  فونولوجی آشنا  امالء متفاوت، یعنی"اوؼان اوؼول" نوشته شده است. چون آقای روغ به علم سوم با سطر
آؼل ) معنی دارد تواند. ؼول در زبان فارسی بحیث اسم چند تشخیص نمی فرق وUYul /    / -و اوؼول /  Yul/ -ؼول 

قدرت،  پر افسانوی، دیو، شخص بدهیکل و زبان عربی )موجود حیوان( و ؼول در گردن بند –کوه  ؼار –حیوانات 
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رود. اصطالح )اوؼان ؼول( را  می معنی عربی آن بکاره بیابانی( معنی دارد که در افؽانستان بیشتر ب مردم وحشی و
 وطنفروشانی مانند )نجیب مایل هروی( برای خشنودی ایرانی اند وها اختراع کرده  ها بقسم یک طنز برای افؽان ایرانی

کرده است. اما  "اوؼول" یک ترکیب مؽولی است  شاید  نشر یک رسالهدر ایران ها باالی اصطالح )اوؼان ؼول( 
 محلی است که "اوؼان ؼول" یک ترکیب فارسی و -دانم،  نمی کلمه )او+ؼول( باشد که من معنی آنرا دو متشکل از

 شاید شود، اما "اوؼان اوؼول" یک ترکیب  فارسی نیست، ایران وهم توسط بعضی متعصبین استعمال می در بیشتر
 مورد دو هر بود. اما در رفته خواهد کلمۀ )افؽان( بکار آن کلمۀ "اوؼول" بقسم صفت )مضاؾ الیه( مؽولی باشد که در

هیچوجه بحیث ثبوت مؽولی ه رفته است. مثال فوق آقای روغ ب رکلمۀ )افؽان( بکا نۀفوق کلمۀ "اوؼان" بقسم تلفظ عامیا
زبانی بنظربرسد، تلفظ عامیانه یا معادل کلمۀ  هر جا و هر تواند. کلمۀ )اوؼان( در "اوؼان" قبول شده نمی بودن کلمۀ

، نگهت، تژی دانشمندان افؽان )مرحومین حبیبی، رشاد، کهزاد، مجددی، الهام )افؽان( است.  مؤرخین، زبانشناسان و
های چاپ شده، اما آقای  کتاب در مؤرخ سیستانی که الحمدهلل حیات دارند( این واقعیت را پذیرفته اند و ؼبار، رشتیا و

علمی و ملی موقؾ گرفته است. معهذا قضاوت مجدد دانشمندان  لۀاویؽوری"  بضد یک فیص ؽۀروغ منحیث یک "ناب
 .قناعت آقای روغ بپردازنده ب الطایالت منتشره را بخوانند وشود تا  زمینه تقاضا می افؽان در

 تالش که کلمۀ )اوؼان( را مؽولی و نژاد افؽان را )اویؽوری یا میشود که هدؾ آقای روغ ازین سعی و هم پیدا لیسؤا
ده است ؟ آیا ملت افؽان از چه قرار سنجیده ش و ثبوت برای کشور مفاد این نوع تحقیق و مؽولی( ثابت کند، چیست ؟  و

 ثبوت یک مطلب واهی که نه علم تأریخ و نه علم ز بانشناسی آنرا می پذیرد، ونه بحثیت و کردن در صفحه را پر 11
 تواند؟ مردم افؽانستان برابر است، به نویسندۀ آن کریدت مقام نویسندگی را داده می وقار تأریخ و

 

ارشد  توشی نام دوم جوجی پسر اصل آن "توشی" بوده و است که احتماالً یکی نام دوشی »دوم مقالۀ روغ :  صفحه سوم، بخش از -2
  .«چنگیزخان بود..

 

نام  کرده بود، چرا نابود مدنیت را همه مردم را کشته و حالی که چنگیز فراموش نکنید! و در " را احتماالً  )توجه:  "
 قول سعید افؽانستان  از ت حملۀ چنگیز برمخروبه بگذارد ؟؟؟((  درین رابطه، یعنی وحش را باالی یک شهر پسرخود
 سفانه ازین همه شعر)رودکی( تقریباً أمت»خوانیم:  ( چنین می13صفحه  - مقدمۀ )دیوان رودکی سمرقندی نفیسی در

های بزرگ ایران را  زمان حیات رودکی، شهر سه قرن پس از اً چیزی باقی نمانده است، زیرا ترکتازان مؽول تقریب
ه بود. نقل است که سپاهیان مؽول سواره ب آن شهرها یکی از –سرزمین رودکی  - سمرقند سوختند، و ویران کردند و

بدست دانشمندان  را های خود کردند، افسار اسپ می ستوران خود ن را آخورآبردند، رحل های قر هجوم می مساجد
 باید از حاال «کردند ومی سوزاندند... ویران می پس از آن همۀ شهر را دادند، خردمندان را می کشتند، و زمانه می

چنگیز را باالی  سوختاندن یک شهر چرا نام پسر قتل عام و از سنجش آقای روغ پرسید که چنگیزیان بعد و تفکر طرز
 آن شهر بمانند؟ 

 

" Uruk" " از ریشۀOerkiنیست که این " )اورک زی(، بعید ورک اً بعد  "Oerki»"صفحه چهارم، بخش دوم مقالۀ روغ:  از -1
  «نامهای قدیم میزوپوتام است، یعنی قوم اورک زی احتماال ریشه های میزوپوتامی دارند... بیاید که از

 

 بین دریا جؽرافیه منطقه ای تعریؾ شده که در )توجه : "بعیدنیست" را درعبارت باالفراموش نکنید ! میسوپوتامی در
گیرد، لهذا قوم  ترکیه سرچشمه می از کوه های )تورس( درحالیکه دریای دجله  فرات واقع بوده، در های دجله و

 میسوپوتامیا شناخته شود!!!( قۀورکزی پشتون به اساس کشؾ آقای روغ باید وارث و مالک منط
 

نهایی صحرای گوبی است که با کرالن  طۀکلمۀ خینجان نیز یک کلمۀ اویؽوری است. خینجان نام نق»ازصفحه پنجم، بخش دوم:  -2
  «ود.ش می همجوار

 

 مدنیت اویؽوری و دارد، اما جنوب مؽولستان و در مجاورت والیت سین گیانگ چین قرار )توجه : صحرای گوبی در
 فرهنگه باشد. من ب واقعیت نمیه که آنهم مقرون ب مدیترانه معرفی کرده بود ۀمنطقه قبال آقای روغ ب کرالن را هپتالی و

میکند،  ها قلمداد اویؽوری که آقای روغ این قوم را مبدع مدنیت آریایی افؽانمدنیت  قوم وه راجع ب ها مراجعه کردم تا
 هموطنان ارائه نمایم. ه کتابی ب معلومات ثقه و

یکی از قبایل ترک که متمدن  معین تلخیص کرده ام: "اویؽور جلد اول اعالم قاموس هفت جلدی محمد معلومات ذیل را از
دامنه های جبال  شعب خط آمور و حوزۀ علیای نهر)ارتون( از ایشان نخست در رفتند، بعضی از ترین آنها بشمار می

شمال شرقی ترکستان حالیه و  در و ایشان بحدود ترکستان هجرت کردند قرن دوم هجری جماعتی از ۀنیم قراقروم در
ر( سکونت گزیدند. نهر)تاریم( یعنی شهرهای )تورفان( و )میش بالیػ( و)برقول( و)قره شه )لب نور( و شمال دریاچۀ

 ترکستان شرقی با تخار بر پس از استیال  )بیش بالػ( پایتخت شان بود. قوم اویؽور ها به آئین )مانوی( گرویدند و اویؽور
منشاء  مذکورحکومت داشتند و بالد قرن بر آمد که مدت چهار اختالط شان نژاد مخصوص بوجود از شدند و مخلوط  ها
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هق دین مانی  112های دورۀ قرون وسطی بشمار میرود... خان ایشان در سال  مهمترین تمدن که از تمدنی گردیدند ایجاد
یافتند و بر نواحی حدود  قدرت بسیار اواسط قرن دوم هجری قوم اویؽور وی نیز مانی شدند. در لۀقبی را پذیرفت و

 )قره بلؽاسون( در در پایتخت خود را د و)کرولن(، یعنی ممالک شمال مؽولستان استیال یافتن )سلنکا(، )ارخن( و نۀرودخا
ها دوباره بوطن  مؽلوب ساختند که اویؽوری را ها هق قوم قرقیز اویؽوری 333سنه  مجاورت قراقروم انتقال دادند. در

 اصلی شان در قسمت ؼربی سایبریا متوطن شدند... اویؽوری یکی از شعب زبان ترکی است." 
منطقه آشنایی دارم،  ترویج این زبان در تأریخ ادبیات دری و زاویۀ تأریخ  فقط با من درعلم تأریخ صالحیت ندارم، از

هق 112سال  مثالً در خبردارم.  خیادبیات از بعضی وقایع تأری شد. اما منحیث یک شاگرد چونکه در فاکولته تدریس می
های مرکزی افؽانستان  ضی قسمتبع شمال و شمال ؼرب و پذیرفتند، در که بگفتۀ آقای روغ اویؽوری ها دین مانی را

ه ها دوباره بوطن اصلی شان ب هق که اویؽوری 333در  و – ها بدین اسالم گرائیده بودند تحت تسلط عرب مردم در
ما  کشور ها در مردم افؽانستان بدین اسالم مشرؾ شده و عرب فیصد خاک و 71 سایبریا عقب نشینی کردند، قۀمنط

را  های خود افؽانستان آمدند تا نامه ها چه وقت ب رخین افؽان سؤال میکنم که اویؽوریکردند. پس من از مؤ حکومت می
 .دریاهای افؽانستان بگذارند اماکن و شهرها و بر
 

بؽالن  فرنگ در میرسد:  "خوست و نظره ب افؽانستان مفهوم "خوست " دوبار در»صفحه پنجم، بخش دوم مقالۀ روغ :  از -3
دانیم که  مؽولی متبرک بوده است ... می -نزد اقوام اویؽوری  که متحرک شدن بسوی جنوب در آنجاجنوبی... از  و"خوست" در

مؽولی دارد، پس خوست  جا ریشۀ ینا ارشد گیخانو بوده است، پس اگر این کلمه درست باشد، کلمه " فرنگ " در "الوفرنگ" نام پسر
 «مؽلولی است... –فرنگ یک ترکیب اویؽوری  و
 

 افؽانستان نداریم. گیخانو کیست و ما نشانی از پل پای قوم ایؽوری در "پس اگر این کلمه درست باشد" !!! عالوتاً ) توجه: 
 فرنگ(  گذاشته است ؟؟؟ (  چه وقت به بؽالن رفته و بچه مناسبت نام پسرخود را بر )خوست و

 است که بزعم او این کشور افؽانستان آنقدر زیاد موجودیت کلمات اویؽوری در مقاالت آقای روغ از های زیاد در مثال
 بارۀ شش مثال فوق الذکر بهرحال در تأریخ نداریم.  ها بوده باشد، اما ثبوتی برای قبول این ادعا در مستعمرۀ اویؽوری

 ( زیادهای دنیا کلمات همصدا )شبیه الصوت بین زبان داده بودم که در مقاالت قبلی تذکر شناسی در زاویه علم زبان از
روش  کرده بودم. این اتفاق و نیز ذکر های افریقایی را نمونۀ چنین کلمات در زبان عربی و زبان چند شود و پیدا می

نامند، ولی کلمات شبیه الصوت هیچگاه دارای عین ریشه و معنی  می ONOMATOPOETIC))شناسی  زبان تحقیق آنرا در
کلمات زبان دری مشابه، ولی معنی آنها  نویسم که صوت )تلفظ (آنها با میزبان انگلیسی  مثال از باشند. اکنون چند نمی
 باشد: زمین تا آسمان متفاوت می از
)فضله( ادیتور{  -}با تلفظ و صوت عامیانه این کلمه زبان دری )گو( تلفظ میشود و بمعنی )رفتن(، در (GOۀ )زبان انگلیسی کلم الؾ( در

 معنی دارد.
 این کلمه )باد متعفن( معنی دارد. شود و می زبان دری )گوز( تلفظ  میرود(، در )او بمعنیGOES) کلمۀ )زبان انگلیسی  ب ( در
 این کلمه )صدای تفنگ( معنی دارد. شود و زبان دری )دز( تلفظ می کند(، در می ( بمعنی )اوDOESزبان انگلیسی کلمۀ ) ج( در

 معنی نمی و های مختلؾ وجود دارند، اما  دارای عین ریشه  زبان همصدا درکه کلمات  آقای روغ ملتفت شود امیدوارم اینبار
یک روش نو خلق کرده که با  فهمد، برای خود یک علم نو و شناسی نمی ینجاست که چون زبان باشند. مشکل آقای روغ در

ولیت ؤنشرات گمراه کننده مسقبال این نوع  منابع نشراتی دردیگر  و ی انترنتیهاسایت سازد.  گمراه می آن مردم را نشر
 سازد. بیگانه میهم فرهنگ شان  تأریخ و بلکه از دارند، زیرا این نوع نشرات نسل جوان افؽان را نه تنها از علوم مثبته، 

 

ترکیب  می بندد، در به کار بیدل هم مفهوم "خوست" را دوبار»صفحۀ پنج، بخش دوم مقالۀ روغ :  جالب دیگر از مثال بسیار -8
به "خواست"، به معادل محل  بیت زیر که خاقانی در احتمال دارد بسیار . . دارد. فرنگ( نظر بخوست"، بیدل به )خوست و"دل 

 دارد: )یعنی خوست( نظر
 

 دـــــــه حاصل آیــان چـؽـت را ز افـا دلـیـانـاقـخ
 افؽان چه خواست گویی چون دل نیافت دارو، ز

 
 مصراع دوم اشاره به قوم است، و صورت "افؽان" در ینا در "خواست" محل را مراد کرده باشد، وینجا از ا محتمل است که خاقانی در

 «هم اشاره به خوست جنوبی است. با یکجا دو هر
  

آن فقرۀ "دل بخوست" را بکار برده باشد ننوشته، من کلیات  که حضرت بیدل در که آقای روغ بیت یا مصراعی آنجائی از
شود شما خواهید دید که فقرۀ  بیت بیدل نشر اگر آن نیافتم. اما کردم، اما قافیۀ "دل بخوست" در مرور ردیؾ /ت/ بیدل را در

طور در  فرنگ " !!! همین بود، نه "خوست و خواهد خواست" )یعنی دل طلب کرد(شاید "دل بخوست" نی، بلکه "دل ب   مذکور
 ناله( است، نه قوم افؽان !!! در فؽان و آه و مصراع  بمعنی )شور و دو هر )اگر این بیت باشد؟(، کلمۀ "افؽان" در بیت خاقانی
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ناله  خواهی بگویی !؟(  یا )از فؽان چه می آوردن ناله و مصراع دوم خاقانی جملۀ "  ز افؽان چه خواست گویی" )یعنی از بر
 ذیل است:  مصراع قرار دو معنی کامل  هر و –می آید !؟( معنی دارد  و فؽان چه سود بر

فؽان  فؽان بدلت )بتو( چه نتیجه حاصل میشود +++ چون دلت عالج نشد، یعنی بمراد نرسیدی، پس آه و ناله و )ای خاقانی از
است! ازین معلوم  محول کرده بسیار خنده آور که آقای روغ "به خوست جنوبی" معنی و چه فایده دارد !؟(  کلمۀ "خواست" را

نیز یک ؼزل حضرت بیدل را که قافیه "بوده است" داشت   کافی ندارد. قبالً  دزبان دری سواه شود که آقای روغ ب می
خدای هندوها(( نوشته  –وصؾ )بودا بیدل آن ؼزل را در او نظره کرد که ب انترنت اصرار در دوبار )بوداست( خوانده بود و

که قافیۀ آن  پورتال آسمایی نوشتند حسینی( در شناس معروؾ افؽان )مرحوم سید داود جناب داکتر حسینی فرزند بیدل است. 
توصیؾ نکرده است، اما آقای  بیدل بحیث یک مسلمان هیچگاه )بودا( را باشد، زیرا ؼزل )بودا( نیست، بلکه )بوده است( می

 نوشت که قافیۀ آن اصرار و تکراره کند، ب زاویۀ دیالکتیک تفسیر می که اشعار بیدل را از 31شناس قرن  حیث بیدله روغ ب
 زل بیدل )بودا( است.ؼ
 

است، و)کته پور( یعنی  مطابق به لؽت شناسی جناب هاشمیان کلمۀ "کته" یک کلمۀ پشتو»صفحۀ ششم، بخش دوم مقالۀ روغ:  از -7
مدخل  ازین نظر)کته پور( که درها بسوی جنوب یعنی بسوی پاکستان جاری هستند،  مشرقی دریا )پایان جای(. نخست اینکه در

شود، نه )پایان جای(... کته در"کته پور" یک کلمه خالص بودایی است  دارد "باالجای" می خالؾ جریان آب، قرارخوژیانی، یعنی 
  «  فانی بوده است... آفریده و معنی "ساخته وه بودایی ب در  kata  "-و"کته

 

بمعنی )پایان(،  و)پور( یک ښتو" درزبان پ  ښکته کند که "کته" مخفؾ " می هاشمیان نوشته بود و تکرار ) توجه: قبالً 
کلمه آریایی است که درزبانهای دری وپښتو بمعنی )قلعه( و)جای( استعمال میشود، لهذا )کته پور( بمعنی ) پایان جای( یا 

 بر درانی و )لر )بر(، مثالً  زبان دری و )لر( و جای( هم در جوی( و)باال قلعه( و )باال )پایان قلعه( است. اصطالح )باال
زبان انگلیسی  اروپایی حفظ شده، مثالً در و های هند زبان سایر این کلمات در تو رایج است وښزبان پ ( دردرانی

(burbank)زبان فرانسوی کلمه در –شود  وفرت استعمال میه ب ( )باالی دریا( یا )لب دریا ( (SURسر  )باال بمعنی ،
 های ننگرهار اما دریا  –( وجود دارد ادیتور{ –درخت  ر  باالی درخت یا س -یز یا سر  میز }باالی یا سر  مثالً باالی م

مجاورت )باؼبانی( واقع  سرخرود در لیاوولس قریۀ )کته پور( در و  -روند، نه "بجنوب"  بسمت مشرق  به پاکستان می
"بودایی"  "زبان بودایی" وجود ندارد، زیرا باالخره اینکه زبانی بنام و –جا رفته ام آن بار من چند خوگیانی و است، نه در

قناعت آقای ه شود ب تقاضا مییک امریکا یکا اروپا و در های والیت ننگرهار افؽان یک مذهب است نه یک زبان. از
این فرصت  افؽانستان به او اسی درهای سی سرخرود تعلق دارد، اما مصروفیت لیاوولسه ب روغ بپردازند، زیرا اوعرقاً 

 را درست بشناسد. وطن خود و سمت حرکت دریاهای وطن خود میسر نساخته تا را
  «ما "چای خانه شده است... نزد معنی جای مبادله پول کاؼذی... دره چاوخانه مؽولی ب» ، بخش دوم مقاله روغ: 8صفحه  از -1

 

زبان  ها و هجوم مؽول پیش از که بسیار کلمه است، یکی )چای( دو )عرض هاشمیان اینست که "چای خانه" مرکب از
شده  افؽانستان وارده دو، ب کلمۀ چای هر زبان چینایی، جنس چای و و کشور دورۀ مدنیت )راه ابریشم( از مؽولی، در

 را "چاوخانه"آن بگفتۀ آقای روغ  ترکیب  از ها آنرا عاریت گرفته و )خانه( کلمۀ خالص دری است که مؽول - بود
علم ه متفاوت از)چای خانه( داشته باشد. چون آقای روغ ب زبان مؽولی باید معنی کامالً  ساخته اند. )چاوخانه( در

بطور  معنی فرق دارد. لهذا تلفظ و درCHAW /  -چاو / با / CHAY -نیست، تشخیص نتوانسته که/ چای فونولوژی بلد
افؽانستان ساخته شده نه  این ترکیب در ست وا ها یک اصطالح خاص افؽان دهم که اصطالح )چای خانه( قاطع فتوی می

زبان مؽولی هم  کنند، در استعمال می ها  آنرا بگفتۀ آقای روغ بکدام معنی دیگر که مؽول در مؽولستان. کلمۀ )چاو(
رایج بوده  تلفظ قبول وعین ه های همجوار ب کشور کلمۀ )چای( خودش چینایی است که در ندارد، زیرا معنی )چای( را

 است.(
 می گیریم: جناب شان می جا از بحث دستوری جناب هاشمیان هم یک نمونه بر همین در»، بخش دوم مقالۀ روغ : 7ازصفحه  -11

مکان است، پس )جایگاه( به چی  )گاه( پسوند )جای شکار( والخ. و اما اگر معنیه فرمایند که )گاه( پسوند مکان است، شکارگاه ب
   «؟؟ پس )گاه گاه( به چی معناست؟؟ معناست

 

معنی جای یا محل ه پسوند مکان است و )جایگاه( که با کلمۀ )جای( ترکیب شده، ب / gaah -شود: بلی /گاه  )عرض می
گاه/ پسوند مکان  -پسوند / –رود، این کلمۀ ترکیبی نیز )اسم مکان( است  می معنی ملکیت هم بکاره رهایش که بعضاً ب

 می شکاره پسوند نی، بلکه قید زمان است، مثالً : گاه گاه ب اما کلمۀ )گاه گاه( -مثالً: ایستگاه، تفرجگاه، شکارگاه است، 
کلمه معنی  این رسم، یعنی از ترکیب دو  –سازد  پسوند مکان، قید زمان می روم. جای تعجب نیست که زبان دری از دو

را بکارهای حزبی صرؾ  بهای خود اما آقای روغ که وقت گران شود. ها رعایت می همه زبان مستقل ساختن، در
 شناخت خصوصیات دستور زبان مادری اش.( نه در طبابت دسترس کافی دارد و کرده، نه در

 

 هپتالی است،  وتلقیات و تردیدهای –زابل بدون تردید یک کلمۀ اویؽوری  »، بخش دوم مقالۀ روغ : 11از صفحه  -11
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  «زمینه بی پایه است.هاشمیان درین  جناب
 

کنم وهم  مثال ارائه می برهان و دهم، هم دلیل و شناسی فتوی می یک قضیۀ زبان مورد من در )عرض میشود: اگر
نه دلیل  کند که نه صالحیت علمی آنرا دارد و می موردی فتوی قطعی صادر صالحیت علمی آنرا دارم. اما آقای روغ در

زمانی که  وقت و کند، آنهم در می حسب عادت مانند زعمای حزبی فتوای جابرانه صادرتواند، بلکه  برهان ارائه می و
 می ناقص صادر که فتواهای تخیلی و خودش خیله خند شده است.  بلی، هنوزهم کسانی هستند کشور های لینن در تئوری
 «هپتالی است –زابل یک کلمۀ اویؽوری »فتوای آقای روغ  و اصراره ب نافهمیده بپذیرند. اگر را شاید کسانی هم آنها کنند و

 توضیحات ارائه شده، )هپتال ها( قومی بودند که در )اویؽوری( در باال بارۀ قوم باشد!  در طور )کابل( نیز باید همان –
 قبل از اگر شد منحل شدند. آقای روغ، چه می و اسیر نواحی تخارستان قدیم هجوم بردند ولی مؽلوب وه دورۀ سامانی ب

ثبوت  گرفتید. لینن عالم نبود، دلیل و اس مشوره مینش تان ازیک مؤرخ یا زبان های خود نگارش این روایات و تئوری
 کرد، اما آدم کش الیق بود.( علمی ارائه  نمی

 

 مطابقت /atCikzay// بانام قوم بزرگ پشتون "اچکزی"  aSkwazii ... نام " اشکوازی"»، بخش دوم مقالۀ روغ: 13از صفحه  -13
  «میکند... 

دانیم که کلمه  معنی مختلؾ داشته باشند. اینرا می کلمه از لحاظ ساختمان صوتی باید دو )عرض میشود : این دو
 دارد. در زبان پښتو اوستایی در جزء این کلمه ریشۀ دو کلمۀ )اچک( و )زی( که هر )اچکزی( مرکب است از دو

قرار ه ب کلمۀ )اشکوازی( تحول کرده باشد، پس زبان پشتو نیز آقای روغ ازادعای  قراره که کلمۀ )اچکزی( ب صورتی
 شناسی "کفر" می زبان زبان "سکیتها"  گرفته باشد، و این فتوی را در را از خود ۀتوضیحات آقای روغ باید ریش

ورۀ اشؽال مشاورین دن شناسی نوشته بود که در آ رشتۀ زبان شناس نبود یک رسالۀ سیاسی در خوانند. ستالین که زبان
 استثنی زبانه هست، ب چیز آن رساله هر شان گفتم که در برای شاسی تدریس کنم.  مضمون زبان روسی بمن دادند تا در

ه ب تا زبان روسی را کردند. هدؾ ستالین این بود های جامعه شناسی تدریس می کورس در شان آنرا شناسی. آنگاه خود
دانم  روسی تبدیل کردند. نمیه مقدس ثابت بسازد، چنانچه الفبای زبان تاجیکی را بزبان  همه مستعمرات شوروی یک
. یدخیر؟ اما آقای س تدوین کرده یا شناسی تألیؾ و دورۀ اشؽال کدام رساله ای در زبان حزب دیموکراتیک خلق در

موقؾ داشتند، اکنون در دورۀ تئوریسین حزب  مسئول روزنامه ))حقیقت انقالب ثور(( و حیث مدیره روغ که بمیدهللا ح
 کنند؟ اگر می فرهنگ مردم افؽانستان را پیوسته اویؽوری، هپتالی، مؽولی و آالنی قلمداد ها و مهاجرت چرا زبان

حالیکه علم زبان  دانم، در دیالکتیک مارکسیزم این نوع تقسیمات را قبول کند، من نمی تخیالت و تصورات ناشی از
بیانات آقای روغ ثبوت ؼیر حاضر اما  دارد، ولی در ی قبول شده ثبوت و شواهد تقاضا میها معیاره شناسی مطابق ب

 و تئوری و ادعا فراوان است!  تقریر
 

 Alaan  // نام االنها  شینگ" را میتوان با –نگار" و "الی  -... نام دو دریا "الی»، بخش دوم مقالۀ روغ : 11و  12ازصفحه  -12
 ها ریشۀ که نورستانی با شواهد متعدد میتوان نشان داد ها هستند."  ها، االن نیست که بنویسیم "نورستانیاما این درست  پیوند داد و
 هیتیتی دارند: –سومری 

 پشتون "جاجی" مطابقت میکند، قبایل/ که نام شان با نام  /jazyg قبایل
 میکند،که نام شان با نام قبایل پشتون "مایونی / میتی" مطابقت  Malot / قبایل /
 / که نام شان با نام قبایل پشتون  "زیرک" مطابقت میکند  Sirakقبایل /

 ... این قلم دونام مشابه ذیل راپیشنهادکرده ام :
 به موسی خیل تؽییرنام داده اند. بعداً  ماساگیت ها به ماساخیت، بعد به ماماخیل و
 نام داده اند.  تؽییرعیسی خیل بعداً  ایسادون ها به ایساخن، بعد به عیسی خیل و

درجائیکه  "اسب زی"  "یوسؾ زی"  -جائیکه "اشوکان"  "عاشقان" شده است  در –جائیکه "سارسکندر" ، "سرای خواجه" شده است  در
ی توانسته است "ماساجیت" ، "موس این قلم این احتمال را به پیش کشیده ام که می –جائیکه "بنجهیر" "پنچشیر" شده است  در –شده است 

 «خیل" و"ایسادون" ، "ایسال" شده باشد.
 

هاشمیان اولتر این نکته را مطرح می سازد که آقای روغ  در سه مورد فوق از "مطابقت"  صحبت میکند، اما او نمی داندکه 
مطابقت علمی بمشاهده نمیرسد، اما  اً "مطابقت" در علم زبانشاسی تعریؾ و مواردخاص دارد، درحالیکه در سه مثال فوق قطع

 /را )میتی( و /  /Malot// را )زیرک(،   Sirak /ندانسته ،  البته مطابقت تخیلی آقای روغ مشهود است که تعریؾ مطابقت را
Jazyg  .را )جاجی( ساخته است 

   
قوم ه بیچاره نورستانی ها را ب کتاب ستالین منشاء گرفته باشد، زیرا از شود: احتماالت آقای روغ شاید عرض میاً ثانی

حالیکه دو کتاب تحقیقی توسط دانشمندان  در – ها سپردند های آن منطقه را به االن هیتیتی " پیوند دادند اما دریا –"سومری 
ه باشند. آقای روغ ب منشعب از اوستا می شان  نیز های زبان ها به نژاد آریایی تعلق دارند و ؼربی چاپ شده که نورستانی

 های خالص زبان نام های )ماماخیل( و )موسی خیل( که ترکیب -های  مدیترانه دادند  هویت فرهنگ تون ریشه وښقبایل پ
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 بینش آقای روغ درعلم زبان مدیترانه دادند. اما شناخت و ریشه اویؽوری و باشند، این ترکیبات را نیز می توښپ های دری و
فامیل های ه تعلقیت آنها ب ها و نام ریشۀ کلمات و قرار دارد که شناختی از سویۀ تحت الصفر بخاطری در خ یشناسی تأری
باشند که در زبان دری تابعیت یافته اند، وعربی  عیسی، عاشقان( کلمات عربی می مثال )موسی، ها ندارد. بطور مختلؾ زبان

ه وزارت چزبان دری است، چنان ترکیب )سرای خواجه( یک نام خاص و خالص –های )سمتیک( تعلق دارد  فامیل زبانه ب
تجلیل  مذهبی افؽان بوده ترمیم و ملی و ماه جاری مرقد مرحوم )خواجه...( را که یک شخصیت مبارز کلتور در اطالعات و

)پنجشیر( کلمه ترکیبی سچۀ دری است متشکل از )پنج + شیر(، و   -زبان دری اسم مکان است  "سرای" در کلمۀ –نمود 
ه ب های اویؽوری، هیتیتی، هپتالی ومؽولی هرکدام  حالیکه زبان در واروپایی تعلق دارد.  های هند ل زبانفامیه زبان دری ب
 های مختلؾ )ترکی؛ مؽولی، سریانی وؼیره( تعلق دارند. فامیل زبان

     

گیرد، که به اساس آن  های قدیمی به اساس علم "بازسازی" صورت می یافت،  تحقیق باالی تؽییرنام تذکار باال طوریکه در
رسد  های ستالین استفاده کرده باشند، بعرض می تئوری رشتۀ بازسازی شاید از خوانند، اما آقای روغ که در را می کتیبه ها

تصورات واهی، روایتی وؼیرعلمی  ۀنتیج شناسی مجال تطبیق ندارند، لهذا سفانه درعلم بازسازی زبانأها مت که آن تئوری
 باال گزارش یافته است.  رقم شده و نمونه های آن در مقاالت او ثبوت در ند وهمانست که بدون س

 

 شده است. عنوان این بخش نیز پورتال نشر دو قسمت در چهار سه ماه بعد، بخش چارم الطایالت آقای روغ دراً وقفۀ تقریب در
 باشد. در این علم نو برآمد اختراع آقای روغ می، یعنی  «روایت های قومی افؽانستان بروایت نشانه شناشی فرهنگی» مانند سابق

چنین  نشنیده ام، اگر کدام دانشمند افؽان با امریکا نام علمی مبتنی "بروایت شناسی فرهنگی" را کانون های علمی افؽانستان و
دواوین  زیاد ازهای  آن بیت باشد که در صفحه می 28 اً قسمت مجموع مطلع گردانند. این چهار باشند لطفا مرا لمی آشناع

زبان دری وجود  که ریشۀ کلمۀ )تاجک( در متون مختلؾ اقتباس شده وهدؾ آن اینست تا ثابت بسازد مختلؾ و روایاتی از
 قرار: های مختلؾ مطرح ساخته، ازین یک زبان بیگانه آمده است. برای ثبوت این مدعا آقای روغ تئوری نداشته بلکه از

   «تاریک . –نکه : تار ناشۀ اوستایی، پسوند "نسبت"  و " داشتن" است، چتازیک =  تاز + یک: یک از ری»

 و -خوانید شطحیات محض است: "تازیک = تاز+ یک"  نیست. تازیک تلفظیست عامیانه معادل )تاجیک(  می باال آنچه در
آقای روغ به علم خوانید.  سطور ذیل می اصل کلمۀ )تاجک( که تشریح علمی آنرا در تاجیک هم تلفظ فرعی است از

 کند. اختراع می دماغ خود ترکیب کلمات را از مورفالوجی بلد نیست و
قطعاً پسوند نیست، بلکه )اسم عدد(  "یک"  –)یعنی ملکی( خوانده  " یک" را آقای روغ پسوند "نسبت " و پسوند "داشتن"

لمۀ "یک" را پسند خواندن یک اختراع جدید ک است. اگر"یک" پسوند باشد، سه مثال استعمال آن بحیث پسوند ارائه شود!؟ 
شناسی زبان  تأریخ زبان که بار اول از قلم آقای روغ در دو پورتال افؽانی نشر شده و دراست زبان دری  دستور است در

د "نسبت" و پسوند نکند که کلمۀ "یک"  پسو می دری بحیث یادگار )اختراع شطحیات( ثبت شده است.  اینکه آقای روغ ادعا
/ )یای معروؾ(   iiدستور زبان دری / ی  =  فهمد. در واقعیت معنی و تعریؾ پسوند را نمی در داشتن")یعنی ملکی( است، او"

مورد  ترش + ی = ترشی : پسوند نسبت در  -ملکی است، مثالً : لوگر+ی = لوگری  پسوندam /  پسوند نسبت  و / ام = 
پسوند ملکی:   مثال از اینک چند مورد دوم صفت را به اسم عام تبدیل کرد.  و اسم عام تبدیل کرد و دره اول اسم خاص را ب
های  مثال )در گاو + ام = گاوم.  –خاله + ام =  خاله ام   -خانه + ام = خانه ام   -مادر+ ام = مادرم   -کتاب + ام = کتابم 
تلفظ تحول  ت درلمنظور رفع ثقه نگارش ب وتلفظ  )واول( ختم شده باشد در که کلمه با مصوت مواردی پسوند ملکی، در

 گیرد(.  مورفوفونیمیک صورت می
است ، زیرا )تار( اسم و )تاریک(  خینیز یک شطحیات تأری تاریک" ساخته،  -مثالیکه آقای روغ ارائه کرده، یعنی از " تار 

کلمۀ "تاریک" پسوند نی، بلکه جزء کلمۀ "یک" در  اً کلمه ارتباط معانی وجود ندارد، عالوت بین این دو در صفت است، و
 ساختمان یک کلمه مستقل است.

ریشۀ دری داشته باشد، پس بدلیل  تواند ازینرو کلمۀ "تازیک" نمی»اکنون به تئوری دوم آقای روغ می پردازیم. او میگوید: 
 هم این کلمه یک کلمۀ ترکیبی است وصورت  تواند ریشۀ "ترکیک و "اورال التای" داشته باشد، درین مجاورت، کلمه "تازیک" صرفا می

یا بوده باشد، که  تلفظ اورال التایی آن باید " تا تزیک" باشد و در "تازیک " را کلمۀزیک : یعنی  –3تات،  – 1جزء است:  دو مرکب از
 «شده است. در میان دری زبانان "تازیک" شنیده می

  

دانند! پس بچه اساس حکم  دانم که نمی دانند؟ من می می آلتای( راشود که آیا جناب شان زبان )اورال  ازآقای روغ سؤال می
تلفظ اورال التای باید  ( کلمۀ "تازیک در3باشد و ) جزء )تات + زیک( می ( کلمۀ تازیک متشکل از دو1کنند که ) می

دری زبانها )تاز یک( تشخیص نمودند که کلمۀ اورال التایی )تاتریک( را  چطور فهمیدند و کجا و ( از2"تاتریک" باشد  و)
تفکر روغ صاحب تأریخ افؽانستان، شهر  طرز دماغ و ( چرا در2بکدام منطقه؟ و) ( و بکدام زمان و1شنیده بوده اند ؟ و )

 های افؽانستان، دریاهای افؽانستان و کلمات زبان افؽانستان باید ریشۀ اویؽوری، اورال التای و ترکی داشته باشند؟؟؟
 

 تشریح کلمۀ )تاجک( :  توضیح ورویم به  اکنون می
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کنند( = تازیک و تاژیک و تازک  زبان فارسی تکلم میه ب ترک، مردمی که اکثر ( تاجیک  )مردم ؼیرعرب ومؽل و1
 (.381وتاجک )فرهنگ حسن عمید، صفحه 

 (. 1118)فرهنگ محمد معین، جلد اول صفحه  - ترک( عرب، مؽل و ( تاجیک = تازیک )مردم ؼیر3)
 (.1118معین، جلد اول، صفحه  ک = تازی = عرب )فرهنگ محمد( تازی2)
 ( 383= تازیک )فرهنگ حسن عمید، ص  تازی  - = نوعی سگ شکاری و تازی –عرب  ( تازی =1)
زبان عربی صوت /ج/ ندارد، لهذا تاج را تاگ و تاجیک را تادیک  - تاجیک = تادیک )عربی( -( تاج = تاگ )عربی( 2)

 خوانند.
یک کلمه مرکب است. ترکیب آن  زبان دری دارد و اصیل در قدیم و ریشۀ)تاجک( باید گفت که این کلمه  کلمۀتشریح  در

مروج آن  معنی عام و چند معنی دارد و 31زبان دری زاید از  در )تاج( + /اک/.  تاج اسم عام است و کلمۀعبارت است از 
دانند و"تاج سر" خوانند، تاج  ن و درویشان که آنرا افتخارکاله ترک ترک صوفیا –نشان  است: کاله جواهر قرار ازین

 خروس؛ تاجدار؛ تاجور وؼیره.
مرغ + اک =  –های ذیل توجه کنید: دختر+ اک = دخترک  به مثال /اک/ در زبان دری پسوند تصؽیر)تخفیؾ( است. 

گدی  –اک = دانه گک  دانه +  -کاله + اک =  کالگک  –زاغ + اک = زاؼک  –گنجشک + اک = گنجشکک  –مرؼک 
تلفظ  منظور رفع ثقلت ازه معروؾ ب های /ه/  و /ی/ کلمات مختوم به واول گادی + اک = گادیگک  )در –+ اک = گدیگک 

هکذا درکلمات مختوم به واول / و/ عین تحول  –، یک تحول مورفوفونیمیک صورت میگیرد و /اک/ به /گک/ تبدیل میشود 
 yدرکلمات مختوم به /ی/مجهول یا دیفتانگ /  –مو + اک = مویک  -بشکل دیگر صورت میگیرد، مثالً: بو + اک = بویک  

= رویک و جویک . ودرکلمات مختوم به صوت صامت یا کانسونانت  پسوند /  +اک joy، / جوی=  roy// مثالً / روی = 
تاک + اک =  –تاق + اک = تاقک  –تاس + اک = تاسک  -/اک/ بشکل نورمال تحول میکند، مثالً : تار + اک = تارک  

 تاج + اک = تاجک . –تاکک 
صلی این کلمه )تاج( وپسوند آن /اک/ میباشد  شوید که ریشۀ ا تشریح باال بساختمان دستوری کلمه )تاجک( ملتفت می از

ها و  چونکه برخالؾ ادعای آقای روغ  درزبان دری پسوندهای /یک/  و /ایک/ وجود ندارند. تلفظ این کلمه دربین تاجک
ها به اساس خصوصیت ساختمانی وتلفظی زبانهای "ترکیک" که خصلت  ها واربک ها )تاجک( است، اما ترکمن ایرانی

ارند، )تاجک( را )تاجیک( یا )تازیک( وگاهی هم )تازک( تلفظ میکنند. اما آقای روغ ریشۀ )تاج( بمعنی کاله التصاقی د
قسمت اول بخش چارم استدالل میکند که  " این کاله ها را خانهای  2تاجداررا برای کلمۀ )تاجک( نمی پذیرد و درصفحه 

ن خان ها ثبت شده است." یعنی درجهان تنها خان های قوم اویؽور اویؽور برسرمیکرده اند، درنقاشی های تورفان مجالس ای
 دنیا باین مدنیت که کاله تاجدار بپوشند، دسترس نیافته بودند!  پوشیدند، وهیچ قوم دیگر در می کاله تاجدار

فهوم تاجیک میگوید: "م که کلمۀ تاجک اجنبی است نه دری. او ورزد کلمات متفاوت تاکید می آقای روغ  با جای دیگر در
. متکی به توضیح  . آمده. گانه بوجود تاجیک نام مردمانی است که از فرهنگ دو سیس شده است...أمشارکت عرب ت دستکم با

خراسانی" می گذاریم." یعنی آقای روغ بحیث متخصص همه  - گانه"، ما "فرهنگ عرب باال، بجای این عبارت "فرهنگ دو
طرؾ روز آنرا  طرؾ شب کلمه )تاجک( را اویؽوری تاپه بزنند، اما از ده اند که ازصالحیت قایل ش علوم بشری برای خود
 - ساخته اند که گویا کلمۀ )تاجک( از"فرهنگ عرب هم برای تأریخ این منطقه یک اصطالح نو عربی معرفی کنند، و

مطمئن باشند که نه خود شان از قوم مشوش نشوند،  ده ورخراسانی" بوجود آمده است.  برادران تاجک ما ازین الطایالت آز
 باشد.   عربی ساخته شده، بلکه خالص دری می نه کلمۀ )تاجک( از عرب زائیده شده، نه زبان شان ریشۀ عربی دارد، و

بدان چه کارکنم؟ که ما مردم نو وؼریبیم  شروع بخش چارم چنین درج کرده است: " طؽرل گفت ... پذیرفتم، و در آقای روغ 
آقای  ها طؽرل ششجا در سلسلۀ امیران سلجوقی ثبت شده است و قاموس (. در1، ص 1")قسمت  ی تازیکان ندانیم!و رسم ها

 سال سلطنت کرده و 33هق مدت  122تا  131گفت کدام طؽرل؟ بهر حال مقصد او طؽرل اول است که از سنه  روغ باید می
صورتی که  در با آن خالفت روابط حسنه نداشته، و ناخته ورسمیت نشه ب خالفت بؽداد را سال اول سلطنت خود 17مدت  در

منطقۀ تاجکان  کرده، و در خوانید تکلم می می باال چنان فصاحتی که در این طؽرل زبان دری )زبان مردم تاجک( را با
ها مثال  قاموسباال از  دانسته است ؟ ما در نمی رواج تاجکان را توانیم بپذیریم که او رسم و می کرده، چطور حکومت می

برین مقدصد طؽرل  بنا –شده  = عرب( در زبان عامیانه و هم در ادب دری )تازیک = عرب( استعمال می آوردیم که )تازی
 ها که آقای روغ مثال آورده است. تاجک رواج )تازیکان = عربها( است، نه از بیان باال رسم و در
ورده آقرن ششم هق مثال  )انوری( شاعر دانشمند حدالدین ابن محمدآقای روغ چند بیتی از او 1، بخش 1قسمت  2 صفحۀ در
 میگوید: که

 تیز  دندان تر ازین  هر دو  در این  خاک کهن  سگ خشم  و خرشهوت که زبون گیری نیست
 هر دو  را  سخرۀ  خود  کرده  به  تادیب سخن  و  ملک  مملکت  شخص  منستـن  کـس  مـنف

 که   بجز   خوردن  و  کردن   نشناسند  ز  بن  سگا نند  و خران ترک  و  تازیک  شما  جمله 
 نـه  کــفـایـط ن ــــا ایــیـش بـیـو پــو گــر تـــگ  نـت مـمـلک  هـــد نفس مـنـه گویی که کـو چـت
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ری در دربا درمصراع چارم قطعۀ فوق کلمۀ )تازیک( را آقای روغ تاجک خوانده که گویا )انوری( که ملک الشعرای زبان د
ایرانی"  را " شاعر ها او دری زبان بود، چنانچه ایرانی خودش هم تاجک و رسنجر بود و ازین مدرک امرارمعاش میکرد، او

تأریخ ادبیات دری و ه خواند؟؟؟  آقای روغ که ب خوانند، آیا انوری قوم خود یعنی تاجکان را "جمله سگان وخران" می می
شود که هرجا کلمۀ )تازیک( را ببیند، فورا آنرا  تجربه ندارد، نتیجه همان می معلومات و رموز استمعال کلمات در شعر

شود، اما شخص وارد  بعضی موارد کلمه )تازیک( معادل )تاجک( استعمال شده و می خواند. درست است که در )تاجک( می
مصراع فوق هدؾ )انوری( ترک  در است. تواند بفهمد که بکدام معنی استعمال شده  قرینه می تأریخ ادبیات دری از در

مداحی  سنجر ترک نژاد بسیار خوش نداشت. انوری برای امیر نامتمدن میدانست و اجنبی  و را دو هر وعرب است، زیرا او
مانده است. دورۀ  عرب باقی تقبیح ترک و آثار )انوری( نه تنها قطعۀ باال، بلکه قطعات دیگری هم در هم کرده، معهذا در

دانشمندانی مانند  شگوفانی ادبیات وعلوم تشخیص شده، درین دوره شاعران و تناسب سدۀ قبل، دورۀ ترقی وه قیان بسلجو
دانش این  اقلیم ادب و در امثالهم  قبادیانی بلخی، خیام نیشاپوری، فخرالدین گرگانی، انوری، معزی، ؼزالی و ناصر خسرو
 کردند.   دوره ظهور
نوشتن  خواهد با می افتخارات زبان دری، او و تأریخ، رموزه مالمت شمرد، زیرا درعالم نابلدی کامل بنمیتوان  آقای روغ را
 مخلوط بودن مفاهیم و ثقلت نگارش و بر را بنا که این رساله ها کسانیه الطایالت، ب روایات و ورقه، مملو از 11رساله های 

توان  مطلب ذیل می را در سازد که "نابؽه" است. یک ثبوت نبوغ اوتوانند، چنین وانمود  مدعیات آنها، درست فهمیده نمی
منطقۀ  "زبان  و سه متن قدیمی روایاتی اقتباس کرده که  گویا کشور از دو قسمت دوم بخش چارم رسالۀ خود در مشاهده کرد. 

 نداشته است."  را و شاعران عرب، توان سرودن شعر مجالست با زبان ؼنی عربی و آشنایی با شعر فارسی تا پیش از
 

خالل تهاجم  آقای روغ خودش نیز به تائید ادعای فوق نیم صفحه استدالل نموده و شواهدی ارائه کرده است. معلوم است که در
ضد  و جا کاؼذی بدست اعراب افتاد بنام "کفر خونین مردم این سرزمین، هر منطقۀ خراسان و مقاومت شدید وه عرب ب

 می آثاری از ماقبل اسالم نمانده، اما کسانی که شاگرد ادب دری هستند وقتی اشعار سکزی و رودکی رااسالم" بسوختند که 
ختن پیدا  تورفان و که از یئتواند. کتیبه ها یک جامعه تطق کرده نمی که اشعاری باین پختگی دفعتاً در دانند خوانند، خوب می

 دانند.  بهتر دانشمندان خود کنم، شده شاهد این مدعاست. من بهمین نکته اکتفا می
اما خواندن  شان باد. شوق خوب است، مبارک خوب و خوانند،  کار می ها را دیوان خوش دارد و آقای روغ ادبیات دری را

معانی.  عروض و زبان، باید بسه علم دسترس داشت:   دستور فرق دارد. برای فهمیدن اشعار ها تا فهمیدن آنها بسیار دیوان
 لحاظ معانی در اشتباهات شان از معانی را بلدیت ندارد و روغ بدستور زبان دری کافی وارد نیست، عروض و آقای داکتر

های مختلؾ، بشمول فردوسی اقتباس و باالی آنها اتکاء کرده است.  دیوان بخش چهارم از در مشهود است.  چند بیت باال
شاعری داشته و عروض و  که فردوسی با استعداد عالیی که در است  از روایات و اسطوره های مبالؽه آمیز شاهنامه مملو

ساخته بود، شاهنامه را  که امپراطورؼزنه برایش درؼزنی میسر محیط مساعدی در فهمیده،  زبان فارسی را خوب می دستور
الت در شاهنامه مح خوانین و های شاهان و سروده، که اگر محمود و ؼزنه نبودی، شاهنامه وجود نداشتی. درست است که نام

 مرگ پسرش رستم، گفته:  از زبان زال در خورد، اما همه مدعیات فردوسی منطقی نیست، مثالً او می درج شده و بدرد
 هزار و صد وشصت وسه ساله گرد

 ردـمـوانک  بـد  و جــدیــجهان  را ن
 

ش شاید زاید از دوهزار سال عمرداشته سالگی وجوان مرده، پدر 1132حاال میتوان پرسیدکه درصورتیکه رستم داستان بسن 
 است !؟                                                         

 ؼیرعلمی ناشی ار دماغ خود در تصورات واهی و از مقاالت فوق الذکر اکثر موارد در روغ در میدهللاحید از آنجائیکه آقای س
صالحیت  ها دسترس و هیچکدام  ازین دسپلین حالیکه در گرفته، در شناسی کار علوم تأریخ و زبان مسایل مربوط به ادبیات و

مسایل  در جانب دیگر کند. از نمایی می صالحیت خود خود مسایل خارج از )داکتر( در لقب استفاده از با علمی ندارد، اما
 –گیرد  د قضاوت علمای طب قرارمور ی طب کابل دپلوم بدست آورده هرگز چیزی ننوشته تاځپوهن علم طب که از و طبابت 

این  نمایی کنم و خواهم درعلم طب خود روغ می داکتر شناسی و به تقلید از علم زبان در لقب داکتر اینک من هم با استفاده از
معلوم  اً یک ادویۀ مفید شناخته شده بود، اخیر کهaspirin)طالع هموطنان محترم برسانم که: آسپرین ) با نسخۀ بسیار مفید را

شود.  کج می کند و می بینی بطرؾ چپ زاویه پیدا ریزد و می به التهاب مبتال و سپرین موهای سراخوردن  شده که در اثر
درعلم طب نیز بپذیرند  هاشمیان را شناسی می پذیرند باید این اختراع داکتر مسایل زبان روغ را در کسانیکه اختراعات داکتر

 با ها تواند. پورتال کنند یک درس مفید بوده می می نشر فقدان بصیرت علمی الطایالت را در که مراجعیه !!! این اختراع ب
 حیثیت علمی وه مقاالت مربوط بیک دسپلین علمی توسط اشخاص ؼیر ذیصالح، آنهم مقاالت مبتنی بر روایات، ب نشر

هاشمیان مقاالتی به اساس روایات  عبیدی و ن ولی نوری، حمیدیاآقا مثال، آیا اگر رسانند. بطور اکادمیک خود صدمه می
 خواهد بود ؟؟؟  بنویسند،  قابل نشر پیرامون انسداد روده و تکلیؾ بواسیر

 بخش چهارم مقاالت آقای روغ. حاال وظیفۀ مؤرخین، زبان و این بود توضیحات من بجواب بخش اول، بخش دوم، بخش سوم 
چنگال واهیات آقای روغ نجات دهند. بعقیدۀ من هیچکس  فؽانی را ازاست تا فرهنگ وزین ا شناسان و دانشمندان کشور
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بواهی  خوانده باشند، حتماً  مؤرخ یا زبانشناس، آنها را اشخاص مسلکی،  اگر بخواندن مقاالت آقای روغ تمایل نشان نداده و
پهلوی  بخوانند تا در آن مقاالت را یکبارکنم لطفا  تقاضا می  دانشمندان احتراماً  بود، معهذا من از بودن آنها فتوی داده خواهند

 مستشعر که به هاشمیان حواله کرده، شطحیات و الطایالت آقای روغ  را نیز طنز و کنایاتی و تحقیر همه  بیحرمتی و آن
جرمنی  ساخت، اکنون در می که صفحات یک روزنامۀ ضخیم را از تئوری پر ملتفت گردند که آقای روغ  بیاد ایامی شوند و

ساحۀ دیالکتیک، بلکه  صفحه الطایالت را پرکند تا به رفقای خود نشان دهد که نه تنها در 11 احساس مجبوریت میکند که هم
 ها ظرفیت علمی و تخصصی  و پورتال که در میداند او – تئوریسین است شاسی و بشر شناسی نیز بیدل شناسی و زبان در

دستاویز  سند و برای او شود و می چرا نشر که الطایالت او بدون چون ون است ئاو مطم –ندارد  فرصت برای تدقیق وجود
ید یکی نجیب گاو و یگری آقای س - طب داکتر نفر تأریخ طبابت افؽانستان دو شود که گویا تئوری خلق کرده است. در می
ول روزنامۀ ؤمس ی روغ مدیرآقا شد و نجیب رئیس جمهورداکتر  –افؽانستان طبابت نکرده اند  هم در روز روغ یک میدهللاح

ه اخبار"ناحقیقت" تئوری میزائید، البته ب در روز باال خواندید، هر مانند الطایالتیکه در حزبی ))حقیقت انقالب ثور(( شد و
بیدفاع افؽانستان، اما همان مردم مرجع تئوری، خود تئوری و تئوری سازان را نابود  و گمراه ساختن مردم اسیر منظور
 ساختند.

باشد. مادرش خواهرم و پدرش پسرعم من بود.  زادۀ من می وهم مثل برادر حمیدهللا روغ خواهرزاده  هموطنان محترم،  سید
روغ را به کلفورنیا دعوت کردم، مدت  میدهللاحید سال قبل داکتر س نوشتم. دو باال چشم من گذشته در شمۀ مسایلی را که زیر

 سیاست بازی منصرؾ شده در موقؾ تئوریسینی و سفارش کردم که از نصیحت و ه اوسه هفته با ما بود. بیش از ده بار ب
 دیگر باشد، مانند ده ها داکتر می پلوم طبابت میسریبدست آوردن د کشور جرمنی که امکانات وسیع برای تکمیل تحصیالت و

حال هم سند رسمی طبابت را  معلوم تا وعده داد اما قرار بدست آرد. بمن قول و پلوم طبابت رایکوشش نماید د افؽان سعی و
 صفحه الطایالت صرؾ کرده، مسایلی را 28و باز  صفحه  11تألیؾ  ماه را که برای تهیه و 1حاصل نکرده. این مدت 
 تکمیل رشتۀ مسلکی خود مصروؾ میه این مدت را ب اگر –آنها ندارد  نوع دسترس و صالحیت در مطرح ساخته  که هیچ
گردید. اما بدبختانه با سوء استفاده از لقب خشک )داکتری( که یکروز  پلوم طبابت مییدیکتر بدریافت دشد، شاید یکقدم نز

مسایل خارج ه ب اً قسم سیاسی و مسایل حزبی وه ب اً را قسم بهای خود نمایی، هنوزهم وقت گران طبابت هم نکرده، محض خود
ها و متون روایتی  قسم اقتباس از دیوانه ه ای آنهم بحصف 11کند. نوشتن مقاالت  از ساحۀ صالحیت خود بیهوده صرؾ می

 فیلسوؾ ثابت نمی قدیمی و موضوعات کامالً نامربوط را مخلوط ساختن و از آن تئوری ساختن، نویسنده را نه تنها مبتکر و
  تواند. سازد، بلکه نوعی جنون شهرت طلبی تلقی شده می

 

باشم. آنچه را  پی شهرت نمی و در اصطالح خورده ام ه خود را ب له، عمرسا 73سپید  هموطنان محترم ! من بحیث یک مو
 حیث مدیره فرهنگی ب سال کار 33مدت  هم در پوهنتون کابل و مدت تدریس در خوانند، خوب یا خراب، هم در شهرت می

سازد وقتی  می مجبور العلمی مرابه آن قناعت دارم. اما وجدان طالب  شده و امریکا، میسر افؽانستان در ۀآئین ۀول مجلؤمس
 شود، مداخله کنم و یک کانون نشراتی ظاهر می تخصص من مطلبی نهایت گمراه کننده در ساحۀ مسلک وه می بینم مربوط ب

را باید  دین خود تحصیل کرده ام و کشور خارج از داخل و بیوه زن افؽان در مردم برسانم زیرا به پول یتیم وه حقایق را ب
راه ؼلط روان باشند، با آنها عین معامله را خواهم کرد. درین طرز ه فرزند یا برادرم، مانند خواهرزاده ام ، ب اگر بپردازم.

 کتاب افؽانستان و در امریکا از ندارد، فقط اظهار حقیقت است به اساس آنچه در معامله تعصب، بدبینی و دشمنی قطعاً وجود
 آنرا نیز دریافته ام.  بیان  و صالحیت اظهار و ها آموخته ام 

 

کرده اند. من به اساس حق  تصرؾ نشر صفحه بدون حذؾ و 71حجم حدود  روغ را در پورتال افؽانی مقاالت آقای داکتر دو
گردد.  تصرؾ نشر و صفحه است، بدون تؽییر11 مقالۀ من که و واقعیت های علمی تقاضا میکنم  حق اظهار حقایق  دفاع و

شرطیکه حد اقل نصؾ اعضای آن بورد ه علمی برای قضاوت سپرده شود، ب یک بورده این مقاله ب هیچ مخالفت ندارم اگر
ها که قبال  پورتال سیس یک بورد علمی درأنتیجۀ تقاضای این مقاله پیشنهاد ت کند در باشند. خدا دارای صالحیت علمی دکتورا

 شده بود، عملی شده بتواند.    نیز پیشنهاد
 

 ؼیر حق و حقیقت بگوئیم و نه در شان خدمت کنیم. موازات  دین وعنعنات این ملت شریؾ برای باشیم در مکلؾ می مدیون و
ومن هللا  را نخواهد بخشید.  ملت شریؾ افؽان ما متعال، اجداد ما و کنیم، خداوند که اختیار طریقۀ دیگری را آن. هر راه و

 التوفیق 
 پوهنتون کابل   سابق استاد ادبیات و زبانشناسی در – خلیل هللا هاشمیان سید –خدمتگار افؽانستان 
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