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اوخنوتپ
؟هللب ه هنېم هلپخ ونتپ وړز وا ورلپ ږومز       

 لپخ ىود د وا ،يد هن هتاپ هنوكيل ونتپ وناوخپ د يچ هك ! يوكرو خيرات ېي باوج يچ هد هنتوپ هوي اد
 ينطو ورون وا ناغفا عولط هپ هخمد ام .هد هنار مه هنلپ مون هړاز د داويه د ونتپ د ون ،يد كرو هنوخيرات يلكيل
: مكيل تاقيقحت وا راكفا لپخ هتلد سوا ،وو ىك لح ينتوپ ېد د ه هن ه يك ولجم

 يك اديور هپ ىد ړوز اروخ ،هوس ليوو يك ثحب هپ يلاونوتپ وا وتپ د يچ هخمد هكل وخ مون نوتپ د
 ينمول مالسا د ،ىد ىك ركذ مه ورون وا تودوريه هكل ونيخروم ينانوي هتسورو وا ىلغار مون تهكپ د مه
 د طقف ،يلخا هن مون ېد د رم ،يوك ركذ وتاحوتف د اوخنوتپ د مه وخ رون وا يدوعسم ،يربط ،ىرذالب نيخروم
 مه ببس ېد د ... رون وا نايماب ،لباك ،لباز ،جخر ،رواد ،ناتسجس ،تسب الثم ،يوداي لېب لېب مون را ره
ىد هراك ره هب يچ ناناملسم ون هو فياوطلا كولم هتلد يك ادتبا هپ مالسا د يچ هك ىوين وا هلتار هت ىا 
.ىدنژېپ هن ېي ثيح هپ تكلمم د ،تسيخا ېي هب مون را هغه د ،ېب

 هد رت )۱(يړوار مون اد الپ ىنمول يك ودودح هپ )ـه ٤۱٥( د ىبتعلا ،ىد مون ىون وي مه وخ مون ناغفا د
 و يك همانهش هپ مه يسودرف ،ىد ىك ركذ مون اد يسيردالا ،ينوريبلا هكل ونيخروم رصع يونزغ د مه هتسورو
وم دنه د هتسورو مون اد .ىد ىړوار هياك ركذ ًارركم مه ونيخرالثم ،ىد ى وا دنواخ ېمانرفظ د وا  )۲(لضفلوبا 
 ىك ركذ رېډ مون اد مه يك خيرات لپخ هپ هتشرف مساق دمحم  هتسورو ،يكيل )ناناغوا اي ناغفا( نيدعسلا علطم
 ېي ىود وا )هور( نكسم ونتپ د ىود يد يلغار نيخروم يدنه يچ يك رصع هپ  نروك د رباب د رم ،ىد
 .)۳(هللب :هليهور"

 ،ناغفا( ينعي ېملك اد وخ لايخ هپ امز ،يلوب نه ليهور يك دنه هپ ىا ونيرجاهم ونتپ د مه هسوا رت
 د راهدنك يك )ـه ۳۰٤( هپ يچ يدوعسم ،يد يوس جاور همالسا هلسپ يكلب ،يد هن ېملك ېړز )هور وا هليهور وا
.هد ېدژن هت هور هغد مه هملك اد )٤(يلوب ىا طوبهر

 وم هخمد يچ هكل ركذ نوتپ د رم ىلغار ىد هن يك وخيرات هپ هخمد مالسا رت وخ ركذ هور اي ناغفا د
.ىد كډ هتلاصا د وا يخيرات وا هروغ ومون ورون وغه رت مون اد هك ون ،هتس يك وراثآ وړز هپ ليوو

 ثحب مه مون هړاز رپ تكلمم ېد د هب ون ،وس هراك نل تيثيح يخيرات ومون ورون وا نوتپ د يچ سوا
 روهشم يوسنارف وا ،ىد لخاد يك بدا هپ وتپ د هخ ءادتبا هل مون اد هللب "اوخنوتپ" هنېم هلپخ وخ ونتپ ،وكو
 ىد ىلك بدا رپ وتپ د هد يچ باتك هغه ،ىد ىك هروغ مون اد مه Darmesteter رسم رډ مج دناهوپ بژ
 هبدا هل وتپ د حالطصا اد دناهوپ بژ وا ققحم يوسنارف ېد .)٥(ىد "راهبو راه رعش د اوخنوتپ د" ېي مون
 ىلغار رېډ مون اد وخ يك بدا وتپ هپ .ىد ىل مون لپخ وا يلصا تكلمم د ونتپ د مه ېي مون اد وا هد ېتسيخا
: يياو كخ ناخ لاحشوخ الثم ،ىد

ىد اد ېي لاح ىد "اوخنوتپ" د ه هچ ره
)٦(ىد ىــــــــــــس يياو كو ېي هت ودب وغه

: يياو داتسا نروك يهاشدمحا د كاك دمحم ريپ



۲

۳

يك "اوــــــــخنوتپ" هپ هد د ىد رعش هكل
)۷(رعش ناغـــــفا د تخو اد هپ يو ل هب لب

: يياو ىسمل )اباب تالك ىتم خېش( د ىز ىتم ميعن نايم
ك بارـــخ ورتس انشا د يم كلم هړز د
)۸(ولوغــــم ورس ىد "اوخنوتپ" ېلهو هك

 همان ېد هپ ېي نطو لپخ وا يړوار هملك اوخنوتپ د يك ناوېد لپخ هپ مه اباب هاشدمحا ترضحيلعا
: الثم ىد ىلياتس

مــــــــك دايار يچ همورېه تخت يلهډ د
د ام پ" يلكهنورس ورغ د "اوخنوت

 وا ،هو هملك اد هخمد مه يسغد ،هد هلخاد يچ يك وتايبدا هپ وتپ د هكل ،هد هړز اروخ هملك "اوخنوتپ" د
.ىد ىلكيل هراپل تكلمم وا نطو د ونتپ د مون هغد مه ونيخروم وړز د

 ينسوا د ينانوي هپ ،يد يړوار يك ثحب هپ ونتپ د )يكيا يتكاپ( رالپ ونيخروم د ينانوي تودوريه
 لپخ شويراد يچ ،يوك ركذ يك هكم هپ موق ېد د تودوريه مه يكيا يتكاپ ،وو نيتكاپ اي نيتكپ ظفلت نوتپ
 نيمزرس هل يكيا يتكاپ د ىس اد هواتساو هراپل فشك د "دنس" ىنعي سونا د Skyloce كسال ىياكس ريفس وي
۹(وس رېت هخ(. 

 )×( د وناينانوي د يد هخ ېملك يغد هل مه وخ "ك" هپ لادبا "ښ" د ،ىد نوتپ ىنسوا هغد وخ يتكاپ
 هو ېك نيتكپ اي تهكپ هملك نوتپ اي تپ د ىود يچ ون .)۱۰(ىد يساد )ښ( وتپ د هكل ًانيع وخ ظفلت يروت د
.هد ېتوا )يكيا( هپ لوډ هغد هپ هملك "اوخ" د مه يسغد

 هلپخ هپ ږوم هلك )رمل( وتپ د الثم ،ىد ىلوچا رو يك رس هپ وتاملك ورېډ د وتپ د وتلم ودرپ فلا دياز
 حيحص يچ اد لاح ،ووك )فلا( هطلغ هپ ېي فيفخت مه وا وياو )رملا( هراپل ونان د  يك ناتسناغفا هپ سوا
 تكرح رېز د يچ فرح وي ولوصا رپ ينيتال د هرس هنا د وخ هزمه روسكم ېد ون ىاو )ل( دياب ېي فيفخت
ى( ينعي ،يك هراك( ك هتايز مهپ د ،هوت )هپ مه )خ( )اوخ( د ون هدېك لادبا )ك( هپ ينانوي د مه وخ )ښ،,خ 
 ،روم _ يېغ _ ىړوغ ،رېخ  _ روخ الثم ،يياو )ى( د لادب اي هلاما هپ مه سوا هناتپ رېډ وخ )واو( هتواو )ك(
.رېم

 زار ېد هپ ،هد هن يريل يه يو ىلدېورا وناينانوي وا ،هواك لادبا اي هلاما )و( لوډ ېد رپ ونتپ وړز هك ون
 ون ايب وا )ىكا( هزمه دئاز د ديئزت هپ هتسورو وا )ىك( حالطصا رپ وناينانوي د هتسورو وا ،ىخ اي ىوخ )اوخ(
 هپ ولاك ووس ورول ېد د وا ،للب هپ ېي هنورغ لپخ وا نطو لپخ يچ مون هغد ونتپ د ًابلاغ ون .هوس )ىكيا(
 حالطصا وا هجهل ينانوي هپ تودوريه نانوي د يچ ،ىد مون ړوز ينېم وا داويه د ونتپ د ،يد لخاد يك وتايبدا
 لپخ هپ هد وا وو ىدنوژ يك )ع ٤۲٥ _ ٤۸٤( هپ هخمد داليم رت تودوريه يچ هك ىد ىلك )يكيا يتكاپ(
.هد ېړوار هملك اد يك خيرات

 هبژ وتپ هپ مه هسوا رت وا ،ىد ړوز اروخ مون اد وليالد يخيرات هپ هراپل ناتسناغفا ينعي ينېم د ونتپ د ون
 .)۱۱(ىد "اوخنوتپ" مون وتپ ينېم د ږومز وا ىد هتاپ وا ىدنوژ يك
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هنوكيل نمل

.٤۱٥ _ ۲۷۰ ص ينيمي خيرات .۱
.۱۹۱ ص ۲ ج يربكا نيئآ .۲
.اييپولكاسنا يمالسا وا ،رون وا هلا تمعن خيرات ،ناهج ديشروخ وا هداعسلا لئاصخ ئروو .۳
۳۷۲ ص ۱ ج يدوعسم د بهذلا جورم .٤
.ىد ىوس عبط ع ۱۸۸۸ هپ څرخ هپ نمجنا يقرشم د يك عبطم هپ سيراپ د .٥
.ـه ۱۱٤۲ يك ناتلم هپ ىوس كيل ۷۷۰ ص ناخ لاحشوخ د يملق تايلك .٦
.٤۲ ص كاك دمحم ريپ د يملق تايلك .۷
.۱۷٥ ص يز ىتم ميعن ايم د يملق تايلك .۸
.۲ ج ۱۲۱ _ ۱٥۷ ص _ ۱ ج ۳۰۸ _ ۷٦۰ ص خيرات تودوريه د .۹
.هد ېك هدنر ه هربخ اد يك ومانلاس هپ لباك د ناخ نسح بوقعي لضاف .۱۰
.خم ٥۳ ،ه ۍمول لاك مسلوا د ،همتا يياوغ د ۱۳۱۹ ناغفا عولط .۱۱


