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 میسری کۆن 

  م��ی کۆن و ڕوو�اری ن�ل
 

ابوو.  ێ بووئن ڕوو�اری ن�ل ئەستەم بوو مرۆڤ بتوان�ت لەم   بە�ش هەرە زۆری خا� م��ی کۆن بە ب�ابان داپۆ�ش بەئب

تدا گوزەر دەکات. کات�ک بەناو م��دا تێپەڕ دەب�ت   خا�ەدا بژی. ن�ل در�ژت��ن ڕوو�ارە لە جیهاندا، و بەناو چەندین و�ڵ

 پانتای�ەکەی دەگاتە بەزت��ن ڕادە و لەو�وە دەڕژ�تە ناو دەر�ای ناوەڕاستەوە.  

ۆ�ۆتام�ا، ئاوی ن�ل بۆ کشتوکاڵ و بەردەوامبووئن ژ�ان لەو ناوچە�ەدا گرنگ بووە. لە  بە هەمان شێوەی شارست ن انێئت م�ی

 ئۆکت��ەر وەخئت  
گ

 جوال�ەوە هەتا مان�
گ

نە الفاو هەڵدەستا. هەموو ساڵ�ک لە مان� م�� لە کائت د�ار�کراودا سا�ڵ

فاو هەستانەوە، دە�انتوائن ئامادەکاری بکەن  الفاوهەستان بوو. بەهۆی ئەوەی م����ەکان ئاشنابوون بە کاتەکائن ال

بە دانائن دیوار و حەساری ز�اتر بە دەوری شار و  ک�ڵگەکان و هەروەها بە خاڵ�کردنەوەی بەنداوەکان. الفاوەکان ئەو�ش  

ۆ�ۆتام�ا گەورە و کار�گەر نەبوون.  ن  بە هێندەی الفاوەکائن م�ی

چاندن بوون، خاوەئن ئاژە�ڵ ما�ڵ بوون و دەچوونە ڕاو و ڕاوشکاری و  زۆر�ک لە م����ەکان جووت�ار بوون. سەرقا�ڵ کاری 

، دروستکردئن بەلەم و کەشئت و   ، نانەوائی ماس�گرتن. هەند�ک�ش�ان کاری دەستی�ان دەکرد، بۆ نموونە وەکو بەنائی

 ئاسنگەری. 

انەکان  ن . خ�ێی بە در�ژائی کەناری ڕوو�ارەکە جۆرە  جووت�ارەکان لە ک�ڵگەکاندا، کەتان�ان دەچاند کە ژنان قوماش�ان �ێ دەچئن

ۆس بوو. لەو قام�شە نەعل و بەلەم و کاغەز�ان دروست دەکرد. وشەی   قام�ش�� تایبەت�ان کۆدەکردەوە، کە ناوی پاپ�ی

 کاغەز لە ناوی ئەو جۆرە قام�شەوە هاتووە.  

. لە کات ۆگل��ن ێ دەگوت��ت ه�ی ۆ�ۆتام�ا لەسەر م����ەکان س�ستم�� نووسین�ان هێنا�ە ئاراوە کە پئێی ن �کدا خەڵ�ائن م�ی

ۆس دە�اننوو�.   لەوحەی قوڕ�ن شت�ان دەنوو�، ئەوا م����ەکان لەسەر پاپ�ی

 
  ھیرۆگلیفی  نووسینی و وێنھی پێشان دەدات کھ بھلھم دروستکھران کاری ھونھری  وێنھی                                     
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 فیرعھون
ن بوو. پاشا لە خانوو�ە� خۆش و گەورەدا کە کۆشک�ک بوو دەژ�ا و کار و ئەر� سەرەکئی پاشا   پاشا لە م�� زۆر بەه�ێی

ئەوە بوو کە لە بارودۆ�ن خەڵ� ئا�ادار ب�ت. م����ەکان پێ�ان وابوو کە پاشا کوڕی خودا�ە، هەر���ە زات�ان نەدەکرد  

عەون ناو�ان د . هەر���ە بە ف�ی ن ائت لە باوکەوە  ناوی بهێنن عەون بە م�ی ەبرد، کە بە مانای "خانووی گەورە" د�ت. بوونە ف�ی

عەون بدەن. باجدانە�ەکە�ان بە شێوەی پارەدان نەبوو، بەڵ�وو لە هەر   بۆ کوڕ دەما�ەوە. دان�شتووان دەبوو  باج بە ف�ی

ع عەون بەنداو و کەنا�ڵ ئاوی و  بەرو�ووم�ک کە دە�انچاند �ان دروست�ان دەکرد دەبووا�ە بەش�ک�ان بدا�ە بە ف�ی ەون. ف�ی

 پەرستگای بون�اد دەنا و خەڵ�ەکە دەبوو �ارمەئت بدەن.    

 ھھرەمھکان
ئت م�� بە  تەکەی ت�دا�ە. م����ەکان باوەڕ�ان بە  و�ڵ هەرەمە گەورەکان بەناو�انگە، کە گۆڕی هەند�ک لە پاشا�ائن و�ڵ

ر�ن.  ژ�ان و ز�ندوو�وونەوەی دوای مردن هەبوو،  ش لەبەرئەوە بە ال�انەوە گرنگ بوو کە پاشا�ان�ان بە با�ش لە گۆڕدا بن�ێی

شەکەدا دەناشت بۆ ئەوەی پاشا�ان�ان لە ژ�ائن  نب��� زۆر خشڵ و ئاڵتوون، خوارد ، جل��ەرگ و چەک�ان لە پاڵ �ڵ

  . ن �ب ب��نپ��پ دەپ�چا�ەوە و  بۆ پاراستئن جەستەی مردووەکان دەچوون الشەکان�ان لە باندداهاتوو�اندا بەکار�ان بهێنن

مۆم�ا�ان دەکردن. سەرەتا مردووەکە�ان بە شێواز�� تایبەت دەشوشت، پاشان م�شک و  ناوسک�ان، جگە لە د�ڵ  

دەردەهێنا و دە�انخستنە ناو  گۆزەی تایبەتەوە. جەستەکە بە ک��م و زەیئت جۆراوجۆر چەور دەکرا. دوای ئەوە  

 ە. لە کۆتای�دا مۆم�ا�ە لەگەڵ و�نەی مردووەکەدا دەخرا�ە ناو  تابووئت تایبەتەوە.  جەستەکە دەخرا�ە ناو باند�ب در�ژەو 

 
 خۆفۆ وفیرعھون ھھرەمیوێنھی مۆمیایھک و        

عەونەکان و هەند�ک لە پ�اوە زۆر دەوڵەمەندەکان لە هەرە� تا ران. ن��کەی پەنجا  یزۆر�ک لە ف�ی ش بەت بە خ��اندا دەن�ێی

راون. هەرەمە هەرە گەورەکە�ان ناوی "هەرە� خۆفۆ"�ە، کە بە ناوی ئەو پاشا�ەوە ناونراوە کە  هەرەم لە م�� دروستک

راوە و ناوی خۆفۆ پاشا�ە (لە دەورو�ەری  ش ن حوک� کردووە). ئەم هەرەمە    ٢٥٦٦هەتا   ٢٥٨٩لەو�دا ن�ێی پ�ش زاینی

ە ەوە، ناوچە�ەکە کە ڕ�ک دەکەو�تە دەرەوەی قاه�ی ن ەتخئت ئەمڕۆی م��. لە بەشەکەی پاشا،  پا�  یدەکەو�تە ب�ابائن ج�ی

ائت و شتە بەج�ماوەکائن دۆزراوەتەوە.     کە دەکەو�تە شاری ئەقسەرەوە، مۆم�ا و م�ی
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 ئایا زانیوتھ؟
ئت م�� ب�ابانە. ٩٦٪. ١                                                                                                                             ی و�ڵ

                                                                                                               ک�لۆمەتر در�ژە.   ٦٥٠٠٠. ڕوو�اری ن�ل ٢

. هەرەمەکائن م�� وەک �ەک�ک لە حەوت پاشماوە سەیر و ناوازەکائن جیهان هەژمار دەک��ت! (دەتوان�ت بزان�ت ٣

؟).  ن                                                                                                                                    شەش دانەکەی تر چنی

                                         مەترە و لە دوو ملیۆن و نیو بلۆ� بەردین دروستکراوە.  ١٣٧. هەرە� خۆفۆ بەرز��ەکەی ٤

                                                                                                        . نوو� هەرەمەکە لە ئاڵتوون دروستکراوە. ٥

و هە�ە. ٦ تائن مەکس�ک و پ�ێی  د�کە لە و�ڵ
گ

                                                                                  . هەرە� بەناو�ان�

وو دز و جەردە پاشماوەی بەن�خ و پڕ بەها�ان لە هەرەمەکان دز�وە.  ٧ ش  . بە در�ژائی م�ێی

 

 ھرک و ڕاھێنانئ 
  باشی بڕوانھ ئھلفبێێھکانی سھرەوە و وشھکانی خوارەوە "ەربگێڕە" بۆ سھر زمانی بھ نھرویجیبھ 
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