
Det gamle Egypt – tekst på bokmål 
 

1 
Tekst og bilder hentet fra Zmekk.no i samarbeid med NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

  

مصر قدیم    
نیل دریائے قدیم مصر اور   

سے ڈھکی ہوئی تھی۔  ریگستان  /  ا صحر قدیم مصر  کی  بیشتر   زمین    

مختلف  دنیا کے   جو طویل دریا ہےنیل دنیا کا سب سے  ممکن تھا ۔نا  دریائے نیل کے بغیر وہاں انسانوں کا رہنا 
حیر ہ روم  ے اور پھر  بہہوتی  سب سے زیادہ زتے ہوےسے گ  مصر چوڑائی   کی دریا   اس  ممالک  سے گزرتا ہے۔

جا  گرتا ہے۔میں   

سیالب  مصر میں   ۔تھا اہم اور زندہ رہنے کے لئے زراعت  مصر میں بھیکی طرح    ا مییوپوٹس می  یا یہ در 
مصریوں   چونکہ  ۔ کا وقت تھا  ہر سال جوالئی سے  لے کر اکتوبر  تک سیالب ۔  تھے تےآ مخصوص  اوقات میں 

پانی  خالی  کر دیا  سے  وںڈیم میں   کھیتوں  شہروں اور باڑ لگا  کر  اضافی وہ تو کو معلوم تھا کہ سیالب کب آتا ہے
آتا تھا۔  میں  میسو پو ٹیمیا  اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا جتنا   ۔ سیالب کرتے تھے  

اُن   ۔تھے مچھلیا ں پکڑتے  تے اور کر شکار ، پالتےجانور   ،ےکرتیتی باڑی کھہ و کسان تھے۔ بہت سارے مصری 
سنار۔  /ہار لواور   ساز کشتی  نا نبا ئی ، ،   مستری / معمار   ، مثالً  تھےکا ر یگر سے کچھ  میں   

کچھ   دریا کے کنارے  بناتی  تھی۔  کپڑے  کر کے بنائی  خواتین   سےجس  اُ گاتےتھے میں کسانوں کتان یتو ں  کھ
جمع کیا    ہتے ہیںک قرطاس  مصری وس { } پاپیر    جسے   اپود    خاص قسم کاایک  گنے واالاُ   پانی میں  لوگ

 کینے ا وںیمصر اسی سے نکال ہے۔ لفظ  پیپر بھی جاتا تھا۔ کاغذ  بنایا جس سے  سینڈل ، کشتی اور ۔  کرتے تھے 
کرتے   پر لکھا وںیتخت یک یکے لوگ مٹ ایمیسوپوٹیکہا جاتا ہے۔ جبکہ م فسیجسے ہائروگلتھا ایک ار ینظام ت یر یتحر 

۔ کرتے تھے پر لکھا پرسیپ یمصر  بت، تھے   

 

Kunstverk som illustrerer egyptiske båtbyggere og illustrasjon av hieroglyfer 

 

 فرعون  

کام   یادیاور اس کا بن    ،میں رہتے تھے، محل  گھر خوبصورت اور  ےبڑ وہ بہت  ۔ھاتور  تبہت طاق مصر میں بادشاہ 
وجہ سے   ی ہے ، اور اس  ٹایکا ماننا تھا کہ وہ خدا کا ب وںی۔ مصر ںیہ ن ئاور مطم کی بنانا تھا کہ لوگ ٹھ ینی قی ہی

گھر"۔   م ی۔ انہوں نے اسے فرعون کہا ، جس کا مطلب ہے "عظیوتھ ںیہمت نہ ی ککہنے  انہوں نے اس کا نام 
سے   سوںیپ ہ۔ وتھا ادا کرنا پڑا کسیفرعون کو ٹ کو۔ باشندوں ہے اتمل ںیکو وراثت م ٹےیفرعون ہونا باپ سے ب

جاتا یا  بنایا جو تھا ا تکا حصہ مل ز یفرعون کو ہر اس چ کنی، ل ںیہم آج کرتے ہے س ی ج رتے تھےک ںیادا نہ کسیٹ
   مدد کرنی پڑی۔ اس میں کو لوگوںاور  ۔ بنائے اور مندر  ںینہر  ی، آبپاش  می۔ فرعون نے ڈ یا جاتاککاشت  ںیم نیزم

 اہرام  
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  مصری   کے کچھ بادشاہوں کے مقبرے تھے۔ ملک  مصر عظیم اہراموں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے ، جو   

 مرنے کے بعد  کی زندگی  

وہ اپنے ساتھ  بادشاہوں کو بہت اچھی طرح دفن کیا جائے۔ ضروری تھا کہ اس لئے اُن کے لئے  ۔تھےکرتے یقین پر 

   اگلی زندگی میں استعمال کر سکتے اپنی   وہ جاتے جو لے   ہتھیار  ، اور     ےکپڑ ،   ے کھان بہت سارا سونا ، 

کو الشوں    الشوں کو محفوظ  رکھنے کے لئےتھے۔  

تھا۔  اجات ایبنا یکر اور مم ٹیلپ ںیم وںیپٹ یک یپٹ   

دماغ اور آنتوں کو باہر نکال کر  کے دل  سوائے  جاتا تھا ، پھر ایسے دھو قےیخاص طر  کیمردہ افراد کو ا پہلے

 ںیم وںیپٹ یلمب کو تھا۔ پھر سارا جسم  ایگ ایسے چکنا ک  لیرکھا جاتا تھا۔ جسم کو مختلف مرہم اور ت ںیالگ برتنوں م

بھی ہوتی   ر یتصو ی ک یجس کے باہر مردہ آدمدیا جاتا   کھ ر  ںیخاص تابوت م کیکو ا ی ، مم ں ی۔ آخر میٹا جاتا لپ

۔یتھ  

  

illustrasjoner som viser faraoer, Keopspyramiden og en mumie 

ً   ۔ تھا گیااہرام میں دفن کیا ،کو اُن کے اپنے وں آدمی، اور کچھ بہت زیادہ امیر ی فرعونفکا پچاس    مصر میں تقریبا
وہاں دفن   نام پر ہے جو    کے بادشاہ اس  م  نا یہ    ، ہے   کیوپس   اہرام   سب سے بڑے کا نام  بنائے گئے تھے۔اہرام 

مصر کے  یہ اہرام  ۔  قبل مسیح تک حکومت کی تھی ۲۵۸۹سے لے کر   ۵۶۶۲نے تقریباً   بادشاہ  کیوپس  ۔ ہے
    واقع ب یواقع ہے۔ لکسر شہر کے قر  ںیمریگستان کے غزہ عالقہ  کیموجودہ دارالحکومت قاہرہ کے بالکل باہر ا

۔ تھیں  ی مل یبھ اںیمقبرے اور مم یشاہ ں یم بادشاہوں کی  وادی    
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 کیا آپ جانتے  ہیں؟
ہے۔  ریگستان پر مشتمل دراصل    زمیِن فیصد  ۹کا   مصر    

   لمبی ہے۔کلومیٹر    ۶۵۰۰دریائے نیل 

عحائب   علوم کر سکتے ہیں کہ دنیا کے چھ }کیا آپ م۔  ہے   عجوبوں میں کیا جاتاشمار دنیا کے سات اہرام مصر کا  
{؟کیا ہے  

تھا۔کو جوڑ کر بنایا گیا ڈھائی ملین بڑے بڑے پتھروں  ، میٹر  اونچا ہے ۱۳۷پس اہرام کیو  

سونے کا بنا  ہوا ہے۔   کونا کا اوپریاہرام   

پیرو    میں پائے جاتے ہیں۔  میکسیکو  اور  مشہور   اہرام دوسرے   

۔ہ لوٹتے رہے تھےاہرام میں سے خزانگزرے ہوئے سالوں میں لٹیروں نے   

 

شقم  
۔ ںیترجمہ کر  ںیم  یجین، اور الفاظ کا نارو ںی نظر ڈال کی پر ا یاوپر حروف تہج   

________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________ 

_________________ 
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