
1 
 

 :هيكسؤسةكان و هاتنيان بؤ ميسر
 ز.ث( 51 -51)هيكسؤس و بنةمالَة 

 :نةذاد و زيَدي هيكسؤسةكان

ديارة بريو راي جياواز هةية دةربارةي رةضةلَةك و نةذادي هيكسؤسةكان ضونكة ئةوان يةكيَكن لة 
 :رةطةزانةي بنةضةيان دياريكراو نية

هؤزة عةرةبيةكاني سوريا و فةلةستني و دورطة هةنديَك لة ميَذوونوسان نةذادي هيكسؤسةكان بؤ -5
 .عةرةبي دةطيَرنةوة

 .بةشيَكي ديكة لة ميَذوونوسان بة بةشيَك لة دانيشتواني ئاسايي ميسريان دادةنيَن-2

 .هةنديَكي ديكة بؤ دانيشتواني ئاسياي بضووك و دةرياي خةزةريان دةطيَرنةوة-3

 .كة سامي نةذادن و لة فةلةستني بوونة بةالَم بةشي زؤريامن بؤ ئةوةيان طةراندؤتةوة*

 :ناوي هيكسؤسةكان

 ( هيكا سون -هيكاسؤس –حن خا سوتا : )ناوي هيكسؤسةكان بةشيَوازي جياواز ئاماذةي ثيَكراوة لةوانة 

ئةم ناوة ناوي تايبةت بة نةتةوةيةك نةبووة، بةلَكو نازناويَك بووة خةلَكي ميسري كؤن بؤ فةرمانرةوا 
 .كة بةماناي فةرمانرةوايي ناوضة بيَطانةكان ديَت( زعماء بلدان االجنبية)اريان هيَناوة، بيَطانةكان بةك

ثاشايةتي )هاتووة، بة واتاي ( رحت خاسدت -رحت حاسود)وشةي هيكسؤس لة زماني ميسري كؤن بة 
 .والَتي بيَطانة بؤ ئةم ناوضانةي دةرةوةي ميسر
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بة  52ان مري ديَت، و وشةي سوس لةسةردةمي ينةمالَةي لة زماني يؤنانيش وشةي هيك بة ماناي سةرؤك ي
 .سةرؤكي بياباني و شوانكارةكاني وتووة، ئةم وشةية بة ماناي ثاشاي شوان ديَت ملوك رعاد

باس لةوة كراوة نزيكةي سةدةيةكي خاياندووة، تاوةكو كؤض بكةن بؤ ميسر لةسةرةتادا بة نيازي كار 
 .ة ئةو والَتة كردن و بازرطاني و لةوةرطا هاتونةت

 :هؤكارةكاني هاتين هيكسؤسةكان

 خراثي فةرمانرةوايي هيندؤ ئةوروثيةكان-5

 .خراثي بارودؤخي سياسي ميسر-5

 .وشكةسالَي و كةمباراني لة ناوضةكان-2

لةرووي ئازاديةوة هيكسؤسةكان بة توانا بوون لةبةر ئةوةي لة بيابان طةورة بوون، دواتر بوونة -3
 5171-5871سياسي و هةستيان كرد قةوارةي سياسي لة ميسر الوازة، توانيان لة خاوةن قةوارةيةكي 

 .ز دةسةالَتي خؤيان دروست بكةن.ث

بةكارهيَناني ضةكي ثيَشكةوتوو لةاليةن هيكسؤسةكان لةوانة ئةسث و طاليسكة و و مششيَر و -4
 .تريوكةوان كة لة ضاو ميسريةكان ثيَشكةوتوو تر بوون

سر توانيان حكومةتيَك دروست بكةن لة رؤذهةالَتي دةلتا ميسري ناوةراست تا دواي هاتنيان بؤ مي
سالَ حوكمراني بكةن و لة ئةظاريس لة رؤذئاواي بياباني ئيسماعيلية بؤ  211و بؤ ماوةي . ئةسيوت

 .لةو سةروبةندةشدا باكوري ميسر سةربةخؤ بوون. خؤيان ثايتةختيَك بنياد بنيَن

ايان حوكمرانيان كردووة و نازناوي ثاشا و سولتانيان لةخؤيان ناوة ثاش 75هيكسؤسةكان نزيكةي 
 (.سيسي و هتد –ئةبوفيس  –ئاباخناس : لةوانة
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 :هؤكارةكاني سةركةوتين هيكسؤسةكان

بةهؤي بووني ركابةري لةنيَوان دةسةالَتداراني ميسر كة كة هةريةكيَك لةو هةريَمانة حكومةتيَكي -5
 .الَت لة هةموو رويَكةوة بةرةو خراثي دةرؤييسةربةخؤي ثيَك هيَنا بوو، و

 .بةكارهيَناني ئةسث و طاليسكة و مششيَر و قةلغان و تريوكةواني كانزايي و برؤنز -2

 .بووني سةربازطةي طورة و ثتةو واي كردبوو كة مسريةكان نةتوانن بةرةو روويان ببنةوة -3

 خراثي بارودؤخي كارطيَري والَت-4

لة مةيداني جةنطدا كة بؤ يةكةجمار بوو ميسريةكان بيبينن بؤية ئةستةم بوو  بةكارهيَناني ئةسث-1
 .بتوانن خؤيان بةرامبةر بة هيكسؤسةكان رابطرن بةمةش هيكسؤسةكان سةركةوتنيان بةدةست هيَنا

 


