ضؤنيةتي دروست بووني بنةمالَةي هيكسؤسةكان و رؤلي نةوبيةكان لةم بارةيةوة:
هيكسؤسةكان ئةجنامي خراثي بارودؤخي والَت و ثةرتةوازةيي و دوبةرةكي و ملمالنيَي ميسريةكانيان
بةهةلزاني و ئةمةش واي كرد كة باالَدةسيت هيكسؤسةكان بسةثيَنريَت.
ميسر لةو سةردةمة دابةش بوو بووة سةر سيَ بةش:
- 1بنةمالَةي  11لة بةشي رؤذئاوا دةلتا تا بةشيَكي ناوةراست.
- 2شويَين دةسةالَتي هيكسؤس لة بةشي رؤذهةالَتي دةلتا و ميسري ناوةراست تاوةكو ئةسيوت.
- 3ميسري سةروو تا باشوري ئةسيوت سةربةخؤ بوون و بةمةرجيَك دةبوو باج بة ثاشاي هيكسؤسةكان
بدةن.
وا ديارة نو بيةكان ثةيوةندي و هاوثةميانيان لةطةل ثاشاكاني هيكسؤس بةستووة بؤ دذايةتي كردن و
ليَداني خةلَكي تيبة لة ميسر.

هكسؤس و بنةمالَةي  51و :51
مةليك سالتيي ياخود شيشي ناوي هاتووة لة سودان و تةنانةت هةمان مةليك بووة بةناوي (شارك)
ماوةيةك لة شاري منف مايةوة و دةسيت كرد بة وةرطرتين باج و سةرانة لةو شويَنانةي كة سةربةخؤ
بوون.
داناني بارةطاي سةربازي لةو شارانةي كة بايةخي خؤيان هةبووة ئاماجني ئةوة بوو هةريَمةكاني
رؤذهةالَتي دةولَةتي هيكسؤس بة هيَمين مبيَننةوة و دووربن لة هيَرشي ئاموريةكان.
دروستكردني شاري ئاظاريس لة نزيك بياباني امساعلية ضةند شورايةكي لة دةوري ئةم شارةدا دروست
كرد ،طروثيَكي سةرباز و ثاسةوان كة نزيك بة  0022كةس خةمليَنراوة ،لةناو شاركةدا دانا بؤ ئةوةي لة
دوذمنان بيثاريَزيَت نزيكةي  71سالَ فةرمانرةوا بووة.
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بنةمالَة  71حوكميان بةناوي ئةم دةولَةتةي هيكسؤس دةكرد ،ناوي مةليكي هيكسؤسةكانيان بة شيَوةي
ثضر ثضر ئاماذة ثيَكراوة ،بةالَم لة مانيتؤ باس لةوة كراوة لة ماوةي فةرمانرةوايةتي كردني
بنةمالَةكاني  71-71نزيكة  17مةليكي هيكسؤس فرمانروا بونة.
لةوانة مةليك (خيان) بةناوبنطرتينيانة كة نزيكةي  12سالَ فةرمانرةوا بووة ضةند كةل و ثةليَك
دؤزراةتةوة لة ميسر و والَتاني تر ناوي هاتووة.
لةوانة بةشيَوةي (االلة طيب -ابن رع -خيان) ضةند ثةيكةريَكي بةردي طرانيت ناوي ئةم مةليكةي لةسةر
بووة لةوانة لة بغداد ،لة مؤريَكي ئةسينا ناوي هاتووة ،هةرضةندة ئةمة بةماناي ئةوة نايةت كة حوكمي
هيكسؤس طةيشتؤتة هةموو شويَنةكان بةلَكو ئةمانة ضةند كةل و ثةليَكي بضووك بوونة ئةمةش ماناي
ئةوة دةبةخشيَت كة بازرطاني طةورة لة سةردةمي هيكسؤسةكان هةبووة.
لةدواي هاتين ضةند مةليكيَكي تر ثةيوةندي نيَوان هيكسؤس و حاكمةكاني شاري تيبة تيَكدةضيَت بة
تايبةتي هاتين مةليك ئةبوفيس كة ئةم سةردةمة بة سةرةتاي شؤرش دادةنريَت كة لةاليةن حاكمةكاني
تيبة سةريهةلَداوة.
هةرضةندة لة سةردةمي ئةبو فيس دةسةالَتي هيكسؤسةكان زؤر بةهيَز بووةو سوثاكةشيان بة توانا تر
بووة ،و دةسةالَتيشيان لة ميسر بةرفراوانرت بووة ،تا طةيشتؤتة شاري ئةفروس لةو ديووي باشووري ميسر
و لةاليةني ئابووريش بوذانةوةي بةخؤوة بينيووة ،تةنانةت لةطةلَ والَتاني سوريا و دورطةي طريت و
والَتي نةوبةش بازرطاني كردووة .
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كؤتايي هيكسؤسةكان لة مسر:
لةسةرةتاي هاتين هيكسؤسةكان ميسر نيازي سةربةخؤيي هةبووة هةرضةندة ماوةيةك حاكمةكاني شاري
تيبة لة ذيَر حوكمي هيكسؤسةكان حوكمراينان كردووة لةسةردةمي مةليك (سفن رع – تاعاي دووةم )كة
لة بةناوبانطرتين مةليكةكاني بنةمالَةي  71بوون بةالَم لة ئةجنامي شةريَكي زؤر لة نيَوان هكسؤس و
ميسريةكان مةليك تاعاي كوذرا .بةالَم لة دواي مردني كورةكانيشي بةردةوام بوون لة هيَرش بردن بؤ سةر
هيكسؤس بؤ ئةوةي لة والَت بة دةريان بنيَنن لةوانة( :كامس ) كة كؤتا مةليكي بنةمالَةي  71و كوري
مةليك تاعاي دووةمة ئاماذة بةوة كراوة كة لة سةردةمي كامس رووداو ثيَكداداني طرنط لةطةلَ هيكسؤس
بةمةبةسيت دةست بةسةراطرتين ئةو شار و ناوضانةي كة لة ذيَر دةسةالَتي بيَطانةكان بوون ،هةرضةندة
كامس سةركةوتوو بوو لة بة دةستهيَناني زؤربةي ناوضةكان بةالَم لة نزيك ثايتةخيت هيكسؤس كوذرا.
هؤكاري سةركةوتين كامس بةسةر هيكسؤس:
-7زيرةكي و ليَهاتويي مةليك و هيَزي سةربازي.
-0راهيَنراوي سةربازةكان و ه يَزي تيبة.
-3يةكطرتوويي هةريًمةكان و بةشداريكردنيان لة دةركردني دوذمنان.
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