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 هەرێم و پارێزگاکانی نەرویج 
 

 

 

 

  " باکووری نەرویج" نەرویج لە پێنج هەرێم پێکهاتووە. 

هەرە سەرەوەی واڵت. ترۆندهایم دەکەوێتە   دەکەوێتە

و لە  " ڕۆژئاوای واڵت"  ناوەڕاستەوە. لە ڕۆژئاوا

باشووری " هەن.  "ڕۆژهەاڵتی واڵت " ڕۆژهەاڵت 

  خوارووی نەرویج.یش دەکەوێتە بەشی هەرە "واڵت

هەر یەکێک لە هەرێمەکانی واڵتیش چەند پارێزگایەک  

 یانزە پارێزگا پێکدێت. لە . نەرویج دەگرێتە خۆی

 ( Nord-Norge) باکووری نەرویج
لە   نەرویج و باکووریدەکەوێتە  " باکووری نەرویج" 

  ەوێتە ئەوپەڕی ڕۆژهەاڵتی نەرویجەوە.ک شدە ڕاستیدا

ترۆمس(   -هەردوو پارێزگای )فینمارکئەم هەرێمە لە 

 و نورالند پێکدێت.

گەر لە مانگی دێسەمبەر یان جەنیوەردا بێیتە 

  ماوەیت. نی دەبی  " تاریکی "ماوەینەرویج، - باکووری

کە خۆر بە درێژایی شەو و ڕۆژ لە   ەیەتاریکی ئەو کات

 لە باکووری نەرویج شێتدە باری ئاسۆیدایە. لە زستاندا

 ت. درێ ببین باکوور )ئاورورا(ی ڕووناکی دیاردەی

 

                                     Pxhere.com :ڕووناکیی باکوور. وێنە 

دیاردەی  ،مرۆڤ دەتوانێت لە باکوورلە هاویناندا 

ینێت. خۆری بب(" midnattssola"خۆری نیوەشەو )

نیوەشەو ئەو کاتانەیە کە خۆر ئاوا نابێت و بە درێژایی 

  خۆر لەسەر ئاسۆ دیارە. گۆیڕۆژ شەوو

 ترۆمس و فینمارک

ترۆمس و فینمارک دەکەوێتە بەشی هەرە  هەرێمی 

هاوسنوورە لەگەڵ   ەو ەوە،باکوور و ڕۆژهەاڵت

ڕووسیا، فینالند و سوید. ترۆمسۆ گەورەترین شاری 

"کنیڤشێلۆدن  و فینمارکە.هەرێمی ترۆمس 

(Knivskjellodden ) دوا خاڵی ئەوپەڕی باکوورەکە، 

دەکەوێتە ترۆمس و فینمارکەوە. شوێنێکی دیکەی 

ئەویش بە  ە کە( پ انورکو بەناوبانگتر )  ناسراو
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.  ەوێتە ئەوپەڕی باکوورەوەکنیڤشێلۆدن دەک هاوشێوەی

 پ شوێنێکی بەناوبانگی توریستییە لە نەرویج. انورک

 

                    Andrey Armyagov, Adobestock پ. وێنە: انورک  

هامەرفێست، کە باکووریترین شارە لە جیهاندا،  

 مارکەوە.ن دەکەوێتە هەرێمی ترۆمس و فی 

 نورالند 
کە هاوسنوورە  ،تەنگەنورالند پارێزگایەکی درێژ و 

گەورەترین شارە لە    Bodø. دا(سوید)واڵتی لەگەڵ 

 . نورالند

 

بە ئەسکەلەی دارەوە هەڵواسروان.   بۆ وشککردنەوە ماسی سکرەی 
 سەرچاوە: وەزارەتی وزە و ماسی

دەکەوێتە نورالندەوە و لە گەلێک دوورگە  لوفوتن

لە لوفوتن   پێکهاتووە. لە جەنیوەرەوە هەتا ئاپریل

لەو  دەست پیدەکات.  " ڕاوەماسیی لوفوت " وەرزی 

ن.  ڕاودەکرێکاتەدا ڕێژەیەکی زۆر ماسی سکرەی 

سکرەی جۆرە تۆرسکێکە کە لەوپەڕی باکوور لە  

                                                                                                                                                                                                                               دەریای بارێنتزدا دەژی.

    ە مانگی جەنیوەرەوە هەتا ئاپریل ماسی سکرەییەکانل

ستی هێلکەدانان بە مەلەکردن بەرەو لوفوتون  بە مەبە

ە دەبنە تۆرسک. ئەو انسکرەیی ودەڕۆن. زۆرێک لە

ماسییەی وشکدەکرێنەوە پێێان دەگوترێت ماسی  

وشککراوە. زۆربەی ماسیی وشک بۆ واڵتانی دیکەی 

  .نوەک ئیتالیا و نایجیریا هەناردە دەکرێ

 ی بەناو نورالنددا دەڕوات.خولگەی جەمسەری باکوور

باکووری خولگەی جەمسەری کاتی تاریکی و  لە 

. هەتا زیاتر بەرەو نەه دیاردەی خۆری نیوەشەو

  ی کە تیایداانەژمارەی ئەو شەووڕۆژ، نبڕۆی ەوەسەرو

یان تێدا ڕوودەدات  کاتی تاریکی و خۆری نیوەشەو

ی نۆڤەمبەرەوە ٢٠هەر لە  پانورکلە زیاتر دەبێت. 

ی مەی  ١٤ی جەنیوەر کاتی تاریکییە، و لە  ٢٢هەتا 

 ی جووالی کاتی خۆری نیوەشەوە. ٢٩هەتا 

 (Trøndelagترۆندەالگ )
، کە لە هەمان  ترۆندەالگ دەکەوێتە ناوەڕاستی واڵت

هەروەها هەرێمەکە  هەرێمێکە و پارێزگایەکیشە. کاتدا 

ناوەڕاستی نەرویج(یش ناوزەد دەکرێت. )بە 

ئاودەرە( و شاخی -fjordفیوردی درێژ )ترۆندەالگ 

ناوی فیوردی   بەرزیشی هەیە. درێژترین فیورد

تروندهایمە. ترۆلهێتا بەرزترین شاخە. ترۆندەالگ 

 . هاوسنوورە لەگەڵ سوید

ترۆندهایم گەورەترین شارە لە ترۆندەالگ. ترۆندهایم 

نیداروس  کڵێسایسێهەمین گەورەشاری نەرویجە. 

سەرەکییە لە ترۆندەالگ. ئەم هەرە گەورە و کڵێسای 

کڵێسایە لەسەر گۆڕی ئوالڤی پیرۆز بونیادنراوە.  

ئوالڤی پیرۆز پاشایەکی ڤایکینگی بووە، کە لە  

  ژیاوە. ە نەرویجل دەوروبەری هەزار ساڵ لەمەوپێش

  بە ئاینیواڵتانی تری ئەوروپا  چۆتەئوالڤ کاتێک 

ئەو   ئاشنابووە و لەگەڵ خۆیدا )مەسیحییەت( کریستیانی

    . هێناوەتەوە بۆ نەرویج ئاینەی
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لە   هەر ئەویش بڕیاری دا کە تاکە ئاینی ڕێگەپێدراو

کڵێسای نیداروس  .ئاینی کریستیان بیت نەرویج

 مەوە. دەکەوێتە شاری ترۆندهای

 

  Pixabay.comکڵێسای نیداروس. سەرچاوە:                  

لە ترۆندەالگ. ئەم شارە  ەڕۆروس شارێکی تر

  بەرزاییەکانی شاخی ڕۆروسەوە.هەرە دەکەوێتە 

هۆکاری هەڵکەوتنی ئەم شارە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 

لە شاخەکە کانزای مس دۆزرایەوە.    ١٦٦٤لە ساڵی 

ئیتر کانی مس لێدرا و خەڵکی بۆ کارکردن لە کانەکاندا  

ماڵیان گواستەوە بۆ ڕۆروس. بەو شێوەیە شاری 

 ڕۆروس فراوان بوو. 

 

  Lars Geithe, Flickڕۆرووس. وێنە: 

 ( Østlandetواڵت )ڕۆژهەاڵت  

ڕۆژهەاڵتی واڵت ئەو هەرێمەیە کە خاوەن زۆرترین  

ژمارەی پارێزگایە. پارێزگاکانی ڕۆژهەاڵتی واڵت 

و   ڤێستفۆڵد ، پارێزگایئۆسلۆپارێزگای : مانەبریتین لە

هەرێمی  ڤیکەن و ئینالند.پارێزگای تێلەمارک، 

ڕۆژهەاڵتی واڵت خاوەن زۆرترین ژمارەی 

کە ڕێژەی دانیشتووانەکەی لە   ،یجدادانیشتووانە لە نەرو

ئێستادا دەگاتە زیاتر لە دوو ملیۆن و نیو. ئەمەش مانای 

وایە کە نزیکەی نیوەی دانیشتووانی نەرویج لە  

  هەرێمی ڕۆژهەاڵتی واڵتدا دەژین.

گلۆما درێژترین ڕووباری نەرویجە. درێژیی ڕووباری 

وە  کیلۆمەترە و لە باکوورەوە لە ترۆندەالگە ٦١٩گلۆما 

و لە  بەرەو باشوور و هەرێمی ڕۆژهەاڵتی واڵت دێت

 فرێدریکستاد کۆتایی دێت. 

 

 Wikipedia گلۆما لە فرێدریکستاد بە کۆتا دێت. سەرچاوە: 

ڕۆژهەاڵتی  نەشاخە هەرە بەرزەکانی نەرویج دەکەو

(  Galdhøpiggenدهۆپیگەن )لواڵتەوە. گا

 دەگاتەەکەی بەرزیی و بەرزترین شاخی نەرویجە

مەتر. ئەمەش بە مانای ئەوە دێت کە لووتکەی  ٢٤٦٩

مەترە لەسەر ئاستی  ٢٤٦٩شاخی گالدهۆپیگەن 

  دەریاوە.

 

    Wikimedia Commonگالدهۆپیگەن. سەرچاوە:   
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 Wikipediaمیۆسا. سەرچاوە:   

 ئۆسلۆ 

ئۆسلۆ پایتەخت و گەورەترین شاری نەرویجە. ئۆسلۆ  

پارێزگایەکی سەربەخۆیە و دەکەوێتە قوواڵیی فیوردی  

شاری  ئۆسلۆوە. کۆشکی پاشا، پەرلمان و حکومەت لە 

 ئۆسلۆن.

 

 Sergii Figurmyi, Adobestockپەرلەمان. وێنە:  

 Vestfold og Telemark ڤێستفۆلد و تێلەمارک

ڤێستفۆلد و تێلەمارک لە کەنارەکانەوە درێژ پارێزگای 

 دەبێتەوە هەتا دەگاتە لووتکەی شاخە بەرزەکان. 

لە ڤێستفۆلد و   ەبەرزترین شاخوستادتۆپەن، ەگ

وستادتۆپەن دەکەوێتە "ڕووکان"ەوە و  ەتێلەمارک. گ

 مەتر لەسەر ئاستی دەریاوە بەرزە. ١٨٨٣

 

.       کان دەبینینشاری ڕوو داشاخەکە دۆڵی بنار گەوستادتۆپەن. لە
 Eystein M. Andersen, Riksantikvaren, Flickr وێنە: 

ئاوی فاریس دەکەوێتە پارێزگای ڤێستفۆلد و 

تێلەمارکەوە. ئاوی فاریس ناوەکەی بەخشیوەتە ئاوی 

کانزایی فاریس. بەاڵم فاریس لە ئاوی فاریسەوە نایەت، 

  دارستانەکانیلە سەرچاوەکانی ژێر  بەڵکوو

Bøkeskogenدێت، کە دەکەوێتە نزیک ئەو   ەوەـ

 ناوچەیەوە.

 

 Jostein, Adobes ( لە الرڤیک. وێنە:Bøkeskogenدارستانی بیۆکە )

نسبێرگ کە کۆنترین شاری نەرویجە دەکەوێتە وت

شارەکە لە  پارێزگای ڤێستفۆلد و تێلەمارکەوە. 

کە   Slottsfjelletبونیادنراوە.  ٨٧٠دەوروبەری ساڵی 

کۆنترین شاری وێرانکراوە لە باکووری ئەوروپا  

.دەکەوێتە شاری تونسبێرگەوە

 

Slottsfjellet لە توێنسبێرگ. وێنەCeline, Adobestock 

 

 Vikenڤیکەن 

پڕ دانیشتووانترین پارێزگایە   خاوەن پارێزگای ڤیکەن

هاوسنوورە لەگەڵ   نەرویج. ئەم پارێزگایە واڵتی لە

واڵتی سوید. ڤیکەن لە فیوردی ئۆسلۆوە هەتا سەر چیا 
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وە لە سنووری سویدەوە تا باشووری نەرویج 

 درێژدەبێتەوە. 

گەورەترین شارەکانی ئەم پارێزگایە بریتین لە درامن،  

 لیلەسترۆم و فرێدریکستاد.

 Innlandetئینالند 

ئەم   یە.ئینالد تاکە پارێزگایە کە هێڵی کەنار دەریای نی

 سوید. مەزنترین واڵتی  پارێزگایەش هاوسنوورە لەگەڵ

ێـە. میۆسا دەکەوێتە Mjøsaنەرویج میۆسا لە  دەریاچە

   ladnerbSkiبە  پارێزگای ئینالندەوە. میۆسا

ناسراوە، کە کۆنترین کەشتی هەڵمیی نەرویجە کە تا 

لە کارکردندا بێت. ئەم کەشتییە لە  ەم ساتە وەختەشئ

ڤۆل، هامار، لیلەهامار و یۆڤیک سئەید شارەکانی نێوان

 دێت و دەچێت. 

 

 Skiblande  :کەشتییەکی هەڵمییە. وێنە Mahlum, Riksantikvaren 

 ørlandetS )باشووری واڵت( الندەسۆر

لە باشووری واڵت تەنها یەک پارێزگا هەیە، ئەویش 

کۆمەڵێک دوورگە و  ئاگدەرە. سۆرالندەپاریزگای 

  وردە دوورگە و گەلێک شوێنی مەلەکردنی لێیە.

 

  Flickr.comکۆمەڵە دوورگە. سەرچاوە:  

کریستیانساند گەورەترین شاری پارێزگای سۆرالندەیە. 

ن لە سۆرالندە دەکەوێتە اڵمەزنترین باخچەی ئاژە

ئاژەالنی کریستیانساندەوە، کە ناوی باخچەی 

کریستیانساندە، بەاڵم خەڵک هەر بە باخچەی ئاژەالن  

 ناوی دەبەن. 

 

شێوە لێمووری لە باخچەی  ئاژەاڵنی کریستیانساند. وێنە: وەزارەتی 
 شارەوانی و مۆدێرنەکردن 

 estlandetV ڤێستالندە )ڕۆژئاوای واڵت(

ڤێستالندە ناویان میۆرە و   هەرێمی پارێزگاکانی

ڕۆمسدال، ڤێستالند و ڕۆگەالندە. ڤێستالندە لە جیهاندا 

بە فیورد )ڕووباری نێوان شاخ(ە درێژ و شاخە  

کە  . درێژترین فیوردی نەرویج بەناوبانگەبەرزەکانی 

دەکەوێتە مەترە  ٢٠٤و درێژییەکەی  فیوردی سۆگنەیە

  .ڤێستالندەوەهەرێمی 
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( دەکەوێتە سۆگنەفیوردەوە                    Balestrand بالەستراند )
 mariusltu, Adobestockوێنە: 

ی کەنارەکان سەر زۆرینەی شارەکانی ڤێستالندە دەکەونە

وە. مەزنترین شارەکانی هەرێمی ڤێستالندە بریتین ادەری

بێرگن، ستاڤانگەر، ئۆلەسووند و  هەریەکە لە لە

 سووند. گەهاو

 Rogalandڕۆگەالند پارێزگای 

ڕۆگەالند. لە  پارێزگای ستاڤانگەر گەورەترین شارە لە 

نەوت لە دەریای باکووردا  ١٩٦٠کۆتایی سااڵنی 

دۆزرایەوە. هەر ئەو کات بڕیاردرا، کە ئۆفیسی  

 شاری ستاڤانگەر لەسەرەکیی پیشەسازی نەوت 

. لە سەرەتادا تەنها چوار فەرمانبەر  دابمەزرێندرێت

دامەزران، کە یەکێک لەوانە فاروق ئەل قاسم بوو کە  

 خەڵکی عیراقە. 

 

 Wikipediaپالتفۆرمی نەوت. وێنە: 

 

 Vestlandپارێزگای ڤێستالند 

بێرگن گەورەترین شاری پارێزگای ڤێستالندە. بێرگن  

       دووهەمین گەورەشارە لە نەرویج، و زۆرجار بە

بریگن یەکێک   پایتەختی ڕۆژئاوای واڵت ناودەبرێت.

 .ە لە ناسرواترین شوێەکانی بێرگن

 

  Michelle Maria, Pixabayبریگن لە شاری بێرگن. وێنە: 

لە نەرویج گەلێک سەهۆڵبەند هەن. سەهۆڵبەند  

ناوچەیەکی فراوانە کە لە سەهۆڵ پێکدێت. هەندێک  

ناوچە هێندە ساردن کە لە هاویندا بەفر تیایاندا 

ناتوێتەوە. ئیتر بەو جۆرە ساڵ لە دوای ساڵ بەفر  

دە وردە دەبێتە سەهۆڵ.  تا ور ۆدەبێتەوەلەسەر یەک ک

کاتێک سەهۆڵ لە ناوچەکەدا هێندە مەزن و قورس  

هەرەس  ەکانیانلە شاخەکانەوە بەرەو بنارئیتر دەبێت، 

 . ێتبەند دروست دەببەو جۆرە سەهۆڵ و دەهێنێت

واڵتی یوستەدالسبرێن گەورەترین سەهۆڵبەندی 

دەکەوێتە پارێزگای   . ئەم سەهۆڵبەندەنەرویجە

 ڤێستالندەوە.

 

 Tania Zbrodko, Adobestock یوستەدالسبرێن. وێنە: 
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"ڤیدە" ناوچەیەکی تەختاییە کە دەکەوێتە ناوچە 

ەییدا دار ناڕوێت، شاخاوییەکانەوە. لە ناوچەی ڤید

 بەڵکوو تەنها دەوەن دەڕوێت. 

نەرویجە کە   هاردانگەرڤیدا گەورەترین ڤیدەی 

دەکەوێتە پارێزگاکانی ڤێستالند، ڤیکەن و ڤێستفۆلد و 

 تێلەمارک.

 

 By-studio, Adobestock هاردانگەرڤیدا. وێنە: 

 Møre og Romsdalپارێزگای میۆرە و ڕومسدال  

مەزنترین شارەکانی میۆرە و ڕومسدال بریتین لە  

 ئۆلەسووند، مۆلدە و کریستیانسوودن. 

نەوریج دەکەوێتە میۆرە و   ترین تاڤگەی ئاوییبەرز

فۆسەنە. ، کە ناوی تاڤگەی ڤینووەوەڕومسدال

بەناوبانگترین تاڤگەش ڤیۆرینگفۆسەنە، کە دەکەوێتە  

ەرویج پارێزگای ڤێستالندەوە. تاڤگە هەرە بەرزەکانی ن

 ئاوێکی زۆریان نییە.

 

 Carl S Bj, Wikipedia تاڤگەی ڤینووفۆسەن. وێنە:  

  Midsundtrappeneقادرمەکانی میدسونت 

  و قادرمە پێکهاتووە ٢٢٠٠قادرمەیەکی بەردینە کە لە  

 لەالیەن "شێرپا"کانی نیپالەوە دروستکراوە. 

 

  Arild, Adobestock                             قادرمەی بەردی. وێنە:       
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