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LANDSDELER OG FYLKER I NORGE 
تونهیزونونه او وال ید نارو                 

 

 

 

 

ناروې په پنځو زونونو یا برخو ویشل شوي ده . پاس 

شمال خوا ته شمالی ناروی ، وسط کی ترونده الګ او 

لویدیز کې لویدیز ناروې او ختیځ  خوا ته ختیځ ناروې، 

. سویل خوا ته سویلی ناروی پرته ده    

هربرخه په والیاتو ویشل شوی ده. ناروی یولس 

.  والیتونه لری  

 

 Nord-Norgeی  نارو  – شمالي

همدا راز لږ څه  او خوا ته شمال ې  اندړو ې شمالي نارو

    لري. ت ی موقعخوا ته  ځختی  ېاندړو

 Troms  نمارکی ف،  سو رومت  تونهی والدو  د  مه ی دغه س

Finnmark  .نداو نورال Nordland  څخه تشکیل شوی  

 ده. 

،  الړ شیته   ې شمالي نارو ې جنوري ک  ای که تاسو په دسمبر 

 .   ده ارهی ت وینی چی شپه او ورڅ هلته نو تاسو ممکن  

له   هساعت څلورویشت  لمر  ې چدی وخت   موسم هغه  ارهی ت 

شئ په    یتاسو کول ېک ېوي. په شمالي نارو  کته ښ خه څ افق 

   . ورئګونور یا شفق  شمالي  ېژمي ک

Nordlys. Foto: Pxhere.com 

د  ېک ېشئ په شمالي نارو یتاسو کول ېپه دوبي ک

لمر هغه وخت  ېشپ ېمی. د نیورګلمر و ېشپ ېمین

شپه هګ، او د لمرستر یږیلمر نه لو ېچ یږیک دلیل  

.   یکارښ خهڅله افق  ځاو ور   

 

Troms og Finnmark  نمارکیفترومس او      

نه لیرى پاس په شمال  ولوټد  نمارکیترومس او ف

او  ډنی، فنل یېلري او له روس تیموقع ېک یځخت

پوله لري. ترومسو په ترومس او  ه ګډسره  نیډسو

شمال  ې. د ناروید ارښ یلو ولوټتر ېک نمارکیف

شلودن فینقطه ، کن یځخت   Knivskjellodden  

 رډیلري.  تیموقع ېک نمارکیف ، په ترومس او

د ېد شمالي دماغه ده ، کوم چ  یاځ شهوره م    

لري.    ت ی موقع یشمال ک  ېدږن  ر څی شلودن  په  فی کن   
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  یا ځمشهور  و ی  یندوځ ر ګد   ېک ې شمالي دماغه په نارو

. ید  

 

Nordkapp Foto: Andrey Armyagov, Adobestock 

  تمرفس اه Hammerfes  شمالي   ولو ټ تر ړۍ د ن  ېچ    

.    لري ت ی موقع ېک  نمارکی فاو   س روم ټ ، په  ید  ارښ  

   Nordland   نورالند 

له  ېچ ید تیاو کم سوره وال دږاو وی نورالند

سره پوله لري. بودو نیډسو  Bodø ېپه نورالند ک 

ی.د ارښ یلو ولوټتر  

 

Skrei henger til tørk på hjell. Kilde: Nærings og 
fiskeridepartementet 

. د  یلر  انګاپوټ  رډی لري او  تی موقع ېلوفوتن په نورالند ک

د لوفوتن د   ې ، په لوفوتن ک ې پور ل ی تر اپر خه څ جنوري 

  ی رډی پرمهال ،  ولوی . د لوفوتن کب ن  ی موسم د ولو ی کب ن 

ی د سکر ېانداز  skrei  ی . سکري یږک ولی په نامه کبان ن  

پاس شمال   ېپه سمندر ک نتسی د بار ېچ  یراز کب د   وی 

کوي.  وندژ ېک  

 

کبان لوفوتن ته د   ی، سکر ې پور ل ی تر اپر خه څ د جنوري  

کبان وچه   ی د سکر یرډی . خلک   ي ځلپاره  ودویښا وګی ه

  یر ډی . ي یږک لی ور ته وچ کبان و  یږیوچ ې . کبان چیو

ته   ای ری جی او نا ای الیټ لکه ا وادونو ی وچ کبان نورو ه

. يیږصادر  

. د شمالي قطب  يیږری ت  خه څد نورالند   رهی داد شمالي قطب 

  یشپ   یمی د ن  ړی او د او  اره ی ت  یخوا ته د ژم ی شمال رهی داد 

شو،   ړشمال خوا ته ال  ې چ ومره څ. هر یږی ک دلی لمرل

  ځیور  ی اری او ت   ،ېږیلمر موده اود ې شپ  ېمی هغومره د ن 

، د نومبر له   ې. په شمالي قطب کیږی رډی سره   یاو شپ 

وي ، او د   ارهی ت  ې پور شتمه ی خه د جنوري تر دووڅ  یشلم

  ی د جوال ۲۹تر  خه څ ۱۴  یلمر وخت د  م ېشپ  ېمی ن 

.    ید  ېپور  

Trøndelag - ګترونده ال   

هم  یلري چ تیموقع ېپه وسط ک وادید ه ګترونده ال 

ته مرکزي  یمیس ی. دغید تیوال ویبرخه اوهم  وهی

دهږهم او ګ. ترونده اليیږک لیهم و ېنارو  fjord  او

دږاو ولوټغرونه لري. تر ړلو  fjord مسیتروند ها 

وردنیف  Trondheimsfjorden ترولهتاید .  

Trollhetta  له  ګال ده. ترونیغر د  ړلو ولوټتر

پوله لري هګډسره  نیډسو .  

میتروندها  ارښ یلو ولوټتر ېک ګترونده ال په   

Trondheim یلو میدر ېک ېپه نارو می. تروندها ید 

داروسدومنی. نید ارښ   Nidarosdomen  په ترونده

د مقدس اوالف سایده. دا کل سایاصلي کل ېک ګال   

Olav ده. مقدس اوالو  د  ېشو هړجو ېباند ېپرمقبر

ژوند کاوه.  شاوخواکال  ۱۰۰۰پاچا و. هغه د  وګ کنیوا

و او د   یته تلل وادونوینورو ه ېهغه په اروپا ک

و.  یدلیاور یې هړپه ا تیسویع     
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 ېک ېپه نارو دیبا تیسویع ېچ هړوک هړک یهغه پر

په تروندها  سایکل  داروسدومنیمذهب وي. د ن ۍنیوازی

.لري تیموقع ېک  می    

 

Nidarosdomen Kilde: Pixabay.com 

روروس  یو ښار دی چې په  ترونده الګ کې  موقعیت 

لري او پاس د روروس په غرونو کې پروت دي. دا 

کال    ۱۶۴۴ښار ځکه په غرونو کې پروت دی چې په 

هلته په غرونو کې مس وموندل شول او د مسو کانونه 

جوړ شول. خلک په کانونو کې د کار کولو لپاره 

روروس ته  ورګډه شول. پدې ډول د روروس ښار وده 

 .وکړه

 

Røros Foto: Lars Geithe, Flickr 

ېنارو  یځخت  

ختیځ ناروې د هیواد هغه برخه ده چی ډیر والیتونه 

ی اوسلو ديلری چی یو والیت ی  

 

Vestfold og Telemark   مارکېلېتوستفولد او 

ختیځ   ویکن او انالندت .Viken og Innlandet    په 

  ۲،۵د ناروی ترټولو پرنفوسه سیمه ده چې  کی ناروې

ملیونه نفوس لري. یعنی دا چې د ناروې نږدې نیمایی 

 نفوس په ختیځ ناروې کې ژوند کوي

  ۶۱۹ګلوما د ناروې ترټولو اوږد سیند دی. ګلوما 

کیلومتره اوږدوالی لري  چی په شمال کې له تروندالک  

څخه د ختیځ ناروی په جنوب کی رابهیږی او 

 . فریدریکستاد ته رسیږی

   

 

Glomma har sitt utløp i Fredrikstad. Kilde: Wikipedia 

ترټ ولو لوړ  غرونه په ناروې  کې،  د ناروې  په خت یځ کې دي  

د ناروې  ترټ ولو لوړ غر    Galdhøpiggen  ګالداپپ ګن

دی. دا غر۲۴۶۹ متر جګ  والی  لری  چی د سمندر له  

 سطح ې څ خه۲۴۶۹ متره لوړ  دی .  

 

 

 

Galdhøpiggen. Kilde:Wikimedia Commons 
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1Mjøsa. Kilde: Wikipedia 

  Oslo – اوسلو

 

د ناروې پالزمېنه او د ناروې ترټولو لوی ښار 

  اوسلو دی. اوسلو یو جال والیت دی چی د ننه په

 Oslofjordenاوسلوفیوردن کی موقعیت لري.  

شاهي ماڼی، ملي شورا او حکومت په  اوسلو کې 

 دي.  

 

 

Stortinget Foto: Sergii Figurmyi, Adobestock 

  مارکېلېتفولد او  ستېو

Vestfold og Telemark 

تر  خهڅد ساحل  تونهیوال مارکېلېتفولد او  ستېو د

 .یدلیغز یغرونوپور وړلو

غر د  ړلو ولوټتر ېک مارکېلېتفولد او  ستېو په

 وستادګ. یدغر   Gaustadtoppenتوپن وستادګ

لري او د  تیموقع ېک  Rjukanکانیتوپن په ر

 .ید ړمتره لو ۱۸۸۳ خهڅ ېسمندر له  سطح

 

 

 

 

Gaustadtoppen. Nede i dalen ser vi Rjukan by. Foto: 
Eystein M. Andersen, Riksantikvaren, Flickr 

  ېک ار ښپه  مارکې لې ت فولد او  ست ې وپه نوم اوبه د   سی د فار

ته   سی اوبه خپل نوم د منرال اوبو فار س ی ي. د فارشته د 

  يځنه را  خهڅاوبو   سی د فرار سی فار ر ګ. می د ړی ورک

بوک    ی چ خه څ ېن ی چ ی وی د  یالند  لګن ځبلکه  دا د  

   .یږیک ستلی ده را اخ ې دږته ن   Bøkeskogen نګسکو

 

Bøkeskogen i Larvik Foto: Jostein, Adobestock 

 په وېستفولد او تېلېمارک Tønsberg تونسبرګ

Vestfold og Telemark  کې موقعیت لري او د

کال په شاوخوا کې  870ناروې زوړ ښار دی. دا ښار د  

شلوت فیېل په ټنزبرګ کې   Slottsfjell تاسیس شوی

.دیموقعیت لري او د شمالي اروپا ترټولو ویجاړ ښار 

 

Slottsfjellet i Tønsberg Foto: Celine, Adobestock 

 Viken – ویکن

د ویکن والیت  په ناروې کې ترټولو پرنفوسه والیت 

دی. دا والیت د سویډن سره ګډه پوله لري. د ویکن 

 والیت د اوسلو فیورډ څخه ترغرونو پورې،
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او  د سویډن له پولې څخه ،د جنوبي ناروې تر 

  مینځه پوری پراخه پروت دی. 

   Drammen   درامن یی ارونهښ یلو ولوټتر

         دی.  کستادیریډاو فر    Lillestrømستروم  لهیل

 

  –  Innlandetنالندتیا

سواحل نلري.  دا  ېچ ید تیوال ینیوازی نالندتیا

 ېپوله لري. د نارو ه ګډسره  نیډد سو تیوال

په  یچ ید لیجه   Mjøsaوسایجهیل م یلو ولوټتر

 د وسایلري. م تیموقع ېک تیوال نالندتیا

ladner bSki     یپه درلودلو مشهور د. 

ladner ibSkده  ۍتښک ۍپخوان ولوټتر ېد نارو

 دسولید اladner b. Skiیتر اوسه کار کو یچ

Eidsvoll هامر ،Hamar  هامر لهی، ل 

Lillehammer   کیوویاوGjøvik  ځنیتر م 

   .يیږریت

 

Skibladner er et dampskip. Foto: Mahlum, Riksantikvaren 

 سویلی ناروی

 درګا   یچ یلر تیوال وی ېوازی ینارو یلیسو

Agder مجمع الجزایر د   ستهیاښ  وی ینارو یلی. سوید

 ونویاځد لمبا  یرډیسره او  انوګاپوټ وړاو و انوګاپوټ

 .لري

 

Skjærgård Kilde: Flickr.com 

په سوی لی  ناروی  کې ترټ ولو لوی  ښ ار کری ست ی ان ساند دی . د   

ناروې ترټ ولو  لو ی  ژوب ڼ  په کری ست ی ان ساند کې موقعی ت    

لري ، چی  د کری ست ی ان ساند ژوب ڼ  نومیږي  ، مګر خلک  

 یی اکثرآ ی واځی  ژوب ڼ  یی بولي. 

 

Lemurer i Kristiansand dyrepark. Foto: Kommunal – og - 
moderniseringsdepartementet 

     ېغربي نارو   

   Møreموره او رومسدال تونهیوال ېنارو زیدیلو د

og Romsdal  ،الند ستېوVestland  االندګاو رو 

Rogaland وردونویف دهږاو  ېنارو زیدی. د لوید    

fjord   او لوړ غرونو په نړۍ کی مشهوره دی. د

 ،  د سوګنه فیورد فیوردناروې  ترټولو اوږد 

Sognefjorden  په نوم په لویدیځ ناروې کې موقعیت ،

  . کیلومتره اوږدوالی لري ۲۰۴لري. چی 
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Balestrand ligger ved Sognefjorden Foto: mariusltu, 
Adobestock 

  دوږد ساحل په او ارونهښ ول ټ  ې دږن  ې ک ېنارو  زی دی په لو

،   نګبر ارونهښ  یلو ولو ټ تر ې ک مهی پرانه دي. په س ېک

Bergen  رګ، ستاوانStavanger  اوله سوند ، 

Ålesund    سوند ه ګاو هاHaugesund  دي. 

 

 Rogaland - روګاالند

  Stavangerرګستاوان   ار ښ ی لو ولوټ تر ې ک االندګرو  په

په شمالي سمندر   لی ت  ېک  وی کلونو په وروست  ۱۹۶۰. د ید

د صنعت    لوی د ت  یوشوه چ  هړکی وموندل شول. او دا پر ېک

دفتر په   یشي. د  ړ جو  ې ک رګپه ستاوان  دی مرکزي دفتر با

  خهڅنه دعراق   یله دو  و ی کارمندان درلودل.  لورڅ ېک لی پ 

 .دهی فاروق القاسم  نوم ی و چ

 

Oljeplattform Foto: Wikipedia 

 -  Vestlandالند ستېو

 ېپه نارو نګ. برید نګبر ارښ یلو ېالند ک ستېو

 زیدیاکثرا د لو ارښ، او دغه  ید ارښ یدوهم لو ېک

په    Bryggenنیګی. بريیږبلل ک نهېپالزم ېنارو

 .ید یاځمشهوره  وی ېک نګبر

 

 

Bryggen i Bergen Foto: Michelle Maria, Pixabay 

 یعی طب   شتون لري.  خچالونهی  یعی طب   یر ډی  ېک ې په نارو

ده.    ېشو  ه ړجو خه څ  خی له  ې ده چ مهی س هی لو وه ی  خچالی 

  ې وي چ  هړهوا  دومره س ې په دوبي ک ېک ونو ی اځ نوځی 

ه او   رډی واوره   دوی ری . نو د هر کال به ن یږیک یواوره نه ول

  خی باالخره واوره  یچ  وڅشي. تر   یاوتلپات  هډسره غون  رهډی 

او   هی رلوډی  مهی سره س  خی د  ې . کله چي ړواوته   نكلګ ای 

  دو ې وی ښپه را خه څدغرو له سرو   ټېوټ   نكلګدرنه شي نو د

    .ییوا خچالی  ی عی طب  ای  ر ی شی لګ وی ته  ید  ې چ یش

  ېک ې په نارو   Jostedalsbreenبرن سی ا وستدالی 

  ستې وبرن په  سی ا وستدالی . ید  خچالی  یعی طب   یلو  ولوټ تر

   . لري تی موقع ې ک تی الند په وال

 

Jostedalsbreen Foto: Tania Zbrodko, Adobestock 
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ده    مهی هغه اواره غرني س  مه ی س یپراخه او مرتفع  غرن 

  .یږیشنه ک يټ بو ېواز ی نشته ،  ېون  یڅهلته ه یچ

  ه ی لو ولوټ تر ې د نارو Hardangervidda  دای روګان ډهار

او   Viken نی کی په وست الند، و ی ده. چ مه ی پلنه غرني س

 لري  ت ی موقع ېتونوک ی وال مارکې لې ت فولد او   ستې و

 

Hardangervidda Foto: By-studio, Adobestock 

  Møre og Romsdal - مور او رومس دال

  ارونهښ یلو ولوټتر ېک الډپه مور او رومس 

 .سوند دي انیستیاوله سوند ، مولده  او کر

 الډآبشار په مور او رومس ګج ولوټتر ېنارو د

  Vinnufossen نینوفوسیو ې،چ ید ېک

  نیفوسګنیمشهور آبشار ور ولوټ. تريیږنوم

Vøringsfossen  الند په  ستې ود  ی، چ ید

 وړپه لو ېلري. د نارو تیموقع ېک  تیوال

 .اوبه نشته ېرډی ېآبشارونو ک

 

 

Figur 2Vinnufossen. Foto: Carl S Bj, Wikipedia 

  یدان  ۲۲۰۰  ی چ نهی ز Midsundtrappen سوند  یډد م

خلکو لخوا   رپاس ی د ش  خهڅ  پالی اود ن  ،یلر ین ی ز  بروډد 
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