
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 ۰۶/۰۹/2۰1۹              شاه محمود محمود
 

 نورستان تیبارون مرکز وال ایپارون 
 

 : مقدمه
. وار بودشجاع و است دیافغانستان به خصوص کنر و نورستان با یمناطق شرق یو معرف حیتوض،قینوشتن حقا یبرا

مردان دولت ییتوجه  یآنرا هضم و تحمل کرد. ب یسانآبه  شودیاست که نم نیسخت دلخراش و اندوهگ قیحقا نیچون ا
متر  لویک 1٤۰. فقط نورستان شوند ریخورد و خم نپاکستا یراکت ها ریشب و روز ز اتیوال نیسبب شده است که ا

 . کنندیبا خاك پاكستان مرز مشترک دارد، که عساکِر گرسنه و پا برهنه از آن تا هنوز دفاع م
به جزء دو اثر مختصر که از طرف ) یکتاب ای یسالها اثر نیمن شده است که در طول هم تیباعث اذ شتریکه ب انچه

مناطق خود را  نیمردم ا یحت شودیم دهی. دستیبدست ن اتیوال نی(؛ در مورد اآمده است ریبه رشته تحر گرانید
 . همچنان فراموش نموده اند

 

م  1٨۹۶ - 1٨۹۵. در خواندندیو مسلمانان، آن را بنام كافرستان م شدیم ادیبلورستان  ایدر سابق بنام بلور  نورستان
در آورد، بعد از مسلمان ساختن  یحمله كرد و آن را تحت اداره دولت مرکز نیسرزم نیعبدالرحمن خان به ا یوقت

 .شد ادیمردمش بنام نورستان 
 از شرق با چترال و ر،یشان و پنجشهندوکش و بدخ یبهشت گمنام افغانستان از شمال با کوه ها اینورستان  امروز

و لغمان همسرحد  ریپنجش اتیکنر و لغمان و از طرف غرب با وال اتیکنر، از جنوب و جنوب شرق با وال یواد
نورگرام، مندول ، برگمتال، دواب  گل،یمانند: وا ی؛ شامل هفت ولسوال تی. نورستان برعالوه پارون مرکز والباشدیم

 .باشدیو واما م
 

: فو به پنج زبان مختل دهدیم لیكته، كام، كلشه، پرسون، اشكون و گَور تشک یبنام ها لهینورستان را شش قب مردم
 .كنندیتكلم م یو اشکون یگامیکلشه اال، تر ،یریو ویواس ،یریکته و

 

  پارون اما
 میخوانیم بود؛ یمشرق تیمربوط وال کهیافغانستان در مورد پارون زمان یاسیو س یخیتار ییایکه در جغراف یادداشتی

 یلی. پارون خباشدیم یمشرق تیکه پارون منطقه است در عالقه چپه دره متعلق حکومت کالن کنر ها مربوط وال
 یسرد بوده برف هم م یلیو در زمستان خ معتدلآن در تابستان  یباشد آب و هوا یو علف زار و سرسبز م عیوس

امل . اما امروز پارون ش یپرتس و اشتو وه،ید ،یکشتک ،یشده است مانند پشک میتقس یبه پنج ده هیناح نیبارد .ا
 . و پشتو همصدا است ییپشه  ای یها با زبان نورستان هی. البته نام دهات و قرباشدیم هیقر ۳1
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 یسایمستقل در نقشه س تیوال ثیم به ح 2۰۰۷لغمان بود و در سال  تینورستان مربوط وال یثانو ماتیدر تقس بعداً 
 افغانستان اضافه شد . 

 

 یطول البلد شرق قهیدق ۵۵درجه و  ۷۰و  یعرض البلد شمال قهیدق 2۵درجه و  ۳۵ ییایجغراف تیپارون در موقع
 .قرار دارد

 

 لیشکپوشان ت اهینورستان را س یبخش شمال کهیدر حال باشدیپوشان نورستان م دی( از جمله سفڼپرسوپارون ) مردم
 .دارند اریپارون را در اخت یباینورستان به طرف شرق جدا شده درهٔ ز چیاز قسمت دو آب دره پ ڼ. مردم پرسودهدیم
 

د وچن ریام کی هیقر نیپارون است. در ا هاهیوتسلط کننده همه قر شودیم ادی یکه بنام اشتو هیقر نیمشهورتر»
 یمردم حکمفرما بوده و برا نیدر ب ین. اتحاد ومهرباکندیکه معاش هم ندارند خدمت م سی( همچنان چند پولی)شورا

 یهااند. در زمستان حلقه ثیمقدس اسالم اهل سنت اهل حد نیدرد یعنی ریهستند . پابند امور خ ریدشمنان سختگ
 «کار دارند یهاقرآن در بهار حلقه
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