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مرجان کمال

نگاهی مختصر بر والیت ننگرهار
نویسنده :مرجان کمال به زبان فرانسوی
مترجم :فریده نوری کمال

قسمت چهارم
نه مهر تو در دل حـزین می گنجد

نه نـام تـو در هیچ نگین می گنجد

جانت خوانم ،اگر چه بیشی ،چه کنم

در قـالب الـفاظ ،هـمیـن می گنجد

والیت ننگرهار
والیت ننگرهار در شرق افغانستان و در  111کیلومتری کابل واقع بوده و مرکز والیت شهر جالل آباد می
باشد.
والیت ننگرهار از طرف غرب به والیات کابل و لوگهر ،در جنوب در منطقۀ سپین غر با والیت پکتیا و خیبر
پشتونخواه ،در شرق و جنوب شرق به خط دیورند و در شمال با والیات لغمان و کنر همجوار است.
والیت ننگرهار را سلسله کوه ها احاطه نموده است که به ترتیب در شمال یک سلسله کوه هایی که به هندوکش
ارتباط دارد و در جنوب سپین غر و در غرب تور غر موقعیت دارند ،در دامنۀ کوۀ سپین غر جنگالت سر
سبز و خرم موجود است.
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تور غر بعد از سپین غر دومین کوۀ بزرگ ،که از جنوب ننگرهار آغاز و تا به کابل می رسد ،الکن فاقد
جنگالت می باشد .مهم ترین دریای والیت ننگرهار دریای سرخ رود است که از کوتل غوربند سپین غر سر
چشمه می گیرد و در طول جریان این دریا ،آب های یک تعداد دریا های دیگر به آن یکجا شده و در درونته با
دریای کابل یکجا می شود .ننگرهار دارای  22ولسوالی و تعداد زیادی قریه جات می باشد.
ولسوالی های آن عبارتند از :اچین ،خوگیانی ،بتی کوت ،شینوار ،بهسود ،سرخ رود ،چپرهار ،بچراگام،
حصارکُ ،دربابا ،درۀ نور ،لعل دره ،مهمند دره ،نازیان ،شیرزاد ،غنی خیل ،کامه ،گوشته ،کوز کنر ،د ِه باال و
رودات می باشند.

مناظر جالل آباد
ِ
از نگاۀ علم و فرهنگ :والیت ننگرهار از نقطۀ نظر علمی و فرهنگی از جملۀ مهم ترین والیات افغانستان به
شمار می رود ،به طور نمونه از چند مشاهیر مشهورمانند :مهمند ،ریشتین ،خادم ،موسی شفیق ،آخوند بتی
کوتُ ،کشککی ،عبدالرحمن پژواک ،خوگیانی ........می توان نام برد.
در ننگرهار تالش های زیاد فرهنگی و ادبی موجود بوده و یک تعداد زیاد خبرنگاران و نویسندگان را در خود
پرورش داده است ،در هنر موسیقی خیلی ها پیشرفته اند و موسیقی شان بسیار دلنواز است ،کورس های زیاد
موسیقی ،از قبیل طبله ،ارمونیه ،ستار وغیره در این والیت آموزش داده می شود.
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مکاتب و پوهنتون های زیاد برای دختران و پسران در این والیت فعال است ،و همچنین ورزش و بازی های
مردمی که سبب مصروفیت جوانان می گردد وجود دارد .والیت ننگرهار یک والیت زراعتی و مالداری بوده
و حاصالت ِ زراعتی در این والیت از قبیل غله جات ،میوه جات و ترکاری های مختلف می باشد .زیتون از
جملۀ تولیدات خیلی مهم این والیت است که فارم های زیتون در فارم غازی آباد در شهر جالل آباد وجود
دارند.
نظر به موجودیت یک بند برق در درونته این والیت در حدود  3ـ  4میگاوات برق تولید می نماید.
آبدات تاریخی :زیادتر از  80اثر تاریخی و باستانی در این والیت موجود است ،زیادترین آثار دورۀ کوشانی
ها که عبارت از معابد و ستوپه های بودایی و یونانی ،شهر های خورد تاریخی و مغاره ها که برای زندگی و
محل بود و باش بودایی ها بوده است.
موزیم هده یکی از بزرگترین موزیم های افغانستان است و آثار بس گرانبهای یونانی ـ بودایی
( )Greco - Bouddhiqueدر آن موجود بود.
مغاره ها

ستوپه در هده

معبد بودایی
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