
 

7102جنوری  72یکشنبه                                                                        کمال مرجان

  ها اشتدیاد بر دوباره گشتبر         

 کابل تاریخچۀ به مختصری نگاهی                

 فرانسوی زبان به کمال مرجان یاد زنده از                          

 نوری فریده :مترجم

 آخر و ششم قسمت

 آرائی چمن و انـگـیز دل و بـویـا  زیبائی گـُل هـم تـو جـهان بـاغ در

 نکشائی لب تـو چرا تر غنچه ای  خندند می دیگر های ُگل که عمریست

 

 

  باشد می حوزه یا ناحیۀ 22 دارای کابل شهر

 

 و شوربازار خانی، مراد قاضی، باغ جمهوری، ارگ آهنگری، چنداول، خرابات، منطقۀ :اول حوزۀ

 گذر هندو

 افغانان ده کابل، والیت منطقۀ خان، حشمت قلعۀ آریانا، کارتۀ :دوم حوزۀ



 دهمزنگ، مینه، جمال آباد، علی سخی، کارتۀ افشار، مامورین، کارتۀ مرکز، سیلوی :سوم حوزۀ

 .سه کارته چهار، کارته

 باال باغ پشته، کلوله مرکز، قوای شهرنو، شهرآرا، برکی، پروان، کارتۀ :چهارم حوزۀ

 واحد،کوته قلعۀ بیگی، دیوان قلعۀ باغ، نیاز جاوید، قلعۀ َکلی، سپین مینه، خان خوشحال :پنجم حوزۀ

 افشار مرکز، سیلوی سنگی،

 بیک، تاج تپه دانا، ده داراالمان، سوخته، پل عالوالدین، شاده، قلعه قابل، ده قلعه، مهتاب :ششم حوزۀ

 کابل موزیم

 بابر باغ گاه، گذر آباد، واصل خان، مراد ده جنگلک، :هفتم حوزۀ

 ها قندهاری قلعه خان، حشمت قلعه صالحین، شهدای :هشتم حوزۀ

 درک شش مهرو، بی بی رواش، خواجه توت، یکه چهارم، مکروریان :نهم حوزۀ

 خان اکبر وزیر پور، شیر هللا، فتح قلعه موسی، قلعه آباد، وزیر قلعه چهار :دهم حوزۀ

 (سوم حصه دوم، حصه اول، حصه)خانه خیر بغرا، خواجه :یازدهم حوزۀ

 شاه محمد نور سید نو، کارته مینه، بابا شاه احمد بگرامی، دشت داد، خدای ده چمن، :دوازدهم حوزۀ

 میوند جاده اخیر شهید، شاه مینه،

 خان جبار قلعه برچی، دشت :سیزدهم حوزۀ

 ؟ :چهاردهم حوزۀ

 قصبه آباد، وزیر دشت هوایی، میدان :پانزدهم حوزۀ

 سنگ سیاه مرنجان، تپۀ کندی، ده اول، مکروریان خان، زمان قلعۀ :شانزدهم حوزۀ

 خانه خیر کوتل کارتۀ :هفدهم حوزۀ

 خیل تره :حوزۀهژدهم

 خیل حوت :نزدهم حوزۀ

 ؟ :بیستم حوزۀ

 ؟ :یکم و بیست حوزۀ

 :دوهم و بیست حوزۀ

 سردار دروازۀ گاه، گذر دروازۀ سفید، دروازۀ الهوری، دروازۀ :کابل شهر مشهور های دروازه

 .........جانخان

 ........ارغنده چوک کوتل خیرخانه، کوتل :کابل های کوتل



 لوگر، ـ جنوب ننگرهار، ـ شرق جنوب کاپیسا، ـ شرق شمال پروان، ـ غرب شمال :کابل اربعه حدود

 .وردک میدان ـ غرب جنوب

 ولسوالی چهارآسیاب، ولسوالی سبز، ده ولسوالی :از اند عبارت که باشد می ولسوالی 14 دارای کابل

 دره، شکر ولسوالی فرزه، ولسوالی استالف، ولسوالی باغ، قره ولسوالی موسهی، ولسوالی پغمان،

 خاک ولسوالی بگرامی، ولسوالی کوت، بچه میر ولسوالی کلکان، ولسوالی دره، ُگل ولسوالی

 .سروبی جبارولسوالی

 سیاه و شهید شاه  .میدان میرویس نام به بوری ده و نو ده سنگی، کوتۀ :کابل های کارته های نام تغییر

  مینه خان خوشحال نام به جرنیل قلعۀ  .کلی سپین نام به افشار ده  .مینه شاه محمد نور سید نام به سنگ

 محمد وزیر نام به کابل شرق در کارته یک  .پشتون نادر جادۀ نام به قدیم کابل های قسمت از بعضی 

 به دوازدهم ناحیۀ در منطقه یک گذاری نام .مینه شاه نادر نام به هشتم ناحیۀ در منطقه یک  .خان اکبر

 .الدین شهاب نام به کابل نو شهر  .بابا شاه احمد نام

 مینه شاه شیر نام به 4 کارتۀ

 .......مینه جمال نام به سخی کارتۀ  

 

 کابل نقشۀ



 

 کابل والیت نقشۀ

  
 


