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مرجان کمال

نام های  ۴۳والیت افغانستان
با
ولسوالی های آن
۱ـ والیت کابل :مرکز آن شهر کابل و دارای چهارده ولسوالی است :ولسوالی استالف ،ولسوالی بگرامی ،ولسوالی
پغمان ،ولسوالی خاک جبار ،ولسوالی چهار آسیاب ،ولسوالی ده سبز ،ولسوالی سروبی ،ولسوالی کلکان ،ولسوالی میر
بچه کوت ،ولسوالی شکردره ،ولسوالی فرزه ،ولسوالی قره باغ ،ولسوالی ُگلدره و ولسوالی موسهی.
 ۲ـ والیت قندهار :مرکز والیت شهر قندهار و دارای  ۱۱ولسوالی است که عبارت اند از :ارغنداب ،پنجوایی ،میوند،
ارغستان ،خاکریز ،دامان ،سپین بولدک ،شاه ولی کوت ،ریگستان ،معروف ،ژری ،شورابک ،میا نشین ،نیش ،غورک
و قندهار.
 ۴ـ والیت بلخ :مرکز والیت بلخ شهر مزار شریف و دارای  ۱۱ولسوالی است  :چهار بولکُ ،خلم ،دولت آباد،
شولگره ،مارمل ،گذرگاه نور ،دهدادی ،چارکنت ،چمتال ،کشنده ،زاری ،شور تپه ،کلدار ،نهر شاهی و بلخ.
 ۳ـ والیت هرات :مرکز شهر هرات ،و دارای  ۱۱ولسوالی است :ادرسکن ،انجیل ،اوبه ،پشتون زرغون ،شیندند،
زنده جانُ ،کرخ ،غوریانُ ،گذره ،کشکُ ،گل ران ،چشت ،کوهستان ،کشک کهنه ،انجیل و فرسی.
 ۱ـ والیت هلمند :مرکز والیت هلمند لشکر گاه ،و دارای  ۱۳ولسوالی است که عبارت اند از :دیشو ،سنگین ،خان
نشین ،کجکی ،موسی قعله ،گرمسیر ،ناد علی ،نوزاد ،ناوه ،واشیر ،نهر سراج  ،مارجه ،گرشک و باغران می باشند.
 ۱ـ والیت قندوز :مرکز آن شهر قندوز و دارای  ۷ولسوالی می باشد که عبارت اند از :امام صاحب ،چهار دره ،خان
آباد ،دشت ارچی ،علی آباد ،قلعه ذال و قندوز مرکز می باشد.
 ۷ـ والیت کنر :مرکز آن اسد آباد و دارای ۱۱ولسوالی می باشد :ولسوالی َبر کنر ،خاص کنر ،دانگام ،شیگَل ،غازی
آباد ،وته پور ،چوکی ،ناری ،مانوگی ،اسمار ،منوره ،سرکانو ،چپه دره ،اسد آباد و نرنگ می باشند.
 ۸ـ والیت لغمان :مرکز والیت مهترالم بوده و دارای  ۱ولسوالی است که عبارت اند از :دولت شاه ،علیشنگ،
عیلنگار ،قرغه یی و مهترالم می باشند.
 ۹ـ والیت لوگر :مرکز والیت لوگر پُل علم بوده و دارای  ۷ولسوالی است که عبارتند از ، :ازره ،برکی برک،
چرخ ،خروار ،خوشی ،پل علم و محمد آغه.

 ۱۱ـ والیت کاپیسا :مرکز والیت کاپیسا محمود راقی است و دارای  ۷ولسوالی می باشد :السای ،تگاب ،نجراب،
حصۀ اول کوهستان ،کوه بند ،حصۀ دوم کوهستان و محمود راقی.
 ۱۱ـ والیت فراه :مرکز آن شهر فراه بوده و دارای  ۱۱ولسوالی می باشد که عبارت اند از :انار دره ،باال بلوک،
خاک سفید ،گلستان ،برچمن ،قلعۀ کاه ،پشت رود ،شیب کوه ،بکواه ،الش و جوین و مرکز فراه می باشند.
 ۱۲ـ والیت فاریاب :مرکز والیت فاریاب میمنه و دارای ۱۴ولسوالی است :المار ،اند خوی ،پشتون کوت ،دولت
آباد ،شیرین تگاب ،قیصار ،قرغان ،خان چارخان ،قرم قل ،بلچراغ ،گرزیوان ،کوهستان و میمنه.
 ۱۴ـ والیت غور :مرکز والیت غور فیروز کوه است و  ۱۱ولسوالی دارد که عبارت اند از :لعل سر جنگل،
شهرک ،چخچران ،توبک ،دولینه ،چارسده ،ساغر ،دولت یار ،پساوند و تیوره.
 ۱۳ـ والیت غزنی :مرکز آن شهر غزنی بوده و دارای  ۱۹ولسوالی است :اجرستان ،اندر ،جاغوری ،خواجه عمری،
زنخان ،ده یک ،قره باغ ،گیالن ،گیرو ،مقر ،مالستان ،ناوه ،واغز ،خوگیانی ،ناور ،آب بند ،جغتو و رشیدان.
 ۱۱ـ والیت سمنگان :مرکز والیت ایبک است و دارای  ۷ولسوالی می باشد :درۀ صوف باال ،درۀ صوف پائین،
حضرت سلطان ،ایبک ،سار باغ ،فیروز تخجیر و روی دوآب.
 ۱۱ـ والیت سر پُل :مرکز والیت شهر سر پُل بوده و دارای  ۷ولسوالی می باشد :بلخ آب ،سرپل ،صیاد،
کوهستانات ،سوزمه قلعه ،گوسفندی و سنچارک.
 ۱۷ـ والیت زابل :مرکز والیت شهر قالت است و  ۱۱ولسوالی دارد  :ارغنداب ،دای چوپان ،شاه جوی ،شملزی،
میزانه ،شهر صفا ،سیوری ،نوبهار ،شینکی و اتغز.
۱۸ـ والیت دایکندی :مرکز والیت شهر نیلی بوده و  ۹ولسوالی دارد  :سنگ تخت ،شهرستان ،کجران ،گیزاب،
خدیر ،میرامور ،نیلی ،کیتی و بندر و آشترلی می باشند .والیت دایکندی قبل از سال  ۲۱۱۳میالدی از جملۀ یکی از
ولسوالی های ارزگان محسوب می شد و از سال  ۲۱۱۳به بعد به والیت مبدل گردید.
 ۱۹ـ والیت تخار :مرکز والیت شهر تالقان است و دارای  ۱۷ولسوالی می باشد :اشکمش ،بهارک ،چاه آب ،خواجه
بها الدین ،خواجه غار ،روستاق ،فرخار ،تنگی قلعه ،درقد ،ورسج ،دشت قلعه ،هزار سمچ ،نمک آب  ،قلکگان ،چال،
بنگی و اشکمش می باشند.
 ۲۱ـ والیت پنجشیر :مرکز والیت شهر بازارک است و  ۷ولسوالی دارد :پریان ،خنج ،روخه ،شتل ،آنابه ،دره و
آبشار.

 ۲۱ـ والیت پکتیکا :مرکز والیت پکتیکا شهر شارانه است و  ۱۹ولسوالی دارد که عبارت اند از :اُرگون ،ترمل،
جانی خیل ،زرغون شهر ،گومل ،سر روضه ،گیان ،زیروک ،سروبی ،شرن ،نکه ،یحیی خیل ،تروو ،متا خان ،وازه
خواه ،یوسف خیل ،اومنه  ،ورممی و خوشامند.
 ۲۲ـ والیت پکتیا :مرکز والیت شهر گردیز است و دارای  ۱۴ولسوالی می باشد که عبارت اند از :احمد آباد ،جاجی،
جانی خیل ،چمکنی ،سید کرم ،زرمت ،زدران ،منگل ،میرزکه ،شورک ،دندی بتان ،گرده ثیری و علی خیل.
 ۲۴ـ والیت پروان :مرکز آن شهر چاریکار است و  ۱۱ولسوالی دارد :بگرام ،جبل السراج ،سرخ پارسا ،سالنگ،
کوه صافی ،سید خیل ،غور بند ،شینواری ،شیخ علی و سیاه گرد.
 ۲۳ـ والیت بغالن :مرکز آن شهر پلخمری است و  ۱۱ولسوالی دارد :اندراب ،تاله و برفک ،خنجان ،بغالن جدید،
دهانه غوری ،نهرین ،ده صالح ،دوشی ،پل حصار ،بغالن مرکزی ،بورکه ،جلگه ،فرنگ و بنو.
 ۲۱ـ والیت بدخشان :مرکز والیت فیض آباد است و دارای  ۲۸ولسوالی می باشد :اشکاشم ،بهارک ( راه ابریشم از
ولسوالی بهارک می گذرد) ،تگاب ،جرم ،خاش ،شغنان ،شهر بزرگ ،واخان ،وردوج ،کشم ،یفتل باال ،یفتل پائین،
راغ ،ارگو ،درایم ،ماهمی ،خواهان ،کوهستان ،تیشکان ،کوفاب ،زیباکُ ،نسی ،کران و منجانُ ،
شکی ،شهدا ،راغ،
یاران ،ارغنج خواه و یمگان.
 ۲۱ـ والیت بامیان :مرکز آن شهر بامیان است و دارای  ۷ولسوالی می باشد که عبارت اند از :کهمرد ،سیغان ،شبر،
پنجاب ،یکاولنگ ،وارث.
 ۲۷ـ والیت بادغیس :مرکز آن قلعه نو ،و دارای  ۷ولسوالی می باشد :غورماچ ،باالمرغاب ،مقر ،آب کمری ،قادس
و جوند.
 ۲۸ـ والیت ارزگان :مرکز آن شهر ترین کوت بوده و  ۸ولسوالی دارد :چارچینو ،گیزاب ،خاص ارزگان ،دهراوُ د،
چوره ،شهید حساس ،سراب و چنارتو.
 ۲۹ـ والیت نیمروز :مرکز والیت شهر زرنج است و  ۱ولسوالی دارد که عبارت اند از :چخانسور ،چهار برجک،
خاشرود ،زرنج و ُکنگ.
 ۴۱ـ والیت نورستان :مرکز آن شهر پارون بوده و دارای  ۸ولسوالی است :وایگل ،کامدیش ،برگ متال ،دو آب،
واما ،مندول و نورگرام.
 ۴۱ـ والیت ننگرهار :مرکز آن شهر جالل آباد و دارای  ۲۲ولسوالی است که عبارت اند از :اچین ،خوگیانی ،بتی
کوت ،حصارک ،چپرهارُ ،در بابا ،سرخ رود ،ده باال ،پچیراگام ،شیر زاد ،شینوار ،کوز کنر ،لعل پور ،گوشته ،نازیان،
مهمند دره ،بهسود ،سپین غر ،رودات ،درۀ نور و هسکه مینه.

 ۴۲ـ والیت میدان وردک :مرکز آن میدان شهر است و  ۸ولسوالی دارد که عبارت اند از :جلریز ،جغتو ،قسمت
اول بهسود ،سید آباد ،چک وردک ،دایمیرداد ،نرخ ،مرکز بهسود.
 ۴۴ـ والیت خوست :مرکز آن شهر خوست است و دارای  ۱۲ولسوالی می باشد که عبارت اند از :جاجی میدان،
مندوزی ،موسی خیل ،نادرشاه کوت ،صبری ،تنی ،قلندر ،علی شیر ،سپیره ،دوه مانده ،اسمعیل خیل و گربز.
 ۴۳ـ والیت جوزجان :مرکز آن والیت شبرغان است و  ۱۱ولسوالی دارد که عبارت اند از :فیض آباد ،آقچه ،قرقین،
درز آب ،خواجه دو کوه ،شبرغان ،منگجک ،مردیان ،خانقاه ،قوش تپه و خم آب.

