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  »اگسا«کشتارھای سازمان 
  افشای نام پنج ھزار قربانی

  

  .سوء تبليغ سارن، دوھم باغ، قره مسکونه عبدالغفور، ولد غ	م محمد .1
  .انق	ب ضد ميدان، نرخ مسکونه انجنيری، محصل محمد، سلطان ولد شيرهللا .2
  .شعله پنجشير، یازدھم، صنف متعلم الدین، برھان ولد الدین شجاع .3
  .اخوانی وردک، مسکونه شرعيات، محصل عبدالحليم، ولد هللا صفی .4
  .خمينی بغ	ن، مسکونه امام، م	 انو، محمد سيد ولد عيسی محمد سيد .5
  .اخوانی کوھستان، مسکونه دگرمن، خان، محبت ولد اکبر محمد .6
  .اخوانی آباد، خان مسکونه سارن، شاه، قربان ولد هللا رحمت .7
  .اخوانی قضاء، آرشيف مدیر نجراب، مسکونه اکرم، محمد ولد اعظم محمد .8
  .خمينی ایران، تبعه بيکار، الدین، فضل ولد اسدهللا .9

  .خمينی چھاردھی، مسکونه صنعتی، محاسبه واردات مدیر اصغر، علی سيد ولد رضا علی سيد .10
  .اخوانی بدخشان، مسکونه زميندار، الدین، امان ولد الدین جمال .11
  .خمينی پنجشير، مسکونه معلم، تبربيه مامور وزیر، ک	ن ولد وزیر خان .12
  .خمينی مينه، جمال مسکونه  پار، هللا ترانسپورت ریيس علی، قربان ولد رضا غ	م .13
  .انق	ب ضد سروبی، گرافی کارتو مامور محمدآجان، ولد سيدهللا .14
  .اخوانی فاریاب، مسکونه تاجر، قربان، حاجی ولد عبدالکریم .15
  .انق	ب ضد لوگر، مسکونه معلم، سالم، محمد ولد قاسم محمد .16
  .اخوانی تخار، مسکونه یما، ھوتل منيجر ھاشم، محمد ولد کاظم محمد .17
  .اخوانی کوھستان، مسکونه متقاعد، مامور اسماعيل، محمد ولد علم محمد .18
  .اخوانی کوھستان، مسکونه زراعت، محصل عبدالحکيم، ولد عبدالفتاح .19
  .اخوانی بدخشان، مسکونه حقوق، محصل خان، توره ولد محمد عبدی .20
  .اخوانی بگرام، مسکونه دارالعلوم، دوازده صنف متعلم علم، گل ولد عارف محمد .21
  .اخوانی وردک، مسکونه ننگرھار، طب محصل خوازک، ولد خوازک وزیر خان .22
  .اخوانی بدخشان، مسکونه بيکار خان، بابه ولد اصيل .23
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه داکتر، ھاشم، عبدال ولد محمدھاشم .24
  .اخوانی نھرین، مسکونه معلم، هللا، امين سيد ولد حميدهللا سيد .25
  .ضدانق	ب بغ	ن، مسکونه معلم، محمد، گل ولد یارمحمد .26
  .اخوانی پلخمری، مسکونه بيکار، عبداcحد، ولد عباس غ	م .27
  .اخوانی پکتيا، مسکونه مامور، محمد، امير ولد احمدزی اقبال .28
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه بغ	ن، احصایيه معاون حميد، سلطان ولد حبيب سلطان .29
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه معلم، خواجه ولد اسماعيل محمد .30
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه بيکار، محمد، صفر ولد شيرمحمد .31
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه مامور، عليشاه، ولد رحمان گل .32
  .اخوانی بغ	ن مسکونه خياط، الدین، ع	و ولد هللا ھدایت .33
  .اخوانی بغ	ن، فنی، مامور الدین، نور ولد الدین زمان .34
  .اخوانی تخار، مسکونه زميندار، عثمان، محمد ولد گل صبحان .35
  .اخوانی تخار، مسکونه بيکار، عابد، محمد ولد عبدالحکيم .36
  .اخوانی تخار، مسکونه زميندار، مراد، تغایی ولد قمرالدین حاجی .37
  .اخوانی تخار، مسکونه امام، م	م بخاری، سيد ولد الدین امام مولوی .38
  .اخوانی کوکچه، پروژه مامور م	س	م، ولد اسماعيل محمد .39
  .اخوانی تخار، مسکونه بيکار، شاه، غریب ولد الرحمان حبيب .40
  .اخوانی تخار، مسکونه تعویذگر، رحيم، گل ولد رحمان گل .41
  .اخوانی تخار، مسکونه هللا، فضل م	 ولد خان فاضل .42
  .اخوانی تخار، اکبر، سيد ولد هللا ھدایت سيد .43
  .اخوانی تخار، مسکونه اکبر، سيد ولد عبدالعظيم .44
  .اخوانی تخار، مسکونه اجمير، ولد وزیر حاجی .45
  .اخوانی تجار، تخار، مسکونه شيرمحمد، ولد اقبال حاجی .46
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  .اخوانی تجار، تخار، مسکونه شيرمحمد، ولد سحرگل .47
  .شعله کابل، مسکونه مامور، الدین، محی غ	م ولد الدین ج	ل .48
   .شعله کابل مسکونه کارگر، عبدالشکور، ولد عبدالغفار .49
  .شعله خدایداد، ده مسکونه حسين، محمد نور ولد حسين عسکر .50
  .شعله کابل، مرکز، کارمند محمد، صالح ولد محمد سردار .51
  .اخوانی افغانان، ده مسکونه دوکاندار، هللا، عصمت ولد هللا امين .52
  .شعله نو، کارته مسکونه کارگر، محمد، آقا ولد محمد نور .53
  .شعله سالنگ، مسکونه بيکار، افضل، محمد ولد الدین اس	م .54
  .شعله خدایداد، ده مسکونه کارگر، عثمان، محمد ولد اسماعيل .55
  .شعله آباد، واصل مسکونه داکتر، عبدالغفور، ولد عبدالھادی .56
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگرن، عبدالرسول، ولد عبدالصبور .57
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگرن، یوسف، محمد ولد هللا خليل .58
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگتورن، انور، محمد ولد جي	نی غ	م .59
  .شعله آباد، واصل مسکونه تورن، الدین، امان سيد ولد الدین زمان سيد .60
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگتورن، آقا، گل ولد سليمان .61
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگرن، عمر، محمد ولد انور محمد .62
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگرن، محمد، یار ولد محمد گل .63
  .شعله آباد، واصل مسکونه جگرن، محمد، فقير ولد عبدالرحيم .64
  .شعله آباد، واصل مسکونه گمرک، مامور محمد، دولت ولد حسن محمد .65
  .شعله آباد، واصل مسکونه مرکزی، احصایيه مامور الدین، جمال ولد الدین محی غ	م .66
  .شعله آباد، واصل مسکونه تورن، عبدهللا، ولد هللا حفيظ .67
  .شعله آباد واصل مسکونه بریدمن، دوھم عبدهللا، ولد هللا نجيب .68
  .شعله اباد واصل مسکونه مامور، بازگل، ولد نعيم محمد .69
  .شعله آباد، واصل مسکونه خوشحال، ولد علی محمد .70
  .شعله آباد، واصل مسکونه بریدمن، دوھم عبدهللا، ولد هللا شفيع .71
  .شعله آباد، واصل مسکونه کابل، برق شرکت مامور ببرک، .72
   .شعله آباد، واصل مسکونه تربيه، و تعليم مامور نعيم، محمد .73
  .شعله آباد، واصل مسکونه ارزاق، ریاست مامور عبدالمناف، سيد .74
  .شعله اباد، واصل مسکونه تربيه، و تعليم مامور حيدر، غ	م .75
  .شعله آباد، واصل مسکونه حقوق، پوھنزی سوم صنف محصل هللا، بسم .76
  .شعله آباد، واصل مسکونه ع	والدین، مکتب معلم داوود، سيد .77
   .شعله آباد، واصل مسکونه ماليه، وزارت مامور حميدهللا، .78
  .شعله آباد، واصل مسکونه محمد، ولی ولد عبداcحد .79
  .شعله آباد، واصل مسکونه ماليه، وزارت مامور سردار، محمد ولد خان علی .80
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  .اخونی آباد، خان ساکن تعميرات، بریدمن دریم الماس، ولد حميدهللا .81
  .مایویيست کوت، ميربچه مسکونه علی، محمد ولد زمری .82
  .اخوانی لغمان، مسکونه بيکار مقام، محمد ولد هللا عنایت .83
  .اخوانی بلخ، ساکن دکاندار ابراھيم، محمد ولد اسحاق محمد .84
  .مایویيست چھاردھی، مسکونه تربيه، و تعليم مامور عبدهللا، حاجی ولد هللا حبيب .85
  .مایویيست لوگر، مسکونه معلم، خان، ج	د ولد اcحد عبد .86
  .اخوانی لوگر، تربيه،مسکونه و تعلم مامور شاه، حسين ولد مھدی محمد .87
  .اخوانی لوگر، مسکونه شوی، خشکه الدین، محی غ	م ولد الدین جمال .88
  .اخوانی لوگر، سکونه جيالوجی، مامور رحيم، محمد ولد زاھد انجنير .89
  .اخونی لغمان، مسکونه ھلمند، در مامور الرسول، عبد ولد الدین معراج .90
  .اخوانی کندھار، از ھوتلدار دوازده، صنف احمد، علی ولد احمد نصير .91
  .اخوانی لوگر، مسکونه گلباغ، فارم مامور هللا، رحمت ولد هللا کریم .92
  .اخوانی لغمان، مسکونه دھقان، سلطان، ولد ميراجان .93
  .اخوانی سروبی، مسکونه معلم، علم، محمد ولد علم سيد .94
  .اخوانی م	امام، وردک، مسکونه خان، ميرزا ولد سعادت مولوی .95
  .اخوانی ھوتل، پ	زا مالک جعفر سيد ولد ایوب محمد سيد .96
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  .اخوانی وردک، مسکونه عبدلرزاق، ولد عبدالعلی .97
  .اخوانی طالب، وردک، مسکونه طفيل، ولد یوسف محمد .98
  .اخوانی پکتيا، مسکونه بيکار، محمد، تاج ولد محمد گل .99

  .اخوانی طبی، علوم اکادمی عضو عبدالحق، ولد نورالحق .100
  .اخوانی خوست، مسکونه تخنيکم، متعلم هللا، محب ولد هللا محمد .101
  .اخوانی فرخار، مسکونه دھقان، افضل، خليفه ولد مخدوم احمد .102
  .اخوانی پکتيا، مسکونه ولی، ولد ميرولی .103
  .اخوانی بدخشان، داکتر، محمد، صفر ولد محمد امير داکتر .104
  .اخوانی ھوایی، ميدان نقليه افراد ھادی، مير ولد حسين مير .105
  .اخوانی ھوایی، ميدان نقليه افراد صادق، محمد ولد الرحمان سيف .106
  .مایویيست خيرخانه، ساکن ،234 قطعه مالی آمر محمد، فقير ولد احمد سيد .107
  .اخوانی وات، سالنگ ساکن معلم، ھاشم، محمد ولد عبدالحليم .108
  .اخوانی وردک، مسکونه دستفروش، نوروز، ولد قدم .109
  .مایویيست قندھار، مسکونه داکتر، عبداللطيف، ولد عبدالھادی .110
  .مایویيست کندھار، مسکونه دکاندار، محمد، یار ولد محمد فضل .111
  .اخوانی خيل، ھود ساکت داکتر، شينواری، ولد قند یار .112
  .مایویيست چھارآسياب، مسکونه معلم، محمد، ولدآقا محمدحکيم .113
   .مایویيست ، چھاردھی معلم، محمدناصر، ولد محمدخليل .114
  .اخوانی لغمان، مسکونه کار، غریب مقام، ولدمحمد هللا حيات .115
  .اخوانی لغمان، ساکن محمد، ولدتاج محمد گل .116
  .اخوانی وردک، مسکونه بيکار، نورمحمد، ولد عبدالظاھر .117
  .اخوانی متعلم، وردک، مسکونه عبدالظاھر، ولد محمدسليم .118
  .اخوانی محصل، وردک، عبدالظاھر،مسکونه ولد عارف محمد .119
   .اخوانی طالب، بغ	ن، مسکونه محمود، ولدسيد سيدکریم .120
  .اخوانی قاضی، عبدالستار، ولد ایاز محمد .121
  .اخوانی تورن، بانان، زنده عبدالمحمد، ولد جلندر .122
  .اخوانی لغمان، م	، عبدالغفور، ولد عبدالقدوس مولوی .123
  .اخوانی کابل، مسکونه داکتر، محمد، جان ولد اسدهللا .124
  مایویيست خانه، سمنت ساکن عبدالحبيب، ولد خان آقا .125
  .اخوانی غزنی، مسکونه ، عبدالخالق ولد پور عبدالعزیزامواج .126
  .اخوانی مامور، چنداول، مسکونه علی، محمد بشيرولد محمد .127
  .اخوانی مامور، لغمان، مسکونه محمد، غ	م ولد عبدهللا .128
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  .اخوانی شھرنو، مسکونه نصرالدین، ولد الدین معراج .129
  .اخوانی مدیرابوحنيفه، آباد، خان مسکونه ، عبدهللا ولد هللا قدرت .130
  .بس دریورملی کابل، مسکونه اکبر، محمد ولد هللا رحمت .131
  اخوانی بس، دریورملی پنچشير، مسکونه پردل، ولد رفيع محمد .132
  .مایویيست مرکزی، احصایيه مامور السراج، جبل ،مسکونه عبدهللا ولد نيازهللا .133
  .انق	ب ضد مایویيست، جوزجان، مسکونه دواساز، عبدالکریم، ولد عبدالودود .134
  .اخوانی خوگيانی، مسکونه کابل، شاروالی دوم ناحيه مامور سيدجان، ولد رازگل .135
  .اخوانی پغمان، مسکونه عامه، صحت مامور هللا، عصمت ولد محمدصادق .136
  .اخوانی غزنی، مسکونه عامه، صحت مامور سخی، غ	م ولد داود محمد .137
  .اخوانی گردیز، مسکونه ارزاق، ریاست مامور محمد، حاجی ولد محمد دوست .138
  .اخوانی عامه، صحت وزارت دار خزانه حسين، محمد سيد ولد حسن محمد سيد .139
  .اخوانی کابل، دگروال،مسکونه محمد، دین ولد دستگير غ	م .140
  .تگاب مسکونه اشرار، دھقان، گل، جمعه ولد هللا نقيب .141
  .اخوانی کنر، مسکونه تخنيک، محصل مقدس، ولد محمد قاضی .142
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه تخنيک، محصل هللا، محب ولد هللا محمد .143
  .اخوانی وردک، مسکونه معلم، هللا، بسم ولد خان گل .144
  .اخوانی وردک، مسکونه معلم، محمد، آغا ولد آقا شير .145
  .اخوانی وردک، مسکونه بيکار، محمدخان، ولد احسان محمد .146
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  .اخوانی وردک، مسکونه بيکار، اکبر، محمد ولد هللا عتيق حاجی .147
  .اخوانی وردک، مسکونه دھقان، خوازک، ولد عبدالرحيم .148
  .اخوانی وردک، مسکونه دھقان، الدین، محی ولد نور ملک .149
   .اخوانی وردک، مسکونه عبداcحد، ولد عبدالقيوم .150
  .اخوانی وردک، مسکونه معلم، حضرت، غ	م ولد عبدالقادر .151
  .انق	ب ضد گروه پروان، کارته مسکونه متقاعد، سمونوال عبدالکمال، ولد حسن جمعه .152
   .اخوانی ھلمند، ترافيک لوگر، مسکونه شاه، یاقوت ولد رحمان گل .153
  .مایویيست دکتور، شبرغان، مسکونه دستگير، غ	م ولد سرور غ	م .154
  .اخوانی ادبيات، محصل پکتيا، مسکونه محمد، سيد ولد رحيم محمد .155
  .مایویيست بانک، تجارتی ریيس سابق پکتيا، مسکونه حيدر، مير ولد قاسم محمد .156
  .اخوانی نھرین، مسکونه عاشور، ولد صدیق غ	م .157
  .اخوانی داکتر، پنجشير، مسکونه حضرت، غ	م ولد حيدر غ	م .158
  .اخونی فروشی، چوب ميرامشاه، مسکونه محمد، تاج ولد محمد گل .159
  .اخوانی داکتر، ننگرھار، مسکونه وزیر، ولد الدین شمس .160
  .اخوانی جگرن، وردک، مسکونه الدین، محی غ	م ولد الدین محمد .161
  .مایویيست معلم، لغمان، مسکونه ایوب، محمد ولد یونس محمد .162
  .مایویست متقاعد، ضابط لغمان، مسکونه محمد، تاج ولد هللا حشمت .163
  .خمينی راکت، 990 قوای سرطبيب کابل، مسکونه احمد، سيد ولد حيدر غ	م مير .164
  .خمينی قراردادی، مينه، جمال مسکونه علی، عجب ولد حسين حاجی .165
  .خمينی دریور، مينه، جمال مسکونه بيک، هللا ولد محمد دولت .166
  .اخوانی مخابرات، وزارت مامور پکتيا، مسکونه عمر، محمد ولد قاسم محمد .167
  .ھرات اشرار فراه،م	ک، مسکونه مردان، علی ولد ابراھيم محمد .168
  .ھرات اشرار م	ک، فراه، مسکونه مجنون، ولد حسن غ	م .169
  .اخوانی پلخمری، مسکونه قلندر، اکبرولد ارباب .170
  .ھرات اشرار م	ک، فراه، مسکونه افضل، محمد ولد حسين محمد .171

  
  1358- 1- 28بر27  مورخ - افغانستان کابل
  .صافی سي	ب ارتباط به نو، کارته مسکونه متقاعد، دگروال گل، پادشاه ولد ابریشمين .172
  .اخوانی حنيفه، ابو متعلم احمد، سيد ولد احمد نور .173
  .اخوانی ننگرھار، طب محصل حفيظ، محمد ولد موجب احمد .174
  .اخوانی کی، شيوه حسن قلعه مسکونه دھقان، دل، مھر ولد محمد دوست .175
  .پيرزاده ارتباط به دھقان، لغمان، مسکونه عبدالرحيم، ولد جان بابا .176
  .اخوانی کابل، مخابره، مکتب متعلم خان، عبدالصمد ولد هللا رحمت .177
  .خمينی بھسود، مسکونه حسين، محمد ولد حسين شاه .178
  .اشرار ارزگان، مسکونه دھقان، حسين، محمد حاجی ولد عبدالقادر حاجی .179
  .اشرار دھقان، محمد، تاج حاجی ولد حسن محمد حاجی .180
  .اشرار دھقان، محمد، تاج حاجی ولد عبدالغفور حاجی .181
  .توطيه مکروریان، مسکونه جان، غ	م ولد پوپل آصف محمد .182
  .توطيه سه، کارته مسکونه عبدالحق، ولد نورالحق .183
   .توطيه پروان، کارته مسکونه نصرهللا، ولد هللا امان .184
  .کندز اعزامی، فيودال عبدالرسول، ولد سخی غ	م .185
  .خمينی بھسود، مسکونه زميندار، سلطان، ولد رسول غ	م .186
  .خمينی بھسود، مسکونه دار، زمين حسن، محمد ولد رسول محمد .187
  .خمينی بھسود، مسکونه زميندار علی، سھراب ولد انور محمد .188
  .خمينی بھسود، مسکونه دار، زمين سلطان، ولد نبی غ	م .189
  .خمينی بھسود، مسکونه بانک، تجارتی پشتنی مامور محمد، فقير حاجی ولد محمد صالح .190
  .خمينی بھسود، مسکونه زراعت، وزارت کارمند عبدالرسول، ولد عبدالقيوم .191
  .خمينی بھسود، مسکونه معلم، عبدالعلی، ولد عبدالحبيب .192
  .خمينی باغ، قره مسکونه گل، آغا ولد بزرگ شاه .193
  .خمينی باغ، قره مسکونه محمد، یار ولد عبدالباقی مولوی .194
  .کيھان سيد پسر نادرشاه سيد ولد گوھر سيد .195
  .مایویيست خيرخانه، مسکونه من، برید دوھم بازگل، ولد هللا امان .196
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  .انق	ب ضد مایویيست، کابل، مسکونه جگرن، علی، محمد ولد احمد شير .197
  .انق	ب ضد ماویيست، مينه، رحمانه مسکونه زارعت، متقاعد مامور الدین، محراب ولد الدین عين .198
  .اخوانی لغمان، مسکونه دکاندار، گل، رحمت ولد آغا شير .199
  .انق	ب ضد نو، کارته مسکونه بانک، دافغانستان مامور دل، رحم ولد عمر محمد .200
  .توطيه ارتباط به معلم، رود، سرخ مسکونه هللا، حبيب ولد هللا صفی .201
  .توطيه مکروریان، مسکونه شھرسازی، مامور عمر، محمد ولد حميد محمد .202
  .توطيه داری، زنبود موسسه رفيق، محمد ولد ارس	 ولد یعقوب محمد .203
  .اخوانی لوگر، مسکونه م	امام، شاه، تيمور ولد عبدالمجيد م	 .204
  .اخوانی باغ، قره مسکونه افغان، حاجی ولد الدین نظام مير .205
  .جان رسول توطيه درک، شش مسکونه فاریابی، دواخانه مالک ، t امين ولد هللا نجيب .206
  .توطيه کندز، مسکونه تاجر، مير، نازک حاجی ولد مير آقا حاجی .207
  .خمينی مينه، جمال مسکونه مسافر، حاجی ولد اسماعيل محمد .208
  .اخوانی بدخشان، زميندار، بابا، ایشان ولد قمر ایشان .209
  .اشرار بدخشان، مسکونه بيک، بابا ولد امين محمد .210
  .اخوانی وردک، مسکونه محصل، ختک، محمد صالح .211
  .اخوانی لوگر، مسکونه معلم، خان، متين ولد محمد ولی .212
  .مجددی کابل، مسکونه برق، مامور داوود، غ	م ولد هللا ضيا .213
  .مجددی غزنی، مسکونه داوود، غ	م ولد هللا رفيع .214
  .مجددی غزنی، مسکونه مجددی، آقا صوفی ولد داوود غ	م .215
  .مجددی ھرات، مسکونه عبيدهللا، ولد انور محمد .216
  .مجددی ھرات، مسکونه زميندار، عبدالواب، ولد حق فضل .217
  .مجددی ھرات، مسکونه دکاندار، الدین، بھار ولد محمد علی .218
  .مجددی کوھستان، مسکونه هللا، ھدایت ولد هللا عصمت .219
  .مجددی غزنی، سرای مسکونه متقاعد، مامور احمد، گدا ولد احمد علی .220
  .مجددی کاپيسا، مسکونه زميندار، ھاشم، محمد ولد احمد فيض .221
  .مجددی نجراب، مسکونه معلم، عبدالواحد، ولد عبدالجبار .222
  .مجددی ھرات، مسکونه دوازده، صنف فارغ سعيد، احمد ولد ضيا احمد .223
  .گلبدین ارتباط به تخار، مسکونه امام، م	 خان، اکبر ولد عبدالجليل .224
  .انق	ب ضد مایویيست، سه، کارته مسکونه بيھقی، مامور محمد، نياز ولد محمد نيک .225
  .اخوانی پکتيا، مسکونه پرس، جينو مامور محمد، در ولد کبير محمد .226
  .اخوانی من، برید دریم عبدالحميد، ولد عبدالرشيد .227
  .اشرار پکتيا، من، برید دریم عظيم، محمد ولد جي	نی غ	م .228

  
  1358- 1-29  مورخ -  افغانستان کابل
  .اخوانی بانک، افغانستان د متقاعد مامور احمد، سيد ولد احمد مير سيد .229
  .اخوانی تخنيک، پولی محصل محمداغه، ولسوالی مسکونه خان، لنگر ولد طاووس محمد .230
  .مایویيست سوادی، بی با مبارزه ریاست مامور ارزگان، مسکونه هللا، حبيب ولد عبدالخاق .231
  .اشرار زميندار، شيندند، ولسوالی مسکونه عبدالرحمان، ولد عثمان محمد .232
  .اشرار باميان، مسکونه زميندار، حسين، غ	م ولد حسين اغا سيد .233
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دکاندار، شاه، غریب ولد عبدالغفار حاجی .234
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دار، تيکه خان، محمد ولد الدین جمال .235
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دکاندار، محمدکبير، حاجی ولد عبدالحکيم .236
  .اخوانی کاپيسا، مکسونه دکاندار، بيک، صوات ولد محمدنعيم حاجی .237
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه ترجمان، عبدالرحيم، ولد عبدالحنان .238
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دکاندار، محمد، شاد ولد محمد خان حاجی .239
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دکاندار، خان، محبت ولد خان محمد .240
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دریور، الدین، محی ولد الدین فخر .241
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه بيکار، محمد، ولی ولد احمد فضل .242
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دکاندار، محمد، ولی ولد احمد نور .243
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه دار، موتر خان، ولی مير ولد نيکو .244
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه مامور، عبدالحسين، ولد دستگير غ	م .245
  .اخوانی کاپيسا، مسکونه کاگر، داد، خدا ولد محمد اختر .246
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  .اخوانی کاپيسا، مسکونه بيکار، داد، خدا ولد محمد عطا .247
  .اخوانی معلم، وردک، مسکونه عبدهللا، ولد رحيم گل .248
  .انق	ب ضد دکاندار، پارسا، سرخ مسکونه علی، نجف ولد علی صفدر .249
  .انق	ب ضد زميندار، پکتيکا، مسکونه گل، انار ولد گل پشم .250
  .ضدانق	ب مایویيست کندھار، نساجی مامور وردک، مسکونه آصف، محمد ولد اسدهللا .251
  .خمينی م	، جاغوری، مسکونه علی، مراد ولد علی جان .252
  .اخوانی معلم، بدخشان، مسکونه عبادالحق، سيد ولد بھاوالحق سيد .253
  .اخوانی کتابفروش، کابل، مسکونه حسين، محمد ولد یاسين محمد .254
  .خمينی لميتد، بلخی دار وظيفه سکندر، سيد ولد شاه علی محمد سيد .255
  .خمينی غزنی، سرای مسکونه لميتد، بلخی ریيس نجيب، سيد ولد ابراھيم سيد .256
  .خمينی لميتد، بلخی دار وظيفه سه، کارته مسکونه اسماعيل، سيد ولد جواد سيد .257
  .خمينی مينه، خوشحال مسکونه عبدالحسين، حاجی ولد نوروز حاجی .258
  .خيمنی هللا، حبيب سرای تجار دھبوری، مسکونه علی، برات ولد رضا غ	م .259
  .خمينی دکاندار، س	م، تپه مسکونه محمدحسين، حاجی ولد حسين غ	م .260
  .خمينی دکاندار، سه، کارته مسکونه دادعلی، ولد اقبال محمد .261
  .خمينی مامور، مينه، جمال مسکونه حسين، غ	م ولد نھضت ولد حسين محمد .262
  .خمينی هللا، فتح قلعه مسکونه هللا، امير ولد هللا سميع حاجی .263
  .خمينی بلخ، مسکونه ھاشم، محمد ولد اسماعيل محمد .264

  
  1358-1-30 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی محصل، کوھستان، مسکونه فقير، مير ولد عبدالقادر .265
  .ضدانق	ب بيکار، کندھار، مسکونه عبدهللا، ولد ننگيالی .266
  .ضدانق	ب کابل، مستوفيت مامور کابل، مسکونه قسيم، محمد ولد ھمایون محمد .267
  .اخوانی یونانی، داکتر کندھار، صاحب، خان ولد حق فضل .268
  .اخوانی ملی، بانک حقوقی مشاور چھار، کارته مسکونه علی، محمد سيد ولد ابراھيم محمد سيد .269
  .انق	ب ضد بس، ملی مامور استالف، مسکونه عبدهللا، ولد عبدالقدیر .270
  .خمينيست خدایار، ترانسپورت معاون علی، مراد ولد عبدالعلی .271
  .خمينيست مينه، جمال مسکونه نانوایان، وکيل علی، شير ولد علی غ	م .272
  .خمينيست مينه، جمال فع	 ھرات، مسکونه محمد، ميرزا ولد حيدر غ	م حاجی .273
  .خمينيست مينه، جمال مسکونه ماليه، وزارت مدیر محمد، جان ولد محمد تاج حاجی .274
  .خمينيست مينه، جمال مسکونه برق، و آب ساختمانی دار تحویل محمد، عطا ولد عبدالغنی .275
  .خمينيست تاجر، مينه، جمال مسکونه نادر، ولد هللا حشمت ولد قاسم محمد .276
  .خمينيست فلز، ميھن فابریکه ریيس محمد، نظر ولد محمد فيض حاجی .277
  .خمينيست متقاعد، مدیر مينه، جمال مسکونه عظيم، محمد ولد حسين محمد .278

  
  1358-1-31 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی من، برید دریم خيرخانه، مسکونه قاسم، سيد ولد جھانگير سيد .279
280. cc اخوانی لوژستيک، دگرمن پنجشير، مسکونه ميرزا، خان ولد ميرزا.  
  .اخوانی سماوارچی، شاگرد وردک، مسکونه عبدالرزاق، ولد خان ميرزا .281
  .اخوانی دار، سرای وردک، مسکونه عبدالرزاق، ولد جان صاحب .282
  .اخوانی معلم، وردک، مسکونه عبدالرزاق، ولد عبدالشکور .283
  .اخوانی مامور، چھاردھی، مسکونه محمد، علی ولد طالب محمد .284
  .اخوانی ساختمانی، دستگاه مامور کابل، مسکونه عبدالقاھر، ولد هللا عين .285
  .اخوانی سارندوی، من ساتن خيرخانه، مسکونه عبدالرحمان، ولد عبدالمحمد .286
  .اخوانی تعيمرات، افراد کابل، مسکونه عبدالغنی، سيد ولد عبدالجميل سيد .287
  .اخوانی دفاع، وزارت اماکن مدیر ع	والدین، مسکونه خان، علی ولد محمداکبر .288
  .اخوانی اردو، تعيينات تفتيش شھيد، شاه مسکونه شاه، ميرزا ولد سردارعلی .289
  .اخوانی خباز، چاریکار، مسکونه ، امان ولد عمر محمد .290
  .اخوانی م	امام، لوگر، مسکونه عبدالحکيم، ولد عبدالظاھر .291
  .اخوانی عامه، صحت مامور غزنی، مسکونه اسحاق، محمد ولد احمد، فضل .292
  .اخوانی من، برید دوھم کاپيسا، مسکونه غوث، محمد ولد کریم محمد .293
  .اخوانی اطفایيه، معتمد کندز، مسکونه رسول، سيد ولد عبدالجليل .294
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  .اخوانی امام، م	 غزنی، مسکونه خان، غ	م ولد عبدالمتين .295
  .اخوانی ساتونکی، وظيفه جوزجان، مسکونه بنگی، ولد امير سيد .296
  .اخوانی ارزاق، مدیر ھرات، از اص	 الدین، غوث مير ولد معشوف امين محمد سيد .297
  .اخوانی مخابرات، وزارت در مدیر کابل، مسکونه ضيا، محمد ولد طاھر محمد .298

  
  1358- 2- 2 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی پکتيا، مسکونه تخنيک، دوم صنف محصل خان، اصيل ولد نورهللا .299
  .اخوانی لغمان، مسکونه زميندار، سيدنور، ولد عبدالرحمن .300
  .اخوانی اندخوی، دوکاندار، جوانمرد، ولد خان رجب .301
  .اخوانی پروان، بلخ،مسکونه انجنيرنساجی خان، رجب ولد فقير غ	م .302
  .اخوانی استالف، مسکونه معلم، پادچا، سيد ولد ميرعبدالباقی .303
  .اخوانی لوگر، مسکونه زميندار، محمد، ملک ولد حسين غ	م حاجی .304
  .اخوانی کندھار، انجنيری دوم صنف محصل رضا، محمد ولد ھمایون محمد .305
  اخوانی پغمان، مسکونه دریور، عبدهللا، ولد عبدالستار ملک .306
  .اخوانی مردان، علی باغ مسکونه زميندار، الدین، محی غ	م ولد محمد سيد .307
  .اخوانی باغ، قره معلم، عبدالس	م، ولد مرادالحق سيد .308
  .اشرار کارگربنایی، الدین، فضل ولد هللا اسد .309
  .بيکار،اخوانی چاریکار، مسکونه خان، رجب ولد سخی غ	م .310
  .اخوانی پروان، معلم،مسکونه محمد، لعل ولد خيرمحمد .311
  لوگراخوانی شونزی،مسکونه حربی متعلم محمد، صالح ولد علی محمد .312
  .اخوانی کندھار، پل، تخته مسکونه زراعت، ماموروزرارت عبدالمجيد، ولد احمد گل .313
  .اخوانی چھاردھی، مسکونه پشتنی، بانک مامورمتقاعد عطاهللا، ولد هللا عتيق .314
  .اخوانی ملی، بانک کاتب غيبی، قلعه مسکونه هللا، عتيق ولد هللا نجيب .315
  .اخوانی نجراب، مسکونه کابل، دارالعلوم متعلم حيدر، غ	م ولد عارف محمد .316
  .اخوانی متعلم، پکتيا، شير علی داری ع	قه مسکونه عمران، ولدمحمد هللا رفيع .317

  
  1358- 2- 5 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی زميندار، زابل، وcیت مسکونه پيرمحمد، ولد محمد غ	م .318
  .اخوانی دوکاندار، پغمان، مسکونه شان، زمان سيد ولد شاه سيدمحرم .319
  .اخوانی م	امام، کوھدامن، باغ قره الدین، فضل ولد عبدالرحيم .320
  .اخوانی زميندار، ننگرھار، وcیت مسکونه عبدالحميد، ولد پاچا بابا .321
  .هللا فيض حاجی ولد عبدالرحمن حاجی .322
  .اخوانی ننگرھار، رودات ولسوالی مسکونه عبدالباقی، ولد عبدالرووف .323
  .اخوانی جوی، شاه الدین، غوث غ	م ولد هللا عصمت غ	م .324
  .اخوانی جوی، شاه مسکونه سردار، ولد م	لعلی .325
  خمينی افراد غزنی، مسکونه سلطان، ولد بوستان .326
  .اخوانی مرکزی، ماموراحصایيه خيرخانه، مسکونه عبدالمجيد، ولد عبدالمناف .327
  .اخوانی ارگون، شاروال پکتيا، ارگون مسکونه خان، محمد ولد محمد ولی .328
  .اخوانی درکندز، معلم تگاب، مسکونه وزیر، محمد ولد نورهللا .329
  .مایویيست تجارتی، محکمه مسوول لوگر، کونهمس نيازگل، ولد شيرزمان .330
  .اخوانی بگرامی، نساجی مامور گلبھار، مسکونه کبير، محمد ولد ایشان غ	م .331
  .اشرارننگرھار ننگرھار، مسکونه تانک، کندک افراد محمد، تاش ولد داد .332
  .اشرارننگرھار دارنصوار، تيکه ملکی مامور ج	ل، ولد نبی محمد .333
  .اشرارننگرھار ،66 قطعه جکتورن شاپور، ولد هللا عتيق .334
  .اشرارننگرھار انظباط تولی افراد عبدالحکيم، عبدالعزیزولد .335
  .اشرارننگرھار مخابره، کندک بریدمن لومری عبدالشکور، ولد زلمی .336
  .اشرارننگرھار اعاشه، آمریت معاون سيدآقا، ولد هللا امين سيد .337
  .رارننگرھاراش ،81 قطعه قومندان جگرن ابراھيم، محمد عبدالغفارولد .338
  .اشرارننگرھار ،81 قطعه ضابط خورد ميرخورد، ولد ميرجی .339
  .اشرارننگرھار ،81 قطعه بریدمن دریم رسول، محمد ولد یوسف .340
  .اشرارننگرھار تخنيکی، خدمات ریاست بریدمن لومری عاشورمحمد، ولد صابر .341
  .اخوانی پيژنتون، مادونان قسم آمریت تورن افضل، محمد حاجی ولد عبدالعليم .342
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  .اخوانی فاریاب، مرکزوcیت مسکونه امين، حاجی ولد شاھی قاری .343
  .اخوانی حيدرولدمحمد،فاریاب، غ	م حاجی .344
  .اخوانی فاریاب، قل، بابه ولد رحيم آقا .345
  .اخوانی فاریاب، ذکرهللا، ولد امام حاجی .346
  .اخوانی فاریاب، حسين، محمد ولد عبدالمحمد .347
  .اخوانی فاریاب، قل، بادام حاجی ولد نقشبند غ	م .348
  .اخوانی فاریاب، گل، مصطفی حاجی ولد عبدالرحيم .349
  .اخوانی فاریاب، جمعه، حاجی ولد قادر غ	م .350
  .اخوانی فاریاب، کوت، پشتون الدین، حسرت ولد الدین صاحب .351
  .اخوانی فاریاب، کوت، پشتون رحيم، محمد حاجی .352
  .اخوانی فاریاب، کوت، پشتون قل، یزدان ولد امين محمد .353
  .اخوانی فاریاب، کوت، پشتون مسکونه خان، امين ولد عبدالمجيد .354
  .اخوانی فاریاب، کوت، پشتون مسکونه بوری، حاجی ولد عبدالعزیز .355
  .اخوانی فاریاب، کوت، پشتون مسکونه م	خواجه، ولد اکرام سيد .356
  .اخوانی فاریاب، درزاب، مسکونه ھرقل، خول ولد  عبدالمنان .357
  .اخوانی ، فاریاب قيصار، سعيد، محمد حاجی ولد صدیق محمد وکيل .358
  .اخوانی فاریاب، قيصار، بھاالدین، ولد هللا حفيظ .359
  .اخوانی فاریاب، قيصار، بيگ، اعظم ولد الدین کمال .360
  .اخوانی فاریاب، قيصار، اکبر، محمد ولد اميرالدین حاجی .361
  .اخوانی فاریاب، مسکونه گ	خان، ولد سرور غ	م .362
  .اخوانی فاریاب، مسکونه الحق، فضل ولد عيسی محمد .363
  .اخوانی فاریاب، مسکونه صمد، ولد غفور محمد .364
  .اخوانی بادغيس، غورماچ مسکونه اسرایيل، ولد زمان محمد .365
  .اخوانی بادغيس، غورماچ، مسکونه ب	ل، ولد خان ساعت .366
  .اخوانی بادغيس، غورماچ برکت، ولد داد هللا .367
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه سرفراز، محمد ولد سيدآقا .368
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه سيدکریم، ولد شاه شاھين .369
  .اخوانی فاریاب، المار، مسکونه داد، هللا ولد رسول غ	م .370
  .دستگيرشده ازصحنه سبز مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه خدایار، ولد رضا غ	م .371
  .دستگيرشده  سبزازصحنه مسجد جنگ در جوزجان، مسکونه یوسف، ولد برات .372
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه برات، ولد حسن .373
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه مصطفی، سيد ولد محمد سيد .374
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه گلزاد، سيد ولد سيدقاسم .375
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه صادق، حيدرولد .376
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه امين، محمد ولد قربان .377
  .دستگيرشده  صحنه از سبز مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه علی، قاسم ولد سعيد غ	م .378
  .دستگيرشده ازصحنه مسجدسبز درجنگ جوزجان، مسکونه علی، محمد ناصرولد .379
  .دستگيرشده ازصحنه سبز مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه قل، طوره ولد محمدرسول .380
  .دستگيرشده ازصحنه مسجدسبز، جوزجان،درجنگ مسکونه عبدالمراد، ولد عبدالرووف .381
  .دستگيرشده ازصحنه سبز مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه ابراھيم، سيد ولد سليمان سيد .382
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه محمود، سيد ولد سيداسحاق .383
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه مرزاعلی، ولد نورعلی .384
  .دستگيرشده سبزازصحنه مسجد درجنگ جوزجان، مسکونه وفا، نظرولد خال .385
 آن روی که سفيدی بيرق با دستگيرشده جوزجان، مسکونه ،  عبدcحد حاجی ولد 5نمبر عبدالمحمد .386
  .بود اکبرنوشته هللا

  .اخوانی سمنگان، وcیت مسکونه سيدقاسم، ولد حسن سيد .387
  .اخوانی جوزجان، مسکونه محمد، سيد ولد سيداسماعيل .388
  .اخوانی بلخ، وcیت مسکونه الدین، سيدعاب .389
  .اخوانی جوزجان، مسکونه علی، حسين ولد احمد شيخ .390
  .ایران طرفداردولت جوزجان، مسکونه محمد، علی ولد محمد داد حاجی .391
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 اخ	ل جھت کش موش مرمی خریداری جوزجان، مسکونه ابراھيم، محمد سيد ولد ھاشم محمد .392
  .منطقه

 وبه خلقی دولت به درمحضرعام که ایران دولت طرفدار جوزجان، مسکونه اصغر، سيد ولد ابراھيم سيد .393
  .است کرده توھين خلق رھبرتوانای

  .اخ	ل جھت کش، موش تفنگ خریداری جوزجان، مسکونه صادق، سيد ولد عبدالرزاق سيد .394
  .منطقه اخ	ل جھت بر،303 خریدارمرمی جوزجان، مسکونه مدد، علی شاه ولد یوسف سيد .395
  .اخوانی جوزجان، مسکونه حيدر، محمد ولد رحيم محمد شيخ .396
  .اخوانی کندز، وcیت مسکونه عبدهللا، ولد بشيراحمد .397
  .اخوانی بغ	ن، وcیت مسکونه فقيرمحمد، ولد محمد گل .398
  .اخوانی جوزجان، مسکونه طاھرشاه، سيد ولد باقرشاه سيد .399
  .داوود -ظاھر دولت طرفدار جوزجان، مسکونه معصوم، محمد ولد نورالدین .400
  .اخوانی آباد، درج	ل دریور خيل، ماما مسکونه اکبر، محمد ولد پاچا .401
  .اخوانی عبدالمجيد، حافظ ليسه معلم قيصارفاریاب، مسکونه محمد، غ	م ولد الدین ج	ل .402
  .اخوانی زميندار، زابل، وcیت جوی شاه مسکونه غوث، غ	م ولد هللا عصمت غ	م .403
  .اخوانی زميندار، تگاب، ولسوالی مسکونه سليمان، ولد عبدالجبار .404
  .اخوانی زميندار، پکتيا، زرمت مسکونه ایوب، محمد ولد سعيد محمد .405
  .اخوانی زميندار، غزنی، مسکونه محسن، محمد ولد ناصر محمد .406
  .اخوانی ، شاروالی مامور مينه، جمال مسکونه علی، ھمت ولد 7نمبر علی محبت .407
  .اخوانی مامورپوھنتون، لغمان، وcیت مسکونه داوودشاه، ولد مھرپاشاه .408
  .اخوانی دھم، صنف متعلم شھاده، قلعه مسکونه شيرمحمد، ولد حسين خادم .409
  .اخوانی بگرامی، نساجی مدیرمحاسبه شھاده، قلعه عبدالرشيد، حاجی ولد عوض محمد حاجی .410
  .اخوانی قضا، مدیرمجله عبدالمجيد، ولد عارف محمد .411
  .اخوانی مامورآرشيف، شھاده، قلعه مسکونه خان، محمد حاجی ولد سخی غ	م .412
  .اخوانی ، 11 صنف متعلم ،3 کارته مسکونه حسن، محمد ولد عارف محمد .413
  .اخوانی کابل، برق مامورریاست وردک، مسکونه عبدالوھاب، ولد عمر سيد .414
  .اخوانی کابل، مامورمستوفيت مينه، جمال مسکونه ميرآقا، ولد قاسم سيد .415
  .اخوانی سوم، صنف محصل پغمان، مسکونه عارف، محمد ولد شاه احمد .416
  .اخوانی سينا، ابن مکتب متعلم پروان، وcیت نجراب مسکونه عطامحمد، ولد پيرمحمد .417
  .اخوانی سينا، ابن مکتب متعلم پروان، وcیت نجراب مسکونه عبدالحميد، عبدالغفارولد .418
  صنف؟ متعلم بدخشان، کشم ولسوالی مسکونه چاری، ولد عبدالرحمن .419
   .اخوانی حقوق، پوھنزی محصل کابل، چاردھی مسکونه نوروز، محمد ولد هللا فضل .420
   .اخوانی مکتب، متعلم غزنی، عمری خواجه مسکونه محمد، امير ولد صافی محمد .421
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  ملت افغان لوگر، مسکونه اع	نات، افغان موسسه مامور شاھنشاه، سيد ولد، ظاھر، سيد .422
  .ملت افغان شاده، ق	ی مسکونه بس، ملی دریور محمد، ميرزا ولد عبدالسميع .425 .423
  .مایویيست بلخ، مسکونه جمھوریت، شفاخانه داکتر نبی، غ	م ولد فاروق غ	م .424
  اخوانی فرزه، مسکونه معلم، رجب، ولد الرحمان حبيب .425
  .اخوانی دره، توپ مسکونه تعویذگر، محمود، سيد ولد هللا حفيظ سيد .426
  اخوانی سفلی، ارغنده مسکونه بس، ملی مامور عارف، محمد ولد ولی شاه .427
  اخوانی ننگرھار، مسکونه انق	ب، ليسه معلم جان، محمدا ولد محمدهللا .428
   .اخوانی قندھار، قطعه بریدمن لمری کوت، ميربچه مسکونه محمد، گل ولد محمد نيک .429
  .اخوانی کابل، گمرک ریاست مامور ننگرھار، سرخرود مسکونه عالم، شير ولد ميرعالم .430
  .اخوانی کوت، ميربچه ابتدایيه معلم کوھستان، ولسوالی ساکن حيدر، غ	م ولد عباس سيد .431
   .اخوانی بگرام، ھوایی ميدان ضابط خرد کوھستان، ساکن اکرم، محمد ولد اکبر محمد .432
  .اخوانی خان، حشمت قلعه ابتدایی معلم ننگرھار، سرخرود ساکن نسيم، محمد ولد عبدالرزاق .433
  .اخوانی انق	ب، ليسه ده صنف متعلم ولی کارته مسکونه حسن، محمد ولد مجتبی محمد .434
   .اخوانی احصایيه، مرکزی اداره مامور کوھستان، ولسوالی ساکن مصطفی، غ	م ولد محمد غ	م .435
   .اخوانی تکنيشن، یازده صنف متعلم نجراب، مسکونه طالب محمد ولد سيدالرحمان .436
  .اخوانی معارف، وزارت مامور ننگرھار، سرخرود ساکن یوسف، محمد ولد خان جمعه .437
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  اخوانی جاجی، مسکونه صدارت، مامور گل، محبت ولد عمرگل .438
  .اخوانی بگرامی، مسکونه زميندار، روزالدین، ولد محمد گل .439
  .اخوانی لغمان، مسکونه زميندار، عبدالنبی، ولد هللا محبت .440
  .اخوانی وردک، مسکونه دارالعلوم، متعلم عبدالکریم، ولد حميدهللا .441
  .اخوانی تخار، مسکونه دارالمعلمين، محصل نورخان، ولد عبدالحنان؟ .442
  .اخوانی وردک، مسکونه دارالمعلم، معلم نور، صاحب ولد انور محمد .443
   .اخوانی غزنی، مسکونه زميندار، محمد، خير ولد عبدهللا .444
   .اخوانی مخابرات، تربيوی محصل سرور، محمد ولد یاسين محمد .445
  .اخوانی خيرخانه، مسکونه تکسی، دریور عبدالس	م، ولد عبدالفتاح .446
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه دریور، محمد، سيد ولد عبدالقدوس حاجی .447
   .اخوانی تخار، مسکونه پوليتخنيک، محصل الدین، شمس ولد احمد رشيد .448
   .اخوانی چاربرجگ، مسکونه خدایداد، ولد محمد شير حاجی .449
  .اخوانی چاربرجگ، مسکونه محمد شير ولد یونس محمد .450
  .اخوانی چاربرجگ، مسکونه محمد، شير ولد قاسم محمد .451
  .چاربرجک،اخوانی مسکونه حسين، ولد موسی م	 حاجی .452
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه عظيم، محمد ولد هللا نعمت .453
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه محمد، سلطان ولد حسن .454
  .چاربرجک،اخوانی مسکونه محمد، امير ولد محمد گل .455
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه محمد، جان ولد محمد خير .456
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه ولد، علم محمد حاجی .457
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه  محمد، تاج ولد محمد عيدی .458
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه محمد، عيدی ولد نبی محمد .459
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه محمد، عيدی ولد الدین محی .460
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه حبيب، ولد هللا امان .461
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه زرداد، ولد بخش خدا .462
  .اخوانی چاربرجک، مسکونه الف، محمد ولد انور محمد .463
  .اخوانی کيمياوی، کود شرکت مامور فراه، مسکونه عبدهللا، ولد عبدالحبيب .464
  .وترنری محصل ننگرھار، مسکونه عبدلمنان، ولد عبدالمناف .465
  .معلم باغ، قره مسکونه حيدر، غ	م ولد اسدهللا .466
  .معلم ننگرھار، مسکونه جعفر، محمد ولد ابراھيم محمد .467
  .بيکار روز، نيم مسکونه عبدهللا، ولد اخگر نبی غ	م .468
  .اخوانی مامور، ننگرھار، مسکونه نصرهللا، ولد هللا نقيب .469
  .اخوانی مامور، پروان، مسکونه صدیق، محمد ولد نعيم محمد .470
  .اخوانی ادبيات، محصل پروان، احمد، گل ولد عبدالحکيم .471
  .اخوانی محصل، کابل، حسين، غ	م ولد هللا نجيب .472
  .اخوانی کارگر، کابل، مکسونه اسماعيل، محمد ولد ابراھيم محمد .473
  .اخوانی محصل، کندھار، مسکونه محمد، سلطان ولد محمد نظر .474
  .اخوانی محصل، بغ	ن، مسکونه عبدالقادر ولد اسحاق محمد .475
  .اخوانی مامور، ننگرھار، مسکونه هللا، عنایت ولد عبدالعزیز .476
  .اخوانی مامور، ميدان، مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالجميل .477
  .اخوانی خيرخانه، مسکونه ابراھيم، محمد ولد اسحاق محمد .478
  .اخوانی داخله، وزارت مامور پروان، مسکونه اسماعيل، محمد ولد عبدالواحد .479
  .اخوانی دگروال، سابق پروان، مسکونه اسماعيل، محمد ولد عبدالغفور .480
  .اخوانی کابل، مسکونه فروش، لي	می نعيم محمد ولد رسول محمد .481
  .اخوانی پروان، مسکونه خان، علم ولد عبدالجميل .482
  .اخوانی داکتر، کابل، مسکونه زبير، محمد ولد انور محمد .483
  .اخوانی زميندار، بغ	ن، مسکونه محمد، شير ولد رجب محمد .484
  .اخوانی کابل، سارنوالی عضو کابل، مسکونه مجددی، ولد هللا نقيب .485
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  .اشرار بھسود، مسکونه حسين، کلبی ولد محمد .486
  .اشرار بھسود، مسکونه علی، احمد ولد علی خان .487
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  .اشرار بھسود، مسکونه ، جمعه علی ولد عيسی محمد .488
  .اشرار بھسود، مسکونه جمعه، علی ولد علی محمد .489
  .اشرار بھسود، مسکونه نبی، غ	م ولد عيسی محمد .490
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه شيرعلی، ولد ھاشم ميرا .491
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه فقير، سيد ولد مسلم سيد .492
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه قاسم، ولد حسن مير .493
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه جان، سيد ولد عوض سيد .494
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه یعقوب، ولد داد سخی .495
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه عوض، سيد ولد اقبال .496
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه مراد، ولد عوض .497
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه ھاشم، سيد ولد حيدر محمد .498
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه ضامن، ولد حسن محمد .499
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه حسين، حاجی ولد علی محمد .500
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه اسلم، ولد قربان .501
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه خدابخش، ولد عباس غ	م .502
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه داد، خدا ولد داد حسين .503
  .اخوانی نو، شھر خياط دستگير، غ	م ولد جعفر حاجی .504
  .اخوانی غزنی، اطفایيه اجير علی، غ	م ولد اسماعيل محمد .505
  .اخوانی غزنی، مسکونه حيرتان، شاروالی ابراھيم، محمد ولد اصغر علی .506
  .اخوانی توطيه، کابل، بگرامی، مسکونه من، برید دریم مرجان، ولد رحمان سيد .507
  .اخوانی توطيه، کابل، وردک، مسکونه بریدگی، دستگير، غ	م ولد شھزاده .508
  .اخوانی توطيه، کابل، لوگر، مسکونه بریدگی، عزیز، محمد ولد ظاھر محمد .509
  .اخوانی توطيه، کابل، جبار، خاک مسکونه مخابرات، وزارت مامور گبلدین، ولد آغا خان .510
  .اخوانی توطيه، کابل، وردک، مسکونه م	امام، احمد، مير ولد الدین نظام .511
  .اخوانی توطيه، کابل، بدخشان، مسکونه م	امام، محمد، ميرزا ولد محمد عاشور .512
  .اخوانی توطيه، کابل، بدخشان، مسکونه م	امام، رحيم، محمد ولد محمد عزیز .513
  .خمينی بھسود، مسکونه شيخ، علی محرم ولد ابراھيم .514
  .خمينی بھسود، مسکونه محمدشيخ، پاینده ولد علی برات .515
  .اخوانی پلخمری، مسکونه حقوق، سوم صنف محصل احمد، گل ولد نوروز .516
  .اخوانی وردک، مسکونه جکتورن، صدیق، محمد ولد حضرت غ	م .517
  .اخوانی وردک، مسکونه بریدمن، دریم گلبدین، ولد سنگين .518
  .اخوانی وردک، مسکونه بریدمن، دریم محمد، دین ولد عبدالمحبوب .519
  .اخوانی وردک، مسکونه ساتنمن، لمری عالم، محمد ولد کریم .520
  .اخوانی وردک، مسکونه ستنمن، محمد، جان ولد جان مھرام .521
  .اخوانی وردک، مسکونه من، سارن رسول، محمد ولد مير گل .522
  .اخوانی وردک، مسکونه بریدمن، دریم نورالدین، ولد زرجان .523
  .اخوانی وردک، مسکونه دگروال، محمد، دین ولد عبدالرحيم .524

  
  1358-2-17 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی زراعت، سوم صنف محصل ننگرھار، مسکونه نبی، گل ولد ظاھر محمد .525
  .اخوانی دار، تيکه باميان، مسکونه اکبر، محمد سيد ولد حسين محمد سيد .526
  .اخوانی حبيبيه، یازده صنف متعلم کابل، مسکونه محمد، نياز ولد الرحمان سيف .527
  .اخوانی معادن، وزارت مامور کابل، مسکونه کاظم، محمد ولد آصف محمد .528
  .اخوانی چکسلواکيا، سفارت ترجمان کابل، مسکونه هللا، حبيب ولد هللا حکيم .529
  .اخوانی حنيفه، ابو مدرسه فارغ پنجشير، رخه مسکونه محمد، بای ولد شاه رمضان .530
  .اخوانی عدليه، وزارت مامور کابل، مسکونه صدرالدین، ولد عبدالجليل .531
  .اخوانی انحصارات، مامور وردک، مسکونه اسحاق، محمد ولد حنيف محمد .532
  .اخوانی حنيفه، ابو متعلم پروان، کارته مسکونه الرحمان، حبيب ولد هللا حفيظ .533
  .اشرار زایی، شمله دار ع	قه محمد، دوست م	 ولد رحمن فضل .534
  .اشرار زایی، شمله داری ع	قه مسکونه محمدابراھيم، ولد هللا حبيب .535
  .اشرار زایی، شمله داری ع	قه مسکونه ک	م، امير ولد داد خدای .536
  .اشرار زایی، شمله داری ع	قه مسکونه عبدالودود، ولد عبدالواحد .537
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  .اشرار زایی، شمله داری ع	قه مسکونه مومن، ولد رمضان محمد .538
  .اشرار جوی، شاه مسکونه عبدالحبيب، ولد دادمحمد .539
  .اشرار شينکی، ولسوالی مسکونه قلندر، ولد عبدالباری .540
  .اشرار چوپان، دای مسکونه خانکی، ولد عبدالرحيم .541
  .اشرار شينکی، ولسوالی مسکونه هللا، حبيب ولد هللا زینت .542
  .اخوانی جوی، شاه مسکونه خان، عمر ولد زملی .543
  .اشرار ميزان، داری ع	قه مسکونه عبداcحد، ولد عبدالخان .544
  .اشرار چوپان، دای مسکونه الدین، حسام ولد عبدالرحمن محمد .545
  .اشرار ق	ت، مرکز مسکونه عبدهللا، ولد وزیر سيد .546
  .اشرار ميزان، مسکونه عبدهللا، ولد عبدالصمد حاجی .547
  .اشرار ميزان، مسکونه عبدهللا، ولد زاھد محمد .548
  .اشرار ميزان، مسکونه مياخيل، ولد محمود معراج .549
  .اشرار ميزان، مسکونه اختر، ولد اشرف .550
  .اشرار چوپان، دای مسکونه ملنگ، ولد عبدالمالک .551
  .اشرار شدگی، مسکونه هللا، روح ولد عبدهللا .552
  .اشرار ميزان، مسکونه اقبال، ولد هللا عصمت .553
  .اشرار زایی، شمله حسن، ولد محمد شيخ .554
  .اشرار زایی، شمله ولی، شاه ولد سعادت .555
  .اشرار جگرن، وردک، ریيس، محمد ولد عبدالقيوم .556
  .اخوانی جگرن، کنر، خاص مسکونه جان، م	 ولد هللا امين .557
  .اخوانی تورن، شيندند، مسکونه یحيی، ولد الدین ج	ل .558
  .اخوانی قومندان، یاور جگرن، کابل، خيرخانه مسکونه عبدهللا، ولد الدین سعد .559

  
  1358 -2-20 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی ادبيات، سوم صنف ھلمند، مسکونه ابراھيم، محمد ولد مجاھد .560
  .اخوانی ادبيات، سوم صنف محصل ننگرھار، خيوه مسکونه محمد، شير ولد افضل شير .561
  .اخوانی زراعت، سوم صنف محصل وردک، مسکونه گل، خير ولد گل تازه .562
  .اخوانی زراعت، محصل پکتيا، مسکونه گل، سحر به مشھور گل، ناصر ولد گل ببری .563
  .اخوانی ميدان، مسکونه عبدهللا، ولد الرحمن خليل .564
  .اخوانی گلبھار، فابریکه مشاور وردک، مسکونه محمد، یار ولد نادرشاه .565
  .اخوانی متقاعد، جنرال، تورن وردک، مسکونه عبدالواھاب، سيد ولد عبدالغنی سيد .566
  .اخوانی وردک، مسکونه متقاعد، جنرال عباس، محمد ولد مسجدی محمد .567
  .اخوانی سبز، ده قاضی بغ	ن، مسکونه جان، غ	م ولد سخی غ	م قاضی .568
  .اخوانی وردک، مسکونه عبدالجليل، ولد سارنوال، عارف محمد .569
  .اخوانی کابل، مسکونه حبيبيه، ليسه معلم عبدالمجيد، سيد ولد هللا حليم .570
  .اخوانی یحيی، ده مسکونه انور، محمد ولد عبدالسبحان سيد .571
  .اخوانی وردک، مسکون محمد، نياز ولد دگروال محمد سيد .572
  .اخوانی کنھدھار، مسکونه، محمد،دگروال، لعل ولد حق فضل .573
  .اخوانی سبز، ده قاضی تگاب، مسکونه ج	ل، ولد هللا محمد .574
  .اخوانی یازده، صنف متعلم لوگر، خيل کتب مسکونه اکبر، محمد ولد جان م	 .575
  .اخوانی بگرانی، نساجی تربيوی مامور لوگر، مسکونه زمان، گل ولد خان برات .576
  .اخوانی سمونمل، کابل، مسکونه محمد، باز ولد ظاھر محمد .577
  .اخوانی زميندار، بادغيس، مسکونه مصطفی، ولد عبدهللا .578
  .اخوانی متقاعد، جگرن ميدان، مسکونه عبدالغياث، ولد انور محمد .579
  .اخوانی سارنوال، وردک، مسکونه اسحاق، محمد ولد محمود شاه .580
  .اخوانی مخابرات، وزارت مامور آباد، خان مسکونه عبدالصمد، ولد عبدهللا .581
  .اخوانی زميندار، غوری، دھنه مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالرحمن .582
  .اخوانی بگرام، سرطبيب پکتيا، مسکونه حسن، ولد نبی محمد .583

  
  1358-2-19 مورخ - افغانستان کابل
  .خمينی م	امام، یکاولنگ، مسکونه محمد، اکبرولدشاه محمد .584
  .خمينی م	امام، یکاولنگ، مسکونه اکبر، ولدمحمد حيدر محمد .585
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  .اخوانی حبيبيه، 11 صنف متعلم پنجشير، مسکونه نصرهللا، ولد محمدیحيی .586
  .اشرار زميندار، بھسود، مسکونه حسين، علی ظاھرولد محمد .587
  .اخوانی بھسود، زميندار، سيدحسين، ولد آقاحسين سيد .588
  .اخوانی ترانسپورت، نماینده ارزگان، مسکونه دستگير، غ	م ولد جمعه محمد .589
  .اخوانی عربی، دارالعلوم متعلم غوربند، مسکونه الدین، اس	م ولد الدین جمعه .590
  .اخوانی م	امام، غوربند، مسکونه حيدر، عسکرولدعلی محمد .591
  .اخوانی عربی، دارالعلوم متعلم غوربند، مسکونه حسن، ولدمحمد محمدحسين .592
  .اخوانی زميندار، غوربند، مسکونه حيدر، علی محمداصغرولد .593
  .اخوانی کارمندمخابرات، شھرآرا، مسکونه احمد، فضل ولد احمد علی .594
  .اخوانی بندر شيرخان معلم، نوروز، ولد حسن محمد .595
  .اخوانی ساز، ساعت کابل، مسکونه اخترمحمد، ولد نورمحمد .596
  .اخوانی مخابرات وزارت کارمند خيرخانه، مسکونه الدین، ولدج	ل ميرزاد .597
  .اخوانی عربی،وردک دارالعلوم13 صنف عبدالجليل، ولد محمد غازی .598
  .اخوانی کابل، مسکونه کابل، شاروالی کارمند هللا، حليم سيد ولد هللا سيدمطيع .599
  .اخوانی دگرمن، فراه، مسکونه محمد، لعل ولد هللا حبيب .600
  .اخوانی حيرتان، مامورشاروالی پکتيا، مسکونه پيرمحمد، اکبرولد محمد .601
  .اخوانی کندھار، مسکونه داخله، وزارت مدیرمتقاعد رحيم، محمد ولد یوسف محمد .602
  .اخوانی راکت، قوای جگتورن خوگيانی، مسکونه ولدرازگل، نورجھان .603
  .اخوانی راکت، قوای بریدمن دوھم خمری، پل مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالرحمن .604
  .اخوانی قاضی، تگاب، مسکونه ج	ل، ولد هللا محمد .605
  .اخوانی ماموررادیو، نو، کارته مسکونه عبدالرشيد، ولد انجنيرعبدالکریم .606
  .اخوانی رادیوکابل، آخذه دستگاه مامور پروان، کارته مسکونه محمد، سيد سيداميرولد .607
  .اخوانی سبز، ده محررمحکمه مھرو، بی بی مسکونه حيدر، غ	م ولد معروف غ	م .608
  .اخوانی نيزارانحصارات، بينی مامورذخيره ميرعطا، اکبرولد محمد .609
  .اخوانی تخارستان، متعلم بدخشان، مسکونه عبدالبصيرولدعبدالحکيم، .610
  .اخوانی حبيبيه،11 صنف متعلم شھرآرا، مسکونه عبدالقيوم، ولد عبدالرحيم .611
  .اخوانی متقاعد، قاضی مھرو، بی بی مسکونه علم، محمد ولد عبدالرحمن .612
  .اخوانی دره، گل مسکونه عزیزمحمد، ولد الدین انجام ملک .613
  .اخوانی محکمه، دریور شمالی، مسکونه خيرمحمد، ولد محمد سيد .614
  .اخوانی کدرقضا، فارغ کابل، مسکونه محمدجانان، ولد اسماعيل محمد .615
  .اخوانی متقاعد، وردک،پيلوت مسکونه صدیق، محمد ولد ھاشم محمد .616
  .اشرار وردک، مسکونه علی، خادم سيد ولد عبدالعظيم .617
  .مایویيست خيرخانه، مسکونه اکبر، محمد ولد داکترميراحمد .618
  .اشرار بيکار، رواش، خواجه مسکونه عبدالبشير، ولد عبدالخليل .619
  .اشرار زميندار، سبز، ده ولسوالی مسکونه خان، عبدهللا عبدالبصيرولد .620
  .اشرار زميندار، سبز، ده ولسوالی مسکونه سيدفقير، ولد سيدمحمود .621
  .اشرار خيل، درتره العلم طالب بدخشان، مسکونه نبی، غ	م ولد سرور غ	م .622
  .اشرار بدخشان، مسکونه محمد، غ	م ولد الرحمن حبيب .623
  .اشرار بدخشان، مسکونه حيدر، غ	م ولد سخی غ	م .624
  .اشرار بدخشان، مسکونه محمد، سنگ ولد م	قربان .625
  .اشرار بدخشان، مسکونه حسن، محمد اکبرولد محمد .626
  .اشرار رستاق، مسکونه محمد، تاش ولد ایرکش .627
  .اشرار کوچی، سبز، ده مسکونه اميرمحمد، ولد محمد دین .628
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه یوسف، محمد ولد اشرف محمد .629
  .اشرار کوچی ننگرھار، مسکونه شيرین، خان عبدالجبارولد .630
  .اشرار ننگرھار، مسکونه عبدالغفار، ولد گل محمد .631
  .اشرار سبز، ده مسکونه سخی، غ	م ولد محمد ولی .632
  .ننگرھار, اشرار کوچی،,عبدهللا ولد احمد .633
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه کریم، محمد ولد عبدالحنان .634
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه هللا، عظيم ولد نصرهللا .635
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه عبدالوھاب، ولد مرجان .636
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه جان، غازی ولد عبدالللطيف .637
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  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه عبدالحنان، ولد عبدالحليم .638
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه جان، عظيم ولد عبدهللا .639
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه عبدالخليل، ولد شاه صاحب .640
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه عبدالرحمن، ولد شيرآقا .641
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه محمدالدین، ولد الدین شمس .642
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه جان، محمد ولد عبدالغفور .643
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه ولداخترمحمد، نورآقا .644
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه عبدالقدوس، ولد عبدالصمد .645
  .اخوانی متقاعد، دگروال فراه، مسکونه اکبر، محمد ولد یوسف محمد .646
   .اخوانی جگرن، فراه، مسکونه ایوب محمد ولد نادر محمد .647
  .متقاعد،اخوانی جگرن فراه، مسکونه سرور، غ	م حاجی ولد موcداد .648
  .اخوانی دفاع، وزارت مامورملکی لوگر، مسکونه عبدالحميد، ولد خدا فضل .649
  .اخوانی ،7 فرقه مولوی چھاردھی، موسھی مسکونه عبدالعزیز، ولد عبدالقدیم .650
  .اخوانی شبرغان، پترول مامورتفحصات لوگر، مسکونه ميرافغان، ميرولد خواجه .651
  .اخوانی مخابرات، ماموروزارت لوگر، مسکونه نثار، جان ولد محمدیونس .652
  .اخوانی مخابرات، ماموروزارت لوگر، مسکونه رفيق، محمد ولد قاسم حاجی .653
  .اخوانی شرعيات، استاد غزنی، باغ قره مسکونه عبدالقدیر، عبدالبصيرولد .654
  .اشرار محمد، گل ولد ولی .655
  .اشرار عزیزهللا ولد هللا رحمت .656
  .اخوانی بدخشان، مسکونه حافظ، محمد ولد هللا، حميد مولوی .657
  .اخوانی جرم، مسکونه مرزامحمد، ولد رستم .658
  .اخوانی جرم، مسکونه قاسم، محمد ولد ظاھر، محمد .659
  .اشرار زميندار، لوگر، مسکونه ابراھيم، محمد ولد اسماعيل محمد .660
  .اشرار دریورسارندوی، لوگر، مسکونه عبدالرووف، ولد عبداللطيف .661
  .اشرار زميندار، لوگر، مسکونه علم، محمد ولد اعظم محمد .662
  .اشرار ،11 صنف متعلم لوگر، مسکونه شيرعلم، ولد کاظم محمد .663
  .اشرار زميندار، نبی، غ	م ولد الدین ج	ل .664
  .اشرار مامور، لوگر، مسکونه امان، محمد ولد حسين محمد .665
  .اشرار مامور، لوگر، مسکونه عبدالفغار، ولد سالم محمد .666
  .اخوانی جرم، مسکونه عاشورمحمد، ولد نيازمحمد .667
  .اخوانی جرم، مسکونه شریف، محمد ولد عارف محمد .668
  .اخوانی جرم، مسکونه رسول، ولد خان احمد .669
  .اخوانی جرم، مسکونه رسول، سيداتاولد .670
  .اخوانی جرم، مسکونه نظر، غایب ولد ھمراه .671
  .اخوانی هللا،کندز، حيات ولد حسين غ	م .672
  .اخوانی بدخشان، محمد، تاش ولد عبدهللا شاه .673
  .اخوانی آباد، فيض محمد، گل ولد عبدالحی مولوی .674
  .اخوانی کابل، بگرامی مسکونه ، داوودشاه ولد یونس محمد .675
  .اخوانی کابل، بگرامی مسکونه هللا، حفيظ ولد جان سلطان .676
  .اخوانی محصل، بادغيس، مسکونه مصطفی، ولد عبدهللا .677
  .اخوانی تاجر، شھيد، شاه مسکونه محمد، لعل ولد محمد گل حاجی .678
  .اخوانی کندھار، مسکونه ولدصدر؟ یوسف محمد .679
  .اخوانی زميندار، نجراب، مسکونه اميرمحمد، ولد نصرت .680
  .اخوانی زميندار، فراه، مسکونه شاه، محمد ولد امين محمد .681
  .اخوانی زميندار، ، کابل سروبی مسکونه باقی، محمد ولد محمد شاه .682
  .اخوانی زميندار، باغ، قره مسکونه تورباز، ولد مرجان .683
  .اخوانی مولوی، خيل، تره مسکونه هللا، امان ولد محمد دوست .684
  .اخوانی زميندار، آقچه، مسکونه عمر، محمد ولد ھاشم محمد .685
  .اخوانی باغ، قره مسکونه عبدالحکيم، ولد سيدحکيم .686
  .اخوانی متعلم، مالستان، مسکونه جمعه، علی ولد خدابخش .687
  .اخوانی محصل، جاغوری، مسکونه خدابخش، ولد داوود .688
  .اخوانی محصل، جاغوری، مسکونه عيسی، محمد ولد علی اقبال .689
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  .اخوانی محصل، جاغوری، مسکونه احمد، علی ولد داد علی .690
  .اخوانی مامور، کابل، مسکونه عبدالباقی، ولد عبدالمجيد .691
  .اخوانی بریدمن، دوھم لغمان، مسکونه مھمندخان، ولد نيازمحمد .692
  .اخوانی بریدمن، پکتيا، مسکونه رسول، محمد ولد رشيد ھارون .693
  .اخوانی تایپيست، سبز، ده مسکونه عبدالغفور، ولد سحرگل .694
  .اخوانی یار، آباد،سمون خان مسکونه عبدالقدیر، ولد عبداcحد .695
  .اخوانی تورن، آباد، خان مسکونه نظر، خالق ولد امين محمد .696
  .اخوانی جگتورن، وردک، مسکونه محمد، سلطان ولد شيرمحمد .697

  
  1358-2-22 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار م	امام، اندرغزنی، مسکونه محمد، م	فيض نقشبندولد غ	م .698
  .زميندار،اشرار اندرغزنی، مسکونه الدین، حضرت ولد عبدالودود .699
  .اشرار دوکاندار، کابل، موسی، قلعه مسکونه سيداحمد، ظاھرولد سيد .700
  .اشرار دوکاندار، غزنی، یک ده مسکونه رحيم، محمد ولد احمد فضل حاجی .701
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه مسکونه عبدالغياث، ولد عبدالحبيب .702
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه مسکونه عبدهللا، ولد عزیزهللا .703
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه مسکونه محمدحسين، ولد خان رحيم .704
  .اشرار زميندار، غزنی، اندر مسکونه محمد، علی ولد احمد فضل .705
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه مسکونه اميرمحمد، ولد عبدالغنی .706
  .اشرار زميندار، اندرغزنی، مسکونه عبدالمجيد، ولد عبدالرحمن .707
  .اشرار کوپراتيف، مدیره ھيات غزنی، جغتو مسکونه عبدالرزاق حاجی ولد خيرهللا .708
  .اشرار ساز، ساعت غزنی، مسکونه نادرشاه، سيد ولد عبدالجليل سيد .709
  .اشرار دوکاندار، اندرغزنی، مسکونه اکبر، محمد ولد مير جمال .710
  .اشرار خياط، مقرغزنی، مسکونه عبدالحليم، ولد احمد فضل .711
  .اشرار زميندار، غزنی، مسکونه احمد، سيد ولد ميرافغان .712
  .اشرار زميندار، غزنی مسکونه احمد، خاکی ولد عبدالرشيد .713
  .اشرار زميندار، پکتيا، مسکونه سليم، محمد ولد اميرمحمد .714
  .اشرار غزنی، جاغوری مسکونه نبی، محمد ولد عيسی محمد .715
  .اشرار زميندار، غزنی، مسکونه ، الدین کمال ولد عبدالحق .716
  .اشرار زميندار، غزنی، اندر مسکونه عبدالحق، ولد عبدالصمد .717
  .اشرار زميندار، اندرغزنی، خان، حيات حاجی ولد دادمحمد حاجی .718
  .اشرار مامور، غزنی، باغ قره الدین، جمال ولد الدین شھاب .719
  .اشرار زميندار، عبدالحکيم،غزنی، ولد الدین سراج .720
  .اشرار زميندار، اندرغزنی، مسکونه صدیق، غ	م ولد هللا عصمت .721
  .اشرار زميندار، اندرغزنی، حکيم، محمد ولد جان عبدهللا .722
  .زميندار،اشرار زرمت، مسکونه شينوار، ولد عبدهللا .723
  .زميندار طالب، غزنی، باغ قره خان، داد ولد مومن .724
  .اشرار غزنی، جغتو مسکونه عيسی، محمد ولد محمدعلی .725
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه مسکونه صدیق، غ	م حاجی ولد عبدالولی حاجی .726
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه دادگل، ولد سردارمحمد .727
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه ظاھرخان، ولد عبدالس	م .728
  .اشرار امام، م	 غزنی، ناوه محمد، نظر ولد هللا امان .729
  .اشرار غزنی، ناوه فردوس، حاجی ولد الرحمن سيف حاجی .730
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه گل، نصرو ولد ساروان .731
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه محمد، اختر ولد محمد لعل .732
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه, کلبی سيد ولد موسی سيد .733
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه محمد، فقير ولد عبدالرحمن .734
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه حسين، محمد ولد رضا سيد .735
  .اشرار زميندار، غزنی، ناوه دل، رحم ولد الحق فيض .736
  .اشرار زميندار، غزنی، جغتو خان، بيرم ولد سخی غ	م .737
  .اشرار زميندار، غزنی، جغتو علی، بيرم ولد ظاھر محمد .738
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری زوار،، علی ولد علی سلطان .739
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  .اشرار زميندار، غزنی، کاکر، ولد هللا حسين .740
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری علی، قاسم ولد علی رمضان .741
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری خدابخش، ولد بخش رضا .742
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری علی، غ	م ولد علی حسين .743
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری نبی، غ	م ولد شاه علی .744
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری علی، ناصر ولد علی حسين .745
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری نوازعلی، ولد امين محمد .746
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری ظریف، ولد ابراھيم محمد .747
  .اشرار زميندار، غزنی، جاغوری علی، صفر ولد علی افغان .748
  .اشرار دکاندار، غزنی، جاغوری ، علی، نوروز ولد علی محمد .749
  .اشرا مامور، غزنی، باغ قره اميرجان، ولد قلندر .750
  .اشرار غزنی، اندر محمد، دین ولد محمد پير .751
  .اشرار کوچی، غزنی، محمد، داد ولد ابراھيم محمد .752
  .اشرار زميندار، غزنی، اندر الياس، محمد ولد نعيم محمد .753
  .اشرار زميندار، غزنی، اندر خان، آدم ولد فقيرمحمد .754
  .اشرار زميندار، غزنی، اندر سردارخان، ولد محمد جان .755
  .اشرار مکتب، م	زم غزنی، اندر دادمحمد، ولد عبدالحميد .756
  .اشرار پال، روغتيا غزنی، باغ قره گل، جمعه ولد عبدالجبار .757
  .اشرار زميندار، غزنی، باغ قره محمد، در ولد عبدالس	م .758
  .اشرار زميندار، غزنی، باغ قره محمد، تاج ولد محمد خان .759
  .اشرار زميندار، غزنی، باغ قره عبدالرحمن، ولد الحق شمس .760
  .اشرار زميندار، غزنی، باغ قره غوث، محمد حاجی ولد مير محمد .761
  .اشرار زميندار، غزنی، باغ قره محمد، فيض حاجی ولد طوطی .762
  .اشرا زميندار، غزنی، عبدالرحمن، ولد یوسف محمد .763
  .اشرار زميندار، غزنی، محمد، راز ولد محمد خان .764
  .اشرار محمد، تاج ولد محمد شاه .765
  .اشرار غزنی، امام، م	 صدیق، غ	م ولد عبدالمنان .766
  .اشرار دار، تحویل اغزنی، رضا، محمد ولد محمد حاجی سيد .767
  .اشرار زميندار، غزنی، اندر مسکونه عبدالواحد، ولد عبدالحميد .768
  .اشرار زراعتی، کار ماشين غزنی، اندر محمد، شير ولد محمد م	 .769
  .اشرار غزنی، اندر حيدر، غ	م ولد نورهللا .770
  .اشرار زميندار، جاغوری، علی، غ	م ولد علی قنبر .771
  .اشرار غزنی، جاغوری علی، محمد ولد علی بابا .772
  .اشرار کار، ماشين غزنی، یک ده محمد، خير ولد محمد غ	م .773
  .اشرار غزنی، اندر الدین، بھار ولد عبدالملک .774
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه خان، سيد ولد پاینده .775
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه نورالحق، ولد عبدالکریم .776
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه ج	ل، آغا ولد شھزاد .777
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه جي	نی، ولد اسحاق محمد .778
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه جان، آغا ولد محمد دوست .779
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه گل، حاجی ولد محمد نياز .780
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه خان، علی ولد عبدالرحمن .781
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه خان، لعل ولد خان عالم .782
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه الدین، روز ولد الدین نظر .783
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه محمد، سيد ولد محمد پير .784
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه بازک، ولد محمد نياز .785
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه بھادر، ولد گلبدین .786
  .اشرار غزنی، اندر مسکونه محمد، اختر ولد محمد داد .787
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه علی، ولد حسن شيخ .788
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه حسن، محمد ولد علی نادر .789
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه علی، قنبر ولد عبدالغفور .790
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه ھاشم، محمد سيد ولد ناصر محمد سيد .791
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  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه بيرم، ولد دوران خان .792
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه عيسی، محمد ولد عباس غ	م .793
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه رجب، محمد ولد عباس کلبی .794
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه حسن، محمد ولد حسين علی .795
  .اشرار غزنی، جغتو، مسکونه نور، سيد ولد محمد امير .796

  
  1358-2-22 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار زميندار، لغمان، عليشنگ مسکونه عبدهللا، ولد خان ملک .797
  .اشرار لوگر، کوچی، هللا، فيض ولد گل حضرت .798
  .اشرار زميندار، کلنگار، مسکونه اکبر، سيد ولد ایرانی .799
  .اشرار لوگر، زميندار، کلنگار، مسکونه جاندار، ولد گ	جان .800
  .اشرار زميندار، محمداغه، کوچی، ورم، ولد خان حسن .801
  .اشرار زميندار، کندھار، مسکونه شيرجنگ، ولد محمد غ	م .802
  .اشرار زميندار، سرخابلو، مسکونه محمد، جان ولد شاه ملک .803
  .اشرار زميندار، پکتيا، سيدکرم ولسوالی مسکونه محمدخان، ولد محمد خواجه .804
  .اشرار لوگر، مرکز مسکونه الدین، کمال ولد محمد اختر .805
  .اشرار زميندار، محمداغه، مسکونه جانداد، ولد صحبت .806
  .اشرار لوگر، مسکونه جانداد، ولد سردار .807
  .اشرار لوگر، مسکونه عصمت، ولد cیق .808
  .اشرار پکتيا، کرم سيد گل، لعل ولد دلبر خان .809
  .اشرار زميندار، محمداغه، خيل، سرنظر قریه مسکونه مددخان، ولد خان محمد .810

  
  1358-2-24 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار زارع، لوگر، مسکونه عبدالکریم، ولد عبدالھادی .811
  .اشرار زارع، لوگر، مسکونه عبدالکریم، ولد عزیز محمد .812
  .اشرار اخوانی، کوپراتيف، مامور پلخمری، مسکونه آقا، سيد ولد شيراقا .813
  .اشرار متقاعد، دگروال ننگرھار، مسکونه بھاوالدین، ولد الدین غياث .814
  .مایویيست محصل، کابل، محمد، دوست خواجه ولد گل خواجه .815
  .مایویيست تخنيک، پلی سوم صنف محصل ميدان، مسکونه محمد، آقا ولد محمد گل .816
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه شاه، احمد نور ولد شاه الف .817
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه شاه، داوود ولد شاه مبارک .818
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه احمد، عزیز ولد عبدالمناف .819
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه زمان، شير ولد محمد گل .820
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه شاه، محمد ولد عبدالمجيد .821
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه شاه، محمد ولد عبدالمجيد .822
  .اشرار زميندار، سبز، ده مسکونه شاه، محمد ولد عبدالواھاب .823
  .اخوانی آریانا، مامور ارغستان، مسکونه یعقوب، محمد ولد خان صاحب .824
  .اخوانی پنجشير، مسکونه تخنيک، پلی اول صنف محصل رحمت، ولد هللا امين .825
  .ستمی متقاعد، جگرن خانه، خير مسکونه نور، محمد ولد طوره .826
  .ستمی متقاعد، جگرن خيرخانه، مسکونه محمد، نيک ولد عبدالخليل .827
  .ستمی بدخشان، قومندانی سارن، لمری حسين، محمد ولد طارق محمد .828
   .اخوانی پوھنتون، استاد رکانه، ساکن محمد، ميرزا ولد احمد خليل .829
  .اخوانی توطيه، ادبيات، فاکولته استاد دھمزنگ، مسکونه دستگير، غ	م ولد شجاعی غوث غ	م دکتور .830
  .اخوانی ساینس، استاد بغ	ن، مسکونه قاسم، سيد ولد عبدالقادر سيد .831
  .اخوانی گرزندوی، ریاست ماور سخی، کارته مسکونه علی، نور ولد الرحمن خليل .832
  .اخوانی معادن، وزارت مامور تایمنی، ساکن ایوب، محمد ولد امين محمد .833
  .اخوانی ادبيات، استاد پروان، مسکونه صادق، محمد ولد احمد فضل .834
  .اخوانی مولوی، سبز، ده مسکونه فقير، سيد ولد مقصود سيد .835
  .اخوانی سنگ، سياه نقليه من، برید دویم پروان، مسکونه انور، محمد ولد عارف محمد .836
  .اخوانی سالنگ، مسکونه مير، گل ولد محمد فقير مولوی .837
  .اخوانی تخار، مسکونه موسی، ولد عبدالرشيد .838
  .اخوانی تعویذگر، پنجشير، مسکونه هللا، حکيم ولد هللا سيف .839
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  .اخوانی تعویذگر، غزنی، مسکونه جان، محمد ولد جان علی .840
  .اشرار سبز، ده مسکونه نظيم، سيد ولد صدیق محمد .841
  .اشرار سبز، ده مسکونه نبی، محمد ولد گل بادام .842
  .اشرار سبز، ده مسکونه محمد، دین حاجی ولد گل محمد .843
  .اشرار سبز، ده مسکونه عبدلقدوس، ولد عبدالغنی .844
  .اشرار سبز، ده مسکونه جان، محمد ولد محمداجان .845
  .اشرار لوگر، مسکونه بھادر، ولد برات محمد .846

  
  1358-2-25 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار شھر، زرغون قریه مسکونه خان، مرد شاه ولد هللا سيف .847
  .خمينی پارسا، سرخ مسکونه علی، حيدر ولد صفدر شيخ .848
849. cخمينی علوم، اکادمی مامو شھر، زرغون قریه مسکونه هللا، حفيظ ولد شادو.  
  .ملت افغان ،88 قوای من برید دریم طالب، ولد معصوم محمد .850
  .ملت افغان ،88 قوای من برید عبداcحد،دویم ولد هللا خير .851
  .اخوانی پروان، صافی کوه مسکونه عبدالحکيم، ولد عبدالرحيم .852
  .اخوانی کاپيسا، محبس آمر کاپيسا، مسکونه سرور، محمد ولد عارف محمد .853
  .اخوانی کاپيسا، محبس مدیر کاپيسا، مسکونه محمد، نظر ولد محمد سيد .854
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه محمد، پاینده ولد خان احمد مولوی .855
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه ميرجان، حاجی ولد محمد باز حاجی .856
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه مراد، شاه حاجی ولد هللا سيف .857
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه قدیر، حاجی ولد ظاھر محمد .858
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه عبدالشکور، ولد عبدالرزاق .859
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه جان، گل سيد ولد جان صاحب .860
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه نور، احمد ولد عبدالصمد .861
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه عبدالکریم، ولد گل محمد .862
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه مرجان، حاجی ولد جان سيد حاجی .863
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه نصرهللا، ولد معلم عزیرهللا .864
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه محمد، در ولد جان آغا ميرزا .865
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه عبدالکریم، ولد گل جمعه حاجی .866
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه صدر، ولد جان آغا .867
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه حق، فضل ولد گل جمعه حاجی .868
  .لوگر اشرار کی، شيوه مسکونه گ	ب، ولد الدین گ	ب .869
  .لوگر اشرار آباد، زن مسکونه محمود، ولد لولی .870
  .لوگر اشرار خيل، نذر مسکونه گل، آقا ولد احمد شير .871
  .لوگر اشرار خيل، نذر مسکونه قاسم، محمد ولد طاھر محمد .872
  .لوگر اشرار لوگر، از اص	 تيره، مسکونه جان، محمد ولد شریف .873
  .لوگر اشرار تن، چھل مسکونه عبدالس	م، ولد الدین محراب .874
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه امرهللا، ولد هللا فيض .875
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه نورهللا، ولد الدین قيام .876
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه حسين، محمد ولد عثمان محمد .877
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه محمد، یار ولد احمد گل .878
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه جان، محمد ولد جان امير .879
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه محمد، شير ولد ولی شاه .880
  .لوگر اشرار لوگر، مسکونه محمود، شاه ولد سعيد محمد .881
  .لوگر اشرار لوگر، فع	 مھمند، مسکونه نثار، جان ولد جلندر .882
  .اخوانی متقاعد، دگرمن پروان، کارته مسکونه هللا، سعد ولد جان محمد .883
  .اخوانی دوم، صنف محصل بدخشان، مسکونه محمدی، عيدی ولد محمد نياز .884
  .اخوانی قلعھچه، در معلم کابل، مسکونه محمد، ميرزا ولد محمد امير .885
  .اخوانی وردک، مسکونه تجارت، ليسه دوازده صنف خان، علی غ	م ولد هللا رحمت .886
  .اشرار خيل، کوتی مسکونه محمد، امير ولد گل ولی .887
  .اشرار خيل، کوتی مسکونه جان، محمد ولد فاروق .888
  .اشرار کلنگار، مسکونه شيرین، ميرزا ولد شيرین خواجه .889
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  .اشرار خيل، کوتی مسکونه دل، شيرین ولد شيردل .890
  .اشرار دکو، قریه مسکونه نظير، سيد ولد محمد شير .891
  .اشرار ناوه، ولسوالی لشکرگاه، مسکونه دلدار، ولد ھمزه مير حاجی .892

  
  1358-2-28 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی لوگر، مسکونه مرکزی، احصایيه مامور تراب، ولد هللا حيات .893
  .اخوانی فاریاب، مسکونه ادبيات، محصل حيدر، ولد عظيم محمد .894
  .اخوانی فراه، مسکونه ادبيات، محصل کریم، محمد ولد عبدالغفار .895
  .اخوانی پروان، مسکونه عبدالوھاب، ولد عبدالرقيب .896
  .اخوانی نجراب، مسکونه ادبيات، محصل باز، شاه ولد عبدالحفيظ .897
  .اخوانی کنر، مسکونه ساینس، محصل محمداجان، ولد صفر محمد .898
  .اخوانی خوگيانی، مسکونه زراعت، محصل قاسم، سيد ولد پادشاه سيد .899
  .اخوانی وردک، ميخانيکی، انستيتيوت محصل عبدامحمد، ولد تواب محمد .900
  .اخوانی خاک، بت مسکونه آبرسانی، مامور فضل، ولد سالم محمد .901
  .اخوانی پارسا، سرخ مسکونه دوازده، فارغ ابراھيم، سيد ولد رضا سيد .902
  .اخوانی ھرات، محاسبه،مسکونه انستيتوت فاروق، محمد ولد عتيق محمد .903
  .اخوانی سارنمن، برکت، ولد محمد جان .904
  .اخوانی انجنيری، محصل رضا، محمد سيد ولد شاه سيد .905
  .اخوانی ابتدایيه، معلم ھاشم، محمد ولد عبدالنبی .906
  .اخوانی انجنيری، محصل عبدالخالق، ولد عبدالصادق .907
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه وترنری، محصل جان، سباه ولد گل سين .908
  .اخوانی کابل، مسکونه انجنيری، محصل محمد، عطا ولد ھمایون محمد .909
  .اخوانی تربيه، تعلم نيمروز، مسکون محمد، نظر ولد علی مير .910
  .اخوانی نيمروز، کلتور و اط	عات مامور حيات، م	 ولد الدین نظام .911
  .اخوانی لغمان، وcیت مسکونه خردکابل، معلم، کتوری، ولد یوسف محمد .912
  .اخوانی ادبيات، محصل اسلم، مير خواجه ولد عبدالعزیز خواجه .913
  .اخوانی ادبيات، محصل محمداجان، ولد قاسم محمد .914
  .اخوانی بدخشان، مسکونه بدنی، تربيت محصل خان، عزیز ولد خان ميرزا .915
  .اخوانی خردکابل، مسکونه زارع، حکيم، محمد ولد حسن محمد .916
  .اخوانی کابل، خرد مسکونه فروش، چپن شھباز، ولد محمد عيد .917
  .اخوانی انصاری، ليسه معلم حيدر، غ	م ولد نبی غ	م .918
  .اخوانی آباد، خان کارگر، حسن، محمد ولد رضا محمد .919
  .اخوانی کابل، مسکونه معدن، وزارت مامور علی، محمد ولد امين محمد .920
  .اخوانی بدخشان، مسکونه درواز، معلم محمد، دوست ولد محمد دین .921
  .اخوانی بدخشان، مسکونه درواز، معلم حسين، ولد بيگ دولت .922
  .اخوانی غزنی، مسکونه زارع، حکيم، موسی ولد ابراھيم محمد .923
   صفدر ولد عبدالرحيم .924
  .اخوانی دارالعلوم، محصل غزنی، مسکونه مراد، شاه ولد اخترالدین .925
  لوگر مسکونه ناصر، ولد خان کتب .926
  .اخوانی تاجر، محمد، دوست خواجه ولد احمد نصير خواجه .927
  .اخوانی زارع، کوت، بچه مير مسکونه مومن، ولد خان ج	د .928
  .اخوانی لوگر، خيل مغل مسکونه کار، ماشين خيل، م	 ولد زمان گل .929
  .اخوانی لوگر، ساینس پوھنحی محصل عبدالحسن، ولد حيدر غ	م .930
  .اخوانی ننگرھای، ساینس پوھنحی محصل سعدهللا، سيد ولد هللا حفيظ .931
  .اخوانی زارع، نور، محمد ولد عالم محمد .932
  .اخوانی زارع، بگرام، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالجميل .933
  .اخوانی زارع، بگرام، مسکونه داد، رسول ولد حسين مرزا .934
  .اخوانی پنجشير، مسکونه عسکر، مير، محمد ولد سعيد محمد .935
  .اخوانی لوگر، مسکونه شرعيات، محصل خان، برات ولد الحق فضل .936
  .اخوانی غزنی، مسکونه ساتنمن، دستگير، غ	م ولد جي	نی غ	م .937
  .اخوانی ھرات، مسکونه زارع، عبدالرحمان، ولد عبدالملک .938
  .اخوانی دکاندار، قندھار، مسکونه محمد، نور حاجی ولد احمد ولی .939
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  .اخوانی غزنی، انجنيری محصل ظاھر، غ	م ولد خان دولت .940
  .اخوانی زارع، خيل، تره مسکونه عبدالستار، ولد عبدالسبحان .941
  .اخوانی باميان، مسکونه معلم، گل، خيال ولد ج	ل محمد .942
  .اخوانی باميان، مسکونه کابل، خرد معلم جانگی، ولد گل پان .943
  .اخوانی زارع، خوگيانی، مسکونه ذکریا، ولد محمد لعل حاجی .944
  .اخوانی زارع، خوگيانی، مسکونه خان، خالو ولد شکر حاجی .945
  .اخوانی پکتيا، مسکونه نرس، عالم، محمد ولد نبی غ	م .946
  .اخوانی زارع، فراه، مسکونه الدین، شمس ولد عبدالکریم .947
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه حقوق، محصل احمد، گل ولد احمد مقبول .948
  .اخوانی تالقان، مسکونه سرمعلم، حکيم، محمد ولد رحيم محمد .949
  .اخوانی خوگيانی، مسکونه زارع، جان، نبی ولد زمان مير .950
  .اخوانی چکری، مسکونه ابتدایه معلم خان، بھادر ولد عمر محمد .951
  جبار خاک مسکونه زارع، بھرام، ولد دوc شاه .952
  .اخوانی کنر، مسکونه ادبيات، محصل خان، زینت ولد عبدالرحمان .953
  .اخوانی لغمان، مسکونه ادبيات، محصل حنيف، محمد ولد نعيم محمد .954
  .اخوانی خيرخانه، مسکونه بيکار، خان، علی ولد عبدالستار .955
  .اخوانی پنجشير، بازارک مسکونه امام، م	 گل، جان م	 ولد عبدالغفار .956
  .اخوانی آھنگر، خانه، خير مسکونه ، ؟...شاه ولد پسند شاه .957
  .اخوانی خيرخانه، مسکونه العلم، طالب نادر، محمد ولد عبدالودود .958
  .اخوانی امام، م	 پروان، کارته مسکونه عبدالحکيم، م	 ولد عبدالقادر .959
  .اخوانی خيرخانه، مسکونه امام، م	 گل، جان م	 ولد نادر محمد .960
  .اخوانی لوگر، مسکونه چوپان، عبدالجبار، ولد عبدالستار .961
  .اخوانی لوگر، برک برکی مسکونه تخنيکم، مأمور عبدالرحيم، ولد غنی محمد .962
  .اخوانی محصل، خيل، ماما مسکونه عبداللطيف، ولد خوشحال .963
  .اخوانی بس، ملی مامور داراcمان، مسکونه علی، سيد ولد ؟..سيد .964
  .اخوانی تربيه، و تعليم مامور داراcمان، مسکونه اسماعيل، سيد ولد مھدی سيد .965
  .اخوانی بس، ملی مامور خيرخانه، مسکونه هللا، حبيب سيد ولد عبدهللا سيد .966
  .اخوانی پوليس، مامور پنجشير، رخه مسکونه رجب، محمد ولد سعادت .967
  .اخوانی ادبيات، پوھنزی محصل کابل، خورد مسکونه نصرهللا، ولد سلطان غ	م .968
  .اخوانی ابوحنيفه، مدرسه محصل خيرخانه، مسکونه عيسی، محمد ولد صالحی طاھر محمد .969
  .اخوانی ابوحنيفه، مدرسه محصل زرغونشھر، مسکونه محمدامير، ولد محمدهللا .970
  .اخوانی خيل، صافی قریه مسکونه محمد، نيک ملک ولد عبدهللا .971
  .اخوانی خيل، کتب مسکونه داد، رحيم ولد مقصود شاه .972
  .اخوانی چرخ، مسکونه محمد، فيض ولد محمد خيال .973
  .اخوانی زیدآباد، مسکونه محمد، اختر حاجی ولد محمد سلطان .974
  .اخوانی زیدآباد، مسکونه عبدالرووف، ولد جان سلطان .975
  .اخوانی خيل، کتب مسکونه عبدالجميل، ولد عبدالوکيل .976
  .اخوانی سنگ، سفيد مسکونه مير، محمد ولد گدای حاجی .977
  .اخوانی لوگر، وcیت مرکز مسکونه عبدالغفور، ولد عبدالشکور .978
  .اخوانی سيدآباد، مسکونه جان، محمد ولد جان سلطان .979
  .اخوانی خيل، مغول مسکونه جان، عبدهللا ولد محمد یار .980
  .اخوانی اکسا، دریور پنجشير، مسکونه اسحاق، محمد ولد ابراھيم محمد .981
  .اخوانی بابا، رحمان یازدھم صنف متعلم غزنی، مقر مسکونه شاه، داوود ولد عبدالجبار .982
  .اخوانی ھيواد، روزنامه کارمند ننگرھار، مسکونه خان، محمدجان ولد هللا عنایت .983
  .اخوانی رادیو، نشرات مامور غزنی، مسکونه عبدالوھاب، ولد طاھرشاه محمد .984
  .اخوانی ادبيات، سوم صنف غزنی، مسکونه نورالحق، ولد عبدالحکيم .985
  .اخوانی ابوحنيفه، متعلم شھيد، شاه مسکونه عبدالرسول، ولد ھارون محمد .986
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  .اشرار پلخمری، مسکونه نصرالدین، ولد نادر محمد .987
  .اشرار پلخمری، مسکونه مير، محمد ولد گل جمعه .988
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  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدهللا، ولد الحق فضل .989
  .اشرار پلخمری، مسکونه الدین، نصر ولد یوسف محمد .990
  .اشرار پلخمری، مسکونه حسن، غ	م ولد حسن .991
  .اشرار پلخمری، مسکونه مير، پاچا ولد طاھر محمد .992
  .اشرار پلخمری، مسکونه داد، رسول ولد هللا عنایت .993
  .اشرار پلخمری، مسکونه ميرداد، ولد هللا محمد .994
  .اشرار پلخمری، مسکونه محمد، فيض ولد حسن بکی .995
  .اشرار پلخمری، مسکونه ناصر، محمد ولد عباس غ	م .996
  .اشرار پلخمری، مسکونه امير، محمد ولد عبدالھاشم .997
  .اشرار پلخمری، مسکونه مير، محمد ولد ھاشم محمد .998
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالقدیر، ولد هللا امان .999

  .اشرار پلخمری، مسکونه اکرم، محمد ولد علی غ	م .1000
  .اشرار پلخمری، مسکونه محمد، فقير ولد خالقداد .1001
  .اشرار پلخمری، مسکونه ميرداد، ولد رسولداد .1002
  .اشرار پلخمری، مسکونه زمری، ولد عزیزگل .1003
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالمنان، ولد هللا بسم .1004
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالحنان، ولد عبدالقدیر .1005
  .اشرار پلخمری، مسکونه جان، لعل ولد گلجان .1006
  .اشرار پلخمری، مسکونه صاحبدل، ولد سخی غ	م .1007
  .اشرار پلخمری، مسکونه دین، محمد ولد امين محمد .1008
  .اشرار پلخمری، مسکونه ایوب، محمد ولد ھاشم محمد .1009
  .اشرار پلخمری، مسکونه گل، صاحب ولد گل جنگ .1010
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالغياث، ولد ایاز محمد .1011
  .اشرار پلخمری، مسکونه مبين، ولد الدین محی غ	م .1012
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالرحيم، ولد محمد غ	م .1013
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالرسول، ولد آقاجان .1014
  .اشرار پلخمری، مسکونه سرورالدین، ولد درویش .1015
  .اشرار پلخمری، مسکونه نبی، غ	م ولد انورالحق .1016
  .اشرار پلخمری، مسکونه امين، محمد ولد ایاز محمد .1017
  .اشرار پلخمری، مسکونه کوچی، احمدجان ولد وزیر خان .1018
  .اشرار پلخمری، مسکونه گل، سيد ولد عبدالمحمد .1019
  .اشرار پلخمری، مسکونه اسحق، محمد ولد اسماعيل محمد .1020
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالکریم، ولد عبدالغنی .1021
  .اشرار پلخمری، مسکونه غور، خواجه ولد فاروق خواجه .1022
  .اشرار پروان، مسکونه ، م	جان ولد هللا امين .1023
  .اشرار پلخمری، مسکونه خان، سمع ولد طاھر سيد .1024
  .اشرار پلخمری، مسکونه عبدالغياث، ولد عبدالحفيظ .1025
  .اشرار پلخمری، مسکونه سردارخان، ولد حبيب محمد .1026
  .اشرار پلخمری، مسکونه یوسف، محمد ولد محمدآصف .1027
  .اشرار پلخمری، مسکونه هللا، عصمت خواجه ولد پاچا خواجه .1028
  .اشرار ننگرھار، مسکونه پاچا، گل ولد سعيد مير .1029
  .اشرار زابل، مسکونه اقبال، ولد نوروزی .1030
  .اشرار زابل، مسکونه محمد، امير ولد صفرمحمد .1031
  .اشرار زابل، مسکونه ميراحمد، ولد خان بره .1032
  .اشرار زابل، مسکونه یعقوب، سيد ولد طاھر محمد .1033
  .اشرار زابل، مسکونه عبدالغياث، ولد عبدالجليل .1034
  .اشرار زابل، مسکونه محمد، شيخ ولد سعدهللا .1035
  .اشرار زابل، مسکونه ملوک، ولد نذیر محمد .1036
  .اشرار زابل، مسکونه الدین، وھاب ولد عبدالس	م .1037
  .اشرار زابل، مسکونه نورمحمد، ولد محمدغوث .1038
  .اشرار زابل، مسکونه خان، صاحب ولد دادمحمد .1039
  .اخوانی زابل، مسکونه الدین، نجم ولد محمد نور .1040
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  .اخوانی زابل، مسکونه رسول، محمد ولد سورگل .1041
                                           .اخوانی کابل، معدن وزارت امور کابل، مسکونه شاه، اول ولد نصيرهللا .1042

                                              
  .اخوانی غزنی، مسکونه خدایداد، ولد سعدالدین .1043
  .اخوانی زارع، دھسبز، مسکونه خان، موسی حاجی ولد عبدالحکيم .1044
  .اخوانی زارع، سبز، ده مسکونه عيسيخان، ولد ميرحيدر .1045
  .اخوانی معلم، وردگ، مسکونه عبدالغفور، ولد عبدالرحيم .1046
  .اخوانی محصل، ننگرھار، مسکونه اصغر، علی سيد ولد محمدعمر سيد .1047
  .اخوانی محصل، بدخشان، مسکونه محبوب، سيد ولد عبدالمھدی .1048
  .اخوانی ھرات، مسکونه ميراحسان، ولد عبدهللا محمد .1049
1050. tاخوانی محمداعظم، ولد حبيبا.  
  .اخوانی محصل، خيرمحمد، ولد محمد شاه .1051
  .اخوانی نامدار، ولد محمددین .1052
  .اخوانی ثارندوی، منصب صاحب سکندر، ولد بھاالدین .1053
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل کابل، چھار کارته مسکونه ھاشم، سيد ولد حشمتاt سيد .1054
  .اخوانی عریضھنویس، مينه، جمال مسکونه محمداسحق، ولد محمدقاسم .1055
  .اخوانی انجنيری، محصل ارزگان، مسکونه عبدالصمد، ولد محمدطاھر .1056
  .اخوانی محاصبه، انستيتوت محصل قرھباغ، مسکونه جبار، ولد گلبھار .1057
  .اخوانی مليبس، کارگر کابل، مسکونه محمدایوب، ولد محمدحسن .1058
  .اخوانی وسلتون، جگتورن لوگر، مسکونه عبدالغنی، ولد نصرهللا .1059
  .اخوانی خانھامان، پنجشير، مسکونه حميدهللا، ولد محمدرحيم .1060
  .اخوانی سرویسھا، نماینده پنجشير، مسکونه عينالدین، ولد ویسالدین .1061
  .اخوانی ھوتلھا، مامور لوگر، مسکونه شاھولی، ولد شھباز .1062
  .اخوانی معلم، لوگر، مسکونه شاھولی، ولد ميرباز .1063
  .اخوانی ثارن، دریم لوگر، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالمالک .1064
  .اخوانی انجنيری، محصل محمد، حاجی ولد هللا نقيب .1065
  .اخوانی شونزی، حربی دوازدھم صنف متعلم مقر، مسکونه نامدار، ولد امرالدین .1066
  ژ.اخوانی کلتور، و اط	عات وزارت مدیر کابل، مسکونه عبدالرووف، ولد گریان ربانی .1067
  .اخوانی انجنيری، محصل چھاردھی، مسکونه عطامحمد، ولد عطاالحق .1068
  .اخوانی معلم، تربيه محصل کابل، مسکونه جي	نی، غ	م ولد محمداسماعيل .1069
  .ملت افغان کلتور، و اط	عات مامور ننگرھار، مسکونه ج	ل، سيد ولد شيرین سيد .1070
  .ملت افغان دھم، صنف متعلم شمس، آقاعلی مسکونه یارمحمد، ولد نثاراحمد .1071
  .اخوانی ،8 فرقه بریدمن دوھم قندھار، مسکونه جمعھخان، ولد نظرجان .1072
  .اخوانی عامه، فواید مامور ج	�باد، مسکونه محمدشاه، ولد شاه سليمان .1073
  .اخوانی ساینس، محصل ننگرھار، مسکونه محمدوسيم، ولد محمدنادر .1074
  .اخوانی داخله، وزارت مامور پکتيا، مسکونه سرور، ولد کشمير .1075
  .اخوانی ادویه، دیپو تحریرات مدیر کابل، مسکونه محمدرحيم، ولد فض	لحی .1076
  .اخوانی زارع، محمدآغا، مسکونه عارف، ولد یعقوبخان .1077
  .اخوانی ادبيات، محصل لغمان، مسکونه محمداسلم، ولد محمدشاه .1078
  .اخوانی قندھار، مسکونه عبدهللا، حاجی ولد پادشاھگل .1079
  .اخوانی گلبھار، نساجی مامور کاپيسا، مسکونه دولتمحمد، ولد محمدعلم .1080
  .اخوانی خياط، بھسود، مسکونه محمدحسن، ولد محمداسلم .1081
  .اخوانی پوستھرسان، قندھار، مسکونه نظرمحمد، ولد آغامحمد .1082
  .اخوانی غزنی، کوپراتيف مامور سيدآباد، مسکونه اميناt، ولد اسدهللا .1083
  .اخوانی معلم، باميان، مسکونه محمدعيسی، ولد محمدحسين .1084
  .اخوانی رادیوتلویزیون، مامور کابل، مسکونه محمدایوب، ولد امامالدین .1085
  .اخوانی لوژستيک، تفتيش عضو نورستان، مسکونه صوفی، ولد محمددین .1086
  .اخوانی پنجشير، خزانھدار پنجشير، مسکونه اللھداد، ولد بازمحمد .1087
  .اخوانی اص	حشده، تخم شرکت مامور پنجشير، مسکونه محمدعمر، ولد محمدحيدر .1088
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل سوم، کارته مسکونه عبداستار، ولد عبداcحد .1089
  .اخوانی ميخانيکی، ليسه معلم بدخشان، مسکونه ابراھيم، ولد اسماعيل .1090
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل پغمان، مسکونه ميرعلم، ولد محمدرووف .1091
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1092. tاخوانی بگرام، بریدمن دریم لوگر، مسکونه ،محمدنواب ولد بسما.  
  .اخوانی معلم، قرھباغ، مسکونه حيدرگل، ولد نثرهللا .1093
  .اخوانی حيرتان، مامور ننگرھار، مسکونه مياخيل، ولد محمدکبير .1094
  .اخوانی محاسبه، محصل نن، مسکونه ولی، سيد ولد عبدالقدیر .1095
1096. tاخوانی انجنيری، محصل عزیزهللا، ولد امانا.  
  .اخوانی صافی، کوه معلم پنجشير، مسکونه آقامير، ولد محمدایوب .1097
  .اخوانی بس، ملی مامور پنجشير، مسکونه محمد، پاینده ولد فدامحمد .1098
  .اخوانی زراعت، محصل بدخشان، مسکونه عبدالواحد، ولد شریف محمد .1099
  .اخوانی پلچرخی، محبس مامور تالقان، مسکونه قربان، ولد محمدانور .1100
  .اخوانی ثارندوی، قاضی، قلعه مسکونه عبدالحق، ولد عبدالعظيم .1101
  .اخوانی ادبيات، محصل فاریاب، مسکونه نورمحمد، ولد نظرمحمد .1102
  .اخوانی وردگ، ورزش عضو عبدالغياث، ولد عبدالغفار .1103
  .اخوانی پشتونستان، ثارندوی فيض، ولد عبداcحمد .1104
1105. tاخوانی معلم، دھافغانان، نوآباد مسکونه عبدالستار، ولد حمایتا.  
  .اخوانی شونزی، حربی دوازدھم صنف متعلم غزنی، مسکونه خيرمحمد، ولد عبداcحد؟ .1106
  .اخوانی لوگر، مسکونه محمدگل، ولد محمدمير .1107
  .اخوانی طب، محصل ننگرھار، مسکونه آقا، سيد ولد بھادر سيد .1108
  .اخوانی دریور، ننگرھار، مسکونه شاھسوار، ولد جانداد .1109
  .اخوانی شيوکی، معلم وردگ، مسکونه محمدحسين، ولد محمدحميد .1110
  .اخوانی بابا، رحمان ليسه متعلم غزنی، مسکونه تاجمحمد، ولد رازمحمد .1111
  .اخوانی لوگر، قومندانی ساتنمن لمری پروان، مسکونه سردار، ولد محمدموسی .1112
  .اخوانی زارع، غزنی، مسکونه محمدحسن، ولد خان الم .1113
1114. tاخوانی سيزدھم، صنف محصل نصرهللا، ولد حياتا.  
  .اخوانی کابل، مسکونه نورمحمد، ولد عبدالھادی .1115
  .اخوانی عامه، فواید وزارت مامور گلبھار، مسکونه احمدشاه، ولد آغاجان .1116
  .اخوانی ادبيات، استاد خوشحالمينه، مسکونه دینمحمد، ولد عبدالرزاق .1117
  .اخوانی کلينر، لوگر، مسکونه غ	ممحمد، ولد ميرآقا .1118
  .اخوانی ادبيات، محصل شبرغان، مسکونه محمدانور، ولد محمدظاھر .1119
  .اخوانی دواساز، لوگر، مسکونه خدایداد، ولد خالقداد .1120
  .اخوانی ننگرھار، طب محصل جاغوری، مسکونه محمدیوسف، ولد محمدکریم .1121
  .اخوانی فروش، قرطاسيه کوتھسنگی، مسکونه شيرمحمد، ولد محمدعمر .1122
  .اخوانی زارع، دھسبز، مسکونه عبدالستار، ولد رضاخان .1123
  .اخوانی قندھار، مسکونه عبدهللا، ولد جانان .1124
  .اخوانی کتواز، در معلم کوتھسنگی، مسکونه موسی، ولد محمدرحيم .1125
  .اخوانی ثانوی، تخنيک معلم غ	مسخی، ولد محمدابراھيم .1126
  .اخوانی حوادث، ضد مامور تخار، مسکونه علی، امام ولد عبدالرزاق .1127
  .اخوانی ماشينکار، مقر، مسکونه گلمحمد، ولد عبدالکریم .1128
  .اخوانی زميندار، محمدناصر، ولد محمدحسين .1129
  .اخوانی عبدالوھاب، سيد ولد محمدنعيم سيد .1130
  .اخوانی مالداری، انستيتوت استاد عبدالخالق، ولد نعيم محمد .1131
  .اخوانی تربيه، و تعليم محاسبه مامور لوگر، مسکونه محمد، ميرزا ولد فضلعمر .1132
  .اخوانی تجارت، اتاق مدیر پروان، مسکونه فتيحمحمد، ولد عبداcحد .1133
  .اخوانی بگرام، بریدمن دریم برکتاt، ولد ظھور محمد .1134
  .اخوانی لوگر، امنيت مامور بازمير، ولد م	جمير؟ .1135
  .اخوانی طب، فاکولته استاد تالقان، مسکونه عبدالغياث، ولد عبدالغفار .1136
  .اخوانی ادبيات، محصل پنجشير، مسکونه دادخدا، ولد عبدالغنی .1137
  .اخوانی دو، قوای ضابط خورد لوگر، مسکونه محمداسماعيل، ولد نورمحمد .1138
  .اخوانی ادبيات، محصل محمدقاسم، ولد محمدکبير .1139
1140. tاخوانی باميان، مسکونه محمدعلی، ولد صدیقا.  
  .اخوانی پنجشير، مسکونه جانگل، ولد عبدالقدیر مولوی .1141
  .اخوانی بدنی، تربيت انستيتوت محصل ارزگان، مسکونه محمدکریم، ولد شاولی .1142
  .اخوانی قضا، عالی اداری مامور ننگرھار، مسکونه فض	لدین، ولد عبدالحليم .1143
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  .اخوانی بگرامی، کارمند گلمحمد، ولد نواب .1144
  .اخوانی بگرامی، کارمند غ	مصدیق، ولد قادر .1145
  .اخوانی ننگرھار، یازدھم فرقه افراد سيد، اولی ولد سيد گ	ب .1146
  .اخوانی صنایع، ليسه دھم صنف نجراب، مسکونه محمدیعقوب، ولد احمد سيد .1147
  .اخوانی دارالعلوم، دھم صنف متعلم نجراب، مسکونه اللھداد، ولد سيفالرحمن .1148
  .اخوانی فارمسی، صنف محصل نجراب، مسکونه فدامحمد، ولد عبدالرشيد .1149
  .اخوانی بيکار، سروبی، مسکونه شيرمحمد، ولد غ	ممحمد .1150
  .اخوانی بيکار، سروبی، مسکونه غ	ممحمد، ولد نورخان .1151
1152. tممحمد، ولد بسما	اخوانی سروبی، مسکونه غ.  
  .اخوانی عزیزمحمد، ولد عبدالغفار .1153
  .اخوانی چھار، کارته دیپوی مامور کابل، مسکونه محمدشریف، ولد نورمحمد .1154
  .اخوانی چھار، کارته دیپوی مامور کابل، مسکونه محمدرسول، ولد محمدھاشم؟ .1155
  .اخوانی چھار، کارته دیپوی مامور کابل، مسکونه شيرمحمد، ولد یارمحمد .1156
  .اخوانی طب، پوھنزی استاد کابل، مسکونه محمداعلم، ولد محمدھاشم .1157
  .اخوانی چھار، کارته دیپوی مامور کابل، مسکونه فقيرمحمد، ولد عبدهللا .1158
  .اخوانی فارمسی، پوھنزی استاد کابل، مسکونه عبدالکریم، ولد فض	حمد .1159
  .اخوانی کابل، طب پوھنزی استاد کابل، مسکونه معصوم، سيد ولد ظاھر سيد .1160
  .اخوانی ھفتم، فرقه بریدمن دوھم زابل، شنکی ولسوالی مسکونه نيکمحمد، ولد عبدالمنان .1161
  .اخوانی محصل، پنجشير، مسکونه محمدنواب، ولد محمدظاھر .1162
  .اخوانی بریشنا، موسسه مدیر خدایداد، ده مسکونه عبدالحسين، حاجی ولد عبدالجميل حاجی .1163
  .اخوانی ثانوی، تخنيک یازدھم صنف متعلم لغمان، مسکونه عبدالقادر، ولد گلپادشاه .1164
  .اخوانی ثانوی، تخنيک یازدھم صنف متعلم لغمان، مسکونه محمدسخی، ولد عبدالقدیر .1165
  .اخوانی حقوق، دوم صنف متعلم لغمان، مسکونه شھباز، ولد عبدهللا .1166
  .اخوانی ابنسينا، متعلم لغمان، مسکونه محمدانور، ولد عبدالعزیز .1167
  .اخوانی ثانوی، تخنيک تحویلدار لغمان، مسکونه شاه، محمد ولد شاه الف .1168
  .اخوانی ابوحنيفه، دوازدھم صنف متعلم لغمان، مسکونه خيرمحمد، ولد فيضمحمد .1169
  .اخوانی پوھنتون، حربی اول صنف محصل پکتيا، مسکونه قيتان؟، ولد وزیرستان .1170
  .اخوانی دکاندار، احمد، سيد ولد رحيم سيد .1171
1172. tحمد، ولد ھدایتا	اخوانی برق، و آب انجنير شھيد، شاه مسکونه گ.  
  .اخوانی محمدآجان، ولد جگرن شيرمحمد .1173
  .اخوانی بغ	ن، وcیت ثارن دوھم لغمان، مسکونه سورانی، ولد محمدھاشم .1174
  .اخوانی دکاندار، احمد، سيد ولد بسماt سيد .1175
  .اخوانی سوری، شيرشاه ليسه معلم محمدعلم، ولد غ	مسخی .1176
  .اخوانی عامه، صحت تفتيش ریاست دواساز غ	مسخی، ولد جواد احمد .1177
  .اخوانی ترویج، ریاست فنی عضو غ	مسخی، ولد احمدضيا .1178
  .اخوانی روغتياپال، اول صنف متعلم غ	مسخی، ولد زبير .1179
  .اخوانی شکردره، در معلم عبدالرشيد، ولد عبدالحميد .1180
  .اخوانی احمدبابا، دوازدھم صنف فارغ محمدخان، ولد عبدهللا .1181
  .اخوانی ادبيات، دوازدھم صنف محصل لغمان، مسکونه غ	ممحمد، ولد نوربيگ .1182
  .اخوانی ابنسينا، ليسه معلم ننگرھار، مسکونه حضرتجان، ولد cلمحمد .1183
  .اخوانی ساعتساز، شاده، قلعه مسکونه عبدالمجيد، ولد عبدالھادی .1184
  .اخوانی. شونزی حربی یازدھم صنف متعلم جي	نی، غ	م ولد محمدشریف .1185
  .اخوانی انجنيری، دوم صنف محصل غزنی، مسکونه محمدحسين، ولد عبدهللا .1186
  .اخوانی قندھار، در داکتر الينخان، ولد محمدمراد .1187

  
  31/2/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار غور، وcیت مسکونه عبدالباقی، ولد عبدالمومن حاجی .1188
  .اشرار غور، وcیت پساوند مسکونه احمد، ولد محمدحریف مولوی .1189
  .اشرار غور، وcیت پساوند مسکونه محمدعثمان، ولد محمدحسن مولوی .1190
  .اشرار غور، وcیت پساوند مسکونه محمداکبر، حاجی ولد عبدالشکور ارباب .1191
  .اشرار غور، وcیت پساوند مسکونه احمدجان، حاجی ولد محمد حاجی .1192
  .اشرار غور، وcیت مسکونه عمر، سيد ولد محمود سيد .1193



Page 25 of 96 

 

  .اخوانی فاریاب، قيصار مسکونه فخرالدین، سيد ولد مسلم سيد .1194
  .اشرار غور، وcیت تولک مسکونه بخش، امام ولد اميرمحمد .1195
  .اشرار غور، وcیت تولک مسکونه شاھجھان؟، ولد ابراھيم .1196
  .اشرار غور، وcیت تولک مسکونه قيصر، م	 ولد عبدالغياث .1197
  .اشرار غور، وcیت تولک مسکونه نوروز، ولد پيداگل .1198
  .اشرار غور، وcیت پساوند مسکونه محمد، ولد رمضان مولوی .1199
  .اشرار غور، وcیت پساوند مسکونه یعقوب، ولد عبدالقيوم ارباب .1200
  .اشرار لوگر، برک برکی مسکونه سرور، ولد غ	مسخی .1201
  .اشرار لوگر، برک برکی مسکونه شھباز، ولد عبدالھادی .1202
  .اشرار لوگر، برک برکی مسکونه محمداکرم، ولد عزیزاحمد .1203
  .اشرار لوگر، برک برکی مسکونه رحمتاt، ولد محمدطاھر .1204
  .اشرار لوگر، برک برکی مسکونه محمدعمر، ملک ولد محمدعثمان .1205
  .اشرار وردگ، سيدآباد مسکونه عبدال؟، ولد عبدالصمد .1206
  .اخوانی انستيتوت، خيرخانه،استاد فعلی ج	�باد مسکونه عبدهللا، ولد ثناهللا .1207
  .اخوانی محصل، غزنی، قرھباغ مسکونه وليمحمد، ولد عبداcحد .1208
  .اخوانی محصل، کتواز، مسکونه خوانو، ولد احمدشاه .1209
  .اخوانی محصل، وردک، مسکونه محمدایوب، ولد صبحان .1210
  .اخوانی محصل، لوگر، زرغونشھر مسکونه رحمتاt، ولد نورهللا .1211
  .اخوانی محصل، ميدان، مسکونه محمداسحق، ولد نظرمحمد .1212
  .اخوانی پغمان، ولسوالی کارگر ميدان، مسکونه محمدالدین، ولد م	مرجان .1213
  .اخوانی زميندار، زرگر، دره مسکونه فض	حمد، حاجی ولد جانمحمد .1214
  .اخوانی م	امام، محدنذیر، ولد خيرهللا مولوی .1215
  .اخوانی طالب، غزنی، اندر مسکونه محمد، سيد ولد م	حنان .1216
  .اخوانی مسجد، م	ی غزنی، قرھباغ مسکونه قطب، ولد م	قاسم .1217
  .اخوانی ثانوی، تخنيک معلم مينه، رحمان مسکونه ميراکبر، ولد محمداشرف .1218
  .اخوانی رادیو، مدیر ننگرھار، دھباcی مسکونه محمدشریف، ولد غ	ممصطفی .1219
  .اخوانی غازی، ليسه معلم چھاردھی، فتوح قلعه مسکونه غ	مسخی، ولد احمدفرید .1220
  .اخوانی غازی، ليسه معلم دھمزنگ، مسکونه محمدحکيم، ولد نسيم محمد .1221
  .مایویيست بيکار، فع	 دواساز سابق وزیرآباد، مسکونه حيدرعلی، ولد علی یقين .1222
  .مایویيست مستری، شاگرد وزیرآباد، مسکونه یقيينعلی، ولد محمدشفيع .1223
  .اخوانی ترانسپورت، قادری نماینده وردک، چک مسکونه غ	ممحيالدین، ولد گ	بالدین .1224
  .اخوانی شرعيات، دوم صنف محصل پنجشير، مسکونه محمدجان، ولد محمدبشير .1225
  .اخوانی ادبيات، محصل غ	ممحمد، ولد غ	مقادر .1226

  
  1/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی طب، اول صنف محصل اصغر، سيد ولد الدین محی سيد .1227
  .اخوانی طب، اول صنف محصل عبدالغفور، ولد علی محمد .1228
  .اخوانی طب، سوم صنف محصل الدین، شمس ولد یاسين محمد .1229
  .اخوانی طب، سوم صنف محصل ایوب، محمد ولد هللا نقيب .1230
  .اخوانی فارمسی، دوم صنف محصل عبدالرزاق، ولد افسر .1231
  .اخوانی فارمسی، چھارم صنف محصل محمد، تاج ولد اسماعيل .1232
  .اخوانی فارمسی، دوم صنف محصل علی، محمد ولد رجب .1233
  .اخوانی طب، دوم صنف محصل اسماعيل، محمد ولد داوود محمد .1234
  .اخوانی طب، چھارم صنف محصل عثمان، محمد ولد عبدالمتين .1235
  .اخوانی طب، دوم صنف محصل شاه، پيوند ولد ولی شاه .1236
  .اخوانی طب، پنجم صنف محصل عبدالحميد، ولد الدین محی غ	م .1237
  .اخوانی طب، چھارم صنف محصل الدین، خادم سيد ولد الدین جمال سيد .1238
  .اخوانی ادبيات، محصل اکبر، محمد ولد طاھر محمد .1239
  .اخوانی ادبيات، محصل عبدالحميد، ولد ربی غ	م .1240
  .اخوانی اقتصاد، محصل عبدالمومن، ولد ابوبکر .1241
  .اخوانی اقتصاد، محصل محمدهللا، ولد عبدهللا .1242
  .اخوانی اقتصاد، محصل شھزاده، ولد احمد مير .1243
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  .اخوانی وترنری، محصل لغمان، مسکونه الحق، نور ولد الحق زین .1244
  .اخوانی حقوق، محصل ننگرھار، مسکونه عزیزالرحمن، ولد فاروق .1245
  .اخوانی حقوق، محصل مزارشریف، مسکونه جان، قره ولد اکرم محمد .1246
  .اخوانی قندھار، زراعت محصل محمد، فضل ولد قاسم محمد .1247
  .اخوانی زراعت، محصل بغ	ن، مسکونه ، زاد، گل ولد عبدالعلی .1248
  .اخوانی اقتصاد، محصل بغ	ن، مسکونه داد، صاحب ولد عبدالوکيل .1249
  .اخوانی اقتصاد، محصل چغچران، مسکونه عمر، محمد ولد قاسم محمد .1250
  .اخوانی وترنری، محصل ننگرھار، مسکونه اوليزی، ولد ھ	ل محمد .1251
  .اخوانی وترنری، محصل لوگر، مسکونه محمد، گل ولد عبدالستار .1252
  .اخوانی وترنری، محصل بدخشان، مسکونه سعدالدین، ولد الدین شرف .1253
  .اخوانی وترنری، محصل ھرات، مسکونه علم، محمد ولد عبدالغفور .1254
  .اخوانی وترنری، محصل پروان، مسکونه شریف، محمد ولد حليم محمد .1255
  .اخوانی وترنری، محصل پروان، مسکونه شاه، محبوب ولد آصف محمد .1256
  .اخوانی وترنری، محصل لوگر، مسکونه الدین، رحيم ولد ھاشم محمد .1257
  .اخوانی وترنری، محصل ننگرھار، مسکونه مصطفی، سيد ولد حسن سيد .1258
  .اخوانی انجنيری، محصل کابل، مسکونه عبدالباقی، ولد مرسلين .1259
  .اخوانی انجنيری، محصل تخار، مسکونه عبدالصمد، ولد محمد نيک .1260
  .مایویيست اقتصاد، محصل محمد، ولد قاسم محمد .1261
  .مایویيست اقتصاد، پوھنزی استاد عبدالوکيل، .1262
  .اشرافی صدیق، محمد ولد محمود .1263
  .انق	ب ضد الحق، باقی سيد ولد الحق شمس سيد .1264
  .مایویيست طب، اول صنف محصل افضل، محمد ولد عبدالغنی .1265
  .طب،مایویيست پنجم صنف محصل گل نياز ولد گل حضرت .1266
  .مایویيست طب، پنجم صنف محصل نورمحمد، ولد عبدالطيف .1267
  .مایویيست طب، پنجم صنف محصل منورشاه، سيد ولد شاه ميرحسين .1268
  .اشرافی طب، پنجم صنف محصل محمدکریم، ولد عبدالھادی .1269
  .اشرافی طب، پوھنزی محصل لغمان، مسکونه عبدالغفور، ولد محمدعلی .1270
  .اشرافی انجنيری، پوھنزی محصل لغمان، مسکونه عبدالرووف، ولد عبدالقيوم .1271
1272. tاشرافی طب، پوھنزی محصل وردک، مسکونه محمدایوب، ولد نقيبا.  
  .اشرافی فارمسی، محصل تخار، مسکونه تاجمحمد، ولد محمداسماعيل .1273
  .اشرافی انجنيری، محصل ھرات، مسکونه غ	مسرور، ولد عبدهللا .1274
  .اشرافی انجنيری، محصل لوگر، مسکونه نصرالدین، ولد حکيمشاه .1275
  .اشرافی انجنيری، محصل کابل، مسکونه غ	محيدر، ولد غ	محضرت .1276
  .اشرافی زراعت، محصل بغ	ن، مسکونه دورمحمد، ولد دینمحمد .1277
1278. tولد محبا ،tن، مسکونه مجيبا	اشرافی زراعت، محصل بغ.  
  .اشرافی زراعت، محصل ننگرھار، مسکونه گلداد، ولد غ	منبی .1279
  .اشرافی ادبيات، محصل بغ	ن، مسکونه محمدنبی، ولد عبدالغفار .1280
  .اشرافی ادبيات، محصل ھلمند، مسکونه خيرهللا، ولد حمران .1281
  .اشرافی طب، محصل لغمان، مسکونه محمدشاه، ولد صاحبشاه .1282
  .اشرافی طب، محصل غزنی، مسکونه محمدنبی، ولد سخی غ	م .1283
  .اشرافی طب، محصل پروان، مسکونه پيوندشاه، ولد شاھمحمود .1284
  .اشرافی ادبيات، محصل بدخشان، مسکونه سيدنجفشاه، ولد حيدرشاه .1285
1286. tولد نجيبا ،tن، مسکونه حبيبا	اشرافی زراعت، محصل بغ.  
  .اشرافی ادبيات، محصل بدخشان، مسکونه عيدیمحمد، ولد اسماعيل .1287
1288. t	م، ولد فض	اشرافی ادبيات، محصل زابل، مسکونه عبدالس.  
  .اشرافی زراعت، محصل ھرات، مسکونه فض	لدین، ولد مصلحالدین؟ .1289
  .اشرافی فارمسی، محصل ننگرھار، مسکونه قربانعلی، ولد عارف محمد .1290
  .اشرافی وترنری، محصل لغمان، مسکونه فقير، سيد ولد عبدالقدیر .1291
  .اشرافی زراعت، محصل فراه، مسکونه محمداسلم، ولد رحمالدین .1292
  .اشرافی وترنری، محصل بغ	ن، مسکونه محمدعارف، ولد کریم محمد .1293
  .اشرافی وترنری، محصل قندھار، مسکونه حبيبالرحمن، ولد کرامالدین .1294
  .اشرافی وترنری، محصل پروان، مسکونه ccجان، ولد محمدشير .1295
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  .اشرافی وترنری، محصل جوزجان، مسکونه عبدالخير، ولد عاشورمحمد .1296
  .اشرافی زراعت، محصل جوزجان، مسکونه ميراحمد، ولد داوود محمد .1297
  .اشرافی ادبيات، محصل فاریاب، مسکونه صالحمحمد، ولد عبدالحميد .1298
  .اشرافی وترنری، محصل لوگر، مسکونه عليمحمد، ولد فض	حمد .1299
  .اشرافی ادبيات، محصل لوگر، مسکونه عبدالقدیر، ولد احمدضيا .1300
  .اشرافی ادبيات، محصل ھرات، مسکونه شيخبرات، ولد عبدالقادر .1301
  .اشرافی طب، استازیر داکتر کندز، مسکونه ميرفض	لدین، ولد اس	مالدین .1302
  .اشرافی طب، استازیر داکتر پکتيا، مسکونه مرزاگل، ولد دوستمحمد .1303
  .اشرافی طب، استازیر داکتر بغ	ن، مسکونه نيازمحمد، ولد محمدنعيم .1304
  .اشرافی طب، استازیر داکتر ھرات، مسکونه محمدحسين، ولد عبدالھادی .1305
  .اشرافی طب، سوم صنف محصل ھرات، مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالرووف .1306
  .اشرافی فارمسی، محصل غزنی، مسکونه غ	معلی، ولد حسينعلی .1307
  .اشرافی طب، محصل ھرات، مسکونه فقيرمحمد، ولد عزیزاحمد .1308
  .اشرافی طب، محصل کابل، مسکونه عبدالقدوس، ولد مسافر .1309
  .اشرافی طب، استازیر داکتر کابل، مسکونه ج	cلدین، ولد فریدالدین .1310
  .اشرافی طب، استازیر داکتر لغمان، مسکونه محمدشعيب، ولد محمدقسيم .1311
  .اشرافی فارمسی، محصل کابل، مسکونه محمدحسين، ولد احسان محمد .1312
  .اشرافی طب، محصل کابل، مسکونه عبدالغفار، ولد تيمورشاه .1313
  .اشرافی طب، محصل کابل، مسکونه نيکمحمد، ولد بریالی .1314
1315. tاشرافی فارمسی، محصل کابل، مسکونه عبدالغفار، ولد حشمتا.  
  .اشرافی ادبيات، محصل بلخ، مسکونه پایندھمحمد، ولد محمداسماعيل .1316
  .اشرافی ادبيات، محصل ارزگان، مسکونه خيرمحمد، ولد عبدالجليل .1317
  .اشرافی ادبيات، محصل زابل، مسکونه نيکمحمد، ولد محمد سردار .1318
  .اشرافی ادبيات، محصل بغ	ن، مسکونه یوسف، سيد ولد سرور سيد .1319
  .اشرافی فارمسی، محصل کابل، مسکونه ميرغ	محيدر، ولد عبيدهللا .1320
  .اشرافی ادبيات، محصل جوزجان، مسکونه گلبدین، ولد معراجالدین .1321
  .اشرافی وترنری، محصل ھرات، مسکونه سربلند، ولد عبدالقدیر .1322
  .اشرافی ادبيات، محصل غزنی، مسکونه بخيارخان، ولد محمدانور .1323
  .اشرافی زراعت، محصل لوگر، مسکونه امامالدین، ولد فریدالدین .1324
  .اشرافی اقتصاد، پوھنزی استاد ننگرھار، مسکونه محيالدین، ولد عزیزالدین .1325
  .اشرافی اقتصاد، محصل لغمان، مسکونه محمدموسی، ولد بازمحمد .1326
  .اشرافی طب، محصل بدخشان، مسکونه عبدالغفار، ولد غياثالدین .1327

  
  3/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی روشان، معلم تربيه محصل ميدان، مسکونه عبدالرزاق، ولد عبدالصمد .1328
  .اخوانی معلم، تربيه دوازدھم صنف ميدان، مسکونه محرابالدین، ولد وزیرمحمد .1329
  .اشرار خوشعبدل، قریه مسکونه یارمحمد، ولد رازمحمد .1330
  .اشرار غزنی، مسکونه ظریف، ولد جانمحمد .1331
  .اشرار پوھنتون، محصل محمود، ولد معصوم .1332
  .اشرار عبدالحميد، ولد عبدالفرید .1333
  .اشرار خوشمحمد، ولد سخيحميد .1334
  .اخوانی ادبيات، استاد کابل، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالواسع .1335
  .اخوانی زميندار، ترھخيل، مسکونه پایندھمحمد، ولد اکبر .1336
  .اخوانی زميندار، ترھخيل، مسکونه محمد، پاینده ولد غ	مرسول .1337
  .اخوانی زميندار، کوھدامن، مسکونه عبدهللا، ولد خانزاده .1338
  .اخوانی زميندار، کوھدامن، مسکونه گلمحمد، ولد حسنگل .1339
  .اخوانی دریور، کوھدامن، مسکونه زرعلم، ولد محمدعالم .1340
  .اخوانی دکاندار، کوھدامن، مسکونه محمدزمان، ولد عبدالغياث .1341
  .اخوانی دکاندار، کوھدامن، مسکونه محمدکبل، ولد فدامحمد .1342
  .مایویيست داکتر، چرمگيری، مسکونه فض	حمد، ولد علياحمد .1343
  .مایویيست متقاعد، فع	 قوماندان سابق محمدسرور، ولد محمدنعيم .1344
  .مایویيست معلم، چيگل، مسکونه عبدالخالق، ولد محمدم	 .1345
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  .مایویيست مامور، چيگل، مسکونه نظرمحمد، ولد سلطانمحمد .1346
  .اخوانی زميندار، چيگل، مسکونه عبدالقدیر، ولد بسماt قاری .1347
  .اخوانی زميندار، نجراب، مسکونه محمدنادر، ولد عبدهللا .1348
  .مایویيست معلم، چاریکار، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالمالک .1349
1350. ،tمایویيست معلم، بلند، قلعه مسکونه بقيتا.  
  .مایویيست معلم، غوربند، سپاھگرد مسکونه اميرمحمد، ولد نورمحمد .1351
  .مایویيست معلم، سپاھگرد، مسکونه سيدان؟، ولد جمشيد .1352
  .اخوانی زميندار، غوربند، مسکونه عمراخان، ولد محمدجان .1353
  .مایویيست زميندار، دولتشاھی، مسکونه اخترمحمد، ولد عبدالرحيم .1354
  .مایویيست زميندار، دولتشاھی، مسکونه اخترمحمد، ولد حسين .1355
  .مایویيست زميندار، لغمان، مسکونه غ	ممحمد، ولد صالح حاجی .1356
  .مایویيست زميندار، لغمان، مسکونه صالح، حاجی ولد داوود سيد .1357
  .مایویيست معلم، چيگل، مسکونه محمدرفيق، ولد عبدالجميل .1358
  .انق	ب ضد مایویيست متعلم، پشييان، مسکونه غ	مبھاالدین، ولد غ	ميحيی .1359
  .انق	ب ضد مایویيست معلم، پشييان، مسکونه غ	محضرت، ولد آقاگل .1360
  .انق	ب ضد مایویيست متعلم، چيگل، مسکونه م	غ	معلی، ولد د�قا .1361
  .انق	ب ضد مایویيست زراعت، محصل نجراب، مسکونه محمدنور، ولد عبدالرشيد .1362
  .انق	ب ضد مایویيست دریور، پنجشير، مسکونه احمدجان، ولد محمداصغر .1363
  .مایویيست معلم، سيدخيل، مسکونه سلطانمحمد، ولد شيراحمد .1364
  .مایویيست معلم، گلبھار، مسکونه خيرهللا، ولد یوسف .1365
  .مایویيست متعلم، گلبھار، مسکونه محمدکبير، ولد محمدعلم .1366
  .مایویيست متعلم، سيدخيل، مسکونه عبداcحمد، ولد عليمجان .1367
  .مایویيست معلم، گلبھار، مسکونه غ	ممحمد، ولد غ	مصفدر .1368
  .مایویيست دکاندار، کوھدامن، مسکونه افغان، ولد غ	مایشان .1369
  .مایویيست طالب، غوربند، مسکونه سيدامير، ولد انارگل .1370
  .مایویيست بدخشان، مسکونه محمدبرات، ولد محمود .1371
  .مایویيست سروبی، مسکونه عبدالحسن، ولد ط	گل .1372
  .اخوانی لوگر، مسکونه جانداد، ولد جانباز حاجی .1373
  .اخوانی لوگر، مسکونه محمدسعيد، حاجی ولد محمدعمر .1374
  .اخوانی لوگر، مسکونه محمدجان، ولد گلرحمن .1375
  .اشرار لوگر، مسکونه عبدالحسين، .1376
  .اخوانی دکاندار، کوت، ميربچه مسکونه زمان، محمد ولد عبدالغياث .1377
  .اخوانی زميندار، شمالی، قرھباغ مسکونه زرعلم، ولد محمدعلم .1378
  .اخوانی بایسکلساز، خواجه، سرای مسکونه محمدکبل، ولد فدامحمد .1379
  .اخوانی دکاندار، خواجه، سرای مسکونه رمضان، ولد غ	مایشان .1380
  .اخوانی دولتنظر، ولد امامنظر .1381
  .اخوانی شاه، سيدحضرت ولد شاه ميرقادر .1382
  .اخوانی رحمانمينه، مسکونه شيرمحمد، ولد خيرمحمد .1383
  .اخوانی ابنسينا، متعلم خانآباد، مسکونه اشرف، محمد ولد اکرام .1384
  .اخوانی کوماندو، قطعه افراد خيرخانه، مسکونه ظھورالدین، سيد ولد موسی سيد .1385
  .اخوانی زميندار، غزنی، قرھباغ مسکونه اصغر، گل ولد عبدالحليم .1386
  .اخوانی معلم، لوگر، مسکونه ميرگل، ولد عبدالقيوم .1387
  .خمينی بيکار، جمالمينه، مسکونه سمندر، ولد رسول غ	م .1388
  .خمينی تربيه، و تعليم محصل جمالمينه، مسکونه محمدعلی، ولد محمدمحسن .1389
  .خمينی ترانسپورت، اللھيار شریک پلسوخته، مسکونه نوروز، ولد عليمحمد .1390
  .خمينی ترانسپورت، سروال پلسوخته، مسکونه الدین، غ	ممحی ولد عبدالقادر .1391
  .خمينی دریور، جمالمينه، مسکونه قربان، ولد عبدالمنان .1392
  .خمينی رستورانت، خيبر آمر پروان، کارته مسکونه ميرافغان، ولد ميراجان .1393
  .خمينی تيموری، دواخانه مالک سخی، کارته مسکونه ميرعلياحمد، ولد عليرضا شاه .1394
  .خمينی دریور، پلسوخته، مسکونه غ	ممحيالدین، حاجی ولد احمد سيد .1395
  .خمينی پ	ستيک، ضرابی فابریکه ریيس هللا، فتح قلعه مسکونه غ	معلی، ولد عبدالعلی .1396
  .خمينی کوتھسنگی، پروزھفروشی دکاندار تایمنی، مسکونه سعادت، ولد محمدعزیز .1397
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  .خمينی دریور، جمالمينه، مسکونه قربان، ولد غ	معباس .1398
  .خمينی پ	ستيک، کابل مالک وزیراکبرخان، مسکونه عبدالعزیز، ولد عبدالرشيد حاجی .1399
  .خمينی پلسوخته، مسکونه نوروز، ولد دوست .1400
  .خمينی تجار، جمالمينه، مسکونه ميرزاحسين، ولد عبدالحسين .1401
  .خمينی جمالمينه، مسکونه ميرزاحسين، ولد خادمعلی .1402
  .خمينی بيکار، سخی، کارته مسکونه محمدشریف، ولد محمداسلم .1403
1404. t	خمينی زراعت، وزارت مامور سخی، کارته مسکونه محمداسلم، ولد خلي.  
  .خمينی سخی، کارته مسکونه قربان، ولد غ	محسين .1405
  .خمينی جمالمينه، مسکونه غ	محسين، ولد کاظمعلی .1406
  .خمينی عبدالعزیز، ولد حسينعلی .1407
  .خمينی فروشی، پروزه دوکاندار دھبوری، مسکونه ميرزاحسين، ولد غ	معلی .1408
  .خمينی آھو، بوت فابریکه ریيس افشار، مسکونه غ	مسخی، حاجی ولد غ	مرسول .1409
  .خمينی پ	ن، وزارت مامور جمالمينه، مسکونه محمدعلی، ولد محمدحسين .1410
  .خمينی بھسود، فابریکه مالک س	م، تپه مسکونه رضا، حاجی ولد محمدجمعه .1411
  .خمينی کھنھفروش، ترکمن، مسکونه عبدالس	م، ولد عظيمگل .1412
  .خمينی کھنھفروش، دکاندار شھرآرا، برکی مسکونه خانآقا، ولد محبالحسين .1413
  .خمينی چوبفروش، سرخپارسا، مسکونه باقيداد، ولد خداداد .1414
  .خمينی درملتون، حسينی مالک شھرنو، مسکونه سيدحسين، حاجی ولد ميرفاضل .1415
  .خمينی ھرات، بارچ	نی شرکت امر وزیراکبرخان، مسکونه عطاهللا، ولد محمدباقر .1416
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ غ	محضرت، ولد محمدحضرت .1417
  .اخوانی شونزی، حربی یازدھم صنف متعلم لغمان، مسکونه حبيباt، ولد محمدحسن .1418

  
  2/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی زميندار، بگرامی، ولسوالی سالنگ مسکونه خان، پاچا ولد آدمخان .1419
  .اخوانی زميندار، بگرامی، مسکونه م	م	یم، ولد بادی؟ .1420
  .اخوانی زميندار، بگرامی، ولسوالی مسکونه عتيقاt، ولد جلندر .1421
  .اخوانی زميندار، بگرامی، ولسوالی مسکونه خانجان، ولد صدیق حاجی .1422
  .اخوانی زميندار، بگرامی، ولسوالی مسکونه شاھگل، ولد عبدالخالق .1423
  .اخوانی زميندار، بگرامی، ولسوالی مسکونه م	م	یم، ولد حميدهللا .1424
  .اشرار آھنگر، لوگر، زرغونشھر مسکونه خيرمحمد، ولد گ	حمد .1425
  .اشرار زميندار، لوگر، مسکونه عبدالرسول، ولد شيراحمد .1426
  .اشرار زميندار، لوگر، مسکونه اخترمحمد، ولد محمدجان .1427
  .اشرار زميندار، لوگر، مسکونه مھربان، حاجی ولد عبدالعزیز .1428
1429. tاشرار زميندار، لوگر، مسکونه نصرهللا، ولد امينا.  
  .اشرار استاد، لوگر، مسکونه محبوب، ولد اسدهللا .1430
  .اشرار سرمعلم، لوگر، مسکونه محمداسلم، ولد محمدھاشم .1431
  .اشرار ـ اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه غ	مسرور، ولد غ	ممصطفی .1432
  .اشرار -  اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه سيدگل، ولد علمگل .1433
  .اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه خان، آدم ولد عزیزخان .1434
  .اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه عبدالقدوس، ولد عبدالقھار .1435
  .اخوانی ترانسپورت، یعقوب حاجی مالک بگرامی، کابل خورد مسکونه الدین، نجم ولد یعقوب حاجی .1436
  .اخوانی تجار، بگرامی، ولسوالی مسکونه صدیق، حاجی ولد ميرآغا .1437
  .اخوانی ترانسپورت، یعقوب حاجی مالک خوردکابل، مسکونه یعقوب، حاجی ولد شيرآغا .1438
  .اخوانی ترانسپورت، یعقوب حاجی معاون بگرامی، خوردکابل مسکونه یعقوب، حاجی ولد شينواری .1439
  .اخوانی تجار، خوردکابل، مسکونه نجمالدین، ولد جرنيل .1440
  .اخوانی ترانسپورت، نماینده خوردکابل، مسکونه یعقوب، حاجی ولد محمدعارف .1441
  .اخوانی زميندار، لوگر، کمالخيل مسکونه عبدالودود، حاجی ولد شيرپادشاه .1442
1443. tاخوانی زميندار، لوگر، مسکونه فيروز، ولد بسما.  
  .اخوانی لوگر، مسکونه نورمحمد، ولد دادمحمد .1444
  .اخوانی لوگر، مسکونه خانجان، ولد ط	محمد .1445
  .اشرار لوگر، مسکونه احمدی، ولد محمدیاسين .1446
  .اشرار لوگر، مسکونه محمد، دوست ولد پيرمحمد .1447
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  .اشرار لوگر، مسکونه محمد، دوست ولد محمد ميرزا .1448
  .اشرار لوگر، مسکونه گ	حمد، خواجه ولد غ	محيدر .1449
  .اشرار لوگر، برک برکی مسکونه خدایداد، ولد محمداکبر .1450
  .اشرار لوگر، کلنگار مسکونه دولت، شاه ولد خان علی .1451
  .اشرار زميندار، لوگر، کلنگار مسکونه عبدالکریم، ولد محمدنبی .1452
1453. tاشرار زميندار، لوگر، کلنگار مسکونه عليخان، ولد حبيبا.  
  .اشرار زميندار، لوگر، مسکونه محمدخان، سيد ولد خانعلم .1454

  
  5/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی دفاع، وزارت عسکر بگرام، مسکونه محمدشاه، ولد احمدمير .1455
  .اخوانی فرھنگ، و اط	عات وزارت مدیر بگرام، مسکونه ارشاد، محمدشاه ولد احمدشاه .1456
  .اخوانی زميندار، بگرام، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالمالک .1457
  .اخوانی زميندار، بگرام، مسکونه محمدافضل، ولد محمداعظم .1458
  .اخوانی زميندار، بگرام، مسکونه رشيد، ولد شمسالحق .1459
  .اخوانی سرحدات، وزارت مشاور سابق بگرام، مسکونه عبدالخالق، ولد محمدشاه .1460
  .اخوانی دکاندار، کابل، سروبی مسکونه عبدالعلی، ولد آغادل .1461
  .اخوانی مکتب، در مامور بتخاک، مسکونه عبدالستار، ولد عبدالجبار .1462
  .اخوانی معلم، لوگر، مسکونه خان، مومن ولد محمد جو .1463
  .اخوانی معلم، غزنی، اندر مسکونه خيالمحمد، ولد فضلمحمد .1464
  .اخوانی زميندار، غزنی، قرھباغ مسکونه پيرمحمد، ولد سراجاحمد .1465
  .اخوانی م	، قرھباغ، مسکونه منصور، م	 ولد علم سيد م	 .1466
  .اخوانی زميندار، پکتيا، مسکونه خان، کریم ولد محمد دوست .1467
  .اخوانی ابنسينا، متعلم دھجک، مسکونه عبدهللا، ولد محمداصف .1468
  .اخوانی محمد، خيال ليسه معلم غزنی، مرکز مسکونه سيدحکيم، ولد قيامالدین .1469
  .اشرار زميندار، قرھباغ، مسکونه عبدالستار، ولد سراجالدین .1470
  .اشرار زميندار، قرھباغ، مسکونه عبدالرحيم، ولد محمدنبی .1471
  .اشرار دوازدھم، صنف متعلم قرھباغ، مسکونه انورشاه، ولد سيداکبر .1472
  .اشرار محصل، پروان، وcیت غوربند مسکونه عبدالقدوس، خواجه ولد اکرم خواجه .1473
  .مایویيست طب، دوم محصل غزنی، مرکز مسکونه محمدسرور، ولد شيراحمد .1474
  .اخوانی محصل، قرھباغ، مسکونه پيرمحمد، ولد محمد شير .1475
  .خمينی پ	ستيک، کابل مالک خان، وزیراکبر مسکونه عبدالرشيد، ولد عبدهللا .1476
  .خمينی ترانسپورت، یار هللا دریور شاده، قلعه مسکونه علی، غ	م ولد علی فتيح .1477
  .خمينی دریور، تایمنی، مسکونه علی، غ	م ولد نورعلی .1478
  .خمينی سماواتچی، ميدان، سرچشمه مسکونه ميرزاحسين، ولد محرمعلی .1479
  .خمينی زميندار، پارسا، سرخ مسکونه مھرعلی، ولد شيریندل .1480
  .خمينی پارسا، سرخ مسکونه مھرعلی، ولد خانآقا .1481
  .خمينی شاپ، افغانزاده مالک چنداول، مسکونه ميرافغان، ولد اسدهللا .1482
  .خمينی زميندار، پاسا، مسکونه عليمدد، ولد نيکمحمد .1483
  .اخوانی معلم، تگاب، ولسوالی مسکونه افریدی، ولد محمداصف .1484
  .اخوانی خانھسازی، مامور غوربند، مسکونه سردارمحمد، ولد محمدحفيظ .1485
  .اخوانی متعلم، غوربند، مسکونه محمدطاھر، ولد عبدالھادی .1486
1487. tولد نجيبا ،tاخوانی انصاری، یازدھم صنف متعلم لغمان، مسکونه امانا.  
  .اخوانی ابنسينا، دھم صنف متعلم چکوردک، مسکونه اميناt، ولد محمدحفيظ .1488
  .اخوانی دکاندار، وردک، بھسود ولسوالی مسکونه پناه، محمد ولد ناظر .1489
  .اخوانی یازدھم، صنف متعلم شاھشھيد، مسکونه محمدرسول، ولد محمدھارون .1490
  .اشرار پکتيا، پروژه مامور پکتيا، مسکونه گلبدین، ولد طالبالدین .1491
  .اشرار برق، و آب وزارت مامور پکتيا، جاجی مسکونه صفتاt، ولد قيوم .1492
  .اشرار  پکتيا، جاجی مسکونه حضرتگل، ولد ظاھرگل .1493
1494. tاشرار پکتيا، جاجی مسکونه پایندھمحمد، ولد رحمتا.  

  
  6/3/1358 - افغانستان کابل
  .اخوانی دریور، خوردکابل، مسکونه محمدیعقوب، حاجی ولد گ	خان .1495
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  .اخوانی دوم، توطيه م	امام بدخشان، مسکونه محمدابراھيم، ولد محمدهللا .1496
1497. tاخوانی دوازدھم، صنف متعلم غزنی، مرکز مسکونه عبدالحکيم، ولد ذبيحا.  
  .اخوانی ملوک، مکتب معلم غزنی، قرھباغ مسکونه فض	لحق، ولد فضلعمر .1498
  .اخوانی زميندار، کوھدامن، مسکونه گلمحمد، ولد علمگل .1499
  .اخوانی چھلستون، ریيس باغ مسکونه محمد، حاجی ولد عبدالقيوم حاجی .1500
  .اخوانی متعلم، چھلستون، ریيس باغ مسکونه عبدالقيوم، ولد عبدالرحيم .1501
  .خمينی تایمنی، مسکونه نورعلی، ولد مرادعلی .1502
  .خمينی غزنی، قرھباغ مسکونه محمدجان، ولد نوروز محمد .1503
  .خمينی فروشی، پروزه تایمنی، مسکونه نظر، امام ولد رمضان .1504
  .خمينی ميدان، ميرویس مستری جمالمينه، مسکونه نادر، ولد موسی .1505
  .خمينی فروش، پروزه تاجر تایمنی، مسکونه نظر، امام ولد محمد جان .1506
  .خمينی فروش، لباس بھسود، اول حصه مسکونه سلطانبخش، ولد اکبر حاجی .1507
  .خمينی خباز، چنداول، مسکونه شاھمحمد، ولد حسينداد .1508
  .خمينی کشی، کوپی شاده، قعله مسکونه صفرمحمد، ولد حسينعلی .1509
  .خمينی تایمنيوات، پارسا سرخ مسکونه محمدابراھيم، ولد محمداسماعيل .1510
  .خمينی فروش، گليم بھسود، مسکونه خانبابا، ولد علی سلطان .1511
  .خمينی ميوند، جاده دکاندار بھسود، مسکونه مھرعلی، ولد حسنعلی .1512
  .خمينی جمالمينه، مسکونه علی، پيوند ولد محمداکبر .1513
1514. tلدین، ولد حبيبا	خمينی خباز، عارفان، و عاشقان مسکونه فض.  
  .خمينی خباز، بھسود، مسکونه ، رمضان، ولد علی محمد .1515
  .خمينی فروشی، پرزه سوخته، پل مسکونه مرزاعلی، ولد غ	مسخی .1516
  .خمينی مندوی، دکاندار بھسود، مسکونه بخش، خان ولد نبی غ	م .1517
  .خمينی دکاندار، بھسود، مسکونه دیدار، ولد محراب .1518
  .خمينی فروش، روغن بھسود، مسکونه ،... علی ولد براتعلی .1519
  .خمينی فروش، کلچه چنداول، مسکونه محمدرضا، ولد بازمير .1520
  .خمينی دکاندار، مامورین، کارته مسکونه فقيرشاه، سيد ولد غ	مسخی سيد .1521
  .خمينی دکاندار، سرخپارسا، مسکونه خداداد، حاجی ولد شيراحمد حاجی .1522
  .خمينی دواساز، آباد، وزیر مسکونه شاه، گ	ب حاجی ولد محمد ولی .1523
  .خمينی لباسفروشی، جمالمينه، مسکونه خانعلی، ولد محمدعلی .1524
  .خمينی تایمنيوات، فع	 بھسود مسکونه خانعلی، ولد عوضعلی .1525
  .خمينی س	م، تپه فع	 بھسود مسکونه غ	محيدر، ولد سخيداد .1526
  .خمينی دکاندار، چنداول، مسکونه صدرعلی، ولد غ	محبيب .1527
  .خمينی دریور، چنداول، مسکونه یحييخان، ولد محمدحسين حاجی .1528
1529. tولد رحمتا ،tاخوانی سمنگان، زراعت مامور بلخ، مسکونه حبيبا.  
  .اخوانی بيکار، کابل، زرغونوات مسکونه محمدسرور، ولد محمدنعيم .1530
  .اخوانی انجنيری، سيزدھم صنف محصل دھسبز، مسکونه محمدصدیق، ولد عبدالصمد .1531
  .اخوانی رادیو، مامور پروان، وcیت بگرام مسکونه مومن، ولد عبدالمختار .1532
  .اخوانی انجنيری، دوازدھم محصل کندز، مسکونه اماناt، ولد محمدنور .1533
  .اخوانی لميتد، حبيب ریيس سه، کارته مسکونه احمد، سيد ولد حبيب سيد .1534

  
  7/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه گلزار، ولد عبدالغفار .1535
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه پيرمحمد، ولد خانمحمد .1536
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه محمدخان، ولد عبدالمناف .1537
  .اشرار آرشيو، کاتب پکتيا، خيرکوت مسکونه منو؟، ولد جمعھگل .1538
  .اشرار زارع، پکتيا، شاران مسکونه ميرباز، حاجی ولد غ	مدستگير .1539
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه سلطان، ولد محمد داد .1540
  .اشرار زارع، پکتيا، خانخيل مسکونه دولتخان، ولد جمعھگل .1541
  .اشرار استاد، پکتيا، شھر زرغون مسکونه جمعھگل، ولد رمضان .1542
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه محمد، ولد محمدخير .1543
  .اشرار زارع، پکتيا، مسکونه خطاک، ولد غ	محيدر .1544
  .اشرار زارع، پکتيا، مسکونه خطاک، ولد قادر .1545
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  .اشرار زارع، زرغونشھر، سرکانی مسکونه جنگيخان، ولد بادرخان .1546
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه خانجان، ولد بشير .1547
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه یعقوب، ولد ظریف .1548
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه محمدرسول، ولد عبدالس	م .1549
  .اشرار زارع، غزنی، اندر مسکونه عبدالغفار، ولد خان صحبت .1550
  .اشرار دریور، راجان، برکی مسکونه غ	مجان، ولد احمدجان .1551
  .اخوانی تفریج، ریاست محاسبه مدیر شکردره، مسکونه مرتضی، سيد ولد مجتبی سيد .1552
  .اخوانی غزنی، اندر مسکونه شاھزاده، ولد عبدالرزاق .1553
  .خمينی حقوق، محصل پلخمری، مسکونه محمدعمر، ولد سرور محمد .1554
  .انق	ب ضد باميان، یکولنگ مسکونه رجب، ولد نوروز .1555
  .انق	ب ضد باميان، کامرد مسکونه محمدهللا، ولد محمدعلی .1556

  
  8/3/1358مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی شرعيات، پوھنزی ریيس سابق غزنی، اندر مسکونه عبدالنبی، ولد غ	ممحمدنيازی .1557
  .اخوانی محصل، پلخمری، مسکونه نصرالدین، ولد سيفالدین .1558
  .اخوانی جگتورن، سابق ارگون، مسکونه ، ؟.. ولد شيرعلی .1559
  .اخوانی بریدمن، دریم بگرام، مسکونه کریماt، ولد محمدصادق .1560
  .اخوانی دھنو، قاضی سابق قرھباغ، مسکونه محناجالدین، ولد محمدعمر .1561
  .اخوانی طب، محصل ننگرھار، مسکونه محمدیوسف، ولد عبدالشکور .1562
  .اخوانی حقوق، محصل خانآباد، مسکونه محمدشریف، ولد محمدنسيم .1563
  .اخوانی شيرخان، دوازدھم صنف متعلم کندز، مسکونه شيرافغان، ولد عمر سيد .1564
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل پروان، کارته مسکونه عبدالصمد، ولد عبدالصبور .1565
  .اخوانی زراعت، محصل وردک، مسکونه غ	مصدیق، ولد غ	محضرت .1566
  .اخوانی ثانوی، تخنيک یازدھم صنف متعلم پنجشير، مسکونه موcداد، ولد احمدشاه .1567
  .اخوانی اودخيل، مسکونه عليخان، ولد محمدسليم .1568
  .اخوانی معلم، یونگيکله، مسکونه بھاالدین، سيد ولد سيدعبدالرحمن .1569
  .اخوانی بریدمن، لمری بغ	ن، مسکونه عبدالجليل، ولد عبدالوھاب .1570
  .اخوانی جگرن، غزنی، مسکونه ميررجب، ولد ضياالدین .1571
  .اخوانی جگرن، کابل، بارانی مسکونه محمدامير، ولد عبدالوھاب .1572
  .اخوانی معلم، جبلسراج، مسکونه خرمدل، ولد غ	مربانی .1573
  .اخوانی معلم، کندز، مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالھادی .1574
  .اخوانی متعلم، کندز، مسکونه گلمحمد، ولد محمدنجيم .1575
  .اخوانی م	، لغمان، مسکونه محمدافضل، ولد م	فضلربی .1576
  .اخوانی معلم، بلخ، نھرشاھی مسکونه م	بابه، ولد عبدالقادر .1577
  .اخوانی معلم، زابل، مسکونه شيرمحمد، ولد عبدالستار .1578
  .اخوانی معلم، پلخمری، مسکونه محمدسرور، ولد محمدسفر .1579
  .اخوانی حقوق، محصل نھسنگ، ده مسکونه سيداکبر، ولد سيدخليل .1580
  .اخوانی معلم، کنرھا، مسکونه بازگل، ولد ميرانگل .1581
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل پلخمری، مسکونه اسماعيل، محمد ولد محمدامين .1582
  .اخوانی متعلم، کندز، مسکونه اشقو، ولد محمدھاشم .1583
  .اخوانی حقوق، محصل ھرات، مسکونه عبدالقدوس، ولد احمد سيد .1584
  .اخوانی بریدمن، لمری کابل، وcیت مسکونه محمدشفيع، ولد زلمی .1585
  .اخوانی بریدمن، لمری لغمان، مسکونه غ	منبی، ولد پردل .1586
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل پلخمری، مسکونه سليمانشاه، ولد محمدشاه .1587
  .اخوانی تجار، ھرات، مسکونه عبدالستار، ولد ذولفقار .1588
  .اخوانی بریدمن، لمری نجراب، مسکونه عبدالطيف، ولد عبدالھادی .1589
  .اخوانی بریدمن، لمری تالقان، مسکونه ميرعبدالرووف، ولد ميرعبدالقادر .1590
  .اخوانی استاد، پغمان، مسکونه فقيرمحمد، ولد عبدالرسول .1591
  .اخوانی یازدھم، صنف متعلم پنجشير، مسکونه م	داد، ولد محمدشاه .1592
  .اخوانی معلم، قرھباغ، مسکونه منھاجالدین، ولد محمداصف .1593
  .اخوانی بریدمن، لمری قرھباغ، مسکونه حشمتاt، ولد عبدالحکيم .1594
  .اخوانی محصل، لوگر، مسکونه غ	مرسول، ولد غ	منبی .1595
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  .اخوانی ملکی، ھوایی مامور دھسبز، مسکونه محمدخان، ولد غ	ممحمد .1596
  .اخوانی دھم، صنف متعلم کندز، مسکونه اميرگل، ولد محمدحسن .1597
  .اخوانی اسدیه، ليسه معلم مزارشریف، مسکونه عابدیونس، ولد محمدنسيم .1598
  .اخوانی معلم، کندز، چھاردره مسکونه باباخان، ولد عبدالمجيد .1599
  .اخوانی بریدمن، لمری کابل، مسکونه ذولفقار، ولد ميرانجامالدین .1600
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل چھارآسياب، مسکونه جانمحمد، ولد عبدالمقيم .1601
  .اخوانی خزاین، ریاست مامور چھارآسياب، مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالستار .1602
  .اخوانی حقوق، محصل بدخشان، جرم مسکونه محمدصادق، ولد محمدنادر .1603
  .انصاری ليسه فارغ پنجشير، مسکونه نصرهللا، ولد شاھعبدل .1604
  .عبدالغنی ولد محمدولی .1605
  .اخوانی انجنيری، محصل پنجشير، مسکونه ج	ل، سيد ولد محمدشفيق .1606
  .اخوانی بيکار، عبدالقيوم، ولد احمدجان .1607
  .اخوانی ادبيات، محصل کابل، مسکونه محمدیونس، ولد محمدنسيم .1608
  .اخوانی زارع، پنجشير، وcیت مسکونه محمداکبر، ولد عظيم محمد .1609
  .اخوانی عامه، فواید مدیر چھارآسياب، مسکونه محمداکرم، ولد محمدعالم .1610
  .اخوانی انجنيری، مامور پنجشير، بازارک مسکونه محمدعظيم، ولد عبدالحميد .1611
  .اخوانی فارمسی، محصل کاپيسا، مسکونه احمد، سيد ولد شاھولی .1612
  .اخوانی زارع، پنجشير، مسکونه محمداکبر، ولد فقيرمحمد .1613
  .اخوانی المان، پيشخدمت پنجشير، مسکونه اميرخان، ولد ملکخان .1614
  .اخوانی دریور، پنجشير، مسکونه عبدالنبی، ولد محمدالدین .1615
  .اخوانی بيکار، پنجشير، رکبازا مسکونه رمضان، م	 ولد محمداصغر .1616
  .اخوانی ساینس، محصل گردیز، مسکونه فوcد، ولد محمدعلی .1617
  .اخوانی تخار، امنيه افراد پنجشير، مسکونه عبدالقيوم، ولد محمدنعيم .1618
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم لوگر، سرخاب مسکونه محمدسليمان، ولد محمدظاھر .1619
  .اخوانی دارالعلوم، متعلم پغمان، عمرزایی مسکونه اصغر، علی ولد محمدعظيم قاری .1620
  .اخوانی وترنری، پوھنزی محصل پنجشير، مسکونه دوست، ولد محمد آقا .1621
  .اخوانی کلينر، پنجشير، مسکونه محمدشریف، ولد محمدنسيم .1622
  .اخوانی طالبالعلم، آباد، بدیح مسکونه ملنگ، حاجی ولد سحرگل .1623
1624. tولد سميعا ،tاخوانی دوازدھم، صنف متعلم پغمان، مسکونه رحيما.  
  .اخوانی معلم، لغمان، پاشاھی مسکونه عبداليوسف، ولد عبدالغفور .1625
  .اخوانی دوازدھم، صنف زرا، باغ مسکونه تورگل، ولد عبدالعظيم .1626
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ صاحب، مينه دره مسکونه عبدالکریم، ولد عبداcحمد .1627
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ صاحب، مينه دره مسکونه محمد، سلطان ولد عبدالقيوم .1628
  .اخوانی معلم، لغمان، ميترcم مسکونه محبوب، ولد عبدالستار .1629
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل لغمان، چکردھی مسکونه عالم، سيد ولد عبدالعالم .1630
  .اخوانی م	، عليشينگ، مسکونه الدین، م	قرم ولد عبدالرشيد .1631
  .اخوانی معلم، عليشينگ، مسکونه شایسته، ولد محمدناظر .1632
  .اخوانی عليشينگ، مسکونه ، عبدالرزاق ولد محمدهللا .1633
  .اخوانی لغمان، مسکونه محمدعلم، مولوی ولد محمدمعصوم .1634
  .اخوانی لغمان، مسکونه محمداشرف، ولد جنگل .1635
  .اخوانی معلم، لغمان، مسکونه غ	مجان، ولد سيداحمد .1636
  .اخوانی م	، لغمان، مسکونه نور، خدای ولد عبدالخليل .1637
  .اخوانی ادبيات، محصل آباد، بدیع مسکونه ھاشم، محمد ولد سخی غ	م .1638
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ لغمان، ميدان مسکونه عبدالقادر، ولد محمدظاھر .1639
  .اخوانی نگار، علی مسکونه عبدالحق، ولد نورالحق .1640
  .اخوانی شرعيات، محصل لغمان، بسرام مسکونه عبدالحق، ولد الرحمن فضل .1641
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ لغمان، مسکونه عبدالحنان، ولد رحمن گل .1642
  .اخوانی شرعيات، محصل لغمان، مسکونه عبدالرضا، ولد امير محمد م	 .1643
  .اخوانی متعلم، عليشينگ، مسکونه محمد، پاینده ولد محمدقایم .1644
  .اخوانی زارع، لغمان، مسکونه شاه، تراب ولد الرحيم فضل .1645
  .اخوانی ساینس، محصل لغمان، رود سرخ مسکونه نبی، غ	م ولد هللا عتيق .1646
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ کامه، مسکونه الدین، محی ولد عبدالرحيم .1647
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  .اخوانی دوازدھم، فارغ پر؟، مسکونه عبدالس	م، ولد الدین محی غ	م .1648
  .اخوانی زارع، سرخرود، مسکونه رحمن، غ	م ولد الرحمن حبيب .1649
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم سرخرود، مسکونه محمدایوب، ولد عبدالصمد .1650
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم سرخرود، مسکونه خان، علی ولد محمدظاھر .1651
  .اخوانی معلم، سرخرود، مسکونه محمدعلم، ولد محمدامين .1652
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ محمد، نيک ولد محمد صالح .1653
  .اخوانی زارع، لغمان، مسکونه عبدالغفور، ولد آقا لعل .1654
  .اخوانی زارع، لغمان، مسکونه خواص؟، ولد نواب .1655
  .اخوانی زارع، سرخرود، مسکونه گلجان، ولد ملنگ .1656
  .اخوانی زارع، لغمان، مسکونه احمدجان، ولد محمدھاشم .1657
  .اخوانی یازدھم، صنف متعلم سرخرود، مسکونه مسافر، ولد سيدباز .1658
  .اخوانی زارع، سرخرود، مسکونه خواص، حاجی ولد گل پاینده .1659
  .اخوانی خطيب، سرخرود، مسکونه م	پيانور، ولد حضرت غ	م مولوی .1660
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم سرخرود، مسکونه فقيرمحمد، ولد عبدهللا .1661
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم سرخرود، مسکونه عبدالرشيد، ولد شکرهللا .1662
  .اخوانی یازدھم؟، صنف متعلم گل، پاینده ولد آقا خان .1663
  .اخوانی لوگر، مسکونه ، اميرمحمد ولد حسن محمد .1664
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم سرخرود، مسکونه ميراجان، ولد نادر .1665
  .اخوانی طب، محصل رودات، مسکونه خوشحال، ولد سيدداوود .1666
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ رودات، مسکونه الربی، فضل ولد خطاب محمد .1667
  .اخوانی دوازدھم، صنف فارغ رودات، مسکونه خان، جواز ولد عبدالودود .1668
  .اخوانی ھشتم، صنف متعلم ننگرھار، مسکونه محمود، ولد جھان شاه .1669
  .اخوانی معلم، کوت، پتی مسکونه زاده، شاه ولد عبدالحبيب .1670
  .اخوانی معلم، کوت، پتی مسکونه صاحب، خان ولد محمد حاجت .1671
  .اخوانی دوازدھم، صنف متعلم کوت، پتی مسکونه عبدهللا، ولد عبدالصمد .1672
  .اخوانی زارع، کوت، پتی مسکونه ولی، خان ولد مير پادشاه .1673
  .اخوانی زارع، کوت، پتی مسکونه جلندر، ولد قلندر .1674
  .اخوانی معلم، پيج، دره مسکونه احمد، سيد ولد جان رسول .1675
  .اخوانی معلم، پيج، دره مسکونه نبی، محمد ولد الربی فضل .1676
  .اخوانی معلم، پيج، دره مسکونه خان، صاحب ولد شاه سلطان .1677
  .اخوانی معلم، پيج، دره مسکونه محمد، یار ولد محمد فيض .1678
  .اخوانی بيکار پکتيا، خيل خوشی مسکونه خان، گ	ب ولد اصغر .1679
  .اخوانی بيکار، پکتيا، خيل موسی مسکونه اصغر، ولد نشه .1680
  .اخوانی دکاندار، پکتيا، مسکونه خریلی، ولد گل ریدی .1681
  .اخوانی بيکار، پکتيا، مسکونه محمد، فيض ولد محمد صالح .1682

  
  9/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اخوانی کاتب، باميان، کھمرد مسکونه مراد، بابه ولد القادر فضل .1683
  .اخوانی نسوان، معلم باميان، شيبر مسکونه خان، بابه ولد داد حسين .1684
  .اخوانی پوھنتون، تایپست رودات، شاھی مسکونه نبی، غ	م ولد مسافر سيد .1685
  .اخوانی محصل، وردک، مسکونه محمد، سردار ولد اسدهللا .1686
  .اخوانی زميندار، مزارشریف، مسکونه محمد، پاینده ولد محمد شاه .1687
  .اخوانی زميندار، غوری، دھن مسکونه گلنظر، ولد محمدابراھيم .1688
  .اخوانی تجار، موسی، قلعه مسکونه مندونه، له ولد اندرکومار .1689
  .اخوانی متقاعد، بریدمن دوھم کاشف، قلعه مسکونه نور، صالح ولد حسين غ	م .1690
  .اخوانی پوليتخنيک، محصل غزنی، مسکونه عبدالرزاق، ولد ميراحمد .1691
  .اخوانی خرم، ھوتل شاگرد بھسود، مسکونه جعفر، ولد علی جان .1692
  .اخوانی م	امام، ق	ت، مسکونه نظرمحمد، ولد نور محمد .1693
  .اخوانی زميندار، چھارآسياب، مسی مسکونه عبدالقادر، ولد عثمان محمد .1694
  .اخوانی دکاندار، کابل، مسکونه داد، هللا ولد شينو حاجی .1695
  .اخوانی انگور، تجار کابل، خورد مسکونه محمد، گل ولد خيالی حاجی .1696
  .اخوانی بيکار، کندز، مسکونه فراز، ولد الدین لعل .1697
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  .اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه عبدt، ولد اخترمحمد .1698
  .اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه شيرمحمد، ولد اکبر محمد .1699
  .اخوانی دکاندار، کندز، مسکونه سرفراز، ولد الرحمن فضل .1700
  .اخوانی زميندار، صافی، کوه مسکونه عليجان، ولد الدین سراج .1701
  .اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه احمد، فضل ولد ميرویس .1702
  .اخوانی لوگر، مسکونه احمد، فضل ولد عبدالرحمن .1703
  .اخوانی مرکز، قوای افراد لوگر، مسکونه عبدالعلی، ولد اخترمحمد .1704
  .اخوانی دوکاندار، شریف، مزار چاربولک مسکونه نورمحمد، ولد محمد دوست .1705
  .اخوانی دوکاندار، مزارشریف، مسکونه محمدکریم، ولد محمدھاشم .1706
  .اخوانی زميندار، مزارشریف، مسکونه پيرمحمد، ولد نظرمحمد .1707
  .اخوانی زميندار، مزارشریف، مسکونه نظر، امام ولد محمدقل .1708
  .اخوانی بریدمن، دریم لوگر، مسکونه سخی، غ	م ولد ربانی غ	م .1709
  .اخوانی کندز، مسکونه عبدالرسول، ولد زاده گل .1710
  .اخوانی بریدمن، لومری پغمان، مسکونه عبدالجليل، ولد عبدالوھاب .1711
  .خمينی ترانسپورت، واحدی دفتر پياده پارسا، سرخ مسکونه صفدر، محمد ولد ناظر .1712
  .خمينی فروش، پرزه پارسا، سرخ مسکونه عبدالعلی، ولد سخيداد حاجی .1713
  .خمينی حمام، شاگرد سوخته، پل مسکونه احمد، علی ولد جانگل حاجی .1714
  .خمينی قرطاسيه، دوکاندار سيلو، افشار مسکونه اکرم، محمد ولد حسن محمد حاجی .1715
  .خمينی سينا، ابن 11 صنف متعلم فاریاب، قيصار ولسوالی مسکونه عبدالباقی، ولد شھزاده .1716

  
  10/2/1358 مورخ -  افغانستان – کابل
  .اخوانی ،3 کارته دیپوی مامور سمنگان، خلم ولسوالی مسکونه ميرزاگل، ولد جي	نی غ	م .1721 .1717
  .اخوانی متقاعد، مامور صوف، دره مسکونه حسين، سيدميرزا ولد جواد سيدمحمد .1718
  .اخوانی مولوی، لوگر، مسکونه محمد، جان ولد عبدالغنی مولوی .1719
  .اخوانی تخنيک، پولی محصل بھسود، مرکز مسکونه حيدر، محمد ولد نورالدین .1720
  .اشرار دار، زمين وردک، مسکونه شيرمحمد، ولد خوشبو .1721
  .اشرار دار، زمين ميدان، سنگ	خ، مسکونه علی، حسين ولد بخت حسين .1722
  .اشرار دار، زمين بھسود، اول حصه مسکونه علی، احمد ولد خان جمعه .1723
  .اشرار دار، زمين بھسود، اول حصه مسکونه ابراھيم .1724
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه سيداحمد، ولد علی حسين .1725
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه غ	م، ولد علی محمد .1726
  .اشرار دار، زمين علی، قربان ولد علی محمد .1727
  .اشرار دار، زمين ميدان، جلریز، داری ع	قه مسکونه حسين، محمد ولد حسين گل .1728
  .اشرار دار، زمين بھسود، اول حصه مسکونه احمد، علی ولد بخش حسين .1729
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه حسين، محمد ولد سخی غ	م .1730
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه عرب، ولد صفرمحمد .1731
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه ج	دمحمد، ولد اميرمحمد .1732
  .اشرار دار، زمين خشک، قول مسکونه سراب، ولد داراب .1733
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه محمدرضا، ولد خان جمعه .1734
  .اشرار بھسود، اول حصه مسکونه حسين، علی ولد خداداد .1735
  .اشرار سينا، ابن یازده صنف متعلم بھسود، مسکونه محمدرضا، ولد عيدمحمد .1736
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه ابراھيم، ولد یاور علی .1737
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه علی، احمد ولد علی جان .1738
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه مجرم، ولد محراب .1739
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه علی، محرم ولد علی عوض .1740
  .اشرار دار، زمين بھسود، مسکونه حسين، غ	م ولد علی حسين .1741
  .اشرار وردک، داد دایمير مسکونه حسين، غ	م ولد علی سھراب .1742
  .اشرار دار، زمين وردک، مسکونه علی، قربان ولد علی خان .1743
  .اشرار پروان، بگرام، صافی، کوه مسکونه زمان، شاه ولد محمد سردار .1744
  .اشرار بگرام، مسکونه شيرین، ولد زرین گل .1745
  .اشرار محمد، حضرت ولد اميرمحمد .1746
  .اشرار امام، م	 غزنی، مسکونه عبدالغنی، ولد هللا عنایت .1747
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  .اشرار دار، زمين غزنی، مسکونه گلبھار، ولد عمرزی .1748
  .اشرار دار، زمين غزنی، مسکونه عبدالرحمان، ولد عبدهللا .1749
  .اشرار دار، زمين غزنی، مسکونه سليمان، ولد ط	 .1750
  .اشرار دار، زمين بلخ، مسکونه احمدعلی، ولد داد سخی .1751
  .انق	ب ضد متقاعد، جنرال کابل، مسکونه سيدنور، ولد منگل ولد محمد نيک .1752
  .اخوانی دار، زمين صاحب، گذرامام مسکونه محمدگل، ولد امرهللا .1753

  
  2/3/1358 -  افغانستان – کابل
  .اخوانی تورن، کندھار، مسکونه محمداکبر، ولد محمد حاجی .1754
  .اخوانی کوھستان، مسکونه عبدالرحيم، ولد م	سخی .1755
  .اخوانی بریدمن، لومری ارگون، مسکونه ابوبکر، ولد محمدعمر .1756
  .اخوانی بریدمن، لومری کيپک، ده مسکونه خان، تازه ولد نورالدین .1757
  .اخوانی مسجد، خطيب کوھستان، مسکونه عبدالرحيم، ولد دستگير م	غ	م .1758
  .اخوانی جکتورن، بگرام، مسکونه باباجی، حاجی ولد محمدطاووس .1759
  .اخوانی تورن، غزنی، مسکونه جھان، شاه ولد اخترمحمد .1760
  .سکتاریست بدخشان، مسکونه الدین، قيام ولد ربانی غ	م .1761
  .سکتاریست معلم، بدخشان، مسکونه عبدالجليل، ولد هللا حفيظ .1762
  .سکتاریست مامور، بدخشان، مسکونه نصرالدین، ولد الدین امين .1763
  .سکتاریست مامور، بدخشان، مسکونه جندهللا، ولد هللا نعمت .1764
  .سکتاریست بدخشان، مسکونه ادھم، ولد عبدالرسول .1765
  .سکتاریست بدخشان، مسکونه محصل، عبدالمنان، ولد عبدالرووف .1766
  .سکتاریست مامور، بدخشان، مسکونه غفور، شاه ولد سيدرحيم .1767
  .سکتاریست متعلم، بدخشان، مسکونه عبدهللا، ولد خيرهللا .1768
  .سکتاریست بریدمن، دریم بدخشان، مسکونه مير، صاحب ولد مير هللا .1769
  .سکتاریست معلم، پروان، کارته مسکونه عبدالقدیر، ولد عبدالجليل .1770
  .سکتاریست ،12 صنف فارغ کامه، مسکونه محمدصابر، ولد جمال محمد .1771
  .سکتاریست پکتيا، مسکونه ،12 دوره وکيل ،(  ) ولد شيرمحمد وکيل .1772
  .اخوانی زميندار، پکتيا، مسکونه اميرخان، ولد آموخان .1773
  .اخوانی زميندار، پکتيا، مسکونه اميرخان، ولد پلو .1774

  
  12/3/1358 – افغانستان کابل
  .ميدان اشرار مکتب، تحویلدار سنگ	خ، مسکونه ميرحسين، سيد ولد سيدآغا .1775
  .ميدان اشرار سنگی، کوته سماوارچی کابل، مسکونه ميرحسين، ولد عباس غ	م .1776
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، سنگی، کوته مسکونه باقيدار، ولد ناصرعلی .1777
  .ميدان اشرار درایور، افشار، مسکونه سيداکبر، ولد احمدضيا .1778
  .ميدان اشرار بيکار، سنگ	خ، مسکونه حسين، سيدمحمد ولد منورشاه .1779
  .ميدان اشرار بيکار، مھرو، بی بی مسکونه محمد، نيک ولد رجب .1780
  .ميدان اشرار بيکار، سنگ	خ، مسکونه سرور، غ	م ولد احمدعلی .1781
  .ميدان اشرار بيکار، وزیر، قلعه مسکونه احمد، ولد بختياری .1782
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، مسکونه مظفر، ولد صادق .1783
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، مسکونه مصطفی، سيد ولد سيدکاظم .1784
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، مسکونه حسين، شاه ولد فقيرحسين .1785
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، مسکونه محمد، گل ولد اميرمحمد .1786
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، مسکونه ج	ل، ولد مير .1787
  .ميدان اشرار زميندار، سنگ	خ، مسکونه داوودشاه، ولد نظرشاه .1788
  .اخوانی زميندار، سنگ	خ، مسکونه سيدکریم، ولد شاه محمدعلی .1789
  .اخوانی لغمان، مسکونه عبدالرازق، ولد دستگير غ	م .1790
  .اخوانی لوگر، مسکونه العلم، طالب محمدیوسف، ولد هللا حزب .1791
  .اخوانی لوگر، مسکونه غریبکار، سيدجان، ولد ميراجان .1792
  .اخوانی بغ	ن، مسکونه شيرخان، ليسه متعلم نورمحمد، ولد شادمحمد .1793
  .اخوانی بلخ، مسکونه اپارتمان، دار اجاره اکرام، محمد حاجی ولد محمدحکيم حاجی .1794
  .اخوانی کندھار، مسکونه دار، زمين عطامحمد، ولد اخ	ص محمد حاجی .1795
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  .اخوانی وردک، مسکونه موتر، جات پرزه اتحادیه ریيس  هللا، عصمت ولد سردارمحمد .1796
  اخوانی ترویج، مامور بغ	ن، مسکونه محمد، لعل ولد شاھجان .1797
  اخوانی دارالعلوم، متعلم پروان، مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالواحد .1798
1799. tاخوانی شونزی، حربی متعلم زابل، مسکونه شيرمحمد، ولد محمدفيضا  
  اخوانی مندوی، دکاندار لوگر، مسکونه ميرزاخان، ولد زرین .1800
  اشرار لوگر، مسکونه انور، شاه ولد محمدصادق .1801
  اشرار باميان، لوجيستک معتمد لوگر، مسکونه محمدصدیق، ولد نبی غ	م .1802
  اشرار سارن، لوملی لوگر، مسکونه ھاشم، محمد ولد محمدنعيم .1803
  اشرار سارن، لوملی پارسا، سرخ مسکونه برخوردار، ولد عبدالستار .1804
  اخوانی متقاعد، سمنوال محمدآغه، مسکونه مرادخان، ولد بازمحمد .1805
  اخوانی زميندار، غزنی، مسکونه موسيجان، ولد سبا .1806
  اخوانی وردک، مسکونه ميرآجان، سيد سيدجماcلدین .1807
1808. tاخوانی تحویلدار، کلکان، مسکونه صدیقاحمد، ولد رحمتا  
  اخوانی کابل، فروشگاه در دکاندار عبدالغفور، ولد عبدالستار حاجی .1809
  اخوانی زميندار، پروان، مسکونه یارمحمد، ولد خشقار .1810
  اخوانی غریبکار، ارزگان، مسکونه محمدعلی، ولد خليلرحمان .1811
  اخوانی عربی، دارالعلوم متعلم کابل، مسکونه عبدالحنان، ولد خان تراب .1812
  اخوانی زميندار، تخار، مسکونه نور، خدای ولد وليجان .1813

  
  11/3/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  اخوانی ادبيات، محصل کندز، مسکونه حيدر، غ	م ولد سرور سيد .1814
  اخوان فروش، چوب لوگر، مسکونه الدین، محمد ولد برکت .1815
1816. tاخوانی ثانوی، تخنيک معلم وردک، مسکونه محمدعمر، ولد بسما  
  اخوانی ثانوی، تخنيک معلم وردک، مسکونه حبيب، سيد ولد مقصود سيد .1817
  اخوانی ثانوی، تخنيک معلم کندز، مسکونه نورمحمد، غ	م ولد عبدالقيوم .1818
  اخوانی ادبيات، دانشجوی بدخشان، مسکونه محمدعمر، ولد محمدکبير .1819
  اخوانی غزنی، م	ریای مجادله آمر غزنی، مسکونه محيالدین، غ	م ولد عبدالرزاق .1820
1821. t	اخوانی بگرامی، معلم کابل، مسکونه ضاوالدین، ولد خلي  
1822. tاخوانی مامور، پروان، مسکونه نورمحمد، ولد ھدایتا  
  اخوانی زرھدار، قوای ضابط خرد ننگرھار، مسکونه ميرجان، ولد سکندرشاه .1823
  اخوانی تخار، مسکونه عبدالرووف، ولد عبدالرحمان .1824
  اخوانی م	امام، غزنی، ميرخان چمبرم	 مسکونه خيرالدین، ولد عبدالمنان .1825
  اخوانی زميندار، چمبر، مسکونه بھاوالدین، ولد عبدهللا .1826
  اخوانی امام، م	 غزنی، خان بازمحمد قریه مسکونه شمس، م	 ولد سعدهللا .1827
  اشرار زميندار، غزنی، مقر مسکونه فيضاt، ولد حميدهللا .1828
  اشرار زميندار، غزنی، سيدخان قریه مسکونه بھاوالدین، ولد عمادالدین .1829
  اشرار غزنی، مقر مسکونه رازمحمد، ولد حميدهللا .1830
  اشرار زميندار، مقر، سيدخيل مسکونه محمدعمر، ولد محمد فضل .1831
  اشرار مقر، خدایداد مسکونه ذبيحاt، ولد محمدخيليل .1832
  اشرار مقر، خان شادی مسکونه محمد، ميرزا ولد جمعه محمد .1833
  اشرار مقر، سيدخان چمبر مسکونه نظر، حق ولد فخرالدین .1834
  اشرار زميندار، ناوه، ولسوالی خيل خواجه مسکونه کوبی، ولد عبدالرحمان .1835
  اشرار زميندار، غزنی، ناوه خيل خواجه مسکونه عبدالرحمان، ولد امير .1836
  اشرار زميندار، ناوه، ولسوالی مسکونه حسن، ولد محمدعثمان .1837
  اشرار زميندار، کوچی، مسکونه شيردل، ولد سليمان .1838
  اشرار زميندار، ناوه، ولسوالی خيل خواجه مسکونه پيرمحمد، ولد خان مراد .1839
  اشرار زميندار، لوگر، مسکونه سرور، محمد ولد محمدانور .1840

  
  13/3/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  اخوانی زميندار، شکردره، مسکونه عبدالودود، ولد اسدهللا .1841
  اخوانی زميندار، شمالی، کوه مسکونه محمدیوسف، ولد سيدميرجان .1842
  اخوانی کابل، مسکونه عيدمحمد، ولد دیدار .1843
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1844. tولد حبيبا ،tاخوانی زميندار، سروبی، مسکونه امينا  
  اخوانی انجنيری، دوم سال محصل کابل، مسکونه نورمحل، ولد شریف محمد .1845
  اخوانی رود، سرخ مسکونه سردارمحمد، ولد گل جمعه حاجی .1846
  اخوانی زميندار، بدخشان، مسکونه شفع، محمد ولد عبدهللا .1847
  اخوانی زميندار، کوت، ميربچه مسکونه محمدشاه، فقيح ولد دادمحمد صوفی .1848
1849. tاخوانی حقوق، فاکولته محصل بدخشان، مسکونه عبدهللا، ولد وليا  
  اخوانی ميخانيکی، متعلم تخار، مسکونه بيک، سویم ولد عبدالودود .1850
  اخوانی انجنيری، محصل پکتيا، مسکونه غفورخان، ولد عزیزخان .1851
  اخوانی راننده، لوگر، مسکونه شھسوار، ولد حضرت غ	م .1852
  اخوانی معلم، زابل، مسکونه قاسيم، محمد ولد شفيع محمد .1853
  اخوانی زميندار، ميدان، مسکونه منير، حاجی ولد عمرالدین .1854
  اخوانی زميندار، ميدان، مسکونه منير، حاجی ولد گل حضرت .1855
  اشرار دکاندار، خاک، بت مسکونه زرین، ولد محمدظاھر .1856
  لوگر اشرار زميندار، خاک، بت مسکونه محمدجان، ولد رسول غ	م .1857
  لوگر اشرار زميندار، خاک، بت مسکونه خان، زرین ولد دcور .1858
  اشرار زميندار، خاک، بت مسکونه الدین، محراب ولد ميرنصرالدین .1859
  اشرار زميندار، خاک، بت مسکونه عبدالرشيد، ولد هللا محمد .1860
  اشرار بيکار، خاک، بت مسکونه بھرام، ولد گل رحمت .1861
  اشرار خاک، بت مسکونه آزادخان، ولد عزیزخان م	 .1862
  اشرار کلکان، مسکونه شمسالمحمد، ولد محمدایاض .1863
  اشرار کلنگار، قلعه مسکونه زانمير، ولد عبدالرشيد .1864
  اشرار خالو، ولد جي	نی .1865
  اشرار زميندار، لوگر، مسکونه خان، صمد ولد محمدغنی .1866
  اشرار محصل، لوگر، مسکونه سعادت، ولد خان آدم .1867

  
  15/3/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
1868. tن، شھرجدید مسکونه احمدجان، ولد لطفا	اخوانی بدنی، تربيت محصل بغ  
  ستمی خوست، مسکونه رحمتاt، ولد نظرعلی .1869
  اشرار زميندار، بغ	ن، مسکونه شينکی، ولد هللا امان .1870
  اخوانی دھقان، وردک، مسکونه اکبر، محمد ولد عبدالرووف .1871
  اخوانی معلم، وردک، مسکونه محمدشاه، ولد محمد سلطان .1872
  اخوانی زميندار، وردک، مسکونه عبدالودود، ولد انگارگل .1873
  اخوانی محصل، پروان، مسکونه محمدعلم، ولد محمدعمر .1874
  اخوانی معلم، بگرام، مسکونه رحيم، محمد ولد محمدعظيم .1875
  اخوانی دکاندار، کوھستان، مسکونه امان، محمد ولد عزیزالرحمان .1876
  اخوانی مامور، کاپيسا، مسکونه عبدالحکيم، ولد عبداللطيف .1877
  اخوانی ساز، رادیو خان، حشمت قلعه مسکونه اميرالدین، ولد قنبرالدین .1878
  اخوانی برق، و آب تحویلدار خيرخانه، مسکونه عبدالرحمان، ولد عبدالحکيم .1879
  اخوانی آریانا، کابل،مامور مسکونه داوود، محمد ولد عباس محمد .1880
  اخوانی دکاندار، علی، شيخ مسکونه محمد، سيد ولد محمدعثمان .1881
  اخوانی تخنيکم، متعلم بگرامی، ولسوالی علی، شيخ مسکونه مومن، ولد محمد .1882
  اخوانی برق، و آب خزانھدار خيرخانه، مسکونه محمدامين، ولد محمدسعيد .1883
  اخوانی سخی، کارته مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالرزاق .1884
  خمينی انترکانتنينتال، انجنير تخنيک معاون سرور، ولد عبدالعزیز .1885
  خمينی علی، رمضان ولد علی قربان .1886
  خمينی مستعمل، تایرھای فروشنده عيناt، ولد ھاشم غ	م .1887
  .خمينی غزنی، سرای مسکونه عامه، صحت مامور خان، احمد ولد احمد علی .1888
  اخوانی غزنی، سرای مسکونه احمدجان، ولد گ	حمد .1889
  باميان اشرار، لوگر، مسکونه محمد، غ	م ولد محمد حضرت .1890
  اشرار زميندار، باميان، مسکونه علی، امام ولد قاسم .1891
  اشرار زميندار، باميان، مسکونه محمدحسين، ولد حسين خادم .1892
  اشرار زميندار، باميان، مسکونه موcداد، ولد سخی غ	م .1893
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  اشرار زميندار، باميان، مسکونه حسين، ولد صفدر .1894
  اشرار زميندار، بھسود، مسکونه محمدعوض، ولد محمداسحق .1895
  اشرار زميندار، بھسود، مسکونه غ	محيدر، ولد حسين .1896
  اشرارباميان زميندار، بھسود، مسکونه براتعلی، ولد احمدعلی .1897
  باميان اشرار زميندار، بھسود، مسکونه پيوند، ولد ابدین .1898
  باميان اشرار زميندار، بھسود، مسکونه شينوار، ولد قاسم .1899
  باميان اشرار تعویذنویس، نجراب، ولسوالی مسکونه محمد، دین ولد محمد فتح .1900
  اخوانی قندھار، مسکونه عزیزهللا، ولد محمدنعيم .1901
  معلم ميرافغان، ولد مومن .1902

  
  16/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
1903. tاخوانی فراه، مسکونه محمدهللا، ولد نجيبا  
  باميان اشرار بھسود، مسکونه محمد، غ	م ولد صفرمحمد .1904
  اخوانی مزارشریف، مسکونه محمد، لعل ولد محمد نيک حاجی .1905
  اخوانی مزارشریف، مسکونه حسن، کلبی ولد حسن غ	م .1906
  اخوانی مزارشریف، مسکونه منور، ولد عبدهللا قاری .1907
  اخوانی غزنی، مسکونه زميندار، اخترمحمد، ولد نورمحمد .1908
  اخوانی ترویج، مامور لوگر، مسکونه عبدالس	م، ولد نورآغا .1909
  اخوانی طب، سوم صنف محصل عبدالس	م، ولد صاحبگل .1910
  مائوئيست پليتخنيک، محصل ننگرھار، مسکونه عبدالطيف، ولد محمدآصف .1911
  اخوانی رادیو، کارمند سروبی، مسکونه سيدحکيم، ولد آغا جان .1912
  اخوانی ترویج، مامور سيدحکيم، ولد سيدغ	م .1913
  اخوانی کابل، مسکونه عبدالرشيد، ولد گ	جان .1914
  .مائوئيست فارمسی، محصل جاغوری، مسکونه حيدرعلی، ولد عبدالرب .1915
  اخوانی غزنی، مسکونه عبدالقيوم، ولد دستگير غ	م .1916
   اخوانی دریور، وردک، مسکونه محمدخان، ولد گ	حمد .1917
  اخوانی انجنيری، فاکلته لغمان، مسکونه محمدحسين، ولد محمدحسن .1918
  اخوانی متقاعد، مامور شيندند، مسکونه خان، جمعه ولد محيالدین غ	م حاجی .1919
  اخوانی چاریکار، مسکونه جانباز، ولد محمدامان .1920
1921. tولد حبيبا ،tاخوانی امانا  
  اخوانی معلم، چکری، مسکونه نادر، ولد داوود محمد .1922
  اخوانی چکری، حيرتان، محمد ولد عسکر محمد .1923
  اخوانی نسوان، معلم لغمان، مسکونه عبدالوھاب، ولد عبدالرازق مولوی .1924
  اخوانی لوگر، مسکونه زميندار، اکبر، محمد ولد ولد فض	حمد .1925
  اخوانی لوگر، محمداسلم، ولد مومن .1926
  خمينی عامه، صحت مدیر چھاردھی، محمداکبر، ولد محمدقاسم .1927
   خمينی غزنی، مسکونه غ	معلی، سيد ولد سيدنادر .1928
  خمينی غزنی، مسکونه آغاحسن، سيد ولد آغاحسين سيد .1929
  خمينی ملتون، در عزیز مالک تایمنی، مسکونه یعقوب، محمد حاجی ولد حسينعلی حاجی .1930
  چاریکار ملتون در تصدیق مالک صفتعلی، ولد محمدحسين .1931

  
  17/3/1358 - افغانستان کابل
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، عبدالکریم، ولد عبدالصمد .1932
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، الدین، ببرک ولد الھيالدین .1933
  اشرار غزنی، زميندار،قرھباغ ، غزنی قرھباغ مسکونه محمد، علی ولد محمدعيسی .1934
  اشرار زميندار، غزنی، قرھباغ مسکونه عبدالواحد، ولد بھاری غ	م .1935
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، دادمحمد، ولد محمد خيال .1936
  اشرار غزنی، قرھباغ نيازمحمد، ولد ميرگل هللا .1937
  اشرار غزنی، مغور مسکونه زميندار، غ	معلی، ولد عبدهللا .1938
  اشرار  غزنی، مغور زميندار، عبدالکریم، ولد شمسالدین .1939
  اشرار غزنی، مغور زميندار، فاضل، ولد محمد فيض .1940
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، عبدالحميد، ولد عبدالحليم .1941
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  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، محمد، حاجی ولد کریمخان .1942
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، عظيمالدین، ولد محمدغنی .1943
  اشرار لغمان، زميندار، محمدبصير، ولد محمد پاینده .1944
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، محمد، غ	م ولد عبيدهللا .1945
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، خداینظر، ولد محمدنبيل .1946
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، خالقداد، ولد دورمحمد .1947
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، لونگ، ولد نظرالدین .1948
  اشرار غزنی، قرھباغ زميندار، اس	م، .1949
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، شيرمحمد، ولد شيرجان .1950
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدحسن، ولد محمدبرھان .1951
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمد، ولی ولد عبدالغفور .1952
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، شيرخان، ولد محمداکرم .1953
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدشریف، حاج ولد ابراھيم حاجی .1954
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، غ	معلی، ولد محمدعلی .1955
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدجعفر، ولد محمدعلی .1956
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، عبدالمجيد، ولد عبدالحميد .1957
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، وليمحمد، ولد بلوچ محمد .1958
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، عتيقاحمد، ولد عتيقاحمد .1959
  اشرار غزنی، همسکون زميندار، لونگ، ولد آزادخان .1960
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محيالدین، غ	م ولد رسولی عبدهللا .1961
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، مبارکشاه، ولد عبدالصمد .1962
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدحسن، ولد محمدحکيم .1963
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدحسن، ولد سبحان محمد .1964
  اشرار علم، پول مسکونه زميندار، شمسالدین، بنت سحرگل .1965
  اشرار علم، پول مسکونه ميراحمد، ولد شيراحمد حاجی .1966
  اشرار علم، پول مسکونه شھزاده، ولد سردارمحمد .1967
  اخوانی عامه، فواید ضابط لغمان، مسکونه ميرزاھد، ولد سعدهللا .1968
   اشرار وردک، سيدآباد مسکونه اميرخان، ملک ولد محمدظفر .1969
  اخوانی محصل، تخار، مسکونه خان، فتح ولد عبدهللا .1970
  اخوانی شکردره، مسکونه نبی، خواجه ولد کرامالدین خواجه .1971
  اخوانی کوھدامن، قرھباغ، مسکونه کماcلدین، ولد حضرت غ	م .1972
  اخوانی اودخيل، مسکونه ساعتساز، عبدالعزیز، ولد عبدالوھاب .1973
  اخوانی وردک، مسکونه سينا، ابن فارغ محمدرفيق، ولد شاولی .1974
  خمينی تایمنی، مسکونه دوکاندار، نوراحمد، ولد سيفعلی .1975
  اخوانی شکردره، معلم، فقيراحمد، ولد عبدالرحيم .1976
  اخوانی شکردره، مسکونه تاجالدین، سيد ولد سيدامانالدین .1977
  .اخوانی غازی، مکتب معلم شکردره، مسکونه شاه، سلطان ولد شاه محراب .1978
   .اخوانی خان، علی ميرزا مکتب معلم داودشاه، ولد اميرشاه .1979
  .اخوانی شکردره، ليسه معلم بخشی، حاجی حاجی قریه مسکونه عبدالرحيم، ولد کبير محمد .1980
  .اخوانی سرمعلم، شکردره، مسکونه محمد، نظر ولد ھارون محمد .1981
  .اخوانی شکردره، 12 صنف متعلم غازه، قریه مسکونه عبدالرحيم، ولد اسماعيل محمد .1982
  اخوانی بيکار، وردک، مسکونه خان، عمر ولد بختاور .1983

  
 

  20/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه مندو، ولد شاه علی .1984
  .اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه محمد، گل ولد ک	ن .1985
  .اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه جھانگير، صوفی ولد عمر محمد .1986
  اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه منورشاه، ولد هللا کليم .1987
  .اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه مندو، ولد ارس	 .1988
  .اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه گل، حضرت ولد رحمان گل .1989
  .اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه محمد، گل ولد مندو .1990
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  .اشرار چک، ولسوالی وردک، مسکونه هللا، بسم ولد هللا رحمت .1991
  .اخوانی ساز، ساعت ھوتخيل، مسکونه محمد، ميرزا ولد عبدالقھار .1992
  .اخوانی متقاعد، مامور پغمان، مسافر خواجه مسکونه صادق، محمد ولد نادر محمد .1993
  .اخوانی خيرخانه، مکتب مامور خيرخانه، مسکونه محمد، فقير ولد صالح .1994
  .اخوانی مال، خشت شکردره، مسکونه مفتی، خواجه ولد سحرگل .1995
  .لوگر اشرار زميندار، شھر، زرغون مسکونه سرور، ولد خان اصغر .1996
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه عمرگل، ولد انارگل .1997
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه محمد، امر ولد صدوخان .1998
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه خان، مجيد ولد خان حميد .1999
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه خان، صفت ولد عبدالوکيل .2000
  .لوگر اشرار شھر، زرغون مسکونه باغی، ولد سردار .2001
   .لوگر اشرار بيکار کابل، مسکونه یوسف، محمد ولد یونس محمد .2002
   .لوگر اشرار مھرو، بی بی مسکونه زمان، محمد ولد عثمان محمد .2003
  .اخوانی شمشيره، دو شاه 12 صنف مھرو، بی بی مسکونه رحيم، محمد ولد آصف محمد .2004
  .اخوانی شمشيره، دو شاه 12 صنف مھرو، بی بی مسکونه رحيم، محمد ولد ناصر محمد .2005
  .اخوانی شمشيره، دو شاه 12 صنف مھرو، بی بی مسکونه امان، محمد ولد حسين محمد .2006
  .اخوانی شمشيره، دو شاه 12 صنف مھرو، بی بی مسکونه عبدالعزیز، ولد عبدالقيوم .2007
  .مایویيست پروان، کارته مسکونه جيولوجی، انجنير امان، محمد ولد عثمان محمد .2008
  .اخوانی ميدان، سرخ پل مسکونه عمر، سيد ولد حکيم سيد .2009
  .اخوانی زميندار، سبز، ده ولسوالی مسکونه عبدالوکيل، ولد عبدالحنان .2010
  .اخوانی نجاری، کارگر ميدان، مسکونه الحق، شمس ولد ھاشم محمد .2011
  .خمينی آباد، وزیر مسکونه انجنير، علی، حيدر ولد اکبر علی .2012

  
  22/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .اشرار پروان، کارته در پوليس باميان، وcیت ورث مسکونه قربان، ولد امير محمد .2013
  .اشرار پروان، کارته در پوليس باميان، وcیت ورث مسکونه رضا، محمد ولد چمن .2014
  .اشرار پروان، کارته در پوليس باميان، وcیت ورث مسکونه سرور، ولد عبدل .2015
  .اشرار پروان، کارته در پوليس باميان، وcیت ورث مسکونه مدار، ولد امير .2016
  .اشرار پروان، کارته در پوليس باميان، وcیت ورث مسکونه غ	م، ولد چمن .2017
  .اخوانی زميندار، بگرامی، مسکونه ،---  ولد نورهللا .2018
  .اشرافی لغمان، ادبيات، فاکولته استاد مومن، ولد محمد امير .2019
  .اشرافی پکتيا، ادبيات، فاکولته استاد بيدار، ولد آباد خان .2020
  .اشرافی طب، فاکولته استاد کابل، مسکونه سلطان، سيد ولد شاه علی سيد .2021
  .سکتاریست 8 فرقه بریدمن دوھم تالقان، مسکونه علی، شربت ولد نعيم خواجه .2022
  .اشرافی ،8 فرقه ضابط خورد تخار، مسکونه محمد، دوست ولد داد خالق .2023
  .مایویيست فراه، مسکونه ایوب، محمد ولد شاه تيمور .2024
  .جبھه از فرار تورن، جگ فاریاب، مسکونه عبدالمحمد، ولد عبدالرووف .2025
  .جبھه از فرار فراه، مسکونه غ	م، ولد ماذهللا .2026
  .جبھه از فرار رادار، قطعه افراد پروان، مسکونه محمد، امير ولد محمد صالح .2027
  .خيل طره توطيه کابل، باغ قره مسکونه خوبی، ولد نارنج .2028
  .اخوانی ،12 صنف متعلم بغ	ن، مسکونه عبدالودود، ولد موسی محمد .2029
  .مایویيست داخله، داکتر کابل، مسکونه محمد، شير ولد محمد پاینده داکتر .2030
  .اشرار پاکستان، تبعه الرحمان، حبيب ولد حسين احمد .2031

  
  23/3/1358 مورخ - افغانستان کابل
  .مایویيست طب، پوھنزی استاد تيمنی، مسکونه محمد، امير ولد احمد بشير .2032
  .مایویيست تخنيک، پولی استاد پروان، کارته مسکونه حسين، غ	م ولد حسن غ	م .2033
  .مایویيست مامور، خيرخانه، مسکونه علی، شير ولد عبدهللا .2034
  .مایویيست شناسی، ھوا مامور ميوند، جاده مسکونه صدیق، محمد ولد وکيل محمد .2035
  .مایویيست ھواشناسی، مامور غزنی، سرای مسکونه عبدهللا، ولد عبدالعلی .2036
  .مایویيست خيرخانه، مسکونه اسلم، محمد مير ولد حسن محمد مير .2037
  .مایویيست خيرخانه، مسکونه عبدالشکور، ولد عبدالصبور .2038
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  .مایویيست نو، شھر بيکار، عمر، محمد ولد فرید .2039
  .مایویيست تخنيک، پولی محصل برکت، ولد عبدالروف .2040
  .مایویيست ترجمه، و تاليف عضو خيرخانه، مسکونه عبدالرسول، ولد عبدالغفور .2041
  مایویست صنایع، و معادن وزارت مامور پروان، کارته مسکونه انور، محمد ولد ظاھر محمد .2042
  مایویست باc، باغ مسکونه ھوایی، ميدان کارمند عبدالغنی، ولد عبدهللا .2043
  مایویست پروان، کارته مسکونه کابل، رادیو کارمند الدین، قطب ولد الدین جمال .2044
  مایویست چنداول، مسکونه مترولوژی، اداره کارمند یعقوب، محمد ولد شاه علی .2045
  اخوانی گذرگاه، مسکونه انجنيری، فاکولته استاد عبدهللا ولد عبدالکریم .2046
  اخوانی خيرخانه، مسکونه مترولوژی، کارمند عبدالغفور، ولد عبدالرسول .2047
  سکتاریست پروان، کارته مسکونه مترولوژی، مامور خان، توجه ولد خان محمد .2048
  سکتاریست خدایداد، ده مسکونه مترولوژی، کارمند نواب، محمد ولد زمری .2049
  سکتاریست باc، باغ مسکونه مترولوژی کارمند عبدالباری، ولد عبدالبشير .2050
  سکتاریست مينه، خوشحال مسکونه مترولوژی، کارمند عبدالقيوم، ولد عبدالرحيم .2051
  سکتاریست خيرخانه، مسکونه مترولوژی، کارمند ظفر، محمد ولد عبدالمومن .2052
  سکتاریست گذرگاه، مسکونه مترولوژی، کارمند کبير، محمد ولد عبدالعزیز .2053
  اخوانی بوری، ده مسکونه انجنيری، محصل نور، محمد ولد شریف محمد .2054
  اخوانی خيل، حوت مسکونه انجنيری، محصل صدیق، محمد ولد عبدالصمد .2055
  اخوانی بگرام، مسکونه رادیو، کارمند مومن، ولد عبدالمختار .2056
  اخوانی لغمان، مسکونه انجنيری، محصل هللا، امان ولد اسماعيل محمد .2057
  اخوانی سيدکرم، مسکونه عامه، روابط مامور گل، پاچا ولد گل کيميا .2058
  اشرار پشاور، مسکونه زميندار، الدین، کرام ولد ریدگل .2059
  اشرار زميندار، پشاور، مسکونه سيدمحمد، ولد روزمحمد .2060
  اشرار زرکند، مسکونه زميندار، عبدل، ولد خان ظلم .2061
  اشرار ممازایی، مسکونه زميندار، یادگل، ولد طوطی .2062
  اشرار آزاد، سرحد بابازایی مسکونه زميندار، کوشيد، ولد بيلداد .2063
  اشرار آزاد، سرحد مسکونه زميندار، س	زایی، ولد اخترگل .2064
  اخوانی فروش، ترکاری مھرو، بی بی مسکونه عبدالحميد ولد عبدالثانی .2065

  
  1358/  3/  22 -  افغانستان – کابل
  سکتاریست معلم، جرم، مسکونه عبدالرشيد، ولد عبدالرحيم .2066
  سکتاریست زراعت، مامور آباد، فيض مسکونه عبدالعزیز، سلطان ولد عبدالحفيظ .2067
  سکتاریست آباد، فيض مسکونه محمد، مراد ولد افضل محمد .2068
  سکتاریست زراعت، مامور فراخ، دشت مسکونه رجب، ولد عطا محمد .2069
  سکتاریست خيرآباد، مسکونه دخترانه، مکتب معلم عاشورمحمد، ولد هللا امين .2070
  سکتاریست بھارک، دوآب مسکونه نعيم، ولد حکيم .2071
  سکتاریست شغنان، مسکونه معلم، شاه، طوطی ولد شاه علی انجنير .2072
  سکتاریست شغنان، مسکونه معلم، سيدشریف، ولد خامو سيد .2073
  سکتاریست شغنان، مسکونه معلم، بيک، ولد ظریف .2074
  سکتاریست شغنان، مسکونه معلم، شریف، محمد ولد محمد خيال .2075
  سکتاریست شغنان، مسکونه معلم، شاه، نایب ولد مرادمحمد .2076
  اشرار درواز، مسکونه ب	ج؟، محمد ولد بيک دولت .2077
  اشرار درواز، مسکونه معلم، صدیق، محمد ولد عبدالوھاب .2078
  اشرار درواز، مسکونه پامير، ليسه متعلم بھادرشاه، ولد محمد نيک .2079
  اشرار تایمنی، مسکونه مخابرات، وزارت کارمند بيک، معظم ولد سرور .2080
  اشرار درواز، مسکونه آبياری، وزارت کارمند قلندر، ولد ميرمحمد .2081
  اشرار درواز، مسکونه ھوایی، ميدان اطفائيه مامور م	جان، ولد الدین س	م .2082
  اشرار درواز، مسکونه ھواشناسی، کارمند بدرالدین، ولد عبدالرشيد .2083
  اشرار بدخشان، درواز مسکونه اطفایيه، کارمند امرالدین، ولد نبی غ	م .2084
  اشرار معلم، درواز، مسکونه سخاوشاه، ولد ایشان .2085
  اشرار درواز، مسکونه ولسوالی، دار خزانه بيک، اکرام ولد قادر .2086
  اشرار بدخشان، مسکونه زميندار، الدین، زمان ولد هللا امين .2087
  اشرار بدخشان، مسکونه زميندار، الدین، معراج ولد الدین غياث .2088
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  اشرار بدخشان، مسکونه زميندار، سليمان، ولد عزیزهللا م	 .2089
  اخوانی بلخ، مسکونه بلخ، 2 حوزه سارنوال عبدالوھاب، ولد محمدگل .2090
  اخوانی کابل، مسکونه تجارت، وزارت متقاعد مامور حسين، محمد ولد یعقوب محمد .2091
  اخوانی ساینس، محصل پغمان، مسکونه آقاگل، ولد محمدنور .2092
  اشرار زميندار، لوگر، مسکونه جان، صاحب ولد ميراجان .2093
  اخوانی لوگر، مسکونه زميندار، محمد، فيض سيد ولد محمد شاه .2094
  اخوانی دولت، مامور کھمرد، مسکونه الدین، رکن ولد الدین معراج .2095
  مایویست سمنگان، مسکونه تخنيک، معلم محمد، غ	م ولد الرحمان خليل .2096
  مایویست شھيد، شاه مسکونه عامه، فواید وزارت تعميرات مامور الرحمان، خليل ولد علی غ	م .2097
  مایویست پروان، کارته مسکونه بستر، دوصد شفاخانه داکتر محمد، سلطان ولد جان محمد .2098
  مایویست سيلو، مسکونه معادن، وزارت مامور مراد، بيک ولد محمدرحيم .2099
  مایویست استخراج، ریاست cجورد فروشنده عبدالس	م، ولد عبدالشکور .2100

  
  1358/  3/  25 مورخ -  افغانستان – کابل
  اشرار زميندار، غزنی، اندر دیسی قریه مسکونه محمدجان، ولد محمد نيک .2101
  اشرار غزنی، اندر مسکونه نجيم، ولد شيرعلی .2102
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، نظرمحمد، ولد نصرالدین .2103
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، دادمحمد، ولد رازمحمد .2104
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، نصيب، محمد ولد عبدالرحمان .2105
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، نوروز، ولد رحيم محمد .2106
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، زمان، شاه ولد محمد جان .2107
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، عبدالغنی، ولد الدین محی .2108
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، نورمحمد، ولد محمد جان .2109
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، خان، کریم ولد خان محمد .2110
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، حيدر، ولد صدیق محمد .2111
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، جان، موسی ولد رازمحمد حاجی .2112
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، نورالدین، ولد الدین اصل .2113
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، یار، هللا ولد زرین .2114
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، عمر، حاجی ولد ولی شاه .2115
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، عبدالوھاب، ولد عبدالحميد .2116
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، خيرمحمد، ولد شيرمحمد .2117
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدجان، ولد گل غ	م .2118
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، فضل، ولد عبدالرحمان .2119
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمد، علی ولد الدین اصل .2120
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، عبدالمحمد، ولد خيرمحمد .2121
  اشرار غزنی، مسکونه زميندار، محمدیعقوب، ولد الدین محی غ	م .2122
  اشرار غزنی، مسکونه معلم، محمد، علی ولد رازمحمد .2123
  اشرار غزنی، مسکونه معلم، ایوب، محمد ولد محمدیعقوب .2124
  اشرار غزنی، مسکونه معلم، رمضان، ولد عمر محمد .2125
  اشرار غزنی، مسکونه معلم، الدین، شھاب ولد عبدالکریم حاجی .2126
  اشرار غزنی، مسکونه معلم، محمد، کبير ولد عبدالنبی حاجی .2127
  اشرار غزنی، مسکونه معلم، محمدھاشم، ولد محمدسرور .2128
  اشرار جاغوری، مسکونه ریاضی، دیپارتمنت ریيس کلبی، سيدمحمد ولد نادر سيدمحمد .2129
  اشرار جاغوری، مسکونه غزنی، پوليس علی، محب ولد محمدموسی .2130
  اشرار جاغوری، مسکونه معلم، علی، محب ولد محمداکرم .2131
  اشرار جاغوری، مسکونه بيکار، علی، محب ولد مرادعلی .2132

  
  1358/  3/  26 مورخ -  افغانستان – کابل
  اشرار باميان، سيغان مسکونه ھواشناسی، کارمند محمدجان، ولد اميرجان .2133
  اشرار باميان، مسکونه ھواشناسی، کارمند عبدهللا، ولد عبدالبصير .2134
  اخوانی غزنی، مسکونه عبدالباقی، ولد منگل .2135
  اخوانی بریدمن، دوھم محمدجان، سيد ولد عبدالعلی سيد .2136
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  اخوانی بریدگی، جوزجان، مسکونه احمد، فيض ولد احمد ولی .2137
  اشرار بریدمن، دریم غزنی، مسکونه محمد، شاه ولد نور حضرت .2138
  اخوانی  کابل، مسکونه خان، ولد سيداحمد .2139
  اخوانی بریدمن، دریم غزنی، مسکونه محمد، جان ولد اسحاق محمد .2140
  اخوانی بریدمن، دوھم پروان، مسکونه عزیزخان، ولد عبدالخالق .2141
  اخوانی عسکر، ننگرھار، مسکونه محمد، ولی ولد محمد فيض .2142
  اخوانی عسکر، ننگرھار، مسکونه محمدعلی، ولد سربلند .2143
  اخوانی ننگرھار، مسکونه عبدالقدیر، ولد هللا حيات .2144
  اخوانی عسکر، ننگرھار، مسکونه خان، حسين ولد شيرمحمد .2145
  اخوانی غزنی، مسکونه دستگير، غ	م ولد گل جمعه .2146
  اخوانی عدليه، وزارت مامور پروان، مسکونه محمدنسيم، ولد قاسم .2147
  اخوانی معلم، وردک، مسکونه علم، خان ولد محمد عيدی .2148
  اخوانی معلم، وردک، مسکونه دین، گل ولد علم گل .2149
  اخوانی وردک، مسکونه زراعت، محصل عبدالرووف، ولد اخترمحمد .2150
  اخوانی وردک، مسکونه زراعت، محصل یوسف، محمد ولد جالينوس .2151
  اخوانی بغ	ن، مسکونه زراعت، محصل احمد، فضل ولد الحق فضل .2152
  اخوانی بغ	ن، مسکونه محصل، محمد، سلطان ولد ثمرگل .2153
  اخوانی لوگر، مسکونه حبيبه، ليسه کارمند شجاع، حاجی ولد اشرف محمد .2154
  اخوانی کندز، مسکونه فروش، برنج نظرمحمد، ولد نورمحمد .2155
  اخوانی ميدان، ميرویس مسکونه حبيبيه، ليسه متعلم عبدالغفور، ولد احمدشاه .2156
  اخوانی پروان، مسکونه محمد، شاه ولد پيرمحمد .2157
  اخوانی وردک، مسکونه شرعيات، محصل هللا، محمد ولد هللا رحيم .2158
  ملت افغان ميدان، مسکونه متعلم، اسحاق، محمد ولد نظرمحمد .2159
  اخوانی سروبی، مسکونه مامور، سيدجان، ولد اسماعيل محمد .2160
  اخوانی کابل، مسکونه طب، سوم صنف محصل احمد، گل ولد محمود شاه .2161
  اخوانی ع	والدین، مسکونه دوکاندار، محمد، سيد ولد سيداحمد .2162
  اخوانی ننگرھار، مسکونه فارغ، عبدالغفار، ولد عبدالرزاق .2163
  اخوانی لغمان، مسکونه زميندار، علم، محمد ولد داوود .2164
  اشرار پکتيا، مسکونه عامه، فواید مامور طوطاخيل، ولد یارمحمد .2165
  اشرار پکتيا، مسکونه عامه، فواید مامور فقيرمحمد، ولد خچن .2166

  
  1358/  3/  27 مورخ -  افغانستان – کابل
  مایویست غور، مسکونه معلم، بيک، خادم ولد عبدالکریم .2167
  مایویست غور، مسکونه معلم، شفا، علی ولد محمدکریم .2168
  اخوانی سمنگان، مسکونه ابوحنيفه، مکتب متعلم مراد، بابه ولد نورخان .2169
  اخوانی کابل، مسکونه متعلم، الدین، علم ولد ولی شاه .2170
  مایویست لوگر، مسکونه معلم، علی، نجف ولد علی لياقت .2171
  سکتاریست بدخشان، مسکونه متعلم، گل، رحيم ولد عبدالرزاق .2172
  سکتاریست دارالمعلمين، محمدعادل، ولد محمدنادر .2173
  اخوانی پروان، مسکونه لوگر، در عسکر محمد، ولد اسحاق محمد .2174
  مایویست غور، مسکونه معلم، شفا، علی ولد علی خادم .2175
  اخوانی باغ، قره مسکونه دار، ھوتل جي	نی، غ	م ولد نبی محمد .2176
  اخوانی باغ، قره مسکونه دار، ھوتل جي	نی، غ	م ولد عبدالجليل .2177
  اخوانی باغ، قره مسکونه دار، ھوتل جي	نی، غ	م ولد عبدالغنی .2178
  اخوانی چارآسياب، مسکونه زميندار، محمدخان، ولد رسول غ	م .2179
  اخوانی موسھی، مسکونه معادن، وزارت کارمند محمدکبير، ولد عبدالرزاق .2180
  اخوانی موسھی، مسکونه زميندار، محمدجان، ولد عبدهللا .2181
  اخوانی کوت، ميربچه مسکونه م	، محمد، گل ولد یحيی مولوی .2182
  اخوانی عليا، کوه مسکونه م	، داد، هللا ولد محمدرفيق مولوی .2183
  اخوانی لوگر، مسکونه م	، آغاجان، ولد علی محمد .2184
  اخوانی راجان، برکی مسکونه زميندار، خان، جمعه ولد گل فيض حاجی .2185
  اخوانی لوگر، برک برکی مسکونه زميندار، نورمحمد، ولد بھادر .2186
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  اخوانی برک، برکی مسکونه معلم، اميرمحمد، ولد محمد سلطان .2187
  اخوانی کلکان، مسکونه م	، عبداcحد، ولد عبدالرب مولوی .2188
  اخوانی یحيی، ده مسکونه کندھار، نساجی فابریکه مامور صابر، غ	م ولد محمد غ	م .2189
  اخوانی چارآسياب، مسکونه انگور، تاجر هللا، نعمت ولد ميرعلم حاجی .2190
  اخوانی آزاد، سرحد مسکونه درایور، پادشاه، ولد محمدگل .2191
  اخوانی ميدان، مسکونه زميندار، محمد، ولد عبدهللا قاضی .2192
  مایویست کوپراتيف، ریاست مامور سوخته، پل مسکونه محمدسرور، ولد جعفر محمد .2193
  مایویست پروان، کارته مسکونه جيولوژی، انجنير رمضان، حاجی ولد احمد فضل .2194
  مایویست فراه، مسکونه تخنيک، پل محصل رمضان، حاجی ولد محمدیوسف .2195
  مایویست فراه، مسکونه سفيدسنگ، معلم سرور، غ	م ولد محمدنادر .2196
  اخوانی کوت، ميربچه مسکونه معلم، سيدهللا، ولد سيدمقيم .2197
  مایویست مينه، رحمان مسکونه شھيد، شاه معلم سخی، غ	م ولد یحيی غ	م .2198
  اخوانی باغ، قره در م	 کوھستان، امام م	 سعيد، محمد ولد محمدهللا .2199
  اخوانی لغمان، مسکونه متعلم، جلندر، ولد عبدالعنان .2200
  اخوانی لغمان، مسکونه متعلم، جلندر، ولد سيدشيرین .2201
  اخوانی شکردره، مسکونه پوھنتون، کتابدار برات، ولد محمدظاھر .2202
  اخوانی کندز، مسکونه زميندار، حضرت، محمد ولد امين محمد .2203
  اخوانی فراه، مسکونه یونانی، طبيب محمدجان، ولد محمود .2204
  خمينی بھسود، مسکونه کارمند، یعقوب، محمد ولد علی حسين .2205
  مایویست کوھستان، مسکونه عالی، تعليمات کارمند عيسی، محمد ولد زبير محمد .2206
  اخوانی فراه، مسکونه م	، عطامحمد، ولد م	حبيب .2207
  اخوانی کندز، مسکونه دھقان، حضرت، ولد محمداکبر .2208
  اخوانی کندز، مسکونه زميندار، حضرت، ولد نبی غ	م .2209
  اخوانی پروان، مسکونه ستاژ، داکتر عبدالقادر، ولد عبدالرحمان .2210
  اخوانی پروان، مسکونه درایور، عبدالقادر، ولد عبدالحنان .2211
  اخوانی پروان، مسکونه ساینس، 2 صنف محصل خان، صاحب ولد اسدهللا .2212
  اخوانی نيازبيک، مسکونه زراعت، محصل الدین، فضل ولد الدین غوث .2213
  اخوانی لغمان، مسکونه زميندار، عبدالمجيد، ولد عبدالحکيم .2214
  خمينی مينه، جمال مسکونه موتردار، محمدرضا، ولد رضا علی .2215
  اشرار خانه، سمنت مسکونه موسھی، در معلم محمدعمر، ولد محمدانور .2216
   اشرار چارآسياب، مسکونه لوگر، در معلم محمدحکيم، ولد الحق شھاب .2217
  اشرار لوگر، مسکونه دھقان، محمدجان، ولد مسجدی .2218
  اشرار لوگر، مسکونه متقاعد، جکتورن پروان، ولد عبدالواحد .2219
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، سيدمحمد، ولد عبدالس	م .2220
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، دادمحمد، ولد شيرعلم .2221
  اشرار لوگر، مسکونه درایور، محمدرفيق، ولد محمدفقير .2222
  اشرار لوگر، مسکونه متعلم، عبداcحد، ولد عبدالباقی .2223
  اشرار لوگر، مسکونه متعلم، عبداcحد، ولد آصف محمد .2224
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، محمد، جان ولد نظرمحمد .2225
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، اسماعيل، محمد ولد قادر محمد .2226
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، عبدالرحمان، ولد محمدیاسين .2227
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، محمد، دین ولد محمد تاج .2228
  اشرار لوگر، مسکونه زميندار، محمداکبر، ولد محمدعمر .2229
  اشرار لوگر، مسکونه خياط، محمد، سلطان ولد خان حضرت .2230
  اخوانی پروان، دره توپ مسکونه خياط، سيدمحمدظاھر، ولد اسدهللا .2231
  مایویست داراcمان، مسکونه کارتيوگرافی، کارمند جواد، محمد ولد زلمی .2232
  مایویست شھرنو، مسکونه ملی، بانک کارمند محمدیاسين، ولد محمدسليمان .2233
  مایویست مکروریان، مسکونه ملی، بانک کارمند باقرشاه، سيد ولد سيدپادشاه .2234
  اخوانی السراج، جبل مسکونه معلم، الدین، حسام ولد آغا گل .2235
  اخوانی گلبھار، مسکونه معلم، محمد، سلطان ولد هللا امين .2236
  اخوانی باميان، مسکونه معلم، عبدالرزاق، ولد الرحمان فضل .2237
  سکتاریست بدخشان، مسکونه متعلم، محمدعادل، ولد محمدنادر .2238
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  سکتاریست بدخشان، مسکونه متعلم، محمدرحيم، ولد ظاھر .2239
  سکتاریست بدخشان، مسکونه متعلم، محمدکریم، ولد محمدنعيم .2240
  سکتاریست بدخشان، مسکونه ،11 صنف متعلم محمدجان، ولد محمدخان .2241
  مایویست ننگرھار، مسکونه برق، و آب وزارت کارمند خانگل، ولد عبداcحمد .2242
  مایویست جدیدآباد، مسکونه رادیو، تخنيکر حيدر، غ	م ولد فاروق غ	م .2243
  اخوانی خوگيانی، مسکونه رادیو، کارمند عزیزخان، ولد الرحمان حبيب .2244
  اخوانی ثمرخيل، مسکونه زیتون، فابریکه مامور گل، حبيب ولد عبدالودود .2245

  
  1358/  3/  31 مورخ -  افغانستان – کابل
  .اخوانی کابل، مسکونه تصفيه، مامور حنيف، محمد ولد عبدالرووف .2246
  .اخوانی قندھار، مسکونه بيکار، محمد، غ	م ولد محمد دوست .2247
  .اخوانی قندھار، مسکونه بيکار، ظفر، ولد محمد سيد .2248
  .اخوانی متقاعد، مامور عبدالصمد، ولد محمد نظر .2249
  .اخوانی کابل، مسکونه شرعيات، محصل خيرهللا، ولد هللا روح .2250
  .اخوانی خوست، مسکونه ،8 فرقه دگرمن محمد، ایشان ولد ھاشم محمد .2251
  .اخوانی قندھار، مسکونه کوماندو، قطعه افراد محمد، نور ولد محمد راز .2252
  اخوانی قندھار، مسکونه بيکار، عبدالعزیز، ولد محمد مير .2253
  .اخوانی ميدان، ولسوالی لوی مسکونه ساینس، دوم صنف محصل خان، صاحب ولد اسدهللا .2254
  .اخوانی لوگر، علم پل مسکونه ساینس، دوم صنف محصل عبدالس	م، ولد اسمعيل محمد .2255
  اخوانی قندھار، مسکونه ساینس، دوم صنف هللا، حبيب سيد ولد احمدهللا سيد .2256
  .اخوانی لوگر، مسکونه حبيبيه، دوازده صنف متعلم حبيب، محمد حاجی ولد زعفران .2257
  .اخوانی کابل، شيوکی مسکونه متقاعد، دگروال هللا، حبيب ولد هللا امين .2258
  اخوانی قندھار، مسکونه ساز، ساعت نعيم، محمد ولد قاسم محمد .2259
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه بيکار، گل، جمعه ولد گل عجب .2260
  اخوانی ننگرھار، مسکونه بيکار، هللا، بسم ولد رحمان نور .2261
  اخوانی بدخشان، مسکونه معلم، بھادر، ولد علی نور .2262
  اخوانی خمری، پل مسکونه معلم، هللا، بسم ولد عبدهللا .2263
  اخوانی کلکان، مسکونه آباد، علی شفاخانه دواساز داکتر عبدالعزیز، ولد عبدالرووف .2264
  خمينيست مينه، جمال مسکونه ،12 صنف فارغ عبدالغالب، ولد عبدالواحد .2265
   .مایویيست افشار، مسکونه سينا، ابن شفاخانه پياده عثمان، محمد ولد محمد آقا .2266
  .مایویيست خيرخانه، مسکونه سمون، فابریکه کارگر عبدالحکيم، ولد عبدالحبيب .2267

  
  1358/  4/  2 مورخ -  افغانستان – کابل
  .اخوانی ننگرھار، صفای چارباغ مسکونه محمد، غ	م ولد) آغا شاه( احمد غ	م .2268
  اخوانی چار، کارته مسکونه بيکار، انور، محمد ولد حامد محمد .2269
  .اخوانی کابل، چار کارته مسکونه معلم، تربيه 13 صنف محصل انور، محمد ولد نواز محمد .2270
  .اخوانی چار، کارته مسکونه حبيبيه، 11 صنف انور، محمد ولد ممتاز .2271
  .اخوانی ابوحنيفه، 11 صنف متعلم پروان، مسکونه خان، فيض ولد عبداcحد .2272
  .اخوانی باميان، مسکونه صدیق، محمد ولد رفيع محمد .2273
  .اخوانی باميان، مسکونه نصرالدین، ولد ابراھيم محمد .2274
  .اخوانی بگرامی، نساجی کارمند عبدالکریم، ولد تيمورشاه .2275
  .اخوانی بگرامی، نساجی مامور علی، محمد ولد نعيم محمد .2276
  اخوانی آغه، محمد مسکونه محمد، م	 ولد عبدهللا مولوی .2277
  اخوانی لوگر، مسکونه متقاعد، مامور محمد، م	 محمد ولد یعقوب محمد م	 .2278
  اخوانی غزنی، مسکونه دکاندار، عبدالحسين، ولد عبدالحکيم .2279
  اخوانی ،14 فرقه بریدمن کابل، مسکونه عبدالجميل، ولد عبدالکبير .2280
   .اخوانی ميدان، مسکونه عامه، فواید مامور عبدالقدوس، ولد کمال سيد .2281
  .اخوانی وردک، مسکونه دریور، محمد، پير ولد محمد امير .2282
  اخوانی کابل، مسکونه شيرعلی، ولد عزیزالرحمان .2283
  اخوانی دیوانه، کابل، مسکونه سخيداد، ولد بھرام .2284
  اخوانی کابل، مسکونه شيرین، حاجی ولد عبدالصمد .2285
   اخوانی دیوانه قندز، مسکونه عبدالمومن، ولد عبدالمجيد .2286
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  اخوانی تاجر، کابل، مسکونه محمد شير ولد شيرعلی .2287
  

  1358/  4/  2 مورخ -  افغانستان – کابل
  خمينی تگاب، مسکونه عبدالحسين، ولد عبدالرزاق .2288
  خمينی غوربند، مسکونه علی غ	م ولد اکبر محمد .2289
  خمينی باميان، مسکونه علی، محمد ولد حسن محمد .2290
  خمينی پروان، مسکونه حمال سکندر، ولد احمدهللا .2291
  خمينی غزنی، باغ قره مسکونه ھاشم، محمد ولد ابراھيم محمد .2292
  ....ولد غوث محمد .2293
  خمينی ميدان، مسکونه دکاندار، ،(   ) ولد رستم .2294
  خمينی باميان، مسکونه حمال، خدانظر، ولد حسين محمد .2295
  خمينی سماوارچی، ميدان، مسکونه محمد، غ	م ولد ميرزا .2296
  خمينی غوربند، فروش، عتيقه محمد، نور ولد محمد آغاز .2297
  خمينی سماوارچی، بھسود، مسکونه احمدعلی، ولد محراب .2298
  .خمينی سماوارچی، شاگرد ميدان، مسکونه عبدالرحمان، ولد ميرزاخان .2299
  خمينی فروش، نمک ميدان، مسکونه علی، برات ولد بخش سيد .2300
  خمينی خياط، شاگرد پارسا، سرخ مسکونه نبی، غ	م ولد حسين غ	م .2301
  خمينی سماوار، شاگرد غزنی، مسکونه برات، ولد حبيب غ	م .2302
  خمينی فروش، نمک شاگرد بھسود، مسکونه علی، حسين ولد علی چمن .2303
   خمينی دکاندار، باميان، مسکونه جعفر، ولد محمد امير .2304
  خمينی دکاندار، باميان، مسکونه رضا، علی ولد حسين حاجی .2305
  خمينی دار، چوکی باميان، مسکونه قدم، ولد بخش هللا .2306
  خمينی فروش، ميوه باميان، مسکونه ابراھيم، ولد سرور .2307
  خمينی بغرا، خواجه مسکونه امير، سيد ولد محمد پير سيد .2308
   .اخوانی شرعيات، محصل وردک، مسکونه الدین، غوث ولد گل زیر .2309
   .اخوانی شرعيات، سه صنف شریف، مزار مسکونه ذکریا، سيد ولد مکرم سيد .2310
   .اخوانی بيکار، ،12 فارغ خانه، ریکا مسکونه نظر، سيد ولد نظيم سيد .2311
   .مایویيست نرسينگ، دره، گل مسکونه الدین، س	م مير ولد الدین سميع مير .2312
  .خمينی چنداول، مسکونه دریور، حسين، خادم ولد حسين .2313
   .اخوانی نرسينگ، متعلم بدخشان، مسکونه قيوم، م	 ولد محمد تاش .2314
   .اخوانی العلم، طالب بدخشان، مسکونه شاه، غریب ولد شاه سلطان .2315
   .اخوانی تعليمی، غند بریدمن قلعه، موسی مسکونه محمد، تاج ولد محمد گل .2316
   .اخوانی شرعيات، 3 صنف محصل شریف، مزار مسکونه احمد، سيد ولد داود سيد .2317
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   .مایویيست تخنيکم، دوازده صنف لغمان، سينگ، رام ولد سينگ بي	ر .2318
   .اخوانی ابوحنيفه، 12 صنف بدخشان، مسکونه محمد، یار ولد سرور غ	م .2319
  .اخوانی انجنيری، محصل لغمان، حسين، غ	م ولد زمان محمد .2320
   .اخوانی مامور، مينه، جمال مسکونه حيدر، غ	م حاجی ولد نصرهللا .2321
  .خمينی آھو، بوت فابریکه کارمند مينه، جمال مسکونه موسی، محمد حاجی ولد علی محمد .2322
  .دار زمين بدخشان، مسکونه عبدهللا، ولد لطيف .2323
  .کابل مسکونه محمد، پير ولد محمد دوست .2324
  خمينی شاده، قلعه دکاندار، شاه، فقير سيد ولد محمد سيد .2325
  .خمينی دوکاندار، داراcمان، مسکونه قدم، ولد محمد .2326
   .اخوانی پروان، مسکونه ابوحنيفه، مدرسه متعلم عبدالحق، ولد ضياالحق .2327
   .اخوانی ابوحنيفه، مدرسه متعلم بگرامی، مسکونه عبدالقدوس، ولد محمد سلطان .2328
   .اخوانی ابوحنيفه، مدرسه متعلم پروان، مسکونه مصطفی، سيد ولد شاه علم سيد .2329
  .اخوانی تخنيک، پولی مامور خيرخانه، مسکونه محمد، سيد ولد امين محمد .2330
  .مایویيست جيولوژی، سروی انجنيری آباد، واصل مسکونه نبی، محمد ولد عبدالجعفر .2331
  .مایویيست جيولوژی، سروی انجنيری چاردھی، مسکونه نبی، محمد ولد عبدالحی .2332
  .مایویيست جيولوژی، سروی انجنيری کابل، مسکونه عبدالمحمد، ولد الدین امان .2333
  .مایویيست جيولوژی، کارتوگرافی مامور کابل، مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالرزاق .2334
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  خمينی فروش، پرزه کابل، مسکونه علی، نجف ولد محمد .2335
  خمينی ،13 ناحيه مسکونه خياط، داد، حسين سرور، محمد .2336
  خمينی زیارت، محافظ ،12 ناحيه مسکونه علی، مستان ولد علی غ	م .2337
  خمينی چنداول، مسکونه خياط، طاھر، محمد ولد ابراھيم .2338
  .خمينی جمھوریت، شفاخانه نرس چنداول، مسکونه محمد، سيد ولد احمد گل .2339
   .اخوانی دار، ھوتل لوگر، مسکونه خان، جمعه ولد عبدالستار .2340
   .اخوانی عدليه، وزارت مامور لوگر، مسکونه خان، جمعه ولد محمد سردار .2341
   .اخوانی لوگر، مسکونه محمد، سردار ولد محمد مالک .2342
   .اخوانی کار، غریب ستون، چھل مسکونه خوشدل، حاجی ولد نيازگل .2343
  .اخوانی کوھستان، مسکونه بس، ملی دریور عبداcحمد، ولد محمد پير .2344
   .اخوانی معلم، وردک، مسکونه عبدالمجيد، لد و عبدالفتاح .2345
   .خمينی پز، کلچه بھسود، مسکونه جمعه، علی ولد ابراھيم .2346
   .مایویيست جيولوژی، انجنير قندھار، مسکونه حسين، محمد ولد عبدالغفار .2347
   .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف مينه، جمال مسکونه قاسم، محمد ولد حسين غ	م .2348
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف غزنی، سرای مسکونه احمد، عزیز ولد احمد نثار .2349
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف سه، کارته مسکونه نورهللا، ولد هللا امان .2350
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف غزنی، سرای مسکونه احمد، عزیز ولد احمد نصير .2351
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف مشرقی، مسکونه عبدالرحمان، ولد محمد لعل .2352
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف پروان، کارته مسکونه نعيم، محمد ولد هللا نجيب .2353
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف ھرات، مسکونه سرور، محمد ولد عبدالس	م .2354
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف بازار، غور مسکونه سينگ، رام ولد سينگ جگندر .2355
  .مایویيست پليتخنيک، دوم صنف باغ، قره مسکونه هللا، نعمت ولد هللا شفيع .2356
  .خمينی نانوا، شاگرد چنداول، مسکونه جمعه، علی ولد چمن علی .2357
  خمينی ابوحنيفه، یازده صنف بدخشان، مسکونه حيدر، ولد محمد عزیز .2358
   .اخوانی ابوحنيفه، یازده صنف سمنگان، مسکونه الدین، قيام ولد هللا حسيب .2359
   .اخوانی ابوحنيفه، یازده صنف سمنگان، مسکونه خان، مراد ولد عبدالشکور .2360
  .اخوانی ابوحنيفه، یازده صنف غورات، مسکونه رحيم، ولد احمد .2361
  .اخوانی ابوحنيفه، یازده صنف بدخشان، مسکونه ،(  ) ولد محمد جان .2362
  .اخوانی ابوحنيفه، یازده صنف سمنگان، مسکونه اسماعيل، محمد ولد موسی محمد .2363
   .اخوانی پروان، مسکونه گلزار، ولد سلطان .2364
   .اخوانی فروش، ذغال پروان، مسکونه علی، محب ولد علی جان .2365
   خمينی عکاسی، شاگرد افغانان، ده مسکونه علی، برات ولد سرور محمد .2366
   .اخوانی کابل، وcیت اداری مامور محراب، ولد فقير سيد .2367
  خمينی فروش، دست غزنی، مسکونه برات، ولد داد حسين .2368
   .خمينی چنداول، فروش شيرینی شاده، ق	ی مسکونه خداداد، ولد علی محمد .2369
  خمينی ابوحنيفه، 12 صنف متعلم نھرین، مسکونه هللا، حجت ولد عبدالرب .2370
  .خمينی ابوحنيفه، 12 صنف متعلم پنجشير، مسکونه دادهللا، ولد عبدالرب .2371
   .خمينی ابوحنيفه، 12 صنف متعلم سمنگان، مسکونه جان، دل ولد عبدالواسع .2372
  .خمينی ابوحنيفه، 12 صنف متعلم غزنی، مسکونه عبدهللا، ولد هللا رحمت .2373
   .خمينی ابوحنيفه، 12 صنف متعلم بدخشان، مسکونه علم، محمد ولد هللا محب .2374
   .خمينی ابوحنيفه، 12 صنف متعلم نيمروز، مسکونه محمد، اختر ولد خدایداد .2375
   .خمينيست مالستان، مسکونه ابوحنيفه، متعلم عبدالحسين، ولد عبدهللا .2376
   .خمينی لوگر، مسکونه ابوحنيفه، متعلم عالم، محمد ولد ھاشم محمد .2377
   .خمينی خيرخانه، مسکونه ماليه، وزارت مامور حسن، محمد ولد حسن غ	م .2378
   .اخوانی باميان، مسکونه عسکر، هللا، حفيظ ولد هللا عزت .2379
   .خمينی بھسود، مسکونه عسکر، رضا، غ	م ولد احمد فضل .2380
   .خمينی جاغوری، مسکونه رستورانت، کارمند رضا، محمد ولد رمضان .2381
  .خمينی جاغوری مسکونه برق، و آب وزارت مامور رمضان، ولد حسين خادم .2382
   .خمينی پارسا، سرخ مسکونه ساز، بایسکل محمد، فيض ولد احمد فضل .2383
   .خمينی ھرات، مسکونه شرعيات، محصل صدیق، محمد و محمد غ	م .2384
  .خمينی کابل، مسکونه کار، مزدور محمود، شاه ولد خراسان .2385
   .مایویيست ھرات، مسکونه تخنيک، پل محصل احمد، نثار ولد احمد فيض .2386
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   .مایویيست ھرات، مسکونه تخنيک، پل محصل کبير، محمد ولد عبدالبصير .2387
   .مایویيست فراه، مسکونه تخنيک، پل محصل کریم، محمد ولد ھاشم محمد .2388
   .مایویيست بلخ، مسکونه تخنيک، پل محصل عودل ولد عبدالرحمان .2389
   .مایویيست پروان مسکونه تخنيک، پل محصل علم، محمد ولد نعيم محمد .2390
   .مایویيست بدخشان، مسکونه تخنيک، پل محصل طاھر، محمد ولد بایقرا .2391
   .مایویيست لغمان، مسکونه تخنيک، پل محصل هللا، امين ولد هللا حاجت .2392
   .اخوانی وردک، مسکونه تخنيک، پل محصل گل، محمد ولد سخی غ	م .2393
   .اخوانی وردک، مسکونه تخنيک، پل محصل عبدالحميد، ولد عبدالرب .2394
   .اخوانی باميان، مسکونه تخنيک، پل محصل. نسيم محمد ولد هللا امين .2395
   .سکتاریست ننگرھار، مسکونه تخنيک، پل محصل گلشاه، ولد ھمایون .2396
   .اخوانی صافی، کوه مسکونه بيکار، ،(   ) ولد نور عجب .2397
   .اخوانی خمری، پل مسکونه یخ، فابریکه مامور عبدالواسع، ولد حسن محمد .2398
   .مایویيست آخند، قلعه مسکونه معلم، جان، م	 ولد الدین عين .2399
   .اخوانی آخند، قلعه مسکونه معلم، جمالدین، ولد نصرالدین .2400
   .اخوانی پکتيا، مسکونه زميندار، محمد، عطا ولد محمد پير .2401
   .اخوانی کابل، مسکونه سروی، ریاست مامور الدین، امام ولد الدین امين .2402
   .اخوانی ارزگان، مسکونه بيکار، عيسی، محمد ولد انور محمد .2403
   .اخوانی مينه، جمال مسکونه محصل، آقا، مير ولد ابراھيم سيد .2404
  .اخوانی بدخشان، مسکونه معلم، سر شيرین، ولد محمد گل .2405
   .مایویيست فاریاب، مسکونه ادبيات، محصل حسن، محمد ولد عبدالرسول .2406
   .اخوانی ارزگان، مسکونه شرعيات، معلم محمد، دوست ولد محمد سردار .2407
   .اخوانی ارزگان، مسکونه شرعيات، معلم ميرعلم، ولد ابراھيم محمد .2408
   .اخوانی لغمان، مسکونه متعلم، دل، شيرین ولد ثمرگل .2409
   .اخوانی وردک، مسکونه صادرات، بانک مامور محمد، اختر ولد عبدالستار .2410
   .اخوانی خيرآباد، مسکونه انجنيری، محصل نقشبند، غ	م ولد حضرت غ	م .2411
   .اخوانی لغمان، مسکونه متعلم، گل، جمعه ولد هللا رحمت .2412
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه زميندار، ملوک، ولد محمد امير .2413
   .اخوانی علی، شيخ مسکونه تخنيکم، محصل احمدشاه، سيد ولد اسماعيل سيد .2414
   .اخوانی پکتيا، مسکونه بانک، کارمند شاه، طوطی ولد داوودشاه .2415
  اخوانی کابل، مسکونه بيکار، احمد، نور حاجی ولد محمد صالح حاجی .2416
   .اخوانی ھلمند، وcیت تایپيست محمد، صالح حاجی ولد عبدالرحيم .2417
   .اخوانی پارسا، سرخ مسکونه وترنری، محصل علی، برات ولد علی جان .2418
  اخوانی پنجشير، مسکونه انجنيری، محصل شيردل، ولد خان شيرین .2419
   .اخوانی جاجی، مسکونه تاجر، محمد، حاجی ولد محمد نور حاجی .2420
   .اخوانی ارگون، مسکونه زميندار، زبتو، ولد ميرگل .2421
   .خمينيست غزنی، مسکونه زراعت، وزارت مامور علی، رجب ولد علی سرور .2422
   .سکتاریست بدخشان، مسکونه پامير، متعلم بدرالدین، ولد الدین فيض .2423
  .خمينيست باميان، مسکونه سرایدار، پيوند، ولد محمد فيض .2424
  خمينی باميان، مسکونه دکاندار، پيوند، ولد احمد گل .2425
  .خمينی باميان، مسکونه دکاندار، پيوند، ولد محمد فتح .2426
   .اخوانی غزنی، مسکونه زراعت، مامور عبدالحسين، سيد ظاھر ولد پامير .2427
   .اخوانی لوگر، وcیت مسکونه دکاندار، ،...عبا ولد الدین محراب .2428
   .اخوانی بغ	ن، مسکونه مالدار، محمد، گل ولد علم نور .2429
   .اخوانی بدخشان، مسکونه متعلم، ،(  ) ولد عبدالواحد، .2430
  اخوانی تخار، مسکونه ادبيات، محصل عبدهللا، ولد عبدالرووف .2431
   .اخوانی فاریاب، مسکونه ادبيات، محصل حسن، محمد ولد عبدالرسول .2432
   .اخوانی تگاب، مسکونه زميندار، حسن، محمد ولد هللا امان .2433
   .اخوانی لغمان، مسکونه سازی، کارتن فابریکه کارگر شمشير، ولد هللا ذبيح .2434
  .اخوانی وردک، وcیت مسکونه بيکار، ،...آغا ولد عبدالرحمان .2435
   .مایویيست غزنی، مسکونه تخنيک، پل محصل علی، قربان ولد علم محمد .2436
   .اخوانی لغمان، مسکونه متعلم، شاه، خان ولد طاھر محمد .2437
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   .اخوانی کلکان، مسکونه مرستون، ریاست مامور احمد، مير ولد بابه مير .2438
   .اخوانی باغ، قره مسکونه معلم، امين، محمد ولد نعيم محمد .2439
   .اخوانی باغ، قره مسکونه معلم، هللا، حکيم ولد هللا امان .2440
   .اخوانی باغ، قره مسکونه امين، محمد ولد عبدالحميد .2441
  .اخوانی کوت، ميربچه مسکونه کوچی، عزت، ولد سردار .2442
   .اخوانی سمنگان، مسکونه شرعيات، محصل هللا، امان ولد ھاشم محمد .2443
   .اخوانی مينه، شاه محمد نور سيد مسکونه استاد، جان، رحيم ولد قيوم محمد .2444
   .مایویيست هللا، فتح قلعه مسکونه تجارت، وزارت مامور رسول، غ	م ولد ضيا محمد .2445
   .مایویيست سه، کارته مسکونه تجارت، وزارت کارمند عبدالقادر، ولد عبدالصبور .2446
   .مایویيست افشار، مسکونه معلم، علی، غ	م ولد پرویز .2447
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   .خمينی بوری، ده مسکونه عامه، صحت وزارت مامور حسين، غ	م ولد آغا علی .2448
  .اخوانی چاردھی، مسکونه دکاندار، هللا، غریب ولد عزیزهللا .2449
  اشرار گردیز، مسکونه نانوا، محمد، شاه ولد محمد خان .2450
   .اخوانی خيرخانه، مسکونه کوپراتيف، مامور کبير، محمد ولد عبدالجليل .2451
  .خمينی چنداول، مسکونه ھلمند، پروژه انجنير ،(   ) ولد نبی غ	م .2452
  .اخوانی عالی، تعليمات ميخانيکی تحویلدار گل، جان ولد مياگل .2453
  خمينی کابل، مسکونه فروش، سگرت ھاشم، محمد ولد عباس .2454
   .اشرار جوی، شاه مسکونه بيکار، طوطی، ولد احمد .2455
   الحق، فيض ولد یاسين محمد .2456
  اشرار جوی، شاه مسکونه بيکار نورالحق، ولد هللا رحيم .2457
  .خمينی برچی، دشت مسکونه دکاندار، قدم، ولد عوض .2458
   .خمينی محصل، ھاشم، محمد ولد عبدالعلی .2459
  .خمينی محصل، ھاشم، محمد ولد یعقوب .2460
   .اشرار وردک، مسکونه دریور، هللا، امين ولد یعقوب محمد .2461
   .اشرار وردک، مسکونه دریور، هللا، امين ولد ایوب محمد .2462
   .اشرار وردک، مسکونه زميندار، خان، صاحب ولد هللا امين .2463
   .اشرار وردک، مسکونه دریور، خان، فاروق غ	م ولد خان پاینده .2464
   .سکتاریست باميان، مسکونه متعلم، برات، ولد علی چمن .2465
   .سکتاریست بزرگ، شھر مسکونه 9 صنف متعلم محمد، فيض ولد محمد غ	م .2466
   .خمينی نساجی، کارگر دلبر، ولد صنوبر .2467
   .خمينی نساجی، فابریکه کارگر حسين، غ	م ولد حسن غ	م .2468
   .خمينی کارگر، خدابخش، ولد حسن محمد .2469
   .خمينی بيک، مراد قلعه مسکونه پوليس، افسر الدین، گ	ب ولد الدین حسام .2470
   .خمينی عارفان، و عاشقان مسکونه ماشين، مستری حيدر، غ	م ولد حسين خادم .2471
   .سکتاریست بدخشان، مسکونه محصل، پرتاب، ولد محمد م	گدا .2472
   .خمينی بھسود، مسکونه زميندار، موسی، محمد ولد ابراھيم محمد .2473
   .خمينی بھسود، مسکونه دریور، بابه، ولد عوض .2474
   .اخوانی پروان، مسکونه دکاندار، مراد، ولد کاظم حاجی .2475
   .خمينی شاده ق	ی مسکونه فروش، پرزه رجب، ولد انور .2476
   .خمينی جات، ھزاره مسکونه فروش، کچالو حسين، ميرزا ولد علی محمد .2477
   .خمينی خنجان، مسکونه خمری، پل نساجی کارگر خان، جمعه ولد خان محمد .2478
  .خمينی پروان، مسکونه صنایع، ليسه متعلم ،...سور ولد عبدالحکيم .2479
   .اخوانی شکردره، مسکونه صنایع، ليسه متعلم عبدالوھاب، ولد عبدالفتاح .2480
   .اخوانی صنایع، ليسه متعلم محمد، داد ولد عبدالرووف .2481
   .اخوانی شریف، مزار مسکونه صنایع، ليسه متعلم عبدالظاھر، ولد هللا ھدایت .2482
   .خمينی افشار، مسکونه گلکار، خداداد، ولد حسين ميرزا .2483
   .خمينی چاردھی، مسکونه دکاندار، پيوند، ولد حيدر غ	م .2484
   .خمينی ریيس، جای مسکونه کار، مزدور اسحاق، محمد ولد زلمی .2485
   .خمينی برچی، دشت مسکونه دوکاندار، محمد، فيض ولد محمد صالح .2486



Page 51 of 96 

 

   .خمينی ریيس، جای مسکونه دوکاندار، شکرهللا، ولد قمبر غ	م .2487
   .خمينی داراcمان، مسکونه مزدورکار، خان، عيسی ولد شيردل .2488
   .خمينی شمالی مسکونه زميندار، علم، محمد ولد عظيم محمد .2489
   .اخوانی کابل، مسکونه انجنيری، محصل خان، شامی ولد ممتاز .2490
   .اخوانی لغمان، مسکونه بيکار، عبدالجليل، سيد ولد رحمان سيد .2491
   .اخوانی لغمان، مسکونه زميندار، نبی، غ	م ولد طاھر محمد .2492
   .اخوانی لغمان، مسکونه دکاندار، عبدالرحمان، ولد حسن محمد .2493
   .اخوانی پروان مسکونه ترافيک، قاضی عبدالملک، ولد عبدالطيف .2494
   .اشرار مينه، جمال مسکونه نوروز، ولد عبدالحسين .2495
   .اشرار مينه جمال مسکونه علی، غ	م ولد حسين محمد .2496
  . اشرار مينه، جمال مسکونه علی، سيد ولد عباس غ	م .2497
   .اشرار مينه، جمال مسکونه علی، غ	م ولد حسين خادم .2498
   .اشرار شاده، ق	ی مسکونه علی، بند حاجی ولد محرم .2499
   .اشرار سرخ، پل مسکونه حيدرعلی، ولد امين محمد .2500
   .اشرار مينه، جمال مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالھادی .2501
   .اشرار چنداول، مسکونه علی، محمد ولد حسين غ	م .2502
   .اشرار چنداول، مسکونه نبی، محمد ولد علی شير .2503
   .اشرار بانان، باغ انچی مسکونه رحيم، مير حاجی ولد عبدالرحمان .2504
  .اشرار شاده ق	ی مسکونه سرور، محمد ولد خان جمعه .2505
   .اشرار شاده ق	ی مسکونه حسين، محمد ولد علی نوروز .2506
   .اشرا شاده ق	ی مسکونه افضل، محمد ولد حسين محمد .2507
   .اشرار شاده، مسکونه علی، شاه ولد رضا محمد .2508
   .اشرار شاده ق	ی مسکونه حسين، محمد ولد علی محمد .2509
   .اشرار افشار، مسکونه شاه، عبدالرحمان سيد ولد هللا عنایت سيد .2510
   .اشرار شاده، ق	ی مسکونه رضا، غ	م ولد داد علی .2511
   .اشرار شاده، ق	ی مسکونه سرور، محمد ولد عبدالقدیر .2512
   .اشرار افشار، مسکونه سرور، محمد ولد اکبر محمد .2513
   .اشرار شاده، ق	ی مسکونه محمد، عيد ولد نعيم محمد .2514
   .اشرار شاده ق	ی مسکونه علی احمد ولد نادر .2515
   .اشرار سه، کارته مسکونه علی، محب حاجی ولد علی سلطان حاجی .2516
   .اشرار چار، کارته مسکونه مسجدی، ولد علی محمد حاجی .2517
   .اشرار چار، کارته مسکونه عبدالعلی، ولد شاه علی .2518
   .اشرار مينه، جمال مسکونه الدین، نظام ولد حسين غ	م .2519
   .اشرار چار، کارته مسکونه اسماعيل، ولد علی یوسف .2520
   .اشرار چنداول، مسکونه شاه، علی محمد ولد اسحاق سيد .2521
   .اشرار باغ، قره مسکونه ایوب، محمد ولد عبدهللا حاجی .2522
   .اشرار مينه، جمال مسکونه علی، غ	م ولد بخش حسين .2523
   .اشرار باغ، قره مسکونه علی، سلطان ولد عبدالکریم .2524
   .اشرار مينه، جمال مسکونه الدین، نظام ولد حسين غ	م .2525
   .اشرار افشار، مسکونه باقر، محمد ولد سرور محمد .2526
   .اشرار مرادخانی مسکونه حسن، محمد ولد تقی محمد .2527
   .اشرار بھسود، مسکونه مرادعلی، ولد عزیزهللا .2528
   .اشرار نو، کارته مسکونه علی، محمد ولد محمد گل .2529
   .اشرار افشار مسکونه مھدی، حاجی ولد اسدهللا .2530
  .اشرار آباد وزیر مسکونه ابراھيم، محمد ولد حسين محمد .2531
   .اشرار وزیر، ق	ی مسکونه محمد، حاجی ولد محمد جان حاجی .2532
   .اشرار تایمنی، مسکونه محمد، نيک ولد حسين محمد .2533
   .اشرار آباد وزیر مسکونه عوض، سيد ولد حسين شاه سيد .2534
   .اشرار افشار، مسکونه علی، برات ولد علی یعقوب .2535
   .اشرار پروان کارته مسکونه عبدالحسين، ولد حسن محمد .2536
   .اشرار افشار، مسکونه سميع، محمد ولد مھدی محمد حاجی .2537
   .اشرار برچی، دشت مسکونه سخيداد، ولد عبدالظاھر .2538
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   .اشرار تایمنی، مسکونه احمد، مير ولد حسين غ	م .2539
   .اشرار شاده، ق	ی مسکونه الدین سيف ولد نادر .2540
   .اشرار پنجشير، مسکونه هللا، بسم ولد هللا حبيب .2541
   .اشرار افغانان، ده مسکونه آصف، محمد ولد فاروق غ	م .2542
   .اشرار استاليف مسکونه علی، محمد ولد کریم محمد .2543
   .اشرار مينه، جمال مسکونه ميرزا، سيد ولد موسی محمد .2544
  .اشرار مينه، جمال مسکونه محمد، جان ولد علی غ	م .2545
  .اشرار مينه، جمال مسکونه حسين، شاه ولد محفوظ محمد .2546
  .اشرار مينه، جمال مسکونه حسين، محمد ولد عبدالرشيد .2547
  .اشرار مينه، جمال مسکونه علی، غ	م ولد نبی محمد .2548
   .اشرار کوھدامن، مسکونه عبدهللا ولد هللا امين .2549
   .اخوانی صافی، کوه خاک بچه مسکونه سيد، ولد محمد ولی .2550
   .اخوانی باغ، قره مسکونه عبدالرزاق، ولد ظریف محمد .2551
   .اخوانی کلکان، مسکونه عامه، صحت محصل محمد، عطا ولد محمد فدا .2552
   .خمينی سرجنگل، و لعل مسکونه دکاندار، موسی، ولد سخی غ	م .2553
   .خمينی شھرستان، مسکونه ابراھيم، محمد ولد رضا علی .2554
   .اشرار کوت، بچه مير مسکونه زميندار، دcور، ولد انور محمد .2555
   .اشرار باغ، قره مسکونه زميندار، علی، محمد مير ولد حنيف محمد مير .2556
  .خمينی غورات، مسکونه سينا، ابن مکتب 11 صنف متعلم رضا، محمد ولد موسی محمد .2557
   .خمينی غورات، مسکونه سينا، ابن مکتب 11 صنف متعلم علی، محمد ولد علی غ	م .2558
   .خمينی سوری، شيرشاه دھم صنف متعلم علی، احمد ولد احمد نور .2559
   .اخوانی سانچارک مسکونه شرعيات، محصل شریف، محمد ولد حنيف محمد .2560
   .خمينی چنداول، مسکونه سقاو، خان، جمعه ولد محمد عيد .2561
   .خمينی جاغوری، مسکونه 11 صنف متعلم علی، محب ولد عطاهللا .2562
  .اخوانی لوارکی، مسکور دکاندار، خان، محصل ولد خان ثابت .2563
   .اخوانی لورکی، مسکونه دکاندار، گل، جمعه ولد عبدالطيب .2564
   .اخوانی ننگرھار، مسکونه محمد، دلير ولد cھور محمد .2565
   .اخوانی لوارکی مسکونه دکاندار، خان، ثابت ولد الياس .2566
   .اخوانی اکبرخان، وزیر مسکونه مختار، حاجی ولد رضا غ	م .2567
   .اخوانی اکبرخان وزیر مسکونه انجنيری، محصل رضا، غ	م ولد عتيق محمد .2568
   .اخوانی اکبرخان وزیر مسکونه ،11 صنف متعلم رضا غ	م ولد عبدالواحد .2569
  .اخوانی اکبرخان وزیر مسکونه انجنير، محصل رضا، غ	م ولد عبدالکبير .2570

  
  1358/  4/  6 مورخ -  افغانستان – کابل
   .ميوند جاده دسيسه وردک، مسکونه متعلم، عبدالرزاق، ولد نسيم محمد .2571
   .اخوانی ھرات، مسکونه محصل، هللا، حفيظ ولد هللا بسم .2572
  .ميوند جاده دسيسه قندز، مسکونه زميندار، داد، رسول ولد ایوب محمد .2573
  .ميوند جاده دسيسه وردک، مسکونه متعلم، حضرت، غ	م ولد عبدالرزاق .2574
  .ميوند جاده دسيسه ھرات، مسکونه محصل، محمد، باز ولد الدین ج	ل .2575
  .ميوند جاده دسيسه لوگر مسکونه کارگر، عبدالغفار، ولد سردارخان .2576
  .ميوند جاده دسيسه باميان، مسکونه عسکر، حسين، علی ولد خان جمعه .2577
  .ميوند جاده دسيسه بھسود، مسکونه کارگر، محمد، نظر ولد جمعه علی .2578
  .ميوند جاده دسيسه تگاب، مسکونه زميندار، محمد، غ	م ولد محمد شاه .2579
  .ميوند جاده دسيسه شھرستان، مسکونه عسکر، جعفر، ولد بخش حسين .2580
  .ميوند جاده دسيسه کابل، – جلریز مسکونه چایدار، عبدالروف، ولد شاه گ	ب .2581
   .اخوانی گلبھار، مسکونه معلم، سر عبدالحق، ولد عبدالمنان مولوی .2582
   .اخوانی بدخشان، مسکونه یوسف، محمد ولد حبيب سيد م	 .2583
   .خمينی ميدان، مسکونه دار، خزانه عسکر، علی ولد علی عوض .2584
   .خمينی ميدان، مسکونه خانه، چای کارگر عبدالحسن، ولد حسن مير .2585
  .ميوند جاده دسيسه شرعيات، محصل گل، شاه ولد زمری .2586
  .ميوند جاده دسيسه وردک، مسکونه شرعيات، محصل گلزار، ولد جان حليم .2587
   .مایویيست بھسود، مسکونه بيکار، محمد، امير ولد علی حيدر .2588
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   .مایویيست چارآسياب، مسکونه امنيتی، شرکت نماینده نبی، محمد ولد الدین س	م .2589
   .مایویيست وردک، مسکونه فروش، بخاری حسين، دولت ولد حسين خادم .2590
   .مایویيست کابل مسکونه متقاعد، کارمند مھدی، محمد ولد یونس محمد .2591
   .مایویيست شھيد، شاه مسکونه ابوحنيفه، متعلم عبدهللا، ولد هللا نجيب .2592
   .مایویيست پروان، رباط مسکونه عربی، دیپارتمنت متعلم امين، محمد ولد قسيم محمد .2593
   .خمينی پارسا، سرخ مسکونه دکاندار، صاحب، محمد ولد علی پيوند .2594
  .ميوند جاده دسيسه پارسا، سرخ مسکونه عسکر، حيدر، غ	م ولد عبدالرشيد .2595
   .اشرار ننگرھار، مسکونه زابل، سارندوی افسر رمضان، ولد برات .2596
  .ميوند جاده دسيسه کوھستان، مسکونه عسکر، محمد؟ نور ولد محمد شير .2597
   .کار تخریب قلعه، مھتاب مسکونه زميندار، محمد، نور ولد محمد امير .2598
   .اخوانی گلبھار، مسکونه قصاب، م	فقير، ولد عبدالرحيم .2599
   .اخوانی گلبھار، مسکونه ترانسپورت، گلبھار ریيس عبدالرووف، ولد عبدالواسع .2600
   .مایویيست کلکان، مسکونه معادن، وزارت انجنير فاروق، غ	م سيد ولد عمر سيد .2601
   .مایویيست غزنی، مسکونه جيولوژی، دیپارتمنت مامور عبدهللا، ولد عبدالوھاب .2602
   .مایویيست وردک، مسکونه ،)خوست( کارگر سردار، ولد محمد فضل .2603
   .اخوانی بغ	ن، مسکونه بيکار، نظر، ع	 ولد دولت .2604
  .ميوند جاده دسيسه کشم، مسکونه زميندار، مراد، تاش ولد نظر محمد .2605
  .ميوند جاده دسيسه ارزگان، مسکونه ، ساتونکی بخش، محمد ولد ارثی .2606
  .ميوند جاده دسيسه بدخشان، مسکونه ، ساتونکی حسين، ولد عبدالرحيم .2607
  .ميوند جاده دسيسه ارزگان، مسکونه) عمومی باغ( ساتونکی محمد، ولد حسين .2608
  .ميوند جاده دسيسه بدخشان، مسکونه) عمومی باغ( ساتونکی عبدالجليل، ولد محمد خال .2609
  .ميوند جاده دسيسه تخار، مسکونه بيکار، محمد، خان ولد نظر بابه .2610
  .ميوند جاده دسيسه بدخشان، کشم مسکونه پوليس، خان، عطا مير ولد حيدر محمد .2611
  .ميوند جاده دسيسه بدخشان، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی شيرعلی، ولد علی غ	م .2612
  .ميوند جاده دسيسه نھرین، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی افغان، ولد هللا حبيب .2613
 جاده دسيسه بدخشان، کشم مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی علی، محمد ولد صادق محمد .2614
  .ميوند
  .ميوند جاده دسيسه ارزگان، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی یوسف، ولد زمان محمد .2615
  .ميوند جاده دسيسه غزنی، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی نبی، غ	م ولد بخش یزدان .2616
  .ميوند جاده دسيسه قندھار، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی محمد، فيض ولد احمد مير .2617
  .ميوند جاده دسيسه نھرشاھی، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی صفدر، محمد ولد علی مراد .2618
  .ميوند جاده دسيسه بدخشان، کشم مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی رحمان، ولد محمد عيدی .2619
  .ميوند جاده دسيسه جوزجان، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی الدین، برھان ولد الدین نصر .2620
  .ميوند جاده دسيسه سمنگان، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی خدایداد، ولد ابراھيم سيد .2621
  .ميوند جاده دسيسه باميان، مسکونه ،)عمومی باغ( ساتونکی خان، احمد ولد امين محمد .2622
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه جعفر، سيد ولد اکبر سيد .2623
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه تقی، علی سيد ولد پيوندشاه سيد .2624
  .اشرار غزنی، مسکونه خدابخش، ولد ظاھر محمد .2625
  .اشرار اول، بھسود مسکونه مسجدی، ولد علی رجب .2626
  .اشرار غوربند، مسکونه ،(  ) ولد علی خان .2627
  .اشرار دوم، بھسود مسکونه یوسف، ولد رمضان .2628
  .اشرار سه، بھسود مسکونه علی، حاجی ولد حسين حاجی .2629
  .اشرار غزنی، باغ قره مسکونه یوسف، ولد ظاھر .2630
  .اشرار باميان، مسکونه عوض، ولد دولت .2631
  .اشرار بھسود، مسکونه یوسف، ولد امين .2632
  .اشرار جلریز، مسکونه سرانداز، ولد سرفراز .2633
  .اشرار بلخ، مسکونه اسحاق، محمد ولد سرور .2634
  .اشرار ارزگان، مسکونه بخش، حسين ولد غ	م .2635
  .اشرار باميان، مسکونه حسين، سيد ولد حسين شاه .2636
  .اشرار ميدان، مسکونه حسن، غ	م ولد دولت .2637
  .اشرار ميدان، مسکونه غ	م، ولد قربان .2638
  .اشرار چغچران، مسکونه حيدر، ولد احد .2639
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  .اشرار ارزگان، مسکونه قنبر، ولد اسحاق .2640
  .اشرار سرجنگل، و لعل مسکونه ابراھيم، ولد علی محمد .2641
  .اشرار ارزگان، مسکونه حسين، علی ولد نبی غ	م .2642
  .اشرار باميان، مسکونه اسحاق، ولد خداداد .2643
  .اشرار ارزگان، مسکونه علی، جان ولد علی حسين .2644
  .اشرار پروان، مسکونه علی، غ	م ولد سخی غ	م .2645
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه داد، سخی ولد خداداد .2646
  .اشرار بھسود، مسکونه علی، حسين ولد عظيم محمد .2647
  .اشرار بھسود، مسکونه جمعه، علی ولد نگاه علی .2648
  اشرار بھسود، مسکونه عطا، علی ولد علی محمد .2649
  .اشرار باميان، مسکونه زمان، ولد طالب .2650
  .اشرار باميان، مسکونه رمضان، ولد محراب .2651
  .اشرار باميان، مسکونه اسماعيل، ولد صفدر .2652
  .اشرار غزنی، مسکونه یوسف، ولد قربان .2653
  .اشرار غزنی، مسکونه علم، محمد ولد علی جان .2654
  .اشرار پروان، مسکونه هللا، محاذ ولد هللا خليل .2655
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه عبدالرحمان، ولد علی خادم .2656
  .اشرار باميان، مسکونه یعقوب، ولد انور محمد .2657
  .اشرار غزنی، مسکونه محمداعجاز، ولد احمد نور .2658
  .اشرار ارزگان، مسکونه عرضی، ولد ضامن .2659
  .اشرار غزنی، مسکونه قنبرالدین، ولد علی رحمان .2660
  .اشرار غزنی، مسکونه ميرزا، غ	م ولد عبدالحسين .2661
  .اشرار بھسود، مسکونه اسماعيل، محمد ولد جواد محمد .2662
  .اشرار ھرات، مسکونه یارمحمد، ولد عمر محمد .2663
  .اشرار باميان، مسکونه علی، زلف ولد قنبر .2664
  .اشرار ارزگان، مسکونه سيدمحمد، ولد حسن .2665
  .اشرار باميان، مسکونه محمد، جان ولد عبدالحميد .2666
  .اشرار باميان، مسکونه محمد، پاینده ولد علی غ	م .2667
  .اشرار باميان، مسکونه عبدل، ولد محمد .2668
  .اشرار باميان، مسکونه شرف، ولد سيدقاسم .2669
  .اشرار باميان، مسکونه بھمن، ولد علی محمد .2670
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه عيدمحمد، ولد محمد سيد .2671
  .اشرار باميان، مسکونه حسن، غریب ولد علی قربان .2672
  .اشرار ميدان، مسکونه محمدصادق، ولد خان جمعه .2673
  .اشرار ارزگان، مسکونه قنبر، ولد سرور غ	م .2674
  .اشرار بھسود، مسکونه حيدر، غ	م ولد یوسف .2675
  .اشرار پروان، مسکونه رحمان، سيد ولد الرحمان حبيب .2676
  .اشرار پروان، مسکونه محمد، گل ولد نورمحمد .2677
  .اشرار پروان، مسکونه موسی، ولد عوض .2678
  .اشرار باغ، قره مسکونه سيدرضا، ولد سيداحمدعلی .2679
  .اشرار باميان، مسکونه عيسی، محمد ولد حسين محمد .2680
  .اشرار غزنی، مسکونه علی، غ	م ولد صفر .2681
  .اشرار غزنی، مسکونه الدین، سراج ولد حسين محمد .2682
  .اشرار غزنی، مسکونه رجب، ولد قربان .2683
  .اشرار غزنی، مسکونه جان، علی ولد علی برات .2684
  .اشرار غزنی، مسکونه عباس، ولد علی خان .2685
  .اشرار باميان، مسکونه علی، شاه ولد شھيد شاه .2686
  .اشرار بھسود، مسکونه نذیر، سيد ولد اسحاق محمد .2687
  .اشرار بھسود، مسکونه حسين، محمد ولد داد حسين .2688
  .اشرار بھسود، مسکونه علی، نادر ولد علی خان .2689
  .اشرار باميان، مسکونه عزیز، سيد ولد عبدالکریم .2690
  .اشرار شریف، مزار مسکونه احمد، گل ولد شير محمد .2691
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  .اشرار کابل، مسکونه امين، محمد شاه ولد عبدالعزیز .2692
  .اشرار باميان، مسکونه رضابخش، ولد جعفر .2693
  .اشرار غزنی، مسکونه قربان، ولد عوض .2694
  .اشرار ارزگان، مسکونه داد، علی ولد جمعه .2695
  .اشرار ميدان، مسکونه دادمحمد، ولد یاور علی .2696
  .اشرار سمنگان، مسکونه ناصر، ولد طاھر .2697
  .اشرار باميان، مسکونه ظفر، ولد سليمان .2698
  .اشرار ميدان، مسکونه زابل، ولد علی غ	م .2699
  .اشرار پروان، مسکونه احمد، گل ولد نوراحمد .2700
  .اشرار پروان، مسکونه عبدال، ولد عبدالغنی .2701
  .اشرار باميان، مسکونه خداداد، ولد چمن .2702
  .اشرار پروان، مسکونه علی، حسين ولد محمدعيسی .2703
  .اشرار ارزگان، مسکونه نظر، ولد محمدیوسف .2704
  .اشرار باميان، مسکونه حسن، کلبی ولد نظر .2705
  .اشرار ارزگان، مسکونه نظر، ولد ضامن .2706
  .اشرار ارزگان، مسکونه وارث، اسلم ولد عيسی محمد .2707
  .اشرار ارزگان، مسکونه علی، جان ولد محمدعلی .2708
  .اشرار غزنی، مسکونه محمد، فيض ولد عباس غ	م .2709
  .اشرار ميدان، مسکونه محمد، غ	م ولد عيسی محمد .2710
  .اشرار باميان، مسکونه علی، ضامن ولد محمدعلی .2711
  .اشرار ميدان، مسکونه جعفر، ولد حسن .2712
  .اشرار کابل، مسکونه علی، سلطان ولد عبدالعلی .2713
  .اشرار ميدان، مسکونه رجب، ولد نظر .2714
  .اشرار ميدان، مسکونه اسحاق، محمد ولد محمدحيدر .2715
  .اشرار ميدان، مسکونه علی، غ	م ولد محمد حاجی .2716
  .اشرار ارزگان، مسکونه علی، بمان ولد محمدعلی .2717
  .اشرار باميان، مسکونه قربان، ولد اسحاق .2718
  .اشرار کابل، مسکونه شيرین، ولد فقيرمحمد .2719
  .اشرار ميدان، مسکونه یوسف، ولد بمان .2720
  .اشرار ميدان، مسکونه علی، احمد ولد علی عوض .2721
  .اشرار ميدان، مسکونه محمد، جان ولد ایوب محمد .2722
  .اشرار ميدان، مسکونه احمدعلی، ولد جان جمعه .2723
  .اشرار کابل، مسکونه علی، رستم ولد سھراب .2724
  .اشرار غزنی، مسکونه ميرافغان، ولد علی غ	م .2725
  .اشرار وردک، مسکونه رجب، ولد داد سخی .2726
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه علی، خادم ولد علی احمد .2727
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه علی، خادم ولد عبدالمجيد .2728
  .اشرار غورات، مسکونه محمدقسيم، ولد نسيم محمد .2729
  .اشرار ارزگان، مسکونه احمد، ولد حسين غ	م .2730
  .اشرار ارزگان، مسکونه ظفر، ولد محمدعيسی .2731
  .اشرار ارزگان، مسکونه دولت، ولد حسن غ	م .2732
  .اشرار غزنی، مسکونه ميرافغان، ولد قنبر .2733
  .اشرار ميدان، مسکونه خداداد، حاجی ولد محمدعلی .2734
  .اشرار ھرات، مسکونه حسين، محمد ولد محمداکبر .2735
  .اشرار وردک، مسکونه علی، قدم ولد محمدمحسن .2736
  .اشرار وردک، مسکونه حسن، غ	م ولد علی عوض .2737
  .اشرار دایزنگی، مسکونه داد، هللا ولد رضابخش .2738
  .اشرار چارآسياب، مسکونه حسين، کلبی ولد محمدحسين .2739
  .اشرار ميدان، مسکونه سلطان ولد محمدحنيف .2740
  .اشرار باميان، مسکونه حسين، حاجی ولد چمن .2741
  .اشرار باميان، مسکونه رجب، ولد نعيم محمد .2742
  .اشرار پروان، مسکونه علی، شریف ولد سيدعوض .2743
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  .اشرار باميان، مسکونه علی، حسين ولد بمان .2744
  .اشرار ارزگان، مسکونه علی، مرزا ولد سرور .2745
  .اشرار غزنی، مسکونه علی، جان ولد خان عيسی .2746
  .اشرار شریف، مزار مسکونه عظيم، محمد ولد اسدهللا .2747
  .اشرار باميان، مسکونه علی، دیدار ولد علی محب .2748
  .اشرار ميدان، مسکونه بيک، افغان ولد زمان محمد .2749
  .اشرار باميان، مسکونه ميرزا، ولد علی غ	م .2750
  .اشرار پروان، مسکونه شاه، غ	م ولد علی صفر .2751
  .اشرار غزنی، مسکونه محمدرحيم، ولد محمدنعيم .2752
  .اشرار غزنی، مسکونه داد، سخی ولد خان آدم .2753
  .اشرار وردک، مسکونه خادم، ولد نظر .2754
  .اشرار وردک، مسکونه حسين، ميرزا ولد محمدعيسی .2755
  .اشرار برچی، دشت مسکونه محمد، نيک ولد اميرمحمد .2756
  .اشرار ميدان، مسکونه نظر، خدای ولد اسحاق محمد .2757
  .اشرار شریف، مزار مسکونه علی، عوض ولد صفدرعلی .2758
  .اشرار مزارشریف، مسکونه حسين، ميرزا ولد حسين محمد حاجی .2759
  .اشرار ارزگان، مسکونه عيسی، محمد ولد سرور .2760
  .اشرار غزنی، مسکونه علی، حسين ولد خان علی .2761
  .اشرار ارزگان، مسکونه محمدیونس، ولد انور محمد .2762
  .اشرار پارسا، سرخ مسکونه سيدرحمان، ولد عبدالمنان .2763
  .اشرار ارزگان، مسکونه حسين، محمد ولد ابراھيم .2764
  .اشرار ميدان، مسکونه حسين، کلبی ولد امان محمد .2765
  .اشرار ارزگان، مسکونه امين، محمد ولد عزیز .2766
  .اشرار غزنی، مسکونه محمدھاشم، ولد احمد گل .2767
  .اشرار ارزگان، مسکونه جمعه، ولد علی محمد .2768
  .اشرار علی، شيخ مسکونه محمدامير، ولد محمدعارف .2769
  .اشرار ارزگان، مسکونه جمعه، ولد علی غ	م .2770
  .اشرار غزنی، مسکونه عوض، ولد نادر .2771
  .اشرار ميدان، مسکونه علی، خان ولد محمدعلی .2772
  .اشرار غزنی، مسکونه محمدعلی، ولد محمدرضا .2773
  .اشرار غزنی، مسکونه الدین، سراج ولد محمدحسين .2774
  .اشرار شاده، قلعه مسکونه محمد، ميرزا ولد اميرمحمد .2775
  .اشرار شاده، قلعه مسکونه محمدعلی، ميرزا ولد گوھر علی .2776
  .اشرار سوخته، پل مسکونه حيدر، محمد ولد علی محرم .2777
  .اشرار چنداول، مسکونه خدایار، ولد پيوند .2778

  
  7/4/1358 - افغانستان کابل
  .اخوانی خيل، ابراھيم مسکونه زميندار، عبدالمجيد، ولد صابر محمد مولوی .2779
   .اخوانی خيل، ابراھيم مسکونه زميندار،  سدوخان، ولد خان برکت .2780
   .اخوانی غور، مسکونه ارزی، اص	حات عملياتی پ	ن گروپ آمر عبدهللا، ولد عبدالطيف .2781
  .اخوانی غور، مسکونه ارزی، اص	حات عملياتی پ	ن گروپ آمر ریدگی، ولد مامور .2782
  .اخوانی ھوتخيل، مسکونه سارندوی، افسر اکبر، محمد ولد یحيا غ	م .2783
  .اخوانی غزنی، سرای مسکونه محصل، عبداcحد، سيد ولد اسدهللا سيد .2784
   .اخوانی لغمان، مسکونه معلم، نور، ولد درویش .2785
 مسکونه ارزی، اص	حات عملياتی پ	ن گروپ آمر لغمان، مسکونه معلم، رحيم، صوفی ولد اصيل محمد .2786
  .اخوانی غور،

  .اخوانی علم، پل مسکونه عبدالقيوم، ولد اسدهللا .2787
   .اخوانی چنداول، مسکونه حمال، ميرافغان، ولد سخيداد .2788
   .اخوانی خيرخانه، مسکونه کابل، برق ریاست مامور عبدهللا، ولد عبدالکریم .2789
  .اخوانی پشاور، مسکونه پشاور، پوليس عبدالحکيم، ولد عبدالسليم .2790
  .اخوانی پشاور، مسکونه پشاور، پوليس رفيع، محمد ولد حسين صابر .2791
  .اخوانی پروان، مسکونه بيکار، احمد، شير حاجی ولد هللا حبيب .2792
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  .اخوانی گذرگاه، مسکونه زميندار، محمد، عطا سيد ولد داوود سيد .2793
  .اخوانی السراج، جبل مسکونه زميندار، شاه، فقير ولد حضرت غ	م .2794
  .اخوانی السراج، جبل مسکونه بيکار، ميرجھان، ولد آغا مير .2795
   .خمينی ميدان، مسکونه موتر، مالک احمد، شير ولد قمبرعلی .2796
  .خمينی بھسود، مسکونه دریور، سخيداد، ولد ميرداد .2797
   .اخوانی ميدان، مسکونه کلينر، محمد، سفر ولد عبدالرووف .2798
   .مایویيست کابل، مسکونه محصل، علی، بنياد ولد علی بمان .2799
   .مایویيست چاردھی، مسکونه معلم، علی، غ	م ولد جعفر محمد .2800
   .مایویيست باغ، قره مسکونه انجنيری، محصل سرور، ولد سخيداد .2801
   .خمينی پارسا، سرخ مسکونه فروش، شيرینی احمد، نور ولد محمد دین .2802
   .خمينی آسياب، چار مسکونه زميندار، ظاھر، محمد ولد صابر محمد .2803
   .خمينی چارآسياب، مسکونه زميندار، محمد، ع	 ولد عبدالمحمد حاجی .2804

  
  8/4/1358 -  افغانستان کابل
   .اخوانی بدخشان، مسکونه دھقان، حسن، غ	م ولد صدرالدین .2805
   .اخوانی کندز، مسکونه زميندار، زمان، محمد ولد هللا نعمت .2806
   .اخوانی افشار، مسکونه داخله، وزارت خياط امين، محمد ولد علی محمد .2807
  .اخوانی پنجشير، مسکونه تخنيک، انستيتوت محصل شيردل، ولد خان شيرین .2808
   .اخوانی پارسا، سرخ مسکونه محصل، شاه، احمد سيد ولد اسماعيل سيد .2809
   .اخوانی مردان، علی باغ مسکونه دکاندار، عبدالرازق، ولد کریم محمد حاجی .2810
   .اخوانی السراج، جبل معلم، عبدالودود، ولد عبدالعزیز .2811
   .خمينی بھسود، مسکونه جان، علی ولد جان فقير .2812
   .اخوانی لغمان، مسکونه معلم، محمد، دین ولد محمد سيد .2813
   .اخوانی سيدخيل، مسکونه قاضی، محمد، شاه ولد محمد پير .2814
   .اخوانی پنجشير، مسکونه اس	می، علوم متعلم حسن، محمد ولد عبدالحی .2815
  .اخوانی نجراب، مسکونه اس	می، علوم متعلم محمد، نظر ولد افضل محمد .2816
   .اخوانی بگرام، مسکونه اس	می، علوم متعلم عبدالکریم، ولد خان عمرا .2817
   .اخوانی پنجشير، مسکونه اس	می، علوم متعلم رضا، محمد ولد خان محمد .2818
  .اخوانی نجراب، مسکونه مولوی، عبدالرحيم، ولد عبدالغفور .2819
   .اخوانی پنجشير، مسکونه مولوی، محمد، جان ولد عبدهللا مولوی .2820
   .اخوانی دره، سنجد مسکونه مولوی، عرب، سيد ولد مصطفی سيد .2821
   .اخوانی نجراب، مسکونه مولوی، عبدالصمد، ولد عبدهللا .2822
   .اخوانی بولغين، مسکونه مولوی، مير، آغا ولد یوسف محمد .2823
  .خمينی باغ، قره مسکونه مولوی، خان، محمد ولد عبدالغفار مولوی .2824
  .خمينی دوکاندار، بھسود، مسکونه علی، خان ولد علی محمد .2825
  .خمينی دایکندی، مسکونه کارگر، حسين، علی ولد نبی غ	م .2826
   .خمينی دوکاندار، سانچارک، مسکونه قاسم، محمد ولد امان محمد .2827
  خمينی سنچارک، مسکونه رسول، محمد حاجی ولد عبدالخالق .2828
  .خمينی تاجر، سانچارک، مسکونه رسول، حاجی نادر حاجی .2829
   .خمينی لوگر، مسکونه زميندار، محمد، حاجی ولد طاھر محمد حاجی .2830
   .خمينی بھسود، مسکونه الدین، ج	ل ولد نصير محمد .2831
   .اخوانی. فروش زیور ق	، ینگی مسکونه قاسم، محمد ولد عالم محمد .2832
   .اخوانی معلم، لغمان، مسکونه یعقوب، محمد ولد مياگل .2833
   .اخوانی دوازده، فارغ لغمان، مسکونه الرحمان، سيد ولد الرحمان عتيق .2834
  .اخوانی آب، و انرژی کارمند قرغه، مسکونه حسن، غ	م ولد الرحمان حفيظ .2835
   .اخوانی تخنيکر، غزنی، سرای مسکونه صدیق، محمد مير ولد عيسی محمد مير .2836
   .مایویيست معلم، غزنی، مسکونه علی، احمد ولد احمد شير .2837
   .اخوانی سانچارک، مسکونه شریف، محمد ولد نعيم محمد .2838
   .مایویيست شده، فارغ جاغوری، مسکونه حيدر، محمد سيد ولد محمد سيد .2839
   .اخوانی السراج، جبل مسکونه عبدالستار، ولد عبدالقھار .2840
   .مایویيست انجنير، چنداول، مسکونه محمد، صالح ولد وحيد احمد .2841
   .خمينی. کارگر بھسود، مسکونه علی، نظر ولد علی خان .2842
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   .اخوانی بدخشان، مسکونه خاکسار، م	 ولد خاکساری یوسف محمد .2843
   .مایویيست جاغوری، مسکونه حسن، محمد ولد داوود محمد .2844
   .مایویيست جاغوری، مسکونه علی، حسن ولد اکبری حسين خادم .2845
   .مایویيست جاغوری مسکونه حسين، غ	م ولد حسين خادم .2846
   .مایویيست سارنوالی، عضو جاغوری، مسکونه علی، یعقوب ولد اسدهللا .2847
   .مایویيست مستری، جاغوری، مسکونه علی، غ	م ولد عبدالرحيم .2848
   .مایویيست وترنری، محصل آباد، ج	ل مسکونه علی، جان ولد امان محمد .2849
   .مایویيست انترکانتيننتل، ھوتل کارگر افشار، مسکونه ط	، ولد علی سلمان .2850
   .مایویيست وترنری، محصل جاغوری، مسکونه علی، سلطان ولد علی غ	م .2851
   .مایویيست دارالمعلمين، محصل جاغوری، مسکونه صادق، محمد ولد  حسين غریب .2852
   .مایویيست مامور، جاغوری، مسکونه حسين، ميرزا ولد اسحاق محمد .2853
   .مایویيست خياط جاغوری، مسکونه علی، یعقوب ولد شاه داود .2854
   .مایویيست بيکار، جاغوری، مسکونه علی، حيدر ولد عبدالشکور .2855
  .اخوانی معلم، وردک، مسکونه سردار، محمد ولد احمد شریف .2856
   .اخوانی زميندار، وردک، مسکونه خان دل ولد اسماعيل محمد .2857
   .اخوانی زميندار، وردک، مسکونه خان، علم ولد خان ناصر .2858
  .اخوانی زميندار، وردک، مسکونه خان، ناصر ولد نادرخان .2859
   .اخوانی زميندار، وردک، مسکونه محمد، عيد ولد محمد نور .2860
   .اخوانی تگاب، ساکن سارندوی مامور تگاب، مسکونه عبدالحکيم، ولد عبدالحنان .2861
   .اخوانی دھقان، ارگون، مسکونه محمد، شاه ولد محمد سيد .2862
   .اخوانی لوگر، مسکونه سردار، محمد ولد هللا بسم .2863
   .اخوانی لوگر، مسکونه انور، محمد ولد ایوب محمد .2864
   .اخوانی سارندوی، کابل، مسکونه یوسف، محمد ولد عنایت .2865
   .اخوانی پلتخنيک، محصل وردک، مسکونه سخی، غ	م ولد هللا شفيع .2866
   .اخوانی بيکار، بدخشان، مسکونه حسين، غ	م ولد صدرهللا .2867
   .اخوانی خيرخانه، مسکونه سخی، ولد احمد نثار .2868
   .اخوانی شوی، خشکه ميدان، مسکونه رضا، غ	م ولد اسماعيل .2869
   .اخوانی دھقان، ارگون، مسکونه خان، آغا مير ولد مرزک .2870
   .اخوانی دارالمعلمين، آغا، مير ولد ابراھيم سيد .2871
   .اخوانی خياط، امين، محمد ولد علی محمد .2872
   .اخوانی خواجه، ق	ی م	ی محمد، نظر ولد افضل محمد .2873
   .اخوانی کوت، بچه مير سکونت محل سارندوی، افسر محسن، سيد ولد محمد سيد .2874
  .اخوانی قرغه، مسکونه ترانسپورت، نمایندگی مامور حسن، غ	م ولد الرحمان حيب .2875
  .اخوانی قرغه، مسکونه جيالوژی، دیپارتمت انجنير حسين، غ	م ولد فاروق غ	م .2876
   .اخوانی مينه جمال مسکونه) نيمروز( انجنير آغا، نور ولد الدین کمال سيد .2877
  .اخوانی مينه، جمال مسکونه متقاعد، کارمند امير، سيد ولد آغا مير .2878
   .خمينی بھسود، مسکونه فروش، لي	می صفدر، ولد شاه، بابه .2879
   .خمينی مرادخانی، مسکونه عبدهللا، ولد خان احمد .2880
   .خمينی آباد، وزیر مسکونه فروش، لي	می افغان، مير ولد بيک محمد .2881
   .خمينی آباد، وزیر مسکونه بيکار، بيگم، شاه ولد افغان مير .2882
  .خمينی آباد، وزیر مسکونه 12 صنف متعلم افغان، مير ولد حسين نظر .2883
  .خمينی آباد، وزیر مسکونه فروش، لي	می علی، رجب ولد رضا علی .2884
  .خمينی موسا، ق	ی مسکونه فروش، لي	می احمد، گل ولد ميرگل .2885
  .خمينی آباد، وزیر مسکونه زميندار، ميرزا، ولد نوروز .2886
   .خمينی آباد، وزیر مسکونه بيکار، یعقوب، سيد ولد عباس سيد .2887
   .خمينی قلعه، مھتاب مسکونه امان محمد ولد آصف محمد .2888
   .اخوانی ینگی، قلعه مسکونه بيکار، بھادر، ولد شاه محمد .2889
  .اخوانی برچی، دشت مسکونه بيکار، قادر، غ	م ولد نبی غ	م .2890
  .اخوانی قاضی، ق	ی باشنده دار، زمين الدین، شجاع ولد الدین سراج ميرزا .2891
  .اخوانی موسھی، مسکونه زميندار، مستقيم، ولد ظریف محمد .2892
  .اخوانی چارآسياب، مسکونه زميندار، محمد، اختر ولد جانان .2893
  .اخوانی خدایداد، ده مسکونه ریگشاه، دریور احمد، گل ولد احمد سيد .2894
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  .اخوانی کلکان، باشنده زميندار، عبدالمجيد، ولد عبدالحميد .2895
   .خمينی سبز، ده مسکونه زراعت، مامور محمد، سفر ولد محمد غ	م .2896
   .خمينی غزنی، مسکونه زراعت، محصل محمد، یار ولد عبدالس	م .2897
   .خمينی شاده، ق	ی مسکونه احمد، شير ولد جان علی .2898

  
  11/4/1358 - افغانستان کابل
   .مایویيست جاغوری، باشنده خياط، علی، یعقوب ولد زوارشاه .2899
   .مایویيست جاغوری، مسکونه علی، حيدر ولد عبدالشکور .2900
   .مایویيست جاغوری مسکونه سيلو، مامور حسين، ميرزا ولد اسحاق محمد .2901
   .مایویيست خواجه، سرای مسکونه م	، رضا، محمد ولد خان محمد .2902
  .ميوند جاده دسيسه غوربند، مسکونه دکاندار، گل، cل ولد بازمير .2903
  .ميوند جاده دسيسه فاریاب، مسکونه شرعيات، عبدهللا، ولد الدین قيام .2904
  .ميوند جاده دسيسه تالقان، مسکونه ابوحنيفه، متعلم حسن، سيد ولد منور سيد .2905
  .ميوند جاده دسيسه ارزگان، مسکونه متقاعد، کارمند یعقوب، ولد یوسف .2906
  .ميوند جاده دسيسه غزنی، مسکونه ھوتلی، علی، غ	م ولد سخی غ	م .2907
  .ميوند جاده دسيسه ھرات، مسکونه شرعيات، محصل مجتبی، ولد شریف محمد .2908
   .اشرار بھسود، مسکونه کوچی، افغان، مير ولد غ	م .2909
   .اخوانی کندز، مسکونه زميندار، رسولداد، ولد ایوب محمد .2910
  .اخوانی درک، شش مسکونه دکاندار، حفيظ، مير ولد نسيم محمد .2911
   .اخوانی آقچه، باشنده تایپيست، هللا، عتيق ولد امين محمد .2912
   .اخوانی ننگرھار، مسکونه ننگرھار، طب محصل اسلم، محمد ولد محمد اختر .2913
   .اخوانی سه، کارته مسکونه انيس، مامور علی، احمد سيد ولد داوود سيد .2914
  .اخوانی بلخ، مسکونه حقوق، محصل محمد، آغا ولد یاسين محمد .2915
   .مایویيست زراعت، وزارت مامور عبدالرحيم، ولد حفيظ محمد .2916
   .اخوانی تربيه، و تعليم محصل ابراھيم، محمد ولد صدیق غ	م .2917
   .اشرار برچی، دشت مسکونه دوکاندار، عبدهللا، ولد محمد خان .2918
  .اشرار برچی، دشت مسکونه دکاندار، حسين، محمد ولد حسين امير .2919
  .اشرار غزنی، سرای مسکونه دکاندار، علی، خان ولد علی عوض .2920
  .اشرار غزنی، سرای مسکونه دکاندار، خيرهللا، ولد نعيم محمد .2921
   .اشرار غزنی، سرای مسکونه دریور، علی، جان ولد علی اما .2922
  .اشرار برچی، دشت مسکونه دکاندار، علی، عوض ولد علی کاظم .2923
  .اشرار کوت، ميربچه مسکونه تکسی، راننده محمد، ولد بھاولدین .2924
  .اشرار وردک، چک مسکونه زميندار، رفيق، محمد ولد فراموز .2925
   .اشرار وردک، مسکونه زميندار، عبدالحميد، ولد احمدزی .2926
  .اشرار ميدان، مسکونه دھقان، بھمن، ولد ھاشم محمد .2927
  .اشرار ميدان، مسکونه دھقان، جان، علی ولد جواد .2928
  .اشرار باميان، مسکونه دھقان، علی، خادم ولد موسی محمد .2929
  .اشرار ميدان، مسکونه دھقان، عوض، ولد حسين محمد .2930
  .اشرار باميان، مسکونه حسين، غ	م ولد حسين محمد .2931
  .اشرار باميان، مسکونه دھقان، علی، خادم ولد عيسی محمد .2932
  .اشرار ميدان، مسکونه دھقان، حسن، غ	م ولد حسن محمد .2933
  .اشرار ارزگان، مسکونه دھقان، حسين، کلبی ولد سلطان .2934
  .اشرار ارزگان، مسکونه دھقان خدابخش، ولد محمد .2935
  .اشرار ارزگان، مسکونه دھقان، قاسم، ولد، موسی .2936
  .اشرار باميان، مسکونه دھقان، حسين، احمد ولد باقر .2937
  .اشرار باميان، مسکونه دھقان، علی، ميرزا ولد علی احمد .2938
  .اشرار سرجنگل، و لعل مسکونه دھقان، عيسی، محمد ولد اکبر محمد .2939
  .اشرار تخنيک، ليسه معلم عبدالرسول، ولد هللا حمایت .2940

  
  12/4/1358 - افغانستان کابل
  .اشرار بيکار، متاخان، مسکونه خان، فتح ولد سونار .2941
  اخوانی دارالمعلمين، چارم صنف محصل محمد، نيک ولد احمد نثار .2942
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  .اخوانی شاده، قلعه مسکونه متعلم، محمدیونس، ولد محمدیوسف .2943
  .اخوانی ننگرھار، مسکونه کار، قوای ریاست مامور الرحمان، خليل ولد محمد دین .2944
  .خمينی ،)چنداول( باميان مسکونه کارگر، حسين، غ	م ولد حسين ميرزا .2945
  .خمينی کارمند، چنداول، مسکونه عبدل، ولد حسين کلبی .2946
  .خمينی کارمند، چنداول، مسکونه حسين، ميرزا ولد محمداکبر .2947
  .خمينی کارمند، چنداول، مسکونه علی، نایب ولد ایوب .2948
  .اشرار مالدار، پغمان، مسکونه جان، غ	م ولد سوداگر .2949
  .اشرار پغمان، مسکونه مالدار، سالم، ولد صحبت .2950
  .اشرار وردک، مسکونه یازده، صنف متعلم جان، غ	م ولد نور صاحب .2951
  .اشرار ميدان، مسکونه درایور، علی، حسين ولد علی ضامن .2952
  .اخوانی باغ، قره مسکونه زميندار، عبدل، ولد محمدشيرین .2953
  .اخوانی کلکان، مسکونه معلم، ميراحمد، ولد احمدمير .2954
  .اخوانی لوگر، مسکونه درایور، بھادرخان، ولد عبدالقادر .2955
  .اخوانی تگاب، مسکونه زراعت، وزارت مامور سيداکبر، ولد سعدهللا .2956
  .اخوانی سبز، ده مسکونه دارالعلوم، یازده صنف عالم، رکن ولد الحق شمس .2957
  .اخوانی گذرگاه، مسکونه تاجر، سيداشرف، ولد حبيب سيد .2958
  .اشرار چنداول، مسکونه دولت، کارمند محمدانور، ولد محمدظاھر .2959
  .اخوانی وردک، مسکونه زراعت، محصل محمدحسن، ولد زلمی .2960
  .اشرار معلم، تربيه کارمند آغاجان، ولد عبدالرب .2961
  .اشرار قاضی، قلعه باشنده گدامحمد، حاجی ولد عبدالقدوس حاجی .2962
  .اشرار لوگر، مسکونه بيکار، هللا، عصمت ولد عبدالس	م .2963
  .اشرار لوگر، باشنده محمد، سلطان ولد هللا بسم حاجی .2964
  .اشرار لوگر، مسکونه محمد، فتح ولد علم سيد حاجی .2965
  .ميوند جاده توطيه پروان، مسکونه نانوا، شاگرد علی، گرگ ولد قربان .2966
  .ميوند جاده توطيه سقا، کابل، مسکونه درویش، ولد نورمحمد .2967
  .ميوند جاده توطيه کابل، چاردھی مسکونه استاد، محمدشریف، ولد هللا خليل .2968
  .ميوند جاده توطيه صنایع، مکتب معلم بدخشان، مسکونه محمد، علی ولد محمد دین .2969
  .ميوند جاده توطيه ،25 فرقه افراد ننگرھار، مسکونه عبدهللا، ولد هللا شفيق .2970
  .اخوانی شينوار، مسکونه یارمست، ولد محمد جان .2971
  .اخوانی آباد، واصل مسکونه بانک، افغانستان د کارمند عظيم، محمد ولد نصير محمد .2972
  .اخوانی پروان، مسکونه دولتی، مطبعه مامور احمدعلی، ولد عباس غ	م .2973
  .اخوانی پروان، مسکونه کار، مزدور فراموز، مولوی ولد محمدعارف .2974
  .اخوانی پنجشير، مسکونه دارالعلوم، یازده صنف متعلم ميرثنا، ولد ميرآغا .2975
  .اخوانی شيرپور، مسکونه انحصارات، مامور محمد، پاینده ولد محمد سلطان .2976
  .خمينی شاده، قلعه مسکونه دوکاندار، حسن، محمد ولد عبدالقاسم .2977
  .خمينی آباد، واصل مسکونه متقاعد، مامور عبدالحی، مير ولد ميرعبدالقدوس .2978
  .خمينی پروان، کارته مسکونه ماليه، وزارت کارمند فخرالدین، ولد عبدالباقی .2979
  .اخوانی ميدان، نرخ ولسوالی مسکونه متقاعد، مامور جانان، ولد جان طالب .2980
  .اخوانی غزنی، باغ قره مسکونه ملل، سازمان کارمند عبدالجبار، ولد کمکی هللا بسم .2981
  .اخوانی شاده، قلعه مسکونه معلم، محمد، صالح ولد هللا حفيظ .2982
  اخوانی بانک، افغانستان د آمير آباد، وزیر مسکونه عظيم، محمد ولد نصير محمد .2983
  اخوانی دولتی، مطبعه مامور غریبکار، پروان، مسکونه محمدعلی، ولد عباس غ	م .2984
  اخوانی غریبکار، پروان، مسکونه فرامرز، مولوی ولد عارف محمد .2985
  اخوانی دارالعلوم، یازدھم صنف متعلم پنجشير، مسکونه ميرسنا، ولد ميرآقا .2986
  اخوانی دولتی، انحصار؟ مامور شيرپور، مسکونه محمد، پاینده ولد محمد سلطان .2987
  خمينيست دکاندار، شاده، قلعه سرکاریز مسکونه حسن، محمد ولد ابوالقاسم .2988
  خمينيست متقاعد، مامور آباد، وزیر چھارقلعه مسکونه عبدالحی، مير ولد عبدالقدوس مير .2989
  خمينست متقاعد، مامور پروان، کارته مسکونه فخرالدین، ولد عبدالباقی .2990
  اخوانی متقاعد، مامور ميدان، نرخ مسکونه جانان، ولد البجانط .2991
2992. tاخوانی متحد، ملل مامور غزنی، قرھباغ مسکونه عبدالجبار، ولد کمکی بسما  
2993. tاخوانی معلم، قاضی، چھارقلعه مسکونه محمد، صالح ولد حفيظا  
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  1358/ 17/2 مورخ افغانستان، - کابل
  مائوئست کابل، مستوفيت مامور غزنی، مسکونه شھنواز، ولد نورزایی محمدباقر .2994
  خمينيست غریبکار، بھسود، مسکونه جمعه، علی ولد قربانعلی .2995
  خمينست غریبکار، بھسود، دوم حصه مسکونه جمعه، علی ولد علی عوض .2996
  خمينست فروش، کچالو آباد، وزیر چھارقلعه مسکونه رمضان، ولد خداد .2997
  خمينست بادامباغ، ترویج آمر بھسود، مرکز مسکونه احمدعلی، ولد علی محرم .2998
  خمينست دکاندار، بھسود، خليل قلعه مسکونه علی، ایوب ولد ميرسليمان .2999
  خمينست دکاندار، آباد، وزیر چھارقلعه مسکونه رمضان، ولد اسحاق .3000
  خمينست قصاب، افشار، مسکونه بخش، حسين ولد محمدحسن .3001
  خمينست قصاب، افشار، مسکونه بخش، حسين ولد عليجان .3002
  خمينست قصاب، سيلو، افشار مسکونه بخش، حسين ولد حسن علی .3003
  خمينست قصاب، افشار، مسکونه عوض، ولد محمدحسن .3004
  خمينست ثانوی، تدریستان عضو افشار، مسکونه مھدی، ولد ابراھيم محمد حاجی .3005
  خمينست دکاندار، افشار، مسکونه نصرالدین، ولد محمدحسين .3006
  ينستخم دانشجو، کنر، کز مسکونه آخوندخان، ولد محمدحکيم .3007
  مائوئست طب، سوم سال محصل مينه، جمال مسکونه عبدالرحيم، مولوی ولد تيمورشاه .3008
  مائوئست طب، دوم سال محصل چاریکار، مسکونه قطبالدین، ولد فيضالدین .3009
3010. tاشرار طب، محصل لوگر، محمدآغه ولسوالی مسکونه جانداد، ولد حبيبا  
  اشرار طب، محصل لوگر، مسکونه برکت، ولد جانداد .3011
  اشرار طب، محصل لوگر، مسکونه شيرینخان، ولد مسجيدی .3012
  اشرار طب، محصل لوگر، محمدآغه شاھی قریه مسکونه محمد، فقير ولد محمد شاه .3013
  اشرار طب، محصل لوگر، محمدآغه مسکونه شيراحمد، ولد علم گل .3014
  اشرار طب، محصل لوگر، مسکونه عيسيخان، ولد شاولی .3015
  اخوانی خواجه، سرای قلعه مسکونه آغاجان، ولد ابراھيم .3016
  اخوانی قرھباغ، مسکونه ميرعوض، حاجی ولد سروان .3017
  اخوانی کابل، قرھباغ مسکونه ج	الدین، ولد سيفالدین .3018
  اشرار وردک، مسکونه محمد، فتح ولد مستوفی .3019

  
  1358/ 19/2 مورخ افغانستان، - کابل
  اخوانی زميندار، ننگرھار، سرخرود مسکونه احمدخان، ولد عبدالوھاب .3020
  اخوانی زميندار، پکتيا، مسکونه انورشاه، ولد نورمحمدشاه .3021
  اخوانی امام، م	 پروان، مسکونه جان، عبدهللا ولد عموجان .3022
  اخوانی پلچرخی، فابریکه مدیر گذرگاه، مسکونه سيدکاظم، ولد اسحاق محمد مير .3023
  خمينست دکاندار، شھاده، قلعه مسکون حسين، غ	م ولد حسين علی حاجی .3024
  مائوئست عامه، صحت طب داکتر کابل، مسکونه محمدھاشم، ولد جعفر محمد .3025
  مائوئست مرادخوانی، مسکونه عبدالقدوس، ولد نصيراحمد .3026
  مائوئست طب، محصل اندخوی، مسکونه پيغمبرگل، ولد محمدعثمان .3027
  مائوئست موتر، پرزھجات تجار وات، تایمنی مسکونه حسن، غ	م ولد غ	معلی .3028
  مائوئست زميندار، ننگرھار، مسکونه قادرخان، ولد محمدافضل .3029
  مائوئست عامه، صحت وزارت مامور پروان، کارته مسکونه گل، لعل ولد هللا حفيظ .3030
  اخوانی معلم، کابل، مسکونه حسين، غ	م ولد خزایی محمداسماعيل .3031
  اخوانی متقاعد، مامور کابل، موسی قلعه مسکونه امين، محمد ولد محمدکریم .3032
  اخوانی اره، ماشينکار غزنی، مسکونه اسماعيل، محمد ولد سليمان .3033
  خمينست کار، گل ميدان، مسکون جمعه، علی ولد علی حسين .3034
  خمينست چوکيساز، ميدان، مسکونه صفرعلی، ولد علی محرم .3035
  خمنيست زميندار، ميدان، مسکونه صفرعلی، ولد محمد سلطان .3036
  اخوانی قصاب، پروان، مسکونه فقير، م	 ولد عبدالرحيم .3037
  اخوانی تاجر، کندز، مسکونه اکرم، محمد حاجی ولد محمد تاج .3038
  اخوانی کارمند، پروان، مسکونه عبدالقيوم، ولد محمدعلی .3039
  اخوانی مامور، لوگر، محمدآغه مسکونه نبی، محمد ولد خانآقا .3040
  اخوانی محصل، لوگر، مسکونه شيرخان، ولد زمرک .3041
  اخوانی ترجمان، کابل، مسکونه نبی، غ	م ولد محمدحليم .3042
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  خمينست مسلح، قراردادی سرخپارسا، مسکونه ميرزاحسين، ولد محمدحسين .3043
  خمنيست کار، بی باميان، مسکونه خادیم، ولد حضرت غ	م .3044
  خمنيست بيکار، باميان، مسکونه احمدعلی، ولد حسين .3045
  انق	ب ضد مائوئست مامور، پکتيا، خوست مسکونه محمدعاطف، ولد محمدصادق .3046
  اخوانی لوگر، پوليس بگرامی، مسکونه محمد، گل ولد محمدعلی .3047
  اخوانی زميندار، چکری، مسکونه عبدالکریم، ولد شيرآدم .3048
  اخوانی ارضی، اص	حات مامور ننگرھار، مسکونه ميرولی، ولد ولی گل .3049
  اخوانی مرستون، مامور ننگرھار، سوم ناحيه مسکونه باز، هللا ولد محمدباز .3050
  اخوانی دارالعلوم، متعلم کاپيسا، عليخيل مسکونه محمدصادق، ولد یحی غ	م .3051
  اخوانی پلتخنيک، محصل مزارشریف، شادپان مسکونه صدیق، محمد ولد محمدنبی .3052
  اخوانی دارالعلوم، متعلم لوگر، مسکونه محمدطاھر، ولد دادمحمد .3053
  اخوانی طالبالعلم، ميدان، مسکونه محمد، ولی ولد محمد غازی .3054
  اخوانی شولگره، مامور بغ	ن، مسکونه سرور، محمد ولد محمدنعيم .3055
  اخوانی ساز، ساعت رود، سرخ مسکونه محضاt، ولد سرورجان .3056
  1358/ 21/4 مورخ افغانستان، -کابل .3057
  اخوانی گذر، وکيل باميان، مسکونه محمد، ميرغ	م ولد ميراحمدجان .3058
  اخوانی بيکار، پروان، مسکونه محمدحسن، سيد ولد منصور سيد .3059
  مائوئست طب، محصل سياسنگ، مسکونه محمد، ولد عارف محمد .3060
  مائوئست معلم، لغمان، مسکونه مقصود، سيد ولد قسيم سيد .3061
  اخوانی بادغيس، مامور السراج، جبل مسکونه محيالدین، غ	م ولد جماcلدین .3062
  خمينست ميخانيکی، ليسه متعلم باميان، مسکونه برات، ولد چمن .3063
  مائوئست تربيه، و تعليم وزارت مامور نو، کارته مسکونه گل، لعل ولد معينالدین .3064
  مائوئست بگرامی، ليسه معلم سياسنگ، مسکونه محمد، گل ولد نورمحمد .3065
  اخوانی سارندوی، سرساتمن پغمان، مسکونه عبدالغفور، ولد حبيبالرحمان .3066
  اخوانی ده، غوند جگرن کابل، مسکونه گل، سن ولد محمد حضرت .3067
  اخوانی پلتخنيک، محصل شھاده، قلعه مسکونه ميرزامحمد، ولد عزیزهللا .3068
  اخوانی امام، م	 مھرو، بيبی مسکونه فراموز، ولد م	محمد .3069
  اشرار دکاندار، تایمنی، مسکونه شيرمحمد، ولد عبدالعزیز .3070
  اشرار دکاندار، تایمنی، مسکونه شيرمحمد، ولد عبدالصمد .3071
  خمنيست تجار، چنداول، مسکونه جان، علی سيد ولد مھدی سيدمحمد .3072
  اخوانی دکاندار، ا،سرخپارس مسکونه محمدعالم، ولد محمدھاشيم .3073
  اخوانی دکاندار، پارسا، سرخ مسکونه محمدھاشيم، ولد یاسين محمد .3074
  مائوئست انجنير، لغمان، مسکونه عبدالعزیز .3075
  اخوانی زميندار، لغمان، مسکونه باز، ميرسيد ولد ميربچه .3076
  اخوانی زميندار، غزنی، مسکونه گل، جمعه ولد عبدالباری .3077
  اشرار زميندار، قندھار، مسکونه محمداعظم، ولد باران .3078
  اخوانی زميندار، کندھار، مسکونه محمد، فقير ولد عبدالصادیق .3079
  اخوانی زميندار، غزنی، مسکونه اعظم، محمد ولد باغ سياه .3080
  اشرار زميندار، غزنی، مسکونه خيرمحمد، ولد محمد دین .3081
  اشرار زميندار، غزنی، مسکونه شيردل، ولد غوث غ	م .3082
  اخوانی زميندار، غزنی، مسکونه عثمان، ولد سرورخان .3083
  اخوانی زميندار، غزنی، مسکونه توکل، ولد عبدهللا .3084
  اخوانی غزنی، مسکونه علم، فضل ولد پادشاه حاجی .3085
  اشرار غزنی، مسکونه سيدحيدر، ولد عبدالغياث .3086
  اشرار غزنی، مسکونه زمان، شاه ولد آغامحمد .3087
  اشرار غزنی، مسکونه ميرمحمد، ولد عبداcحمد .3088
  اشرار غزنی، مسکونه عبدالقيوم، ولد غ	مدستگير .3089
  اشرار غزنی، مسکونه مير، محمد ولد روزالدین .3090
  اشرار غزنی، مسکونه عزیزهللا، ولد محمدغنی .3091
  اشرار غزنی، مسکونه عبدالرزاق، ولد بازیدخان .3092
  اشرار غزنی، مسکونه محيالدین، ولد غ	محضرت .3093
  اشرار غزنی، مسکونه آل، سيد ولد احمد گل .3094
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3095. ،tاشرار معلم، غزنی، مسکونه نقيبا  
  اشرار غزنی، مسکونه محمدشاه، ولد شاه جان .3096
  اشرار غزنی، مسکونه عبدالمتين، .3097
3098. tاشرار غزنی، مسکونه عبدالغفار، ولد بختا  
  اشرار غزنی، مسکونه شھزاد، ولد شيرخان .3099
  خمينست غزنی، مسکونه ميرحسين، سيد ولد عبدالعظيم سيد .3100
  خمينست غزنی، مسکونه ميرحسين، سيد ولد قربانعلی .3101
  خمنيست غزنی، مسکونه آقاحسين، ولد ابولحسين .3102
  خمينست غزنی، مسکونه عبدالحسين، ولد آقاحسين .3103
  خمنيست غزنی، مسکونه ميرحسين، ولد عبدالحسين .3104
  خمينست غزنی، مسکونه غفور، ولد محمد روزی .3105
  خمنيست زابل، مسکونه سيدحيدر، ولد سيدمحمدعلی .3106
  اخوانی غزنی، مسکونه دادخان، ولد نورخان .3107
3108. tاخوانی غزنی، مسکونه عبدالرحمان، ولد نعمتا  
  اشرار غزنی، مسکونه جماcلدین، ولد خان رحيم .3109
  اشرار غزنی، مسکونه سپاھی، ولد گرومحمد .3110
  اشرار غزنی، مسکونه خان، جمعه ولد گلخان .3111
  اشرار غزنی، مسکونه بسماt، ولد باوکی .3112
  اشرار معلم، غزنی، مسکونه موcداد، .3113
  اشرار غزنی، مسکونه عبدالکریم، .3114
  اشرار غزنی، مسکونه مومن، .3115
3116. ،tاشرار غزنی، مسکونه حياتا  
  اشرار غزنی، مسکونه دادمحمد، ولد عبدالباری .3117
  اشرار غزنی، مسکونه محمدشریف، ولد جانگل .3118
  اشرار غزنی، مسکونه بھادر، ولد گل جمعه .3119
  اشرار غزنی، مسکونه عزیز، سلطان م	 ولد حسن غ	م .3120
3121. tمحمد ولد بسما	اشرار غزنی، مسکونه سعيد، م  
  اخوانی غزنی، مسکونه م	نظرالدین، ولد خداینور .3122
  اشرار پکتيا، مسکونه جومحمد، ولد محمدظاھر .3123
  اشرار غزنی، مسکونه گل، جان ولد محمد اختر .3124
  اشرار غزنی، مسکونه محمدحسين، ولد محمدحسن .3125
  اشرار غزنی، مسکونه اخترمحمد، ولد عبدالمنان .3126
  اخوانی غزنی، مسکونه محمد، دین ولد عبدهللا .3127
  اخوانی غزنی، مسکونه محمد، اختر ولد حق فضل .3128
  اخوانی غزنی، مسکونه خان، صاحب ولد عبدالحکيم .3129
  اخوانی غزنی، مسکونه محمد، ولد سيد .3130
  اخوانی غزنی، مسکونه شرفالدین، ولد عينالدین .3131
  اخوانی غزنی، مسکونه شاھمرد، ولد فيروزخان .3132
  اخوانی غزنی، مسکونه فيضمحمد، ولد خيرمحمد .3133
  اخوانی غزنی، مسکونه عبدالقادر، ولد غ	محيدر .3134
  اخوانی ، غزنی مسکونه عظيم، ولد شادم .3135
  اخوانی غزنی، مسکونه عظيم، ولد شامراد .3136
  اخوانی غزنی، مسکونه محمد، دوست ولد احمد فضل .3137
  اخوانی محمدخيل، مسکونه خيرمحمد، ولد محمد فقير .3138

  
   23/2/1358 مورخ افغانستان، - کابل
  انق	ب ضد مائوئست نو، کارته مسکونه حبيباt، ولد شامرجان .3139
  اخوانی مدرس، ميدان، مسکونه عبدالعلی، ولد عبدالقيوم .3140
  اخوانی طالبالعلم، ميدان، مسکونه محمدھاشيم، مولوی ولد عبدالرحمان .3141
  اخوانی دکاندار، سنگی، کوته مسکونه گل، جمعه ولد مومن .3142
  اخوانی قير، فابریکه کارگر لوگر، مسکونه محمد، فدا ولد شيرآقا .3143
  اخوانی قير، فابریکه کارگر لوگر، مسکونه محمد، اختر ولد حبيبالرحمان .3144
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  مائوئست پ	نگذاری، مدیر مھرو، بيبی مسکونه فياض، ولد محمدانور .3145
  سکتاریست شمس، آقاعلی مسکونه محمد، امام ولد عبدالغفور .3146
  سکتاریست غند، محافظ شمس، آقاعلی مسکونه حيدر، غ	م ولد ظفر .3147
  سکتاریست متقاعد، جگرن دھبوری، مسکونه ابراھيم، محمد ولد عبدالرحيم .3148
  سکتاریست کابل، ھوتل، مامور آباد، واصل مسکونه ابراھيم، سيد ولد سيدمحمدشاه .3149
  مائوئست انجنيری، دوم صنف محصل خيرخانه، مسکونه عزیز، سلطان ولد نعيم محمد .3150
  اخوانی کار، بی مزارشریف، مسکونه زمانالدین، ولد نصرهللا .3151
  اشرار زميندار، غزنی، مسکونه رسول، غ	م ولد اسماعيل .3152
  اشرار زميندار، غزنی، مسکونه شریف، حاجی ولد محمدعلم حاجی .3153
3154. tم ولد عنایتا	ب ضد مائوئست جيولوچی، سروی انجنير خيرخانه، مسکونه نبی، غ	انق  
  انق	ب ضد مائوئست کابل، مسکونه ابراھيم، محمد ولد اشرف محمد .3155
  سکتاریست خيرخانه، مسکونه عبدالجليل، ولد صفر محمد .3156
  جاسوس پوليس، کوھات، مسکونه بيادعلی، ولد قاسم .3157
  ضدانق	ب مائوئست مامور، کابل، مسکونه جان، غ	م ولد فيضاحمد .3158
  ضدانق	ب مائوئست محصل، استالف، مسکونه ابراھيم، محمد ولد محمدظاھر .3159
  ضدانق	ب مائوئست کارگر، استالف، مسکونه انور، محمد ولد عبدالواحد .3160
  ضدانق	ب مائوئست متعلم، شکردره، مسکونه یعقوب، محمد ولد محمدایوب .3161
  اشرار زميندار، بدخشان، مسکونه حسين، محمد ولد سردار .3162
  عنيک مس اشرار وردک، مسکونه کوچی، نوروز ولد علمگل .3163
  عينک مس اشرار آباد، سيد مسکونه علی، غ	م ولد خان حضرت .3164
  عينک مس اشرار لوگر، محمدآغه مسکونه عبدالمجيد، ولد ببرک .3165
  عينک مس اشرار لوگر، محمدآغه مسکونه غ	مالدین، ولد اميرمحمد .3166
  عينک مس اشرار لوگر، محمدآغه مسکونه  سمندر، ولد داد گل .3167
  عينک مس اشرار لوگر، محمداغه مسکونه سعيدالدین، ولد معراج .3168
  عينک مس اشرار لوگر، محمدآغه مسکونه ک	جان، ولد جان صاحب .3169
  عينک مس اشرار لوگر، محمدآغه مسکونه جان، غ	م ولد cھور .3170
  اخوانی سياسی، شعبه محاسبه بریدمن دوھم احمد، سيد ولد عظيم محمد .3171
  اخوانی ،250 ارکان ریيس سابق دگرمن خوست، مسکونه امين، محمد ولد عبدهللا .3172
  اخوانی ،59 قطعه کشف بریدمن دریم گلبدین، ولد عبدالغفار .3173
  اشرار ک	ن، منطقه مسکونه گل، زمان ولد سالم حاجی .3174
  اشرار ک	ن، منطقه مسکونه محمدالدین، ولد خانالدین حاجی .3175
  اخوانی سارندوی، ضابط خرد عبدالرحمان، ولد غ	مجي	نی .3176
  اخوانی پوليس، افسر عقيق، .3177
3178. ،tاخوانی کماندو، 777 قطعه پوليس افسر عنایتا  
3179. tولد رحمتا 	اخوانی ،38 غند سرباز کنجه، م  
  اخوانی ،38 غند سرباز سيدآقا، ولد بحرالدین .3180
  اخوانی دوازده، صنف فارغ ميدان، ميرویس مسکونه نور، محمد ولد عارف محمد .3181
  اخوانی دانشگاه، استاد اميناt، ولد عبدهللا .3182
  مائوئست حبيبيه، ليسه معلم چھاردھی، مسکونه حيدر، ولد محمد علی .3183
  خمنيست بيکار، دارcمان، مسکونه ميرزاحسين، ولد محمدناصر .3184
  اخوانی خياط، شاگرد کابل، دوم ناحيه مسکونه محمد، فقير ولد اسماعيل .3185
  ضدانق	ب مستری، سنگی، کوته مسکونه عبدالستار، ولد عبدالواسع .3186
  پاکستانی جاسوس مندرخان، ولد اکبرخان .3187
  پاکستانی جاسوس ولی، پی ولد قاسم .3188
  اخوانی حنيفه، ابو یازده صنف عليزی، ولد موس شاه .3189
  خمنيست فروش، لي	می ترکمن، مسکونه سيدعلم، ولد شيرجان .3190
  خمينست فروش، واسکت غزنی، مسکونه شاه، حاجت ولد ابوذر .3191
  خمينست غزنی، مسکونه ميرزاحسن، ولد محمدناصر .3192
  خمينست فروش، ترکاری قندھار، مسکونه انور، محمد ولد عزیزهللا .3193
  مائوئست محصل، خيرخانه، مسکونه عزیز، سلطان ولد نعيم محمد .3194
  خمينست فروش، خوراکه پارسا، سرخ مسکونه سيدعلی، ولد خداینظر .3195
  خمينست فروش، خوراکه پارسا، سرخ مسکونه نظر، خدای ولد ميرزا غریب .3196
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  اخوانی شوربازار، مسکونه محمد، گل ولد کبير محمد .3197
  اخوانی سرباز، رسول، سيد ولد رسول شاه .3198
  پاکستانی جاسوس علی، برکت ولد انور محمد .3199
  پاکستانی جاسوس محمدعلی، ولد احمد سلطان .3200
  اخوانی طالبالعلم، لوگر، مسکونه ميرافغان، ولد محمدنبی .3201
  اخوانی راننده، لوگر، مسکونه محمدقسيم، ولد گ	بالدین .3202
  اشرار راننده، خوگيانی، مسکونه عمر، ولد شيرمحمد .3203
  اخوانی وردک، مسکونه باورخان، ولد احمدجان .3204
  اخوانی راننده، پاکستانی، افتخارعلی، احمد ولد ذلفقار .3205
  اخوانی شينوار، مسکونه شينده، ولد ميرج	ل .3206
  اشرار متقاعد، قوماندان محمد، آقا ولد ميرآجان .3207
  اخوانی شھرداری، مامور لوگر، مسکونه اميرالدین، ولد محيالدین غ	م .3208
  اخوانی متقاعد، مامور سراج، جبل مسکونه ایاض، سيدغ	م ولد رحمان سيد .3209
  اخوانی علوم، محصل پروان، مسکونه عبدالستار، ولد ذکرالحق .3210
  مائوئست کلتور، و اط	عات مامور محمد، ولی ولد خانه گ	ب .3211
  مائوئست شھرداری، مامور سراج، جبل مسکونه ميرسفالدین، ولد ميرنظامالدین .3212
  خمنيست زميندار، غزنی، مسکونه قدم، ولد نورعلی .3213
  اخوانی زميندار، باميان، مسکونه شيرهللا، ولد فيروز .3214
  خمنيست فروش، واسکت کابل، مسکونه حياتشاه، ولد سيدانور .3215
  خمنيست فروش، واسکت داراcمان، مسکونه ميرزاحسين، ولد محمدناصر .3216
  اشرار زميندار، جيغتو، مسکونه علی، سلطان ولد علی جان .3217
  اشرار زميندار، قلعھزال، مسکونه رسول، غ	م ولد حسين .3218
  اشرار زميندار، زال، قلعه مسکونه بنيادعلی، ولد بختياری .3219
  اشرار زميندار، ج	ل، ولد وزیرمحمد .3220
  اشرار زميندار، زال، قلعه مسکونه سيدمراد، ولد محمدتوری .3221
  اخوانی معلم، صاحب، امام مسکونه نجيم، محمد ولد نورکریم .3222
  اشرافی انحصارات، مدیر کندز، مسکونه حميد، گل ولد عبدالستار .3223
  ضدانق	ب مائوئست م	ریا، مجادله مامور کندز، مسکونه نوراحمد، ولد احمد عزیز .3224
  اخوانی متعلم، چھاردره، مسکونه عبدالغفور، مولوی ولد ابولفيض .3225
  اخوانی آمرجنایی، کندز، مسکونه عبدالجليل، ولد عبدالخليل .3226

  
  1358/ 4/ 22 مورخ افغانستان، - کابل
3227. tاخوانی بيکار، ارچی، شاھروان مسکونه عبدهللا، ولد محبا  
  اخوانی متعلم، جوزجان، مسکونه محمد، خان ولد محمدیاسين .3228
  اشرار زال، قلعه مسکونه عبدالرحمان، ولد یار هللا .3229
  اشرار زال، قلعه مسکونه عبدالخالق، ولد ميرباز .3230
  اشرار بيکار، زال، قلعه مسکونه آقامير، ولد رنگين .3231
  اشرار بيکار، زال، قلعه مسکونه سيدنظر، ولد محمدحسن حاجی .3232
  اشرار م	امام، زال، قلعه مسکونه محمد، دین ولد عبدالرحمان م	 .3233
  اخوانی خياط، آباد، خان مسکونه محمد، گل ولد سيدمحمد .3234
  اخوانی متعلم، آباد، خان مسکونه عبدالرحيم، ولد عبدالقيوم .3235
  اخوانی متعلم، آباد، خان مسکونه عارف، محمد ولد عبدالودود .3236
  اخوانی متعلم، آباد، خان مسکونه محمد، ولی ولد عزیزهللا .3237
  اخوانی متعلم، آباد، خان مسکونه حسن، محمد ولد لطيف محمد .3238
  اخوانی مندوی، اجارھدار آباد، خان مسکونه انور، محمد ولد قل حضرت .3239
  اخوانی راننده، بادغيس، مسکونه ایوب، محمد ولد کمال .3240
  اخوانی صاحب، امام مسکونه مستوخان، ولد محصل .3241
  اخوانی صاحب، امام مسکونه عبدالرحمان، ولد فاروق .3242
  اخوانی صاحب، امام مسکونه حسين، غ	م ولد غ	مقادر .3243
  اخوانی صاحب، امام مسکونه شيرخان، ولد عبدالقيوم .3244
  اخوانی زميندار، صاحب، امام مسکونه نظرمحمد، ولد محمد نيک .3245
  اخوانی تحقيق، آمر کندز، مسکونه محمدابراھيم، ولد ظاھر محمد .3246
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  اخوانی مامور، کندز، مسکونه رفيق، محمد ولد کمال .3247
  اخوانی مامور، آباد، خان مسکونه شھزاد، ولد محمد غ	م .3248
  اخوانی مامور، کندز، مسکونه عبدالعزیز، ولد عبدالمنان .3249
  مایویيست متعلم، آباد، خان مسکونه محمد، لعل ولد نيازمحمد .3250
  اخوانی متعلم، بدخشان، مسکونه آدینه، ولد نبی غ	م .3251
  اخوانی متعلم، بدخشان، مسکونه آدینه، ولد ربانی غ	م .3252
  اخوانی امامت، غزنی، مسکونه عبدالقادر، ولد عبدالواحد م	 .3253
  اخوانی مامور، آباد، خان مسکونه ایوب، محمد ولد محمدصادق .3254
  اخوانی معلم، آباد، خان مسکونه محيالدین، سيد ولد سيدقاسم .3255
  اخوانی معلم، اشکمش، مسکونه عبدالکریم، ولد مقيم محمد .3256
  اخوانی م	امام، کندز، مسکونه عبدالمحمد، سيد ولد سيدھارون .3257
  اخوانی راننده، کابل، مسکونه شاھجھان، ولد معصوم حاجی .3258
  اخوانی لوگر، مسکونه ميران، ولد خان پاینده .3259

  
  1358/ 27/4 مورخ افغانستان، کابل،
  مایویيست عامه، فواید وزارت انجنير مينه، جمال مسکونه بخش، علی ولد اصغر علی .3260
3261. t	مایویيست عامه، فواید وزارت انجنير شيرپور، مسکونه عبدهللا، ولد خلي  
  مایویيست مامور، تایمنی، مسکونه شيرهللا، ولد نصرهللا .3262
  مایویيست ميخانيک، ریاست مامور تایمنی، مسکونه خان، صاحب ولد اسدهللا .3263
  مایویيست ارضی، اص	حات فنی مدیر رود، سرخ مسکونه ميرآجان، ولد اسدهللا .3264
  مایویيست مزارشریف، پطرول تحفضات کنترول مدیر رحيم، محمد ولد محمداسحاق .3265
  خمنيست بگرامی، نساجی کارگر سرخ، پل مسکونه علی، عوض ولد محمدعلی .3266
  اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه محمد، باز ولد بشير حاجی .3267
  اشرار کوچی، ھلمند، مسکونه عمرالدین، ولد چنار .3268
  اشرار زميندار، محمد، گل ولد محمد خان .3269
  اخوانی بردی، خدای ولد الدین عمران .3270
  اخوانی داخله، وزارت تایپست دھافغانان، مسکونه محمد، خواجه ولد محمود .3271
  اخوانی شھرآرا، مسکونه نظر، خدای ولد دوست خدای .3272
  اشرار دکاندار، وردک، آباد سيد مسکونه اميرجان، ولد منگل .3273
  اشرار غریبکار، آباد، سيد مسکونه محمد، لعل ولد محمد گل .3274
  اشرار زميندار، وردک، سيدآباد مسکونه محمدنظير، ولد آقا گل .3275
  اشرار تحویلدار، وردک، آباد سيد مسکونه داد، حق ولد عبدالخليل .3276
  اشرار کاتب، وردک، آباد سيد مسکونه سردار، ولد ظاھر محمد .3277
3278. tاشرار وردک، آباد سيد بادمخيل مسکونه محمد، دین ولد محبا  
  اشرار ماليه، وزارت مامور واحد، قلعه مسکونه ميراعظم، ولد عبدالصمد .3279
  اخوانی ننگرھار، شفاخانه نرس لوگر، چرخ مسکونه داد، گل ولد بھاوالدین غ	م .3280
  اخوانی راننده، ننگرھار، بھسود مسکونه سيدعبدالحسين، ولد سيدمعصوم .3281
  ملت افغان مدیر، ننگرھار، رود سرخ مسکونه جان، غ	م ولد احمدجان .3282
  ملت افغان باسول، مسکونه سمندر، ولد یارمحمد .3283
  ملت افغان اص	حات، مامور رود، سرخ مسکونه عبدالرحمان، ولد فض	لرحمان .3284
  مایویيست عامه، فواید مامور پنجشير، مسکونه عبدالعزیز، ولد محمدھاشيم .3285
  اخوانی دکاندار، ننگرھار، مسکونه شھزاد، ولد محمدعمر .3286
  اخوانی غریبکار، بگرامی، مسکونه عبدالس	م، ولد عبدالواحد .3287
  اخوانی چوپان، بگرامی، مسکونه عبدالس	م، ولد عبدالوکيل .3288
  اخوانی بيکار، بگرامی، مسکونه عبدالس	م، ولد عبدالقدوس .3289
  اخوانی خياط، بازخيل، مسکونه حبيبالرحمان، ولد حسن گل .3290
  اخوانی بگرامی، مسکونه آدمخان، ولد محمدحسن .3291
  اخوانی معلم، اندخوی، مسکونه قابل، جوره ولد محمدرسول .3292
  اخوانی خارجی، مستخدم پنجشير، مسکونه حيدر، غ	م ولد عبدالمنان .3293
  اخوانی آشپز، پنجشير، مسکونه خليل، محمد ولد محمد شاه .3294
  مایویيست مامور، پنجشير، مسکونه عبدالخليل، ولد عبدالجليل .3295
  مایویيست محصل، پنجشير، مسکونه خان، دولت ولد محمداکرم .3296
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  مایویيست بيکار، قرھباغ، مسکونه شریف، محمد ولد سرمد داود .3297
  مایویيست بيکار، کلکان، مسکونه فدامحمد، ولد فقيرکلکانی .3298
  مایویيست معلم، پغمان، مسکونه حفيظاt ولد محمدعزیز .3299
  مایویيست معلم، آباد، واصل مسکونه محمدآصف، ولد عبدالکبير .3300
  مایویيست کارمند، پنجشير، مسکونه حيدر، غ	م ولد صفدر غ	م .3301
  مایویيست بيکار، کلکان، مسکونه عبدالس	م، ولد عبدالقدوس .3302
  مایویيست دکاندار، خواجه، سرای مسکونه عبدالقدوس، ولد مھردل .3303
  انق	ب ضد مایویيست کارمند، شوربازار، مسکونه حيدر، غ	م ولد خواجه .3304
  مایویيست کارمند، حيدر، غ	م ولد عبدهللا .3305
  مایویيست محافظ، غند 21 قطعه مدیر حيدر، غ	م ولد محمدظفر .3306
  مایویيست معلم، بھسود، مسکونه یوسف، محمد ولد کبير محمد .3307
  سکتاریست متقاعد، بدخشان، مسکونه ابراھيم، محمد ولد عبدالرحيم .3308
  اخوانی ران، تکسی تایمنی، مسکونه مرادعلی، ولد مھرعلی .3309
  خمينست مسجد، خادیم بھسود، مسکونه خوایندم، ولد عطاخان .3310
  سکتاریست مامور، تخار، مسکونه هللا، فيض ولد الدین فيض .3311
  سکتاریست تجارت، وزارت مامور بدخشان، مسکونه محمد، امام ولد عبدالغفور .3312
  سکتاریست کابل، ھوتل مامور آباد، واصل مسکونه سيدابراھيم، ولد محمدشاه .3313
  اشرار جان، آغا ولد جان حضرت .3314
  اشرار رودات، مسکونه مير، ميرزا ولد باز هللا .3315
  اشرار نانوا، تکانه، مسکونه عبدالطيف، ولد عالم .3316
  اشرار بيکار، نقاش، مسکونه شاھين، ولد عبدالطيف .3317
  اشرار تکانه، مسکونه اميرالدین، ولد زینالدین .3318
  اشرار زميندار، ميدان، مسکونه محمد، گل حاجی ولد محمد لعل .3319
  اشرار ميدان، مسکونه محمد، باز ولد دادمحمد .3320
  اشرار حمال، تکانه، مسکونه گل، تازه ولد تورگل .3321
  سکتاریست فروش، دوا خيرالدین، ولد عينالدین .3322
  مایویيست محصل، چھلستون، مسکونه محمد، عطا ولد نظرمحمد .3323
  مایویيست محصل، چھلستون، مسکونه عطامحمد، ولد احمدضيا .3324
  مایویيست متقاعد، مامور ستون، چھل مسکونه خوشدل، ولد عطامحمد .3325
3326. t، ولد نجبا	حات مامور ننگرھار، مسکونه سيدم	ملت افغان ارضی، اص  
  اخوانی وزیرآباد، چھارقلعه مسکونه سعادت، ولد ناصر جمال .3327
  اخوانی متعلم، فتحاt، قلعه مسکونه ميرعبدالرحيم، ولد ميرعبدالکریم .3328
  اخوانی محصل، ننگرھار، مسکونه ذکری، ولد شاولی .3329
  مایویيست علوم، دانشکده محصل ابراھيم، محمد ولد محمدطاھر .3330

  
  31/2/1358 مورخ افغانستان، - کابل
  اخوانی فروش، کھنه شھاده، قلعه مسکونه محمدمھدی، ولد محمد آغا .3331
  اخوانی ننگرھار، مسکونه شينده، ولد ميرج	ل .3332
  اخوانی زراعت، فاکولته محصل ميدان، مسکونه عبدالرزاق، ولد احمدشاه .3333
  مایویيست عدليه، وزارت مامور لغمان، مسکونه محمدحسن، ولد محمدحسين .3334
  مایویيست بيکار، سرایخواجه، مسکونه جمعھخان، ولد عبدالمجيد .3335
  خمينست سخی، کارته مسکونه مسافرشاه، حاجی ولد غ	مسخی .3336
  مایویيست خواجه، سرای مسکونه دل، رحم ولد جاندل .3337
  اشرار پنجشير، مسکونه خرم، ولد سيدخان .3338
  اشرار زميندار، کوت، ميربچه مسکونه خان، بھرام ولد ميرزاخان .3339
  اخوانی متقاعد، مدیر پروان، مسکونه ایشان، غ	م سيد ولد رحمان سيدغ	م .3340
  اخوانی بيکار، بگرام، مسکونه رضا، محمد ولد کتوری م	 .3341
  اخوانی بيکار، بگرام، صوفی کوه مسکونه سيدجان، ولد محمدسرور .3342
  اخوانی کلکان،دریور، مسکونه حيدر، غ	م ولد شعيب .3343
  خمينست بيکار، دایزنگی، مسکونه جمعه، علی ولد علی خان .3344
  مایویيست معلم، لوگر، مسکونه قاسم، محمد ولد بشير محمد .3345
  اشرار غریبکار، تاشقرغان، مسکونه عمر، محمد ولد عبدالس	م .3346
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  اشرار نيمروز، مسکونه خان، جمعه ولد سفرعلی .3347
  اشرار مامور، وردک، مسکونه محمد، شاه ولد دستگير غ	م .3348
  خمينست پلچرخی، فابریکه کارگر ميدان، مسکونه سخيداد، ولد اصغر علی .3349
  مایویيست سازی، خانه دستگاه مامور مينه، جمال مسکونه محمدحسن، سيد ولد ناظرحسين .3350
3351. tمایویيست خانھسازی، دستگاه مامور خيرخانه، مسکونه محمد، دین ولد شریکا  
  خمينست فروش، چلک دھقابل، مسکونه محمد، دین ولد محمدناصر .3352
  پاکستانی جاسوس پشتونستان، مسکونه اکرم، محمد ولد محمدعلی .3353
  پاکستان جاسوس عبدالملک، ولد عبدالواحد .3354

  
  1/5/1358 مورخ  -  افغانستان - کابل
  اخوانی متعلم، پروان، مسکونه بيک، الف ولد سبحان فضل .3355
  مایویيست زميندار، بدخشان، مسکونه طالب، محمد ولد محمدکاظم .3356
  مایویيست متعلم، آباد، خان مسکونه مراد، محمد ولد شيرخان .3357
  مایویيست متعلم، آباد، خان مسکونه عبدهللا، ولد عبدالصمد .3358
  مایویيست متعلم، آباد، خان مسکونه رسول، غ	م ولد عبدالستار .3359
  مایویيست مامور، خوست، مسکونه عبدالغياث، ولد عبدالس	م .3360
  مایویيست متعلم، خواھان، مسکونه امير، محمد ولد اعظم .3361
  نامه شب کننده پخش محصل، کندز، مسکونه اميناt، ولد عزیزهللا .3362
  نامه شب کننده پخش اص	حات، مامور پروان، مسکونه خدابخش، ولد عبدالوکيل .3363
  شبنامه کننده پخش ميوھفروش، کندز، مسکونه اسحق، محمد ولد سفرمحمد .3364
3365. tمالدین، ولد عنایتا	شبنامه کننده پخش ترویج، مامور کندز، مسکونه اس  
  شبنامه کننده پخش بانک، مامور آباد، خان مسکونه آقاجان، ولد محمدظاھر .3366
  نامه شب کننده پخش رادیوساز، کندز، مسکونه عبدالقادر، ولد محمد قاری .3367
  شبنامه کننده پخش رادیوساز، مزار، مسکونه خان، جمعه ولد محمدهللا .3368
  دولت ضد تبليغ معلم، آباد، خان مسکونه ميرزانجمالدین، ولد فيروزالدین .3369
  دولت ضد تبليغ آباد، خان مسکونه cجورد، حاجی ولد سيداحمد .3370
  دولت ضد تبليغ نویس، عریضه آباد، خان مسکونه رضا، محمد ولد رازق محمد .3371
  اخوانی تخارستان، محصل آباد، خان مسکونه دولت، ولد نورعلی .3372
  اخوانی آباد، خان مسکونه سليمان، ولد عبدالبصر به مشھور ملنگ .3373
  اخوانی امام، م	 کندز، مسکونه مختار، ولد م	غ	م .3374
  اخوانی کندز، مسکونه وزیر، ولد سيدغ	م حاجی .3375
  اشرار زميندار، کندز، مسکونه شمسالدین، ولد محمدعيسی .3376
3377. tشبنامه کننده پخش تربيه، و تعليم کاتب فرخار، مسکونه اکبر، محمد ولد نعمتا  
  شبنامه کننده پخش معلم، فرخار، مسکونه محمد، آدینه ولد عبدالمقيم .3378
  شبنامه پخشکننده معلم، فرخار، مسکونه قادر، غ	م ولد محمد غ	م .3379
  اشرار معلم، نورستان، مسکونه رجب، م	 ولد عبدالرقيب .3380
  اشرار زميندار، زال، قلعه مسکونه بردی، هللا ولد روشن .3381
  اشرار زميندار، زال، قلعه مسکونه احمدجان، ولد عسکر م	 .3382
  اشرار زميندار، زال، قلعه مسکونه شاولی، ولد گلستان .3383
  اشرار لغمان، مسکونه عبدالغفور، ولد عبدالغفار .3384
  اشرار زميندار، لغمان، علينگار مسکونه نصيرخان، ولد نصرهللا .3385
  اشرار معلم، تالقان، مسکونه محمدشریف، ولد محمد پاینده .3386
3387. tاخوانی زميندار، علم، پل مسکونه عبدالرحيم، ولد شمسا  
  مایویيست متعلم، بدخشان، مسکونه قربان، ولد محمدظاھر .3388
  اشرار زميندار، زال، قلعه مسکونه جمدار، ولد استاندار .3389
  اشرار معلم، زال، قلعه مسکونه عبدالمحمد، حاجی ولد بازمحمد .3390
  اشرار ترکایی، افغان اداری معاون پکتيا، مسکونه ميرزاگل، ولد وزیر خان .3391
  اخوانی ميکانيک، نوآباد، مسکونه عمر، محمد ولد محمدعيسی .3392

  
  2/5/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  مایویيست معادن، وزارت انجنير لغمان، مسکونه عبدالروف، ولد داوود محمد .3393
  اخوانی کابل، مسکونه دادمحمد، ولد م	محمد .3394
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  اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه شيرمحمد، ولد حميدهللا .3395
3396. tولد برھانا ،tمایویيست متعلم، پشته، کلوله مسکونه حفيظا  
  اخوانی متعلم، ع	والدین، مسکونه ملنگ، محمد ولد امين محمد .3397
3398. tولد حمایتا ،tاخوانی متعلم، مزارشریف، مسکونه عنایتا  
  اخوانی کلتور، و اط	عات مامور پکتيا، مسکونه محمد ولی ولد خان گ	ب .3399
  اخوانی مامور، بگرام، علی غ	م مسکونه داد، گل حاجی ولد داد رازق .3400
  اشرار شھرنو، مامور ارزگان، مسکونه محمدیوسف، ولد نادر .3401
  اشرار کودکستان، م	 بھسود، مسکونه رستم، ولد عوض .3402
  اشرار برک، برکی مسکونه وزیرگل، حاجی ولد منور .3403
  اشرار راننده، پروان، کارته مسکونه عبدالقدیر، ولد کبير محمد .3404
  اشرار سوخته، پل مسکونه رسول، غ	م ولد محمدعوض .3405
  اخوانی دکاندار، خان، زمان قلعه مسکونه محمد، لعل ولد محمدنادر حاجی .3406
  اخوانی درک، شش مسکونه محمد، غ	م ولد گل بادام .3407
  اخوانی ق	چه، مسکونه پياوالدین، ولد نصرهللا .3408
  اخوانی بيکار، خيرخانه، مسکونه گ�جان، ولد محمدعمر .3409
  اخوانی شھيد، شاه مسکونه خان، گل ولد رفيق محمد .3410
  اخوانی فروش، ساعت وزیراکبرخان، مسکونه عبدالقادر، ولد عبدالرسول حاجی .3411
  اخوانی معلم، ننگرھار، مسکونه سيدکرام، ولد محمد سلطان .3412
  خمينست نجار، برچی، دشت مسکونه محمد، خان ولد محمد ولی .3413
  خمينست زميندار، برچی، دشت مسکونه شيرمحمد، ولد محمد خان .3414
  خمينست خياط، برچی، دشت مسکونه سخيداد، ولد عوض .3415
  خمينست کابل، سينمای کارمند برچی، دشت مسکونه یعقوب، محمد ولد نادر محمد .3416
  اخوانی فروش، قالين پارسا، سرخ مسکونه شيرمحمد، ولد محمد عيد حاجی .3417
  خمينست فروش، پرزه چنداول، مسکونه علی، سلطان ولد بستان .3418
  خمينست معلم، پارسا، سرخ مسکونه محمد، حاجی ولد یاسين محمد .3419
  اشرار وردک، آباد سيد مسکونه جي	نی، ولد سي	نی .3420
  اشرار زميندار، سيدآباد، مسکونه جانان، ولد حضرت غ	م .3421
  شرارا زميندار، آباد، سيد سيدخيل مسکونه ميرحيدر، ولد محمداکبر .3422
  اشرار زميندار، آباد، سيد مسکونه ع	والدین، ولد نجمالدین .3423
  اشرار زميندار، تگاب، ولسوالی مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالقادر .3424

  
   6/6/1358مورخ -  افغانستان - کابل
  خمينست پارسا، سرخ مسکونه علی، حزب ولد محمدعلی .3425
  اخوانی زميندار، کلکان، مسکون سخی، غ	م ولد محمدنعيم .3426
  اخوانی بغ	ن، قند شرکت مامور عبدالرحمان، ولد حبيبالرحمان .3427
  اخوانی مامور، بغ	ن، مسکونه رحيم، خدای ولد عبدالمجيد .3428
  مایویيست پوليس، لوگر، مسکونه خان، ولد شيرپادشاه .3429
  اخوانی بگرام، مسکونه محمد، ولد نورمحمد .3430
  اخوانی دکاندار، بگرام، مسکونه محمدغوث، ولد محمداعظم .3431
  اخوانی وردک، مسکونه خان، ھاشم ولد احمدزی .3432
  اشرار وردک، مسکونه روشان، ولد اوليا .3433
  اشرار وردک، مسکونه عبدالغفور، ولد کمينی .3434
  اشرار وردک، آباد سيد مسکونه عبدالکریم، ولد ذکيم .3435
  اشرار زميندار، گلنگار، مسکونه ضمير، ولد جھانگير .3436
  اخوانی مسجد، م	ی لغمان، مسکونه عبدهللا، ولد بسماt مولوی .3437
  اشرار بيکار، خيرخانه، مسکونه رسول، محمد ولد محمدصيفی .3438
  اشرار بيکار، خيرخانه، مسکونه مھرالدین، ولد محمدحليم .3439
  مایویيست سمنگان، مسکونه عبدالقدوس، ولد محمدھاشم .3440
  مایویيست ایبک، مسکونه موسی، ولد محمدعثمان .3441
  مایویيست سمنگان، خانه نظارت عضو ایبک، مسکونه الدین، فضل ولد عبدالفتاح .3442
  مایویيست تربيه، و تعليم اداری معاون ایبک، مسکونه عبدالعظيم، ولد عبدالعزیز .3443
  اشرار ،777 قطعه افراد برچی، دشت مسکونه یعقوب، ولد محفوظ .3444
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  اخوانی سالنگ، مسکونه محمدیاسين، ولد لي	 .3445
  اخوانی سالنگ، مسکونه عبداcحد، ولد محمد گل .3446
  اخوانی بگرام، پوليس کوت، ميربچه مسکونه شاه، حضرت ولد آقا جان .3447
  اخوانی عامه، فواید وزارت مامور علم، پل مسکونه احمد، گل ولد عبدالرسول .3448
  اخوانی خوگيانی، مسکونه شاه، دوران ولد شاه صاحب .3449
  اخوانی عامه، فواید وزارت مامور سراج، جبل مسکونه داد، رحيم ولد پيرمحمد .3450
  اخوانی چھاردھی، مسکونه محمد، اختر ولد محمدانور .3451
  اخوانی سرکھا، ریاست مامور کابل، سوم ناحيه مسکونه ھاشم، محمد ولد عبدالرووف .3452
  اخوانی عامه، فواید وزارت مامور سراج، جبل مسکونه قادر، غ	م ولد ایشان غ	م .3453
  اخوانی سرک، مامور غزنی، مسکونه محيالدین، غ	م ولد حيدر غ	م .3454
  اخوانی بس، ملی ریاست آمر چھاردھی، مسکونه درمحمد، ولد نورمحمد .3455

  
  8/5/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  خمينست باميان، مسکونه نبی، غ	م ولد حيدر محمد .3456
  خمينست زميندار، ميدان، مسکونه عبدهللا، ولد محمددین .3457
  اخوانی علی، رجب ولد عبدالرحمان مولوی .3458
  اخوانی سرکھا، ریاست مامور محيالدین، غ	م ولد محمدغنی .3459
  اخوانی  کابل، اطفایيه ساتمن دریم محمد، دین ولد الدین غياث .3460
  اخوانی خوست، مسکونه حيدر، ولد باخترگل .3461
  اشرار شينکی، مسکونه شيرمحمد، ولد یعقوب شيخ .3462
  اشرار شينکی، مسکونه یعقوب، شيخ ولد عبدالولی .3463
  اشرار شينکی، مسکونه بسماt، ولد عبدالھادی .3464
  اشرار شينکی، مسکونه بسماt، ولد عبدالشافع .3465
  اشرار شينکی، مسکونه لعلی، ولد یارمحمد .3466
3467. tاشرار شينکی، مسکونه محمدهللا، ولد سيفا  
  اشرار شينکی، مسکونه محمد، ولد مير هللا .3468
  اشرار شينکی، مسکونه بازمحمد، ولد محمدزی .3469
  اشرار شينکی، مسکونه بازمحمد، ولد عبدالقيوم .3470
  اشرار شينکی، مسکونه مير، هللا ولد عبدالعزیز .3471
  اشرار شينکی، مسکونه بازمحمد، ولد عبدالقھار .3472
  اشرار شينکی، مسکونه مومن، ولد سراج .3473
  اشرار شينکی، مسکونه مومن، ولد محمد آقا .3474
  اشرار شينکی، مسکونه محمد، خان ولد..... .3475
  اشرار شينکی، مسکونه خان، گل ولد بازمحمد .3476
  اشرار شينکی، مسکونه وکيل، ولد بھلول .3477
  اشرار شينکی، مسکونه پيرمحمد، ولد ظاھر .3478
  اشرار خمار، کھنه مسکونه فاروق، محمد ولد محمدشفيع .3479
  اشرار خمار، کھنه مسکونه خيرمحمد، ولد عزیزمحمد .3480
  اشرار خمار، کھنه مسکونه سيدمحمد، ولد فقيرمحمد .3481
  اشرار خمار، کھنه مسکونه عبدالوحيد، ولد ميرعبدالمجيد .3482
  اشرار بھسود، مسکونه شاه، گ	ب ولد محمد ميرزا .3483
  اشرار جلریز، مسکونه محمدطاھر، ولد محمدظاھر .3484
  اشرار جلریز، مسکونه اکبرخان، ولد گلباز .3485
  اشرار کابل، مسکونه ظفرعلی، ولد حسين احمد .3486
  اشرار کابل، مسکونه محمد، پاینده ولد الماس .3487
  اشرار محمدنبی، ولد عارف محمد .3488
  اشرار سنگ	خ، مسکونه محمدحسن، ولد رضا محمد .3489
  اشرار شامحمد، ولد ميرزامحمد .3490
  اشرار ویسالدین، ولد سيدمنھاجالدین .3491

  
  9/5/1358 مورخ -   افغانستان - کابل
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه ذلفقار، ولد دادو .3492
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  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه شيرخان، ولد عمرخان .3493
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه حشمتاt، ولد احمد سيد .3494
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه یعقوب، محمد حاجی ولد نواب .3495
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه عبدالواحد، ولد عبدالجبار .3496
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه ج	دخان، ولد خان علم .3497
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه گل، پادشاه ولد رازمحمد .3498
3499. tاشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه عبدالمنان، ولد امانا  
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه گل، نظير ولد محمد فتح .3500
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه شاه، سيد ولد نظرمحمد .3501
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه شيرجان، ولد فتحخان .3502
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه سيداحمد، ولد محمد اختر .3503
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه ری، ولد خان کریم .3504
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه سيدشاه، ولد نورمحمد .3505
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه گل، جمعه ولد کری .3506
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه محمدحيدر، ولد ایوب محمد حاجی .3507
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه محباt، ولد محمد تاج .3508
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه عامل، ولد حسين غ	م .3509
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه سيدخان، ولد محمدکاظم .3510
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه عبدالرحمان، ولد قربان .3511
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه احمدجان، ولد گ	ب .3512
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه ج	دخان، ولد عبدالمجيد .3513
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه... ولد شيرعلی .3514
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه... ولد پھلوان .3515
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه محمدعلی، ولد غ	معلی .3516
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه حيدر، غ	م ولد علی رجب .3517
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه تاجيم، محمد ولد محمدسرور .3518
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه محمد، خان ولد محمد جان .3519
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه گل، محمد ولد زانگل حاجی .3520
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه زانگل، حاجی ولد محمدحسن .3521
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه طيب، ولد شيرگل .3522
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه حبيباt، ولد محمدصادق .3523
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه شينوار، ولد سورگل .3524
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه عمر، ولد پذیر محمد .3525
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه طيب، ولد پادشاه .3526
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زرمت، مسکونه طيب، ولد نورمحمد .3527
 شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از شاليزی، مسکونه محمد، فضل ولد محمد نظر مولوی .3528
  اشرار
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از پيرزاده، مسکونه اميرشاه، سيد ولد حبيب سيد .3529
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از خداداد، ده مسکونه نيازمحمد، ولد گل ھفته .3530
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از خداداد، ده مسکونه نيازمحمد، ولد جان علم .3531
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه دارا، حاجی ولد رحمان سيد .3532
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه حسين، غ	م ولد علی محمد .3533
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از واغظ، مسکونه غفار، ولد خان روزی .3534
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از قرھباغ، مسکونه خيرالدین، ولد محمدنبی .3535
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از قرھباغ، مسکونه قطبخان، ولد اميرخان .3536
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از نيازی، مسکونه عبدالحق، ولد عبدالرزاق .3537
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از رباط، مسکونه ميرمحمد، ولد ميراحمد .3538
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از رمک، مسکونه محمد، نيک ولد گل تازه .3539
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از نانی، مسکونه بارخان، ولد اميرگل .3540
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از گي	ن، مسکونه فضل، محمد ولد محمدغنی .3541
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از واغظ، مسکونه الدین، گ	ب ولد نصرالدین .3542
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه خوشدل، ولد صنایع غ	م .3543
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  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه نوراجان، حاجی ولد عبدالکریم .3544
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از ج	�باد، مسکونه نجيباt، حاجی ولد ميرآجان .3545
 شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، قرھباغ مسکونه حبيباt، حاجی ولد عبدالقيوم .3546
  اشرار
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، قرھباغ مسکونه حبيباt، ولد محمدشاھد .3547
 شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، قرھباغ مسکونه محمد، خوجه حاجی ولد نورهللا .3548
  اشرار
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه نورهللا، ولد محمدبرات .3549
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از مقر، مسکونه بسماt، محمد ولد خيرگل .3550
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زنخان، مسکونه اسماعيل، ولد بھلول .3551
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از زنخان، مسکونه محمد، صالح ولد گ�جان .3552
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از نانی، مسکونه هللا، عزیز ولد محمد لعل .3553
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از گيرو، مسکونه خدایداد، ولد داد هللا .3554
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از گيرو، مسکونه محمد، دوست ولد محمد گل .3555
3556. tاشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از غزنی، مسکونه محمد، گل ولد حبيبا  
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از جيغتو، مسکونه عوض، محمد ولد سرور محمد .3557
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از دیک، مسکونه وحيدخان، ولد عزیزهللا .3558
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از ميدان، مسکونه محمد، خان ولد رحمان گل .3559
  اشرار شده، بازداشت مسلح قوای توسط جبھه از دیک، مسکونه عبدالرحمان، ولد ظریف محمد .3560
  خمينست باميان، مسکونه حسن، علی ولد علی عوض .3561
  خمينست محمدحسن، ولد محمد علی .3562
  خمينست غزنی، ناھور مسکونه صفدر، ولد عليجان .3563
  خمينست زميندار، تایمنی، مسکونه نيازمحمد، ولد رحمت .3564
  مایویيست بيکار، چه، قلعه مسکونه عبدالجبار، ولد سخی غ	م انجنير .3565
  خمينست غریبکار، عارفان، عاشقان مسکونه احمدعلی، ولد نثارعلی .3566
  اخوانی ملک، پروان، مسکونه محيالدین، غ	م ولد ص	ح ملک .3567
  اشرار سرمعلم، ميدان، مسکونه عبدالکبير، ولد حبيب غ	م .3568
  اخوانی متعلم، خيرخانه، مسکونه فخرالدین، ولد ضاوالدین .3569
  اخوانی بيکار، مامورین، کارته مسکونه خان، بابا ولد سيدميرزا .3570
  اخوانی راننده، خيل، سلطان مسکونه سخيداد، ولد رحيمداد .3571
  انق	ب ضد مایویيست قدیم، شھر سارندوی لوگر، مسکونه خان، cک ولد شيرپادشاه .3572
  اخوانی بيکار، کلکان، مسکونه امين، محمد حاجی ولد نسيم محمد .3573
  اخوانی فروش، تيکه ھودخيل، مسکونه محمد، لعل ولد یارجان حاجی .3574
  اخوانی مکتب، سرمعلم لوگر، مسکونه ربی، فضل ولد محمدصابر .3575
  اخوانی وزیراکبرخان، مسکونه حجتاt، ولد محمود شاه .3576
   ملت افغان متقاعد دگروال خيرخانه، مسکونه گ	نور، ولد عبدالقاسيم .3577
   ملت افغان دکاندار، شھيد، شاه مسکونه عبدالرحمان، ولد عبدالغفور .3578
  ملت افغان عربھا، ده مسکونه محمد، نياز ولد جان غ	م .3579
  اخوانی اکبرخان، وزیر مسکونه جان، ولد محمدابراھيم .3580
  اخوانی م	امام، لغمان، مسکونه ابراھيم، ولد قمرالدین .3581
  اخوانی فروش، قرطاسيه وردک، مسکونه حسين، غ	م ولد عوض .3582
3583. tولد قریبا ،tاخوانی طب، محصل ننگرھار، مسکونه امينا  
  اخوانی کلتور، و اط	عات مدیر مزار، مسکونه قل، بابه ولد محمدشاه .3584
3585. tخمينست آھنگر، کابل، مسکونه محمد، سيد ولد امينا  
  خمينست جاغوری، مسکونه جعفرعلی، ولد عبدالحسين .3586
  خمينست بيکار، جاغوری، مسکونه جعفرعلی، ولد عبدالحميد .3587
  خمنيست غریبکار، بھسود، مسکونه محمدھاشيم، ولد ميرافغان .3588
  خمنيست عکاس، بھسود، مسکونه محمد، غ	م ولد عبدالرووف .3589
  اشرار غزنی، مسکونه حيدرعلی، ولد علی حسن .3590
  خمينست بھسود، مسکونه سيدنادرشاه، ولد سيداکبرشاه .3591
  اخوانی متعلم، لوگر، مسکونه محمد، سيد ولد اخترمحمد .3592
  اخوانی ھوتل، ھمایون مالک کابل، مسکونه ميرافغان، ولد عبدهللا .3593
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  اخوانی طالبالعلم، پنجشير، مسکونه عبدهللا، ولد محمدفاضل .3594
  خمينست فروش، ترکاری بھسود، مسکونه موسی، سيد ولد محمدحسن شاه .3595
  اخوانی معلم، کنر، مسکونه مسعود، فضل ولد ظفراحمد .3596
  اخوانی زميندار، پروان، مسکونه خان، سمع ولد عليخان .3597
  اخوانی غریبکار، کاپيسا، مسکونه عبدالمجيد، ولد عبدالوکيل .3598
  اخوانی دکاندار، ننگرھار، مسکونه عبدالغنی، ولد سيدجان .3599
  اخوانی زميندار، نجراب، مسکونه عزیزخان، ولد عبدالحميد .3600
  اخوانی دکاندار، جلریز، مسکونه باغعلی، ولد محمدعلی .3601
  اخوانی فروش، آب ميدان، مسکونه حسين، شاه سيد ولد ظریف محمد .3602
  اخوانی دکاندار، کابل، مسکونه عبداcحد، ولد عبدالعزیز .3603
  اخوانی دارالعلوم، محصل لوگر، مسکونه احمدگل، ولد ضياهللا .3604
  اخوانی پاکستان، مسکونه سيفور، ولد حليم .3605

  
  12/5/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  مایویيست بگرامی، نساجی مامور پروان، مسکونه اسحق، محمد ولد عبدالفتاح .3606
  سکتاریست بریدمن، دوھم پنجيشر، مسکونه حبيباt، ولد نورهللا .3607
  سکتاریست بدخشان، مسکونه محمدعمر، ولد محمد جان .3608
  سکتاریست متقاعد، پروان، مسکونه لنگرخان، ولد محمدنادر .3609
  مایویيست مامور، پروان، مسکونه عبدالواحيد، ولد عبدالحفيظ .3610
3611. tمایویيست سارنوالی، مساعد چاریکار، مسکونه نعيم، سيد ولد سيدامانا  
  اخوانی زميندار، فراه، مسکونه نظر، خدای ولد نوروز محمد .3612
  ملت افغان اخ	قی، جرایم عضو چھاردھی، مسکونه محمدعمران، ولد عبدالقدیر .3613
  اخوانی پروان، کارته مسکونه عبدالحميد، ولد سرور غ	م .3614
  اخوانی دواخانه، پياده پروان، کارته مسکونه سرور، غ	م ولد فریدون .3615
  ضدانق	ب مایویيست متعلم، پنجشير، مسکونه مصفطی، غ	م ولد ظھيرالدین .3616
  انق	ب ضد مایویيست غزنی، مسکونه علی، یعقوب ولد موسی محمد .3617
  مایویيست متعلم، پنجشير، مسکونه مصطفی، غ	م ولد محمد غ	م .3618
  اخوانی غزنی، خدایداد ده مسکونه نيازمحمد، ولد گل ھفته .3619
  اشرار غزنی، مسکونه ميرور، ولد لمر .3620
  اشرار جوی، شاه مسکونه سرور، غ	م ولد حبيب غ	م .3621
  اشرار رستم، ولد عمر .3622
  اشرار کریم، محمد ولد معروف .3623
  اشرار محمدھاشيم، ولد عزیز حاجی .3624
  اشرار جوی، شاه مسکونه شریف، محمد ولد سيقل .3625
  اشرار دستگير، غ	م ولد اسماعيل محمد .3626
  اشرار محمد، جان ولد آقامحمد .3627
  اشرار محمدنبی، ولد خدایداد .3628
  اخوانی بازمحمد، قریه مسکونه لودین، ولد سيدجان .3629
  مایویيست معلم، خيرخانه، مسکونه شریف، محمد ولد سرمد داوود .3630

  
  13/5/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  اشرار فروش، کھنه کابل، مسکونه حسين، علی ولد رسول غ	م .3631
  مایویيست پروان، مسکونه عالم، محمد ولد عبدالحی .3632
  اشرار بيکار، ارزگان، مسکونه رحيم، خدای ولد محمدعلی .3633
  اشرار لوگر، علم پل مسکونه ثمرگل، ولد محمد گل .3634
  اشرار لوگر، چرخ مسکونه عبدالسمع، ولد محمدگل .3635
  اشرار لوگر، چرخ مسکونه نایب، ولد ظریف .3636
  اشرار زميندار، باميان، مسکونه بختياری، ولد خادیم .3637
  خمينست گذرگاه، مسکونه  محمدعلی، ولد عوض .3638
  اخوانی زميندار، پلچرخی، مسکونه بابا، خان ولد شيرآقا .3639
  اخوانی دکاندار، کندھار، مسکونه محمد، خيال ولد عبداcحد .3640
  خمينست مينه، اکبرخان مسکونه محمدعلی، ولد علی یوسف .3641
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  مایویيست پغمان، مسکونه محمدحسن، ولد محمدحسين .3642
  خمينست غریبکار، بھسود، مسکونه موسی، ولد قربان .3643
  اخوانی دکاندار، ننگرھار، مسکونه اميرمحمد، ولد عبدالرحيم .3644
  مایویيست دوازده، صنف متعلم کابل، مسکونه عبدالرحمان، ولد الرحمان نجيب .3645
  مایویيست زميندار، پروان، مسکونه عبدهللا، ولد ميرآجان .3646
  اخوانی قندھار، سارنوالی مساعد محمدخان، ولد اخترمنير .3647
  مایویيست آریانا، کارمند ایوب، محمد ولد محمدسرور .3648
  اشرار دکاندار، وردک، مسکونه عبدالعلی، ولد عينالدین .3649
  اشرار وردک، مسکونه عبدالعلی، ولد محمدسالم .3650
  اخوانی فروش، چوب پکتيا، مسکونه درانی، ولد نورگل .3651
  اخوانی مرافعه، ریاست مامور خان، شربت ولد خان جمعه .3652
  اخوانی مخابرات، مامور لغمان، مسکونه محمد، ميا ولد محمد سلطان .3653
  خمينست غریبکار، باميان، مسکونه علی، حسين ولد ناظر .3654
  اخوانی زارع، پروان، مسکونه محيالدین، غ	م ولد محمد غ	م .3655
  خمينست زميندار، غزنی، ناھور مسکونه شيرخان، ولد خان جمعه .3656
  خمينست زراعت، وزارت کارمند حسين، کلبی ولد حسينداد .3657
  خمينست غریبکار، باميان، مسکونه عبدالحسين، ولد حسين فضل .3658
  مایویيست کابل، ترانسپورت مامور پيرمحمد، ولد محمد دین .3659
  مایویيست لوگر، مسکونه خواضک، ولد زرجان .3660
  خمينست زميندار، ورث، مسکونه عبدالحسين، ولد عوض .3661
  مایویيست دکاندار، کلکان، مسکونه حکيماt، ولد tحياتا .3662
  اخوانی زميندار، پروان، مسکونه ميرعبدالحکيم، ولد ميرعبدالواسع .3663
  اخوانی زميندار، لشکرگاه، مسکونه ميراحمد، ولد بابو .3664
  شبنامه کننده پخش اخوانی، وترنری، محصل کابل، مسکونه عبدالحکيم، ولد عبدالحميد .3665
  شبنامه کننده پخش اخوانی، متعلم، لشکرگاه، مسکونه قاسم، محمد ولد محمدقسيم .3666
  اخوانی راننده، سنگ	خ، مسکونه علی، غ	م ولد جان حسين .3667
  اخوانی بيکار، پروان، مسکونه سراجالدین، ولد جماcلدین .3668
3669. tمایویيست ادبيات، محصل ھرات، مسکونه عبدهللا، ولد حبيبا  
  اخوانی طالبالعلم، گرشگ، مسکونه محمدگل، ولد کمال .3670
  خمينست تانک، مامور غزنی، قرھباغ مسکونه محمد، دین ولد دستگير غ	م .3671
  اخوانی زميندار، پروان، مسکونه جبار، ولد رستم .3672
  مایویيست ادبيات، محصل ھرات، مسکونه محمدھاشم، ولد محمدکاظم .3673
  اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه خوازک، ولد گ	ب .3674
  اخوانی زميندار، لوگر، مسکونه خان، صاحب ولد عزیزهللا .3675
3676. tاخوانی لوگر، مسکونه صاحبخان، ولد عظيما  
  اخوانی بریدمن، دریم کنر، مسکونه عبدالستار، ولد توکل .3677
  مایویيست تلویزیون، مامور افشار، مسکونه اسحق، محمد ولد محمدعلم .3678
  سکتاریست ترانسپورت، مامور بدخشان، مسکونه محمد، قربان ولد محمدحسن .3679
  اخوانی زميندار، پنجشير، مسکونه محمد، علی ولد فخرالدین .3680
  مایویيست عدليه، وزارت مامور کوت، ميربچه مسکونه مقصود، ولد عبدالجبار .3681
  ملت افغان ارضی، اص	حات معاون ننگرھار، مسکونه پيرمحمد، ولد شمشير .3682
  اخوانی ننگرھار، مسکونه خان، جمعه ولد خان مومن .3683
  اخوانی مزارشریف، مسکونه دکاندار، علی، رجب ولد محمدصادق .3684
  اخوانی ساتمن، وردک، مسکونه سيرجان، ولد جمال بخت .3685
  اخوانی محصل، کابل، مسکونه ک	ن، ولد عبدالکریم .3686
  اخوانی cبراتوار، داکتر غزنی، مسکونه دادمحمد، ولد اميرمحمد .3687
  جاسوس اخوانی، پاکستانی، اکرم، محمد ولد خان محمدعلی .3688
  اخوانی نجراب، مسکونه محمدنظر، ولد محمدعمر مولوی .3689
  مایویيست متعلم، کوت، ميربچه مسکونه اکبرشاه، ولد شاه اقبال .3690
  اخوانی متعلم، شبنامه، پخش عبدالولی، ولد ميرویس .3691
  اخوانی نامه، شب پخش مکروریان، مسکونه هللا، حفيظ ولد اسد .3692
  اخوانی نامه، شب پخش دوازده، فارغ مکروریان، مسکونه اميد، علی غ	م ولد اميد داوود .3693
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  خمينست پارسا، سرخ مسکونه خيرمحمد، ولد ناصرعلی .3694
  اخوانی زميندار، جبارخيل، مسکونه داد، محمد ولد محمدجمعه حاجی .3695
  اخوانی زميندار، لغمان، مسکونه محمد، ولد محمدگل .3696
  اخوانی لغمان، مسکونه خان، یعقوب ولد سالوخان .3697
  خمينست گلکار، دھمزنگ، نوآباد مسکونه قربان، ولد محمد سفر .3698
  خمينست دھمزنگ، نوآباد مسکونه احمد، علی ولد رستم .3699
  خمينست وردک، مسکونه سرور، محمد ولد عيسيخان .3700
  خمينست مکتب، م	زم بھسود، مسکونه ابراھيم، ولد رمضان .3701
  خمينست مينه، جمال مسکونه ابراھيم، ولد اسماعيل محمد .3702
  خمينست م	زم، بھسود، مسکونه محمد، دوست ولد بخش یزدان .3703
  خمينست بيکار، بھسود، مسکونه خداداد، ولد رمضان .3704
  خمينست مندوی، دکاندار بھسود، مسکونه آغاحسين، ولد ميرزاحسين .3705
  خمينست زميندار، پارسا، سرخ مسکونه محمد، ولد عيدمحمد .3706
  خمينست کار، گل بھسود، مسکونه حيدر، ولد عوض .3707
  خمينست زميندار، پارسا، سرخ مسکونه قربان، ولد علی امام .3708
  خمينست دستفروش، کابل، مسکونه سفرمحمد، ولد ابراھيم .3709
  خمينست دستفروش، کابل، مسکونه علی، قربان ولد عيدمحمد .3710
  خمينست آشپز، بھسود، مسکونه احمد، علی ولد محمدانور .3711
  خمينست سقاب، بھسود، مسکونه ابراھيم، ولد محمدھاشم .3712
   خمينست بان، باغ بھسود، مسکونه محمد، دوست ولد اميربخش .3713
  خمينست بان، باغ بھسود، مسکونه حسين، الف ولد آقاحسين .3714
  اخوانی ترانسپورت، وزارت مامور ميدان، مسکونه جان، گل ولد محمدصدیق .3715
  خمينست دکاندار، دایمرداد، مسکونه محمد، نور ولد حکيم محمد .3716
  خمينست دھمزنگ، ریيس جای مسکونه ميرحسن، ولد ميرحسين .3717
  خمينست قصاب، مينه، خوشحال مسکونه یعقوب، ولد رمضان .3718
  خمينست متعلم، جاغوری، مسکونه محمدھاشم، ولد عبدالرووف .3719
  خمينست جاغوری، مسکونه ھاشم، محمد ولد عبدالرحيم .3720
  خمينست تایپست، غزنی، قرھباغ مسکونه عوض، محمد ولد عبدالکریم .3721
  خمينست عدليه، وزارت تایپست غزنی، باغ قره مسکونه محمد، گل ولد محمد غ	م .3722
  خمينست عدليه، وزارت تایپست باغزنی، قره مسکونه محمد، علی ولد قادر غ	م .3723
  خمينست عدليه، وزارت تایپست غزنی، مسکونه عليجان، ولد عبدالحميد .3724
  اخوانی داکتر، ولد محمد اختر .3725
  اخوانی ھوتکی، مکتب کاتب سمی، گل ولد غفورگل .3726
  اخوانی پروان، اکادمی ساتمن پروان، مسکونه محمد، فتح لدو عبدالرحمان .3727
  اخوانی ارزگان، مسکونه غوث، محمد ولد عبدالباری .3728
  اخوانی پنج، قوای بردمل دریم پروان، مسکونه خان، دولت ولد محمداسماعيل .3729
  اخوانی بردمن، دوھم وردک، مسکونه محمد، نور ولد احمد گل .3730
  اخوانی مخابرات، مامور بدخشان، مسکونه محمد، دولت ولد خداداد .3731
  اخوانی کابل، مسکونه شفيع، ولد محمدقسيم .3732
  اخوانی محصل، پروان، مسکونه محمداعظم، ولد عبدالواحد .3733
  اخوانی ھودخيل، مسکونه عبدالمتين، ولد عبدالناصر .3734
  اخوانی کندھار، مسکونه یعقوب، محمد ولد محمد دولت .3735
  اخوانی تعليمی، غند بردمن دوھم عبدالرشيد، ولد افضل گل .3736
  اخوانی دواخانه، مالک شيرحسين، ولد انورحسين .3737
  اخوانی زابل، مسکونه ،88 قوای بردمن دوھم عمر، محمد ولد محمدوارث .3738
  اخوانی تامينات، وزارت تورن پکتيا، مسکونه محمدجان، ولد انوری .3739
  اخوانی پروان، مسکونه عزیزهللا، ولد موc محمد .3740
  اشرار مقر، مسکونه احمدعلی، سيد ولد سيدمحمود .3741
  اخوانی لوگر، مسکونه محمد، نور ولد محمدصابر .3742
  اخوانی لوگر، مسکونه فراموز، ولد محمداسماعيل .3743
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  اخوانی م	امام، لوگر، مسکونه محمد، سلطان ولد محمد گل .3744
  اخوانی تاجر، کابل، مسکونه نادرشاه، سيد ولد سيدنورالدین .3745
  سکتاریست پامير، ليسه فارغ درواز، مسکونه پيرنظر، ولد نظر دولت .3746
  اخوانی شرعيات، محصل مزارشریف، مسکونه حيدر، غ	م ولد خواجه سيد .3747
  اخوانی لوگر، چرخ ليسه معلم سليمان، ولد محمدشاه .3748
  مایویيست عالی، تعليمات مدیر مھرو، بی بی مسکونه محمدعمر، ولد انور محمد .3749
  بگرامی بردمن دریم ننگرھار، مسکونه محمد، ولد سيدحاتم .3750
  باcحصار ارتباط تعليمی غند افراد رستم، ولد شيرجان .3751
  باcحصار ارتباط لوجيستيک ریاست تورن عبدالمجيد، ولد عبدالرشيد .3752
  باcحصار ارتباط پانزده، قوای افراد کندز، مسکونه چاری، ولد عبدی .3753
  باcحصار ارتباط بگرام، ميدان بردمن دریم لوگر، مسکونه خيرمحمد، ولد بھلول .3754
  باcحصار ارتباط تخنيک، محصل پروان، مسکونه نصرت، ولد ميرعلم .3755
  باcحصار ارتباط انجنيری، ده قطعه افراد موسی، .3756
  ملت افغان سازی، خانه مامور ننگرھار، مسکونه جان، خان .3757

  
  21/5/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  اخوانی بگرام، مامور دره مسکونه سراجالدین، ولد شرفالدین .3758
  اخوانی دار، سرای ميدان، مسکونه شيرهللا، ولد انارگل .3759
  اخوانی دھم، صنف متعلم سراج، جبل مسکونه رسول، محمد ولد اصغر محمد .3760
  اخوانی م	ریا، مجادله مفتش چاریکار، مسکونه محمود، ولد حليم محمد .3761
  اخوانی معلم، کوھستان، زرگر خم مسکونه محمدحسين، ولد عمر محمد .3762
  خمينست غریبکار، باميان، دایزنگی مسکونه داد، حسين ولد قربان .3763
3764. tاخوانی لوگر، مسکونه نوراحمد، ولد سيفا  
  اخوانی ساتمن، دریم چاردھی، مسکونه محمدجان، ولد محمدامين .3765
  اخوانی ساتمن، دریم پشته، کلوله مسکونه محمدایوب، ولد اسدهللا .3766
  اخوانی کاتب، ف،مزارشری مسکونه یعقوب، محمد ولد کریم محمد .3767
  اخوانی مزارشریف، برق کود کارگر مزارشریف، مسکونه محيالدین، غ	م ولد محمداکبر .3768
  اخوانی بلخ، قوماندانی آمر سارنمن حسين، محمد ولد محمدعثمان .3769
  اخوانی بلخ، شھرداری محاسبه مامور مزارشریف، مسکونه غ	معلی، ولد احمدرشاد .3770
  اخوانی کارمند، مزارشریف، مسکونه خان، آیين ولد گل رحمت .3771
3772. tاخوانی بيکار، لغمان، مسکونه امامالدین، ولد ضربا  
  اخوانی مسجد، امام تخار، مسکونه خان، عظيم ولد خان آدم م	 .3773
  اخوانی بيکار، لغمان، مسکونه احمد، م	 ولد محمدگل حاجی .3774
  اخوانی باجور، مسکونه یارمحمد، ولد احمدشاه .3775
  اخوانی بيکار، مزار، مسکونه کمال، ولد عبدالعلی .3776
  اخوانی زميندار، زابل، مسکونه بازمحمد، ولد بغاوالدین .3777
  اخوانی تخار، مسکونه تراباز، ولد محمدطاھر .3778
  اخوانی دار، زمين تخار، مسکونه عبدالجبار، ولد هللا امان .3779
  اخوانی زميندار، فرخار، مسکونه بابه، سيد ولد عبدهللا سيد .3780
  اخوانی دار، زمين تخار، مسکونه بابا، سيد ولد عبدهللا سيد .3781
  اخوانی معلم، کلکان، مسکونه مجيد، احمد ولد احمد خواجه .3782
  اخوانی غزنی، مسکونه صوفی، ولد موسی .3783
  اخوانی کندز، مسکونه مير، نازک ولد مير تازه .3784
  اخوانی کندھار، مسکونی مامور کندھار، مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالعلی .3785
  اخوانی بگرام، مسکونه محمد، ميا ولد قدر شب مولوی .3786
  اخوانی زميندار، سرجنگل، لعل مسکونه باقر، ولد موسی محمد .3787
  اخوانی برچی، دشت فروش چوپ یارمحمد، ولد حسين غ	م .3788
  اخوانی ولدنگار، بھسود، مسکونه محمد، نيک ولد محمدعوض .3789
  اخوانی فروشی، پخته مسکونه قربان، ولد محمد جان .3790
  اخوانی فروش، کھنه خمار، کھنه مسکونه عيسی، محمد ولد سيدمحمد .3791
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  اخوانی لغمان، عليشنگ مسکونه قلندر، ولد شيرآقا .3792
  اخوانی متعلم، کوت، ميربچه مسکونه محمد، تاج ولد نبی گل .3793
  اخوانی خيرخانه، دوم حصه مسکونه سرور، ولد انور محمد حاجی .3794
  اخوانی کوت، بچه مير مسکونه خيرمحمد، ولد آغا جان .3795
  خمينست دکاندار، برچی، دشت مسکونه محمدجان، ولد حسين غ	م .3796
  اخوانی قرھباغ، مسکونه سرور، محمد ولد محمدنعيم .3797
  خمينی باميان، مسکونه محمدحسن، ولد جمعه علی .3798
  خمينی ليموفروش، ميدان، مسکونه محمد، روز ولد محمد نور .3799
  خمينی متعلم، استالف، مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالکبير .3800
  خمينی عدليه، وزارت تایپست کابل، مسکونه عبدالرسول، ولد قمرالدین .3801
  خمينی فروش، تکه مينه، جمال مسکونه محمد، تاج ولد خدایداد .3802
  خمينی بيکار، شھيد، شاه مسکونه رضا، محمد سيد ولد کریمی سيدمحمدحسن .3803
  خمينی دانشگاه، فارغ کابل، مسکونه رضا، محمد سيد و سيدعلی .3804
  خمينی فروش، سترنجی ميرزاشاه، ولد حسن ضامن .3805
  خمينی کابل، مسکونه علم، حاجی ولد سخی غ	م .3806
  خمينی فروش، تيکه قربان، ولد عبدهللا .3807
  خمينی غزنی، مسکونه عالی، تعليمات وزارت تایپست سيدصفدر، ولد سيدمحمدجمعه .3808
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  اشرار زميندار، پروان، مسکونه عبدالولی، ولد محمدحسن .3809
  اشرار کوچی، امرالدین، ولد جبارخيل .3810
  اشرار کوچی، اميرخان، ولد خان اصل .3811
  اشرار باميان، مسکونه احمد، علی ولد موسی .3812
  اشرار بھسود، مسکونه شيراحمد، ولد داد سخی حاجی .3813
  اشرار اسدهللا، ولد نصرهللا .3814
  اشرار امام، م	 وردک، مسکونه عبدالمجيد، ولد تورگل .3815
  اشرار ميدان، مسکونه الدین، فضل ولد ظریف .3816
  اشرار ميدان، مسکونه شعيب، محمد ولد ميران .3817
  اشرار سوم، ناحيه مسکونه نظر، بيک ولد ميرزاحسين .3818
  اشرار بيکار، حبيباt، سيد ولد سيداحمدعلی .3819
  اشرار دوازده، صنف متعلم حسين، ميرغ	م ولد ميراکبر .3820
  اشرار ده، صنف متعلم رمضان، ولد علی عوض .3821
  خمينی خباز، شيرمحمد، ولد اميرمحمد .3822
  خمينی دکاندار، محمدکریم، ولد محمدعيسی .3823
  مایویيست دستفروش، پروان، کارته مسکونه محمد، صالح ولد محمد ولی .3824
  مایویيست پغمان، مسکونه هللا، حفيظ ولد عزیزهللا .3825
  مایویيست یازده، صنف متعلم گل، عجب ولد خان اول .3826
  مایویيست دوازدھم، فارغ گل، عجب ولد عبدالجبار .3827
  مایویيست کابل، مسکونه هللا، عنایت ولد شاولی .3828
  مایویيست کابل، مسکونه خان، حليم ولد گل عجب .3829
  اخوانی نورزایی، قریه مسکونه محمد، ولی ولد عبدالودود .3830
  اخوانی پروان، جان اکرم گذر مسکونه عبدالمجيد، ولد عبدالغنی .3831
  اخوانی نھرین، ولسوالی مسکونه سيدمراد، ولد عبدالبصير .3832
  اخوانی ميرزامحمد، ولد محمد شاه .3833
  اخوانی تخار، مسکونه خان، بدگ حاجی ولد گل تاج .3834
  ضدانق	ب بغ	ن، مسکونه دادخان، ولد عبدالحفيظ .3835
  خمينی فروش، شيریخ قاضی، قلعه مسکونه حيدر، ولد عبدالوھاب .3836
  خمينی محمدیه، مسجد خادم باد وزیرا گر خدمت دارابولد .3837
  خمينی فروش، سگریت آباد، وزیر کریم،مسکونه محمد ولد بخش حسين .3838
  خمينی ساز، پاکت وزیرآباد، مسکونه حسين، غ	م ولد کریم محمد .3839
  خمينی پ	ستيک، شرکت کارگر وزیرآباد، مسکونه قنبرعلی، ولد فقيرحسين .3840
  خمينی خياط، وزیرآباد، مسکونه اسماعيل، محمد ولد عبدالحميد .3841
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  خمينی بانک، تجارتی پشتنی پياده آباد، وزیر مسکونه ميرزاحسين، ولد محمدعلی .3842
  خمينی حسين، غ	م ولد صالح .3843
  خمينی خياط، باميان، مسکونه بخش، رضا ولد اسماعيل .3844
  خمينی خياط، شاگرد آباد، وزیر مسکونه حسن، ولد سلطان .3845
  خمينی فروش، ميوه آباد، وزیر مسکونه جعفر، محمد ولد آصف محمد .3846
  خمينی فروش، کھنه آباد، وزیر مسکونه آل، سيد ولد علی جان .3847
  خمينی شھرداری، کارگر آباد، وزیر مسکونه موسی، ولد نبی غ	م .3848
  خمينی بيکار، پروان، کارته مسکونه حيدر، غ	م ولد حيدر .3849
  اخوانی پشتونستان، مسکونه سحرگل، ولد درویش .3850
  اخوانی علوم، اکادمی مامور شھرآرا، مسکونه رسول، ولد شيرین .3851
  اخوانی ميوه، تجار پشتونستان، مسکونه زرور، ولد سعيد لعل .3852
  اخوانی تخار، دارالمعلمين دوازده، صنف محصل تخار، مسکونه حکيم، سيد ولد الدین شمس .3853
  سکتاریست معلم، تخار، مسکونه، عبدالواحد، ولد ابراھيم محمد .3854
  اخوانی ابوحنيفه، مدرسه کاتب مژگان، غازی ولد کوcخان .3855
  اخوانی زميندار، نرخ، داد کریم مسکونه عبدالواحد، ولد عبدالباطين .3856
  اشرار کوچی، چوپان خان، آزاد ولد اميرجان .3857
  اشرار کوچی، چوپان رنگين، ولد محمدشاه .3858
  اشرار غریبکار، عبدالغفور، ولد محمدیوسف .3859
  اشرار تنگی، مسکونه عبدالغفور، ولد عبدالتواب .3860
  اشرار چوپان، آباد، سيد مسکونه ج	دخان، ولد cجمير .3861
  اشرار معلم، عبدالحميد، ولد رحمان حبيب .3862
  اشرار کوچی، چوپان جاخان، ولد گل شایسته .3863

  
  22/5/1358مورخ -   افغانستان - کابل
  اخوانی بردمن، دریم بدخشان، مسکونه خان، حشمتاt ولد خان جمعه .3864
  اشرار دار، زمين پروان، مسکونه الدین، سراج ولد محمدشاه .3865
  اشرار دار، زمين پروان، مسکونه قمرالدین، ولد زمرالدین .3866
  اخوانی طب، محصل پروان، مسکونه رحيم، محمد ولد عمر محمد .3867
  اشرار زميندار، گردیز، مسکونه محمد، آقا ولد عطامحمد .3868
3869. tاشرار دار، زمين گردیز، مسکونه محمد، شاه ولد نعمتا  
  اشرار زميندار، پروان، مسکونه احمدخان، ولد محمدخان .3870
  اشرار زميندار، پروان، مسکونه نيازمحمد، ولد خان حليم .3871
  اشرار زميندار، پروان، مسکونه فقير، ولد دستگير غ	م .3872
  اشرار زميندار، پروان، مسکونه سيدجان، ولد شيرجان .3873
  اشرار دار، زمين پروان، مسکونه داد، هللا ولد سخی غ	م .3874
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه خدایداد، ولد علياور .3875
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه نبی، غ	م ولد نادر .3876
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمدطاھر، ولد عبدالحميد .3877
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه صفدر، ولد عبدالحسين .3878
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه نورعلی، ولد علی حسين .3879
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه علی، جان ولد محمدظاھر .3880
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه رضا، غ	م ولد نوروز .3881
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه ميرافغان، ولد نبی غ	م .3882
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه قنبر، ولد برات .3883
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمد، خان ولد علی جان .3884
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمدهللا، ولد اسماعيل .3885
3886. tاشرار به کمک غزنی، مسکونه عبدالعزیز، ولد حبيبا  
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه عبدالحميد، ولد کریم محمد .3887
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه حسامالدین، ولد ميرآجان .3888
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه سخی، غ	م ولد محمد دین .3889
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه افضل، محمد ولد عبدالقادر .3890
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه علی، غ	م ولد عبدالمومند .3891
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  اشرار به کمک غزنی، مسکونه مير، لعل ولد محمدجان .3892
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه بھاول، ولد شایسته .3893
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه جمعه، محمد ولد خان عيسی .3894
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه عبدالحسين، ولد ابراھيم محمد .3895
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه بھاوالدین، حاجی ولد کریم سيد .3896
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمد، امير ولد محمد حاجی .3897
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه شاه، غ	م ولد محمدصافی .3898
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه جمعه، ولد عزیز .3899
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه نور، خدای ولد گل حضرت .3900
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه عبدالکریم، م	 ولد عبدالعليم .3901
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه اخترگل، ولد محمد دوست .3902
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه بستان، ولد محمدظاھر .3903
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه احمد، فضل ولد عطا .3904
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه احمد، فضل ولد شيراحمد .3905
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه ضامن، ولد محمد علی .3906
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه انور، محمد ولد خان جمعه .3907
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه ایوب، ولد حسين غ	م .3908
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه علی، قربان ولد علی عين .3909
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه علی، قربان ولد علی سليمان .3910
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه ،...ولد خانان .3911
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه حکيم، محمد ولد حسين علی .3912
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه عبداcحد، ولد محمد خان .3913
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه صفدر، ولد بيرم .3914
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمد، غ	م ولد محس غ	م .3915
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمد، شاه ولد وکيل .3916
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه جان، بھایی ولد نور محمد .3917
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمد، خواجه ولد گل خان .3918
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه ابوبيک، ولد محمدھاشم .3919
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه مومن، حاجی ولد خان شایسته .3920
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه معراجالدین، ولد رکابالدین .3921
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه زنگی، ولد دستگير غ	م .3922
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه بصير، ولد جان سلطان .3923
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه برکت، ولد الدین شھاب .3924
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محيالدین، غ	م حاجی ولد عبدالھی حاجی .3925
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه غياثالدین، ولد عبدالحکيم حاجی .3926
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه غياثالدین، ولد عبدالقيوم .3927
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمدجان، ولد گوھر غ	م .3928

  
  29/5/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  اخوانی دارالعلوم، 12 صنف متعلم تگاب، مسکونه یعقوب، محمد ولد اکبر گل .3929
  مایویيست مزار، شھرداری تفتيش مامور شریف، سيد ولد احمد سيد .3930
  خمينی مخابرات، وزارت ميخانيک محمد، بشير ولد علی رجب .3931
  خمينی بيکار، بھسود، مسکونه محمدحسين، ولد امين محمد .3932
  خمينی بيکار، وزیرآباد، مسکونه رضا، علی ولد موسی شيخ .3933
  خمينی خياط، شاگرد باميان، مسکونه حسن، محمد ولد علی حسين .3934
  اشرار دارالعلوم، 12 متعلم ننگرھار، مسکونه ضياگل، ولد زبير محمد .3935
  مایویيست جيولوجی، مامور ھرات، مسکونه سرور، محمد ولد عبدالقدوس .3936
  خمينی راننده، عبدالحسين، ولد عبدالرحمان .3937
  خمينی خياط، شاگرد سرخ، پل مسکونه داد، سخی ولد خالقداد .3938
  خمينی امام، م	 برچی، دشت مسکونه فيضالرحمان، ولد م	امين .3939
  خمينی شرکت، کارگر پروان، مسکونه ھاشم، محمد ولد عبدالمجيد .3940
  انق	ب ضد خاک، بت مسکونه حسين، گل ولد اميرھمزه .3941
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  اخوانی تجار، فتحاt، قلعه مسکونه مير، نازک حاجی ولد نبی گل .3942
   مایویيست فتحاt، قلعه مسکونه نازکبير، حاجی ولد آغامحمد .3943
  اخوانی بابا، رحمان نسوان معلم محمدآغه، مسکونه بھرام، ولد محمدعمر .3944
  اخوانی بولک، خواجه مسکونه داور، ولد کریم محمد .3945
  اشرار شھاده، قلعه مسکونه رضا، غ	م ولد خدایداد .3946
  اشرار شھاده، قلعه مسکونه حيدر، شاه ولد ميرحيدر .3947
  اشرار شھاده، قلعه مسکونه بازگل، ولد احمدگل .3948
  اشرار شھاده، قلعه مسکونه یارگل، ولد احمدگل .3949
  اخوانی لوگر، مسکونه  ميرزا، ولد محمدشریف .3950
  اخوانی مسافر، خواجه ليسه معلم وردک، مسکونه احمدشاه، ولد شيراب .3951
  اخوانی پکتيا، مسکونه محمد، سلطان ولد حسين غ	م .3952
  اشرار پکتيا، مسکونه محمد، دین م	 ولد محمدھاشم .3953
  اشرار معلم، پکتيا، مسکونه اکبر، محمد ولد خان محبوب .3954
  اشرار پکتيا، مسکونه اکبر، محمد ولد دلدارخان .3955
  اشرار پکتيا، مسکونه شينکی، ولد بھادرخان .3956
  اشرار پکتيا، مسکونه محمدخان، ولد نواب .3957
  اشرار پکتيا، مسکونه عبدهللا، ولد داد خالق .3958
  اشرار پکتيا، مسکونه گل، محمد ولد محمد نيک .3959
  اشرار پکتيا، مسکونه محمدخان، فيض ولد نوازخان .3960
  اشرار پکتيا، مسکونه خان، یونس محمد ولد رنگين .3961
  اشرار پکتيا، مسکونه ظفرخان، ولد محمد نظر .3962
  اشرار پکتيا، مسکونه غفور، سيد ولد نيازی .3963
  اشرار پکتيا، مسکونه عبدهللا، ولد داد جمعه .3964
  اشرارا تيوره، ولسوالی مسکونه محمد، ولد محمد م	 حاجی .3965
  اخوانی تيوره، مسکونه محمدعمر، ولد محمدیاسين .3966
  اخوانی تيوره، مسکونه افضل، ولد محمداسحق حاجی .3967
  اخوانی تيوره، مسکون عبدالرسول، حاجی ولد عبدالقدوس .3968
  اخوانی تيوره، مسکونه عبدالرسول، حاجی ولد عبدالقدیر .3969
  اخوانی دره، بھار مسکونه عبدالرحمان، ولد سرور غ	م .3970
  اخوانی تيوره، مسکونه عبدالرحمان، ولد لعل محمد .3971
  اشرار تيوره، مسکونه عبدالحميد، ولد عبداcحد .3972
  اشرار محمد، ولد عبدالرحيم .3973
  اشرار تيوره، مسکونه محمود، ولد غوث غ	م .3974
  خمينی دکاندار، برچی، دشت مسکونه علی، مراد ولد علی خان .3975
  اشرار کوچی، محمد، سلطان ولد خان شربت .3976
  اشرار کوچی، ختک، ولد کمکی .3977
  اشرار پغمان، مسکونه دل، محمد ولد قسيم محمد .3978
  اشرار کوچی، ميراکبر، ولد دواجان .3979
  اشرار کوچی، خان حاجی ولد کریم فضل .3980
  خمينی بيکار، برچی، دشت مسکونه یوسف، محمد ولد عارفی چمن شيخ .3981
  اخوانی ھودخيل، مسکونه عبدالحميد، ولد محمدهللا .3982
  اخوانی افغانان، ده نوآباد مسکونه ملتان، حاجی ولد تحصيلدار حاجی .3983
  اشرار غور، مسکونه عبداcحد، ولد نجيباt م	 .3984
  اشرار غور، مسکونه عثمان، ولد رسول سيد م	 .3985

  
  1/6/1358 مورخ -  افغانستان - کابل
  اخوانی خلق، دفاع وزارت تشکي	ت مامور کابل، مسکونه محمدھاشم، ولد جي	نی غ	م .3986
  اخوانی ھرات، دادگاه عضو فيضآباد، مسکونه محمدی، ولد عبدالباقی .3987
  اخوانی خياط، کابل، مسکونه عبدالعلی، ولد عبدالحکيم .3988
  اخوانی مامور، پروان، وcیت تگاب مسکونه عبدال، ولد قيامالدین .3989
  اخوانی دکاندار، پارسا، سرخ مسکونه علی، احمد ولد علی جان .3990
  اخوانی دکاندار، پارسا، سرخ مسکونه علی، حاجی .3991
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  خمينی راننده، بھسود، مسکونه صفدر، ولد رسول غ	م .3992
3993. tولد نعمتا ،tمایویيست داکتر، لوگر، مسکونه صفتا  
  مسلخ کارگر کابل، مسکونه دیدارعلی، ولد احمدعلی .3994
  مایویيست نورستان، مسکونه اشرف، محمد ولد عبدالجبار .3995
  اخوانی غيبی، قلعه مسکونه ميرعبدالصمد، ولد ميرغ	محيدر .3996
  اخوانی دوکاندار، غزنی، مسکونه احمدشاه، ولد عليجان .3997
  اخوانی بيکار، غوری، دانه مسکونه غ	محسين، ولد سخيداد ارباب .3998
  خمينی بيکار، وزیرآباد، مسکونه علياحمد، ولد محمدعيسی .3999
  اخوانی سارنتون، مامور لوگر، مسکونه محمدشاه، ولد عليخان .4000
  اخوانی بدخشان، مسکونه عبدالرسول، ولد محمدسخی .4001
  اخوانی بگرام، ھوایی منصب صاحب لوگر، مسکونه سيدجان، ولد عبدالوکيل .4002
  اخوانی سارندوی، ساتنمن ھلمند، مسکونه ميراعظم، ولد سنگ .4003
  اخوانی کوتھسنگی، مسکونه نمک، فابریکه کارگر رمضان، ولد عبدالخالق .4004
  اخوانی بيکار، ميدان، مسکونه آرین، ولد کتابجان .4005
  اخوانی زميندار، ميدان، مسکونه سرافراز، ولد محمدعرب .4006
  اشرار زميندار، سرخپارسا، مسکونه ميرحسين، ولد شاھحسين .4007
  زميندار کوھدامن، مسکونه سرافراز، ولد رحمتگل .4008
  زميندار کوھدامن، مسکونه سلطانمحمد، ولد خياليگل .4009
  مائوئيست نيمروز، مسکونه لم،مع محمدحليم، ولد عبدالرحمان .4010
  اخوانی بلخ، ليسه معلم بدخشان، جرم مسکونه محمدزبير، ولد محمداسلم .4011
  اشرار پروان، پنجشير مسکونه سکندر، ولد غ	مرسول .4012
  بود نموده فرار پاکستان به 88 تاریخ به خوردضابط، ننگرھار، مسکونه محمدعلی، ولد غ	منبی .4013
  مائوئيست پروان، دارالمعلمين محصل کاپيسا، مسکونه ناصرخان، ولد لعلمحمد .4014
  اشرار زميندار، کاپيسا، مسکونه عبداللھخان، ولد حبيبالرحمان .4015
  اشرار ھمکار زميندار، کاپيسا، ميرھخيل مسکونه خوشدل، ولد نصرهللا .4016
  اشرار دوازده، صنف متعلم کاپيسا، مسکونه محمدظفر، ولد محمدحسين .4017
4018. tاشرار اخوانی، زميندار، کاپيسا، عبدالمحمود، ولد امينا  
  اشرار زميندار، کاپيسا، مسکونه محمدعلی، ولد ملوک .4019
  اشرار زميندار، کاپيسا، مسکونه عبدالرشيد، ولد مجاور .4020
  اشرار زميندار، کاپيسا، ليدرخيل، مسکونه ھمتخان، ولد سيدھاشم .4021
  اشرار غازی، ليسه متعلم جالوخيل، مسکونه نادرشاه، ولد داورشاه .4022
  اشرار معلم، جالوخيل، مسکونه غمی، ولد زلمی .4023
  اخوانی زميندار، ،)؟( عبدالخليل، ولد شھزاد .4024
  اشرار ادی، مسکونه محمدحسنخان، ولد محمدھاشم مولوی .4025
  اشرار کاپيسا، گری مسکونه محمدامير، ولد محمدامين حاجی .4026
  اشرار موتر، مالک کاپيسا، مسکونه عبدالخليل، ولد عبدالمنان .4027
  اخوانی دوکاندار، کاپيسا، معياخيل مسکونه شریفاt، ولد عبادهللا .4028
  اخوانی کندز، از معلم ادیزمری، مسکونه محمدعمر، ملک ولد مختار .4029

  
  5/6/1358 مورخ - افغانستان کابل
  58 اسد 12 توطئه بگرام، ھوایی جگرن پروان، مسکونه محمدرحيم، ولد عبدالرحيم .4030
  58 اسد 12 توطئه اندر، مسکونه محمدعزیز، ولد محمدظاھر .4031
  58 اسد 12 توطئه بریدمن، دریم استالف، مسکونه ميرمحمود، ولد ميرافضل .4032
  58 اسد 12 توطئه بریدمن، دریم ميربچھکوت، مسکونه فيروز، ولد گلروز .4033
4034. tل، ولد سيداحسانا	58 اسد 12 توطئه بگرام، جگرن خوست، مسکونه سيدج  
  58 اسد 12 توطئه تعميرات، بریدمن، دوھم محمدآغه، مسکونه شجاع، ولد نثاراحمد .4035
  58 اسد 12 توطئه ماليه، وزارت منتظر مامور چنداول، ميرغضنفر، ولد احمد ميرعلی .4036
  58 اسد 12 توطئه ادبيات، ليسانس کابل، مسکونه فقيرحسين، ولد محمدولی .4037
  58 اسد 12 توطئه رواش، خواجه پيلوت تورن روستاق، مسکونه عبدالطيف، ولد عبدالحی .4038
  58 اسد 12 توطئه مائوئيست، معلم پنجشير، مسکونه محمدرستم، ولد عبدالرشيد .4039
  58 اسد 12 توطئه بگرام، ھوایی جگرن پکتيا، مسکونه لعلمحمد، ولد محمدایوب .4040
  58 اسد 12 توطئه چریکھا، گروپ ویرینگکار دھدانا، مسکونه غ	معلی، ولد نبی سيدغ	م حاجی .4041
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  58 اسد 12 توطئه انجنير، قندھار، مسکونه محمدمعصوم، ولد محمداکبر .4042
  58 اسد 12 توطئه مستری، ميدان، مسکونه سلطانعلی، ولد محمداسماعيل .4043
  58 اسد 12 توطئه سرمعلم، کوتھسنگی، نو ده مسکونه محمدشفيع، ولد اميرمحمد .4044
  58 اسد 12 توطئه سنگی، کوته نو ده محمدشفيع، ولد محمداشرف .4045
  58 اسد 12 توطئه وزارت، خبره اھل ھرات، مسکونه محمدصدیق، ولد فاروغ ميرمحمد .4046
  58 اسد 12 توطئه ،7 فرقه جگرن کابل، قرھباغ مسکونه محمدکریم، ولد عبدالحليم .4047
  58 اسد 12 توطئه خانه، پوسته بریدمن، دریم ننگرھا، مسکونه محمدخان، ولد محمد حضرت .4048
4049. tولد کریما ،t58 اسد 12 توطئه پنجشير، کارگر، ریيس دریور رحيما  
  58 اسد 12 توطئه ترانسپورت، بس احسان معاون شيرپور، مسکونه ،حبيباt ولد عبدالوھاب .4050
  58 اسد 12 توطئه مستری، محرو، بيبی مسکونه غ	محسين، ولد عزیزهللا حاجی .4051
  58 اسد 12 توطئه نو، شھر در مستری فتحاt، قلعه مسکونه فض	حمد، ولد دینمحمد .4052
  58 اسد 12 توطئه خانآباد، مسکونه کابل، وcیت سارنوالی عضو خيرمحمد، ولد عبدالرازق .4053
4054. tولد عاشقا ،t58 اسد 12 توطئه ميدان، مسکونه ليسه، متعلم فيضا  
  58 اسد 12 توطئه مستری، هللا، فتح قلعه فع	 ھرات، مسکونه محمد، غ	م ولد غ	مرضا .4055
  58 اسد 12 توطئه دریور، کابل، مسکونه رسول، غ	م ولد محمدرسول، حاجی .4056
  58 اسد 12 توطئه ترانسپورت، بس احسان ریيس یارگل، حاجی ولد گ	حمد .4057
  اخوانی مير، کاریز مسکونه رادیوتلویزیون، مامور یارگل، حاجی ولد عزیزگل .4058
  اخوانی کابل، اردو، کارمند ميرزامحمد، ولد عبدالس	م .4059
  اخوانی بگرام، بریدمن، لومری کابل، 2 ناحيه مسکونه محمدکبير، ولد عطامحمد .4060
  اشرار زميندار، پنجشير، مسکونه محمدکبير، ولد مير حاجت .4061
  اخوانی تعليمی، غوند محصل پروان، مسکونه محمدخان، ولد عينالدین .4062

  
  10/6/1358 مورخ - افغانستان کابل
  اخوانی عامه، فواید وزارت مامور شھيد، شاه مسکونه عبدالحليم، ولد عبدالحنان .4063
4064. tاخوانی بس، ملی مامور محمدآغه، کمالخيل مسکونه نصيرهللا، ولد نجيبا  
  باcحصار توطئه خياط، مينه، جمال مسکونه سلطانمحمد، ولد عبدالحسين .4065
  اخوانی دریور، ،12 ناحيه مسکونه سيداميرشاه، ولد محمد سيدعلی .4066
  اخوانی کارگری، اتحادیه دریور مينه، خيرخانه مسکونه غ	مرضا، ولد نقشبند غ	م .4067
  اخوانی دکاندار، تایمنی، مسکونه جمعھخان، ولد مومن محمد .4068
  مائوئيست بيکار، فع	 معلم، تخار، مسکونه حضرتقول، ولد نورعلی .4069
  اخوانی خباز، فع	 دریور، قب	 سوخته، پل مسکونه سيدکبير، ولد حقيقشاه سيد .4070
  اخوانی خيرخانه، اول حصه مسکونه محمدعزیز، ولد محمداجان .4071
  اخوانی عدلی، قضایی مراقبت مامور مزارشریف، مسکونه محمدعظيم، ولد محمدقاسم .4072
  ملی نجات کميته عضو کيمياوی، کود مامور خيرخانه، اول حصه مسکونه رستمعلی، ولد علياصغر .4073
  ملی نجات کميته عضو کيمياوی، کود شرکت مامور خيرخانه، مسکونه رستمعلی، ولد عبدالکریم .4074
  اخوانی کلينر، سنگ	خ، مسکونه سيدعباس، ولد ميرزاسعيد .4075
  اخوانی زميندار، کھنھخمار، مسکونه ميراحمد، ولد سيداحمدشاه .4076
  اشرار ماشينکار، سرخپارسا، مسکونه علياکبر، ولد سيدداوود .4077
  اشرار زميندار، پارسا، سرخ مسکونه شاھعلياکبر، ولد سيدشاه .4078
  اشرار خباز، شاگرد چنداول، اکبر،مسکونه علی ولد سيدناصر .4079
  اشرار حمال، مرادخانی، مسکونه شاه، حسين ولد حسنشاه .4080
  اشرار بوتدوز، وردک، مسکونه عبدالرزاق، ولد سردارمحمد .4081
  اشرار بوتدوز، وردک، مسکونه فقيرمحمد، ولد محمد علی .4082
  اشرار بيکار، لوگر، مسکونه سدوخان، ولد سمکنی .4083
  اخونی زميندار، جوزجان، مسکونه اکرام، ولد محمدیعقوب .4084
  اشرار زميندار، جوزجان، محمدی، ولد محمدعظيم .4085
  اشرار مخابرات، مامور کابل، مسکونه محمدشفيع، ولد محمدقسيم .4086
  58 اسد 5 توطئه رادیوتلویزیون، کارمند کابل، مسکونه عبدهللا، سيد ولد سيدنصرهللا .4087
  باcحصار توطئه سارندوی، اکادمی  معلم ننگرھار، مسکونه عبدالوھاب، ولد محمدداوود .4088

  
  13/6/1358 مورخ -  افغانستان کابل
  اشرار با ھمکاری خياط، غزنی، مسکونه جي	نی، ولد نقيباحمد .4089
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  ميرساند را راپور اشرار به خياط، غزنی، مسکونه سيدیعقوب، ولد عبدالقوی .4090
  اشرار نظر، ولد کریم .4091
  ميرساند اشرار به را منطقه راپور اشرار با کمک خياط، غزنی، مسکونه سيدیعقوب، ولد عبدالسميع .4092
  اشرار به کمک چوکيدار، غزنی، مسکونه محمدھاشم، ولد یارمحمد .4093
  اشرار زميندار، غزنی، قرھباغ مسکونه کندک، ولد بنگل .4094
  اشرار خدمت در موترش جيغتو، مسکونه محمداکرم، ولد سيدحضرت .4095
  اشرار خدمت در موترش جيغتو، مسکونه عبدالبصير، ولد عبدالرحمان .4096
  اشرار زميندار، غزنی، مسکونه اخترمحمد، ولد فضلمحمد .4097
  اشرار به کمک زميندار، غزنی، جيغتو مسکونه محمدعوض، ولد محمدغوث .4098
4099. tاشرار غزنی، مسکونه شاولی، ولد رحمتا  
  اشرار تخار، مسکونه عبدالعزیز، ولد سخيداد .4100
  اشرار به کمک غزنی، مسکونه محمدعزیز، ولد محمدغنی .4101
  اشرار غزنی، مسکونه محمد، جان ولد محمد خواجه .4102
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه جان، عبدهللا ولد کریمخان .4103
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه ميرجان، ولد اسماعيل .4104
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه غ	محيدر، ولد عبدالمنان .4105
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه احمدشاه، ولد احمد فضل .4106
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه خدادوست، ولد مرتضی .4107
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه اميناt، ولد محمدکریم .4108
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه رحمتاt، ولد گ	حمد .4109
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه اخترمحمد، ولد ابراھيم محمد .4110
  اول درجه اشرار غزنی، دھيک مسکونه شادیجویان، ولد خان روزی .4111
  اشرار به کمک کشاورز، پکتيا، روزمحمد، ولد اللھمحمد .4112
  اشرار به کمک کشاورز، پکتيا، دادگل، ولد محمدرفيق .4113
  اشرار به کمک پکتيا، کشاورز، عبدالستار، ولد اخترمحمد .4114
  اشرار به کمک پکتيا، دوکاندار، دادگل، ولد محمدکریم .4115
  اشرار به کمک بگرام، سرباز، حبيب، گل ولد محمدجان .4116
  اشرار به کمک کرده فرار غوند از بگرام، مسکونه سرباز، سراجالدین، ولد احمد .4117
  اشرار به کمک غوند از فرار بگرام، مسکونه عبدالرزاق، ولد فاروق غ	م .4118
   کرده کمک اشرار با غزنی، مسکونه دوکاندار، خانعلی، ولد حياتاt سيد .4119
  اشرار با کمک سارندوی، مامور غزنی، مسکونه خانعلی، سيد ولد عبادهللا سيد .4120
  اشرار مامور غزنی، مسکونه سراجالدین، ولد نصرالدین .4121
  اشرار به کمک جيغتو، مسکونه عبدالرحمان، ولد صاحبخان .4122
  اشرار به کمک سيدآباد، مسکونه طوطی، ولد خوازگ .4123
  اشرار به کمک جيغتو، مسکونه محمدایوب، ولد محمدیوسف .4124
  اشرار عسکر غزنی، مسکونه ج	د، ولد فرھاد .4125
  افندی گروه عضو قندھار، مسکونه شيرمحمد، ولد خان فتح .4126
  اشرار به کمک غزنی، اندر  مسکونه محمد، ولد جي	نی غ	م .4127
  است آمده دستوری اشرار طرف از غزنی، مسکونه عبدهللا، ولد کریم .4128
  است آمده دستوری اشرار طرف از غزنی، مسکونه کلينر، جان، غ	م ولد جان عبدهللا .4129
  است آمده دستوری اشرار طرف از وردک، مسکونه جمعھخان، ولد محمدعظيم .4130
  است آمده دستوری اشرار طرف از وردک، مسکونه نجار، شکرهللا، ولد محمدجان .4131
  اشرار به کمک سيدآباد، مسکونه عبدالقيوم، ولد عبدالرازق .4132
  اشرار به کمک دریور، سيدآباد، مسکونه ج	دخان، ولد الفخان حاجی .4133
  اشرار به راپور غزنی، مسکونه کشاورز، محمدنبی، ولد محمدغنی .4134
  اشرار زميندار، غزنی، مسکونه ارس	ن، ولد هللا امان .4135
  اشرار وردک، مسکونه گل، لعل ولد سورگل .4136
  اشرار به کمک گليمباف، جان، ولد سورگل .4137
  اشرار به کمک اعلم، پل مسکونه کشاورز، خانزاده، ولد شاھزاده .4138
  اشرار به کمک وردک، مسکونه مستو، ولد ببرک .4139
4140. tاشرار به کمک وردک، مسکونه سماوارچی، تراباز، ولد حبيبا  
  اشرار به کمک جيغتو، مسکونه رنگمال، کماcلدین، ولد شيرمحمد .4141
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  اشرار به کمک پنجشير، مسکونه دھات، انکشاف دریور اميدخان ولد محمدزمان .4142
  پنجشير اشرار ،)پنجشير( فراه ساکن کریمداد، ولد عبدالعزیز .4143
  پنجشير اشرار پنجشير، تلکان مسکونه محمدرسول، ولد محمدصدیق .4144
  پنجشير اشرار پنجشير، مسکونه محمدرحيم، ولد دستگير غ	م .4145
  پنجشير اشرار سالنگ، جبھه قوماندان متقاعد، جيگتورن اسدهللا .4146
  پنجشير اشرار اخوانی، برجسته عضو محمدجان، ولد محمدمعصوم .4147
  پنجشير اشرار پنجشير، مسکونه نادرخان، ولد امرالدین .4148
4149. tپنجشير اشرار کابل، مسکونه تخنيکی، خدمات ریاست جگرن محمدیاسين، ولد حشمتا  
  پنجشير اشرار ننگرھار، مسکونه تخنيکی، خدمات ریاست جکتورن، محمداعلم، ولد محمدیوسف .4150
  پنجشير اشرار ميدان، تخنيکی، خدمات ریاست بریدمن، دریم محمدکاظم، ولد محمدصادق .4151
  رپنجشي اشرار کابل، مسکونه تخنيکی، خدمات ریاست جکتورن، نورمحمد، ولد اميرمحمد .4152
  پنجشير اشرار پروان، مسکونه تخنيکی، خدمات ریاست جگرن الفخان، ولد عبدالظاھر .4153
  پنجشير اشرار سيدآباد، مسکونه محمود، ولد عبدالحی .4154
  پنجشير اشرار چھارصدبستر، شفاخانه کارمند سيدآباد، مسکونه زوھر، ولد محمدایوب .4155
  پنجشير اشرار وردک، چک مسکونه قندھار، 316 غوند پيلوت عبدالحی، ولد عبدالحق .4156
  پنجشير اشرار کنر، مسکونه محمد، ولد گ	حمد .4157
  پنجشير اشرار کابل، مسکونه تخنيکی، خدمات جکتورن احمدخان، ولد خان صاحب .4158
  پنجشير اشرار معلم، پکتيا، مسکونه محمدقاسم، ولد ميرجان غازی .4159
  پنجشير اشرار ابوحنيفه، دوازده صنف متعلم عبدالغفور، ولد احمد .4160
  پنجشير اشرار بدخشان، تایپيست، نصيربيگ، ولد بيگ حاتم .4161
  پنجشير اشرار طالقان، معلم، سيدجعفر، ولد سيدب	ل .4162
   پنجشير اشرار بدخشان، معلم، عبدهللا، ولد عبدالرشيد .4163
  پنجشير اشرار خيرخانه، اتفاق مسجد م	امام خالدین، ولد ع	والدین مولوی .4164
  پنجشير اشرار غزنی، مسکونه قندھار، اردوی قول کوماندوی بریدمن، لمری عبدالمنان، ولد نصرهللا .4165

  
  16/6/1358 مورخ - افغانستان کابل
  پنجشير اشرار نماینده پنجشير، مسکونه غ	معلی، ولد قادر غ	م .4166
  پنجشير اشرار نماینده پنجشير، مسکونه محمدخان، ولد عزیزخان .4167
  پنجشير اشرار نماینده پنجشير، مسکونه محمدنعيم، ولد نورخان .4168
  پنجشير اشرار نماینده پنجشير، غ	معلی، بنت نازنين .4169
  پنجشير در متين مولوی معاون اول، حصه مسکونه پنجشير، عبدالحميد، حاجی ولد پيرمحمد .4170
  جبھه در فعال بازارک، مسکونه پنجشير، عبدالباقی، ولد عبدالحميد .4171
  جبھه در فعال بازارک، مسکونه امينالدین، ولد محمدیوسف .4172
  اخوانی کارگری، اتحادیه ریاست دریور پنجشير، مسکونه محمدظریف، ولد عبدالستار .4173
  خمينی لي	ميفروش، شاده، ق	ی مسکونه صفدر، ولد احمدشاه .4174
  اخوانی زميندار، ھرات، مسکونه عبدالرسول، ولد عبدالغفور .4175
  اخوانی زميندار، ھرات، مسکونه محمداعظم، ولد سلطانمحمد .4176
  اخوانی زميندار، ھرات، مسکونه محمدایوب، ولد وليجان .4177
  اخوانی دریور، ،)پروان( خيرخانه مسکونه اميرمحمد، ولد عبدالشکور .4178
  اخوانی کارمند، ع	والدین، مسکونه بھاالدین، ولد محمدخان .4179
  اخوانی کارمند، لوگر، مسکونه م	جان، ولد محمدایوب .4180
  اخوانی زميندار، ننگرھار، مسکونه گلجان، ولد گ	جان .4181
4182. tمائوئيست پوليتخنيک، محصل ميرآقا، ولد ميرعتيقا  
  ضدانق	ب مخابرات، وزارت مامور غزنی، مسکونه عوضعلی، ولد براتعلی .4183
  اسد 14 توطئه ارتباط به تخنيک، مدیر دگروال خيرخانه، مسکونه خان، عمران ولد محمدابراھيم .4184
  اسد 14 توطئه ارتباط به مينه، رحمان مسکونه سدوخان، ولد جمعھگل .4185
  اشرار به کمک پاکستان، پيشاور مسکونه زميندار، آدمخان، ولد زیارتگل .4186
  اخوانی شھيد، ذکرهللا ليسه 12 صنف متعلم ذکریا، ولد محمدشریف .4187
  اخوانی ميدان، معلم، عبدالرازق، ولد زیارتگل .4188
  اخوانی پکتيا، زميندار، ظریفخان، ولد محمود شاه .4189
4190. tاخوانی پکتيا، زميندار، طوطيخان، ولد امانا  
  اخوانی پکتيا، زميندار، محمد، گل ظریفخان .4191
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  اخوانی م	ریا، با مجادله مامور کاپيسا، مسکونه عبدالسميع، ولد اميرجان .4192
  اخوانی ک	ت، 13 کوھی غوند عسکر بگرام، ولسوالی مسکونه خان، بابه ولد محمدیاسين .4193
  اخوانی دوکاندار، پروان، کوھستان مسکونه محمددوست، ولد خدایدوست .4194
4195. tاخوانی پروان، دارالمعلمين معلم عدیل، عبدالجليل ولد عدیل نجيبا  
  اخوانی متقاعد، قاضی پروان، کارته مسکونه محمداعظم، ولد محمدنعيم .4196
  اخوانی متقاعد، محرر باc، باغ مسکونه عبدالحق، ولد عبدالمستان .4197
  پنجشير اشرار ننگرھار، مسکونه اکه، ولد فقيرملنگ .4198
   اشرار ننگرھار، عبدالحسين، سيد ولد سيدحسن .4199
  اخوانی معلم، عارفان، و عاشقان مسکونه عبدالشکور، ولد معراجالدین .4200
  اشرار شھر، زرغون مسکون معلم، محمدالدین، ولد محمدیاسين .4201

  
  11/6/1358 مورخ - افغانستان کابل
  اشرار معلم، غور، مسکونه حسين، شاه ولد محمد شاه .4202
  اشرار  معلم، غور، مسکونه اکبر، سيد ولد سيدمحمدعلی .4203
  اشرار مامور، غور، مسکونه محمدحسين، ولد خان بابه .4204
  اشرار تربيه، تعليم مامور غور، مسکونه دلداد، ولد غ	مسخی .4205
  اشرار موستوفيت، در مدیر ساغر، ع	قھداری مسکونه محمد، ولد قادر غ	م .4206
  اخوانی زميندار، پسابند، مسکونه عبدی، ولد عبدالستار ارباب .4207
  اخوانی موستوفيت، مامور غور، مسکونه حيدر، غ	م ولد محمدعارف .4208
  اخوانی م	امام، پسابند، مسکونه احمد، ولد عبدالباقی ارباب .4209
  اخوانی م	امام، پسابند، مسکونه شيرمحمد، ولد محمدع	والدین .4210
  اشرار م	امام، غور، مسکونه عبدالحق، ولد محمد ارباب .4211
  اشرار غور، مسکونه محمداکبر، حاجی ولد عبدالروف .4212
4213. tولد وليا ،tاشرار نجراب، مسکونه دارالمعلمين، محصل امينا  
  اشرار لوگر، مسکونه متعلم، ابراھيم، ولد فاروق .4214
  اشرار لوگر، مسکونه متعلم، فرامرز، ولد اسماعيل .4215
  اشرار ميدان، کارگر، جان، عبدهللا ولد عبدالباقی .4216
4217. tاشرار ميدان، کارگر، خوشحال، ولد رحمتا  
  اشرار لوگر، کارگر، سعادت، ولد محمدصابر .4218
  اشرار زميندار، ميدان، مسکونه موcداد، ولد نصرهللا .4219
  اشرار ميدان، مسکونه سرایدار، نصرهللا، ولد لونگ .4220
  اشرار شھر، ميدان مخابرات، پياده کارمند موcداد، ولد محمدظاھر .4221
  اشرار قندھار، مسکونه حبيباt، ولد داوودعلی .4222
  اشرار قندھار، مخابرات، پياده کارمد شيخ، ولد معصوم .4223
  مائوئيست انصاری، ليسه معلم ننگرھار، مسکونه محمدآصف، ولد داوود محمد .4224
   اخوانی مدافع، وکيل ننگرھار، مسکونه یحيی، م	 ولد احمدجان .4225
4226. tسيد ولد سيدامانا ،tاخوانی مامور، چھاردھی، مرادخانی مسکونه حبيبا  
  اخوانی ملنگ، پکتيا، مسکونه فقيرشاه، ولد محمداسلم .4227
  اخوانی متعلم، دھدانا، فع	 بدخشان، مسکونه شاه، مبارک ولد سيدتيمورشاه .4228
4229. tاخوانی کابل، دریور، محمد، سيد ولد بسما  

  
  21/6/58 مورخ - افغانستان کابل
  اخوانی ورزش، انجمن محصل مينه، جمال مسکونه عبدالرزاق، ولد عبدالظاھر .4230
  اخوانی چھاردی، مسکونه حبيبيه، معلم عبدالخالق، ولد محمدنبی .4231
  اخوانی حبيبيه، ليسه معلم کاشف، قلعه مسکونه محمدعمر، ولد دوران خان .4232
  اخوانی نرسينگ، تربيوی معلم چھاردھی، موسی، قلعه مسکونه محمدرحيم، ولد عزیزهللا .4233
  اخوانی مکتب، متعلم وردک، مسکونه محمد، سردار ولد محمدمسعود .4234
  اخوانی سارندوی، محکمه مامور وردک، مسکونه ميرآقا، ولد آقا گل سيد .4235
4236. tاخوانی معدن، وزارت مامور وردک، مسکونه عبدالخليل، سيد ولد سيدنعمتا  
  اخوانی زميندار، وردک، مسکونه شایسته، ولد عبدالغفار .4237
4238. tاخوانی اميد، بازار دوکاندار غزنی، مسکونه عبدالحميد، ولد ھدایتا  
  اخوانی تکسيران، وردک، مسکونه محمدجان، ولد امين حاجی .4239



Page 86 of 96 

 

  اخوانی وردک، مسکونه الدین، کمال ولد سردارمحمد .4240
4241. tاخوانی بگرام، در کارگر کابل، مسکونه عبدالجليل، ولد عزتا  
  خمينی بيکار، جوزجان، بلخاب مسکونه اسدهللا، سيد ولد سيدابراھيم .4242
  خمينی بيکار، جوزجان، بلخاب مسکونه حسين، سيد ولد حسنعلی سيد .4243
  خمينی بيکار، جوزجان، بلخاب مسکونه ميرحسين، سيد ولد عبدهللا سيد .4244
  خمينی بيکار، جوزجان، بلخاب مسکونه قاسم، سيد ولد سيدھاشم .4245
  خمينی متقاعد، دگرمن پغمان، دل، رحيم ولد دل روشن .4246
  خمينی ،190 قطعه چھاردھی، فع	 غزنی، مسکونه عبدالکریم، ولد کریم سيد .4247
  خمينی بيکار، کوھستان، مسکونه جمعھشاه، ولد غ	مسخی .4248
  خمينی غزنی، مسکونه جلندر، ولد محمدانور .4249
  اشرار بيکار، غزنی، وcیت اندر مسکونه عمرخان، ولد گ	ب .4250
  اشرار غزنی، اندر مسکونه عبداcحد، ولد محمدعلی .4251
  اشرار غزنی، اندر مسکونه نجمالدین، ولد محمد تاج .4252
  اشرار بيکار، غزنی، اندر مسکونه مومی، ولد محمداجان .4253
  اشرار بيکار، غزنی، وcیت اندر مياجان، ولد ببرک .4254
  اشرار رختفروش، واحد، قلعه مسکونه علمگل، ولد عبيدهللا .4255
  اشرار غزنی، وcیت اندر مسکونه صادق، محمد ولد محمدیونس .4256
  اشرار غزنی، وcیت اندر مسکونه محمدعارف، ولد محمدایوب .4257
  اشرار زميندار، خروتی، مسکونه محمداکبر، ولد خان جمعه .4258
  ضدانق	ب نو، شھر مسکونه ادبيات، پوھنحی فارغ حسن، ولد فرید .4259
  اخوانی نجراب، مسکونه مرستون، ریاست برق مامور عبدالحميد، ولد محمدکبير .4260
4261. tاخوانی ميدان، مسکونه معلم، الحق، فيض ولد قدرتا  
4262. tاخوانی بيکار، لوگر، برک برکی مسکونه امدجان، ولد عنایتا  
  اخوانی کنر، معلم، محمدنور، ولد محمدفاروق .4263
  مائوئيست پليتخنيک، در محصل بدخشان، مسکونه محمدعزیز، ولد محمدحسن .4264
  اخوانی تگاب، مسکونه ،10 صنف متعلم گلباز، ولد شيرباز .4265
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه بستر،400 استخبارات معاون غ	منبی، ولد عبدالولی .4266
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه اقتصاد، فاکلتی استاد موcداد، ولد عبدالحبيب .4267
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه زراعت، جنگ	ت ریيس سبحان، ولد غ	مرسول .4268
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه ھوایی، ميدان سياسی آمر حضرتخان، ولد محمد دوست .4269
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه تجارت، وزارت داخلی تجارت ریيس محمدایاض، ولد گل آقا .4270
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه بگرامی، فابریکه انجنير محمدحسن، ولد بسام عزیز .4271
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه ادبيات، پوھنحی استاد محمدرحيم، ولد ذکریا .4272
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه ادبيات، پوھنحی استاد محمدرحيم، ولد ذکریا .4273
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه خلق، خانه بریدمن، دوھم ميراحمد، ولد عوض .4274
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه بيحقی، ریيس شاه، علم ولد پادشاه لعل .4275
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه مامور، محمدایوب، ولد عبدالفتاح .4276
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه کابل، ادبيات پوھنحی استاد محمددین، ولد عبدالس	م .4277
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه بيکار، گوھر، علی ولد احمدضيا .4278
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه م	امام، عبدهللا، ولد سيدجان، م	 .4279
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه دھقان، فاروقشاه، ولد عبدالقادر .4280
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه داکتر، سيفاt، ولد سيفالدین .4281
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه م	امام، محمدحسين، ولد محمدغفور .4282
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه داکتر، محمدموسی، ولد محمدکریم .4283
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه  غریبکار، حميدهللا، ولد محمدشاه .4284
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه دھقان، ميرغ	م، ولد محمدغ	م وکيل حاجی .4285
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه محصل، سيدمرتضی، ولد سيدابراھيم .4286
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه دستفروش، عليجمعه، ولد محمدسرور .4287
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه بيکار، اميرشاه، ولد محمدگل .4288
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه غریبکار، محمدجان، ولد جمعھخان .4289
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه مزدورکار، عصمتاt، ولد گل سپين .4290
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه تعاونی، صندوق ریيس سبحانی، ولد عبدالرحيم .4291
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  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه دھقان، تيمورشاه، ولد ورکی .4292
4293. tاعدام به محکوم 22/7/58 توطئه دریور، محمدعمر، ولد حياتا  
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه خانمحمد، ولد عبدالطيف .4294
  اعدام به محکوم 22/7/58 توطئه دھقان، محمد، جان ولد محمد نيک .4295
  اشرار دھقان، نوررحمان، ولد ميرزاجمعه .4296
  اشرار دھقان، عبدهللا، ولد اصغر .4297
  اشرار دھقان، محمدشفيع، ولد محمداکرم .4298
  اشرار دھقان، ظھورالدین، ولد الدین مھتاب .4299
  اعدام به محکوم ضدانق	ب کابل، گمرک مامور خيرمحمد، ولد عبدالسميع .4300
4301. tب، ميراصغر، ولد ميرحشمتا	اعدام به محکوم ضدانق  
  جاسوس پاکستانی، خدایداد، ولد محمدظریف .4302
4303. tستمی بيکار، محمدهللا، ولد حمدیا  
4304. tولد امانا ،tستمی دھقان، حبيبا  
  خمينی دستفروش، پيوندعلی، ولد قربانعلی .4305
  خمينی کابل، مندوی کشمشفروش پيوندعلی، ولد عبدالعلی .4306
   خمينی لي	می، اتوکار شيرافگن، ولد سلطانحسين .4307
  خمينی مزدورکار، ناصرعلی، ولد محمدایوب .4308
  خمينی دھقان، گلجان، ولد عبدالفتاح .4309
  چوبفروش محمدیعقوب، ولد خادمحسين .4310
  مائوئيست سيدعلم، ولد محمدطاھر، داکتر .4311
  اخوانی دریور، محمدعلی، ولد محمدامين .4312
  اشرار کوھستان، مسکونه دریور، عباسخان، ولد گلميرزا .4313
  اشرار م	امام، حبيباt، ولد دستگير غ	م .4314
  ضدانق	ب کابل، گمرک مامور محمدنعيم، ولد محمدشفيع .4315
  اخوانی کتھواز، ولسوالی لوی مسکونه پوھنحی، حربی محصل محمدرضا، ولد عبدهللا .4316
  اخوانی واس�باد، مسکونه شرعيات، پوھنحی محصل محمدزبير، ولد گل عبدهللا .4317
  اخوانی قرھباغ، دھقان، شيرافغان، ولد محمدامين .4318
  22/7/58 توطئه به ھرات، دند مسکونه ھرات، شاروالی ناحيه مدیر یحيی، ولد عبدالظاھر .4319
  ملت افغان کابل، مينه جمال مسکونه طب، پوھنحی محصل عبدالمحمد، ولد محمدھمایون .4320
  اخوانی وردک، مسکونه ساینس، محصل خالقداد، ولد محمدسميع .4321
   اشرار وردک، جيغتو مسکونه دھقان، محمدسرور، ولد محمدیونس .4322
  اخوانی ميدان، مسکونه بریدمن، دریم ج	دخان، ولد جي	نی غ	م .4323
  اخوانی ارگن، مسکونه عمار، ولد محمدکبير .4324
   اخوانی مينه، خوشحالخان مسکونه 12 صنف فارغ محمد، غ	م ولد جاھدولی .4325
  خمينی لوگر، محمدآغه مسکونه عبدالحليم، ولد محمدسليم .4326
  اخوانی مينه، ایوبخان مسکونه دوکاندار، محمدجان، ولد گلمحمد .4327
   اخوانی پروان، اقتصاد، دانشجوی عبدالکریم، ولد عبدالحليم .4328
  خمينی پروان، مسکونه چوبفروش، ميرزابرات، ولد محمدحسين .4329
  اخوانی بيکار، وردک، مسکونه نادر، ولد سورگل .4330
  اخوانی سوربی، شونحی، حربی 12 صنف متعلم عبدالعزیز، ولد رعبدالبصي .4331
  اشرار لوگر، علم پل مسکونه برکت، ولد انارگل .4332
  سنبله 23 توطئه شھيد، شاه مسکونه ھوایی، قوای مجله مدیر پادشاخان، ولد حکيم عبدالمحمد .4333
  اخوانی پروان، مسکونه شرعيات، محصل شاه، ميرعلم ولد محمدعارف .4334
  اسد 11 توطئه کابل، 9 ناحيه مسکونه متقاعد، دگرمن شميالدین، ولد عبدالحنان .4335

  
  21/8/1358 مورخ - افغانستان کابل
  اشرار دوکاندار، چاریکار، مسکونه محمدرحيم، ولد ملنگ .4336
  اشرار بيکار، وردک، مسکونه محمدحسين، ولد اصغر باقر .4337
  اخوانی بانک، دافغانستان مامور بگرام، مسکونه محمدسرور، ولد هللا سفيع .4338
  اخوانی دریور، پروان، مسکونه محمدعلی، ولد محمدامين .4339
   اشرار دھقان، وردک، مسکونه سنگين، ولد غ	محضرت .4340
  اشرار دریور، وردک، سيدآباد مسکونه ایوب، ولد گلوزیر .4341
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4342. tاشرار متقاعد، دگرمن ميدان، نرخ مسکونه الدین، شمس ولد بسما  
   اشرار دھقان، سيدآباد، ولسوالی مسکونه گلرسول، ولد محمدکبير .4343
  کابل وcیت کلکان مسکونه نقشبند، غ	م ولد عبدالحی .4344
  اخوانی شفاخانه، نرس بلخ، مسکونه شریف، ولد اللھداد .4345
  اخوانی دھقان، نجراب، مسکونه شيردل، ولد عبدالغفور .4346
  اخوانی علم، طالب ھلمند، مسکونه نظرمحمد، ولد عبدالعلی .4347
  اشرار دوکاندار، ميدان، جلریز مسکونه عبدالرسول، ولد زمری .4348
  اشرار جلریز، سرچشمه مسکونه خادمحسين، ولد محمدامير .4349
  دریور پکتيا، جاجی، مسکونه گلمحمد، ولد شيرمحمد .4350
  قندھار پشھبانی مامور لغمان، مسکونه انور، محمد ولد نورالحق .4351
  زرھدار 7 قوای داکتر پکتيا، مسکونه محمدکبير، ولد گلمحمد .4352
  پکتيا اردوی قول 142 قطعه بریدمن پکتيا،دوھم مسکونه عبدالکریم، ولد عبدالطيف .4353
  زرھدار 7 قوای پکتيا، مسکونه محمد، فيض ولد نورمحمد .4354
  داکتر ننگرھار، مسکونه ميراص	ح، ولد شکرهللا .4355
  7 فرقه مالی آمر جکتورن لعلمحمد، ولد جي	نی غ	م .4356
  45 غوند 7فرقه تورن ميدان، مسکونه محمدیعقوب، ولد محمدموسی .4357
  فابریکه کارگر کابل، نو شھر مسکونه محمدعطا، ولد محمداکبر .4358
  دھقان ميدان، جلریز مسکونه احمدجان، ولد دستگير غ	م .4359
  ادبيات محصل پروان، مسکونه رسول، غ	م ولد عبدالکریم .4360
  انجنيری محصل پروان، مسکونه عبدالعزیز، ولد عبدالطيف .4361
  کلينر پروان، پنجشير مسکونه رحمتاt، ولد محمود .4362
  کيمياوری کود توزیع مامور ميدان، مسکونه جي	نی، غ	م ولد محمدموسی .4363
  دریور لوگر، محمدآغه مسکونه عزتاt، ولد محمدسعيد .4364
  دھقان کلکان، مسکونه ميرعلم، ولد ميرعرب .4365
  گمرک اداری مامور ،20 ناحيه مسکونه نورمحمد، ولد شيرمحمد .4366
  دھقان جنگلک، مسکونه محمدظاھر، ولد نوررحمان .4367
  طبی علوم اکادمی سرجراح پروان، مسکونه صدرالدین، ولد صدری محمد علی .4368
  مدافع وکيل لغمان، مسکونه ولياt، ولد محمدهللا .4369
  کابل تخنيکم معلم افشار، مسکونه محمدیعقوب، ولد محمداشرف .4370
  معلم سمنگان، مسکونه عبدهللا، ولد عبدالوھاب .4371
  مخابرات مامور چک، مسکونه اللھمير، ولد اعلم گل .4372
  قندھار اردوی قول ضابط لوگر، مسکونه محمدعظيم، ولد محمدیوسف .4373
  کندز سپينزر شرکت مدیر پکتيا، مسکونه گلستان، ولد هللا بسم .4374
  خدمات مدیر خانآباد، مسکونه عبدالقادر، ولد محمدیار .4375
  کندز سپينزر مامور کنرھا، مسکونه محمدعلی، ولد احمدعلی .4376
  دھقان کندز، مسکونه عبدالحليم، ولد ظفرخان .4377
  دھقان اندراب، مسکونه رجب، ولد محمداعلم .4378
4379. tولد نجيبا ،tتخار دھمزنگ، مسکونه حبيبا  
  تبنگفروش بھسود، مسکونه جمعھخان، ولد محمداسلم .4380
  دھقان ميدان، جلریز مسکونه عبدالرشيد، ولد عبدالصمد .4381
  کابل کيمياوی کود شرکت معاون کابل، نو شھر مسکونه محمدعمر، ولد محمدانور .4382
  باcحصار فراشوت در بریدمن دریم ھرات، مسکونه عبدالقادر، ولد نوراحمد .4383
  متقاعد دگرمن غزنی، مسکونه الدین، شمس ولد عبدالحنان .4384
  شاده ق	ی مسکونه محمدحسين، سيد ولد سيدجگرن به مشھور سيدمحسن .4385
  7 فرقه تورن کابل، دھمزنگ مسکونه عبدالعزیز، ولد محمدنادر .4386
  صاحب امام مسکونه حبيباt، ولد دستگير غ	م .4387
  نجراب مسکونه عزیزخان، ولد عبدالمحمد .4388
  کوھستان مسکونه خان، عباس ولد ميرزا گل .4389
  شعلھای پغمان، مرغداری مامور سنگی، کوته 5 ناحيه مسکونه شيرآغا، ولد آغا شاه .4390
  اخگر معلم، جب	لسراج، ولسوالی مسکونه عبدالروف، ولد عبدالرزاق .4391
  اخگر بيکار، ارزگان، وcیت مسکونه عسکر، محمد ولد محمدانور انجنير .4392
  اخگر غزنی، جاغوری ولسوالی مسکونه ناصرعلی، ولد محمدایوب .4393
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  اخگر داکتر، ستون، چھل مسکونه علم، سيد ولد محمدطاھر داکتر .4394
  22/7/58 توطئه باختر، ھوایی شرکت ریيس پکتيکا، مسکونه پيرمحمد، ولد محمد نياز .4395
  22/7/58 توطئه ھوایی، پوھنتون استاد پروان، تگاب مسکونه مين،محمدا ولد محمدک	م انجنير .4396
  22/7/58 توطئه مرکزی، جنایی ھمکار کابل، انصاری، چھارراھی مسکونه نيکمحمد، ولد عبدالواسع .4397
  مائوئيست پروان، مسکونه عامه، فواید وزارت کارمند حميدهللا، ولد سيدعلم .4398
  جاسوس غزنی، مسکونه بيکار، وزیرمحمد، ولد محمدانور .4399
  اس	م حرکت خ	ف چنداول، مسکونه پيوندعلی، ولد رجبعلی .4400
  خمينی کابل، شاده ق	ی مسکونه بيکار، قدم، نيک ولد علی حسن .4401
  خمينی نھرین، مسکونه کارگر، عبدالکریم، ولد عبدالقدوس .4402
  خمينی کابل، شاده ق	ی مسکونه علی، پيوند ولد عبدالعلی حاج .4403
  خمينی دستفروش، بھسود، مسکونه علی، پيوند ولد قربانعلی .4404
  خمينی چوبفروش، وردک، دایمرداد مسکونه محمدیعقوب، ولد خادمحسين .4405
  خمينی لي	می، لباس اتوکار بھسود، اول حصه شيرحسين، ولد سلطانحسين .4406
4407. tخمينی خشتمال، برچی، دشت مسکونه محمداسماعيل، ولد ھدایتا  
  ضدانق	ب کابل، سارنوالی تحریرات آمر ارزگان، دایکندی ولسوالی مسکونه دادم	، ولد عاشور محمد .4408
  ضدانق	ب کابل، گمرکات معاینه و تشریح مدیر مينه، خيرخانه دوم حصه مسکونه حيدر، ولد عبدالحميد .4409
  ضدانق	ب کابل، گمرک تخليه مامور کابل، پشته کلوله مسکونه محمدآصف، ولد محمدشفيع .4410
  اخوانی ،99 گارنيزون بریدمن دوم، چھارآسياب مسکونه احمدجان، ولد محمداجان .4411
  اخوانی منجمنت، و اداره انستيتوت محصل کابل، قرھباغ مسکونه شاولی، ولد خانولی .4412
  اخوانی طالبالعلم، چھاردھی، غيبی ق	ی مسکونه عبدالحکيم، ولد محمدغنی .4413
  اخوانی دوکاندار، پنجشير، مسکونه بيگ، رحمان ولد محمدیعقوب .4414
  اخوانی مسجد، م	امام لوگر، علم پل مسکونه محيالدین، ولد خالقداد .4415
  اخوانی کلنگار، ليسه معلم لوگر، علم پل مسکونه سراجالدین، ولد الدین شرف .4416
  اخوانی ابوحنيفه، ليسه 12 صنف فارغ پروان، مسکونه دادحق، ولد عبدالرزاق .4417
  اخوانی شھر، تارون مسکونه موسيکليم، ولد وزیرخان .4418
  ضدانق	ب کابل، گمرک مامور کابل، نو شھر مسکونه محمد، صالح ولد محمدعزیز .4419
  اخوانی لغمان، الينگار مسکونه دلبر، ولد سرزمين .4420
  اشرار غریبکار، باميان، پنجاب ولسوالی مسکونه اميرداد، ولد سرور محمد .4421
  اشرار دھقان، وردک، سيدآباد مسکونه جان، گل ولد عبدالفتاح .4422
  جاسوس ادبيات، پوھنزی محصل بدخشان، آباد فيض مسکونه اکبر، مير ولد ميراحمد .4423
  خمينی وان، کراچی سرجنگل، و لعل مسکونه حسين، خادم ولد صادق محمد .4424

  
  7/9/1358 مورخ - افغانستان کابل
  ادبيات محصل نورستان، مسکونه محمد، امير ولد علم محمد .4425
   حقوق، پوھنزی محصل کنرھا، مسکونه اکبر، سيد ولد مير حاجی .4426
  زنبورداری مامور سرخرود، مسکونه رفيق، محمد ولد عبدالسميع .4427
  متعلم لغمان، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالمستقيم .4428
  ھوا دافعه بریدمن محمد، غ	م ولد عبدالواحد .4429
  معلم کابل، مسکونه عبداcحد، ولد عبدالحی .4430
  امام م	 شھر، ميدان مسکونه عبدالمنير، ولد هللا نعمت .4431
  قندھار مسکونه موسی، ولد هللا نعمت .4432
  ھلمند ناوه مسکونه انور، محمد سيد ولد سيد آقا .4433
  ھلمند ناوه مسکونه امان، محمد سيد ولد سعيد احمد .4434
  لغمان وcیت نورستان مسکونه پادشاه، ولد محمد امير .4435
  غریبکار لغمان، وcیت نورستان مسکونه دین، محمد ولد دین جمعه .4436
  المللی بين ترانسپورت ریاست ترجمان پروان، کارته مسکونه عالم، مير ولد عالم محمد .4437
  علوم پوھنزی محصل قندھار، مسکونه عبداللطيف، ولد عبدالحی .4438
  مرکزیگ احصایيه مامور دامن، کوه گلدره ولسوالی مسکونه نورالدین، ولد حکيم محمد .4439
  سازی چرم فابریکه ریيس پروان، کارته مسکونه عبدالواحد، ولد محراب .4440
  سمنگان مسکونه حضرت، غ	م مولوی ولد عثمان محد قاری .4441
  معلم کاپيسا، مسکونه جي	نی، غ	م ولد خالق محمد .4442
  معلم کاپيسا، مسکونه ميراجان، ولد الرحمان سيف .4443
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  معلم کاپيسا، مسکونه جان، طالب ولد مومن .4444
  معلم کاپيسا، مسکونه نور، حضرت ولد گل حکيم .4445
  تگاب مسکونه مولوی، خان .4446
  پروان مسکونه گل، آغا ولد دستگير غ	م ملک .4447
  پروان مسکونه عبدالقيوم، ولد عبدالصبور .4448
  جوزجان مسکونه عبدالستار، ولد عثمان محمد مولوی .4449
  فابریکه مامور لغمان، مسکونه خوشدل، ولد حنيف محمد .4450
  روغن فابریکه مامور ھلمند، ناوه مسکونه بند، نقش غ	م ولد انور محمد .4451
  مخابرات رشته متعلم غوربند، چھاردھی مسکونه صادق، محمد ولد امين محمد .4452
  انجينيری پوھنزی محصل باميان، پنجاب مسکونه عبدهللا، ولد دcور .4453
  جيکتورن ھلمند، کجکی بند مسکونه عبدالرسول، ولد حسين محمد .4454
  طب پوھنزی استاد شھرنو، مسکونه یوسف، محمد ولد مجددی عظيم .4455
  کشاورز کاپيسا، مسکونه الحق، شمس ولد عمر محمد .4456
  دھقان کاپيسا، مسکونه الحق، شمس ولد عبدالحميد .4457
  موتروان کاپيسا، مسکونه عبدالحميد، ولد آغا جان .4458
  کاپيسا مسکونه هللا، ھدایت ميا ولد هللا عصمت .4459
  کارگر کاپيسا، مسکونه جان، غ	م ولد عبدالستار .4460
  معدن وزارت مامور کابل، مسکونه اشرف، محمد ولد مجددی ھدایت .4461
  پروان نجراب مسکونه عبدالواحد، ولد عبدالجبار .4462
  ھرات جامع ليسه فارغ کابل، مسکونه سعيد، احمد ولد احمدضيا .4463
  حبيبيه ليسه فارغ کابل، مسکونه کبير، محمد ولد مجددی محمداحسان .4464
  بيکار کابل، مسکونه احمد، فضل ولد مدود محمد .4465
  کابل مسکونه احمد، گدای ولد مجددی احمد علی .4466
  کابل مسکونه احمد، فاضل ولد شھيد احمد مير .4467
  ماcریا داکتر کابل، مسکونه اشرف، محمد ولد عزیز محمد .4468
  بيکار کابل، مسکونه احمد، فضل ولد سعيد احمد .4469
  معلم کابل، مسکونه محمد، غ	م ولد محمود فاضل .4470
  ميدان ميرویس متوسطه معلم کابل، مسکونه ابراھيم، محمد ولد اسحاق محمد .4471
  کابل مسکونه ابراھيم، محمد ولد مجددی احمد ضيا .4472
  حضرتھا مزدور کابل، مسکونه خان، محمد ولد خان وارث .4473
  حضرتھا مزدور کابل، مسکونه خيرگل، ولد محمدزاده .4474
   حضرتھا منزل امام م	 کابل، مسکونه سيدو، ولد جي	نی غ	م .4475
  حضرتھا خليفه کابل، مسکونه عيسی، محمد ولد جان آقا .4476
  کابل مسکونه سلطان، مولوی ولد عبدالشکور .4477
  خيرخانه مسکونه عبدهللا، ولد جمعه محمد .4478
  تورن مھرو، بی بی مسکونه عبدالمجيد، ولد عبدالحکيم .4479
  دفاع وزارت در مامور خيرخانه، مسکونه جي	نی، غ	م ولد جان آغا .4480
  دفاع وزارت در مامور خيرخانه، مسکونه اميرگل، ولد گل آغا .4481
  دگروال خيرخانه، مسکونه افضل، محمد ولد عبدالوکيل .4482
  کابل حصار بينی مسکونی عبدهللا، سيد ولد هللا نقيب سيد .4483
  پنجشير بازارک برق و آب مامور خان، عزیز محمد ولد عبدالھادی .4484
  زارع ھرات، 5 ناحيه مسکونه عبدالکریم، ولد مجددی عبدالباقی .4485
  زارع ھرات، 5 ناحيه مسکونه عبدالکریم، ولد مجددی عبدالصمد .4486
  زارع ھرات، 5 ناحيه مسکونه عبدالوھاب، ولد مجددی انورجان .4487
  دریور بدخشان، مسکونه خدابخش، ولد نورمحمد انجنير به مشھور نورمحمد .4488
  مينه جمال مبلغ و مدرس مينه، جمال مسکونه رضا، حسين سيد ولد واعظ سرور محمد سيد .4489
  مبلغ و مدرس عيسی، محمد ولد مصباح حسين محمد سيد .4490
  غازی ليسه 11 صنف متعلم بدخشان، مسکونه حاجی، ولد قمرالدین .4491
  پنجشير مسکونه قھار، محمد ولد عبدالفتاح .4492
  کوپراتيف ریاست مامور تخار، مسکونه خالباز، محمد حسين به مشھور محمد خان .4493
  کارگر کندز، مسکونه جي	نی، غ	م ولد جماcلدین .4494
  زر اسپين شرکت کارگر کندز، مسکونه حضرت، غ	م ولد ابراھيم محمد .4495
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  بيکار کندز، مسکونه جي	نی، فاضل ولد حضرت غ	م .4496
  تاجر ثمرخيل، مسکونه نبی، غ	م ولد نبی غ	م .4497
  کندز مسکونه سالم، محمد ولد عثمان محمد .4498
  کلينر کندز، مسکونه کریم، فضل ولد هللا رحمت .4499
  کندز مسکونه عبدالواحد، ولد عبدالخالق .4500
  متعلم کندز، مسکونه محمدبشير، ولد سحرگل .4501
  سرحدی سرباز کمری، مسکونه عبدالباقی، ولد محمدمھدی .4502
  خليفه پکتيا، زرمت محمدجان، ولد صاحبجان .4503
  پکتيا معاذهللا، ولد رنگين .4504
  پکتيا زرمت سليمانشاه، ولد محمد ولی .4505
  پکتيا سيدکرم مسکونه سراجالدین، ولد محمدقاسم .4506
  پکتيا ارگون اسماعيل، ولد معصوم .4507
  پکتيا ارگون شایسته، ولد حضرتشاه .4508
  پکتيا ارگون شایسته، ولد قلندرشاه .4509
   موتر دcل پنجشير، مسکونه ccميرزا، ولد امرهللا .4510
  سوربی مسکونه شمسالدین، ولد لع	لدین .4511
  قندھار دند پاشا، ميرآغا ولد پاشاه گ�غا .4512
  قندھار دند مسکونه محمدحسين، ولد عبدالقادر خليفه .4513
  قندھار دند ولسوالی مسکونه هللا، نعمت ولد دادمحمد خليفه .4514
  قندھار دند عبدالباقی، ولد عبدالھادی حاجی خليفه .4515
  قندھار دند محمدحسين، ولد محمد سيد خليفه .4516
  قندھار غ	مالدین، ولد نورالدین خليفه .4517
   قندھار دوم ناحيه عبدالودود، ولد زمان موcنا .4518
  قندھار محمدیعقوب، ولد محمدسعيد خليفه .4519
  قندھار دوم ناحيه عبدالودود، ولد زمان موcنا .4520
  قندھار محمدیعقوب، ولد محمدسعيد خليفه .4521
  قندھار دوم جاده مسکونه نعمتاt، ولد ملنگ غره به مشھور فقير .4522
  غزنی سرای مسکونه نظرمحمد، ولد علياحمد .4523
  موسی ق	ی اسحاق، محمد ولد بينش محمدیوسف .4524
  11 فرقه بلخ، مسکونه جمعھخان، ولد اميرمحمد .4525
  ميخانيک مينه، خيرخانه مسکونه علی، بيگ ولد نورالدین .4526
  ميکانيک مينه، خيرخانه مسکونه عمران، گل ولد نورالدین .4527
  قرھباغ مسکونه غریبکار، محمد، غ	م ولد محمد .... .4528
  قرھباغ مسکونه موتر، مالک محمدنبی، ولد علم محمد .4529
  قرھباغ مسکونه دریور، عبدالرحمان، ولد عبدالخليل .4530
  دانشآموز بدخشان، مسکونه محمدعيسی، ولد سفرمحمد .4531
  غزنی مسکونه مجددی، آقاجان ولد مجددی باباجان به مشھور غ	مداد .4532
  معدن وزارت مامور دھبوری، مسکونه محمدغ	مداد، ولد مجددی ضياءهللا .4533
4534. tم ولد مجددی رفيعا	دھبوری مسکونه معلم، داوود، غ  
  علم طالب بدخشان، مسکونه گلمحمد، ولد عبدالحق .4535
  پوھنتون دیپوی مامور لوگر، مسکونه عبدالروف، ولد محمد سلطان .4536
  وردک ميدان مسکونه عبدهللا، ولد فض	لرحمان .4537
  وردک ميدان مسکونه بيکار، عبدهللا، ولد عبدالرحمان .4538
  خيرخانه پروژه مامور تخار، مسکونه عبدالرشيد، ولد عبدالروف .4539
4540. tدھقان تگاب، مسکونه محمد، دوست ولد قدرتا  
  7 فرقه سرباز بادغيس، مسکونه خليل، ولد جمعھگل .4541
  فراری سرباز لوگر، سياگرد مسکونه نيازمحمد، ولد محمدانور .4542
  معلم تخار، آب چاه مسکونه محمد، قربان ولد نظرمحمد شيخ .4543
  لوگر مسکونه اميرمحمد، ولد محمد سلطان مولوی .4544
  مينه شاه سيدميرمحمد مسکونه هللا، ميرنجيب ولد ميرمحفوظ .4545
  مينه جمال مسکونه ميرسيدشاه، ولد ميرانشاه سيد .4546
  مخابرات وزارت کابل، قاضی قلعه مسکونه نظرمحمد، ولد عبدالحبيب .4547
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  7 فرقه سرباز بدخشان، مسکونه محمد، صالح ولد سيدحامد .4548
  7 فرقه جگرن فتحاt، قلعه مسکونه سکری، ولد فریدشاه .4549
  تخار مسکونه قلندر، ولد عبدل .4550
  تگاب مسکونه سرميران، ولد مختار .4551
  قرھباغ دھقان عبدالفتاح، ولد اميرالدین .4552
  لوگر مسکونه محمدصدیق، ولد محمدافضل .4553
  ساتنمن پروان، مسکونه عبدالخالق، ولد عبدالبصير .4554
  وردک چک مسکونه عبدالعزیز، ولد عبدالرحيم .4555
  باميان وترنری فنی مامور وردک، بھسود مسکونه محمدجمعه، ولد محمدناصر .4556
  موسی ق	ی مسکونه مسافر، حاجی ولد محمداسماعيل .4557
  مبلغ و معلم مينه، جمال مسکونه فضيلت، ميرانشا سيد .4558
  لغمان مسکونه محمدامين، مولوی ولد دستگير غ	م .4559
  دوکاندار لغمان، مسکونه عبدالصمد، ولد محمدصدیق .4560
  ملکی ھوایی ریاست مامور کابل، مسکونه محمد، پاینده ولد نظرمحمد .4561
  آریانا مجله مدیر نو، شھر مسکونه عبدهللا، ولد هللا نجيب .4562
  شيوکی مسکونه گ	حمد، ولد فقيراحمد .4563
  دھات انکشاف خانيکمي شيوکی، مسکونه گ	حمد، ولد نصيراحمد .4564
  سماوارچی گ	حمد، ولد نذیراحمد .4565
  آھنگر شھيد، شاه مسکونه محمدشفيع، ولد محمدظریف .4566
  وردک بھسود جماعت اما ميرسيدعلی، ولد عبدالحميد .4567
  شاده ق	ی مسکونه عربی، علوم مدرس ابوالقاسم، ولد احمد ميرعلی .4568
  وردک مسکونه مسجد، م	امام محمد، خان ولد دوران خان .4569
  وردک تنگی مسکونه گلجان، ولد عبدالس	م .4570
  دھقان غزنی، مسکونه صفرعلی، ولد محمدحسين .4571
  دھقان غزنی، جيغتوی نظر قلعه مسکونه آقاعلی، ولد سلطانمحمد .4572
  علم طالب بھسود، مسکونه عوض، سيد ولد سيدمحمدطاھر .4573
  وردک مسکونه پليتخنيک، پنجم صنف محصل محمدعلم، ولد محمدعارف .4574
  م	امام سمنگان، مسکونه نظر، حاجی ولد حليمی محمدابراھيم .4575
4576. tامام قربانشاه، ولد رحمتا	سمنگان مسکونه مسجد، م  
  سمنگان مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالودود .4577
  م	امام سمنگان، مسکونه مسلمانقول، ولد محمدقاسم به مشھور محمدعظيم .4578
  کابل وزیرآباد مسکونه ننگرھار، طب دوم صنف محصل محمدحسين، شاه ولد محمدطاھر .4579
  غور مسکونه محمدنعيم، ولد عبدالقيوم .4580
  زميندار بغ	ن، اندراب مسکونه سيداعظم، ولد سيدعبدالرحمان .4581
4582. tميدان مسکونه شرفالدین، ولد حفيظا  
  ميدان مسکونه گلدین، ولد ضياالدنی .4583
  لغمان مسکونه محمدافضل، ولد عبدالرازق .4584
  پروان مسکونه اميرگل، ولد آقاگل .4585
  شرعيات محصل پنجشير، مسکونه سرور، ولد عبدالحکيم .4586
  مردان علی باغ م	امام لوگر، مسکونه م	مشعل، ولد عبدالصبور .4587
  4 کارته م	امام لوگر، مسکونه م	مشعل، ولد عبدالشکور .4588
  داکتر غزنی، جاغوری مسکونه عبدهللا، ولد یاری علی صادق .4589
  علم طالب کوھدامن، قرھباغ محمد، حاجی ولد بازمحمد .4590
  ھوتل شاگرد باميان، مسکونه عيدمحمد، ولد سيدعمر .4591
  کابل قرھباغ مسکونه عبدالحميد، ولد عبدالحليم مولوی .4592
  سمنگان مسکونه بوری، ولد ذکرهللا .4593
  ق	چه مسکونه محمد، ولد عبدالحميد .4594
  پنجشير دریور، محمدھاشم، ولد عبدالرازق .4595
  کابل مسکونه مقصود، خواجه ولد عبدالرحيم خواجه .4596
4597. tلوگر مسکونه فيروزخان، ولد محيبا  
  غزنی قرھباغ مسکونه معلم، غ	محسين، ولد محمدعلی .4598
  مينه محمدشاه نور سيد مسکونه پوھنتون، در مامور عبدالطيف، ولد عبدالقدیر .4599



Page 93 of 96 

 

  شاروالی مامور شکردره، مسکونه محمدرستم، ولد فرھاد .4600
  لوگر مسکونه محمدشاه، ولد ابوالحسن شيخ .4601
  7 فرقه تورن مينه، خيرخانه مسکونه علی، رجب ولد علی نادر .4602
  امام م	 لغمان، الينگار مسکونی رسول، محمد م	 ولد عثمان محمد مولوی .4603
  تعویذگر بيبيمھرو، مسکونه علم، سيد ولد عبدالحنان .4604
  ھواشناسی مامور کابل، دھسبز مسکونه عبدالحسين، ولد عبدالمومن .4605
  ھرات سيمنت فنی مامور پنجشير، رخه مسکونه عبداcحد، ولد عبدالھادی .4606
  مامور سمنگان، مسکونه نظر، صاحب ولد حسين محمد .4607
  مامور پروان، کارته مسکونه ابراھيم، محمد ولد خروش خداداد .4608
  کارتوگرافی مامور کابل، مسکونه حکيم، محمد ولد عظيم محمد .4609
  ھوایی ميدان مامود کابل، ترھخيل مسکونه نورمحمد، ولد هللا ... .4610
  شانزده حربی معلم کابل، ترھخيل مسکونه عبدالملک، ولد عبدالصدیق .4611
  بيکار جب	لسراج، مسکونه محمد، تاج ولد فاروق غ	م .4612
  گمرک مامور مينه، جمال مسکونه علی، سليمان ولد عزیز، محمد .4613
  پخته شرکت مامور مينه، جمال مسکونه علی، محمد ولد عبدالجليل .4614
4615. tولد ذبيحا ،t11 صنف متعلم کابل، ترھخيل مسکونه مطيعا  
  قرھباغ ام	ک مامور کابل، ترھخيل مسکونه عبدالحق، ولد حق فاضل .4616
  کابل ھوایی مامور شاھشھيد، مسکونه عظيم، محمد ولد نسيم محمد .4617
  عامه فواید وزارت مامور دھدانا، مسکونه بھاالدین، خواجه ولد سراجالدین خواجه .4618
  تخنيک پلی سوم صنف محصل وردک، جغتوه مسکونه گل، محمد ولد خان فتح .4619
  سوم صنف محصل چھاردھی، مسکونه عمر، محمد ولد خان عمر .4620
  ادبيات پوھنزی فارغ پروان، مسکونه عبدالقياس، ولد عبدالواحد .4621
  عامه فواید وزارت مامور غزنی، جغتوه مسکونه جعفر، سيد ولد اسماعيل سيد .4622
  عدليه وزارت در ثارنوال جوزجان، مسکونه مقصود، سيد مير ولد قاسم محمد سيد .4623
  دوم حوزه مامور وردک، ميدان مسکونه عبدالحکيم، ولد عبدالغنی .4624
  بریدمن دوھم غزنی، مسکونه شيرین، حاجی ولد قادر غ	م .4625
  پوھنتون حربی محصل مرکز، سيلوی مسکونه محمود، شاه ولد محمد پاینده .4626
  8 فرقه افراد قندھار، مسکونه عبدالرزاق، ولد حضرت غ	م .4627
  ھوایی بریدمن دریم مرکزی، سيلوی مسکونه احمد، ميرعلی ولد احمد سلطان سيد .4628
  پوھنتون حربی بریدمن باc، باغ مسکونه عبدالصمد، ولد عبداcیان .4629
  فروش کتاب کابل، چھار کارته مسکونه حسن، محمد ولد شفيق محمد .4630
  فروش کتاب کابل، چھار کارته مسکونه حسين، محمد حاجی ولد حسن محمد .4631
  تایپيست غزنی، قرھباغ مسکونه عبدالحسين، ولد اسدهللا .4632
  غازی ليسه 12 صنف متعلم پغمان، دوراھی مسکونه سرور، محمد ولد خان علی .4633
  زميندار ھلمند، مسکونه جمعه، حاجی ولد محمد جان .4634
  دھقان پروان، مسکونه عبدالرسول، ولد عبدالغفور .4635
  دھقان پروان، مسکونه شاه، داوود ولد شاه ميرزا .4636
  دھقان پروان، مسکونه فخرالدین، ولد ... .4637
  دھقان پروان، مسکونه زمان، محمد ولد خان سيلی .4638
  نظامی کارمند لغمان، مسکونه علی، محمد ولد عبدالصمد .4639
  معلم چھاردھی، مسکونه نظر، محمد ولد خليل محمد .4640
  بلخ مسکونه حقوق امر بلخ، مسکونه حمزه، مير ولد خان حضرت .4641
  دکاندار لوگر، مسکونه نوروز، .4642
  احصایيه مامور ، مسکونه جماcلدین، ولد محيالدین غ	م .4643
  فراشوت قوای شش، ناحيه مسکونه امامالدین، سيد ولد زمانالدین سيد .4644
  ماليه وزارت مامور دھدانا، مسکونه محمد، دوست ولد مجتبی محمد .4645
4646. tتعميرات ریاست بریدمن چنداول، مسکونه عبدهللا، ولد شفيعا  
4647. tبریدمن دوھم شھر، ترون رود سرخ مسکونه عبدهللا، ولد نجيبا  
  برق و آب وزارت مامور لوگر، مسکونه عبدالس	م، ولد محمدعلی .4648
4649. tتورن سرخرود، مسکونه عبدهللا، ولد حفيظا  
  ترانسپورت جگرن کابل، مسکونه انور، محمد ولد جي	نی غ	م .4650
  فراشوت جگرن کابل، شيرپور مسکونه عمر، محمد مولد انور محمد .4651
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  فراشوت جگرن بگرام، مسکونه آغا، گل ولد سليمان .4652
  فراشوت جگرن مکروریان، مسکونه بازمحمد، ولد محمد گل .4653
4654. t	فراشوت جگرن قنبر، چھارراھی مسکونه یوسف، محمد ولد خلي  
  تخنيکی خدمات جگرن شھاده، قلعه مسکونه عبدالرسول، ولد عبدالصبور .4655
  استحکام غوند جگرن مکروریان، مسکونه محمد، فقير ولد عبدالرحيم .4656
  مرکزی احصایيه مامور شھر، ترون سرخرود مسکونه بازگل، ولد نعيم محمد .4657
  سينا ابن ليسه فارغ تخار، مسکونه نبی، محمد ولد طيب محمد .4658
  ترک افغان کارگر آسياب، چھار مسکونه امامالدین، مير ولد زینالعابدین .4659
  مرادبيگ ق	ی مسکونه صدرالدین، ولد گل خواجه .4660
  زارع سمنگان، درھصوف مسکونه عبدالوھاب، حاجی ولد نظر قربان .4661
  دواخانه مالک غزنی، مسکونه عبدالکریم، ولد عبدالطيف حاجی .4662
  سينا ابن ليسه متعلم پروان، مسکونه شيردل، ولد احمد سيد .4663
  معلم جاغوری، مسکونه عبدهللا، ولد یاری اکرم محمد .4664
  معلم جاغوری، مسکونه رضا، غ	م ولد علی محمد .4665
  معلم جاغوری، مسکونه علی، محسن ولد دریاب علی .4666
  بانک افغانستان د ترجمان بلخ، مسکونه محمد، علی ولد محمود شاه .4667
  بيکار پروان، مسکونه سردار، محمد ولد داد سخی .4668
  بغ	ن بزرگ شھر مسکونه فوcد، ولد محمدنعيم .4669
  معلم بدخشان، مسکونه بازمحمد، ولد معراجالدین .4670
  کابل نو شھر مسکونه قاليشوی، دستگاه ریيس عبدالرشيد، ولد) رشيد( عبدالمجيد .4671
  عکاس کابل، شوربازار مسکونه محمدشریف، ولد محمدظریف .4672
  زارع بدخشان، مسکونه محمداکرم، ولد محمدانور .4673
  تجار بدخشان، مسکونه محمدرضا، ولد عبدالبصير .4674
  دھقان بدخشان، مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالرزاق .4675
  معلم لغمان، مسکونه محمدجان، ولد محمدطاھر مولوی .4676
  پروان تگاب مسکونه محمدمعراج، ولد سيداکبر مولوی .4677
  زارع پروان، مسکونه عبدالطيف، ولد مشعل مولوی .4678
  زارع پروان، مسکونه محمدابراھيم، ولد خاکسار .4679
  قرھباغ مسکونه محمدامير، ولد عبدالشکور خواجه .4680
  قرھباغ مسکونه محمداسلم، ولد عبدالرحيم .4681
  سپورت معلم بگرام، مسکونه عبدالشکور، ولد محمدمحبوب .4682
  12 صنف فارغ بگرام، مسکونه رحيمداد، ولد موcداد .4683
  12 صنف بگرام، مسکونه نور، خواجه ولد محمدآقا .4684
  بلخ چمتال مسکونه غ	محيدر، ولد سرور غ	م .4685
  کتابفروش مينه، جمال مسکونه خداداد، ولد عوض .4686
  وردک بھسود مسکونه زوارعلی، ولد خانعلی .4687
  داراcمان مسکونه عليبخش، ولد محرابعلی .4688
  برق شرکت کارگر داراcمان، مسکونه محمداکرم، ولد غ	معلی .4689
  فروش لي	می ميوند، جاده مسکونه محمداکرم، ولد محمدنبی .4690
  بيکار مينه، جمال مسکونه محمد، غ	م ولد نجفعلی .4691
  خارجه وزارت دریور مينه، جمال مسکونه اميرمحمد، ولد تامحمد .4692
  خباز مينه، جمال مسکونه محمدعظيم، ولد محمدحسين حاجی .4693
  دریور مينه، جمال مسکونه احمدعلی، ولد بوستان حاجی .4694
  چنداول مسکونه ابراھيم، ولد اسحاق ميرمحمد .4695
  اباسين ھوتلدار وات، تایمنی مسکونه ميرازحسين، ولد جمعه حاجی .4696
  صافی کوه م	امام بگرام، مسکونه داوود، ولد محراب .4697
  صحی بيمه مامور غور، مسکونه محمدعارف، ولد ميرزاگ�غا .4698
  دھقان غور، مسکونه عليشاه، حاجی ولد نوراحمد .4699
  ساختمانی مامور غور، مسکونه سکندر، ولد کماcلدین .4700
  غور مسکونه عبدالغفار، حاجی .4701
  مدرس غزنی، مسکونه شيرمحمد، ولد یارمحمد مولوی .4702
  لي	ميفروش وزیراکبرخان، مسکونه عبدالغفور، حاجی ولد عبدالواحد حاجی .4703
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  فروش قرطاسيه بلخ، مسکونه الدین، ج	ن ولد ص	حالدین خواجه .4704
  سارمن بگرام، مسکونه عبدالباقی، ولد محمدمھدی .4705
  پوھنتون استاد مامورین، کارته مسکونه عليدوست، ولد علی ضامن داکتر .4706
  مليبس دریور کابل، مسکونه اميرمحمد، ولد معراجالدین .4707
  مليبس نگران دھافغانان، نوآباد مسکونه عبدالستار، ولد عبدالجبار .4708
  پوھنتون استاد سه، کارته مسکونه گلعلی، ولد فتاح داکتر .4709
  مليبس نگران دھافغانان، نوآباد مسکونه عبدالستار، ولد عبدالجبار .4710
  آبميوھفروش چنداول، مسکونه محمدحسن، ولد محمدحسين .4711
  دریور بغ	ن، مسکونه محمد، بيگ ولد صفرمحمد .4712
   بيکار شيرپور، مسکونه محمدابراھيم، ولد اکرم محمد .4713
  متقاعد مامور شيرپور، مسکونه محمدابراھيم، ولد محمدشریف .4714
  معلم تخار، فرخار مسکونه عبدالستار، ولد عبدالغفور .4715
  13 ناحيه گذر وکيل شاده، ق	ی مسکونه رجب، حاجی ولد محمدایوب حاجی .4716
  فروش پرزه پروان، مسکونه پنسجيبی، ولد طویل حاجی .4717
  ماشينکار شاده، ق	ی مسکونه صفرمحمد، ولد غ	مسخی .4718
  پليتخنيک محصل پروان، کوھستان مسکونه عبدالغنی، ولد عبدالجميل .4719
  بيکار خيرخانه، دوم حصه مسکونه اسماعيل، ولد محمدابراھيم .4720
  مبلغ فتحاt، قلعه مسکونه محمدنبی، ولد محمدامين .4721
  دھات انکشاف عامه صحت آمر ،4 کارته مسکونه شيراحمد، ولد محمدقاسم دوکتور .4722
  موتر مالک مينه، جمال مسکونه ود،سيدمقص ولد محمدحسين سيد .4723
  ترانسپورت مدیر چنداول، مسکونه سيداکبر، ولد شاه سيدمظفرالدین .4724
  چنداول مسکونه اکبر، سيد ولد سيدعسکرشاه .4725
   زارع تخار، نو شھر مسکونه دیوانه، سيد ولد محمدنبی سيد .4726
  زارع تخار، نو شھر مسکونه محمدنبی، ولد عبداcحد سيد .4727
  زارع کنر، مسکونه محمدنبی، ولد دیوانه سيد .4728
  زارع کنر، مسکونه عبدالمنان، ولد صافی سيفالرحمان .4729
  شاده ق	ی مسکونه محمد، سلطان ولد غ	مرضا .4730
  شھر تورن مسکونه فيضاt، ولد عبدهللا .4731
  سرخرود مسکونه نجمالدین، ولد فربانعلی .4732
  مينه شاه سيدنور مسکونه نظر، بابا ولد ميرزمان .4733
  غزنی سرای مسکونه حسنعلی، ولد محمدامين .4734
  تالقان مسکونه عبدالرسول، ولد ظفر محمدمھدی .4735
  معلم تالقان، مسکونه گنجه، ولد براتعلی .4736
  جب	لسراج مسکونه گلرحيم، ولد عبدهللا .4737
  معلم تالقان، مسکونه گنجه، ولد عبدالجليل .4738
  جب	لسراج مسکونه گلرحيم، ولد اسدهللا .4739
  معلم پغمان، مسکونه محمد، ولد حضرت غ	م .4740
   غازی ليسه فارغ پغمان، مسکونه تورگل، ولد فض	لحق .4741
  سارمن پغمان، تن چھل مسکونه محمدعلم، ولد غ	معلی .4742
  رادیوساز سنگی، کوته مسکونه عزیزخان، ولد حبيب غ	م .4743
  اوقاف عالی ریاست کارمند پروان، مسکونه محمدارس	ن، ولد عبدالروف .4744
  دھقان بگرام، مسکونه رحيمبخش، ولد عبدالقادر .4745
  پوھنتون ریاست مامور جب	لسراج، مسکونه حبيباt، ولد حميدهللا .4746
  سرکارگر موھمند، مسکونه شيرمحمد، ولد محمدعمر .4747
  سرایدار لغمان، عليخيل مسکونه محمدرضا، ولد سيد غ	م .4748
  تعویذگر بغ	ن، مسکونه حسينشاه، سيد ولد سردار سيد .4749
  کارگر غزنی، مسکونه سادرعلی، ولد غ	مشاه .4750
  غزنی مسکونه درویش، ولد محمدعيسی .4751
  معلم لغمان، مسکونه م	حبيب، ولد سعيد ميا .4752
  لغمان مسکونه آغامير، حاجی ولد نازکمير .4753
  لغمان مسکونه محمد، سلطان ولد احمدخان .4754
  گردیز در کارگر مسکونه محمد، جان ولد خيرمحمد .4755
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  کندز مسکونه عبدالحفيظ، ولد محمود شاه .4756
  متقاعد دگرمن پغمان، مسکونه محمدخان، ولد محمداکبر .4757
  3 کارته مسکونه عبدالحسين، ولد عبدالرازق .4758
  سرخپارسا اصلی مسکونه مينه، جمال مسکونه عبدالحسين، ولد عبدالروف .4759
  .دریور برچی، دشت مسکونه صالحمحمد، ولد بشيراحمد .4760
  .دریور برچی، دشت مسکونه صالحمحمد، ولد فيضمحمد .4761
  .انجنير برچی، دشت مسکونه صالحمحمد، ولد لنگ عبدالواحد .4762
  .پروان کارته مسکونه سرفراز، ولد صالحمحمد .4763
  .پروان مسکونه فقيرمحمد، ولد نيکمحمد حاجی .4764
  .سرخپارسا مسکونه قربانعلی، ولد غ	مرضا .4765
  .لغمان مسکونه عبدالرسول، ولد مھراجالدین .4766
  .قرطاسيھفروش جغتو، مسکونه محمدحسين، .4767
  .بيکار جاغوری، مسکونه عليشاه، ولد بستانعلی .4768
  .دھقان بھسود، مسکونه محمدرضا، حاج ولد اميرحسين سيد .4769
 مسکونه عبدالغفار، ولد محمدطاھر. دھقان بھسود، مسکونه امين، محمد سيد ولد محمدنسيم .4770

  .معلم وردک،
  .373 گارنيزوم مامور دھافغانان، مسکونه محمدنعيم، ولد نعيم حامد .4771
  .373 گارنيزوم مامور دھياجا، مسکونه ميرنظامالدین، ولد ميراحمد .4772
  .معلم پنجشير، مسکونه توکل، ولد مير ميرزا .4773
  .سيدآباد متعلم ترھخيل، مسکونه گلعلم، ولد زرعلم .4774
4775. tسيدآباد متعلم ترھخيل، مسکونه ھزارگل، ولد نعمتا.  
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