
 

 

 

 

 

 

 

 میاشتې تفصیيل راپور : (جون) د

جلب جذب دکميسيون په هڅواودځايې  ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت  (جون)د  كال م(2020د تېرو مياشتو په څېر د روان )

بوخت وو؛ دندو په  ېارګانونوک بيالبيلوده فاسدرژيم اړوندپه موجو  دچي کسان (۸۷۷) ېمجاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک

د راوتليو کسانو شهرت   ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهاسالمي امارت  د او را بیلاوګوډاګي رژيم څخه  دغه فاسد لهدحقايقوپه درک کولو رسه 

 ترتيب شوی دی : ېپه  تفصيل رسه  په النديني جدول ک
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ام

ش
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د وظیفی 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 مالحظات راوړی وسایط راوړی وسلی

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 میدان وردګ

    6/18/2020 اردو دوران خیل بند چک میدان وردګ غالم حبیب اسدالله 1

    6/28/2020 اربکی لوی شاکابل نرخ میدان وردګ محمد اصف بشیراحمد 2

    6/15/2020  رحامن خیل جلریز میدان وردګ حسام الدین بهاءالدین 3

    6/24/2020 اربکی کوټه عرشو مرکز میدان وردګ عین الله ذکر الله 4

    6/16/2020 اردو بریدمل د غن ګداتی سید اباد میدان وردګ رسدار خان رحیم الله 5

    6/19/2020 اربکی سید شاخیل جلریز میدان وردګ محمد جان رسور خان 6

    6/14/2020 اربکی کم شاکابل نرخ میدان وردګ میاجان سلطان حبیب 7

    6/15/2020 اردو کهنه غار مرکز میدان وردګ سید رفیع سید فرید 8

    6/28/2020 اربکی تکانه جلریز میدان وردګ سید دالورشاه سید نادر شاه 9

    6/23/2020 اربکی باغ لنګ جلریز میدان وردګ اجر الدین رشف الدین 10

    6/28/2020 پولیس لوی شا کابل نرخ میدان وردګ خوانی لعل محمد 11

    6/23/2020 اربکی د افغانان مرکز میدان وردګ محمد ظاهر محمد جمیل 12

    6/25/2020 اربکی اول خیل نرخ میدان وردګ عبدالحمید مطیع الله 13

    6/27/2020 اشپز بازی خیل نرخ میدان وردګ رشف الدین نقیب الله 14

    6/2/2020 پولیس برساق مرکز میدان وردګ سلطان محمد نیاز محمد 15

 غزنی

    6/10/2020  بيش شلګر غزنی عبدالواحد جنت ګل 16

    6/12/2020  رباط دهیک غزنی ګل محمد حکمت 17

    6/6/2020  بچو قره باغ غزنی رمضان روڼا خان 18

    6/10/2020  سلیامنځي مقر غزنی محمد برات سید امین 19

    6/24/2020  برکلی مقر غزنی دولت خان سید خان 20

    6/12/2020  لغباد دهیک غزنی عبدالجلیل عبدالباقي 21

    6/6/2020  رباط دهیک غزنی اخرتمحمد عبدالوکیل 22

محمد  23

 اسامعیل

شادی  خان  قره باغ غزنی عبدالرشید

 قلعه

 6/10/2020    

    6/4/2020  برخانخیل مقر غزنی وزیر محمد محمد صابر 24

    6/4/2020  شمس خیل مقر غزنی عيل نظر موال نظر 25
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 زابل

    6/8/2020  باکورزی مرکز زابل محمود بریالی 26

    6/9/2020  بانحرص شاجوی زابل محمد خان روزي خان 27

    6/13/2020  باکورزی مرکز زابل حاجي محمود شیدامحمد 28

    6/27/2020  عمرکلی شاجوی زابل عبدالعلیم عبدالرحیم 29

    6/9/2020  مغولزی مرکز زابل رسدارمحمد عبدالله 30

    6/8/2020  چدناران دایچوپان زابل نورالباقي غالم جیالنی 31

قومندان  32

 جمعه خان

    6/8/2020  چدماران دایچوپان زابل 

    6/13/2020  خورزو مرکز زابل نورمحمدخان مجید خان 33

    6/11/2020  منډي کيل شاجوی زابل عصمت الله محب الله 34

    6/13/2020  خورزو مرکز زابل مجید خان میرولی 35

 کندهار
    6/20/2020 عسکر ناحیه ۲ ښار کندهار عبدالصمد احمد 36

    6/20/2020 عسکر شیخان میانشین کندهار ادم خان حبیب الله 37

    6/20/2020 عسکر میانشین میانشین کندهار حبیب الله حبیب جان 38

    6/10/2020 اربکی اروغ خاکریز کندهار حاجي محمد حرضت الله 39

    6/20/2020 عسکر شیخان میانشین کندهار حبیب الله رحیم الله 40

    6/20/2020 دواب شاولیکوټ کندهار کندهار ضیاالحق روح الله 41

مال محمد  رسدارويل 42

 اخند

    6/19/2020 پولیس الم سپر خاکریز کندهار

    6/20/2020 عسکر کاریزګی نیش کندهار علی جان سمیع الله 43

    6/16/2020 پولیس عامل خاکریز کندهار نظر سید عمر 44

    6/19/2020 عسکر غنیګی نیش کندهار محمدرسول رشاف الدین 45

    6/5/2020 پولیس بانکی کاریز خاکریز کندهار ګل اغا شیراغا 46

    6/20/2020 پولیس اروغ خاکریز کندهار محمد صدیق شیرمحمد 47

    6/24/2020 عسکر غنیګی نیش کندهار رازمحمد عبدالجیل 48

    6/23/2020 عسکر دره نور نیش کندهار محمدرسول عبدالقیوم 49

    6/17/2020 پولیس اروغ خاکریز کندهار خالقداد عبداملتین 50

    6/20/2020 عسکر زمتو میانشین کندهار سیدرسول عبداملجید 51

    6/16/2020 پولیس خويش خاکریز کندهار نجم الدین عصام الدین 52

    6/19/2020 پولیس چنار خاکریز کندهار حیا ت الله عصمت الله 53

    6/3/2020 پولیس بانکی کاریز خاکریز کندهار اهل الله قدرت الله 54

    6/12/2020 اربکی حاجي ګل خاکریز کندهار عبدالکریم محمد سلیم 55

    6/12/2020 اربکی اروغ ګالوی خاکریز کندهار محمد طاهر محمد ظریف 56

    6/21/2020 قومندان اروغ خاکریز کندهار محمد رسول محمد قسیم 57

    6/23/2020 عسکر سیدمنان میانشین کندهار خواجه محمد محمدحنیفیا 58

    6/18/2020 پولیس کیدو خاکریز کندهار حاجي توراغا مدرت اغا 59

    6/20/2020 عسکر خیرتوت شاولیکوټ کندهار محمدولی نجیب الله 60

    6/17/2020 عسکر چوپانی نیش کندهار محمدکرم ولی الله 61

اروغ لوی  خاکریز کندهار لعل محمد وکیل احمد 62

 لیټمی

    6/9/2020 اربکی

    6/20/2020 عسکر غنیګی نیش کندهار محمدرحیم ګل اغا 63

    6/11/2020 پولیس کیدو خاکریز کندهار حاجي توراغا یعقوب شاه 64

 فراه

    6/28/2020 اربکی خوس خاکسفید فراه خیرمحمد احسان الله 65

    6/21/2020 اربکی  خاکسفید فراه داد محمد اخرت محمد 66

محمد عثامن  اسدالله 67 کالشینکوفه۲ 6/17/2020 پولیس شاګی بکواه فراه  موټرسیکل۱    
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    6/21/2020 پولیس  خاکسفید فراه جمع الله داد 68

    6/1/2020 پولیس مرکز جوین فراه فقیر بدرالدین 69

    6/27/2020 ملی امنیت کاریز جوین فراه عبدالرحیم بورمحمد 70

    6/9/2020 اربکی دیوال رسخ خاکسفید فراه محمد وزیر جیالن 71

    6/10/2020 ملی امنیت قلعه زمان مرکز فراه حاجی عبدالله عبیدالله 72

    6/28/2020 تحویلدار کرغن خاکسفید فراه احمد حاجی جالل 73

    6/1/2020 پولیس ذهک جوین فراه حاتم خلیل 74

    6/20/2020 پولیس سیاو ګلستان فراه یار محمد دین محمد 75

    6/28/2020 پولیس کورغن خاکسفید فراه محی الدین رحم الدین 76

حاجي  سید احمد 77

 عبدالحمید

حاجی  جوین فراه

 خارکش

    6/1/2020 پولیس

موټرسیکلیو   6/16/2020 ضابط ګزی کالن بکواه فراه عبدالغني سیداحمد 78   

    6/28/2020 پولیس حسین ګالن پشت رود فراه خدایداد عبدالباري 79

    6/20/2020 پولیس شاملګاه مرکز فراه یارمحمد عبدالشکور 80

    6/1/2020 پولیس ذهک جوین فراه محمد کاظم عبدالظاهر 81

شین ګل  عبدالغنی 82     6/29/2020 پولیس خورمالق مرکز فراه 

یارمحمد  عبدالله 83     6/29/2020 پولیس ساج پشت رود فراه 

    6/9/2020 اربکی دوکیی پشت رود فراه عبدالرازق عزیزاحمد 84

    6/15/2020 پولیس پارخه جوین فراه عبدالرحیم عالوالدین 85

    6/10/2020 پولیس دوکیی پشت رود فراه قلندر عالوالدین 86

    6/1/2020 پولیس مرکز جوین فراه محی الدین فخر الدین 87

    6/15/2020 ملی امنیت چهارګاوک جوین فراه داد محمد فیض محمد 88

    6/4/2020 اربکی مسو پشت رود فراه محی الدین قمر الدین 89

    6/10/2020 پولیس نوبهار مرکز فراه محمد یوسف محمد اصف 90

    6/6/2020 پولیس زهکین اناردره فراه عبدالکریم محمد عارف 91

حاجي شین  محمدنبي 92

 ګل

    6/29/2020 پولیس خورمالق مرکز فراه

    6/16/2020 پولیس غمربان ګلستان فراه عبدالقادر موال داد 93

    6/2/2020 اربکی دیوال رسخ خاکسفید فراه جانان میرخان 94

    6/19/2020 ملی امنیت زلیخار ګلستان فراه محمد امین نیک محمد 95

 نیمروز

    6/2/2020 پولیس خاش خارشود نیمروز پایند علی محمد 96

 هرات

    6/19/2020 پولیس مرغچه اوبه هرات اقاګل ابراهیم 97

    6/11/2020 پولیس پشت پل ادرسکن هرات نبی اعظم 98

    6/5/2020 پولیس اوبه اوبه هرات جمعه ګل امیر ګل 99

پشتون  هرات حبیب الله امین الله 100

 زرغون

    6/9/2020 پولیس یوسف خان

    6/8/2020 پولیس قره باغ ګلران هرات منصور برهان الدین 101

    6/23/2020 پولیس مال عطا ګذره هرات غالم محمد جلیل احمد 102

    6/5/2020 اربکی ناب اوبه هرات فیض احمد جلیل احمد 103

    6/2/2020 پولیس قره باغ ګلران هرات شیراحمد جواد 104

حاجی  105

 بهاالدین

    6/13/2020 امر جنایی ارخ فارسی هرات محمد

    6/4/2020 اربکی ادرسکن ادرسکن هرات نورمحمد خدای رحم 106

    6/13/2020 پولیس ارخ فارسی هرات شیراحمد خلیل احمد 107

    6/19/2020 پولیس تګاب اوبه هرات شاه اعلم رمضان 108

    6/20/2020 پولیس بوریابافپشتون  هرات تاجمیر سلطان محمد 109
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 زرغون

    6/5/2020 پولیس مرکز ادرسکن هرات عزیزاحمد سیداحمد 110

کشک  هرات نثار احمد شاه محمد 111

 کهنه

  1موټرسیکل پیکا 6/25/2020 اربکی حقبیل

    6/28/2020 اربکی جنوا اوبه هرات عبداملجید شیراحمد 112

    6/9/2020 پولیس قره باغ ګلران هرات محمد عسکر صبغت الله 113

محمدشاه  ضیاءالحق 114     6/4/2020 پولیس تبق رس ادرسکن هرات 

    6/20/2020 پولیس تیک ګلران هرات احمد عبدالرحمن 115

کارمند  بازار ادرسکن هرات محمد عبدالقادر 116

کمیسیون 

 انتخابات

6/22/2020    

اجیر میدان  ګناه باد اوبه هرات حاجي قادر عبداملجید 117

 هوایی

6/12/2020    

    6/29/2020 اربکی کورت ګذر ه هرات موسی عبدالنارص 118

    6/10/2020 اردو اسیادیب ګلران هرات عبدالرحیم عبدالکریم 119

حاجی  فضل احمد 120

 فدامحمد

جنګل  ادرسکن هرات

 شاخی

    6/22/2020 پولیس

    6/13/2020 قومندان پولیس سفید روا ن انجیل هرات غالم حرضت محمد نعیم 121

    6/4/2020 پولیس قره باغ ګلران هرات ارباب فرامرز محمود 122

    6/25/2020 اربکی کالت اوبه هرات نورالدین نجم الدین 123

 رسپل

    6/15/2020 اربکی ده رسخ کوهستان رسپل مولوي عطامراد ازاد 124

    6/13/2020 اربکی حدبخيش سیداباد رسپل عبدالله اسد الله 125

    6/11/2020 پولیس علغن ګوسفندي رسپل خالب می اسامعیل 126

    6/9/2020 اربکی قلعه شهر کوهستان رسپل رضوان امان الله 127

    6/7/2020 اربکی بلغلی مرکز رسپل عبدالقیوم امان الله 128

    6/11/2020 اربکی فیض اباد سوزمه قلعه رسپل مولوی حسین بهاوالدین 129

    6/9/2020 اربکی  سوزمه قلعه رسپل ګل محمد تاج محمد 130

    6/22/2020 پولیس بلغلی مرکز رسپل عبدالرحمن حمیدالله 131

    6/23/2020 اردو سلطان یار سوزمه قلعه رسپل غالم محمد خیر محمد 132

    6/11/2020 پولیس سلطان بای سوزمه قلعه رسپل حاجی یعقوب خیر محمد 133

    6/9/2020 اربکی قشقري مرکز رسپل پاینده محمد خیر محمد 134

    6/11/2020 اربکی  سوزمه قلعه رسپل دین محمد خیر محمد 135

    6/23/2020 پولیس بلغلی مرکز رسپل سلطان ذبیح الله 136

    6/18/2020 اردو قزاق سوزمه قلعه رسپل لعل محمد رحمت الله 137

    6/10/2020 اربکی بلغلی مرکز رسپل محمد اکرم روح الله 138

    6/9/2020 اربکی قرغیتو کوهستان رسپل محمد نادر سید خان 139

    6/15/2020 اربکی ده رسخ کوهستان رسپل عبدالعزیز سید میر 140

    6/9/2020 اربکی بدستان کوهستان رسپل عبدالسالم صالح الدین 141

    6/9/2020 اردو رستخته الجهاد رسپل عبدالرسول عبدالجبار 142

    6/9/2020 اردو عبدي قلی الجهاد رسپل خال نظر عبدالحکیم 143

    6/7/2020 اردو لتی مرکز رسپل محمدنور عبدالخالق 144

    6/4/2020 پولیس رسچغت الجهاد رسپل بابا درو عبدالغفور 145

    6/7/2020 اربکی تګاوخوجه سنچارک رسپل وصال الدین عبدالواحد 146

    6/7/2020 اربکی اوقاق سنچارک رسپل عبدالحکیم عبدالولی 147

    6/8/2020 اربکی قطغن الجهاد رسپل قربان غالم سخي 148

    6/16/2020 اربکی ده رسخ کوهستان رسپل عبداملجید فرید 149

    6/26/2020 اردو قلعه سوخته البدر رسپل احمد قدرت الله 150

    6/7/2020 اربکی اوقاق اربکا سنچارک رسپل محمد داود محب الله 151
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    6/3/2020 قطعه رسخ اقتاش مرکز رسپل شمس الدین محراب الدین 152

    6/8/2020 اربکی مرکز سنچارک رسپل مال خیرالدین محمد الله 153

    6/23/2020 اربکی دره شورابه الجهاد رسپل رسور محمد ایوب 154

    6/8/2020 اردو رستخته الجهاد رسپل غالم سخي محمد عيل 155

    6/7/2020 اربکی  سوزمه قلعه رسپل محمد کریم محمد نعیم 156

    6/5/2020 اردو کندونظر مرکز رسپل عبدالقهار محمد نور 157

    6/5/2020 اربکی بلغلی مرکز رسپل محمدیونس محمدطاهر 158

    6/22/2020 پولیس بلغلی مرکز رسپل یونس محمدظاهر 159

    6/11/2020 اربکی  سوزمه قلعه رسپل مال عبدالرحیم محی الدین 160

    6/9/2020 اربکی فیض اباد سوزمه قلعه رسپل رسور میرویس 161

    6/7/2020 اربکی حدبخيش سدیاباد رسپل عبدلله نعمت  الله 162

    6/11/2020 اربکی  سوزمه قلعه رسپل مال عبدالرحیم نقیب الله 163

    6/25/2020 اردو سنک توده الجهاد رسپل حبیب خان نور الدین 164

    6/7/2020 اربکی اوقاق سنچارک رسپل نظام الدین نیک محمد 165

    6/7/2020 اربکی سیداباد سنچارک رسپل محمد اکرب نیک محمد 166

    6/25/2020 پولیس بندر الجهاد رسپل عوض خان کامل الدین 167

    6/3/2020 کامنډو افغانیه سوزمه قلعه رسپل نورجان ګل محمد 168

 جوزجان
    6/24/2020 اردو ملی شیشه خانه فیض اباد جوزجان شاه عامل اسد الله 169

سید  خامب جوزجان ایشا نقل الله بردي 170

 اسامعیل

    6/11/2020 امنیت ملی

    6/3/2020 اردو بستو درزاب جوزجان ګنجه امین خان 171

    6/17/2020 پولیس فاضل اباد فیض اباد جوزجان نادر پنجی بای 172

    6/6/2020 پولیس ګرجک فیض اباد جوزجان محمد جان اغا 173

    6/12/2020 پولیس حلقانی درزاب جوزجان کریم جنید الله 174

    6/22/2020 اربکی کوکلداش فیض اباد جوزجان یغشی تل حاجی موالنا 175

    6/13/2020 پولیس قلچ اباد خانقاه جوزجان ایت الله حکمت الله 176

    6/22/2020 پولیس رسدره درزاب جوزجان محمد خال محمد 177

    6/9/2020 اربکی ګرجک فیض اباد جوزجان لعل محمد ذکر الله 178

    6/19/2020 اربکی رحمت اباد درزاب جوزجان رضا ذکر الله 179

    6/9/2020 اردو ملی قرنس خامب جوزجان غورت ګلدی سید مراد 180

    6/15/2020 اردو رسدره درزاب جوزجان ګل موال شهاب الدین 181

    6/7/2020 اربکی مخمل درزاب جوزجان محمد علی صالح 182

    6/15/2020 اربکی کنګیر خانقاه جوزجان پیر نظر صدرالدین 183

    6/11/2020 پولیس رسدره درزاب جوزجان رضا ضیاءالدین 184

    6/13/2020 پولیس رسدره درزاب جوزجان رضا ظاهر 185

    6/25/2020 اردو ملی شیشه خانه فیض اباد جوزجان فیض محمد عبدالخالق 186

خانهشیشه  فیض اباد جوزجان عبدالعلی عبدالرسول 187     6/20/2020 اربکی 

    6/12/2020 اربکی کوکلداش فیض اباد جوزجان یازمراد عبدالله 188

    6/16/2020 اربکی کوکلداش فیض اباد جوزجان حمید الله عبدالله 189

    6/12/2020 اربکی سلجوق مردیان جوزجان عبدالرحمن عبدامللک 190

سید  خامب جوزجان نوبت عبدالکریم 191

 اسامعیل

ملیامنیت   6/15/2020    

    6/2/2020 اربکی مردیان مردیان جوزجان نورالله عبیدالله 192

    6/2/2020 اردو مخمل درزاب جوزجان عثامن عبیدالله 193

    6/11/2020 اردو ملی شیربیک قوشتپه جوزجان نظر غالم رسول 194

    6/24/2020 پولیس رسدره درزاب جوزجان باقي غالم نبي 195

    6/19/2020 اربکی شیشه خانه فیض اباد جوزجان رضا محمد ابراهیم 196
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محمد  197

 اسامعیل

    6/15/2020 اربکی فتح اباد مردیان جوزجان اولیاقل

    6/4/2020 اربکی ګرجک فیض اباد جوزجان عبدالباقی محمد داود 198

    6/10/2020 پولیس قلچ اباد خانقاه جوزجان محمد لطیف محمد فرید 199

محمددین  محمد نسیم 200     6/6/2020 پولیس رسدره درزاب جوزجان 

    6/12/2020 امنیت ملی مردق خامب جوزجان چاری محمد یوسف 201

    6/5/2020 امنیت ملی بوزاریغ خامب جوزجان مصدق محمدجمعه 202

    6/5/2020 پولیس رسدره درزاب جوزجان ظاهر محمدنبي 203

    6/2/2020 اربکی شیشه خانه فیض اباد جوزجان اغامحمد نورالدین 204

 لغامن
    ۲۹/۹/۲۴۴۱ ميل اردو منګو الينګار لغامن سعيدالله خريالله 205

    // نظم عامه شرتالم // لغامن عبدالجليل محمد نبي 206

    ۳۰/۹/۱۴۴۱ پوليس تګ // لغامن نوروزخان عبيدالله 207

    // // // // لغامن شمشريخان ګل رحيم 208

    ۱۳/۱۰/۱۴۴۱ // عالجيګر // لغامن سلطان محمد نورمل 209

    ۱۴/۱۰/۱۴۴۱ // سنګر // لغامن نورهاشم مطيع الله 210

    // ميل اردو لوکاړ // لغامن محمدخان نجيب الرحمن 211

    // پوليس تګ // لغامن شاه ملنګ سيد عامل 212

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ ميل اردو ماسمود عليشنګ لغامن مريويل قدرت الله 213

    // پوليس مريقلعه علينګار لغامن عزيزالله هجرت الله 214

    ۲۲/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مياخيل // لغامن فاتح محمد عبدالرحمن 215

    ۲۳/۱۰/۱۴۴۱ پوليس کولک // لغامن دادمحمد صديق الله 216

    ۲۴/۱۰/۱۴۴۱ // کنده // لغامن عصمت الله صفت الله 217

    ۲۵/۱۰/۱۴۴۱ امرلوجيستيک  // لغامن خيايل شمس الحق 218

دين  // لغامن باچا محمدګل 219

 دوکانونه

    // ماموراداري

    ۲۵/۱۰/۱۴۴۱ ميل اردو ټينګور // لغامن محمدقاسم وهبت الله 220

    // ميل امنيت پړوايې // لغامن خان سيد عزت الله 221

    ۲۶/۱۰/۱۴۴۱ ميل اردو ميا خيل عليشنګ لغامن غالم ګل اجمل 222

    ۳۰/۱۰/۱۴۴۱ // وطن ګټو  لغامن رسدارګل محمدنبي 223

 کنړ

    ۲۷/۱۰/۱۴۴۱ ميل اردو دهوز وټپور کنړ محمداعظم عبدالقهار 224

    // // // // کنړ احمدشاه عبدالبصري 225

    ۵/۱۱/۱۴۴۱ رسحدي پوليس باروګۍ رسکاڼو کنړ بخت منري فواد 226

 ننګرهار

    ۲۵/۹/۱۴۴۱ اردو بريدمل زاوه متکی خوګيانو ننګرهار هواجان جهانزيب 227

    ۹/۱۰/۱۴۴۱ اردو ټټنګ // ننګرهار نورګل محمدزمان 228

خوازخيل  // ننګرهار محمدعامل سيدرضا 229

 کمبو

    ۱۳/۱۰/۱۴۴۱ اردو

پريه خيل  // ننګرهار سلطان رحمن رضا 230

 مورګۍ

    // اربکی

    ۱۸/۱۰/۱۴۴۱ اردو احمدخيل // ننګرهار عبدالباقي اکرام الله 231

کږه بازيد  // ننګرهار محمداجان مشال خان 232

 خيل

    // ميل اردو
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    ۲۴/۱۰/۱۴۴۱ اردو احمدخيل // ننګرهار عظيم خان رسول خان 233

    ۲۵/۱۰/۱۴۴۱ // توتو شريزادو ننګرهار محمديوسف صالح الدين 234

    ۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پاڅون وال کودخيل // ننګرهار نورمحمد نجيب 235

    ۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پاڅون وال کودخيل // ننګرهار عبداملتني حاجي نسيم 236

    // // // // ننګرهار حيات الله واحدالله 237

    // // // // ننګرهار شنديګل هشمت الله 238

    // // // // ننګرهار جمروز رسول خان 239

    // // // // ننګرهار جعفر شعيب 240

    // // // // ننګرهار نوروز عبدالله 241

    // // // // ننګرهار سيدآغا صادق 242

    // // // // ننګرهار خان رفيق 243

    // // // // ننګرهار محمدشاه زاهدالله 244

    // // // // ننګرهار شاه محمود يارمحمد 245

    // // // // ننګرهار الياس شريآغا 246

    ۱۱/۱۰/۱۴۴۱ ميل اردو فټله // ننګرهار عزت الله عزيزخان 247

    ۱۴/۱۰/۱۴۴۱ اردو // // ننګرهار شريمحمد مسلم 248

    ۱۵/۱۰/۱۴۴۱ پوليس اشپان // ننګرهار ګالنی حرضت ګل 249

    ۴/۱۱/۱۴۴۱ اردو مرکخيل // ننګرهار ويل خان نورعامل 250

    ۹/۱۱/۱۴۴۱ // ګندومک // ننګرهار سيدرحمن شوکت 251

سليامن  پچريآګام ننګرهار صابرګل عبدالغفور 252

 خيل

    ۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اردو

    ۱۱/۱۰/۱۴۴۱ پوليس ګريخيل // ننګرهار رحمت الله روح الله 253

سلطان // // ننګرهار شاغوڼد سيداکرب 254

 خيل

// ۱۸/۱۰/۱۴۴۱    

    // // ګريخيل // ننګرهار لغامن عبدالله 255

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ // // // ننګرهار کوچی ښايسته ګل 256

سليامن  // ننګرهار خريګل رقيب 257

 خيل

    ۲۲/۱۰/۱۴۴۱ اردو

    // پوليس ګريخيل // ننګرهار عبدالله خان عمراخان 258

    ۲۹/۱۰/۱۴۴۱ اردو سليامنخيل // ننګرهار ګلزاده نورزمان 259

    ۴/۱۱/۱۴۴۱ پوليس ګريخيل // ننګرهار نورجان رحامن الله 260

 نورستان

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی کټارګمبري وايګل نورستان غالم حيدر اکرام الله 261

    ۲۲/۱۰/۱۴۴۱ کامڼډو // // نورستان محمدشري هدايت الله 262

 بغالن

۱۴۴۱/۱۰/۴ گارد معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن غالم سخی غالم حرضت 263     

۱۴۴۱/۱۰/۴ پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن حشمت الله جواد 264     

۱۴۴۱/۱۰/۶ اربکی چپ سای بغالن مرکزی بغالن پروانه سید الرحمن 265     

اللهرحمت  سمیع الله 266 ۱۴۴۱/۱۰/۷ پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن      

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اردو غالم بای بغالن مرکزی بغالن محمد شعود محمد صبور 267     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن سید حسن سید اکرام 268     

۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اردو شهر قدیم بغالن مرکزی بغالن محمد عمر زملی 269     

الله هجرت 270 ۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اردو خواجه خان بغالن مرکزی بغالن سیدآغا      
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۱۴۴۱/۱۰/۱۵ حزب غالم بای بغالن مرکزی بغالن جمعه خان عبدالله 271     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو شهر جدید بغالن مرکزی بغالن امیرجان غیب زی 272     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ پولیس رسک رشکت بغالن مرکزی بغالن دین محمد سلطان محمد 273     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن عبدالرحیم نعمت الله 274     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ حزب غالم بای بغالن مرکزی بغالن عبدالقهار سمیر 275     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ پولیس شهر جدید بغالن مرکزی بغالن سید جعفر سید اکرب 276     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو شهرجدید بغالن مرکزی بغالن محمد طوره کریم الله 277     

۱۴۴۱/۱۰/۲۰ اربکی بولکمرداد بغالن مرکزی بغالن محمد قاسم محمد کاظم 278     

۱۴۴۱/۱۰/۲۰ اربکی باشی الله بغالن مرکزی بغالن قادر خداداد 279     

۱۴۴۱/۱۰/۲۰ پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن سید محسن فیض محمد 280     

قشالقجر  بغالن مرکزی بغالن ګل محمد حبیب الله 281 ۱۴۴۱/۱۰/۲۱ اربکی      

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ اربکی جر قشالق بغالن مرکزی بغالن محمد میر شعیب 282     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ پولیس وردک بغالن مرکزی بغالن لعل محمد رازمحمد 283     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ پولیس جر قشالق بغالن مرکزی بغالن سید رحیم عزیز الله 284     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ پولیس قندهاری بغالن مرکزی بغالن محمد ګالب رسباز 285     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ سکرتر شهر کهنه بغالن مرکزی بغالن غالم صدیق محمدفرید 286     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ اربکی انارخیل بغالن مرکزی بغالن ګلبار حبیب الله 287     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن سیدعامل محمد عارف 288     

مرکزیبغالن  بغالن یونک ګلبدین 289 ۱۴۴۱/۱۰/۲۲ د پولیسو معلم یکه توت      

۱۴۴۱/۱۰/۲۲ پولیس دادمحمد بغالن مرکزی بغالن دوست محمد غنچه ګل 290     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس هوفیانی بغالن مرکزی بغالن لعل محمد جان محمد 291     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ اربکی لرخوابی بغالن مرکزی بغالن ذکرالله عظیم الله 292     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن موسا رامین 293     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ اردو شهرکهنه بغالن مرکزی بغالن عبدالحمد عبدالحکیم 294     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ اردو شهر کهنه بغالن مرکزی بغالن عظم احمد 295     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس بولکمرداد بغالن مرکزی بغالن محمد میرخان حمیدالله 296     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس جرخشک بغالن مرکزی بغالن اجمل الدین نجم الدین 297     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس باشی عالداد بغالن مرکزی بغالن عبدالرحمن جان آغا 298     

۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن نیازمحمد میرعظم 299 ۱۴۴۱/۱۰/۲۳ اربکی      

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ اربکی تاجکها بغالن مرکزی بغالن رحمت الله سمیع الله 300     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ پولیس جر خشک بغالن مرکزی بغالن ملنګ جمعه ګل 301     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ اربکی سید خیلی بغالن مرکزی بغالن انور مثر 302     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ اربکی تاجکها بغالن مرکزی بغالن امان الله حاجی شاه 303     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ اربکی کوکچنار بغالن مرکزی بغالن شاه رسول سیدو 304     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ امنیت هوفیانی بغالن مرکزی بغالن عبدالخالق عبدالوهاب 305     

۱۴۴۱/۱۰/۳ پولیس شلکتو دهنه غوری بغالن مظفر برکت 306     

۱۴۴۱/۱۰/۶ پولیس دشتک دهنه غوری بغالن خداداد عین الدین 307     

۱۴۴۱/۱۰/۷ پولیس شلکتو دهنه غوری بغالن مرزا نظر 308     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ پولیس دشتک دهنه غوری بغالن دادعلی اسفندیار 309     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اربکی ۰ دهنه غوری بغالن ۰ امیر محمد 310     

۱۴۴۱/۱۰/۷ پولیس ۰ خنجان بغالن غوث الدین نجم الدین 311     

۱۴۴۱/۱۰/۸ پولیس ۰ خنجان بغالن عبدالواحد جان آغا 312     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ پولس لرخواب دوشی بغالن سید نور عبدالغفور 313     

غفارسید  مجیب 314 ۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اردو لرخواب دوشی بغالن      
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۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اردو لرخوا ب دوشی بغالن سیدالله ستار 315     

۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اردو چهل کپه دوشی بغالن مجیب زین الله 316     

۱۴۴۱/۹/۲۷ اردو وج خوست بغالن خان ګل عبدالله 317     

۱۴۴۱/۹/۲۸ اردو اسالم دره برکه بغالن رحیم نظر الله نظر 318     

۱۴۴۱/۹/۲۲ اربکی کاریز برکه بغالن عبدالعلی عبدالحکیم 319     

۱۴۴۱/۱۰/۶ اردو ترکمنسیاد نهرین بغالن محمد رسول شاه رسول 320     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ پولیس ترکمنسیاد نهرین بغالن محمد علم سید کریم 321     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اربکی ساکه نهرین بغالن عبدالقدوس رشبت 322     

۱۴۴۱/۱۰/۱۸ اربکی لکن خیل نهرین بغالن اولیاخان برش 323     

۱۴۴۱/۱۰/۱۸ اردو جویکنه نهرین بغالن اسد الله صنعت الله 324     

۱۴۴۱/۱۰/۱۸ پولیس قوزی نهرین بغالن محمد نبی عبداملطلب 325     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ پولیس لکن خیل نهرین بغالن نورالدین فیض آغا 326     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ اردو لکن خیل نهرین بغالن نورالدین فضل الله 327     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ پولیس لکن خیل نهرین بغالن عبدالغنی عبدالرسول 328     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اربکی غارو ګذرګاه نور بغالن نورمحمد نوراحمد 329     

۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اربکی غارو ګذرګاه نور بغالن عبدالقیوم عبدالجمیل 330     

۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اربکی غارو ګذرګاه نور بغالن جوره خان امیرخان 331     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس غازی آباد علی شنګ لغامن حبیب الله اسامعیل 332     

پیروز  سمنګان ساالر حبیب الله 333

 نخچیر

۱۴۴۱/۱۰/۱۹ اردو چنارکی     

۱۴۴۱/۱۰/۱۹ اردو بابه نظر پلخمری بغالن بهاوالدین میر عامل 334     

۱۴۴۱/۱۰/۲۰ اردو شیرم مرکز رسپل سید محمد ذبیح الله 335     

محمدګل  336 ۱۴۴۱/۱۰/۸ اربکی ابراهیم خیل پلخمری بغالن عید محمد      

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ اربکی حسین خیل پلخمری بغالن محمد رسدار محمد نسیم 337     

۱۴۴۱/۱۰/۱۸ قراردادی بکالو دهنه غوری بغالن عبدالله میر ګال میر 338     

۱۴۴۱/۱۰/۸ امنیت چپ دریا پلخمری بغالن ولی محمد خدایداد 339     

۱۴۴۱/۱۰/۳ اربکی حسین خیل پلخمری بغالن عبداملجید بریالی 340     

۱۴۴۱/۱۰/۲۵ اردو حاجی نادر پلخمری بغالن امیر ګل سید رسول 341     

۱۴۴۱/۹/۲۶ اردو ګاوسواران پلخمری بغالن جعفر عبدالحمید 342     

حاجی  پلخمری بغالن میرحیدر شیرخان 343

 درویش

۱۴۴۱/۱۰/۲۵ پولیس     

غرزیحاجی  محمد آصف 344 ۱۴۴۱/۹/۱۳ پولیس قره باغ قره باغ بغالن      

۱۴۴۱/۱۰/۷ ګارد باالدوری پلخمری بغالن محمد عامل محمد نعیم 345     

۱۴۴۱/۹/۳۰ اربکی باالدوی پلخمری بغالن محمد هاشم جان محمد 346     

۱۴۴۱/۱۰/۱۹ پولیس بابه نظر پلخمری بغالن محب الله عبدالعزیز 347     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو باغچه خوګیانی بغالن شاولی نهزت الله 348     

۱۴۴۱/۱۰/۷ اربکی خواجه الوان پلخمری بغالن محمد انور اکرب خان 349     

۱۴۴۱/۱۰/۴ ابکی اکا خیل پلخمری بغالن روزالدین حکمت 350     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ قطعه خاص بابه نظر پلخمری بغالن اکرام عین الدین 351     

نظر بابه پلخمری بغالن امیرمحمد بهرام الدین 352 ۱۴۴۱/۹/۳۰ اردو      

۱۴۴۱/۹/۲۵ اردو بابه نظر پلخمری بغالن محمد ابراهیم عبدالبصیر 353     

۱۴۴۱/۱۰/۷ اردو بابه نظر پلخمری بغالن خال بازار عبدالغنی 354     

۱۴۴۱/۱۰/۹ اردو دره ارشف تاله وبرفک بغالن فیض علی خان علی 355     

۱۴۴۱/۱۰/۱۳ پولیس ګردنده تاله وبرفک بغالن علی داد رساج الدین 356     
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۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو نوآباد تاله وبرفک بغالن محمد یونس محمد موسی 357     

۱۴۴۱/۱۰/۲۰ پولیس دره باال تاله وبرفک بغالن عوض سید احمد 358     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ پولیس غارو ګذرګاه نور بغالن ګل محمد بازګل 359     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اردو قره غن خوست بغالن عبدالغفور قربان محمد 360     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اربکی رشرشچشمه خوست بغالن محمد صابر محمد ولی 361     

۱۴۴۱/۱۰/۱۲ اربکی توده کفش برکه بغالن ابن امین کفایت الله 362     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اربکی کاریز برکه بغالن محمد ابراهیم مسعود 363     

۱۴۴۱/۱۰/۲۲ اربکی رشرش برکه بغالن آصف خان محمد مومین 364     

۱۴۴۱/۱۰/۲۲ اربکی رشرش برکه بغالن عظم ګل میرمحمد 365     

۱۴۴۱/۱۰/۲۵ اربکی فلول برکه بغالن عبداملجید محمد آصف 366     

۱۴۴۱/۱۰/۹ اردو بلرنی بغالن مرکزی بغالن ګالب شفیع الله 367     

۱۴۴۱/۱۰/۹ پولیس توکل خان بغالن مرکزی بغالن شیرمحمد میرعلم 368     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو توکل خان بغالن مرکزی بغالن عبدالغنی محمد زمان 369     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ پولیس رسک یازده بغالن مرکزی بغالن سید امیرشاه دیدار شاه 370     

۱۴۴۱/۱۰/۲۳ پولیس هودخیل بغالن مرکزی بغالن مبارک شاه حفیظ الله 371     

 بلخ

    ۲/۱۰/۱۴۴۱ گارد مرکز شولگره بلخ گرگ علی نورمحمد 372

۲/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز شولگره بلخ اللهامان  فضل احمد 373     

۲/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز شولگره بلخ غوث الدین محمدامین 374     

۲/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز شولگره بلخ عبدالله عبید الله 375     

۲/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز شولگره بلخ عبدالقیوم عبداملتین 376     

۲/۱۰/۱۴۴۱ اربکی جنګلی شولگره بلخ خانګل ذکر الله 377     

    ۴/۱۰/۱۴۴۱ اردو ینگی قلعه شولگره بلخ ادم خان جاوید 378

۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس رړه ونه شولگره بلخ تاج محمد عبدالعزیز 379     

خواجه  شولگره بلخ سیدمیر اغا جانآغا 380

 اسکندر

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی     

۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس تاجکان شولگره بلخ سلطان ذبیح الله 381     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز شولگره بلخ رسول احمد فضل احمد 382     

    5/10/1441 پولیس باغپهلوان شولگره بلخ یادګار محمدرسور 383

    5/10/1441 اردو قزیل شولگره بلخ میرحمزه جال الدین 384

    5/10/1441 اربکی قزیل سای شولگره بلخ جلیل بای حاجی شکور 385

 خواجه چهاربولک بلخ عبداملحمد غالم سخی 386

 ګلربدار

    ۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس

خواجه  چهاربولک بلخ نرصالدین شمس الدین 387

 ګلربدار

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی     

۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس تیمورک چهاربولک بلخ صاحب خان محمد نوروز 388     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی منګولی چهاربولک بلخ اغامحمد شیر محمد 389     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی ابادرحمت  چهاربولک بلخ محمدرحیم محمد نسیم 390     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز چهاربولک بلخ محمد ظاهر جالل الدین 391     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اردو قلتیمور دهدادی بلخ امیرمحمد شیرمحمد 392     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی فرخ آباد دهدادی بلخ سید رسول سید جوره 393     

    ۱۴۴۱/ ۹/۱۰ اربکی یکرویه الربز بلخ ګل آغا سورگل 394

    ۱۶/۱۰/۱۴۴۱ اربکی حنجرلی الربز بلخ جمعه بای الدین عین 395

    ۱۶/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بیشدره الربز بلخ ګروبای زین الدین 396
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    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی اسیا خان چمتال بلخ صفدر بیرش احمد 397

۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اداری مرکز چمتال بلخ عبدالله فتح محمد 398     

اسیاخان  چمتال بلخ غال م حسین حسن 399

 خاناردو

۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اردو     

۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی اسیاخان چمتال بلخ جمعه غالم حسن 400     

۲۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس روز ګانی چمتال بلخ محمدنبی روح الله 401     

۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی روزګانی چمتال بلخ مراد ګل محمد 402     

    ۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس روز ګانی چمتال بلخ جمعه رمضان 403

    ۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس روزګانی چمتال بلخ عبدل احمدضیا 404

    ۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی روز ګانی چمتال بلخ مومن عبدالغفار 405

۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس روزګانی چمتال بلخ حیات الله غیب الله 406     

اسیاب  چمتال بلخ رساج الدین وحید الله 407

 رشاف

۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اردو قلعهپشم  چمتال بلخ رحمت الله ضیاء الدین 408     

۴/۱۰/۱۴۴۱ اردو پشم قلعه چمتال بلخ محمدحسن رمضان 409     

۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس پالیزحولی چمتال بلخ محمدرحیم محمدرضاء 410     

    ۷/۱۰/۱۴۴۱ پولیس پشم قلعه چمتال بلخ سخیداد شمس الدین 411

    ۷/۱۰/۱۴۴۱ اردو اهن  قلعه چمتال بلخ سخیداد عبدالباسط 412

۱۰/۱۴۴۱/ اردو مرکز چمتال بلخ حبیب الله اللهرحمت  413 7    

۱۰/۱۴۴۱/ اردو روزګانی چمتال بلخ صبغت محسن 414 8    

۱۰/۱۴۴۱/ اربکی میرقاسم چمتال بلخ سیدحسن سید متین 415 6    

۱۰/۱۴۴۱/ اربکی مرکز چمتال بلخ محمدزمان محمود 416 7    

۱۰/۱۴۴۱/ اوردو شورآبی چمتال بلخ بازمحمد ګل احمد 417 5    

۱۰/۱۴۴۱/ اربکی رساسیا چمتال بلخ اصغر مجتبی 418 10    

    ۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی مرکز دولت اباد بلخ حبیب الله محمدحسین 419

۱/۱۰/۱۴۴۱ امنیت مرکز دولت اباد بلخ سید محمود سید میر 420     

۱/۱۰/۱۴۴۱ امنیت مرکز دولت اباد بلخ سید احمد سید کبیر 421     

اباددولت  بلخ محمد رشیف محمد اصف 422 ۱/۱۰/۱۴۴۱ اربګی شنګل اباد      

۱/۱۰/۱۴۴۱ اردو زاد اباد دولت اباد بلخ عبدالخالق عبدالقیوم 423     

۱/۱۰/۱۴۴۱ پولیس مرکز دولت اباد بلخ سید عمر سید حسن 424     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اردو زادیان دولت اباد بلخ اغانظر محمد هاشم 425     

۱/۱۰/۱۴۴۱ پولیس چهار باغ دولت اباد بلخ جوره بای عبدالقادر 426     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شنګل اباد دولت اباد بلخ عبدالرحمن محمد ګل 427     

۱/۱۰/۱۴۴۱ پولیس خیر اباد دولت اباد بلخ رحمن قل محمدعامل 428     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی میرزای زاری بلخ غال م رسول ابراهیم 429     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اردو غوله زاری بلخ محمدافضل حسین 430     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بلند اریق زاری بلخ نرص الدین امرالدین 431     

حاجی نظر  432

 محمد

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بلهانی زاری بلخ محمد عمر     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اردو قریش زاری بلخ جمعه خان جمعه بای 433     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی میرزای زاری بلخ عبدالقادر محمدعسکر 434     

۳/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بلهانی زاری بلخ محمدعمر محمد نظر 435     

۳/۱۰/۱۴۴۱ اردو قله زاری بلخ محمد افضل محمد حسین 436     

۳/۱۰/۱۴۴۱ اردو میرزاقمر زاری بلخ عبدالواحد عبدالله 437     



ره
ام

ش
 پيژندنه 

د وظیفی 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 مالحظات راوړی وسایط راوړی وسلی

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

۳/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چقرک زاری بلخ عبدالحمید امام علی 438     

۳/۱۰/۱۴۴۱ پولیس دبیمند زاری بلخ محمدامیر اسدالله 439     

۳/۱۰/۱۴۴۱ اربکی کامل بست زاری بلخ نرصالدین محمدجاوید 440     

    ۵/۱۰/۱۴۴۱ اربکی دهن دره زاری بلخ غالم محمد جامل بای 441

۵/۱۰/۱۴۴۱ اربګی عرب زاری بلخ امان الله عبا دالله 442     

۵/۱۰/۱۴۴۱ اربکی تاجک زاری بلخ اسامعیل نورالدین 443     

۵/۱۰/۱۴۴۱ اربکی پوراق پاین زاری بلخ عبدالرحیم محمد شاه 444     

۵/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ قیام الدین خیرالله 445     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ محمد خان محمد امین 446     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ جانعلی محمد داود 447     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ عبداملجید محب الله 448     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ جانعلی جمعه خان 449     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ شمس الدین ګلبدین 450     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی امرق زاری بلخ عامل خان عبدالباقی 451     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی میرزای زاری بلخ زین الدین سعادت 452     

عبدالرحیم  بلخ بلخ تازه ګل فرهاد 453

 زی

۸/۱۰/۱۴۴۱ پولیس     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اردو بلخ بلخ بلخ املاس علم خان 454     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی غوندان بلخ بلخ غالم رسول محمدصابر 455     

۸/۱۰/۱۴۴۱ پولیس داګو بلخ بلخ برات عبدالرحمن 456     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اردو دوسنک بلخ بلخ محمد حکیم نوراغا 457     

    ۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس چقش بلخ بلخ برات نیاز محمد 458

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس حسن خیل بلخ بلخ محمد نسیم ولی محمد 459     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اربګی مرګین تپه بلخ بلخ صفرمحمد محمد لطیف 460     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی غوندان بلخ بلخ محمد رسول نازکمیر 461     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ نظم عامه غوندان بلخ بلخ میرعزیز سیدلطیف 462     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اردو غوندان بلخ بلخ محمدعباس محمدفرید 463     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اردو غوندان بلخ بلخ میراغا حیات الله 464     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی ډاګو بلخ بلخ سید امیر محمدیوسف 465     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس وزیر اباد بلخ بلخ عجب خان جمعه الدین 466     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس ډاګو بلخ بلخ دادمحمد نورمحمد 467     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس تره خیل بلخ بلخ محمد جان محمد قاسم 468     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی سمرقندیان بلخ بلخ محمد الدین میرزا محمد 469     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس چقش بلخ بلخ عبدابصیر نرصالله 470     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس ډاګو بلخ بلخ عبدالجبار محمد نظیر 471     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس چقش بلخ بلخ نیک محمد عیدی 472     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولس چقش بلخ بلخ عبدالعزیز جمعه الدین 473     

۱۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس چقش بلخ بلخ امام علی نور محمد 474     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی کمپرک نهرشاهی بلخ امیر شاه شمس الله 475     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی کمپرک نهرشاهی بلخ محمدصادق عنایت الله 476     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ محمدجمعه عبدالغفار 477     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ عید نظر الله نظر 478     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ عوض محمد جمعه 479     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ امان عبدالرحیم 480     
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۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ سید ګیلدی خیرالله 481     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ حق محمد عبدالرحیم 482     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی بوزاریق کلدار بلخ موسی عبدالغفور مو 483     

5/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ عبداملجید عبدالخالق 484     

7/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ طاغن عبدالله 485     

8/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ عبدالجبار پنجی 486     

9/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ روزیقل جمعه توردی 487     

3/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ عبدالکریم عبدالغفور 488     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ دولت شکرالله 489     

۵/۱۰/۱۴۴۱ اربکی شور اریق شورتپه بلخ جمعه محمد 490     

۹/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ صاحب ګل جمعه خان 491     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ نعمت الله عصمت الله 492     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ رحمت الله مجاهد 493     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ ګلبدین نصیر احمد 494     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ قدرت الله ښایسته 495     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ سید قربان یاسین 496     

5/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ محمدګل باز ګل 497     

7/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ عین الله امرالین 498     

8/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ عبدالرزق خال مراد 499     

9/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ عین الله عبدالرب 500     

3/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ نوازش عبداملالک 501     

۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ حاجی رجب مکمل 502     

۵/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ عرشت اشارت 503     

۹/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ محمد یعقوب نورالحق 504     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ سید صدیق سید صادق 505     

۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چیلتو کشنده بلخ خلیفه بابه حبیب الله 506     

 تخار

    2020/6/1 آشپز آی خانم دشت قلعه تخار عبدالرحیم عبدالرحمن 507

    5/28 /2020 اردو آی خانم دشت قلعه تخار نظام الدین نیک محمد 508

    5/3 /2020 اردو آی خانم دشت قلعه تخار محکم تاش فیض الرحمن 509

    8 /6 /2020 اربکی قم قشالق دشت قلعه تخار حبیب الله محمد ایوب 510

    4/23 /2020 اربکی جوکدو خواجه غار تخار صاحبنظر غالم دستیگیر 511

    4/23/  2020 اربکی وارضبچه خواجه غار تخار نورالله عبداملطلب 512

    30 /4 /2020 اردو قروق خواجه غار تخار نرصت الله جامل الدین 513

    30/  4/  2020 آمر تروریزم باغ ذخیره خواجه غار تخار بابه خان مال جمعه خان 514

    24 /5/  2020 پولیس بای نظر خواجه غار تخار صفر میرویس 515

علی  خواجه غار تخار عبدالجبار عبدالهادی 516

 کولباشی

    24/  5/  2020 اردو

علی  غارخواجه  تخار محمد رشیف نعمت الله 517

 کولباشی

    24/  5/  2020 اردو

    25 /4/  2020 // // خواجه غار تخار بابه مراد تاج الدین 518

    25/ 5/  2020 // مرکز شهر خواجهغار تخار محمد عظیم محمد ظاهر 519

    27/  5/  2020 // قروق خواجه غار تخار توخرت رحیم الله 520
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اسفند  خواجه غار تخار عبداملجید عبداملتین 521

 دشت

    28/  5/  2020 پولیس رسحدی

    28/  5/  2020 اردوی جلم خور خواجه غار تخار بیگ نظر زمان الدین 522

    29/  5/  2020 اردو قفالتون خواجه غار تخار اخرت محمد محمد عثامن 523

    30/  5/  2020 پولیس قزاق قشالق خواجه غار تخار محمد عرب محمد نعیم 524

    1/  6/  2020 اربکی مرکز شهر خواجه غار تخار نور محمد نرصت الله 525

    2/  6/  2020 اردو منگچقور خواجه غار تخار عصمت الله صبغت الله 526

    2/  6/  2020 اردو // خواجه غار تخار صاحب نظر خیرالله 527

    2/  6/  2020 اردو مرکز شهر  تخار محمدگل ملنگ 528

تخنیکی  باغ ذخیره خواجه غار تخار حاجی کالنرت ضیاو الدین 529

 رسحدی

2020  /6  /3    

    5/  6/  2020 اردو حاجی سالم خواجه غار تخار علم خان خاملراد 530

    6/ 6 /2020 اردو احمد آباد خواجه غار تخار مال مرزا محمد امین 531

    7/  6/  2020 پولیس سوجانی خواجه غار تخار محب الله عبدالرحمن 532

    7/  6/  2020 اربکی بهارلو خواجه غار تخار فخرالدین الدیناسالم  533

    9/  6/  2020 اردو گورتپه خواجهغار تخار محمد رسول الفت الله 534

    11/  6/  2020 اردو باغ ذخیره خواجه غار تخار مینگ محمد محمد صدیق 535

    12/  6/  2020 اردو شاه بیردی خواجه غار تخار تاج الدین خالنظر 536

    13/  6/  2020 اردو منگچقور خواجه غار تخار علم قل مبارکشاه 537

    16/  6/  2020 اردو منگچقور خواجه غار تخار مال حبیب الله کامل الدین 538

    16/  6/  2020 اردو بای نظر خواجه غار تخار عبدالعزیز رحمت الله 539

    16/  6/  2020 رسحدیضابط  صاف قروق خواجه غار تخار نادرگل فیض الدین 540

    17/  6/  2020 اربکی زرد کمر خواجه غار تخار عبداللطیف عبدالولی 541

    17/  6/  2020 رسباز پولیس زرد کمر خواجه غار تخار عبدالرحمن محمد عارف 542

    17/  6/  2020 اربکی جوکدو خواجه غار تخار غالم سخی روشن خان 543

    19/  6/  2020 بریدمل اردو باغ ذخیره غارخواجه  تخار همدم جوره جان 544

خواجه  تخار صوفی کریم نسیم الله 545

 بهاوالدین

    28/  2020/4 پولیس قریلدی

خواجه  تخار امان الله غالم حیدر 546

 بهاوالدین

    5/8 /2020 اردو مهمند

خواجه  تخار عبدالروف ضیاوالدین 547

 بهاوالدین

    16 /5/  2020 اردو شورتوغی

خواجه  تخار علی مراد دولت قصاب 548

 بهاوالدین

    28 /5 /2020 اربکی الله گذر

خواجه  تخار امیرخان قربان خان 549

 بهاوالدین

    26 /5/  2020 اربکی کفرتعلی

خواجه  تخار تاج محمد خدای رحم 550

 بهاوالدین

    6/  6/  2020 اربکی لرخابی

حاجی شاه  اولیاقل 551

 مردان

خواجه  تخار

 بهاوالدین

    17/  6/  2020 اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار ایگم بیردی مینگ علی 552

 بهاوالدین

    11/  6/  2020 اربکی آرق قشالق

خواجه  تخار جمعه خان قندآغا 553

 بهاوالدین

    17 /6/  2020 اربکی جنگه تغن
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خواجه  تخار ظفرخان سیدالله 554

 بهاوالدین

    19 /6/  2020 اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار شیربای الدینامان  555

 بهاوالدین

    20/  6/  2020 اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار خدای نظر عبدالنظر 556

 بهاوالدین

    21 /6 /2020 اربکی جنگه تغن

خواجه بهاو  تخار محمدی محمد حسن 557

 الدین

    21/  6 /2020 اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار نیک محمد محمدعظیم 558

 بهاوالدین

    24 /6 /2020 رسباز اردو 4ناحیه 

    21 /4/  2020 اربکی میده پته ینگی قلعه تخار محمدابراهیم عبدالخلیل 559

    23 /4 /2020 اردو باجورها ینگی قلعه تخار سهرگل گلنامدین 560

    23 /4 /2020 اردو باجوریان ینگی قلعه تخار آغا جان نارص 561

مولوی عصمت  جارالله 562

 الله

    28 /4 /2020 اردو رحیم آباد ینگی قلعه تخار

    1/  5 /2020 اردو افغانیه ینگی قلعه تخار محمد امین محمد ظریف 563

    2 /5 /2020 اردو عمرخیل ینگی قلعه تخار عبدالشکور صائب الله 564

توغی  ینگی قلعه تخار خال محمد جالل احمد 565

 قشالق

    3 /5 /2020 اربکی

جارباشی  قلعهینگی  تخار نوره خان سیف الدین 566

 مغالن

    3 /5 /2020 اربکی

قربان محمد  حکیم الله 567

 پهلوان

    3 /5 /2020 پولیس رسحدی قندهاری ینگی قلعه تخار

    4 /5 /2020 اربکی جارباشی ینگی قلعه تخار امام بیردی رساج الدین 568

    8 /5 /2020 اردو افغانیه ینگی قلعه تخار محمد علم نورعلم 569

    10 /5 /2020 اربکی جارباشی ینگی قلعه تخار خان مرزا عیسی 570

توغی  ینگی قلعه تخار آدینه عبدالولی 571

 قشالق

    10 /5 /2020 اربکی

توغی  ینگی قلعه تخار غیاث بای نورالدین 572

 قشالق

    10 /5 /2020 اربکی

    10 /5 /2020 اربکی جارباشی ینگی قلعه تخار الله یار عجب خان 573

    5/13 /2020 اربکی جارباشی ینگی قلعه تخار توره خان نورالدین 574

    13 /5 /2020 اربکی جارباشی ینگی قلعه تخار فیض الله فضل الدین 575

    17 /5 /2020 اردو کلتوت درقد تخار عجب خان گلزار 576

سید معراج  577

 الدین

سید 

 عبدالکریم

    20/  5 /2020 پولیس کلتوت درقد تخار

    17 //5 /2020 پولیس مرکز درقد تخار میرزا خیرالله 578

    21 /5 /2020 اردو قره تپه درقد تخار کورک بای گلمراد 579

    21 /5 /2020 پولیس مرکز درقد تخار حاجی اخرت زملی 580

    26 /5 /2020 اربکی قم گذر درقد تخار تاش محمد خال محمد 581

    31 /5 /2020 پولیس اچاه گذر درقد تخار جان محمد محمد 582

    5/31 /2020 اردو قم گذر درقد تخار رحامن جان نقیب الله 583

قمندان  584

 عبدالعزیز

    2020/5/31 پولیس مرکز درقد تخار حاجی اسلم
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    2020/5/21 نظم عامه  درقد تخار عبدالغفور عبدالوهاب 585

    2020/6/2 اربکی مرکز درقد تخار عبدالصمد عبدالنارص 586

    6/1 /2020 پولیس رسحدی مرکز درقد تخار الدینامام  محمد یاسین 587

    3/  6 /2020 پولیس مرکز درقد تخار عبداملناف سمیع الله 588

    10 /6 /2020 اردو کلتوت درقد تخار حاجی شیرین نورخان 589

    11 /6 /2020 اربکی کلتوت درقد تخار ولی جان جان محمد 590

    12 /6 /2020 اربکی مرکز درقد تخار نرصالدین بسم الله 591

    12 /6 /2020 اربکی مرکز درقد تخار ثناگل محمد صابر 592

    16 /6 /2020 اربکی قغنی درقد تخار میرعامل ضیاوالدین 593

    16 /6 /2020 اربکی قغنی درقد تخار خیرمحمد محمد ذاکر 594

     پولیس رسحدی کلتوت درقد تخار محمد عوض محمد رضا 595

     پلیس رسحدی کلتوت درقد تخار حاجی قلندر عبدالجلیل 596

     اربکی دروازه پته درقد تخار محمد اعظم حیات الله 597

     اردو شورعرب درقد تخار محمد حاتم نورالدین 598

 بدخشان

    2020/4/23 اربکی ده میری تیشکان بدخشان احمد امان 599

مجیب  600

 الرحامن

    2020/4/24 اردو ده باال ارگو بدخشان افضل

    2020/4/22 // شهر کهنه بهارک بدخشان رساج الدین محمد شاه پور 601

    // اربکی روبابی // بدخشان عبد الخلیل پاینده 602

   کالشنکوف۱ 2020/5/13 // اروان شهداء بدخشان سید آب الدین سید آغا 603

   کالشنکوف۱ 2020/5/19 صفر یک دو آب بهارک بدخشان شهاب الدین رشیف الله 604

    2020/5/26 اردو غالدره ارغنج خواه بدخشان محمد اللهفیض  605

   کالشنکوف۱ 2020/5/26 اربکی پسنیس کوهستان بدخشان محمد رحیم شیر آغا 606

    2020/5/30 اردو بخت شاه ارگو بدخشان دین محمد عبد الخیر 607

  موتر سایکل ۱ کالشنکوف ۱ 2020/6/1 اربکی صوفیان وردوج بدخشان خدا بخش نرص الله 608

  موتر سایکل ۱ کالشنکوف ۱ // // آبجین // بدخشان علی محمد فردوس 609

    2020/6/2 اردو غالدره ارغنج خواه بدخشان عبد الرحامن عتیق الله 610

   کالشنکوف ۱ 2020/6/1 اربکی روبابی بهارک بدخشان کوچر عنایت الله 611

سید عزیز  612

 الرحامن

سید برهان 

 الدین

    2020/6/4 اردو ایشانها ارگو بدخشان

    2020/6/6 اردو دهن آب // بدخشان کامل الدین فریدون 613

    2020/6/11 پولیس باغ مبارک // بدخشان ولی محمد عبدالکافی 614

    2020/6/13 اربکی خورک تگاب بدخشان صفر محمد محمد مال 615

 کندز

    1/6/2020 اربکی فاتح بازار امام صاحب کندز عبدالله عبدالحمید 616

    01/06/2020 اردوی ملی مذاکره امام صاحب کندز زمری اسد الله 617

    01/06/2020 اربکی گجر شاخ امام صاحب کندز معاذالله امان الله 618

    01/06/2020 پولیس ملی هیچکلی امام صاحب کندز تاج محمد شاه مقصد 619

اسامعیل  امام صاحب کندز سیدام بازار بای 620

 قشالق

    01/06/2020 ملی اردوی

    01/06/2020 اردوی ملی شهید آباد امام صاحب کندز خان محمد عصمت الله 621

    01/06/2020 پولیس رسحدی خروتی امام صاحب کندز ملنگ میرویس 622
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    01/06/2020 اربکی گمبذ امام صاحب کندز محمد نعیم امان الله 623

    01/06/2020 اردوی ملی آیخمچال امام صاحب کندز محمد ظاهر محمد عارف 624

    01/06/2020 اربکی کلباد امام صاحب کندز غالم حرضت عبدالباقی 625

دیوانه  امام صاحب کندز محمد صفر نور آغا 626

 قشالق

    01/06/2020 اربکی

    01/06/2020 اردوی ملی  امام صاحب کندز عبدالرحمن جاوید احمد 627

    01/06/2020 پولیس ملی بخمل کوچه امام صاحب کندز عبداالحد لعل محمد 628

    01/06/2020 پولیس ملی گذر نائب امام صاحب کندز رحمت الله حکمت الله 629

    01/06/2020 اردوی ملی هیچکلی امام صاحب کندز عیسی خان محب الله 630

     پولیس ملی نغمه بازار امام صاحب کندز دولت گیلدی امان الله 631

     پولیس ملی الف بیردی امام صاحب کندز دیوانه قل رساج الدین 632

     اربکی کولیاقه امام صاحب کندز عبدالغفار عبدالجبار 633

غالم محی  634

 الدین

     پولیس رسحدی چغر امام صاحب کندز قیام الدین

     اردوی ملی الف بیردی امام صاحب کندز عبدالکریم خال میرزا 635

     پولیس ملی کنچک امام صاحب کندز مینگلی قل نیک محمد 636

     اردوی ملی کلباد امام صاحب کندز عبدالحمید عبداملحمد 637

     اردوی ملی آب فروش امام صاحب کندز محمد میر خورشید 638

     اردوی ملی مرکز امام صاحب کندز عبداملتین شفیق الله 639

     اردوی ملی قطر بالق امام صاحب کندز غالم رسول امام الدین 640

     پولیس رسحدی خاتون قلعه امام صاحب کندز عبدالحی عبدالصبور 641

     گاردرشکت نغمه بازار امام صاحب کندز دولت گیلدی امان الله 642

     پولیس ملی آفتاب لق امام صاحب کندز چاری بای عبدالخالق 643

     پولیس ملی بایکه امام صاحب کندز مینگلی قل عبدالجبار 644

دونگ  امام صاحب کندز خانهمراه  خال مومن 645

 قشالق

     اردوی ملی

     اردوی ملی کنچک امام صاحب کندز مراد محمد ذکر الله 646

     اردوی ملی خاتون قلعه امام صاحب کندز بربک محمد حامد 647

     پولیس ملی کلباد امام صاحب کندز گالب اخرت محمد 648

     اردوی ملی تاشگذر امام صاحب کندز محمد رضاء دوست محمد 649

     پولیس ملی ایسکی امام صاحب کندز دوران آغا رمضان 650

     اردوی ملی آب فروش امام صاحب کندز خوش محمد عبید الله 651

     اردوی ملی چغر امام صاحب کندز تغای گل آغا 652

     اردوی ملی ایشان توپ امام صاحب کندز عبدالغنی محمد حسن 653

     پولیس ملی قرغز امام صاحب کندز داد محمد دوست محمد 654

     اردوی ملی تاشگذر امام صاحب کندز محمد امین عثامن 655

     پولیس ملی خان آبادی ها امام صاحب کندز محمد آجان جالت 656

     اردوی ملی باسوس چهار دره کندز حبیب الله جولداش 657

     ظابط پولیس مرکز شهر چهار دره کندز محمد خان وحید الله 658

     اردوی ملی دور رباط چهار دره کندز سید جالل قند آغا 659

     گارد موسسه حرضت ها چهار دره کندز سید ارشف محمد عارف 660

     اردوی ملی باسوس چهار دره کندز عبدالعزیز محمد نبی 661

     ظابط اردو کوته گرد چهار دره کندز بسم الله صدر الدین 662

     گارد کابل بانک ساالرزی درهچهار  کندز رحمت گل حبیب گل 663
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     آمر جنایی قره خانی چهار دره کندز غالم نبی محمدی 664

     اربکی قوش تپه چهار دره کندز محمد حسن شاه محمد 665

     کارمند احصایه نهر صوفی چهار دره کندز سید رشیف محمد یوسف 666

     گارد سناتور قریتیم چهار دره کندز غالم محمد نور محمد 667

     ظابر اردو قتل عام چهار دره کندز امام الدین رشف الدین 668

     اردوی ملی قتل عام چهار دره کندز امام الدین رساج الدین 669

     اردوی ملی دولت یار خان آباد کندز دوست محمد صالح الدین 670

     اردوی ملی ایشان توپ خان آباد کندز جهانگیر عبداملتین 671

     اردوی ملی چهار توت خان آباد کندز غالم سخی شیرین 672

     اردوی ملی بوئین خان آباد کندز محمد انور جالل الدین 673

     اربکی بندر نجاری خان آباد کندز غالم سخی غالم نبی 674

     اردوی ملی عنات خیل خان آباد کندز عبدالقدوس نزیر الله 675

     پولیس ملی بندر شوراب خان آباد کندز عبدالواحد عبدالفتاح 676

     اربکی چله مزار کنم مرکز کندز عبد انور عبدالصبور 677

     اردوی ملی کیله چی کنم مرکز کندز شها ز دین گاللرحمن 678

     پولیس ملی چله مزار کنم مرکز کندز ورین خان شیر احد 679

     پولیس ملی چله مزار کنم مرکز کندز ورین خان عببداملتین 680

     پولیس ملی چله مزار کنم مرکز کندز علی محمد محیب الله 681

حاجی سید  عبدالرحیم 682

 سبان شا ه

     اردوی ملی بولک اول کنم مرکز کندز

حاجی سید  غالم رسول 683

 سبان شا ه

     پولیس ملی لودین کنم مرکز کندز

     پولیس ملی ملرغی کنم مرکز کندز داد محمد زبیح الله 684

     پولیس ملی امین آباد کنم مرکز کندز داد محمد دین محمد 685

     پولیس ملی چله مزار کنم مرکز کندز میر سید سید امیر بای 686

     اربکی ملرغی کنم مرکز کندز جنت گل ضیا ء والدین 687

     اردوی ملی کوبهی کنم مرکز کندز عجب گل طالب 688

     اربکی سه دوکانه کنم مرکز کندز دوست محمد محمد طاهر 689

     اردوی ملی بوز قندهاری کنم مرکز کندز محمد جان اللهرحمت  690

     مواد مخدر ناحیه پنجم کنم مرکز کندز جام الدین دادمحمد 691

     پولیس ملی س کنم مرکز کندز نیاز گل محمد فاروق 692

نواباد  علی آباد کندز سیدرسول قدرت الله 693

 مدرسه

     عسکراردوو

انګور باغ  آبادعلی  کندز رازمحمد نجیب الله 694

 نارصی

     عسکر اردو

قریه  علی آباد کندز غالم محی دین محمداکرام 695

 انګورباغ

     پولیس

پل خشتی  علی آباد کندز ثابت بای صدردین 696

 اسالم آباد

     عسکر اردو

اسالم آباد  علی آباد کندز حسن عبدالوارث 697

 پل خشتی

     ضابط اردو

     اربکی سبزعلی آبادعلی  کندز روزی بای خال دین 698

     عسکر پولیس پل خشتی علی آباد کندز ضیاءالحق احمدجاوید 699

     ضابط پولیس ارباب رمضانی علی آباد کندز رحم خدا محمدعظیم 700



ره
ام

ش
 پيژندنه 

د وظیفی 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 مالحظات راوړی وسایط راوړی وسلی

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

     اربکی مسجد سفید علی آباد کندز عبدالغفور عبدالحفیظ 701

     اربکی مسجد سفید علی آباد کندز محمدکرم محمدیعقوب 702

     اربکی انګور باغ علی آباد کندز رسورخان عبداالحمد 703

     اربکی مسجد سفید علی آباد کندز حق بیردی عبدالصمد 704

     اربکی مسجد سفید علی آباد کندز عبدلوهاب امان الله 705

     اربکی مسجد سفید علی آباد کندز خال مراد عطاءالله 706

     اربکی سفیدمسجد  علی آباد کندز جنقه بای صالح دین 707

     اردوی ملی عمرخیل علی آباد کندز سحر ګل تازه ګل 708

     اردوی ملی عمرخیل علی آباد کندز لعل دین ضیاءالله 709

     اربکی قاسم علی علی آباد کندز عبدالکریم حرضت الله 710

     اردوی ملی قرلق ارچی کندز عبداملومن خیر محمد 711

     اردوی ملی مال قلی ارچی کندز الله یار سید الله 712

     پولیس ملی قرلق ارچی کندز عبدالرحمن محمد نسیم 713

     اردوی ملی مسکین اباد ارچی کندز خال نظر خال محمد 714

     پولیس ملی دادسی ارچی کندز کامل الدین الله نظر 715

     اردوی ملی قرلق ارچی کندز محمد ظاهر اسد الله 716

     اردوی ملی رسه مـته ارچی کندز خان وزیر الهام 717

     پولیس مرکز ارچی ارچی کندز غالم قادر اکرام الله 718

     پولیس قرلق ارچی کندز صاحب نظر خداینظر 719

     پولیس قرلق ارچی کندز محمد شاعر خان محمد عارف 720

تاجک  ارچی کندز محمد نبی محمدولی 721

 قشالق

کمپاین 

 انتخابات

    

     اردوی ملی مرکز ارچی ارچی کندز حرضت گالب غالم فاروق 722

     اردوی ملی کلرتاش ارچی کندز عبدالرحیم عبدالغفور 723

     اردوی ملی ترکمن شاخ ارچی کندز سلطان جان فضل الرحمن 724

     گارد قرلق ارچی کندز عبداملجید نصیر احمد 725

     اردوی ملی قرلق ارچی کندز عطاوالله کریم الله 726

     پولیس ملی مال قلی ارچی کندز کرامتسید  نورالله 727

 سمنګان

۸ /۱۴۴۱/۱۰ حربکی تیخونک مرکزی سمنگان جمع خان بای محمد 728     

۱۴۴۱/۱۰/۱۰ حربکی تیخونک مرکزی سمنگان مسلامنقل عبداملتین 729     

۱۴۴۱/۱۰/۱۵ حربکی تیخونک مرکزی سمنگان عبدالله نعمت الله 730     

۱۴۴۱/۱۰/۲۰ حربکی زیرکی دره صوف سمنگان کام ل الدین رشاف الدین 731     

۱۴۴۱/۱۰/۲۱ حربکی بلغلی دره صوف سمنگان عباد الله محمد اسامعل 732     

۱۴۴۱/۱۰/۲۲ حربکی مسعود دره صوف سمنگان عبداملطلب عبدالکریم 733     

۱۴۴۱/۱۰/۲۴ حربکی خلیفه دره صوف سمنگان عبداملطلب جولداش 734     

۱۴۴۱/۱۰/۲۵ حربکی جایتم غلی دره صوف سمنگان محمد ایوب عبدالواسع 735     

۱۴۴۱/۱۰/۲۵ اردو حاجی بچه دره صوف سمنگان عبدالواحد محمد انور 736     

۱۴۴۱/۱۰/۲۶ اردو حاجی بچه دره صوف سمنگان عبدالودود احمد 737     

۱۴۴۱/۱۰/۲۷ اردو آبای دره صوف سمنگان عبد الستار آملاس 738     

گسگیمرزا دره صوف سمنگان حاجی سالم محب الله 739 ۱۴۴۱/۱۰/۲۷ دآعش      

۱۴۴۱/۱۰/۲۹ اردو آبای دره صوف سمنگان عبدالستار محمد نبی 740     

 پکتیا
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    ۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو بلخيل جانخيل پکتيا نورجامل رحيم الله 741

    - پوليس - جانخيل پکتيا صابرجان وايل خان 742

    - - - جانخيل پکتيا نواب محمدصابر 743

    - - - جانخيل پکتيا نرصالله ساګټ 744

    - - - جانخيل پکتيا جامل نارص حميدګل 745

    - - - جانخيل پکتيا صفرګل محمدقيوم 746

    - - - جانخيل پکتيا جوار فضل امني 747

    - - - جانخيل پکتيا موسيحيل نادرخان 748

    - - - جانخيل پکتيا عيس خان ګل ويل 749

    - - - جانخيل پکتيا سليامن عثامن 750

    - - - جانخيل پکتيا سليامن قهرمان 751

    - - - جانخيل پکتيا متعرک نرصت الله 752

    - - - جانخيل پکتيا عني رباين 753

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۲ اردو رسينګوره څمکني پکتيا اصيلجان قاسم 754

    - قومندان جګورګوړه څمکني پکتيا عبدقيوم عمرګل 755

    - قومندان رسينګوړه څمکني پکتيا نيازبدار سينادار 756

    - اردو لنديروغه څمکني پکتيا خونګ نورالرحمن 757

    - اربکي - څمکني پکتيا ګل محمد عبدالخالق 758

    - پاڅون مديخيل پټان پکتيا سليامنحيل خالد 759

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۵ اربکې انډړ څمکنۍ پکتيا هوشيار شعيب 760

    - - - څمکنۍ پکتيا ملک ګاګر مرجان 761

    - پوليس کوړې څمکنۍ پکتيا ګالن عيدمحمد 762

    -  کوزمنګياړ څمکنۍ پکتيا حيات خان امريخان 763

    - اربکې - څمکنۍ پکتيا عيدګل عبدالسالم 764

    - - جګوړګوړ څمکنۍ پکتيا نورمحمد عيدمحمد 765

    - اردو منداخيل څمکنۍ پکتيا محمدايوب محمداجان 766

    - اربکي کورمنګياړ څمکنۍ پکتيا طالب زاهدالله 767

    - - - څمکنۍ پکتيا سبحان ګل شهيدالله 768

    - اردو بارمنګياړ څمکنۍ پکتيا وړوکې اجمل 769

    - کامنډو کوړمنګياړ څمکنۍ پکتيا ءثنا محمد 770

    - اردو - څمکنۍ پکتيا تازه ګل رحيم ګل 771

    - اربکې - څمکنۍ پکتيا پياوګل نقيب الله 772

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۵ اردو منداخيل څمکنۍ پکتيا عبدالله قدرت الله 773

    - - بارمنګياړ څمکنۍ پکتيا شريباز زربات 774

    - اربکې خصارک څمکنۍ پکتيا بهارګل محمدنبي 775

    - اردو انډر څمکنۍ پکتيا مويس کليم محمدرسول 776

    ۱۴۴۱/۱۰/۷ اربکې بګياړو څمکنۍ پکتيا مياخيل محمديونس 777

 غفور ګل سيد 778

 

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۳ اردو کوزمنګياړ څمکنۍ پکتيا

    ۱۴۴۱/۱۰/۴ پوليس رود احمداباد پکتيا نورخان نرصالله 779

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۳ محافظعامه بازوخيل احمداباد پکتيا سهارګل سيدګل 780

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۲ اردو رود احمداباد پکتيا حانو حرضت 781

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۵ - مجلغو احمداباد پکتيا طاوس داود 782

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۱ - مارزکو ارمه پکتيا عبدالشکور عبداملتني 783
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    ۱۴۴۱/۱۰/۱۹ پاڅون مقبل پټان پکتيا سليامن خالد 784

    ۱۴۴۱/۱۱/۴ اردو څپري پټان پکتيا سنک عبدالحق 785

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۴ پوليس شيخو احمدخيل پکتيا ايران نعمت الله 786

    ۱۴۴۱/۱۰ - درويښي سيدکرم پکتيا جالت مدير 787

    - - وچلګډ سيدکرم پکتيا عيل محمد فيض محمد 788

    - - حويښل سيدکرم پکتيا عسې خيل نعيم 789

    - - ازادخوړ سيدکرم پکتيا سلطان وايل ګل 790

    - اردو ګلکهول سيدکرم پکتيا شنک مريمتخان 791

    ۱۴۴۱/۱۱/۳ - نرصخيل وزيځدران پکتيا خاطمري احمدغني 792

    - - عليمتخيل وزيځدران پکتيا شريمحمد محمدسعيد 793

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۱ پوليس  وازيخواه پکتيکا نورګل جان محمد 794

    - -  وازيخواه پکتيکا امريمحمد کريم 795

    - -  وازيخواه پکتيکا احمدجان ويل خان 796

    - - مهامن وازيخواه پکتيکا شريخان ادم 797

    ۱۴۴۱/۱۰ اردو لنډر عليشري خوست وايل وحيدګل 798

    - پوليس  ارګون پکتيکا ميارخان قمرګل 799

    - اربکۍ  رسوضه پکتيکا نورنګ محمدعظيم 800

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۰ پوليس  حوشامند پکتيکا مياخان فيصل 801

 لوګر

    ۹/۱۷/۱۴۴۱ پولیس شاابوالفتح برکي برک لوګر محمد نواب محمد راشد 802

    ۲۷/۹/۱۴۴۱ = پنده برکی برک لوګر غالم سخی جمعه خان 803

    ۲۷/۹/۱۴۴۱ = برکی راجان برکی برک لوګر شمس الدین نقیب الله 804

    ۷/۱۰/۱۴۴۱ = قلعه سنګی برکی برک لوګر محمد یوسف بریالی 805

    ۸/۱۰/۱۴۴۱ = سلطانی کال برکی برک لوګر رازمحمد شاه ولی 806

    ۷/۱۰/۱۴۴۱ قطعه خاص کلنګار مرکز لوګر عبدالحمید حمیدالله 807

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ اربکی راه خوشی مرکز لوګر محمدخان  امیرمحمد 808

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ = راه خوشی مرکز لوګر ګل خان محمد رشیف 809

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ = راه خوشی مرکز لوګر عبدالرحمن سیدالرحمن 810

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ = راه خوشی مرکز لوګر نوراجان محمد حنیف 811

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ کامندو حصارک مرکز لوګر عبدالقیوم عبدالغفار 812

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ پولیس کلنګار مرکز لوګر محمد حسین عبدالباقی 813

    ۲۰/۱۰/۱۴۴۱ ملی اوردو بادخواب برکی برک لوګر غالم سخی سمیع الله 814

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی راه خوشی مرکز لوګر میرنعامن میرغفران 815

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ = راه خوشی مرکز لوګر رحمن شاه احمدشاه 816

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ ملی اوردو بادخواب مرکز لوګر محمدګل احمدګل 817

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱  منګوخیل مرکز لوګر عبدالله عزت الله 818

    ۱۸/۱۰/۱۴۴۱ ملی اودو برب ازره لوګر تراب خان پهلوان 819

    ۱۸/۱۰/۱۴۴۱ اربکی برکی راجان برکی برک لوګر محمدهاشم محمدکاظم 820

    ۱۹/۱۰/۱۴۴۱ = قریه تراب برکی برک لوګر محمدقاسم محمد مقصود 821

    ۱۹/۱۰/۱۴۴۱ پولیس شاه ابوالفتح برکی برک لوګر نجیب الله عظیم الله 822

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چهلنت برکی برک لوګر غالم نبی امان الله 823

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ = چهلنت برکی برک لوګر غالم نبی احمد 824

    ۲۱/۱۰/۱۴۴۱ قمدان قرارگا قلعه سیدان برکی برک لوګر سیدګل سیدعمر 825

    ۲۴/۱۰/۱۴۴۱ اربکی چهلنت برکی برک لوګر چنارګل رحمن ګل 826
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    ۲۶/۱۰/۱۴۴۱ کامندو سپیست مرکز لوګر حاجی ګالب علی خان 827

    ۲۶/۱۰/۱۴۴۱ پولیس کلنګار مرکز لوګر عیدمحمد دوست محمد 828

    ۲۶/۱۰/۱۴۴۱ پولیس راه خوشی مرکز لوګر حاجی سالم سیداحمد 829

    ۲۹/۱۰/۱۴۴۱ اوردو سپیست مرکز لوګر خیال محمد امان الله 830

پولیس  کلنګار مرکز لوګر نیک محمد عبدالصمد 831

 محافظت عامه

۲۱/۱۰/۱۴۴۱    

    ۲۹/۱۰/۱۴۴۱ ملی اورد سپیس مرکز لوګر خیال محمد عبدالولی 832

    ۱/۱۱/۱۴۴۱ پولیس چوڼۍ رکز لوګر ملوک عبداملالک 833

    ۳/۱۰/۱۴۴۱ پولیس دهمنګه محمداغه لوګر اسدالله عزیزالله 834

    ۵/۱۰/۱۴۴۱ محافظت عامه عزیزخیل محمداغه لوګر فیض احمد سیداحمد 835

    ۹/۱۰/۱۴۴۱ پولیس آب بازک محمداغه لوګر مستوخان محب الله 836

    ۲۹/۱۰/۱۴۴۱ پولیس زرغون شهر محمدآغم لوګر محمدعثامن احسان الله 837

    ۹۲/۱۰/۱۴۴۱ = زرغون شهر محمداغه لوګر محمدعثامن سمیع الله 838

    ۲۹/۱۰/۱۴۴۱ = دهن محمداغه لوګر عبداکریم رسدار 839

    ۳/۱۱/۱۴۴۱ پولیس زرغون شهر محمداغه لوګر سلطان جان نورآغا 840

غوندی  محمداغه لوګر سلطان جان قندآغا 841

 ګمران

= ۳/۱۱/۱۴۴۱    

    ۳/۱۱/۱۴۴۱ عامهنظم  زرغون شهر محمداغه لوګر عبدالستار عبدالصبور 842

    ۳/۱۱/۱۴۴۱ پولیس زرغون شهر محمداغه لوګ غالم جیالنی غالمرتضی 843

     ملی اوردو دهنو محمداغه لوګر محمدالله شفیع الله 844

    ۲۴/۱۰/۱۴۴۱ بریدمل دهنو محمداغه لوګ خلیل احمد ګل احمد 845

    ۲۴/۱۰/۱۴۴۱ پولیس آب بازک محمداغه لوګر محمدزمان محب الله 846

ماموروزارت  زقوم خیل برکی برک لوګر محمدقاسم محمد امین 847

 مالیه

۲۴/۱۰/۱۴۴۱    

    ۲۰/۹/۱۴۴۱ پولیس موسی کال مرکز لوگر عزت الله هادی الله 848

خواجه  تخار شاه ولی تازه خان 849

 باوالدین

     ملی اوردو القناق

 خوست

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۵ اردو هشکي صربي خوست زارخان داودجان 850

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۸ پوليس چينه صربي خوست سيدظاهر خان سيدهاشم 851

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۸ اردو يعقويب صربي خوست يوسفخان غزنوي خان 852

    ۱۴۴۱/۱۰/۲۸ - خوري صربي خوست سيدويل مجيد 853

    ۱۴۴۱/۱۱/۶ پوليس هشکي صربي خوست صدامخان اکربخان 854

    ۱۴۴۱/۱۰/۱۷ اردو مڼه صربي خوست حبيب الرحمن رحمن الله 855

    ۱۴۴۱/۱۱/۲ - طوطاک صربي خوست غازي ګل عزين ګل 856

    ۱۴۴۱/۱۰/۳۰ پوليس سپرکي صربي خوست اصيل غفارالدين 857

 پروان

    ۲۰۲۰\۶\۳ عسکر دره سيدان  سياګرد پروان  محمد ګل  محمد اګل  858

    ۲۰۲۰\۶\۷ اربکی  دره تيخان  سياګرد پروان  عظيم خان  ظفر خان  859

ولسی جرګی د  دره قمچاق سياګرد  پروان هوس خان  لطف الرحمن  860

 مکتبی مسؤل

۱۵/۶/۲۰۲۰    

     قومندان قرارګاه فندقستان سياګرد  پروان عبدالحمید  محمد صابر  861

    ۲۶/۶/۲۰۲۰ اربکی دره چالن سياګرد پروان خري محمد  محمد امان  862



ره
ام

ش
 پيژندنه 

د وظیفی 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 مالحظات راوړی وسایط راوړی وسلی

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 کابل

    ۱۴۴۲/ ۱۰/  ۲۶ پوليس کوهستان رسوبی کابل عبدالجليل جمعه خان  863

چهار  کابل رسدار نياز بت خان  864

 اسياب

چهل 

 دخرتان 

    ۱۴۴۱/ ۱۰/  ۲۱ کامنډو

    ۱۴۴۱/ ۱۰/  ۷ پوليس کوهستان رسوبی کابل نظر خان  نبی خان  865

    ۱۴۴۱/ ۱۰/  ۹ پوليس قلعه کالن رسوبی کابل اسحاق زيارت ګل  866

    = پوليس قلعه کالن رسوبی کابل مقرب الدين صدام  867

    = پوليس قلعه کالن رسوبی کابل محمد اسحاق خان آغا 868

    = پوليس قلعه کالن رسوبی کابل مريزمان انور  869

    ۱۴۴۱/ ۱۰/  ۱۳ پوليس قلعه کالن رسوبی کابل اسامعيل محمد ا ګل  870

    ۱۴۴۱/ ۱۰/  ۲۲ پوليس قلعه کالن نجراب کاپيسا فضل خدا دل آغا 871

    = پوليس قلعه کالن نجراب کاپيسا محمد يوسف لطف الله  872

    = پوليس قلعه کالن نجراب کاپيسا شري احمد  جان آغا 873

    = پوليس قلعه کالن نجراب کاپيسا عبدالرحمن  مجاوير  874

    = پوليس قلعه کالن نجراب کاپيسا محمد جان محمد اسلم 875

    = پوليس قلعه کالن نجراب کاپيسا سبز محمد  محمد صادق 876

    ۱۴۴۱/ ۱۰/  ۱۰ امنيت  طاقه دکان غندک باميان عبدالرحمن  ګل رحمن  877
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