
 
 
 

 
 

 

 
 میاشتې تفصیيل راپور : (مارچ) د

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

بوخت وو؛ دندو په  ېارګانونوک بيالبيلوده فاسدرژيم اړوندپه موجو  کسان  د(۴۳۹) ېمجاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک

د راوتليو کسانو شهرت   ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهت اسالمي امار  د او را بیلاوګوډاګي رژيم څخه  دغه فاسد لهدحقايقوپه درک کولو رسه 
 ترتيب شوی دی : ېپه  تفصيل رسه  په النديني جدول ک

شامره
 پيژندنه 

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل د پالر نوم نوم
رتبه / 

 مسؤليت

  میدان وردګ 
    5/25/2020 ميل امنیت ظریف بندچک ظفرخان حمیدالله  .1
    5/17/2020 ګارډ شاکابل نرخ ګل زمان حمیدالله  .2
د معارف  ومتي ګرایي سیدآباد عبدالرحمن ذبیح الله  .3

 وزیرګارډ
5/16/2020    

د غالمي  کریم داد نرخ رحمت الله رحیم الله  .4
اداري 

 قراردادي

5/13/2020    

د شاروايل  بازي خیل نرخ غوث الدین زمري  .5
 موټروان

5/17/2020    

خصويص  دادل نرخ غالم عظیم زیارت ګل  .6
 ګارډ

5/5/2020    

    5/16/2020 ميل امنیت د لویی اب دری سیدآباد رسورخان عبدالقیوم  .7
    5/26/2020 مستوفی تنګی مالخیل سیداباد محمدجان عبدالواحد  .8
حاجي  عبدالکریم  .9

 وریشمین
    5/25/2020 ميل اردو ګوډه بندچک

مد اصفمح محمد اجمل  .10     5/5/2020 پولیس شیخ یاسین بندچک 
    5/10/2020 رسباز شیخ یاسین بندچک محمد طاهر محمد نارص  .11
    5/16/2020 ميل اردو کاکاخیل بندچک غالم رسول مرجان  .12
    5/14/2020 پولیس کاکاخیل بندچک مرجان میوند  .13



ف ینکو کالش 1 5/16/2020 اربکی امبوخاک جلریز معین نرصت الله  .14
 نټهچا یوه

یو 
 موټرسیکل

 

د غوښي  کریم داد نرخ رحیم الله کریم الله  .15
 قراردادي

5/17/2020    

    5/30/2020 ميل اردو علی همت بند چک امیر جان کامل الدین  .16
    5/18/2020 اشپز تنګی قلعه امیر سیداباد سیدجان ګل پت  .17

 کندهار
 -هرات  ګل محمد احمد  .18

 ګلران
    5/28/2020 عسکر قره باغ

    5/20/2020  ویان شاولیکوټ عبیدالله باردین  .19
هلعبدال جمعه ګل  .20     5/4/2020 عسکر مرچه میوند 
    5/10/2020 عسکر رسپوشان نیش شاغاسی حق داد  .21
    5/17/2020 عسکر ده جواجه مرکز محمدصادق حیات الله  .22
    5/10/2020 عسکر شوهین ارغنداب عبدالرحیم خیرالله  .23
یراللهخ  .24     5/20/2020 عسکر جوی الهور ارغنداب عبدالقیوم 
-روزګان  میردل ذبیح الله  .25

 چوره
    5/17/2020 عسکر لنګر

   کالشینکوف ۱ 5/8/2020 عسکر ذاکر ډنډ عبدالرحمن رحمت الله  .26
    5/13/2020  رسخوم شاولیکوټ حیات الله رفیع الله  .27
-روزګان میرحمزه سمیع الله  .28

خاص 
 روزګان

رکزم     5/16/2020 عسکر 

    5/4/2020 عسکر قربان شاولیکوټ ګل احمد شفیق الله  .29
    5/16/2020 عسکر چنار شاولیکوټ عبدالبصیر شیراغا  .30
-هلمند عبدالقیوم عبدالرازق  .31

 سنګین
    5/5/2020 عسکر ویشتان

    5/20/2020 عسکر قربان شاولیکوټ ګل احمد عبدالنارص  .32
ۍژړ  محمدجان عطامحمد  .33     5/25/2020 عسکر پاشمول 
    5/20/2020 عسکر ده خواجه مرکز محمدصادق عنایت الله  .34
    5/17/2020 عسکر جوی الهور ارغنداب نوراغا قدرت الله  .35
    5/13/2020 عسکر خاکریزموال میوند امان الله محب الله  .36
   کالشینکوف۱ 5/20/2020   غزنی ګیرو عبدالله محمدخان  .37
وست محمدد محمدنبی  .38     5/10/2020 عسکر میان شوهین ارغنداب 
-هلمند حاجی الله داد میرزامحمد  .39

 کجکی
   کالشینکوف۱ 5/20/2020 عسکر لوی مانده

    5/15/2020  جومن میوند خدای نظر میرزان خان  .40
    5/14/2020 پولیس رسفوشان نیش محمد اخالس نجیب الله  .41
کرعس مادموسی میوند سعدالله نرصالله  .42  5/1/2020    
    5/16/2020 عسکر باغکه خاکریز محمد اولیا  نرصت الله  .43
    5/21/2020 عسکر سیدولی کاریز شاولیکوټ ولی محمد نعمت الله  .44
    5/20/2020 عسکر اروغ خاکریز احمدولی هجرت الله  .45
    5/20/2020 عسکر باغکه خاکریز شیراغا ګل اغا  .46



 هلمند
للهحاجي خیرا احمد الله  .47     5/10/2020 پولیس کاکړان مارجه 
    5/5/2020 پولیس ونس مارجه الله دوست امان الله  .48
ماتکی سوی  مارجه خدای رحیم امیر محمد  .49

 رساجه
    5/1/2020 پولیس

حاجي مال  تورجان  .50
 سدواخند

    5/15/2020 پولیس لنډی ناوه موسی کال

حاجي خیر  حیات الله  .51
 محمداکا

    5/25/2020 پولیس  مارجه

    5/24/2020 پولیس پټ مارجه عبدالرازق حیات الله  .52
    5/17/2020 پولیس عصمت بازار مارجه نورمحمد داد محمد  .53
حاجی مال  مارجه بسم الله رحمت الله  .54

 عبدالله اخند
    5/6/2020 پولیس

    5/2/2020 پولیس بالکی شش مارجه عبدالحمید روزي محمد  .55
نولی جا رسدارمحمد  .56     5/10/2020 پولیس  مارجه 
    5/17/2020 پولیس تلی هاشم مارجه محمد غوث شمس الله  .57
مال عبدالله  مارجه محمد دوست شیر محمد  .58

 اخند بالک
    5/30/2020 پولیس

حاجي مال عمر  مارجه مال عبدالروف شیراحمد  .59
 اخند

    5/18/2020 پولیس

لیسپو  وکیل اودل مارجه عبدالقیوم عبدالباري  .60  5/11/2020    
حاجي محمد  مارجه حاجی فیض الله عبدالباری  .61

 اغا
    5/8/2020 پولیس

    5/26/2020 پولیس بالکینو مارجه امیر جان عبدالجمیل  .62
    5/29/2020 پولیس بالکی شیشدي مارجه عبدالغني عبدالرحیم  .63
حاجی  مارجه حاجی ولی داد عبدالروف  .64

 عبدالحکیم
    5/5/2020 پولیس

    5/21/2020 پولیس قار صده مکتب مارجه عبدالقیوم عبدالودود  .65
    5/20/2020 پولیس بالکینو مارجه محمد معصوم عزت الله  .66
تریخ نور محمد  مارجه لنډواکا عزیز الله  .67

 نعیم
یو موټر  یو توپانچه 5/21/2020 پولیس

 سیکل
 

یو موټر  شینکوف یو کال 5/14/2020 پولیس بالکی پنچ مارجه باچا عصمت الله  .68
 سیکل

 

    5/9/2020 پولیس دولسوايل بالک مارجه محمد ابراهیم فرمان الله  .69
    5/7/2020 پولیس  مارجه شیراغا فرید  .70
    5/14/2020 پولیس لیسی بالک مارجه زملی لعل غمی  .71
پمپ چهار  مارجه فضل الدین محسن  .72

 راهي
    5/7/2020 پولیس

حاجی خدای  مومین  .73
 نوراغا

ارجهم     5/23/2020 پولیس  

    5/11/2020 پولیس الکینو مارجه محمد معصوم نظرګل  .74
    5/22/2020 پولیس پوپلزي مارجه حاجي باران یعقوب  .75



 -کابل  عبدالرحیم سنګر  .76
 رسوبی

    5/6/2020 پولیس تفه خان

 روزګان
    5/30/2020 شخلزای چنارتو روزګان عبدالغفار احسان الله  .77
دارمحمدرس  احمد  .78 د پای  مرکز روزګان 

 دییک
5/7/2020    

رسخوم  مرکز روزګان عبدالروف الف محمد  .79
 علیا

5/26/2020    

    5/22/2020  خاص روزګان روزګان حاجی محمد تاج محمد  .80
    5/23/2020 لوڼډیانه دهراود روزګان دوست محمد جان محمد  .81
    5/9/2020 بوتو چهارچینه روزګان سدو اکا حرضت نور  .82
    5/30/2020 ترک دهرواد روزګان تورجان دل اغا  .83
    5/9/2020 توره چینه چوره روزګان سیدولی رحمت الله  .84
    5/9/2020 اب بده مرکز روزګان لعل محمد رحمت الله  .85
    5/29/2020  خاص روزګان روزګان عبدالحمید رحیم الله  .86
    5/28/2020 شخلزای چنارتو روزګان معاذ الله رحیم الله  .87
کښته  مرکز روزګان بازمحمد رحیم الله  .88

 ملیزی
5/9/2020    

   خفیف ۱ 5/9/2020 رساب چوره روزګان مالسارګل روزی خان  .89
    5/28/2020 سیاه سنګ دهرواد روزګان الله داد زملی  .90
    5/28/2020 ترک دهراود روزګان عبدالله زمری  .91
دومیان دهراود روزګان محمدرسول سیدولی  .92  5/14/2020    
    5/9/2020 دوان چهارچینی روزګان محمدداود سیدولی  .93
   کالشینکوف ۱ 5/9/2020 رسی چوره روزګان خالق داد رشاف الدین  .94
   خفیف ۱ 5/26/2020 توره چینه چوره روزګان محمدالله شمس الله  .95
    5/21/2020  خاص روزګان روزګان عبدالله شمس الله  .96
اللهشمس  صدیق الله  .97     5/9/2020  خاص روزګان روزګان 
    5/30/2020 چنارتو مرکز روزګان عبدالحلیم ظهورالله  .98
    5/9/2020 چلبی چنارتو روزګان محمدزی عبدالرزاق  .99
    5/13/2020 شبنم ده چوره روزګان محمدجمعه عبدالولی  .100
-کندهار روزګان موسی جان عبدالولی  .101

 ارغنداب
 5/29/2020    

للهعتیق ا  .102     5/29/2020  خاص روزګان روزګان جمعه خان 
    5/9/2020  خاص روزګان روزګان عبدالله عزیزالله  .103
    5/9/2020 ابدم دهراود روزګان شاهزاده عصمت الله  .104
    5/30/2020  خاص روزګان روزګان میراجان عصمت الله  .105
    5/9/2020 میاندو دهراود روزګان مال شاه ولی عصمت الله  .106
    5/9/2020 منی غار چوره روزګان بازمحمد عطاءمحمد  .107
   خفیف ۱ 5/9/2020 سنګر دهراود روزګان بازمحمد عیسی محمد  .108
    5/23/2020 میاندو دهراود روزګان نعمت الله غیرت الله  .109
    5/9/2020 چوره که چهارچینی روزګان عبدالقاهر فاروق  .110



    5/9/2020 رسی چوره روزګان مال بسم الله فضل ربی  .111
    5/22/2020   روزګان غالم محمد فضل ربی  .112
    5/20/2020 دوان چهارچینی روزګان روزی مامور  .113
    5/9/2020 مایندو دهرواد روزګان معروف جان محمدقاسم  .114
    5/29/2020 شین غوله دهراود روزګان غالم نبی محمدولی  .115
    5/30/2020  مرکز روزګان عبدالجلیل میرویس  .116
    5/9/2020 صدمرده مرکز روزګان حاجی معصوم نرصالله  .117
    5/9/2020 میاندو دهراود روزګان محمد اسامعیل ګل اغا  .118
    5/9/2020 شین غوله دهراود روزګان عبدالقیوم ګل اغا  .119

 دای کنډی
حاجی محمد  سیف الله  .120

 نور
    5/23/2020  کذلباش ګیزاب

اتکرب ګیراب ملک عبدالصمد عنایت الله  .121   5/23/2020    
    5/23/2020  جوی برو ګیزاب محمد خان ضیاالحق  .122

 فراه
 ۲ 5/17/2020 پولیس  بکواه عثام ن اسد الله  .123

 کالشینکوفونه
یو لوکسل 

 موټر
 

    5/22/2020 پولیس مغلوب اباد ګلستان تورجان اسدالله  .124
    5/9/2020 پولیس کنسک باالبلوک عبدالقیوم اسامعیل  .125
حاجی   .126

بیداللهع  
    5/6/2020 ملی امنیت قلعه زمان مرکز حاجي عبدالله

-نورستان موسی عبدالکریم  .127
 وایګل

راکټ  ۱ثقیل ۱ 5/14/2020 اردو 
 کارمولی ۲

  شوبله ۱

    5/5/2020 پولیس سال مرکز عبدالکریم علی احمد  .128

 نیمروز
    5/21/2020   دالرام  عبدالکریم  .129

 هرات
پلپشت  ادرسکن نبی اعظم  .130     5/20/2020 پولیس 
    5/6/2020 پولیس  کشک کهنه علی شیر اقاشیر  .131
    5/11/2020 پولیس قرباغ ګلران منصور برهان الدین  .132
    5/26/2020 اربکی جرباباد شینډنډ الف خان بسم الله  .133
    5/15/2020 پولیس سنګر ادرسکن عبدال جان داد  .134
    5/22/2020 اربکی ناب اوبه فیض محمد جلیل احمد  .135
    5/19/2020 اربکی ناب اوبه یعقوب جمعه ګل  .136
    5/12/2020 نظمه عامه خرچان ادرسکن حسام الدین جمعه ګل  .137
    5/20/2020 پولیس قرباغ ګلران شیراحمد جواد  .138
    5/21/2020 اربکی شنډنډ ادرسکن ادرسکن خدای رحم  .139
    5/5/2020 پولیس سیاءکوه شنډند محمدنادر ذکریا  .140
مر الدینق زملي  .141     5/13/2020 اربکی بخت اباد شنډند 
    5/4/2020 پولیس شوز ګلران عبدالرحمن زمان خان  .142



    5/7/2020 پولیس شوز شنډند سیدګل سید ظریف  .143
    5/6/2020 پولیس  کشک کهنه سید محمود سید محمد  .144
    5/11/2020 پولیس  ادرسکن عزیز سیداحمد  .145
 ۱ پیکا ۱ 5/12/2020 اربکی حقبیل کشک کهنه نثاراحمد شاه محمد  .146

 موټرسایکل
 

    5/28/2020 اربکی جنوا اوبه عبداملجید شیراحمد  .147
    5/27/2020 پولیس قره باغ ګلران محمد صبغت الله  .148
    5/13/2020 پولیس کاریزجبار شنډند فیض محمد عبدالباقي  .149
    5/12/2020 اربکی جنوا اوبه دالور عبدالبصیر  .150
    5/13/2020 اربکی کوشه شنډند مولوي ګل احمد عبدالرحمن  .151
    5/14/2020 پولیس شوز ګلران سیدحسین عبدالروف  .152
    5/1/2020 پولیس  ادرسکن محمد نادر عبدالقادر  .153
د هوایی  ګناباد اوبه حاجی قادر خان عبداملجید  .154

میدان 
 کارکونکی

5/11/2020    

    5/6/2020 پولیس  کشک کهنه محمد اکرب عبدامللوک  .155
    5/6/2020 اربکی کورت ګلزره موسی عبدالنارص  .156
    5/16/2020 اردو پلره اب کمری عبدالوهاب عبدالواحد  .157
    5/9/2020 پولیس جنګل شاخی ادرسکن فدا محمد فضل احمد  .158
    5/19/2020 اربکی بخت اباد شینډنډ سیداحمد فیداګل  .159
    5/6/2020 پولیس رسخ کشک کهنه عثامن قنتال  .160
    5/8/2020 پولیس کاه شنډند دوران محمد نادر  .161
    5/28/2020 اربکی کالت اوبه نورالدین نجم الدین  .162

 بادغیس
    5/15/2020 پولیس پلره اب کمری اسامعیل احمد  .163
    5/16/2020 پولیس قلعه اب کمری محراب الدین حمیدالله  .164
    5/11/2020 پولیس قلعه نو اب کمری رحمت الله حیات الله  .165
    5/23/2020 پولیس جهاندوی قادس خدای داد سعدالدین  .166
    5/12/2020 پولیس خواجه ها قادس عبدالسالم سیدحسین  .167
    5/15/2020 امنیت ملی پلره اب کمری سیدمحمدرسول سیدعبدالکریم  .168
    5/22/2020 پولیس پلره اب کمری بازمحمد شمس الدین  .169
براهیممحمدا صفی الله  .170     5/22/2020 اربکی پلری اب کمری 
    5/23/2020 پولیس قلعه اب کمری محمد عبدالحمید  .171
    5/14/2020 پولیس پره اب کمری عامدالدین عبدالرحمن  .172
    5/9/2020 پولیس مری مقر عبدالرحیم عبدالغنی  .173
    5/25/2020 پولیس نیازی مقر امان الله عبدالله  .174
مدحاجی مح عبداملالک  .175     5/23/2020 پولیس پلره اب کمری 
    5/29/2020 پولیس جهاندوی قادس عبدالقیوم عبدالنارص  .176
    5/23/2020 پولیس ارزنک غورماچ عبدالواحد غیاث الدین  .177
    5/22/2020 پولیس ارزنک غورماچ عبدالله لعل جان  .178
    5/12/2020 پولیس درازمای تګاب عامل مجنون محمد  .179



    5/22/2020 پولیس دای زیګکان اب کمری نورمحمد محمد اقبال  .180
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    1441/9 اردو ورزه مندوزي ورک شاه قيوم شاه  .222



    ۴/۲۵- - يعقويب صربي يوسف عزنوي  .222
    - استخبارات - - ګل زبيح الله  .222
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۲۷/۴/۱۹۹۱ // قلعه عظيم // عبداملتین طيع اللهم  .222     
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هشولګر  ښایسته میر عبداملتین  .202 ۳/۴/۱۹۹۱ اربکی حلقه جر      
۷/۴/۱۹۹۱ اربکی بزبای شولګره محمد الله نرصالله  .202     
۱۱/۴/۱۹۹۱ اربکی نوقشالق شولګره قمرب تاج محمد  .202     
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۵/۴/۱۹۹۱ اوردو تیمورک چهاربولک امیرخان نواب  .202     
۵/۴/۱۹۹۱ رسحدی ن ابادخا چهاربولک نظرګل ګل عزیز  .210     
۴/۴/۱۹۹۱ اربکی چوبه چهاربولک یار محمد طالء محمد  .211     
۴/۴/۱۹۹۱ پولیس چوبه چهاربولک سهرګل جمعه خان  .215     
۱۳/۴/۱۹۹۱ اداری چوبه چهاربولک محمدحنیف عبدالله  .212     
۱۱/۴/۱۹۹۱ اوردو ارزنکار چهاربولک محمد ایوب نصیر احمد  .212     
۱۱/۴/۱۹۹۱ پولیس دلربجین چهاربولک جمعه خان زین الله  .212     
۱/۴/۱۹۹۱ اربکی مرکز چهاربولک عبدالقیوم قلم الدین  .212     
۳/۴/۱۹۹۱ پولیس اقتپه چهاربولک میرزا میر ویس  .212     
۷/۴/۱۹۹۱ اربکی قرشتپه چهاربولک محمدفضل سخیداد  .212     
۱۱/۴/۱۹۹۱ اربکی پیکال۲۱ چهاربولک زرګل اصف  .212     
۵/۴/۱۹۹۱ پولیس بزتپه چهاربولک احمدشاه روح الله  .250     
۵/۴/۱۹۹۱ اربکی نوارد شلخی چهاربولک عبداملجید عبدالواحد  .251     
۴/۴/۱۹۹۱ اربکی نوارد شلخی چهاربولک تاج محمد باز محمد  .255     
۴/۴/۱۹۹۱ اربکی چیب الربز محمد حلیم شجاع الدین  .252     
۱۳/۴/۱۹۹۱ اربکی قزیلقدوغ الربز محمد رسول محمدرحیم  .252     
۱۱/۴/۱۹۹۱ اربکی قزیلقدوغ الربز عثامن عبدالجلیل  .252     
۱۱/۴/۱۹۹۱ پولیس کورچه الربز نیاز محمد اسامعیل  .252     
۱/۴/۱۹۹۱ اربکی چقناغ الربز حسین محمداغا  .252     
۳/۴/۱۹۹۱ اربکی چقناغ الربز غالم نبی عطا محمد  .252     
۷/۴/۱۹۹۱ نظم عامه حیدر علی الربز عبدالروف نواب  .252     
۱۱/۴/۱۹۹۱ نظم عامه حیدر علی الربز نرصالدین دمحمددا  .220     
۱/۴/۱۹۹۱ اردو بلبالق الربز غالم رسول عبدالقادر  .221     
۵/۴/۱۹۹۱ اربکی بلبالق الربز محمدسعید نور الدین  .225     
۳/۴/۱۹۹۱ پولیس بلبالق الربز میرحمزه میر احمد  .222     
۷/۴/۱۱۹۹ اربکی خربزه خور الربز عبدالحکیم لعل محمد  .222     
۱۱/۴/۱۹۹۱ پولیس چقناق الربز ګل محمد فیض محمد  .222     
۱/۴/۱۹۹۱ پولیس چقناق الربز اغا محمد فیض محمد  .222     
۳/۴/۱۹۹۱ اردو قربغه الربز احمدعلی نور اغا  .222     
۷/۴/۱۹۹۱ اردو چقناق الربز غالم حیدر نصیر احمد  .222     
۱۱/۴/۱۹۹۱ پولیس چقناق الربز محمد ایوب سید ګل  .222     
۱/۴/۱۹۹۱ پولیس خربزه خوری الربز ګل محمد یرګلم  .220     
۵/۴/۱۹۹۱ اربکی جلوزی شولګره عبدالقیوم عبدالحکیم  .221     
۳/۴/۱۹۹۱ امنیت میرزای زاری زملی جامل الدین  .225     



۷/۴/۱۹۹۱ اردو ایلباختی زاری محمد علم ګلبدین  .222     
۱۱/۴/۱۹۹۱ پولیس امرخ زاری شاه مراد بایمراد  .222     
حاجی نور  ینبهاؤ الد  .222

 محمد
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۱۵/۴/۱۹۹۱ اربکی اومکی زاری اخرت محمد غالم محمد  .222     
۱۹/۴/۱۹۹۱ اربکی رسوخ کوتل زاری محمد شفاء حرضت ګل  .222     
۱۵/۴/۱۹۹۱ پولیس خوشل آباد دولت اباد محمدافضل دفتح محم  .220     
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باددولت ا محمد امین حیا ت الله  .222 ۷/۴/۱۹۹۱ پولیس یخدان      
۹/۴/۱۹۹۱ پولیس مرکز دولت اباد اوراق صفی الله  .222     
۱۲/۴/۱۹۹۱ پولیس قره غجله دولت اباد عیدالرشید عبدالرحیم  .222     
۱۳/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد شیر علی لعل محمد  .222     
۱۵/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد حرضت قل بیک محمد  .222     
۱۹/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد خال مراد ر احمدشی  .222     
۱۵/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد عبدالبصیر تاش محمد  .220     
۱۳/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد عبدالوهاب عبداملبین  .221     
۱۵/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد ظاهر نیک محمد  .225     
باددولت ا عبداملجید عبد السمیع  .222 ۹/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله      
۷/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد روزی محب الله  .222     
۹/۴/۱۹۹۱ اربکی قره غجله دولت اباد محمد علم یاسین  .222     
۱۲/۴/۱۹۹۱ اوردو زادیان دولت اباد عبدالحکیم عبدالحلیم  .222     



۱۳/۴/۱۹۹۱ امنیت مرکز دولت اباد سیدطاهر ذبیح الله  .222     
۱۹/۴/۱۹۹۱ پولیس زادیان دولت اباد عبدالخلیل اللهاسد   .222     
۱۵/۴/۱۹۹۱ امنیت روزګانی چمتال غالم محمد عبدالقايم  .222     
۱۳/۴/۱۹۹۱ امنیت روزګانی چمتال غالم علی حسین علی  .220     
۱۵/۴/۱۹۹۱ اربکی روزګانی چمتال محمد اکرب ګل اغا  .221     
۹/۴/۹۹۱۱ اربکی اسیا رشاف چمتال ګل اغا شیر محمد  .225     
۷/۴/۱۹۹۱ اردو پشم قلعه چمتال نور محمد سیدامیر  .222     
۹/۴/۱۹۹۱ رسحدی عرب مزاری چمتال محمد ظاهر لعل محمد  .222     
۱۲/۴/۱۹۹۱ اربکی بایتیمور چمتال حاجی موسی سخیداد  .222     
۱۳/۴/۱۹۹۱ ګارد مرکز چمتال سید امیر سید عباس  .222     
۱۵/۴/۱۹۹۱ اوردوملی  پالیزحولی چمتال ابراهیم نیاز محمد  .222     
۱۹/۴/۱۹۹۱ ملی اوردو مرکز چمتال لعل میر فضل الدین  .222     
۱۵/۴/۱۹۹۱ اربکی پشم قلعه چمتال سخیداد محمد ضمیر  .222     
۱۳/۴/۱۹۹۱ ملی اوردو مرکز چمتال محمدرسول عبدالبصیر  .220     
۱۵/۴/۱۹۹۱ پولیس نواباد چمتال علی احمد رحمت الله  .221     
اهیچ محمدامین غوث الدین  .225 ۹/۴/۱۹۹۱ ملی اوردو دال اریق      
۷/۴/۱۹۹۱ ملی اوردو ارنجی چاهی قربان روز محمد  .222     

 بغالن
بغالن  محمدالله  ذبیح الله   .222

 مرکزی
۱۹۹۱/۴/۱ نظم عامه  شهر کهنه      

بغالن  اخرتمحمد  خان آغا   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲ حزب  غالم بای      

بغالن  محمد اکرب الجورد   .222
 مرکزی

بای غالم  ۱۹۹۱/۴/۲ اربکی       

بغالن  عبدالحمید  خایداد  .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲ پولیس  مالطور     

بغالن  مرزاخان رحمت الله   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۳ اربکی  مالطور     

بغالن  زرغون  محمد منیر  .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۳ حزب قاضی      

حاجی فتیح  شیر محمد  .200
 محمد

بغالن 
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۳ پولیس  بولکمراد     

بغالن  عبدالرحمن ارسال  .201
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۳ اربکی  همت خیل      

بغالن  ارسالخان نارص  .205
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۳ اربکی  همت خیل      

بغالن  محمد علی  رحیم الله   .202
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۹ څارنوال  کوکچنار     

بغالن  محمد حنیف  عبدالغیاث  .202
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۹ پولیس  جر قشالق      



بغالن  محمد موسی  ګلبدین   .202
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۹ پولیس  جرقشالق     

بغالن  ګالب خان  زبیدالله   .202
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۹ سکورت نوآباد      

بغالن  محمد سلیم  محمد قاسم   .202
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۹ حزب  حافظ     

بغالن  حاجی روزی  آغا محمد   .202
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۵ اربکی  دورمن      

بغالن  غالم سخی  ګل میر  .202
کزیمر   

۱۹۹۱/۴/۵ نظم عامه قیرص خیل      

بغالن  الله نظر عبدالوهاب  .210
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۵ پولیس  جرقشالق      

بغالن  عبدالحمید  نرصت   .211
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۵ اربکی  حسنتال      

بغالن  سید محمد  خال محمد  .215
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۷ اربکی  جرقشالق      

بغالن  بازار بای  جامل الدین   .212
 مرکزی

ال حسنت ۱۹۹۱/۴/۷ پولیس       

بغالن  سید محمد  نجیب الله   .212
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱ اردو  جرقشالق      

بغالن  ګل رحمن اجمل   .212
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱ اردو اتفاق      

بغالن  سورګل  زرداد   .212
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱ پولیس  مالطور     

بغالن  جمعه خان  رسدارولی   .212
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۱ اردو  چوراق      

بغالن  ګل رحمن  ل ایم  .212
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۱ اردو اتفاق      

بغالن  خال محمد  دین محمد   .212
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۲ پولیس  جرقشالق      

بغالن  حیات الله  جان محمد   .250
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۳ اربکی  جرقشالق      

بغالن  محمد امین  صدیق الله   .251
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۳ اردو  خواجه ها     

رحمن عبدال ګل رحمن   .255 بغالن  
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۹ پولیس  سیدخیل      

بغالن  خان محمد  عبدالولی   .252
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۹ اربکی  شهرجدید      

بغالن  سید ارشف سید حشمت   .252
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۵ اردو  شهرجدید      

بغالن  شیر آغا خان آغا   .252
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۵ اردو  مالطور      

بغالن  قربان  حمید الله   .252
کزیمر   

۱۹۹۱/۴/۱۵ پولیس  شهرکهنه      

بغالن  امان الله  تجیب الله   .252
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۶ اربکی  لرخوابی      

بغالن  سلطان محمد  عتیق الله   .252
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۶ پولیس  تاجک     



بغالن  خیرالله  صفی الله   .252
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۶ اربکی شهر کهنه      

بغالن  عبدالرحمن  عبداملنان   .220
یمرکز   

۱۹۹۱/۴/۱۷ نظم عامه  تاجک     

بغالن  روف  جمعه خان   .221
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۷ اردو حسنتال      

بغالن  عبدالروف  محمد رحیم   .225
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۱ اردو  حسنتال      

بغالن  تاج محمد  شیر محمد   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۱ اربکی  حسنتال      

بغالن  عبدالصمد صفت الله   .222
 مرکزی

س پولی شهر جدید   ۱۹۹۱/۴/۱۱     

بغالن  عبدالصمد امرالله   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۱ پولیس  شهر جدید      

بغالن  حاجی سفر  محمد امین   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۱ پولیس  تاجک     

بغالن  عبدالله  بریالی   .222
 مرکزی

مامور  چلوزایی 
 دولتی 

۱۹۹۱/۴/۱۴     

بغالن  عبدالکریم  محمد نعیم   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۴ اربکی  عرب تپه      

بغالن  شاه محمود  شیر محمد   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۴ کامندو جرخشک      

بغالن  ګالب الدین  نورمحمد   .220
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۴ اربکی  خواجه خان      

بغالن  ارسال شیرمحمد   .221
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۱۴ اربکی  شهر جدید      

بغالن  حاجی اعظم  نجیب الله   .225
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۱ اربکی  کوکچنار     

بغالن  عبداملقصود جامل الدین   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۱ اردو ګودان      

بغالن  عبدالواحد شهزاده   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۱ پولیس  جرقشالق      

بغالن  دین محمد  فدامحمد   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۱ پولیس  لقیان      

بغالن  محمد ایوب  عبدالقادر   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۲ اردو  شهر جدید      

بغالن  دوست محمد  میرزا محمد  .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۲ اربکی  شهر کهنه      

بغالن  محمد رسول  جان آغا   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۲ اربکی  خواجه خان      

بغالن  امیرخان  محمد عادل   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۲ پولیس  تاجک      

بغالن  امیر خان  محمد داود   .220
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۲ اردو  تاجک      

دظفرمحم  .221 بغالن  لیونی  
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۳ ګارد کاکامنګل     

قمرالدین   صالح الدین  .225 بغالن  
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۳ اردو  تاجک      



بغالن  محمد دین  ګل محمد   .222
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۳ حزب  کهنه قلعه      

مولوی غالم   .222
 نبی 

بغالن  عبدالقادر 
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۲۳ قاضی  رسک شش     

دالرحیم عب نعمت الله   .222 بغالن  
 مرکزی

۱۹۹۱/۴/۳ پولیس  فابریکه      

۱۹۹۱/۴/۳ اردو  ده مرده  نهرین  محمد اسلم محمد حسین   .222     
۱۹۹۱/۴/۵ اردو  شهرنو پلول برکه  سید میرجان  سید امیرالله   .222     
۱۹۹۱/۴/۵ اردو  ده مرده  نهرین  محمدعثامن  نارص خان   .222     
۱۹۹۱/۴/۶ پولیس  زلفیاد نهرین  نصیرالدین  امیرالدین   .222     
۱۹۹۱/۴/۶ پولیس  تنګی  نهرین  نرصالله  ضیاوالحق   .220     
۱۹۹۱/۴/۶ پولیس  جوپری  نهرین  ملنګ  محمد ویس   .221     
۱۹۹۱/۴/۷ اردو  رشرش برکه  نظر محمد  رحیم الله   .225     
۱۹۹۱/۴/۷ اردو  قدم جای  برکه  امام الدین خال محمد   .222     
لودودعبدا حرضت الله   .222 ۱۹۹۱/۴/۴ پولیس  درګی  نهرین       
۱۹۹۱/۴/۴ اردو  تنګی  نهرین  خال محمد  جان محمد   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اربکی  حافظ بچه  نهرین  عبداملنان  حمیدالله   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اردو  یرم علیا نهرین محمدحسن  بریالی    .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اردو  شورچه نهرین آبردی  قدرت الله   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ پولیس  قوزی  نهرین محمدابراهیم  محمد معصوم   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۲ پولیس  قوزی  نهرین عبدالروف محمد نعیم   .220     
۱۹۹۱/۴/۱۹ اربکی  شورچه  نهرین عبدالروف عبدالصبور  .221     
۱۹۹۱/۴/۱۵ اربکی  لکن خیل  نهرین عبدالله  عبدالغفار  .225     
نیاد ترل نهرین محمد رسول  شاه محمود   .222 ۱۹۹۱/۴/۱۵ اردو       
۱۹۹۱/۴/۱۷ اردو  جرو ګذرګاه نور ګل رحمن  سیدالرحمن   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اربکی  قزملقول  برکه  یمین  کفایت الله   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۴ پولیس  رشرش برکه  آصف خان  عبداملومین   .222     
۱۹۹۱/۴/۲ پولیس  رشرش برکه  حاجی علم ګل  خیر محمد   .222     
۱۹۹۱/۴/۲ اردو  هزار باغ  پلخمری  نورالدین  عبدالرحمن  .222     
۱۹۹۱/۴/۷ اربکی  خروټی  پلخمری غالم سخی  رشافت   .222     
۱۹۹۱/۴/۷ قطعه خاص بابه نظر پلخمری حکمت الله  ظریف   .220     
۱۹۹۱/۴/۱ قطعه خاص بابه نظر پلخمری عبدالولی  محمد عامل   .221     
تخار خواجه  یاسین  محمد عظیم   .225

 بهاوالدین 
تخار خواجه 

 بهاوالدین 
۱۹۹۱/۴/۱ اردو      

۱۹۹۱/۴/۱۱ اربکی  باالدوری  پلخمری  مومن  توریالی   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اردو  قاضی  پلخمری  فتیح محمد  اخرت محمد  .222     
۱۹۹۱/۴/۱۲ اربکی  قندوز تپه  پلخمری  ولی محمد  بازمحمد   .222     



۱۹۹۱/۴/۱۳ اربکی  بابه نظر پلخمری  تاش محمد  خیرمحمد   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۹ اربکی  عمرخیل  پلخمری  عبدالرحیم  محمد نسیم   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۹ امر امنیت منګل  پلخمری  حاجی فیروز ګل محمد   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۵ اربکی بابه نظر پلخمری  صاحب خان  محمدعامل   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۶ اردو  بابه نظر پلخمری  عبدالقاسم  بسم الله   .220     
لدین روزا  .221 ۱۹۹۱/۴/۱۶ اربکی  عمرخیل  پلخمری  ګلرام       
۱۹۹۱/۴/۱۴ اردو  قریه جبار پلخمری  شیر محمد  حکم خان   .225     
۱۹۹۱/۴/۲۱ اردو  باالدوری  پلخمری  شیرمحمد  کریم الله   .222     
۱۹۹۱/۴/۹ اربکی  باالدوری  پلخمری  محمد عیسی  وسیم   .222     
مپیرک ک دهنه غوری  محمد علی  عبدالصمد   .222 ۱۹۹۱/۴/۹ پولیس       
۱۹۹۱/۴/۵ پولیس  کمپیرک  دهنه غوری  غالم سخی  علی مراد   .222     
۱۹۹۱/۴/۱ پولیس  کمپیرک  دهنه غوری  شیرعلی  مرزا علی   .222     
۱۹۹۱/۴/۴ اربکی  شلکتو دهنه غوری  داود شاه  سید منصور  .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اربکی  شلکتو دهنه غوری  منورشاه  سید حسین   .222     
۱۹۹۱/۴/۱۱ اربکی  شلکتو  دهنه غوری  عبدالستار سید بسم الله   .200     
۱۹۹۱/۴/۱۱ ق اربکی  شلکتو  دهنه غوری  سامل  فیروزالدین   .201     
۱۹۹۱/۴/۱۹ اربکی  شلکتو دهنه غوری  داود شاه  سید قبا   .205     
۱۹۹۱/۴/۱۵ اربکی  چرماب  دهنه غوری  رجب  محمد امان   .202     
ت حرض  احمد شاه   .202 ۱۹۹۱/۴/۱۶ اربکی  تندره  دهنه غوری       
۱۹۹۱/۴/۱۷ اردو  دشتک  دهنه غوری  شیرعلی  عمرعلی   .202     
۱۹۹۱/۴/۱۱ پولیس  دشتک  دهنه غوری  نعمت الله  بازمحمد   .202     
۱۹۹۱/۴/۱۴ آشپز دولتی دشتک  دهنه غوری  سبز علی  داد علی   .202     
۹۱۱۹/۴/۱۱ اربکی  شیرتله  دهنه غوری  بیک اکرم   .202     
۱۹۹۱/۴/۱۵ اردو  چهل غوری  دوشی  حبیب الله  سید محبوب   .202     
۱۹۹۱/۴/۱۴ اردو چهل غوری دوشی نورالله نجیب الله  .210     
۱۹۹۱/۴/۱ اردو زاروغه دوشی فقیر سید الله  .211     
۱۹۹۱/۴/۱۱ پولیس دهن مرق تاله وبرفک محمد نارص عبدالبشیر  .215     
نلک دهن تاله وبرفک زرعامل لجامن  .212 ۱۹۹۱/۴/۱۳ خیزشی      
۱۹۹۱/۴/۱ پولیس سیرده باال تاله وبرفک غالم سخی ګل محمد  .212     

 کندز
     اردو آمرملوک دشت ارچی شاه جهان محمد نصیر  .212
خیزش  قرلق دشت ارچی باقی بای صدیق الله  .212

 مردمی
    

     امنیت قرلق دشت ارچی حاجی بوری عباد الله  .212
     اردو شنبه بازار ارچیدشت  نازک میر شمس الله  .212



     فراری قرلق دشت ارچی محکم تاش عبدالشکور  .212
     اربکی قره غوشی دشت ارچی عبدالباقی خال الدین  .250
     اردو دوران کلی دشت ارچی عبداملومن اسالم الدین  .251
     اربکی تاجک قشالق دشت ارچی محمد علی محمد قاسم  .255
     اربکی انناخی دشت ارچی الله میر فیض الله  .252
هربی  عبدالله خان دشت ارچی انارګل سمع الله  .252

 ښونځی
    

     اردو عید ګاه دشت ارچی حبیب سعید محمد سلیم  .252
     اردو اسالم قله دشت ارچی آدینا غالمحمد  .252
     فراری قرلق دشت ارچی بای نظر خیرمحمد  .252
     اربکی تاجک قشالق دشت ارچی ولی محمد عبدالحمید  .252
ارباب رحمت  دشت ارچی محمد یعقوب ن الدینزی  .252

 الله
     پولیس

     اربکی تاجک قشالق دشت ارچی شاه محمود بسم الله  .220
     پولیس تاجک قشالق دشت ارچی صاحب نظر حبیب الله  .221
خیزش  قرلق دشت ارچی کنجه عبدالعزیز  .225

 مردمی
    

     پولیس قرلق دشت ارچی امیرشاه حبیب الله  .222
     اربکی ناخیان دشت ارچی الله میر ینجامل الد  .222
     پولیس دم کلوال دشت ارچی احمد رسول پیرمحمد  .222
     اردو قرلق دشت ارچی عبدالفیض عبدالجلیل  .222
     اردو قرلق دشت ارچی محمد امین جالل الدین  .222
     پولیس آب فروش امام صاحب محمد انور نورالدین  .222
     پولیس فروشآب  امام صاحب عبدالصمد هامیون  .222
     اربکی آب فروش امام صاحب جامل الدین حسن مبارک  .220
     اربکی آب فروش امام صاحب محمد حسن مال افضل  .221
     اردو کیله چی امام صاحب عبدالستار سیدحرضت  .225
     اردو آفتابلق امام صاحب خان محمد تابلق  .222
     پولیس نغمه بازار امام صاحب دولت ګلدی یاز مراد  .222
     اردو ګرګری امام صاحب الله مراد نجیب الله  .222
     اردو یکه توت امام صاحب شیر علی محمد رحیم  .222
     اردو بسم الله شاخ امام صاحب رحمت ولی نعمت الله  .222
     اردو جدید شاخ امام صاحب بابه نظر محمد صفر  .222
     یاغی آب فروش امام صاحب محمد رفیع ذبیح الله  .222
     اردو سنګچه امام صاحب مخحمد عظیم محمد فرید  .220
     پولیس تاشګذر امام صاحب محمد امین خان شیرین  .221



     اردو ګمبز ایشانها امام صاحب محمد اسلم سیدعارف  .225
حاجی محکم  عبدالهادی  .222

 تاش
     اردو ګمبز ایشانها امام صاحب

سید   .222
 عبدالواحد

     اردو فاتح بازار امام صاحب سید اسد الله

     اردو کلباد امام صاحب بای مراد حسام الدین  .222
     پولیس خروتی امام صاحب ملنګ نعمت الله  .222
     اردو هیچکلی امام صاحب عبدالقادر عبدالنادر  .222
     اردو قرغز امام صاحب عبدالحمید عبدالستار  .222
     اردو آیخمچال امام صاحب نورالله عزیزالله  .222
     اجیر ملکی دلشاد حبامام صا ستارقل سلطان محمد  .220
     پولیس آب فروش امام صاحب امیرمحمد شیرمحمد  .221
     پولیس غرو امام صاحب خال بازار محمد اسحاق  .225
     اردو هیچکلی امام صاحب محمد علی سید الرحمن  .222
     اردو ګرګری امام صاحب عبدالخالق عبداملالک  .222
     پولیس بایکه امام صاحب جوره عبدالکریم  .222
     اربکی حافظ آباد امام صاحب رازمحمد عبدالحنان  .222
     اربکی بته کشان امام صاحب امان الله محمد نور  .222
     اردو نوآباد امام صاحب مالګل سعید نبی الله  .222
     اردو کنجک امام صاحب محمد هاشم امیرشاه  .222
     پولیس مالافغان امام صاحب سیداجان سید احمد  .220
محمد   .221

 اسامعیل
     پولیس کنجک امام صاحب الدین ګل

     پولیس ګمبز افغانیه امام صاحب محمد امین نور الدین  .225
     اردو ایشان توپ امام صاحب قربان نظر محمد نظر  .222
     ارد و شهر امام صاحب عبدالوکیل عبدالقیوم  .222
     ارد و شهر امام صاحب خیرمحمد مصطفی  .222
     پولیس تاز لقی امام صاحب محمود شیرمحمد  .222
     اردو کلباد امام صاحب عبدالغیاث نظر حمد  .222
     اردو کیله چی امام صاحب عبدالستار سید اسلم  .222
     اردو دونګ قشالق امام صاحب حبیب الله نعمت الله  .222
     اردو شیرخان بندر امام صاحب محمد هاشم محمد عارف  .220
     پولیس بته کشان امام صاحب حبیب الله عبدالکریم  .221
     پولیس بته کشان امام صاحب عبدالرسول عبدالرحمن  .225
     اردو توبه چی امام صاحب عبدالروف نجیب الله  .222
     پولیس بته کشان امام صاحب محمد اسحاق حبیب الرحمن  .222



     اردو قیام متشق امام صاحب روزی محمد تاج محمد  .222
     اردو قلم ګذر امام صاحب عبدالعزیز شیراحمد  .222
     اربکی حلقه کول امام صاحب محمد خان علی خان  .222
     پولیس چغر امام صاحب عبدالجلیل عبدالرزاق  .222
     اردو چغر امام صاحب ګل مراد ګل محمد  .222
حاجی شمس  خال الدین  .220

 الدین
     پولیس ګجیر امام صاحب

     اردو هیچکلی امام صاحب یوسف خواجه هاشم خواجه  .221
     پولیس کلباد امام صاحب رادمولوی خامل عطا الله  .225
     اردو ګمبز امام صاحب ګالب خان محمد الدین  .222
     پولیس کنجک امام صاحب نازک میر خدیداد  .222
     اردو غرو امام صاحب حاتم خان حسام الدین  .222
     اردو تاشګذر امام صاحب محمد صدیق ءمحمد رضا  .222
     اردو تاز لقی امام صاحب نورالله امان الله  .222
     اربکی کوچه عربها مرکز عبدالحمید عبدالرشید  .222
     اردو آلچین مرکز عبدالروف عبدالرحیم  .222
قاضی   .200

 عبدالظاهر
     قضاوت سه درک مرکز عبدالرشید

     پولیس کنم مرکز مراجان محمد ابراهیم  .201
     اربکی چرخاب مرکز عبدالرحیم ګل رحیم  .205
     اربکی رخابچ مرکز حاجی امان الله غالم سخی  .202
     اربکی چرخاب مرکز عبدالشیز حمید الله  .202
     اردو چرخاب مرکز عبدالنبی عوض الله  .202
     امنیت آلچین مرکز حاجی محمد تاج محمد  .202
     اربکی بولک اول مرکز شیرآغا ذبیح الله  .202
     اربکی بولک اول مرکز عبدالروف خدیداد  .202
     اردو آلچین مرکز عبدالرشید عبدالبشیر  .202
     اردو آلچین مرکز عالوالدین جمعه الدین  .210
     پولیس چله مزار مرکز علی محمد بشیر احمد  .211
     پولیس چله مزار مرکز الله داد وحیدالله  .215
     پولیس چله مزار مرکز شاه ولی محمد صابر  .212
     پولیس شورابی مرکز عبدالجبار عبداملتین  .212
     اربکی چرخاب مرکز نعمت الله حکمت الله  .212
     پولیس چرخاب مرکز نوراحمد عبدالبشیر  .212
     اردو آلچین مرکز ګل محمد نورآغا  .212
     اردو آلچین مرکز عبدالکریم محمد یوسف  .212



     اردو آلچین مرکز روزی بای امام الدین  .212
     پولیس سادات کنم مرکز سید رحمت خلیل الله  .250
     اربکی لبولک او  مرکز غالم سخی میرالله  .251
     اربکی بولک اول مرکز آغامیز غالم سخی  .255
     پولیس آلچین مرکز عبدالسالم ضیاء الدین  .252
     پولیس کوبهی مرکز محمد کاتب قند آغا  .252
     پولیس لودین مرکز محمد نواب وحیدالله  .252
     پولیس لودین مرکز عبدالحی ذبیح الله  .252
کارمند  وړه کنم مرکز بشیراحمد عبدالواحد  .252

 انتخابات
    

     پولیس دوبلوله مرکز امیر خان برات  .252
     اردو دوبلوله مرکز بیګ نظر محمد یوسف  .252
     اردو آلچین مرکز حبیب الله امین الله  .220
     اردو آلچین مرکز عبدالله حیات الله  .221
     اردو کوبهی مرکز فیض الله سمع الله  .225
حاجی محمد  فدا محمد  .222

 سعید
     اربکی لک اولبو  مرکز

حاجی عیسی  محمد نادر  .222
 خان

     پولیس چله مزار مرکز

کارمند  ۵ناحیه  مرکز میرزا محمد محمد جاوید  .222
 انتخابات

    

     اردو آلچین مرکز ګل محمد خیرمحمد  .222
     اردو آلچین مرکز التی بای عباد الله  .222
     اردو آلچین مرکز امرخان محیب الله  .222
     اردو آلچین مرکز ایشان قل محمد ابراهیم  .222
     اردو پل آلچین ګل تپه فدا محمد سخی محمد  .220
     اربکی جمع طاهر ګل تپه طاهر رشیف  .221
     اربکی چهاردره چی ګل تپه سید اکرام سید یاسین  .225
     اربکی لرخابی خان آباد رازی غالم نبی  .222
     پولیس میالی خان آباد خان آباد عبدالوکیل عبدالنارص  .222
     افرس میالی خان آباد خان آباد قربان علی عبدالوکیل  .222
     اردو لرخابی آقتاش خان آباد جامل الدین کامل الدین  .222
     پولیس چهار توت خان آباد جمعه خان محمد عارف  .222
     پولیس خواجه بولک خان آباد قند آغا حسین آغا  .222
     اربکی جنت باغ خان آباد محمد رضا رسور خان  .222
     اربکی لرخابی خان آباد فدا محمد صالح محمد  .220



قومندان شیر   .221
 علم

     اربکی چهار توت خان آباد نور محمد

     پولیس بندر نجاری خان آباد قربان علی حفیظ الله  .225
مامور  چهار توت خان آباد غالم دستګیر غالم غوث  .222

 دولتی
    

     یاربک چهار توت خان آباد شیر عامل شیراحمد  .222
بدخشانی  خان آباد عبدالقدیر عبدالرقیب  .222

 عنایت خیل
     اردو

     پولیس چهار توت خان آباد محمد اسحاق نظام خان  .222
     اردو نوآباد خورد خان آباد عبدالجلیل نجیب الله  .222
قومندان شیر   .222

 محمد
     اربکی عربها خان آباد محمد شفا

     اردو توتچهار  خان آباد عبدالغفار هدایت الله  .222
     اردو چهار توت خان آباد عبدالوهاب محمود  .220
     اردو چهار توت خان آباد عبدالودود عبدالباسط  .221
     اردو مالخیل خان آباد ملنګ عزیزالله  .225
     اردو عنایت خیل خان آباد محمد انور خایسته خان  .222
     پولیس شیخ علی خان آباد جمعه خان محمد زمان  .222
     پولیس شیخ علی خان آباد سلطان ګل احمد  .222
     اردو چوغه سیل بر خان آباد ثنا ګل شیر آغا  .222
     اردو باغ میری باال خان آباد محمد یونس عبدالغفار  .222
     اربکی چهار رسی خان آباد محمد دولت راز محمد  .222
     اردو عنایت خیل خان آباد تاج محمد محمد قاسم  .222
     اربکی چهار توت آبادخان  ګل نظر عبدالفتاح  .220
     اردو باسوس خان آباد پیرمحمد شبیر احمد  .221
     اردو شیخ علی خان آباد عبدالغنی عبدالحفیظ  .225
     اردو چوغه خان آباد ثنا ګل ظفر خان  .222
     اربکی جنګل باشی خان آباد سید کاظم حبیب الله  .222
     اربکی بندرشوراب خان آباد سید کامل عبدالجبار  .222
     اربکی بندرشوراب خان آباد سید کامل سید اکرب  .222
     اربکی بندرشوراب خان آباد سید کامل سید جامل  .222
     پولیس نیازی خان آباد حاجی محمد اسامعیل  .222
     اردو نیازی خان آباد اعلی محمد بریالی  .222
     پولیس ګهاک خان آباد محمد رشیف نور محمد  .220
     اربکی باسوس آبادخان  محمد رفیق غالم رسول  .221
     پولیس محفل دوت خان آباد ولی محمد دین محمد  .225
     اردو جنګل باشی خان آباد حبیب الله هامیون  .222



     مامور مالی بوئین خان آباد عبدالستار عبدالروف  .222
     پولیس بوئین خان آباد عبدالروف عارف  .222
     پولیس خواجه بولک خان آباد عبدالجبار نعمت الله  .222
     اردو چهار توت خان آباد ابراهیم عظیم خان  .222
     اردو رسای قشالق خان آباد عبدالکریم زاز محمد  .222
     اردو رسای قشالق خان آباد عبدالخالق حمید الله  .222
     اربکی قریه قصاب چهاردره عبداالحمد جمعه خان  .220
     اردو قنغرات چهاردره جوره بای حبیب الله  .221
     اردو مرکز شهر چهاردره حمد ابراهیمم سید جان  .225
     اردو قریه قصاب چهاردره محمد هاشم نجیب الله  .222
     اربکی داغ آرق چهاردره جمعه قل خدای قل  .222
کامند  ما ما خیل چهاردره ګل احمد بشیر احمد  .222

 موسسه
    

     پولیس کوته ګرد چهاردره ګل آغا شفیع الله  .222
ارباب  بادعلی آ  ګلبدین صالح الدین  .222

 عاشورعلی
کاندین 
 انتخابات

    

     اربکی عمر خیل علی آباد محمد نبی رحمت ګل  .222
     پولیس عرضبیکی علی آباد شمس الدین نور الدین  .222
     پولیس عرضبیکی علی آباد عبداالحمد فضل احمد  .200
     پولیس علی حیدر علی آباد پیوند عبدالله  .201
سید رحمت   .205

 الله
     اربکی ارباب رمضانی آباد علی سید فریدون

     اردو انګورباغ علی آباد غالم محمد میر احمد  .202
     اربکی حاجی بابه علی آباد محمد رشیف نجیب الله  .202
     اربکی رساج الدین علی آباد محمد خان ګل خان  .202
قومندان  قاسم علی علی آباد عبدالدیان قیام الدین  .202

 اربکی
    

     اردو انبار تپه علی آباد محمد حسین حیات الله  .202
     پولیس نوآبادعرضبیکی علی آباد عبدلرشید فیض محمد  .202
     اربکی قزل سای علی آباد محمد عامل عبدالغنی  .202
     پولیس انګورباغ علی آباد صاحب داد عبدالله  .210
     پولیس قاسم علی علی آباد علی محمد ضیاوالحق  .211
     پولیس سه کولسخ قلعه ذال خیرمحمد عبدالودود  .215
     اربکی سخسه کول قلعه ذال عبدالکریم ربانی  .212
کارمند  کورمسجد قلعه ذال عبدالسیم رحمت الله  .212

 وکیل
    

     پولیس اورته بوز قلعه ذال سیدمحمد عبدالله  .212



     اردو درمن قلعه ذال عبدالخالق داود  .212
حاجی طوره  قلعه ذال عبدالرزاق زین الله  .212

 بای
     اربکی

     اربکی تربوز ګذر قلعه ذال عبدالخالق عبدالواسع  .212
     پولیس ظلم آباد قلعه ذال عبدالجلیل محمد مراد  .212
     اردو شور آرق قلعه ذال محمد نبی رحمت الله  .250
     پولیس جنګارق قلعه ذال خال مراد عبدالغنی  .251
     اربکی افغن مزار قلعه ذال عبدالرزاق شفیع الله  .255
     پولیس صالح آباد قلعه ذال سید مراد درمحمد نا  .252
     اربکی اورته بوز قلعه ذال عبدالخالق محمد نبی  .252
     پولیس اورته بوز قلعه ذال شاه محمد محمد امین  .252
     پولیس صالح آباد قلعه ذال خال مراد جان محمد  .252
     اربکی شورآرق قلعه ذال عبدالوارث عبدالجلیل  .252
     پولیس افغن مزار قلعه ذال وردیامان ط امان الله  .252
     اردو درمن قلعه ذال جان محمد محمد امین  .252
     پولیس درمن قلعه ذال خیرمحمد محمد صادق  .220
     اربکی چلش قلعه ذال مال جوره نعمت الله  .221
محافظ  چطراق قلعه ذال اوده چاری  .225

 وکیل
    

     دریور وکیل ایشان شاخ قلعه ذال طاغن امان الله  .222
     اردو صالح آباد قلعه ذال عبدالولی قربان نظر  .222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( له مياشتي رسه سمون خوري  مجموعي راپور:رمضان) لهکال  هـ ق1122( دمياشتي چې دمئکال د )م 2020د  

 مهامت
وسائـــط او 

 وسائل
ې مختلف
 ېوسل

 ېوســـلــ ېســــپــک ېوســـــلـــ ېدرنـــــ
 ـــتوالیــ نـــفــــر

شـــمـــــاره
 

 Apkmثقیل راکټ توپ spg9/82 هاوان
 کالشینکوف

M4/M16 
  وردګ 17 کالشینکوف ۱      موټرسایکل ۱ چنټه ۱

  کندهار 29 کالشینکوف ۳       
  هلمند 30 کالشینکوف ۱     توپانچه ۱  
  روزګان 43 کالشینکوف ۱     خفیف ۳  
  دای کنډی 3        
 شوبله ۱ 

 لوکسل۱
 کالشینکوف ۲ ثقیل ۱ ۱   

 کرملی ۱
  فراه 6

  نیمروز 1        
  هرات 33  ثقیل ۱     موټرسایکل ۱ 

  بادغیس 24        

  فاریاب 18 کرملی ۱       
  غور 65 کالشینکوف۱۱ ثقیل ۱      

صندوقه د  ۲

کالشینکوف 
 مرمی

  رسپل 30       موټرسایکل ۹

  بدخشان 168 کالشینکوف ۲       
  پروان 4 کالشینکوف ۱       
  بلخ 122        
  بغالن 121        
  کندز 220        
           

صندوقه د  ۲

کالشینکوف 
 مرمی

 موټرسایکل ۶
 شوبله۱
 لوکسل ۱

 خفیف ۳
    توپانچه ۱

 کالشینکوف ۲۱ ثقیل ۳
 مجموعه : 222 کرملیان ۲


