
 
 
 

 
 

 

 
 میاشتې تفصیيل راپور : (نومرب) د

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

بوخت دندو په  ېارګانونوک بيالبيلورژيم اړوندپه ګوډاګي ده موجو  دچي کسان (۷۵۶۱) ېمجاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو ک

 دغه فاسد له( میله مختلفو سپکو او درنو وسلو، لسګونو شوبلو او وسایطو او ګڼ شمیر مهامتو رسه ۳۳۳له )دحقايقوپه درک کولو رسه وو؛ 
 ېد راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک  ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهاسالمي امارت  د او را بیلاوګوډاګي رژيم څخه 

 ترتيب شوی دی :

امره
ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 میدان وردګ
میدان  عزیزالله احسان الله 1

 وردګ
    11/19/2020 اربکی عمرخیل نرخ

میدان  محمدیار خلیل الرحمن 2
 وردګ

    11/19/2020 عسکر بادام نرخ

میدان  عزیزالله سعیدالله 3
 وردګ

    11/19/2020 اربکی عمرخیل نرخ

میدان  ګالجان شمس الرحمن 4
 وردګ

    11/19/2020 اربکی جوی اسیاب نرخ

میدان  محمدجان عبدالولی 5
 وردګ

    11/19/2020 کابل میرازادی نرخ

میدان  سلطان جان عزت الله 6
 وردګ

    11/19/2020 اربکی جوی اب نرخ

میدان  عنایت الله عزیزالله 7
 وردګ

    11/19/2020 اربکی جوی اسیاب نرخ

میدان  سلطان جان قاري نعمت الله 8
 وردګ

    11/19/2020 اربکی جوی اسیاب نرخ

میدان  ښایسته ګل محمد رحیم 9
 وردګ

    11/5/2020 پولیس صد مرده نرخ

میدان  کشمیر مطیع الله 11
 وردګ

    11/19/2020 عسکر عمرخیل نرخ

میدان  عزیزالله مطیع الله 11
 وردګ

    11/19/2020 اربکی جوی اسیاب نرخ

میدان  کشمیر نرصت الله 12
 وردګ

    11/21/2020 عسکر عمرخیل نرخ
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میدان  سلطان جان کریم الله 13
 وردګ

    11/19/2020 عسکر جوی اسیاب نرخ

 غزنی
   کالشینکوف ۷ 11/19/2020 اربکی ګنډیر اندړ غزنی عبدالرحمن حبیب الرحمن 14
    11/19/2020 اربکی خونیان قره باغ غزنی ګل میر نورحرضت  15
    11/19/2020 اربکی سفرخیل قره باغ غزنی محمدرسور سیداکرب 16
    11/19/2020 اربکی رحامنی قلعه مقر غزنی محمداسامعیل عبدالباقی 17
    11/19/2020 اربکی یاربی قلعه مقر غزنی ګل خان عزیزالله 18
    11/19/2020 اربکی سیدوخیل مقر غزنی سلیامن شاه عمرشاه 19
    11/19/2020 اربکی جم جمه مقر غزنی بارکدین محمد دین 21
    11/21/2020 اربکی عيل چمرب مقر غزنی محمدظفر محمدحنیف 21
   توپانچه ۷ 11/19/2020 پولیس خواجه حکیم اندړ غزنی محمدخان محمدحکیم 22
    11/19/2020 اربکی رسسوته قره باغ غزنی ګل خان محمدولی 23
کالشینکوف  ۷ 11/21/2020 اربکی بچو قره باغ غزنی سلطان محمد میراحمد 24

 نارنجک ۷
  

    11/19/2020 اربکی وړو ګیالن غزنی قدرت الله نورالله 25
    11/19/2020 پولیس رباط دهیک غزنی جمجمه نوید 26
    11/19/2020 اربکی  ګیالن غزنی عیسی محمد نیازمحمد 27
 ۷ کالشینکوف۷ 11/19/2020 اربکی خیاری اب بند غزنی حاجی علم خان وزیرمحمد 28

 موټرسایکل
 

 زابل
    11/19/2020 اربکی کنسوزی شلمزی زابل جالت خان دنیاخان 29
    11/28/2020 اربکی فتاو شینکی زابل برات محمد سعدمحمد 31
    11/19/2020 اربکی عمرزی شملزي زابل عبدالظاهر عبدالباسط 31

 کندهار
ډي يس  ۲ 11/17/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالسالم اغا ابراهیم اغا 32

 توپونه
 دومیيل ۲
 زیکویک ۷

 دهشکی ۷۲
 وسط هاوان۷۱

کامنډو  ۶
 هاوان

 اسپجنین۷۱
هفتادو پنج ۲

 توپونه
 ثقیالن ۶۱
 کرملیان ۶۲

 

 شوبيل  ۳۶
 رینجر ۳۱

د شپي  ۱
 دوربینان

۷۳۵ 
صندوقه د 

دومیيل 
 مرمی

صندوقه  ۳۱
د زیکویک 

 مرمی
۳۵۳ 

صندوقه د 
دهشکی 

 مرمی
فیره د  ۶۷۷

وسط هوان 
 مرمی
فیره د  ۳۱۷

 
  11/13/2020  کندهار ژړۍ کندهار اسامعیل احسان الله 33
  11/10/2020  میشان پنجوايي کندهار فتح محمد احمد 34
  11/14/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار نجیب الله احمد 35
  11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالله احمدالله 36
  11/14/2020 اربکی محمدظاهر پنجوايي کندهار محمدظاهر احمدشاه 37
  11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالسالم ادم خان 38
  11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبداملحمد اسدالله 39
  11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدرفیق اسدالله 41
  11/21/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار محمدرسول اسامعیل 41
  11/13/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار رسدارمحمد اسامعیل 42
  11/21/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالصمد اغا اغا 43
  11/13/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالله جان اغاشاه 44
  11/13/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار عبدالقهار اغاشاه 45
  11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالکریم اغاشیرین 46
  11/20/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار عبدالقیوم اغااللی 47
  11/14/2020 پولیس دواب پنجوايي کندهار حرضت نور اغاولی 48
  11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار تورجان اغاولی 49
  11/13/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار محمداکا اغاولی 51
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ایم فور  ۲ 11/21/2020 محلی اردو دښت ژړۍ کندهار  الله داد 51
 توپکان

 راکټان ۳۱
۴۳ 

 کالشینکفونه
میله  ۱

هشتادو دو 
 توپونه

کامز  ۷۲
 موټران

 ګرنیټان ۱۵
 روشن داز ۳

 اګایز ۷
 

 کامنډو مرمی
فیره د ۶۵۲

اسفجنین 
 مرمی

صندوقه  ۶۷
 د ثقیل مرمی

د  ۷۲۳۳۱۱
 کرملی مرمی

فیره د  ۳۴
 راکټ مرمی

د  ۳۱۳
کرميل د  
نارنجک 

 مرمی
صندوقه  ۳۳

د بم ایک 
 مرمی

صندوق د  ۷
 مرمیاګایز 

صندوق  ۶۱
د  رويس 
نارنجک 

 مرمی

 
  11/14/2020 اربکی اوه خانان ریګستان کندهار عبداملحمد الله نظر 52
  11/28/2020 اربکی سیاچی ژړۍ کندهار عبدالهادی امیرمحمد 53
  11/14/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار خدای رام امین الله 54
  11/21/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار سدوزی بخت محمد 55
  11/27/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار دادمحمد بخت محمد 56
  11/13/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار جالل بریالی 57
  11/13/2020  کلک ژړۍ کندهار نظرجان بریالی 58
  11/14/2020 اربکی موشان پنجوايي کندهار فاضل محمد بسم الله 59
  11/21/2020 اربکی چارشاخه ژړۍ کندهار حیات الله بسم الله 61
  11/14/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالغفار بشیراحمد 61
  11/14/2020 اربکی ګاللی پنجوايي کندهار ګاللی بشیراحمد 62
  11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالغنی بشیراحمد 63

   11/21/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار علی محمد بشیراحمد 64
   11/13/2020 اربکی  ژړۍ کندهار نوراحمد بصیراحمد 65
   11/28/2020 محلی اردو لو واله مرکز کندهار احمدالله بصیراحمد 66
   11/28/2020 محلی اردو زنګاوات پنجوایی کندهار  پهلوان قومندان 67
   11/14/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار محمدشاه اکا پیرمحمد 68

    11/20/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار الل محمد تورجان 69
    11/18/2020 اربکی اللغلی قلعه پنجوايي کندهار عبدالقاهر تورخان 71
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالخالق توریالی 71
    11/21/2020 پولیس خوشاب دامان کندهار محمدعثامن جان محمد 72
    11/13/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار ولی جان جالت خان 73
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار ولی محمد جمعه ګل 74
    11/13/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار بخت محمد حاجي محمد 75
    11/21/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار عبدالرحمن حاجی اکرب 76
    11/13/2020 محلی اردو دښت ژړي کندهار  حاجی مجید 77
    11/21/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار جان محمد حاجی محمد 78
    11/14/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار فضل محمد حبیب الله 79
    11/14/2020 اربکی موشان پنجوايي کندهار فیض الله حبیب الله 81
    11/14/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار غالم نبي حبیب الله 81
    11/20/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالودود حرضت 82
    11/13/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار محمدقاسم حرضت شاه 83
    11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار محمدسفر حرضت علی 84
    11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار ښایسته ګل حرضت ويل 85
    11/13/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار عبداملجید حکمت الله 86
    11/28/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار اغانور حکیم الله 87
    11/21/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار سیدعامل حیات الله 88
    11/21/2020 پولیس  ارغنداب کندهار علی محمد خان 89
    11/14/2020 پولیس سپیروان پنجوايي کندهار محمدعامل خان 91
    11/21/2020 اربکی چهارشاخه ژړۍ کندهار محمدګل  خان 91
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میله  ۲۶ 11/21/2020 محلی اردو کولک ژړۍ کندهار تورجان خان قومندان 92
سپکي او 

 درين وسيل

  

میله  ۷۴ 11/21/2020  کلک ژړۍ کندهار نظرجان خان محمد 93
 وسيل

  شوبيل ۲

    11/28/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار جانان خان محمد 94
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار عبدالقیوم خان محمد 95
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار تورجان خان محمد 96
    11/28/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار سید فضل محمد خان محمد 97
    11/13/2020 اربکی ژړۍ ژړۍ کندهار نورمحمد خان محمد 98
    11/28/2020 اربکی سنځری کاریز ژړۍ کندهار محمدیاسین خدای نظر 99
    11/28/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار ملنګ خلیل 111
    11/21/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار روزمحمد خلیل احمد 111
    11/14/2020 اربکی  ارغنداب کندهار صدیق الله خلیل اغا 112
    11/13/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار غوث الدین خیرالله 113
    11/28/2020 اربکی اربکی پنجوايي کندهار غوث الدین خیرالله 114
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار دین محمد دادمحمد 115
    11/15/2020 پولیس چهارخور پنجوایی کندهار محمدعثامن دادمحمد 116
    11/21/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار سلطان محمد دوست محمد 117
    11/14/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار شیرمحمد دوست محمد 118
    11/28/2020 پولیس چهارغولبه ارغنداب کندهار حبیب الله ذبیح الله 119
    11/14/2020 پولیس میشان پنجوايي کندهار سلطان محمد رازمحمد 111
    11/21/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار صالح محمد رازمحمد 111
    11/21/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار مال ملوک رحامن شاه 112
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار عبدالرازق رحمت 113
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالله رحمت الله 114
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار سفرخان رحمت الله 115
    11/13/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار عبدالوهاب رحمت الله 116
    11/13/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار دوست محمد رحمت الله 117
میدان  کندهار عيل بیګ رحمت الله 118

 -وردګ
 مرکز

  11/13/2020    

    11/21/2020 محلی اردو کرز ډنډ کندهار  رحمت الله 119
    11/13/2020 پولیس میشان پنجوايي کندهار محمدولی رحمت ولی 121
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبیدالله رضا خان 121
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار مال باقي رفیع الله 122
    11/28/2020 اربکی سیاچی ژړۍ کندهار عبدالباسط رفیع الله 123
    11/11/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار شیرمحمد روزي محمد 124
    11/21/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار شا ملتان روزی محمد 125
    11/21/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار عبدالقیوم روزی محمد 126
    11/14/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار محمدجمعه زملی 127
    11/21/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار بازمحمد ساعت محمد 128
    11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار خدای رام ساعت محمد 129
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار اللی ماما سپین 131
    11/21/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار محمدبیان ستوری 131
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    11/13/2020 محلی اردو نلغام ژړۍ کندهار  سخی 132
    11/13/2020  کواک ارغنداب کندهار جمعه خان رسدارويل 133
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار محمدغنی سعادت محمد 134
    11/21/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار سلطان محمد سعادت محمد 135
    11/21/2020  کک ژړۍ کندهار  سلطان محمد 136
    11/21/2020 محلی اردو سلواغه ژړۍ کندهار حاجی کامل سلطان محمد 137
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار شایسته ګل سمسور 138
    11/13/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالستار سمیع الله 139
    11/13/2020 اربکی چهارشاخه ژړۍ کندهار رحمت الله سمیع الله 141
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار رشاف الدین سمیع الله 141
    11/13/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار محمدیعقوب سمیع الله 142
    11/21/2020 اربکی سنګ حصار ژړۍ کندهار عطاجان سمیع الله 143
    11/14/2020 ملک کمپور شاولیکوټ کندهار حاجی ضابط سمیع الله 144
    11/13/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار محمدانور سیداحمد 145
    11/14/2020 اربکی  پنجوايي کندهار محمدګل  سیداحمد 146
    11/28/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عطاالله سیداحمد 147
    11/28/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار عبداملحمد سیداحمد 148
    11/21/2020 اربکی رسټک ژړۍ کندهار نورمحمد سیداحمد 149
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار شیرمحمد سیدمحمد 151
    11/28/2020 اربکی ماشور ډنډ کندهار عبدالعلی سیدمحمد 151
    11/16/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار محمدزی سیدويل 152
    11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار سلطان علی سیدويل 153
    11/13/2020 اربکی زنګوات پنجوايي کندهار شینکی اکا شاغايس 154
-ننګرهار کندهار امیدګل شاهدالله 155

 اچین
  11/13/2020    

    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار کامل الدین رشاف الدین 156
    11/13/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار عزت الله رشیف الله 157
    11/21/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار عبدالنبی شفیع الله 158
    11/14/2020   ناړی-کنړ کندهار محمدیوسف شفیق الله 159
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار محمدعیسی شمس الله 161
    11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار امیرمحمد شمس الله 161
    11/20/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار اغامحمد شمس الله 162
    11/21/2020 اربکی چهارشاخه ژړۍ کندهار حیات الله شمس الله 163
    11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار میراحمد شمس الله 164
    11/14/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار عبدالحمید شیراحمد 165
    11/27/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار محمدګل شیراحمد 166
    11/14/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار محمدنبی شیراحمد 167
    11/13/2020 اربکی چهارشاخه ژړۍ کندهار وزیزاکا شیرمحمد 168
    11/14/2020 پولیس مشکیزای ډنډ کندهار حاجی محمد شیرمحمد 169
    11/14/2020 پولیس پولیس ارغنداب کندهار نوراغا صدیق اغا 171
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار عبیدالله صدیق الله 171
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدظاهر صدیق الله 172
    11/21/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالرحیم اغا ظاهرشاه 173
    11/28/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار حاجی بلقی جان عبدالباری اغا 174
    11/27/2020 اربکی  ژړۍ کندهار ولیداد عبدالباقي 175
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    11/18/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالحمید عبدالحبیب 176
    11/20/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالودود عبدالحمید 177
    11/21/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار اغامحمد عبدالحمید 178
    11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالودود عبدالحنان 179
    11/18/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالحمید عبدالحکیم 181
    11/14/2020 پولیس تلکان پنجوايي کندهار عبدالغفور عبدالخالق 181
    11/14/2020 بولیس چهارغولبه ارغنداب کندهار جمعه خان عبدالرحمن 182
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار محمدنبی عبدالرحمن 183
-خوست کندهار بابی عبدالروف 184

موسی 
 خیل

  11/13/2020    

    11/14/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار خدای رام عبدالستار 185
    11/20/2020 اربکی باختو شاولیکوټ کندهار ادم عبدالشافی 186
    11/28/2020 اربکی سنځری کاریز ژړۍ کندهار امین الله عبدالصمد 187
    11/28/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار محمدحسن عبدالطیف 188
    11/14/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار شاه ويل عبدالعلی 189
    11/14/2020 اربکی دوراهی شاولیکوټ کندهار امین جان عبدالعلی 191
    11/19/2020 اربکی چهیل غور پنجوايي کندهار عبدالودود عبدالغفار 191
    11/20/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار عبدالله عبدالغنی 192
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالرشید عبدالقوی 193
    11/21/2020 پولیس مننګی نیش کندهار سعدمحمود عبدالقیوم 194
    11/21/2020 محلی اردو پاشمول ژړۍ کندهار  عبدالله 195
    11/26/2020  ریګوا پنجوايي کندهار عبدالباقی عبداملالک 196
    11/14/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالهادی عبداملالک 197
    11/21/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالودود عبداملجید 198
    11/20/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالودود عبداملنان 199
    11/13/2020 اربکی ګوندی پنجوايي کندهار محمدداود عبدالنافع 211
    11/21/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالودود عبدالواحد 211
    11/28/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالخالق عبدالوارث 212
    11/13/2020 اربکی چهارشاخه ژړۍ کندهار شاولی اکا عبدالولی 213
    11/21/2020 محلی اردو پاشمول ژړۍ کندهار  عبیدالله 214
-لغامن کندهار نظرمحمد عبیدالله 215

 علینګار
  11/21/2020    

    11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالطیف عبیدالله اکا 216
    11/13/2020 اربکی اربکی پنجوايي کندهار عبداملجید عزت الله 217
    11/21/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار عبدالله عزت الله 218
-کابل کندهار محمدیوسف عزت الله 219

 رسوبی
  11/28/2020    

    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار حیات الله عزیزالله 211
    11/21/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار محمدنعیم عصمت الله 211
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالله جان عصمت الله 212
    11/28/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدحسین عصمت الله 213
    11/28/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار نادرشاه عصمت الله 214
    11/13/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار عبدالباری عطاوالله 215
    11/14/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار سعدالله عقل شاه 216
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    11/21/2020 چوکیدار زنګاوات پنجوايي کندهار محمدحسین  علی خان 217
  رنجران ۲  11/13/2020 محلی اردو  ارغنداب کندهار  علی محمد 218
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالباقی عنایت الله 219
    11/21/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار فضلی احمد عیسی محمد 221
    11/21/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار موسی جان عین الله 221
    11/18/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدرسول غالم نبی 222
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار نورعلی غمی احمد 223
    11/14/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار نیازمحمد فتح خان 224
    11/20/2020 اربکی بازار پنجوايي کندهار نیک محمد فرید 225
    11/28/2020 اربکی چهارشاخه ژړۍ کندهار عبدالله فریداحمد 226
    11/13/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار فیدامحمد فریداحمد 227
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار شیرمحمد فضل 228
    11/28/2020 اربکی سیاچوی ژړۍ کندهار جامل الدین فضل الدین 229
    11/18/2020 اربکی پولیس پنجوايي کندهار عبدالودود فضل الرحمن 231
    11/13/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار شمس الدین فضل ريب 231
    11/20/2020 پولیس دره نور نیش کندهار غالم نبی فضل ربی 232
    11/14/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار شاه نظر اکا فیدا محمد 233
  موټرسایکالن ۳  11/13/2020 محلی اردو  ژړۍ کندهار عیسی محمد فیدامحمد 234
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار محمدنبی فیض الله 235
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عطاءمحمد فیض الله 236
    11/21/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار امیرمحمد فیض محمد 237
    11/25/2020  سپیروان پنجوايي کندهار لعل محمد فیض محمد 238
    11/14/2020 اردو  ارغنداب کندهار محمدصدیق قدرت الله 239
    11/21/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار خیرمحمد قدرت الله 241
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبدالجبار قدرت الله 241
    11/21/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار خان محمد قلیچ محمد 242
    11/21/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار شینکی اکا مالک 243
    11/14/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار عبدالقیوم محمد 244
    11/21/2020 اربکی خولغی ژړۍ کندهار جانان محمد 245
    11/13/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار تاج محمد محمد داؤد 246
    11/14/2020 اربکی باختو شاولیکوټ کندهار شهزاده محمد داود 247
    11/28/2020 اربکی سنځری ژړۍ کندهار محمدحسن محمدابراهیم 248
    11/14/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار عبدالکریم محمداغا 249
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدحکیم محمداکرب 251
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار محمدخان محمدحسن 251
    11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار عطامحمد محمدحسن 252
    11/21/2020 اربکی نلغام ژړۍ کندهار محمدخان محمدحسن 253
    11/14/2020 پولیس چهارغولبه ارغنداب کندهار عبدالله محمدحسین 254
    11/25/2020 اربکی چهیل غور پنجوايي کندهار عبداملناف محمدحسین 255
    11/21/2020 اربکی الکوخیل ژړۍ کندهار عبدالرحمن محمدخان 256
    11/21/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار احمدخان محمدداود 257
    11/28/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار تورجان کاکا محمددین 258
    11/27/2020 اربکی نادی ژړۍ کندهار فضل محمد محمدرحیم 259
    11/13/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار امان الله محمدرفیع 261
    11/21/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار غالم محمد محمدرسور 261
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    11/21/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار محمدزمان محمدشفیع 262
    11/13/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار محمدصادق محمدطاهر 263
    11/13/2020 محلی اردو  ارغستان کندهار  محمدعلیم 264
    11/17/2020 محلی اردو سپیروان پنجوايي کندهار محمدعامل محمدعمر 265
    11/28/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار الله نور محمدعوض 266
    11/18/2020  دیباغ پنجوايي کندهار باران اغا محمدقاسم 267
    11/14/2020 اربکی سنځری ژړۍ کندهار محمدیوسف محمدقاسم 268
    11/14/2020 اربکی  مرکز کندهار محمدحسن محمدموسی 269
    11/10/2020 اربکی چهیل غور پنجوايي کندهار عبیدالله محمدنادر 271
    11/28/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار جان محمد محمدنبي 271
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار عبدالله جان محمدنبي 272
    11/13/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار ښایسته خان محمدويل 273
    11/21/2020 پولیس کلک ژړۍ کندهار اغانور محمدويل 274
    11/14/2020 اربکی رسه ناوه دامان کندهار ښایسته خان محمدولی 275
    11/14/2020 اربکی  دامان کندهار ښادی خان محمدولی 276
    11/27/2020 اربکی سیاچوی ژړۍ کندهار نظرګل محمدولی 277
    11/17/2020 اربکی اربکی پنجوايي کندهار اخرتمحمد محمدکبیر 278
    11/28/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار محمدعمر محمدګل 279
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار پهلوان محمود 281
    11/20/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار شایسته ګل محمود 281
    11/21/2020 اربکی ۷ناحیه  مرکز-کابل کندهار محمدطاهر مصطفی 282
    11/13/2020 اربکی نایب خیل پنجوايي کندهار عبدالعزیز مطیع الله 283
    11/13/2020 اربکی سبلوغی ژړۍ کندهار عبدالغفار مهدالله 284
    11/14/2020 پولیس سپیروان پنجوايي کندهار نورمحمد میرویس 285
    11/14/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار عبدالسالم نادر 286
    11/14/2020 اربکی  میوند کندهار ويل محمد نادر 287
    11/14/2020 پولیس چهیل غور پنجوايي کندهار رسدارمحمد نادرشاه 288
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار سلطان جان نانی ګل 289
    11/13/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار رازمحمد نثاراحمد 291
    11/10/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار عبداملجید نجیب الله 291
    11/14/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار صاحب جان نجیب الله 292
    11/14/2020 اربکی اربکی پنجوايي کندهار بسم الله نجیب الله 293
    11/13/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار مجیب رحامن نجیب الله 294
    11/21/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار غوث الله نجیب الله 295
    11/13/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار عامدالدین نجیب الله 296
-سمنګان کندهار محمدطاهر نجیب الله 297

 دره سوف
  11/13/2020    

    11/13/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار علی احمد نذیراحمد 298
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار نعمت الله نصیب الله 299
    11/20/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار سالم جان نظرجان 311
    11/28/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار حیدر نظرمحمد 311
    11/21/2020 اربکی سپیروان پنجوايي کندهار نظرمحمد نعمت الله 312
    11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار محمد رفیق اللهنعمت  313
    11/21/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار عبدالسالم نقیب الله 314
    11/14/2020 پولیس کمپور شاولیکوټ کندهار مال ګران نقیب الله 315
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    11/25/2020 اربکی چهیل غور پنجوايي کندهار محمدلحق ننګیالی 316
    11/14/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار فیدامحمد ننګیالی 317
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عبدالرشید نوراحمد 318
    11/13/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار محمدګل نوراحمد 319
    11/28/2020 اربکی ملنګان ژړۍ کندهار محمدګل نوراحمد 311
    11/14/2020 اربکی خنجکک نیښ کندهار عبدالباقی نوراغا 311
    11/13/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار اغامحمد نورمحمد 312
    11/14/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار دین محمد نورمحمد 313
    11/27/2020 اربکی څولغی ژړۍ کندهار رسدارمحمد نیازمحمد 314
-ننګرهار کندهار بخت ظهیر والیت میر 315

 پچیراګام
  11/13/2020    

    11/28/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار احمدشاه ولی شاه 316
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار رازمحمد ولی محمد 317
    11/28/2020 پولیس زنګاوات پنجوايي کندهار موالداد ولی محمد 318
    11/21/2020 پولیس چهیل غور پنجوايي کندهار محمد داود وکیل احمد 319
    11/21/2020 اربکی میشان پنجوايي کندهار عطامحمد وکیل احمد 321
    11/14/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدامان ډنګر 321
    11/21/2020 اربکی پاشمول ژړۍ کندهار فیدامحمد ډنګر 322
    11/21/2020 سپیروان سپیروان پنجوايي کندهار عبدالقاهر ښایسته خان 323
    11/21/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار روزی محمد ښایسته ګل 324
    11/13/2020 اربکی تلکان پنجوايي کندهار صالح محمد کرم 325
    11/21/2020 محلی اردو نلغام ژړۍ کندهار  کریم الله 326
    11/14/2020 پولیس دواب پنجوايي کندهار عبدالباقی ګران 327
    11/13/2020 اربکی زنګاوات پنجوايي کندهار محمدشاه ګل احمد 328
    11/28/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار اسامعیل ګل احمد 329
    11/21/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار عبدالله ګل احمد 331
    11/21/2020 اربکی سنګسار ژړۍ کندهار رساج الدین ګل احمد 331
    11/13/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار جانان ګل احمد 332
    11/13/2020 اربکی سیاچی ژړۍ کندهار عثامن ګل محمد 333
    11/14/2020 اربکی سنګسیار ژړۍ کندهار یارمحمد ګل محمد 334
    11/13/2020   ډنډ کندهار عبدالرحمن ګل محمد 335
    11/21/2020 اربکی سلوغه ژړۍ کندهار روزی محمد ګاللی 336
    11/13/2020 اربکی سبلغی ژړۍ کندهار اغاګل ګاللی اغا 337
    11/21/2020 اربکی سیاچوی ژړۍ کندهار محمدګل ګاللی اغا 338
    11/14/2020 پولیس دیمرايس پنجوايي کندهار طالمحمد یارمحمد 339
    11/14/2020 پولیس مشیکزای ډنډ کندهار حاجی محمد یارمحمد 341
    11/28/2020 اربکی کولک ژړۍ کندهار احمدالله یحی 341

 دای کنډي
دای  رسورخان احمدولی 342

 کنډی
    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  عطاالله امیراللی 343
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکود ګیزاب

دای  عبدالقوی حمدالله 344
 کنډی

    11/20/2020 اربکی چهارباغ ګیزاب

    11/20/2020 اربکی برمه ګیزابدای  نیازمحمد خان زاده 345
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ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 کنډی
دای  محمدالله خان وزیر 346

 کنډی
    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  دادمحمد خیرالله 347
 کنډی

    11/20/2020  برمه ګیزاب

دای  عبداملنان ذبیح الله 348
 کنډی

    11/20/2020 پولیس چهارباغ ګیزاب

دای  عبدالرشید رحیم الله 349
 کنډی

    11/20/2020 پولیس  ګیزاب

دای  عابدالله رفیع الله 351
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  حرضت رسدارشاه 351
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  عبدالغفار رسدارولی 352
 کنډی

    11/20/2020 اربکی  ګیزاب

دای  دای کنډی سفرمحمد 353
 کنډی

اربکی  برمه ګیزاب
 قومندان

11/20/2020    

دای  فیض محمد سلیامن 354
 کنډی

    11/20/2020  چهارباغه ګیزاب

دای  موالداد سمیع الله 355
 کنډی

    11/20/2020 پولیس برمه ګیزاب

دای  عبدالحکیم سیرت الله 356
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  عطامحمد سیرت الله 357
 کنډی

    11/20/2020 اربکی چهارباغ ګیزاب

دای  کاکا عبید شاه اغا 358
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  محب الله خان شاه اللی 359
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګریشک

دای  عابدالله شهیرالله 361
 کنډی

    11/14/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  حاجي رسور خان عابدالله 361
 کنډی

محلی  بازارکهنه ګیزاب
 پولیس

11/20/2020    

دای  محمدحنیفیا عبدالباری 362
 کنډی

    11/20/2020 اربکی احمدخان ګیزاب

دای  عبدالقدوس عبدالحکیم 363
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکود ګیزاب

دای  ملک نورالدین عبدالخالق 364
 کنډی

    11/20/2020 اربکی برمه ګیزاب

دای  عبدالوهاب عبدالقوی 365
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  عبدالصمد عبدالله 366
 کنډی

    11/20/2020 اربکی باالژړه ګیزاب

دای  عبدالقدوس عبداملناف 367
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکود ګیزاب

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزابدای  عبدالوهاب عبدالنارص 368
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ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 کنډی
دای  عبدالواحدخان عبدالواسع 369

 کنډی
    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  محمد فیض عبیدالله 371
 کنډی

    11/21/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  عبدالغفار عصمت الله 371
 کنډی

    11/20/2020 اردو سنګ تخت ګیزاب

دای  ملک عبدالحمید عطاالله 372
 کنډی

    11/20/2020 اردو قدوس ګیزاب

دای  میراو اغامحمد غیرت شاه 373
 کنډی

پولیسو   ګیزاب
 قومندان

11/20/2020    

دای  محمدهاشم قادرشاه 374
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  صدیق قدرت الله 375
 کنډی

    11/20/2020 اربکی مرګر ګیزاب

دای  رسورخان قدرت الله 376
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازار ګیزاب

دای  رسورخان محمداصف 377
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  کاکالطیف محمداصف 378
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  محمدنعیم محمدویس 379
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  عطاالله ملنګ 381
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای   نصیب الله 381
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  اکربحاجی  نصیب الله 382
 کنډی

    11/20/2020 اربکی موسی زی ګیزاب

دای  کاکالطیف خان نوراغا 383
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

دای  محمدیوسف نویداحمد 384
 کنډی

    11/20/2020 پولیس بازارکهنه ګیزاب

دای  یارمحمد ولی شاه 385
 کنډی

    11/20/2020  خیلی نو ګیزاب

 دای محمداصف ګل اغا 386
 کنډی

    11/20/2020  بازارکهنه ګیزاب

دای  رسورخان احمدولی 387
 کنډی

    11/20/2020 اربکی بازارکهنه ګیزاب

 هلمند
    11/14/2020  سپین مسجد باباجي هلمند عبدالحمید احسان الله 388
    11/7/2020  مالګیر باباجي هلمند اخرتمحمد احسان الله 389
    11/20/2020  باغو باباجی هلمند عبدالخالق احسان الله 391
   کالشینکوف۷ 11/14/2020   باباجی هلمند محمداغا اخرتمحمد 391
    11/21/2020   باباجی هلمند نورمحمد اغاشیرین 392



امره
ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    11/21/2020   باباجی هلمند امین الله اغاولی 393
    11/21/2020  کوفکی باباجی هلمند محمدويل امان الله 394
    11/21/2020  کوفک باباجی هلمند شاولی باچا 395
    11/28/2020   باباجی هلمند محمداخالص بریالی 396
    11/14/2020  مالګیر باباجی هلمند میراجان جان اغا 397
    11/21/2020  مالګیر باباجی هلمند دادګل جان محمد 398
    11/14/2020   باباجي هلمند فیض محمد جمعه ګل 399
    11/18/2020   باباجي هلمند سیدمحمد حمدالله 411
    11/14/2020   باباجي هلمند سیداکا حمیدالله 411
    11/20/2020  لوی مانده باباجی هلمند عبدالغنی حیات خان 412
    11/14/2020  بوالن باباجی هلمند حمدالله خیرالله 413
    11/14/2020  زوړ کلی باباجي هلمند بهلول رحمت الله 414
    11/28/2020  چان جو باباجی هلمند سیدګل رحمت الله 415
    11/17/2020  دفکران باباجی هلمند عبدالحکیم رحمت الله 416
    11/18/2020   باباجی هلمند مولوی جان روح الله 417
    11/21/2020  ګورغوجت باباجی هلمند محمدرسول روزی خان 418
    11/27/2020  مالګیر باباجی هلمند محمدجمعه زملی 419
    11/21/2020  روزګان روزګان هلمند سیدمحمد سادات 411
    11/27/2020   باباجی هلمند عبدالحبیب رسدارمحمد 411
    11/14/2020   باباجی هلمند ولی محمد رسدارمحمد 412
    11/20/2020  مالګیر باباجی هلمند قلندر رسدارويل 413
    11/21/2020   باباجی هلمند سالو اکا سعد 414
    11/18/2020  دیدفلزو باباجي هلمند بادرالال سیدرحمن 415
    11/18/2020  مالګیر باباجی هلمند حق داد سیدمحمد 416
    11/18/2020 لوی مانده باباجی روزګان هلمند الحمد سیف الله 417
    11/28/2020   باباجی هلمند خدای رام رشیف الله 418
    11/28/2020   باباجی هلمند محمدداود شیراغا 419
    11/18/2020   باباجی هلمند عبدالقیوم ضیاالحق 421
    11/28/2020   موسی کال هلمند سیف الله عبدالحکیم 421
    11/21/2020  مالګیر باباجی هلمند عبدالطاهر عبدالستار 422
    11/28/2020   باباجی هلمند عبداملحمد عبدالصبور 423
    11/21/2020   باباجی هلمند خدای داد عبدالعلی 424
    11/21/2020  ولیزی باباجی هلمند عبدالشکور عبدالغیاث 425
    11/28/2020   باباجي هلمند محمدويل عبدالقادر 426
    11/28/2020  باغو باباجی هلمند عبدالستار عبدالقهار 427
    11/27/2020   باباجي هلمند نظرعيل عبدالهادی 428
    11/21/2020  مالګیر باباجی هلمند محمدهاشم عبیدالله 429
    11/28/2020  رحیم خیل باباجی هلمند عطاالله عتیق الله 431
    11/14/2020  مالګیر باباجی هلمند عبدالغفور عزت الله 431
    11/21/2020   باباجی هلمند محمدمعصوم عزت خان 432
    11/14/2020  چارده باباجی هلمند محمدشاه قدرت الله 433
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د وظیفی  پيژندنه
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د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    11/14/2020   باباجی هلمند محمدرسول اللی 434
    11/21/2020   باباجي هلمند محمدافضل محمد 435
    11/20/2020   باباجی هلمند فتح محمد محمدساقی 436
    11/14/2020  چاردی باباجی هلمند نعمت الله محمدنادر 437
    11/14/2020  لوی مانده باباجی هلمند حاجی محمد محمدويل 438
    11/21/2020   باباجي هلمند اللی ماما محمدولی 439
    11/28/2020  مالګیر باباجی هلمند حیات الله محمدولی 441
    11/21/2020   روزګان هلمند عبدالباری محیب الله 441
    11/21/2020   باباجي هلمند صالح محمد میراحمد 442
    11/28/2020   باباجی هلمند خالق داد میرزا 443
    11/28/2020  مالګیر باباجی هلمند عزیزاکا نانی 444
    11/27/2020   باباجي هلمند محمدجان نصیراحمد 445
    11/14/2020   باباجي هلمند عبدالستار نقیب الله 446
    11/18/2020   باباجي هلمند محمداکا نقیب الله 447
    11/21/2020  د تازوکان باباجی هلمند عبدالغفار نقیب الله 448
    11/21/2020   باباجی هلمند خان اغا نوروز 449
    11/21/2020  کوفکی باباجی هلمند سیدګل ولی محمد 451
    11/21/2020   باباجی هلمند اللی قصاب ګل اغا 451
    11/21/2020  مالګیر باباجي هلمند عبدالظاهر ګل محمد 452

 نیمروز
    11/18/2020 پولیس بوزماش چاربرجک نیمروز شمس الدین ابراهیم 453
    11/18/2020 پولیس بوزماش چاربرجک نیمروز خدای رحیم اقبال 454
د پارملان  ګروه خارشود نیمروز نعمت الله جمعه خان 455

 کاندید
11/18/2020    

    11/18/2020 پولیس بوزماش چاربرجک نیمروز نادر خدای نور 456
    11/18/2020 پولیس بوزماش چاربرجک نیمروز سیدمحمد دستګیر 457
    11/18/2020 پولیس کنبت خارشود نیمروز بادار دستګیر 458
-فراه نیمروز عالوالدین رحمت الله 459

 ګلستان
    11/18/2020 پولیس بوغال

    11/18/2020 پولیس بوزماش چاربرجک نیمروز شمس الدین روح الله 461
    11/18/2020 پولیس بوزماش چاربرجک نیمروز شاه محمد عبدالوکیل 461
    11/14/2020 پولیس عبدالظاهر مرکز نیمروز نیک محمد عبیدالله 462
    11/18/2020 پولیس  مرکز نیمروز عبدالوهاب محمدطیب 463

 فراه
    11/20/2020 پولیس خوست خاکسفید فراه احمد ادریس 464
رسحدي   جوین فراه سیف الدین امرالدین 465

 پولیس
11/20/2020    

    11/20/2020 پولیس شولګا مرکز فراه رنګین برکت 466
    11/20/2020 پولیس دوکین پشت رود فراه شیراحمد سهراب 467
    11/20/2020 پولیس پشت رود مرکز فراه عبدالغفور عبدالبصیر 468
    11/20/2020 پولیس ګیناکان مرکز فراه عبدالله عبدالعزیز 469
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    11/20/2020 پولیس کدانک مرکز فراه دوست محمد عبدالقدوس 471
    11/21/2020 پولیس کهدانک مرکز فراه جمعه خان محمدابراهیم 471
    11/20/2020 مرکز  داراباد فراه شاه علم محمدعارف 472
    11/14/2020 پولیس دارباد مرکز فراه نوراحمد میراحمد 473
    11/20/2020 پولی دیک مرکز فراه ګل احمد میراحمد 474
    11/21/2020 پولیس کهدانکه مرکز فراه شیراغا میراغا 475
    11/20/2020 مرکز خوست خاکسفید فراه خیرمحمد نثاراحمد 476
    11/20/2020 پولیس روکین مرکز فراه غالم نبي نعمت الله 477
    11/20/2020 پولیس کهدانک مرکز فراه شیراغا نوراحمد 478
    11/18/2020 پولیس زړه قلعه ګلستان فراه نادرشاه ګالپ شاه 479

 هرات
 پښتون هرات شیراحمد احمد 481

 زرغون
    11/18/2020 اربکی فرتل

کشک  هرات نورمحمد ارسایل 481
 کهنه

    11/12/2020 اربکی کوکالن

پښتون  هرات غالم صدیق امام الدین 482
 زرغون

    11/17/2020 اربکی تاغچه

    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات محمداکرب بسم الله 483
پښتون  هرات عبدالحکیم جلیل احمد 484

 زرغون
    11/12/2020 اردو شهبات

پښتون  هرات عبدالکریم جلیل احمد 485
 زرغون

    11/25/2020 اربکی رباط

پښتون  هرات امین الله حبیب الله 486
 زرغون

    11/17/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات نیک محمد حبیب الله 487
 زرغون

    11/16/2020 اربکی کورته خواجه

    11/21/2020 اربکی دره تحت چشت هرات امین الله حیات الله 488
    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات محمد خادم 489
پښتون  هرات جمعه خان رمضان 491

 زرغون
د پولیسو  بندراباد

 اشپز
11/18/2020    

    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سیدفضل الحق رساج 491
پښتون  هرات علی محمد رساج الدین 492

 زرغون
    11/23/2020 اربکی تاغچه

رباط  هرات عبدالقادر سعید 493
 سنګی

    11/12/2020 اربکی تورغنډی

    11/18/2020 اربکی سنګ دره چشت هرات سیدانور سید اسامعیل 494
    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدامان الله سید حیات 495
    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سید فضل الحق سید صدرالدین 496
    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات مجیدبابا سیدابراهیم 497
    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدغفور سیدابوبکر 498
پولیس  چنارک چیشت هرات سید نجم الدین سیدابوبکر 499

 نظم عامه
11/16/2020    

    11/16/2020 پولیس مرکزولسوالی چیشت هرات سیدعبدالکریم سیداحمد 511
    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدالالخواجه سیداعظم 511
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    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سید غفور سیدامان الله 512
پښتون  هرات سیدغالم شاه سیدجالل 513

 زرغون
    11/9/2020 پولیس یوسف خان

    11/28/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سیدجالل سیدحامد 514
پولیس  تقا چیشت هرات سیدشمس الدین سیدرشاف 515

 نظم عامه
11/24/2020    

    11/18/2020 پولیس  چشت هرات سیدعبدالرحیم سیدعبدالحق 516
    11/18/2020 اربکی شیرخاج چشت هرات سیدنظام الدین سیدعبدالحکیم 517
    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدالالخواجه سیدعثامن 518
پولیس  چنارک چیشت هرات سیدمعروف سیدعزیز 519

 نظم عامه
11/16/2020    

پښتون  هرات سیداصف سیدعالوالدین 511
 زرغون

    11/18/2020 چای چنار چشت

    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدغفور سیدعلی 511
    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سیدجالل سیدعمر 512
پښتون  هرات سیدفقیر سیدغریب 513

 زرغون
    11/18/2020 اربکی مرغه زار

    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدعبدالله سیدغفور 514
    11/18/2020 اربکی سنګ دودره چشت هرات مجید بابا سیدفضل الحق 515
    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سیدبابا سیدګدا 516
پښتون  هرات نظام الدین سیف الدین 517

 زرغون
    11/18/2020 اربکی ده اته

پښتون  هرات محمداکرب شاپور 518
 زرغون

    11/18/2020 اربکی فرتل

    11/16/2020 پولیس کالچه خلیل ګرزه هرات حسم الدین شمس الدین 519
پښتون  هرات غالم محمد شیراغا 521

 زرغون
    11/23/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات محمدحسین شیراغا 521
 زرغون

    11/18/2020 اربکی شهبات

پولیس  چناوک چشت هرات نجم الدین صادق 522
محافظت 

 عامه

11/16/2020    

    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات حیدر صبور 523
پښتون  هرات حبیب الله صفی الله 524

 زرغون
    11/17/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات امیرمحمد صفی الله 525
 زرغون

    11/17/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات سیدولی صفی الله 526
 زرغون

    11/24/2020 اجیره اردو رساب

پښتون  هرات نجیب الله صالح الدین 527
 زرغون

    11/12/2020 اربکی تاغچه

    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات فضل الحق صالح الدین 528
    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سیدمعروف عبدالجلیل 529
    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات حسام الدین عبدالحلیم 531
    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات عبدالعظیم عبدالحمید 531
    11/18/2020 اربکی ده اتهپښتون  هرات عبدالله عبدالرازق 532
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 زرغون
پښتون  هرات عبدالرحیم عبدالرحمن 533

 زرغو
    11/18/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات یارمحمد عبدالسالم 534
 زرغون

    11/18/2020 اربکی مرآباد

    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات محمدرقم عبدالسالم 535
    11/18/2020 اربکی سنګ دو دره چشت هرات سید فضل الحق عبدالسمیع 536
پښتون  هرات ادم عبدالصمد 537

 زرغون
    11/24/2020 اربکی کیم

    11/16/2020 اربکی تاغچه مرکز هرات احمدشاه عبدالظاهر 538
پښتون  هرات ادم خان عبدالعظیم 539

 زرغون
    11/18/2020 اربکی ده اته

پښتون  هرات عبدالغفور عبدالغنی 541
 زرغون

    11/24/2020 اربکی میان رود

پښتون  هرات عبدالله عبدالغیاث 541
 زرغون

    11/18/2020 اربکی ده اته

پښتون  هرات عبدالعزیز عبدالقادر 542
 زرغون

پولیس  شرتی اباد
 نظم عامه

11/17/2020    

پښتون  هرات عبدالغنی عبدالقدیر 543
 زرغون

    11/18/2020 اربکی ده اته

    11/18/2020 اربکی سنګ دره چشت هرات اسامعیل عبدالقدیر 544
پښتون  هرات اعظم عبدالقیوم 545

 زرغون
    11/18/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات نرصالله عبدالله 546
 زرغون

    11/30/2020 اربکی اغچه

    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات عبداملحید عبداملجید 547
    11/18/2020 پولیس يب طوطي ګزره هرات غالم صدیق عبدالنارص 548
پښتون  هرات عبدالحی عبدالواسع 549

 زرغون
    11/16/2020 اربکی دوغ اباد

    11/18/2020 اربکی شیرناج چشت هرات محمودشاه  عبدالويل 551
رباط  هرات امیر عبدالوهاب 551

 سنګي
    11/14/2020 پولیس تورغنډی

    11/18/2020 اربکی ده زره چشت هرات محمداعظم عبدالکریم 552
رباط  هرات نظرمحمد عزیزاحمد 553

 سنګي
    11/14/2020 پولیس تورغونډي

    11/22/2020 اربکی سیاوشان ګزره هرات عبدالرحمن غالم حرضت 554
    11/18/2020 اربکی ششوی چشت هرات شاه ګل لعل محمد 555
    11/18/2020 اربکی قال شفا چشت هرات سیدامان الله مجیب الله 556
پښتون  هرات احمد محمد 557

 زرغون
    11/12/2020 اردو تاقچه

پښتون  هرات عبدالقیوم محمد داود 558
 زرغون

    11/20/2020 اربکی ده اته

    11/17/2020 نظم عامه جناوا اوبه هرات محمدیوسف محمد معروف 559
پښتون  هرات اغاجان محمداعظم 561

 زرغون
    11/17/2020 اربکی تاغچه

    11/12/2020 اربکی کوکالنکشک  هرات غالم نبی محمداعظم 561
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 کهنه
کشک  هرات رشاف الدین محمدرسول 562

 کهنه
    11/14/2020 اربکی کوکالن

کشک  هرات عبدالغفور محمدرسول 563
 کهنه

    11/12/2020 اربکی کوکالن

پښتون  هرات محمدانور محمدرسور 564
 زرغون

    11/17/2020 بوران بوران

پښتون  هرات قربان محمدشاه 565
 زرغون

    11/12/2020 اربکی تاقچه

پښتون  هرات غالم فاروق محمدظریف 566
 زرغون

    11/18/2020 اربکی ده اته

    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات جمعه ګل محمدعلی 567
پښتون  هرات غالم فاروق محمدمعروف 568

 زرغون
    11/18/2020 اربکی ده اته

    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات عبدالعظیم محمدګل 569
    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات جمعه ګل محمدګل 571
    11/18/2020  شیرخاج چشت هرات شاه محمود معصوم 571
    11/21/2020 اردو مرکز شینډنډ هرات زمان موسی 572
    11/24/2020 پولیس بختیار ګزره هرات قرم میراحمد 573
پښتون  هرات امان الله میرویس 574

 زرغون
    11/18/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات محمدشاه نادرشاه 575
 زرغون

    11/17/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات خان محمد نارصاحمد 576
 زرغون

    11/21/2020 اربکی لنګ خواجه

    11/18/2020 اربکی پښتون زرغون چشت هرات محمدعظیم نثاراحمد 577
    11/20/2020 پولیس زاول شینډنډ هرات عبدالرحیم نثاراحمد 578
    11/18/2020 اربکی مرقه چشت هرات محمد نذیر 579
پښتون  هرات عبدالکریم نذیراحمد 581

 زرغون
    11/16/2020 اربکی تاغچه

    11/16/2020 پولیس يب طوطی ګزره هرات نورالدین نرصالدین 581
پښتون  هرات محمد وکیل احمد 582

 زرغون
    11/18/2020 اربکی تاغچه

پښتون  هرات اغاخلیل وکیل احمد 583
 زرغون

    11/18/2020 اربکی ده اته

رباط  هرات عطامحمد ګل احمد 584
 سنګی

    11/12/2020 پولیس متقی

    11/18/2020 پولیس ده ګک چشت هرات دین محمد ګل محمد 585

 فاریاب
    11/20/2020  عوزه قیصار فاریاب عبدالحکیم ابراهیم 586
    11/20/2020  ارضلک قیصار فاریاب محمدعلی اصف 587
    11/20/2020  باالباغ قیصار فاریاب عالؤالدین اصف 588
    11/20/2020 اربکی نفیلی باال املار فاریاب خواجه قل الله  نظر 589
پښتون  فاریاب ایش مراد بای مراد 591

 کوټ
    11/14/2020 اربکی زر شوی
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    11/20/2020 اربکی یوخن ګریزوان فاریاب محمدقل بسم الله 591
شیرین  فاریاب عبدالقیوم جالل الدین 592

 تګاب
    11/5/2020 اردو استانه

    11/20/2020   قیصار فاریاب امیرمحمد چاری 593
    11/20/2020 اربکی مارخلګ بندر فاریاب عبدالصمد حفیظ الله 594
    11/28/2020 اربکی لیزوق املار فاریاب نظر بای حکمت الله 595
    11/20/2020 پولیس دره شاخ ګریزوان فاریاب قاري محمد حکمت الله 596
    11/20/2020 اربکی  املار فاریاب عالوالدین خیرالدین 597
    11/20/2020 اردو تخته بند بندر فاریاب عیدمحمد رازمحمد 598
    11/20/2020   قیصار فاریاب نعمت الله رحیم الدین 599
پښتون  فاریاب محمدنظر سمندر 611

 کوټ
    11/20/2020 اربکی نظرشوی

    11/20/2020 اربکی مرکز بلچراغ فاریاب عبدالجلیل سهارالدین 611
    11/20/2020  دیارنګاه قیصار فاریاب سید سیدقدوس 612
    11/20/2020 اربکی شیخلی بندر فاریاب عبدالجلیل عبدالجمیل 613
    11/20/2020 اربکی برغن خیرب فاریاب عبدالعزیز عبدالحمید 614
    11/20/2020  مرشاوی قیصار فاریاب عبدالباقی عبدالرشید 615
    11/20/2020 اربکی اخمس قیصار فاریاب عبدالجلیل عبدالنارص 616
    11/20/2020 اردو میرا بندر فاریاب عبدالروف عبدالهادی 617
پښتون  فاریاب عبدالبصیر عبدالهادی 618

 کوټ
    11/20/2020 امنیت غنده سنګ

    11/20/2020 رسچکان اربکی ګریزوان فاریاب امیراحمد غالم سخی 619
    11/20/2020  ینګی قیصار فاریاب غالم حیدر غالم رسور 611
    11/20/2020  عوزه قیصار فاریاب امیرمحمد محمدغالم  611
    11/20/2020 پولیس دره شاخ ګریزواان فاریاب نورمحمد فضل الرحمن 612
    11/20/2020   قیصار فاریاب عبدالرحیم قومندان رسدار 613
    11/20/2020 پولیس دره شاخ ګریزوان فاریاب عبدالحی محمد 614
پښتون  فاریاب محمدحسن محمد موسی 615

 کوټ
    11/20/2020 اربکی غنده سنګ

    11/21/2020 اربکی چغاتک املار فاریاب محمدعلی محمدیعقوب 616
    11/20/2020 اردو تخته بند بندر فاریاب محمدهاشم محمدیعقوب 617
    11/20/2020   قیصار فاریاب ضابت نجم الدین 618
    11/20/2020 اربکی مرکز بچلراغ فاریاب عبداالحد نجیب الله 619
    11/20/2020  ارفلک قیصار فاریاب قربان دردی نجیب الله 621
    11/20/2020 اربکی قره شیخی جمعه بازار فاریاب حاجی عیسی نظرمحمد 621
پښتون  فاریاب عبدالله نورالله 622

 کوټ
    11/20/2020 امنیت زرشوی

    11/20/2020 اربکی ازروق خیرب فاریاب عطامحمد نورمحمد 623
    11/20/2020  عوزه قیصار فاریاب سیدعلی ګل احمد 624
    11/20/2020  باالبام قیصار فاریاب نعمت الله ګل احمد 625
    11/20/2020 اردو چای شوران املار فاریاب بورجان ګل محمد 626
    11/20/2020 اردو تخته بند بندر فاریاب سیدنور ګل نور 627

 جوزجان
    11/21/2020 اربکی شیشه خانه فیض اباد جوزجان قربان نیاز احمدشاه 628
    11/14/2020 اربکی شورجر مرکز جوزجان عوض محمد اخرتمحمد 629
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    11/14/2020 اردو ګونش مرکز جوزجان ایګام بردی اغه محمد 631
    11/14/2020 اربکی شیشه خانه فیض اباد جوزجان محبوب شاه امیرشاه 631
    11/14/2020 اربکی الیک رباط خانقاه جوزجان الله بردی جان محمد 632
    11/21/2020 اربکی لب جر مرکز جوزجان عبدالحکیم خال محمد 633
    11/14/2020 اردو ینګی اریغ اقچه جوزجان شیرمحمد خیرالدین 634
    11/21/2020 اربکی افغان تپه مرکز جوزجان مال محسن دامال موسی 635
    11/14/2020 اردو ګونش مرکز جوزجان خدایقل دولت مراد 636
    11/28/2020 اربکی اربکی مرکز جوزجان نظر دین محمد 637
    11/21/2020 اربکی قونیلی منګجک جوزجان چاري روزي محمد 638
    11/14/2020 اربکی کوک قرقین جوزجان خدای بیردی سعدالله 639
    11/20/2020 اربکی باش کپه خانقاه جوزجان میزان شکرالله 641
    11/7/2020 افغان تپه مرکز مرکز جوزجان محمدرشیف شکرالله 641
    11/13/2020 اردوملی جقچی مرکز جوزجان خلی شیرمحمد 642
    11/18/2020 اربکی شیشه خانه فیض اباد جوزجان محمدصابر عبدالصبور 643
    11/14/2020 اربکی خطب منګجک جوزجان رحمت الله عبدالواحد 644
    11/21/2020 اربکی بیش کپه خانقاه جوزجان ضیاءالله عبدالکریم 645
    11/28/2020 پولیس دالی وطنی منګجک جوزجان سیدمراد غالم سخی 646
    11/14/2020 اربکی شیشه خانه فیض اباد جوزجان چاري محمد سلیم 647
    11/21/2020 اربکی قلچ اباد خانقاه جوزجان محمدعیسی محمدایوب 648
    11/21/2020 ادرو چرم ګر خانه مرکز جوزجان محمدیوسف محمدتور 649
    11/21/2020 پولیس شیشه خانه فیض اباد جوزجان نظام الدین محمدحنیف 651
    11/21/2020 اربکی قورچنغو منګجک جوزجان محمدعمر محمدرسور 651
    11/28/2020 اردو قره بوین اقچه جوزجان شیرمحمد محمدظاهر 652
    11/14/2020 اربکی بنديقل  مرکز جوزجان رحمت الله محمدموسی 653
    11/6/2020 اربکی شورجر مرکز جوزجان عبدالقیوم محمدنعیم 654
    11/14/2020 اربکی الیک رباط خانقاه جوزجان اق محمد نورالله 655
    11/28/2020 اربکی قوینلی منګجک جوزجان چاری نورمحمد 656
    11/7/2020 اربکی شورجر مرکز جوزجان نیازبدل ګلب الدین 657

 بادغیس
    11/21/2020 ادو پیراجی جوند بادغیس عبدالصمد احمد 658
    11/19/2020 اربکی ګنده اب ابکمری بادغیس  ادریس 659
    11/19/2020 پولیس ګنده اب ابکمری بادغیس غالم رسور ارسایل 661
    11/19/2020 پولیس  باالمرغاب بادغیس عاشور اغامحمد 661
    11/21/2020 محافظت نادعلی مقر بادغیس عبدالکریم الله داد 662
    11/14/2020 پولیس پراجی جوند بادغیس محمدنور امیرداد 663
    11/19/2020 پولیس  باالمرغاب بادغیس مراد امین الله 664
    11/19/2020 اربکی موسی زی مقر بادغیس محمدامیر بهایی جان 665
    11/19/2020 پولیس جوی کار باالمرغاب بادغیس غالم رسول جان اغا 666
    11/28/2020 پولیس نادعلی مقر بادغیس ولیداد جامل 667
    11/28/2020 پولیس کوریج مقر بادغیس محمد حبیب الله 668
    11/19/2020 پولیس بډه اب کمری بادغیس عبدالله حفیظ الله 669
    11/19/2020 اربکی مبارکشاه ابکمری بادغیس محمدعیسی حق داد 671
    11/14/2020 پولیس کوریج جوند بادغیس شیرمحمد خال محمد 671
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    11/20/2020 پولیس کنسک باالبلوک بادغیس شاه ويل خدای داد 672
    11/21/2020 اربکی  مرکز بادغیس عبدالله شعبان 673
    11/21/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس زکریا صبغت الله 674
    11/19/2020 اردو کندیا مقر بادغیس عبدالرحمن عبدالبائس 675
    11/19/2020 پولیس کوچه زرد ابکمری بادغیس احمد عبدالبصیر 676
    11/14/2020  فرخستان مقر بادغیس اسامعیل عبدالجبار 677
    11/14/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس توری عبدالخالق 678
    11/19/2020 اربکی چشمه مرکز بادغیس محمداسلم عبدالرحیم 679
    11/19/2020 اربکی چشمه مرکز بادغیس حکمت الله عبدالرحیم 681
    11/20/2020 پولیس رسخاب مقر بادغیس محمد عبدالرسول 681
    11/28/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس عبدالصمد عبدالسالم 682
    11/14/2020 اردو نادعلی مقر بادغیس غالم حرضت عبدالعزیز 683
    11/19/2020 مرکز اربکی اب کمری بادغیس عبدالواحد عبدالغیاث 684
    11/21/2020 امنیت پیراجی جوند بادغیس زکریا عبدالله 685
    11/21/2020 پولیس فخرستان مقر بادغیس محمدرسول عبداملالک 686
    11/21/2020 رسخګان مقر مقر بادغیس محمدرسول عبدالواحد 687
    11/19/2020 پولیس کولیان اب کمری بادغیس میرزاقل عبدالودود 688
    11/21/2020 پولیس پراجی جوند بادغیس دین محمد عزت الله 689
    11/19/2020 پولیس ماروچاق باالمرغاب بادغیس عاشور عزیز 691
    11/14/2020 امنیت پیراجی جوند بادغیس تاج محمد عیدګل 691
    11/19/2020 اربکی اربکی اب کمری بادغیس محی الدین عین الدین 692
    11/14/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس محمد عین الدین 693
    11/28/2020 اردو توتک مقر بادغیس غوث الدین فخرالدین 694
    11/14/2020 پولیس جالمئ جوند بادغیس عبدالقیوم محمد سمع 695
    11/19/2020 پولیس  ابکمری بادغیس سبحان محمداسحاق 696
    11/21/2020 اربکی پولیس جوند بادغیس محمدرسول محمدداود 697
    11/20/2020 پولیس تاجک مقر بادغیس نظرمحمد محمدصدیق 698
    11/14/2020  فخرستان مقر بادغیس اسامعیل محمدعیسی 699
    11/14/2020 قلعه نو فخرستان مقر بادغیس عبدالکبیر ملوک 711
    11/19/2020 اردو ګل خانه ابکمری بادغیس عبدالرحیم موسی 711
    11/14/2020  فخرستان مقر بادغیس محمدعیسی موالداد 712
    11/21/2020 فاریاب پیراجی جوند بادغیس محمدنسیم نادر 713
    11/14/2020 اربکی  باالمرغاب بادغیس نورمحمد نرصالله 714
    11/19/2020 پولیس ګنده اب ابکمری بادغیس عبدالله نورالله 715
    11/28/2020 امنیت پیراجی جوند بادغیس عیدی محمد ګل احمد 716
    11/14/2020 محافظت نادعلی مقر بادغیس رحیم الدین ګل بدین 717
    11/19/2020 پولیس پده اب کمری بادغیس میراحمد ګلب الدین 718

 بلخ
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ غالم رسول نجیب الله 907
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ عصمت الله حفیظ الله 910
    ۳/۲/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ عز الله قدرت الله 911
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    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ شاه محمد ګل علم 917
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ رازمحمد خیر محمد 917
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ وزیرګل شیخ 917
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ توردل یارمحمد 917
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ قطب الدین ګل اغا 917
    ۱/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ عوض بدل غال سخی 919
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ افغان بای محمد قاسم 718
    ۷۷/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ نظرمحمد خیر محمد 719
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ بسم الله نعمت الله 721
    ۷۲/۳/۷۳۳۲ اربکی خواجه گلربدار چهاربولک بلخ عبدالرحیم حفیظ الله 721
    ۲۷/۳/۷۳۳۲ اربکی گلربدارخواجه  چهاربولک بلخ محمد داود امر الدین 722
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی اربکی چمتال بلخ بسم الله نرص الله 723
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی اسیاب ګرګ چمتال بلخ عبداملنان زمان 724
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ اربکی اسیاب ګرګ چمتال بلخ جمعه الدین بهاؤ الدین 725
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ اربکی اسیاب ګرګ چمتال بلخ نظر محمد طالء محمد 726
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ عبدالله عبدالرازق 727
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ عبدالجلیل نعمت الله 728
    ۲۴/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ مرتضی عبدالرازق 729
    ۲۱/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ روزی بای یاسین 731
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ محمد مراد شیر محمد 731
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ سیدالله اخرت محمد 732
    ۷۶/۳/۷۳۳۲ پولیس قرشیګک دولت آبا بلخ چاری خیر الله 733
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ قربان نظر زیا دالله 734
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ   735
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ رشیف الله کامل الدین 736
    ۷۲/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ بیردی مخی 737
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ توردی نور الله 738
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ محمد قل عبدالرحمن 739
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ مخی نظر 741
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ رجب محمد رسور 741
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ عثامن جامل الدین 742
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ خداینظر عبداالحد 743
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ قل مراد حلیم 744
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ مرادجمعه  عبد الرحیم 745
    ۶/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ احمد عبدالرشید 746
    ۶/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ عبدالرازق اما م نظر 747
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ خدا بیردی الله بیردی 748
    ۱/۳/۷۳۳۲ پولیس دالی پهشورت بلخ عبدالرحمن خدای نظر 749
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ عبدالستار عبدالغفار 751
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    ۷۷/۳/۷۳۳۲ اربکی توزالق کلدار بلخ عباد الله نعمت الله 751
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اردو توزالق کلدار بلخ امان الله عبدالرازق 752
    ۷۲/۲/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ خداینظر خیر الله 753
    ۲۷/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ نظر امام محمد قاسم 754
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی توزالق کلدار بلخ عبدالکریم محمد امین 755
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اردو توزالق کلدار بلخ رحامن بیردی عبدالحمید 756
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ غایب نظر محمد عامل 757
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ پنجی ارتق 758
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی توزالق کلدار بلخ عبدالغفور محمد عامل 759
    ۳/۲/۷۳۳۲ اردو توزالق کلدار بلخ حق محمد نورجان 761
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ عبدالغفور عبدالرسول 761
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ نور محمد خداینظر 762
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی توزالق کلدار بلخ نور محمد عبدالله 763
    ۶/۳/۷۳۳۲ اردو توزالق کلدار بلخ کامل الدین غوث الدین 764
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس توزالق کلدار بلخ جوره محمد نظر 765
    ۱/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ خال مراد حق محمد 766
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی کهنه کلدار کلدار بلخ چاری سید محمد 767
    ۷۷/۳/۷۳۳۲ اردو کهنه کلدار کلدار بلخ مخیم محمدمراد 768
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ حق محمد پري محمد 769
    ۷۲/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ خیر الله عبادالله 771
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ اربکی کهنه کلدار کلدار بلخ نورالله محمد حسین 771
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ اردو کهنه کلدار کلدار بلخ رشاف الدین محمد جمعه 772
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ محمد کریم امین 773
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ رشاف الدین جال ل الدین 774
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی کهنه کلدار کلدار بلخ نور الله حسن 775
    ۳/۲/۷۳۳۲ اردو کهنه کلدار کلدار بلخ مالم نورمحمد 776
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ الله نظر عبدالحمید 777
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس کهنه کلدار کلدار بلخ موسی عبد الحمید 778
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی کهنه کلدار کلدار بلخ الله مراد اسدالله 779
    ۶/۳/۷۳۳۲ اردو طاغن اریق چاهی بلخ شمس الدین رشاف الدین 781
    ۳/۳/۷۳۳۲ پولیس طاغن اریق چاهی بلخ عبدالغنی حق محمد 781
    ۱/۳/۷۳۳۲ پولیس طاغن اریق چاهی بلخ حیث قل رشاف الدین 782
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی طاغن اریق بلخ بلخ دولت عبد الحی 783
    ۷۷/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ محمد جان احمد خان 784
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ عزیز الله حبیب الله 785
    ۷۲/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ غوث الدین عبد الرسول 786
    ۲۷/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ غالم قادر اعجاز الحق 787
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی مرکز بلخ بلخ محمد عظم طالب 788
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ محمدعظم جمعه الدین 789
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    ۲۲/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ عبدالرحمن سمیع الله 791
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ شیرجان امیر ګل 791
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ عبدالجبار اسدالله 792
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ نور محمد نقیب الله 793
    ۲۴/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ ګل محمد احمد فیروز 794
    ۲۱/۳/۷۳۳۲ اربکی مرکز بلخ بلخ عبدالعزیز عبدالنارص 795
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ محمد اکرم میر حمزه 796
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ محمد ظریف ګل محمد 797
    ۷۶/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ غال نبی غالم رسول 798
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ محمد یوسف خیر الله 799
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ داودمحمد  صدیق الله 811
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ پولیس مرکز بلخ بلخ محمد حلیم محمد قاسم 811
    ۷۲/۳/۷۳۳۲ اربکی مرکز بلخ بلخ ګل احمد محمد صفر 812
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ محمد اسلم محمد ضمیر 813
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ اربکی مرکز بلخ بلخ خواص علی خان 814
    ۳/۳/۷۳۳۲ اردو مرکز بلخ بلخ بازمحمد رازمحمد 815
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ حبیب الله خال مراد 816
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ عبدالله عصمت الله 817
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ محمد اسلم ګل محمد 818
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ محمدالله زین الله 819
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ محمد سلیم سیف الله 811
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ نور الله حرضت ګل 811
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ امر الدین امان الله 812
    ۳/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ نور الدین غوث الدین 813
    ۱/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ عطاؤالله محمد جمعه 814
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ غالم نبی محمدحسین 815
    ۷۷/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ غالم نبی عبد الغفور 816
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ عبدالخلیل عزت الله 817
    ۷۲/۲/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ محی الدین نوار الدین 818
    ۲۷/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ حاجی بیردی سالم الدین 819
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکی ایلباختی زاری بلخ پهلوانرشید  محمد ظریف 821
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ غالم علی جوره بای 821
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ نور محمد محمدګل 822
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ عبدالقادر محمد ایوب 823
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ رشیف دین محمد 824
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ امیر عصمت الله 825
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ خیرمحمد جال ل الدین 826
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ محمدکریم عبدالرشید 827
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ لعل محمد خان محمد 828
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    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ اما ن الله محمد اصف 829
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ سخیداد محمد 831
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی پهلوانباغ  شولګره بلخ چاری اراقوماندان 831
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ عبدالعزیز عبدالنارص 832
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ شمس الدین جاوید 833
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی قلتیمور دهدادی بلخ ظریف ګل محمد 834
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ اربکی قلعه ګل محمد نهر شاهی بلخ رستم امر الله 835

 تخار
خواجه  تخار قره بای محمدعثامن 836

 بهاوالدین
    02/01/0202 اربکی الله گزر

    02/01/0202 اردو کلتوت درقد تخار گل زمان گل زرین 837
حاجی  ابراهیم 838

 نرصالدین
    02/01/0202 اردو کلتوت درقد تخار

   آردپی 12/01/0202 اربکی کفرت علی ینگی قلعه تخار خواجه مراد امیر خان 839
    22/01/0202 اربکی کشیمیها درقد تخار عبدالرؤف عبدالشهید 841
    22/010202 اربکی ارپلی درقد تخار رسور پنجشیر 841
خواجه  تخار همت اسحاق 842

 بهاوالدین
    12/01/0202 اربکی آرق قشالق

خواجه  تخار رسور سیدآغا 843
 بهاوالدین

    32/01/0202 اردو شورتوغی

    32/01/0202 اربکی مرکز ولسوالی ینگی قلعه تخار نجیب الله سمیر 844
خواجه  تخار رحیم بیردی غالم محمود 845

 بهاوالدین
    32/01/0202 اربکی آرق قشالق

    52/01/0202 اردو تاجک قشالق دشت قلعه تخار رنگین بای گالب الدین 846
خواجه  تخار محمدی جان محمد 847

 بهاوالدین
    62/01/0202 اربکی مرکز ولسوالی

خواجه  تخار حاجی حمزه ذبیح الله 848
 بهاوالدین

مامور  مرکز ولسوالی
 شاروالی

62/01/0202    

سعید  عبدالکریم 849
 الرحمن

    72/01/0202 اردو قل آباد درقد تخار

    82/01/0202 رسحدی جلگه ینگی قلعه تخار تغای مراد نورآغا 851
    ######## اربکی فیض آباد ینگی قلعه تخار عبدالله روح الله 851
خواجه  تخار موسی اسحاق 852

 بهاوالدین
    ######## اربکی آرق قشالق

    ######## اردو جلگه ینگی قلعه تخار امیر خان عبدالرشید 853
    ######## اردو قم گزر درقد تخار خان محمد باز محمد 854
    ######## اربکی کریم بائی رستاق تخار عامل بای محمد گل 855
    ######## اردو سیه جر چاه آب تخار بابا جان انعام الله 856
    ######## اردو سیه جر چاه آب تخار گنج علی محمد یحیی 857
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    ######## اربکی مرکز ولسوالی درقد تخار بهاوالدین شاه محمود 858
    ######## اردو مرکز ولسوالی درقد تخار احمد خان خیرالدین 859
    ######## اربکی مرکز ولسوالی درقد تخار غالم حسین غالم رسور 861
خواجه  تخار عبدالباری محمد انور 861

 بهاوالدین
    ######## اربکی مغل قشالق

    ######## اردو نوآباد دشت قلعه تخار عزت الله قیام الدین 862
خواجه  تخار امان الله محی الدین 863

 بهاوالدین
    ######## اردو مرکز ولسوالی

    ######## اردو گنجعلی باغ مرکز والیت تخار عبدالودود رساج الدین 864
    ######## اربکی اچه گزر درقد تخار گل خان سلطان محمد 865
    ######## امنیت میده پته درقد تخار خان زملی 866
خواجه  تخار الله عزت حمیدالله 867

 بهاوالدین
    ######## اربکی الله گزر

خواجه  تخار محمد اسالم خال محمد 868
 بهاوالدین

    ######## اربکی آرق قشالق

    ######## اربکی پستکه اوزبیک رستاق تخار گلمیرزا عبدالقهار 869
    ######## پولیس غازی آباد درقد تخار دولت بای عبدالبصیر 871
    ######## اربکی جرباشی ینگی قلعه تخار فیض محمد نیک محمد 871
حاجی  اسدالله 872

 عبدالرحمن
    ######## اربکی جرباشی ینگی قلعه تخار

    ######## اربکی قل آباد درقد تخار محمد حسن سمیع الله 873
حاجی  زین الدین 874

 عبدالرسول
خواجه  تخار

 بهاوالدین
    ######## اربکی جنگه تغن

    ######## اردو نوآباد دشت قلعه تخار حیات الله اللهعنایت  875
    ######## اردو شهر جدید دشت قلعه تخار محمد شاه احسان الله 876
حاجی یار  عبدالسالم 877

 محمد
    ######## اربکی نوآباد دشت قلعه تخار

    ######## اردو ارگشاه چاه آب تخار محمد رشیف محمد آصف 878
    ######## اردو ارگشاه چاه آب تخار مال احمد میراحمد 879
    ######## اردو ارگشاه چاه آب تخار عبدالهادی عبدالباقی 881
خواجه  تخار عباد الله عزت الله 881

 بهاوالدین
    12/11/0202 افرس اردو کتکجر

خواجه  تخار نذیرمحمد امينالله 882
 بهاوالدین

    22/11/0202 اردو شورتوغی

    ######## اردو جلم خور خواجه غار تخار ایشان خال حفیظ الله 883
    91/01/0202 اربکی اچه قشالق هزار سومچ تخار عبدالکریم نقیب الله 884
    42/01/0202 پولیس غرب دره هزار سومچ تخار محمد یعقوب عبدالخلیل 885
    42/01/0202 اردو غرب دره هزار سومچ تخار مالبرات علی عبد الشکور 886
    52/01/0202 اردو کوترمه بهارک تخار الدینکامل  اسد الله 887
    62/01/0202 اردو گل قشالق بهارک تخار نظر محمد نقیب الله 888



امره
ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    62/01/0202 اردو سوجانی خواجه غار تخار جمعه خان آغامیر 889
    62/01/0202 اردو سوجانی خواجه غار تخار قربان محمد محمد مراد 891
قوماندان  جوکدو خواجه غار تخار حاجی بوری حبیب الرحمن 891

 بلوک
62/01/0202    

    72/01/0202 پولیس زرمخ اشکمش تخار رحم خدا محمد طیب 892
    72/01/0202 پولیس قشقری اشکمش تخار عبد الخالق عبد امللک 893
    72/01/0202 اربکی دره کالن اشکمش تخار چراغ علی محمد رسدار 894
محمد  گل انور 895

 اسامعیل
    82/01/0202 اردو حاجی علم گل بهارک تخار

    82/01/0202 پولیس کوهستانی اشکمش تخار عین الله زین الله 896
    82/01/0202 اردو رسیغ مامه ئی خواجه غار تخار معراج الدین نظام الدین 897
    82/01/0202 اردو شش تپه بهارک تخار محمد حسن محمد داود 898
حاجی  علم خان 899

 عیسی
    82/01/0202 اردو ورازبچه خواجه غار تخار

سعید  عبد الهادی 911
 الرحمن

    82/01/0202 اردو سوجانی خواجه غار تخار

    82/01/0202 بریدمل اردو تاش گزر مرکز تخار مال فضل فضل الحق 911
    13/01/0202 پولیس دره کالن اشکمش تخار محمد رحیم عبد الرحیم 912
    13/01/0202 پولیس دره کالن اشکمش تخار محمد رحیم قوماندان ظاهر 913
    2/11/0202 بریدمل اردو منگچقور خواجه غار تخار عبد االول محمد صابر 914
    2/11/0202 اردو ترکی قشالق بهارک تخار شمس الدین جامل الدین 915
    3/11/0202 پولیس شهر کهنه اشکمش تخار محمد حسین حبیب الرحمن 916
    3/11/0202 اردو جلم خور خواجه غار تخار عبد الرسول نذر الله 917
    3/11/0202 اربکی باد اشکمش تخار خدای نظر عوض محمد 918
    7/11/0202 اردو حسن بیک مرکز تخار محمد اکرم محمد آصف 919
    7/11/0202 اربکی خواجه بندکشا اشکمش تخار سید خان سید عابد 911
    7/11/0202 اربکی کته قروق اشکمش تخار سید خان سید اسامعیل 911
    7/11/0202 اردو منگچقور خواجه غار تخار محمد حسین مسعود 912
    8/11/0202 اردو نوآباد بهارک تخار بازار بای رحیم الله 913
    8/11/0202 پولیس نوآباد بهارک تخار محمد رضا حمید الله 914
    8/11/0202 اردو جلم خور خواجه غار تخار شاه محمود محمد حسن 915
    8/11/0202 اردو باغ ذخیره خواجه غار تخار توخرت جوره خان 916
    8/11/0202 پولیس نوآباد بهارک تخار شاه مردان محکم تاش 917
    8/11/0202 اردو اسپندشت خواجه غار تخار گل داد رحیم الله 918
    8/11/0202 اردو شور قدوق بهارک تخار پیرم قل شاه ولی 919
    8/11/0202 اردو قلعه مامه ئی هزار سومچ تخار گل احمد نور محمد 921
    8/11/0202 بریدمل اردو ورازبچه خواجه غار تخار چیچکه بای امیر خان 921
    9/11/0202 پولیس تخته کپرک بهارک تخار سید جان پاینده 922
    9/11/0202 داکرت اردو اسپندشت خواجه غار تخار قربان بای عبد الهادی 923
    01/11/0202 اردو دونگ قشالق بهارک تخار املؤمنعبد  عبد الستار 924
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    01/11/0202 اردو مسجد سفید بهارک تخار دادر بیک شکر الله 925
حاجی محمد  بهارک تخار ضیاءبای قدرت الله 926

 اکرب
    11/11/0202 اردو

حاجی امین  بهارک تخار نیک محمد محمد منیر 927
 الله

    21/11/0202 اردو

    21/11/0202 اردو تغملی خواجه غار تخار سید میر دالور 928
    21/11/0202 اردو جوکدو خواجه غار تخار عبد االول معراج الدین 929
    31/11/0202 اردو وزیر خان خواجه غار تخار جان محمد محمد یوسف 931
    51/11/0202 اردو منگچقور خواجه غار تخار تاش محمد نثار احمد 931
    51/11/0202 اردو حاجی پهلوان بهارک تخار عید محمد عبدالله 932
    61/11/0202 کامندو نوآباد اشکمش تخار عبدالکریم عبدالوهاب 933
    71/110202 اردو منگچقور خواجه غار تخار عبدالقادر ضیاءالحق 934
    71/110202 بریدمل اردو وراز بچه خواجه غار تخار عبدالجبار نجم الدین 935
    71/110202 اردو یامچی قشالق خواجه غار تخار عبدالقادر عبداالول 936
    02/11/0202 بریدمل اردو باغ ذخیره خواجه غار تخار رجب علی محمداسحاق 937
    02/11/0202 اردو بیش تینتک بنگی تخار اسد الله محمد حنیف 938
    02/11/0202 اردو باغ ذخیره خواجه غار تخار محمد علی محمد رسول 939
    02/11/0202 اردو سیالبه خواجه غار تخار قلمحمد  فیض الرحمن 941
    12/11/0202 پولیس حسن بیک اشکمش تخار علم خان داکرت احمد شاه 941
    12/11/0202 اردو حسن بیک اشکمش تخار میر احمد حفیظ الله 942
    12/11/0202 اردو حاجی سعادت بهارک تخار سعادت الله خدای بیردی 943
    22/11/0202 اردو ارگشاه چاه آب تخار عوض محمد شجاع الدین 944

 سمنګان
1442/3/11 حربکی مسعود دره صوف سمنگان مال چاری فضل احمد 945     
1442/3/13 حربکی مسعود دره صوف سمنگان فیض الله موسی 946     
1442/3/19 حربکی مسعود دره صوف سمنگان اکرم اسلم 947     
1442/3/25 خیزیش منگتاش مرکز سمنگان سحار گل عبیدالله 948     
1442/4/1 خیزیش طور دره صوف سمنگان علی نسیم 949     
1442/4/4 حربکی مسعود دره صوف سمنگان رسه خان اکرم 951     
1442/4/5 حربکی قره جنگل دره صوف سمنگان امیر خان جان محمد 951     
1442/3/6 پولیس رستم آباد مرکز سمنگان جوره عمر 952     
1442/3/25 حربکی شیریکیار مرکز سمنگان عزت الله عصمت الله 953     
1442/3/11 حربکی بیانان دره صوف سمنگان ذوالفقار رستم 954     
1442/3/15 اردو علی خیل دره صوف سمنگان خال محمد ذکرالله 955     
حاجی  مثرالدین 956

 عبدالروف
1442/4/5 اردو بازارک دره صوف سمنگان     

 بغالن
۷۳۳۲/۳/۷ اردو حافظ بچه پلخمری بغالن محمدالله احمدالله 957     
۷۳۳۲/۳/۷ اردو بابه نظر پلخمری بغالن جالل فیض الله 958     
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۷۳۳۲/۳/۲ پولیس بابه نظر پلخمری بغالن احمد حاجی محمود 959     
۷۳۳۲/۳/۲ پولیس بابه نظر پلخمری بغالن عبدالعزیز خالدین 961     
۷۳۳۲/۳/۵ پولیس باالدوری پلخمری بغالن ولی محمد عبدالحفیظ 961     
۷۳۳۲/۳/۵ پولیس باالدوری پلخمری بغالن رحمت الله عبدالجبار 962     
۷۳۳۲/۳/۵ اردو حسین خیل پلخمری بغالن عبداملحمد بریال 963     
۷۳۳۲/۳/۱ پولیس حسین خیل پلخمری بغالن صابر لطیف 964     
۷۳۳۲/۳/۴ پولیس حسین خیل پلخمری بغالن حیات خان وزیر 965     
اسلممحمد  جمعه دین 966 ۷۳۳۲/۳/۷ اربکی چکری پلخمری بغالن      
۷۳۳۲/۳/۷ اربکی چکری پلخمری بغالن محمد اسلم نورالدین 967     
۷۳۳۲/۳/۲ اردو حاجی نادر پلخمری بغالن سورګل ریدیګل 968     
۷۳۳۲/۳/۴ پولیس دیکتور تاله وبرفک بغالن عبدالقادر محمد سیاف 969     
۷۳۳۲/۳/۴ اردو پشته مرق تاله وبرفک بغالن عبدالغفار محمد امان 971     
۷۳۳۲/۳/۴ اردو شیرک تاله وبرفک بغالن فضل احمد رحمت الله 971     
۷۳۳۲/۳/۳ اردو رسخ جوی تاله وبرفک بغالن غوث الدین عالوالدین 972     
۷۳۳۲/۳/۳ اردو ساکه نهرین بغالن لعل محمد بازمحمد 973     
۷۳۳۲/۳/۷۱ پولیس شهرنو نهرین بغالن عبداملحمد نیک محمد 974     
۷۳۳۲/۳/۷۷ پولیس چهار سای نهرین بغالن محمدنبی ګل محمد 975     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو سیادی نهرین بغالن لطف اله احسان الله 976     
۷۳۳۲/۳/۷۷ پولیس برقی نهرین بغالن محمد اکرم الجمیر 977     
۷۳۳۲/۳/۷۷ پولیس تولیان نهرین بغالن نور محمد جمعه خان 978     
۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو بنوزی نهرین بغالن محمداکرب مختار احمد 979     
۷۳۳۲/۷/۷۳ اردو نوآباد نهرین بغالن محمد کاظم ګالب الدین 981     
۷۳۳۲/۲/۷۵ اردو تولیان نهرین بغالن میرحیدر ګل حیدر 981     
۷۳۳۲/۲/۷۵ پولیس حافظ بچه نهرین بغالن محمد خان صبغت الله 982     
۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو ارکش نهرین بغالن عبدالرحیم فیض اله 983     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو برقی نهرین بغالن محمد غالم امرالدین 984     
۷۳۳۲/۳/۲۲ خیزش بزدره نهرین بغالن بشا سید سیدامرالدین 985     
۷۳۳۲/۳/۲۳ خیزش بزدره نهرین بغالن نورحمن عبید الرحمن 986     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو تولی ها نهرین بغالن فیض الدین عبدالرسول 987     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو شیخ جالل نهرین بغالن رسفراز عبدالعزیز 988     
۷۳۳۲/۳/۲۶ اردو ارکش نهرین بغالن محمد سید محمد ناز 989     
۷۳۳۲/۳/۲۵ اردو دره ګی نهرین بغالن صربالدین نورالدین 991     
۷۳۳۲/۳/۲۵ اردو ارکش نهرین بغالن محمد نبی نورمحمد 991     
۷۳۳۲/۳/۲۳ نظم عامه ارکش نهرین بغالن عبدالصبور عبدالباسط 992     
۷۳۳۲/۳/۶ خیزش ګاوی نهرین بغالن میرزا نظر بسم الله 993     
۷۳۳۲/۳/۶ پولیس ده مرده نهرین بغالن خطاب میراحمد 994     
۷۳۳۲/۳/۵ اردو قوبی نهرین بغالن عبدالشکور خیرمحمد 995     
۷۳۳۲/۳/۱ پولیس بزدره نهرین بغالن محمد نعیم نجیب الله 996     
اللهحبیب  997 ۷۳۳۲/۳/۱ اردو بزدره نهرین بغالن محمد نعیم      
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۷۳۳۲/۳/۴ خیزش ګاوی نهرین بغالن عبداالحد محمد ظریف 998     
۷۳۳۲/۳/۷۵ اردو ارکش نهرین بغالن غالم محمد نوراحمد 999     

۷۳۳۲/۳/۷۵ پولیس ده مرده نهرین بغالن علی محمد محمد اعظم 1111     
۷۳۳۲/۳/۷۵ اردو دوآبی نهرین بغالن جمعه خان خالدین 1111     
۷۳۳۲/۳/۷۵ خیزش شهرکهنه نهرین بغالن نورمحمد بازمحمد 1112     
۲۳۳۲/۳/۳ پولیس شیرتپه دهنه غوری بغالن محمدنبی غالم علی 1113     
۷۳۳۲/۳/۳ پولیس دره طوران دهنه غوری بغالن رمضان محمد افضل 1114     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس تندره دهنه غوری بغالن محمد یار اسالم الدین 1115     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس جنګ اغلی دهنه غوری بغالن محمد علم سخی داد 1116     
۷۳۳۲/۳/۲۳ پولیس جنګ اغلی دهنه غوری بغالن علی ګل محمد علم 1117     
۷۳۳۲/۳/۲۵ پولیس شلکتو دهنه غوری بغالن فضل نظر محمد 1118     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس چرم آب دهنه غوری بغالن غفار نورالدین 1119     
۷۳۳۲/۳/۲۴ اردو چرم آب دهنه غوری بغالن عبدالروف عبدالخالق 1111     
۷۳۳۲/۳/۲۴ اردو چرم آب دهنه غوری بغالن عبدالحد عبدالصمد 1111     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس فلول برکه بغالن عبدالشهید عبدالقادر 1112     
۷۳۳۲/۳/۲۱ اربکی سقاب برکه بغالن عبدالغفار عبدالوکیل 1113     
۷۳۳۲/۳/۲۱ اربکی سقاب برکه بغالن امام قل عبدالخیر 1114     
۷۳۳۲/۳/۳۱ اربکی سقاب برکه بغالن عبدالرشید عبدالعلی 1115     
۷۳۳۲/۳/۳۱ اربکی سقاب برکه بغالن عبدالرشید عبدالقدیر 1116     
۷۳۳۲/۳/۷ اردو چیه برکه بغالن عبدالعزیز قیام الدین 1117     
۷۳۳۲/۳/۷ اردو رشرش برکه بغالن امام علی امام نظر 1118     
۷۳۳۲/۳/۷ اردو رشرش برکه بغالن عبدالبصیر عین الدین 1119     
۷۳۳۲/۳/۷ اردو رشرش برکه بغالن خان محمد سید احمد 1121     
۷۳۳۲/۳/۷۷ اربکی رشرش برکه بغالن شمس الدین نورالدین 1121     
۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو اقسای برکه بغالن خوش خالدین 1122     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس فلول برکه بغالن مالخان پاینده خان 1123     
۷۳۳۲/۳/۷۲ پولیس ګزه ګیل خنجان بغالن سید ګل اسالم الدین 1124     
۷۳۳۲/۳/۷۴ پولیس ګزان خنجان بغالن ولی محمد نظام الدین 1125     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس ولیان خنجان بغالن محمد کریم محمد صابر 1126     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس ټوپورک دوشی بغالن حرضت میر پاچامیر 1127     
۷۳۳۲/۳/۲۳ پولیس ظهرابی دوشی بغالن ظفرخان منیر احمد 1128     
۷۳۳۲/۳/۶ پولیس باشی الله داد بغالن مرکزی بغالن جمعه خان محمد یعقوب 1129     
۷۳۳۲/۳/۶ پولیس جرخشک بغالن مرکزی بغالن محمد میر عبدالبصیر 1131     
۷۳۳۲/۳/۵ پولیس جرخشک بغالن مرکزی بغالن مهراب جاوید 1131     
مرکزیبغالن  بغالن نظر محمد نور 1132 ۷۳۳۲/۳/۱ پولیس ګرداب      
۷۳۳۲/۳/۴ پولیس ګدام سنګی بغالن مرکزی بغالن علی نظر الله نور 1133     
۷۳۳۲/۳/۴ پولیس ګدام سنګی بغالن مرکزی بغالن نورعلم عبدالواحد 1134     
۷۳۳۲/۳/۳ اردو خان خیل بغالن مرکزی بغالن امان الله سمیع الله 1135     
مرکزیبغالن  بغالن غفار خال مومن 1136 ۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو پول کمیوتر      
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۷۳۳۲/۳/۷۳ پولیس مسجد سفید بغالن مرکزی بغالن ګل محمد خان محمد 1137     
۷۳۳۲/۳/۷۶ پولس بولکمراد بغالن مرکزی بغالن محمد اکرب جمشید 1138     
۷۳۳۲/۳/۷۶ پولس ګجی بغالن مرکزی بغالن قیوم بای خان شیر 1139     
مرکزی بغالن بغالن عبدالواحد عبدالواجد 1141 ۷۳۳۲/۳/۳ پولس ناجو      
۷۳۳۲/۳/۷۶ پولس نوآباد بغالن مرکزی بغالن ملوک نورالله 1141     
۷۳۳۲/۳/۷۵ پولس بولکمراد بغالن مرکزی بغالن محمد دین امام الدین 1142     
۷۳۳۲/۳/۷۶ پولس ګدان بغالن مرکزی بغالن ولی محمد سیف الرحمن 1143     
۷۳۳۲/۳/۷۶ پولس ګدان بغالن مرکزی بغالن نورآغا شیرآغا 1144     
۷۳۳۲/۳/۷۱ پولس ګدان باال بغالن مرکزی بغالن مرجان ارشف 1145     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو غالم بای بغالن مرکزی بغالن آغا ګل حشمت 1146     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس رسک شش بغالن مرکزی بغالن محمد عمر مثرګل 1147     
۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو علی خیل بغالن مرکزی بغالن سید خان حبیب الله 1148     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو نواباد بغالن مرکزی بغالن فواد محمد اسامعیل 1149     
۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو باشی الله داد بغالن مرکزی بغالن جالت خان توراب 1151     
۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو ګجی بغالن مرکزی بغالن غالم سخی محمد بالل 1151     
۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو نواباد بغالن مرکزی بغالن عیسی خان محمد یوسف 1152     
۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو الله داد بغالن مرکزی بغالن غالم سخی محمد امین 1153     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس ګدان بغالن مرکزی بغالن نورمحمد نیک محمد 1154     
۷۳۳۲/۳/۲۲ پولیس چیابی بغالن مرکزی بغالن عبدالعزیز عظیم 1155     
۷۳۳۲/۳/۲۲ پولیس نواباد بغالن مرکزی بغالن محمد نور محمد امین 1156     
۷۳۳۲/۳/۲۲ پولیس الله داد بغالن مرکزی بغالن عبدالله ذبیح الله 1157     
۷۳۳۲/۳/۲۲ پولیس ګدان بغالن مرکزی بغالن خان جان محمدمیر 1158     
۷۳۳۲/۳/۶ پولیس چیابی بغالن مرکزی بغالن صمدخان محمد خان 1159     
۷۳۳۲/۳/۶ اردو لرخوابی بغالن مرکزی بغالن خدای بیردی عطاوالله 1161     
۷۳۳۲/۳/۶ پولیس تاجک بغالن مرکزی بغالن عبدالفتاح عبدالستار 1161     
۷۳۳۲/۳/۱ پولیس شینواری بغالن مرکزی بغالن عبدالرازق معاذالله 1162     
۷۳۳۲/۳/۴ اردو مهاجر بغالن مرکزی بغالن عبدالرسول عبدالله 1163     
۷۳۳۲/۳/۴ اردو منګل بغالن مرکزی بغالن حاجی زوی زمری 1164     
۷۳۳۲/۳/۳ اردو تره خیل بغالن مرکزی بغالن عبدالنارص نظیف الله 1165     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو ۷۲رسک  بغالن مرکزی بغالن عالوالدین نور احمد 1166     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو مال تور بغالن مرکزی بغالن عبداملومن رحمت الله 1167     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو لرخوابی بغالن مرکزی بغالن بیک محمدآغا 1168     
۷۳۳۲/۳/۷۵ پولیس لقیا بغالن مرکزی بغالن امام نظر بازګل 1169     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس پوزه ایشان بغالن مرکزی بغالن بریالی رامین 1171     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو ۷۲رسک  بغالن مرکزی بغالن عیسی خان محمد اسحاق 1171     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو ۷۲رسک  بغالن مرکزی بغالن محمد قاسم محمد عظیم 1172     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو شیخ جالل بغالن مرکزی بغالن محمد یعقوب تسل 1173     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اربکی اخته چی بغالن مرکزی بغالن حاجی رسول سمیع الله 1174     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس منګل بغالن مرکزی بغالن رحمت الله شکرالله 1175     
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۷۳۳۲/۳/۲۳ اربکی فابریکه بغالن مرکزی بغالن نورالله نرصالله 1176     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو چهارشنبه تپه بغالن مرکزی بغالن میراقبال عبدالرحیم 1177     
۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو پوزه ایشان بغالن مرکزی بغالن محمد عظیم نظام الدین 1178     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو خواجه خان بغالن مرکزی بغالن محمد اکرب محمد نعیم 1179     
۷۳۳۲/۳/۲۳ پولیس پوزه ایشان بغالن مرکزی بغالن رسدار الجورد 1181     
۷۳۳۲/۳/۲۶ پولیس ۷۲رسک  بغالن مرکزی بغالن نورالحق زین الحق 1181     
۷۳۳۲/۳/۲۵ اربکی کوکچنار بغالن مرکزی بغالن نورالحق ذبیح الله 1182     
۷۳۳۲/۳/۲۵ پولیس بیک زاد بغالن مرکزی بغالن یارمحمد ګل محمد 1183     
۷۳۳۲/۳/۲۵ اردو کوکچنار بغالن مرکزی بغالن نورالحق ضاوالحق 1184     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس کوکچنار بغالن مرکزی بغالن حاجی بابه نورالحق 1185     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پولیس غالم بای بغالن مرکزی بغالن سید عامل عاشق الله 1186     
۷۷رسک  بغالن مرکزی بغالن عبدالواحد محمد فهیم 1187 ۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو      
کرکرباغ  بغالن مرکزی بغالن عبدالقادر محمدنادرخان 1188 ۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکی      
۷۳۳۲/۳/۷ پولیس شیخ جالل بغالن مرکزی بغالن بازمحمد محمد نظر 1189     
۷۳۳۲/۳/۷ اردو شاهی خیل بغالن مرکزی بغالن حفیظ الله اسدالله 1191     

 بدخشان
    ۲۱۲۱/۷۱/۲۱ اردو شهید و کان تگاب بدخشان نور الله ذبیح الله 1191
    ۲۱۲۱/۷/۲۷ عسکر اردو باال ده ارگو // آدینه محمد رفیع الله 1192
    // // // // // عاشورمحمد عطا ءالله 1193
    ۲۱۲۱/۷۱/۲۴ اربکی چهار مغز کشم // عبدالجبار نصیر احمد 1194
    ۲۱۲۱/۷۱/۲۳ عسکر اردو دانشمندان ارگو // عبدالهادی محمد داود 1195
    ۲۱۲۱/۷۱ اربکی  خاش // آدینه محمد خیر الله 1196
    // // شهران // // اللهرحمت  سنگی محمد 1197
    // // بوق لک // // عبدالجبار عبد املتین 1198
    // // // // // عبدامللک مستمر 1199
    // // کج گردن // // محمد عزیز الله 1111
 عبد 1111

 املقسط
    ۲۱۲۱/۷۷/۲ اردو ده باال ارگو // عبدالرزاق

    ۲۱۲۱/۷۷/۵ عسکر اردو پس شخ // // محمد اکرب محمد داود 1112
    ۲۱۲۱/۷۷/۷۲ // کوری تگاب // خال محمد سید احمد 1113
    ۲۱۲۱/۷۷/۶ پولیس دوآب بهارک // محمد ابراهیم نذرالله 1114
    ۲۱۲۱/۷۷/۵ ا ربکی حوزه هشتم یفتل باال // آدینه محمد نظام الدین 1115
حوزه هشت  // // درویش بسم الله 1116

 قریه ده باال
    ۲۱۲۱/۷۷/۴ عسکر اردو

 ارغنج // عبدالقادر محمد نادر 1117
 خواه

    ۲۱۲۱/۷۷/۱ // کوهان

    ۲۱۲۱/۷۷/۷۴ اردو پتاوک کوهستان // جمعه خان غالم الله 1118
    ۲۱۲۱/۷۷/۴ اربکی ده باال یفتل باال // مراد محمد عزیز الله 1119
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 کندز

    1442/3/6 پولیس گونش قلعه زال کندز عبدالرشید اسدالله 1111
    1442/2/8 کامندو تربوزگذر قلعه زال کندز جباربردی عبدالقیوم 1111
    1442/3/8 اربکی ارگو قلعه زال بدخشان دولت محمد ایوب 1112
    1442/312 پولیس جوی ارساری قلعه زال کندز طوردی مراد خدای بردی 1113
    1442/3/16 اردو صالح آباد قلعه زال کندز نوروز عنایت الله 1114
    1442/3/19 پولیس شورارق قلعه زال کندز محمد قربان محمد عیسی 1115
    1442/3/19 اردو تربوزگذر قلعه زال کندز نورآغه سعدالله 1116
    1442/3/22 اربکی بغریکول قلعه زال کندز بیرم گل محمد 1117
    1442/3/22 پولیس اورته بوز قلعه زال کندز نورمحمد حق محمد 1118
    1442/3/23 اربکی قوق قلعه زال کندز عبدالرحیم محمدالله 1119
    1442/3/23 اربکی ارزان قیمت مرکزی کابل عبدالفاح محمد بالل 1121
    1442/3/27 اردو قوه جع قلعه زال کندز خدای بردی نورمحمد 1121
    1442/3/29 اربکی جوی قلعه زال کندز جوره عبدالصیر 1122
    1442/4/1 اردو قرجه قلعه زال کندز عبدالستار امان الله 1123
    24/11/2121 پولیس نظامی نهرصوفی چهاردره کندز اللهامان  امین الله 1124
    25/11/2121 اردو عین الجمر چهاردره کندز حاجی عیسا خیرمحمد 1125
    27/11/2121 اربکی مرکزشهر چهاردره کندز ملوک محمداسحاق 1126
    28/11/2121 پولیس نظامی مرکزشهر چهاردره کندز محسن سخی داد 1127
    29/11/2121 اردو مرکزشهر چهاردره کندز بادشاه نورآغاه 1128
    29/11/2121 پولیس نظامی مرکزشهر چهاردره کندز بایمراد نورمحمد 1129
    31/11/2121 اردو قریتیم چهاردره کندز گل رحامن نورآغاه 1131
    31/11/2121 اردو قریه یتیم چهاردره کندز محمد هاشم عبدالباقی 1131
    31/11/2121 پولیس نظامی سه درک چهاردره کندز عبدالغیاث نرصت الله 1132
    2020/2/11 اردو تالگزر چهاردره کندز عبدال احمد خان 1133
    2020/3/11 رسه میاشت قریه یتیم چهاردره کندز قاسم عبدالله 1134
    2020/4/11 اردو قره خانی چهاردره کندز محمد یوسف امان الله 1135
    2020/5/11 اردو قره خانی چهاردره کندز توره خان محمدشاه 1136
رسک  چهاردره کندز سیدگل قیوم 1137

 باالسادت
    2020/7/11 پولیس نظامی

    2020/11/11 پولیس نظامی مرکزشهر چهاردره کندز بازار رسدار 1138
پولیس جک  مرکزشهر چهاردره کندز عبدالقدیر محمدصدیق 1139

 تورن
2020/11/11    

    2020/12/11 نظامیپولیس  مرکزشهر چهاردره کندز عبدالغنی عزیز 1141
    13/11/2020 پولیس نظامی مرکزشهر چهاردره کندز احمد کریم زاهدالله 1141
    14/11/2020 پولیس نظامی ذاخیل چهاردره کندز سلطان خان حکیم خان 1142
    17/11/2020 پولیس نظامی دور رباط چهاردره کندز عبدالرشید امین الله 1143
    1442/2/30 پولیس بازار آبادخان  کندز عبدالغفور عیدالقیوم 1144
    1442/3/4 پولیس بازار خان آباد کندز محمد زمان علی احمد 1145
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    1442/3/5 پولیس چارتوت خان آباد کندز شیرین تازه خان 1146
    1440/3/5 اربکی ابراهیم خیل خان آباد کندز شاه محمد امام حسین 1147
    1442/3/5 پولیس بازار خان آباد کندز حبیب الله عزیزالله 1148
    1442/3/5 اردو نیک بای خان آباد کندز نظرالله شمس الله 1149
    1442/3/5 اردو چارتوت خان آباد کندز بسم الله سیف الله 1151
     اردو ده ویران خان آباد کندز محمدظاهر احمدشاه 1151
    1442/3/5 اردو ده ویران خان آباد کندز خان محمد ذبیح الله 1152
    1442/3/5 پولیس بوین خان آباد کندز درخان سیدخلیل 1153
    1442/3/5 اربکی ابراهیم خیل خان آباد کندز محمد نور خداینور 1154
    1442/3/5 اردو بوین خان آباد کندز خیرالدین فضل الدین 1155
    1442/3/6 اردو بازار خان آباد کندز مال بشیر نصیراحمد 1156
    1442/3/6 اربکی توتچار  خان آباد کندز سید رحمن نظام الدین 1157
    1442/3/8 ترافیک کوهستانی خان آباد کندز عبدالواحد نجم الدین 1158
    1442/3/13 اردو چار توت خان آباد کندز اخرت محمد سخی محمد 1159
    1442/3/13 اربکی چارتوت خان آباد کندز میرمحمد احمدشاه 1161
    1442/3/13 پولیس بازار خان آباد کندز خیرمحمد نقیب الله 1161
    1442/3/13 پولیس ده ویران خان آباد کندز محمدحسن عبدالکریم 1162
    1442/3/13 اردو ده ویران خان آباد کندز نورالله رحیم الله 1163
    1442/3/13 اردو ده ویران خان آباد کندز رجب عیبدالعلی 1164
    1442/3/13 اردو ده ویران خان آباد کندز دورمحمد اسدالله 1165
    1442/3/13 اردو بازار خان آباد کندز محمدالله نحیب الله 1166
    1442/3/13 اربکی سنگ کوت خان آباد کندز علی قل صدیق الله 1167
    1442/3/13 امینت ملی بوین خان آباد کندز تازه گل حاجی محمد 1168
    1442/3/13 پولیس ایشان توپ خان آباد کندز عبدالحق نورالحق 1169
    1442/3/13 اربکی میان علی خان آباد کندز نورالله سیف الدین 1171
    1442/3/13 نظم عامه اللکی خان آباد کندز بای مراد گالب الدین 1171
    1442/3/13 اردو زنگی سای خان آباد کندز میرزا محمد عصمت الله 1172
    1442/3/13 اردو زنگی سای خان آباد کندز میرزا محمد حمیدالله 1173
    1442/3/13 اردو بازار خان آباد کندز عزیز محمد محمدنصیر 1174
    1442/3/13 اردو جنگل باشی خان آباد کندز نورالدین تاج الدین 1175
    1442/3/13 پولیس بازار خان آباد کندز عبدالخالق توکل 1176
    1442/3/14 پولیس بازار خان آباد کندز جمعه خان اسالم الدبن 1177
    1442/3/19 اردو اللکی آبادخان  کندز سفرمحمد ذبیح الله 1178
    1442/3/19 پولیس کابلی قشالق خان آباد کندز محمدعمر شفیع الله 1179
    1442/3/19 اربکی عمر خیل خان آباد کندز شاه نواز شاه محمد 1181
    1442/3/19 اردو ابکی خان آباد کندز بازمحمد راز محمد 1181
    1442/3/19 پولیس چارتوت خان آباد کندز عبیدالله حبیب الله 1182
    1442/3/19 اربکی نوآباد خان آباد کندز شیرمحمد عاشق محمد 1183
    1442/3/19 اربکی نوآباد اندرابی خان آباد کندز شیرمحمد شفیع الله 1184
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    1442/3/19 اربکی محفلی خان آباد کندز رساج الدین گل احمد 1185
    1442/3/19 پولیس جفت باغ خان آباد کندز حیات اسدالله 1186
    1442/3/19 اردو زنگی سای خان آباد کندز رساج الدین احمد ضیاء 1187
    1442/3/19 اربکی بازار خان آباد کندز داوود شاه عبدالکبیر 1188
    1442/3/19 پولیس بندر نجاری خان آباد کندز جان کفا صفی الله 1189
    1442/3/19 اردو بازار خان آباد کندز حیات الله حاجی بسم الله 1191
    1442/3/19 اردو بازار خان آباد کندز شیرمحمد ضیاءالدین 1191
    1442/3/26 پولیس بازار خان آباد کندز محد رسول خدایداد 1192
    1442/3/26 اربکی بازار خان آباد کندز غالم نبی عبدالبشیر 1193
    1442/3/26 پولیس بازار خان آباد کندز عبدالحفیظ عبدالخیر 1194
داکرت جاحی  بازار خان آباد کندز محمدهاشم داکرتمحمدسلیم 1195

 دولتی
1442/3/26    

قومندان  بازار خان آباد کندز عبدالغنی معاون متین 1196
 تولی

1442/3/26    

    1442/3/26 پولیس بازار خان آباد کندز محمدظاهر ضیاء الدبن 1197
    1442/3/26 پولیس موسی زی خان آباد کندز شاه محمد دستگیر 1198
    1442/3/26 پولیس جنت باغ خان آباد کندز ولی جان سمیع الله 1199
قومندان  بازار خان آباد کندز ستانه گل یام 1211

 اربکی
1442/3/26    

    1442/3/26 اربکی بازار خان آباد کندز آغامیر نرصت الله 1211
    1442/3/26 پولیس کهنه قال خان آباد کندز کریم قدرت الله 1212
    1442/3/26 اردو محفلی خان آباد کندز والیت خان نقیب الله 1213
    1442/3/26 پولیس بازار خان آباد کندز محمدمومن عبدالقدیر 1214
    1442/3/26 پولیس چوغه خان آباد کندز عبدالقدیم عبیدالله 1215
    1442/3/26 اربکی کدوگان خان آباد کندز عبدالرازق شاه پور 1216
    1442/3/26 اردو جنگل باشی خان آباد کندز عبدالجلیل عبدالجمیل 1217
    1442/3/26 پولیس زرقمر خان آباد کندز گل آغا محمداعظم 1218
    1442/3/26 اردوی ملی جامنچی خان آباد کندز عبدالله حبیب الله 1219
    1442/4/5 اردو لرخابی خان آباد کندز امیرالله نقیب الله 1211
    1442/4/5 اردو جنت باغ خان آباد کندز عیسی خان عمرا خان 1211
    1442/4/5 اربکی بازار خان آباد کندز محمدخان عبدالرحیم 1212
    1442/4/5 اردو بازار خان آباد کندز محمدجان نواب 1213
    1442/4/5 اردو بازار خان آباد کندز محمدنادر محمدطاهر 1214
    1442/4/5 اردو بازار خان آباد کندز ولی محمد علی محمد 1215
    1442/4/5 اردو بازار خان آباد کندز محمد اعظم سمیع الله 1216
    1442/4/5 اردو بازار خان آباد کندز امان آدم خان 1217
    1442/4/5 اردو نو آباد خان آباد کندز شاه محمد تاج الدین 1218
    2020/11/1 پولیس کوته گرد مرکزگل تیپه کندز عبدالعزیز محمد یونس 1219
    2020/11/1 اردو کریم خیل مرکزگل تیپه کندز کریمحاجی  نورمحمد 1221
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    2020/11/1 پولیس زرخرید مرکزگل تیپه کندز عبدالسالم سیدآغا 1221
    2020/11/1 پولیس قوی گذر مرکزگل تیپه کندز افغان بای خال محمد 1222
    2020/11/1 آشپز پولیس مسکین آباد مرکزگل تیپه کندز یارمحمد پیرمحمد 1223
    1442/3/10 اردو زیردوره مرکز کندز عبدامللیک میرزامحمد 1224
    1442/3/17 اربکی خانه آباد مرکز کندز سور گل شفیع الله 1225
    1442/3/17 پولیس چولگری مرکز کندز محمداصف محمدمتیم 1226
    1442/3/17 پولیس خانه آباد بندر مرکز کندز گل محمد عبدالرحیم 1227
    1442/3/26 پولیس مسکین آباد مرکز کندز نظرمحمد عبداملحمد 1228
    1442/3/26 گارد خوش تپه مرکز کندز عبدالغفار عبدالجبار 1229
    1442/3/26 پولیس ناحیه4 مرکز کندز رحمت الله صفت الله 1231
    1442/3/26 اردو لودین مرکز کندز تازه گل نجیب الله 1231
    1442/3/26 اردو رستاق آباد مرکز کندز سید تقصیر سید صفت الله 1232
    1442/3/26 پولیس زیر دوره مرکز کندز فضل کریم عبدالواحد 1233
    1442/4/2 اردو قچی مرکز کندز قیام الدین پیام الدین 1234
    1442/4/2 پولیس ناحیه4 مرکز کندز توریالی محمد بالل 1235
    1442/4/2 پولیس چله مزار مرکز کندز زمری محمدبشیر 1236
    1442/4/2 پولیس کوز کوبهی مرکز کندز بایچله  محمدجاوید 1237
    1442/4/2 اربکی بولک اول مرکز کندز عبدالحق عبدالعلیم 1238
    1442/4/2 پولیس گاندی مرکز کندز جان محمد اسدالله 1239
    1442/4/2 پولیس خواجه مشهد مرکز کندز محمدرسول شایسته میر 1241
۷۳۳۲/۳/۷۱ اردو کلرتاش دشت ارچی کندز عبدالقادر باز محمد 1241     
۷۳۳۲/۳/۷۱ پولیس قرلق دشت ارچی کندز نور محمد جان محمد 1242     
۷۳۳۲/۳/۷۱ پولیس قرلق دشت ارچی کندز جمعه خان عبدالرشید 1243     
۷۳۳۲/۳/۷۱ اردو شینواری دشت ارچی کندز سید ولی اکرام 1244     
۷۳۳۲/۳/۲۷ ګارد باجوری دشت ارچی کندز حیات الله احسان الله 1245     
۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو شینواری دشت ارچی کندز غالم نبی روح الله 1246     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس شیخ آباد دشت ارچی کندز عبدالرسول جواد 1247     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو کلیوال دشت ارچی کندز عبدالخالق فضل الرحمن 1248     
۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو جان چشمه دشت ارچی کندز عبدالخیر عبدالرشید 1249     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس شینواری دشت ارچی کندز محمد یوسف محمد داود 1251     
۷۳۳۲/۳/۲۷ پولیس قرلق دشت ارچی کندز عبدالستار عبدالفتاح 1251     
۷۳۳۲/۳/۲۶ اردو قرلق دشت ارچی کندز حیدر هدایت 1252     
۷۳۳۲/۳/۲۶ اردو قرلق دشت ارچی کندز محمد نظر زین الله 1253     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو قرلق دشت ارچی کندز عبدالحفیظ نجیب الله 1254     
۲/۷۷/۲۱۲۱ پولیس کوچه قزاق علی آباد کندز عبدالرحیم شري محمى 1255     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اربکی قرمقول علی آباد کندز عبدی عبدالله 1256     
۲/۷۷/۲۱۲۱ پولیس قاسم علی علی آباد کندز محیب الله خال الدین 1257     
۲/۷۷/۲۱۲۱ نظم عامه شکری مرکز تخار تخار محمد رسول محمد رفیع 1258     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو مدرسه علی آباد کندز میر احمد امام الدین 1259     
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۲/۷۷/۲۱۲۱ ضابط عمر خیل علی آباد کندز عبدالروف داد الله 1261     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو میر شیخ علی آباد کندز عبداملومن حمید الله 1261     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اربکی ارباب رمضانی علی آباد کندز محمد الله عزت الله 1262     
۲/۷۷/۲۱۲۱ پولیس حاجی حسین علی آباد کندز ارباب ظاهر محمد داود 1263     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو راغ آباد علی آباد کندز قره خان عبدالنارص 1264     
۲/۷۷/۲۱۲۱ پولیس چهار سای علی آباد کندز عبداملنان عبدالدیان 1265     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اربکی شاه محمد علی آباد کندز محمد موسی محمد یعقوب 1266     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو غچک سای علی آباد کندز غوث محمد عبدالصمد 1267     
حاجی امان  علی آباد کندز حاجی امان عبدالرسول 1268

 الله
قومندان 

 پولیس
۲/۷۷/۲۱۲۱     

۲/۷۷/۲۱۲۱ اربکی اکرب خان علی آباد کندز شیر محمد عبدالبصیر 1269     
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو متشققیام  امام صاحب کندز محمد حیدر امیرشاه 1271
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ پولیس کله چی امام صاحب کندز نیک محمد عبدالعزیز 1271
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ انجوموسیم کوجرشاخ امام صاحب کندز محمد حکیم نورحکیم 1272
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اربکی بته کشان امام صاحب کندز غالم سید غذامحمد 1273
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اربکی بته کشان امام صاحب کندز شاه نظر حبیب الله 1274
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو قرغانتپه امام صاحب کندز عبدالرحمن خالدین 1275
کارمند  کنجک امام صاحب کندز عبدالوکیل عبدالخالق 1276

 محکمه
۷۳۶۳۲/۷/۳    

    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو آق مسجد امام صاحب کندز غالم رسول ولی الله 1277
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو آق مسجد امام صاحب کندز غالم رسول نظرالله 1278
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو ګرګری امام صاحب کندز علی محمد فضل رازق 1279
شاهمردان  محمد نبی 1281

 قل
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو کولدامن امام صاحب کندز

    ۷۳۶۳۲/۷/۳ پولیس خاکسارمنه امام صاحب کندز اول خان واحد الله 1281
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ رسحدی حلقه کول امام صاحب کندز عبدالحلیم عبدالباقی 1282
    ۷۳۶۳۲/۷/۳ اردو نارصی خانهقا امام صاحب کندز صالح محمد محی الدین 1283
    ۷۳۳۲/۳/۳ ابکی آقی بای امام صاحب کندز سید امیر رحامن 1284
    ۷۳۳۲/۳/۳ اردو آلچین امام صاحب کندز عبدالنبی دین محمد 1285
    ۷۳۳۲/۳/۳ اردو کولدامن امام صاحب کندز عبدالنعیم وثیق الله 1286
    ۷۳۳۲/۳/۳ اربکی خروطی امام صاحب کندز عبدالشکور سیف الدین 1287
    ۷۳۳۲/۳/۳ اردو قرغانتپه امام صاحب کندز محمد کیاد ګل محمد 1288
    ۷۳۳۲/۳/۴ اردو قاش آسیا امام صاحب کندز محکم تاش جامل الدین 1289
    ۷۳۳۲/۳/۴ میدان هوای خان ایاتی امام صاحب کندز حرضت الدین جالل الدین 1291
    ۷۳۳۲/۳/۴ اردو ایشان توپ امام صاحب کندز جمعه ګل عزیزالرحمن 1291
    ۷۳۳۲/۳/۴ اردو ایشان توپ امام صاحب کندز جمعه ګل صابرالرحمن 1292
    ۷۳۳۲/۳/۴ برت مل قرغانتپه امام صاحب کندز رحمت کریم نوالرحمن 1293
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو قلم ګذر امام صاحب کندز عزیزخان محمد عزیز 1294
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اربکی قلم ګذر امام صاحب کندز تورخان عزیرخان 1295
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    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اربکی شهید آباد امام صاحب کندز سیدرحیم عبدالبشیر 1296
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اربکی شهید آباد امام صاحب کندز مرسلین شاه محمد 1297
حاجی  محمد عوض 1298

 نورعلی
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ افرس باسوس امام صاحب کندز

    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو قنجوغه امام صاحب کندز عبدالله بسم الله 1299
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو ګوم کول امام صاحب کندز امام خال محمدذ حسین 1311
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ اردو بته کشان امام صاحب کندز شاه ولی نظام الدین 1311
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ اربکی کلباد امام صاحب کندز نور ذبیح الله 1312
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ اردو غرو امام صاحب کندز اخرتمحمد تاج الدین 1313
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ اردو ورته بز امام صاحب کندز غالم جیالنی میروس 1314
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ اردو متز امام صاحب کندز ګل خان حیات خان 1315
ګل احمد  فیض الله 1316

 خان
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ اردو نارصی امام صاحب کندز

    ۷۳۳۲/۳/۷۶ پولیس چغر امام صاحب کندز ګل مراد تاج محمد 1317
اسامعیل  امام صاحب کندز شاه محمد دین محمد 1318

 قشالق
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ اردو

ميل  1 ۷۳۳۲/۳/۷۵ اربکی عرب شاخ امام صاحب کندز جان محمد دادمحمد 1319
 كالشينكوف

  

    ۷۳۳۲/۳/۷۴ پولیس خاکسارمنه امام صاحب کندز محمد افضل نورحکیم 1311
    ۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو قرغانتپه امام صاحب کندز فضل محمد عبدالغفار 1311
سید عین  تاج محمد 1312

 الدین
    ۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو ګل تپه امام صاحب کندز

    ۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو ګرګری امام صاحب کندز محمد کبیر غالم سخی 1313
سید محمد  سید صادق 1314

 نبی
   419ميل ايم  1 ۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو دلشاد امام صاحب کندز

ميل كال شينكوف 1 ۷۳۳۲/۳/۷۳ اربکی کولدامن امام صاحب کندز رحامن قل محمد ناردشاه 1315

 نارجك 1
 مخابره 1 

  

    ۷۳۳۲/۳/۲۷ اربکی آلچین امام صاحب کندز عبدالرحیم ریس عارف 1316
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکی آب فروش امام صاحب کندز دولت میر محمد حسین 1317
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو حلقه کول امام صاحب کندز عبدالغفور عبدالصبور 1318
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو قرغانتپه امام صاحب کندز قربان محمد ظاهر 1319
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو بخمل کوچه امام صاحب کندز جان محمد فدامحمد 1321
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو آقی بای امام صاحب کندز عبدالصمد حبیب الله 1321
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکی بیش کپه امام صاحب کندز زنجیر محمد رحیم 1322
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ پولیس جوی بیګم امام صاحب کندز نظر محمد انور 1323
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ ظابط خاکسارمنه امام صاحب کندز نیک محمد خیرمحمد 1324
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو یکه توت امام صاحب کندز پرده بای عبدالعزیز 1325
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو چغر امام صاحب کندز بای محمد سید مراد 1326
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 1 16ميل ايم 1 ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو جمع شیرخان ارچی کندز یاصا ګل لیا قت 1327
 چانته

  

    ۷۳۳۲/۳/۲۶ اردو کلباد امام صاحب کندز حرضت اسالم الدین 1328
اسامعیل  امام صاحب کندز محمد نبی رحیم الله 1329

 قشالق
    ۷۳۳۲/۳/۲۶ اردو

دنظام آس  چغر امام صاحب ننګر هار عبدالجلیل محمد سایم 1331
 چران

۷۳۳۲/۳/۲۶    

    ۷۳۳۲/۳/۲۶ اردو حلقه کول امام صاحب کندز محمد رسور ستارخان 1331
    ۷۳۳۲/۳/۲۶ ریس شورا بخمل کوچه امام صاحب کندز پیرمحمد ریس عبدالفتاح 1332
1333           
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو قیام متشق امام صاحب کندز همراه خان رحیم الله 1334
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو غرو امام صاحب کندز بیک میرز ا محمد یاسین 1335
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو یکه توت امام صاحب کندز شیرمحمد عبدالرحیم 1336
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو کنجک افغانیه امام صاحب کندز محمدحسین محمد عوض 1337
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو دلشاد امام صاحب کندز عبدالحمید عطا الله 1338
حاجی محمد  ګل محمد 1339

 رسول
آیخم جال  امام صاحب کندز

 ازبکیه
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو

    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اربکی کلباد امام صاحب کندز نشان بابه مراد 1341
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو قیام متشق امام صاحب کندز محمد رسول شیرعلی 1341
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ پولیس کولیقه ارچی کندز عاشور عبدالجبار 1342
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو قنجوغه ارچی کندز محمد وزیر محمد ذاکر 1343
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ پولیس توت مزار ارچی کندز محمد خان صادقمحمد  1344
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو بایکه ارچی کندز امامت سید محمد 1345

 لغامن
    ۲۵/۳/۳۲ ميل پوليس پړوايئ علينګار لغامن تازه دين عبدالقادر 1346
    ۲۵/۳/۳۲ ميل اردو چنار پل علينګار لغامن محمدکبري مرتضی 1347
حبيب  روح الله 1348

 الرحمن
    ۲۴/۳/۳۲ ميل اردو ټينګاور علينګار لغامن

    ۲۴/۳/۳۲ ميل اردو مياخيل علينګار لغامن محمداګل محمد عاصم 1349
    ۲۳/۳/۳۲ ميل اردو تګ علينګار لغامن تاج محمد مصطفی 1351
    ۲۳/۳/۳۲ ميل اردو رسوت علينګار لغامن پائنده احمد رحمن الله 1351
    ۲۳/۳/۳۲ کمپاين کڼاخيل علينګار لغامن امان الله مسافر 1352
    ۲۳/۳/۳۲ ميل اردو سنګر علينګار لغامن مست عيل شاهدالله 1353
    ۲۳/۳/۳۲ ميل پوليس کاهو علينګار لغامن باچاخان نورمحمد 1354
    ۲۳/۳/۳۲ ميل پوليس تګ علينګار لغامن شريدل بشرياحمد 1355
    ۲۳/۳/۳۲ ميل اردو بريکوټ علينګار لغامن شکرخان ګل احمد 1356
    ۳/۳/۳۲ ميل اردو کنډګل علينګار لغامن محمدجان دوست محمد 1357
    ۳/۳/۳۲ ميل اردو سنګر علينګار لغامن مالحسن افتخار 1358
    ۳/۳/۳۲ مخابرات مياخيل علينګار لغامن محمدظاهر عبدالسبحان 1359
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    ۳/۳/۳۲ ميل پوليس پرګانه علينګار لغامن غالم رسول عباس 1361
سيف  شاکرالله 1361

 الرحامن
    ۲۳/۳/۳۲ ميل اردو دکه شجان مرکز لغامن

    ۲۳/۳/۳۲ ميل پوليس بديع االباد مرکز لغامن محمداغا شريداد 1362
    ۲۳/۳/۳۲ ميل اردو حرمل مرکز لغامن نورالحق تسليم الحق 1363
     اردو ټپکال مرکز لغامن انارګل سهرګل 1364
     امنيت ميل شهرام مرکز لغامن غالم جان رحم مزري 1365
     اردو ټپکال مرکز لغامن عبدالقيوم احسان الله 1366
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اربکي غازي اباد مرکز لغامن محمدکريم محمدامني 1367
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ داعش نوړی مرکز لغامن نورنظر محمد ابراهيم 1368
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ داعش نوړی مرکز لغامن محمدابراهيم روح الله 1369
    ۷۵/۳/۷۳۳۲ اردو نويل ميل مرکز لغامن سعادت خان عبدالحليم 1371
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ اردو کونپال مرکز لغامن حرضت مري محمداسامعيل 1371
    ۲۱/۳/۷۳۳۲ اردو ساالب غونډي مرکز لغامن مومبني واحدالله 1372
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ اردو ميل کنډي مرکز لغامن سيدويل رسدارويل 1373
    ۷۲/۳/۷۳۳۲ کمنډو فاتکنه عليشنګ لغامن محمداسلم فيض الله 1374
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ اردو ګونپال عليشنګ لغامن جالل الدين عبدالوهاب 1375

 کنړ
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۳ پولیس لرمادیش شیګل کنړ عباس خان رضوان الله 1376
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۳ اردو چوڼسو شیګل کنړ تاج محمد ابراهیم 1377
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۳ اردو کورباغ وټپور کنړ میرزا عبدالرزاق 1378
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۳ اربکی لرسور کمر دانګام کنړ شیخ محمد ګل فرازخان 1379
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۷ اردو لړم کڅ شلنت کنړ دین محمد سلطان محمد 1381
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو برولو منوره کنړ ګل غیاث اختیارالله 1381
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو مالعامل شیګل کنړ غالم محمد رفیع الله 1382
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو قرو وټپور کنړ نورمحمد زاهدالله 1383
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو دهوز زیړانو وټپور کنړ مصطفی شهیدالله 1384
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو دهوز لوی وټپور کنړ رفیق حزب الله 1385
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو کټار املازو وټپور کنړ فاروق عبیدالله 1386
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو دهوز وټپور کنړ مین جان احسان الحق 1387
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو دهوز وټپور کنړ صالح محمد عبدالصبور 1388
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو ګمبیر وټپور کنړ اکرام خان مکرم خان 1389
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۱ اردو کورباغ وټپور کنړ حبیب رحیم عبدالضاهر 1391
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۱ پولیس ورسک چپه دره کنړ نورزاده ندیم الله 1391
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۵ ملی پولیس شال وچ ناو اسامر کنړ خانزاده رحیم زاده 1392
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۷ پولیس بانډی ناو اسامر کنړ مؤمن رحیم الله 1393
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۲ امنیت ملی اغزباغ تیشه اسامر کنړ ماشم خان میرزاده 1394
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۲ امنیت ملی اغزباغ تیشه اسامر کنړ شیرین ګل 1395
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۳ اربکی چړ کلی اسامر کنړ محمدزیر وحیدالله 1396
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    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۵ اربکی چړ کلی اسامر کنړ بازمحمد ایوب 1397
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۵ اردو اغز باغ جوزو اسامر کنړ میرزا ګل صدیق الله 1398
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۱ ملی پولیس ډمربو اسامر کنړ ګالب زین الله جان 1399
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷۱ ملی پولیس اغزباغ تیشه اسامر کنړ سیدباچا داود 1411
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۷ ملی پولیس خروپټی دانګام کنړ فاتح خان اجمل 1411
    هـ ق۷۳۳۲/۳/۲۳ ملی پولیس بانډی ناو اسامر کنړ میرسامحمد رحیم زاده 1412
    ۲۱/۳/۷۳۳۲ ميل اردو نيګاه چپه دره کنړ عبدالسالم حزب الله 1413

 ننګرهار

    ۴/۴/۲۴۴۱ اردو پټلو شیرزاد ننګرهار مسافر شاملی 1414
حاجی موسی  موسم خان 1415

 خان
    ۲۴۴۱/۳/۲۱ اربکی مین کڅ دیباال ننګرهار

حاجی موسی  نصیب خان 1416
 خان

    ۲۴۴۱/۳/۲۱ اربکی مین کڅ دیباال ننګرهار

    ۲۴۴۱/۳/۱۲ اردو ګندومک شیرزاد ننګرهار محمد شفیق یارمحمد 1417
۲۴۴۱/۳/۲ اربکی ګریخیل پچیراګام ننګرهار ظفرخان ادم خان 1418     
میراقضل  شاه غونډ 1419

 خان
۲۴۴۱/۳/۲ اربکی ګریخیل پچیراګام ننګرهار     

    ۷۳۳۳/۳/۳ اربکی ګریخیل پچیراګام ننګرهار ګل خان نورا خان 1411
حاجی  امین ګالب 1411

 حرضت
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکی الندی پچیر پچیراګام ننګرهار

    ۷۳۳۲/۳/۷۴ اردو الندی پچیر پچیراګام ننګرهار جان سید ظابت خان 1412
۷۳۳۲/۳/۷۴ اربکی الندی پچیر پچیراګام ننګرهار رحیم شا ه رحمت شاه 1413     
۷۳۳۲/۳/۷۴ اربکی الندی پچیر پچیراګام ننګرهار محمد هاشم شمس الرحمن 1414     
۷۳۳۲/۳/۷۱ اردو پاس پچیر پچیراګام ننګرهار کامل خیل ګل دارخیل 1415     
۷۳۳۲/۳/۷۲ اربکی مرخڼۍ پچیراګام ننګرهار باؤ خان زرولی 1416     
۷۳۳۲/۳/۷۱ اربکی ګریخیل پچیراګام ننګرهار زفتاخان وکيل خان 1417     
۷۳۳۲/۳/۱ میلشه حتډکۍ سپین غر ننګرهار ال ل محمد قیمت  ګل 1418     
۷۳۳۲/۳/۱ میلشه پټه دره سپین غر ننګرهار یار ګل سعید 1419     
    ۲۴۴۱/۳/۱۲ میلشه سورخاب سپین غر ننګرهار یاربا چا مورګی ګل 1421
    ۲۴۴۱/۳/۲۱ اردو لنډۍ خوګیاڼي ننګرهار سیدمحمد خان محمد 1421
۷۳۳۲/۳/۲۴ اردو درګه خوګیاڼي ننګرهار ګل حبیب احسان الله 1422     
۷۳۳۲/۳/۷۶ اردو نګوزیرټټ خوګیاڼي ننګرهار غالم علی اورنګزیب 1423     
۷۳۳۲/۷۶ اردو رود خوګیاڼي ننګرهار ستانکزی فریدالله 1424     
۷۳۳۲/۳/۷۲ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار عزیزالله ګل الرخمن 1425     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار بادام ګل ثنا ګل 1426     
۷۳۳۲/۳/۷۲ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار شرسین دل محمود 1427     
۷۳۳۲/۳/۷۲ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار عمران خان ملنګ 1428     
۷۳۳۲/۳/۷۳ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار غزنی عاشق الله 1429     
۷۳۳۲/۳/۷۵ اربکی نغلو بټی کوټ ننګرهار حیات الله حفیظ الله 1431     
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۷۳۳۲/۳/۷۴ اربکی شبداين بټی کوټ ننګرهار سیدحسن ګل ويل 1431     
۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکی شبداين بټی کوټ ننګرهار فضل موال برهان 1432     
۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکی شبداين بټی کوټ ننګرهار فضل موال عبدالله 1433     
۷۳۳۲/۳/۲۶ ميل بوليس ککړک رسخرود ننګرهار دال غا نرصت الله 1434     
۷۳۳۲/۳/۷۳ ملی اردو کړسو رسخرود ننګرهار ګالپ عبیدالله 1435     
    ۷۳۳۲/۳/۷۵ ميل بوليس باال باغ رسخرود ننګرهار میرويس عمران 1436
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اردو جوکان حصارک ننګرهار عسکر لعل اسالن خان 1437
    ۷۳۳۲/۳/۲۳ اربکی څپري چپرهار ننګرهار باچا عزت 1438
۷۳۳۲/۳/۲۳ اردو مندرخیل چپرهار ننګرهار سنګ لعل سید 1439     
۷۳۳/۳/۲۳ اردو سنګینه چپرهار ننګرهار دادامحمد عبدالوهاب 1441     
    ۷۳۳۲/۳/۵ اریکي ګریخيل پچري اګام ننګرهار ګل خان مراد خان 1441
    ۷۳۳۲/۳/۵ اربکي سلامنخيل پچرياګام ننګرهار موالجان عبدالله 1442

 نورستان

    ۷۷/۳/۷۳۳۲ عسکر ودهو نورګرام نورستان ګل فقري محمد قاسم 1443
    // // // // // عمرجان عبداملتني 1444
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ // // // // ابراهيم دايګل 1445
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ // // // // عطاء محمد پاينده محمد 1446
    // اردو // // // ويل جان عبدالرحمن 1447
    ۲۶/۳/۷۳۳۲ // // // // محمدرسول رحيم داد 1448
    ۲۴/۳/۷۳۳۲ عسکر // // // مريولی ثناګل 1449
    ۲۱/۳/۷۳۳۲ // // // // شکردين عمرفاروق 1451
    ۳۱/۳/۷۳۳۲ // پشګر // // عبدالکريم زبيح 1451
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ // // // // فدامحمد فضل مولی 1452
    // // // // // بازګل فضل الله 1453
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ اردو // // // شمشو قدرت الله 1454
    // // // // // حيدرشاه اخرتمحمد 1455
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ عسکر // // // سخي داد محمد 1456
    ۷۳/۳/۷۳۳۲ // // // // جمع جان نبی جان 1457
    // // // // // عبدالخالق حيات الله 1458
    ۴/۳/۷۳۳۲ // // // // رحمت شاه ولی داد 1459
    ۷۱/۳/۷۳۳۲ اورد مليل // // علی محمد فضل محمد 1461
    // عسکر // // // حمزه عبدالويل 1461
    // // // // // ګل محمد جالل الدين 1462
کالشينکوف ۳ ۷۴/۳/۷۳۳۲ عسکر  برګمټال // محب الله شاهدالله 1463

 يو ثقيل
 يو راکټ

  

    ۳/۳/۷۳۳۲ اردو کلم دواب // محمدامان ظياءالحق 1464
    // // پله ګل // // سلطان محمد دورمحمد 1465
    ۶/۳/۷۳۳۲ اربکی ژونيا // // محمدکريم نرصالله 1466
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    ۱/۳/۷۳۳۲ // // // // // محمدرشيف 1467
    // // پله ګل // // حاجی موسی اسلم 1468
    ۲۳/۳/۷۳۳۲ // شوک // // مصريخان شمس رحمن 1469
    // // // // // خان حرضت علی 1471
    ۲۴/۳/۷۳۳۲ اردو // // // شري عبدالرحيم 1471

 غازي اباد
    ۲۲/۳/۷۳۳۲ ميل اردو انډروپي غازي اباد غازي اباد محمداکرب عني الله 1472

 پروان
۲۳/۷۱/۲۱۲۱ اردو سه پایه سیاګرد پروان غالم سخی حرضت جان 1473     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اربکی دری سیدان سیاګرد پروان شیرین دل شیرین ګل 1474     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو پچخاک کوه صافی پروان ګل الرحمن انعام لله 1475     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو پچخاک کوه صافی پروان ګل الرحمن ضیاالرحمن 1476     
۲/۷۷/۲۱۲۱ اردو پچخاک کوه صافی پروان ګل الرحمن مجیب الرحمن 1477     
۳/۷۷/۲۱۲۱ اربکی یخدره سیاګرد پروان عبدالقیوم جاوید 1478     
۶/۷۷/۲۱۲۱ اردو نیلی کوه صافی پروان شاه رسول شیرعلی 1479     
۶/۷۷/۲۱۲۱ اربکی تیخان سیاګرد پروان الکی سیداجان 1481     
۶/۷۷/۲۱۲۱ اربکی تیخان سیاګرد پروان آصیل رجیم نورمحمد 1481     
نرشات علیه  آب ګرد شینواری پروان پادشاه ګل شیرمحمد 1482

 مجاهدین
۳/۷۷/۲۱۲۱     

۷۴/۷۷/۲۱۲۱ اربکی دری تنګ سیاګرد پروان محمدظاهر عبدالباقی 1483     
۷۴/۷۷/۲۱۲۱ اربکی استامه شینواری پروان ګل خان امان الله 1484     

 کابل

۶/۷۷/۲۱۲۱ اربکی لږاوبه رسوبی کابل نیک محمد صدیق الله 1485     
۵/۷۷/۲۱۲۱ پولس ترکانی رسوبی کابل مثرګل مسلم 1486     
۵/۷۷/۲۱۲۱ پولیس زندان خاکجبار = عبدالرحمن جاوید 1487     
۵/۷۷/۲۱۲۱ ارودو جیګدلک رسوبی = عبداملالک اقبال 1488     
۴/۷۷/۲۱۲ پولیس ګندخه څری = = ګالب جان سیداجان 1489     
۳/۷۷/۲۱۲۱ اردو قلعه کالن = = جنت ګل عبداملتین 1491     
۷۷/۷۷/۲۱۲۱ اردوی ملی ګندخه څری = = حبیب اوګل 1491     
۷۵/۷۷/۲۱۲۱ اردوی ملی ګندخه څری = = عبدالغنی سیدحبیب 1492     
۷۳/۷۷/۲۱۲۱ پولیس قلعه کوچه پغامن = محمدحرضت سلطان 1493     
۲۱/۷۷/۲۱۲۱ پولیس ازبین رسوبی = عبدالستار رحمت الله 1494     
۲۷/۷۷/۲۱۲۱ پولیس ازبین = = رضاخان محمدخان 1495     
۲۲/۷۷/۲۱۲۱ پولیس سپرکوندی = = امین الکوزی 1496     

 پکتیا

۷۳۳۲/۳/۲ پوليس ازادخوړ سيدکرم پکتيا امني خان احسان الله 1497     
    = = = = = مرياجان ملک جان 1498
    = = خنډخيل = = سيدمحمد حاجي ګل 1499
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    = اردو کاريزو = = سيدو خانون 1511

۷۳۳۲/۳/۳ اردو خنډخيل = = نظري پاچا 1511     
۷۳۳۲/۳/۳ پوليس خوزيخيل اريوب = نتار زيراکرب 1512     
    - اردو شګي = = خيامتري اسلم خان 1513
    - اردو کلګر سيدکرم = محمديوسف ابرهيم 1514
۷۳۳۲/۳/۶ پوليس خليالن = = اسامعيل سليامن 1515     
    = = = = = معراج الدين ګلبدين 1516
    = اردو خندخيل = = حسن خان محمدارشف 1517
    = = = = = حبيب نياز 1518
    = پوليس ازادخوړ = = ياروخيل وايل خان 1519
    = = = = = تاروخيل صدام 1511
۷۳۳۲/۳/۵ پوليس ساقيحيل څمکني = بادشاه ګل عيدګل 1511     
    - رسحدي سلامنخيل = = عبدالجليل محمدثاقب 1512
 ۷۳۳۲ پوليس وام احمدخيل = ګل زمان محمدرحمن 1513

۳/۱  
   

    = = = = = زرخان ملتان 1514
    = = سکندر = = صادق صابر 1515
    = اردو خريمنه اريوب = هرات خان نورخان 1516
    = پوليس عليخيل = = تالمحمد رشيف الله 1517
    = اردو خريمنه = = حنيف مجاهد 1518
 ۷۳۳۲ اردو خنډخيل سيدکرم = رشيف عثامن عني 1519

۳/۱  
   

    = پوليس کاريز = = عقل خان خان زمان 1521
    = = = = = احمدګل عمرګل 1521
 ۷۳۳۲ = وچه الګاده پټان = نيکاي ايران ګل 1522

۳/۴  
   

۷۳۳۲/۳/۷۱ همکار مستکي وزي = عيل جان شهزاده 1523     
    = اردو حسنخيل احمدخيل = محمدوايل سيدمحمد 1524
    = اربکي = = = غنم ګل مجيب الرحمن 1525
    = = = = = مدير کميا 1526
    = اردو = = = ياغي محمدالله 1527
۷۳۳۲/۳/۷۷ کامنډو سلتک پټان = نعيم عبدالله خان 1528     
قومندان  حکمزاي څمکني = جتان ديدان ګل 1529

 کمپاين
۷۳۳۲/۳/۷۱     

قومندان  بګياړ = = شاه رسول ميم رسول 1531
 امنيي

=    

    = انتخاباتو سرتکيل = = قيمت خان غالم نبي 1531
    = وکيلساتونکي = = = غالم نبي اصيف 1532
    = اردو پګياړ = = کبري محمدرحمن 1533
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    = رسحدي حوزيخيل اريوب = فضل الکريم اقبال 1534
    = پوليس عونڅي - = نادر نورمت خان 1535
۷۳۳۲/۳/۷۳ اربکي عاليم څمکني = الوزئئ شرييي 1536     
۷۳۳۲/۳/۷۲ پوليس  زرمت = محمدامني امان الله 1537     
۷۳۳۲/۳/۷۳ کمپاين رسوخيل ګړدي څيړي = بني ګل کاګل 1538     
    = ظابط مالفاتح اريوب = مالمحمدي اکربخان 1539
    = پوليس شګي = = جالت خان عيدمحمد 1541
    = اربکي = = = عبدالله نور بنريګل 1541
۷۳۳۲/۳/۷۳ اردو مشکي احمدخيل = خان محمد نارنج ګل 1542     
    = پوليس سرتکيل = = حکيم مويدالله 1543
    = اردو مالفاتح اريوب = برات ګل عظيم ګل 1544
۷۳۳۲/۳/۷۶ پوليس دوام احمدخيل = سلامنخيل شاپور 1545     
    = = = = = مريم رفيق 1546
۷۳۳۲/۳/۷۱ = منګياړ څمکني = نوري زيت الله 1547     
 ۷۳۳۲ = غونډي اريوب = اخرتزاده حبيب 1548

۳/۷۶  
   

 ۷۳۳۲ = چريان = = يعقوب سيدرحيم 1549
۳/۷۵  

   

    = اردو خريمنه = = برکت خان حسني خان 1551
 ۷۳۳۲ = خنډخيل سيدکرم = عبدالله نعمت ګل 1551

۳/۷۱  
   

 ۷۳۳۲ پوليس خوزی خيل اريوب = طوطي خان شريبهادر 1552
۳/۷۵  

   

    = = = = = دولت خان کاکي 1553
    = رسحدي شګي = = ښايسته ګل عصمت الله 1554
    = = بالوټ = = جيالين زاهدالله 1555
    = اردو = = = اقبال جان خان مرجان 1556
 ۷۳۳۲ پوليس کندرخيل سيدکرم = ظاهر عبدالرازق 1557

۳/۷۴  
   

 ۷۳۳۲ رسحدي خوزي خيل اريوب = مومند اجمل 1558
۳/۷۴  

   

 ۷۳۳۲ قراردادي بګياړ څمکني = سلامنخيل ورښمني 1559
۳/۷۴  

   

۷۳۳۲/۳/۷۵ پوليس خريمنه اريوب = بلخي خالد 1561     
    = اردو حوزي = = فيض محمد جالل 1561
۷۳۳۲/۳/۷۴ اربکي مندخيل څمکني = دوت خان رحيم الله 1562     
۷۳۳۲/۳/۲۱ پوليس عيل خيل اريوب = سيدمحمد صابرګل 1563     
    = = = = = نورمحمد شريين 1564
۷۳۳۲/۲/۲۷ اردو بهار جاين خيل = زويت جان روېي جان 1565     
    = اربکي رشيف اريوب = اجمري مريو 1566
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۷۳۳۲/۳/۲۱ همکاردولت بګياړ څمکني = مريبايش نسيم 1567     
۷۳۳۲/۳/۲۳ اربکي غونځي اريوب = شاه وايل امني الله 1568     
    = پوليس خوزي خيل = = انارګل داود 1569
    = = غونځي = = جنت مري فيض الله ګل 1571
    = = هوزي خيل = = داودشاه فضل واحد 1571
    = اردو مش سيدکرم = رحيم عصمت الله 1572
۷۳۳۲/۳/۲۳ = بيان خيل اريوب = حيال محمد ابراهيم 1573     
    = = حطايب ګرديز = نظريمحمد حميدالله 1574
۷۳۳۲/۳/۲۶ پوليس رسوخيل وزيځدران = شريبات خان اسالم اباد 1575     
    = = شوات احمدخيل = نعمت خان نيازمت خان 1576
    = اردو = = = مومند اسيم الله 1577
    = = = = = هديت الله خالد 1578
۷۳۳۲/۳/۲۵ رسحدي شريختل اريوب = اخرت کامل الدين 1579     
    = = = = = اخرت ابراهيم 1581
    = اردو شوات احمدخيل = دورخان وايل جان 1581
    = پوليس = = = نورشاه عقل خان 1582
    = اربکي بل خيل جاين خيل = ظابط ظاهر 1583
۷۳۳۲/۳/۲۱ = = = = ګل وايل نقيب الله 1584     
۷۳۳۲/۳/۲۳ پوليس سلتک پټان = ليونخيل عبدالرحيم 1585     
۷۳۳۲/۳/۲۴ = بګياړ څمکني = ملک جان قاسيم 1586     
۷۳۳۲/۳/۲۱  منده خيل = = خريمحمد عيدمحمد 1587     
    = پوليس = = = ګل رسول محمدرحمن 1588
    = کمپاين سرتکيل = = ادم خان اسدالله 1589
    = = = = = ادم خان سيدرحمن 1591
/۷۳۳۲/۳ رسحدي ګل غونډي اريوب = خان وزير ظاهرشاه 1591     
    = = کوټکي = = سيدمحمد جالل الدين 1592
    = پوليس شګي = = سيدمحمد وسيم محمد 1593
 ۷۳۳۲ کامنډو بدويو = = تاج محمد مجروم 1594

۳/۳  
   

    = اربکي مينځکوټ = = وزيرشاه نام دار 1595
 ۷۳۳۲ پوليس بارکوټکي = = روزي خان بالل 1596

۳/۳  
   

    = رسحدي رسواڼ = = محمدعمر اقبال محمد 1597
 ۷۳۳۲ ميل امنيت ارام لجه منګل = ماجان بريايل 1598

۳/۶  
   

    = پوليس قيمتي پټان = اصيل جان ياقوت جان 1599
    = = = = = اصيل جان امريجان 1611
 ۷۳۳۲ = ماماخيل احمدخيل = مويس خان درمرجان 1611

۳/۱  
   

    = = = = = نوروز ظريف 1612



امره
ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 خوست

نادرشاه  خوست عيدمحمد سباوون 1613
 کوټ

 ۷۳۳۲ اردو لوي کوټ
۳/۷۶ 

   

    = پوليس متخيل صربي = شاه محمد قايض الرحمن 1614
 ۷۳۳۲ کنډک رسکيل موسيخيل = محمدعزيز محمدافضل 1615

/۳۷۵ 
   

 ۷۳۳۲ پوليس بيګايل قلندر = ګل نک سعيدخيل 1616
۳/۲۱ 

   

    = = = = = ګل نک جاويد 1617

 اکپکتی
    ۷۳۳۲/۳/۲۷ اربکي مشخيل يوسف خيل پکتيکا مامورشاه عبدالغني 1618
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ پوليس سيګاين خريکوټ = طور شامري 1619
    ۷۳۳۲/۳/۲۶ = = = = حيات شاد الدين 1611
    = اربکي = = = خان عبدالله محمدانور 1611
    = = مشورو وازيخواه = شفيق شاه ګل 1612
 ۷۳۳۲ پوليس خرضخيل = = محراب سيف الرحمن 1613

۳/ 
   

    = = = = = الهور بازګل 1614
 ۷۳۳۲ = طاوسخيل ارګون = عيدګل عيل جان 1615

۳/۳ 
   

    = اربکي پنځوخوا = = خيال محمد فيض محمد 1616
    = = = = = محمدحسني ادم خان 1617
 ۷۳۳۲ = سيدخيل اومنه = صاحب جان امريجان 1618

۳/۶ 
   

مټآخان  مرکزرشنه = عبدالرحمن نقيب الله 1619
 فوالدخيل

= ۷۳۳۲ 
۳/۴ 

   

    = = رسويض رسوضه = شاه وايل شاه فيصل 1621

 لوګر
 ۷۳۳۲ ميل اردو ابراهيم خان مرکز لوګر غوث الدين اصل الدين 1621

۳/۱ 
   

    = خدمت کار کلنګار = = غالم محمد قنداغا 1622
 ۷۳۳۲ اربکي اکرب خيل ازره = احمد شاه جامل 1623

۳/۴ 
   

 ۷۳۳۲ = = = = بهايي خان صدت خان 1624
۳/۲۳ 

   

    = = = = = عزیز خان نرصت الله 1625
    = = = = = صاحب ګل حرضت نور 1626
    = = = = = ارشف خان فضل الحق 1627



امره
ش

 

د وظیفی  پيژندنه
 نوعیت

د تسلیمی 
راوړی  راوړی وسلی تاریخ

 مالحظات وسایط
 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    = = = = = زمني ګل جاويد 1628
    = = = = = = عبد الواحد 1629
    ۷۳۳۲/۳/۴ پوليس کامل خیل مرکز = محمد وکيل شفيع الله 1631
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ پوليس خليفه صاحب = = مريزامحمد نصري احمد 1631
    ۷۳۳۲/۳/۵ ميل اردو منګو خيل = = سيدويل حرضت ويل 1632
    ۷۳۳۲/۳/۷۱ اشپز کلنګار = = خان محمد ويل محمد 1633
    ۷۳۳۲/۳/۷۶ پوليس پادخاب روغني برکي برک = ويل محمد دل اغا 1634
    ۷۳۳۲/۳/۷۴ پوليس شش قلعه مرکز = ويل محمد رحمت الله 1635
    = اطفائيه حصارک = = عبد الواحد روح الله 1636
    ۷۳۳۲/۳/۲۱ پوليس پنګرام چرخ = عبدالشکور محمد نظر 1637
    ۷۳۳۲/۳/۲۲ اربکي برکي راجان برکي برک = محمد ظاهر ذبيح الله 1638
    ۷۳۳۲/۳/۷۵ پوليس نوشهر چرخ = مشګ عامل ګل عامل 1639
    ۷۳۳۲/۳/۳ پوليس حصارک مرکز = نورآغا وحيدالله 1641
    = ميل اردو هوين سفال = = يارمحمد عيد محمد 1641
    ۷۳۳۲/۳/۴ پوليس قلعه رشيف برکي برک = رسدار محمد قنداغا 1642
    ۷۳۳۲/۳/۷۴ لوءافرس۳ آب بازک محمد آغه = عبدالروف شري احمد 1643
    ۷۳۳۲/۳/۱ ميل اردو = = = آغا محمد احمد 1644
    ۷۳۳۲/۳/۲۶ = = = = ګل اعظم خالد 1645
    = پوليس رسخاب = = عبدالواحد جاويد 1646
    ۷۳۳۲/۳/۷ ميل اردو زرغون شهر = = سخی داد نصري احمد 1647
    ۷۳۳۲/۳/۷ پوليس زرغون شهر = = نظر محمد سخی داد 1648
    ۷۳۳۲/۳/۲۴ اربکي اکرب خيل ازره = حکم خان امان الله 1649
     پوليس برک محمد آغه = ظفر خان خان محمد 1651
    ۷۳۳۲/۳/۷۱ پوليس آب بازک محمد آغه = دوست محمد شمس الله 1651
    = نظم عامه زاهد اباد = = حبيب الله وحيدالله 1652
    ۷۳۳۲/۳/۷۷ ميل اردو غزين خيل = = بسم الله اللهطيب  1653
    ۷۳۳۲/۳/۷۳ پوليس ګمران = = عبد الحکيم احسان الله 1654
    ۷۳۳۲/۳/۷۳ = ده محمد آغه = = ګل محمد وزير احمد 1655
    ۷۳۳۲/۳/۷۳ افرس ګمران = = عبد الحکيم روح الله 1656
    ۷۳۳۲/۳/۴ ميل اردو منګوخيل مرکز = خیال محمد ګل محمد 1657
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 Apkmثقیل راکټ توپ spg9/82 هاوان
 کالشینکوف

M4/M16 
 1 وردګ 13        
 2 غزنی 14 کالشینکوف ۳    نارنجک ۷ توپانچه ۷  
 3 زابل 3        

 ګرنیټان ۱۵
۷۳۵ 

صندوقه د 
دومیيل 

 مرمی
۳۱ 

صندوقه د 
زیکویک 

 مرمی
۳۵۳ 

صندوقه د 
دهشکی 

 مرمی
فیره د  ۶۷۷

وسط هوان 
 مرمی
فیره د  ۳۱۷

کامنډو 
 مرمی
فیره د ۶۵۲

اسفجنین 
 مرمی

 شوبيل  ۳۱
 رینجر ۳۱

 موټرسایکالن۳
د شپي  ۱

 دوربینان
 

 دومیيل ۲
 زیکویک ۷

 دهشکی ۷۲
 دازروشن  ۳

 اګایز ۷
مختلفي  ۳۳

سپکي او درين 
 وسيل

 

وسط ۷۱
 هاوان

۶ 
کامنډو 

 هاوان
 

 اسپجنین۷۱
هفتادو پنج ۲

 توپونه
میله هشتادو  ۱

 دو توپونه
ډي يس  ۲

 توپونه
 

 راکټان ۳۱
 

 ثقیالن ۶۱
 

 کرملیان ۶۲
 ایم فور توپکان ۲

 کالشینکفونه ۴۳
 

 4 کندهار 310

 5 دهلمن 65 کالشینکوف۷       
 6 دای کنډي 46        
 7 فراه 16        
 8 نیمروز 11        
 9 هرات 116        
 11 فاریاب 42        
 11 جوزجان 31        
 12 بادغیس 51        
 13 ننګرهار 39        



 

 14 لغامن 31        
 15 کنړ 28        
 ۷ توپک(m409 ۷ مخابره ۷ 

 نارنجک
 16 نورستان 28 کالشینکوف۳ ثقیل ۷ راکټ ۷ 

 17 غازي اباد 1        
 18 پکتیا 116        
 19 لوګر 37        
 21 پکتیکا 13        
 21 خوست 5        
 22 بدخشان 22        
 23 تخار 119        
 24 بغالن 134        

 کالشینکوف۲       چنټه ۷
 کرملی۷

 25 کندز 235

 26 سمنګان 12        
 27 بلخ 127      توپکان ۲  
 28 کابل 12        
 29 پروان 12        

 ګرنیټان ۱۵
۷۳۵ 

صندوقه د 
دومیيل 

 مرمی
صندوقه  ۳۱

د زیکویک 
 مرمی
۳۵۳ 

صندوقه د 
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 مرمی
فیره د  ۶۷۷

وسط هوان 
 مرمی

فیره د  ۳۱۷
هوان  کامنډو 

 مرمی
فیره د ۶۵۲

اسفجنین 
 مرمی

 چنټه ۷

 شوبيل  ۳۱
 رینجر ۳۲

د شپي  ۱
 دوربینان

 موټرسایکالن ۳
 مخابره ۷

 

 دومیيل ۲
 زیکویک ۷

 دهشکی ۷۲
 روشن داز ۳

 اګایز ۷
مختلفي  ۳۵

سپکي او درين 
 وسيل
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۶ 
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۲ 

 نارنجک
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 توپونه
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 دو توپونه
ډي يس  ۲

 توپونه
 

 کرملیان ۶۳ ثقیالن ۶۷ راکټ ۳۷
 ایم فور توپکان ۲

 کالشینکفونه ۳۳
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