
 

 

 

 

 

 

 د افــــغـــانـــــــســـــتــــان اســــــالمـــــــي امـــــــارت

 ميسيــونجـذب کـو  ـبجلــ ،ـوت ارشادد دع

 د کابل له ادارې څخه د رابېل شویو افرادو هویت

 :میاشتې تفصیيل راپور(اپریل) د

جلب جذب دکميسيون په  ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  دهم  ېکپه مياشت ( اپریل)د  كال (2020د تېرو مياشتو په څېر د روان )

 مهامتو اومختلف النوع وسلو، میله  (109)له کسان (1301)ېواليتونو ک افغانستان په مختلفو په مرسته د مجاهدينو يځاي د او هڅو

 او دغه فاسد لهرسه په درک کولو  حقايقو دبوخت وو؛  دندوپه  ېک ارګانونو بيالبيلوپه  رژيم اړوند ده فاسدموجو  وسائلو رسه چې د

د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني    ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهاسالمي امارت  د او را بیلګوډاګي رژيم څخه 

 :ترتيب شوی دی ېجدول ک

امره
ش

 پيژندنه  

 تاريخ
راوړي 

 وسلې

وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم
د وظیفی 

 نوعیت

 وردګمیدان 

    4/23/2020 اربکی اول خیل نرخ وردګ محمدبهار اسدالله 1

    4/22/2020 پولیس انبوخاک بندچک وردګ محمدانور انعام الله 2

    4/17/2020 اربکی ده حیات نرخ وردګ لعل محمد ایمل 3

4 
د انتخاباتو  ده حیات نرخ وردګ محمدنبی بریالی

 کمیسیون

4/17/2020   
 

الرحمن حبیب 5     4/16/2020 اربکی ابخانه نرخ وردګ سیف الرحمن 

    4/9/2020 پولیس صدمرده نرخ وردګ شیراغا حمدالله 6

    4/25/2020 اجیره اردو پیردار نرخ وردګ سیداغا خان اغا 7

    4/10/2020 اربکی مالنه جغتو وردګ سیدمحمد خان محمد 8

بکیار  کان عزت نرخ وردګ محمد ایوب خواجه ګل 9  4/18/2020    

    4/9/2020 اشپز ده حیات نرخ وردګ میراکرب ذکرالله 10

    4/15/2020 اجیره اردو لوړکلی بندچک وردګ ریدیګل رحمت ګل 11

    4/24/2020 اربکی کان عزت نرخ وردګ نقیب الله سمیع الله 12

    4/15/2020 ملی امنیت شیخ یاسین بندچک وردګ عبدالخلیل شاه رسول 13

ق اللهشفی 14     4/17/2020 اشپز ده حیات نرخ وردګ علم خان 

    4/18/2020 اجیره اردو میرک خلیل نرخ وردګ وړکی شکرالله 15

    4/18/2020 اشپز ده حیات نرخ وردګ علم خان صدیق الله 16

    4/16/2020 اربکی مالخیل مرکز وردګ غالم حبیب عبدالحبیب 17

توپ دښت سیداباد وردګ عیدمحمد عبیدالله 18     4/18/2020 استادروزنتون 

19 
دادل  نرخ وردګ محمدعزیز غالم عزیز

 څکالی

   4/25/2020 اربکی
 

    4/17/2020 اربکی بادام نرخ وردګ نورمحمد فیض محمد 20

21 
اسمعیل  نرخ وردګ صاحب جان لعل محمد

 خیل

   4/9/2020 اربکی
 

22 
حکومتی  ابخانه نرخ وردګ خان محمد محمدخالد

 ډرایور

4/17/2020   
 



    4/18/2020 ترافیک ګوټکی نرخ وردګ ګل زاده محمدزاده 23

24 
د اول بوچ  نرخ وردګ طالمحمد محمدعارف

 قلعه

د والی 

 موټروان

4/11/2020   
 

    4/18/2020 اربکی ده حیات نرخ وردګ محمدامان محمدفهیم 25

    4/15/2020 اربکی تاشلق نرخ وردګ احمدګل نجیب الله 26

الحقنور  نظرمحمد 27     4/14/2020 اجیره اردو باغ بند بندچک وردګ 

 غزنی

    4/15/2020 سنګوری سلیم خیل مقر غزنی دورمحمد ایمل 28

    4/17/2020 اربکی اټل اندړ غزنی خان تاج محمد 29

    4/12/2020 اربکی رابوخیل مقر غزنی نبی الله حبیب الرحمن 30

    4/16/2020 پولیس رباط دهیک غزنی نوروز حمیدالله 31

  شاجورونه ۸ کرملیان۲ 4/2/2020 اجیره اردو  مرکز غزنی رسدارخان خان اغا 32

    4/16/2020 اجیره اردو رباط دهیک غزنی محمد خان محمد 33

    4/16/2020 سنګوری سنګانسی مقر غزنی حرضت عمر رحمت الله 34

35 

 کالشینکوف۱ 4/16/2020 اربکی اخندخیل اب بند غزنی جانو روزی خان

 نارنجک ۱

۱ 

موټرسایکل 

 او چنټه

 

    4/16/2020 اربکی سلیامنځي مقر غزنی رساج الدین رشاف الدین 36

    4/15/2020 اربکی لړمه مقر غزنی ګالف شاه عبداالحد 37

    4/10/2020 اربکی خونیان قره باغ غزنی عبدالحکیم عبدالحلیم 38

    4/23/2020 اربکی برخانخیل مقر غزنی خیال محمد عبدالحی 39

40 
بازمحمدقلع اب بند غزنی عبدالحنان عبدالرحمن

 ه

   4/15/2020 اربکی
 

    4/16/2020 پولیس ښادلی اندړ غزنی عبدالله عبدالروف 41

    4/16/2020 اربکی شمسکه مقر غزنی رحمت الله عبدالله 42

    4/17/2020 سنګوری جم جمه مقر غزنی انورجان محب الله 43

زنیغ محمداکرم محمدحسین 44     4/16/2020 اربکی چوریان مقر 

    4/16/2020 اجیره اردو چهارشنبه مقر غزنی محمدانور محمدغالم 45

    4/22/2020 اربکی افضل خیل مقر غزنی شمس الله محمدیعقوب 46

    4/15/2020 اربکی فتح قلعه اب بند غزنی نیازمحمد منیر 47

48 
غالم محی  نقیب الله

 الدین

   4/16/2020  میری اندړ غزنی
 

    4/20/2020 پولیس خاله قره باغ غزنی محمدابراهیم نورالله 49

    4/16/2020 سنګوری کاریز مقر غزنی سلیم ګالخان 50

 زابل

   کالشینکوف۱ 4/23/2020 اجیره اردو  میزانه زابل داروخان امان الله 51

    4/23/2020 اربکی دیغوانان ارغنداب زابل محمدرحیم بخت محمد 52

م اللهبس 53     4/16/2020 اجیره اردو باباګک قالت زابل عبدالرازاق 

    4/15/2020 اجیره اردو چلکور دای چوپان زابل عبداملنان پوپلزی خاکسار 54

   کالشینکوف۱ 4/22/2020 اجیره اردو  قالت زابل روح الله جعفر 55

   سقیل ۱ 4/16/2020 اجیره اردو چهارګاو میزانه زابل نواب جامل الدین 56

    4/15/2020 اربکی اغا ارغنداب زابل عبدالرحمن رحمت الله 57

   کالشینکوف۱ 4/23/2020 اجیره اردو رسفوزه میزانه زابل الله نظر صالح محمد 58

    4/16/2020 اجیره اردو  نوبهار زابل عالوالدین عبدالستار 59

    4/23/2020 اجیره اردو  نوبهار زابل عالوالدین عبدالقهار 60



61 

 ۳ 4/22/2020 پولیس  دای چوپان زابل نورمحمد عبدالله

کالشینکوف 

 نارنجک ۱

  

   کالشینکوف۱ 4/23/2020 اجیره اردو  میزانه زابل شاه جهان غالم حسن 62

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اجیره اردو فتاب میزانه زابل عبدالجلیل محب الله 63

    4/16/2020 اجیره اردو  نوبهار زابل ګبلدین محمدهاشم 64

   راکټ۱ 4/8/2020 اجیره اردو  میزانه زابل  محمدیونس 65

   خفیف ۱ 4/16/2020 اجیره اردو فتاب میزانه زابل شاهزاده موالداد 66

67 

زابل کی    4/23/2020 اجیره اردو پای ناوه پای ناوه روزګان سعدالله نقیب الله

تسلیم 

 شوی

 کندهار

    4/14/2020  کفنج نیش کندهار خان محمد اغامحمد 68

    4/25/2020  چنار شاولیکوټ کندهار ساقی محمد امیرحمد 69

    4/21/2020  چوپانی نیښ کندهار عبدالغفار امیرمحمد 70

    4/11/2020  رسکل ارغستان کندهار رسدارمحمد امیرمحمد 71

    4/11/2020  پالګزی ارغستان کندهار محمدشفیع امین الله 72

    4/11/2020  باالژړه ارغستان کندهار رسدارمحمد تاج محمد 73

    4/20/2020  لوړباختو شاولیکوټ کندهار ولیمحمد تریالی 74

    4/25/2020  شین نری ارغستان کندهار رسدارمحمد جان محمد 75

    4/20/2020  ولی شاولیکوټ کندهار علم خان جانان 76

    4/13/2020  پیتاوی نیښ کندهار محمدحنفی حرضت الله 77

    4/20/2020  ولی شاولیکوټ کندهار خیرمحمد حمیدالله 78

    4/11/2020  توغل ارغستان کندهار عبداملنان حکمت الله 79

    4/23/2020  باچاپل خاکریز کندهار رسدارمحمد خان 80

81 
محمداسامع خیرالله

 یل

 4/11/2020  ناوه نیښ کندهار
   

    4/11/2020  جوګزی ارغستان کندهار حاجی محمد رسول محمد 82

    4/11/2020  ویان شاولیکوټ کندهار احمدزی روزالدین 83

    4/24/2020 ناخونی ناخونی پنجوایی کندهار عمران محمد ساعت محمد 84

85 
قره -غزنی کندهار جالت خان سلطان

 باغ

  4/11/2020 
   

    4/11/2020  آروغ خاکریز کندهار داودخان سلطان محمد 86

    4/11/2020  خردزی نيښ کندهار سعدالله شفیع الله 87

    4/9/2020  قربان شاولیکوټ کندهار ګل محمد شفیق الله 88

    4/9/2020  چهارسنګ خاکریز کندهار خدای رحیم شیرآغا 89

    4/9/2020  چنار شاولیکوټ کندهار عبدالبصیر شیراغا 90

    4/11/2020  توغل ارغستان کندهار رازمحمد صدام 91

    4/11/2020  رستخت ژړۍ کندهار جانمحمد طالمحمد 92

    4/11/2020  برات ارغستان کندهار محمدولی عبدالباری 93

    4/11/2020  کاریز ارغستان کندهار ولی محمد عبدالباری 94

    4/20/2020  بناویز نیښ کندهار عطامحمد عبدالجبار 95

    4/11/2020  اروغ خاکریز کندهار باران خان عبدالرشید 96

    4/11/2020  زنګ اباد پنجوایی کندهار عبدالرشید دالغفارعب 97

    4/20/2020  زاغ نیښ کندهار عبدالجلیل عبدالقاهر 98

    4/10/2020  قربان شاولیکوټ کندهار ګل محمد عبدالنارص 99

    4/11/2020  بوالن ارغستان کندهار ولی محمد عبدالهادی 100

    4/11/2020  غرسدا  خاکریز کندهار جمع ګل عبدالوارث 101



    4/24/2020  خیرتوت شاولیکوټ کندهار غالم دستګیر عتیق الله 102

    4/11/2020  پالګزی ارغستان کندهار عبدالصمد عتیق الله 103

    4/11/2020  پالګزی ارغستان کندهار فضل محمد عزت الله 104

    4/25/2020  پالګزی ارغستان کندهار عبدالصمد عزت الله 105

    4/11/2020  مندی ارغستان کندهار عبدالحی هعصمت الل 106

    4/24/2020  ویان شاولیکوټ کندهار رسفراز عطاجان 107

    4/4/2020  کنده نیښ کندهار عبدالله عطامحمد 108

    4/11/2020  ناکل نیښ کندهار عبداملالک غالم نبی 109

    4/10/2020  ویان شاولیکوټ کندهار عبیدالله فاردین 110

    4/25/2020  اروغ خاکریز کندهار دخانمحم قدرت 111

    4/11/2020  متبکول شاولیکوټ کندهار مرادخان قدرت الله 112

    4/9/2020  بندتیمور میوند کندهار امان الله محب الله 113

    4/18/2020  کوتالن شاولیکوټ کندهار بازمحمد محمد داود 114

    4/13/2020  خودوزی نیښ کندهار عبدالشکور محمدنبی 115

    4/20/2020  باختو شاولیکوټ کندهار عبدالقدوس محمدیونس 116

    4/20/2020  باختو شاولیکوټ کندهار عبدالله محمود 117

    4/16/2020  محمدزی ارغستان کندهار نازک مطیع الله 118

    4/11/2020   خاکریز کندهار محمدخان مالنعمت 119

    4/15/2020  بندتیمور میوند کندهار الله نظر میرزاخان 120

    4/1/2020  دره نور نیښ کندهار موالداد نظرګل 121

    4/14/2020  رسبداغ نیش کندهار بسم الله نعمت الله 122

    4/11/2020  خومزی ارغستان کندهار عبداملنانا نعمت الله 123

    4/20/2020  ښارګده نیښ کندهار عبدالرازق ولی داد 124

    4/7/2020  روغا خاکریز کندهار حق داد ګل محمد 125

    4/11/2020  باالژړه ارغستان کندهار میراحمد ګل محمد 126

 هلمند

    4/8/2020  برشان باباجی هلمند نورمحمد عصمت الله 127

 فراه

    4/1/2020  سپین کاریز بکواه فراه حاجی محمد برکت 128

    4/16/2020  کرغند خاکسفید فراه محی الدین رحیم الدین 129

130 
رحمت الله  عبدالکریم اغا

 اغا

 4/15/2020 اربکی توملند ګلستان فراه
   

    4/1/2020   مرکز فراه جمع خان عالوالدین 131

    4/1/2020  سپین کاریز بکواه فراه محمدتقی نادرشاه 132

 هرات

    4/14/2020  مغوالن شینډنډ هرات نظرمحمد جاوید 133

    4/21/2020   شینډنډ هرات عبدالخالق جامل الدین 134

    4/12/2020 عسکر  شینډنډ هرات محمد جمعه ګل 135

    4/10/2020   شینډنډ هرات عبدالله جمعه ګل 136

    4/15/2020 عسکر  شینډنډ هرات نسیم زملی 137

    4/24/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدحیدر سیدداود 138

    4/16/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدحیدر سیدعبداالحد 139

الباریسیدعبد 140     4/23/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدجامل 

141 
سیدعبدالرحی

 م

سیدعبداملج

 ید

  4/12/2020 عسکر  شینډنډ هرات
  

    4/28/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدجامل سیدعبدالغنی 142

    4/12/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدکامل سیدعالوالدین 143



144 
سیدفضل 

 احمد

  4/23/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیداکرب
  

    4/16/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیداحمد سیدقاسم 145

    4/17/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدمصطفی سیدمحسن 146

147 
کشکه  هرات سیدمحمود سیدمحمد

 کهنه

  4/22/2020  
  

    4/24/2020 عسکر  شینډنډ هرات عبدالباقی سیدموسی 148

149 
سیدعبدالرو سیدموسی

 ف

  4/12/2020 عسکر  شینډنډ هرات
  

    4/12/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدکامل سیدنبي 150

    4/16/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیدکریم سیدنعیم 151

    4/24/2020 عسکر  شینډنډ هرات سیاحمد سیدهاشم 152

    4/23/2020   شینډنډ هرات نورالله عبدالرسول 153

    4/22/2020 عسکر  شینډنډ هرات عبدالروف عبدالسالم 154

155 
قدیرعبدال پولیس نظم  ناب شینډنډ هرات عبدالغنی 

 عامه

4/1/2020  
  

156 
کشکه  هرات محمداکرب عبدامللوک

 کهنه

  4/14/2020  
  

157 
پشتون  هرات ګل احمد عزیزاحمد

 زرغون

  4/23/2020 اجیره اردو فشکان
  

    4/1/2020 اجیره اردو اسیادیب ګلران هرات غالم عنایت الله 158

اتهر  محمداحسن محمداسلم 159     4/22/2020   شینډنډ 

    4/22/2020   شینډنډ هرات نیازګل محمدرضا 160

    4/21/2020   شینډنډ هرات خیرمحمد محمدعوض 161

    4/22/2020   شینډنډ هرات عبدالرسول محمدغوص 162

   راکټ۱ 4/11/2020   شینډنډ هرات سیف الدین نجیب الله 163

    4/11/2020  طوطی کلی  هرات ګلمحمد نظرمحمد 164

    4/15/2020   شینډنډ هرات شمس الدین کمرالدین 165

   ثقیل ۱ 4/11/2020    بلخ دیلیر عبدالله 166

   کالشینکوف۱ 4/25/2020    بلخ ولی محمد محمد داود 167

 غور

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور میرعلی ابراهیم 168

   کالشینکوف۱ 4/16/2020 محلی اردو استوبه شهرک غور خلیل احسان 169

    4/17/2020 اربکی غلمین مرکز غور عبدالکریم احمد 170

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور شیرمحمد احمد 171

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور عبداملجید احمدولی 172

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی دهن مرغه شهرک غور محی الدین ارباب عبدل 173

    4/3/2020 اردو نیلی تیوره غور محمدجمع اصف 174

    4/17/2020 محلی اردو شیریجی شهرک غور عبدالله اعظم 175

    4/8/2020 پولیس شارستی شهرک غور ابراهیم ایوب 176

   کالشینکوف۱ 4/10/2020 اربکی جام شهرک غور محمدیوسف بالل 177

بکیار  جام شهرک غور خدایداد توکل 178    کالشینکوف۱ 4/18/2020 

    4/8/2020 اربکی کادرو تولک غور اغامحمد جاوید 179

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اربکی جام شهرک غور بالل جالل 180

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور حاجی صحت جالل 181

   کالشینکوف۱ 4/24/2020 اربکی جام شهرک غور عبدالقیوم جلیل 182

    4/9/2020 پولیس  دولینه غور شاه جهان جهان شاه 183

    4/23/2020 اربکی ملمبخ شهرک غور شیراحمد حاجی ګل 184



   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور سیدامیر حامد 185

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 محلی اردو جام شهرک غور حیدر حبیب 186

ربکیا جام شهرک غور حاجی ګل حبیب الله 187    کالشینکوف۱ 4/17/2020 

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اجیره اردو اتوبه شهرک غور سیدبخش حسین 188

   کالشینکوف۱ 4/10/2020 محلی اردو استوبه شهرک غور عبدالله حسین 189

    4/18/2020 اربکی ملمبخ شهرک غور نجیب الله حرضت ګل 190

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی دهن مرغه شهرک غور عبدالقدوس حیات الله 191

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور حاجی محمد خان محمد 192

    4/23/2020 اربکی ملمبخ شهرک غور عبدالحلیم خیراحمد 193

    4/25/2020 اربکی ملمبخ شهرک غور محمدعمر خیراحمد 194

   الشینکوفک۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور کامل الدین خیرالدین 195

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور قمرالدین خیرالدین 196

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور کامل الدین خیرمحمد 197

    4/17/2020 پولیس  دولینه غور عبدالصمد خیرمحمد 198

199 
 ۱  4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور عبدالقدوس دادیاالله

 ټرسایکلمو 
 

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور  رمض 200

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور عبدالله رمضان 201

    4/24/2020 اربکی جام شهرک غور عبدالقیوم زرین 202

    4/17/2020 اربکی جام شهرک غور برقه رساج الدین 203

ګی مزارجل شهرک غور محمد رساج الدین 204    کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی 

   کالشینکوف۱ 4/18/2020 اربکی جام شهرک غور محمد اکرب رسور 205

   کالشینکوف۱ 4/16/2020 محلی اردو استوبه شهرک غور عثامنی سعدالدین 206

    4/25/2020 اربکی ملمبخ شهرک غور شاه محمود سلطان 207

کیارب جلګی مزار شهرک غور سیدامیر سیدصالح 208  4/9/2020    

   کالشینکوف۱ 4/23/2020 اربکی رشیجی شهرک غور برقه سیف الدین 209

   کالشینکوف۱ 4/7/2020 اربکی جام شهرک غور برقه رشاف الدین 210

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور محمدحسین رشاف الدین 211

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور مالصدرالدین رشیف 212

   کالشینکوف۱ 4/18/2020 اربکی شیریجی شهرک غور مال جالل شعیب الله 213

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور ګل احمد شیراحمد 214

   کالشینکوف۱ 4/11/2020 اربکی جام شهرک غور دالور صاحب خان 215

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور کامل الدین ضیاالدین 216

    4/8/2020 اربکی زلرګک تیوره غور عبدالحی عبداالحد 217

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور محمدنارص عبدالباسط 218

   کالشینکوف۱ 4/23/2020 اربکی شیریجی شهرک غور رسور عبدالبصیر 219

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور عبدالخلیل عبدالبصیر 220

   کالشینکوف۱ 4/7/2020 محلی اردو استوبه شهرک غور مالشیرین عبدالحلیم 221

   کالشینکوف۱ 4/18/2020 اربکی جام شهرک غور سفید عبدالحمید 222

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور ګل محمد عبدالحمید 223

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور عبداالحد عبدالحی 224

   کالشینکوف۱ 4/16/2020 اربکی جام شهرک غور امان الله عبدالرحمن 225

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور محمدرسور عبدالرحمن 226

    4/17/2020 اربک بلووک تولک غور خدای بخش عبدالرحیم 227

   کالشینکوف۱ 4/24/2020 اربکی زمان شهرک غور زرین عبدالرزاق 228

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور خان محمد عبدالرشید 229

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور محمدانور عبدالرشید 230

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور ګل محمد عبدالعزیز 231



    4/18/2020 محی اردو شیریجی شهرک غور عبدالعظیم عبدالغفور 232

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور صالح الدین عبدالغفور 233

234 
موټرسایک۱ پیکا ۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور محمدحسین عبدالغفور

 ل
 

    4/16/2020 خیزش ورائین تیوره غور عبدالحی عبدالقادر 235

   کالشینکوف۱ 4/7/2020 اربکی جام شهرک غور نجم الدین عبدالقادر 236

    4/8/2020 اربکی وراین تیوره غور عبدالحق عبدالقادر 237

    4/24/2020 اربکی شیریجی شهرک غور محمد عیاض عبدالقدیر 238

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اربکی رشیجی شهرک غور نوراحمد عبدالله 239

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اجیره اردو رشیجی شهرک غور عبدالکریم عبدالله 240

   کالشینکوف۱ 4/7/2020 اربکی جام شهرک غور زرین عبدالله 241

    4/16/2020 اربکی ملمبخ شهرک غور امیر عبدالله 242

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور جالل الدین عبداملنان 243

    4/3/2020 اردو نیلی تیوره غور عبدالحی عبدالواحد 244

ورغ عبدالخلیل عبدالوکیل 245    کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک 

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اربکی شیریجی شهرک غور نوراحمد عثامن 246

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اربکی جام شهرک غور خیرالدین عثامنی 247

    4/2/2020 پولیس رشتګاب مرکز غور موسی عید محمد 248

   کالشینکوف۱ 4/16/2020 اربکی رشیجی شهرک غور عبدالهادی غالم حرضت 249

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور غالم نقشبند غالم ربانی 250

    4/16/2020 اربکی جام شهرک غور داود غالم محمد 251

   پیکا ۱ 4/3/2020 اربکی جام شهرک غور سکند فاروق 252

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور محمدنسیم فضل احمد 253

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور رسور فقیراحمد 254

    4/18/2020 محلی اردو شییریجی شهرک غور عبدالواحد فیروز 255

    4/11/2020 اجیره اردو رستګاب مرکز غور رجب قاضی 256

   کالشینکوف۱ 4/18/2020 اربکی شیریجی شهرک غور حاجی جامل قدرت 257

روفعبدال محمد 258    کالشینکوف۱ 4/1/2020 اربکی رشیجی شهرک غور 

   کالشینکوف۱ 4/25/2020 اربکی جام شهرک غور عبدالرحیم محمد 259

   راکټ۱ 4/16/2020 اربکی جام شهرک غور عبدالله محمد 260

    4/8/2020 اربکی اشکوان تولک غور محمدعظیم محمد 261

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور مالرسول محمد 262

    4/16/2020 پولیس  دولینه غور غالم غوث محمد 263

   کالشینکوف۱ 4/7/2020 اربکی استوبه شهرک غور عبدالعزیز محمد جمع 264

   کالشینکوف۱ 4/16/2020 محلی اردو شهرک شهرک غور حیدر محمدانور 265

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور حسام الدین محمدحسن 266

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور حاجی محمد محمدرضا 267

   کالشینکوف۱ 4/11/2020 اربکی جام شهرک غور لعل محمد محمدرشیف 268

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور مال محمود محمدصابر 269

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور شیرمحمد محمدعارف 270

   کالشینکوف۱ 4/10/2020 اربکی جام شهرک غور عبدالصمد محمدعمر 271

    4/13/2020 اجیره اردو غلمین مرکز غور عمر محمدغوث 272

273 
پولیس  زرلک تیوره غور مالمحمد محمدنسیم

 محيل

4/14/2020   
 

    4/23/2020 اربکی خاجها تولک غور محمداکرب محمدنصیر 274

هرکش غور شیرین محمدنعیم 275    کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج 

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور محمداصف محمدیوسف 276

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور محسن معروف 277



   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور ادریس مالزرین 278

   راکټ ۱ 4/24/2020 اربکی جام شهرک غور حاجی یوسف موسی 279

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور عیسی موسی 280

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور سیدنوراحمد نثاراحمد 281

   کالشینکوف۱ 4/7/2020 اربکی جام شهرک غور سعدالدین نرصالدین 282

   نکوفکالشی۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور حسین نظام الدین 283

    4/13/2020 اجیره اردو رستګاب مرکز غور اربادموالداد نورآغا 284

   کالشینکوف۱ 4/24/2020 اربکی جام شهرک غور خدای داد نوراحمد 285

   کالشینکوف۱ 4/17/2020 اربکی جام شهرک غور عثامنی نوراحمد 286

    4/16/2020 اربکی چشمه ایران تولک غور احمد نوراحمد 287

مدنوراح 288    کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی جلګی مزار شهرک غور عبدالظاهر 

    4/8/2020 اجیره اردو رشتګاب مرکز غور ارباب موالداد نوراغا 289

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور ادریس نورمحمد 290

   کالشینکوف۱ 4/9/2020 اربکی کمنج شهرک غور شهنواز ګالب الدین 291

 فاریاب

لله دادا 292     4/9/2020  کموهی قیصار فاریاب محمداسحاق 

    4/9/2020  ثور قیصار فاریاب کبیر امرالدین 293

    4/15/2020 اربکی اقمزار جمعه بازار فاریاب محمدرسول امیرمحمد 294

295 
حاجی  بازمحمد

 محمدقل

   4/10/2020 اربکی دهمدان ګریزوان فاریاب
 

اامل فاریاب عبدالحکیم جامل الدین 296     4/16/2020 اربکی قده تنه 

    4/17/2020 اربکی قریه شیخی جمعه بازار فاریاب محمدنسیم داود شاه 297

    4/17/2020 اربکی جلګدی املار فاریاب نورمحمد رحمت الله 298

    4/9/2020 اربکی التی بولک قرمقول فاریاب الله قلی زمان 299

300 
حاجی  سنی افشار

 ابراهیم

تتوغلم بلچراغ فاریاب    4/17/2020 اربکی 
 

    4/9/2020  صوفی قعله املار فاریاب محمدیعقوب شمس الحق 301

    4/17/2020 اربکی ګاوکی اګریزوان فاریاب عبدالله خان شیرمحمد 302

    4/14/2020 اربکی ملها بندر فاریاب عبدالقیوم عبدالبصیر 303

    4/25/2020  طوغیت قیصار فاریاب رمضان عبدالحکیم 304

لسالمعبدا 305    کالشینکوف۱ 4/24/2020 اربکی دره جوز ګریزوان فاریاب حدیر 

    4/22/2020 اربکی رسدی بندر فاریاب عبدالقیوم عبدالقادر 306

    4/15/2020 اربکی ملها بندر فاریاب مومین عبداملجید 307

    4/10/2020 اربکی حاجی بابا جمعه بازار فاریاب اسدالله عزت الله 308

ګلسور  غالم صدیق 309     4/17/2020 پولیس صوفی قلعه قیصار فاریاب 

    4/18/2020  نورزی املار فاریاب عبدالباقی فیض الله 310

    4/17/2020  اتش املار فاریاب عبدالقدوس محمدارشف 311

    4/25/2020  ارجکلک قیصار فاریاب حبیب الله محمدیار 312

313 
 کالشینکوف۱ 4/18/2020 اربکی بوخن ګریزوان فاریاب غوث الدین معاذ الله

 پیکا ۱

 
 

 بادغیس

    4/9/2020 پولیس خیرخانه قادرس بادغیس شیراحمد احمد 314

    4/9/2020 پولیس مرکزجوند جوند بادغیس محمد احمد 315

    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس بابدین بادالله 316

    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس غالم نبی حمزه 317

318 
یکسیدب محافظت  پیراجی جوند بادغیس ابوبکر 

 عامه

4/24/2020    



    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس محمدرسور سیدعلم 319

    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس محمدعلی سیدګل 320

321 
قادس  قادس بادغیس محمدعزت شجاع الدین

 خوردک

    4/24/2020 پولیس

دیان مقر بادغیس یوسف عبدالروف 322     4/23/2020 پولیس 

    4/9/2020 پولیس جالیی جوند بادغیس عمر عبدالعزیز 323

    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس عبدالقادر عبدالله 324

    4/23/2020 اجیره اردو مرکزجوند جوند بادغیس مودود عبدالودود 325

    4/24/2020 پولیس ننت جوند بادغیس عظیم شاه عبدالوهاب 326

الله عزت 327     4/23/2020 پولیس جالیی جوند بادغیس غالم یحی 

    4/9/2020 پولیس مرکزجوند جوند بادغیس محمد علی احمد 328

    4/11/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس عبدالرحیم عیدی محمد 329

330 
محافظت  پیراجی جوند بادغیس حاجی احمد غالم نبی

 عامه

4/11/2020    

غیسباد نورالدین غوث الدین 331     4/18/2020 پولیس پیراجی جوند 

    4/22/2020 اجیره اردو پیراجی جوند بادغیس شهزاد محمدجان 332

    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس یوسف محمدحسین 333

    4/9/2020 پولیس غازی بارک جوند بادغیس عبدالرحیم محمدحکیم 334

    4/24/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس ملک شاه محمدزمان 335

    4/9/2020 پولیس غازی بارک جوند بادغیس عبدالرحیم محمدنعیم 336

    4/18/2020 اجیره اردو پیراجی جوند بادغیس عظم محمدیار 337

338 
محافظت  پیراجی جوند بادغیس باباعلی محمدیاسین

 عامه

4/25/2020    

    4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس عبدالحمید محمود 339

للهنجیب ا 340     4/18/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس عبدالوهاب 

    4/9/2020 پولیس جالیی جوند بادغیس سلطان نرصالله 341

    4/25/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس محمدنسیم نصیر 342

    4/9/2020 پولیس جالی جوند بادغیس عبدالله نعمت الله 343

یسپول پیراجی جوند بادغیس محمدامیر نقیب الله 344  4/9/2020    

    4/24/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس جمع کبیر 345

 جوزجان 

    4/16/2020 اربکی مردیان مردیان جوزجان بلبل اق محمد 346

    4/22/2020 پولیس مردیان مردیان جوزجان حق نظر بسم الله 347

    4/23/2020 پولیس قره نس خم اب جوزجان محمدبردی پنجی 348

349 
جانجوز  احمد چریک خواجه  

 دوکو

    4/23/2020 اربکی مجیدقودیق

    4/15/2020 پولیس منګوتی مرکز جوزجان عبدالغفور خیرمحمد 350

    4/16/2020 اربکی چک ګنج مردیان جوزجان طویل دولت مراد 351

    4/22/2020 پولیس حیدراباد اقچه جوزجان ابراهیم ذبیح الله 352

    4/21/2020 جیره اردوا منګوتی مرکز جوزجان غالم رحمت الله 353

    4/15/2020 اربکی مردیان مردیان جوزجان خدای نظر صاحب نظر 354

    4/15/2020 اربکی چک ګنج مردیان جوزجان غارلی عبداملنان 355

    4/15/2020 پولیس تولکه مرکز جوزجان الله بیردی فضل حق 356
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بغالن  بغالن بايخان عبدالروف .4
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بغالن  بغالن سیف الله قدرت الله .19

 مرکزی
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 مرکزی

     ګارد وردګ

بغالن  بغالن سید محمد سیدرحمت .57
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 مرکزی

     پولیس تاجک

بغالن  بغالن محمد اکرب محمد غفار .60

 مرکزی

     پولیس تاجک

بغالن  بغالن مال جالل عبدالقدیر .61

 مرکزی

     نظم عامه تاجک

بغالن  بغالن محمد الله فرهاد .62

 مرکزی

     نظم عامه تاجک

بغالن  بغالن بیګ محمد جان محمد .63

 مرکزی

     اردو تاجک

بغالن  بغالن عاشور علی حبیب الرحمن .64

 مرکزی

     ګمرک شفیع خیل

بغالن  بغالن محمد رشیف محمد رحیم .65
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 مرکزی

     پولیس کوکچنار

بغالن  بغالن محمد رضا ګل محمد .68

 مرکزی
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 مرکزی

     نظم عامه تاجک



بغالن  بغالن بهاوالدین رحیم الدین .79
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 مرکزی

     اربکی خواجه خان

بغالن  بغالن ارسال شیرمحمد .87

 مرکزی

     اربکی شهرجدید

بغالن  بغالن محمد اعظم نجیب الله .88
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ریباالدو  پلخمری بغالن غوربای نجیب الله .100      اردو 

     اردو وزیرآباد پلخمری بغالن دلرب شیرزاد .101

حسین  پلخمری بغالن محمد امان الله .102

 خیل

     پولیس

     پولیس باالدوری پلخمری بغالن عبدالواحد حیات الله .103

اداری  بای توب برکه بغالن یارخان عبدالجلیل .104

 ولسوالی

    

وارد بای توب برکه بغالن صفرعلی روزی بای .105      

     امنیت کل برکه بغالن عبدالسالم محمد خان .106

     پولیس فلول برکه بغالن غالم حسین شفیق الله .107

     اردو بای توب برکه بغالن رحیم پهلوان عبدالکریم .108

     پولیس جرد ګذرګاه نور بغالن عبدالرحمن غالن حرضت .109

     اردو درګی خوست بغالن موالداد محمد دین .110

للهحیات ا .111      اربکی رستنګی نهرین بغالن عبدالله 

     اربکی رستنګی نهرین بغالن حاجی زمان دین محمد .112

     اربکی نیازافغان نهرین بغالن محمد ایوب جانان .113

     اربکی نیاز افغان نهرین بغالن محمد ایوب جنت ګل .114

     اربکی لکن خیل نهرین بغالن محمد ګل جنت خان .115

النبغ منګل زرخان .116      اربکی لکن خیل نهرین 

     اربکی ده مردد نهرین بغالن محمد عامل شیرآغا .117

     اربکی لکن خیل نهرین بغالن تاج محمد رسدارولی .118

     اردو ده مرده نهرین بغالن خیربیک میراحمد .119

     اردو ده مرده نهرین بغالن قربان نظر عبدالباسط .120

ننهری بغالن محمد یوسف محمد عامل .121      اردو ده مرده 

     اربکی تلی نهرین بغالن نرصالله ګلزار .122

     اردو تلی نهرین بغالن عبدالله عصمت الله .123

     پولیس جان محمد نهرین بغالن جمعه خان عبدالوالی .124

     اربکی لکن خیل نهرین بغالن میرجان اکرام الدین .125

     اردو ساکه نهرین بغالن شیر محمد رسباز .126

تضیمر  .127      اردو قوزی نهرین بغالن عبدالرازق 

     پولیس رسکتییاد نهرین بغالن عبدالشکور عبدالخیر .128

     اردو ده مرده نهرین بغالن محمد غنی محمد رحیم .129

     اردو ده مرده نهرین بغالن عبدالسالم شمس الله .130

     پولیس ده مرده نهرین بغالن محمد اسلم محمد احسن .131



دالولیعب ذکرالله .132      اردو ده مرده نهرین بغالن 

     اردو ده مرده نهرین بغالن فضل الرحمن عزیز الرحمن .133

     اردو ده مرده نهرین بغالن محمد غنی عبدالغیور .134

     پولس ده مرده نهرین بغالن عبداالحمد غبدالغیور .135

     اردو ده مرده نهرین بغالن محمد عثامل نارصخان .136

الدیننرص  امیرالدین .137      پولس رسلقیاد نهرین بغالن 

     خیزش تلی نهرین بغالن نرصالله ضیاوالحق .138

     پولیس جوی پری نهرین بغالن ملنګ محمد ویس .139

     اربکی دره توران دهنه غوری بغالن عالش اسالم .140

     پولیس پشه قل دهنه غوری بغالن عبداالحمد جامل الدین .141

وریدهنه غ بغالن نسیم میرویس .142      اربکی تندره 

     اربکی تندره دهنه غوری بغالن آصف اسحق .143

     پولیس صیاد دهنه غوری بغالن  جواد .144

     اربکی خواجه پاک دهنه غوری بغالن محمد آصف برکت .145

     پولیس کمپیرک دهنه غوری بغالن غالم سخی عبدالعامل .146

     اردو پشه قل دهنه غوری بغالن مراد محمد صابر .147

     اربکی  خنجان بغالن ذاکر محمد صادق .148

     اربکی  خنجان بغالن غالم نبی رهان الدین .149

     اربکی  خنجان بغالن خال نظر قلندر .150

     اربکی  خنجان بغالن دین محمد شهاب الدین .151

     اربکی  خنجان بغالن حیات الله احسان الله .152

     اربکی  خنجان بغالن محمد طاهر عبدالنبی .153

     اردو لرخواب دوشی بغالن غالم سخی غالم ربی .154

     کمندو مزار دره دوشی بغالن شامیر عبدالخالد .155

     اردو لرخواب دوشی بغالن محمد رحیم عبدالشکور .156

     ارو چل کپه دوشی بغالن عبدالرحمن شمس الرحمن .157

     پولیس کورموش دوشی بغالن علی داد سخی داد .158

الم رضاغ غریب الله .159      پولیس دوستیه دوشی بغالن 

     پولیس ملی نغمه بازار امام صاحب کندز عبدالرحیم عبدالصمد .160

     پولیس ملی نغمه بازار امام صاحب  عبدالحمید محمد الله .161

     اربکی ایسکی امام صاحب  بیک مراد عبدالستار .162

     اردوی ملی حلقه کول امام صاحب  بدل بای رمضان .163

مس الدینش .164      پولیس ملی تاز لقی امام صاحب  غالم سخی 



     اردوی ملی کلباد امام صاحب  معراج الدین عبدالله .165

     اردوی ملی کلباد امام صاحب  علی بای نجیب الله .166

     پولیس ملی نغمه بازار امام صاحب  چاری محمد الله .167

     اردوی ملی چغر امام صاحب  عبدالباقی عبدالحمید .168

     اردوی ملی چغر امام صاحب  مینګ محمد خیر محمد .169

     اربکی ایسکی امام صاحب  دوران آغا جمعه مراد .170

     اردوی ملی کولیاقه امام صاحب  عبدالحکیم محمد رسور .171

     اربکی ګذر میرعلم امام صاحب  رنګین غالم محمد .172

     اربکی آق مسجد امام صاحب  قربان خیرالدین .173

لب الدینګ .174      اردوی ملی کلباد عربیه امام صاحب  مال ولی 

     اردوی ملی کولدامن امام صاحب  محمد ارشف سمیع الله .175

     اردوی ملی یکه توت امام صاحب  عزیز خان بشیراحمد .176

محمد  .177

 اسامعیل

     پولیس ملی بایکه امام صاحب  محمد ظاهر

     اردوی ملی غرو امام صاحب  عبدالصمد عبدالودود .178

     اردوی ملی چغر امام صاحب  محمد نسیم نادرشاه .179

     ملکی تاز لقی امام صاحب  مال حمید الله محمد یعقوب .180

     اردوی ملی چوراق امام صاحب  عبدالصمد عبداملنان .181

     پولیس ملی تاز لقی امام صاحب  عبدالرحمن سیف الدین .182

     مامور تاز لقی امام صاحب  نجم الدین سیف الله .183

     اردوی ملی هیچکلی امام صاحب  امیر خان بشیر خان .184

     اربکی کولیاقه امام صاحب  عاشور آغا عبدالبصیر .185

     اردوی ملی چغر امام صاحب  ایش مراد خدایربدی .186

     اردوی ملی کلباد امام صاحب  عبدالقهار محمد کریم .187

حبامام صا  میرزا سلیامن دین محمد .188 ګمبذ  

 ایشانها

     اردوی ملی

     اربکی کولیاقه امام صاحب  عبدالکریم عبدالله .189

     اردوی ملی هیچکلی امام صاحب  عبدالنارص ضیاء الدین .190

     اردوی ملی باسوس امام صاحب  بیردی مراد عبدالخیر .191

     اردوی ملی بایکه امام صاحب  اخرت محمد فیض محمد .192

ابراهیممحمد  محمد فهیم .193      اردوی ملی چکه قشالق امام صاحب  

     اردوی ملی آلچین امام صاحب  امان الله احمد الله .194

     اردوی ملی هیچکلی امام صاحب  مینګ علی عبدالقدوس .195

     پولیس ملی هجران امام صاحب  سید خان محمد طیب .196



     یاغی حلقه کول امام صاحب  غالم نبی خیر الله .197

دینتاج ال .198 محافظت  کلباد امام صاحب  اسد الله 

 عامه

    

ارباب  علی آباد  میر عامل نور محمد .199

 عاشور علی

     پولیس ملی

     اردوی ملی کوچه قزاق علی آباد  بهادر شاه محمد عظیم .200

     اربکی قاسم علی علی آباد  عبید الله سعد الله .201

وظابط ارد چیپ علی آباد  عبدالرسول عبدالحنان .202      

     پولیس ملی ریس قادر علی آباد  عبدالستار ګل آغا .203

حاجی  علی آباد  غالم سخی قربان .204

 حسین

     ظابط اردو

     پولیس ملی دره صوی علی آباد  عبدالباقی صفر محمد .205

     اربکی قاسم علی علی آباد  عبید الله عبدالله .206

ردوظابط ا دره صوی علی آباد  عبداالحمد شیر احمد .207      

مسول  غچک سای علی آباد  عبدالصمد عبدالعلیم .208

دفرت 

 قومندانی

    

     اربکی قاسم علی علی آباد  عبدالرحیم فضل الرحیم .209

     اردوی ملی خیل ګدا علی آباد  خال بیک شفیق الله .210

     اردوی ملی قاسم علی علی آباد  سیدال عبدالله .211

سم علیقا علی آباد  مبارک شاه با با جی .212      اربکی 

نوآباد  علی آباد  بسم الله ګل کریم .213

 مرکزی

     پولیس ملی

نوآباد  علی آباد  بیک میرزا خال الدین .214

 مرکزی

     پولیس ملی

     اربکی خیل ګدا علی آباد  یوسف علی ایشان قل .215

     ظابط اردو انګور باغ علی آباد  عبدالقیوم ذبیح الله .216

هحبیب الل عبداملومن .217      اردوی ملی عمر خیل علی آباد  

حاجی جان  باز محمد .218

 محمد

     اردوی ملی قره خانی چهار دره 

     اربکی سجانی علیا چهار دره  محمد هاشم محمد عیسی .219

     پولیس ملی قره خانی چهار دره  عبدالرحیم فیروز .220

     پولیس ملی قریه یتیم چهار دره  عبدالباقی رساج الدین .221

دریسا .222 کامندوعس قریه یتیم چهار دره  محمد صادق 

 کر

    

     اربکی عین املجر چهار دره  عبدالغفار عبدالطیف .223

     اردوی ملی تاکلرزد چهار دره  عبدالجلیل حمید الله .224



     اربکی عین املجر چهار دره  عبدالکریم ابراهیم .225

پولیس  قریه قصاب چهار دره  عبدالخالق صفر محمد .226

یرسحد  

    

     اربکی قریه قصاب چهار دره  ګالب شیر محمد .227

     اربکی تربه چی چهار دره  محمد طاهر عبدالباسط .228

سجانی  چهار دره  محمد مومن ګلب الدین .229

 سفلی

     اردوی ملی

     پولیس ملی آق شاخ چهار دره  محمد رسور بازګل .230

     اردوی ملی آق شاخ چهار دره  شهزاده محمد رضاء .231

     اردوی ملی قره خانی چهار دره  محمد اسحاق محمد یاسین .232

     پولیس ملی قریه قصاب چهار دره  عین الله نصیب الله .233

     پولیس نیازی خان آ باد  رازمحمد غالم محمد .234

     اردو ایشان توپ خان آ باد  رسدار غان خان آغار .235

جنګل  خان آ باد  محمد خان سمیع الله .236

 باشی

دوار       

     اردو چهار توت خان آ باد  محمد عامل محمد کازم .237

خواجه  خان آ باد  پیر محمد ګل محمد .238

 پسته

     اردو

     پولیس چهار توت خان آ باد  عبدالعزیز واحد الله .239

     اردو چهار توت خان آ باد  یوسف عبدالقدوس .240

خواجه  خان آ باد  عبدالنظر اخرت محمد .241

 پالک

     پولیس

خواجه  خان آ باد  عبدالنظر بهاوالدین .242

 پالک

     پولیس

     اربکی سهاک خان آ باد  شیر محمد عصمت الله .243

     اردو توپ خانه خان آ باد  غالم نعیم .244

     کامندو باسوس خان آ باد  غالم سخی میر ویس .245

     پولیس چهار توت خان آ باد  عسی خان امان الله .246

محمدسید  اسد الله .247      پولیس ایشان توپ خان آ باد  

جنګل  خان آ باد  حبیب الله محمد الله .248

 باشی

     اردو

     اردو عمر خیل خان آ باد  عبدالجلیبل ګل خان .249

     پولیس خان آباد خان آ باد  محمد انور محمد عمر .250

     اربکی خان آباد خان آ باد  عبدالباقی محمد عامل .251

باقیعبدال محمد ظاهر .252      اربکی خان آباد خان آ باد  

     پولیس ایشان توپ خان آ باد  محمد ایوب محمد عارف .253



     اربکی چهار توت خان آ باد  محمد افضل برکت الله .254

     اربکی چهار توت خان آ باد  حاجی محمد غالم محمد .255

کاندید  سهاک خان آ باد  رازمحمد بسم الله .256

برای 

ولسوالی 

 خان آباد

    

     پولیس بوین خان آ باد  محمد یقوب بالل .257

     پولیس ایشان توپ خان آ باد  ګدا محمد رفیق الله .258

     اردو مالغالم خان آ باد  نور محمد طال محمد .259

     پولیس مالغالم خان آ باد  محمد علیم نرصت الله .260

     پولیس عنات خیل خان آ باد  الف الدین عظیم الدین .261

ق دادخال .262      اردو چهار توت خان آ باد  محی الدین 

     پولیس چهار توت خان آ باد  میرزا ګل عارف .263

     ګارد چهار توت خان آ باد  محمد حسین محمد نظیر .264

حاجی  خان آ باد  سیدکریم اجمل .265

 احمد ګل

     پولیس

     اردو بوین خان آ باد  دین محمد نجیب الله .266

دغالم محم چمعه خان .267      اربکی شوراب خان آ باد  

     اردو رسدوره خان آ باد  بابامی آصف .268

خواجه  خان آ باد  سید اکرب عصمت الله .269

 پسته

     اربکی

     اردو خان آباد خان آ باد  محمد نبی نثار احمد .270

     اردو لودین خان آ باد  خان لودین عتیق الله .271

توتچهار  خان آ باد  عامل خان نادر خان .272      اردو 

رسای  خان آ باد  عبدالکریم توفیق .273

 قشالق

     اردو

     پولیس چهار توت خان آ باد  جمعه خان عبدالجیل .274

حاجی سیف  .275

 الله

فرار  قرلق ارچی  عبدالعزیز

 ازمنطقه

    

     پولیس ملی سلطان آباد ارچی  محمد رجب شیر آغا .276

تاجک  ارچی  محمد هاشم محمد عثامن .277

 قشالق

     اردوی ملی

     کاندو دادسی ارچی  مومن بای موسی خان .278

     اردوی ملی قرلق ارچی  موال جان رسور .279

حاجی  عبدالفیض .280

 عبدالشهید

     پولیس قرلق ارچی 



     اردوی ملی آمر ملوک ارچی  نورالحق خیر الله .281

     اردوی ملی قرلق ارچی  موسی خان رحمت الله .282

ایمناز ب امان الله .283      پولیس ملی قرلق ارچی  

     اردوی ملی قرلق ارچی  عبدالصمد عبدالرحمن .284

تاجک  ارچی  عبدالفتاح تاج محمد .285

 قشالق

     پولیس ملی

تاجک  ارچی  عبدالکریم محمد طاهر .286

 قشالق

     پولیس ملی

     اربکی قرلق ارچی  دانیار عبدالرحمن .287

حاجی  محمد انور .288

 عبدالله

ربکیا قرلق ارچی       

     اردوی ملی تیپه رسفراز ارچی  جمعه خان نجیب الله .289

     پولیس ملی دادسی ارچی  حیدر سلطان محمد .290

     اردوی ملی اسالم قلعه ارچی  شیر محمد نرصالله .291

     اردوی ملی محیب الله ارچی  محمد حسین احسان الله .292

     اردوی ملی قرلق ارچی  تغای نظر حبیب الله .293

حاجی  ارچی  جمعه دوردی امام الدین .294

 چولی

     پولیس ملی

     پولیس ملی قرلق ارچی  عبدالعلی عبدالحنان .295

     پولیس ملی شنبه بازار ارچی  جمعه بای خال نظر .296

     اربکی قرلق ارچی  صاحب نظر خوش محمد .297

     اردوی ملی شینواری ارچی  سنګین نظیر الله .298

لحاجی کام عبدالرشید .299 مامور  تیپه رسفراز ارچی  

 زراعت

    

     اردوی ملی قرلق ارچی  محمد ګل محمد الله .300

     اردوی ملی قرلق ارچی  محمد حسن عبید الله .301

خیزش  قرلق ارچی  باقی بای صدیق الله .302

 مردمی

    

     اردوی ملی آمر ملوک ارچی  شاه جهان محمد نصیر .303

کهنهنهر  ارچی  غالم رسول محمد یوسف .304      پولیس ملی 

     اربکی آقسای ارچی  امیرمحمد عبدالبصیر .305

     اردوی ملی تاشکذر ارچی  میده بای محمد نسیم .306

     اردوی ملی مال قلی ارچی  نورمحمد خوش محمد .307

     پولیس ملی قرلق ارچی  غالم صدیق رحیم الله .308

ارباب شیر  ارچی  محمد طاهر بسم الله .309

 علی

     اردوی ملی



خیزش  قرلق ارچی  دوانه قل عبدالکریم .310

 مردمی

    

فرار  ۰ ارچی  ګلنظر نور محمد .311

 ازمنطقه

    

حاجی سلطان  .312

 محمود

فرار  ۰ ارچی  شیر خان

 ازمنطقه

    

فرار  ۰ ارچی  عبدالصمد جاوید .313

 ازمنطقه

    

فرار  ۰ ارچی  عبدالعزیز محمدحکیم .314

 ازمنطقه

    

حاجی سیف  .315

 الله

زعبدالعزی فرار  ۰ ارچی  

 ازمنطقه

    

حبیب  حفیظ الرحمن .316

 الرحمن

فرار  ۰ ارچی 

 ازمنطقه

    

     اردوی ملی پل سدالله مرکز  محمد صابر محمد نادر .317

     اردوی ملی چرخاب مرکز  حیات الله فرید .318

خواجه  مرکز  مال جان رشیف آغا .319

 پوشته

     پولیس ملی

ملی اردوی سادات مرکز  سنګین نورعلم .320      

     اربکی کیله چی مرکز  امام ګل عجب ګل .321

     اربکی کیله چی مرکز  سلطان محمد لعل محمد .322

     اردوی ملی کنم خورد مرکز  محمد ظاهر محمد بشیر .323

     اربکی چله مزار مرکز  شیریندل غالم علی .324

محمد  محمدهارون .325

 اسامعیل

کاردمنددو چله مزار مرکز 

 لت

    

مد انورمح زمری .326 خواجه  مرکز  

 پشته

     اردوی ملی

     اردوی ملی چله مزار مرکز  ګل محمد امیر محمد .327

     اردوی ملی آلچین مرکز  روزی بای نظام الدین .328

     اردوی ملی باغ میری مرکز  شاه محمد کریم الله .329

     اردوی ملی دوبلوله مرکز  بیک نظر تاج محمد .330

ال رسدارم مرکز  اوتم نرص الله .331      اربکی 

     پولیس ملی چله مزار مرکز  بهادر شاه رسور خان .332

     پولیس ملی آلچین مرکز  نور محمد خال محمد .333
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۲۷/۸/۱۴۴ // ډمالم // // اسدخان شامحمد .779

۱ 

   

    // // // // // // رفيع الله  .780

۲۰/۸/۱۴۴ ميل اردو الوخيل الينګار  فقريمحمد شکيل .781

۱ 

   

// امريجان ظاهرشاه .782 ۳۰/۸/۱۴۴ // مزری // 

۱ 

   

// جمع خان عبدالجبار .783  // ۲۸/۸/۱۴۴ اربکی آيب نو 

۱ 

   

// عمراخان مفات خان .784  //  // // //    

// مويس خان رضاخان .785  //  // // //    

// عزيزخان محمدخان .786  //  // // //    

// عمرعيل خداي داد .787  // ۱۷/۸/۱۴۴ پوليس متپړنګ 

۱ 

   

// حبيب الله زيارمل .788  // ۱۸/۸/۱۴۴ ميل اردو سنګر 

۱ 

   

// عبدالوهاب محمدګل .789  // ۱۹/۸/۱۴۴ // تګ 

۱ 

   

// مست عيل  ملنګ .790  // ۲۱/۸/۱۴۴ اربکی ايب نو 

۱ 

   

// پاينده محمد الئق .791  // ۲۵/۸/۱۴۴ پوليس ټينګور 

۱ 

   

// جمع خان اغا جان .792  // ۲۷/۸/۱۴۴ اربکی ايب نو 

۱ 

   

// خريمحمد عمران الله  .793  //     ۵/۸/۱۴۴۱ ميل اردو منګو 



// مغل خان عبدالخالق .794  //     // پوليس پريانه 

// شاګل  ويل الله  .795  // ۱۷/۸/۱۴۴ ميل اردو لوکاټ 

۱ 

   

// جان محمد فريدالله .796  // ۱۹/۸/۱۴۴ ميل اردو پريانه 

۱ 

   

// شاويل عاشق الله  .797 ۲۲/۸/۱۴۴ پوليس پړوايې // 

۱ 

   

// دادګل  ذاکرالله  .798 ۳۰/۸/۱۴۴ ميل اردو منګو // 

۱ 

   

// اسامعيل سامل  .799     ۱/۸/۱۴۴۱ // دارتو دولت شاه 

// افضيل رامو .800     ۲/۸/۱۴۴۱ // انګوش // 

// عمرجان محمدغريب .801     ۳/۸/۱۴۴۱ // متله // 

// اکربجان حامد .802     // پوليس ميل // // 

// محمدنظر آغاجان .803     // // کوالکوټ // 

// شريمحمد شريعيل .804     // // متله // 

// حسام الدين ارشف .805     // // خندو // 

// خياايل عبدالرازق .806     ۴/۸/۱۴۴۱ اربکی کيل // 

// اصيل خان سيفل .807     // ميل اردو کشالم // 

// رساج الدين شريين آغا .808     // // انګوس // 

// اصيل خان داود .809  // // // //    

// مريزمان محمدايوب .810     ۵/۸/۱۴۴۱ // نويا  // 

// جمع ګل  جنت ګل  .811     // اربکی کشالم  // 

// محمدامري عبدالله  .812     // پوليس ميل خندو // 

// حسام الدين ايګل .813     // ميل اردو خندو // 

// افضيل  غني  .814     // ميل اردو انګوس // 

// عمراجان محمدغريب .815     // // متله // 

// نادر ويل داد .816  // // //  ۶/۸/۱۴۴۱    

// اکرم عبدالهادي  .817 // برخندو //   //    

// ح  محمد ګل نبي  .818 // خندو //   //    

// اخرتګل  عبداملنان .819 // متله //   //    

// ممتاز ذبيح الله  .820 // خندو //   //    

// برفقري غالم حامد .821 // درباغ //   ۷/۸/۱۴۴۱    

// محمدرحيم عاشق الله  .822  // // //  //    

// عبدالحکيم عبدالرازق  .823 // نو يا //   //    



// اسلم  دين ګل  .824 ۱۱/۸/۱۴۴ پوليس ميل بومبي  // 

۱ 

   

// سلطان محمد حکيم الله  .825     ۹/۸/۱۴۴۱ // اولک // 

// محمدعامل فقري .826     // // ناله // 

// رحم خدا سميع الله .827 ۱۴/۸/۱۴۴ ميل اردو نويا // 

۱ 

   

// خان محمد احمدنور .828 ۱۳/۸/۱۴۴ اربکی // // 

۱ 

   

// شمس الدين عبداملجيد .829     // // خواجخنده // 

// جمع خان باچاخان .830     // // مناګوړ // 

معلم رحيم  عبدالصمد .831

 خان

//     // ملی اردو نويا ء // 

// رحيم ګل  احسا ن الله  .832 ۱۵/۸/۱۴۴ پوليس ميل  ملنګ ګانی // 

۱ 

   

// عبدالرحيم فضل رحيم .833 ۱۵/۸/۱۴۴ ميل اردو ماسموت // 

۱ 

   

// سورخان سلطان .834 ۱۷/۸/۱۴۴ // شوارټي  // 

۱ 

   

// شمس الدين حميدالله  .835 ۱۷/۸/۱۴۴ اربکی مورا // 

۱ 

   

// محمدحسني حمزه .836 ۱۸/۸/۱۴۴ پوليس نويا // 

۱ 

   

// عيل نظرف عبداملنان .837 ۱۹/۸/۱۴۴ ميل اردو باالديې نويا // 

۱ 

   

// سعدت خان مؤمن .838 ۲۰/۸/۱۴۴ اربکی کيل // 

۱ 

   

// کريم خان قديرخان .839     // ميل پوليس شامري // 

// عبدالشکور عبدالهاشم .840 ۲۵/۸/۱۴۴ // بومبي // 

۱ 

   

// عبدالغني  اهي خانش .841 ۲۶/۸/۱۴۴ // شګۍ // 

۱ 

   

// اکربخان شمس الرحمن .842     // // شواراټي // 

// محمدنظر صفا .843     // اربکی // // 

// سيدنور سيدکامل  .844 ۲۷/۸/۱۴۴ ميل پوليس // // 

۱ 

   

// ملک دين  تاج محمد .845     // ميل اردو نويا // 

// مال بهرام رفيع الله .846 ۲۸/۸/۱۴۴ // موړه // 

۱ 

   

// مرياجان محمدانور .847 ۳۰/۸/۱۴۴ اربکی اولک // 

۱ 

   



// ګل رحيم  نرصالله  .848     // // دړه باغ // 

 غازي اباد

۲۰/۸/۱۴۴ ميل پوليس اګام  غازي آباد جمع ګل عبدالشکور .849

۱ 

   

 نورستان

    ۱۴۴۱/۸/۳ اربکی کامريګل کامديش نورستان امريمحمد اخرتمحمد .850

    = رسحدی = = = عبدالکريم وحيدالله .851

    ۱۴۴۱/۸/۷ ملی اردو کوټيا = = محمدنور رحمت نور .852

    = ملی اردو = = = برهان الدي قيام الدين .853

۱۴۴۱/۸/۱ ملی اردو = = = محمدحکيم حميدالله .854

۳ 

   

۱۴۴۱/۸/۲ پوليس منډګل = = مومن شاه رحمت شاه .855

۱ 

   

۱۴۴۱/۸/۲ ملی اردو کټار وانت وايګل = ګل زمان علی رحامن .856

۷ 

   

    ۱۴۴۱/۸/۳ = دهوز = = غالم نبی رحيم الله .857

    = = = = = قادر فضل مالک .858

    = = = = = ګل نبی عبدالله .859

    = = = = = افضل طيب .860

    ۱۴۴۱/۸/۹ = ګمبري = = مصطفی سامل .861

۱۴۴۱/۸/۱ = = = = خريمحمد مجيب .862

۲ 

   

۱۴۴۱/۸/۱ = دهوز = = نوروز عزت الله .863

۹ 

   

    = = وايګل = = يلاسمع ضياءالحق .864

    = = = = = منګل برهان دين .865

    = = = = = منري خليل .866

    = = کټار = = غالم حيدر شاکرالله .867

    = = = = = سيدجان طيب .868

    ۱۴۴/۸/۲۳ = = = = امريحمزه جعفر .869

۱۴۴۱/۸/۲ پوليس دهوز = = ابراهيم خليل الله .870

۵ 

   

    = = = = = شهزاد خليل .871

    = = ګمبري = = عبدالرحيم للهبيان ا .872

۱۴۴۱/۸/۲ = = = = منري رسور .873

۷ 

   



    = = = = = محکم شمس الرحمن .874

    = = کټار = = ګل زمان علی رحامن .875

 پکتیکا

    15/3/2020 تذکرو مدير مشوري وازيخواه پکتيکا محمد رحيم  عبدالحبيب .876

حرضت    عبدالکريم اويش ګل  .877

 خيل 

    = پوليس

د تذکرو  =   نجيب الله   محبوب الله .878

 مدير

=    

    = پوليس =   عبدالحنان  سيف الرحمن  .879

    = =    صف الله  آصف .880

    = = جليل   حسني فضل الرحمن  .881

    = = واصل خيل   غالم علی سيدا .882

    = = مهامان کال   خان محمد  نور محمد  .883

    = = ادم کال   دروزي خان  مشکي .884

    = = مشورو   سيفو اخرت محمد  .885

    = اربکی     شابران  عبدالقادر  .886
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