
 

وارشاد،جلب جذب دکميسيون اسالمي امارت د دعوت   د او په ه

تو اووسائلو رسه چې دموجو مختلف النوع وسلو،  ده مه

خه  او دغه فاسد  ي رژيم  اسالمي  د او را بیلوډا

  :ترتيب شوی دی  ېچې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 مسؤليت

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

  

  

 :میاشتې تفصیيل راپور 

ېر د روان  اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت  )اپریل(د  كال )م2019(د تېرو مياشتو په 

مختلف النوع وسلو، له کسان  )720( ېواليتونو ک افغانستان په مختلفو 

انونو  لهدحقايقوپه درک کولو رسه بوخت وو؛  دندوپه  ېک ار

ای شول چې د راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک ،مجاهدينورسه يو

 پيژندنه

مسؤليت/ رتبه  کلی ولسوايل د پالر نوم

  زابل

 اربکی  شاجوی پوپل

 عسکر  سیوریمحمد زی

 عسکر ډيل شملزيپین کاکوس

  دایکندي

ل    اجرستان ریز

   //نیک محمد

یزابمیرزاخان  عسکر  

 //  اجرستانبن بودک

 //  //خدای داد

  هرات

   چشت عبدال

   //سیدمیر

   کشک کهنهعبدالقیوم

لران ساعت    

   //بسم هللا

   //محمد عیسی

   //عبدالرحمن

   //رازمحمد

   //ل محمد

 اربکی  کشک کهنهدین محمد

 اربکی  //نورمحمد

  

میاشتې تفصیيل راپور )اپریل( د

ېر د روان  د تېرو مياشتو په 

 ايې مجاهدينوپه مرسته د

انونو بيالبيلوفاسدرژيم اړوندپه  ار

ای شول لهامارت  مجاهدينورسه يو

ره
ش

 

د پالر نوم نوم

  عصمت هللا 1

 محمد زی نورالحق 2

پین کاکوس محب هللا 3  

ل 4   محمد 

 نیک محمد رفیع هللا 5

 میرزاخان محمد کبیر 6

 بن بودک فیض هللا 7

 خدای داد امان هللا 8

  عبدالقدیر 9

 سیدمیر محمود 10

 عبدالقیوم وزیرمحمد 11

  موسی 12

 بسم هللا ابراهیم 13

 محمد عیسی ذبیح هللا 14

 عبدالرحمن عبدالرازق 15

 رازمحمد ندامحمد 16

ل محمد برکت هللا 17  

 دین محمد رازمحمد 18

 نورمحمد عبدالقدوس 19



ره
ش

 پيژندنه 
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 وسائل
 مالحظات

 مسؤليت/ رتبه  کلی ولسوايل د پالر نوم نوم

       اربکی  // خیرمحمد نیک محمد 20

       اربکی  // عبدالرازق نورمحمد 21

       اربکی  // // عبدالجبار 22

       اربکی  // بصیراحمد امیرمحمد 23

       اربکی  // رازمحمد محمد عوض 24

       اربکی  // عبدالخالق فضل الرحمن 25

       اربکی  // عبدالدخان ولی جان 26

       اربکی  // موسی عبداالحد 27

       اربکی  چشت عیسی محمد حسین 28

       اربکی  // قادر سخی داد 29

       اربکی  // رحمدل عبدالوهاب 30

  فاریاب

       اربکی  بندر محمد خان اعظم 31

       اربکی  بندر محمد خان شاه محمد 32

       اربکی  بندر رمضان جمیل 33

       اربکی  بندر عبدالصمد رحمت هللا 34

       اربکی  بندر یارمحمد خیرمحمد 35

       اربکی  بندر کزیم داد رفیق 36

       اربکی  بندر ابراهیم رسول 37

       اربکی  بندر مومن اسان 38

  بادغیس

یحیی سید 39          قادس محمد یوسف 

         قادس عبدالصمد غیاث الدین 40

         قادس تاج محمد دوست محمد 41

         قادس میرآغا محمد 42

         قادس عبدالباقی عبدالغنی 43

         قادس نورمحمد فیض محمد 44

         قادس موسی شاه محمود 45

         قادس جان محمد محمد عوض 46

    کالشینکوف۱     قادس عبدالباقی عیدمحمد 47

         قادس عبدهللا سیف هللا 48

         قادس محمد غالم نبی 49

         قادس محمد عبدالواحد 50

       عسکر  سن آتش دین محمد نوراحمد 51

       //  // بهایی جان عبدالکبیر 52

       //  // عبدالعظیم میالد 53

       //  // محمد امین محمد رسول 54

محمدعلی  55        //  // نظرمحمد 
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       //  // محمد زوی عبداملومن 56

       //  // عبدالستار عبدالودود 57

       //  // عبدالعظیم تاج محمد 58

ل الدین 59        پولیس  دره بوم یارمحمد ج

       پولیس  دره بوم یارمحمد رسدارولی 60

       پولیس  قادس عبداملجید عبدالحمید 61

       پولیس  آب کمری عبدالحنان عبدالحکیم 62

       پولیس  آب کمری محمد عظیم عبدالبصیر 63

       پولیس  آب کمری عبدالحمید عبداملجید 64

       پولیس  آب کمری ارباب محمد عارف 65

       پولیس  آب کمری ارباب دین محمد 66

       پولیس  آب کمری سخی داد عبدهللا 67

ل الدین محمد 68        پولیس  آب کمری ج

       پولیس  آب کمری عبدالعزیز سیف هللا 69

       //  سن آتش عبدالعظیم میالد 70

       اردو  سن آتش محمد عبداملومن 71

       پولیس  سن آتش بای جان عبدالکبیر 72

       پولیس  سن آتش محمد امین محمد رسول 73

       پولیس  سن آتش نظیرمحمد علی محمد 74

آتشسن  عبدالستار عبدالواحد 75        پولیس  

       پولیس   عبدالحکیم عبدالحی 76

       پولیس  مرکز محمد یعقوب محمد 77

       پولیس نوآباد مقر حسن عبدالعزیز 78

       پولیس نوآباد مقر عبدالرحمن حسن  79

       پولیس نوآباد مقر عبدالعزیز امان هللا 80

       پولیس نوآباد مقر محمد نعیم داود 81

خانجمعه  محمد عارف 82        پولیس نوآباد مقر 

       پولیس نوآباد مقر عبدالصمد یونس 83

       پولیس  سن آتش محمد ظاهر غریب شاه 84

       پولیس  سن آتش عبدهللا امین هللا 85

       پولیس  سن آتش محمد نعیم محمد یاسین 86

       اربکی  جوند حفیظ هللا عزت هللا 87

       اربکی  // عبدالبصیر احمدهللا 88

       اربکی  مرکز رحیم داد محمد جان 89

       اربکی   اعظم نوراحمد 90

       اربکی  جوند نوراحمد تاج محمد 91

       اربکی  // عبدالقیوم عبدالرحمن 92

       اربکی  // نوراحمد امیرحمزه 93

       اربکی  دره بوم یارمحمد جالل الدین 94
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 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 مسؤليت/ رتبه  کلی ولسوايل د پالر نوم نوم

       اربکی  // نوراحمد میراحمد 95

       اربکی  // خداداد بادار 96

       اربکی  // حداداد شاه ولی 97

       پولیس  قادس میراحمد نثاراحمد 98

ل 99 عیل محمد         پولیس  قادس محمد اس

ل 100        پولیس  قادس لعل محمد عید

       پولیس  قادس حسین صابر 101

       پولیس  قادس خیرمحمد خداداد 102

ل احمد 103        پولیس  قادس غالم رسول 

       پولیس  قادس حبیب هللا عبدالبصیر 104

ل الدین جلیل احمد 105        پولیس  قادس ک

       پولیس  قادس معصوم بسم هللا 106

  غور

       پولیس  چهارسده صادق بصیر 107

ن خیرهللا 108        //  // عث

ن عبدالرحمن 109        //  // سلی

       //  // رسول داد غالم یحی 110

       //  // عطاءخان عوض 111

ل محمد 112        پولیس  مرغاب سلیم شاه 

لی خان رشین 113        //  // ج

       اردو  // عبدالعزیز عبداملومن 114

       //  // احمد محمد 115

       //  // دولت میرعلم 116

ن روزی محمد 117        //  // سلی

       پولیس  مرغاب عبدالقیوم سالم خان 118

ن نوراحمد 119        اردو  مرغاب عث

رسولغالم  120        اردو  مرغاب اکرب 

       اردو  مرغاب دین محمد عبداملنان 121

       اردو  مرغاب سید رسدار امیرخان 122

       اردو  مرغاب میرزامحمد عبدالروف 123

       اردو  مرغاب میرزامحمد عبالعلی 124

       پولیس  مرغاب سید امیر روزالدین 125

ل علم 126        //  مرغاب دولت 

محمودشاه  شاه محمد 127        //  مرغاب 

       اردو  مرکز عبدالقادر ابراهیم 128

       اردو  مرکز موالداد غالم سخی 129

       اردو  مرکز عبدالروف محمود 130

       اردو  مرکز رسور جان محمد 131
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 مسؤليت/ رتبه  کلی ولسوايل د پالر نوم نوم

       اردو  مرغاب رحیم محمد نارص 132

ن نصیر خان 133        اردو  مرغاب سلی

       اردو  مرغاب عبدالقادر عبدالودود 134

       اردو  مرغاب غالم نبی عبدالخبیر 135

       اردو  مرغاب ملهم عبدالظاهر 136

       اردو  مرغاب جمعه خان نورمحمد 137

       اردو غلمین مرکز عبداالحد نثاراحمد 138

       اردو غلمین مرکز میرزاحسین عزت هللا 139

       اردو غلمین مرکز هارون عبدالخبیر 140

ل احمد 141        اردو غلمین مرکز نیک محمد 

       اردو غلمین مرکز میرزا حسین اسدهللا 142

       اردو غلمین مرکز یوسف عارف 143

       اردو غلمین مرکز محمد اعظم عبدالظاهر 144

  رسپل

         سیدآباد آغا محمد ابراهیم 145

         // محمد الل محمد 146

         // عبدهللا سید محمد 147

         سنچارک محمد امین محمد حافظ 148

بار خال 149          کوهستانات سید خالی 

         صیاد غالم سخی صبغت هللا 150

         // قربان نورمحمد 151

         رشمها محمد روسل عبدالرحیم 152

ل محمد 153          // محمد سید 

         // نورمحمد غوث الدین 154

         // عبدالحکیم عبدالرحیم 155

         الفتح محمد غوث حسیب هللا 156

         // سلطان حبیب 157

         سنچارک محمد مبین محمد امین 158

ل الدین حرضت الدین 159          مرکز ک

         رشمها منیر آغا محمد 160

         // محمد اعظم محمد رسول 161

    کالشینکوف۱     سنچارک شاه محمود نورالدین 162

         //  غالم سخی 163

         // محمد صدیق ذکرهللا 164

    کالشینکوف۱     رشمها خان محمد خیرهللا 165

    کالشینکوف۱     // حان محمد نرصهللا 166

ل احمد 167     کالشینکوف۱     // تاج محمد 

    کالشینکوف۱     // خال محمد نرصهللا 168
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    کالشینکوف۱     // خال محمد خیرهللا 169

ل احمد 170     کالشینکوف۱     // تاج محمد 

         صیاد عبدالحمید نظام الدین 171

         // مرخان اکرام الدین 172

         //  شمس الدین 173

    کالشینکوف۱پیکا۱     سنچارک ارضف خان تاج محمد 174

         رشمها صاحب نورخان 175

         // عبدهللا عبداملنان 176

         // عبدهللا جمعه الدین 177

         // بابا خیر نظام الدین 178

         الفتح روز الدین نقیب هللا 179

         // امان نورمحمد 180

       پولیس  رشمها محمد علی نعمت هللا 181

       //  // عاشور عیسی 182

       //  // محمد قلی رجب 183

  جوزجان

       اربکی  فیض آباد امام قل شاه محمد 184

       //  // محمد نعیم جمعه الدین 185

       //  // هللا قلی نورهللا 186

       //  // روزمحمد میراحمد 187

       //  درزاب آنه مراد خیرمحمد 188

ل محمد نورهللا 189  //  //       

       //  // عبداالحد طاهر 190

       //  // عبدقل عبدالقیوم 191

         مردیان الیاقل عبدالغفار 192

          تاج نظر شهرهللا 193

ن   لغ

ل 194 ر ار  محمدطالب  ان       ۲۰۱۹/۴/۹  اردو  الوخیل  علین

      ۲۰۱۹/۴/۷  اربکی  کرشو  ==  االآدم  محمدرحیم 195

      ۲۰۱۹/۴/۹  اربکی  =  =  طالب  خان سمع 196

      ۲۰۱۹/۴/۱۵  اردو  =  =  سیدجان  صافی 197

      ۲۰۱۹/۴/۱۸  اربکی  کرشو  =  شیرخان  امام جان 198

      ۲۰۱۹/۴/۲۱  اربکی  کرشود  =  حاجی خان  ل روز 199

      =  اربکی  کرشود  =  خان ولی  نورولی 200

ل 201 ل  وحید ن  =  فقیر       ۲۰۱۹/۴/۲۸  اردو  کل

ر  =  محمدامین  حامد 202       =  اردو  سن

      =  اردو  کرشود  =  سیدرسول  جمرود 203

      ۲۹/۷/۱۴۴۰  اردو  میدانی  مرکز  عبدهللا  علی هللا 204
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ل  محب هللا 205       ۲۹/۷/۱۴۴۰  =  بدیع اباد  =  خایسته 

      ۸/۸/۱۴۴۰  =  نم نانی  =  معتربخان  مسیح هللا 206

ل  اکرام هللا 207       ۱۲/۸/۱۴۴۰  ارد  باباصاحب ډاګ  =  علی 

      ۱۵/۸/۱۴۴۰  =  فتح هللا قلعه  =  مولوی نورهللا  خیرهللا 208

ل 209       ۱۷/۸/۱۴۴۰  =  یونس چوک  =  ل سعید  تازه 

      ۲۸/۲/۱۴۴۰  اردو  کرنج  =  میرغالم  مسافر 210

      ۲۸/۲/۱۳۹۸  =  خاص  دولت شاه  رسوردین  محمداعام 211

      ۵/۲/۱۳۹۸  =  موره  =  شیراحمد  مصطفی 212

      ۸/۱/۱۳۹۸  =  کسوکن  =  خیرالدین  یوم الدین 213

      ۲۰۱۹/۴/۱۰  اردو  ساالب،حاجیانو  =  مبین  نورالهادی 214

ل موکه  علیشنگ  عبدالرزاق  عبدالصبور 215       ۱۷/۷/۱۴۴۰  اردو  سای

ر  =  صالح محمد  تاج محمد 216       ۱۹/۷/۱۴۴۰  =  کاس

ر  =  محمدرضاالدین  دولت خان 217       ۱/۸/۱۴۴۰  =  کاس

      ۳/۸/۱۴۴۰  =  مرچخیل  =  عبدالقدیر  عبدالجواد 218

ل 219       ۱۵/۸/۱۴۴۰  =  پایخیل  =  سیدمحمد  عا 

      ۲۳/۸/۱۴۴۰  اربکی  قندو  =  علی محمد  روزجان 220

      ۱۳/۴/۲۰۱۹  اردو  یاهمیل درہ،نگر   =  عبدالجان  کفایت  هللا 221

      ۱۳/۴/۲۰۱۹  اردو  سایگل درہ ،قندلھ  =  راجاخان  سالمتخان 222

      ۱۴/۴/۲۰۱۹  ملی امنیت  احمد لعهق  =  لعل محمد  محمدنارص 223

ندو  شمشی خیل  =  محمدعلی   محمد 224       ۱۵/۴/۲۰۱۹  ک

      ۱۵/۴/۲۰۱۹  اردو  نجیل ،دامالم  =  لدیار محمد  سید محمد 225

      ۱۵/۴/۲۰۱۹  اربکی  شمکت ،کوھستا  =  محمدگل  دیدار 226

      ۱۷/۴/۲۰۱۹  اربکی  سایگل  =  شیراغا  سیداغا 227

  رهارنن

هـ۱۴۴۰-۷-۱۷ رسبازاردو شيخ مرصي رسخرود ساالر  حرضت هللا 228      

زمان  الغا 229 ی ش يا هـ۱۴۴۰-۷-۲۴ رسبازاردو کمبو خو      

زمان  زاهذهللا 230 ی ش يا هـ۱۴۴۰-۷-۲۷ رسبازاردو فتح خرکی خو      

ی عظيم  خالد 231 يا هـ۱۴۴۰-۸-۳ رسبازاردو کمبو خو      

ی نيک محمد  کرامت 232 يا ۍ خو هـ۱۴۴۰-۸-۷ رسبازاردو کمبولن      

محمد  سليم 233 ی خ يا لولي خو هـ۱۴۴۰-۸-۱۲ رسبازاردو کمبومن      

ي کوټ لعل زاده  الئق زاده 234 هـ۱۳/۸/۱۴۴۰ اربکی باریکاب ب      

هـ۱۴۴۰-۷-۱۷ رسبازاردو شيخ مرصي رسخرود ساالر  حرضت هللا 235      

  زي ابادغا

ھ۸/۸/۱۴۴۰ اردو حا جی اباد غازی اباد جالت خان رحیم  هللا 236      

ھ۱۲/۸/۱۴۴۰ اربکی رسوسا غازی اباد دالور خان شیرعلی 237      

  پروان

238 
رد شینواری شاويل لطف هللا  دراز

کاندید ولسوال 

 شورا
40/4/10 
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ل 239 ل غومچه       40/41/16 اربکی قولې هیر شینواری حسن 

240 
ل اخرتمحمد رد ==== محمد  دراز

ارډ وکیل  بارډ

 پارملان
40/4/17 

    

ل 241      40/6/10 ملی اوردو باغ افغان ==== امیرجان انار

     40/6/20 ملی اوردو باغ افغان === شمس الدین حمیدهللا 242

243 
عیل وحیدهللا رد محمداس  اوبالقمچاق سیا

ارډ وکیل  بارډ

 حیدهللا
40/6/25 

    

  تخار

244 
ن صالح الدین  محمد عث

خوجه 

 بهاءالدین
 1/4/2019 اردو شورطوغی

    

     = پلیس لنگر = مزاکالن یارمحمد 245

از 246      = = کتکجر = طوخته 

     = اربکی گل بهار = سیدمرزا سید نارص 247

     5/4/2019 رسحدی سجانی = خیرهللا محمد رقیب 248

     = اردو کتکجر = عبدالعزیز صدرالدین 249

     = اربکی اوروز تیپه = عبداملجید محب هللا 250

     = نظم عامه قمرالدین = محمدطاهر محمدذاکر 251

     8/4/2019 اردو کتکجر = غالم حیدر محب هللا 252

     = پلیس شورطوغی = محمدحسن نجیب هللا 253

     = رسحدی سجانی = سیدرسدل اقداد 254

     = پلیس = = دانه بای عبدهللا 255

     11/4/2019 اردو = = قره قل عبدالرحمن 256

     = اربکی = = غائب سیدنور 257

     = پلیس = = طوره بای عبالخالق 258

آبادقل  درقد شاه محمد هدایت هللا 259      14/4/2019 اردو 

     = بریدمل اردو غازی آباد = رحمت هللا صفی هللا 260

     = اردو ارپلی = ابراهیم یوسف 261

     17/4/2019 = = = عبدالجبار خال محمد 262

     = = مرکزشهر = عبدالغنی کرامت هللا 263

     = = = = عبدالقویم عبدالروف 264

     = = قره تیپه = فیض محمد عتیق هللا 265

     19/4/2019 اربکی پخال = عبداملجید محب هللا 266

     = پلیس مرکز = خال بای منیر احمد 267

     = اردو = = عبدالرحیم محمدرحم 268

     3/4/2019 اردو خوشکیلدی خواجه غار صاحب نظر عبدالرحمن 269

     = اربکی جوکدی باال = خالدار فیض محمد 270

     = اردو باغ زخیره = بابه خان ظریف 271

     5/4/2019 اردو زردکمر = بابه شیر پیرمحمد 272
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     = اربکی تخملی = محمدرحیم امام الدین 273

     = = مینگچقور = دالور شهاب الدین 274

     7/4/2019 پلیس بابه = لقی خدای نظر 275

     = اردو شهر = حاجی غفور عبدالحق 276

     = اردو باغ زخیره = نارصخان نادرخان 277

     = = مینگچقور = سلطان شاه محمدعوض 278

     8/4/2019 = شاه بیردی = عبدالغفور عبدالحلیم 279

     = = مینگچقور = غالم عین الدین 280

     = پلیس عاقلی = ق قیوم جان محمد 281

     = = دارالعلوم = کوکی بای بهاءالدین 282

     = اردو زردکمر = عبدالرحمن عبداملتین 283

     10/4/2019 آمردفرت خوشکیلدی = سیدنورهللا سیدشفیع 284

     = اردو دوصد = بابه خان رساج الدین 285

لدین سیدنوردین 286      = = اوزبرون = سیدج

     = اربکی چغطای = تغای محمدیعقوب 287

     11/4/2019 اردو سوجانی = سید احمد مینگعلی 288

     = اردو زردکمر = رحمت هللا نجیب هللا 289

     = پلیس قزاق = غالم سخی غالمرحمن 290

     = ظابت اردو باغ زخیره = ق عنایت هللا عتیق هللا 291

     14/4/2019 اربکی خوشکیلدی = سلطان نجم الدین 292

     = اردو قزاق = عبدالرحمن برهان الدین 293

     = = جلم خور = روزمحمد فیض هللا 294

     19/4/2019 = قفالتون = اخرتمحمد امان هللا 295

     = اربکی قزاق = بابه مراد عبدالرحیم 296

     = اردو = = نازک میر تاج الدین 297

     = = اراض بچه = عبدالجلیل صدرالدین 298

     10/4/2019 اربکی غازی تیپه دشت قلعه نورمحمد بابه بیک 299

     = = عرب کاکل = گل محمد عبدهللا 300

     14/4/2019 اردو = = ظاهربای حفیظ هللا 301

     = = سکسکول = عبدالسالم اکرام 302

     = = طن تگاه = تغی بای عبدالقدوس 303

     = = نوآباد = تاسبه نورهللا 304

     19/4/2019 اربکی قرضای = عبدالغفور حمیدهللا 305

     = = نوآباد = سفر محمد غالم سخی 306

     25/4/2019 پلیس حیران بندر = التی بای کریم هللا 307

     = = بیشکپه = جمعه خان عبدالولی 308

     = اردو قرقسای = حبیب هللا برهان الدین 309

  رلو 
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310 
 اردو حصارک مرکز امیرجان محمود

۱۴۴۰/۸/۸ 

 

    

     ۱۴۴۰/۸/۸ اردو حصارک مرکز بسم هللا سا 311

  پکتیکا

     ۲۰۱۹/۴/۲۳ اربکی حکم کال جا    خیل محمدشاه عالم والی 312

     = اربکی چامری جا خیل هاشم محمدرسول 313

۴/۲۴/۲۰۱۹ نوماند امني مرکز حیروی محمدمصوم 314      

 دخشانب

     اپریل پولس دهندره راغستان دادر ظهرالدین 315

     = اردوملی = = عبدالرازق نجیب هللا 316

     = = قلقالب = غریب محمد اسالم الدین 317

     = = دهکه = خان بای قاری آدینه 318

     = اربکی چنگدر = عبدالقهار عبداملصور 319

     = اردوملی رباط = جمعه خان انعام هللا 320

     = اردو ملی خمبیو کوهستان عبدهللا حامد 321

     = اربکی میدان = محمدهللا شیرآغا 322

     = اردوملی ونی چر = مستان شاه آمیرشاه 323

     = = مسدور = قربان صالح محمد 324

     = = پس نیسرت = عبدالقیوم عبدالقادر 325

     = = شپالن جمیل = رجب حبیب الرحمن 326

     = = ونی چر = شمس شمس الرحمن 327

     = = = = عبدالرحمن ضیاءالدین 328

     = پولس حوران شهر ارغنجخواه گل محمد نیک محمد 329

     = اردوملی = = علی خان عبدالرقیب 330

     = = = = عبدالکریم عزت هللا 331

     = = زرنگان دره یفتل باال امیرهللا نقیب هللا 332

     = اربکی = = عدالغفار فیض هللا 333

     = اردوملی خوروک تگاب کشم محیب منهاج الدین 334

     = = کنکورجی = عاشورمحمد سید 335

     = = = = = قاسم 336

     = نظم عامه یاورزن = دره بای سید 337

     = اردوملی = = خال بای علی محمد 338

     = = دشت خورک = محمد نجیب هللا 339

     = اربکی ملگانی تشکان جبار بای محمد 340

     = اردوملی = = زیدهللا برهان الدین 341

     = اربکی ده میری تشکان شاه وزیر شیرعلی 342

     = = = = محمدنزیر امیر 343

     = اردو ملی کشو = دادهللا نجیب هللا 344
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     = = = = حاجی رسفراز عبدالهادی 345

  پکتیا

ی اریوب سمی دجان 346 ا      ۳/۴/۲۰۱۹ ملی اردو مریخیل 

ل 347      = اربکی مینه خیل = محمدمؤمن نصیب 

     = = شیرختل = بازمحمد محمدیوسف 348

ال = خان ولی صادق هللا 349      = ملی اردو کی

     = رشکت = = سخی گل عبدالقادر 350

     = همکار مریخیل = گل علی غالم سخی 351

     = = = = حاجی شاکر اقبال خان 352

م۱۵/۴/۲۰۱۹ ملی اردو = = رسول گل قدیم 353      

     = = = = نادرگل محمدعمر 354

     = = خیرمنه = حاجی خیرالدین حیات الدین 355

     = = مریخیل = زرگل سیدعمر 356

     = = حسن لگاډه = زیارت گل اصلی گل 357

     = = شگه = سیداکرب والیت خان 358

م۲۵/۴/۲۰۱۹ رسحدی علیخیل = محمداسمعیل حرضت محمد 359      

     = اربکی = = مینو حاجی اکرب 360

یر 361      = ملی اردو = = عیدمحمد خا

     = = = = منگل صفت گل 362

موتی’سکندرخیل احمدخیل محمدنبی نجیب هللا 363 م۳/۴/۲۰۱۹ ملی اردو       

  دزكن

      اردو قرلق ارچی نطرمحمد محمداسحاق 364

      اردو قرلق " نوروزی بای عبدالحافظ 365

      اربکی کلرتاش " باب الدین احسان هللا 366

      پولیس قرلق " خدای بیردی محمدافضل 367

      اردو قرلق " جمعه خان حسام الدین 368

      پولیس قرلق " روشن خیرمحمد 369

لی خمعه خان 370       پولیس ارچی مرکز " م

      اردو رسه مته " میر زاده فضل محمد 371

      پولیس سید اکرب " عبداملتین واحد هللا 372

      اردو شمبه بازار " محمد حکیم اسالم الدین 373

      اردو نورهللا " سیدالرحمن نقیب هللا 374

      پولیس قرلق " غالم حیدر امرالدین 375

      اردو شهروان " عبدانبی صابر خان 376

      اردو کلرتاش " محمد اکرب باز محمد 377

      پولیس قرلق " عبدالعزیز عبدالفیض 378

      اردو قرلق " بیک مراد مالنظر 379

      اربکی قرلق " حاجی میرزا عبدالرحمن 380
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      اردو دادیسی " علی میراد امام نظر 381

      اردو شهروان " عبدالرحیم حبیب الرحمن 382

      پولیس قرلق " حمید حیات هللا 383

      اردو قرلق " نورعلی نظام الدین 384

از عبداالول 385       اربکی قرلق " 

ل عبدالجبار 386       حوقوق رسه مته " مومن

      پولیس قرلق " جمشید اسالم الدین 387

      اردو قرلق " هللا نظر باز محمد 388

      اردو قرلق " امان هللا حبیب هللا 389

      اردو قرلق " حیات هللا عزیز هللا 390

      اربکی نغمه بازار امام صاحب خوجه نیاز اس عیل 391

      اردو قرغا ن تپه  ولی محمد میرا جان 392

خاناحمد  393 ل محمد        رسحدی یکه توت  

ل فیض محمد 394 ری  عمر ر       پولیس 

      پولیس بایکه  نیک محمد عبدالحمید 395

جر  غالم شیر خان 396       اردو 

      اردو هیچ کلی  محمد ظابت نور علی 397

مبز  جهان دو نجیب هللا 398       پولیس 

      پولیس ایسکی  عبدالرحمن محم صفر 399

      اردو چغر  رجب  علی نور الحق 400

      پولیس کنجک  بسم هللا محمد هللا 401

      اردو بایکه  خان زاده رحمت هللا 402

      رسحدی آق مسجد  اخرت محمد امان هللا 403

      اردو خانه ابادی  شاه ولی مسافر 404

لدی حمید هللا 405       پولیس ایسکی  روزی

      پولیس ایسکی  چاری ضیا الرحمن 406

آغانور  407       اردو نغمه بازار  ولی محمد 

      اربکی غرو  خال مومن امان هللا 408

      اردو خاتون قلعه  باران محمد رسول 409

      اردو آلچین  بوته بای محمد اس عیل 410

ن میر ویس 411       اربکی حلقه کول  سل

      اربکی آلچین  استانه قل عارف 412

      اربکی کلباد  نجیب هللا ضیاالدین 413

مبز  شاه ولی نور احمد 414       اربکی 

      اربکی آق مسجد  عبدالکریم حمید هللا 415

زر  بابه مراد محمد طاهر 416       اردو تاش

      اردو الف بیردی  نور محمد نورهللا 417

      پولیس ایسکی  بابه نظر عبدالشکور 418

      اردو کولی قا  عاشور غالم نبی 419
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بازارنغمه   قربان محمد حسن 420       اربکی 

      اربکی نغمه بازار  عبدالجلیل عبدالحی 421

      اردو چوراق  خال محمد محمد اکرب 422

      اربکی نغمه بازار  محمد نظر محمد خان 423

      اردو چغر  عبدالرحیم حبیب هللا 424

      اردو هیچ کلی  حیب هللا دین محمد 425

      اردو نغمه بازار  عبدالرشید محمد هللا 426

ل صفه  وطن آزاد بیک 427       اربکی جن

      اردو الف بیردی  احمد عبدالصمد 428

ل جمعه خان 429       اردو زرکمر  سید

      اردو زرکمر  عبداملنان عبدالوهاب 430

      اردو زرکمر  محد ایوب باز محمد 431

ل نور عبدالودو 432       اردو قره کوترمه  

      اردو چغر  محمود مهراب الدین 433

عیل 434       اردو قطربالق  محمود محمداس

ل نجیب هللا 435       اردو قرغیزتپه  سحر

ل 436       اردو آق شاخ چهاردره کوکو خیالی

      اردو دو بندی چهاردره همراه قل صاحب خان 437

      اردو وزیر رسک چهاردره مهراب الدین احسان هللا 438

      اردو قره خانی چهاردره محمد نادر دین محمد 439

ل تپه درمن محد صدیق 440       اردو دم شاخ 

ل تپه جالل الدین ضیا الدین 441       اردو شنواری 

      اردو چیپ عیلی آباد عبدالرحمن روزی بای 442

      اربکی میر شیخ عیلی آباد محمد نبی خال محمد 443

      اردو ایشان توپ خان آباد فقیر محمد نعمت هللا 444

      پولیس کرو گان خان آباد محمد داود شاه محمد 445

      اردو آقتاش خان آباد رجب بای احمد 446

      پولیس سید رمضان خان آباد فتح محمد صالح محمد 447

      اردو زردکمر خان آباد محمد اکرب عبدالغفار 448

      اردو دروازده کن خان آباد بیک علی محمد بشیر 449

      اردو دروازده کن خان آباد جمعه خان ضیاء 450

هللاذاکر  451       اردو دروازده کن خان آباد منگل 

      اردو منات خیل خان آباد محمد ایوب محمد صابر 452

      اردو منات خیل خان آباد رسدارولی نجیب هللا 453

      اربکی سنگوش خان آباد عبدالبصیر نارص 454

      اردو منات خیل خان آباد محمد رحیم عبدملقیم 455

      پولیس توت مزار خان آباد شاه رسول محمد هللا 456

      پولیس باغ عمومی خان آباد جان آغا نور آغا 457

      اردو نیازی خان آباد عالء محمد تور 458
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      اردو سخسه کول قلعه ذال عیسی گل عوض گل 459

      اربکی مرکزآقتیپه قلعه ذال انا سعید عبداالحمد 460

      اربکی آقتیپه قلعه ذال عصمت هللا خیر هللا 461

هللامیر  462       اردو قوش مسجد قلعه ذال محمد ابراهیم 

ل محمد ظاهر 463       اربکی اورته بوز قلعه ذال عمر

      اربکی قوش قشالق قلعه ذال سیف هللا عبدالرحیم 464

      اردو  قلعه ذال ایگم بیردی نعمت هللا 465

ل الدین 466       اربکی چهار گل تپه قلعه ذال حاتم قل ک

      اردو صالح آباد قلعه ذال نورمحمد سیف الدین 467

      اردو بغری کول قلعه ذال امام نظر عوض طوردی 468

      اردو او قشالق قلعه ذال خیر هللا عزت هللا 469

      اربکی حلبیشی قلعه ذال جمعه مراد عبدالبشیر 470

      اردو او قشالق قلعه ذال خیر هللا محمد هللا 471

تپهکلخ  قلعه ذال رجب محمد شیر محمد 472       اردو 

      پولیس مرکزآقتیپه قلعه ذال عبدهللا رحمت هللا 473

ل الدین 474       اردو چومسکول قلعه ذال گل خان ج

      اردو داکرت خیرمحمد قلعه ذال روز مراد نجیب هللا 475

      اردو چومسکول قلعه ذال بادار محمد هللا 476

      اربکی سخسه کول قلعه ذال سید نور هللا نور 477

ل 478       اردو چومسکول قلعه ذال حاجی میراجان سید ج

      داعشی ینگی ارق قلعه ذال قربان نظر قاری عبداملجید 479

      اردو اورته بوز قلعه ذال خداینظر نور الدین 480

      پولیس چطراق قلعه ذال سیف هللا نجیب هللا 481

      اردو تر ناب کنم مرکز سید محمد جان محمد 482

ولی محمد عبدهللا 483       اردو سه درک کنم مرکز 

      اردو کنم خورد کنم مرکز غالم سخی نازکمیر 484

ل عطاو هللا 485       اربکی قچی کنم مرکز ارباب نذیر

      اربکی قچی کنم مرکز عبداملنان عبدالجاوید 486

ر الدین 487       اربکی قچی کنم مرکز امام الدین 

      اردو دو بلوله کنم مرکز تردی مراد هللا نظر 488

      رسباز آلچین کنم مرکز حاجی غالم مسعود 489

ل زمان 490       اردو نوآباد کنم مرکز عبدالرزاق 

      پولیس کنم کنم مرکز محمد میر محمد عا 491

      اردو قچی کنم مرکز محمد حسین عبدالهادی 492

      اربکی کوبهی کنم مرکز مظفر غالم حیدر 493

      اربکی چقر قشالق کنم مرکز غالم سخی عبدالرزاق 494

      اردو کته خیل کنم مرکز عزیز الرحمن ضیاوالرحمن 495

      پولیس بوئین کنم مرکز عبدالستار عبدالفتاح 496

      پولیس کوبهی علیا کنم مرکز خال بازار عبدالحمید 497
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      اردو جرگذر کنم مرکز امان هللا محمد ضیاء 498

      پولیس قوش تپه کنم مرکز عبدالوهاب دین محمد 499

      اردو کنم خورد کنم مرکز عالی جان خاکسار 500

      اربکی کنم کنم مرکز صالح محمد صبغت هللا 501

      پولیس سه دوکانه کنم مرکز مهراب الدین رشف الدین 502

  انسمن

عیل حیات هللا 503      ۸/۸/۱۴۴۰ پولس تیموری دره صوف اس

     ۱۲/۸/۱۴۴۰ اربکی طاقچر = غوث الدین گلب الدین 504

     ۸/۸/۱۴۴۰ = = = محمدیعقوب امرهللا 505

     ۹/۸/۱۴۴۰ = = = عبدالعزیز نعمت هللا 506

507 
 مراد محمدابراهیم

حرضت 

 سلطان
 ۳/۸/۱۴۴۰ کمندو بیک محمد

    

     ۴/۸/۱۴۴۰ اردو حاجی بچه = زمان هللا احسان 508

     ۶/۸/۱۴۴۰ پولس املی مرکز عبدالسالم شهزاده 509

     ۹/۸/۱۴۴۰ اربکی  روی دوآب عبدالقیوم فضل احمد 510

     ۱۱/۸/۱۴۴۰ = زیدوری دره صوف مالنورخان امیرمحمد 511

     ۳/۸/۱۴۴۰ اردو ارچارق روی دوآب عبدالواحد عصمت هللا 512

     ۴/۸/۱۴۴۰ پولس زیرکی دره صوف محمدنظر محمدهللا 513

     ۲/۸/۱۴۴۰ کمندو چکالی = علم بای عطامحمد 514

     ۹/۸/۱۴۴۰ اردو بادل باغ مرکز عبدالغنی جوره قل 515

     ۸/۸۱۴۴۰ پولس زیرکی دره صوف ذوالف علی محمدعلی 516

     ۲/۸/۱۴۴۰ اربکی طاقچی = ایشانقل ارشف 517

     ۲۱/۸/۱۴۴۰ پولس = دره صوف عبدالهادی کفاالدین 518

     ۲۵/۸/۱۴۴۰ کمندو = = محمدگل بسم هللا 519

     ۱۴/۸/۱۴۴۰ اربکی منقر مرکز جمعه خان اکرام الدین 520

     ۱۸/۸۱۴۴۰ = زیرکی دره صوف مالعبدالرحمن رحمت هللا 521

     ۱۴/۸/۱۴۴۰ پولس چکابی = پائنده جمعه خان 522

     ۱۸/۸/۱۴۴۰ = زیرکی = قیام الدین بیک محمد 523

  بغالن

       اربکی بابه نظر پلخمری عبدالعلیم عبدالهادی 524

       = عمرخیل = سهارگل سخی گل 525

       نظم عامه خالزئ = زرین گل الرحمن 526

       اردو = = محمدرشیف رشاف الدین 527

       = حسین خیل = ابراهیم جمعه الدین 528

       اربکی خالزئ = عبدهللا خان آدم خان 529

       اردو حسین خیل = علی محمد شیرمحمد 530

       اردو غروشاخ = محمدرحیم صفرعلی 531

عیل 532        = = = حکیم اس
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       = باالدوری = مستوخان ملتان 533

       = سفیدخان = خدای داد عبدهللا 534

       = خالزئ = نواب رحمن 535

       = = = نواب عبدالغفور 536

       = = = زرین صدیق 537

       = = = سیدشاه محمداکرم 538

       نظم عامه = = گلب الدین بصیر 539

       = = = محمدایوب امین هللا 540

       = = = بادام خان مجاهد 541

       = = = مؤمین عبدالخبیر 542

       اربکی خواجه الوان = غالم محمد برهان الدین 543

       = شهاب الدین = عبداملالک محمدیوسف 544

       = چشمه شیر = کوچی جمعه الدین 545

       پولیس پلختول = محمدعظیم جمعه الدین 546

       اربکی کهنه قلعه = مومن شاه ایوب 547

       پولیس فولول برکه ارباب نورمحمد امین هللا 548

       = = = غالم سخی نجیب هللا 549

       = = = گل علم گل آغا 550

       اربکی = = بشیر عتیق هللا 551

       اردو نودکفش = نظام الدین شاهدهللا 552

       پولیس سامی هزاره = توی محمد نورمحمد 553

       = = = امان هللا عنایت هللا 554

       = = = تاره گل عبدالقیوم 555

       = = = نورمحمد یارمحمد 556

       = = = خال محمد بای محمد 557

       =  بغالن مرکزی مومین بشیر 558

        کوکچنار = محمدرسول جمعه گل 559

عیل عبدالباسط 560         کوکچنار بغالن مرکزی مالاس

        = = محمدظاهر محمدعوض 561

        رسک شش = محمدالدین رحمت هللا 562

        الئیقه = حاجی حسین تورجان 563

        وردک شهرکهنه = حاجی قسیم نازک میر 564

        تیموری = عبدالصمد عبدالقهار 565

        حاجی کچل = محمدمیر محمدسخی 566

        کوهستان = رحیم گل صورت خان 567

        کهنه قلعه = امان هللا معاذ هللا 568

        رسک هفت = نارصخان عسٰی خان 569

        یکه توت = عبیدهللا رستور 570

        شهبازیان = شیرمحمد نورمحمد 571
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       پولیس نوآباد پلخمری غالم سخی محمد سخی 572

       = حرکسن = بازمحمد رازمحمد 573

       = مزار دره دوشی خان محمد عیدمحمد 574

       = = = اکرام بشیر 575

       اردو = = عصمت هللا قدرت هللا 576

       = قلعه نو = خان محمد محمد دین 577

       = زاروغه = عبدالرؤف محمداقبال 578

       = قردکه = غیرمحمد عبدهللا 579

       پولیس میرق تاله وبرفک غوث الدین میر معان الدین 580

       اربکی رسخ خوی = سیدحسین اکرام الدین 581

       = کوچه شور = حاجی اقبال عبدالواحد 582

ن الدین 583        اردو رسسنگ = عبدالواحد رح

       اربکی = = سخی داد عالءالدین 584

       پولیس = = محمدداود احمدجان 585

       اربکی مرکزولسوالی = ارباب رؤف محمدکبیر 586

       پولیس مرق = خالق داد محمد داود 587

       = = = محمد داد محمدعوض 588

       = خواجه گل خار نهرین علی نظر شیرنظر 589

       = = = عبدالخالق عبدالرازق 590

مرادخال  عبدالحی 591        اردو دامرده = 

       = نوآباد = محمدانور نعمت هللا 592

       پولیس دشتک دهنه غوری خیرمحمد محمدرحیم 593

       = = = میرداد عبدالشکور 594

       ق پولیس چرمو = غالم سخی عبدالرحیم 595

         بغالن مرکزی امرالدین محمد الدین 596

        باشی هللا داد = حاجی عزیز نصیراحمد 597

        یکه توت = لونگ سیف الدین 598

        شرتغل = رحمت هللا محمدعلی 599

        = = بشیرمحمد حاجی محمد 600

       اربکی رسک هشتم = محمدعمر ایمل 601

       اردو عبدالحکیم خان = عبدالصمد عبدالقیوم 602

  بلخ

     ۷/۱/۱۳۹۸ اربکی بیشدره الربس با با غال گلبدین 603

     = = حیدر علی = عبدالبای اسالم الدین 604

     = = حاجی عبدی = امام علی نیک محمد 605

     = = عیدی بای = سیف الدین فخرالدین 606

     ۱۰/۱/۱۳۹۸ = بیگتیور = شاه مردان گل گل نبی 607

     ۱۱/۱/۱۳۹۸ = قزالقدغ = محمدقل حبیب هللا 608
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رالدین بحرالدین 609      = = غرعلی = 

     = = = = بیگ محمد عبدهللا 610

     ۱۲/۱/۱۳۹۸ اردو ملی قزل مسای = عبدالحمید خالدار 611

     ۲۸/۱/۱۳۹۸ اربکی کامشلی = سلطان میر حرضت 612

     = = کورچه = سیدمراد حیدرمراد 613

     = = قدغ بیل = صوفی امیرگل محمدالدین 614

     = پولس چضاق = عیدمحمد احمدشاه 615

     = اربکی کا مشلی = جمعه تاج محمد 616

     = اردوملی طغدان علی = سیف الدین محمد الدین 617

     = = = = عبدالرحیم عبداملالک 618

     = = = = محمدیونس دادمیر 619

     = پولس کورچه = رساج الدین حرضت الدین 620

     ۱/۱/۱۳۹۸ پولس بودنه قلعه شلگر جان محمد رسدارمحمد 621

     = اریکی = = غوث الدین شهاب الدین 622

     = = = = عبدالقیوم محمدنعیم 623

     ۱۷/۱/۱۳۹۸ = = = نورمحمد عبدالحمید 624

     ۲۲/۱/۱۳۹۸ = قچی قزل = حمید هللا نعمت هللا 625

     ۸/۱/۱۳۹۸ = امذراب کشندی عبدالعزیز عبدالبصیر 626

     = = این قوب = رحمت هللا مجاهد 627

     = = = = سلطان صابر 628

     = = = = صاحب الدین امیرقل 629

     = = = = عبدالرحمن ریحان 630

     ۱۳/۱/۱۳۹۸ = رسدره = محمدحسین بازمحمد 631

     = = شافوالد = عبدالسالم محمدالدین 632

     = = = = عیدمحمد نورمحمد 633

     = = قره بای = رشیف قدرت هللا 634

     = = = = نجم الدین قاری رفیع هللا 635

عیل 636      ۴/۱/۱۳۹۸ اربکی سبزکار چهاربولک محمود محمداس

     ۵/۱/۱۳۹۸ = غوریان = کرم بسم هللا 637

     ۱۰/۱/۱۳۹۸ = خان آباد = عبدالستار توره باز 638

     ۶/۱/۱۳۹۸ اربکی لبک = محمدعمر محمد انور 639

     ۷/۱/۱۳۹۸ = خان آباد = نارص بعیر 640

     ۱۰/۱/۱۳۹۸ اردوملی ارزنکار = نورمحمد دوست محمد 641

     ۱۵/۱/۱۳۹۸ = نوقل مالرشید = جانان عبدالرحمن 642

الدین گالب 643      = اربکی خواجه گلوردار = شیراحمد 

     = پولس علی آباد = شاه رسول شکرهللا 644

     ۱۶/۱/۱۳۹۸ اربکی خواجه گلوردار = احسان هللا فریدون 645

ل الدین 646      ۱۸/۱/۱۳۹۸ پولس سبزکار = محمود ج

     ۲۰/۱/۱۳۹۸ اربکی سیاب = عبدهللا ضیاء الحق 647
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جر حلقه = فتح محمد عبداملحمد 648  = =     

     ۲۱/۱/۱۳۹۸ = زره ونه = عطامحمد میرویس 649

     ۲۲/۱/۱۳۹۸ گارد جوبه کریم خیل = محمدحسن لطف هللا 650

     = اربکی دلربجق = محمدابراهیم عبدالوحید 651

ن 652      = = = = محمدضیاء محمدعث

     ۲۴/۱/۱۳۹۸ گارد تیمورک = محمدهللا بای قدرت هللا 653

     ۲۶/۱/۱۳۹۸ اربکی ورناغه = عبدالرضا عبدالباقی 654

     ۲۷/۱/۱۳۹۸ پولس نوابان = سیدعا روهیده 655

     = رسحدی یبکان دره = حاجی نورآغا میرسالم 656

     ۲۸/۱/۱۳۹۸ اردوملی بیک بیکاندره = عبدالهادی محمدنعیم 657

     ۳۰/۱/۱۳۹۸ پولس نواریه دلربجق = هللا داد عبدالقادر 658

     = = = = علی محمد محمدذاکر 659

     ۳/۱/۱۳۹۸ اربکی دهنو چاهی دادمحمد استاد 660

     ۵/۱/۱۳۹۸ = مرونه مسجد = عبدالحفظ حمعه خان 661

     ۸/۱/۱۳۹۸ کمندو نرخ آباد = غالم رسول عبدالروف 662

     ۱۰/۱/۱۳۹۸ اردوملی بیدو = محمدیوسف ذبیح هللا 663

     ۱۵/۱/۱۳۹۸ کمندو صیاتان = مرادگلدی آره 664

     ۱۷/۱/۱۳۹۸ امنیت = = عطن قل تاج محمد 665

     = = = = خدا بیردی عبدالخالق 666

     = = = = شیراحمد عبدالبشیر 667

     = = = = حیات مراد جمعه مراد 668

     ۲۰/۱/۱۳۹۸ = = = سلطان عبدالرحمن 669

ن الدین 670      = = = = غالم محمد رح

     ۲۱/۱/۱۳۹۸ = = = شمس الدین امرالدین 671

     ۲۳/۱/۱۳۹۸ کمندو = = مرادگلدی روزی 672

     ۲۵/۱/۱۳۹۸ امنیت = = عبدالرشید جالالدین 673

     ۲۷/۱/۱۳۹۸ اردوملی = = عبدهللا فضاللدین 674

     ۲۷/۱/۱۳۹۸ اربکی = چاهی محمدیوسف عبدالعزیز 675

     = = = = عبدالواحد عبدالجمیل 676

     ۲۹/۱/۱۳۹۸ = = = آغامراد هللا مراد 677

     ۵/۱/۱۳۹۸ = اریغ باطر شورتپه محمدقاسم عبدهللا 678

     ۱۰/۱/۱۳۹۸ = = = هللا مراد حمیدهللا 679

     ۱۴/۱/۱۳۹۸ = شوراریغ = دولت رسور 680

     ۱۵/۱/۱۳۹۸ پولس بفراریغ = طاغن عبدالرسول 681

     ۲۲/۱/۱۳۹۸ = اریغ باطر = هللا بیردی ورمان قل 682

     ۲۳/۱/۱۳۹۸ اردوملی شوراریغ = آق محمد دولت گلدی 683

     ۱/۱۳۹۸ /۲۴ اربکی پیسه ریغ = روزی فیض هللا 684

     ۱۷/۱/۱۳۹۸ پولس بندرپیشان چمتال رسفراز عبدالجمیل 685

     ۱۱/۱/۱۳۹۸ = مرکزی = محمدعا عبدالبشیر 686
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     ۱۳/۱/۱۳۹۸ اربکی عرب مزاری = حاجی خان یمل 687

     = = = = حاجی خان میرویس 688

     ۱۷/۱/۱۳۹۸ = ینگی قلعه = سیدمحمود میرعا 689

هللارشیف  690      ۱۸/۱/۱۳۹۸ کاندیدشورای مرکزی چکتال = محمدیونس 

     ۲۰/۱/۱۳۹۸ اربکی = = محمدخان میرویس 691

     ۲۹/۱/۱۳۹۸ اردوملی = = عبدالکبیر عزت هللا 692

     = پولس شورای ناقگلین = رشف علی حبیب هللا 693

     = رسحدی = = سید عوض سیدزکی 694

ن مساق علی 695      = پولس = = سلی

     ۱/۱/۱۳۹۸ = نواریدکونگی بلخ یارگل خیرمحمد 696

     = امنیت چهارسنگ = محمدهللا روح هللا 697

اللدین 698      ۳/۱/۱۳۹۸ گارد علم خیل = عبدالحمید ک

     = پولس = = مالرشیف طأوس 699

     ۶/۱/۱۳۹۸ = تیموررسای = احمدجان امیرجان 700

     = = سرتکوت = محمد اکرم محمدیاسین 701

     ۷/۱/۱۳۹۸ اربکی بنگاله = محمدعمر عبدالقدوس 702

     = = = = محمد عمر سخیداد 703

     = = = = حاجی محمدجان بسم هللا 704

     = = = = حاجی ظاهر خان محمد 705

     ۸/۱/۱۳۹۸ اردو نواریدبوکه = نظرعلی مسافرخان 706

     = اربکی = = شیرعلی عبدالولی 707

     ۱۰/۱/۱۳۹۸ پولس غوندی = عبدالوکیل محمدنواب 708

     ۱۲/۱/۱۳۹۸ خیزش مردمی شیس بیگی = باز محمد ارشف خان 709

ل خان 710      ۱۵/۱/۱۳۹۸ پولس بهاءالدین = عبدالطیف ج

     ۱۷/۱/۱۳۹۸ اردو گداخیل = وریشمن جمعه خان 711

     ۱۸/۱/۱۳۹۸ اربکی دیره گی = محمدرسول احمدشاه 712

     = = = = عزیزهللا عتیق هللا 713

     ۲۵/۱/۱۳۹۸ پولس = = موالداد عبدهللا 714

     = = مندوزی = محمدحسین عبداملالک 715

     = اربکی دلیره گی = غالم محمد سلطان محمد 716

     = = زدران = عبدامللوک محمدنعیم قومندان 717

     = گارد علم خیل = عبدالکریم خداینور 718

     = پولس = بلخ دادمحمد عبدالبشیر 719

اللدین 720      ۲۶/۱/۱۳۹۸ = کونگی = غالم رسول ج

 

 

 



 

 

 

 

 

  :له مياشتي رسه سمون خوري  مجموعي راپور) شعبان( کال د1440ياشتي چې ددم) پریلا(کال د 2019د   

ت  مه
وسائـــط او 

 وسائل

مختلفې 

 وسلې

 ســــپــکې وســـلــې درنـــــې وســـــلـــې

ــــر  والیـــــت نـــف

شـــمـــــاره
 

 Apkmثقیل راک توپ spg9/82 هاوان
 کالشینکوف

M4/M16 

 1 زابل  3         

ي 5           2  دای کن

 3  هرات 22        

 4  فارياب  8         

 5  دغیسبا 68  كالشينكوف 1           

 6  غور 38        

 7  پلرس 39 كالشينكوف 8 ثقیل 1       

 8  جانجو  10        

رهار 7          9  نن

ر 2          10  لو

 11 لغمان 34          

 12 پكتيكا 3        

 13  پروان 6             

 14 پكتيا 18        

ان 21          15  سمن

 16  بدخشان 31        

 17  تخار 66        

 19  كندز 139        

 20  بغالن 79         

 21  غازى اباد 2         

 22  بلخ 118         

 
    

 مجموعه نفره 720  كالشينكوف 9 ثقيل 1    


