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 قومندان

8/4/2021    
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   پاسو موټر ۱ 8/4/2021 عسکر زیارت ارغنداب زابل عمر شامل 7

    8/4/2021 عسکر زیارت دابارغن زابل شامل اسامعیل 8
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    8/4/2021 عسکر هزاری قالت زابل نعمت الله رحیم الله 11

    8/4/2021 عسکر ملیزی قالت زابل شاه محمد عبدالصمد 12

    8/4/2021 عسکر سیدخیل مرکز زابل حیدر محمدرحیم 13

    8/4/2021 عسکر باب مرکز زابل خالقداد محمداسلم 14

    8/4/2021 اربکی سه سنګ شاجوی زابل رسدارمحمد جان محمد 15

    8/4/2021 اربکی چلی شاجوی زابل فضل محمد زرنګ 16
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دای  موالداد عبدالله 66
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    13/4/2021 اربکی ناګهان ارغنداب کندهار عبدالخالق اکرام الله 68

    13/4/2021 پولیس تلوکان پنجوایی کندهار الله داد اخرتمحمد 69

    13/4/2021 اربکی زنګی اباد پنجوایی کندهار عبدالحی اخرتشاه 70
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    13/4/2021 پولیس خوارزک خاک افغان زابل خان عبدالباری 75

    13/4/2021 پولیس  معروف کندهار عبدالخالق عبدالوارث 76
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    22/4/2021 اربکی سمک دولت یار غور عبداالحد فضل احمد 331

    22/4/2021 اربکی سمک دولت یار غور محمدرحیم محمدنادر 332

    22/4/2021 اربکی سمک دولت یار غور حبیب الله جان محمد 333

    22/4/2021 اربکی سمک دولت یار غور محی الدین اللهعبد 334

    22/4/2021 اردو انه تیوره غور حاجی محمد عبدالظاهر 335

    22/4/2021 عسکر لرستان تیوره غور دوست محمد عبدالرزاق 336

    22/4/2021 عسکر لرستان تیوره غور احمد محمدنسیم 337

    22/4/2021 پولیس وراین تیوره غور محمد محمدغوث 338

    22/4/2021 اردو خم زرد تیوره غور نیک محمد محمدحسن 339

   کالشینکوف ۱ 22/4/2021 اربکی پنج چراغ تیوره غور محمدایوب عبدالله 340

   کالشینکوف ۱ 22/4/2021 اربکی پنج چراغ تیوره غور شمس الدین مال اخرتمحمد 341

    22/4/2021 اربکی پنچ چراغ تیوره غور عبدالغفار عبداملالک 342

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور محمدنظیر غالم حیدر 343

    22/4/2021 اربکی انی تیوره غور محمدغوث عبدالغنی 344

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور شاه محمد ګل محمد 345

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور محمد نورالحق 346

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور محمدعمر ګل محمد 347

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور رساج الدین غوث الدین 348

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور محمد فخرالدین 349

    22/4/2021 اربکی یخن تیوره غور محمدعثامن محمدطاهر 350

    22/4/2021 اربکی یخن تیوره غور محمدامیر عبدالظاهر 351

    22/4/2021 ربکیا یخن تیوره غور محمدامیر محمدنادر 352

    22/4/2021 اربکی یخن تیوره غور محمدامیر محمدحنیف 353

    22/4/2021 اربکی یخن تیور غور محمد عبدالحکیم 354

قومندان  پای حصار تیوره غور مهربان عیسی 355

 پولیس

   کالشینکوف ۱ 22/4/2021

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور فخرالدین علی جان 356

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور اسامعیل حسام الدین 357

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور احمد عبدالغفور 358

    22/4/2021 اربکی وراین تیوره غور عبدالقادر عبدالنارص 359

    22/4/2021 اربکی پنج چراغ تیوره غور اسامعیل غالم سخی 360

    22/4/2021 اربکی پنج چراغ تیوره غور عبداالحد محمدنسیم 361

    22/4/2021 اربکی وراین تیوره غور مال حسین عبدالله 362

    22/4/2021 اربکی خلق تیوره غور عبدالظاهر عبدالکبیر 363

    22/4/2021 اربکی خلق تیوره غور عبدالظاهر عبدالبصیر 364

قومندان  انه تیوره غور عالوالدین محمد 365

 اربکی

   راکټ ۱ 22/4/2021

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور احمد عبدالبصیر 366

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور عبدالکریم عبدالظاهر 367

    22/4/2021 اربکی انه تیوره غور عبدالکریم محمدنعیم 368

    22/4/2021 اربکی پنچ چراغ تیوره غور محمدیوسف موسی 369

 بادغیس

    3/4/2021 پولیس معصومی مرکز بادغیس سیدعلیشاه غالم فاروق 370

    3/4/2021 پولیس  مرکز بادغیس محمدصدیق محمدیوسف 371
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    3/4/2021 بولیس  مرکز بادغیس عطاءالله حمیدالله 372

    3/4/2021 پولیس  مرکز بادغیس محمدامین عبدالله 373

    3/4/2021 پولیس  مرکز بادغیس رسور محمدعارف 374

    3/4/2021 پولیس  مرکز بادغیس احمد عبدالحق 375

    3/4/2021 پولیس  مرکز بادغیس عبدالعزیز الکعبدامل 376

    3/4/2021 اربکی خانقاه مرکز بادغیس صالح محمد عبدالخالق 377

    3/4/2021 اربکی خانقاه مرکز بادغیس اسامعیل اسحاق 378

    3/4/2021 اربکی خانقاه مرکز بادغیس عبدالحمید عبدالرشید 379

    3/4/2021 سپولی قریه جوند بادغیس عبدال عبدالجلیل 380

    3/4/2021 پولیس  جوند بادغیس زکریا عبدالظاهر 381

اجیره   جوند بادغیس سیدمحمد دوست محمد 382

 اردو

3/4/2021    

اجیره  دوابی جوند بادغیس عبداملجید عبدالقدیر 383

 اردو

3/4/2021    

اجیره   جوند بادغیس احمد میراحمد 384

 اردو

3/4/2021    

    3/4/2021 پلیس هجکه سنګ اتش ادغیسب عبداالحمد عبدالعزیز 385

    3/4/2021 پولیس هچکه سنګ اتش بادغیس عبدالباقی عبدالقادر 386

    3/4/2021 اربکی سنګ زرد سنګ اتش بادغی عبدالصمد احمدشاه 387

    3/4/2021 اربکی سنګ زرد سنګ اتش بادغیس سلطان علی محمد 388

    3/4/2021 اربکی زیرتنګی سنګ اتش بادغیس محمدانور علی محمد 389

محافظت   مقر بادغیس عبدالروف هارون 390

 عامه

3/4/2021    

    3/4/2021 پولیس رسخابی مقر بادغیس سلیامن محمدحسین 391

    3/4/2021 پولیس میرغیاث مقر بادغیس رسدارمحمد عبدالجبار 392

امنیت  زادعلی مقر بادغیس عبدالحکیم عبدالعظیم 393

 ملی

3/4/2021    

    3/4/2021 اردو زادعلی مقر بادغیس محمدزمان محمدعمر 394

    3/4/2021 اردو زادعلی مقر بادغیس عبداملجید عبدالرحیم 395

    3/4/2021 پولیس رسخابی مقر بادغیس دولت نجیب الله 396

    3/4/2021 پولیس رسخابی مقر بادغیس باتور دولت  397

    3/4/2021 پولیس زادعلی مقر بادغیس درویش افضل 398

    3/4/2021 پولیس خاک عرب تګاب عامل بادغیس رشاف الدین ریدف 399

    3/4/2021 قلعه نو یثاوه تګاب عامل بادغیس غالم غوث غالم حرضت 400

    3/4/2021 اردو قیچاق ابکمری بادغیس عبدالله عبدالسمیع 401

    3/4/2021 پولیس افاک ابکمری بادغیس عبدالله امین الله 402

    3/4/2021 پولیس نوک دری ابکمری غیسباد غالم یحی مسعود 403

    3/4/2021 پولیس مالکریم ابکمری بادغیس عبدالحکیم محمد داود 404

    3/4/2021 پولیس  ابکمری بادغیس سیدعیدمحمد سیداقامحمد 405

    3/4/2021 پولیس بده ابکمری بادغیس عبدالکبیر احمدظاهر 406

    3/4/2021 ولیسپ زیامت ابکمری بادغیس عبدالکریم عبدالحلیم 407

    3/4/2021 اربکی کل خانه ابکمری بادغیس عبداملجید عبدالقدیر 408

    3/4/2021 اردو کوچه ابکمری بادغیس تاجمحمد فیراحمد 409

اسپیشل  مبارک شاه ابکمری بادغیس عبدلظاهر فیض الله 410

 فورس

3/4/2021    
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    3/4/2021 پولیس کوچه ابکمری بادغیس جمعه دادالحق 411

    3/4/2021 پولیس مرکز ابکمری بادغیس جمعه میداللهح 412

    3/4/2021 پولیس دهستان ابکمری بادغیس عبدالحمد عبدالستار 413

    3/4/2021 پولیس مرکز ابکمری ابکمری بادغیس نورمحمد فضل احمد 414

    3/4/2021 پولیس کوچه ابکمری بادغیس عبداالحمد رمضان 415

امنیت  کله خانه باکمری بادغیس فضل احمد سلطان احمد 416

 ملی

3/4/2021    

امنیت   ابکمری بادغیس میراحمد خان محمد 417

 ملی

3/4/2021    

    3/4/2021 کوچه  ابکمری بادغیس عصمت الله عبدالسمیع 418

امنیت  ګل خانه ابکمری بادغیس محمدرحیم امین الله 419

 ملی

3/4/2021    

نیت ام کوهستان ابکمری بادغیس نوراحمد عبدالله 420

 ملی

3/4/2021    

مرکز  ابکمری بادغیس عبدالخالق عبدالرزاق 421

 ولسوالی

    3/4/2021 پولیس

    3/4/2021 پولیس  ابکمری بادغیس محمدعمر محمداکرب 422

    3/4/2021 پولیس لنګر قادس بادغیس محمدعثامن نذیراحمد 423

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس عبدالستار عبداملنان 424

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس محمد دالقادرعب 425

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس اکرم محمدعظیم 426

    3/4/2021 پولیس  قادس بادغیس عبدالقیوم عزیز 427

    3/4/2021 پولیس  قادس بادغیس محمدعمر احمد 428

    3/4/2021 پولیس چالغام قادس بادغیس محمدعمر محمدیعقوب 429

    3/4/2021 پولیس دردمراد قادس بادغیس عبدالطیف حمدشیرا 430

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس صالح نوراحمد 431

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس عبدالصمد عبدلرحیم 432

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس غالم مودود غالم رضا 433

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس محمدعظیم عبدالبصیر 434

    3/4/2021 پولیس بویه قادس بادغیس محمد ګل احمد 435

 لغامن

    2021/4/1 ملی پولیس میا خیل علینګار ذاکر الله محمد اقبال 436

    2021/4/1 = ساالب = نرګس غریب جان 437

438 
 = رس بلند ملتان

سنګر چوار 

 خیل
    2021/4/2 ملی اردو

    2021/4/4 = منګو = امیر خان غالم یحی 439

    2021/4/4 ملی پولیس الوخیل = جنت ګل محمد الدین 440

    2021/4/5 اربکی ساالب = عزیز خان خانزاده 441

    2021/4/7 ملی پولیس حاجی قلعه = محمد قیوم زملی 442

    2021/4/7 = منګو = حرضت میر محب الرحمن 443

    2021/4/9 ملی اردو شاهی = محمد سخی محمد طارق 444

    2021/4/11 قطعه خاص پړوائی = امعیلاس ادریس 445
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    2021/4/11 ملی پولیس ساالب = نور محمد شاهد الله 446

    2021/4/15 = کچور ساالب = مصطفی خان حاکم علی 447

    2021/4/16 ملی اردو بډیال = ګالب شاه حمید الله 448

    2021/4/20 ملی پولیس مزای = میر محمد میا جان 449

450 
 زین الله

محمد 

 2021/4/4نحس
    2021/4/20 - بره بیله =

    2021/4/21 ملی اردو کنده = غالم رسول ګل نبی 451

    2021/4/22 ملی پولیس کاهو = فقیر محمد غالم محمد 452

    2021/4/24 - ساالب = جلندر خان شیر باز 453

    2021/4/24 = ورنټاء = نقیب الله اعزاز الله 454

    2021/4/25 دوملی ار  کوخی = محمد اسلم ملنګ 455

    2021/4/25 = میر ګل قلعه = محمد کریم محمد الئق 456

    2021/4/26 اربکی پریانه = محمد هاشم مسلم جان 457

    2021/4/27 ملی اردو چیچا ریول = لعل محمد توحید الله 458

    2021/4/3 = چلمټی مرکز اسالم الدین حفیظ الدین 459

    2021/4/4 پولیس عمرځی = غالم محمد مقیم 460

    2021/4/4 قطعه خاص پهلوان بابا = عبد العظیم شاهد الله 461

    2021/4/6 ملی اردو بدیع آباد = محمد امیر کیم الله 462

    2021/4/7 = کرنج = ګلبدین دل آغا 463

    2021/4/10 اربکی برسام = محمود تحویل دار جواد 464

    2021/4/13 ملی اردو محمود پور = غالم صدیق زریالی 465

    2021/4/13 پولیس برسام = شاه ولی ذبیح الله 466

    2021/4/15 //  = لعل محمد داد محمد 467

    2021/4/16 تعلیمی مرکز قلعه چی = سید مالک سید ارشاد 468

    2021/4/17 ملی اردو برسام = نرص الله امید الله 469

    2021/4/18 اربکی = = فضل احمد فضل الرحمن 470

    2021/4/20 = کرنچ = یم خانعظ خیالی ګل 471

    2021/4/22 ملی اردو عمرځی = غالم حسن تور خان 472

    2021/4/2 = کاتپه کال علیشنګ محمد جمع اکرب خان 473

    2021/4/4 رسحدی فاتکنه = محمد رشیف محمد جمع 474

    2021/4/7 اربکی بطیان = مرزا خان غالم حسن 475

    2021/4/8 اردو ګمبه = ګل عامل رحم الدین 476

    2021/4/9 = نګراهی = عبد املنان امان الله 477

    2021/4/11 = تیلی پتاو = سید نور احمد شاه 478

    2021/4/12 = شال ګل = محمد دین سنا ګل 479

    2021/4/14 اردو تیلی نچا = سید کریم جعفر 480

    2021/4/17 اربکی شکرمان = محمد ولی سعید الرحمن 481

    2021/4/5 ملی پولیس امبیړ قرغیی خان هیبت امام شاه 482
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    2021/4/8 اربکی چهار باغ = ملنګ خیرب 483

    2021/4/9 ملی پولیس قلعه قاضی = زړګی ننګیالی 484

    2021/4/11 //  = ح نورالرحمن محمديونس 485

 کنړ 

    2021/4/2 ملی پولیس شال خوړ لیڼۍ اسامر امین ګل حرضت رحیم 486

    2021/4/4 اردو اغزباغ اسامر نګل محمدخا خورشید 487

    2021/4/5 اردو شال خوړ اسامر پیرمحمد حکیم الله 488

    2021/4/6 اردو اغزباغ اسامر شهزاده حزب الله 489

    2021/4/10 اردو اغزباغ اسامر زرګل احمد 490

    2021/4/3 اربکی بادیزو څوکۍ ګل حسن محمدزیار خان 491

    2021/4/5 اردو وطله چپه دره دادسید فیروزخان 492

    2021/4/20 ميل اردو کڼار وتپور فاروق عبدالحق 493

    2021/4/23 ميل امنيت دهوز وتپور انعام الله عزت الله 494

 ننګرهار

    2021/4/2 اردو مامدی حصارک نادر عبدالرحمن 495

    2021/4/6 اردو سلیامنخیل پچرياګام اسلم محمداسالم 496

دشیرزا خیرالله قریب الله 497     2021/4/10 اردو مرکخیل 

    2021/4/12 اردو ترمی شیرزاد نورمحمد امین الله 498

    2021/4/14 اربکي مامندژی سپین غر یارسمل وزارت 499

    2021/4/17 اردو پټلو شیرزاد حاصل خان بشیر 500

    2021/4/17 اربکي ګرخیل پچرياګام محمد هاشم یارمحمد 501

یلګرخ پچرياګام خو مان خدايداد 502     2021/4/18 اربکي 

    2021/4/18 اردو ګرخیل پچرياګام عبدالجان قاسم 503

    2021/4/19 اردو ګرخیل پچرياګام نورجان قائد اعظم 504

 نورستان

    2021/4/6 پوليس تتني نورګرام هزارمري عبد القديم 505

    2021/4/7 // ودهو // محراب دين بالل 506

    2021/4/9 // // // ګل خان حميدالله 507

    2021/4/12 // // // محمد کمني عزيزالرحمن 508

    2021/4/12 // // // ويل داد شري داد 509

// هدايت خان ګل داد 510  // // 2021/4/12    

    2021/4/15 ميل اردو وايګل وانت وايګل محمدفريد نورالله 511

// غالم جان ذاهدالله 512     2021/4/17 // ارنس 

// محمدرساج ضياءالله 513  // // 2021/4/17    

// معلم اخرت فريوز 514     2021/4/19 // وايګل عليا 
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// حرضت عيل مطيع الله 515  // // 2021/4/20    

// عبدالله سليامن 516     2021/4/21 // منديش 

// حرضت دين ويل محمد 517     2021/4/22 پوليس جمچ 

// احمدجان عبدالقدوس 518     2021/4/23 پولیس وايګل 

// محمد جمع لهمحب ال 519     2021/4/24 اردو جمچ 

// اخرتمحمد نعامن 520  // // 2021/4/26    

// شاويل عبدالله 521     2021/4/26 پولیس وایګل 

// جمع خان امني الحق 522  //  2021/4/27    

 آباد غازي

    2021/4/10 ملی اردو هيلګل غازی آباد شیر جان اصغر 523

    2021/4/12 محيل پولیس // غازی آباد دالورخان شیر علی 524

    2021/4/15 ميل پولیس // = محمد کریم ويل الله 525

    2021/4/19 ميل اردو // = عبداملحمد نادر خان 526

 پکتيا

    9/4/2021 پوليس خوزيخيل اريوب داودخان اصيف  527

    10/4/2021 اردو ګل غونډۍ  = عيل شاهخان ظاهر 528

    17/4/2021 اردو ځدرانوکيل = غازي غزت الله 529

    21/4/2021 ضابط اردو رسونخيل = محمدګل صابرګل  530

    22/4/2021 اردو رسونخيل = معروف نورمرجان  531

    24/4/2021 اردو حسن خيل احمدخيل  مزمل حسن ګل  532

    = = = = نورمحمد امريمحمد 533

    29/3/2021 ميل امنيت سرتکيل څمکني ګالب شاه  واريد 534

    2/4/2021 اردو بلزائ  جاين خيل يل شاهع عبدالحق  535

    2/4/2021 پوليس دراغه څمکني بسم الله خان محمدنعيم 536

    6/4/2021 اردو سلامنخيل = کتان محمد رشاف 537

    6/10/2021 پوليس  مرکزګرديز  فضل الرحمن 538

    12/4/2021 پوليس تنګي کيل جاين خيل مټاخان وايل جان 539

    17/4/2021 اردو حصارک څمکني نمريزما رحمت الله 540

    17/4/2021 اربکۍ  = څمکني مريزمان نجيب الله 541

    21/4/2021 اردو مريزکه سيدکرم محمدظاهر طاهرګل 542

 خوست

    1/4/2021 پوليس خونيکلۍ صربي قديم رينورخان 543

    2/4/2021 پوليس سورکلۍ موسيخيل خوا دين دا  دين 544

    2/4/2021 اردو وست ميلهخ قلندر وزيرخان شکور 545
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    10/4/2021 شوره غوړمبئ مرکز مستاخان عبداملجيد 546

    10/42021 استخبارات خرګوړي موسيخيل حسن سيف الرحمن 547

    22/4/2021 رشکت ګارډ مامندي عيل شري محمداسلم طاهرشاه 548

    22/4/2021 پوليس = = محمداسلم ظاهرشاه 549

    22/4/2021 ګارډ = = محمداسلم عبدالله 550

    22/4/2021 پوليس اوډي صربي ناروخان يوسف 551

    22/4/2021 ميل امنيت موتخيل = تحته ګل عمري ګل 552

    22/4/2021 کمپاين څپري = صادق شاه بازخان 553

 سبحان رحمن ګل 554
نادرشاه 

 کوټ
    23/4/2021 کامنډو شني کاڼ

    23/4/2021 استخبارات زړي کيل = عبدالرحيم حکيم 555

 لوګر

    21/4/2021 پوليس مغل خېل محمد آغه ګل حليم مري احمد  556

    =    = ضابط  رسخاب = شادوال عبد الجبار 557

    3/4/2021 قطعه خاص آب بازک  = اميل  محمد مريويس  558

    5/4/2021 پوليس رسخاب  = مريسالم  سيف الله   559

    =     = = = = مريسالم جاويد  560

    14/3/2021 ملی اوردو =  = شهباز  سيدمحمد  561

    27/4/2021 ملی اوردو دهنو = محمد هاشم محمد رشيف 562

    2/4/2021 پوليس سنګرخيل = شاه ويل حکمت الله 563

    10/4/2021 = زرغون شهر = حامد محمد نارص  564

    11/4/2021 = آب بازک = دادمحمد اسدالله 565

    11/4/202 ملی اوردو = = شريعيل شريويل 566

    15/4/2021 ميل اردو حسن بيک سيدآباد محمد فاضل حميد الله  567

    16/4/2021 اربکي ګمران محمد آغه ملنګ پهلوان 568

    =    = = = = طالمحمد ال محمديخ 569

    20/4/2021 اربکی کمران محمد آغه احمد الله نقيب الله 570

    27/4/2021 پوليس مغل خيل = عيدمحمد احمدزی 571

    26/4/2021 = ګلنکار مرکز غالم سعيد خواجه امان الله 572

    28/4/2021 ملی اوردو آبچکان = روزالدين شاه فیصل 573

    28/42021 = = = خيال بدين شري خان  574

    =.     = ملی اوردو = مرکز عنايت الله عيل خان 575

    6/4/2021 = رسخاب محمد آغه مريسالم جاويد  576

    10/4/2021 پوليس منکوخيل مرکز الله محمد  غالم محمد  577
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    =     = = حصارک = محمد قاسم محمد وهاب 578

قلعه محمد  برکي برک محمد زمان عصمت هللا 579

 شاه

 12/4/2021 پوليس
   

 محمد حنيف 580

 

معاون تعليمی  منګو خيل مرکز ليمحمد اسامع

 203قول اوردو

12/4/2021 
   

    12/4/2021 آمر خريداري نه دهميا خويش عيسی خان کمال خان 581

    13/4/2021 پوليس منکو خيل مرکز مشعل خوشحال 582

    17/4/2021 پوليس باالده خويش شکرشاه قاسم سيد 583

 پکتيکا

    28/4/2021  متخيل وازيحواه مياڼي جمک 584

    2/4/2021 رسحدي امندخيل ګومل يارګل قاري اختيارګل 585

    = = کرمک = ازرخان داود 586

    6/4/2021 اربکۍ رسويب اورګون  اول خان ضمريخان 587

    6/4/2021 پوليس ګاليب وازيخواه عبدالله شاه باز 588

    7/4/2021 پوليس منجو = ادريس امان الله 589

    = پوليس = = عبدالقيوم رکو 590

    = پوليس جليل = نورالحق محمدعبدالله 591

    9/4/2021 پوليس پايندخيل خريکوټ جمعه خان رحيم  592

    9/4/2021 کامنډو خربني يوسف خيل رشيف امان الله 593

    9/4/2021 پوليس سيګاين خريګوټ مڼک نظرمحمد 594

 پروان

    ۲۵/۳/۲۰۲۱ عسکر یخدره سیاګرد میرزامحمد خوشحال 595

 باغ افغان شینواری محمدقسیم سعیدالله 596
خیزش 

 مردمی
۳۱/۳/۲۰۲۱    

 غ افغانبا  شینواری شهزاده حیات الله 597
خیزش 

 مردمی
۳۱/۳/۲۰۲۱    

 باغ افغان شینواری عبدالصبور رضاخان 598
خیزش 

 مردمی
۳۱/۳/۲۰۲۱    

 باغ افغان شینواری محمدرسور رحمت ګل 599
خیزش 

 مردمی
۳۱/۳/۲۰۲۱    

 کفشان شینواری صابرخان سعدین 600
خیزش 

 مردمی
۳۱/۳/۲۰۲۱    

    ۹/۴/۲۰۲۱ عسکر قمچاق سیاګرد همیشه ګل حشمت الله 601

    ۱۴/۴/۲۰۲۱ اربکی هیردره سیاګرد عبدالصمد عبدالشکور 602

    ۱۴/۴/۲۰۲۱ اربکی هیردره سیاګرد محمد امین جان آغا 603
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    ۲۷/۴/۲۰۲۱ مامور وازغر سیاګرد محمدرحیم میاجان 604

 کابل

١/٤/٢٠٢١ پولیس سبزسنګ قره باغ محمد رشیف نعمت الله 605     

آبماشین  قره باغ عبدالرؤف حبیب الله 606 ١/٤/٢٠٢١ اردو      

٨/٤/٢٠٢١ اربکی جیګدلک رسوبی سهار ګل توکل 607     

٢٧/٤/٢٠٢١ اردو ګندخڅړی رسوبی نورآغا خان آغا 608     

 کاپيسا

۲۷/۳/۲۰۲۱ اربکی ګوګریان تګاب  عطاو الله حزب الله 609     

    = = کرم خیل = محمداجان روشن اغا 610

    = = ترت خیل = ګلستان سهراب 611

مفیصل عظی 612     = = ګوګریان = مال عبد الروف 

    = = ګوګریان = روزی خان بریالی 613

    = = مومن خیل = سمیع الله وسیع الله 614

    = = ګوګریان = سامل جان ګردیز 615

    = = کرم خیل = محمد انور غزنی 616

    = = قلعه صالح = بادام نصیب الله 617

    = = لند اخیل = ال ال جان فرید الله 618

فایت اللهک 619     = = = = الجورد خان 

۲/۴/۲۰۲۱ = کلی = االجان فرید الله 620     

    = = قلعه صالح = نوروز خان صبغت الله 621

    = = لنډاخیل = مطیع الله عبید الله 622

    = = کرم خیل = بربک منور خان 623

    = = = = عبدالحق جانان 624

    = = کوډګی = عصمت الله قسیم الله 625

    = = = = سپاهی ګویان 626

۸/۴/۲۰۲۱ = مشکوینه = غالم نبی  قند آغا 627     

    = = = = ګل روز خان فضل الهی 628

    = = جویبار = پردل مهاجر 629

    = = عیسی خیل = غالم دیدار  630

    = = دړانو = علی خان شهزاده  631

    = = کورینه = شاهد الله شکرالله 632

۱۲/۴/۲۰۲۱ = قلعه صالح = ذبیح الله عزت الله 633     

    = = الالنو = غالم جان روح الله 634
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    = = کرم خیل = سپاهی اسدالله 635

    = پلیس کوړمه نجراب عبادالله خان اغا 636

    = خیزشی پائیل الله سای وزیر ګل زکرالله 637

    = اردوملی نورما اوچه = اخند جان هاشم 638

    = اربکی چائی خیل = عبد الجبار مزار  639

علی رسولا 640     = = میر اخیل = ګل رسول 

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردوملی جلل خیل = محد اسلم عبدالقدیر 641     

    = = = = میر عامل جاوید 642

۱۹/۴/۲۰۲۱ خیزشی مزاری = ګل روز خان فضل الله 643     

    = اردوملی دارته خیل = نعمت الله شفیع الله 644

    = = قلعه صالح تګاب حبیب الله محب  الله  645

۲۰/۴/۲۰۲۱ اربکی صدیق خیل = عصمت الله نسیم الله 646     

    = پلیس قلعه صالح تګاب عبد الله حاجی املاس 647

۲۱/۴/۲۰۲۱ اربکی یتیامن علیا = عطا والله حزب الله 648     

۲۲/۴/۲۰۲۱ = شکوت = ملک شاه نورانی 649     

۲۳/۴/۲۰۲۱ پلیس لنډاخیل = سمیع الله عبد الله 650     

مکاظ ضیا ءالله 651     = اربکی  بازار = 

 بلخ

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد عبدالکریم عبداملنان  652     

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد عبدالصمد حامد  653     

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد ګدا شاه حسین 654     

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد سلیم عبدالقدیر 655     

یرجب با لعل محمد 656 ۲/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد      

۳/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد خال بای عبدالروف 657     

۳/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد خالبای محمد علم  658     

۳/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد محمد هاشم محمد عیسی  659     

۳/۴/۲۱۲۰ اربکی زادیان دولت آباد نوبت ګلیدی دولت ګیلدی 660     

۳/۴/۲۰۲۱ اربکی زادیان دولت آباد محمد یوسف ضیاء خان  661     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قرشتپه چهاربولک محمد حق جنت ګل 662     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قرشتپه چهاربولک نظر شامل 663     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قرشتپه چهاربولک حسین عبدالرشید 664     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قرشتپه چهاربولک سید عمر عمر 665     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قرشتپه چهاربولک فضل محمد  محمد نبی 666     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قرشتپه چهاربولک کاکو ښائسته میر 667     
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۶/۴/۲۰۲۱ اربکی سینګی قلعه  چمتال ساجدی امان الله 668     

۶/۴/۲۰۲۱ اربکی سینګی قلعه  چمتال حبیب الله حفیظ الله  669     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی  میزائ کشنده  عبدالکریم میزا محمد 670     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی میزائ  کشنده  عبدالرزاق عبدالرازق 671     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی میزائ  کشنده  نرصالدین عبدالوکیل 672     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی میزائ  کشنده  عبدالوهاب حسن املآب 673     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز چاهی خان ګیلدی مهدی مراد 674     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز چاهی فیض الله نعمت الله 675     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز چاهی خداینظر ظاهر  676     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره محمد صدیق نقیب الله 677     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره شاه غاسی احمد شاه 678     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره اسحق محمد  679     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره بومان زین الله 680     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره جمعه عبدالرزاق 681     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره انځرګل عنرب 682     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره شعیب جمشید 683     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عسکر لعل محمد 684     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره تیمور شاه جالل الدین 685     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره کامل الدین غوث الله 686     

۱۳/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره بازمحمد عبدالودود  687     

۱۳/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره طالب خال 688     

۱۳/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عبدالقیوم عبدالحکیم 689     

۱۳/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عبدالعزیز غوث الدین 690     

بداللهع امین الله 691 ۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره      

۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره بایان پرسلی 692     

۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره نذیر سلیم 693     

۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره عبدالجبار غالم محمد 694     

۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره حسن شهاب الدین 695     

ربکیا سیاب شولګره محمد سید امیر 696  ۱۳/۴/۲۰۲۱     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره عثامن زرخان 697     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره عثامن احمد شاه 698     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره عبدالروف بریالی 699     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاب شولګره غالم عبدالغنی 700     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عبدالحمید عبدالودود 701     
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۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عبداالحد شکرالله 702     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره شیر احمد عبدالقدوس  703     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عبداملتین نسیم 704     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره بای محمد بازمحمد 705     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره اسامعیل یوسف  706     

رمحمدنو  707 ۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره محمد اکرم      

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره حرضت خیرمحمد 708     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره حمید الله عبدالشکور 709     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاب شولګره عبداملنان غالم حیدر 710     

۹/۴/۲۰۲۱ پولیس دهسوار دهدادی خال بای محمد رحیم 711     

اللهعبد 712 ۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس دهسوار دهدادی احمد      

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس دهسوار دهدادی عزیزخان نورمحد 713     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس دهدادی دهدادی   عبدالوهاب نجیب الله 714     

۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاګرد نهرشاهی محسن کاظم  715     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاګرد نهرشاهی عبدالخالق عبدالرازق 716     

مقاس 717 ۵/۴/۲۰۲۱ پولیس سیاګرد نهرشاهی برات      

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاګرد نهرشاهی پیر نظر نظر محمد 718     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی سیاګرد نهرشاهی محی الدین رساج الدین 719     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی بلوچ زاری محمد عظیم ګل احمد 720     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی بلوچ زاری محمد عظیم شیرعلی 721     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی بلوچ زاری دلرب عبدالعلی 722     

۲۱/۴/۲۰۲۱ اربکی بلوچ زاری محمد نعیم حمیدالله 723     

عبدالرحمن  سبحان قل  724 ۲/۴/۲۰۲۱ اربکی کنه کلدار کلدار      

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی کنه کلدار کلدار شاه نظر جمعه نظر 725     

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی کنه کلدار کلدار خان مراد نسیم  726     

۲/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ عمراخان نصیر احمد 727     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ محمد لطیف منیر  728     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ اسدالله دولت 729     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ حبیب الله عبدالوکیل 730     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ ظاهر خان جمعه خان 731     

سپولی مرکز بلخ حکیم خان ارشف  732  ۱۱/۴/۲۰۲۱     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ عمراخان حیات الله 733     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ الله داد غلم حسین 734     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ اول ګل عبدالشکور 735     
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۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ معصوم سعید 736     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس مرکز بلخ شاه محمود ذبیح الله 737     

راهیم اب 738 ۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز بلخ مستعلی      

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز بلخ رحمت ګل عبدالله  739     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز بلخ غالم قادر احسان الله 740     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی مرکز بلخ جمعه خان عصمت الله 741     

 سمنګان

۱/۴/۲۰۲۱ حربکی مهو روی دواب محمد قربان محمد روزی 742     

یت اللهکفا 743 ۳/۴/۲۰۲۱ حربکی رباتک مرکز افضل      

۹/۴/۲۰۲۱ پولیس بیانان دره صوف خیر محمد ذبیح الله 744     

۹/۴/۲۰۲۱ پولیس بیانان دره صوف سیف الدین عبدالخلیل 745     

۹/۴/۲۰۲۱ حربکی تنگ یعقوب دره صوف غالم حیدر غالم حسن 746     

۹/۴/۲۰۲۱ حربکی تنگ یعقوب دره صوف امیر محمد علی محمد 747     

۱۵/۴/۲۰۲۱ حربکی چهار چشمه روی دواب عبدالرحیم عبدالرحمن 748     

۱۱/۴/۲۰۲۱ حربکی باغک دره صوف امیر علی رمضان 749     

۱۱/۴/۲۰۲۱ حربکی موشک دره صوف ایوب محمد صابر 750     

۱۱/۴/۲۰۲۱ حربکی غرب دریا دره صوف عبدالواحد غالم حرضت 751     

خیل علی دره صوف خال محمد خیر الله 752 ۱۱/۴/۲۰۲۱ حربکی      

۱۱/۴/۲۰۲۱ حربکی رسخ قلعه روی دواب گل نظر عبدالواسع 753     

۱۱/۴/۲۰۲۱ حربکی رسخ قلعه روی دواب  محمد اکرب اسدالله 754     

۱۱/۴/۲۰۲۱ معاون ولسوال شیخه دره صوف قدم غالم سخی 755     

 بغالن

۲/۴/۲۰۲۱ اردو قریه ولی پلخمری   عبدالقدوس  حاجی سخی ګل  756     

 محمد اسحاق  محمد یاسین  757
مرکزی 

 بغالن
 پولیس کوک چنار

۱۰/۴/۲۰۲۱     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو شیرعلی پلخمری غالم حیدر محمدعرفان  758     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو شیرعلی پلخمری قدم شاه غالم ربانی  759     

 محمد خان  رسول خان  760
مرکزی 

 بغالن
 اردو قچی

۹/۴/۲۰۲۱     

 نورالدین فضل دین  761
کزی مر 

 بغالن
 پولیس نواباد

۹/۴/۲۰۲۱     

 عبدالحفیظ عبدالصمد 762
مرکزی 

 بغالن
 اردو اخرت

۹/۴/۲۰۲۱     
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 صاحب  محمد ګل  763
مرکزی 

 بغالن
 اردو اخرت

۹/۴/۲۰۲۱     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو ۱۰رسک  پلخمری  حمید خان  دولت خان  764     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو عمرخیل پلخمری  حرضت دین  عبدالقادر 765     

دین ګل  766 ۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس غالم بای پلخمری  جامل دین       

 خان محمد  مسعود  767
مرکزی 

 بغالن
 پولیس دره لرخواب

۱۶/۴/۲۰۲۱     

۸/۴/۲۰۲۱ پولیس شهرجدید دوشی  نورالله  محمد اقبال  768     

 توکل  نورالله  769
مرکزی 

 بغالن 
 پولیس دره لرخواب

۲/۴/۲۰۲۱     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو ن خیلحسی دوشی   شیرخان  بشیراحمد  770     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو فابریکه پلخمری  خدایداد فیروز  771     

۲/۴/۲۰۲۱ پولیس رشیدی پلخمری  رساج الدین نورالدین  772     

۲/۴/۲۰۲۱ پولیس کوک چنار ده صالح  عبدالعطا حیات الله  773     

 پاچا میر نورمحمد  774
مرکزی 

 بغالن 
 اردو شهرجدید

۲/۴/۲۰۲۱     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو حاجی درویش پلخمری  عبدالجبار عبدالغفار 775     

 شیرمحمد  نجیب الله  776
مرکزی 

 بغالن 
 اردو اتفاق

۲/۴/۲۰۲۱     

 شیرمحمد  حاجی مال  777
مرکزی 

 بغالن 
 پولیس قربعلی محمد

۲/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ اردو متری پلخمری   حاجی صالح علی محمد  778     

 غالم جان  امین جان  779
مرکزی 

 بغالن 
 اردو ظهرابی

۱۷/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ اردو لقیا دهنه غوری  نورالله  امیرجان 780     

 محمدامین  محمد رسول  781
مرکزی 

 بغالن  
 پولیس توندره

۱۷/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ پولیس بولکمراد دوشی  محمد عرص سید محمد  782     

 خادم حسین  نورحسین  783
مرکزی 

 بغالن 
 پولیس جنګ اغلی

۱۷/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ اردو کونه قعله دهنه غوری  عبدالله مجیب الله  784     

 محمدالدین  اسالم الدین  785
مرکزی 

 بغالن 
 اردو جنګل باغ

۱۷/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ پولیس مالتور دهنه غوری   محمد ستار محمد علی  786     

۱۷/۴/۲۰۲۱ اردو حسین خیل پلخمری   محمد خان  نورجان  787     

ه حشمت الل 788 ۱۷/۴/۲۰۲۱ اردو شلکتو پلخمری  عزیزالرحمن       
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 سیدخان  جمعه خان  789
مرکزی 

 بغالن 
 پولیس حسین خیل

۱۷/۴/۲۰۲۱     

 محمدرسور ادیب الرحمن  790
مرکزی 

 بغالن 
 پولیس باشی الله داد

۱۷/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ پولیس پول کمپیوتر پلخمری   وزیراحمد جاوید  791     

دسید داو  سید میرزاد 792 ۱۷/۴/۲۰۲۱ پولیس نواباد دهنه غوری        

۱۷/۴/۲۰۲۱ اردو حسین خیل پلخمری  محمد انور محمد عزیز 793     

 نورالدین  عبدالخبیر 794
مرکزی 

 بغالن
 پولیس شلکتو

۱۷/۴/۲۰۲۱     

 سید هاشم  سید عبدالله  795
مرکزی 

 بغالن
 پولیس شلکتو

۱۷/۴/۲۰۲۱     

 میرزامحمد  صفرمحمد  796
مرکزی 

 بغالن
 پولیس ادنواب

۱۷/۴/۲۰۲۱     

 محمد هاشم  میرویس  797
مرکزی 

 بغالن
 پولیس چوراق

۱۷/۴/۲۰۲۱     

۱۷/۴/۲۰۲۱ پولیس عمرخیل دهنه غوی  مظفرشاه  سید واحد  798     

۱۷/۴/۲۰۲۱ پولیس عمرخیل دهنه غوری  مظفرشاه مختار 799     

 مال امان الله  مال جالل الدین  800
مرکزی 

 بغالن
 پولیس رسک فابریکه 

۱۷/۴/۲۰۲۱     

 کجیر جنت ګل  801
مرکزی 

 بغالن
 پولیس کوک چنار

۱۷/۴/۲۰۲۱     

 ګل ولی  802
 پلخمری  غالم فارون

 پولیس عمرخیل 
۱۸/۴/۲۰۲۱  ۱ 

 کالشینکوف

  

 میرویس  803
 پلخمری  محمد جان 

 پولیس عمرخیل 
۱۸/۴/۲۰۲۱  ۱ 

 کالشینکوف

  

۱۸/۴/۱۲۰۲ پولیس  سیادره  ګذرګاه نور محمد مقیم  محمدسلیم  804     

۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  تاجک ګذرګاه نور خدای نظر عبدالله  805     

۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  مدرسه باال  ګذرګاه نور یارخان  سیف الله  806     

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو  نوآباد  ګذرګاه نور عید محمد  جان محمد  807     

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو  نوآباد ګذرګاه نور ګل نظر اسالم الدین  808     

ج محمد تا ګل بدین  809 ۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  نوآباد ګذرګاه نور      

۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  نوآباد ګذرګاه نور عبداالحد رازمحمد  810     

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو  نوآباد ګذرګاه نور محمد یعقوب  شیراحمد  811     

۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  کو ګدای  ګذرګاه نور محمد دین  سید رسول  812     

ه نورګذرګا محمد اسامعیل  عبدالله  813 ۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  ارباب علی       

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو ګجرآباد  ګذرګاه نور حاجی مقیم  محمد عابد 814     
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۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس لوګری نهرین  عبدالظاهر عبدلصبور 815     

۲۰/۴/۲۰۲۱ پولیس دوآبی نهرین  محمد افضل خیرالله 816     

۲۰/۴/۲۰۲۱ خیزش توه شخ نهرین  عبدالکریم رحمت الله 817     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو دوآبی نهرین  میرمحمد حبیب الرحمن 818     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو دشت قاضی نهرین  حبیب الله فیض الله 819     

۲۰/۴/۲۰۲۱ خیزش شیخ جالل نهرین  مال نعیم محمد نسیم 820     

۲۰/۴/۲۰۲۱ پولیس درګی نهرین  محمد قربان رازمحمد 821     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو درګی نهرین  نورالله نرصالله 822     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو باشی قال نهرین  کامل الدین اسالم الدین 823     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو کهنه قلعه نهرین  محمدنبی محمد نواب 824     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو بزدره نهرین  محمد رحیم اسدالله 825     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو شهرنو نهرین  خال نظر بیک نظر 826     

خیلطوطا نهرین  محمدالدین محمد نوروز 827 ۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو      

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو قوزی نهرین  امیرمحمد جمعه خان 828     

۲۰/۴/۲۰۲۱ پولیس  اره کش نهرین  عبدالشکور نورالله  829     

۲۰/۴/۲۰۲۱ اردو  ترک صیاد نهرین  ارباب رسور رشیف الله  830     

۲۰/۴/۲۰۲۱ پولیس  یرم پایین  نهرین  رسدار قندآغا 831     

حنیفداکرت  سجاوالدین 832 ۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رسخ جوی  تاله وبرفک       

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس زیرباغ  تاله وبرفک حاجی اقبال  عبدالخالق 833     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس کنج شور تاله وبرفک عبدل عبدالخلیل  834     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رسخ جوی  تاله وبرفک مال یوسف  نورالحق  835     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس زرد سنګ  شیرب شهنشا نعمت الله  836     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  دره لرخواب  دوشی  نورالله  محمد اقبال  837     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  دره لرخواب  دوشی  شیرخان  شیراحمد  838     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  ظهرابی  دوشی  محمد عمر سید محمد  839     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  امیرمحمد  مطیع الله  840     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  ګل محمد  خان محمد  841     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  حاجی ګل  جمعه خان  842     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رشرش برکه  محمد حسن  فضل محمد  843     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  عبدالخالق  عبدالعزیز 844     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  جمع بای  خلیل الرحمن  845     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رشرش برکه  عبدالحفیظ عید محمد  846     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رشرش برکه  بازمحمد  اسدالله  847     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رشرش برکه  محمدقربان  محبوب الله  848     
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۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  عبدالقیوم عبدالبصیر 849     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  خال محمد  سید ګل محمد  850     

د نادرمحم 851 ۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس رشرش برکه  محمدحسین       

 تخار

لعهقدشت  حاجی حق نظر عبدالجبار 852 ۱/۴/۲۰۲۱ حزب اسالمی حاجی حق نظر      

۱/۴/۲۰۲۱ اربکی توغی قشالق ینگی قلعه سفرمحمد حیات الله 853     

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی تابه تاش رستاق خالدار تغی نظر 854     

قلعه قزیل رستاق بازار محمدحسن 855 ۲/۴/۲۰۲۱ اردو      

۲/۴/۲۰۲۱ امنیت خشکه هوا چاه آب محمدعلم محبوب الله 856     

۳/۴/۲۰۲۱ اردو افغانیه ینگی قلعه عبدالغفور شاه نواز 857     

۳/۴/۲۰۲۱ اردو کلفگانی ها درقد بازمحمد عبدالوکیل 858     

۴/۴/۲۰۲۱ اردو الیقه دشت قلعه الله یار شمس الدین 859     

860 
یچاری با میرعلم خواجه  

 بهاوالدین

۴/۴/۲۰۲۱ اردو شورتوغی     

861 
خواجه  محمدرحیم حبیب الله

 بهاوالدین

۲/۴/۲۰۲۱ اردو شورتوغی     

لعهق دشت قربان علی قاری نجم الدین 862 ۲/۴/۲۰۲۱ اردو طالجات      

۲/۴/۲۰۲۱ پولیس صافی ها ینگی قلعه عبدالروف خیرب 863     

۳/۴/۲۰۲۱ اربکی پشقاق درقد محمدضیاء محمدعیسی 864     

۳/۴/۲۰۲۱ اردو طالجات دشت قلعه محمداعظم محمدموسی 865     

۴/۴/۲۰۲۱ اردو پشقاق درقد امیرخان عبدالبصیر 866     

۷/۴/۲۰۲۱ اردو تالقانی ینگی قلعه نجم الدین سیف الدین 867     

۷/۴/۲۰۲۱ اربکی خواجه قوشقار رستاق یامغ علی خیرالدین 868     

غی قشالقتو  ینگی قلعه توره بای نورالله 869 ۷/۴/۲۰۲۱ اربکی      

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی النگ دشت قلعه شیرآغا قندآغا 870     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی صافیها ینگی قلعه عزیزالله نقیب الله 871     

۹/۴/۲۰۲۱ اردو رسیغ دشت قلعه منازخوان عیسی خان 872     

۹/۴/۲۰۲۱ اردو مغالن ینگی قلعه معلم زکریا 873     

874 
خواجه  دانه قل نعمت الله

اوالدینبه  

     اربکی مرکز

۷/۴/۲۰۲۱ اردو الیقه دشت قلعه امرالدین رساج الدین 875     

۷/۴/۲۰۲۱ اردو قره باغ رستاق محمدعیسی عبدالله 876     

۷/۴/۲۰۲۱ پولیس ولوالج رستاق محمدحکیم روح الله 877     

878 
خواجه  شاه محمود شاه ولی

 بهاوالدین

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی الله گزر     
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ربسیداک حرضت گل 879 دوار  یشان آباد ینگی قلعه   ۹/۴/۲۰۲۱     

۹/۴/۲۰۲۱ اردو شهرکهنه دشت قلعه قربان نظام الدین 880     

881 
خواجه  آستانه قل محمدحسین

 بهاوالدین

۹/۴/۲۰۲۱ اردو کتکجر     

۷/۴/۲۰۲۱ اردو سیاه جر چاه آب عبدالغفار عزیزالله 882     

۷/۴/۲۰۲۱ اردو سیاه جر چاه آب محمدحکیم محمدفاروق 883     

۷/۴/۲۰۲۱ اردو سیاه جر چاه آب رحمت بیک ولی الله 884     

885 
خواجه  محمدانور محمدظاهر

 بهاوالدین

۹/۴/۲۰۲۱ پولیس شورتوغی     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی قزیل قشالق رستاق نذیرقل محمدایوب 886     

۹/۴/۲۰۲۱ آمرجنائی ایمرمجر ینگی قلعه حاجی محمدامیر محمدصدیق 887     

لعهدشت ق عبدالبصیر محمد 888 ۹/۴/۲۰۲۱ اردو طالجات      

۷/۴/۲۰۲۱ اردو نوآباد دشت قلعه رجب محمد خوش محمد 889     

۷/۴/۲۰۲۱ کامندو موسی زئی درقد مرجان عبدالله جان 890     

۷/۴/۲۰۲۱ اردو کلتوت درقد محمدعیسی عبدالله 891     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی گله وان رستاق عبدالواحد عبدالحمید 892     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی خاکسار چاه آب عبدالجبار رحیم الله 893     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی حافظان رستاق علی قل دالور بای 894     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی زاودره رستاق بازار بای عبدالودود 895     

۱۱/۴/۲۰۲۱ داکرتاردو شهرجدید دشت قلعه سید عبداملنان سید جانان 896     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی نهرستان رستاق محب الله عبدالشکور 897     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی نهرستان رستاق عبدالغنی خال محمد 898     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی شهرکهنه دشت قلعه حاجی نرصالله فریدون 899     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اربکی کیلدیش ینگی قلعه حاجی غالم نجیب الله 900     

۱۴/۴/۲۰۲۱ پولیس شورقدوق بهارک علی مراد محمدمراد 901     

برونزور  خواجه غار محمدخواجه فاضل خان 902 ۱۴/۴/۲۰۲۱ بریدمل      

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی اچه قشالق هزارسومچ خواجه بای شیخ ابرار 903     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی اچه قشالق هزارسومچ محمدی بای عبدالجبار 904     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو سوجانی خواجه غار غائب نظر تاش تیمور 905     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو مالیوسف بهارک عبدالله احسان الله 906     

مدحسنمح 907 ۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو هزارباغ خواجه غار عبدالله      

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو سامق مرکز ذکرعلی احمدالله 908     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو کاریز مرکز جمعه خان وزیر 909     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو بدخشی کالن بهارک عبداالحد عبداملحمد 910     

۱۴/۴/۲۰۲۱ خیزش مردمی شهرتالقان مرکز شمس الدین ضیاوالدین 911     
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۹/۴/۲۰۲۱ اردو شیرمحمد بهارک اسدالله نورالهدی 912     

۹/۴/۲۰۲۱ اردو چپرقشالق بهارک عبدالغنی عبدالبشیر 913     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس قربان یشان بهارک محمدطاهر معراج الدین 914     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس مسجدسفید بهارک جنت گل محمدصفا 915     

۱۲/۴/۰۲۱۲ پولیس شش تپه بهارک نورالله متوکل 916     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس توره خان بهارک محب الله جان آغا 917     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو توره خان بهارک محمدصادق عبدالغفور 918     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو توره خان بهارک کریم الله محمدعثامن 919     

۱۴/۴/۲۰۲۱ پولیس معلم ها بهارک محمدجان ملنگ خان 920     

یسپول وردک ها مرکز خان محمد سیدکریم 921  ۹/۴/۲۰۲۱     

۹/۴/۲۰۲۱ اردو آستانه قل بهارک امام نظر وحیدالله 922     

لنگ ایاقج مرکز یارمحمد عبدالبشیر 923 ۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو      

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی کوک قیه هزارسومچ عبدالوهاب فتح الله 924     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی قره تاش مرکز عبدالحکیم خال بای 925     

۱۲/۴/۲۰۲۱ رسانوال رسک شهیدی مرکز عبدالجبار عبدالقدیر 926     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو تغی قولتق خواجه غار محمدعمر شیراغا 927     

۱۴/۴/۲۰۲۱ افرسپولیس هزارباغ خواجه غار احمدخان محمدجان 928     

929 
محمدعلی  خواجه غار سبحان قل عبدالبشیر

 کوکباشی

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو     

۹/۴/۲۰۲۱ اردو اسپنددشت خواجه غار عبدالجلیل محمدناظم 930     

۹/۴/۲۰۲۱ بریدمل دونگ قشالق خواجه غار عبداملصور عبدالبصیر 931     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو هزارباغ خواجه غار عبدالحی قمرالدین 932     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی رسبازار اشکمش محمدحنیف زکریا 933     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو کوترمه بهارک محمدطاهر عبالهادی 934     

چهزارسوم محمدنادر عبدالحی 935 ۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی گالن سای      

۱۴/۴/۲۰۲۱ ماموریومنا باغ ذخیره خواجه غار محمدعلم محبوب الله 936     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو بودله مرکز گل محمد فدامحمد 937     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو رسیغ مامائی خواجه غار قره بای عبدالحق 938     

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو چایله بهارک عبدالودود شیرآغا 939     

عیممحمدن 940 ۱۹/۴/۲۰۲۱ اردو چشمه شیر مرکز عبدالکریم      

۱۹/۴/۲۰۲۱ اردو بیش کپه هزارسومج محمدعثامن محمدنبی 941     

م علیآت محمدولی 942 ۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو خیرآباد بهارک      

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی آق مسجد هزارسومچ احمدبای محمدغیاث 943     

۱۲/۴/۲۱۲۰ پولیس خواجه چنگال بهارک محمدعوض سیف الله 944     
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۱۲/۴/۲۰۲۱ بریدمل مینگچقور خواجه غار یادگار رحم الدین 945     

۱۴/۴/۲۰۲۱ نظم عامه چرم گری مرکز بازاربای آغا میر 946     

دبو ملععبدا 947 ۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو دونگ قشالق خواجه غار عبدالحمید      

۱۴/۴/۲۰۲۱ پولیس خیرآباد بهارک محمدقل محمدیاسین 948     

اجه غارخو  محمدابراهیم فریدخان 949 ۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو دونگ قشالق      

۱۹/۴/۲۰۲۱ اردو فقیرآباد خواجه غار بازاربای نورمحمد 950     

۱۹/۴/۲۰۲۱ اردو جلنگ ایاق مرکز عبدالغفار شیرمحمد 951     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو اسپنددشت خواجه غار عبدالبصیر نارصخان 952     

۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو ابدال مرکز محمدآصف محمد 953     

دینجالل ال 954 ۱۴/۴/۲۰۲۱ اردو کوترمه بهارک جامل الدین      

۱۸/۴/۲۰۲۱ اردو تره کی قشالق بهارک نظرعلی امیرمحمد 955     

956 
محمدعلی  خواجه غار محمدابراهیم عبدالجلیل

 کوکباشی

۱۹/۴/۲۰۲۱ آمرجلب     

۱۹/۴/۲۰۲۱ اردو رسیغ مامائی خواجه غار عبدالعلی عمرعلی 957     

 بدخشان

ن غالم حسی زملی خان 958 ۱۸/۴/۲۰۲۱ عسکراردو کشو تیشکان      

// دهباال ارگو عبدالرازق عبدالقدیم  959  ۱۹/۴/۲۰۲۱     

// محمد ظاهر عبدالوارث  960 // ده پایان   ۱۹/۴/۲۰۲۱     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس همبه دره تگاب درمحمد شیر آغا 961     

// محمدی محمد اسحاق 962  //  //  ۱۱/۴/۲۰۲۱     

۱۲/۴/۲۰۲۱ عسکراردو علی منگو ارگو عبدالوکیل نوید الله  963     

// عبید الله  عطاء الله  964  //  //  ۱۲/۴/۲۰۲۱     

// جبار عبدالقهار 965  //  //  ۱۴/۴/۲۰۲۱     

// ظاهر نرص الله 966  //  //  ۱۴/۴/۲۰۲۱     

// محمد ایوب فدا محمد 967  //  //  ۱۴/۴/۲۰۲۱     

// عبدالغفور نرصت الله 968  //  //  ۱۸/۴/۲۰۲۱     

// حسین امرالله 969 // ده دهی   ۱۹/۴/۲۰۲۱     

۱۹/۴/۲۰۲۱ اربکی شکدره تگاب دولت محمد نوراحمد 970     

971 
ده پایان  درایم بای محمد حکیم الله

 یامچیان

۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس     

972 
// احمد فیض الله ده میانه  

 یامچیان

۱۹/۴/۲۰۲۱ عسکراردو     

// محمد نوروز محمد فیروز 973 ۱۹/۴/۲۰۲۱ اربکی       

// محمد رشیف عبدالحفیظ 974   //  ۱۱/۴/۲۰۲۱     
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// عیدی محمد حسامالدین  975 ۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس       

// رسفراز صالح الدین 976 ۱۲/۴/۲۰۲۱ عسکراردو       

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی پای مزار کوف آب  سید عطاء الله عطاء الله 977     

// نورمحمد احمد شاه 978  //  //  ۱۴/۴/۲۰۲۱     

979 
جیمدره  کشم عبدالرحیم  بسم الله عسک اداره  

 اجیر

۱۴/۴/۲۰۲۱     

980 
عسکراردوی  دره جیم کشم عبدارحیم  بسم الله 

 اجیر

۱۴/۴/۲۰۲۱     

۱۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  سم دره  ارغنجخواه  خدای نظر حمدالله  981     

۱۹/۴/۲۰۲۱ برید مل  خم میر یفتل باال  محبوب الله محمود 982     

983 
// صفرمحمد  جعفر  ده شهنه ناحیه  

 نهم 

ردوعسکرا  ۱۹/۴/۲۰۲۱     

// فیض محمد محمد ذاکر 984  //  //  ۱۸/۴/۲۰۲۱     

// محمد ظاهر نذرالله  985 // پلنگدره   ۱۹/۴/۲۰۲۱     

// محمد عسی  عبدالقدوس 986   //  ۱۹/۴/۲۰۲۱     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی میدان کوهستان خیرالله ثناء الله  987     

۱۱/۴/۲۰۲۱ عسکراردو سم دره ارغنجخواه عبدالخالق عبدالقادر 988     

// نقش ده راغستان قدرت الله امام الدین  989  ۱۲/۴/۲۰۲۱     

// رشف الدین عبداملتین 990 // ده قاضیان   ۱۲/۴/۲۰۲۱     

// غیرت  اسالم الدین  991 // تاحیل دره    ۱۴/۴/۲۰۲۱     

// منصور عبدالرحیم  992 // لشده    ۱۴/۴/۲۰۲۱     

// حیدر احسان الله  993 // دهگه    ۱۴/۴/۲۰۲۱     

// عین الدین  عبدالخبیر 994 // خونلیر   ۱۸/۴/۲۰۲۱     

// قربان  دولت محمد 995  //  //  ۱۹/۴/۲۰۲۱     

// خدابخش عبداملصور 996 // خمبیل   ۱۹/۴/۲۰۲۱     

 کندز

۲/۴/۲۰۲۱ رسباز  قربرغه  امام صاحب  خان علی  صفرعلی  997     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو  نواباد امام صاحب  نورمحمد  پاینده  998     

ستار عبدل 999 ۲/۴/۲۰۲۱ اردو  جوی بیگم امام صاحب  تاش محمد       

۲/۴/۲۰۲۱ یاغی  حلقه کوی  امام صاحب  غالمحیدر  محمدحکیم  1000     

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی  دهقان قشالق  امام صاحب  دلرب نورالحق  1001     

۳/۴/۲۰۲۱ اردو  هیچکلی عربیه  امام صاحب  بابه نظر  عبدلستار  1002     

حمد عبدامل عبدلستار  1003 ۳/۴/۲۰۲۱ اردو  تویه چی  امام صاحب       

۳/۴/۲۰۲۱ پولیس  دورمن  امام صاحب  پل یودت  فیض محمد  1004     



ره
ام

ش
 

د  پيژندنه

وظیفی 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 راوړی وسلی

راوړی 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

۳/۴/۲۰۲۱ ترافک بیشکپه  امام صاحب  ایوب خان  محمدقاسم  1005     

۳/۴/۲۰۲۱ مامورشاروالی  شهید آباد  امام صاحب  کفتان  نورالحق  1006     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  شهید آباد  امام صاحب  عبدالله سید الله 1007     

۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  گل تپه امام صاحب  آغا محمد  عبداملطلب  1008     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  مومن آباد  امام صاحب  محمدوزیر  عبدالباسط  1009     

۵/۴/۲۰۲۱ چوکیدار کنجک امام صاحب  محمدایوب  محمد جامد 1010     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  هیچکلی  امام صاحب  عبدالرسول  گل نظر  1011     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  غرو امام صاحب  عزیز الله  حبیب الله  1012     

۶/۴/۲۰۲۱ اربکی  الف بیردی  امام صاحب  عبدالکریم  محمدفهیم  1013     

۶/۴/۲۰۲۱ اردو  آلچین  امام صاحب  عبدالسالم  خالدین  1014     

۸/۴/۲۰۲۱ اربکی  قرول  امام صاحب  غالم نبی  فیض محمد  1015     

س فرامو  1016 ۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  فیض آباد  امام صاحب  بهرام       

۸/۴/۲۰۲۱ اردو  خان آباتی  امام صاحب  محمد کبیر  عبدالغفور  1017     

۸/۴/۲۰۲۱ اردو  بسم الله شاخ  امام صاحب  عبدالغفار  غوث الله  1018     

۸/۴/۲۰۲۱ اردو  مومن آباد  امام صاحب  سلطان محمد  فضل محمد  1019     

۸/۴/۲۰۲۱ رسحدی قوشه آسیا امام صاحب  علیم بای  روح الله  1020     

۸/۴/۲۰۲۱ پولیس  احمدآباد  امام صاحب  عبدالکریم  صدیق الله  1021     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو  احمدآباد  امام صاحب  محمدعظیم  عبدالحق  1022     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو  معلم آباد  امام صاحب  محمد عیسی  عبدالعزیز  1023     

یخ افضل ش قمندان محمداد 1024 ۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی  الف بیردی  امام صاحب       

1025 
شهرامام  امام صاحب  مولوی احمد  فتح الدین 

 صاحب

۱۲/۴/۲۰۲۱ رسحدی     

۱۲/۴/۲۰۲۱ ارد و کنجک امام صاحب  عبداملالک  محمدخالد  1026     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس  گذررشیف  امام صاحب  صاحب داد عتیق الله  1027     

امین  محمد رحیم الله  1028 ۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس  پل مدیر  امام صاحب       

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو  صالح شاخ  امام صاحب  امیرسید  گل محمدشاه  1029     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس  ایشان توپ امام صاحب  غالم محمد  عبدالبشیر  1030     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اردو  قرغان تپه  امام صاحب  تواب  رمضان  1031     

م صاحب اما مالقربان  محکم تاش  1032 ۱۳/۴/۲۰۲۱ اردو  قنجوغه       

۱۳/۴/۲۰۲۱ اردو  قنجوغه  امام صاحب  نورالله  خیرالله 1033     

۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی  عاق بای  امام صاحب  علی نظر  علی مردان  1034     

۱۳/۴/۲۰۲۱ الف بیردی  نظم عامه  امام صاحب  عبدالرحمن  فیض الرحمن  1035     
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۱۳/۴/۲۰۲۱ اربکی  خاتون قله  امام صاحب  محمد علی خیرالدین  1036     

۱۳/۴/۲۰۲۱ اردو  فیض آباد  امام صاحب  عبدالبشیر  اکرام الدین  1037     

۱۳/۴/۲۰۲۱ کمندو خاتون قله  امام صاحب  گالب  عارف  1038     

۱۳/۴/۲۰۲۱ پولیس  قنجوغه  امام صاحب  سید محمد  آدم خان  1039     

۱۳/۴/۲۰۲۱  اربکی نارصی  امام صاحب  نجم الدین  بریالی  1040     

۱۳/۴/۲۰۲۱ اردو  نارصی  امام صاحب  قطب الدین  توریالی  1041     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  گمبز  امام صاحب  امام خواجه  سیدعابد  1042     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  ایشان توپ امام صاحب  غالم نبی  غالم محمد 1043     

1044 
 محمد عثامن  داد الله 

اسامعیل  امام صاحب 

 اردو  قشالق

۱۵/۴/۲۰۲۱     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اردو  الف بیردی  امام صاحب  بابه خان  محمد عیسی  1045     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اردو  هواشناسی  امام صاحب  امام الدین  عبدالهادی  1046     

۱۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  گل تپه امام صاحب  غالم قادر  اخرت محمد  1047     

۱۵/۴/۲۱۲۰ اردو  کلباد  امام صاحب  حاجی قلندر  نعمت الله  1048     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  آلچین  امام صاحب  محمد حسین  ضیاوالدین  1049     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  گل تپه امام صاحب  گل محمد  محمد علی  1050     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اردو  قنجوغه  امام صاحب  محمد ظاهر  عبدلقادر  1051     

۱۵/۴/۲۰۲۱ ارزدو  قنجوغه  امام صاحب  الله نظر  اسالم ادین  1052     

د نبی محح 1053 ۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  خاتون قله  امام صاحب  پرده بای       

۱۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  جوی بیگم امام صاحب  نورحسن  تاش محمد  1054     

۱۵/۴/۲۰۲۱ اردو  ورته بز امام صاحب  حاجی امیر  حسن  1055     

۹/۴/۲۰۲۱ اربکی  چغر  امام صاحب  عبدالحمید  رحیم الله  1056     

سین سید ح سید عبدالحمید  1057 ۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی  گمبز  امام صاحب       

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس  قنجوغه  امام صاحب  قرجه  عبدالرشید  1058     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  کنجک امام صاحب  خیرمحمد  عبداملتین  1059     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  کلباد  امام صاحب  قره بیک  خالب بای  1060     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو   باسوس امام صاحب  حاجی نورمحمد  خال محمد  1061     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  مجر  امام صاحب  کرم خان  عبدالجلیل  1062     

۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  باسوس  امام صاحب  عبدالستار  حبیب الله  1063     

۵/۴/۲۰۲۱ اردو  تاجک قشالق  امام صاحب  غالم محمئد  نرصت الله  1064     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  دورمن  امام صاحب  عبدالرسول  عبدالقدوس  1065     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  قرول  امام صاحب  لزیم  غالم حسین  1066     
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۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  نارصی  امام صاحب  محمد حنیف  عمرباز  1067     

۲۱/۴/۲۰۲۱ رسحدی گذررشیف  امام صاحب  محمدیاسین  نجیب الله  1068     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو  کولدامن  امام صاحب  حرضت گل  واحد الله  1069     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو  بقال دقشالق  امام صاحب  عبدالله   حمید الله 1070     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو الف بیردی  امام صاحب  محمود خان  تاج محمد  1071     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو  مالافغان  م صادق خان  هامیون  1072     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی  چمپل تپه  امام صاحب  بسم الله  محمود الله  1073     

م صاحب اما میزا علی  عبدالحلیم  1074 ۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی  مجر       

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  قیام  امام صاحب  ملنگ  ذبیح اله  1075     

۱۱/۴/۲۰۲۱ وکیل ولسوالی  دورمن  امام صاحب  قربان  غالم سخی  1076     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی حلقه کول قلعه زال هیکل نور علی 1077     

۱۱/۴/۲۰۲۱ رسحدی پولیس تربوزگذر قلعه زال حاجی دولت عبدالنارص 1078     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اربکی قزل شاخ قلعه زال عبدالحکیم محمد امین 1079     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  جوی ارساری قلعه زال هیت مراد الله نظر 1080     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس شورآرق قلعه زال الله برن آغا حیات الله 1081     

۲۵/۴/۲۰۲۱ سناتور خطب قشالق قلعه زال حاجی عبدالعزیز حاجی عبدالله 1082     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو صافی کوت قلعه زال عبدالغفار شفیع الله 1083     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  شورآرق قلعه زال آنه مراد عبدالحکیم 1084     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  نوآباد  چهاردره عبدالزیز  نظام الدین  1085     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی  مرکز شهر  چهاردره زرنبی  اعجاز الحق  1086     

د میر محم علی محمد  1087 ۲/۴/۲۰۲۱ اربکی قریه قصاب  چهاردره      

۲/۴/۲۰۲۱ اربکی  سجانی  چهاردره خدای بیردی  روزی الدین  1088     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو  وردک معلم  چهاردره امین خان  روح الله  1089     

۲/۴/۲۰۲۱ رادیوموسسه  ذاخیل قدیم  چهاردره غالم رسول  خیرالله  1090     

ه قصاب قری چهاردره قچقار  عبداملنان  1091 ۱۱/۴/۲۰۲۱ امنیت       

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس  قریه قصاب  چهاردره قچقار  انعام الله  1092     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  سه درک  چهاردره جیالنی   خاکسار  1093     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  خاکنی  چهاردره عبدالعزیز  عبدالجلیل  1094     

۱۱/۴/۱۲۰۲ ترجامن  چهل دخرتان  چهاردره حفیظ الله  ذکریا  1095     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس قصاب  چهاردره حاجی توپاس  رحیم الله  1096     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس  قره خانی  چهاردره شیرمحمد  محمد نعیم  1097     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس قره خانی  چهاردره تاش محمد  محمد کامل  1098     
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۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  مرکزشهر  چهاردره نورالله  نعمت الله  1099     

م سخی غال  باز محمد  1100 ۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  کوته گرد  چهاردره      

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  سه درک  چهاردره سید جامل  محمد نبی  1101     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  دورربات  چهاردره غالم رسور  غالم محمد 1102     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  سه درک  چهاردره غریب الله  آغامال 1103     

ردو ا باسوس  چهاردره عبدالنظر  محمد هاشم  1104  ۲۵/۴/۲۰۲۱     

۲/۴/۲۰۲۱ پولیس  عین املجر  چهاردره خدای بیردی  اسدالله  1105     

۲/۴/۲۰۲۱ ترانسپورت قرلق ارچی  قرلق بای  حاجی خدایقل  1106     

۲/۴/۲۰۲۱ اردو  شیخ آباد  ارچی  مالعبدالحکیم  سید احمد  1107     

۲/۴/۲۰۲۱ پولیس  شیخ آباد  ارچی  عبدالحی  عبدالرسول 1108     

ابر ص 1109 ۱۱/۴/۲۰۲۱ نظم عامه  شیخ آباد  ارچی  میر علی       

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس قرلق ارچی  حاجی حفیظ الله  نجیب الله  1110     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  قرلق ارچی  قربان نظر شفیع الله 1111     

۱۱/۴/۲۰۲۱ پولیس  قرلق ارچی  عبدالودود  عبدالباقی  1112     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  شنواری  ارچی  حبیب الله  ذبیح اله  1113     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  قرلق ارچی  رمضان  نورالله  1114     

۱۱/۴/۲۰۲۱ اردو  دونگ قشالق  ارچی  نورمحمد  تاج محمد  1115     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  مالقلی  ارچی  محمد هاشم  عبدالطیف  1116     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  آبشور  ارچی  عبدالواحد گل آغا  1117     

رچی ا خانگار  جمعه خان  1118 ۲۵/۴/۲۰۲۱ اربکی قر لق      

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  رسفراز  ارچی  عبدالرحمن  محمد داود  1119     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  دفتانی  ارچی  فیروز خان  غالم ربانی  1120     

۲۵/۴/۲۰۲۱ پولیس  قرلق  ارچی  قربان محمد  محمد اکرب  1121     

۲۵/۴/۲۰۲۱ اردو  شهرارچی  ارچی  محمد انور  مسعود  1122     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اربکی  تلوکه  گل تپه  ګدای مراد صفرمحمد  1123     

۱۲/۴/۲۰۲۱ اوردو غر مه کمر  گل تپه  محمد ابرا هیم وحید الله 1124     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس قره ولتپه  گل تپه  فهیم محمد نعیم 1125     

۱۲/۴/۲۰۲۱ ما مور لر خابی  گل تپه  خوجم قل باز محمد 1126     

۱۲/۴/۲۰۲۱ پولیس وخشی  تپه  گل فضل احمد عبد الصبور 1127     
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 والیـــــت نـــفــــر

شـــمـــــاره
 

 Apkmثقیل راکټ توپ spg9/82 وانها
 کالشینکوف

M4/M16 

 کرملیان ۳     توپانچه ۱ پاسوموټر ۱ 

 کالشینکوف۱

 1 زابل 63

 وسط ۱ اګایز ۱   

 نارنجک ۱

 کالشینکوف ۱۲  ۲ 

 کرملی۱

 2 کندهار 125

 3 رسپل 12        

 4 جوزجان 58        

 5 فاریاب 33 کالشینکوف ۲ 3  هشتادو دو ۱  جلسه ۱ مخابره ۱ 

 6 غور 78 کالشینکوف ۳       

 7 بادغیس 66        

 8 لغامن 50        

 9 کنړ 9        

 10 ننګرهار 10        

 11 نورستان 15        

 12 غازي اباد 4        

 13 پکتیا 16        

 14 خوست 13        

 15 لوګر 28        

 16 پکتیکا 11        

 17 پروان 10        

 18 کابل 4        

 19 کاپیسا 43        

 20 بلخ 90        

 21 سمنګا 14        

 22 بغالن 96 کالشینکوف ۲       

 23 تخار 106        

 24 بدخشان 39        

 25 کندز 131        

 

 موټر ۱

 مخابره ۱

 اګایز ۱

 جلسه ۱

 توپانچه ۱

 ثقیالن ۳ راکټ ۲  هاوان ۲
 کالشینکوف ۲۰

 کرملیان ۴
 :مجموعه  1127


