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1823027کابلهوتکغبدالعزیزلګغازی همیشه گل1199

1935437عادله.ذلیخا.بی بی معصومه.دل جانکابلرحیمیجانجانمحمدرحیمغالم ایشان2261

1929718غالم ایشان شوهرکابلضیاییمالمحمدبخشضیاالحقبی بی معصومه3262

1543533غالم ایشان برادرکابلغیاثیجانجانمحمدرحیمدل جان4263

1928801غالم ایشان برادرزادهکابلعظیمیمحمدعلیمحمداعظمزلیخا5264

1929338غالم ایشان پسرماماکابلنسیمیمحمدحکیممحمدنسیمعادله6265

1924268کابلفقیریفقیرمحمد خانمحمداحسانذبیح اهلل7318

1866359کابلنوازیغازی خانگل نوازجهان8319

1874956کابلتاجکغازی خانگل نوازشکراهلل9320

1830086کابلنوازیغازی خانگل نوازنواز10321

1458008کجل بی بی لغمان قیومیزرینثناگلعبدالقیوم11322

1452123عبدالقیوم شوهرکابلبازگلمحمدخانحاجی اسماعیلکجل بی بی 12323

935716بی بی امنه خانمکابلاحدیغالم مخی الدینعبداالحدعبدالفهیم13324

897692عبدالفهیم شوهرکابلاحدیتاج محمدمحمدوصیلبی بی امنه14325

1206564کابلاحدیعبداالحدعبدالجباراجمیر15326

2074580بی بی راضیه خانمکابلاحمدیابوجاناحمدجاندین محمد16327

2073365دین محمد شوهرکابلولی زادهولی محمدفقیرمحمدبی بی راضیه17328

1927463کابلظاهریمحمدهاشممحمدظاهرمحمدزبیر18329

1628567شریفه خانملغمان ناصریعلی احمدمدوخانزمری19330

1847530زمری شوهرکابلناصریعبدالطلیفعبدالخبیرشریفه20331

1398نواحی شهر کابل  (دوم)جدول شهرت حجاج پرواز 
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1398نواحی شهر کابل  (دوم)جدول شهرت حجاج پرواز 

1890976بی بی گل خانملغمان حیدریمحمداشرفمحمدعارفکل اقا21332

1891320گل اغا شوهرکابلملوکملوکظفربی بی گل22333

402606ماجان خانملغمان ابراهیمیشیرمحمد میاگلشهزاده23334

1921403شهزاده شوهرکابلعبدالخبیرعبدالطلیفعبدالخبیرماجان24335

1134746شیال خانملغمان ایازیگل ایازمالجاننثاراحمد25336

1920067نثاراحمد شوهرکابلایازیمحمدعثمانمحمدزمانشیال26337

1922615کابلملک زادهسکندرعلی احمدشیراحمد27338

1889234عالیه خانمکابللعلفقیرمحمدخان محمدلعل محمد28339

1889108لعل محمدشوهرکابللعلمحی الدینفقیرمحمدعالیه29340

500224کابلقلندرحضرت میراقامیرولس میر30341

1860955شاه جان خلنمکابلاحمدیاحمدعلیدین محمدحمیداهلل31342

1856531حمیداهلل شوهرکابلاحمدیاحمدعلیحسین علیشاه جان32343

1632202هما سنوکابلتاجکعبداهللشمس الدینقطب الدین33344

1632115قطب الدین خسرکابلرسولیرسول دادخدادادهما34345

517168بی بی زردانه خانمکابلشیخیملنگگالب الدیناقا گل35346

517251اقاگل شوهرکابلشیخیملنگخایسته گلبی بی زردانه36347

947973جانورو خانمکابلامیرخیلگل محمدخانشیرمحمدخانمومن خان37348

943899مومن خان شوهرکابلامیرخیلحبیب اهلل خاندادمحمدخانجانورو38349

717813بی بی سمیره خانمکابلظهیرمحمدطاهرمحمدنادرمحمدفهیم39350

904548محمدفهیم شوهرکابلظهیررمضانغالم نقشبندبی بی سمیره40351
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1398نواحی شهر کابل  (دوم)جدول شهرت حجاج پرواز 

1930816کابلصابریمحمدصابرمحمدطاهرعبداهلل41352

636281کابلرسولیغالم رسولغالم مصطفیسلطان محمود42353

1251105سلیمه خانمکابلتره خیلماذالدیندوست محمددادمحمد43354

1281833دادمحمدشوهرکابلتره خیلاهلل میرمعینسلیمه44355

313008فوزیه خانمکابلصابریمحمد صابرخانمحمدطاهرذبیح اهلل45356

2898794زبیع اهلل شوهرکابلصابریعبدالجبارعبدالصمدفوزیه46357

327994حمیده لیالکابلحاللیحسام الدیننظام الدیناحمدفرهاد47358

1932372فرهاد برادرکابلحاللیمحمدشریفغالم نبیلیزا48359

1929087احمدفرهاد خواهرکابلحاللیمحمداسلمحبیب اهللحمیده49360

1928468محبوبه مادرکابلنجیبمحمودخاننجیب اهللاحمدمصطفی50361

1932142احمدمصطفی پسرکابلهاشمیسیدمیرزاسیدحبیب اهللمحبوبه51362

1047993مصطفی خانمکابلمصلحگالب الدیناسالم الدینیارمحمد52363

1935314یارمحمدشوهرکابلگالب زادهحاجی سمندرفاروق شاهلطیفه53364

1521939انیسه خانم کابلمحبوبیمحبوب شاهایوب شاهقاری محمد یاسین54365

1931857محمدیاسین شوهرکابلمحبوبیبابا شاهمظلوم شاهانیسه55366

2210735کابلخاکسارحاجی جان گلحاجی رجب خانمحمدبالل56367

1643849کابلروفیعبدالروفعبدالرحیمعبدالکریم57368

1985545مستقلکابلحکمتیارعبدالروفعبدالقیومحمیده58369

2020804مستقلکابلنورینورمحمددوست محمدحنیفه59370

عجب خانامان خانرحیم خان60371
حسین 

خیل
1922660کوچی
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1398نواحی شهر کابل  (دوم)جدول شهرت حجاج پرواز 

2047863ساجده خواهرکابلمومندعبدالرحیمعبدالحکیمعبدالهادی61372

2011199سهیال مادرکابلجلیلعبدالحکیمعبدالجلیلعبدالجمیل62373

2042517عبدالهادی برادرکابلحکیمیعبدالرحیم خانعبدالحکیم خانپیغله ساجده63374

2021086عبدالجلیل پسرکابلحکیمیمحمداسماعیلمحمدابراهیمسهیال64375

1922997شاه جان خانمکابلامیر یارامیرمحمددوست محمدمحمدعلی65376

696381محمدعلی شوهرکابلامیریارامیرمحمدمحمدعیسیشاه جان66377

1917465نازوخانمکابلاحمدینوراحمدمحمدیونسمحمدامان67378

1918544محمدامان شوهرکابلمیرزاییشیراحمدمرزامحمدنازو68379

2108303کابلطوطا خیلعبدالرحماننورمحمد خاننجیب اهلل69380

2061297کابلسعیدیگل علمسیدعلمخیرمحمد70381

1012158لعل پوره خانمکابلعلی خیلشاه مرادعبدالصمدیځاځ71382

990696ی شوهرځاځکابلعلی خیلانارگلنعمت اهلللعل پوره72383

2025498کابلآخندزادهعبدالودودعبداهللدوست محمد73384

504775شاه نازگل خانمکابلخان زادهخان محمدتاج محمدفدامحمد74385

2694754فدامحمدشوهرکابلروحانیعالوالدینغالم سعیدشاه نازگل 75386

گل بهارمحراب الدینایام الدین76387
محراب 

الدین
1069491بی بی شاه قند خانمکابل

1923567ایام الدین شوهرکابلعصمت یارحاجی گل بهارمعراج الدینبی بی شاه قند77388

1795437میرمن باالقیس خانمکابلفرازیسلطان محمدمحمدعظیمعبداهلل78389

1795438عبداهلل شوهرکابلفرازیمیرمحمدعبدالقدوسمیرمن بلقیس79390

2113270کابلشجاعشهزادگلشجاع گلرفیع80391
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220211کابلذکیتازالدینذکی فرید81392

2172083کابلسلیم زادهعبدالمجیدمحمدسلیممحمدیونس82393

1934110کابلمعصومیمعصوم خانعبدالوهابمحمدمنیر83394

501824کابلسیدیسیدحسنسیدصفدرفرهاد84395

385561ویرینا خانمپروانعطاییعطامحمداهلل محمداحمدظاهر85398

695651احمدظاهرشوهرکابلظاهرعبدالرزاقمحمدظفرویرینیا86399

695541کابلویسیسلطان محمدمحمدافضلمیرمن طاهره87400

2085383کابلعزت یارمرجاننورالرحمانمحمدهاشم88401

2562018کابلکوچیمالروزی خانارسالح خانجانان89403

2007207محموده خانمکابلرجبیمحمدرجبمحمدعلممحمداصف90404

1924838محمداصف شوهرکابلرجبیمحمدرجبمحمدقربانمحموده91405

1926173بی بی نازورو مادرکابلامانیغالم جانبسم اهللعنایت اهلل92406

1926659عنایت اهلل پسرکابلامانیفتح محمدفدامحمدبی بی نازورو93407

1623146نصفه خانمکابلنبی زادهغالم نبیغالم علیعبدالستار94408

1630883عبدالستارشوهرنبی زادهمحمدغوثعبدالوهابنصیفه95409

2143931شفیفه خانمکابلملک زادهملکزادهعبدالجبارعصمت اهلل96410

2138546عصمت اهلل شوهرکابلغالم علیغالم نبیغالم علیشفیقه97411

1932084قندی گل مادرکابلعرب زادهداور شاهنواب شاهنظیرشاه98412

2005862نظیرشاه پسرکابلعرب زادهعبدالرحیمعبدالرسولقندی گل99413

1282824کابلنیکزادشیرینرحمت شاهاسداهلل100414
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2034383اسداهلل برادرکابلولی زاهشیرین شاهرحمت شاهسهیال101415

603435اسداهلل پسرکابلنیکزادشیرین شاهداودشاهزعفران102416

434319راحله مادرکابلفیضیمحمدعلیمحمداسماعیلاحمد سهیل103417

1927563احمداسعل پسرکابلفیضیفخرالدینامرالدینراحله104418

1925116رزمینه خانمکابلواحدیمحمدغوثعبدالواحدمحدقسیم105419

580734محمدقسیم شوهرکندزواحدیسیداحمدعلی احمدرزمینه106420

404647کابلرحیمیمحمدجانمحمدرحیممحمدامین107421

2078890حنیفه خانمکابلدرگیعبدالوهابجمعه گلعلی محمد108422

2076110علی محمدشوهرکابلدرگیمال عبدالوهابامان گلحنیفه109423

1927666بی بی پرمیگل خانمکابلامانیمحمدزماندالورخانمحمدنوروز110424

1930052محمدنوروز شوهرکابلامانیعبدالرحیمعبدالرسولبی بی پری گل111425

2197179معروفه بی بی امنهکابلکته خیلاخترمحمدامین اهللصفت اهلل112426

2198242صفت اهلل پسرکابلکته خیلعلم گلجان محمدبی بی امنه113427

2201637عصمت اهلل برادرکابلکته خیلاخترمحمدامین جانمعروفه114428

1922244عابده خانمکابلجاللیامین اهللجالل الدینجمال الدین115429

1921168شوهرکابلشیرزیجان محمدشیراغاعابده116430

2589015کابلرسولیمحمدرسولعبدالرسولهارون117431

1595868بی بی سیماگل مادرکابلروحانیغالم سخی سید ولیعین اهلل118432

2109807عین اهلل پسرکابلمجیدیعبدالمجیدسید آجانبی بی سیماگل119433

2112492بی بی شفیقه خانمکابلسید زادهدین محمدسید محمدمحمدانعام120434
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2111129محمدانعام شوهرکابلشیرزیعبدالسالمحاجی شیراحمدبی بی شفیقه121435

1304622نجیبه مادرلوگررسولیمحمدرسولعبدالظاهرسرداراغا122436

2043729سرداراغاپسرکابلاحمدزیغوث الدینشرف الدیننجیبه123437

2022041کابلناصریمیرگلمحمدعالممحمداهلل124441

1931619شفیقه خانمکابلیونسیمحمدیوسفمحمدیونسشمس الحق125443

1934681شمس الحق شوهرکابلرسولیعبدالرسولمحراب الدینشفیقه126444

2061146کابلناصریجالللونگسعید127442

1955279حمیرا خانموردگرحیمیعبدالرحیمعبدالنبیعبدالضمیر128445

1927469عبدالضمیرشوهرکابلیوسفیمحمدیونسشمس الحقحمیرا129446

2426364اصفه خواهرکابلکریمیشاه زادهمحمدکریمحبیب الرحمان130447

1929349برادرکابلکریمیشهزادهمحمدکریماصفه131448

1492699بی بی نفیسه خانمکابلرشیدیعبدالرشیدعبدالقدیرمحمدرفیق132449

1495043شوهرکابلرشیدیعبدالرشیدعبدالجلیلنفیسه133450

583836نفیسه خانمکابلخاکسارسراج الدینعین الدینشمس الدین134451

1950003شوهرکابلمحمدیعبدالرشیدعبدالحمیدنفیسه135452

2078481فریده خانمکابلرازیرازمحمدفتح محمدشاه محمد136453

2074231شوهرکابلرازیمحبوب شاهمقصودفریده137454

1918496بی بی مریم مادرکابلوزیریزلمیانوریتوریالی138455

عبدالرحمانعبدالکریمبی بی مریم139456
خماری 

خیل
1918485پسرکابل

220251عزیزه خانمپروانرئیسیمیرانجیولی محمدوزیرمحمد140457



ره 
ما

ش
سل

سل
شماره م

پرواز
مالحظاتشماره پاسپورتمحرمیتوالیتتخلصولدیتبنت/ولداسم

1398نواحی شهر کابل  (دوم)جدول شهرت حجاج پرواز 

2038359شوهرکابلرئیسیمحمدرجبعبدالجبارعزیزه141458

1919178احمدشبیرخواهر زادهکابلصدیقیانورشاهخواجه احمدشاهفوزیه142459

2159380خالهپنچشیررئیسیولی محمدوزیرمحمداحمدشبیر143460

1848267فاطمه خواهرکابلشهابقطب الدینشهاب الدینمحمدهمایون144461

1917772برادرکابلشهابقطب الدینشهاب الدینفاطمه145462

693092زهرا خواهرکابلشهابقطب الدینشهاب الدینمحمدداود146463

1919751برادرکابلشهابقطب الدینشهاب الدینزهرا147464

2033295شکنم گل خانمکابلعظیمیجمعه خانگل نعیمگل حفیظ148465

2032225شوهرکابلفقیریفقیراحمدقندی گلشکنم گل149466

2073722برادرکابلعظیمیجمعه خانگل نظیمگل واری150467

عبدالحسینعبدالرازقعبدالرزاق151468
ابراهیم 

خیل
1902101بی بی نظیفه بی بی روگلکابل

1898890شوهرکابلرسولیسیدرسولسیدذاکربی بی نظیفه152469

1900025پسرکابلظریفیمحمدظریفمحمداکبربی بی روگل153470

2065097کابلنادریمحمدحسنمحمدنعیمطالب154471

1596189بی بی سعید مادرکابلروحانیگل افضلعبدالمحمدخان محمد155472

امیرمحمدمثلیبی بی سعید156473
شیخ 

محمدی
2698393پسرکابل

718897بی بی حاجره مادرکابلعزیزیگل نبیمحمدنبیشکراهلل157474

2198372پسرکابلکته خیلعلم گلخوانیبی بی حاجره158475

1189212بی بی ببوخانمکابلشهنوازمسجدیشهنوازرازگل159476

2199177شوهرکابلکته خیلمحرابموسی خانبی بی ببیو160477
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754364شاه کوکو نسیمهکابلاکبریمحمدانورمحمدعمرمحمدرشید161478

1598755پسرکابلقیومیعبدالقیومشاه دوالهشاه کوکو162479

1931235خواهرزادهکابلقیومیعبدالقیومشادولینسیمه163480

مرزامحمدولی محمدوزیرمحمد164481
حاجی 

زاده
1917621کابل

1795045کابلشیرزادخدایدادشیردادخاندین محمد165482

395671کابلشیرزادشیرمحمد غالم محمدشیما166483

2071405متانه مادرکابلکوچیصاحب گلعلی جانطالب167484

2049638پسرکابلخدر خیلخیرمحمدحضرت گلمتانه168485

2070837ستانکزی مادرکابلخدر خیلگل بازگل رحمانعبدالمالک169486

2070219پسرکابلخدر خیلمحمدبازشهبازستانکزی170487

2210287گاللی مادرفیضیفیض محمدمسجدیعبدالصبور171488

1919232پسرکابلفیضیشاه محمدمحمدیاسینگاللی172489

1934596صفیه خانمکابلمیرزادهداده میرخواجه میرخان میر173490

1934409شوهرکابلمیرزادهدادمیرحضرت میرصفیه174491

2004583خدیجه خانمکابلپاچاه زادهپادشاه گلعلم گلصاحب گل175492

2232129شوهرکابلکته خیلمسجدیشهنوازخدیجه176493

1535205کابلعبداهللعبدالمجیدحاجی عبداهللمحمدابراهیم177494

1950420زرلعله مادرننگرهارحکمتلعل دینسردارمحمدنعیم178495

1924297فرزندکابلدولت زیگل احمدحنیف گلرزلعله179496

2031642کابلعمریمحمدعمرمحمداصغرمحمدصادق180497
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2200138بی بی زیباگل خانمکابلکته خیلمیرافغانمحمدجانیارمحمد181498

2200101شوهرکابلکته خیلسحرگلحضرت گلبی بی زییاگل182499

2220012ننگرهاربهادر خیلولی محمدغالم محمداخترمحمد183500

1233381لیلما خانمتخاررفیقیمحمدرفیع حاجی بازارعبدالصبور184501

1239065شوهرکابلملک زادهجمعه خانغالم سخیلیلما185502

1501603شهناز ظریفهکابلحیدریغالم نبیغالم علیفرهاد186503

2198943خواهرزادهکابلساداتسیدغریبسیدیاسینظریفه187504

2197504پسرکابلساداتسیدغریبسیدیاسینشهناز188505

1580309کابلناصریلعل گلکماالدینمحمدطالب189508

2293638شاه پری خانمکابلفقیریشیرمحمد فقیرمحمدمسجدی190506

2131285شوهرکابلسروریغالم حیدرغالم سرورشاه پری191507

1507323بهرام خیله ببوکابلهمدردنور رحم الدینسیدمحمدمحمداهلل192509

1812013خواهرکابلسیدینور رحم الدینسیدمحمدببو193510

2064386پسرکابلخدرخیلسردارهلک زیبهرام خیله194511

1596455موجوبه خانمکابلاسحق زادهمحمدعلیمحمداسحاقسرداراغا195512

1891282شوهرکابلاسحق زادهمحمداکبرمحمدکبیرموجبه196513

635568ماری مادرکابلامیریسردارغالم سخیصفی اهلل197514

635959پسرکابلامیریامیرمحمدفخرالدینبی بی ماری198515

2242331کابلصدیقیخواجه کریمخواجه عبدالروفخواجه لطف اهلل199516

2198967کابلسمندریسمندرخانمحمدحیات خانحضرت اهلل200517
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1916222صالحه خانمکابلنسیمیعبدالباقیمحمدغوثمحمدنسیم201518

1913867شوهرکابلباقی زادهعبدالباقیمحمدکریمصالحه202519

1940563نادیه خانمکابل قاسمیمحمد قیوممحمد کریمعبدالمالک 20395

1935975عبدالمالک شوهرکابل قاسمیهنر محمدعلی محمد نادیه 20496

1963693عبدالمالک شوهرخواهرکابلامیریهنرمحمدعلی محمدافغان گل205520

1324168بی بی پشتونکابلالفتیمحمدسرورسیدصدیقمحمدشفیع206521

1324199شوهرکابلهاشمیمحمدهاشممحمدعارفبی بی پشتون207522

615882نذیره خانمکابلحیدریحضرت خانغالم علیجاوید208523

1888272شوهرکابلحیدریمحمدعمرعبدالبشیرنذیره209524

1892871کریمه خانمکابلخیرخواهجالل الدیناجرالدینفیض الدین210525

735000شوهرپروانخیرخواهمیراقاعبدالوکیلکریمه211526

2612124سونیاخانمکابلملکقیام الدینالیاس الدینمزارالدین212527

1930539شوهرکابلملک زادهمحمدامینمحمدشفیعسونیا213528

1638934بی بی یگانه فرشتهکابلشیرزادشیردل خانمحمدطاهرمحمدیوسف214533

1933079شوهرکابلشیرزادمحمدابراهیمسلطان مرادبی بی یگانه215534

1929149خانم پسرکابلشیرزادمحمدظاهرمحمدطاهرفرشته216535

1916350شکیبا خانمکابلعزیزیقربان علیسلطان عزیزخان محمد217536

559059شوهرکابلهاشمیمحمدهاشمنصیراحمدشکیبا218537

1916251بی بی مرضیه نجیبهکابلمحمدیداد محمدگل محمدحامد219538

1915542شوهرکابلسالم زادهعبدالسالمعبدالجباربی بی مرضیه220539
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1915528پسرکابلحسنیمحمدحسنمحمدیاسیننجیبه221540

1934178شوهرپروانصوفیشیرجانعبدالشکورعبدالغفور222541

1930949خانمکابل صوفی زادهمحمد صادق جاناسداهلللیلما223542

1412875شوهرننگرهارکریمیعبدالروفعبدالکریمعبدالحکیم 224543

1463550خانمکابلحکیمقربان علیمحمد اسحقملیحه225544

2010763شوهرکابلحیدریحیدر خانغالم محی الدینبهار الدین226545

1308834خانمکابل حیدرینوروزعلم الدینفریبا 227546

1915499شوهرکابل رستمیجلندررستم خان محمد سهراب 228547

1913854خانمکابلرستمیمیرزا محمدامیر محمدنادره229548

2197731شوهرکابلحبیبجالل الدینحاجی حبیب اهللنصر اهلل 230549

احمد جان محمد جانناهید231550
حبیب 

عمرزاد
2197773خانمکابل 

2707146شوهرکابل سعادتجمعهسعادت خانحکم خان 232551

1446208خانمکابلعظیمیمحمد یعقوبمحمد عظیمتورپیکی 233552

2802666کابل هوتکاحمد جان جان محمدمحمد علی234553

2593151شوهرکابلنوریلعل محمد میردادفرهاد235554

2074473خانمکابلنوریمراد علیمحمد یونسشهال236555

2072130مادرکابل نوریعلی عزیزعلی محمد میرمن فوزیه237556

1339892برادرکابل شیرزادبهرام خان شیر اغا سردار اغا 238557

1340997خواهرکابل شیرزادبهرام خان شیر اغا امینه 239558

2045953کابل رحمتیدر محمد یار محمدحیات محمد 240559
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2074795کابلحمیدیعبدالحمیدعبدالسمیععبدالصمد 241560

520080رحیمه خانمکابلصمدیجمعه خانعبدالصمدخلیل اهلل242561

726182شوهرکابلمیرزا جانمسجدیمیرزاخانرحیمه243562

2100590فوزیه خانمکابلحکیمیمحمدحکیممحمدامانمحمدایام244563

2102837شوهرکابلحکیمیعبدالروفعبدالعزیزفوزیه245564

1925974کابلاعظمیمحمداعظممحمدسردارمحمدغوث246565

753627معصومه خانمکابلجامی زادهظهیرالدینزین الدینمحمدشفیع247566

512812پسرکابلجامی زادهعوض بیکبسم اهللمعصومه248567

1940060شفیقه خانمکابلانوریمحمدانورمحمدیعقوبزلمی249568

1597232شوهرپروانصدیقیشاپسندمحمدعلیشفیقه250569

1925882کابلپامیربهاوالدینمحمداکبرمحمود251570

1490511نازنین خانمکابلپامیربهاوالدینمحمداکبرمحمد منور252571

1489181شوهرننگرهارپامیرعبدالمومنغالم مرسلیننازنین253572

2036435سلما خانمکابلعظیمیمحمدایوبمحمدعظیممحمدمهدی254573

2034664شوهرکابلعظیمیفخرالدینسراج الدینسلما255574

2036411کابلغفوریفخرالدینعبدالغفورمجیب اهلل256575

1008973کابلحمیدیعبدالخالقعبدالحمیدعبدالفتاح257576

1233325کابلحمیدیعبدالحمیدعبدالفتاححسیب اهلل 258577

2005421گاللی خالهکابلحمیدیعبدالحمیدمیرزامحمداحمدامیر259578

غالم جانغالم رسولگاللی260579
غالم 

رسول
1969687خواهرزادههلمند
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1257753کابلوهابعبدالوهابعبدالغفارعبدالجبار261580

1921286شوهرکابل غفوریعبدالشکورعبدالغفورعبدالواسع262581

2324813خانمکابلغفوریمحمد اسلممحمد اکرمبی بی مریم263582

667115پسرکابلانوریمحمد انورغالم غوثغالم ذکریا264585

1923256مادرکابلانوریباز محمدشیر محمدنفیسه265586

1992749شوهرکابلخاکسارمحمدجانصاحب جانعبدالشکور266587

1993515خانمکابلدولت زیاختر محمددوست محمدزرین گل267588

1970495شوهرکابلهوتکزبردستحاجی محمد غوثمحمد مسلم268589

2087941خانمکابلهوتکشیر بازعصمت اهللبی بی بختاور269590

988522دخترکاکاکابلهوتکزبردستمحمد عمرعالیه270591

1920454شوهرکابلفقیریقلندرمحمد نبیمحمد اهلل271592

1924579خانموردکفقیریحمزه خانعبدالظاهربی بی فاطمه272593

1089038شوهرکابلاکبریعبدالوهابمحمد اکبراحمد فرید273594

2526819خانمکابلنقیبیمحمد ایوبنقیب اهللرویا274595

1913365کابلسکندریسکندرسمندرمحمد صفدر275596

767991پسرکابلیعقوبیمحمد یعقوبعبدال محمدحمید276597

1006312مادرکابلیعقوبیغالم بهاوالدینغالم سخیزهرا277598

1006264پدرکابلیعقوبیمحبوبمحمدیعقوبعبدل محمد278599

1165048کابلخدرخیلحاجی عالمسلطان محمددین محمد279600

935294شوهرکابلزلمیمحمد شریفغالم سخنیغالم یحی280601
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عبدالرسولغالم دستگیرسیما281602
زلمی 

رسولی
2027556زنکابل

910603شوهرکابلرستمیمحمد رستمفضل احمدمیرزا محمد282603

910529خانمکابلرستمیمحمد اعظیمعبدالوهابنفیسه283604

1533513کابلمحرابیزین العابدینآفتاب الدینربع الدین284605

1921279شوهرغزنیسناییامین اهللغالم نبیغالم ثنائی285606

1922103خانمکابلسناییغالم حسینغالم بهاوالدینخلیله286607

698398شوهر خواهرکابلحسینیغالم سخیغالم بهاوالدینامریه287608

639910پسرکابلستاریعبدالجبارعبدالجمیلسلیمان288609

639908مادرکابلستاریعلی احمدنیک محمدامینه289610

1020630شوهرکابلحبیبنور محمدحبیب اهللحاجی اسداهلل290611

عبدالقیوم خانعبدالشکور خانمعصومه جان291612
حبیب 

پوپل
1020350خانمکابل

2007587شوهرکابلکریمیحاجی عبدالغفورحاجی عبدالکریمعبدالرحیم292613

1925972خانمکابلکریمیغالم یحی خانحبیب اهلل خانمیرمن سکینه293614

990453شوهرکابلاکبریمحمد اکبرمحمدانورمحمد اشرف294615

997113خانمکابلاعظمیدردعلممحمداکرمبی بی رابعه295616

966206شوهرکابلاکبریمحمد اکبرمحمد کریممحمد حلیم296617

966147خانمکابلاحمدیعزیزاهللاحمداهللوحیده297618

1917372شوهرکابلساداتسید علیسید احمدسید معصوم298621

1918411خانمکابل ساداتمحمد نوروزمحمد کبیرشکریه299622

1916356مادرکابلساداتمحمد سرورمحمد جانمیرمن راضیه300623
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1631791شوهرکابلناصریحبیب اهللرشیدمحمد اکبر301625

1878610خواهر زادهکابل ناصریسالم گلنعیم گلشاه پیری302626

1879373خانمکابلناصریسالم گلنعیم گلنیاز بی بی303627

1878622خواهر زادهکابلناصریمانوگلصاحب گلکوکو جان304628

2210934شوهرکابلناصریسید حبیبحاجی سردارریدیگل305629

2210840خواهرکابلناصریسید حبیبسردارککو306630

2242001خانمکابلناصریدوست محمدعبدالریزه گل307631

1581948شوهرکابلمیرویسکوچیجمیلمحمد اسحق308632

1876797خانمکابلناصریولی گلثنا گلنازیه309633

2295472خانمکابلناصریعبدالرحمنمحمدسید جماله310634

1918409کابلناصریغازهعبدالبشیرمستانه گل311635

563265کابلناصریغازیعبدالبشیرخلیفه گل312636

1562947شوهرکابلصافیرحمت گلطره بازپرویز313637

1265582خانمننگرهارصافیفضل کریممحمد کریمفریده314638

690868شوهرکنر صافیرحمت گلطره بازشمس اهلل315639

723760خانمکنر صافیرحمت گلغیرت خانمریم316640

1918509شوهروردگمومندعبدالقادرعبداهلل جانلعل مرجان317641

1918227خانمکابل مومندکچکولمحمد هالل مریم318642

1928355شوهرکابلغفاریعبدالخالق عبدالغفار عبدالوهاب 319643

1929125خانمکابل غفوریشیرمحمدعبدالقدیربی بی هاجره320644
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1637091شوهرلغمانعادلخاکیداود شاهسلیمان شاه321645

1637465خانمکابلمومندفضل احمدشیر محمدگل بی بی322646

624556شوهرکابل ضیاعبدالکریمعبدالغفورحامد ضیا323650

1919519خانمکابلضیاعبدالغیاثعبدالغنیماری 324651

624670برادرکابل ضیاعبدالغفورحامد ضیامنیب اهلل325652

1920838خواهرکابل ضیاعبدالغفورحامد ضیاغزال 326653

2189272شوهرکابل پوپلزیعبدالغنیمحمد نعیممحمد منیر 327654

2189400خانمکابل پوپلزیعلی محمد محمد ولیوجیه 328655

1921067مادرکابل پوپلزیامیر محمد غالم سخیپیغله حنیفه329656

1922545پسر خالهکابل امیریامیر محمد غالم سخینوریه330657

2005273شوهرکابل احمدیگل احمد میر محمد باز محمد 331658

1922995خانمکابل احمدیخیر محمدفقیر محمد ذکیه332659

1265365کابل اکبریمحمد اکرم اسد اهللحشمت اهلل 333660

2899063خیال بسه عمه-مریم مادرکوچیجمیلحاجی سردارحاجی گل محمد جنت گل334661

2473819جنت گل برادرزادهکابلمحمدگلشیرجانحاجی سردارخیال بسه335662

1569600جنت گل شوهرکابلعبداهللعبدالحمیدعبداهلل مریم 336663

2042108مشربه خانم کابلعمرجنگیعبداهلل شیر337664

22888950شیرشوهرکابلعمرجنگیسردارمشربه 338665


