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966029زبیده گل خوری گللغمان غفوریعبدالغفورمقبولعصمت اهلل1438

2217107عصمت اهلل پسرکابلغفوریخان محمدنورمحمدخوریگل2439

خان محمدنورمحمدزبیده3440
صافی 

خیل
کابل

عصمت اهلل خواهر 

زاده
2221649

643349کابلمیر زادهمیر حسنمیر اکبرمیر احمدشاه4624

595404گله خانم کوچیامیرشریفشیرجانمحمد 5666

2288949محمد شوهرکابلمحمدیعبداهلل شیرگله6667

1090227زرغونه خانم رابعه خواهرحمیده مادرکابلنورزادنورمحمد خانعبدالسالمعبدالبصیر7668

1074866عبدالبصیرشوهرکابلنورزادشهنوازعبدالطیفزرغونه8669

1178893عبدالبصیربرادرکابلنورزادنورمحمد خانعبدالسالمرابعه 9670

1093055عبدالصیرپسرکابلنورزادغالم شاهغالم محمد حمیده10671

2599157اسیه خانم ننگرهاراحمدیاحمد جانمحمد ناصروکیل خان11672

1916172وکیل خان شوهرکابلعزیزیعبدالوکیلمحمد یاسین رئیسه 12673

1973863عابده پدر-بی بی افغانی خانم کابلاحمدیعباداهلل احمد اهلل امان اهلل 13674

2289713امان اهلل پدرکابلاحمدیاحمد اهلل امان اهلل عابده14675

1951294امان اهلل شوهرکابلاحمدیعزیزخانعبدالکریم بی بی افغانی 15676

1872803زیباخاله کابلاسلم زادهمحمد اسلم سردارمحمدعبدالمحمد 16677

2455508عبدالمحمد خواهرزادهننگرهارعزیزیپاینده محمد پیرمحمدزیبا17678

1967904نفس گل خانم کابلاحمدیعباداهلل احمدا هلل اسداهلل 18679

1967593اسداهلل شوهرکابل احمدیمحمدغوثفخرالدین نفس گل19680

محمدموسیغالم دستگرغالم فاروق20681
غالم 

دستگیر
1933354شهناز رنگینهکابل

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

1931090شوهرکابلمحمدیموالگلعبدالباقیشهناز21682

محمدموسیغالم دستگر رنگینه22683
غالم 

دستگیر
1931554برادرکابل

1933965فریبا خانمکابلنظرینظرمحمدمحمداصفسردارمحمد23684

1930738شوهرکابلکوهدامنیمحمدعمرمحمدعزیزفریبا24685

1950198نسیمه خانمکابلغوثییحیی قل محمدگدامصطفی25686

1938952شوهرکابلغوثیحاجی موسیغالم سخینسیمه26687

1452116نازی گل مادرکابلجاللزینظام الدینجالل الدینمحمدگل27688

2187573پسرلغمانپشه ییجمال الدینولی شاهنازی گل28689

870076بی بی حسنی مادرکابلشمس زینظام الدینشمس الدینتوریالی29690

699425پسرکابلصافیسیدحسینسیدحسنحسنی30691

1515569کوچیدولت زیمالمیرامیرمحمدخانزضاخان31692

1902683شاهی خیله خانمکابلبیتنیوزیراحمدزیعبدالمنان32693

1228435شوهرکابلکوچیمرموالدینسیدنظیمشاهی خیله33694

1922096کابلناصریدرویزهجمعه خانعمراخان34695

1924545بی بی و مدینهکابلناصریمیرومیراجانمحمداهلل35696

2007236محمد اهلل دامادکابلناصریمیروارسالحبی بی 36697

1597069محمد اهلل شوهرکابلناصریمیاکی اهلل محمدمدینه37698

2225655مرجانه خانمکوچیعاشق اهللگل شاهشاه پوراکرم خان38699

2225808شوهرکابلعاشق اهللشهزادهستانه گلمرجانه39700

920401سبزبری مادرکابلکاکرمحمدصدیقمحمدرسولولی خان40701
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2182376پسرکابلاحمدزیتوکل شاهمحمدشاهسبزپری41702

2272501بی بی شاترینه بی بی گلدسته کوچیمحمدیخدایارمحمداجاناحمدخان42703

2246250شوهرکابلمحمدیجلندرخانلعل بازبی بی شاترینه43704

2165755کابلمحمدیلعل بازسربازتنی 44705

2163563کابلمحمدیمحمدجانمحمدجانحجره45706

1932151بی بی بس بیگمکابلراسخعزت اهللعزیزاهللعبدالطیف46707

1932489پسرکابلغیاثیعبدالرحیممحمدنعیمبی بی بس بیگم47708

1926362بی بی راکعه خانمسمنگانضیاییحاجی بدلحاجی زیارت اهلل هدایت اهلل48709

1931721پسرکابلپیر محمدمحمدحسینپیرمحمدبی بی راکعه49710

967883مریم خانمپروانپارساامان اهللنوراهللمحمداکبر50711

1936394شوهرکابلپارساحاجی محمدامیرمحمدمریم51712

2166977کابلرحیمیعبدالرحیممحمدرفیععبدالرب52713

2039963روح افزا خانمکابلصافیصاحب نورعبدالمحمدمحمدکبیر53714

2037033شوهرکابلصافینیاب الدینگل احمدروح افزا54715

428071بی بی سهیال مادرکابلنوریکریم اهللنوراهللنبی اهلل55716

1912882شوهرکابلاکبرزادهعلی اکبرنعمت اهللممتاز56717

1908740پسرکابلنوریعبدالستارعبدالصمدبی بی سهیال57718

1923650نظیفه خانمکابلکمال زادهکمال الدیننصرالدینغوث الدین58719

1926282شوهرکابلغفوریعبدالغفورخلیل اهللنظیفه59720

1561840کابلفورملیگل محمد محمد ابراهیم جان آقا60721
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1922988طاهره مادر-شفیقه خاله کابلرسولیغالم رسولمحمدرسولمحمدهارون61722

974798محمد هارون خواهرزادهکابلاوریامحمد هاشم محمد اسماعیلشفیقه62723

1923618محمد هارون پسرکابلرسولیمحمد هاشم محمد اسماعیلطاهره63724

1539931فریباخانم کابلفرملیعبدالقادرعبدالواحدمحمد خان64725

1542531محمد خان شوهرکابلقادریعبدالقادرغالم سرورفریبا65726

1935218کابلعینیگلبدین امام الدین عین الدین 66727

501712بی بی رویانه خانم کابل محمدیشیردادنرکسگلسنان67728

2813152گلستان شوهرکابلتره خیلکوبات محمد شاهبی بی رویانه68729

2075911بی بی بهرام خیله خانم کابلمحمدیزرغونمحمد هارونزرجان69730

70731
بی بی بهرام 

خیله
2076630زرجان شوهرکابلتره خیلمالآغاجاندالورخان

کابل مسجدیآقامحمدنوراحمد71732

1225327کابلاوریاخیلعزیزخانحاجی غالم سخیمالجان72733

1086292فوزیه خانم کابلهاشمیمحمدهاشم مرزامحمدهدامحمد73734

1216552شوهرهدامحمدکابلصدیقیدادخواجهمحمد خوا جهفوزیه74735

امیرالدین فقیرالدینعابدین75736
شهاب 

الدین
806395کابل

928856کابلرحمانیعبدالرحمنعبدالجمیلعبدالوکیل76737

2128378خانم صفیه کابلرحیمیمحراب الدین رحیم الدین زین العابدین77738

2119514ذین العابدین شوهرکابلرحیمیشاه محمدعسکرمحمدصفیه 78739

1762550پسرشاپیریکابلرحمت اهللحاکی دادرحمت اهلل شوکت اهلل 79741

1913648شوکت اهلل پسرکابلکوچیرستم وزیرشاه پیری80742
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2693731کابلالف شاهمهربان شاه الف شاهترکستان81740

1904789نورنامه مادرکابلخروتیجان شاهظاهرهاشم 82743

1904653هاشم پسرکابلکوچیمرجانشادی گلنورنامه83744

2173765کامله خانم کاپیساوفاعبدالصمدغالم قادرخانعبدالودود84745

2173767عبدالودودشوهرکابلوفاعلی محمدمحمد حسین کامله85746

1272117عاقله خانم کابلصدیقیخواجه گلخواجه سخی دادعبدالوهاب86747

1281965شوهرعبدالوهابکابلاصغریسکندرقلندرعاقله87748

2077419کابلتره خیلعبدالعزیزکابلبازالدین88749

1793627کابلتره خیلعبدالعزیزامیرمحمدقاسم 89750

1908925خانم بی بی نازروکابلحمیدیمالعبدالرشیدعبدالحمیدعبدالمجید90751

1908921عبدالمجید شوهرکابلحمیدیبازگلحاجی تاج محمد بی بی نازورو91752

2204539صالحه مادرکابلغازی خیلاخترمحمد فدامحمدطالمحمد92755

2203127طالمحمد پسرکابلغازی خیلعبدالقیومعبدالرحمن بی بی صالحه93756

1192148کابلهوتکمحمدطالبعلی احمدنصیراحمد94760

2081546کابلکوچیقیومحاجی آغا محمدزیر گل95763

1919851شوهرکابلشیخ زادهجلندرمحمد علیمختار احمد96764

1918549خانمکابلشیخ زادهجلندرمحمد اکبرطاهره97765

586625پسر خالهکابلعزیزیمحمد نعیمعبدالعزیزنصیر احمد98766

1927959پسر خالهکابلحبیبیمحمد محسنحاجی حبیب اهللسلیمه99767

835589خواهر زادهکابلمحسنیمحمد ابراهیممحمد رجبرحیمه100768
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2525717پسرکابلعزیزیحاجی عبدالعزیزحاجی عبدالقدیرعبدالجمیل101769

1924571مادرکابلعزیزیجمعه خانبرات علیپیغله رابعه102770

1937581شوهرکابلمحسنیمحمد محسنحبیب اهللمحب اهلل103771

14338247خانمکابلاکبرزادهشیر شاهاحمد شاهخدیجه104772

951715کابلنیازیحاجی نور احمدفیض محمدشیر محمد105773

بهادر خانپکحکیم106774
سلطان 

خیل
2106983کابل

نور محمدنیک محمدگل محمد107775
سلطان 

خیل
2225691شوهرکابل

2074917خانمکابلاحمدزیشابکدوا جانتمامه108776

کابلموال نورعطا محمدنور محمد109777

771844شوهرکابلحمیدیعبدالمجیدعبدالعلیمحمود شاه110778

771845خانمکابلحمیدیمحمد عیسیپردلنوریه111779

2047298شوهرکابل تابشمهردل غالم حیدر غالم دستگیر112781

2047977خانمکابل تابشعبدالرشیدعبدالمجیدنظیفه 113782

2005919شوهرکابل شاکریسید محمودسید مومنسیدعمر114783

1631193خانمکابلشاکریعبدالرشیدعبدالمجیدوحیده 115784

1631866خیشنهکابل عزیزیعبدالرشیدعبدالمجیداقلیما116785

935822پسرپروانصمیمعبدالرسولعبدالجلیلعبدالحمید117786

1601643مادرکابلغفاریعبدالستارعبدالغفار بی بی شریفه118787

1234404شوهرکابل احمد زیباز محمد محمد عیسیشاه ولی 119795

1833238برادرزادهکابل احمدزیمحمد عیسیبسم اهلل اللو120796
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عزیز خان سیدخان محبوبه 121797
خانان 

خیل
1237261خانملوگر

1928851کابل رحمانیمحمد قاسم محمد اسالمعبدالرازق 122800

1989849نرگس دختر- زلیخاخانم کابلنصرتنصرت خانپاینده محمد خانشاه جان123801

1955424شاه جان شوهرکابلنصرتیآقاجانغالم نبیزلیخا124802

1956814شاه جان پدرکابلنصرتیپاینده محمد شاه جاننرگس125803

ټوټشمس الدین اولدار126805
سلطان 

خیل
1376322کابل

2114478کابلکوچیحاجی پتکیډمونساون127806

829844ملیسه مادرکابل موسی زیسیدمحمدنازه گلمحمداسحق128807

967349محمد اسحق شوهرکابلبرکیامیرمحمد نظرمحمد ملیسه129808

1061756عادله خانم کابلبرکیامیرمحمد نظرمحمد نوراحمد 130809

1628798نوراحمد شوهرکابلبرکیسید هاشم میرقاسم بی بی عادله131810

652921کابلصمدیعبدالرزاقمحمدصدیقمحمد نبی132811

1170135کابلصدیقیعبدالقادرعبدالظاهرفیض محمد 133812

2079244کابلتره خیلارکربایحاجی دین محمد محمد غوث134813

777825فریبا خانمکابلاهلل یارشهسواراهلل دادمحمد عیسی135814

2180852محمد عیسی شوهرکابلملک زادهعبدالحمیدمحمد طاهرفریبا136815

1936854خانم سوماکابلرحمانیعبدالرحمنعیدمحمدمحمدشفیع137817

1944865شوهرمحمدشفیع بغالن رحمانیعلی محمد خانمحمد رفیقپیغله سوما138818

809165خانم انیس گلپروانارجمندمحمد حسنمسجدیهدایت اهلل 139819

حضرت شاهمیاعلی گلانیس گل140820
حضرت 

شاه
829200شوهرهدایت اهلل پروان
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1808852کابلالکوزیحبیب اهلل نعمت اهلل رحیم اهلل 141816

1462337نسیمه خانمپروانامواج پورامیرمحمدفقیرمحمدامیرمحمد142821

1464858شوهرکابلامواج پوراقامحمدنوراحمدنسیمه143822

908744یازنهکابلنوریاقامحمدنورمحمدجمیله144823

1063314کامله خانمکابلساداتمیرسعیدخانسیدالله شاهسیدسکندرشاه145824

105153شوهرکابلالکوزیمحمداسحقمحمدایوبکامله 146825

1006022یسماگل خانمکابلرشیدیعبدالرشیدعبدالقدیرمحمدعتیق147826

1006552شوهرکابلرشیدینیازیامیرگلسیماگل148827

اربابمیرمحمدگل محمد149828
حسین 

خیل
1538814خماری مادرکوچی

بازمحمدنیازمحمدخماری150829
حسین 

خیل
1844852پسرکابل

2159713کابلمصرزیمصریحاجی عبدالسالمسردار151830

1490724کابلروحانیمصریشیراغابیداراغا152831

1555535کابلمهدیزردادجان اغاوحیداغا153832

1588277کابلیوسفیمحمدعالممحمدعالمحیات اهلل154833

1587628کابلعلیزیمحمدحسنعبدالحمیدعبدالرحمان155834

1374562رویا خانمکابلنظرینظرمحمدسردارمحمدفدامحمد156835

1356406شوهرکابلنورینورگلعبدالهادیرویا157836

1207569کابلفقیرزادهفقیرمحمدمحمدعلیمحمدشفیع158837

1511230زهره خانمفراهمشکانیمحمدیعقوبنوراحمدگل احمد159839

701994شوهرفراهمشکانیعبداهللاحمداهللزهره160840
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1916372خانم جمیلهکابلپوپلزیحاجی غالم رسولغالم حضرتنوراهلل 161841

1915924شوهرنوراهللکابلترینغالم بهاوالدینغالم نبیجمیله162842

2084635کابلتره خیلگل محمدخان اغامحمد اغا163843

1788177کابلتره خیلحبیب خانبهرامتورجان164844

2083933کابلتره خیلفقیرایازنادرمحمدافضل165845

2064888کابلیعقوبیمحمدیوسفمحمد یعقوبمحمد فاروق166846

1254620کابلنظزینظرمحمد منیر احمدنثاراحمد167847

1934773روشنگل مادرکابلدرگیمحمدروزمحمدانورعبدالواحد168852

1934755عبدالواحد بسرکابلنظرمحمدعطامحمدنظرمحمد روشن گل169853

محمدحسین غالم حیدرغالم نبی170854
حسین 

زاده
1931883فریده خانم کابل

1930801غالم نبی بسرکابلفضلیفضل احمدعبدالمنانفریده171855

1815335کابلصمدیعبدالصمدنصرالدینروح اهلل 172856

1937104کابلصمدیغالم بهاوالدیننصرالدینببرک173857

488128بانوخانمکابلتره کیجعفرحاجی تره کیطالب جان174858

1353827طالب جان شوهرکابلتره خیلزرمت خوبیبانو175859

621396کابلولیزادهولی محمدغالم مقصودغالم فاروق176860

635024انیسه خانم کابل فضل یارصوفی محمد اکرم قاری فضل الحقنوراهلل 177861

635202نوراهلل شوهر کابل ولیزادهولی محمد غالم مقصود انیسه 178862

2082493علم بی بی خانم کوچیستانکزیشاه غاسی محمد عزیزناصرخان 179863

2080604ناصرخان شوهر کابل ستانکزیامیرجان میاگل جان علم بی بی 180864
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1266451کابلشیرزیحاجی پاینده محمد نیاز محمد عزیزاحمد181865

2027354لیلما خانم غزنینیازیمحمدعثمان عبدالعزیز محمود 182866

2025333محمود شوهر کابل نیازیمحمدهاشم محمدعارف لیلما 183867

1957012لیلوخانم کابل مومندشین گل گل زمان شیر184868

1956718شیر شوهر ننگرهارمالخیلمیریرنگین لیلو185869

گل میرزا محمدیوسف عبدالولی 186870
محمد 

یوسف
1069111خالده خواهر کابل 

گل میرزادمحمدیوسف خالده 187871
محمد 

یوسف
1005073عبدالولی برادر کابل 

گل میرزادمحمدیونس محمداشرف188872
محمد 

یونس
997372سیده -مقصوده کابل 

1014316محمداشرف داماد کابل محمد رضاغالم رضا محمدرضا مقصوده 189873

گل میرزا محمدامین سیده 190874
محمد 

امین
1006936محمداشرف شوهرکابل 

644708ریحانه مادر کابل عظیمیخایسته خان عظیم خان نورآقا 191875

1175232نورآقا پسرکابل رحمتیانحرگل رحمت اهلل ریحانه 192876

بابرجان محمدجان محمداکرم 193877
محمد 

جان
1917619ظاهره مادر کابل 

1920699محمداکرم پسر کابل عبدالمنانعبدالرحمن عبدالمنان ظاهره 194878

1642481کابل یعقوبیمحمدیعقوب محمداسحق امان اهلل 195879

1641063کابل حیدریمحمداعظم محمدعالم دل آقا196880

2097436بی بی گل پری خانمپنچشیرهاشمیمیرغوث الدینسیدمصطفیمیان تبرک197881

2100534شوهرکابلظهیرپاینده محمدبشیراحمدبی بی گل پری198882

1980488بی بی نادره خانمکابلنیاری والخواجه محمددرمحمدسیدمحمد199883

1978851شوهرکابلنیازیسردار خانپاینده محمدبی بی نادره200884
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459687نسیمه ماللی بی بی راضیهکابلمحرابیگل محمدمحراب الدینشمس الدین201885

1647514شوهرکابلمحرابیفیض محمدیارمحمدنسیمه202886

720966برادرکابلمحرابیگل محمدمحراب الدینماللی203887

2018642برادرحمیدیگل محمدمحراب الدینبی بی راضیه204888

71310283عباسینورمحمد خانمنیرعبداالحمدعزیزاحمد205889

1278402بی بی شیرین نسیم گلکابلقدیریعبدالعزیزعبدالطیفعبدالستار206890

1282241پسرکابلنیازینیازیمیرگلبی بی شیرین207891

2603268دامادکابلرحمتیرمضانرحمت اهللنسیم گل208892

1926664طیبه خانمکابلنورینورمحمدسردارمحمدغوث محمد209893

1534824شوهرکابلصابریمیراحمدشاهمیراعظم شاه طیبه 210894

761183کلیمه جانه خانمکابلروحانیعصمت اهللمسافرخاندالورخان211895

761113شوهرکابلعبدالوهابمحمدحکیمعبدالوهابکلیمه جانی212896

2317149گاللی خانمکابلصافیمحمدقاسممحمد شعیبسراج الدین213897

1951846شوهرکابلصافییارگلاسالم نورگاللی214898

2281213بی بی معروفه خانمکابلهاشمیمیراکرممیرعزیزمحمدمیرخیرمحمد215899

2281566شوهرکابلهاشمیمیدمنورمیرمحمدناصربی بی معروفه216900

1646109بی بی کریمه خانم کابل بره کیطهماس خان محمدنبی محمدغوث 217901

1646448محمدغوث شوهر کابل بره کیعبداهلل حفیظ اهلل بی بی کریمه 218902

1519334رئیسه مادر کابل ساداتسیدامیرسید نبی سید عبدالودود219903

1511371سیدعبدالودودپسرکابل محمدینظراب شاه احمدجان رئیسه 220904
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1251460لطیفه -میرمن پروین کابل سالمعبدالسلیم عبدالسالم غالم محمد 221905

1568540غالم محمد شوهر کابل سالمنظام الدین سیف الدین پروین 222906

313462غالم محمدیازنه کابل نظامینظام الدین سیف الدین لطیفه 223907

1469598کوچی خانم کابل احمدیشیرمحمد نور محمدمحمد بشیر 224908

1936243محمدبشیرشوهر کابل هوتکعبدالسالم محمددل کوچی 225909

2493490شماله -مسرت کابل ناصرگل میرنواب زوران226910

2557888زوران شوهر کابل ناصریدورانی شمشیرمسرت 227911

550397زوران شوهر کابل ناصریملنگ صالح مشماله 228912

1648156کابل بنا زادهقربان علیمحمدعلی محمدعالم 229913

1013585تمنا-پشتون کابل علی زادهغالم علی عبدالعلیگل علی 230914

1405756گل علی شوهر کابل علی زادهمحمدعلیمحمدابراهیم پشتون231915

1405762گل علی شوهر کابل علی زادهعبدالعلیگل علی تمنا232916

733026بی بی زرمینه خانم کابل روفیعبدالروفغالم محمد سردارمحمد233917

1656301سردارمحمدشوهر کابل روفیگل محمد نور محمد بی بی زرمینه 234918

863506لیلما خانم کابل هوتکتاج محمدنادرخان گل آقا235919

851504گل آقاشوهرکابل الوخیلگلبارمحمدحسن لیلما 236920

1938845کابل اندربازمحمدشیرمحمد نیازمحمد237924

499849شکریه خانم کابل پوپل زیسکندرعبدالغفورعبدالسمیع 238925

494044عبدالسمیع شوهرکابل پوپل زیصالح محمدسردارمحمدشکریه 239926

1945602کابل سخی زادهلونگینغالم سخیغالم بهاوالدین 240927
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1904583خیالی بی بیکابل میاخیلموالدادخالوجنت گل241928

1901567جنت گل شوهرکابل میاخیلسیدالدولت خان خیالی بی بی 242929

2068634کابل فضلیمسجدیفضل الحق نورالحق 243930

1582020فهیمه خانم کابل شیرزادمحمدنعیم شیردادمحمدیحی244931

محمدرحمن محمدامان نسیمه 245932
محمد 

امان
1587609محمدیحی شوهر کابل 

1915521ناهیدخانم کابل ساداتمیرولی شاه میرعبدالباقی میروحدت شاه 246933

1917286میروحدت شاه شوهر کابل ساداتسیدعمرسیداصغرناهید247934

1031053فوزیه خانم میدان وردک احمدیغالم محمدعبداالحمدفضل محمد248935

1923573فضل محمدشوهر کابل کریمیغالم سخی غالم رحمان فوزیه249936

2033850رحیمه خشوکابل محمدیمیرزاعبدالمحمدعبدالطیفعبدالرحمن 250937

غالم حیدرخان بهادر خان رحیمه 251938
بابه 

کرخیل
2075904عبدالرحمن داماد لوگر

2578470کابل ثواب خانصاحب الدین حاجی نورمحمدصاحب جان 252941

1924876حفیظه خانم کابل قیومیفرازالدین عبدالقیوم عبداهلل 253942

عبدالرزاق غالم قادر حفیظه 254943
معروف 

خیل
1926905عبداهلل شوهر کابل 

1964494تورپیکی خانمکابل هوتکرحیم جان سیدگل نوراحمد255944

1961876نوراحمدشوهر کابل الوخیلشیربازمحمدعسکرپیغله تورپیکی 256945

1971576رئیسه خواهرکابل هوتکپاینده محمد بسم اهلل ذبیح اهلل 257946

1963137ذبیح اهلل برادر کابل هوتکپاینده محمد بسم اهلل رئیسه 258947

2545010نرگس خانم میدان وردک اعظمیحاجی عبدالستار محمدعمرمحمدسرور259948

1691770محمدسرورشوهرکابل اعظمیمحمداعظم محمدافضلنرگس260949
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1940765بی بی حنیفه خانم پروانرحیمیارصالحعبدالجلیلخیال محمد261950

1945666خیال محمدشوهر کابل رحیمیعبدالسالم غالم قادر بی بی حنیفه 262951

232ننگرهارمهمندمالبزرگمحمدسعیدشمس الرحمن 263952

غالم دستگیرمحراب الدین حیات اهلل 264953
محراب 

الدین
2210837شرف گل مادر کابل 

2215200حیات اهلل پسرکابل صدیقیبهرام محمدداودشرف گل 265954

1479424کابل نعیمیعبدالصمدمحمدنعیم محمدعلم 266955

1475072عبدالروف-شوکت کابل نعیمیعبدالصمدمحمدنعیم عبدالرحمن267956

1477239عبدالرحمن شوهرکابل نعیمیعزیزاهلل امان اهلل شوکت اهلل 268957

1475071عبدالرحمن پدرکابل نعیمیمحمدنعیم عبدالرحمن عبدالروف269958

1882307پشتون خانم کابل صدیقیخواجه میرآقاخواجه گل آقاخواجه فرید 270959

1917532خواجه فریدشوهرکابل صدیقیاهلل بخش محمدجان پشتون271960

901413بلقیس خواهر-نجیبه خانمکابلقادریمحمداصغرسیف الدینمجیب الرحمن272961

1919182خانمکابلقادریحاجی جاندادرجب علی نجیبه273962

محمد اصغرسیف الدینپیغله بلقیس274963
حسین 

خیل
1551506خواهرکابل

1919493کابلعالمیمحمد عالممحمد هاشمگلبدین275964

1918833کابلتاجکمحمد خانحاجی محمد حکیممحمد ایوب276965

2085212برادرکابلاحمدیعلی احمدعطا محمدعبداالحد277966

2042491خواهرکابلاحمدیعلی احمدعطا محمدپیغله مارینا278967

2022278خواهرکابلاحمدیعلی احمدعطا محمدپیغله وحیده279968

670947برادرکابلعصمتیخیراهللعصمت اهللعبداهلل280969
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978251خواهرکابلهمتخیراهللعصمت اهللپیغله مدینه281970

504715پسرکابلعصمتیعصمت اهللعبداهللسمیراهلل282971

1919144پسرننگرهارعادلعبدالحقدل آقاولید283972

1722287مادرکابلعادلغالم جیالنیزمریذکیه284973

923572کابلعثمانیمیرزا محمد عثمانمحمد یوسفمحمد حنیف285974

2055045کابلصمدیعبدالظاهرغالم حضرتحسیب اهلل286975

2080695شوهرکابلصمدیمحمد صالحعبدالظاهرمحمد طاهر287976

908173خانمکابلعبدالقادرغالم قادرعبدالقادرسایره288977

1943309کابلبیتنیگل سعیدمیراحمدارسالح289978

1302590شوهرکابلشینواریشنواریمیرا جانغالم جان290979

2252546خانمکابلبیتنیشینواریمرجانزرسانگه291980

1486470بی بی نادره خانمبلخساداتسید محمدشاهسیدنبیسیدجلیل292981

1485298شوهرکابلساداتمحمد نبی محمد رحیمبی بی نادره293982

2137350بس بی بی خانمکابلبیتنیگل صاحبمندوزیسلیمان خیل294983

1904267شوهرکابلبیتانیگل صاحبملنگبس بی بی295984

1202663کابلمیرزاییمیرزاعلیمحمدقاسمجمعه خان296985

2669460کابلملکزادهنورمحمدعبدالرحمانعبدالسلیم297986

1267283کابلکمالیکمال الدیناکرام الدینامان الدین298987

748037کابلهمتارجب علیمسجدیعبدالرحیم299988

327739نظیفه خانمننگرهارانوریمحمدانورعبدالسمیعجمشید300989
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1927053شوهرکابلانوریعبدالحمیدعبدالحکیمنظیفه301990

1929201حبیبه مادرکابلحیاتیمحمدجانحیاجانعصمت اهلل302991

1171063پسرکابلحیاتیدرمحمداقامحمدحبیبه 303992

471933ربس گل مادرکابلنخترحاجی گل حاجی نخترگلمیرویس304993

605800پسرکابلقاضی زادهغالم رسولغالم نبیریس گل305994

1830510نیازبی بی  خانمکابللوگریجمعه خانقاسمدادمحمد306995

1830862شوهرکابلمومندحاجی گل نخترگلنیازبی بی307996

796714نورسما خانمکابلبیاتمحمدنعیممحمداعظیممحمدنسیم308997

796788شوهرکابلسروریمحمدسرورحاجی محمدعلینورسما309998

1978861بی بی گل خانملغمانناصریمالفتح اهللدادگلفضل الرحیم310999

2509471شوهرکابلناصریمیرعبدلامیرگلبی بی گل 3111000

846274مزگان خانمکابل آصف زادهمحمد آصفمحمدعارف محمد اسمعیل3121001

844248محمد اسمعیل شوهرکابل آصف زادهغالم سرورمحمد آصفمژگان3131002

1945783عاقله جان خانم کابل آصف زادهغالم سرور محمدآصف محمدعارف 3141003

916686کابل آصف زادهمحمدرحیم محمدامین عاقله جان 3151004

2082052کابل عمادیحاجی عبداهلل عبدالقدوس عبدالغفار 3161005

1197845میرمن لیال خانم کابل عظیمیمحمد محسن محمدعظیم محمدنسیم 3171006

1197846محمدنسیم شوهر کابل عظیمیبازمحمد فقیرمحمد میرمن لیال 3181007

922823کابل عابدیمحمدهاشم محمدطاهر محمدحامد 3191008

1016521سعیده سیناخانم کابل امیریامیرمحمد محمدسرورعبدالقادر 3201009
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1016420عبدالقادر شوهر کابل امیریمیرعبدالعلیم سعید محمدانور سعیده سینا3211010

1932147ذلیخا خانم کابل رحیمیمحمدرحیم غالم نبی غالم حبیب 3221011

1930312غالم حبیب شوهر کابل رحیمینور محمد مال فقیرمحمد ذلیخا 3231012

2132976کابل عظیمیسراج الدین فضل الدین محمدصالح الدین 3241015

2438053کابل حسینیمحمدحسین محمدظاهر احمد 3251016

2123210کابل رسولیمحمدنبی محمدرسول محمدصبور 3261017

1146972برادرکابل پوپلگل محمد جان محمد محمد اعظم3271018

1181850خواهر محمد اعظمکابل پوپلگل محمد جان محمد زبیده3281019

1933036 ثبت است643-644محرمش در کابل فقیریشیرمحمد عبدالقدیرفاطمه 3291020

1978526فرحمه خانمپروانحبیبیلګحبیب لګوزیرجمعه الدین3301021

1776391شوهرکابلاغا جانعبدالرحماناغاجانمرحمه3311022

1960018شهناز خانمکابلبلوچل محمدګدرمحمدعبدالروف3321023

1369938شوهرکابلامیریمسجدیامیرمحمدشهناز3331024

1588184شبنم عمهکابلکوچیامیرمحمدحاجی پهلوانمحمدعلم3341025

1937815برادرزادهکوچیامیر خانسیداحمدامیرخانشبنم3351026

1897637کوچیکوچیمحمدقاسممومنلګغرنی 3361027

1893480کوچیهوتکمحمدقاسمعوضدولت خان3371028

1860397نفیسه خانمکابلرسولیرسولیعبدالرسولعبدالقدوس3381029

1862811شوهرکابلرسولیلګشاخ لګعجب نفیسه3391030


