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1922615کابل ملک زادهخان محمد علی محمد شیر احمد 11072

1298378بی بی قریشه مادرکابلنورشیرادمنورمحمدشاه محمد21361

1917807پسرکابلناصریگل زارعبدالرازقبی بی قریشه31362

1918807میمونه خانمکابلناصرینوابجانثارمحمداسحق41363

1919398شوهرکابلناصرینازک میرانبارخانمیمونه51364

1917172گل جماله خانمکابلناصرینازک میرانبارخانجبارخان61365

1918464شوهرکابلناصریعلی گلسیدکریمگل جماله71366

1815906بجو ذوجهکوچیاحمد زیکجیرسردارزلمی81397

1793612شوهرکابلاحمد زیادوجمعه داربجو91398

658880کابلساداتتازالدینمحمدحسنعبدالواسع101399

1815857کابلمحمدیشاه سوارخان اغاشیرین اغا111400

1906275کابلاحمد زیمراد خانحاجی نادرشیر ولی121401

1950867برادرکابلسلطان خیلآغا جانعثمان جانالمر131402

1974888خواهرکابلاحمد زیآغا جانعثمان جانسلیمه141403

1947351خواهرکابلسلطان خیلآغا جانعثمان جانبهرامی151404

2223769شوهرکابلامین یارمحمد حسنمحمد ابراهیمامین اهلل161405

2223323خانموردکامین یارمحمد حسنعبدال محمدآصفه171406

2202042کابلتاج محمدتاج محمددوست محمدجان محمد181407

2182366کابلاحمد زییار گلداد گلپیر گل191408

2216072کابلمهربانغالم محمدولس میرنواب201409

1398نواحی شهر کابل  (پنجم)جدول شهرت حجاج پرواز 
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2211998کابلجامبه خیلغالم محمدامیر شاهتواب خان211410

2213520کابلموسی خیلخان گلیار گلشیر گل221411

2216018کابلتره خیلمال محمدنادر شاهعظمت شاه231412

2211965پسرکابلبختوریشاپکبختوریموسی241413

2212703مادرکابللعل شاهخوشحاللعل شاهبدانه251414

1821403کابلسروریسرور خانعبدالرحمنمحب الرحمن261415

2207151بدخشانحمیدیخدا دادعبدالحمیدضیاالدین271416

1655271پسرکابلحبیبیرجب علیحبیب اهللامین اهلل281417

1656892پدرکابلحبیبیحبیب اهللامین اهللحفیظ اهلل291418

450643کابلنوریفضل احمدنورمحمداحمد مرید301419

1956601کابلهوتکمحمد هارونحلیم گلمرزا گل311420

1647605شیمنه - بی بی سلیمه کابل نوریفضل جان گل رحمن حبیب الرحمن321421

1031857حبیب اهلل شوهر لغمان نوریمحمددین مالعبدالحق بی بی سلیمه 331422

880829حبیب اهلل شوهر لغمان نوریعبدالرحمنفضل الرحمنسمینه 341423

1635602شمایله مادر کابل مشفقمرجان نورنوازدرویش خان 351424

1973528درویش خان پسر کابل ارغندیسیدعالم کمال خان شمایله 361425

1921463درویش خواهرزادهکابل محمد جانمحمدجان احمدجان سلیمه 371426

2081433زرغونه مادر کابل سید زادهسیدعبدالحمیدسیدعبدالرب سید محمدولید 381427

811336سید محمد ولید پسرکابل اسلم زادهحاجی محمدعزیزمحمداسلم زرغونه 391428

218431فخریه -شکریه کابل اسلم زادهمحمداسلم محمداکرم محمدابراهیم 401429
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648843محمدابراهیم ماماکابل اسلم زادهمحمداسلم محمداکرم فخریه 411430

849765محمدابراهیم شوهر کابل اسلم زادهعبدالمجید عبدالواحدشکریه 421431

399132فوریه خانم کابل حبیبحبیب اهلل رحمت اهلل عزت اهلل 431439

493997عزت اهلل شوهر کابل حبیبمحمدعلم محمداکرم فوزیه 441440

2167893بی بی ماللی ، حنیفه ، حمیدهکابلمحمدغالم محی الدینمحمدحکیممحمدنادر451441

2307659محمدنادر شوهرکابلحکیم یارمیرمحمدعلیمیرمحمدعزیزبی بی ماللی461442

2036477بی بی اصفه خانمکابلمحمدیگل محمد محمدقسیم 471443

2044038محمدقسیم شوهرکابلامیریغالم محمدنیازمحمدبی بی اصفه481444

2076797مالیمی خانمکابلروحانیناصرخانبهادرخانوحیداهلل491445

2072713وحیداهلل شوهرکابلفیروز خانبراتفیروزخانمالیمی501446

2240643پشتنه مادرکابلاحمدزیعمراخاننیک محمدایوب511447

296045ایوب پسرکابلاحمدزیعبدالغنیمحمدعارفپشتنه521448

1794197کابلکوچیعلی محمدخوش میرعبداالحد531451

1793487کابلکوچیحیاتموالمحمدسراج الدین541452

557106کابلسخی زادهغالم علیغالم سخیغالم فاروق551453

2083934کابلنورزیحاجی کرمگلجوغالم نبی561454

789764شیرین تاج خوهرکابلروحانیچارباغیعجب گللعل اغا571455

1972810لعل اغا برادرکابلشیخ محمدیچارباغیعجب گلشیرین تاج581456

1439507رحیم گل شوهرکابلشیخ محمدیوردگپاچاگلزرسانگی591457

1439296زرسانگی ، زرمینه خانمکابلرحیمیچارباغیعجب گلرحیم گل601458
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1439289زرمینه خانمکابلرحیمیسعادت خانعبدالستارزرمینه611459

686568کابلنبی زادهغالم نبیغالم صدیقغالم فاروق621460

1969872نوریه خانم کابل رحیمیعبدالرحیم عبدالمنان عبدالکریم 631461

1965528عبدالکریم شوهر کابل محمدینوراحمد خیرمحمد نوریه 641462

2101759بی بی روگل مادر لغمان نادریمحمدنادر عبدالوهاب شکیل احمد 651463

1336596شکیل احمد پسر کابل نادریشیرین گل شیرجان بی بی روگل 661464

1160347فهیمه مادر کابل نظامیمحمدیحیاحمد شاه شیرزی 671465

1077583شیرزی پسرکابل رحیمیعبدالرحیم عبدالبشیر فهیمه 681466

2112971سیما خانم کابل نظامیمحمداسلم طهماس محمدجان691467

2109603محمدجان شوهر کابل نظامیپیرمحمد درمحمد سیما701468

767058میرمن انیسه مادر کابل مقصودیمقصوداحمدجان نبی جان 711472

1809317نبی جان پسرکابل احمدیعلی احمد محمدابراهیم میرمن انیسه 721473

973326شاه پری خانم کابل فقیرزادهلعل محمد فقیرمحمد فیض محمد 731474

988017فیض محمد شوهر کابل عبدالزادهمحمدرجب عبدال محمدشاه پری 741475

2228857کابل کوچیمرادخان میراجان محمدگل 751476

872975تورپیکی خانم لغمان احمدزیغالم جان نادرخان حفیظ اهلل 761477

860049حفیظ اهلل شوهر لغمان احمدزیدوست محمد نیک محمد تورپیکی 771478

2243886کابل بهادریمنصور بهادر زمری 781479

1877606کابل ترینسرفراز حاجی هدایت اهلل حفیظ اهلل 791480

1790407شوهرکابلگلستانیگلستانمحمد شفیعمحمد اشرف801484
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2073289خانمکابلحبیبیعزیزاهللحبیب اهللفاطمه811485

1314712پسرکابلکمالجمال الدینکمال خانعوض821490

2174977مادرکابلمحمد یعقوبعبدالغیاثمحمد یعقوبزبیده831491

597458پسرلوگررسولیمحمد رسولخوانیغالم ربانی841492

1927057مادرکابل سلطانیسلطان محمدمحمد نسیمبی بی سایره851493

1833377خانم شمس الرحمنننگرهارمومندمیر جان گلسید مجددتاج بی بی861494

2077164کابلتره خیلخوشدلعینی خانشراب الدنی871495

2167833شوهرکابلاحمدیاحمد گلعبدالغنیمحمد نبی881496

2040324خانممیدان وردکسروریمحمد سرورعبدالجانبی بی پشتون891497

1928395گل زمین ،سرداره کابلناصریگل راماصیل خانعبدالستار901501

1945227عبدالستار شوهرکابلناصریمومنغمی گل زمین911502

1928739عبدالستار شوهرکابلناصریبهراممحمدخانسرداره921503

1929445شاه پری مادرکابلناصریمیاه گلچراغ گلحیات اهلل931504

1943400حیات اهلل پسرکابلناصریمومنحاجی غمیشاه پری941505

1362322راضیه مادرکابلمومن زادهمحمدکریمعبدالمومنمحمدامین951506

1501363محمدامین پسرکابلمومن زادهمحمدنبیمحمدعلیراضیه961507

1221089ماهیرو ، شفیقهکابلاحمدیاحمدعبداالحدمحمدشریف971508

1272612محمدشریف شوهرکابلنوریمحمدانورگل محمدماهیرو981509

1793938کابلکوچیرستمحاجی اخترمحمدگل بدین991510

2067422کابلکوچیاسدنورباریدارذکریا1001511
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2105057کابلنورزیمحمدشاهولی جانعبدالمالک1011512

1952030شوهرکابلناصریمومنغمیعبدالمالک1021498

1934457خواهرکابلناصریمومنغمیسارا1031499

1930824خواهرکابلناصریمحمد علیعبدالکبیرکریمه1041500

2566960بی بی حلیمه مادرکابلنورزیدین محمدعمردینگل بدین1051513

2150571گل بدین پسرکابلنورزیزعفرانحاجی جالتبی بی حلیمه1061514

1815524ازام بی بی مادرکابلکوچیمحمدولیحاجی شکرنازک میر1071515

2064029نارک میرپسرکابلاحمدزیشیرخانحاجی ملوکرام بی بی 1081516

1794903کابلحبیبیحبیب خاننجیب اهللعیسی خان1091517

1794911کابلتره خیلملوکعبدالعبداالحد1101518

1473292کابلرحیمیمحمدخاننوجاننظرمحمد1111519

1085454کابلحکیمیعبدالحکیممحمدرجبمحمدانور1121520

1942706شوهرکابلبهرامیبهراممسجدیمعراج الدین1131521

1944149خانمکابلیعقوبیجانگلمیان گلبی بی رویدا1141522

519230همدرداحمدیمحمد زیسردارولی1151523

2244062کابلحسین خیلخان محمد باشیاول خان 1161524

1992300شوهرکابلعثمان خیلمحمد الدینترینرنگین1171525

1993372خانمکابلاحمد زیگل محمدخان محمدناظره1181526

1824247پسرنیمروزمجیدیمیر عبدالحسیبعبدالرحمندرویش1191528

1824237برادرزادهنیمروزمجیدیمحمد جانشمس الدینشفیقه1201529
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1824240مادرنیمروزمجیدیمیر عبدالحمیدمیر عبدالحبیبصدیقه1211530

874579پسرلوگرحمیدعبدالسالمعبدالمومنعبدالمنیر1221531

830374مادرلوگر حمیدزرغون خانلنگر خانانیس گل1231532

2157793هلمندعلی زیخیر محمدشیرمحمدجمال الدین1241533

2027671کابلتره خیلباز محمدجبداردر محمد1251534

2241180شوهرپنجشیرامانامان اهللمحمد هاشممحمد عالم1261539

2242172خانمکابلرحمانیعبدالرحمنحبیب الرحمنمینا1271540

635015امنه خانملغمانهوتکولی محمدعصمت اهللنعمت اهلل1281541

643169نعمت اهلل شوهرکابلهوتکشاه محمداقا محمدامنه1291542

736358بیکم جان همسرپروانسمندریالله شاهسمندرشاهعبدال کبیر1301544

730898عبدالکبیر شوهرپروانسمندریالله شاهبدل شاهبیگم جان1311545

2291491میرمنی جان مادرننگرهارصافیمحمدهاشمفضل معبودمحمدصابر1321546

649689محمد صابر پسرننگرهارصافیگل احمدتاج محمدمیرمن جان1331547

1847243روشن همسربغالنحسین خیلمحمدغالمعبدالوکیلشاه پور1341548

1847241شاه پور شوهربغالنحسین خیلعبدالمحمدامیرمحمدروشن1351549

1832412ثمزگل مادرپرواننوابیعبدالغنیعبدالحقیقاسداهلل1361550

2222080اسداهلل پسرکابلنوابیمحمدرسولرحمت اهللثمرگل1371551

1587266فهیمه ، انیسهکابلنیسانمحمدانورمحمدفهیمداود1381552

1171971داود پسرکابلاشرفیسیدمحمدامانسیداشرففهیمه1391553

2182890داودخواهر زادهکابلاحمدیسیدمحمدامانسیداشرفانیسه 1401554
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1053123کابلحسامجانشارعین الدینحسام الدین1411555

1556872شفیقه خانموردکحکیم صاحبیمیروجانصاحب خانخیال محمد1421556

2436987خیال محمدشوهروردکصاحبیمحمدانورمحمدعمرشفیقه1431557

2199396کابلنعیمنیازمحمدمحمدنعیممحمدفیصل 1441558

434374بهتزین خانمکابلنعیمنیازمحمدمحمدنعیمهمایون 1451559

434389کابلهمایوننیازمحمدیارگلبهترین1461560

2910329هرات فروتنیارمحمد فضل احمد سخی احمد 1471561

855047میرمن نفیسه خانم کابل فضلیعلی جان دوست محمد فیض محمد 1481562

861646فیض محمد شوهر کابل فضلیعبدالفرید نعمت اهلل میرمن نفیسه 1491563

1964592بی بی رعناخانم کابل یعقوبیجان گل میان گل عبدالرازق 1501566

1965424عبدالرازق شوهر کابل یعقوبیعبدالقادر عبدالهاشم بی بی رعنا1511567

2079466کابل کوهستانیمحمد یعقوب فضل احمد مسعود احمد 1521568

2246167کابل تره خیلحنیف بازمحمداحمدجان 1531569

2205110بس نازه خانم کابل سلطان خیلخوشحال لعل شاه خانه گل 1541573

2207263خانه گل شوهر کابل سلطان خیلپوری شاپک بس نازه 1551574

2220606لوگرمجرائیمحراب گل حسننورآغا1561575

640309ننگرهارعالمیسیدعالم خان آقاسید محبوب 1571576

2046841شمایله خانم کابل پاینده محمدمحمدنبی محمدامین گالب 1581580

2021102گالب شوهر کابل شایستهغالم محمددین محمدشمایله 1591581

396800بی بی راحله همسرپروانوفاغالم علیعبدالعلیدرعلی1601582
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1577431درعلی شوهرکابلصدیقیخواجه نزیرخواجه عظیمبی بی راحله1611583

2288467نیازبی بی مادرکابلروحانیمحمدولیاسحاقمحمدرفیق1621586

2115219محمدرفیق شوهرکابلولی زادهفقیرمحمدحاجی گل علمنیاز بی بی1631587

2243921صالحه همسرپروانرحیمیحاجی یارمحمدعبدالرحیمنوراحمد1641588

2229229نوراحمدشوهرکابلکاکرمحمدعزیزبهادرصالحه1651589

321490رفیعه خواهرکابلنورینوراحمدفضل احمدخلیل احمد1661593

1548365خلیل احمد برادرکابلنورینوراحمدفضل احمدرفیعه1671594

2755888بی بی خوری >بی بی ظریفه کابلیوسف زینورالحقرحم الحقعزیزالحق1681595

885472عزیزالحق شوهرکابلقاضی زادهنورالحقدادالحقبی بی ظریفه1691596

1831177عزیزالحق دامادننگرهارعربشهزاده گلمحمدکریمبی بی خوری1701597

2241483حمیده خواهر زادهپرواننقشبندیغالم نقشبندغالم سرورغالم رسول1711598

2098508غالم رسول مامابغالنجمشیدیاحمدجانمحمدخانحمیده1721599

637405لغماننیازیملک احمداجانثتااهللاحمداهلل1731600

1843624شوهرکابلعمریمحمد عمرعبدالمالکمحمد اسمعیل1741601

1843222خانمکابلعمریمحمد آصفمحمد عارفآمنه1751602

1930988کابلنبینور علی خانمحمد نبی خانمحمد سمیع1761603

1159259کابلبرکتیعزیز احمدقاری حافظ احمدبرکت اهلل1771604

2538896شوهرکابلمیاخیلعلی جانعمر گلمحمد ولی1781605

2779814خانمکابلمیاخیلعبداهلل جانمحمد جانننو1791606

1028378شوهرلوگرستانکزیگل محمدشاد محمدمحمد داود1801607
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2146797خانملوگرستانکزیمیرزا محمدعبدالسمیعشکیال1811608

2079856شوهرمیدان وردکفایزولی دادعمر گلمحمد قدیر1821609

2247631خانممیدان وردکفایزقربان علیبسم اهللزرافشان1831610

1435208شوهرپروانپروانیسرفرازعبدالجمیلعبدالرحمن1841612

1435114خانمپروانیعبدالحمیدعبدالطیفبی بی فریده1851613

1758285شوهرخوستسلطان محمدفیض محمدسلطان محمدعاقل محمد1861614

1923470خانمخوستعبداهلل خانخانعبداهلل خانبی بی ملکه1871615

1589104خواهر زادهکابلموحدعبدالکریم عبدالقیومحسیب اهلل1881616

2245094خانم حسیب اهللکابلموحدسلطان محمدمحمد قاسماسما1891617

1633983مادر حسیب اهللکابلکریمیامیر محمدغالم رسولمیرمن مریم1901618

762095خواهر زاده کابلسایقمحمد اکبرحاجی محمدزرغونه1911619

633129دامادکابلراسخفقیر محمدمحمد سرورکامله1921620

2755255ننگرهار شینواریگنجی حاجی اودخیل عجب شیر1931622

1974580محمدعثمان -خاطره -مزاری -پلوشه کابل یحیی زادهغالم یحیغالم حشمت محمدعباس 1941623

1990215محمدعباس پدر کابل یحیی زادهغالم حشمت محمدعباس ابوبکرصدیق 1951624

1990145محمدعباس پدر کابل یحیی زادهغالم حشمت محمدعباس محمدعثمان 1961625

1957492محمدعباس برادر کابل یحیی زادهغالم یحیغالم حشمت خاطره 1971626

1958372محمدعباس شوهر کابل هاشمیمیرقلندرمیرعبدالرحیم پلوشه 1981627

1016417محمدعباس پسر کابل صمدیعبدالخالق عبدالحمد مزاری 1991628

2907519ماللی مادر کابل جبارعبدالرسول عبدالجبار محمدحامد 2001630
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895247محمدحامد پسر لغمان هدایتعنایت اهلل هدایت اهلل ماللی 2011631

537876لوگر نور زیمحمداهلل محمدانور محمدرفیع 2021632

769512لوگر ستانکزینور محمدمیرزا محمدسید آغا2031633

1200629هرات مشفقخواجه یار عبدالحمید محمدکبیر2041635

1486بدخشان خالقیمحمدسلیم محمدرفیع سلیم اهلل 2051636

269381کابل همتعبداهلل محمداسمعیل سمیع الحق 2061637

2140042شکریه مادر کابل عربعبداهلل محمدغالم نجم الهدا2071638

2140045نجم الهداپسر ننگرهار عربملک عظیم الدین قاری عظیمی شکریه 2081639

1294104کندهارمحمد رسولمحمدجان محمدرسول جمعه خان 2091640

1840991پسر بی بی آمنهکابلصدیقیغالم محمدحبیب الرحمنخواجه عبدالرحمن2101641

2241930مادر خواجه عبدالرحمنکابلرستمیعبدالحمیدمحمد رستمبی بی آمنه2111642

986078برادر کابلیپروانطوخیامیر خانخدای نظرزرخان2121644

2181232خواهر زر خانپروانحیدریامیر خانخدای نظرکابلی2131645

868574خواهر زر خانپروانمحمدیامیر خانخدای نظرحسینا2141646

375851پسر بی بی خالهکابلتره خیلعربسور گلمحمد اهلل2151647

2461300مادر محمد اهللکابلمحمدیقبات شاهمحمد شاهبی بی خیله2161648

2461248خانم محمد اهللکابلتره خیلحاجی جنت گلتره خیل محمدیبی بی ستاره2171649

515978کابلاحمدیخان نظرسید گلعزیز احمد2181650

2242827لوگرصدیقیخواجه صالح الدینغالم صدیقمحمد نسیم2191651

2241076کابلصدیقمیر نظام الدینمیر نجم الدینمیر ابو مسلم2201652
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710702پسر کاملهکابلامیریغالم فاروقغالم داودغالم مجتبی2211655

2184984کابلاحسان زادهمحمدآ جانمحمد احسانمحمد یوسف2221657

682678شوهر محبوبهکندوزاخترحضرت علیمحمد زماناختر محمد2231658

688333خانم اختر محمدکندوزاختریگل عظیممحمد اکبر خانمحبوبه2241659

2288416کابلمنصوریمحمد رسولمنصورمحبوب2251660

1610811مادر غالم مجتبیکابلحسینیارمحمد صدیقغالم صدیقکامله2261656

2247146کابلحیدریغالم حسینغالم حیدرمحمداسحق 2271661

1954143کابلستانکزیمقاممحمدامیرضمیرگل2281662

2247799کابلصمیمیفقیرمحمدبشیراحمدصمیم احمد2291663

1065408بی بی سعدیه مادرکابلمیاخیلمیاجانمحمدظریفمحمدرحمان2301664

2253057محمدرحمان پسرکابلمیاخیلفیض گل حاجی شیرگلبی بی سعدیه2311665

1937141سایره خانمکابلنظرینظیرمحمدخیرمحمدعلی محمد2321668

1936625علی محمدشوهرپرواننظریگل چمنامیرمحمدسایره2331669

1937107شکیبا ، میرمن جهانتابکابلحمیدیعبدالحمیدعبدالولیعبدالواسع2341670

1939864عبدالواسع شوهرکابلحمیدیعبدالحقخرم دلشکیبا 2351671

1939203عبدالوسع دامادکابلخرمنورمحمدشیراحمدجهانتاب2361672

1897192سلطانه ، نورجانهلوگرمیرافغانجانگلمیرافغانلعل گل2371673

1897182لعل گل برادرکابلکوچیمیرافغانلعل گلسلطانه2381674

1897185لعل گل پادرکابلکوچیمیرافغانلعل گلنورجانه2391675

1184058وردکسالم زیعبدالسالمحضرت گلمحمدگل2401676
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1033446بس ببو خانمکابلبارکزیفتح محمدگالبدسته گل2411677

2253354دسته گل شوهرکابلبارکزییارمحمدچنارگلبس ببو2421678

451160خبی مادرننگرهارظهیرمالمطیع اهللعتیق اهلل2431679

605916عتیق اهلل پسرننگرهارشینواریمحمدشریفگل محمدخبی2441680

2252798وردگابراهیمیمحمد ابراهیمفضل الرحمننعمت اهلل2451681

2243601شوهر بی بی زهارالوگربانوریسید بهاوالدین آغاسید بانو جان آغاسید فیضان2461683

2244850خانم سید فیضانلوگربانوریخواجه فیروزجالت خانبی بی زهرا2471684

779759نیمروزپهلوانمحمد الفنور احمدغالم رسول2481685

22316پکتیادرانځدور شاهاول شاهعلی بادشاه2491687

706123پکتیادرانځاول شاهحاجی علی بادشاهعبدالرحیم2501688

751783کابلعزیزیعزیز محمدراز محمدنصیر احمد2511689

2555321ننگرهارهمدردظاهر خانبهادر خانحزب اهلل2521690

1943957کابلساالر زیمحمد افغانمحمد آقانور آقا2531691

2260573پروانامانیعبداهللامان اهللعبداهلل 2541692

2098447شوهر بی بی خمارتخاررجب زادهعبدالمحمدرجب علی عبدالجلیل2551695

2098808خانم عبدالجلیلتخاررجب زادهمحمد نبیاسمعیلبی بی خمار2561696

2084628شوهر گل غوتیکوچیحسین خیلسردارجبارعبدالقادر2571698

2083709خانم گل غوتیکابلحسین خیلعمرشین گلگل غوتی2581699

531662ناظمه خانم لوگر اخترمحمدعبدالغفور حاجی اختر محمد صدیق اهلل 2591701

1396546صدیق اهلل شوهر لوگر صدیق اهللحاجی محمد داود حاجی احمد زی ناظمه 2601702
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1104299سره خانم لوگر مستکبرک مستک سلطان گل 2611703

1729413سلطان گل شوهر لوگر زمان خیلجابی تورگلجامی نظرگل شرنگه 2621704

1729493سلطان گل شوهر لوگر زمان خیلخوشدل نصراهلل جان سره 2631705

1902349کابل میرزادهمیرغیاث الدین میربابامیرقاسم 2641708

658905بی بی خدیجه مادر پروان عفیفمالسراج الدین محمدقسیم عبدالبشیر2651709

2217408عبدالبشیر پسر پروان حفیفیسردار دینداربی بی خدیجه 2661710

2081215خرما-خماره کابل محمدیمحمداسالم اخترمحمددین محمد 2671711

2081391دین محمد پسر کابل گل  نظیمگالب شاه گل نظیم خماره2681712

2079840دین محمد پسر کابل عثمان زیمحییپاینده خرما2691713

214246بی بی مریم خانم لغمان سالم زویعبدالرشیدسالم عبدالهادی 2701716

2121977عبدالهادی شوهر کابل سالم زویعبدالقدوس حاجی مسجدی بی بی مریم 2711717

1823256مرحبه خانم کابل ذاکریمحمدصادق عبدالقدوس طال محمد2721718

2119491طال محمد شوهر کابل شیخ محمدیعبدالرشید محمداختر مرحبه 2731719

1408878شوهر سیماکابلحاجی بابهمحمد رحیمعبدالمجیدعبدالحکیم2741721

2260519خانم عبدالحکیمکابلحبیبیحبیب اهللنعمت اهللسیما2751722

2203806پسر زهراکابلکوچیمیر آدم خانحاجی تورنقیب اهلل2761723

2203886مادر نقیب اهللکابلکوچیمحمد قسیممال نیک محمدزهرا2771724

1302488شوهر بلقیهکابلتره خیلعبدالحکیمپاچا خانعبدالوکیل2781725

2214115خانم عبدالوکیلکابلتره خیلحاجی محمد حکیمحاجی عاقلبلقیسه2791726

1928181شوهر ذکیهپروانبخشیمیرزا محمد خانمحمد سعیداحمد فرید2801729
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218357خانم احمد فریدکابلحمیدعبدالحمیدمحمد علیذکیه2811730

1322631کاپیسامیرمیر احمد اهللمیر آقامیرویس2821731

340936نواسه میرمن قمر گللوگرقادریعبدالرازقعبدالصبورعبدالمنصور2831732

728767بی بی عبدالمصوربغالنقادریمیر دادحاجی زر دادمیرمن قمر گل2841733

1188260پسر شهنازکندهارباقیب اهللمحمد میرزاباقیب اهللسیف اهلل2851734

2005406مادر سیف اهللکابلاحمدیشهبازجمعه خانشهناز2861735

2323088پروانپوپل زیپاینده محمدعبدالکریم گلپوره2871736

1607695ده بزچوپانکجکولحاجی عزتمحمد نواب2881740

935741هاجره، مشهدیکابلروحانیامین جاندینارگلدین محمد2891745

2266329دین محمدخواهرسهاکامین جاندنیارگلهاجره2901746

2266556دین محمد پسرکابلسهاکمحمدعمرگل محمدمشهدی2911747

2324719شاه پیرو خانمکابلسهاکامیدگلعمرخاناغاجان2921748

2025330اغا جان شوهرکابلسهاکشهنازخانحضرت جانشاه پیرو2931749

1943726نجیبه شاکر خانمکندزاخترحضرت محمداخترمنیرشاکراهلل2941750

1760975شاکراهلل شوهرکندزشاکرزرغوناکرام الدیننجیبه شاکر2951751

2172068کندزاکبرمحبتنوردالیزین اهلل2961752

2221039بیگمه خانمپکتیکاابراهیم خیلحضرت نورکریم خانصدوخان2971754

2222094صدوخان شوهرپکتیکاابراهیم خیلکریم خامکلیبیگمه 2981755

1524862ستوره خانمتخارحبیبیمحمدنسیمحاجی حبیب اهللمحمدلطیف2991756

1524554محمدلطیف شوهرکابلحبیبیعبدالمجیدعبدالروفمستوره3001757
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2254997کابلحیدریمالمحمدعلممیراقاجمیشید3011758

2253104کابلعظیمیمحمدیاسینمحمدقسیممحمدکریم3021759

2256878کابلولی زادهولی محمدملک حضرت محمداقاگل3031760

2589263کابلساالر زیقلندر شاهسکندر شاهملنگ شاه3041761

1126581پکتیاخاخی حاجی نور گلحاجی خان گلعبدالقدیر3051762

2258405پروانصدیقی عبدالغفورعبدالودودعبدالصبور3061763

2241735کابلساداتمحمد داودمال جمعه گلمراقبه3071764

1560959پسر شیرینوپکتیادولت زیمیرا جان خانمحمد هاشم خانمحمد سلیمان3081765

2140001مادر محمد سلیمانپکتیادولت زیمحمد یوسفعبدالقادرشیرینو3091766

2022056لوگرهاشمی میرآغا گلالال گلشرین آغا3101767

2262095کابلخیر خواهعبدالخالقعبدالحقعبدالرزاق3111768

2227579فاریابمرادیسید مرادسید امینحلیمه 3121771

1276615شوهر نرگسننگرهارصافی نظام الدینحاجی محمد حسینلعل اغا3131772

1795225خانم لعل آغاننگرهارصافی شیر محمدپاینده محمدنرگس 3141773

1237487پسر حوراکابلقاریزادهامیر محمدفیض محمدولی محمد3151774

839697مادر ولی محمدبلخقاریزادهعبدالستارعبدالسالمحورا3161775

219877پکتیکاسبینمیر خوشحاجی صاحب جانسور گل سپین3171776

2685727شوهر رحیمهوردگامیری نیاز محمدامیر محمدشیرین جان3181777

1946120خانم شیرین جانوردگامیری عید گلالجوررحیمه3191778

1346984پسر عالیهکابلبوهیشغالم سخیغالم داودغالم معروف3201779
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2263413مادر غالم معرومفکابلصدیقیمحمد نعیمعبدالحقعالیه3211780

215247شوهر نازنینغزنیغزنوی میرا جانلعل محمدمحمد کبیر3221781

184835خانم محمد کبیرکابلغزنوی امیر محمدفدا محمدنازنین3231782

2016547پسر ببوال و شوهر زلیخاکابلسلوزیتبریزمیر زمانگل حسن3241783

2031535مادر گل حسنکابلسدوزی جاناناختر گلببوال3251784

2033136خانم گل حسنکابلسلوزیجانانشهسوارزلیخا3261785

2189484ننگرهارهمدردهرات خانحاجی میرا جانشیرا جان3271786

2118410کابلخیال حاجی بلوچمحمد لعلصدرالدین3281787

2114799برادر جانانه و شوهر جمعیکابلحلوزیهرات خانحاجی میر اماننواب3291788

2116962خواهر نوابکابلسولیزیهرات خانحاجی میرا جانجانانه3301789

2115466خانم نوابکابلسولیزیاحمد شاهحاجی اکبر خانجمعی3311790




































