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میدان وردکمیر گلمیر آغاحبیبه12215
محرمش 

بصفت ناظم

1747729کابل احمدی سلطان علی محمدحسن 22260

1881974کابل محبی غالم علی غالم عباس32665

پکتیاظریفزیارت کلسپین کل42753
خیال بی بی   

خانم

پکتیاظریفبهرام کلخیال بی بی52754
سپین کل    

شوهر

2295367پنجشیررحیمیرحیم خان محمدکریم 62995

2276969بامیان نبی غالم سخی 73379

2285277غزنیمحمدعوض عبدالحمید 83927

1276495غزنیرضائیمحمدعیسی حسین بخش94142

2279989بامیانرضائیغالم رضاییمرزاعلیمحمدحسین104303

1147121هلمندعبدالرحمن عبدالرحمن محمدیونس 114320

2446449میدان وردکحسینی حسین علی یعقوب علی 124710

2290997دایکندییعقوبعلی دادناظمه134997

هلمندضیا الحقعبدالحکیمجهان شاه145178

2295314خوست متارگلوالم گلنورمحمدجان155531

223532پکتیاانوری سیدجلندرسید شرین 165709

1519504پکتیاایرگل سسیدایرگل سید نوروز175710

2221640پکتیا انوری سیدجلندر سیدیعقوب 185711

1407349پکتیاموسویسید قادرت سید اسمعیل 195712

1977240پکتیاسیدامیرشاهسیدعلی شاه سید نوروز205713

2293010پروان حسینیعبدالحسینمیرزاحسین 215716

1398نواحی شهر کابل  ( 44)جدول شهرت حجاج پرواز 



ل
س
سل

 م
ره

ما
ش

مالحظاتشماره پاسپورتمحرمیتوالیتتخلصولدیتبنت/ولداسمشماره پرواز

1398نواحی شهر کابل  ( 44)جدول شهرت حجاج پرواز 

2306336دایکندیاکبر  عبداهللنورمحمد 225719

1254257کابل مرتضوی سیدحسین جهان آرا235774

لوگرعمری امین خانعمر خانحمزه245812
پسر بی بی 

شاپری
1093030

585525مادر حمزهلوگرمحمدیمحمد حسینگالب خانبی بی شاپری255813

2296457ارزگانآقا محمدعبدالعزیزعبدال محمد265857

2253431هلمندحسن خاناتو گلعبدالقیوم275860

2436880میدان وردکبخشیرضادادمحمدجمعه 285881

1576241غزنیقربانی غالم خان علی جمعه 295896

2136592میدان وردکمحمدی رجب علی کبیر305932

2135423غزنیمحمدی رمضان فاطمه 315933

2137299میدان وردکمحمدی سلطان علی زهرا325934

680419هلمندعبدالعزیزمحمد علی عبدالهادی 335954

17446694هراترستمیاکرمغالم حسیندار اهلل346020

1408340غزنیحبیبیشهنوازعبدالحسینعلی محمد356056

نیمروزبراهوییولی محمدشابارانصالح محمد366103
شوهر جنت 

هور
962704

نیمروزابراهیمیشا ولیعلی احمدجنت هور376104
خانم صالح 

محمد
2127607

1879429شوهر حمیدهلوگرچرخیگل علممیر علمشیر افضل386105

لوگریوسفزیعظیم اهلل خانرحیم اهلل خانحمیده396106
خانم شیر 

افضل
1880502

2305634بدخشانسلطانیسلطان بیکجوره بیکعالم بیک406139

986807پسر دل جانننگرهارخاوریعبدالجلیلبیسم اهللحنیف اهلل416162

2385312بلخ رفعتسید محمد اکبر سید اسماعیل سید حمید426200
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221887ننگرهارساداتسید غالم حسن سیداسداهلل 436203

301942ننگرهارساداتغالم دستگیربی بی حسن بانو446204

2536746بامیاننظریحسنعلی رضا456209

لوگرملک نورخانفیروزخانبی بی شرینه466231
گل آغا     

شوهر
2308484

515065پروانهوفیانیسید موسیسید مقصودسید حارث476253

39433کنرمهمندمحمد الیاسامین الرحمنهارون486254

2301919ننگرهاردین محمدغازیشیر زمان496255

2316442کندزامام الدینمحمد طاهرمحمد انور506256

2290761کنرمحمد عمرحاجی غالم حیدراجمل516257

1298854بادغیسرسولیمحمد رسولغالمغالم فاروق526258

1256577پسر آمنهمیدان وردکاحمدزیاحمد جانمحمد نصیرمحمد فیروز536259

میدان وردکعظیمیمراد خانحاجی محمدآمنه546260
مادر محمد 

فیروز
864108

پنجشیرصمدیمحمدخانغالم دستگیرمحمد محفوظ556261
پسر بی بی 

بیگم
1460424

پنجشیرصمدیمحمد افضلغالم نبیبی بی بیگم566262
مادر محمد 

محفوظ
2277588

2302540اندرابیمحمد عظیمعزت اهللنصرت اهلل576265

1935354ننگرهارعبدالجبارعبدالجلیلعبدالجبارعبدالحمید586268

399431کابلاکرم زادهمحمداسلممحمد اکرممحمد کریم596269

2316448فراه عرب غمینشیخ احمد 606270

1146763لوگراحمدزیمحمد علم خانعبدالرحمنشاه رحمن616271

896654کابلصدیقیغالم نقشبندجالل الدینامام الدین626272

298627هلمنداحسانمحمد صدیقگل احمدمحمد ولی636273
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2269281هلمندخدای رحیمآدم خانخدای رحیمجلندر646274

2486926کندهارنورزیسید محمدنور زینعمت اهلل656275

2301085کندز بارانی میراجان سیدخان 666276

2316020کندز تیموری نجیب اهلل زهرا676277

2224937هلمند علی زیمحمد رسول آدم خانولی محمد 686278

2296594کاپیسا سالنگی محمدلودینمحمدداود 696279

2282287کنرصافی عبدالودودغالم حضرت 706280

2295413کنرصافی علمی غالم سخی 716281

غزنیناصریعماد الدینبدرالدینزین الدین726282
پسر بی بی 

حنیفه
2205602

غزنیپیریامان اهللرحمت اهللبی بی حنیفه736283
مادر زین 

الدین
2205266

895859کابلفاضلعبدالکریمعبدالرحمناحمد نصیر746284

1542837کابلفاضلعبدالرحمنعبدالکریمعبدالرحمن756285

2207278بادغیسمرادیگلدی مراددوردی مرادمحمد رسول766286

1941945شوهر معینهلوگرگداخیلمحمد وصیلاقا گلجمعه گل776287

لوگرگداخیلاهلل نوربسم اهلل جانمعینه786288
خانم جمعه 

گل
2069100

ننگرهارزاخیلیجان خاننبی جانعقل خان796289
شوهر ظریفه 

و صفورا
2302001

2312059خانم عقل خانننگرهارزاخیلیحاجی ولی جانحاجی سالم جانظریفه806290

1328089خانم عقل خانننگرهارزاخیلیضیاالدینمحمدامینصفورا816291

643907پسر شهالکابلوزیرزادهصفر علیمحمد امیناحمد شاه826292

1261558مادر احمد شاهکابلنعیمیمرزا محمد علیمحمد نعیمشهال836293

2303850کابلهوتکیحاجی محمد علم خانغالم فاروقفدا محمد846294
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کندزمرادیتاش محمدمحمدمرادعبدالقادر856295
شوهر بی بی 

مرضیه
2307516

2308622خانم عبدالقادرکندزمرادیتاش محمدنزیربی بی مرضیه866296

2303953میدان وردکبارکزیمحمد علیعبدالروفعبدالغازی876299

1591992کندهارنظریحاجی محمد سرورحاجی امان اهللعزیزاهلل886300

2212560ارزگاناچکزیحاجی جاجهدادکرمعبدالمالک896301

342044فهیمه     خانمکندزکریمیبازعلیمحمدکریممحمدنعیم906302

کندزکریمیمحمدعظیممحمدظاهرفهیمه 916303
محمدنعیم    

شوهر
2295655

2259032نمروزخواجهمال احمدحاجی سرورمحمدحسن926304

216998پنجشیرامیریپادشاه میرحاجت میرفیض میر936305

2487354ارزگانهاشمیسیدقاسمسیدغالم شاهسیدغالم سخی946306

2249856کندهار غالم محمدحاجی عبدالحمید حاجی غالم محمد فضل محمد 956307

لوگرمشتاقمحمدشاهعبدالباقیمشتاق بالل966308
ابری گل    

مادر
2222996

لوگرمشتاقسمندرعبدالروفابری گل 976309
مشتاق بالل    

پسر
1703795

کابلنورینورالدیننیازالدینبسم اهلل986310
گل بسه     

مادر
2289564

2292539بسم اهلل    پسرنوریخان جانمحمدظاهرخانگل بسه 996311

غزنیاحمدیغالم دستگیرمحمدابراهیممحمدامین1006312
باغ لمونده     

مادر
2247034

غزنیاحمدیکریم دادخداینظر باغ لمونده 1016313
محمدامین    

پسر
2243582

2303844بادغیسهاشمیسیدمیرقاسمسیدمیرحبیبسید میراحمد1026314

640746انیسه   خانمهرات غازی زادهمحمدسرورعبدالسالمعبدالرزاق1036315

هرات رحیمیمحمدرحیممحمدیوسفانیسه 1046316
عبدالرزاق   

شوهر
1034890

2304226مالله    خانملوگرالوزیزیرگلحاجی منگلحاجی قادرخان1056317
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لوگرالوزیرحیم الدیننورگلمالله 1066318
حاجی 

قادرخان   
2297849

596953غزنیفقیریفقیرمحمدعبدالحمیدمحمدظاهر1076319

2841328هرات غمگسارمحمد افضلعبدالرحمن1086321

826933لوگرنورجاننور جاناسد 1096322

1438339لوگرحاجی حسن خانحاجی حسن خانحاجی اول 1106323

2303303لوگرالوزیسردار محمدهواجانه1116324

296579پروانرحمانیرحم علیغالم سخی 1126325

2770494پروانرحمانیغالم علینیک بخت1136326

910936جوزجانذکیعبدالنعیمذکر اهلل1146327

1580735پکتیکاحدرانگل رحمان حبیب الرحمن 1156328

1477653پکتیکاظالم خانظالم خانعجب گل1166329

1000930پکتیاحاحیمیر احمدجمعه گل1176330

964089پکتیاحاحیعبدالرحیمعاشورا1186331

2136190پکنیاقادرقادرمیر غوث الدین1196332

2034624کابل ابراهیم خیلپشتون گل محمدحیدر 1206333

2050567کندهار پیر محمدپیرمحمد لعلی 1216335

10532لوگرحاجی ظفر خانحاجی ظفرمیربت 1226336

1073620لوگرالوزیمیرزا خان بی بی شریفه 1236337

2302919کندهار جهانیکریم داد حیات اهلل 1246338

2285107کندهار جاللیمیراحمد جماداره 1256339
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2302524کندهارجاللیحاجی زقوم زرغونه 1266340

1948397کندهار زرورعبدالغنی امان اهلل 1276341

2570547کندهار اچکزیمحمدعوض عبداهلل 1286342

1658609کندهار شیر محمدشیرمحمد نیازمحمد 1296343

2221712کندهار مسلمیارخدایداد صالح محمد 1306344

1974038ننگرهارحبیبیحبیب اهلل سیدیاسین 1316345

2302851لوگرالوزیحاجی حضرت بی بی 1326346

669035لوگردوستنری گل حبیب اهلل 1336347

499852لوگرعلوزیحکم خان سیف اهلل 1346348

1112472لوگرمحمدیحاجی نارک صبرو1356349

2127898لوگرسرحدوالسردار بی بی فاطمه 1366350

546160زابل خاکسارحاجی جمال الدین حاجی قمرالدین 1376351

884255الوزیحاجی امان اهللمحمدنعیم 1386352

888910لوگرالکوزیحسن خان دالور1396353

1272032لوگرالوزیحبیب اهلل حمیره 1406354

1786601کابل میرزادمیراکبرمیرانور 1416355

2304081کابل هوتکگل محمد صدیق اهلل 1426356

2300301کابل هوتکاحمد گل بی بی سحرا1436357

596578کابل هوتکنعمت اهلل شیما 1446358

2303555ارزگان نورزیعبدالرازق عین الحق 1456359
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1800507ننگرهاراحمد زیمیرسالم عثمان علی1466360

1534601هرات امینیمحمد امین ضیا احمد 1476361

2275685هرات امینیفیض اهلل خاتم نانه 1486362

2222210میدان وردکهوتکفقیرمحمد شمس الحق 1496363

2221895میدان وردکهوتکمحمدامین شفیقه 1506364

1528059لوگرجواددالورخان مجاهد 1516365

2494246سمنگان محمدزیرازمحمد محمدولی 1526366

434401پنجشیرجعفریمحمدغنی گل احمد 1536367

2530052سمنگان امام زهیعلی احمد داود 1546368

2122520کابل حسین خیلافغان مندوزی دوست محمد 1556369

2121903کابل حسین خیلامیر لعل جان گلبرو 1566370

2126056کابل حسین خیلافغان شهزاده خانزاده 1576371

1440062کابل حسین خیلارصالح خان میرزا خان لیلما1586372

2206834لوگراحمد زیحبیب اهلل اسداهلل 1596373

2205217لوگراحمد زیلوگربی بی نورنامه 1606374

723400کندهار قادریمحی الدینحاجی داد اهلل اخترمحمد 1616375

2218959ارزگان پوپلزیثناواهلل کریم اهلل 1626376

2221316لوگرقانتعبدالباقی عبدالقیوی1636377

2281012لغمان سعیدمحمدباز رضوان اهلل 1646378

2273069کابل حساسعبدالهادی شفیق اهلل 1656379
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2231738تخار ثابتعبدالطیف عزیزاهلل 1666380

2488223کابل صالحیعطا محمد عبدالشکور 1676381

2473055کابل شاه زادهشاه واهلل شاه پری 1686382

2308130فاریاب عرب رضوان محمدطاهر 1696383

1999286میدان وردکوردک ایام الدین احمدالدین 1706384

1999286میدان وردکشاه رخی عبداالحدبی بی عایشه 1716385

2315379کندز مزاری نظرعبدالقدوس1726386

2023219جوزجان حیدری عبدالنعیم عبدالرحیم 1736387

2308957جوزجان ملکی خدای رحیمشیرمحمد1746388

635156کندهاظاهریمحمدظاهر محمد نادر 1756389

2303179کندهار حیدریمحمدنور محمدعثمان 1766390

2119676نیمروز نوازیدین محمدعبدالطیف 1776391

635156هلمند ظاهریمحمدالدین مالجمعه جان 1786392

867023نیمروز محمدنورعبدالقدوسکوکو1796393

1887635بغالن نظری اهلل نظراسمعیل 1806394

2300677بغالن نظری نظرخاتمه 1816395

2296354بغالن اوزبک بابه نظرتورسن مراد1826396

1226321هلمندحبیب اهللحیب اهلل محمدشاه 1836397

2296822هلمند محمد خانعبدالرحمن محمد جان حضرت محمد 1846398

2118094نیمروز نورزینظرعلی امان اهلل 1856399

2300836غزنینظریخان محمدمحمد جمال1866400
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2304410غورحسینینائبعباس 1876401

2303533کاپیسا حبیبیحبیب اهلل قاری امان اهلل 1886402

2302329کاپیسا حبیبیعزیز خان زرمینه 1896403

2282067کابل امیریعبدالمجید عبدالغنی 1906404

2304412ننگرهارشریفیسیدانعام حشمت اهلل 1916405

2282070ننگرهارشریفیمحمداسمعیل بختیار 1926406

2297960لوگرالوزینادر خان نظرمحمد1936407

2307314لوگرالوزیامیرخان گل بشره1946408

1194956لوگرالوزینادرخانصوبه دار 1956409

2307313لوگرالوزینادرخانگل مینه 1966410

2290653لوگرالوزیزیرگل صبرجانه 1976411

2302959لوگرنادرزیرگل سمن جان 1986412

2302651لوگروثیق نور محمدعلی احمد 1996413

2312189بغالن خاکسارعبدالرحمن گل مراد 2006414

2412820هرات عطائیشیرمحمد وکیل احمد2016415

2301759تخار مرادی محمدنظر لعل محمد2026416

2302649میدان وردکمالخیلعبدالمحمدگل محمد2036417

2569322ننگرهارباجامحمداسمعیل سیدعمر 2046418

1226468هلمند سید شریف سید شریفبشیراحمد 2056419

2210781هلمندمحمدجان محمدجان بی بی شریف 2066420
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739557کندز زرخیل سلیمان قیام الدین 2076421

955881کندز زرخیل عبدالهادی بی بی نازنین 2086422

2298852سمنگانحسینیسید غوضسید رضا2096423

2818264هرات جمشیدی محمدرضاغالم محی الدین 2106424

2409883هرات رسولی داودفاطمه 2116425

2066536لغمان اوریاخیلوزیرگلاکرم خان 2126426

2316017غزنیانصاری محمدرسول محمدشرف 2136427

2302623کابل اوریاخیلغالم حضرت عین اهلل 2146428

2296912کابل عظیمی محمدموسیمحمدابراهیم 2156429

2306022کابل عظیمی عبدالواحدرابعه 2166430

2287321کابل عظیمی محمدابراهیممروه 2176431

2296994کابل عظیمی محمدابراهیممحمدمزمل 2186432

2294197کابل عظیمی محمدابراهیممحمداسمعیل 2196433

323917لوگراحمدزیمحمدآصفعبداهلل 2206434

713033لوگراحمدزیامیرجان کامله 2216435

2302628کندهارمحمدیگل محمد موالدادمحمد دواد2226436

2287726میدان وردکالکوزیسخی داد خانمحمد نورمحمد نسیم2236437

2043467هلمندخیرگلمیرآقاخیرگلعلم گل2246438

1974272لوگرعیسی خیلحاجی الالمیربازگلباز2256439

لوگرکوچیسیدعالمهدایت الحقمریم2266440
محرمش به 

6405شماره
1850392
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1532621کندزنورزیحاجی مندیتاج محمدخدایداد2276441

1526668بغالننورزاییعبدالجبارحاجی حاتمراز محمد2286442

2305329هلمندملغزارمختارملغزارخدای نظر2296443

2504960غزنیکریمیعبدالکریمعبدالحکیممحمد آصف2306444

2503843مینا خانمغزنیکریمیامراهللعبدالکریمعبدالحکیم2316445

غزنیعظیمیمحم عظیممحمد نظیممینا2326446
عبدالحکیم 

شوهر
2503955

2295295خوستاساسلندکگل میریجنت میر خان2336447

2712599ننگرهارمومندسیدمالخانگل مال2346448

1581454مرجانه مادرننگرهارذاکرحاجی نعیمحاجی افسرذاکر اهلل2356449

910386ذاکر اهلل پسرکابلتره خیلپاوحاجی باری گلمرجانه2366450

2270074بغالنحلوحیشاه محمودعبدالودودعبدالصمد2376451

2300101معروفه خانمکابلعابدسید رحیمحضرت گلمحمد اکبر2386452

لوگرحسین خیلپادشاه میرحضرت میرمعروفه2396453
محمد اکبر 

شوهر
2284395

1943321بلخصافیجمعه خانکاظمعتیق اهلل2406454

769818کنرصافیسید رسولشیر علیشیر احمد2416455

1879124هراتمحمدیپیر محمدغالم نبیعبداهلل2426456

2298823هراتمحمدیعالو الدینمالظاهرسراج الدین2436457

272532نا دخترښبرننگرهارهاشمی سید امینسید عبدالطیفسید شهزاده2446458

ننگرهارهاشمی سید عبدالطیفسید شهزادهناښبر2456459
سید شهزاده 

پدر
2302993

1865029کابلسهاکمسجدیعبدالحنانحکوم خان2466460
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735158خوستگلدستهباراننوروز خانعیسی خان2476461

796067ننگرهارامیر خیلمحمد اسماعیلمحمدسید آغا2486462

کندهارهمتیارعبدالرشیدمال عبدالواحدعبدالولی2496463
بی بی گل 

سیمه خانم
1241430

2221798عبدالولی شوهرکندهارامرالدینعبدالسالمامرالدینبی بی گل سیمه2506464

2303080تورپیکی خانمکندزاحمد حکمتمحمد حسینمحمد اعظممقصود2516465

2295296مقصود شوهرکابلبره کیسیف الدینمحمد کبیرتورپیکی2526466

1281092زینب دامادهراتاحمدیاحمدمحمد اعظممحمد یونس2536467

1268690هراتمحمدیعبداهللحاجی محمد رحیمعبدالصمد2546468

1018380کندهارمحمد افضلخدای دادمحمد افضلواداد2556469

1309367کندهارزنتوکمیرافضلحاجی زنتوک نصرالدین2566470

1316762کندهارابواکامیرافضلابواکاعبدالغفور2576471

1216618هلمندداوریعبدالحبیبغالم علی خانعبدالباری2586472

294010کندهارپوپل زیسیدرسولحبیب اهلل2596473

2447013ننگرهارصافیبهرام خانباباجانرحمن خان2606474

726927هراتحسنیداراشاهمحمدحسنمحمدعمر2616475

1750000نوریه خانمننگرهاروحدتپاینده محمدخدایدادخوشحال خان2626476

ننگرهارساداتسیدمظفرسیداسماعیلنوریه2636477
خوشحال خان 

شوهر
1844165

2243892خوستحانمیرگلتورمیرگلجان میرگلعیدگل2646478

پکتیامیراحمدخانجالد خانسیداحمدخانحاجی دولت خان2656479
معراج بی بی 

خانم
2302311

پکتیاحکیم خانشایسته خانحکیم خانمعراج بی بی 2666480
حاجی دولت 

شوهر
2282064



ل
س
سل

 م
ره

ما
ش

مالحظاتشماره پاسپورتمحرمیتوالیتتخلصولدیتبنت/ولداسمشماره پرواز

1398نواحی شهر کابل  ( 44)جدول شهرت حجاج پرواز 

کندهاراچکزیعلم گلملنگ جاننورالدین2676481
رحم بی بی 

مادر
1495934

1495933نورالدین پسرکندهاراچکزیمیرزامحمدعبدالغفاررحم بی بی 2686482

کندهارحبیب اهللملنگحبیب اهللمحمدموسی2696483
بی بی فاطمه 

خانم
2139942

کندهاراقاجانخشکیارآقا جانبی بی فاطمه2706484
محمدموسی 

شوهر
2140650

1333175هراتپوپل  عبدالواحدآغاشیرفضل احمد2716485

2134705هراتواصلآغاشیرفضل احمدوصیل احمد2726486

270898انیس خانمهراتپالنیعبدالباقیسیدعلیسیدظاهر2736487

270931سیدظاهرشوهرهراتپالنیسیدابراهیمسیدسرورانیس2746488

پکتیکاافضلیحاجی شوقیعبدالمجیدعبدالولی2756489
بی بی جمیله 

خانم
215192

2299173عبدالولی شوهرپکتیکاافضلیشیر محمدحاجی اکبر خانبی بی جمیله2766490

1961752پنجشیرحبیبیمحمدامینحبیب اهللرحمت اهلل2776491

1785209هراتسروریمحمدعمرغالم سرورغالم حیدر2786495

1396454بی بی زره مادرننگرهاردولتزیبنیرخانشیرعلمصدیق اهلل2796496

2302459صدیق اهلل پسرننگرهارحسین خیلشهدادهمیرزادهبی بی زره2806497

2315378کابل ناصری محمدناصرهمایون 2816503

2308824کابل رضائیغالم علیس هما2826504

2613027غورعلویسید رضامحمدعلی2836507

364833غزنیمحققمحمد اسحقمحمد باقر2846508

2301074کندزنجفیعلی محمدمحمدکاظم 2856521

2295470کندز امیری نور محمد دل افرزو2866522
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1122493سکینه مادروردکحاجی زادهقربان  جانعلیمحمدسالم2876530

وردکحاجی زادهمحمدافضلمحمدعلیسکینه2886531
محمدسالم 

پسر
2275018

2301136بامیانتیموریاحمد علیقنبر دادمحمد جواد2896541

2282378محدثه خانمهراترضاییغالم سرورمحمد انورعلی2906542

2316151علی شوهرهراتقاسمیمحمد قاسممحمد آصفمحدثه2916543

2823046پروانقربان علیحسین علیقربان علیجان علی2926546

2441878پروانقربان علیحسین علیقربان علیخان علی2936547

2475670بامیان جعفری حسین داد جواد 2946558

2282382 بامیان احمدیگل احمد محمدحسن 2956590

2476257هرات فیض عبدالعلی نجف علی 2966636

2476297هرات نادری عزیز اهلل رحیمه2976637

2531256بامیانحسینی محمدحسن رحمن علی 2986640

2308928هرات نجفیمحمدعلی مسعود 2996645
































