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شماره پاسپورتمحرمیتوالیتتخلصولدیتبنت/ولداسمشماره پرواز

محمد جانبوستان 111

عبدالرازقاحمد خالد242

عبدالقیومعبدالرحیم 3170

ضیاء احمدزحل 4171

محمد هاشممحمد کبیر5205

محمد عیسیسید احمد 6322

حاجی میر افغانگل اغا7323

سید احمدبی بی گرانه8324

عبدالغنیبی بی مرحمه9324

نور محمدقدرت اهلل10357

محمد قاسمنظیف اهلل11413

محمد اصفناالره12414

عبدالباقیاحمد مسعود13719

حبیب اهللتواب 14936

محمد رفیعسلیم اهلل151636

حبیب اهللنواب 161937

عبدالعزیزعبدالولی172412

محمد شاهسوما 182413

بادغیسنظرمحمدلګمیرزاضیاالدین192524

جمعه خانمحمد سالم202548

سالم الدینرفیع الدین 212845
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عزت اهللبورقیه 222846

سالم الدینسیف الدین 232847

عبدالخلیلکریمه 242848

گل محمدگل پاچا252856

عبدالجباردالی 262857

گل پاچاعزیز 272858

صاحب جانحیات اهلل283333

غالم علیسیدا جان 293426

عبدالواحدعبداالحد 303467

پکتیکانظرنظر محمدنیاز خان313476

رضاییعبدالهادی323794

غالم حیدرعبدالرحمن 333816

اسد نورعبدالخالق343838

عبدالقیوممولوی سید رحیم354049

محمد عمرشفیع اهلل364053

1039855بادغیسنائب زادهعبدالحکیمفتح اهللامیر شاه374331

1888621بادغیسمستهامحاجی عثمانمحمدانورعبدالبصیر384397

805240کابلخادم الحدیثمالعبدالحنانمحمدنبی جاندادمحمد394420

محمد جانمحمد کاظم 404576

1956860سمین   خواهرهراتبارکزیشیرعلینظرمحمدرضا 414585

7898رضا  برادرهرات بارکزیشیرعلینظرمحمدسمین424586

محمد طاهرشکور اهلل434887

عبدالرحمنامنه 444944



بهادرعمر گل 454945

شیر احمددیگانه464945

قمر الدینعین الدین 475027

بسم اهللمحمد اهلل485392

ضیا گل     خانمهرات سربلندغالم غوثغالم محبوب495412

غالم محبوب  شوهرهرات ذوالفقارمحمدنبیضیاگل505413

نور محمدبهادر 515459

سدوزیخانوزی525529

یر قلندر شاهسید پادشاه535534

سلطان محمدکمال گل545581

احمد گلدلداره 555582

محمد صدیقمحمد علی 565683

یوسفزیعبدالسمیع575698

1247839شوهر بی بی شیرنولوگرستانکزینور احمدعبدالوهابمحمد فاروق585721

1247784خانم محمد فاروقلوگرستانکزیمیر حمزهعبدالرشیدبی بی شیرنو595722

سید نورالدینبشیر احمد 605814

گل محمدمحمد خان 615840

محمد کریمپیر محمد 625841

ابراهیمبخت بی بی 635842

عبداالحدعبدالظهور 645855

عبدالغفورمنزاهلل655872

نورجمالمحمد ولی 665899

حاجی ستک دورانه خدرخیل675900



حاجی شرینعبدالوکیل685923

حاجی زازیسردار 695924

حاجی امینمیرزا قل705925

خدایارغالم سخی 716001

عبدالولیحضرت محمد 726002

نظر محمداحمد736003

جالل الدینبی بی فاطمه 746004

سید یوسفسید حبیب اهلل756051

عبدالمنانعبدالمالک ب766090

عبدالوهاباسمائ 776091

خالقدادمحمد علی 786115

سید محمدلعل محمد 796116

فیض اهللبی بی امنه806117

حاجی عبدالغفورصالح محمد816118

محمد نسیمعبدالواحد826126

سید رسولخان ترک836158

مال محمد هاللدل جان846163

سید اسماعیلسید حمید856200

عبدالرحمنعبدالحکیم 866202

محمد سرورشیر احمد 876211

حاجی داد خداشکیال 886212

غالم حضرترحمت اهلل896224

2262032شوهر بی بی مینهلوگرنورحاجی ظریفنور محمدانار گل906263



480859کندهار بارکزیعبدالحلیمعبدالسالم مصطفی 916266

1022088کندهار اسحق زیمحمد دینحبیب اهلل ماللی 926267

2317423نیمروزرحمانیسید عبدالصمداغا گل936320

محمودنعمت اهلل 946334

884343پنجشیرنبی زاده غالم نبی بی بی حکیمه 956498

2286968پروان بابه کرخیل محمدحضرت محمدآقا966499

2130934درفورم محرم نداردسمنگانمرادعلیتغای مرادگل مرادمزاری976499

9865002300664

1191372کندهارمحسودمحمدرسولمحمدسالم996502

2712498نمیروزنورزهیخدا رحیمعبدالقادراسداهلل1006505

727197هلمندحاجی عبداهللمحمدانورحاجی عبداهللشهزاده1016506

1558934کابلکوچیسربازجانبازامان اهلل1026509

2411455بغالننوریاهلل نورمحمد گلنعمت اهلل1036510

کابلدینارخیلصاحب شاهمحمدعارفسلطان شیر1046511
معاوضه  ای ویزه قبلی اش 

کنسل گردد
2217899

2282280هلمنددرویش حاجی محمدرسول عبدالرشید 1056513

105993پکتیاخان دولت خانیعقوب خان1066514

925934پکتیاخاندانک خاناالنک خانفاطمه1076515

2296596کندزغالمیغالمد شاهعبدالقیومعبدالشکور1086516

2289555سمنگانتاتارغازیعبدالسیف الرحمن1096517

2306494سمنگانتاتارمرزاعلیگلمرادعبدالحق1106518

11165192315222

1958826فاریابمیران زیمحمدیوسفشهاب الدینمحمداکبر1126520

11365232304683



11465242282363

1156525849317

11665262300682

11765272308589

11865282529128

11965292529007

12065322295458

12165332603701

12265342299004

12365352295069

12465362316021

12565372316415

12665382299002

1276539463851

12865401399799

12965442218195

13065452215595

13165482316016

1326549681884

13365502193436

1346551734847

13565522893669

1366552



13765532893791

13865551862035

1396556881886

14065572221991

14165592300756

14265602301082

14365611175848

14465622296471

1337230کابلمعروف خیلعبداهلل جانمرجاندواجان1456563

2302101کابلپوپلزیخالقدادنوردادگلداد1466564

14765652299061

655662کاپیساعزیزغالم علیعبدالعزیزعزیزاهلل1486566

14965681271697

1506569234684

2301201هراتاسدیمحمدعثمانامام الدینمحمود1516570

15265712058545

15365721702208

1546573629999

15565742316001

15665751979254

15765762089203

1586577612439

15965781502401



16065792292563

16165801222028

2305422کابلکروخیلنوروزجوهرگلنجیب اهلل1626581

2306434غورعابرموسیمحمداسحقمحمدابراهیم1636582

373143فریده خانمپروانمحمدیغالم محمدمحمدگلجنت گل1646583

900847جنت گل شوهرکابلمحمدیگل محمد محمداجانفریده 1656584

2298053بلخشجاعیدولت محمدجورهسنگ اعلی1666585

475190هراتقلندریمالقلندرعبدالرسولعبدالرشید1676586

988688هراتخادمیبازمحمدخان محمدمولوی عبداهلل1686587

2206691نفس گل خانمپکتیاهاشمینیازگلشده گلمحمدنبی1696588

2206692محمدنبی شوهرپکتیاهاشمیزرغونخندی گلنفس گل 1706589

993201لغمانحبیبیمحبوبعبدالحلیمعبدالصبور1716591

1415651لوگرخادم شکرت اهللعنایت اهللعبیداهلل1726592

2234871سیما خانملغمانامیریفقیرمحمدامیرمحمدنقیب اهلل1736593

565041نقیب اهلل شوهرلغمانامیریعبداهللمحمدشریفسیما1746594

1404513نیمروزمحمدیمحمدیوسفمحمدعوض1756595

1833300فراهصدیقیمحمدانورمحمدحسینبشیراحمد1766596

2557086لغمانصافینادرشاهداودشاهعادل شاه1776597

1062987کندهارعبدالسالمقیام الدینمالعبدالسالمحمیداهلل1786598

2411862هراتخاتمیهاشممحمدکمالمحمدنادر1796599

1589333فاریابصدیق سیدحسنسیدعیسیسیدابرار1806600

1504295بغالناحمدینورمحمدحاجی شهبازداود1816601

2166064نیمروزاسحق زیاسحاق زیحبیب اهلل خاناحمد1826602



1217738کندهارشریفعبدالرحیممحمدشریفعبدالنافع1836603

1917566بی بی کو خانمکنربارگامیگل محمدمحرابعبدالرحمن1846604

محمدجاللبی بی کو1856605
حاجی 

شیرجان
2662031عبدالرحمن شوهرکنرجاللزی

1225031نسرین خانمکنربابرزلفی خانحضرت محمدالالگل1866606

1250049الالگل شوهرکنربابرسیدجانجاللنسرین1876607

216468غزنیعزیزاهللعبدالرسولعزیزاهللاسداهلل1886608

790079سکینه مادرپکتیاعابدعطوگلغالم دستگیرمحمداسمعیل1896609

2026131محمداسمعیل پسرپکتیادگانزرمحمدصاحب گلسنگینه1906610

اهلل محمدسیدمحمد1916611
حاجی 

عبداالحد
پروانمحمدی

بی بی حمیده مادربی بی ریزه گل مادر صابره 

1324205مادر

1324989سیدمحمدپسرپروانمحمدیمزامحمدعبداالحدصابره1926612

2287804سیدمحمدپسرپروانمحمدیجلندرنورعالمریزه گل1936613

1324988سیدمحمدپسرپروانمحمدیحیدرخانعلی محمدحمیده1946614

2311904رئیسه خانملوگربابکعبدالرحیمعبدالرزاقعبدالحق1956615

2310617عبدالحق شوهرلوگربابکسلطان عزیزعبدالحبیبرئیسه1966616

2138529محمدیمحمدیسیدمحمدعبداالحمدعبداالحد1976617

640423سیف الدینعلم گلتاج ملک1986618

1887278جالدخانمعشوق خانگل بشره1996619

286095تاج ملک پسرایورخوستدورانسیدعلیمیراکبرجنانه2006620

2307916شفیقه مادرکابلامیرینازک میرسردار محمدمحمدداود2016621

1186121محمدداود پسرکابلامیریکریم اهللنصیراحمدشفیقه2026622

1356815وردکفقیریپاینده محمدسیدعلممحمدعلم2036623

1325328لوگرژکفررحم دلبهراممحمداصف2046624

559084اوغل جمعه خانمجوزجانکریمیآقیکریمچاریارقل2056625



566911چاریارقل شوهرجوزجانجبارزادهسیدلجباربردیاوغل جمعه2066626

1070731پروانملکزادهعطا محمدملک محمدمحمدعثمان2076627

1580900مستوره خانمکنرتوره کیمحمدقابنفضل الحقفضل موالا2086628

2310081فضل موال شوهرکنرتوره کیمحمدقابنشمس الرحنمستوره2096629

2611255وردکوفاعبداهلل خانعبدالحلیمروح االمین2106630

2286290خورشید مادروردکگرانبسم اهللگرانقیس2116631

2296339قیس پسروردکگرانعبدالقدیرعبدالرحیمخورشید2126632

870308بغالناحمدزیعبدل محمدزرغوننورحسن2136633

1959151پکتیاصاحب خیلمیربازمیربت خانزربت خان2146634

606193لوگراحمدزینظرمحمددین گلزردآلو2156635

2309710راضیه خانمکنرحیدریحیدرخانمحمودخانجمال الدین2166638

2308806جمال الدین شوهرکنرحیدریحیدرخانمحمدهاشمپیغله راضیه2176639

2298597ناجیه خانمکنرودیرفضل الرحیمعبدالحقروح اهلل2186641

2296708روح اهلل شوهرکنرودیرفضل الرحمنامین الحقناجیه2196642

2301906غوثیه خانمکنرصافینورگلعبداالکبرعبدالکبیر2206643

2301034عبدالکبیرشوهرکنرصافیاصلت خاننادرخانبی بی غوثیه2216644

2308930رویا خانمهراتدانشجومجنونعبدالرسولاحمدضیا2226646

2309273احمدضیا پسردانشجودانشجومحمدعلممحمداعظمرویا2236647

2307677سمنگانامام زهیوکیل جمعهشاه محمدرازمحمد2246648

2307680سمنگانتاجکجان محمدآغا محمدمحمدعثمان2256649

2309331بی بی نظیره مادرکنرمیاخیلمحمدآجانغالم فاروقعبدالنصیر2266650

808605عبدالنصیر پسرکنرمیاخیلبرهان الدینمحمدکریمبی  نظیره2276651

2308038سیلی مادرکابلصافیحکیم خاننظرشاهنصیر2286652



1301732نصیرپسرکنرصافینورگلعبدالکبرسیلی 2296653

2301293فاریابعربقربانامام  محمدقل2306654

2316324هلمنداچکزیمیرحسنعبدالعزیزولی جان2316655

2301389ماگله مادرکندهاراصولینیک محمدآغا محمدنظرمحمد2326656

2309202نظرمحمد پسرکندهارلودینغالم صدیقغالم فاروقماگله2336657

2316392نیمروزبارکزیلعلیارمحمدمحمد2346658

23566592225276

23666602295926

23766612239795

2386662672308

23966632298694

24066642296549

24166652220800

24266662157207

24366672316694

751444ځ2446668

245666916730

24666702316658

2476671221726

24866722019969

2223381بی بی عابده خانمکابلانصاریپاینده محمدفقیرشاهنظیرشاه2496673

2224851نظیرشاه شوهرکابلانصاریخواجه عبدالقادرخواجه عبدالحمیدبی بی عابده2506674

25166751123437



25266761567806

25366771455089

2316970کابلرحمانیعبدالرحمنعبدالرحیم2546678

1475751ډګځ2556679

877369ګځډ2566680

1352851هلمندخدایراممحمدحسنخدایرممحمداسرائیل2576681

733361بلخاحمدینورنگعالمزیبتاج محمد2586682

2309156کابلشهاب زادهامیرالدینخیرالدینشهاب الدین2596683

2308371بغالنرحمانیمحمدنیازبیکعبدالرحمنغفار2606684

265755هلمندحبیبیکمال خانسردار محمدحبیب الرحمن2616685

2307876بغالنسلیمان خیلمحمداهللمحب اهللمومن اهلل2626686

2452859بغالنسلیمان خیلمحمدرسولمحمدصدیقسبقت اهلل2636687

2309733ننگرهاررحیمیمالخلیل الرحمنمالعبدالرحیمخلیل الرحمن2646688

1733940کابلناصریمحمدعلمنورخانحکیم خان2656689

1849644زابلمالخان محمدصاحب خانمالخال محمدعبدالمتین2666690

2117263زابلالوبارکزیالونوراهلل2676691

2300662لوگرحساسحنیفحاجی لطیفمحمدتوکل2686692

1819087لوگرگل محمدمحمدهاشمگل محمددیرگل2696693

1345648حکم جانه خانملوگرخدرانوزیرگلمحمدهاشمسلطان جان2706694

1333350سلطان جان شوهرلوگرخدرانجان محمدشیرخانحکم جانه2716695

825149کامله مادرغزینشیرزیسخی دادداود امیداهلل2726696

1285806امیداهلل پسرغزنیشیرزیولی گلعیدمحمدکامله2736697

2124735فراهرفعتگل آقاشاه محمداخترمحمد2746699



2121471کابلحسین خیلحاجی افغاننور آغا2756700

1614900عادله خانمکابلمحمدینورمحمدمسجدیجان آغا2766701

1616842جان آغا شوهرکابلمحمدیسلطان محمدپیرمحمد عادله 2776702

2437369جمیله مادرپروانحکیمیسراج الدینعبدالشهیدعبدالواحد2786703

897291عبدالوحید پسرپروانحکیمیمحمدهاشممحمدقاسمجمیله2796704
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