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مالحظاتشماره پاسپورتمحرمیتوالیتتخلصولدیتبنت/ولداسمشماره پرواز

2892641باته خانمخوستداد محمدمحمدداد محمدزرین16705

2892830زرین شوهرخوستبسم اهللحاجی جانبسم اهللبانه26706

2316809گل رو خانمپکتیابتوزیاحسام الدینحاجی گل آدم خان36707

2316808آدم خان شوهرپکتیابتوزیاحسام الدینشاه وزیرگل رو46708

2143518تنظیم گردیده است6126محرمش قبالً به شمارهپروانواحدینوروزمحمدحسینبی بی صبرگل56709

2797871هلمندمحمدعبداهللاسداهللعبدالهادی66710

2007596غزنیسلطانیقطب الدینجمعه الدینعظم الدین76711

42381زرمینه خانملوگرفریدخانجمال الدینفرید خاناحمد گل86712

1028646احمدگل شوهرلوگراحمدزیخوشدلمحمدمحسنزرمینه96713

2139449تجلو مادرلوگرصدیقفیروزخانحبیب اهللصباح اهلل106714

1490672صباح اهلل پسرلوگرقادریحاجی قادرغالم نبیتجلو116715

1562560کنرصافیعبدالقادرحضرت نبیفضل ربی126716

2288642جوزجانخدا دادیمحمدخانمحمدجاندادخدا136717

2629647کابلاوریاخیلمحمد اصفاکمل خان146718

366467لغمانصافیغالم محمدزرحانگه156719

2313601سمنگانبختیاریظریف شاهامیر خان166720

2609536سرپلتاجکمحمد یارمحمد انور176721

609544کندززاخیلگال جانمحمد عارف 186722

683290هراتاحمدیغالم محمدسلطان احمد196723

1944924هراتنبی زادهحبیب اهللزبیده206724

1444605ننگرهارشیرزادلعل پادشاهمحمد صابر 216725

1398نواحی شهر کابل  ( 46 )جدول شهرت حجاج پرواز 
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531271ننگرهارشیرزادپادشاهنظر گل226726

407819لغمانیوسف زیمحمد عارفذبیح اهلل236727

684335ننگرهاربابازیعبداهلل خانگل محمد246728

2307981پکتیااحمدجاناحمد جاناختر جان256729

23112816پکتیاجمعه خانجمعه خاننور بی بی266730

2271962تخارساداتسید ذکریاسید موسی276731

2028556ننگرهارشینواریگلبازامین اهلل286732

1883038ننگرهارشینورایحاجی خیلپری گل296733

2222442کندهاراغاسید عبدالقادر شاهسید نادر شاه306734

2203563لغماننصرتحیات اهللذبیح اهلل316735

1358127هراتعلی زیعبدالسالمخان محمد 326736

2288707هراتعلی زیمحمد زمانفاطمه 336737

2288593سمنگانبختیاریسرداربهرام346740

2309198جوزجانبختیاریالجورداقا جان356741

2312526جوزجانبختیاریغالم رسولخاله 366742

712000کندهارجمالصالح محمدملکه376743

527970کندهارعبدالرحمنعبدالرحمنمحمد داود 386744

2312717هراتمحمدیسید احمدمیرزا گل396745

2313216هراتمحمدیگل محمدخاور406746

2311157هراتسامانیروشنمحسن416747

2313026هراتسامانینور اهللخدیجه426748
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2313091بادغیسعلی زیعبدالقادربحر الدین436749

2313001تخارتاجیکیایرگشحمید اهلل446750

2298303تخارتاجیکیعبدالغفارستاره بیگم456751

2317159دایکندیاحسانیمحمداسحاقخدا داد466752

6338لوگرحلیمیمال عبدالحلیممحمدقاسم476753

2313420سرپلحسینیسید محمدمحمدحسین486754

2310967سرپلحسینیسید حکیمصغری496755

2282074لوگراحمد زیشیر جاناسد اهللسیدا جان506756

2302331کابلمندوزیجام الدینمندوزیمحمد عثمان516757

1841616بلخمرادیرجبقربان مرادروزی محمد526758

1528098پروانتیموریمرزا ملک شاهغالم مرتضی خانمحمد همایون536759

2301761نورستاننورستانیمحمد حسینغالم فقیرغالم فاورق546760

2282075پروانحکیمیمحمد اکبرمحمد حکیمفضل کریم556761

2299032کابلکوهستانینور محمددین محمدسلطان محمد566762

2302336کاپیسااحمدیملک جانمحمد ابراهیمرویا576763

2310860سرپلاحمدیسید احمدسید علی احمدآمینه586765

2298853تخارازبکشام قر محمد غنیذکر علی596766

2294865پروانهاشمی غالم رسولغالم حسننسیمه606767

2300860لغمانعبادیخواجه میرظلم خانخان محمد616768

2296213لغماننیازیفیض محمدمحمد عالمعجب گل626770

2300487خوستفضل نورافضل نورفضل نورحکیم نور636771
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2295312پروانسیدال خانسیدال خانسید محمدمحمد علیم646772

2302335کنرمومندعبدالغفارنعمت خانگل محمد656773

2304416کنرصداقتنظر محمدسید محمداهلل محمد666774

2316463بغالنبابه جانغالم رسولسکندرمحمد حسین676775

2300859کندهارناصریمیر ولیناصر خانیوسف686777

2316657کندزعابدیغالمخدای قلعبدالرحمن696778

2302654بامیاننورینور محمدرجب علیظاهر706781

2300997بغالننظر محمدحاجی قیومنظر محمدعبدالقیوم716782

2302653بدخشانمحمدیعبدالغنیمحمدنبی726783

2295313ننگرهارشینواریحیدر خیلانار خیل736784

2312245کندزنیازیامیر محمدعبدالصمد746785

2301760ارزگانجعفریمختارباریدادنیک بخت756786

2312246ننگرهارشاهدرنگینالف دینعبدالولی766787

2302652بغالنفیضیمحمد شاه خانفیض اهللامین اهلل776788

2298854کنرشینواریسید اکبرسردار علی786789

2295315کنرساالر زیمحصلگل احمدحبیب جان796791

1529014پروانمجتبیمحبت خانمحمداسحق806793

2317699فرخنده خانمکابلصالحمیراحمدصالح محمدمحمدبشیر816794

2317698محمدبشیر شوهرکابلصالحمحمدعمرمحمدقاسمفرخنده826795


