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 Human rights حقوق بشر

 
  انجنير شيرزاد: فرستنده
  ٢٠١٣ سپتمبر ٢١

  »اگسا«کشتارھای سازمان 

  افشای نام پنج ھزار قربانی
  :يادداشت 

ان گرامی که زحمت کشيده، اين لست را به فانتھای مختلف برای ضمن ابراز امتنان خدمت آنعده ار ھمکاران و ھوادار

ما فرستاده اند، بايد بنگاريم که نشر اين لست نه تنھا نمی تواند به تمام سؤاالتی که به ارتباط آن دورۀ سياه و تاريک 

خود اين لست نيز ابھامات ، پاسخ الزم و قانع کننده ارائه دارد، بلکه حتا به ارتباط ما وجود داردبخشی از تاريخ کشور 

  :عديده ای را باعث می شود؛ چنان که

، تا به و انگيزه ھای انجام چنين عملی به وسيلۀ آنھا وجود ندارداين لست  معلومات روشنی به ارتباط تھيه کنندگان -١

يۀ لست آيا درستی درک گردد که نخست چنين لستی تا چه حدودی تمام جنايات را پوشش داده است و در ثانی در تھ

در ھا انگيزه ھای سياسی، شخصی، قومی، زبانی، مليتی و مذھبی نقش داشته و يا خير؟ و در صورتی که آن انگيزه 

  ھم در بين بوده و يا چطور؟عامدانه و آگاھانه ای ی  و از قلم انداختن ھاتھيۀ لست بی تأثير نبوده اند، آيا گزينش ھا

 بنا بر خصلت و ذات وابستگی و انقياد طلبانۀ شان، در ھر ، ارگانھای مربوط آن از آن جائی که دولت دست نشانده و-٢

حرکتی نخست حفظ و تحکيم منافع قدرتھای اشغالگر، به دوام آن تضمين بقای خود شان و در نھايت دور داشتن دستان 

گان چنين اداره ای، از داننردن است، باز ھم روشن نيست که گدشمنان و مخالفان نظام مستعمراتی از مقدرات خودشا

با قاطعيت می توان در باره اش حکم که انجام چنين عملی چه ھدف و منظوری را تعقيب می نموده اند، يگانه چيزی را 

نمود، آنھا به ھيچ وجه ھدف خدمت به خلق، شفاف سازی مقطعی از تاريخ و سپردن جنايتکاران به چنگال قانون را در 

نداشتند، زيرا اگر چنين انگيزه ھائی محرک آنھا می بود، در گام نخست خود زنجير ھای در نظر  ،انجام چنين عملی

بردگی و انقياد امپرياليستی را از گردن گشوده در ھمان راھی گام نمی گذاشتند که مسببان و عامالن اجرائی آن جنايات 

  .تاريخی طی طريق نموده بودند

يندۀ آابھام باقی مانده، نفس لست می تواند در بازی ھای سياسی حال و در نتيجه باز ھم انگيزۀ انجام اين عمل در 

دامۀ اعمال خاينانۀ آنھا مورد افغانستان به وسيلۀ استعمار و ارتجاع به مثابۀ شمشير داموکلس بر گردن اين و آن جھت ا

  .استفاده قرار بگيرد

بعد از احراز پست » ببرک کارمل«شخص  گذشته از آن که ارائۀ چنين لستی با در نظرداشت اولين مصاحبۀ -٣

ليون نفر اعالم ي در حدود يک م۵٨ جدی ۶ الی ۵٧ ثور ٧سرکردگی غالمان روس که تعداد تلفات مردم ما را از 

 که »امين جالد«، با ادعای  اين لست که نمی دانيم روی کدام انگيزه ای تھيه گرديده؛داشت، در تقابل قرار می گيرد
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 ھزار نفر اعالم داشته و لست آن قربانيان را بر ديوار ھای وزارت داخله ١٢ تره کی را -ۀ سروریتعداد قربانيان دور

  . و ديده می شود که ھفتاد درصد آن لست نيز به فراموشی سپرده شده استاش آويزان نموده بود، نيز خوانائی نداشته

 خود می توانند از طريق جست و گر گوگل، در دست دارند،» وورد« خوانندگان عزيزی که اين لست را به فارمت -۴

به نقص و و شخصاً از آنھا شناخت داشته اند، با درج اسم آنھائی که به وسيلۀ مزدوران روس به خون کشيده شده اند، 

 در اين لست از ده ھا و صد ھا فردی که در جنبش مشھور بوده و :به صورت مثال. کمبود ھای جدی اين لست پی ببرند

مزدوران روس به خون کشانيده شدند از قبيل ، سيد کاظم دادگر، داکتر رزبان، داکتر مھربان، انجنير به وسيلۀ 

، استاد رسول جرأت، کبير مشرف، حسين عبدالحی، حسين طغيان، کريم برادر زنده ياد عزيز طغيان، استادعبدهللا عازم

ھزاران نام و عدم اطالع از انگيزۀ تھيه کنندگان از قلم افتادن . ھيچ نشانی وجود ندارد... مشرف، عثمان مشرف و 

 و آن را تمام جنايات مزدوران روس دانستن با احتياط کامل برخورد لست، باز ھم باعث می گردد تا به ارتباط لست

  .صورت بگيرد

تخت  امين نشده، بلکه با تجاوز سوسيال امپرياليزم روس و – جنايات مزدوران روس محدود به دوران تره کی -۵

، و دوران بگير و ببند خاد عمق و پھنای بيشتری يافت، چيزی که در لست به »ببرک شياد«نشينی عجوزۀ ھزار داماد 

اين که چرا چنين بوده و آيا عامدانه صورت گرفته و يا اين که . به ميان نيامده استصورت مطلق حتا از آن نامی نيز

گيزه ھای آنھا انرار ندارد، باز ھم برمی گردد به تھيه کنندگان و فقط قسمتی از يک لست ديگری است که در دسترس ق

  .در تھيۀ چنين لستی

» سپنتا«ظاھر شاه يعنی که ارتباطش با يکی از غالم بچگان دربار  صبح ٨ نشر سند برای بار نخست در روزنامۀ – ۶

» ای. آی. سی«و از آن ھم مھمتر با روشنتر از آفتاب است و رابطۀ سپنتا اين خاين به ملت و مردم، با ادارۀ کرزی 

  :جائی برای بحث ندارد، ھر انسان آگاھی را بدان سمت می کشاند که از خود بپرسد

 صبح که در تمام دوران حيات نکبتبارش بر شمشير خونچکان اشغالگران بوسۀ تطھير زده است، اين سند را از کجا ٨

 و چه اھدافی را از نشر آن تعقيب می - ه کسانی برايش داده استچرا  بھتر است پرسيده شود، اين سند - به دست آورده

دستچين شده به منظور مجاب ساختن رقبای انتخاباتی کرزی است و يا ھم کس و يا کسان آيا نشر اين لست . نمايد

  .ديگری، سؤالی می ماند باز و بدون پاسخ

عنی يد روزی که حد اقل خونبھای خونھای پاک شان، ، به امياين شما و اين ھم لست قربانيان و شھدای پاکباز ميھن ما

الھۀ آزادی کشور و بھروزی انسان دربند آن بر فضای ميھن غرقه در خون ما بتواند به پرواز آمده، انسان دردمند مگر 

  . ھمراھی نمايدرانهيکسرشار از آرزوی اين مرز و بوم را تا افقھای نا شناخته و ب

 AA-AAادارۀ پورتال 

  .باھات امالئی لست تصحيح نشده استاشت: نوت
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  .شيرهللا ولد سلطان محمد، محصل انجنيری، مسکونه نرخ ميدان، ضد انقالب .٢
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  .محمد اسحاق ولد محمد ابراھيم، دکاندار ساکن بلخ، اخوانی .٨۴

  .، مامور تعليم و تربيه، مسکونه چھاردھی، مايوييستحبيب هللا ولد حاجی عبدهللا .٨۵

  .عبد االحد ولد جالد خان، معلم، مسکونه لوگر، مايوييست .٨۶

  .محمد مھدی ولد حسين شاه، مامور تعلم و تربيه،مسکونه لوگر، اخوانی .٨٧

  .جمال الدين ولد غالم محی الدين، خشکه شوی، مسکونه لوگر، اخوانی .٨٨

  .مامور جيالوجی، سکونه لوگر، اخوانیانجنير زاھد ولد محمد رحيم،  .٨٩

  .معراج الدين ولد عبد الرسول، مامور در ھلمند، مسکونه لغمان، اخونی .٩٠

  .نصير احمد ولد علی احمد، صنف دوازده، ھوتلدار از کندھار، اخوانی .٩١

  .کريم هللا ولد رحمت هللا، مامور فارم گلباغ، مسکونه لوگر، اخوانی .٩٢

  .ونه لغمان، اخوانیميراجان ولد سلطان، دھقان، مسک .٩٣

  .سيد علم ولد محمد علم، معلم، مسکونه سروبی، اخوانی .٩۴

  .مولوی سعادت ولد ميرزا خان، مسکونه وردک، مالامام، اخوانی .٩۵

  .سيد محمد ايوب ولد سيد جعفر مالک پالزا ھوتل، اخوانی .٩۶

  .عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه وردک، اخوانی .٩٧

  .الب، اخوانیمحمد يوسف ولد طفيل، مسکونه وردک، ط .٩٨

  .گل محمد ولد تاج محمد، بيکار، مسکونه پکتيا، اخوانی .٩٩

  .نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی علوم طبی، اخوانی .١٠٠

  .محمد هللا ولد محب هللا، متعلم تخنيکم، مسکونه خوست، اخوانی .١٠١

  .احمد مخدوم ولد خليفه افضل، دھقان، مسکونه فرخار، اخوانی .١٠٢

  .ا، اخوانیميرولی ولد ولی، مسکونه پکتي .١٠٣

  .داکتر امير محمد ولد صفر محمد، داکتر، بدخشان، اخوانی .١٠۴

  .مير حسين ولد مير ھادی، افراد نقليه ميدان ھوايی، اخوانی .١٠۵

  .سيف الرحمان ولد محمد صادق، افراد نقليه ميدان ھوايی، اخوانی .١٠۶

  .، ساکن خيرخانه، مايوييست٢٣۴سيد احمد ولد فقير محمد، آمر مالی قطعه  .١٠٧

  . ولد محمد ھاشم، معلم، ساکن سالنگ وات، اخوانیعبدالحليم .١٠٨

  .قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه وردک، اخوانی .١٠٩

  .عبدالھادی ولد عبداللطيف، داکتر، مسکونه قندھار، مايوييست .١١٠
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  .فضل محمد ولد يار محمد، دکاندار، مسکونه کندھار، مايوييست .١١١

  .يار قند ولد شينواری، داکتر، ساکت ھود خيل، اخوانی .١١٢

  .حمدحکيم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چھارآسياب، مايوييستم .١١٣

   .محمدخليل ولد محمدناصر، معلم، چھاردھی ، مايوييست .١١۴

  .حيات هللا ولدمحمد مقام، غريب کار، مسکونه لغمان، اخوانی .١١۵

  .گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان، اخوانی .١١۶

  .عبدالظاھر ولد نورمحمد، بيکار، مسکونه وردک، اخوانی .١١٧

  .دسليم ولد عبدالظاھر، مسکونه وردک، متعلم، اخوانیمحم .١١٨

  .محمد عارف ولد عبدالظاھر،مسکونه وردک، محصل، اخوانی .١١٩

   .سيدکريم ولدسيد محمود، مسکونه بغالن، طالب، اخوانی .١٢٠

  .محمد اياز ولد عبدالستار، قاضی، اخوانی .١٢١

  .جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان، تورن، اخوانی .١٢٢

  . عبدالغفور، مال، لغمان، اخوانیمولوی عبدالقدوس ولد .١٢٣

  .اسدهللا ولد جان محمد، داکتر، مسکونه کابل، اخوانی .١٢۴

  آقا خان ولد عبدالحبيب، ساکن سمنت خانه، مايوييست .١٢۵

  .عبدالعزيزامواج پور ولد عبدالخالق ، مسکونه غزنی، اخوانی .١٢۶

  .محمد بشيرولد محمد علی، مسکونه چنداول، مامور، اخوانی .١٢٧

  .محمد، مسکونه لغمان، مامور، اخوانیعبدهللا ولد غالم  .١٢٨

  

  ١٣۵٨-١-٢۶-  مورخ - افغانستان-کابل

  .معراج الدين ولد نصرالدين، مسکونه شھرنو، اخوانی .١٢٩

  .قدرت هللا ولد عبدهللا ، مسکونه خان آباد، مديرابوحنيفه، اخوانی .١٣٠

  .رحمت هللا ولد محمد اکبر، مسکونه کابل، دريورملی بس .١٣١

  ه پنچشير، دريورملی بس، اخوانیمحمد رفيع ولد پردل، مسکون .١٣٢

  .نيازهللا ولد عبدهللا ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاييه مرکزی، مايوييست .١٣٣

  .عبدالودود ولد عبدالکريم، دواساز، مسکونه جوزجان، مايوييست، ضد انقالب .١٣۴

  .رازگل ولد سيدجان، مامور ناحيه دوم شاروالی کابل، مسکونه خوگيانی، اخوانی .١٣۵

  .عصمت هللا، مامور صحت عامه، مسکونه پغمان، اخوانیمحمدصادق ولد  .١٣۶

  .محمد داود ولد غالم سخی، مامور صحت عامه، مسکونه غزنی، اخوانی .١٣٧

  .دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور رياست ارزاق، مسکونه گرديز، اخوانی .١٣٨

  .سيد محمد حسن ولد سيد محمد حسين، خزانه دار وزارت صحت عامه، اخوانی .١٣٩

  .د دين محمد، دگروال،مسکونه کابل، اخوانیغالم دستگير ول .١۴٠

  .نقيب هللا ولد جمعه گل، دھقان، اشرار، مسکونه تگاب .١۴١

  .قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنيک، مسکونه کنر، اخوانی .١۴٢

  .محمد هللا ولد محب هللا، محصل تخنيک، مسکونه بغالن، اخوانی .١۴٣
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  .گل خان ولد بسم هللا، معلم، مسکونه وردک، اخوانی .١۴۴

  .ولد آغا محمد، معلم، مسکونه وردک، اخوانیشير آقا  .١۴۵

  .محمد احسان ولد محمدخان، بيکار، مسکونه وردک، اخوانی .١۴۶

  .حاجی عتيق هللا ولد محمد اکبر، بيکار، مسکونه وردک، اخوانی .١۴٧

  .عبدالرحيم ولد خوازک، دھقان، مسکونه وردک، اخوانی .١۴٨

  .ملک نور ولد محی الدين، دھقان، مسکونه وردک، اخوانی .١۴٩

   .قيوم ولد عبداالحد، مسکونه وردک، اخوانیعبدال .١۵٠

  .عبدالقادر ولد غالم حضرت، معلم، مسکونه وردک، اخوانی .١۵١

  .جمعه حسن ولد عبدالکمال، سمونوال متقاعد، مسکونه کارته پروان، گروه ضد انقالب .١۵٢

   .گل رحمان ولد ياقوت شاه، مسکونه لوگر، ترافيک ھلمند، اخوانی .١۵٣

  .مسکونه شبرغان، دکتور، مايوييستغالم سرور ولد غالم دستگير،  .١۵۴

  .محمد رحيم ولد سيد محمد، مسکونه پکتيا، محصل ادبيات، اخوانی .١۵۵

  .محمد قاسم ولد مير حيدر، مسکونه پکتيا، سابق رييس تجارتی بانک، مايوييست .١۵۶

  .غالم صديق ولد عاشور، مسکونه نھرين، اخوانی .١۵٧

  .نیغالم حيدر ولد غالم حضرت، مسکونه پنجشير، داکتر، اخوا .١۵٨

  .گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه ميرامشاه، چوب فروشی، اخونی .١۵٩

  .شمس الدين ولد وزير، مسکونه ننگرھار، داکتر، اخوانی .١۶٠

  .محمد الدين ولد غالم محی الدين، مسکونه وردک، جگرن، اخوانی .١۶١

  .محمد يونس ولد محمد ايوب، مسکونه لغمان، معلم، مايوييست .١۶٢

  .لغمان، ضابط متقاعد، مايويستحشمت هللا ولد تاج محمد، مسکونه  .١۶٣

  . راکت، خمينی٩٩٠مير غالم حيدر ولد سيد احمد، مسکونه کابل، سرطبيب قوای  .١۶۴

  .حاجی حسين ولد عجب علی، مسکونه جمال مينه، قراردادی، خمينی .١۶۵

  .دولت محمد ولد هللا بيک، مسکونه جمال مينه، دريور، خمينی .١۶۶

  . وزارت مخابرات، اخوانیمحمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه پکتيا، مامور .١۶٧

  .محمد ابراھيم ولد علی مردان، مسکونه فراه،مالک، اشرار ھرات .١۶٨

  .غالم حسن ولد مجنون، مسکونه فراه، مالک، اشرار ھرات .١۶٩

  .ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه پلخمری، اخوانی .١٧٠

  .محمد حسين ولد محمد افضل، مسکونه فراه، مالک، اشرار ھرات .١٧١

  

  ١٣۵٨-١- ٢٨بر٢٧  مورخ -کابل افغانستان 

  .ابريشمين ولد پادشاه گل، دگروال متقاعد، مسکونه کارته نو، به ارتباط سيالب صافی .١٧٢

  .نور احمد ولد سيد احمد، متعلم ابو حنيفه، اخوانی .١٧٣

  .احمد موجب ولد محمد حفيظ، محصل طب ننگرھار، اخوانی .١٧۴

  .دوست محمد ولد مھر دل، دھقان، مسکونه قلعه حسن شيوه کی، اخوانی .١٧۵

  .ا جان ولد عبدالرحيم، مسکونه لغمان، دھقان، به ارتباط پيرزادهباب .١٧۶
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  .رحمت هللا ولد عبدالصمد خان، متعلم مکتب مخابره، کابل، اخوانی .١٧٧

  .شاه حسين ولد محمد حسين، مسکونه بھسود، خمينی .١٧٨

  .حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد حسين، دھقان، مسکونه ارزگان، اشرار .١٧٩

  .ج محمد، دھقان، اشرارحاجی محمد حسن ولد حاجی تا .١٨٠

  .حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج محمد، دھقان، اشرار .١٨١

  .محمد آصف پوپل ولد غالم جان، مسکونه مکروريان، توطيه .١٨٢

  .نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه کارته سه، توطيه .١٨٣

   .امان هللا ولد نصرهللا، مسکونه کارته پروان، توطيه .١٨۴

  . کندزغالم سخی ولد عبدالرسول، فيودال اعزامی، .١٨۵

  .غالم رسول ولد سلطان، زميندار، مسکونه بھسود، خمينی .١٨۶

  .محمد رسول ولد محمد حسن، زمين دار، مسکونه بھسود، خمينی .١٨٧

  .محمد انور ولد سھراب علی، زميندار مسکونه بھسود، خمينی .١٨٨

  .غالم نبی ولد سلطان، زمين دار، مسکونه بھسود، خمينی .١٨٩

  .تنی تجارتی بانک، مسکونه بھسود، خمينیصالح محمد ولد حاجی فقير محمد، مامور پش .١٩٠

  .عبدالقيوم ولد عبدالرسول، کارمند وزارت زراعت، مسکونه بھسود، خمينی .١٩١

  .عبدالحبيب ولد عبدالعلی، معلم، مسکونه بھسود، خمينی .١٩٢

  .شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه قره باغ، خمينی .١٩٣

  .مولوی عبدالباقی ولد يار محمد، مسکونه قره باغ، خمينی .١٩۴

  .گوھر ولد سيد نادرشاه پسر سيد کيھانسيد  .١٩۵

  .امان هللا ولد بازگل، دوھم بريد من، مسکونه خيرخانه، مايوييست .١٩۶

  .شير احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مايوييست، ضد انقالب .١٩٧

  .عين الدين ولد محراب الدين، مامور متقاعد زارعت، مسکونه رحمانه مينه، ماوييست، ضد انقالب .١٩٨

  .لد رحمت گل، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانیشير آغا و .١٩٩

  .محمد عمر ولد رحم دل، مامور دافغانستان بانک، مسکونه کارته نو، ضد انقالب .٢٠٠

  .صفی هللا ولد حبيب هللا، مسکونه سرخ رود، معلم، به ارتباط توطيه .٢٠١

  .محمد حميد ولد محمد عمر، مامور شھرسازی، مسکونه مکروريان، توطيه .٢٠٢

  .ارسال ولد محمد رفيق، موسسه زنبود داری، توطيهمحمد يعقوب ولد  .٢٠٣

  .مال عبدالمجيد ولد تيمور شاه، مالامام، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٠۴

  .مير نظام الدين ولد حاجی افغان، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢٠۵

  .نجيب هللا ولد امين  ، مالک دواخانه فاريابی، مسکونه شش درک، توطيه رسول جان .٢٠۶

  .اجی نازک مير، تاجر، مسکونه کندز، توطيهحاجی آقا مير ولد ح .٢٠٧

  .محمد اسماعيل ولد حاجی مسافر، مسکونه جمال مينه، خمينی .٢٠٨

  .ايشان قمر ولد ايشان بابا، زميندار، بدخشان، اخوانی .٢٠٩

  .محمد امين ولد بابا بيک، مسکونه بدخشان، اشرار .٢١٠

  .صالح محمد ختک، محصل، مسکونه وردک، اخوانی .٢١١
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  .معلم، مسکونه لوگر، اخوانیولی محمد ولد متين خان،  .٢١٢

  .ضيا هللا ولد غالم داوود، مامور برق، مسکونه کابل، مجددی .٢١٣

  .رفيع هللا ولد غالم داوود، مسکونه غزنی، مجددی .٢١۴

  .غالم داوود ولد صوفی آقا مجددی، مسکونه غزنی، مجددی .٢١۵

  .محمد انور ولد عبيدهللا، مسکونه ھرات، مجددی .٢١۶

  .کونه ھرات، مجددیفضل حق ولد عبدالواب، زميندار، مس .٢١٧

  .علی محمد ولد بھار الدين، دکاندار، مسکونه ھرات، مجددی .٢١٨

  .عصمت هللا ولد ھدايت هللا، مسکونه کوھستان، مجددی .٢١٩

  .علی احمد ولد گدا احمد، مامور متقاعد، مسکونه سرای غزنی، مجددی .٢٢٠

  .فيض احمد ولد محمد ھاشم، زميندار، مسکونه کاپيسا، مجددی .٢٢١

  .لواحد، معلم، مسکونه نجراب، مجددیعبدالجبار ولد عبدا .٢٢٢

  .احمد ضيا ولد احمد سعيد، فارغ صنف دوازده، مسکونه ھرات، مجددی .٢٢٣

  .عبدالجليل ولد اکبر خان، مال امام، مسکونه تخار، به ارتباط گلبدين .٢٢۴

  .نيک محمد ولد نياز محمد، مامور بيھقی، مسکونه کارته سه، مايوييست، ضد انقالب .٢٢۵

  .، مامور جينو پرس، مسکونه پکتيا، اخوانیمحمد کبير ولد در محمد .٢٢۶

  .عبدالرشيد ولد عبدالحميد، دريم بريد من، اخوانی .٢٢٧

  .غالم جيالنی ولد محمد عظيم، دريم بريد من، پکتيا، اشرار .٢٢٨

  

  ١٣۵٨-١-٢٩ مورخ  -کابل افغانستان  

  .سيد مير احمد ولد سيد احمد، مامور متقاعد د افغانستان بانک، اخوانی .٢٢٩

  .د لنگر خان، مسکونه ولسوالی محمداغه، محصل پولی تخنيک، اخوانیمحمد طاووس ول .٢٣٠

  .عبدالخاق ولد حبيب هللا، مسکونه ارزگان، مامور رياست مبارزه با بی سوادی، مايوييست .٢٣١

  .محمد عثمان ولد عبدالرحمان، مسکونه ولسوالی شيندند، زميندار، اشرار .٢٣٢

  .ان، اشرارسيد اغا حسين ولد غالم حسين، زميندار، مسکونه بامي .٢٣٣

  .حاجی عبدالغفار ولد غريب شاه، دکاندار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢٣۴

  .جمال الدين ولد محمد خان، تيکه دار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢٣۵

  .عبدالحکيم ولد حاجی محمدکبير، دکاندار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢٣۶

  .حاجی محمدنعيم ولد صوات بيک، دکاندار، مکسونه کاپيسا، اخوانی .٢٣٧

  .حنان ولد عبدالرحيم، ترجمان، مسکونه کاپيسا، اخوانیعبدال .٢٣٨

  .حاجی خان محمد ولد شاد محمد، دکاندار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢٣٩

  .محمد خان ولد محبت خان، دکاندار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢۴٠

  .فخر الدين ولد محی الدين، دريور، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢۴١

  .ه کاپيسا، اخوانیفضل احمد ولد ولی محمد، بيکار، مسکون .٢۴٢

  .نور احمد ولد ولی محمد، دکاندار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢۴٣

  .نيکو ولد مير ولی خان، موتر دار، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢۴۴
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  .غالم دستگير ولد عبدالحسين، مامور، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢۴۵

  .اختر محمد ولد خدا داد، کاگر، مسکونه کاپيسا، اخوانی .٢۴۶

  .د، بيکار، مسکونه کاپيسا، اخوانیعطا محمد ولد خدا دا .٢۴٧

  .گل رحيم ولد عبدهللا، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .٢۴٨

  .صفدر علی ولد نجف علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، ضد انقالب .٢۴٩

  .پشم گل ولد انار گل، مسکونه پکتيکا، زميندار، ضد انقالب .٢۵٠

  .يست ضدانقالباسدهللا ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی کندھار، مايوي .٢۵١

  .جان علی ولد مراد علی، مسکونه جاغوری، مال، خمينی .٢۵٢

  .سيد بھاوالحق ولد سيد عبادالحق، مسکونه بدخشان، معلم، اخوانی .٢۵٣

  .محمد ياسين ولد محمد حسين، مسکونه کابل، کتابفروش، اخوانی .٢۵۴

  .سيد محمد علی شاه ولد سيد سکندر، وظيفه دار بلخی لميتد، خمينی .٢۵۵

  . سيد نجيب، رييس بلخی لميتد، مسکونه سرای غزنی، خمينیسيد ابراھيم ولد .٢۵۶

  .سيد جواد ولد سيد اسماعيل، مسکونه کارته سه، وظيفه دار بلخی لميتد، خمينی .٢۵٧

  .حاجی نوروز ولد حاجی عبدالحسين، مسکونه خوشحال مينه، خمينی .٢۵٨

  .غالم رضا ولد برات علی، مسکونه دھبوری، تجار سرای حبيب هللا، خيمنی .٢۵٩

  .ين ولد حاجی محمدحسين، مسکونه تپه سالم، دکاندار، خمينیغالم حس .٢۶٠

  .محمد اقبال ولد دادعلی، مسکونه کارته سه، دکاندار، خمينی .٢۶١

  .محمد حسين ولد نھضت ولد غالم حسين، مسکونه جمال مينه، مامور، خمينی .٢۶٢

  .حاجی سميع هللا ولد امير هللا، مسکونه قلعه فتح هللا، خمينی .٢۶٣

  .د ھاشم، مسکونه بلخ، خمينیمحمد اسماعيل ولد محم .٢۶۴

  

  ١٣۵٨-١-٣٠ مورخ -کابل افغانستان 

  .عبدالقادر ولد مير فقير، مسکونه کوھستان، محصل، اخوانی .٢۶۵

  .ننگيالی ولد عبدهللا، مسکونه کندھار، بيکار، ضدانقالب .٢۶۶

  .محمد ھمايون ولد محمد قسيم، مسکونه کابل، مامور مستوفيت کابل، ضدانقالب .٢۶٧

  .، کندھار، داکتر يونانی، اخوانیفضل حق ولد خان صاحب .٢۶٨

  .سيد محمد ابراھيم ولد سيد محمد علی، مسکونه کارته چھار، مشاور حقوقی بانک ملی، اخوانی .٢۶٩

  .عبدالقدير ولد عبدهللا، مسکونه استالف، مامور ملی بس، ضد انقالب .٢٧٠

  .عبدالعلی ولد مراد علی، معاون ترانسپورت خدايار، خمينيست .٢٧١

  . وکيل نانوايان، مسکونه جمال مينه، خمينيستغالم علی ولد شير علی، .٢٧٢

  .حاجی غالم حيدر ولد ميرزا محمد، مسکونه ھرات، فعال جمال مينه، خمينيست .٢٧٣

  .حاجی تاج محمد ولد جان محمد، مدير وزارت ماليه، مسکونه جمال مينه، خمينيست .٢٧۴

  .مينيستعبدالغنی ولد عطا محمد، تحويل دار ساختمانی آب و برق، مسکونه جمال مينه، خ .٢٧۵

  .محمد قاسم ولد حشمت هللا ولد نادر، مسکونه جمال مينه، تاجر، خمينيست .٢٧۶

  .حاجی فيض محمد ولد نظر محمد، رييس فابريکه ميھن فلز، خمينيست .٢٧٧
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  .محمد حسين ولد محمد عظيم، مسکونه جمال مينه، مدير متقاعد، خمينيست .٢٧٨

  

  ١٣۵٨-١-٣١ مورخ -کابل افغانستان 

  .م، مسکونه خيرخانه، دريم بريد من، اخوانیسيد جھانگير ولد سيد قاس .٢٧٩

  .الال ميرزا ولد خان ميرزا، مسکونه پنجشير، دگرمن لوژستيک، اخوانی .٢٨٠

  .ميرزا خان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، شاگرد سماوارچی، اخوانی .٢٨١

  .صاحب جان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، سرای دار، اخوانی .٢٨٢

  .دک، معلم، اخوانیعبدالشکور ولد عبدالرزاق، مسکونه ور .٢٨٣

  .محمد طالب ولد علی محمد، مسکونه چھاردھی، مامور، اخوانی .٢٨۴

  .عين هللا ولد عبدالقاھر، مسکونه کابل، مامور دستگاه ساختمانی، اخوانی .٢٨۵

  .عبدالمحمد ولد عبدالرحمان، مسکونه خيرخانه، ساتن من سارندوی، اخوانی .٢٨۶

  .اد تعيمرات، اخوانیسيد عبدالجميل ولد سيد عبدالغنی، مسکونه کابل، افر .٢٨٧

  .محمداکبر ولد علی خان، مسکونه عالوالدين، مدير اماکن وزارت دفاع، اخوانی .٢٨٨

  .سردارعلی ولد ميرزا شاه، مسکونه شاه شھيد، تفتيش تعيينات اردو، اخوانی .٢٨٩

  .محمد عمر ولد امان ، مسکونه چاريکار، خباز، اخوانی .٢٩٠

  . اخوانیعبدالظاھر ولد عبدالحکيم، مسکونه لوگر، مالامام، .٢٩١

  .فضل احمد، ولد محمد اسحاق، مسکونه غزنی، مامور صحت عامه، اخوانی .٢٩٢

  .محمد کريم ولد محمد غوث، مسکونه کاپيسا، دوھم بريد من، اخوانی .٢٩٣

  .عبدالجليل ولد سيد رسول، مسکونه کندز، معتمد اطفاييه، اخوانی .٢٩۴

  .عبدالمتين ولد غالم خان، مسکونه غزنی، مال امام، اخوانی .٢٩۵

  . ولد بنگی، مسکونه جوزجان، وظيفه ساتونکی، اخوانیسيد امير .٢٩۶

  .سيد محمد امين معشوف ولد مير غوث الدين، اصال از ھرات، مدير ارزاق، اخوانی .٢٩٧

  .محمد طاھر ولد محمد ضيا، مسکونه کابل، مدير در وزارت مخابرات، اخوانی .٢٩٨

  

  ١٣۵٨-٢-٢ مورخ -کابل افغانستان 

  . تخنيک، مسکونه پکتيا، اخوانینورهللا ولد اصيل خان، محصل صنف دوم .٢٩٩

  .عبدالرحمن ولد سيدنور، زميندار، مسکونه لغمان، اخوانی .٣٠٠

  .رجب خان ولد جوانمرد، دوکاندار، اندخوی، اخوانی .٣٠١

  .غالم فقير ولد رجب خان، انجنيرنساجی بلخ،مسکونه پروان، اخوانی .٣٠٢

  .ميرعبدالباقی ولد سيد پادچا، معلم، مسکونه استالف، اخوانی .٣٠٣

  .م حسين ولد ملک محمد، زميندار، مسکونه لوگر، اخوانیحاجی غال .٣٠۴

  .محمد ھمايون ولد محمد رضا، محصل صنف دوم انجنيری کندھار، اخوانی .٣٠۵

  ملک عبدالستار ولد عبدهللا، دريور، مسکونه پغمان، اخوانی .٣٠۶

  .سيد محمد ولد غالم محی الدين، زميندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی .٣٠٧

  .دالسالم، معلم، قره باغ، اخوانیسيد مرادالحق ولد عب .٣٠٨
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  .اسد هللا ولد فضل الدين، کارگربنايی، اشرار .٣٠٩

  .غالم سخی ولد رجب خان، مسکونه چاريکار، بيکار،اخوانی .٣١٠

  .خيرمحمد ولد لعل محمد، معلم،مسکونه پروان، اخوانی .٣١١

  محمد علی ولد صالح محمد، متعلم حربی شونزی،مسکونه لوگراخوانی .٣١٢

  .، ماموروزرارت زراعت، مسکونه تخته پل، کندھار، اخوانیگل احمد ولد عبدالمجيد .٣١٣

  .عتيق هللا ولد عطاهللا، مامورمتقاعد بانک پشتنی، مسکونه چھاردھی، اخوانی .٣١۴

  .نجيب هللا ولد عتيق هللا، مسکونه قلعه غيبی، کاتب بانک ملی، اخوانی .٣١۵

  .یمحمد عارف ولد غالم حيدر، متعلم دارالعلوم کابل، مسکونه نجراب، اخوان .٣١۶

  .رفيع هللا ولدمحمد عمران، مسکونه عالقه داری علی شير پکتيا، متعلم، اخوانی .٣١٧

  

  ١٣۵٨-٢-۵ مورخ -کابل افغانستان 

  .غالم محمد ولد پيرمحمد، مسکونه واليت زابل، زميندار، اخوانی .٣١٨

  .سيدمحرم شاه ولد سيد زمان شان، مسکونه پغمان، دوکاندار، اخوانی .٣١٩

  .ه باغ کوھدامن، مالامام، اخوانیعبدالرحيم ولد فضل الدين، قر .٣٢٠

  .بابا پاچا ولد عبدالحميد، مسکونه واليت ننگرھار، زميندار، اخوانی .٣٢١

  .حاجی عبدالرحمن ولد حاجی فيض هللا .٣٢٢

  .عبدالرووف ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی رودات ننگرھار، اخوانی .٣٢٣

  .غالم عصمت هللا ولد غالم غوث الدين، شاه جوی، اخوانی .٣٢۴

  . سردار، مسکونه شاه جوی، اخوانیماللعلی ولد .٣٢۵

  بوستان ولد سلطان، مسکونه غزنی، افراد خمينی .٣٢۶

  .عبدالمناف ولد عبدالمجيد، مسکونه خيرخانه، ماموراحصاييه مرکزی، اخوانی .٣٢٧

  .ولی محمد ولد محمد خان، مسکونه ارگون پکتيا، شاروال ارگون، اخوانی .٣٢٨

  .، اخوانینورهللا ولد محمد وزير، مسکونه تگاب، معلم درکندز .٣٢٩

  .شيرزمان ولد نيازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، مايوييست .٣٣٠

  .غالم ايشان ولد محمد کبير، مسکونه گلبھار، مامور نساجی بگرامی، اخوانی .٣٣١

  .داد ولد تاش محمد، افراد کندک تانک، مسکونه ننگرھار، اشرارننگرھار .٣٣٢

  .رننگرھارمحمد نبی ولد جالل، مامور ملکی تيکه دارنصوار، اشرا .٣٣٣

  .، اشرارننگرھار۶۶عتيق هللا ولد شاپور، جکتورن قطعه  .٣٣۴

  .عبدالعزيزولد عبدالحکيم، افراد تولی انظباط اشرارننگرھار .٣٣۵

  .زلمی ولد عبدالشکور، لومری بريدمن کندک مخابره، اشرارننگرھار .٣٣۶

  .سيد امين هللا ولد سيدآقا، معاون آمريت اعاشه، اشرارننگرھار .٣٣٧

  .، اشرارننگرھار٨١راھيم، جگرن قومندان قطعه عبدالغفارولد محمد اب .٣٣٨

  .، اشرارننگرھار٨١ميرجی ولد ميرخورد، خورد ضابط قطعه  .٣٣٩

  .، اشرارننگرھار٨١يوسف ولد محمد رسول، دريم بريدمن قطعه  .٣۴٠

  .صابر ولد عاشورمحمد، لومری بريدمن رياست خدمات تخنيکی، اشرارننگرھار .٣۴١
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  .ت قسم مادونان پيژنتون، اخوانیعبدالعليم ولد حاجی محمد افضل، تورن آمري .٣۴٢

  

  ١٣۵٨-٢-۶ مورخ -کابل افغانستان 

  .قاری شاھی ولد حاجی امين، مسکونه مرکزواليت فارياب، اخوانی .٣۴٣

  .حاجی غالم حيدرولدمحمد،فارياب، اخوانی .٣۴۴

  .آقا رحيم ولد بابه قل، فارياب، اخوانی .٣۴۵

  .حاجی امام ولد ذکرهللا، فارياب، اخوانی .٣۴۶

  .سين، فارياب، اخوانیعبدالمحمد ولد محمد ح .٣۴٧

  .غالم نقشبند ولد حاجی بادام قل، فارياب، اخوانی .٣۴٨

  .عبدالرحيم ولد حاجی مصطفی گل، فارياب، اخوانی .٣۴٩

  .غالم قادر ولد حاجی جمعه، فارياب، اخوانی .٣۵٠

  .صاحب الدين ولد حسرت الدين، پشتون کوت، فارياب، اخوانی .٣۵١

  .حاجی محمد رحيم، پشتون کوت، فارياب، اخوانی .٣۵٢

  .امين ولد يزدان قل، پشتون کوت، فارياب، اخوانیمحمد  .٣۵٣

  .عبدالمجيد ولد امين خان، مسکونه پشتون کوت، فارياب، اخوانی .٣۵۴

  .عبدالعزيز ولد حاجی بوری، مسکونه پشتون کوت، فارياب، اخوانی .٣۵۵

  .سيد اکرام ولد مالخواجه، مسکونه پشتون کوت، فارياب، اخوانی .٣۵۶

  .اب، فارياب، اخوانیعبدالمنان  ولد خول ھرقل، مسکونه درز .٣۵٧

  .وکيل محمد صديق ولد حاجی محمد سعيد، قيصار، فارياب ، اخوانی .٣۵٨

  .حفيظ هللا ولد بھاالدين، قيصار، فارياب، اخوانی .٣۵٩

  .کمال الدين ولد اعظم بيگ، قيصار، فارياب، اخوانی .٣۶٠

  .حاجی اميرالدين ولد محمد اکبر، قيصار، فارياب، اخوانی .٣۶١

  .فارياب، اخوانیغالم سرور ولد گالخان، مسکونه  .٣۶٢

  .محمد عيسی ولد فضل الحق، مسکونه فارياب، اخوانی .٣۶٣

  .محمد غفور ولد صمد، مسکونه فارياب، اخوانی .٣۶۴

  .محمد زمان ولد اسراييل، مسکونه غورماچ بادغيس، اخوانی .٣۶۵

  .ساعت خان ولد بالل، مسکونه غورماچ، بادغيس، اخوانی .٣۶۶

  .هللا داد ولد برکت، غورماچ بادغيس، اخوانی .٣۶٧

  . ولد محمد سرفراز، مسکونه ننگرھار، اخوانیسيدآقا .٣۶٨

  .شاھين شاه ولد سيدکريم، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٣۶٩

  .غالم رسول ولد هللا داد، مسکونه المار، فارياب، اخوانی .٣٧٠

  .غالم رضا ولد خدايار، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگيرشده .٣٧١

  .زازصحنه  دستگيرشدهبرات ولد يوسف، مسکونه جوزجان، در جنگ مسجد سب .٣٧٢

  .حسن ولد برات، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگيرشده .٣٧٣

  .سيد محمد ولد سيد مصطفی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگيرشده .٣٧۴
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  .سيدقاسم ولد سيد گلزاد، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگيرشده .٣٧۵

  . مسجد سبزازصحنه دستگيرشدهحيدرولد صادق، مسکونه جوزجان، درجنگ .٣٧۶

  .قربان ولد محمد امين، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگيرشده .٣٧٧

  .غالم سعيد ولد قاسم علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز از صحنه  دستگيرشده .٣٧٨

  .ناصرولد محمد علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجدسبز ازصحنه دستگيرشده .٣٧٩

  .مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگيرشدهمحمدرسول ولد طوره قل،  .٣٨٠

  .عبدالرووف ولد عبدالمراد، مسکونه جوزجان،درجنگ مسجدسبز، ازصحنه دستگيرشده .٣٨١

  .سيد سليمان ولد سيد ابراھيم، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز ازصحنه دستگيرشده .٣٨٢

  .دستگيرشدهسيداسحاق ولد سيد محمود، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه  .٣٨٣

  .نورعلی ولد مرزاعلی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگيرشده .٣٨۴

  .خال نظرولد وفا، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه دستگيرشده .٣٨۵

 ولد حاجی عبدالحد  ، مسکونه جوزجان، دستگيرشده با بيرق سفيدی که روی آن هللا ۵عبدالمحمد نمبر .٣٨۶

  .اکبرنوشته بود

  .د سيدقاسم، مسکونه واليت سمنگان، اخوانیسيد حسن ول .٣٨٧

  .سيداسماعيل ولد سيد محمد، مسکونه جوزجان، اخوانی .٣٨٨

  .سيدعاب الدين، مسکونه واليت بلخ، اخوانی .٣٨٩

  .شيخ احمد ولد حسين علی، مسکونه جوزجان، اخوانی .٣٩٠

  .حاجی داد محمد ولد علی محمد، مسکونه جوزجان، طرفداردولت ايران .٣٩١

  .د ابراھيم، مسکونه جوزجان، خريداری مرمی موش کش جھت اخالل منطقهمحمد ھاشم ولد سيد محم .٣٩٢

سيد ابراھيم ولد سيد اصغر، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ايران که درمحضرعام به دولت خلقی وبه  .٣٩٣

  .رھبرتوانای خلق توھين کرده است

  .سيد عبدالرزاق ولد سيد صادق، مسکونه جوزجان، خريداری تفنگ موش کش، جھت اخالل .٣٩۴

  .بر، جھت اخالل منطقه٣٠٣سيد يوسف ولد شاه علی مدد، مسکونه جوزجان، خريدارمرمی  .٣٩۵

  .شيخ محمد رحيم ولد محمد حيدر، مسکونه جوزجان، اخوانی .٣٩۶

  .بشيراحمد ولد عبدهللا، مسکونه واليت کندز، اخوانی .٣٩٧

  .گل محمد ولد فقيرمحمد، مسکونه واليت بغالن، اخوانی .٣٩٨

  .، مسکونه جوزجان، اخوانیسيد باقرشاه ولد سيد طاھرشاه .٣٩٩

  . داوود-نورالدين ولد محمد معصوم، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت ظاھر .۴٠٠

  .پاچا ولد محمد اکبر، مسکونه ماما خيل، دريور درجالل آباد، اخوانی .۴٠١

  .جالل الدين ولد غالم محمد، مسکونه قيصارفارياب، معلم ليسه حافظ عبدالمجيد، اخوانی .۴٠٢

  .م غوث، مسکونه شاه جوی واليت زابل، زميندار، اخوانیغالم عصمت هللا ولد غال .۴٠٣

  .عبدالجبار ولد سليمان، مسکونه ولسوالی تگاب، زميندار، اخوانی .۴٠۴

  .محمد سعيد ولد محمد ايوب، مسکونه زرمت پکتيا، زميندار، اخوانی .۴٠۵

  .محمد ناصر ولد محمد محسن، مسکونه غزنی، زميندار، اخوانی .۴٠۶

  .سکونه جمال مينه، مامور شاروالی ، اخوانی ولد ھمت علی، م٧محبت علی نمبر .۴٠٧
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  .مھرپاشاه ولد داوودشاه، مسکونه واليت لغمان، مامورپوھنتون، اخوانی .۴٠٨

  .خادم حسين ولد شيرمحمد، مسکونه قلعه شھاده، متعلم صنف دھم، اخوانی .۴٠٩

  .حاجی محمد عوض ولد حاجی عبدالرشيد، قلعه شھاده، مديرمحاسبه نساجی بگرامی، اخوانی .۴١٠

  .ارف ولد عبدالمجيد، مديرمجله قضا، اخوانیمحمد ع .۴١١

  .غالم سخی ولد حاجی محمد خان، مسکونه قلعه شھاده، مامورآرشيف، اخوانی .۴١٢

  . ، اخوانی١١، متعلم صنف ٣محمد عارف ولد محمد حسن، مسکونه کارته  .۴١٣

  .سيد عمر ولد عبدالوھاب، مسکونه وردک، ماموررياست برق کابل، اخوانی .۴١۴

  . مسکونه جمال مينه، مامورمستوفيت کابل، اخوانیسيد قاسم ولد ميرآقا، .۴١۵

  .احمد شاه ولد محمد عارف، مسکونه پغمان، محصل صنف سوم، اخوانی .۴١۶

  .پيرمحمد ولد عطامحمد، مسکونه نجراب واليت پروان، متعلم مکتب ابن سينا، اخوانی .۴١٧

  .انیعبدالغفارولد عبدالحميد، مسکونه نجراب واليت پروان، متعلم مکتب ابن سينا، اخو .۴١٨

  عبدالرحمن ولد چاری، مسکونه ولسوالی کشم بدخشان، متعلم صنف؟ .۴١٩

   .فضل هللا ولد محمد نوروز، مسکونه چاردھی کابل، محصل پوھنزی حقوق، اخوانی .۴٢٠

   .محمد صافی ولد امير محمد، مسکونه خواجه عمری غزنی، متعلم مکتب، اخوانی .۴٢١

  

  ٨/٢/١٣۵٨ تاريخ -کابل افغانستان 

   شاھنشاه، مامور موسسه افغان اعالنات، مسکونه لوگر، افغان ملتسيد ظاھر، ولد، سيد .۴٢٢

  .عبدالسميع ولد ميرزا محمد، دريور ملی بس، مسکونه قالی شاده، افغان ملت .425 .۴٢٣

  .غالم فاروق ولد غالم نبی، داکتر شفاخانه جمھوريت، مسکونه بلخ، مايوييست .۴٢۴

  حبيب الرحمان ولد رجب، معلم، مسکونه فرزه، اخوانی .۴٢۵

  .حفيظ هللا ولد سيد محمود، تعويذگر، مسکونه توپ دره، اخوانیسيد  .۴٢۶

  شاه ولی ولد محمد عارف، مامور ملی بس، مسکونه ارغنده سفلی، اخوانی .۴٢٧

  محمدهللا ولد محمدا جان، معلم ليسه انقالب، مسکونه ننگرھار، اخوانی .۴٢٨

   .انینيک محمد ولد گل محمد، مسکونه ميربچه کوت، لمری بريدمن قطعه قندھار، اخو .۴٢٩

  .ميرعالم ولد شير عالم، مسکونه سرخرود ننگرھار، مامور رياست گمرک کابل، اخوانی .۴٣٠

  .سيد عباس ولد غالم حيدر، ساکن ولسوالی کوھستان، معلم ابتداييه ميربچه کوت، اخوانی .۴٣١

   .محمد اکبر ولد محمد اکرم، ساکن کوھستان، خرد ضابط ميدان ھوايی بگرام، اخوانی .۴٣٢

  . نسيم، ساکن سرخرود ننگرھار، معلم ابتدايی قلعه حشمت خان، اخوانیعبدالرزاق ولد محمد .۴٣٣

  .محمد مجتبی ولد محمد حسن، مسکونه کارته ولی متعلم صنف ده ليسه انقالب، اخوانی .۴٣۴

   .غالم محمد ولد غالم مصطفی، ساکن ولسوالی کوھستان، مامور اداره مرکزی احصاييه، اخوانی .۴٣۵

   .نجراب، متعلم صنف يازده تکنيشن، اخوانیسيدالرحمان ولد محمد طالب مسکونه  .۴٣۶

  .جمعه خان ولد محمد يوسف، ساکن سرخرود ننگرھار، مامور وزارت معارف، اخوانی .۴٣٧

  

  ١/٢/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  عمرگل ولد محبت گل، مامور صدارت، مسکونه جاجی، اخوانی .۴٣٨
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  .گل محمد ولد روزالدين، زميندار، مسکونه بگرامی، اخوانی .۴٣٩

  . ولد عبدالنبی، زميندار، مسکونه لغمان، اخوانیمحبت هللا .۴۴٠

  .حميدهللا ولد عبدالکريم، متعلم دارالعلوم، مسکونه وردک، اخوانی .۴۴١

  .عبدالحنان؟ ولد نورخان، محصل دارالمعلمين، مسکونه تخار، اخوانی .۴۴٢

  .محمد انور ولد صاحب نور، معلم دارالمعلم، مسکونه وردک، اخوانی .۴۴٣

   .زميندار، مسکونه غزنی، اخوانیعبدهللا ولد خير محمد،  .۴۴۴

   .محمد ياسين ولد محمد سرور، محصل تربيوی مخابرات، اخوانی .۴۴۵

  .عبدالفتاح ولد عبدالسالم، دريور تکسی، مسکونه خيرخانه، اخوانی .۴۴۶

  .حاجی عبدالقدوس ولد سيد محمد، دريور، مسکونه بغالن، اخوانی .۴۴٧

   .ار، اخوانیرشيد احمد ولد شمس الدين، محصل پوليتخنيک، مسکونه تخ .۴۴٨

   .حاجی شير محمد ولد خدايداد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی .۴۴٩

  .محمد يونس ولد شير محمد مسکونه چاربرجگ، اخوانی .۴۵٠

  .محمد قاسم ولد شير محمد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی .۴۵١

  .حاجی مال موسی ولد حسين، مسکونه چاربرجک،اخوانی .۴۵٢

  .نعمت هللا ولد محمد عظيم، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۵٣

  .حسن ولد سلطان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۵۴

  .گل محمد ولد امير محمد، مسکونه چاربرجک،اخوانی .۴۵۵

  .خير محمد ولد جان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۵۶

  .حاجی محمد علم ولد، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۵٧

  .عيدی محمد ولد تاج محمد،  مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۵٨

  .ونه چاربرجک، اخوانیمحمد نبی ولد عيدی محمد، مسک .۴۵٩

  .محی الدين ولد عيدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۶٠

  .امان هللا ولد حبيب، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۶١

  .خدا بخش ولد زرداد، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۶٢

  .محمد انور ولد محمد الف، مسکونه چاربرجک، اخوانی .۴۶٣

  .کيمياوی، اخوانیعبدالحبيب ولد عبدهللا، مسکونه فراه، مامور شرکت کود  .۴۶۴

  .عبدالمناف ولد عبدلمنان، مسکونه ننگرھار، محصل وترنری .۴۶۵

  .اسدهللا ولد غالم حيدر، مسکونه قره باغ، معلم .۴۶۶

  .محمد ابراھيم ولد محمد جعفر، مسکونه ننگرھار، معلم .۴۶٧

  .غالم نبی اخگر ولد عبدهللا، مسکونه نيم روز، بيکار .۴۶٨

  .مور، اخوانینقيب هللا ولد نصرهللا، مسکونه ننگرھار، ما .۴۶٩

  .محمد نعيم ولد محمد صديق، مسکونه پروان، مامور، اخوانی .۴٧٠

  .عبدالحکيم ولد گل احمد، پروان، محصل ادبيات، اخوانی .۴٧١

  .نجيب هللا ولد غالم حسين، کابل، محصل، اخوانی .۴٧٢

  .محمد ابراھيم ولد محمد اسماعيل، مکسونه کابل، کارگر، اخوانی .۴٧٣
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  .دھار، محصل، اخوانینظر محمد ولد سلطان محمد، مسکونه کن .۴٧۴

  .محمد اسحاق ولد عبدالقادر مسکونه بغالن، محصل، اخوانی .۴٧۵

  .عبدالعزيز ولد عنايت هللا، مسکونه ننگرھار، مامور، اخوانی .۴٧۶

  .عبدالجميل ولد عبدالغنی، مسکونه ميدان، مامور، اخوانی .۴٧٧

  .محمد اسحاق ولد محمد ابراھيم، مسکونه خيرخانه، اخوانی .۴٧٨

  .سماعيل، مسکونه پروان، مامور وزارت داخله، اخوانیعبدالواحد ولد محمد ا .۴٧٩

  .عبدالغفور ولد محمد اسماعيل، مسکونه پروان، سابق دگروال، اخوانی .۴٨٠

  .محمد رسول ولد محمد نعيم ليالمی فروش، مسکونه کابل، اخوانی .۴٨١

  .عبدالجميل ولد علم خان، مسکونه پروان، اخوانی .۴٨٢

  .تر، اخوانیمحمد انور ولد محمد زبير، مسکونه کابل، داک .۴٨٣

  .محمد رجب ولد شير محمد، مسکونه بغالن، زميندار، اخوانی .۴٨۴

  .نقيب هللا ولد مجددی، مسکونه کابل، عضو سارنوالی کابل، اخوانی .۴٨۵

  

  ١٣۵٨-٢-١٢ مورخ-کابل افغانستان 

  .محمد ولد کلبی حسين، مسکونه بھسود، اشرار .۴٨۶

  .خان علی ولد احمد علی، مسکونه بھسود، اشرار .۴٨٧

  . علی جمعه ، مسکونه بھسود، اشرارمحمد عيسی ولد .۴٨٨

  .محمد علی ولد علی جمعه، مسکونه بھسود، اشرار .۴٨٩

  .محمد عيسی ولد غالم نبی، مسکونه بھسود، اشرار .۴٩٠

  .ميرا ھاشم ولد شيرعلی، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩١

  .سيد مسلم ولد سيد فقير، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩٢

  .ل بھسود، اشرارمير حسن ولد قاسم، مسکونه حصه او .۴٩٣

  .سيد عوض ولد سيد جان، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩۴

  .سخی داد ولد يعقوب، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩۵

  .اقبال ولد سيد عوض، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩۶

  .عوض ولد مراد، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩٧

  .محمد حيدر ولد سيد ھاشم، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩٨

  .محمد حسن ولد ضامن، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۴٩٩

  .محمد علی ولد حاجی حسين، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۵٠٠

  .قربان ولد اسلم، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۵٠١

  .غالم عباس ولد خدابخش، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۵٠٢

  .حسين داد ولد خدا داد، مسکونه حصه اول بھسود، اشرار .۵٠٣

  .عفر ولد غالم دستگير، خياط شھر نو، اخوانیحاجی ج .۵٠۴

  .محمد اسماعيل ولد غالم علی، اجير اطفاييه غزنی، اخوانی .۵٠۵

  .علی اصغر ولد محمد ابراھيم، شاروالی حيرتان، مسکونه غزنی، اخوانی .۵٠۶
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  .سيد رحمان ولد مرجان، دريم بريد من، مسکونه بگرامی، کابل، توطيه، اخوانی .۵٠٧

  .ريدگی، مسکونه وردک، کابل، توطيه، اخوانیشھزاده ولد غالم دستگير، ب .۵٠٨

  .محمد ظاھر ولد محمد عزيز، بريدگی، مسکونه لوگر، کابل، توطيه، اخوانی .۵٠٩

  .خان آغا ولد گبلدين، مامور وزارت مخابرات، مسکونه خاک جبار، کابل، توطيه، اخوانی .۵١٠

  .نظام الدين ولد مير احمد، مالامام، مسکونه وردک، کابل، توطيه، اخوانی .۵١١

  .اشور محمد ولد ميرزا محمد، مالامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطيه، اخوانیع .۵١٢

  .عزيز محمد ولد محمد رحيم، مالامام، مسکونه بدخشان، کابل، توطيه، اخوانی .۵١٣

  .ابراھيم ولد محرم علی شيخ، مسکونه بھسود، خمينی .۵١۴

  .برات علی ولد پاينده محمدشيخ، مسکونه بھسود، خمينی .۵١۵

  . محصل صنف سوم حقوق، مسکونه پلخمری، اخوانینوروز ولد گل احمد، .۵١۶

  .غالم حضرت ولد محمد صديق، جکتورن، مسکونه وردک، اخوانی .۵١٧

  .سنگين ولد گلبدين، دريم بريدمن، مسکونه وردک، اخوانی .۵١٨

  .عبدالمحبوب ولد دين محمد، دريم بريدمن، مسکونه وردک، اخوانی .۵١٩

  .وانیکريم ولد محمد عالم، لمری ساتنمن، مسکونه وردک، اخ .۵٢٠

  .مھرام جان ولد جان محمد، ستنمن، مسکونه وردک، اخوانی .۵٢١

  .گل مير ولد محمد رسول، سارن من، مسکونه وردک، اخوانی .۵٢٢

  .زرجان ولد نورالدين، دريم بريدمن، مسکونه وردک، اخوانی .۵٢٣

  .عبدالرحيم ولد دين محمد، دگروال، مسکونه وردک، اخوانی .۵٢۴

  

  ١٣۵٨-٢-١٧ مورخ -کابل افغانستان 

  .اھر ولد گل نبی، مسکونه ننگرھار، محصل صنف سوم زراعت، اخوانیمحمد ظ .۵٢۵

  .سيد محمد حسين ولد سيد محمد اکبر، مسکونه باميان، تيکه دار، اخوانی .۵٢۶

  .سيف الرحمان ولد نياز محمد، مسکونه کابل، متعلم صنف يازده حبيبيه، اخوانی .۵٢٧

  .وانیمحمد آصف ولد محمد کاظم، مسکونه کابل، مامور وزارت معادن، اخ .۵٢٨

  .حکيم هللا ولد حبيب هللا، مسکونه کابل، ترجمان سفارت چکسلواکيا، اخوانی .۵٢٩

  .رمضان شاه ولد بای محمد، مسکونه رخه پنجشير، فارغ مدرسه ابو حنيفه، اخوانی .۵٣٠

  .عبدالجليل ولد صدرالدين، مسکونه کابل، مامور وزارت عدليه، اخوانی .۵٣١

  .ر انحصارات، اخوانیمحمد حنيف ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، مامو .۵٣٢

  .حفيظ هللا ولد حبيب الرحمان، مسکونه کارته پروان، متعلم ابو حنيفه، اخوانی .۵٣٣

  .فضل رحمن ولد مال دوست محمد، عالقه دار شمله زايی، اشرار .۵٣۴

  .حبيب هللا ولد محمدابراھيم، مسکونه عالقه داری شمله زايی، اشرار .۵٣۵

  .له زايی، اشرارخدای داد ولد امير کالم، مسکونه عالقه داری شم .۵٣۶

  .عبدالواحد ولد عبدالودود، مسکونه عالقه داری شمله زايی، اشرار .۵٣٧

  .محمد رمضان ولد مومن، مسکونه عالقه داری شمله زايی، اشرار .۵٣٨

  .دادمحمد ولد عبدالحبيب، مسکونه شاه جوی، اشرار .۵٣٩
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  .ه دای چوپان، اشرارعبدالرحيم ولد خانکی، مسکون .۵۴١

  .زينت هللا ولد حبيب هللا، مسکونه ولسوالی شينکی، اشرار .۵۴٢

  .زملی ولد عمر خان، مسکونه شاه جوی، اخوانی .۵۴٣

  .عبدالخان ولد عبداالحد، مسکونه عالقه داری ميزان، اشرار .۵۴۴

  .محمد عبدالرحمن ولد حسام الدين، مسکونه دای چوپان، اشرار .۵۴۵

  .مرکز قالت، اشرارسيد وزير ولد عبدهللا، مسکونه  .۵۴۶

  .حاجی عبدالصمد ولد عبدهللا، مسکونه ميزان، اشرار .۵۴٧

  .محمد زاھد ولد عبدهللا، مسکونه ميزان، اشرار .۵۴٨

  .معراج محمود ولد مياخيل، مسکونه ميزان، اشرار .۵۴٩

  .اشرف ولد اختر، مسکونه ميزان، اشرار .۵۵٠

  .عبدالمالک ولد ملنگ، مسکونه دای چوپان، اشرار .۵۵١

  .، مسکونه شدگی، اشرارعبدهللا ولد روح هللا .۵۵٢

  .عصمت هللا ولد اقبال، مسکونه ميزان، اشرار .۵۵٣

  .شيخ محمد ولد حسن، شمله زايی، اشرار .۵۵۴

  .سعادت ولد شاه ولی، شمله زايی، اشرار .۵۵۵

  .عبدالقيوم ولد محمد رييس، وردک، جگرن، اشرار .۵۵۶

  .امين هللا ولد مال جان، مسکونه خاص کنر، جگرن، اخوانی .۵۵٧

  .سکونه شيندند، تورن، اخوانیجالل الدين ولد يحيی، م .۵۵٨
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  .مجاھد ولد محمد ابراھيم، مسکونه ھلمند، صنف سوم ادبيات، اخوانی .۵۶٠

  .يات، اخوانیشير افضل ولد شير محمد، مسکونه خيوه ننگرھار، محصل صنف سوم ادب .۵۶١

  .تازه گل ولد خير گل، مسکونه وردک، محصل صنف سوم زراعت، اخوانی .۵۶٢

  .ببری گل ولد ناصر گل، مشھور به سحر گل، مسکونه پکتيا، محصل زراعت، اخوانی .۵۶٣

  .خليل الرحمن ولد عبدهللا، مسکونه ميدان، اخوانی .۵۶۴

  .نادرشاه ولد يار محمد، مسکونه وردک، مشاور فابريکه گلبھار، اخوانی .۵۶۵

  .سيد عبدالغنی ولد سيد عبدالواھاب، مسکونه وردک، تورن جنرال، متقاعد، اخوانی .۵۶۶

  .محمد مسجدی ولد محمد عباس، جنرال متقاعد، مسکونه وردک، اخوانی .۵۶٧

  .قاضی غالم سخی ولد غالم جان، مسکونه بغالن، قاضی ده سبز، اخوانی .۵۶٨

  .محمد عارف سارنوال، ولد عبدالجليل، مسکونه وردک، اخوانی .۵۶٩

  .ليم هللا ولد سيد عبدالمجيد، معلم ليسه حبيبيه، مسکونه کابل، اخوانیح .۵٧٠

  .سيد عبدالسبحان ولد محمد انور، مسکونه ده يحيی، اخوانی .۵٧١

  .سيد محمد دگروال ولد نياز محمد، مسکون وردک، اخوانی .۵٧٢
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  .فضل حق ولد لعل محمد،دگروال، مسکونه، کنھدھار، اخوانی .۵٧٣

  .، قاضی ده سبز، اخوانیمحمد هللا ولد جالل، مسکونه تگاب .۵٧۴

  .مال جان ولد محمد اکبر، مسکونه کتب خيل لوگر، متعلم صنف يازده، اخوانی .۵٧۵

  .برات خان ولد گل زمان، مسکونه لوگر، مامور تربيوی نساجی بگرانی، اخوانی .۵٧۶

  .محمد ظاھر ولد باز محمد، مسکونه کابل، سمونمل، اخوانی .۵٧٧

  .، اخوانیعبدهللا ولد مصطفی، مسکونه بادغيس، زميندار .۵٧٨

  .محمد انور ولد عبدالغياث، مسکونه ميدان، جگرن متقاعد، اخوانی .۵٧٩

  .شاه محمود ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، سارنوال، اخوانی .۵٨٠

  .عبدهللا ولد عبدالصمد، مسکونه خان آباد، مامور وزارت مخابرات، اخوانی .۵٨١

  .عبدالرحمن ولد عبدالحميد، مسکونه دھنه غوری، زميندار، اخوانی .۵٨٢

  .مد نبی ولد حسن، مسکونه پکتيا، سرطبيب بگرام، اخوانیمح .۵٨٣

  

  ١٣۵٨-٢-١٩ مورخ -کابل افغانستان 

  .محمد اکبرولدشاه محمد، مسکونه يکاولنگ، مالامام، خمينی .۵٨۴

  .محمد حيدر ولدمحمد اکبر، مسکونه يکاولنگ، مالامام، خمينی .۵٨۵

  .انی حبيبيه، اخو١١محمديحيی ولد نصرهللا، مسکونه پنجشير، متعلم صنف  .۵٨۶

  .محمد ظاھرولد علی حسين، مسکونه بھسود، زميندار، اشرار .۵٨٧

  .سيد آقاحسين ولد سيدحسين، زميندار، بھسود، اخوانی .۵٨٨

  .محمد جمعه ولد غالم دستگير، مسکونه ارزگان، نماينده ترانسپورت، اخوانی .۵٨٩

  .جمعه الدين ولد اسالم الدين، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی .۵٩٠

  .کرولدعلی حيدر، مسکونه غوربند، مالامام، اخوانیمحمد عس .۵٩١

  .محمدحسين ولدمحمد حسن، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی .۵٩٢

  .محمداصغرولد علی حيدر، مسکونه غوربند، زميندار، اخوانی .۵٩٣

  .علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه شھرآرا، کارمندمخابرات، اخوانی .۵٩۴

  .يرخان بندر اخوانیمحمد حسن ولد نوروز، معلم، ش .۵٩۵

  .نورمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه کابل، ساعت ساز، اخوانی .۵٩۶

  .ميرزاد ولدجالل الدين، مسکونه خيرخانه، کارمند وزارت مخابرات اخوانی .۵٩٧

  .دارالعلوم عربی،وردک اخوانی١٣غازی محمد ولد عبدالجليل، صنف  .۵٩٨

  .ه کابل، اخوانیسيدمطيع هللا ولد سيد حليم هللا، کارمند شاروالی کابل، مسکون .۵٩٩

  .حبيب هللا ولد لعل محمد، مسکونه فراه، دگرمن، اخوانی .۶٠٠

  .محمد اکبرولد پيرمحمد، مسکونه پکتيا، مامورشاروالی حيرتان، اخوانی .۶٠١

  .محمد يوسف ولد محمد رحيم، مديرمتقاعد وزارت داخله، مسکونه کندھار، اخوانی .۶٠٢

  . اخوانینورجھان ولدرازگل، مسکونه خوگيانی، جگتورن قوای راکت، .۶٠٣

  .عبدالرحمن ولد عبدالحميد، مسکونه پل خمری، دوھم بريدمن قوای راکت، اخوانی .۶٠۴

  .محمد هللا ولد جالل، مسکونه تگاب، قاضی، اخوانی .۶٠۵
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  .انجنيرعبدالکريم ولد عبدالرشيد، مسکونه کارته نو، مامورراديو، اخوانی .۶٠۶

  .اديوکابل، اخوانیسيداميرولد سيد محمد، مسکونه کارته پروان، مامور دستگاه آخذه ر .۶٠٧

  .غالم معروف ولد غالم حيدر، مسکونه بی بی مھرو، محررمحکمه ده سبز، اخوانی .۶٠٨

  .محمد اکبرولد ميرعطا، مامورذخيره بينی نيزارانحصارات، اخوانی .۶٠٩

  .عبدالبصيرولدعبدالحکيم، مسکونه بدخشان، متعلم تخارستان، اخوانی .۶١٠

  .حبيبيه، اخوانی١١ صنف عبدالرحيم ولد عبدالقيوم، مسکونه شھرآرا، متعلم .۶١١

  .عبدالرحمن ولد محمد علم، مسکونه بی بی مھرو، قاضی متقاعد، اخوانی .۶١٢

  .ملک انجام الدين ولد عزيزمحمد، مسکونه گل دره، اخوانی .۶١٣

  .سيد محمد ولد خيرمحمد، مسکونه شمالی، دريور محکمه، اخوانی .۶١۴

  .یمحمد اسماعيل ولد محمدجانان، مسکونه کابل، فارغ کدرقضا، اخوان .۶١۵

  .محمد ھاشم ولد محمد صديق، مسکونه وردک،پيلوت متقاعد، اخوانی .۶١۶

  .عبدالعظيم ولد سيد خادم علی، مسکونه وردک، اشرار .۶١٧

  .داکترميراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خيرخانه، مايوييست .۶١٨

  .عبدالخليل ولد عبدالبشير، مسکونه خواجه رواش، بيکار، اشرار .۶١٩

  .لسوالی ده سبز، زميندار، اشرارعبدالبصيرولد عبدهللا خان، مسکونه و .۶٢٠

  .سيدمحمود ولد سيدفقير، مسکونه ولسوالی ده سبز، زميندار، اشرار .۶٢١

  .غالم سرور ولد غالم نبی، مسکونه بدخشان، طالب العلم درتره خيل، اشرار .۶٢٢

  .حبيب الرحمن ولد غالم محمد، مسکونه بدخشان، اشرار .۶٢٣

  .غالم سخی ولد غالم حيدر، مسکونه بدخشان، اشرار .۶٢۴

  .القربان ولد سنگ محمد، مسکونه بدخشان، اشرارم .۶٢۵

  .محمد اکبرولد محمد حسن، مسکونه بدخشان، اشرار .۶٢۶

  .ايرکش ولد تاش محمد، مسکونه رستاق، اشرار .۶٢٧

  .دين محمد ولد اميرمحمد، مسکونه ده سبز، کوچی، اشرار .۶٢٨

  .محمد اشرف ولد محمد يوسف، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶٢٩

  .رين، مسکونه ننگرھار، کوچی اشرارعبدالجبارولد خان شي .۶٣٠

  .محمد گل ولد عبدالغفار، مسکونه ننگرھار، اشرار .۶٣١

  .ولی محمد ولد غالم سخی، مسکونه ده سبز، اشرار .۶٣٢

  .ننگرھار, کوچی، اشرار,احمد ولد عبدهللا .۶٣٣

  .عبدالحنان ولد محمد کريم، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶٣۴

  . زميندار، اشرارنصرهللا ولد عظيم هللا، مسکونه ده سبز، .۶٣۵

  .مرجان ولد عبدالوھاب، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶٣۶

  .عبدالللطيف ولد غازی جان، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶٣٧

  .عبدالحليم ولد عبدالحنان، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶٣٨

  .عبدهللا ولد عظيم جان، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶٣٩

  .، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرارصاحب شاه ولد عبدالخليل .۶۴٠
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  .شيرآقا ولد عبدالرحمن، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶۴١

  .شمس الدين ولد محمدالدين، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶۴٢

  .عبدالغفور ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶۴٣

  .نورآقا ولداخترمحمد، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .۶۴۴

  . ولد عبدالقدوس، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرارعبدالصمد .۶۴۵

  .محمد يوسف ولد محمد اکبر، مسکونه فراه، دگروال متقاعد، اخوانی .۶۴۶

   .محمد نادر ولد محمد ايوب مسکونه فراه، جگرن، اخوانی .۶۴٧

  .موالداد ولد حاجی غالم سرور، مسکونه فراه، جگرن متقاعد،اخوانی .۶۴٨

  . مامورملکی وزارت دفاع، اخوانیفضل خدا ولد عبدالحميد، مسکونه لوگر، .۶۴٩

  .، اخوانی٧عبدالقديم ولد عبدالعزيز، مسکونه موسھی چھاردھی، مولوی فرقه  .۶۵٠

  .خواجه ميرولد ميرافغان، مسکونه لوگر، مامورتفحصات پترول شبرغان، اخوانی .۶۵١

  .محمديونس ولد جان نثار، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانی .۶۵٢

  .ق، مسکونه لوگر، ماموروزارت مخابرات، اخوانیحاجی قاسم ولد محمد رفي .۶۵٣

  .عبدالبصيرولد عبدالقدير، مسکونه قره باغ غزنی، استاد شرعيات، اخوانی .۶۵۴

  .ولی ولد گل محمد، اشرار .۶۵۵

  .رحمت هللا ولد عزيزهللا اشرار .۶۵۶

  .مولوی حميد هللا، ولد محمد حافظ، مسکونه بدخشان، اخوانی .۶۵٧

  .یرستم ولد مرزامحمد، مسکونه جرم، اخوان .۶۵٨

  .محمد ظاھر، ولد محمد قاسم، مسکونه جرم، اخوانی .۶۵٩

  .محمد اسماعيل ولد محمد ابراھيم، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .۶۶٠

  .عبداللطيف ولد عبدالرووف، مسکونه لوگر، دريورسارندوی، اشرار .۶۶١

  .محمد اعظم ولد محمد علم، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .۶۶٢

  .، اشرار١١متعلم صنف محمد کاظم ولد شيرعلم، مسکونه لوگر،  .۶۶٣

  .جالل الدين ولد غالم نبی، زميندار، اشرار .۶۶۴

  .محمد حسين ولد محمد امان، مسکونه لوگر، مامور، اشرار .۶۶۵

  .محمد سالم ولد عبدالفغار، مسکونه لوگر، مامور، اشرار .۶۶۶

  .نيازمحمد ولد عاشورمحمد، مسکونه جرم، اخوانی .۶۶٧

  .محمد عارف ولد محمد شريف، مسکونه جرم، اخوانی .۶۶٨

  .حمد خان ولد رسول، مسکونه جرم، اخوانیا .۶۶٩

  .سيداتاولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی .۶٧٠

  .ھمراه ولد غايب نظر، مسکونه جرم، اخوانی .۶٧١

  .غالم حسين ولد حيات هللا،کندز، اخوانی .۶٧٢

  .شاه عبدهللا ولد تاش محمد، بدخشان، اخوانی .۶٧٣

  .مولوی عبدالحی ولد گل محمد، فيض آباد، اخوانی .۶٧۴

  .ودشاه ، مسکونه بگرامی کابل، اخوانیمحمد يونس ولد داو .۶٧۵



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢٣

  .سلطان جان ولد حفيظ هللا، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی .۶٧۶

  .عبدهللا ولد مصطفی، مسکونه بادغيس، محصل، اخوانی .۶٧٧

  .حاجی گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه شاه شھيد، تاجر، اخوانی .۶٧٨

  .محمد يوسف ولدصدر؟ مسکونه کندھار، اخوانی .۶٧٩

  .سکونه نجراب، زميندار، اخوانینصرت ولد اميرمحمد، م .۶٨٠

  .محمد امين ولد محمد شاه، مسکونه فراه، زميندار، اخوانی .۶٨١

  .شاه محمد ولد محمد باقی، مسکونه سروبی کابل ، زميندار، اخوانی .۶٨٢

  .مرجان ولد تورباز، مسکونه قره باغ، زميندار، اخوانی .۶٨٣

  .دوست محمد ولد امان هللا، مسکونه تره خيل، مولوی، اخوانی .۶٨۴

  . ھاشم ولد محمد عمر، مسکونه آقچه، زميندار، اخوانیمحمد .۶٨۵

  .سيدحکيم ولد عبدالحکيم، مسکونه قره باغ، اخوانی .۶٨۶

  .خدابخش ولد علی جمعه، مسکونه مالستان، متعلم، اخوانی .۶٨٧

  .داوود ولد خدابخش، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی .۶٨٨

  .اقبال علی ولد محمد عيسی، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی .۶٨٩

  .د ولد علی احمد، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانیعلی دا .۶٩٠

  .عبدالمجيد ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، مامور، اخوانی .۶٩١

  .نيازمحمد ولد مھمندخان، مسکونه لغمان، دوھم بريدمن، اخوانی .۶٩٢

  .ھارون رشيد ولد محمد رسول، مسکونه پکتيا، بريدمن، اخوانی .۶٩٣

  . اخوانیسحرگل ولد عبدالغفور، مسکونه ده سبز، تايپيست، .۶٩۴

  .عبداالحد ولد عبدالقدير، مسکونه خان آباد،سمون يار، اخوانی .۶٩۵

  .محمد امين ولد خالق نظر، مسکونه خان آباد، تورن، اخوانی .۶٩۶

  .شيرمحمد ولد سلطان محمد، مسکونه وردک، جگتورن، اخوانی .۶٩٧

  

  ١٣۵٨-٢-٢٢ مورخ -کابل افغانستان 

  .امام، اشرارغالم نقشبندولد مالفيض محمد، مسکونه اندرغزنی، مال .۶٩٨

  .عبدالودود ولد حضرت الدين، مسکونه اندرغزنی، زميندار،اشرار .۶٩٩

  .سيد ظاھرولد سيداحمد، مسکونه قلعه موسی، کابل، دوکاندار، اشرار .٧٠٠

  .حاجی فضل احمد ولد محمد رحيم، مسکونه ده يک غزنی، دوکاندار، اشرار .٧٠١

  .عبدالحبيب ولد عبدالغياث، مسکونه ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٠٢

  .عزيزهللا ولد عبدهللا، مسکونه ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٠٣

  .رحيم خان ولد محمدحسين، مسکونه ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٠۴

  .فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه اندر غزنی، زميندار، اشرار .٧٠۵

  .عبدالغنی ولد اميرمحمد، مسکونه ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٠۶

  .ونه اندرغزنی، زميندار، اشرارعبدالرحمن ولد عبدالمجيد، مسک .٧٠٧

  .خيرهللا ولد حاجی عبدالرزاق مسکونه جغتو غزنی، ھيات مديره کوپراتيف، اشرار .٧٠٨
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  .سيد عبدالجليل ولد سيد نادرشاه، مسکونه غزنی، ساعت ساز، اشرار .٧٠٩

  .جمال مير ولد محمد اکبر، مسکونه اندرغزنی، دوکاندار، اشرار .٧١٠

  .غزنی، خياط، اشرارفضل احمد ولد عبدالحليم، مسکونه مقر .٧١١

  .ميرافغان ولد سيد احمد، مسکونه غزنی، زميندار، اشرار .٧١٢

  .عبدالرشيد ولد خاکی احمد، مسکونه غزنی زميندار، اشرار .٧١٣

  .اميرمحمد ولد محمد سليم، مسکونه پکتيا، زميندار، اشرار .٧١۴

  .محمد عيسی ولد محمد نبی، مسکونه جاغوری غزنی، اشرار .٧١۵

  .کونه غزنی، زميندار، اشرارعبدالحق ولد کمال الدين ، مس .٧١۶

  .عبدالصمد ولد عبدالحق، مسکونه اندر غزنی، زميندار، اشرار .٧١٧

  .حاجی دادمحمد ولد حاجی حيات خان، اندرغزنی، زميندار، اشرار .٧١٨

  .شھاب الدين ولد جمال الدين، قره باغ غزنی، مامور، اشرار .٧١٩

  .سراج الدين ولد عبدالحکيم،غزنی، زميندار، اشرار .٧٢٠

  . غالم صديق، مسکونه اندرغزنی، زميندار، اشرارعصمت هللا ولد .٧٢١

  .عبدهللا جان ولد محمد حکيم، اندرغزنی، زميندار، اشرار .٧٢٢

  .عبدهللا ولد شينوار، مسکونه زرمت، زميندار،اشرار .٧٢٣

  .مومن ولد داد خان، قره باغ غزنی، طالب، زميندار .٧٢۴

  .محمدعلی ولد محمد عيسی، مسکونه جغتو غزنی، اشرار .٧٢۵

  .لد حاجی غالم صديق، مسکونه ناوه غزنی، زميندار، اشرارحاجی عبدالولی و .٧٢۶

  .سردارمحمد ولد دادگل، ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٢٧

  .عبدالسالم ولد ظاھرخان، ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٢٨

  .امان هللا ولد نظر محمد، ناوه غزنی، مال امام، اشرار .٧٢٩

  .حاجی سيف الرحمن ولد حاجی فردوس، ناوه غزنی، اشرار .٧٣٠

  .وان ولد نصرو گل، ناوه غزنی، زميندار، اشرارسار .٧٣١

  .لعل محمد ولد اختر محمد، ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٣٢

  .ناوه غزنی، زميندار، اشرار, سيد موسی ولد سيد کلبی .٧٣٣

  .عبدالرحمن ولد فقير محمد، ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٣۴

  .سيد رضا ولد محمد حسين، ناوه غزنی، زميندار، اشرار .٧٣۵

  .ولد رحم دل، ناوه غزنی، زميندار، اشرارفيض الحق  .٧٣۶

  .غالم سخی ولد بيرم خان، جغتو غزنی، زميندار، اشرار .٧٣٧

  .محمد ظاھر ولد بيرم علی، جغتو غزنی، زميندار، اشرار .٧٣٨

  .سلطان علی ولد علی زوار،، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧٣٩

  .حسين هللا ولد کاکر، غزنی، زميندار، اشرار .٧۴٠

  .لی، جاغوری غزنی، زميندار، اشراررمضان علی ولد قاسم ع .٧۴١

  .رضا بخش ولد خدابخش، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧۴٢

  .حسين علی ولد غالم علی، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧۴٣
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  .علی شاه ولد غالم نبی، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧۴۴

  .حسين علی ولد ناصر علی، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧۴۵

  .لی، جاغوری غزنی، زميندار، اشرارمحمد امين ولد نوازع .٧۴۶

  .محمد ابراھيم ولد ظريف، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧۴٧

  .افغان علی ولد صفر علی، جاغوری غزنی، زميندار، اشرار .٧۴٨

  .محمد علی ولد نوروز علی، ، جاغوری غزنی، دکاندار، اشرار .٧۴٩

  .قلندر ولد اميرجان، قره باغ غزنی، مامور، اشرا .٧۵٠

  .حمد، اندر غزنی، اشرارپير محمد ولد دين م .٧۵١

  .محمد ابراھيم ولد داد محمد، غزنی، کوچی، اشرار .٧۵٢

  .محمد نعيم ولد محمد الياس، اندر غزنی، زميندار، اشرار .٧۵٣

  .فقيرمحمد ولد آدم خان، اندر غزنی، زميندار، اشرار .٧۵۴

  .جان محمد ولد سردارخان، اندر غزنی، زميندار، اشرار .٧۵۵

  .الزم مکتب، اشرارعبدالحميد ولد دادمحمد، اندر غزنی، م .٧۵۶

  .عبدالجبار ولد جمعه گل، قره باغ غزنی، روغتيا پال، اشرار .٧۵٧

  .عبدالسالم ولد در محمد، قره باغ غزنی، زميندار، اشرار .٧۵٨

  .خان محمد ولد تاج محمد، قره باغ غزنی، زميندار، اشرار .٧۵٩

  .شمس الحق ولد عبدالرحمن، قره باغ غزنی، زميندار، اشرار .٧۶٠

  . غوث، قره باغ غزنی، زميندار، اشرارمحمد مير ولد حاجی محمد .٧۶١

  .طوطی ولد حاجی فيض محمد، قره باغ غزنی، زميندار، اشرار .٧۶٢

  .محمد يوسف ولد عبدالرحمن، غزنی، زميندار، اشرا .٧۶٣

  .خان محمد ولد راز محمد، غزنی، زميندار، اشرار .٧۶۴

  .شاه محمد ولد تاج محمد، اشرار .٧۶۵

  .رعبدالمنان ولد غالم صديق، مال امام، غزنی، اشرا .٧۶۶

  .سيد حاجی محمد ولد محمد رضا، اغزنی، تحويل دار، اشرار .٧۶٧

  .عبدالحميد ولد عبدالواحد، مسکونه اندر غزنی، زميندار، اشرار .٧۶٨

  .مال محمد ولد شير محمد، اندر غزنی، ماشين کار زراعتی، اشرار .٧۶٩

  .نورهللا ولد غالم حيدر، اندر غزنی، اشرار .٧٧٠

  .شرارقنبر علی ولد غالم علی، جاغوری، زميندار، ا .٧٧١

  .بابا علی ولد محمد علی، جاغوری غزنی، اشرار .٧٧٢

  .غالم محمد ولد خير محمد، ده يک غزنی، ماشين کار، اشرار .٧٧٣

  .عبدالملک ولد بھار الدين، اندر غزنی، اشرار .٧٧۴

  .پاينده ولد سيد خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٧۵

  .عبدالکريم ولد نورالحق، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٧۶

  .ل، مسکونه اندر غزنی، اشرارشھزاد ولد آغا جال .٧٧٧

  .محمد اسحاق ولد جيالنی، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٧٨
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  .دوست محمد ولد آغا جان، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٧٩

  .نياز محمد ولد حاجی گل، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨٠

  .عبدالرحمن ولد علی خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨١

  .نی، اشرارعالم خان ولد لعل خان، مسکونه اندر غز .٧٨٢

  .نظر الدين ولد روز الدين، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨٣

  .پير محمد ولد سيد محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨۴

  .نياز محمد ولد بازک، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨۵

  .گلبدين ولد بھادر، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨۶

  .داد محمد ولد اختر محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٧٨٧

  .د علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرارشيخ حسن ول .٧٨٨

  .نادر علی ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٨٩

  .عبدالغفور ولد قنبر علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٩٠

  .سيد محمد ناصر ولد سيد محمد ھاشم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٩١

  .خان دوران ولد بيرم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٩٢

  .عيسی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرارغالم عباس ولد محمد  .٧٩٣

  .کلبی عباس ولد محمد رجب، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٩۴

  .علی حسين ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٩۵

  .امير محمد ولد سيد نور، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار .٧٩۶

  

  ١٣۵٨-٢-٢٢ مورخ -کابل افغانستان 

  .ميندار، اشرارملک خان ولد عبدهللا، مسکونه عليشنگ لغمان، ز .٧٩٧

  .حضرت گل ولد فيض هللا، کوچی، لوگر، اشرار .٧٩٨

  .ايرانی ولد سيد اکبر، مسکونه کلنگار، زميندار، اشرار .٧٩٩

  .گالجان ولد جاندار، مسکونه کلنگار، زميندار، لوگر، اشرار .٨٠٠

  .حسن خان ولد ورم، کوچی، محمداغه، زميندار، اشرار .٨٠١

  .، اشرارغالم محمد ولد شيرجنگ، مسکونه کندھار، زميندار .٨٠٢

  .ملک شاه ولد جان محمد، مسکونه سرخابلو، زميندار، اشرار .٨٠٣

  .خواجه محمد ولد محمدخان، مسکونه ولسوالی سيدکرم پکتيا، زميندار، اشرار .٨٠۴

  .اختر محمد ولد کمال الدين، مسکونه مرکز لوگر، اشرار .٨٠۵

  .صحبت ولد جانداد، مسکونه محمداغه، زميندار، اشرار .٨٠۶

  . لوگر، اشرارسردار ولد جانداد، مسکونه .٨٠٧

  .اليق ولد عصمت، مسکونه لوگر، اشرار .٨٠٨

  .خان دلبر ولد لعل گل، سيد کرم پکتيا، اشرار .٨٠٩

  .محمد خان ولد مددخان، مسکونه قريه سرنظر خيل، محمداغه، زميندار، اشرار .٨١٠
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  ١٣۵٨-٢-٢۴ مورخ -کابل افغانستان 

  .عبدالھادی ولد عبدالکريم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار .٨١١

  .لد عبدالکريم، مسکونه لوگر، زارع، اشرارمحمد عزيز و .٨١٢

  .شيراقا ولد سيد آقا، مسکونه پلخمری، مامور کوپراتيف، اخوانی، اشرار .٨١٣

  .غياث الدين ولد بھاوالدين، مسکونه ننگرھار، دگروال متقاعد، اشرار .٨١۴

  .خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، مايوييست .٨١۵

  .، محصل صنف سوم پلی تخنيک، مايوييستگل محمد ولد آقا محمد، مسکونه ميدان .٨١۶

  .الف شاه ولد نور احمد شاه، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨١٧

  .مبارک شاه ولد داوود شاه، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨١٨

  .عبدالمناف ولد عزيز احمد، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨١٩

  .گل محمد ولد شير زمان، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨٢٠

  .عبدالمجيد ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨٢١

  .عبدالمجيد ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨٢٢

  .عبدالواھاب ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زميندار، اشرار .٨٢٣

  .صاحب خان ولد محمد يعقوب، مسکونه ارغستان، مامور آريانا، اخوانی .٨٢۴

  .صنف اول پلی تخنيک، مسکونه پنجشير، اخوانیامين هللا ولد رحمت، محصل  .٨٢۵

  .طوره ولد محمد نور، مسکونه خير خانه، جگرن متقاعد، ستمی .٨٢۶

  .عبدالخليل ولد نيک محمد، مسکونه خيرخانه، جگرن متقاعد، ستمی .٨٢٧

  .محمد طارق ولد محمد حسين، لمری سارن، قومندانی بدخشان، ستمی .٨٢٨

   .اد پوھنتون، اخوانیخليل احمد ولد ميرزا محمد، ساکن رکانه، است .٨٢٩

  .دکتور غالم غوث شجاعی ولد غالم دستگير، مسکونه دھمزنگ، استاد فاکولته ادبيات، توطيه، اخوانی .٨٣٠

  .سيد عبدالقادر ولد سيد قاسم، مسکونه بغالن، استاد ساينس، اخوانی .٨٣١

  .خليل الرحمن ولد نور علی، مسکونه کارته سخی، ماور رياست گرزندوی، اخوانی .٨٣٢

  .لد محمد ايوب، ساکن تايمنی، مامور وزارت معادن، اخوانیمحمد امين و .٨٣٣

  .فضل احمد ولد محمد صادق، مسکونه پروان، استاد ادبيات، اخوانی .٨٣۴

  .سيد مقصود ولد سيد فقير، مسکونه ده سبز، مولوی، اخوانی .٨٣۵

  .محمد عارف ولد محمد انور، مسکونه پروان، دويم بريد من، نقليه سياه سنگ، اخوانی .٨٣۶

  .محمد ولد گل مير، مسکونه سالنگ، اخوانیمولوی فقير  .٨٣٧

  .عبدالرشيد ولد موسی، مسکونه تخار، اخوانی .٨٣٨

  .سيف هللا ولد حکيم هللا، مسکونه پنجشير، تعويذگر، اخوانی .٨٣٩

  .علی جان ولد محمد جان، مسکونه غزنی، تعويذگر، اخوانی .٨۴٠

  .محمد صديق ولد سيد نظيم، مسکونه ده سبز، اشرار .٨۴١

  . مسکونه ده سبز، اشراربادام گل ولد محمد نبی، .٨۴٢

  .محمد گل ولد حاجی دين محمد، مسکونه ده سبز، اشرار .٨۴٣

  .عبدالغنی ولد عبدلقدوس، مسکونه ده سبز، اشرار .٨۴۴
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  .محمداجان ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، اشرار .٨۴۵

  .محمد برات ولد بھادر، مسکونه لوگر، اشرار .٨۴۶

  

  ١٣۵٨-٢-٢۵ مورخ -کابل افغانستان 

  . خان، مسکونه قريه زرغون شھر، اشرارسيف هللا ولد شاه مرد .٨۴٧

  .شيخ صفدر ولد حيدر علی، مسکونه سرخ پارسا، خمينی .٨۴٨

  .شادوال ولد حفيظ هللا، مسکونه قريه زرغون شھر، مامو اکادمی علوم، خمينی .٨۴٩

  .، افغان ملت٨٨محمد معصوم ولد طالب، دريم بريد من قوای  .٨۵٠

  .ن ملت، افغا٨٨خير هللا ولد عبداالحد،دويم بريد من قوای  .٨۵١

  .عبدالرحيم ولد عبدالحکيم، مسکونه کوه صافی پروان، اخوانی .٨۵٢

  .محمد عارف ولد محمد سرور، مسکونه کاپيسا، آمر محبس کاپيسا، اخوانی .٨۵٣

  .سيد محمد ولد نظر محمد، مسکونه کاپيسا، مدير محبس کاپيسا، اخوانی .٨۵۴

  .مولوی احمد خان ولد پاينده محمد، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۵۵

  .جی باز محمد ولد حاجی ميرجان، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگرحا .٨۵۶

  .سيف هللا ولد حاجی شاه مراد، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۵٧

  .محمد ظاھر ولد حاجی قدير، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۵٨

  .عبدالرزاق ولد عبدالشکور، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۵٩

  .نه زرغون شھر، اشرار لوگرصاحب جان ولد سيد گل جان، مسکو .٨۶٠

  .عبدالصمد ولد احمد نور، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶١

  .محمد گل ولد عبدالکريم، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶٢

  .حاجی سيد جان ولد حاجی مرجان، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶٣

  .عزيرهللا معلم ولد نصرهللا، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶۴

  .ا جان ولد در محمد، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگرميرزا آغ .٨۶۵

  .حاجی جمعه گل ولد عبدالکريم، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶۶

  .آغا جان ولد صدر، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶٧

  .حاجی جمعه گل ولد فضل حق، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٨۶٨

  .گالب الدين ولد گالب، مسکونه شيوه کی، اشرار لوگر .٨۶٩

  .لولی ولد محمود، مسکونه زن آباد، اشرار لوگر .٨٧٠

  .شير احمد ولد آقا گل، مسکونه نذر خيل، اشرار لوگر .٨٧١

  .محمد طاھر ولد محمد قاسم، مسکونه نذر خيل، اشرار لوگر .٨٧٢

  .شريف ولد محمد جان، مسکونه تيره، اصال از لوگر، اشرار لوگر .٨٧٣

  .گرمحراب الدين ولد عبدالسالم، مسکونه چھل تن، اشرار لو .٨٧۴

  .فيض هللا ولد امرهللا، مسکونه لوگر، اشرار لوگر .٨٧۵

  .قيام الدين ولد نورهللا، مسکونه لوگر، اشرار لوگر .٨٧۶

  .محمد عثمان ولد محمد حسين، مسکونه لوگر، اشرار لوگر .٨٧٧
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  .گل احمد ولد يار محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر .٨٧٨

  .امير جان ولد محمد جان، مسکونه لوگر، اشرار لوگر .٨٧٩

  .د شير محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگرشاه ولی ول .٨٨٠

  .محمد سعيد ولد شاه محمود، مسکونه لوگر، اشرار لوگر .٨٨١

  .جلندر ولد جان نثار، مسکونه مھمند، فعال لوگر، اشرار لوگر .٨٨٢

  .محمد جان ولد سعد هللا، مسکونه کارته پروان، دگرمن متقاعد، اخوانی .٨٨٣

  .نف دوم، اخوانینياز محمد ولد عيدی محمدی، مسکونه بدخشان، محصل ص .٨٨۴

  .امير محمد ولد ميرزا محمد، مسکونه کابل، معلم در قلعھچه، اخوانی .٨٨۵

  .رحمت هللا ولد غالم علی خان، صنف دوازده ليسه تجارت، مسکونه وردک، اخوانی .٨٨۶

  .ولی گل ولد امير محمد، مسکونه کوتی خيل، اشرار .٨٨٧

  .فاروق ولد محمد جان، مسکونه کوتی خيل، اشرار .٨٨٨

  . ميرزا شيرين، مسکونه کلنگار، اشرارخواجه شيرين ولد .٨٨٩

  .شيردل ولد شيرين دل، مسکونه کوتی خيل، اشرار .٨٩٠

  .شير محمد ولد سيد نظير، مسکونه قريه دکو، اشرار .٨٩١

  .حاجی مير ھمزه ولد دلدار، مسکونه لشکرگاه، ولسوالی ناوه، اشرار .٨٩٢

  

  ١٣۵٨-٢-٢٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .مرکزی، مسکونه لوگر، اخوانیحيات هللا ولد تراب، مامور احصاييه  .٨٩٣

  .محمد عظيم ولد حيدر، محصل ادبيات، مسکونه فارياب، اخوانی .٨٩۴

  .عبدالغفار ولد محمد کريم، محصل ادبيات، مسکونه فراه، اخوانی .٨٩۵

  .عبدالرقيب ولد عبدالوھاب، مسکونه پروان، اخوانی .٨٩۶

  .عبدالحفيظ ولد شاه باز، محصل ادبيات، مسکونه نجراب، اخوانی .٨٩٧

  . ولد محمداجان، محصل ساينس، مسکونه کنر، اخوانیمحمد صفر .٨٩٨

  .سيد پادشاه ولد سيد قاسم، محصل زراعت، مسکونه خوگيانی، اخوانی .٨٩٩

  .محمد تواب ولد عبدامحمد، محصل انستيتيوت ميخانيکی، وردک، اخوانی .٩٠٠

  .محمد سالم ولد فضل، مامور آبرسانی، مسکونه بت خاک، اخوانی .٩٠١

  .غ دوازده، مسکونه سرخ پارسا، اخوانیسيد رضا ولد سيد ابراھيم، فار .٩٠٢

  .محمد عتيق ولد محمد فاروق، انستيتوت محاسبه،مسکونه ھرات، اخوانی .٩٠٣

  .جان محمد ولد برکت، سارنمن، اخوانی .٩٠۴

  .سيد شاه ولد سيد محمد رضا، محصل انجنيری، اخوانی .٩٠۵

  .عبدالنبی ولد محمد ھاشم، معلم ابتداييه، اخوانی .٩٠۶

  .صل انجنيری، اخوانیعبدالصادق ولد عبدالخالق، مح .٩٠٧

  .سين گل ولد سباه جان، محصل وترنری، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٩٠٨

  .محمد ھمايون ولد عطا محمد، محصل انجنيری، مسکونه کابل، اخوانی .٩٠٩

  .مير علی ولد نظر محمد، مسکون نيمروز، تعلم تربيه، اخوانی .٩١٠
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  .نظام الدين ولد مال حيات، مامور اطالعات و کلتور نيمروز، اخوانی .٩١١

  .محمد يوسف ولد کتوری، معلم، خردکابل، مسکونه واليت لغمان، اخوانی .٩١٢

  .خواجه عبدالعزيز ولد خواجه مير اسلم، محصل ادبيات، اخوانی .٩١٣

  .محمد قاسم ولد محمداجان، محصل ادبيات، اخوانی .٩١۴

  .ميرزا خان ولد عزيز خان، محصل تربيت بدنی، مسکونه بدخشان، اخوانی .٩١۵

  .زارع، مسکونه خردکابل، اخوانیمحمد حسن ولد محمد حکيم،  .٩١۶

  .عيد محمد ولد شھباز، چپن فروش، مسکونه خرد کابل، اخوانی .٩١٧

  .غالم نبی ولد غالم حيدر، معلم ليسه انصاری، اخوانی .٩١٨

  .محمد رضا ولد محمد حسن، کارگر، خان آباد، اخوانی .٩١٩

  .محمد امين ولد محمد علی، مامور وزارت معدن، مسکونه کابل، اخوانی .٩٢٠

  .لد دوست محمد، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانیدين محمد و .٩٢١

  .دولت بيگ ولد حسين، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی .٩٢٢

  .محمد ابراھيم ولد موسی حکيم، زارع، مسکونه غزنی، اخوانی .٩٢٣

   عبدالرحيم ولد صفدر .٩٢۴

  .اخترالدين ولد شاه مراد، مسکونه غزنی، محصل دارالعلوم، اخوانی .٩٢۵

   مسکونه لوگرکتب خان ولد ناصر، .٩٢۶

  .خواجه نصير احمد ولد خواجه دوست محمد، تاجر، اخوانی .٩٢٧

  .جالد خان ولد مومن، مسکونه مير بچه کوت، زارع، اخوانی .٩٢٨

  .گل زمان ولد مال خيل، ماشين کار، مسکونه مغل خيل لوگر، اخوانی .٩٢٩

  .غالم حيدر ولد عبدالحسن، محصل پوھنحی ساينس لوگر، اخوانی .٩٣٠

  .، محصل پوھنحی ساينس ننگرھای، اخوانیحفيظ هللا ولد سيد سعدهللا .٩٣١

  .محمد عالم ولد محمد نور، زارع، اخوانی .٩٣٢

  .عبدالجميل ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی .٩٣٣

  .مرزا حسين ولد رسول داد، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی .٩٣۴

  .محمد سعيد ولد محمد مير، عسکر، مسکونه پنجشير، اخوانی .٩٣۵

  .ن، محصل شرعيات، مسکونه لوگر، اخوانیفضل الحق ولد برات خا .٩٣۶

  .غالم جيالنی ولد غالم دستگير، ساتنمن، مسکونه غزنی، اخوانی .٩٣٧

  .عبدالملک ولد عبدالرحمان، زارع، مسکونه ھرات، اخوانی .٩٣٨

  .ولی احمد ولد حاجی نور محمد، مسکونه قندھار، دکاندار، اخوانی .٩٣٩

  .دولت خان ولد غالم ظاھر، محصل انجنيری غزنی، اخوانی .٩۴٠

  .عبدالسبحان ولد عبدالستار، مسکونه تره خيل، زارع، اخوانی .٩۴١

  .محمد جالل ولد خيال گل، معلم، مسکونه باميان، اخوانی .٩۴٢

  .پان گل ولد جانگی، معلم خرد کابل، مسکونه باميان، اخوانی .٩۴٣

  .حاجی لعل محمد ولد ذکريا، مسکونه خوگيانی، زارع، اخوانی .٩۴۴

  .نی، زارع، اخوانیحاجی شکر ولد خالو خان، مسکونه خوگيا .٩۴۵
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  .غالم نبی ولد محمد عالم، نرس، مسکونه پکتيا، اخوانی .٩۴۶

  .عبدالکريم ولد شمس الدين، مسکونه فراه، زارع، اخوانی .٩۴٧

  .مقبول احمد ولد گل احمد، محصل حقوق، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٩۴٨

  .محمد رحيم ولد محمد حکيم، سرمعلم، مسکونه تالقان، اخوانی .٩۴٩

  .، زارع، مسکونه خوگيانی، اخوانیمير زمان ولد نبی جان .٩۵٠

  .محمد عمر ولد بھادر خان، معلم ابتدايه مسکونه چکری، اخوانی .٩۵١

  شاه دوال ولد بھرام، زارع، مسکونه خاک جبار .٩۵٢

  .عبدالرحمان ولد زينت خان، محصل ادبيات، مسکونه کنر، اخوانی .٩۵٣

  .محمد نعيم ولد محمد حنيف، محصل ادبيات، مسکونه لغمان، اخوانی .٩۵۴

  .تار ولد علی خان، بيکار، مسکونه خيرخانه، اخوانیعبدالس .٩۵۵

  .عبدالغفار ولد مال جان گل، مال امام، مسکونه بازارک پنجشير، اخوانی .٩۵۶

  .؟ ، مسکونه خير خانه، آھنگر، اخوانی...شاه پسند ولد شاه .٩۵٧

  .عبدالودود ولد محمد نادر، طالب العلم، مسکونه خيرخانه، اخوانی .٩۵٨

  .م، مسکونه کارته پروان، مال امام، اخوانیعبدالقادر ولد مال عبدالحکي .٩۵٩

  .محمد نادر ولد مال جان گل، مال امام، مسکونه خيرخانه، اخوانی .٩۶٠

  .عبدالستار ولد عبدالجبار، چوپان، مسکونه لوگر، اخوانی .٩۶١

  .محمد غنی ولد عبدالرحيم، مأمور تخنيکم، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی .٩۶٢

  .خيل، محصل، اخوانیخوشحال ولد عبداللطيف، مسکونه ماما  .٩۶٣

  .؟ ولد سيد علی، مسکونه داراالمان، مامور ملی بس، اخوانی..سيد .٩۶۴

  .سيد مھدی ولد سيد اسماعيل، مسکونه داراالمان، مامور تعليم و تربيه، اخوانی .٩۶۵

  .سيد عبدهللا ولد سيد حبيب هللا، مسکونه خيرخانه، مامور ملی بس، اخوانی .٩۶۶

  .ير، مامور پوليس، اخوانیسعادت ولد محمد رجب، مسکونه رخه پنجش .٩۶٧

  .غالم سلطان ولد نصرهللا، مسکونه خورد کابل، محصل پوھنزی ادبيات، اخوانی .٩۶٨

  .محمد طاھر صالحی ولد محمد عيسی، مسکونه خيرخانه، محصل مدرسه ابوحنيفه، اخوانی .٩۶٩

  .محمدهللا ولد محمدامير، مسکونه زرغونشھر، محصل مدرسه ابوحنيفه، اخوانی .٩٧٠

  .نيک محمد، مسکونه قريه صافی خيل، اخوانیعبدهللا ولد ملک  .٩٧١

  .شاه مقصود ولد رحيم داد، مسکونه کتب خيل، اخوانی .٩٧٢

  .خيال محمد ولد فيض محمد، مسکونه چرخ، اخوانی .٩٧٣

  .سلطان محمد ولد حاجی اختر محمد، مسکونه زيدآباد، اخوانی .٩٧۴

  .سلطان جان ولد عبدالرووف، مسکونه زيدآباد، اخوانی .٩٧۵

  .ميل، مسکونه کتب خيل، اخوانیعبدالوکيل ولد عبدالج .٩٧۶

  .حاجی گدای ولد محمد مير، مسکونه سفيد سنگ، اخوانی .٩٧٧

  .عبدالشکور ولد عبدالغفور، مسکونه مرکز واليت لوگر، اخوانی .٩٧٨

  .سلطان جان ولد محمد جان، مسکونه سيدآباد، اخوانی .٩٧٩

  .يار محمد ولد عبدهللا جان، مسکونه مغول خيل، اخوانی .٩٨٠
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  .اسحاق، مسکونه پنجشير، دريور اکسا، اخوانیمحمد ابراھيم ولد محمد  .٩٨١

  .عبدالجبار ولد داوود شاه، مسکونه مقر غزنی، متعلم صنف يازدھم رحمان بابا، اخوانی .٩٨٢

  .عنايت هللا ولد محمدجان خان، مسکونه ننگرھار، کارمند روزنامه ھيواد، اخوانی .٩٨٣

  .خوانیمحمد طاھرشاه ولد عبدالوھاب، مسکونه غزنی، مامور نشرات راديو، ا .٩٨۴

  .عبدالحکيم ولد نورالحق، مسکونه غزنی، صنف سوم ادبيات، اخوانی .٩٨۵

  .محمد ھارون ولد عبدالرسول، مسکونه شاه شھيد، متعلم ابوحنيفه، اخوانی .٩٨۶

  

  

  ٢٠/٢/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .محمد نادر ولد نصرالدين، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٨٧

  .جمعه گل ولد محمد مير، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٨٨

  .فضل الحق ولد عبدهللا، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٨٩

  .محمد يوسف ولد نصر الدين، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩٠

  .حسن ولد غالم حسن، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩١

  .محمد طاھر ولد پاچا مير، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩٢

  .عنايت هللا ولد رسول داد، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩٣

  .لخمری، اشرارمحمد هللا ولد ميرداد، مسکونه پ .٩٩۴

  .بکی حسن ولد فيض محمد، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩۵

  .غالم عباس ولد محمد ناصر، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩۶

  .عبدالھاشم ولد محمد امير، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩٧

  .محمد ھاشم ولد محمد مير، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩٨

  .امان هللا ولد عبدالقدير، مسکونه پلخمری، اشرار .٩٩٩

  .د محمد اکرم، مسکونه پلخمری، اشرارغالم علی ول .١٠٠٠

  .خالقداد ولد فقير محمد، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠١

  .رسولداد ولد ميرداد، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠٢

  .عزيزگل ولد زمری، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠٣

  .بسم هللا ولد عبدالمنان، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠۴

  .عبدالقدير ولد عبدالحنان، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠۵

  .جان ولد لعل جان، مسکونه پلخمری، اشرارگل .١٠٠۶

  .غالم سخی ولد صاحبدل، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠٧

  .محمد امين ولد محمد دين، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠٨

  .محمد ھاشم ولد محمد ايوب، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٠٩

  .جنگ گل ولد صاحب گل، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١٠

  . اشرارمحمد اياز ولد عبدالغياث، مسکونه پلخمری، .١٠١١

  .غالم محی الدين ولد مبين، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١٢
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  .غالم محمد ولد عبدالرحيم، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١٣

  .آقاجان ولد عبدالرسول، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١۴

  .درويش ولد سرورالدين، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١۵

  .انورالحق ولد غالم نبی، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١۶

  .ن، مسکونه پلخمری، اشرارمحمد اياز ولد محمد امي .١٠١٧

  .خان وزير ولد احمدجان کوچی، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١٨

  .عبدالمحمد ولد سيد گل، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠١٩

  .محمد اسماعيل ولد محمد اسحق، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٢٠

  .عبدالغنی ولد عبدالکريم، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٢١

  .اشرارخواجه فاروق ولد خواجه غور، مسکونه پلخمری،  .١٠٢٢

  .امين هللا ولد مالجان ، مسکونه پروان، اشرار .١٠٢٣

  .سيد طاھر ولد سمع خان، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٢۴

  .عبدالحفيظ ولد عبدالغياث، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٢۵

  .محمد حبيب ولد سردارخان، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٢۶

  .محمدآصف ولد محمد يوسف، مسکونه پلخمری، اشرار .١٠٢٧

  .مت هللا، مسکونه پلخمری، اشرارخواجه پاچا ولد خواجه عص .١٠٢٨

  .مير سعيد ولد گل پاچا، مسکونه ننگرھار، اشرار .١٠٢٩

  .نوروزی ولد اقبال، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣٠

  .صفرمحمد ولد امير محمد، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣١

  .بره خان ولد ميراحمد، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣٢

  .محمد طاھر ولد سيد يعقوب، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣٣

  . عبدالغياث، مسکونه زابل، اشرارعبدالجليل ولد .١٠٣۴

  .سعدهللا ولد شيخ محمد، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣۵

  .محمد نذير ولد ملوک، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣۶

  .عبدالسالم ولد وھاب الدين، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣٧

  .محمدغوث ولد نورمحمد، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣٨

  .دادمحمد ولد صاحب خان، مسکونه زابل، اشرار .١٠٣٩

  .نجم الدين، مسکونه زابل، اخوانینور محمد ولد  .١٠۴٠

  .سورگل ولد محمد رسول، مسکونه زابل، اخوانی .١٠۴١

                                                .نصيرهللا ولد اول شاه، مسکونه کابل، امور وزارت معدن کابل، اخوانی .١٠۴٢

                                         

  .زنی، اخوانیسعدالدين ولد خدايداد، مسکونه غ .١٠۴٣

  .عبدالحکيم ولد حاجی موسی خان، مسکونه دھسبز، زارع، اخوانی .١٠۴۴

  .ميرحيدر ولد عيسيخان، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی .١٠۴۵

  .عبدالرحيم ولد عبدالغفور، مسکونه وردگ، معلم، اخوانی .١٠۴۶
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  .سيد محمدعمر ولد سيد علی اصغر، مسکونه ننگرھار، محصل، اخوانی .١٠۴٧

  . مسکونه بدخشان، محصل، اخوانیعبدالمھدی ولد سيد محبوب، .١٠۴٨

  .محمد عبدهللا ولد ميراحسان، مسکونه ھرات، اخوانی .١٠۴٩

  .حبيبا ولد محمداعظم، اخوانی .١٠۵٠

  .شاه محمد ولد خيرمحمد، محصل، اخوانی .١٠۵١

  .محمددين ولد نامدار، اخوانی .١٠۵٢

  .بھاالدين ولد سکندر، صاحب منصب ثارندوی، اخوانی .١٠۵٣

  .رته چھار کابل، محصل پوليتخنيک، اخوانیسيد حشمتا ولد سيد ھاشم، مسکونه کا .١٠۵۴

  .محمدقاسم ولد محمداسحق، مسکونه جمال مينه، عريضھنويس، اخوانی .١٠۵۵

  .محمدطاھر ولد عبدالصمد، مسکونه ارزگان، محصل انجنيری، اخوانی .١٠۵۶

  .گلبھار ولد جبار، مسکونه قرھباغ، محصل انستيتوت محاصبه، اخوانی .١٠۵٧

  .کارگر مليبس، اخوانیمحمدحسن ولد محمدايوب، مسکونه کابل،  .١٠۵٨

  .نصرهللا ولد عبدالغنی، مسکونه لوگر، جگتورن وسلتون، اخوانی .١٠۵٩

  .محمدرحيم ولد حميدهللا، مسکونه پنجشير، خانھامان، اخوانی .١٠۶٠

  .ويسالدين ولد عينالدين، مسکونه پنجشير، نماينده سرويسھا، اخوانی .١٠۶١

  .شھباز ولد شاھولی، مسکونه لوگر، مامور ھوتلھا، اخوانی .١٠۶٢

  .ز ولد شاھولی، مسکونه لوگر، معلم، اخوانیميربا .١٠۶٣

  .عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه لوگر، دريم ثارن، اخوانی .١٠۶۴

  .نقيب هللا ولد حاجی محمد، محصل انجنيری، اخوانی .١٠۶۵

  .امرالدين ولد نامدار، مسکونه مقر، متعلم صنف دوازدھم حربی شونزی، اخوانی .١٠۶۶

  ژ.مدير وزارت اطالعات و کلتور، اخوانیربانی گريان ولد عبدالرووف، مسکونه کابل،  .١٠۶٧

  .عطاالحق ولد عطامحمد، مسکونه چھاردھی، محصل انجنيری، اخوانی .١٠۶٨

  .محمداسماعيل ولد غالم جيالنی، مسکونه کابل، محصل تربيه معلم، اخوانی .١٠۶٩

  .سيد شيرين ولد سيد جالل، مسکونه ننگرھار، مامور اطالعات و کلتور، افغان ملت .١٠٧٠

  .د، مسکونه آقاعلی شمس، متعلم صنف دھم، افغان ملتنثاراحمد ولد يارمحم .١٠٧١

  .، اخوانی٨نظرجان ولد جمعھخان، مسکونه قندھار، دوھم بريدمن فرقه  .١٠٧٢

  .سليمان شاه ولد محمدشاه، مسکونه جالآلباد، مامور فوايد عامه، اخوانی .١٠٧٣

  .محمدنادر ولد محمدوسيم، مسکونه ننگرھار، محصل ساينس، اخوانی .١٠٧۴

  .ونه پکتيا، مامور وزارت داخله، اخوانیکشمير ولد سرور، مسک .١٠٧۵

  .فضاللحی ولد محمدرحيم، مسکونه کابل، مدير تحريرات ديپو ادويه، اخوانی .١٠٧۶

  .يعقوبخان ولد عارف، مسکونه محمدآغا، زارع، اخوانی .١٠٧٧

  .محمدشاه ولد محمداسلم، مسکونه لغمان، محصل ادبيات، اخوانی .١٠٧٨

  .وانیپادشاھگل ولد حاجی عبدهللا، مسکونه قندھار، اخ .١٠٧٩

  .محمدعلم ولد دولتمحمد، مسکونه کاپيسا، مامور نساجی گلبھار، اخوانی .١٠٨٠

  .محمداسلم ولد محمدحسن، مسکونه بھسود، خياط، اخوانی .١٠٨١
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  .آغامحمد ولد نظرمحمد، مسکونه قندھار، پوستھرسان، اخوانی .١٠٨٢

، مسکونه سيدآباد، مامور کوپراتيف غزنی، اخوانی .١٠٨٣   .اسدهللا ولد امينا

  .محمدعيسی، مسکونه باميان، معلم، اخوانیمحمدحسين ولد  .١٠٨۴

  .امامالدين ولد محمدايوب، مسکونه کابل، مامور راديوتلويزيون، اخوانی .١٠٨۵

  .محمددين ولد صوفی، مسکونه نورستان، عضو تفتيش لوژستيک، اخوانی .١٠٨۶

  .بازمحمد ولد اللھداد، مسکونه پنجشير، خزانھدار پنجشير، اخوانی .١٠٨٧

  .پنجشير، مامور شرکت تخم اصالحشده، اخوانیمحمدحيدر ولد محمدعمر، مسکونه  .١٠٨٨

  .عبداالحد ولد عبداستار، مسکونه کارته سوم، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١٠٨٩

  .اسماعيل ولد ابراھيم، مسکونه بدخشان، معلم ليسه ميخانيکی، اخوانی .١٠٩٠

  .محمدرووف ولد ميرعلم، مسکونه پغمان، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١٠٩١

  .ه لوگر، دريم بريدمن بگرام، اخوانیبسما ولد محمدنواب، مسکون .١٠٩٢

  .نثرهللا ولد حيدرگل، مسکونه قرھباغ، معلم، اخوانی .١٠٩٣

  .محمدکبير ولد مياخيل، مسکونه ننگرھار، مامور حيرتان، اخوانی .١٠٩۴

  .عبدالقدير ولد سيد ولی، مسکونه نن، محصل محاسبه، اخوانی .١٠٩۵

  .امانا ولد عزيزهللا، محصل انجنيری، اخوانی .١٠٩۶

  .آقامير، مسکونه پنجشير، معلم کوه صافی، اخوانیمحمدايوب ولد  .١٠٩٧

  .فدامحمد ولد پاينده محمد، مسکونه پنجشير، مامور ملی بس، اخوانی .١٠٩٨

  .محمد شريف ولد عبدالواحد، مسکونه بدخشان، محصل زراعت، اخوانی .١٠٩٩

  .محمدانور ولد قربان، مسکونه تالقان، مامور محبس پلچرخی، اخوانی .١١٠٠

  .ونه قلعه قاضی، ثارندوی، اخوانیعبدالعظيم ولد عبدالحق، مسک .١١٠١

  .نظرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه فارياب، محصل ادبيات، اخوانی .١١٠٢

  .عبدالغفار ولد عبدالغياث، عضو ورزش وردگ، اخوانی .١١٠٣

  .عبداالحمد ولد فيض، ثارندوی پشتونستان، اخوانی .١١٠۴

  .حمايتا ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دھافغانان، معلم، اخوانی .١١٠۵

  . ولد خيرمحمد، مسکونه غزنی، متعلم صنف دوازدھم حربی شونزی، اخوانیعبداالحد؟ .١١٠۶

  .محمدمير ولد محمدگل، مسکونه لوگر، اخوانی .١١٠٧

  .سيد بھادر ولد سيد آقا، مسکونه ننگرھار، محصل طب، اخوانی .١١٠٨

  .جانداد ولد شاھسوار، مسکونه ننگرھار، دريور، اخوانی .١١٠٩

  .وکی، اخوانیمحمدحميد ولد محمدحسين، مسکونه وردگ، معلم شي .١١١٠

  .رازمحمد ولد تاجمحمد، مسکونه غزنی، متعلم ليسه رحمان بابا، اخوانی .١١١١

  .محمدموسی ولد سردار، مسکونه پروان، لمری ساتنمن قومندانی لوگر، اخوانی .١١١٢

  .الم خان ولد محمدحسن، مسکونه غزنی، زارع، اخوانی .١١١٣

  .حياتا ولد نصرهللا، محصل صنف سيزدھم، اخوانی .١١١۴

  .نورمحمد، مسکونه کابل، اخوانیعبدالھادی ولد  .١١١۵

  .آغاجان ولد احمدشاه، مسکونه گلبھار، مامور وزارت فوايد عامه، اخوانی .١١١۶



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣۶

  .عبدالرزاق ولد دينمحمد، مسکونه خوشحالمينه، استاد ادبيات، اخوانی .١١١٧

  .ميرآقا ولد غالممحمد، مسکونه لوگر، کلينر، اخوانی .١١١٨

  .يات، اخوانیمحمدظاھر ولد محمدانور، مسکونه شبرغان، محصل ادب .١١١٩

  .خالقداد ولد خدايداد، مسکونه لوگر، دواساز، اخوانی .١١٢٠

  .محمدکريم ولد محمديوسف، مسکونه جاغوری، محصل طب ننگرھار، اخوانی .١١٢١

  .محمدعمر ولد شيرمحمد، مسکونه کوتھسنگی، قرطاسيه فروش، اخوانی .١١٢٢

  .رضاخان ولد عبدالستار، مسکونه دھسبز، زارع، اخوانی .١١٢٣

  .سکونه قندھار، اخوانیجانان ولد عبدهللا، م .١١٢۴

  .محمدرحيم ولد موسی، مسکونه کوتھسنگی، معلم در کتواز، اخوانی .١١٢۵

  .محمدابراھيم ولد غالمسخی، معلم تخنيک ثانوی، اخوانی .١١٢۶

  .عبدالرزاق ولد امام علی، مسکونه تخار، مامور ضد حوادث، اخوانی .١١٢٧

  .عبدالکريم ولد گلمحمد، مسکونه مقر، ماشينکار، اخوانی .١١٢٨

  .د محمدناصر، زميندار، اخوانیمحمدحسين ول .١١٢٩

  .سيد محمدنعيم ولد سيد عبدالوھاب، اخوانی .١١٣٠

  .محمد نعيم ولد عبدالخالق، استاد انستيتوت مالداری، اخوانی .١١٣١

  .فضلعمر ولد ميرزا محمد، مسکونه لوگر، مامور محاسبه تعليم و تربيه، اخوانی .١١٣٢

  .نیعبداالحد ولد فتيحمحمد، مسکونه پروان، مدير اتاق تجارت، اخوا .١١٣٣

، دريم بريدمن بگرام، اخوانی .١١٣۴   .محمد ظھور ولد برکتا

  .مالجمير؟ ولد بازمير، مامور امنيت لوگر، اخوانی .١١٣۵

  .عبدالغفار ولد عبدالغياث، مسکونه تالقان، استاد فاکولته طب، اخوانی .١١٣۶

  .عبدالغنی ولد دادخدا، مسکونه پنجشير، محصل ادبيات، اخوانی .١١٣٧

  . لوگر، خورد ضابط قوای دو، اخوانینورمحمد ولد محمداسماعيل، مسکونه .١١٣٨

  .محمدکبير ولد محمدقاسم، محصل ادبيات، اخوانی .١١٣٩

  .صديقا ولد محمدعلی، مسکونه باميان، اخوانی .١١۴٠

  .مولوی عبدالقدير ولد جانگل، مسکونه پنجشير، اخوانی .١١۴١

  .شاولی ولد محمدکريم، مسکونه ارزگان، محصل انستيتوت تربيت بدنی، اخوانی .١١۴٢

  .فضاللدين، مسکونه ننگرھار، مامور اداری عالی قضا، اخوانیعبدالحليم ولد  .١١۴٣

  .نواب ولد گلمحمد، کارمند بگرامی، اخوانی .١١۴۴

  .قادر ولد غالمصديق، کارمند بگرامی، اخوانی .١١۴۵

  .گالب سيد ولد اولی سيد، افراد فرقه يازدھم ننگرھار، اخوانی .١١۴۶

  .وانیسيد احمد ولد محمديعقوب، مسکونه نجراب، صنف دھم ليسه صنايع، اخ .١١۴٧

  .سيفالرحمن ولد اللھداد، مسکونه نجراب، متعلم صنف دھم دارالعلوم، اخوانی .١١۴٨

  .عبدالرشيد ولد فدامحمد، مسکونه نجراب، محصل صنف فارمسی، اخوانی .١١۴٩

  .غالممحمد ولد شيرمحمد، مسکونه سروبی، بيکار، اخوانی .١١۵٠

  .نورخان ولد غالممحمد، مسکونه سروبی، بيکار، اخوانی .١١۵١
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  .حمد، مسکونه سروبی، اخوانیبسما ولد غالمم .١١۵٢

  .عبدالغفار ولد عزيزمحمد، اخوانی .١١۵٣

  .نورمحمد ولد محمدشريف، مسکونه کابل، مامور ديپوی کارته چھار، اخوانی .١١۵۴

  .محمدھاشم؟ ولد محمدرسول، مسکونه کابل، مامور ديپوی کارته چھار، اخوانی .١١۵۵

  .انیيارمحمد ولد شيرمحمد، مسکونه کابل، مامور ديپوی کارته چھار، اخو .١١۵۶

  .محمدھاشم ولد محمداعلم، مسکونه کابل، استاد پوھنزی طب، اخوانی .١١۵٧

  .عبدهللا ولد فقيرمحمد، مسکونه کابل، مامور ديپوی کارته چھار، اخوانی .١١۵٨

  .فضالحمد ولد عبدالکريم، مسکونه کابل، استاد پوھنزی فارمسی، اخوانی .١١۵٩

  . اخوانیسيد ظاھر ولد سيد معصوم، مسکونه کابل، استاد پوھنزی طب کابل، .١١۶٠

  .عبدالمنان ولد نيکمحمد، مسکونه ولسوالی شنکی زابل، دوھم بريدمن فرقه ھفتم، اخوانی .١١۶١

  .محمدظاھر ولد محمدنواب، مسکونه پنجشير، محصل، اخوانی .١١۶٢

  .حاجی عبدالجميل ولد حاجی عبدالحسين، مسکونه ده خدايداد، مدير موسسه بريشنا، اخوانی .١١۶٣

  .ان، متعلم صنف يازدھم تخنيک ثانوی، اخوانیگلپادشاه ولد عبدالقادر، مسکونه لغم .١١۶۴

  .عبدالقدير ولد محمدسخی، مسکونه لغمان، متعلم صنف يازدھم تخنيک ثانوی، اخوانی .١١۶۵

  .عبدهللا ولد شھباز، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوم حقوق، اخوانی .١١۶۶

  .عبدالعزيز ولد محمدانور، مسکونه لغمان، متعلم ابنسينا، اخوانی .١١۶٧

  .شاه، مسکونه لغمان، تحويلدار تخنيک ثانوی، اخوانیالف شاه ولد محمد  .١١۶٨

  .فيضمحمد ولد خيرمحمد، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوازدھم ابوحنيفه، اخوانی .١١۶٩

  .وزيرستان ولد قيتان؟، مسکونه پکتيا، محصل صنف اول حربی پوھنتون، اخوانی .١١٧٠

  .سيد رحيم ولد سيد احمد، دکاندار، اخوانی .١١٧١

  .نه شاه شھيد، انجنير آب و برق، اخوانیھدايتا ولد گالحمد، مسکو .١١٧٢

  .شيرمحمد جگرن ولد محمدآجان، اخوانی .١١٧٣

  .محمدھاشم ولد سورانی، مسکونه لغمان، دوھم ثارن واليت بغالن، اخوانی .١١٧۴

  .سيد بسما ولد سيد احمد، دکاندار، اخوانی .١١٧۵

  .غالمسخی ولد محمدعلم، معلم ليسه شيرشاه سوری، اخوانی .١١٧۶

  . دواساز رياست تفتيش صحت عامه، اخوانیاحمد جواد ولد غالمسخی، .١١٧٧

  .احمدضيا ولد غالمسخی، عضو فنی رياست ترويج، اخوانی .١١٧٨

  .زبير ولد غالمسخی، متعلم صنف اول روغتياپال، اخوانی .١١٧٩

  .عبدالحميد ولد عبدالرشيد، معلم در شکردره، اخوانی .١١٨٠

  .عبدهللا ولد محمدخان، فارغ صنف دوازدھم احمدبابا، اخوانی .١١٨١

  .الممحمد، مسکونه لغمان، محصل صنف دوازدھم ادبيات، اخوانینوربيگ ولد غ .١١٨٢

  .اللمحمد ولد حضرتجان، مسکونه ننگرھار، معلم ليسه ابنسينا، اخوانی .١١٨٣

  .عبدالھادی ولد عبدالمجيد، مسکونه قلعه شاده، ساعتساز، اخوانی .١١٨۴

  .اخوانی. محمدشريف ولد غالم جيالنی، متعلم صنف يازدھم حربی شونزی .١١٨۵

  .حمدحسين، مسکونه غزنی، محصل صنف دوم انجنيری، اخوانیعبدهللا ولد م .١١٨۶
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  .محمدمراد ولد الينخان، داکتر در قندھار، اخوانی .١١٨٧

  

  ٣١/٢/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .حاجی عبدالمومن ولد عبدالباقی، مسکونه واليت غور، اشرار .١١٨٨

  .مولوی محمدحريف ولد احمد، مسکونه پساوند واليت غور، اشرار .١١٨٩

  .ن ولد محمدعثمان، مسکونه پساوند واليت غور، اشرارمولوی محمدحس .١١٩٠

  .ارباب عبدالشکور ولد حاجی محمداکبر، مسکونه پساوند واليت غور، اشرار .١١٩١

  .حاجی محمد ولد حاجی احمدجان، مسکونه پساوند واليت غور، اشرار .١١٩٢

  .سيد محمود ولد سيد عمر، مسکونه واليت غور، اشرار .١١٩٣

  .ه قيصار فارياب، اخوانیسيد مسلم ولد سيد فخرالدين، مسکون .١١٩۴

  .اميرمحمد ولد امام بخش، مسکونه تولک واليت غور، اشرار .١١٩۵

  .ابراھيم ولد شاھجھان؟، مسکونه تولک واليت غور، اشرار .١١٩۶

  .عبدالغياث ولد مال قيصر، مسکونه تولک واليت غور، اشرار .١١٩٧

  .پيداگل ولد نوروز، مسکونه تولک واليت غور، اشرار .١١٩٨

  .ونه پساوند واليت غور، اشرارمولوی رمضان ولد محمد، مسک .١١٩٩

  .ارباب عبدالقيوم ولد يعقوب، مسکونه پساوند واليت غور، اشرار .١٢٠٠

  .غالمسخی ولد سرور، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار .١٢٠١

  .عبدالھادی ولد شھباز، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار .١٢٠٢

  .عزيزاحمد ولد محمداکرم، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار .١٢٠٣

  .، مسکونه برکی برک لوگر، اشرارمحمدطاھر ولد رحمتا .١٢٠۴

  .محمدعثمان ولد ملک محمدعمر، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار .١٢٠۵

  .عبدالصمد ولد عبدال؟، مسکونه سيدآباد وردگ، اشرار .١٢٠۶

  .ثناهللا ولد عبدهللا، مسکونه جالآلباد فعلی خيرخانه،استاد انستيتوت، اخوانی .١٢٠٧

  .صل، اخوانیعبداالحد ولد وليمحمد، مسکونه قرھباغ غزنی، مح .١٢٠٨

  .احمدشاه ولد خوانو، مسکونه کتواز، محصل، اخوانی .١٢٠٩

  .صبحان ولد محمدايوب، مسکونه وردک، محصل، اخوانی .١٢١٠

، مسکونه زرغونشھر لوگر، محصل، اخوانی .١٢١١   .نورهللا ولد رحمتا

  .نظرمحمد ولد محمداسحق، مسکونه ميدان، محصل، اخوانی .١٢١٢

  .ر ولسوالی پغمان، اخوانیمالمرجان ولد محمدالدين، مسکونه ميدان، کارگ .١٢١٣

  .جانمحمد ولد حاجی فضالحمد، مسکونه دره زرگر، زميندار، اخوانی .١٢١۴

  .مولوی خيرهللا ولد محدنذير، مالامام، اخوانی .١٢١۵

  .مالحنان ولد سيد محمد، مسکونه اندر غزنی، طالب، اخوانی .١٢١۶

  .مالقاسم ولد قطب، مسکونه قرھباغ غزنی، مالی مسجد، اخوانی .١٢١٧

  .کبر، مسکونه رحمان مينه، معلم تخنيک ثانوی، اخوانیمحمداشرف ولد ميرا .١٢١٨

  .غالممصطفی ولد محمدشريف، مسکونه دھباالی ننگرھار، مدير راديو، اخوانی .١٢١٩
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  .احمدفريد ولد غالمسخی، مسکونه قلعه فتوح چھاردھی، معلم ليسه غازی، اخوانی .١٢٢٠

  .محمد نسيم ولد محمدحکيم، مسکونه دھمزنگ، معلم ليسه غازی، اخوانی .١٢٢١

  .ن علی ولد حيدرعلی، مسکونه وزيرآباد، سابق دواساز فعال بيکار، مايوييستيقي .١٢٢٢

  .محمدشفيع ولد يقيينعلی، مسکونه وزيرآباد، شاگرد مستری، مايوييست .١٢٢٣

  .گالبالدين ولد غالممحيالدين، مسکونه چک وردک، نماينده قادری ترانسپورت، اخوانی .١٢٢۴

  .دوم شرعيات، اخوانیمحمدبشير ولد محمدجان، مسکونه پنجشير، محصل صنف  .١٢٢۵

  .غالمقادر ولد غالممحمد، محصل ادبيات، اخوانی .١٢٢۶

  

  ١/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .سيد محی الدين ولد سيد اصغر، محصل صنف اول طب، اخوانی .١٢٢٧

  .محمد علی ولد عبدالغفور، محصل صنف اول طب، اخوانی .١٢٢٨

  .محمد ياسين ولد شمس الدين، محصل صنف سوم طب، اخوانی .١٢٢٩

  . ولد محمد ايوب، محصل صنف سوم طب، اخوانینقيب هللا .١٢٣٠

  .افسر ولد عبدالرزاق، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی .١٢٣١

  .اسماعيل ولد تاج محمد، محصل صنف چھارم فارمسی، اخوانی .١٢٣٢

  .رجب ولد محمد علی، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی .١٢٣٣

  .محمد داوود ولد محمد اسماعيل، محصل صنف دوم طب، اخوانی .١٢٣۴

  .ولد محمد عثمان، محصل صنف چھارم طب، اخوانیعبدالمتين  .١٢٣۵

  .شاه ولی ولد پيوند شاه، محصل صنف دوم طب، اخوانی .١٢٣۶

  .غالم محی الدين ولد عبدالحميد، محصل صنف پنجم طب، اخوانی .١٢٣٧

  .سيد جمال الدين ولد سيد خادم الدين، محصل صنف چھارم طب، اخوانی .١٢٣٨

  .محمد طاھر ولد محمد اکبر، محصل ادبيات، اخوانی .١٢٣٩

  .الم ربی ولد عبدالحميد، محصل ادبيات، اخوانیغ .١٢۴٠

  .ابوبکر ولد عبدالمومن، محصل اقتصاد، اخوانی .١٢۴١

  .عبدهللا ولد محمدهللا، محصل اقتصاد، اخوانی .١٢۴٢

  .مير احمد ولد شھزاده، محصل اقتصاد، اخوانی .١٢۴٣

  .زين الحق ولد نور الحق، مسکونه لغمان، محصل وترنری، اخوانی .١٢۴۴

  .نه ننگرھار، محصل حقوق، اخوانیفاروق ولد عزيزالرحمن، مسکو .١٢۴۵

  .محمد اکرم ولد قره جان، مسکونه مزارشريف، محصل حقوق، اخوانی .١٢۴۶

  .محمد قاسم ولد فضل محمد، محصل زراعت قندھار، اخوانی .١٢۴٧

  .عبدالعلی ولد گل زاد، ، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اخوانی .١٢۴٨

  .عبدالوکيل ولد صاحب داد، مسکونه بغالن، محصل اقتصاد، اخوانی .١٢۴٩

  .محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه چغچران، محصل اقتصاد، اخوانی .١٢۵٠

  .محمد ھالل ولد اوليزی، مسکونه ننگرھار، محصل وترنری، اخوانی .١٢۵١

  .عبدالستار ولد گل محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی .١٢۵٢
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  .شرف الدين ولد سعدالدين، مسکونه بدخشان، محصل وترنری، اخوانی .١٢۵٣

  .علم، مسکونه ھرات، محصل وترنری، اخوانیعبدالغفور ولد محمد  .١٢۵۴

  .محمد حليم ولد محمد شريف، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی .١٢۵۵

  .محمد آصف ولد محبوب شاه، مسکونه پروان، محصل وترنری، اخوانی .١٢۵۶

  .محمد ھاشم ولد رحيم الدين، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اخوانی .١٢۵٧

  . محصل وترنری، اخوانیسيد حسن ولد سيد مصطفی، مسکونه ننگرھار، .١٢۵٨

  .مرسلين ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، محصل انجنيری، اخوانی .١٢۵٩

  .نيک محمد ولد عبدالصمد، مسکونه تخار، محصل انجنيری، اخوانی .١٢۶٠

  .محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مايوييست .١٢۶١

  .عبدالوکيل، استاد پوھنزی اقتصاد، مايوييست .١٢۶٢

  .محمود ولد محمد صديق، اشرافی .١٢۶٣

  .مس الحق ولد سيد باقی الحق، ضد انقالبسيد ش .١٢۶۴

  .عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مايوييست .١٢۶۵

  .حضرت گل ولد نياز گل محصل صنف پنجم طب،مايوييست .١٢۶۶

  .عبدالطيف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مايوييست .١٢۶٧

  .ميرحسين شاه ولد سيد منورشاه، محصل صنف پنجم طب، مايوييست .١٢۶٨

  . محمدکريم، محصل صنف پنجم طب، اشرافیعبدالھادی ولد .١٢۶٩

  .محمدعلی ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، محصل پوھنزی طب، اشرافی .١٢٧٠

  .عبدالقيوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل پوھنزی انجنيری، اشرافی .١٢٧١

  .نقيبا ولد محمدايوب، مسکونه وردک، محصل پوھنزی طب، اشرافی .١٢٧٢

  .ه تخار، محصل فارمسی، اشرافیمحمداسماعيل ولد تاجمحمد، مسکون .١٢٧٣

  .عبدهللا ولد غالمسرور، مسکونه ھرات، محصل انجنيری، اشرافی .١٢٧۴

  .حکيمشاه ولد نصرالدين، مسکونه لوگر، محصل انجنيری، اشرافی .١٢٧۵

  .غالمحضرت ولد غالمحيدر، مسکونه کابل، محصل انجنيری، اشرافی .١٢٧۶

  .دينمحمد ولد دورمحمد، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی .١٢٧٧

، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی .١٢٧٨   .محبا ولد مجيبا

  .غالمنبی ولد گلداد، مسکونه ننگرھار، محصل زراعت، اشرافی .١٢٧٩

  .عبدالغفار ولد محمدنبی، مسکونه بغالن، محصل ادبيات، اشرافی .١٢٨٠

  .حمران ولد خيرهللا، مسکونه ھلمند، محصل ادبيات، اشرافی .١٢٨١

  .، محصل طب، اشرافیصاحبشاه ولد محمدشاه، مسکونه لغمان .١٢٨٢

  .غالم سخی ولد محمدنبی، مسکونه غزنی، محصل طب، اشرافی .١٢٨٣

  .شاھمحمود ولد پيوندشاه، مسکونه پروان، محصل طب، اشرافی .١٢٨۴

  .حيدرشاه ولد سيدنجفشاه، مسکونه بدخشان، محصل ادبيات، اشرافی .١٢٨۵

، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی .١٢٨۶   .نجيبا ولد حبيبا

  .يمحمد، مسکونه بدخشان، محصل ادبيات، اشرافیاسماعيل ولد عيد .١٢٨٧
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  .فضال ولد عبدالسالم، مسکونه زابل، محصل ادبيات، اشرافی .١٢٨٨

  .مصلحالدين؟ ولد فضاللدين، مسکونه ھرات، محصل زراعت، اشرافی .١٢٨٩

  .محمد عارف ولد قربانعلی، مسکونه ننگرھار، محصل فارمسی، اشرافی .١٢٩٠

  . محصل وترنری، اشرافیعبدالقدير ولد سيد فقير، مسکونه لغمان، .١٢٩١

  .رحمالدين ولد محمداسلم، مسکونه فراه، محصل زراعت، اشرافی .١٢٩٢

  .محمد کريم ولد محمدعارف، مسکونه بغالن، محصل وترنری، اشرافی .١٢٩٣

  .کرامالدين ولد حبيبالرحمن، مسکونه قندھار، محصل وترنری، اشرافی .١٢٩۴

  .محمدشير ولد الالجان، مسکونه پروان، محصل وترنری، اشرافی .١٢٩۵

  .اشورمحمد ولد عبدالخير، مسکونه جوزجان، محصل وترنری، اشرافیع .١٢٩۶

  .محمد داوود ولد ميراحمد، مسکونه جوزجان، محصل زراعت، اشرافی .١٢٩٧

  .عبدالحميد ولد صالحمحمد، مسکونه فارياب، محصل ادبيات، اشرافی .١٢٩٨

  .فضالحمد ولد عليمحمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، اشرافی .١٢٩٩

  .مسکونه لوگر، محصل ادبيات، اشرافیاحمدضيا ولد عبدالقدير،  .١٣٠٠

  .عبدالقادر ولد شيخبرات، مسکونه ھرات، محصل ادبيات، اشرافی .١٣٠١

  .اسالمالدين ولد ميرفضاللدين، مسکونه کندز، داکتر استازير طب، اشرافی .١٣٠٢

  .دوستمحمد ولد مرزاگل، مسکونه پکتيا، داکتر استازير طب، اشرافی .١٣٠٣

  .داکتر استازير طب، اشرافیمحمدنعيم ولد نيازمحمد، مسکونه بغالن،  .١٣٠۴

  .عبدالھادی ولد محمدحسين، مسکونه ھرات، داکتر استازير طب، اشرافی .١٣٠۵

  .عبدالرووف ولد عبدالحميد، مسکونه ھرات، محصل صنف سوم طب، اشرافی .١٣٠۶

  .حسينعلی ولد غالمعلی، مسکونه غزنی، محصل فارمسی، اشرافی .١٣٠٧

  .فیعزيزاحمد ولد فقيرمحمد، مسکونه ھرات، محصل طب، اشرا .١٣٠٨

  .مسافر ولد عبدالقدوس، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی .١٣٠٩

  .فريدالدين ولد جالاللدين، مسکونه کابل، داکتر استازير طب، اشرافی .١٣١٠

  .محمدقسيم ولد محمدشعيب، مسکونه لغمان، داکتر استازير طب، اشرافی .١٣١١

  .محمد احسان ولد محمدحسين، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی .١٣١٢

  .دالغفار، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافیتيمورشاه ولد عب .١٣١٣

  .بريالی ولد نيکمحمد، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی .١٣١۴

  .حشمتا ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی .١٣١۵

  .محمداسماعيل ولد پايندھمحمد، مسکونه بلخ، محصل ادبيات، اشرافی .١٣١۶

  .ت، اشرافیعبدالجليل ولد خيرمحمد، مسکونه ارزگان، محصل ادبيا .١٣١٧

  .سردار محمد ولد نيکمحمد، مسکونه زابل، محصل ادبيات، اشرافی .١٣١٨

  .سيد سرور ولد سيد يوسف، مسکونه بغالن، محصل ادبيات، اشرافی .١٣١٩

  .عبيدهللا ولد ميرغالمحيدر، مسکونه کابل، محصل فارمسی، اشرافی .١٣٢٠

  .معراجالدين ولد گلبدين، مسکونه جوزجان، محصل ادبيات، اشرافی .١٣٢١

  .ولد سربلند، مسکونه ھرات، محصل وترنری، اشرافیعبدالقدير  .١٣٢٢
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  .محمدانور ولد بخيارخان، مسکونه غزنی، محصل ادبيات، اشرافی .١٣٢٣

  .فريدالدين ولد امامالدين، مسکونه لوگر، محصل زراعت، اشرافی .١٣٢۴

  .عزيزالدين ولد محيالدين، مسکونه ننگرھار، استاد پوھنزی اقتصاد، اشرافی .١٣٢۵

  .نه لغمان، محصل اقتصاد، اشرافیبازمحمد ولد محمدموسی، مسکو .١٣٢۶

  .غياثالدين ولد عبدالغفار، مسکونه بدخشان، محصل طب، اشرافی .١٣٢٧

  

  ٣/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .عبدالصمد ولد عبدالرزاق، مسکونه ميدان، محصل تربيه معلم روشان، اخوانی .١٣٢٨

  .نیوزيرمحمد ولد محرابالدين، مسکونه ميدان، صنف دوازدھم تربيه معلم، اخوا .١٣٢٩

  .رازمحمد ولد يارمحمد، مسکونه قريه خوشعبدل، اشرار .١٣٣٠

  .جانمحمد ولد ظريف، مسکونه غزنی، اشرار .١٣٣١

  .معصوم ولد محمود، محصل پوھنتون، اشرار .١٣٣٢

  .عبدالفريد ولد عبدالحميد، اشرار .١٣٣٣

  .سخيحميد ولد خوشمحمد، اشرار .١٣٣۴

  .عبدالواسع ولد عبدالخالق، مسکونه کابل، استاد ادبيات، اخوانی .١٣٣۵

  .د پايندھمحمد، مسکونه ترھخيل، زميندار، اخوانیاکبر ول .١٣٣۶

  .غالمرسول ولد پاينده محمد، مسکونه ترھخيل، زميندار، اخوانی .١٣٣٧

  .خانزاده ولد عبدهللا، مسکونه کوھدامن، زميندار، اخوانی .١٣٣٨

  .حسنگل ولد گلمحمد، مسکونه کوھدامن، زميندار، اخوانی .١٣٣٩

  .نیمحمدعالم ولد زرعلم، مسکونه کوھدامن، دريور، اخوا .١٣۴٠

  .عبدالغياث ولد محمدزمان، مسکونه کوھدامن، دکاندار، اخوانی .١٣۴١

  .فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه کوھدامن، دکاندار، اخوانی .١٣۴٢

  .علياحمد ولد فضالحمد، مسکونه چرمگيری، داکتر، مايوييست .١٣۴٣

  .محمدنعيم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعال متقاعد، مايوييست .١٣۴۴

  .نه چيگل، معلم، مايوييستمحمدمال ولد عبدالخالق، مسکو .١٣۴۵

  .سلطانمحمد ولد نظرمحمد، مسکونه چيگل، مامور، مايوييست .١٣۴۶

  .قاری بسما ولد عبدالقدير، مسکونه چيگل، زميندار، اخوانی .١٣۴٧

  .عبدهللا ولد محمدنادر، مسکونه نجراب، زميندار، اخوانی .١٣۴٨

  .عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاريکار، معلم، مايوييست .١٣۴٩

١٣۵٠.  ،   .مسکونه قلعه بلند، معلم، مايوييستبقيتا

  .نورمحمد ولد اميرمحمد، مسکونه سپاھگرد غوربند، معلم، مايوييست .١٣۵١

  .جمشيد ولد سيدان؟، مسکونه سپاھگرد، معلم، مايوييست .١٣۵٢

  .محمدجان ولد عمراخان، مسکونه غوربند، زميندار، اخوانی .١٣۵٣

  .عبدالرحيم ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاھی، زميندار، مايوييست .١٣۵۴

  .حسين ولد اخترمحمد، مسکونه دولتشاھی، زميندار، مايوييست .١٣۵۵
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  .حاجی صالح ولد غالممحمد، مسکونه لغمان، زميندار، مايوييست .١٣۵۶

  .سيد داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زميندار، مايوييست .١٣۵٧

  .عبدالجميل ولد محمدرفيق، مسکونه چيگل، معلم، مايوييست .١٣۵٨

  .نه پشييان، متعلم، مايوييست ضد انقالبغالميحيی ولد غالمبھاالدين، مسکو .١٣۵٩

  .آقاگل ولد غالمحضرت، مسکونه پشييان، معلم، مايوييست ضد انقالب .١٣۶٠

  .دآلقا ولد مالغالمعلی، مسکونه چيگل، متعلم، مايوييست ضد انقالب .١٣۶١

  .عبدالرشيد ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، مايوييست ضد انقالب .١٣۶٢

  .نه پنجشير، دريور، مايوييست ضد انقالبمحمداصغر ولد احمدجان، مسکو .١٣۶٣

  .شيراحمد ولد سلطانمحمد، مسکونه سيدخيل، معلم، مايوييست .١٣۶۴

  .يوسف ولد خيرهللا، مسکونه گلبھار، معلم، مايوييست .١٣۶۵

  .محمدعلم ولد محمدکبير، مسکونه گلبھار، متعلم، مايوييست .١٣۶۶

  .عليمجان ولد عبداالحمد، مسکونه سيدخيل، متعلم، مايوييست .١٣۶٧

  .در ولد غالممحمد، مسکونه گلبھار، معلم، مايوييستغالمصف .١٣۶٨

  .غالمايشان ولد افغان، مسکونه کوھدامن، دکاندار، مايوييست .١٣۶٩

  .انارگل ولد سيدامير، مسکونه غوربند، طالب، مايوييست .١٣٧٠

  .محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مايوييست .١٣٧١

  .طالگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مايوييست .١٣٧٢

  .ولد جانداد، مسکونه لوگر، اخوانیحاجی جانباز  .١٣٧٣

  .محمدعمر ولد حاجی محمدسعيد، مسکونه لوگر، اخوانی .١٣٧۴

  .گلرحمن ولد محمدجان، مسکونه لوگر، اخوانی .١٣٧۵

  .عبدالحسين، مسکونه لوگر، اشرار .١٣٧۶

  .عبدالغياث ولد محمد زمان، مسکونه ميربچه کوت، دکاندار، اخوانی .١٣٧٧

  .يندار، اخوانیمحمدعلم ولد زرعلم، مسکونه قرھباغ شمالی، زم .١٣٧٨

  .فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه سرای خواجه، بايسکلساز، اخوانی .١٣٧٩

  .غالمايشان ولد رمضان، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، اخوانی .١٣٨٠

  .امامنظر ولد دولتنظر، اخوانی .١٣٨١

  .ميرقادر شاه ولد سيدحضرت شاه، اخوانی .١٣٨٢

  .خيرمحمد ولد شيرمحمد، مسکونه رحمانمينه، اخوانی .١٣٨٣

  .مد اشرف، مسکونه خانآباد، متعلم ابنسينا، اخوانیاکرام ولد مح .١٣٨۴

  .سيد موسی ولد سيد ظھورالدين، مسکونه خيرخانه، افراد قطعه کوماندو، اخوانی .١٣٨۵

  .عبدالحليم ولد گل اصغر، مسکونه قرھباغ غزنی، زميندار، اخوانی .١٣٨۶

  .عبدالقيوم ولد ميرگل، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی .١٣٨٧

  .جمالمينه، بيکار، خمينیغالم رسول ولد سمندر، مسکونه  .١٣٨٨

  .محمدمحسن ولد محمدعلی، مسکونه جمالمينه، محصل تعليم و تربيه، خمينی .١٣٨٩

  .عليمحمد ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، شريک اللھيار ترانسپورت، خمينی .١٣٩٠
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  .عبدالقادر ولد غالممحی الدين، مسکونه پلسوخته، سروال ترانسپورت، خمينی .١٣٩١

  .لمينه، دريور، خمينیعبدالمنان ولد قربان، مسکونه جما .١٣٩٢

  .ميراجان ولد ميرافغان، مسکونه کارته پروان، آمر خيبر رستورانت، خمينی .١٣٩٣

  .شاه عليرضا ولد ميرعلياحمد، مسکونه کارته سخی، مالک دواخانه تيموری، خمينی .١٣٩۴

  .سيد احمد ولد حاجی غالممحيالدين، مسکونه پلسوخته، دريور، خمينی .١٣٩۵

  .ه فتح هللا، رييس فابريکه ضرابی پالستيک، خمينیعبدالعلی ولد غالمعلی، مسکونه قلع .١٣٩۶

  .محمدعزيز ولد سعادت، مسکونه تايمنی، دکاندار پروزھفروشی کوتھسنگی، خمينی .١٣٩٧

  .غالمعباس ولد قربان، مسکونه جمالمينه، دريور، خمينی .١٣٩٨

  .حاجی عبدالرشيد ولد عبدالعزيز، مسکونه وزيراکبرخان، مالک کابل پالستيک، خمينی .١٣٩٩

  .روز، مسکونه پلسوخته، خمينیدوست ولد نو .١۴٠٠

  .عبدالحسين ولد ميرزاحسين، مسکونه جمالمينه، تجار، خمينی .١۴٠١

  .خادمعلی ولد ميرزاحسين، مسکونه جمالمينه، خمينی .١۴٠٢

  .محمداسلم ولد محمدشريف، مسکونه کارته سخی، بيکار، خمينی .١۴٠٣

  .خليال ولد محمداسلم، مسکونه کارته سخی، مامور وزارت زراعت، خمينی .١۴٠۴

  .حسين ولد قربان، مسکونه کارته سخی، خمينیغالم .١۴٠۵

  .کاظمعلی ولد غالمحسين، مسکونه جمالمينه، خمينی .١۴٠۶

  .حسينعلی ولد عبدالعزيز، خمينی .١۴٠٧

  .غالمعلی ولد ميرزاحسين، مسکونه دھبوری، دوکاندار پروزه فروشی، خمينی .١۴٠٨

  .غالمرسول ولد حاجی غالمسخی، مسکونه افشار، رييس فابريکه بوت آھو، خمينی .١۴٠٩

  .مدحسين ولد محمدعلی، مسکونه جمالمينه، مامور وزارت پالن، خمينیمح .١۴١٠

  .محمدجمعه ولد حاجی رضا، مسکونه تپه سالم، مالک فابريکه بھسود، خمينی .١۴١١

  .عظيمگل ولد عبدالسالم، مسکونه ترکمن، کھنھفروش، خمينی .١۴١٢

  .محبالحسين ولد خانآقا، مسکونه برکی شھرآرا، دکاندار کھنھفروش، خمينی .١۴١٣

  .ولد باقيداد، مسکونه سرخپارسا، چوبفروش، خمينیخداداد  .١۴١۴

  .ميرفاضل ولد حاجی سيدحسين، مسکونه شھرنو، مالک حسينی درملتون، خمينی .١۴١۵

  .محمدباقر ولد عطاهللا، مسکونه وزيراکبرخان، امر شرکت بارچالنی ھرات، خمينی .١۴١۶

  .محمدحضرت ولد غالمحضرت، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۴١٧

١۴١٨. ،   . مسکونه لغمان، متعلم صنف يازدھم حربی شونزی، اخوانیمحمدحسن ولد حبيبا

  

  ٢/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .آدمخان ولد پاچا خان، مسکونه سالنگ ولسوالی بگرامی، زميندار، اخوانی .١۴١٩

  .بادی؟ ولد مالماليم، مسکونه بگرامی، زميندار، اخوانی .١۴٢٠

، مسکونه ولسوالی بگرامی، زميندار، ا .١۴٢١   .خوانیجلندر ولد عتيقا

  .حاجی صديق ولد خانجان، مسکونه ولسوالی بگرامی، زميندار، اخوانی .١۴٢٢

  .عبدالخالق ولد شاھگل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زميندار، اخوانی .١۴٢٣
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  .حميدهللا ولد مالماليم، مسکونه ولسوالی بگرامی، زميندار، اخوانی .١۴٢۴

  .گالحمد ولد خيرمحمد، مسکونه زرغونشھر لوگر، آھنگر، اشرار .١۴٢۵

  . ولد عبدالرسول، مسکونه لوگر، زميندار، اشرارشيراحمد .١۴٢۶

  .محمدجان ولد اخترمحمد، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .١۴٢٧

  .عبدالعزيز ولد حاجی مھربان، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .١۴٢٨

  .امينا ولد نصرهللا، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .١۴٢٩

  .اسدهللا ولد محبوب، مسکونه لوگر، استاد، اشرار .١۴٣٠

  .م ولد محمداسلم، مسکونه لوگر، سرمعلم، اشرارمحمدھاش .١۴٣١

  .غالممصطفی ولد غالمسرور، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی ـ اشرار .١۴٣٢

  . اشرار-علمگل ولد سيدگل، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی  .١۴٣٣

  .عزيزخان ولد آدم خان، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی .١۴٣۴

  .ر، اخوانیعبدالقھار ولد عبدالقدوس، مسکونه لوگر، زميندا .١۴٣۵

  .حاجی يعقوب ولد نجم الدين، مسکونه خورد کابل بگرامی، مالک حاجی يعقوب ترانسپورت، اخوانی .١۴٣۶

  .ميرآغا ولد حاجی صديق، مسکونه ولسوالی بگرامی، تجار، اخوانی .١۴٣٧

  .شيرآغا ولد حاجی يعقوب، مسکونه خوردکابل، مالک حاجی يعقوب ترانسپورت، اخوانی .١۴٣٨

  .سکونه خوردکابل بگرامی، معاون حاجی يعقوب ترانسپورت، اخوانیشينواری ولد حاجی يعقوب، م .١۴٣٩

  .جرنيل ولد نجمالدين، مسکونه خوردکابل، تجار، اخوانی .١۴۴٠

  .محمدعارف ولد حاجی يعقوب، مسکونه خوردکابل، نماينده ترانسپورت، اخوانی .١۴۴١

  .شيرپادشاه ولد حاجی عبدالودود، مسکونه کمالخيل لوگر، زميندار، اخوانی .١۴۴٢

  .لد فيروز، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانیبسما و .١۴۴٣

  .دادمحمد ولد نورمحمد، مسکونه لوگر، اخوانی .١۴۴۴

  .طالمحمد ولد خانجان، مسکونه لوگر، اخوانی .١۴۴۵

  .محمدياسين ولد احمدی، مسکونه لوگر، اشرار .١۴۴۶

  .پيرمحمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار .١۴۴٧

  .ميرزا محمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار .١۴۴٨

  .محيدر ولد خواجه گالحمد، مسکونه لوگر، اشرارغال .١۴۴٩

  .محمداکبر ولد خدايداد، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار .١۴۵٠

  .علی خان ولد شاه دولت، مسکونه کلنگار لوگر، اشرار .١۴۵١

  .محمدنبی ولد عبدالکريم، مسکونه کلنگار لوگر، زميندار، اشرار .١۴۵٢

  .ارحبيبا ولد عليخان، مسکونه کلنگار لوگر، زميندار، اشر .١۴۵٣

  .خانعلم ولد سيد محمدخان، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .١۴۵۴

  

  ۵/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .احمدمير ولد محمدشاه، مسکونه بگرام، عسکر وزارت دفاع، اخوانی .١۴۵۵

  .احمدشاه ولد محمدشاه ارشاد، مسکونه بگرام، مدير وزارت اطالعات و فرھنگ، اخوانی .١۴۵۶
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  .ه بگرام، زميندار، اخوانیعبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکون .١۴۵٧

  .محمداعظم ولد محمدافضل، مسکونه بگرام، زميندار، اخوانی .١۴۵٨

  .شمسالحق ولد رشيد، مسکونه بگرام، زميندار، اخوانی .١۴۵٩

  .محمدشاه ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، سابق مشاور وزارت سرحدات، اخوانی .١۴۶٠

  .آغادل ولد عبدالعلی، مسکونه سروبی کابل، دکاندار، اخوانی .١۴۶١

  .بدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه بتخاک، مامور در مکتب، اخوانیع .١۴۶٢

  .جو محمد ولد مومن خان، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی .١۴۶٣

  .فضلمحمد ولد خيالمحمد، مسکونه اندر غزنی، معلم، اخوانی .١۴۶۴

  .سراجاحمد ولد پيرمحمد، مسکونه قرھباغ غزنی، زميندار، اخوانی .١۴۶۵

  . قرھباغ، مال، اخوانیمال سيد علم ولد مال منصور، مسکونه .١۴۶۶

  .دوست محمد ولد کريم خان، مسکونه پکتيا، زميندار، اخوانی .١۴۶٧

  .محمداصف ولد عبدهللا، مسکونه دھجک، متعلم ابنسينا، اخوانی .١۴۶٨

  .قيامالدين ولد سيدحکيم، مسکونه مرکز غزنی، معلم ليسه خيال محمد، اخوانی .١۴۶٩

  .ارسراجالدين ولد عبدالستار، مسکونه قرھباغ، زميندار، اشر .١۴٧٠

  .محمدنبی ولد عبدالرحيم، مسکونه قرھباغ، زميندار، اشرار .١۴٧١

  .سيداکبر ولد انورشاه، مسکونه قرھباغ، متعلم صنف دوازدھم، اشرار .١۴٧٢

  .خواجه اکرم ولد خواجه عبدالقدوس، مسکونه غوربند واليت پروان، محصل، اشرار .١۴٧٣

  .شيراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم طب، مايوييست .١۴٧۴

  .ير محمد ولد پيرمحمد، مسکونه قرھباغ، محصل، اخوانیش .١۴٧۵

  .عبدهللا ولد عبدالرشيد، مسکونه وزيراکبر خان، مالک کابل پالستيک، خمينی .١۴٧۶

  .فتيح علی ولد غالم علی، مسکونه قلعه شاده، دريور هللا يار ترانسپورت، خمينی .١۴٧٧

  .نورعلی ولد غالم علی، مسکونه تايمنی، دريور، خمينی .١۴٧٨

  .ميرزاحسين، مسکونه سرچشمه ميدان، سماواتچی، خمينیمحرمعلی ولد  .١۴٧٩

  .شيريندل ولد مھرعلی، مسکونه سرخ پارسا، زميندار، خمينی .١۴٨٠

  .خانآقا ولد مھرعلی، مسکونه سرخ پارسا، خمينی .١۴٨١

  .اسدهللا ولد ميرافغان، مسکونه چنداول، مالک افغانزاده شاپ، خمينی .١۴٨٢

  .نینيکمحمد ولد عليمدد، مسکونه پاسا، زميندار، خمي .١۴٨٣

  .محمداصف ولد افريدی، مسکونه ولسوالی تگاب، معلم، اخوانی .١۴٨۴

  .محمدحفيظ ولد سردارمحمد، مسکونه غوربند، مامور خانھسازی، اخوانی .١۴٨۵

  .عبدالھادی ولد محمدطاھر، مسکونه غوربند، متعلم، اخوانی .١۴٨۶

، مسکونه لغمان، متعلم صنف يازدھم انصاری، اخوانی .١۴٨٧   .نجيبا ولد امانا

، مسکونه چکوردک، متعلم صنف دھم ابنسينا، اخوانیمحمدحفيظ و .١۴٨٨   .لد امينا

  .ناظر ولد محمد پناه، مسکونه ولسوالی بھسود وردک، دکاندار، اخوانی .١۴٨٩

  .محمدھارون ولد محمدرسول، مسکونه شاھشھيد، متعلم صنف يازدھم، اخوانی .١۴٩٠

  .طالبالدين ولد گلبدين، مسکونه پکتيا، مامور پروژه پکتيا، اشرار .١۴٩١
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، مسکونه جاجی پکتيا، مامور وزارت آب و برق، اشرارقيوم  .١۴٩٢   .ولد صفتا

  .ظاھرگل ولد حضرتگل، مسکونه جاجی پکتيا،  اشرار .١۴٩٣

  .رحمتا ولد پايندھمحمد، مسکونه جاجی پکتيا، اشرار .١۴٩۴

  

  ۶/٣/١٣۵٨ -کابل افغانستان

  .گالخان ولد حاجی محمديعقوب، مسکونه خوردکابل، دريور، اخوانی .١۴٩۵

  .محمدابراھيم، مسکونه بدخشان، مالامام توطيه دوم، اخوانیمحمدهللا ولد  .١۴٩۶

  .ذبيحا ولد عبدالحکيم، مسکونه مرکز غزنی، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۴٩٧

  .فضلعمر ولد فضاللحق، مسکونه قرھباغ غزنی، معلم مکتب ملوک، اخوانی .١۴٩٨

  .علمگل ولد گلمحمد، مسکونه کوھدامن، زميندار، اخوانی .١۴٩٩

  .د حاجی محمد، مسکونه باغ رييس چھلستون، اخوانیحاجی عبدالقيوم ول .١۵٠٠

  .عبدالرحيم ولد عبدالقيوم، مسکونه باغ رييس چھلستون، متعلم، اخوانی .١۵٠١

  .مرادعلی ولد نورعلی، مسکونه تايمنی، خمينی .١۵٠٢

  .محمد نوروز ولد محمدجان، مسکونه قرھباغ غزنی، خمينی .١۵٠٣

  .یرمضان ولد امام نظر، مسکونه تايمنی، پروزه فروشی، خمين .١۵٠۴

  .موسی ولد نادر، مسکونه جمالمينه، مستری ميرويس ميدان، خمينی .١۵٠۵

  .جان محمد ولد امام نظر، مسکونه تايمنی، تاجر پروزه فروش، خمينی .١۵٠۶

  .حاجی اکبر ولد سلطانبخش، مسکونه حصه اول بھسود، لباس فروش، خمينی .١۵٠٧

  .حسينداد ولد شاھمحمد، مسکونه چنداول، خباز، خمينی .١۵٠٨

  .، مسکونه قعله شاده، کوپی کشی، خمينیحسينعلی ولد صفرمحمد .١۵٠٩

  .محمداسماعيل ولد محمدابراھيم، مسکونه سرخ پارسا تايمنيوات، خمينی .١۵١٠

  .سلطان علی ولد خانبابا، مسکونه بھسود، گليم فروش، خمينی .١۵١١

  .حسنعلی ولد مھرعلی، مسکونه بھسود، دکاندار جاده ميوند، خمينی .١۵١٢

  . خمينیمحمداکبر ولد پيوند علی، مسکونه جمالمينه، .١۵١٣

  .حبيبا ولد فضاللدين، مسکونه عاشقان و عارفان، خباز، خمينی .١۵١۴

  .محمد علی ولد رمضان، ، مسکونه بھسود، خباز، خمينی .١۵١۵

  .غالمسخی ولد مرزاعلی، مسکونه پل سوخته، پرزه فروشی، خمينی .١۵١۶

  .غالم نبی ولد خان بخش، مسکونه بھسود، دکاندار مندوی، خمينی .١۵١٧

  .بھسود، دکاندار، خمينیمحراب ولد ديدار، مسکونه  .١۵١٨

  .، مسکونه بھسود، روغن فروش، خمينی... براتعلی ولد علی .١۵١٩

  .بازمير ولد محمدرضا، مسکونه چنداول، کلچه فروش، خمينی .١۵٢٠

  .سيد غالمسخی ولد سيد فقيرشاه، مسکونه کارته مامورين، دکاندار، خمينی .١۵٢١

  .یحاجی شيراحمد ولد حاجی خداداد، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، خمين .١۵٢٢

  .ولی محمد ولد حاجی گالب شاه، مسکونه وزير آباد، دواساز، خمينی .١۵٢٣

  .محمدعلی ولد خانعلی، مسکونه جمالمينه، لباسفروشی، خمينی .١۵٢۴
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  .عوضعلی ولد خانعلی، مسکونه بھسود فعال تايمنيوات، خمينی .١۵٢۵

  .سخيداد ولد غالمحيدر، مسکونه بھسود فعال تپه سالم، خمينی .١۵٢۶

  .ه چنداول، دکاندار، خمينیغالمحبيب ولد صدرعلی، مسکون .١۵٢٧

  .حاجی محمدحسين ولد يحييخان، مسکونه چنداول، دريور، خمينی .١۵٢٨

، مسکونه بلخ، مامور زراعت سمنگان، اخوانی .١۵٢٩   .رحمتا ولد حبيبا

  .محمدنعيم ولد محمدسرور، مسکونه زرغونوات کابل، بيکار، اخوانی .١۵٣٠

  .م انجنيری، اخوانیعبدالصمد ولد محمدصديق، مسکونه دھسبز، محصل صنف سيزدھ .١۵٣١

  .عبدالمختار ولد مومن، مسکونه بگرام واليت پروان، مامور راديو، اخوانی .١۵٣٢

، مسکونه کندز، محصل دوازدھم انجنيری، اخوانی .١۵٣٣   .محمدنور ولد امانا

  .سيد حبيب ولد سيد احمد، مسکونه کارته سه، رييس حبيب لميتد، اخوانی .١۵٣۴

  

  ٧/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .ار ولد گلزار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرارعبدالغف .١۵٣۵

  .خانمحمد ولد پيرمحمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵٣۶

  .عبدالمناف ولد محمدخان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵٣٧

  .جمعھگل ولد منو؟، مسکونه خيرکوت پکتيا، کاتب آرشيو، اشرار .١۵٣٨

  .زارع، اشرارغالمدستگير ولد حاجی ميرباز، مسکونه شاران پکتيا،  .١۵٣٩

  .داد محمد ولد سلطان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵۴٠

  .جمعھگل ولد دولتخان، مسکونه خانخيل پکتيا، زارع، اشرار .١۵۴١

  .رمضان ولد جمعھگل، مسکونه زرغون شھر پکتيا، استاد، اشرار .١۵۴٢

  .محمدخير ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵۴٣

  .زارع، اشرارغالمحيدر ولد خطاک، مسکونه پکتيا،  .١۵۴۴

  .قادر ولد خطاک، مسکونه پکتيا، زارع، اشرار .١۵۴۵

  .بادرخان ولد جنگيخان، مسکونه سرکانی زرغونشھر، زارع، اشرار .١۵۴۶

  .بشير ولد خانجان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵۴٧

  .ظريف ولد يعقوب، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵۴٨

  .اشرارعبدالسالم ولد محمدرسول، مسکونه اندر غزنی، زارع،  .١۵۴٩

  .صحبت خان ولد عبدالغفار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار .١۵۵٠

  .احمدجان ولد غالمجان، مسکونه برکی راجان، دريور، اشرار .١۵۵١

  .سيد مجتبی ولد سيد مرتضی، مسکونه شکردره، مدير محاسبه رياست تفريج، اخوانی .١۵۵٢

  .عبدالرزاق ولد شاھزاده، مسکونه اندر غزنی، اخوانی .١۵۵٣

  .عمر، مسکونه پلخمری، محصل حقوق، خمينیمحمد سرور ولد محمد .١۵۵۴

  .نوروز ولد رجب، مسکونه يکولنگ باميان، ضد انقالب .١۵۵۵

  .محمدعلی ولد محمدهللا، مسکونه کامرد باميان، ضد انقالب .١۵۵۶
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  ٨/٣/١٣۵٨ مورخ-کابل افغانستان 

  .غالممحمدنيازی ولد عبدالنبی، مسکونه اندر غزنی، سابق رييس پوھنزی شرعيات، اخوانی .١۵۵٧

  .ين ولد نصرالدين، مسکونه پلخمری، محصل، اخوانیسيفالد .١۵۵٨

  .؟ ، مسکونه ارگون، سابق جگتورن، اخوانی..شيرعلی ولد  .١۵۵٩

، مسکونه بگرام، دريم بريدمن، اخوانی .١۵۶٠   .محمدصادق ولد کريما

  .محمدعمر ولد محناجالدين، مسکونه قرھباغ، سابق قاضی دھنو، اخوانی .١۵۶١

  .ر، محصل طب، اخوانیعبدالشکور ولد محمديوسف، مسکونه ننگرھا .١۵۶٢

  .محمدنسيم ولد محمدشريف، مسکونه خانآباد، محصل حقوق، اخوانی .١۵۶٣

  .سيد عمر ولد شيرافغان، مسکونه کندز، متعلم صنف دوازدھم شيرخان، اخوانی .١۵۶۴

  .عبدالصبور ولد عبدالصمد، مسکونه کارته پروان، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١۵۶۵

  .زراعت، اخوانیغالمحضرت ولد غالمصديق، مسکونه وردک، محصل  .١۵۶۶

  .احمدشاه ولد موالداد، مسکونه پنجشير، متعلم صنف يازدھم تخنيک ثانوی، اخوانی .١۵۶٧

  .محمدسليم ولد عليخان، مسکونه اودخيل، اخوانی .١۵۶٨

  .سيدعبدالرحمن ولد سيد بھاالدين، مسکونه يونگيکله، معلم، اخوانی .١۵۶٩

  .عبدالوھاب ولد عبدالجليل، مسکونه بغالن، لمری بريدمن، اخوانی .١۵٧٠

  .ياالدين ولد ميررجب، مسکونه غزنی، جگرن، اخوانیض .١۵٧١

  .عبدالوھاب ولد محمدامير، مسکونه بارانی کابل، جگرن، اخوانی .١۵٧٢

  .غالمربانی ولد خرمدل، مسکونه جبلسراج، معلم، اخوانی .١۵٧٣

  .عبدالھادی ولد عبدالغنی، مسکونه کندز، معلم، اخوانی .١۵٧۴

  .محمدنجيم ولد گلمحمد، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی .١۵٧۵

  .مالفضلربی ولد محمدافضل، مسکونه لغمان، مال، اخوانی .١۵٧۶

  .عبدالقادر ولد مالبابه، مسکونه نھرشاھی بلخ، معلم، اخوانی .١۵٧٧

  .عبدالستار ولد شيرمحمد، مسکونه زابل، معلم، اخوانی .١۵٧٨

  .محمدسفر ولد محمدسرور، مسکونه پلخمری، معلم، اخوانی .١۵٧٩

  .، اخوانیسيدخليل ولد سيداکبر، مسکونه ده نھسنگ، محصل حقوق .١۵٨٠

  .ميرانگل ولد بازگل، مسکونه کنرھا، معلم، اخوانی .١۵٨١

  .محمدامين ولد محمد اسماعيل، مسکونه پلخمری، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١۵٨٢

  .محمدھاشم ولد اشقو، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی .١۵٨٣

  .سيد احمد ولد عبدالقدوس، مسکونه ھرات، محصل حقوق، اخوانی .١۵٨۴

  .ت کابل، لمری بريدمن، اخوانیزلمی ولد محمدشفيع، مسکونه والي .١۵٨۵

  .پردل ولد غالمنبی، مسکونه لغمان، لمری بريدمن، اخوانی .١۵٨۶

  .محمدشاه ولد سليمانشاه، مسکونه پلخمری، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١۵٨٧

  .ذولفقار ولد عبدالستار، مسکونه ھرات، تجار، اخوانی .١۵٨٨

  .عبدالھادی ولد عبدالطيف، مسکونه نجراب، لمری بريدمن، اخوانی .١۵٨٩

  .عبدالقادر ولد ميرعبدالرووف، مسکونه تالقان، لمری بريدمن، اخوانیمير .١۵٩٠
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  .عبدالرسول ولد فقيرمحمد، مسکونه پغمان، استاد، اخوانی .١۵٩١

  .محمدشاه ولد مالداد، مسکونه پنجشير، متعلم صنف يازدھم، اخوانی .١۵٩٢

  .محمداصف ولد منھاجالدين، مسکونه قرھباغ، معلم، اخوانی .١۵٩٣

، م .١۵٩۴   .سکونه قرھباغ، لمری بريدمن، اخوانیعبدالحکيم ولد حشمتا

  .غالمنبی ولد غالمرسول، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی .١۵٩۵

  .غالممحمد ولد محمدخان، مسکونه دھسبز، مامور ھوايی ملکی، اخوانی .١۵٩۶

  .محمدحسن ولد اميرگل، مسکونه کندز، متعلم صنف دھم، اخوانی .١۵٩٧

  .ه، اخوانیمحمدنسيم ولد عابديونس، مسکونه مزارشريف، معلم ليسه اسدي .١۵٩٨

  .عبدالمجيد ولد باباخان، مسکونه چھاردره کندز، معلم، اخوانی .١۵٩٩

  .ميرانجامالدين ولد ذولفقار، مسکونه کابل، لمری بريدمن، اخوانی .١۶٠٠

  .عبدالمقيم ولد جانمحمد، مسکونه چھارآسياب، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١۶٠١

  .اخوانیعبدالستار ولد عبدالغنی، مسکونه چھارآسياب، مامور رياست خزاين،  .١۶٠٢

  .محمدنادر ولد محمدصادق، مسکونه جرم بدخشان، محصل حقوق، اخوانی .١۶٠٣

  .شاھعبدل ولد نصرهللا، مسکونه پنجشير، فارغ ليسه انصاری .١۶٠۴

  .محمدولی ولد عبدالغنی .١۶٠۵

  .محمدشفيق ولد سيد جالل، مسکونه پنجشير، محصل انجنيری، اخوانی .١۶٠۶

  .احمدجان ولد عبدالقيوم، بيکار، اخوانی .١۶٠٧

  .محمديونس، مسکونه کابل، محصل ادبيات، اخوانیمحمدنسيم ولد  .١۶٠٨

  .محمد عظيم ولد محمداکبر، مسکونه واليت پنجشير، زارع، اخوانی .١۶٠٩

  .محمدعالم ولد محمداکرم، مسکونه چھارآسياب، مدير فوايد عامه، اخوانی .١۶١٠

  .عبدالحميد ولد محمدعظيم، مسکونه بازارک پنجشير، مامور انجنيری، اخوانی .١۶١١

  .د، مسکونه کاپيسا، محصل فارمسی، اخوانیشاھولی ولد سيد احم .١۶١٢

  .فقيرمحمد ولد محمداکبر، مسکونه پنجشير، زارع، اخوانی .١۶١٣

  .ملکخان ولد اميرخان، مسکونه پنجشير، پيشخدمت المان، اخوانی .١۶١۴

  .محمدالدين ولد عبدالنبی، مسکونه پنجشير، دريور، اخوانی .١۶١۵

  .اخوانیمحمداصغر ولد مال رمضان، مسکونه بازارک پنجشير، بيکار،  .١۶١۶

  .محمدعلی ولد فوالد، مسکونه گرديز، محصل ساينس، اخوانی .١۶١٧

  .محمدنعيم ولد عبدالقيوم، مسکونه پنجشير، افراد امنيه تخار، اخوانی .١۶١٨

  .محمدظاھر ولد محمدسليمان، مسکونه سرخاب لوگر، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۶١٩

  .العلوم، اخوانیقاری محمدعظيم ولد علی اصغر، مسکونه عمرزايی پغمان، متعلم دار .١۶٢٠

  .آقا محمد ولد دوست، مسکونه پنجشير، محصل پوھنزی وترنری، اخوانی .١۶٢١

  .محمدنسيم ولد محمدشريف، مسکونه پنجشير، کلينر، اخوانی .١۶٢٢

  .سحرگل ولد حاجی ملنگ، مسکونه بديح آباد، طالبالعلم، اخوانی .١۶٢٣

، مسکونه پغمان، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۶٢۴   .سميعا ولد رحيما

  .الغفور ولد عبداليوسف، مسکونه پاشاھی لغمان، معلم، اخوانیعبد .١۶٢۵
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  .عبدالعظيم ولد تورگل، مسکونه باغ زرا، صنف دوازدھم، اخوانی .١۶٢۶

  .عبداالحمد ولد عبدالکريم، مسکونه دره مينه صاحب، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۶٢٧

  .وانیعبدالقيوم ولد سلطان محمد، مسکونه دره مينه صاحب، فارغ صنف دوازدھم، اخ .١۶٢٨

  .عبدالستار ولد محبوب، مسکونه ميترالم لغمان، معلم، اخوانی .١۶٢٩

  .عبدالعالم ولد سيد عالم، مسکونه چکردھی لغمان، محصل پوليتخنيک، اخوانی .١۶٣٠

  .عبدالرشيد ولد مالقرم الدين، مسکونه عليشينگ، مال، اخوانی .١۶٣١

  .محمدناظر ولد شايسته، مسکونه عليشينگ، معلم، اخوانی .١۶٣٢

  .الرزاق ، مسکونه عليشينگ، اخوانیمحمدهللا ولد عبد .١۶٣٣

  .محمدمعصوم ولد مولوی محمدعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .١۶٣۴

  .جنگل ولد محمداشرف، مسکونه لغمان، اخوانی .١۶٣۵

  .سيداحمد ولد غالمجان، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی .١۶٣۶

  .عبدالخليل ولد خدای نور، مسکونه لغمان، مال، اخوانی .١۶٣٧

  .بديع آباد، محصل ادبيات، اخوانیغالم سخی ولد محمد ھاشم، مسکونه  .١۶٣٨

  .محمدظاھر ولد عبدالقادر، مسکونه ميدان لغمان، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۶٣٩

  .نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه علی نگار، اخوانی .١۶۴٠

  .فضل الرحمن ولد عبدالحق، مسکونه بسرام لغمان، محصل شرعيات، اخوانی .١۶۴١

  .نف دوازدھم، اخوانیگل رحمن ولد عبدالحنان، مسکونه لغمان، فارغ ص .١۶۴٢

  .مال محمد امير ولد عبدالرضا، مسکونه لغمان، محصل شرعيات، اخوانی .١۶۴٣

  .محمدقايم ولد پاينده محمد، مسکونه عليشينگ، متعلم، اخوانی .١۶۴۴

  .فضل الرحيم ولد تراب شاه، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی .١۶۴۵

  .یعتيق هللا ولد غالم نبی، مسکونه سرخ رود لغمان، محصل ساينس، اخوان .١۶۴۶

  .عبدالرحيم ولد محی الدين، مسکونه کامه، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۴٧

  .غالم محی الدين ولد عبدالسالم، مسکونه پر؟، فارغ دوازدھم، اخوانی .١۶۴٨

  .حبيب الرحمن ولد غالم رحمن، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی .١۶۴٩

  .عبدالصمد ولد محمدايوب، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۵٠

  .ظاھر ولد علی خان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدھم، اخوانیمحمد .١۶۵١

  .محمدامين ولد محمدعلم، مسکونه سرخرود، معلم، اخوانی .١۶۵٢

  .صالح محمد ولد نيک محمد، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۵٣

  .لعل آقا ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی .١۶۵۴

  .نواب ولد خواص؟، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی .١۶۵۵

  .ملنگ ولد گلجان، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی .١۶۵۶

  .محمدھاشم ولد احمدجان، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی .١۶۵٧

  .سيدباز ولد مسافر، مسکونه سرخرود، متعلم صنف يازدھم، اخوانی .١۶۵٨

  .پاينده گل ولد حاجی خواص، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی .١۶۵٩

  .يب، اخوانیمولوی غالم حضرت ولد مالپيانور، مسکونه سرخرود، خط .١۶۶٠
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  .عبدهللا ولد فقيرمحمد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۶١

  .شکرهللا ولد عبدالرشيد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۶٢

  .خان آقا ولد پاينده گل، متعلم صنف يازدھم؟، اخوانی .١۶۶٣

  .محمد حسن ولد اميرمحمد ، مسکونه لوگر، اخوانی .١۶۶۴

  .کونه سرخرود، متعلم صنف دوازدھم، اخوانینادر ولد ميراجان، مس .١۶۶۵

  .سيدداوود ولد خوشحال، مسکونه رودات، محصل طب، اخوانی .١۶۶۶

  .محمد خطاب ولد فضل الربی، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۶٧

  .عبدالودود ولد جواز خان، مسکونه رودات، فارغ صنف دوازدھم، اخوانی .١۶۶٨

  . متعلم صنف ھشتم، اخوانیشاه جھان ولد محمود، مسکونه ننگرھار، .١۶۶٩

  .عبدالحبيب ولد شاه زاده، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی .١۶٧٠

  .حاجت محمد ولد خان صاحب، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی .١۶٧١

  .عبدالصمد ولد عبدهللا، مسکونه پتی کوت، متعلم صنف دوازدھم، اخوانی .١۶٧٢

  .پادشاه مير ولد خان ولی، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی .١۶٧٣

  .ر ولد جلندر، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانیقلند .١۶٧۴

  .رسول جان ولد سيد احمد، مسکونه دره پيج، معلم، اخوانی .١۶٧۵

  .فضل الربی ولد محمد نبی، مسکونه دره پيج، معلم، اخوانی .١۶٧۶

  .سلطان شاه ولد صاحب خان، مسکونه دره پيج، معلم، اخوانی .١۶٧٧

  .فيض محمد ولد يار محمد، مسکونه دره پيج، معلم، اخوانی .١۶٧٨

  .اصغر ولد گالب خان، مسکونه خوشی خيل پکتيا، بيکار اخوانی .١۶٧٩

  .نشه ولد اصغر، مسکونه موسی خيل پکتيا، بيکار، اخوانی .١۶٨٠

  .ريدی گل ولد خريلی، مسکونه پکتيا، دکاندار، اخوانی .١۶٨١

  .صالح محمد ولد فيض محمد، مسکونه پکتيا، بيکار، اخوانی .١۶٨٢

  

  ٩/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .لد بابه مراد، مسکونه کھمرد باميان، کاتب، اخوانیفضل القادر و .١۶٨٣

  .حسين داد ولد بابه خان، مسکونه شيبر باميان، معلم نسوان، اخوانی .١۶٨۴

  .سيد مسافر ولد غالم نبی، مسکونه شاھی رودات، تايپست پوھنتون، اخوانی .١۶٨۵

  .اسدهللا ولد سردار محمد، مسکونه وردک، محصل، اخوانی .١۶٨۶

  .مسکونه مزارشريف، زميندار، اخوانیشاه محمد ولد پاينده محمد،  .١۶٨٧

  .محمدابراھيم ولد گلنظر، مسکونه دھن غوری، زميندار، اخوانی .١۶٨٨

  .اندرکومار ولد له مندونه، مسکونه قلعه موسی، تجار، اخوانی .١۶٨٩

  .غالم حسين ولد صالح نور، مسکونه قلعه کاشف، دوھم بريدمن متقاعد، اخوانی .١۶٩٠

  .صل پوليتخنيک، اخوانیميراحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، مح .١۶٩١

  .جان علی ولد جعفر، مسکونه بھسود، شاگرد ھوتل خرم، اخوانی .١۶٩٢

  .محمد نور ولد نظرمحمد، مسکونه قالت، مالامام، اخوانی .١۶٩٣
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  .محمد عثمان ولد عبدالقادر، مسکونه مسی چھارآسياب، زميندار، اخوانی .١۶٩۴

  .حاجی شينو ولد هللا داد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی .١۶٩۵

  .الی ولد گل محمد، مسکونه خورد کابل، تجار انگور، اخوانیحاجی خي .١۶٩۶

  .لعل الدين ولد فراز، مسکونه کندز، بيکار، اخوانی .١۶٩٧

، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی .١۶٩٨   .اخترمحمد ولد عبد

  .محمد اکبر ولد شيرمحمد، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی .١۶٩٩

  .نیفضل الرحمن ولد سرفراز، مسکونه کندز، دکاندار، اخوا .١٧٠٠

  .سراج الدين ولد عليجان، مسکونه کوه صافی، زميندار، اخوانی .١٧٠١

  .ميرويس ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی .١٧٠٢

  .عبدالرحمن ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، اخوانی .١٧٠٣

  .اخترمحمد ولد عبدالعلی، مسکونه لوگر، افراد قوای مرکز، اخوانی .١٧٠۴

  .مزار شريف، دوکاندار، اخوانیدوست محمد ولد نورمحمد، مسکونه چاربولک  .١٧٠۵

  .محمدھاشم ولد محمدکريم، مسکونه مزارشريف، دوکاندار، اخوانی .١٧٠۶

  .نظرمحمد ولد پيرمحمد، مسکونه مزارشريف، زميندار، اخوانی .١٧٠٧

  .محمدقل ولد امام نظر، مسکونه مزارشريف، زميندار، اخوانی .١٧٠٨

  .غالم ربانی ولد غالم سخی، مسکونه لوگر، دريم بريدمن، اخوانی .١٧٠٩

  .گل زاده ولد عبدالرسول، مسکونه کندز، اخوانی .١٧١٠

  .عبدالوھاب ولد عبدالجليل، مسکونه پغمان، لومری بريدمن، اخوانی .١٧١١

  .ناظر ولد محمد صفدر، مسکونه سرخ پارسا، پياده دفتر واحدی ترانسپورت، خمينی .١٧١٢

  .حاجی سخيداد ولد عبدالعلی، مسکونه سرخ پارسا، پرزه فروش، خمينی .١٧١٣

  .لی احمد، مسکونه پل سوخته، شاگرد حمام، خمينیحاجی جانگل ولد ع .١٧١۴

  .حاجی محمد حسن ولد محمد اکرم، مسکونه افشار سيلو، دوکاندار قرطاسيه، خمينی .١٧١۵

  . ابن سينا، خمينی١١شھزاده ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی قيصار فارياب، متعلم صنف  .١٧١۶

  

  ١٠/٢/١٣۵٨ مورخ - افغانستان –کابل 

  .، اخوانی٣ميرزاگل، مسکونه ولسوالی خلم سمنگان، مامور ديپوی کارته غالم جيالنی ولد  .1721 .١٧١٧

  .سيدمحمد جواد ولد سيدميرزا حسين، مسکونه دره صوف، مامور متقاعد، اخوانی .١٧١٨

  .مولوی عبدالغنی ولد جان محمد، مسکونه لوگر، مولوی، اخوانی .١٧١٩

  .نینورالدين ولد محمد حيدر، مسکونه مرکز بھسود، محصل پولی تخنيک، اخوا .١٧٢٠

  .خوشبو ولد شيرمحمد، مسکونه وردک، زمين دار، اشرار .١٧٢١

  .حسين بخت ولد حسين علی، مسکونه سنگالخ، ميدان، زمين دار، اشرار .١٧٢٢

  .جمعه خان ولد احمد علی، مسکونه حصه اول بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٢٣

  .ابراھيم مسکونه حصه اول بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٢۴

  .ود، زمين دار، اشرارحسين علی ولد سيداحمد، مسکونه بھس .١٧٢۵

  .محمد علی ولد غالم، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٢۶
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  .محمد علی ولد قربان علی، زمين دار، اشرار .١٧٢٧

  .گل حسين ولد محمد حسين، مسکونه عالقه داری جلريز، ميدان، زمين دار، اشرار .١٧٢٨

  .حسين بخش ولد علی احمد، مسکونه حصه اول بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٢٩

  .لد محمد حسين، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرارغالم سخی و .١٧٣٠

  .صفرمحمد ولد عرب، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٣١

  .اميرمحمد ولد جالدمحمد، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٣٢

  .داراب ولد سراب، مسکونه قول خشک، زمين دار، اشرار .١٧٣٣

  .جمعه خان ولد محمدرضا، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٣۴

  .ولد علی حسين، مسکونه حصه اول بھسود، اشرارخداداد  .١٧٣۵

  .عيدمحمد ولد محمدرضا، مسکونه بھسود، متعلم صنف يازده ابن سينا، اشرار .١٧٣۶

  .علی ياور ولد ابراھيم، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٣٧

  .جان علی ولد احمد علی، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧٣٨

  . اشرارمحراب ولد مجرم، مسکونه بھسود، زمين دار، .١٧٣٩

  .عوض علی ولد محرم علی، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧۴٠

  .حسين علی ولد غالم حسين، مسکونه بھسود، زمين دار، اشرار .١٧۴١

  .سھراب علی ولد غالم حسين، مسکونه دايمير داد وردک، اشرار .١٧۴٢

  .خان علی ولد قربان علی، مسکونه وردک، زمين دار، اشرار .١٧۴٣

  . کوه صافی، بگرام، پروان، اشرارسردار محمد ولد شاه زمان، مسکونه .١٧۴۴

  .گل زرين ولد شيرين، مسکونه بگرام، اشرار .١٧۴۵

  .اميرمحمد ولد حضرت محمد، اشرار .١٧۴۶

  .عنايت هللا ولد عبدالغنی، مسکونه غزنی، مال امام، اشرار .١٧۴٧

  .عمرزی ولد گلبھار، مسکونه غزنی، زمين دار، اشرار .١٧۴٨

  .ارعبدهللا ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، زمين دار، اشر .١٧۴٩

  .طال ولد سليمان، مسکونه غزنی، زمين دار، اشرار .١٧۵٠

  .سخی داد ولد احمدعلی، مسکونه بلخ، زمين دار، اشرار .١٧۵١

  .نيک محمد ولد منگل ولد سيدنور، مسکونه کابل، جنرال متقاعد، ضد انقالب .١٧۵٢

  .امرهللا ولد محمدگل، مسکونه گذرامام صاحب، زمين دار، اخوانی .١٧۵٣

  

  ٢/٣/١٣۵٨ - افغانستان –کابل 

  .حاجی محمد ولد محمداکبر، مسکونه کندھار، تورن، اخوانی .١٧۵۴

  .مالسخی ولد عبدالرحيم، مسکونه کوھستان، اخوانی .١٧۵۵

  .محمدعمر ولد ابوبکر، مسکونه ارگون، لومری بريدمن، اخوانی .١٧۵۶

  .نورالدين ولد تازه خان، مسکونه ده کيپک، لومری بريدمن، اخوانی .١٧۵٧

  .ستان، خطيب مسجد، اخوانیمالغالم دستگير ولد عبدالرحيم، مسکونه کوھ .١٧۵٨

  .محمدطاووس ولد حاجی باباجی، مسکونه بگرام، جکتورن، اخوانی .١٧۵٩
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  .اخترمحمد ولد شاه جھان، مسکونه غزنی، تورن، اخوانی .١٧۶٠

  .غالم ربانی ولد قيام الدين، مسکونه بدخشان، سکتاريست .١٧۶١

  .حفيظ هللا ولد عبدالجليل، مسکونه بدخشان، معلم، سکتاريست .١٧۶٢

  .صرالدين، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاريستامين الدين ولد ن .١٧۶٣

  .نعمت هللا ولد جندهللا، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاريست .١٧۶۴

  .عبدالرسول ولد ادھم، مسکونه بدخشان، سکتاريست .١٧۶۵

  .عبدالرووف ولد عبدالمنان، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاريست .١٧۶۶

  .سيدرحيم ولد شاه غفور، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاريست .١٧۶٧

  . ولد عبدهللا، مسکونه بدخشان، متعلم، سکتاريستخيرهللا .١٧۶٨

  .هللا مير ولد صاحب مير، مسکونه بدخشان، دريم بريدمن، سکتاريست .١٧۶٩

  .عبدالجليل ولد عبدالقدير، مسکونه کارته پروان، معلم، سکتاريست .١٧٧٠

  .، سکتاريست١٢محمد جمال ولد محمدصابر، مسکونه کامه، فارغ صنف  .١٧٧١

  .، مسکونه پکتيا، سکتاريست١٢ل دوره ، وکي(  )وکيل شيرمحمد ولد  .١٧٧٢

  .آموخان ولد اميرخان، مسکونه پکتيا، زميندار، اخوانی .١٧٧٣

  .پلو ولد اميرخان، مسکونه پکتيا، زميندار، اخوانی .١٧٧۴

  

  ١٢/٣/١٣۵٨ –کابل افغانستان 

  .سيدآغا ولد سيد ميرحسين، مسکونه سنگالخ، تحويلدار مکتب، اشرار ميدان .١٧٧۵

  .نه کابل، سماوارچی کوته سنگی، اشرار ميدانغالم عباس ولد ميرحسين، مسکو .١٧٧۶

  .ناصرعلی ولد باقيدار، مسکونه کوته سنگی، سنگالخ، زميندار، اشرار ميدان .١٧٧٧

  .احمدضيا ولد سيداکبر، مسکونه افشار، درايور، اشرار ميدان .١٧٧٨

  .منورشاه ولد سيدمحمد حسين، مسکونه سنگالخ، بيکار، اشرار ميدان .١٧٧٩

  .بی مھرو، بيکار، اشرار ميدانرجب ولد نيک محمد، مسکونه بی  .١٧٨٠

  .احمدعلی ولد غالم سرور، مسکونه سنگالخ، بيکار، اشرار ميدان .١٧٨١

  .بختياری ولد احمد، مسکونه قلعه وزير، بيکار، اشرار ميدان .١٧٨٢

  .صادق ولد مظفر، مسکونه سنگالخ، زميندار، اشرار ميدان .١٧٨٣

  .سيدکاظم ولد سيد مصطفی، مسکونه سنگالخ، زميندار، اشرار ميدان .١٧٨۴

  .قيرحسين ولد شاه حسين، مسکونه سنگالخ، زميندار، اشرار ميدانف .١٧٨۵

  .اميرمحمد ولد گل محمد، مسکونه سنگالخ، زميندار، اشرار ميدان .١٧٨۶

  .مير ولد جالل، مسکونه سنگالخ، زميندار، اشرار ميدان .١٧٨٧

  .نظرشاه ولد داوودشاه، مسکونه سنگالخ، زميندار، اشرار ميدان .١٧٨٨

  .نه سنگالخ، زميندار، اخوانیمحمدعلی شاه ولد سيدکريم، مسکو .١٧٨٩

  .غالم دستگير ولد عبدالرازق، مسکونه لغمان، اخوانی .١٧٩٠

  .حزب هللا ولد محمديوسف، طالب العلم، مسکونه لوگر، اخوانی .١٧٩١

  .ميراجان ولد سيدجان، غريبکار، مسکونه لوگر، اخوانی .١٧٩٢
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  .شادمحمد ولد نورمحمد، متعلم ليسه شيرخان، مسکونه بغالن، اخوانی .١٧٩٣

  .يم ولد حاجی محمد اکرام، اجاره دار اپارتمان، مسکونه بلخ، اخوانیحاجی محمدحک .١٧٩۴

  .حاجی محمد اخالص ولد عطامحمد، زمين دار، مسکونه کندھار، اخوانی .١٧٩۵

  .سردارمحمد ولد عصمت هللا،  رييس اتحاديه پرزه جات موتر، مسکونه وردک، اخوانی .١٧٩۶

  شاھجان ولد لعل محمد، مسکونه بغالن، مامور ترويج، اخوانی .١٧٩٧

  عبدالواحد ولد عبدالحميد، مسکونه پروان، متعلم دارالعلوم، اخوانی .١٧٩٨

  محمدفيضا ولد شيرمحمد، مسکونه زابل، متعلم حربی شونزی، اخوانی .١٧٩٩

  زرين ولد ميرزاخان، مسکونه لوگر، دکاندار مندوی، اخوانی .١٨٠٠

  محمدصادق ولد شاه انور، مسکونه لوگر، اشرار .١٨٠١

  ، معتمد لوجيستک باميان، اشرارغالم نبی ولد محمدصديق، مسکونه لوگر .١٨٠٢

  محمدنعيم ولد محمد ھاشم، مسکونه لوگر، لوملی سارن، اشرار .١٨٠٣

  عبدالستار ولد برخوردار، مسکونه سرخ پارسا، لوملی سارن، اشرار .١٨٠۴

  بازمحمد ولد مرادخان، مسکونه محمدآغه، سمنوال متقاعد، اخوانی .١٨٠۵

  سبا ولد موسيجان، مسکونه غزنی، زميندار، اخوانی .١٨٠۶

  اللدين سيد ميرآجان، مسکونه وردک، اخوانیسيدجما .١٨٠٧

  رحمتا ولد صديقاحمد، مسکونه کلکان، تحويلدار، اخوانی .١٨٠٨

  حاجی عبدالستار ولد عبدالغفور، دکاندار در فروشگاه کابل، اخوانی .١٨٠٩

  خشقار ولد يارمحمد، مسکونه پروان، زميندار، اخوانی .١٨١٠

  نیخليلرحمان ولد محمدعلی، مسکونه ارزگان، غريبکار، اخوا .١٨١١

  تراب خان ولد عبدالحنان، مسکونه کابل، متعلم دارالعلوم عربی، اخوانی .١٨١٢

  وليجان ولد خدای نور، مسکونه تخار، زميندار، اخوانی .١٨١٣

  

  ١١/٣/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  سيد سرور ولد غالم حيدر، مسکونه کندز، محصل ادبيات، اخوانی .١٨١۴

  وانبرکت ولد محمد الدين، مسکونه لوگر، چوب فروش، اخ .١٨١۵

  بسما ولد محمدعمر، مسکونه وردک، معلم تخنيک ثانوی، اخوانی .١٨١۶

  سيد مقصود ولد سيد حبيب، مسکونه وردک، معلم تخنيک ثانوی، اخوانی .١٨١٧

  عبدالقيوم ولد غالم نورمحمد، مسکونه کندز، معلم تخنيک ثانوی، اخوانی .١٨١٨

  محمدکبير ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، دانشجوی ادبيات، اخوانی .١٨١٩

  رزاق ولد غالم محيالدين، مسکونه غزنی، آمر مجادله مالريای غزنی، اخوانیعبدال .١٨٢٠

  خليال ولد ضاوالدين، مسکونه کابل، معلم بگرامی، اخوانی .١٨٢١

  ھدايتا ولد نورمحمد، مسکونه پروان، مامور، اخوانی .١٨٢٢

  سکندرشاه ولد ميرجان، مسکونه ننگرھار، خرد ضابط قوای زرھدار، اخوانی .١٨٢٣

   عبدالرووف، مسکونه تخار، اخوانیعبدالرحمان ولد .١٨٢۴

  عبدالمنان ولد خيرالدين، مسکونه چمبرمال ميرخان غزنی، مالامام، اخوانی .١٨٢۵
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  عبدهللا ولد بھاوالدين، مسکونه چمبر، زميندار، اخوانی .١٨٢۶

  سعدهللا ولد مال شمس، مسکونه قريه بازمحمد خان غزنی، مال امام، اخوانی .١٨٢٧

، مسکونه مقر غزن .١٨٢٨   ی، زميندار، اشرارحميدهللا ولد فيضا

  عمادالدين ولد بھاوالدين، مسکونه قريه سيدخان غزنی، زميندار، اشرار .١٨٢٩

  حميدهللا ولد رازمحمد، مسکونه مقر غزنی، اشرار .١٨٣٠

  فضل محمد ولد محمدعمر، مسکونه سيدخيل مقر، زميندار، اشرار .١٨٣١

، مسکونه خدايداد مقر، اشرار .١٨٣٢   محمدخيليل ولد ذبيحا

  مد، مسکونه شادی خان مقر، اشرارمحمد جمعه ولد ميرزا مح .١٨٣٣

  فخرالدين ولد حق نظر، مسکونه چمبر سيدخان مقر، اشرار .١٨٣۴

  عبدالرحمان ولد کوبی، مسکونه خواجه خيل ولسوالی ناوه، زميندار، اشرار .١٨٣۵

  امير ولد عبدالرحمان، مسکونه خواجه خيل ناوه غزنی، زميندار، اشرار .١٨٣۶

  ندار، اشرارمحمدعثمان ولد حسن، مسکونه ولسوالی ناوه، زمي .١٨٣٧

  سليمان ولد شيردل، مسکونه کوچی، زميندار، اشرار .١٨٣٨

  مراد خان ولد پيرمحمد، مسکونه خواجه خيل ولسوالی ناوه، زميندار، اشرار .١٨٣٩

  محمدانور ولد محمد سرور، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .١٨۴٠

  

  ١٣/٣/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  ر، اخوانیاسدهللا ولد عبدالودود، مسکونه شکردره، زميندا .١٨۴١

  سيدميرجان ولد محمديوسف، مسکونه کوه شمالی، زميندار، اخوانی .١٨۴٢

  ديدار ولد عيدمحمد، مسکونه کابل، اخوانی .١٨۴٣

، مسکونه سروبی، زميندار، اخوانی .١٨۴۴   حبيبا ولد امينا

  محمد شريف ولد نورمحل، مسکونه کابل، محصل سال دوم انجنيری، اخوانی .١٨۴۵

  نه سرخ رود، اخوانیحاجی جمعه گل ولد سردارمحمد، مسکو .١٨۴۶

  عبدهللا ولد محمد شفع، مسکونه بدخشان، زميندار، اخوانی .١٨۴٧

  صوفی دادمحمد ولد فقيح محمدشاه، مسکونه ميربچه کوت، زميندار، اخوانی .١٨۴٨

  وليا ولد عبدهللا، مسکونه بدخشان، محصل فاکولته حقوق، اخوانی .١٨۴٩

  انیعبدالودود ولد سويم بيک، مسکونه تخار، متعلم ميخانيکی، اخو .١٨۵٠

  عزيزخان ولد غفورخان، مسکونه پکتيا، محصل انجنيری، اخوانی .١٨۵١

  غالم حضرت ولد شھسوار، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی .١٨۵٢

  محمد شفيع ولد محمد قاسيم، مسکونه زابل، معلم، اخوانی .١٨۵٣

  عمرالدين ولد حاجی منير، مسکونه ميدان، زميندار، اخوانی .١٨۵۴

  ندار، اخوانیحضرت گل ولد حاجی منير، مسکونه ميدان، زمي .١٨۵۵

  محمدظاھر ولد زرين، مسکونه بت خاک، دکاندار، اشرار .١٨۵۶

  غالم رسول ولد محمدجان، مسکونه بت خاک، زميندار، اشرار لوگر .١٨۵٧

  دالور ولد زرين خان، مسکونه بت خاک، زميندار، اشرار لوگر .١٨۵٨
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  ميرنصرالدين ولد محراب الدين، مسکونه بت خاک، زميندار، اشرار .١٨۵٩

  د، مسکونه بت خاک، زميندار، اشرارمحمد هللا ولد عبدالرشي .١٨۶٠

  رحمت گل ولد بھرام، مسکونه بت خاک، بيکار، اشرار .١٨۶١

  مال عزيزخان ولد آزادخان، مسکونه بت خاک، اشرار .١٨۶٢

  محمداياض ولد شمسالمحمد، مسکونه کلکان، اشرار .١٨۶٣

  عبدالرشيد ولد زانمير، مسکونه قلعه کلنگار، اشرار .١٨۶۴

  جيالنی ولد خالو، اشرار .١٨۶۵

   خان، مسکونه لوگر، زميندار، اشرارمحمدغنی ولد صمد .١٨۶۶

  آدم خان ولد سعادت، مسکونه لوگر، محصل، اشرار .١٨۶٧

  

  ١۵/٣/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  لطفا ولد احمدجان، مسکونه شھرجديد بغالن، محصل تربيت بدنی، اخوانی .١٨۶٨

، مسکونه خوست، ستمی .١٨۶٩   نظرعلی ولد رحمتا

  ندار، اشرارامان هللا ولد شينکی، مسکونه بغالن، زمي .١٨٧٠

  عبدالرووف ولد محمد اکبر، مسکونه وردک، دھقان، اخوانی .١٨٧١

  سلطان محمد ولد محمدشاه، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .١٨٧٢

  انگارگل ولد عبدالودود، مسکونه وردک، زميندار، اخوانی .١٨٧٣

  محمدعمر ولد محمدعلم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی .١٨٧۴

  ، اخوانیمحمدعظيم ولد محمد رحيم، مسکونه بگرام، معلم .١٨٧۵

  عزيزالرحمان ولد محمد امان، مسکونه کوھستان، دکاندار، اخوانی .١٨٧۶

  عبداللطيف ولد عبدالحکيم، مسکونه کاپيسا، مامور، اخوانی .١٨٧٧

  قنبرالدين ولد اميرالدين، مسکونه قلعه حشمت خان، راديو ساز، اخوانی .١٨٧٨

  عبدالحکيم ولد عبدالرحمان، مسکونه خيرخانه، تحويلدار آب و برق، اخوانی .١٨٧٩

  حمد عباس ولد محمد داوود، مسکونه کابل،مامور آريانا، اخوانیم .١٨٨٠

  محمدعثمان ولد سيد محمد، مسکونه شيخ علی، دکاندار، اخوانی .١٨٨١

  محمد ولد مومن، مسکونه شيخ علی، ولسوالی بگرامی، متعلم تخنيکم، اخوانی .١٨٨٢

  محمدسعيد ولد محمدامين، مسکونه خيرخانه، خزانھدار آب و برق، اخوانی .١٨٨٣

   ولد عبدالخالق، مسکونه کارته سخی، اخوانیعبدالرزاق .١٨٨۴

  عبدالعزيز ولد سرور، معاون تخنيک انجنير انترکانتنينتال، خمينی .١٨٨۵

  قربان علی ولد رمضان علی، خمينی .١٨٨۶

، فروشنده تايرھای مستعمل، خمينی .١٨٨٧   غالم ھاشم ولد عينا

  .علی احمد ولد احمد خان، مامور صحت عامه، مسکونه سرای غزنی، خمينی .١٨٨٨

   ولد احمدجان، مسکونه سرای غزنی، اخوانیگالحمد .١٨٨٩

  حضرت محمد ولد غالم محمد، مسکونه لوگر، اشرار، باميان .١٨٩٠

  قاسم ولد امام علی، مسکونه باميان، زميندار، اشرار .١٨٩١
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  خادم حسين ولد محمدحسين، مسکونه باميان، زميندار، اشرار .١٨٩٢

  غالم سخی ولد موالداد، مسکونه باميان، زميندار، اشرار .١٨٩٣

  سين، مسکونه باميان، زميندار، اشرارصفدر ولد ح .١٨٩۴

  محمداسحق ولد محمدعوض، مسکونه بھسود، زميندار، اشرار .١٨٩۵

  حسين ولد غالمحيدر، مسکونه بھسود، زميندار، اشرار .١٨٩۶

  احمدعلی ولد براتعلی، مسکونه بھسود، زميندار، اشرارباميان .١٨٩٧

  ابدين ولد پيوند، مسکونه بھسود، زميندار، اشرار باميان .١٨٩٨

  ار، مسکونه بھسود، زميندار، اشرار باميانقاسم ولد شينو .١٨٩٩

  فتح محمد ولد دين محمد، مسکونه ولسوالی نجراب، تعويذنويس، اشرار باميان .١٩٠٠

  محمدنعيم ولد عزيزهللا، مسکونه قندھار، اخوانی .١٩٠١

  مومن ولد ميرافغان، معلم .١٩٠٢

  

  ١۶/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  نجيبا ولد محمدهللا، مسکونه فراه، اخوانی .١٩٠٣

  رمحمد ولد غالم محمد، مسکونه بھسود، اشرار باميانصف .١٩٠۴

  حاجی نيک محمد ولد لعل محمد، مسکونه مزارشريف، اخوانی .١٩٠۵

  غالم حسن ولد کلبی حسن، مسکونه مزارشريف، اخوانی .١٩٠۶

  قاری عبدهللا ولد منور، مسکونه مزارشريف، اخوانی .١٩٠٧

  نورمحمد ولد اخترمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اخوانی .١٩٠٨

  عبدالسالم، مسکونه لوگر، مامور ترويج، اخوانینورآغا ولد  .١٩٠٩

  صاحبگل ولد عبدالسالم، محصل صنف سوم طب، اخوانی .١٩١٠

  محمدآصف ولد عبدالطيف، مسکونه ننگرھار، محصل پليتخنيک، مائوئيست .١٩١١

  جان آغا ولد سيدحکيم، مسکونه سروبی، کارمند راديو، اخوانی .١٩١٢

  سيدغالم ولد سيدحکيم، مامور ترويج، اخوانی .١٩١٣

  ولد عبدالرشيد، مسکونه کابل، اخوانیگالجان  .١٩١۴

  .عبدالرب ولد حيدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، مائوئيست .١٩١۵

  غالم دستگير ولد عبدالقيوم، مسکونه غزنی، اخوانی .١٩١۶

   گالحمد ولد محمدخان، مسکونه وردک، دريور، اخوانی .١٩١٧

  محمدحسن ولد محمدحسين، مسکونه لغمان، فاکلته انجنيری، اخوانی .١٩١٨

  م محيالدين ولد جمعه خان، مسکونه شيندند، مامور متقاعد، اخوانیحاجی غال .١٩١٩

  محمدامان ولد جانباز، مسکونه چاريکار، اخوانی .١٩٢٠

، اخوانی .١٩٢١   حبيبا ولد امانا

  محمد داوود ولد نادر، مسکونه چکری، معلم، اخوانی .١٩٢٢

  محمد عسکر ولد محمد حيرتان، چکری، اخوانی .١٩٢٣

  ونه لغمان، معلم نسوان، اخوانیمولوی عبدالرازق ولد عبدالوھاب، مسک .١٩٢۴



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶٠

  فضالحمد ولد ولد محمد اکبر، زميندار، مسکونه لوگر، اخوانی .١٩٢۵

  مومن ولد محمداسلم، لوگر، اخوانی .١٩٢۶

  محمدقاسم ولد محمداکبر، چھاردھی، مدير صحت عامه، خمينی .١٩٢٧

   سيدنادر ولد سيد غالمعلی، مسکونه غزنی، خمينی .١٩٢٨

   خمينیسيد آغاحسين ولد سيد آغاحسن، مسکونه غزنی، .١٩٢٩

  حاجی حسينعلی ولد حاجی محمد يعقوب، مسکونه تايمنی، مالک عزيز در ملتون، خمينی .١٩٣٠

  محمدحسين ولد صفتعلی، مالک تصديق در ملتون چاريکار .١٩٣١

  

  ١٧/٣/١٣۵٨ -کابل افغانستان 

  عبدالصمد ولد عبدالکريم، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩٣٢

  ی، اشرارالھيالدين ولد ببرک الدين، زميندار، قرھباغ غزن .١٩٣٣

  محمدعيسی ولد علی محمد، مسکونه قرھباغ غزنی ، زميندار،قرھباغ غزنی، اشرار .١٩٣۴

  غالم بھاری ولد عبدالواحد، مسکونه قرھباغ غزنی، زميندار، اشرار .١٩٣۵

  خيال محمد ولد دادمحمد، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩٣۶

  هللا ميرگل ولد نيازمحمد، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩٣٧

   زميندار، مسکونه مغور غزنی، اشرارعبدهللا ولد غالمعلی، .١٩٣٨

  شمسالدين ولد عبدالکريم، زميندار، مغور غزنی،  اشرار .١٩٣٩

  فيض محمد ولد فاضل، زميندار، مغور غزنی، اشرار .١٩۴٠

  عبدالحليم ولد عبدالحميد، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩۴١

  کريمخان ولد حاجی محمد، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩۴٢

   زميندار، قرھباغ غزنی، اشرارمحمدغنی ولد عظيمالدين، .١٩۴٣

  پاينده محمد ولد محمدبصير، زميندار، لغمان، اشرار .١٩۴۴

  عبيدهللا ولد غالم محمد، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩۴۵

  محمدنبيل ولد خداينظر، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩۴۶

  دورمحمد ولد خالقداد، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩۴٧

  قرھباغ غزنی، اشرارنظرالدين ولد لونگ، زميندار،  .١٩۴٨

  اسالم، زميندار، قرھباغ غزنی، اشرار .١٩۴٩

  شيرجان ولد شيرمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵٠

  محمدبرھان ولد محمدحسن، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵١

  عبدالغفور ولد ولی محمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵٢

  محمداکرم ولد شيرخان، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵٣

  جی ابراھيم ولد حاج محمدشريف، زميندار، مسکونه غزنی، اشرارحا .١٩۵۴

  محمدعلی ولد غالمعلی، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵۵

  محمدعلی ولد محمدجعفر، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵۶

  عبدالحميد ولد عبدالمجيد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵٧
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  رارمحمد بلوچ ولد وليمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اش .١٩۵٨

  عتيقاحمد ولد عتيقاحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۵٩

  آزادخان ولد لونگ، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۶٠

  عبدهللا رسولی ولد غالم محيالدين، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۶١

  عبدالصمد ولد مبارکشاه، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۶٢

   اشرارمحمدحکيم ولد محمدحسن، زميندار، مسکونه غزنی، .١٩۶٣

  محمد سبحان ولد محمدحسن، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .١٩۶۴

  سحرگل بنت شمسالدين، زميندار، مسکونه پول علم، اشرار .١٩۶۵

  حاجی شيراحمد ولد ميراحمد، مسکونه پول علم، اشرار .١٩۶۶

  سردارمحمد ولد شھزاده، مسکونه پول علم، اشرار .١٩۶٧

  وانیسعدهللا ولد ميرزاھد، مسکونه لغمان، ضابط فوايد عامه، اخ .١٩۶٨

   محمدظفر ولد ملک اميرخان، مسکونه سيدآباد وردک، اشرار .١٩۶٩

  عبدهللا ولد فتح خان، مسکونه تخار، محصل، اخوانی .١٩٧٠

  خواجه کرامالدين ولد خواجه نبی، مسکونه شکردره، اخوانی .١٩٧١

  غالم حضرت ولد کمااللدين، مسکونه قرھباغ، کوھدامن، اخوانی .١٩٧٢

  ودخيل، اخوانیعبدالوھاب ولد عبدالعزيز، ساعتساز، مسکونه ا .١٩٧٣

  شاولی ولد محمدرفيق، فارغ ابن سينا، مسکونه وردک، اخوانی .١٩٧۴

  سيفعلی ولد نوراحمد، دوکاندار، مسکونه تايمنی، خمينی .١٩٧۵

  عبدالرحيم ولد فقيراحمد، معلم، شکردره، اخوانی .١٩٧۶

  سيدامانالدين ولد سيد تاجالدين، مسکونه شکردره، اخوانی .١٩٧٧

  .، معلم مکتب غازی، اخوانیمحراب شاه ولد سلطان شاه، مسکونه شکردره .١٩٧٨

   .اميرشاه ولد داودشاه، معلم مکتب ميرزا علی خان، اخوانی .١٩٧٩

  .محمد کبير ولد عبدالرحيم، مسکونه قريه حاجی حاجی بخشی، معلم ليسه شکردره، اخوانی .١٩٨٠

  .محمد ھارون ولد نظر محمد، مسکونه شکردره، سرمعلم، اخوانی .١٩٨١

  . شکردره، اخوانی١٢غازه، متعلم صنف محمد اسماعيل ولد عبدالرحيم، مسکونه قريه  .١٩٨٢

  بختاور ولد عمر خان، مسکونه وردک، بيکار، اخوانی .١٩٨٣

  

 

  ٢٠/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  علی شاه ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار .١٩٨۴

  .کالن ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار .١٩٨۵

  .لسوالی چک، اشرارمحمد عمر ولد صوفی جھانگير، مسکونه وردک، و .١٩٨۶

  کليم هللا ولد منورشاه، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار .١٩٨٧

  .ارسال ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار .١٩٨٨

  .گل رحمان ولد حضرت گل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار .١٩٨٩
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  .مندو ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار .١٩٩٠

  .ردک، ولسوالی چک، اشراررحمت هللا ولد بسم هللا، مسکونه و .١٩٩١

  .عبدالقھار ولد ميرزا محمد، مسکونه ھوتخيل، ساعت ساز، اخوانی .١٩٩٢

  .محمد نادر ولد محمد صادق، مسکونه خواجه مسافر پغمان، مامور متقاعد، اخوانی .١٩٩٣

  .صالح ولد فقير محمد، مسکونه خيرخانه، مامور مکتب خيرخانه، اخوانی .١٩٩۴

  . خشت مال، اخوانیسحرگل ولد خواجه مفتی، مسکونه شکردره، .١٩٩۵

  .اصغر خان ولد سرور، مسکونه زرغون شھر، زميندار، اشرار لوگر .١٩٩۶

  .انارگل ولد عمرگل، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .١٩٩٧

  .صدوخان ولد امر محمد، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .١٩٩٨

  .حميد خان ولد مجيد خان، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .١٩٩٩

  .ه زرغون شھر، اشرار لوگرعبدالوکيل ولد صفت خان، مسکون .٢٠٠٠

  .سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شھر، اشرار لوگر .٢٠٠١

   .محمد يونس ولد محمد يوسف، مسکونه کابل، بيکار اشرار لوگر .٢٠٠٢

   .محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مھرو، اشرار لوگر .٢٠٠٣

  .ی شاه دو شمشيره، اخوان١٢محمد آصف ولد محمد رحيم، مسکونه بی بی مھرو، صنف  .٢٠٠۴

  . شاه دو شمشيره، اخوانی١٢محمد ناصر ولد محمد رحيم، مسکونه بی بی مھرو، صنف  .٢٠٠۵

  . شاه دو شمشيره، اخوانی١٢محمد حسين ولد محمد امان، مسکونه بی بی مھرو، صنف  .٢٠٠۶

  . شاه دو شمشيره، اخوانی١٢عبدالقيوم ولد عبدالعزيز، مسکونه بی بی مھرو، صنف  .٢٠٠٧

  .ر جيولوجی، مسکونه کارته پروان، مايوييستمحمد عثمان ولد محمد امان، انجني .٢٠٠٨

  .سيد حکيم ولد سيد عمر، مسکونه پل سرخ ميدان، اخوانی .٢٠٠٩

  .عبدالحنان ولد عبدالوکيل، مسکونه ولسوالی ده سبز، زميندار، اخوانی .٢٠١٠

  .محمد ھاشم ولد شمس الحق، مسکونه ميدان، کارگر نجاری، اخوانی .٢٠١١

  .ير آباد، خمينیعلی اکبر ولد حيدر علی، انجنير، مسکونه وز .٢٠١٢

  

  ٢٢/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان

  .محمد امير ولد قربان، مسکونه ورث واليت باميان، پوليس در کارته پروان، اشرار .٢٠١٣

  .چمن ولد محمد رضا، مسکونه ورث واليت باميان، پوليس در کارته پروان، اشرار .٢٠١۴

  . اشرارعبدل ولد سرور، مسکونه ورث واليت باميان، پوليس در کارته پروان، .٢٠١۵

  .امير ولد مدار، مسکونه ورث واليت باميان، پوليس در کارته پروان، اشرار .٢٠١۶

  .چمن ولد غالم، مسکونه ورث واليت باميان، پوليس در کارته پروان، اشرار .٢٠١٧

  .، مسکونه بگرامی، زميندار، اخوانی--- نورهللا ولد  .٢٠١٨

  .امير محمد ولد مومن، استاد فاکولته ادبيات، لغمان، اشرافی .٢٠١٩

  .باد ولد بيدار، استاد فاکولته ادبيات، پکتيا، اشرافیخان آ .٢٠٢٠

  .سيد علی شاه ولد سيد سلطان، مسکونه کابل، استاد فاکولته طب، اشرافی .٢٠٢١

  . سکتاريست٨خواجه نعيم ولد شربت علی، مسکونه تالقان، دوھم بريدمن فرقه  .٢٠٢٢
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  .، اشرافی٨خالق داد ولد دوست محمد، مسکونه تخار، خورد ضابط فرقه  .٢٠٢٣

  .شاه ولد محمد ايوب، مسکونه فراه، مايوييستتيمور  .٢٠٢۴

  .عبدالرووف ولد عبدالمحمد، مسکونه فارياب، جگ تورن، فرار از جبھه .٢٠٢۵

  .ماذهللا ولد غالم، مسکونه فراه، فرار از جبھه .٢٠٢۶

  .صالح محمد ولد امير محمد، مسکونه پروان، افراد قطعه رادار، فرار از جبھه .٢٠٢٧

  .، توطيه طره خيلنارنج ولد خوبی، مسکونه قره باغ کابل .٢٠٢٨

  .، اخوانی١٢محمد موسی ولد عبدالودود، مسکونه بغالن، متعلم صنف  .٢٠٢٩

  .داکتر پاينده محمد ولد شير محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، مايوييست .٢٠٣٠

  .احمد حسين ولد حبيب الرحمان، تبعه پاکستان، اشرار .٢٠٣١

  

  ٢٣/٣/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  .ونه تيمنی، استاد پوھنزی طب، مايوييستبشير احمد ولد امير محمد، مسک .٢٠٣٢

  .غالم حسن ولد غالم حسين، مسکونه کارته پروان، استاد پولی تخنيک، مايوييست .٢٠٣٣

  .عبدهللا ولد شير علی، مسکونه خيرخانه، مامور، مايوييست .٢٠٣۴

  .محمد وکيل ولد محمد صديق، مسکونه جاده ميوند، مامور ھوا شناسی، مايوييست .٢٠٣۵

  . مسکونه سرای غزنی، مامور ھواشناسی، مايوييستعبدالعلی ولد عبدهللا، .٢٠٣۶

  .مير محمد حسن ولد مير محمد اسلم، مسکونه خيرخانه، مايوييست .٢٠٣٧

  .عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خيرخانه، مايوييست .٢٠٣٨

  .فريد ولد محمد عمر، بيکار، شھر نو، مايوييست .٢٠٣٩

  .عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنيک، مايوييست .٢٠۴٠

  .د عبدالرسول، مسکونه خيرخانه، عضو تاليف و ترجمه، مايوييستعبدالغفور ول .٢٠۴١

  محمد ظاھر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت معادن و صنايع، مايويست .٢٠۴٢

  عبدهللا ولد عبدالغنی، کارمند ميدان ھوايی، مسکونه باغ باال، مايويست .٢٠۴٣

   کارته پروان، مايويستجمال الدين ولد قطب الدين، کارمند راديو کابل، مسکونه .٢٠۴۴

  علی شاه ولد محمد يعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه چنداول، مايويست .٢٠۴۵

  عبدالکريم ولد عبدهللا استاد فاکولته انجنيری، مسکونه گذرگاه، اخوانی .٢٠۴۶

  عبدالرسول ولد عبدالغفور، کارمند مترولوژی، مسکونه خيرخانه، اخوانی .٢٠۴٧

  ولوژی، مسکونه کارته پروان، سکتاريستمحمد خان ولد توجه خان، مامور متر .٢٠۴٨

  زمری ولد محمد نواب، کارمند مترولوژی، مسکونه ده خدايداد، سکتاريست .٢٠۴٩

  عبدالبشير ولد عبدالباری، کارمند مترولوژی مسکونه باغ باال، سکتاريست .٢٠۵٠

  عبدالرحيم ولد عبدالقيوم، کارمند مترولوژی، مسکونه خوشحال مينه، سکتاريست .٢٠۵١

  د ظفر، کارمند مترولوژی، مسکونه خيرخانه، سکتاريستعبدالمومن ولد محم .٢٠۵٢

  عبدالعزيز ولد محمد کبير، کارمند مترولوژی، مسکونه گذرگاه، سکتاريست .٢٠۵٣

  محمد شريف ولد محمد نور، محصل انجنيری، مسکونه ده بوری، اخوانی .٢٠۵۴

  عبدالصمد ولد محمد صديق، محصل انجنيری، مسکونه حوت خيل، اخوانی .٢٠۵۵
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  ، کارمند راديو، مسکونه بگرام، اخوانیعبدالمختار ولد مومن .٢٠۵۶

  محمد اسماعيل ولد امان هللا، محصل انجنيری، مسکونه لغمان، اخوانی .٢٠۵٧

  کيميا گل ولد پاچا گل، مامور روابط عامه، مسکونه سيدکرم، اخوانی .٢٠۵٨

  ريدگل ولد کرام الدين، زميندار، مسکونه پشاور، اشرار .٢٠۵٩

   اشرارروزمحمد ولد سيدمحمد، مسکونه پشاور، زميندار، .٢٠۶٠

  ظلم خان ولد عبدل، زميندار، مسکونه زرکند، اشرار .٢٠۶١

  طوطی ولد يادگل، زميندار، مسکونه ممازايی، اشرار .٢٠۶٢

  بيلداد ولد کوشيد، زميندار، مسکونه بابازايی سرحد آزاد، اشرار .٢٠۶٣

  اخترگل ولد سالزايی، زميندار، مسکونه سرحد آزاد، اشرار .٢٠۶۴

   ترکاری فروش، اخوانیعبدالثانی ولد عبدالحميد مسکونه بی بی مھرو، .٢٠۶۵

  

  ١٣۵٨ / ٣ / ٢٢ - افغانستان –کابل 

  عبدالرحيم ولد عبدالرشيد، مسکونه جرم، معلم، سکتاريست .٢٠۶۶

  عبدالحفيظ ولد سلطان عبدالعزيز، مسکونه فيض آباد، مامور زراعت، سکتاريست .٢٠۶٧

  محمد افضل ولد مراد محمد، مسکونه فيض آباد، سکتاريست .٢٠۶٨

   فراخ، مامور زراعت، سکتاريستمحمد عطا ولد رجب، مسکونه دشت .٢٠۶٩

  امين هللا ولد عاشورمحمد، معلم مکتب دخترانه، مسکونه خيرآباد، سکتاريست .٢٠٧٠

  حکيم ولد نعيم، مسکونه دوآب بھارک، سکتاريست .٢٠٧١

  انجنير علی شاه ولد طوطی شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاريست .٢٠٧٢

  سيد خامو ولد سيدشريف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاريست .٢٠٧٣

  لد بيک، معلم، مسکونه شغنان، سکتاريستظريف و .٢٠٧۴

  خيال محمد ولد محمد شريف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاريست .٢٠٧۵

  مرادمحمد ولد نايب شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاريست .٢٠٧۶

  دولت بيک ولد محمد بالج؟، مسکونه درواز، اشرار .٢٠٧٧

  عبدالوھاب ولد محمد صديق، معلم، مسکونه درواز، اشرار .٢٠٧٨

  رشاه، متعلم ليسه پامير، مسکونه درواز، اشرارنيک محمد ولد بھاد .٢٠٧٩

  سرور ولد معظم بيک، کارمند وزارت مخابرات، مسکونه تايمنی، اشرار .٢٠٨٠

  ميرمحمد ولد قلندر، کارمند وزارت آبياری، مسکونه درواز، اشرار .٢٠٨١

  سالم الدين ولد مالجان، مامور اطفائيه ميدان ھوايی، مسکونه درواز، اشرار .٢٠٨٢

  ين، کارمند ھواشناسی، مسکونه درواز، اشرارعبدالرشيد ولد بدرالد .٢٠٨٣

  غالم نبی ولد امرالدين، کارمند اطفاييه، مسکونه درواز بدخشان، اشرار .٢٠٨۴

  ايشان ولد سخاوشاه، مسکونه درواز، معلم، اشرار .٢٠٨۵

  قادر ولد اکرام بيک، خزانه دار ولسوالی، مسکونه درواز، اشرار .٢٠٨۶

  شان، اشرارامين هللا ولد زمان الدين، زميندار، مسکونه بدخ .٢٠٨٧

  غياث الدين ولد معراج الدين، زميندار، مسکونه بدخشان، اشرار .٢٠٨٨
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  مال عزيزهللا ولد سليمان، زميندار، مسکونه بدخشان، اشرار .٢٠٨٩

   بلخ، مسکونه بلخ، اخوانی٢محمدگل ولد عبدالوھاب، سارنوال حوزه  .٢٠٩٠

  محمد يعقوب ولد محمد حسين، مامور متقاعد وزارت تجارت، مسکونه کابل، اخوانی .٢٠٩١

  محمدنور ولد آقاگل، مسکونه پغمان، محصل ساينس، اخوانی .٢٠٩٢

  ميراجان ولد صاحب جان، مسکونه لوگر، زميندار، اشرار .٢٠٩٣

  شاه محمد ولد سيد فيض محمد، زميندار، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٠٩۴

  معراج الدين ولد رکن الدين، مسکونه کھمرد، مامور دولت، اخوانی .٢٠٩۵

  ک، مسکونه سمنگان، مايويستخليل الرحمان ولد غالم محمد، معلم تخني .٢٠٩۶

  غالم علی ولد خليل الرحمان، مامور تعميرات وزارت فوايد عامه، مسکونه شاه شھيد، مايويست .٢٠٩٧

  محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، مسکونه کارته پروان، مايويست .٢٠٩٨

  محمدرحيم ولد بيک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سيلو، مايويست .٢٠٩٩

  شکور ولد عبدالسالم، فروشنده الجورد رياست استخراج، مايويستعبدال .٢١٠٠

  

  ١٣۵٨ / ٣ / ٢۵ مورخ - افغانستان –کابل 

  نيک محمد ولد محمدجان، مسکونه قريه ديسی اندر غزنی، زميندار، اشرار .٢١٠١

  شيرعلی ولد نجيم، مسکونه اندر غزنی، اشرار .٢١٠٢

  نصرالدين ولد نظرمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٠٣

  محمد ولد دادمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرارراز .٢١٠۴

  عبدالرحمان ولد محمد نصيب، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٠۵

  محمد رحيم ولد نوروز، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٠۶

  جان محمد ولد شاه زمان، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٠٧

  محی الدين ولد عبدالغنی، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٠٨

  محمد ولد نورمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرارجان  .٢١٠٩

  محمد خان ولد کريم خان، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١٠

  محمد صديق ولد حيدر، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١١

  حاجی رازمحمد ولد موسی جان، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١٢

  اصل الدين ولد نورالدين، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١٣

   ولد هللا يار، زميندار، مسکونه غزنی، اشرارزرين .٢١١۴

  شاه ولی ولد حاجی عمر، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١۵

  عبدالحميد ولد عبدالوھاب، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١۶

  شيرمحمد ولد خيرمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١٧

  غالم گل ولد محمدجان، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١١٨

  لد فضل، زميندار، مسکونه غزنی، اشرارعبدالرحمان و .٢١١٩

  اصل الدين ولد علی محمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢٠

  خيرمحمد ولد عبدالمحمد، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢١
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  غالم محی الدين ولد محمديعقوب، زميندار، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢٢

  رازمحمد ولد علی محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢٣

  د محمد ايوب، معلم، مسکونه غزنی، اشرارمحمديعقوب ول .٢١٢۴

  محمد عمر ولد رمضان، معلم، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢۵

  حاجی عبدالکريم ولد شھاب الدين، معلم، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢۶

  حاجی عبدالنبی ولد کبير محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢٧

  محمدسرور ولد محمدھاشم، معلم، مسکونه غزنی، اشرار .٢١٢٨

  د سيدمحمد کلبی، رييس ديپارتمنت رياضی، مسکونه جاغوری، اشرارسيدمحمد نادر ول .٢١٢٩

  محمدموسی ولد محب علی، پوليس غزنی، مسکونه جاغوری، اشرار .٢١٣٠

  محمداکرم ولد محب علی، معلم، مسکونه جاغوری، اشرار .٢١٣١

  مرادعلی ولد محب علی، بيکار، مسکونه جاغوری، اشرار .٢١٣٢

  

  ١٣۵٨ / ٣ / ٢۶ مورخ - افغانستان –کابل 

  ان ولد محمدجان، کارمند ھواشناسی، مسکونه سيغان باميان، اشراراميرج .٢١٣٣

  عبدالبصير ولد عبدهللا، کارمند ھواشناسی، مسکونه باميان، اشرار .٢١٣۴

  منگل ولد عبدالباقی، مسکونه غزنی، اخوانی .٢١٣۵

  سيد عبدالعلی ولد سيد محمدجان، دوھم بريدمن، اخوانی .٢١٣۶

   اخوانیولی احمد ولد فيض احمد، مسکونه جوزجان، بريدگی، .٢١٣٧

  حضرت نور ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، دريم بريدمن، اشرار .٢١٣٨

  سيداحمد ولد خان، مسکونه کابل،  اخوانی .٢١٣٩

  محمد اسحاق ولد جان محمد، مسکونه غزنی، دريم بريدمن، اخوانی .٢١۴٠

  عبدالخالق ولد عزيزخان، مسکونه پروان، دوھم بريدمن، اخوانی .٢١۴١

  سکر، اخوانیفيض محمد ولد ولی محمد، مسکونه ننگرھار، ع .٢١۴٢

  سربلند ولد محمدعلی، مسکونه ننگرھار، عسکر، اخوانی .٢١۴٣

  حيات هللا ولد عبدالقدير، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٢١۴۴

  شيرمحمد ولد حسين خان، مسکونه ننگرھار، عسکر، اخوانی .٢١۴۵

  جمعه گل ولد غالم دستگير، مسکونه غزنی، اخوانی .٢١۴۶

   اخوانیقاسم ولد محمدنسيم، مسکونه پروان، مامور وزارت عدليه، .٢١۴٧

  عيدی محمد ولد خان علم، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .٢١۴٨

  گل علم ولد گل دين، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .٢١۴٩

  اخترمحمد ولد عبدالرووف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی .٢١۵٠

  جالينوس ولد محمد يوسف، محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانی .٢١۵١

  غالن، اخوانیفضل الحق ولد فضل احمد، محصل زراعت، مسکونه ب .٢١۵٢

  ثمرگل ولد سلطان محمد، محصل، مسکونه بغالن، اخوانی .٢١۵٣

  محمد اشرف ولد حاجی شجاع، کارمند ليسه حبيبه، مسکونه لوگر، اخوانی .٢١۵۴
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  نورمحمد ولد نظرمحمد، برنج فروش، مسکونه کندز، اخوانی .٢١۵۵

  احمدشاه ولد عبدالغفور، متعلم ليسه حبيبيه، مسکونه ميرويس ميدان، اخوانی .٢١۵۶

  ولد شاه محمد، مسکونه پروان، اخوانیپيرمحمد  .٢١۵٧

  رحيم هللا ولد محمد هللا، محصل شرعيات، مسکونه وردک، اخوانی .٢١۵٨

  نظرمحمد ولد محمد اسحاق، متعلم، مسکونه ميدان، افغان ملت .٢١۵٩

  محمد اسماعيل ولد سيدجان، مامور، مسکونه سروبی، اخوانی .٢١۶٠

  وانیشاه محمود ولد گل احمد، محصل صنف سوم طب، مسکونه کابل، اخ .٢١۶١

  سيداحمد ولد سيد محمد، دوکاندار، مسکونه عالوالدين، اخوانی .٢١۶٢

  عبدالرزاق ولد عبدالغفار، فارغ، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٢١۶٣

  داوود ولد محمد علم، زميندار، مسکونه لغمان، اخوانی .٢١۶۴

  يارمحمد ولد طوطاخيل، مامور فوايد عامه، مسکونه پکتيا، اشرار .٢١۶۵

  امه، مسکونه پکتيا، اشرارخچن ولد فقيرمحمد، مامور فوايد ع .٢١۶۶

  

  ١٣۵٨ / ٣ / ٢٧ مورخ - افغانستان –کابل 

  عبدالکريم ولد خادم بيک، معلم، مسکونه غور، مايويست .٢١۶٧

  محمدکريم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مايويست .٢١۶٨

  نورخان ولد بابه مراد، متعلم مکتب ابوحنيفه، مسکونه سمنگان، اخوانی .٢١۶٩

   مسکونه کابل، اخوانیشاه ولی ولد علم الدين، متعلم، .٢١٧٠

  لياقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مايويست .٢١٧١

  عبدالرزاق ولد رحيم گل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاريست .٢١٧٢

  محمدنادر ولد محمدعادل، دارالمعلمين، سکتاريست .٢١٧٣

  محمد اسحاق ولد محمد، عسکر در لوگر، مسکونه پروان، اخوانی .٢١٧۴

  کونه غور، مايويستخادم علی ولد علی شفا، معلم، مس .٢١٧۵

  محمد نبی ولد غالم جيالنی، ھوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢١٧۶

  عبدالجليل ولد غالم جيالنی، ھوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢١٧٧

  عبدالغنی ولد غالم جيالنی، ھوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢١٧٨

  غالم رسول ولد محمدخان، زميندار، مسکونه چارآسياب، اخوانی .٢١٧٩

  لرزاق ولد محمدکبير، کارمند وزارت معادن، مسکونه موسھی، اخوانیعبدا .٢١٨٠

  عبدهللا ولد محمدجان، زميندار، مسکونه موسھی، اخوانی .٢١٨١

  مولوی يحيی ولد گل محمد، مال، مسکونه ميربچه کوت، اخوانی .٢١٨٢

  مولوی محمدرفيق ولد هللا داد، مال، مسکونه کوه عليا، اخوانی .٢١٨٣

  ه لوگر، اخوانیمحمد علی ولد آغاجان، مال، مسکون .٢١٨۴

  حاجی فيض گل ولد جمعه خان، زميندار، مسکونه برکی راجان، اخوانی .٢١٨۵

  بھادر ولد نورمحمد، زميندار، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی .٢١٨۶

  سلطان محمد ولد اميرمحمد، معلم، مسکونه برکی برک، اخوانی .٢١٨٧
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  مولوی عبدالرب ولد عبداالحد، مال، مسکونه کلکان، اخوانی .٢١٨٨

  غالم صابر، مامور فابريکه نساجی کندھار، مسکونه ده يحيی، اخوانیغالم محمد ولد  .٢١٨٩

  حاجی ميرعلم ولد نعمت هللا، تاجر انگور، مسکونه چارآسياب، اخوانی .٢١٩٠

  محمدگل ولد پادشاه، درايور، مسکونه سرحد آزاد، اخوانی .٢١٩١

  قاضی عبدهللا ولد محمد، زميندار، مسکونه ميدان، اخوانی .٢١٩٢

  کونه پل سوخته، مامور رياست کوپراتيف، مايويستمحمد جعفر ولد محمدسرور، مس .٢١٩٣

  فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنير جيولوژی، مسکونه کارته پروان، مايويست .٢١٩۴

  محمديوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنيک، مسکونه فراه، مايويست .٢١٩۵

  محمدنادر ولد غالم سرور، معلم سفيدسنگ، مسکونه فراه، مايويست .٢١٩۶

  علم، مسکونه ميربچه کوت، اخوانیسيدمقيم ولد سيدهللا، م .٢١٩٧

  غالم يحيی ولد غالم سخی، معلم شاه شھيد، مسکونه رحمان مينه، مايويست .٢١٩٨

  محمدهللا ولد محمد سعيد، مال امام کوھستان، مال در قره باغ، اخوانی .٢١٩٩

  عبدالعنان ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .٢٢٠٠

  نیسيدشيرين ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوا .٢٢٠١

  محمدظاھر ولد برات، کتابدار پوھنتون، مسکونه شکردره، اخوانی .٢٢٠٢

  محمد امين ولد محمد حضرت، زميندار، مسکونه کندز، اخوانی .٢٢٠٣

  محمود ولد محمدجان، طبيب يونانی، مسکونه فراه، اخوانی .٢٢٠۴

  حسين علی ولد محمد يعقوب، کارمند، مسکونه بھسود، خمينی .٢٢٠۵

  مات عالی، مسکونه کوھستان، مايويستمحمد زبير ولد محمد عيسی، کارمند تعلي .٢٢٠۶

  مالحبيب ولد عطامحمد، مال، مسکونه فراه، اخوانی .٢٢٠٧

  محمداکبر ولد حضرت، دھقان، مسکونه کندز، اخوانی .٢٢٠٨

  غالم نبی ولد حضرت، زميندار، مسکونه کندز، اخوانی .٢٢٠٩

  عبدالرحمان ولد عبدالقادر، داکتر ستاژ، مسکونه پروان، اخوانی .٢٢١٠

  ، درايور، مسکونه پروان، اخوانیعبدالحنان ولد عبدالقادر .٢٢١١

   ساينس، مسکونه پروان، اخوانی٢اسدهللا ولد صاحب خان، محصل صنف  .٢٢١٢

  غوث الدين ولد فضل الدين، محصل زراعت، مسکونه نيازبيک، اخوانی .٢٢١٣

  عبدالحکيم ولد عبدالمجيد، زميندار، مسکونه لغمان، اخوانی .٢٢١۴

  مينیعلی رضا ولد محمدرضا، موتردار، مسکونه جمال مينه، خ .٢٢١۵

  محمدانور ولد محمدعمر، معلم در موسھی، مسکونه سمنت خانه، اشرار .٢٢١۶

   شھاب الحق ولد محمدحکيم، معلم در لوگر، مسکونه چارآسياب، اشرار .٢٢١٧

  مسجدی ولد محمدجان، دھقان، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢١٨

  عبدالواحد ولد پروان، جکتورن متقاعد، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢١٩

  ار، مسکونه لوگر، اشرارعبدالسالم ولد سيدمحمد، زميند .٢٢٢٠

  شيرعلم ولد دادمحمد، زميندار، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢١

  محمدفقير ولد محمدرفيق، درايور، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢٢
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  عبدالباقی ولد عبداالحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢٣

  محمد آصف ولد عبداالحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢۴

  ه لوگر، اشرارنظرمحمد ولد جان محمد، زميندار، مسکون .٢٢٢۵

  محمد قادر ولد محمد اسماعيل، زميندار، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢۶

  محمدياسين ولد عبدالرحمان، زميندار، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢٧

  تاج محمد ولد دين محمد، زميندار، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢٨

  محمدعمر ولد محمداکبر، زميندار، مسکونه لوگر، اشرار .٢٢٢٩

  مسکونه لوگر، اشرارحضرت خان ولد سلطان محمد، خياط،  .٢٢٣٠

  اسدهللا ولد سيدمحمدظاھر، خياط، مسکونه توپ دره پروان، اخوانی .٢٢٣١

  زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتيوگرافی، مسکونه داراالمان، مايويست .٢٢٣٢

  محمدسليمان ولد محمدياسين، کارمند بانک ملی، مسکونه شھرنو، مايويست .٢٢٣٣

  کونه مکروريان، مايويستسيدپادشاه ولد سيد باقرشاه، کارمند بانک ملی، مس .٢٢٣۴

  گل آغا ولد حسام الدين، معلم، مسکونه جبل السراج، اخوانی .٢٢٣۵

  امين هللا ولد سلطان محمد، معلم، مسکونه گلبھار، اخوانی .٢٢٣۶

  فضل الرحمان ولد عبدالرزاق، معلم، مسکونه باميان، اخوانی .٢٢٣٧

  محمدنادر ولد محمدعادل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاريست .٢٢٣٨

  يم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاريستظاھر ولد محمدرح .٢٢٣٩

  محمدنعيم ولد محمدکريم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاريست .٢٢۴٠

  ، مسکونه بدخشان، سکتاريست١١محمدخان ولد محمدجان، متعلم صنف  .٢٢۴١

  عبداالحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه ننگرھار، مايويست .٢٢۴٢

  مسکونه جديدآباد، مايويستغالم فاروق ولد غالم حيدر، تخنيکر راديو،  .٢٢۴٣

  حبيب الرحمان ولد عزيزخان، کارمند راديو، مسکونه خوگيانی، اخوانی .٢٢۴۴

  عبدالودود ولد حبيب گل، مامور فابريکه زيتون، مسکونه ثمرخيل، اخوانی .٢٢۴۵
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  .عبدالرووف ولد محمد حنيف، مامور تصفيه، مسکونه کابل، اخوانی .٢٢۴۶

  . محمد ولد غالم محمد، بيکار، مسکونه قندھار، اخوانیدوست .٢٢۴٧

  .سيد محمد ولد ظفر، بيکار، مسکونه قندھار، اخوانی .٢٢۴٨

  .نظر محمد ولد عبدالصمد، مامور متقاعد، اخوانی .٢٢۴٩

  .روح هللا ولد خيرهللا، محصل شرعيات، مسکونه کابل، اخوانی .٢٢۵٠

  .انی، مسکونه خوست، اخو٨محمد ھاشم ولد ايشان محمد، دگرمن فرقه  .٢٢۵١

  .راز محمد ولد نور محمد، افراد قطعه کوماندو، مسکونه قندھار، اخوانی .٢٢۵٢

  مير محمد ولد عبدالعزيز، بيکار، مسکونه قندھار، اخوانی .٢٢۵٣

  .اسدهللا ولد صاحب خان، محصل صنف دوم ساينس، مسکونه لوی ولسوالی ميدان، اخوانی .٢٢۵۴

  . علم لوگر، اخوانیمحمد اسمعيل ولد عبدالسالم، محصل صنف دوم ساينس، مسکونه پل .٢٢۵۵
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  سيد احمدهللا ولد سيد حبيب هللا، صنف دوم ساينس، مسکونه قندھار، اخوانی .٢٢۵۶

  .زعفران ولد حاجی محمد حبيب، متعلم صنف دوازده حبيبيه، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٢۵٧

  .امين هللا ولد حبيب هللا، دگروال متقاعد، مسکونه شيوکی کابل، اخوانی .٢٢۵٨

  ت ساز، مسکونه قندھار، اخوانیمحمد قاسم ولد محمد نعيم، ساع .٢٢۵٩

  .عجب گل ولد جمعه گل، بيکار، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٢٢۶٠

  نور رحمان ولد بسم هللا، بيکار، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٢٢۶١

  نور علی ولد بھادر، معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی .٢٢۶٢

  عبدهللا ولد بسم هللا، معلم، مسکونه پل خمری، اخوانی .٢٢۶٣

   داکتر دواساز شفاخانه علی آباد، مسکونه کلکان، اخوانیعبدالرووف ولد عبدالعزيز، .٢٢۶۴

  ، مسکونه جمال مينه، خمينيست١٢عبدالواحد ولد عبدالغالب، فارغ صنف  .٢٢۶۵

   .آقا محمد ولد محمد عثمان، پياده شفاخانه ابن سينا، مسکونه افشار، مايوييست .٢٢۶۶

  .ييستعبدالحبيب ولد عبدالحکيم، کارگر فابريکه سمون، مسکونه خيرخانه، مايو .٢٢۶٧

  

  ١٣۵٨ / ۴ / ٢ مورخ - افغانستان –کابل 

  .ولد غالم محمد، مسکونه چارباغ صفای ننگرھار، اخوانی) شاه آغا(غالم احمد  .٢٢۶٨

  محمد حامد ولد محمد انور، بيکار، مسکونه کارته چار، اخوانی .٢٢۶٩

  . تربيه معلم، مسکونه کارته چار کابل، اخوانی١٣محمد نواز ولد محمد انور، محصل صنف  .٢٢٧٠

  . حبيبيه، مسکونه کارته چار، اخوانی١١ز ولد محمد انور، صنف ممتا .٢٢٧١

  . ابوحنيفه، اخوانی١١عبداالحد ولد فيض خان، مسکونه پروان، متعلم صنف  .٢٢٧٢

  .محمد رفيع ولد محمد صديق، مسکونه باميان، اخوانی .٢٢٧٣

  .محمد ابراھيم ولد نصرالدين، مسکونه باميان، اخوانی .٢٢٧۴

  .اجی بگرامی، اخوانیتيمورشاه ولد عبدالکريم، کارمند نس .٢٢٧۵

  .محمد نعيم ولد محمد علی، مامور نساجی بگرامی، اخوانی .٢٢٧۶

  مولوی عبدهللا ولد مال محمد، مسکونه محمد آغه، اخوانی .٢٢٧٧

  مال محمد يعقوب ولد محمد مال محمد، مامور متقاعد، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٢٧٨

  عبدالحکيم ولد عبدالحسين، دکاندار، مسکونه غزنی، اخوانی .٢٢٧٩

  ، اخوانی١۴ولد عبدالجميل، مسکونه کابل، بريدمن فرقه عبدالکبير  .٢٢٨٠

   .سيد کمال ولد عبدالقدوس، مامور فوايد عامه، مسکونه ميدان، اخوانی .٢٢٨١

  .امير محمد ولد پير محمد، دريور، مسکونه وردک، اخوانی .٢٢٨٢

  عزيزالرحمان ولد شيرعلی، مسکونه کابل، اخوانی .٢٢٨٣

  یبھرام ولد سخيداد، مسکونه کابل، ديوانه، اخوان .٢٢٨۴

  عبدالصمد ولد حاجی شيرين، مسکونه کابل، اخوانی .٢٢٨۵

   عبدالمجيد ولد عبدالمومن، مسکونه قندز، ديوانه اخوانی .٢٢٨۶

  شيرعلی ولد شير محمد مسکونه کابل، تاجر، اخوانی .٢٢٨٧
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  ١٣۵٨ / ۴ / ٢ مورخ - افغانستان –کابل 

  عبدالرزاق ولد عبدالحسين، مسکونه تگاب، خمينی .٢٢٨٨

  ه غوربند، خمينیمحمد اکبر ولد غالم علی مسکون .٢٢٨٩

  محمد حسن ولد محمد علی، مسکونه باميان، خمينی .٢٢٩٠

  احمدهللا ولد سکندر، حمال مسکونه پروان، خمينی .٢٢٩١

  محمد ابراھيم ولد محمد ھاشم، مسکونه قره باغ غزنی، خمينی .٢٢٩٢

  ....محمد غوث ولد .٢٢٩٣

  ، دکاندار، مسکونه ميدان، خمينی(   )رستم ولد  .٢٢٩۴

   باميان، خمينیمحمد حسين ولد خدانظر، حمال، مسکونه .٢٢٩۵

  ميرزا ولد غالم محمد، مسکونه ميدان، سماوارچی، خمينی .٢٢٩۶

  آغاز محمد ولد نور محمد، عتيقه فروش، غوربند، خمينی .٢٢٩٧

  محراب ولد احمدعلی، مسکونه بھسود، سماوارچی، خمينی .٢٢٩٨

  .ميرزاخان ولد عبدالرحمان، مسکونه ميدان، شاگرد سماوارچی، خمينی .٢٢٩٩

  ميدان، نمک فروش، خمينیسيد بخش ولد برات علی، مسکونه  .٢٣٠٠

  غالم حسين ولد غالم نبی، مسکونه سرخ پارسا، شاگرد خياط، خمينی .٢٣٠١

  غالم حبيب ولد برات، مسکونه غزنی، شاگرد سماوار، خمينی .٢٣٠٢

  چمن علی ولد حسين علی، مسکونه بھسود، شاگرد نمک فروش، خمينی .٢٣٠٣

   امير محمد ولد جعفر، مسکونه باميان، دکاندار، خمينی .٢٣٠۴

  لد علی رضا، مسکونه باميان، دکاندار، خمينیحاجی حسين و .٢٣٠۵

  هللا بخش ولد قدم، مسکونه باميان، چوکی دار، خمينی .٢٣٠۶

  سرور ولد ابراھيم، مسکونه باميان، ميوه فروش، خمينی .٢٣٠٧

  سيد پير محمد ولد سيد امير، مسکونه خواجه بغرا، خمينی .٢٣٠٨

   .زير گل ولد غوث الدين، مسکونه وردک، محصل شرعيات، اخوانی .٢٣٠٩

   .رم ولد سيد ذکريا، مسکونه مزار شريف، صنف سه شرعيات، اخوانیسيد مک .٢٣١٠

   .، بيکار، اخوانی١٢سيد نظيم ولد سيد نظر، مسکونه ريکا خانه، فارغ  .٢٣١١

   .مير سميع الدين ولد مير سالم الدين، مسکونه گل دره، نرسينگ، مايوييست .٢٣١٢

  .حسين ولد خادم حسين، دريور، مسکونه چنداول، خمينی .٢٣١٣

   .مال قيوم، مسکونه بدخشان، متعلم نرسينگ، اخوانیتاش محمد ولد  .٢٣١۴

   .سلطان شاه ولد غريب شاه، مسکونه بدخشان، طالب العلم، اخوانی .٢٣١۵

   .گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه موسی قلعه، بريدمن غند تعليمی، اخوانی .٢٣١۶

   . شرعيات، اخوانی٣سيد داود ولد سيد احمد، مسکونه مزار شريف، محصل صنف  .٢٣١٧

  

  ١٣۵٨ / ۴ / ٣ مورخ -انستان  افغ–کابل 

   .بيالر سينگ ولد رام سينگ، لغمان، صنف دوازده تخنيکم، مايوييست .٢٣١٨

   . ابوحنيفه، اخوانی١٢غالم سرور ولد يار محمد، مسکونه بدخشان، صنف  .٢٣١٩
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  .محمد زمان ولد غالم حسين، لغمان، محصل انجنيری، اخوانی .٢٣٢٠

   .مور، اخوانینصرهللا ولد حاجی غالم حيدر، مسکونه جمال مينه، ما .٢٣٢١

  .محمد علی ولد حاجی محمد موسی، مسکونه جمال مينه، کارمند فابريکه بوت آھو، خمينی .٢٣٢٢

  .لطيف ولد عبدهللا، مسکونه بدخشان، زمين دار .٢٣٢٣

  .دوست محمد ولد پير محمد، مسکونه کابل .٢٣٢۴

  سيد محمد ولد سيد فقير شاه، دکاندار، قلعه شاده، خمينی .٢٣٢۵

  . دوکاندار، خمينیمحمد ولد قدم، مسکونه داراالمان، .٢٣٢۶

   .ضياالحق ولد عبدالحق، متعلم مدرسه ابوحنيفه، مسکونه پروان، اخوانی .٢٣٢٧

   .سلطان محمد ولد عبدالقدوس، مسکونه بگرامی، متعلم مدرسه ابوحنيفه، اخوانی .٢٣٢٨

   .سيد علم شاه ولد سيد مصطفی، مسکونه پروان، متعلم مدرسه ابوحنيفه، اخوانی .٢٣٢٩

  .نه خيرخانه، مامور پولی تخنيک، اخوانیمحمد امين ولد سيد محمد، مسکو .٢٣٣٠

  .عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنيری سروی جيولوژی، مايوييست .٢٣٣١

  .عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردھی، انجنيری سروی جيولوژی، مايوييست .٢٣٣٢

  .امان الدين ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنيری سروی جيولوژی، مايوييست .٢٣٣٣

  .لرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی جيولوژی، مايوييستعبدا .٢٣٣۴

  محمد ولد نجف علی، مسکونه کابل، پرزه فروش، خمينی .٢٣٣۵

  ، خمينی١٣محمد سرور، حسين داد، خياط، مسکونه ناحيه  .٢٣٣۶

  ، محافظ زيارت، خمينی١٢غالم علی ولد مستان علی، مسکونه ناحيه  .٢٣٣٧

  مسکونه چنداول، خمينیابراھيم ولد محمد طاھر، خياط،  .٢٣٣٨

  .گل احمد ولد سيد محمد، مسکونه چنداول، نرس شفاخانه جمھوريت، خمينی .٢٣٣٩

   .عبدالستار ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، ھوتل دار، اخوانی .٢٣۴٠

   .سردار محمد ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، مامور وزارت عدليه، اخوانی .٢٣۴١

   .مالک محمد ولد سردار محمد، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٣۴٢

   .نيازگل ولد حاجی خوشدل، مسکونه چھل ستون، غريب کار، اخوانی .٢٣۴٣

  .پير محمد ولد عبداالحمد، دريور ملی بس، مسکونه کوھستان، اخوانی .٢٣۴۴

   .عبدالفتاح و لد عبدالمجيد، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .٢٣۴۵

   .ابراھيم ولد علی جمعه، مسکونه بھسود، کلچه پز، خمينی .٢٣۴۶

   .ونه قندھار، انجنير جيولوژی، مايوييستعبدالغفار ولد محمد حسين، مسک .٢٣۴٧

   .غالم حسين ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مينه، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۴٨

  .نثار احمد ولد عزيز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۴٩

  .امان هللا ولد نورهللا، مسکونه کارته سه، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۵٠

  .حمد ولد عزيز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم پليتخنيک، مايوييستنصير ا .٢٣۵١

  .لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۵٢

  .نجيب هللا ولد محمد نعيم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۵٣

  .نيک، مايوييستعبدالسالم ولد محمد سرور، مسکونه ھرات، صنف دوم پليتخ .٢٣۵۴
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  .جگندر سينگ ولد رام سينگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۵۵

  .شفيع هللا ولد نعمت هللا، مسکونه قره باغ، صنف دوم پليتخنيک، مايوييست .٢٣۵۶

  .علی چمن ولد علی جمعه، مسکونه چنداول، شاگرد نانوا، خمينی .٢٣۵٧

   ابوحنيفه، خمينیعزيز محمد ولد حيدر، مسکونه بدخشان، صنف يازده .٢٣۵٨

   .حسيب هللا ولد قيام الدين، مسکونه سمنگان، صنف يازده ابوحنيفه، اخوانی .٢٣۵٩

   .عبدالشکور ولد مراد خان، مسکونه سمنگان، صنف يازده ابوحنيفه، اخوانی .٢٣۶٠

  .احمد ولد رحيم، مسکونه غورات، صنف يازده ابوحنيفه، اخوانی .٢٣۶١

  .ابوحنيفه، اخوانی، مسکونه بدخشان، صنف يازده (  )جان محمد ولد  .٢٣۶٢

  .محمد موسی ولد محمد اسماعيل، مسکونه سمنگان، صنف يازده ابوحنيفه، اخوانی .٢٣۶٣

   .سلطان ولد گلزار، مسکونه پروان، اخوانی .٢٣۶۴

   .جان علی ولد محب علی، مسکونه پروان، ذغال فروش، اخوانی .٢٣۶۵

   محمد سرور ولد برات علی، مسکونه ده افغانان، شاگرد عکاسی، خمينی .٢٣۶۶

   .ولد محراب، مامور اداری واليت کابل، اخوانیسيد فقير  .٢٣۶٧

  حسين داد ولد برات، مسکونه غزنی، دست فروش، خمينی .٢٣۶٨

   .محمد علی ولد خداداد، مسکونه قالی شاده، شيرينی فروش چنداول، خمينی .٢٣۶٩

   ابوحنيفه، خمينی١٢عبدالرب ولد حجت هللا، مسکونه نھرين، متعلم صنف  .٢٣٧٠

  . ابوحنيفه، خمينی١٢ير، متعلم صنف عبدالرب ولد دادهللا، مسکونه پنجش .٢٣٧١

   . ابوحنيفه، خمينی١٢عبدالواسع ولد دل جان، مسکونه سمنگان، متعلم صنف  .٢٣٧٢

  . ابوحنيفه، خمينی١٢رحمت هللا ولد عبدهللا، مسکونه غزنی، متعلم صنف  .٢٣٧٣

   . ابوحنيفه، خمينی١٢محب هللا ولد محمد علم، مسکونه بدخشان، متعلم صنف  .٢٣٧۴

   . ابوحنيفه، خمينی١٢مد، مسکونه نيمروز، متعلم صنف خدايداد ولد اختر مح .٢٣٧۵

   .عبدهللا ولد عبدالحسين، متعلم ابوحنيفه، مسکونه مالستان، خمينيست .٢٣٧۶

   .محمد ھاشم ولد محمد عالم، متعلم ابوحنيفه، مسکونه لوگر، خمينی .٢٣٧٧

   .غالم حسن ولد محمد حسن، مامور وزارت ماليه، مسکونه خيرخانه، خمينی .٢٣٧٨

   .حفيظ هللا، عسکر، مسکونه باميان، اخوانیعزت هللا ولد  .٢٣٧٩

   .فضل احمد ولد غالم رضا، عسکر، مسکونه بھسود، خمينی .٢٣٨٠

   .رمضان ولد محمد رضا، کارمند رستورانت، مسکونه جاغوری، خمينی .٢٣٨١

  .خادم حسين ولد رمضان، مامور وزارت آب و برق، مسکونه جاغوری خمينی .٢٣٨٢

   .ه سرخ پارسا، خمينیفضل احمد ولد فيض محمد، بايسکل ساز، مسکون .٢٣٨٣

   .غالم محمد و محمد صديق، محصل شرعيات، مسکونه ھرات، خمينی .٢٣٨۴

  .خراسان ولد شاه محمود، مزدور کار، مسکونه کابل، خمينی .٢٣٨۵

   .فيض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنيک، مسکونه ھرات، مايوييست .٢٣٨۶

   .عبدالبصير ولد محمد کبير، محصل پل تخنيک، مسکونه ھرات، مايوييست .٢٣٨٧

   .محمد ھاشم ولد محمد کريم، محصل پل تخنيک، مسکونه فراه، مايوييست .٢٣٨٨

   .عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنيک، مسکونه بلخ، مايوييست .٢٣٨٩
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   .محمد نعيم ولد محمد علم، محصل پل تخنيک، مسکونه پروان مايوييست .٢٣٩٠

   .بايقرا ولد محمد طاھر، محصل پل تخنيک، مسکونه بدخشان، مايوييست .٢٣٩١

   . ولد امين هللا، محصل پل تخنيک، مسکونه لغمان، مايوييستحاجت هللا .٢٣٩٢

   .غالم سخی ولد محمد گل، محصل پل تخنيک، مسکونه وردک، اخوانی .٢٣٩٣

   .عبدالرب ولد عبدالحميد، محصل پل تخنيک، مسکونه وردک، اخوانی .٢٣٩۴

   .محصل پل تخنيک، مسکونه باميان، اخوانی. امين هللا ولد محمد نسيم .٢٣٩۵

   .اه، محصل پل تخنيک، مسکونه ننگرھار، سکتاريستھمايون ولد گلش .٢٣٩۶

   .، بيکار، مسکونه کوه صافی، اخوانی(   )عجب نور ولد  .٢٣٩٧

   .محمد حسن ولد عبدالواسع، مامور فابريکه يخ، مسکونه پل خمری، اخوانی .٢٣٩٨

   .عين الدين ولد مال جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مايوييست .٢٣٩٩

   .ه قلعه آخند، اخوانینصرالدين ولد جمالدين، معلم، مسکون .٢۴٠٠

   .پير محمد ولد عطا محمد، زميندار، مسکونه پکتيا، اخوانی .٢۴٠١

   .امين الدين ولد امام الدين، مامور رياست سروی، مسکونه کابل، اخوانی .٢۴٠٢

   .محمد انور ولد محمد عيسی، بيکار، مسکونه ارزگان، اخوانی .٢۴٠٣

   .سيد ابراھيم ولد مير آقا، محصل، مسکونه جمال مينه، اخوانی .٢۴٠۴

  .گل محمد ولد شيرين، سر معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی .٢۴٠۵

   .عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبيات، مسکونه فارياب، مايوييست .٢۴٠۶

   .سردار محمد ولد دوست محمد، معلم شرعيات، مسکونه ارزگان، اخوانی .٢۴٠٧

   .محمد ابراھيم ولد ميرعلم، معلم شرعيات، مسکونه ارزگان، اخوانی .٢۴٠٨

   . دل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانیثمرگل ولد شيرين .٢۴٠٩

   .عبدالستار ولد اختر محمد، مامور بانک صادرات، مسکونه وردک، اخوانی .٢۴١٠

   .غالم حضرت ولد غالم نقشبند، محصل انجنيری، مسکونه خيرآباد، اخوانی .٢۴١١

   .رحمت هللا ولد جمعه گل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .٢۴١٢

  .ننگرھار، اخوانیامير محمد ولد ملوک، زميندار، مسکونه  .٢۴١٣

   .سيد اسماعيل ولد سيد احمدشاه، محصل تخنيکم، مسکونه شيخ علی، اخوانی .٢۴١۴

   .داوودشاه ولد طوطی شاه، کارمند بانک، مسکونه پکتيا، اخوانی .٢۴١۵

  حاجی صالح محمد ولد حاجی نور احمد، بيکار، مسکونه کابل، اخوانی .٢۴١۶

   .خوانیعبدالرحيم ولد حاجی صالح محمد، تايپيست واليت ھلمند، ا .٢۴١٧

   .جان علی ولد برات علی، محصل وترنری، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی .٢۴١٨

  شيرين خان ولد شيردل، محصل انجنيری، مسکونه پنجشير، اخوانی .٢۴١٩

   .حاجی نور محمد ولد حاجی محمد، تاجر، مسکونه جاجی، اخوانی .٢۴٢٠

   .ميرگل ولد زبتو، زميندار، مسکونه ارگون، اخوانی .٢۴٢١

   .مور وزارت زراعت، مسکونه غزنی، خمينيستسرور علی ولد رجب علی، ما .٢۴٢٢

   .فيض الدين ولد بدرالدين، متعلم پامير، مسکونه بدخشان، سکتاريست .٢۴٢٣

  .فيض محمد ولد پيوند، سرايدار، مسکونه باميان، خمينيست .٢۴٢۴
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  گل احمد ولد پيوند، دکاندار، مسکونه باميان، خمينی .٢۴٢۵

  .فتح محمد ولد پيوند، دکاندار، مسکونه باميان، خمينی .٢۴٢۶

   .پامير ولد ظاھر سيد عبدالحسين، مامور زراعت، مسکونه غزنی، اخوانی .٢۴٢٧

   .، دکاندار، مسکونه واليت لوگر، اخوانی...محراب الدين ولد عبا .٢۴٢٨

   .نور علم ولد گل محمد، مالدار، مسکونه بغالن، اخوانی .٢۴٢٩

   .، متعلم، مسکونه بدخشان، اخوانی(  )عبدالواحد، ولد  .٢۴٣٠

  ل ادبيات، مسکونه تخار، اخوانیعبدالرووف ولد عبدهللا، محص .٢۴٣١

   .عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبيات، مسکونه فارياب، اخوانی .٢۴٣٢

   .امان هللا ولد محمد حسن، زميندار، مسکونه تگاب، اخوانی .٢۴٣٣

   .ذبيح هللا ولد شمشير، کارگر فابريکه کارتن سازی، مسکونه لغمان، اخوانی .٢۴٣۴

  .يت وردک، اخوانی، بيکار، مسکونه وال...عبدالرحمان ولد آغا .٢۴٣۵

   .محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنيک، مسکونه غزنی، مايوييست .٢۴٣۶

   .محمد طاھر ولد خان شاه، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی .٢۴٣٧

  

  ١٣۵٨ / ۴ / ۵ مورخ - افغانستان –کابل 

   .مير بابه ولد مير احمد، مامور رياست مرستون، مسکونه کلکان، اخوانی .٢۴٣٨

   .امين، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانیمحمد نعيم ولد محمد  .٢۴٣٩

   .امان هللا ولد حکيم هللا، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢۴۴٠

   .عبدالحميد ولد محمد امين، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢۴۴١

  .سردار ولد عزت، کوچی، مسکونه ميربچه کوت، اخوانی .٢۴۴٢

   .محمد ھاشم ولد امان هللا، محصل شرعيات، مسکونه سمنگان، اخوانی .٢۴۴٣

   .د قيوم ولد رحيم جان، استاد، مسکونه سيد نور محمد شاه مينه، اخوانیمحم .٢۴۴۴

   .محمد ضيا ولد غالم رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه فتح هللا، مايوييست .٢۴۴۵

   .عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه کارته سه، مايوييست .٢۴۴۶

   .مايوييستپرويز ولد غالم علی، معلم، مسکونه افشار،  .٢۴۴٧

  

  ١٣۵٨ / ۴ / ۴ مورخ - افغانستان –کابل 

   .علی آغا ولد غالم حسين، مامور وزارت صحت عامه، مسکونه ده بوری، خمينی .٢۴۴٨

  .عزيزهللا ولد غريب هللا، دکاندار، مسکونه چاردھی، اخوانی .٢۴۴٩

  خان محمد ولد شاه محمد، نانوا، مسکونه گرديز، اشرار .٢۴۵٠

   .وپراتيف، مسکونه خيرخانه، اخوانیعبدالجليل ولد محمد کبير، مامور ک .٢۴۵١

  .، انجنير پروژه ھلمند، مسکونه چنداول، خمينی(   )غالم نبی ولد  .٢۴۵٢

  .مياگل ولد جان گل، تحويلدار ميخانيکی تعليمات عالی، اخوانی .٢۴۵٣

  عباس ولد محمد ھاشم، سگرت فروش، مسکونه کابل، خمينی .٢۴۵۴

   .احمد ولد طوطی، بيکار، مسکونه شاه جوی، اشرار .٢۴۵۵
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  اسين ولد فيض الحق، محمد ي .٢۴۵۶

  رحيم هللا ولد نورالحق، بيکار مسکونه شاه جوی، اشرار .٢۴۵٧

  .عوض ولد قدم، دکاندار، مسکونه دشت برچی، خمينی .٢۴۵٨

   .عبدالعلی ولد محمد ھاشم، محصل، خمينی .٢۴۵٩

  .يعقوب ولد محمد ھاشم، محصل، خمينی .٢۴۶٠

   .محمد يعقوب ولد امين هللا، دريور، مسکونه وردک، اشرار .٢۴۶١

   . امين هللا، دريور، مسکونه وردک، اشرارمحمد ايوب ولد .٢۴۶٢

   .امين هللا ولد صاحب خان، زميندار، مسکونه وردک، اشرار .٢۴۶٣

   .پاينده خان ولد غالم فاروق خان، دريور، مسکونه وردک، اشرار .٢۴۶۴

   .چمن علی ولد برات، متعلم، مسکونه باميان، سکتاريست .٢۴۶۵

   . سکتاريست مسکونه شھر بزرگ،٩غالم محمد ولد فيض محمد، متعلم صنف  .٢۴۶۶

   .صنوبر ولد دلبر، کارگر نساجی، خمينی .٢۴۶٧

   .غالم حسن ولد غالم حسين، کارگر فابريکه نساجی، خمينی .٢۴۶٨

   .محمد حسن ولد خدابخش، کارگر، خمينی .٢۴۶٩

   .حسام الدين ولد گالب الدين، افسر پوليس، مسکونه قلعه مراد بيک، خمينی .٢۴٧٠

   .ان و عارفان، خمينیخادم حسين ولد غالم حيدر، مستری ماشين، مسکونه عاشق .٢۴٧١

   .مالگدا محمد ولد پرتاب، محصل، مسکونه بدخشان، سکتاريست .٢۴٧٢

   .محمد ابراھيم ولد محمد موسی، زميندار، مسکونه بھسود، خمينی .٢۴٧٣

   .عوض ولد بابه، دريور، مسکونه بھسود، خمينی .٢۴٧۴

   .حاجی کاظم ولد مراد، دکاندار، مسکونه پروان، اخوانی .٢۴٧۵

   .سکونه قالی شاده خمينیانور ولد رجب، پرزه فروش، م .٢۴٧۶

   .محمد علی ولد ميرزا حسين، کچالو فروش، مسکونه ھزاره جات، خمينی .٢۴٧٧

   .محمد خان ولد جمعه خان، کارگر نساجی پل خمری، مسکونه خنجان، خمينی .٢۴٧٨

  .، متعلم ليسه صنايع، مسکونه پروان، خمينی...عبدالحکيم ولد سور .٢۴٧٩

   . مسکونه شکردره، اخوانیعبدالفتاح ولد عبدالوھاب، متعلم ليسه صنايع، .٢۴٨٠

   .عبدالرووف ولد داد محمد، متعلم ليسه صنايع، اخوانی .٢۴٨١

   .ھدايت هللا ولد عبدالظاھر، متعلم ليسه صنايع، مسکونه مزار شريف، اخوانی .٢۴٨٢

   .ميرزا حسين ولد خداداد، گلکار، مسکونه افشار، خمينی .٢۴٨٣

   .غالم حيدر ولد پيوند، دکاندار، مسکونه چاردھی، خمينی .٢۴٨۴

   . ولد محمد اسحاق، مزدور کار، مسکونه جای رييس، خمينیزلمی .٢۴٨۵

   .صالح محمد ولد فيض محمد، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، خمينی .٢۴٨۶

   .غالم قمبر ولد شکرهللا، دوکاندار، مسکونه جای رييس، خمينی .٢۴٨٧

   .شيردل ولد عيسی خان، مزدورکار، مسکونه داراالمان، خمينی .٢۴٨٨

   .ر، مسکونه شمالی خمينیمحمد عظيم ولد محمد علم، زميندا .٢۴٨٩

   .ممتاز ولد شامی خان، محصل انجنيری، مسکونه کابل، اخوانی .٢۴٩٠
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   .سيد رحمان ولد سيد عبدالجليل، بيکار، مسکونه لغمان، اخوانی .٢۴٩١

   .محمد طاھر ولد غالم نبی، زميندار، مسکونه لغمان، اخوانی .٢۴٩٢

   .محمد حسن ولد عبدالرحمان، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی .٢۴٩٣

   .لطيف ولد عبدالملک، قاضی ترافيک، مسکونه پروان اخوانیعبدا .٢۴٩۴

   .عبدالحسين ولد نوروز، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۴٩۵

   .محمد حسين ولد غالم علی، مسکونه جمال مينه اشرار .٢۴٩۶

  . غالم عباس ولد سيد علی، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۴٩٧

   .خادم حسين ولد غالم علی، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۴٩٨

   .د حاجی بند علی، مسکونه قالی شاده، اشرارمحرم ول .٢۴٩٩

   .محمد امين ولد حيدرعلی، مسکونه پل سرخ، اشرار .٢۵٠٠

   .عبدالھادی ولد عبدالحميد، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵٠١

   .غالم حسين ولد محمد علی، مسکونه چنداول، اشرار .٢۵٠٢

   .شير علی ولد محمد نبی، مسکونه چنداول، اشرار .٢۵٠٣

   .حيم، مسکونه انچی باغ بانان، اشرارعبدالرحمان ولد حاجی مير ر .٢۵٠۴

  .جمعه خان ولد محمد سرور، مسکونه قالی شاده اشرار .٢۵٠۵

   .نوروز علی ولد محمد حسين، مسکونه قالی شاده اشرار .٢۵٠۶

   .محمد حسين ولد محمد افضل، مسکونه قالی شاده اشرا .٢۵٠٧

   .محمد رضا ولد شاه علی، مسکونه شاده، اشرار .٢۵٠٨

   . قالی شاده اشرارمحمد علی ولد محمد حسين، مسکونه .٢۵٠٩

   .سيد عنايت هللا ولد سيد عبدالرحمان شاه، مسکونه افشار، اشرار .٢۵١٠

   .علی داد ولد غالم رضا، مسکونه قالی شاده، اشرار .٢۵١١

   .عبدالقدير ولد محمد سرور، مسکونه قالی شاده، اشرار .٢۵١٢

   .محمد اکبر ولد محمد سرور، مسکونه افشار، اشرار .٢۵١٣

   . قالی شاده، اشرارمحمد نعيم ولد عيد محمد، مسکونه .٢۵١۴

   .نادر ولد احمد علی مسکونه قالی شاده اشرار .٢۵١۵

   .حاجی سلطان علی ولد حاجی محب علی، مسکونه کارته سه، اشرار .٢۵١۶

   .حاجی محمد علی ولد مسجدی، مسکونه کارته چار، اشرار .٢۵١٧

   .علی شاه ولد عبدالعلی، مسکونه کارته چار، اشرار .٢۵١٨

   .ل مينه، اشرارغالم حسين ولد نظام الدين، مسکونه جما .٢۵١٩

   .يوسف علی ولد اسماعيل، مسکونه کارته چار، اشرار .٢۵٢٠

   .سيد اسحاق ولد محمد علی شاه، مسکونه چنداول، اشرار .٢۵٢١

   .حاجی عبدهللا ولد محمد ايوب، مسکونه قره باغ، اشرار .٢۵٢٢

   .حسين بخش ولد غالم علی، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵٢٣

   . اشرارعبدالکريم ولد سلطان علی، مسکونه قره باغ، .٢۵٢۴

   .غالم حسين ولد نظام الدين، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵٢۵
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   .محمد سرور ولد محمد باقر، مسکونه افشار، اشرار .٢۵٢۶

   .محمد تقی ولد محمد حسن، مسکونه مرادخانی اشرار .٢۵٢٧

   .عزيزهللا ولد مرادعلی، مسکونه بھسود، اشرار .٢۵٢٨

   .گل محمد ولد محمد علی، مسکونه کارته نو، اشرار .٢۵٢٩

   .د حاجی مھدی، مسکونه افشار اشراراسدهللا ول .٢۵٣٠

  .محمد حسين ولد محمد ابراھيم، مسکونه وزير آباد اشرار .٢۵٣١

   .حاجی جان محمد ولد حاجی محمد، مسکونه قالی وزير، اشرار .٢۵٣٢

   .محمد حسين ولد نيک محمد، مسکونه تايمنی، اشرار .٢۵٣٣

   .سيد شاه حسين ولد سيد عوض، مسکونه وزير آباد اشرار .٢۵٣۴

   .ت علی، مسکونه افشار، اشراريعقوب علی ولد برا .٢۵٣۵

   .محمد حسن ولد عبدالحسين، مسکونه کارته پروان اشرار .٢۵٣۶

   .حاجی محمد مھدی ولد محمد سميع، مسکونه افشار، اشرار .٢۵٣٧

   .عبدالظاھر ولد سخيداد، مسکونه دشت برچی، اشرار .٢۵٣٨

   .غالم حسين ولد مير احمد، مسکونه تايمنی، اشرار .٢۵٣٩

   . شاده، اشرارنادر ولد سيف الدين مسکونه قالی .٢۵۴٠

   .حبيب هللا ولد بسم هللا، مسکونه پنجشير، اشرار .٢۵۴١

   .غالم فاروق ولد محمد آصف، مسکونه ده افغانان، اشرار .٢۵۴٢

   .محمد کريم ولد محمد علی، مسکونه استاليف اشرار .٢۵۴٣

   .محمد موسی ولد سيد ميرزا، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵۴۴

  .ارغالم علی ولد جان محمد، مسکونه جمال مينه، اشر .٢۵۴۵

  .محمد محفوظ ولد شاه حسين، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵۴۶

  .عبدالرشيد ولد محمد حسين، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵۴٧

  .محمد نبی ولد غالم علی، مسکونه جمال مينه، اشرار .٢۵۴٨

   .امين هللا ولد عبدهللا مسکونه کوھدامن، اشرار .٢۵۴٩

   .ولی محمد ولد سيد، مسکونه بچه خاک کوه صافی، اخوانی .٢۵۵٠

   .ريف ولد عبدالرزاق، مسکونه قره باغ، اخوانیمحمد ظ .٢۵۵١

   .فدا محمد ولد عطا محمد، محصل صحت عامه، مسکونه کلکان، اخوانی .٢۵۵٢

   .غالم سخی ولد موسی، دکاندار، مسکونه لعل و سرجنگل، خمينی .٢۵۵٣

   .علی رضا ولد محمد ابراھيم، مسکونه شھرستان، خمينی .٢۵۵۴

   . کوت، اشرارمحمد انور ولد دالور، زميندار، مسکونه مير بچه .٢۵۵۵

   .مير محمد حنيف ولد مير محمد علی، زميندار، مسکونه قره باغ، اشرار .٢۵۵۶

  . مکتب ابن سينا، مسکونه غورات، خمينی١١محمد موسی ولد محمد رضا، متعلم صنف  .٢۵۵٧

   . مکتب ابن سينا، مسکونه غورات، خمينی١١غالم علی ولد محمد علی، متعلم صنف  .٢۵۵٨

   .ف دھم شيرشاه سوری، خمينینور احمد ولد احمد علی، متعلم صن .٢۵۵٩

   .محمد حنيف ولد محمد شريف، محصل شرعيات، مسکونه سانچارک اخوانی .٢۵۶٠



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧٩

   .عيد محمد ولد جمعه خان، سقاو، مسکونه چنداول، خمينی .٢۵۶١

   . مسکونه جاغوری، خمينی١١عطاهللا ولد محب علی، متعلم صنف  .٢۵۶٢

  .ثابت خان ولد محصل خان، دکاندار، مسکور لوارکی، اخوانی .٢۵۶٣

   .لطيب ولد جمعه گل، دکاندار، مسکونه لورکی، اخوانیعبدا .٢۵۶۴

   .محمد الھور ولد دلير محمد، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٢۵۶۵

   .الياس ولد ثابت خان، دکاندار، مسکونه لوارکی اخوانی .٢۵۶۶

   .غالم رضا ولد حاجی مختار، مسکونه وزير اکبرخان، اخوانی .٢۵۶٧

   .ر اکبرخان اخوانیمحمد عتيق ولد غالم رضا، محصل انجنيری، مسکونه وزي .٢۵۶٨

   .، مسکونه وزير اکبرخان اخوانی١١عبدالواحد ولد غالم رضا متعلم صنف  .٢۵۶٩

  .عبدالکبير ولد غالم رضا، محصل انجنير، مسکونه وزير اکبرخان اخوانی .٢۵٧٠

  

  ١٣۵٨ / ۴ / ۶ مورخ - افغانستان –کابل 

   .محمد نسيم ولد عبدالرزاق، متعلم، مسکونه وردک، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧١

   .هللا ولد حفيظ هللا، محصل، مسکونه ھرات، اخوانیبسم  .٢۵٧٢

  .محمد ايوب ولد رسول داد، زميندار، مسکونه قندز، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧٣

  .عبدالرزاق ولد غالم حضرت، متعلم، مسکونه وردک، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧۴

  .جالل الدين ولد باز محمد، محصل، مسکونه ھرات، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧۵

  .فار، کارگر، مسکونه لوگر دسيسه جاده ميوندسردارخان ولد عبدالغ .٢۵٧۶

  .جمعه خان ولد علی حسين، عسکر، مسکونه باميان، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧٧

  .علی جمعه ولد نظر محمد، کارگر، مسکونه بھسود، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧٨

  .شاه محمد ولد غالم محمد، زميندار، مسکونه تگاب، دسيسه جاده ميوند .٢۵٧٩

  .سکونه شھرستان، دسيسه جاده ميوندحسين بخش ولد جعفر، عسکر، م .٢۵٨٠

  . کابل، دسيسه جاده ميوند–گالب شاه ولد عبدالروف، چايدار، مسکونه جلريز  .٢۵٨١

   .مولوی عبدالمنان ولد عبدالحق، سر معلم، مسکونه گلبھار، اخوانی .٢۵٨٢

   .مال سيد حبيب ولد محمد يوسف، مسکونه بدخشان، اخوانی .٢۵٨٣

   . ميدان، خمينیعوض علی ولد علی عسکر، خزانه دار، مسکونه .٢۵٨۴

   .مير حسن ولد عبدالحسن، کارگر چای خانه، مسکونه ميدان، خمينی .٢۵٨۵

  .زمری ولد شاه گل، محصل شرعيات، دسيسه جاده ميوند .٢۵٨۶

  .حليم جان ولد گلزار، محصل شرعيات، مسکونه وردک، دسيسه جاده ميوند .٢۵٨٧

   .حيدر علی ولد امير محمد، بيکار، مسکونه بھسود، مايوييست .٢۵٨٨

   .لد محمد نبی، نماينده شرکت امنيتی، مسکونه چارآسياب، مايوييستسالم الدين و .٢۵٨٩

   .خادم حسين ولد دولت حسين، بخاری فروش، مسکونه وردک، مايوييست .٢۵٩٠

   .محمد يونس ولد محمد مھدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل مايوييست .٢۵٩١

   .نجيب هللا ولد عبدهللا، متعلم ابوحنيفه، مسکونه شاه شھيد، مايوييست .٢۵٩٢

   .د قسيم ولد محمد امين، متعلم ديپارتمنت عربی، مسکونه رباط پروان، مايوييستمحم .٢۵٩٣
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   .پيوند علی ولد محمد صاحب، دکاندار، مسکونه سرخ پارسا، خمينی .٢۵٩۴

  .عبدالرشيد ولد غالم حيدر، عسکر، مسکونه سرخ پارسا، دسيسه جاده ميوند .٢۵٩۵

   .ربرات ولد رمضان، افسر سارندوی زابل، مسکونه ننگرھار، اشرا .٢۵٩۶

  .شير محمد ولد نور محمد؟ عسکر، مسکونه کوھستان، دسيسه جاده ميوند .٢۵٩٧

   .امير محمد ولد نور محمد، زميندار، مسکونه مھتاب قلعه، تخريب کار .٢۵٩٨

   .عبدالرحيم ولد مالفقير، قصاب، مسکونه گلبھار، اخوانی .٢۵٩٩

   .عبدالواسع ولد عبدالرووف، رييس گلبھار ترانسپورت، مسکونه گلبھار، اخوانی .٢۶٠٠

   .سيد عمر ولد سيد غالم فاروق، انجنير وزارت معادن، مسکونه کلکان، مايوييست .٢۶٠١

   .عبدالوھاب ولد عبدهللا، مامور ديپارتمنت جيولوژی، مسکونه غزنی، مايوييست .٢۶٠٢

   .، مسکونه وردک، مايوييست)خوست(فضل محمد ولد سردار، کارگر  .٢۶٠٣

   .دولت ولد عال نظر، بيکار، مسکونه بغالن، اخوانی .٢۶٠۴

  .نظر ولد تاش مراد، زميندار، مسکونه کشم، دسيسه جاده ميوندمحمد  .٢۶٠۵

  .ارثی ولد محمد بخش، ساتونکی ، مسکونه ارزگان، دسيسه جاده ميوند .٢۶٠۶

  .عبدالرحيم ولد حسين، ساتونکی ، مسکونه بدخشان، دسيسه جاده ميوند .٢۶٠٧

  .مسکونه ارزگان، دسيسه جاده ميوند) باغ عمومی(حسين ولد محمد، ساتونکی  .٢۶٠٨

  .مسکونه بدخشان، دسيسه جاده ميوند) باغ عمومی(مد ولد عبدالجليل، ساتونکی خال مح .٢۶٠٩

  .بابه نظر ولد خان محمد، بيکار، مسکونه تخار، دسيسه جاده ميوند .٢۶١٠

  .محمد حيدر ولد مير عطا خان، پوليس، مسکونه کشم بدخشان، دسيسه جاده ميوند .٢۶١١

  .ان، دسيسه جاده ميوند، مسکونه بدخش)باغ عمومی(غالم علی ولد شيرعلی، ساتونکی  .٢۶١٢

  .، مسکونه نھرين، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(حبيب هللا ولد افغان، ساتونکی  .٢۶١٣

  .، مسکونه کشم بدخشان، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(محمد صادق ولد محمد علی، ساتونکی  .٢۶١۴

  .، مسکونه ارزگان، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(محمد زمان ولد يوسف، ساتونکی  .٢۶١۵

  .، مسکونه غزنی، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(ن بخش ولد غالم نبی، ساتونکی يزدا .٢۶١۶

  .، مسکونه قندھار، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(مير احمد ولد فيض محمد، ساتونکی  .٢۶١٧

  .، مسکونه نھرشاھی، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(مراد علی ولد محمد صفدر، ساتونکی  .٢۶١٨

  .، مسکونه کشم بدخشان، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی (عيدی محمد ولد رحمان، ساتونکی .٢۶١٩

  .، مسکونه جوزجان، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(نصر الدين ولد برھان الدين، ساتونکی  .٢۶٢٠

  .، مسکونه سمنگان، دسيسه جاده ميوند)باغ عمومی(سيد ابراھيم ولد خدايداد، ساتونکی  .٢۶٢١

  .مسکونه باميان، دسيسه جاده ميوند، )باغ عمومی(محمد امين ولد احمد خان، ساتونکی  .٢۶٢٢

  .سيد اکبر ولد سيد جعفر، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢۶٢٣

  .سيد پيوندشاه ولد سيد علی تقی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢۶٢۴

  .محمد ظاھر ولد خدابخش، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶٢۵

  .رجب علی ولد مسجدی، مسکونه بھسود اول، اشرار .٢۶٢۶

  .شرار، مسکونه غوربند، ا(  )خان علی ولد  .٢۶٢٧

  .رمضان ولد يوسف، مسکونه بھسود دوم، اشرار .٢۶٢٨
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  .حاجی حسين ولد حاجی علی، مسکونه بھسود سه، اشرار .٢۶٢٩

  .ظاھر ولد يوسف، مسکونه قره باغ غزنی، اشرار .٢۶٣٠

  .دولت ولد عوض، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٣١

  .امين ولد يوسف، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶٣٢

  .سرفراز ولد سرانداز، مسکونه جلريز، اشرار .٢۶٣٣

  .ولد محمد اسحاق، مسکونه بلخ، اشرارسرور  .٢۶٣۴

  .غالم ولد حسين بخش، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶٣۵

  .شاه حسين ولد سيد حسين، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٣۶

  .دولت ولد غالم حسن، مسکونه ميدان، اشرار .٢۶٣٧

  .قربان ولد غالم، مسکونه ميدان، اشرار .٢۶٣٨

  .احد ولد حيدر، مسکونه چغچران، اشرار .٢۶٣٩

  . ارزگان، اشراراسحاق ولد قنبر، مسکونه .٢۶۴٠

  .محمد علی ولد ابراھيم، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار .٢۶۴١

  .غالم نبی ولد علی حسين، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶۴٢

  .خداداد ولد اسحاق، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۴٣

  .حسين علی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶۴۴

  .غالم سخی ولد غالم علی، مسکونه پروان، اشرار .٢۶۴۵

  .د، مسکونه سرخ پارسا، اشرارخداداد ولد سخی دا .٢۶۴۶

  .محمد عظيم ولد حسين علی، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶۴٧

  .علی نگاه ولد علی جمعه، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶۴٨

  محمد علی ولد علی عطا، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶۴٩

  .طالب ولد زمان، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۵٠

  .محراب ولد رمضان، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۵١

  .ونه باميان، اشرارصفدر ولد اسماعيل، مسک .٢۶۵٢

  .قربان ولد يوسف، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶۵٣

  .جان علی ولد محمد علم، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶۵۴

  .خليل هللا ولد محاذ هللا، مسکونه پروان، اشرار .٢۶۵۵

  .خادم علی ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢۶۵۶

  .محمد انور ولد يعقوب، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۵٧

  .از، مسکونه غزنی، اشرارنور احمد ولد محمداعج .٢۶۵٨

  .ضامن ولد عرضی، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶۵٩

  .رحمان علی ولد قنبرالدين، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶۶٠

  .عبدالحسين ولد غالم ميرزا، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶۶١

  .محمد جواد ولد محمد اسماعيل، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶۶٢

  .محمد عمر ولد يارمحمد، مسکونه ھرات، اشرار .٢۶۶٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨٢

  .علی، مسکونه باميان، اشرارقنبر ولد زلف  .٢۶۶۴

  .حسن ولد سيدمحمد، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶۶۵

  .عبدالحميد ولد جان محمد، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۶۶

  .غالم علی ولد پاينده محمد، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۶٧

  .محمد ولد عبدل، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۶٨

  .سيدقاسم ولد شرف، مسکونه باميان، اشرار .٢۶۶٩

  .سکونه باميان، اشرارمحمد علی ولد بھمن، م .٢۶٧٠

  .سيد محمد ولد عيدمحمد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢۶٧١

  .قربان علی ولد غريب حسن، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٧٢

  .جمعه خان ولد محمدصادق، مسکونه ميدان، اشرار .٢۶٧٣

  .غالم سرور ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶٧۴

  .يوسف ولد غالم حيدر، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶٧۵

  .د سيد رحمان، مسکونه پروان، اشرارحبيب الرحمان ول .٢۶٧۶

  .نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه پروان، اشرار .٢۶٧٧

  .عوض ولد موسی، مسکونه پروان، اشرار .٢۶٧٨

  .سيداحمدعلی ولد سيدرضا، مسکونه قره باغ، اشرار .٢۶٧٩

  .محمد حسين ولد محمد عيسی، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٨٠

  .صفر ولد غالم علی، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶٨١

  .سراج الدين، مسکونه غزنی، اشرارمحمد حسين ولد  .٢۶٨٢

  .قربان ولد رجب، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶٨٣

  .برات علی ولد علی جان، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶٨۴

  .خان علی ولد عباس، مسکونه غزنی، اشرار .٢۶٨۵

  .شاه شھيد ولد شاه علی، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٨۶

  .محمد اسحاق ولد سيد نذير، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶٨٧

  .سين، مسکونه بھسود، اشرارحسين داد ولد محمد ح .٢۶٨٨

  .خان علی ولد نادر علی، مسکونه بھسود، اشرار .٢۶٨٩

  .عبدالکريم ولد سيد عزيز، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٩٠

  .محمد شير ولد گل احمد، مسکونه مزار شريف، اشرار .٢۶٩١

  .عبدالعزيز ولد شاه محمد امين، مسکونه کابل، اشرار .٢۶٩٢

  .جعفر ولد رضابخش، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٩٣

  .د قربان، مسکونه غزنی، اشرارعوض ول .٢۶٩۴

  .جمعه ولد علی داد، مسکونه ارزگان، اشرار .٢۶٩۵

  .علی ياور ولد دادمحمد، مسکونه ميدان، اشرار .٢۶٩۶

  .طاھر ولد ناصر، مسکونه سمنگان، اشرار .٢۶٩٧

  .سليمان ولد ظفر، مسکونه باميان، اشرار .٢۶٩٨
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  .غالم علی ولد زابل، مسکونه ميدان، اشرار .٢۶٩٩

  .روان، اشرارنوراحمد ولد گل احمد، مسکونه پ .٢٧٠٠

  .عبدالغنی ولد عبدال، مسکونه پروان، اشرار .٢٧٠١

  .چمن ولد خداداد، مسکونه باميان، اشرار .٢٧٠٢

  .محمدعيسی ولد حسين علی، مسکونه پروان، اشرار .٢٧٠٣

  .محمديوسف ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧٠۴

  .نظر ولد کلبی حسن، مسکونه باميان، اشرار .٢٧٠۵

  .ضامن ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧٠۶

  . عيسی ولد اسلم وارث، مسکونه ارزگان، اشرارمحمد .٢٧٠٧

  .محمدعلی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧٠٨

  .غالم عباس ولد فيض محمد، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧٠٩

  .محمد عيسی ولد غالم محمد، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧١٠

  .محمدعلی ولد ضامن علی، مسکونه باميان، اشرار .٢٧١١

  .حسن ولد جعفر، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧١٢

  .بدالعلی ولد سلطان علی، مسکونه کابل، اشرارع .٢٧١٣

  .نظر ولد رجب، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧١۴

  .محمدحيدر ولد محمد اسحاق، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧١۵

  .حاجی محمد ولد غالم علی، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧١۶

  .محمدعلی ولد بمان علی، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧١٧

  .اسحاق ولد قربان، مسکونه باميان، اشرار .٢٧١٨

  .حمد ولد شيرين، مسکونه کابل، اشرارفقيرم .٢٧١٩

  .بمان ولد يوسف، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧٢٠

  .عوض علی ولد احمد علی، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧٢١

  .محمد ايوب ولد جان محمد، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧٢٢

  .جمعه جان ولد احمدعلی، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧٢٣

  .سھراب ولد رستم علی، مسکونه کابل، اشرار .٢٧٢۴

  .يرافغان، مسکونه غزنی، اشرارغالم علی ولد م .٢٧٢۵

  .سخی داد ولد رجب، مسکونه وردک، اشرار .٢٧٢۶

  .احمد علی ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢٧٢٧

  .عبدالمجيد ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢٧٢٨

  .محمد نسيم ولد محمدقسيم، مسکونه غورات، اشرار .٢٧٢٩

  .غالم حسين ولد احمد، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧٣٠

  .سی ولد ظفر، مسکونه ارزگان، اشرارمحمدعي .٢٧٣١

  .غالم حسن ولد دولت، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧٣٢

  .قنبر ولد ميرافغان، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧٣٣
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  .محمدعلی ولد حاجی خداداد، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧٣۴

  .محمداکبر ولد محمد حسين، مسکونه ھرات، اشرار .٢٧٣۵

  .محمدمحسن ولد قدم علی، مسکونه وردک، اشرار .٢٧٣۶

  .د غالم حسن، مسکونه وردک، اشرارعوض علی ول .٢٧٣٧

  .رضابخش ولد هللا داد، مسکونه دايزنگی، اشرار .٢٧٣٨

  .محمدحسين ولد کلبی حسين، مسکونه چارآسياب، اشرار .٢٧٣٩

  .محمدحنيف ولد سلطان مسکونه ميدان، اشرار .٢٧۴٠

  .چمن ولد حاجی حسين، مسکونه باميان، اشرار .٢٧۴١

  .محمد نعيم ولد رجب، مسکونه باميان، اشرار .٢٧۴٢

  . شريف علی، مسکونه پروان، اشرارسيدعوض ولد .٢٧۴٣

  .بمان ولد حسين علی، مسکونه باميان، اشرار .٢٧۴۴

  .سرور ولد مرزا علی، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧۴۵

  .عيسی خان ولد جان علی، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧۴۶

  .اسدهللا ولد محمد عظيم، مسکونه مزار شريف، اشرار .٢٧۴٧

  .محب علی ولد ديدار علی، مسکونه باميان، اشرار .٢٧۴٨

  .ان ولد افغان بيک، مسکونه ميدان، اشرارمحمد زم .٢٧۴٩

  .غالم علی ولد ميرزا، مسکونه باميان، اشرار .٢٧۵٠

  .صفر علی ولد غالم شاه، مسکونه پروان، اشرار .٢٧۵١

  .محمدنعيم ولد محمدرحيم، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧۵٢

  .آدم خان ولد سخی داد، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧۵٣

  .نظر ولد خادم، مسکونه وردک، اشرار .٢٧۵۴

  .يرزا حسين، مسکونه وردک، اشرارمحمدعيسی ولد م .٢٧۵۵

  .اميرمحمد ولد نيک محمد، مسکونه دشت برچی، اشرار .٢٧۵۶

  .محمد اسحاق ولد خدای نظر، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧۵٧

  .صفدرعلی ولد عوض علی، مسکونه مزار شريف، اشرار .٢٧۵٨

  .حاجی محمد حسين ولد ميرزا حسين، مسکونه مزارشريف، اشرار .٢٧۵٩

  .ان، اشرارسرور ولد محمد عيسی، مسکونه ارزگ .٢٧۶٠

  .علی خان ولد حسين علی، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧۶١

  .محمد انور ولد محمديونس، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧۶٢

  .عبدالمنان ولد سيدرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار .٢٧۶٣

  .ابراھيم ولد محمد حسين، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧۶۴

  .محمد امان ولد کلبی حسين، مسکونه ميدان، اشرار .٢٧۶۵

  .ن، مسکونه ارزگان، اشرارعزيز ولد محمد امي .٢٧۶۶

  .گل احمد ولد محمدھاشم، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧۶٧

  .محمد علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧۶٨
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  .محمدعارف ولد محمدامير، مسکونه شيخ علی، اشرار .٢٧۶٩

  .غالم علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٧٧٠

  .نادر ولد عوض، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧٧١

  . ميدان، اشرارمحمدعلی ولد خان علی، مسکونه .٢٧٧٢

  .محمدرضا ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧٧٣

  .محمدحسين ولد سراج الدين، مسکونه غزنی، اشرار .٢٧٧۴

  .اميرمحمد ولد ميرزا محمد، مسکونه قلعه شاده، اشرار .٢٧٧۵

  .علی گوھر ولد ميرزا محمدعلی، مسکونه قلعه شاده، اشرار .٢٧٧۶

  .محرم علی ولد محمد حيدر، مسکونه پل سوخته، اشرار .٢٧٧٧

  .د ولد خدايار، مسکونه چنداول، اشرارپيون .٢٧٧٨

  

  ٧/۴/١٣۵٨ -کابل افغانستان 

  .مولوی محمد صابر ولد عبدالمجيد، زميندار، مسکونه ابراھيم خيل، اخوانی .٢٧٧٩

   .برکت خان ولد سدوخان،  زميندار، مسکونه ابراھيم خيل، اخوانی .٢٧٨٠

   .غور، اخوانیعبدالطيف ولد عبدهللا، آمر گروپ پالن عملياتی اصالحات ارزی، مسکونه  .٢٧٨١

  .مامور ولد ريدگی، آمر گروپ پالن عملياتی اصالحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی .٢٧٨٢

  .غالم يحيا ولد محمد اکبر، افسر سارندوی، مسکونه ھوتخيل، اخوانی .٢٧٨٣

  .سيد اسدهللا ولد سيد عبداالحد، محصل، مسکونه سرای غزنی، اخوانی .٢٧٨۴

   .درويش ولد نور، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی .٢٧٨۵

حمد اصيل ولد صوفی رحيم، معلم، مسکونه لغمان، آمر گروپ پالن عملياتی اصالحات ارزی، مسکونه م .٢٧٨۶

  .غور، اخوانی

  .اسدهللا ولد عبدالقيوم، مسکونه پل علم، اخوانی .٢٧٨٧

   .سخيداد ولد ميرافغان، حمال، مسکونه چنداول، اخوانی .٢٧٨٨

   .، اخوانیعبدالکريم ولد عبدهللا، مامور رياست برق کابل، مسکونه خيرخانه .٢٧٨٩

  .عبدالسليم ولد عبدالحکيم، پوليس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی .٢٧٩٠

  .صابر حسين ولد محمد رفيع، پوليس پشاور، مسکونه پشاور، اخوانی .٢٧٩١

  .حبيب هللا ولد حاجی شير احمد، بيکار، مسکونه پروان، اخوانی .٢٧٩٢

  .سيد داوود ولد سيد عطا محمد، زميندار، مسکونه گذرگاه، اخوانی .٢٧٩٣

  .رت ولد فقير شاه، زميندار، مسکونه جبل السراج، اخوانیغالم حض .٢٧٩۴

  .مير آغا ولد ميرجھان، بيکار، مسکونه جبل السراج، اخوانی .٢٧٩۵

   .قمبرعلی ولد شير احمد، مالک موتر، مسکونه ميدان، خمينی .٢٧٩۶

  .ميرداد ولد سخيداد، دريور، مسکونه بھسود، خمينی .٢٧٩٧

   .خوانیعبدالرووف ولد سفر محمد، کلينر، مسکونه ميدان، ا .٢٧٩٨

   .بمان علی ولد بنياد علی، محصل، مسکونه کابل، مايوييست .٢٧٩٩

   .محمد جعفر ولد غالم علی، معلم، مسکونه چاردھی، مايوييست .٢٨٠٠
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   .سخيداد ولد سرور، محصل انجنيری، مسکونه قره باغ، مايوييست .٢٨٠١

   .دين محمد ولد نور احمد، شيرينی فروش، مسکونه سرخ پارسا، خمينی .٢٨٠٢

   . ظاھر، زميندار، مسکونه چار آسياب، خمينیمحمد صابر ولد محمد .٢٨٠٣

   .حاجی عبدالمحمد ولد عال محمد، زميندار، مسکونه چارآسياب، خمينی .٢٨٠۴

  

  ٨/۴/١٣۵٨ -کابل افغانستان  

   .صدرالدين ولد غالم حسن، دھقان، مسکونه بدخشان، اخوانی .٢٨٠۵

   .نعمت هللا ولد محمد زمان، زميندار، مسکونه کندز، اخوانی .٢٨٠۶

   .محمد امين، خياط وزارت داخله، مسکونه افشار، اخوانیمحمد علی ولد  .٢٨٠٧

  .شيرين خان ولد شيردل، محصل انستيتوت تخنيک، مسکونه پنجشير، اخوانی .٢٨٠٨

   .سيد اسماعيل ولد سيد احمد شاه، محصل، مسکونه سرخ پارسا، اخوانی .٢٨٠٩

   .حاجی محمد کريم ولد عبدالرازق، دکاندار، مسکونه باغ علی مردان، اخوانی .٢٨١٠

   .زيز ولد عبدالودود، معلم، جبل السراج، اخوانیعبدالع .٢٨١١

   .فقير جان ولد علی جان، مسکونه بھسود، خمينی .٢٨١٢

   .سيد محمد ولد دين محمد، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی .٢٨١٣

   .پير محمد ولد شاه محمد، قاضی، مسکونه سيدخيل، اخوانی .٢٨١۴

   .یعبدالحی ولد محمد حسن، متعلم علوم اسالمی، مسکونه پنجشير، اخوان .٢٨١۵

  .محمد افضل ولد نظر محمد، متعلم علوم اسالمی، مسکونه نجراب، اخوانی .٢٨١۶

   .عمرا خان ولد عبدالکريم، متعلم علوم اسالمی، مسکونه بگرام، اخوانی .٢٨١٧

   .محمد خان ولد محمد رضا، متعلم علوم اسالمی، مسکونه پنجشير، اخوانی .٢٨١٨

  .عبدالغفور ولد عبدالرحيم، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی .٢٨١٩

   .ولوی عبدهللا ولد جان محمد، مولوی، مسکونه پنجشير، اخوانیم .٢٨٢٠

   .سيد مصطفی ولد سيد عرب، مولوی، مسکونه سنجد دره، اخوانی .٢٨٢١

   .عبدهللا ولد عبدالصمد، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی .٢٨٢٢

   .محمد يوسف ولد آغا مير، مولوی، مسکونه بولغين، اخوانی .٢٨٢٣

  . مسکونه قره باغ، خمينیمولوی عبدالغفار ولد محمد خان، مولوی، .٢٨٢۴

  .محمد علی ولد خان علی، مسکونه بھسود، دوکاندار، خمينی .٢٨٢۵

  .غالم نبی ولد علی حسين، کارگر، مسکونه دايکندی، خمينی .٢٨٢۶

   .محمد امان ولد محمد قاسم، مسکونه سانچارک، دوکاندار، خمينی .٢٨٢٧

  عبدالخالق ولد حاجی محمد رسول، مسکونه سنچارک، خمينی .٢٨٢٨

  .سول، مسکونه سانچارک، تاجر، خمينیحاجی نادر حاجی ر .٢٨٢٩

   .حاجی محمد طاھر ولد حاجی محمد، زميندار، مسکونه لوگر، خمينی .٢٨٣٠

   .محمد نصير ولد جالل الدين، مسکونه بھسود، خمينی .٢٨٣١

   .اخوانی. محمد عالم ولد محمد قاسم، مسکونه ينگی قال، زيور فروش .٢٨٣٢

   .مياگل ولد محمد يعقوب، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی .٢٨٣٣
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   .تيق الرحمان ولد سيد الرحمان، مسکونه لغمان، فارغ دوازده، اخوانیع .٢٨٣۴

  .حفيظ الرحمان ولد غالم حسن، مسکونه قرغه، کارمند انرژی و آب، اخوانی .٢٨٣۵

   .مير محمد عيسی ولد مير محمد صديق، مسکونه سرای غزنی، تخنيکر، اخوانی .٢٨٣۶

   .شير احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مايوييست .٢٨٣٧

   .د نعيم ولد محمد شريف، مسکونه سانچارک، اخوانیمحم .٢٨٣٨

   .سيد محمد ولد سيد محمد حيدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، مايوييست .٢٨٣٩

   .عبدالقھار ولد عبدالستار، مسکونه جبل السراج، اخوانی .٢٨۴٠

   .احمد وحيد ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنير، مايوييست .٢٨۴١

   .خمينی. ، کارگرخان علی ولد نظر علی، مسکونه بھسود .٢٨۴٢

   .محمد يوسف خاکساری ولد مال خاکسار، مسکونه بدخشان، اخوانی .٢٨۴٣

   .محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مايوييست .٢٨۴۴

   .خادم حسين اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، مايوييست .٢٨۴۵

   .خادم حسين ولد غالم حسين، مسکونه جاغوری مايوييست .٢٨۴۶

   .کونه جاغوری، عضو سارنوالی، مايوييستاسدهللا ولد يعقوب علی، مس .٢٨۴٧

   .عبدالرحيم ولد غالم علی، مسکونه جاغوری، مستری، مايوييست .٢٨۴٨

   .محمد امان ولد جان علی، مسکونه جالل آباد، محصل وترنری، مايوييست .٢٨۴٩

   .سلمان علی ولد طال، مسکونه افشار، کارگر ھوتل انترکانتيننتل، مايوييست .٢٨۵٠

   .کونه جاغوری، محصل وترنری، مايوييستغالم علی ولد سلطان علی، مس .٢٨۵١

   .غريب حسين  ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل دارالمعلمين، مايوييست .٢٨۵٢

   .محمد اسحاق ولد ميرزا حسين، مسکونه جاغوری، مامور، مايوييست .٢٨۵٣

   .داود شاه ولد يعقوب علی، مسکونه جاغوری، خياط مايوييست .٢٨۵۴

   .وری، بيکار، مايوييستعبدالشکور ولد حيدر علی، مسکونه جاغ .٢٨۵۵

  .شريف احمد ولد محمد سردار، مسکونه وردک، معلم، اخوانی .٢٨۵۶

   .محمد اسماعيل ولد دل خان مسکونه وردک، زميندار، اخوانی .٢٨۵٧

   .ناصر خان ولد علم خان، مسکونه وردک، زميندار، اخوانی .٢٨۵٨

  .نادرخان ولد ناصر خان، مسکونه وردک، زميندار، اخوانی .٢٨۵٩

   .د، مسکونه وردک، زميندار، اخوانینور محمد ولد عيد محم .٢٨۶٠

   .عبدالحنان ولد عبدالحکيم، مسکونه تگاب، مامور سارندوی ساکن تگاب، اخوانی .٢٨۶١

   .سيد محمد ولد شاه محمد، مسکونه ارگون، دھقان، اخوانی .٢٨۶٢

   .بسم هللا ولد محمد سردار، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٨۶٣

   .محمد ايوب ولد محمد انور، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٨۶۴

   .يت ولد محمد يوسف، مسکونه کابل، سارندوی، اخوانیعنا .٢٨۶۵

   .شفيع هللا ولد غالم سخی، مسکونه وردک، محصل پلتخنيک، اخوانی .٢٨۶۶

   .صدرهللا ولد غالم حسين، مسکونه بدخشان، بيکار، اخوانی .٢٨۶٧

   .نثار احمد ولد سخی، مسکونه خيرخانه، اخوانی .٢٨۶٨
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   .انیاسماعيل ولد غالم رضا، مسکونه ميدان، خشکه شوی، اخو .٢٨۶٩

   .مرزک ولد مير آغا خان، مسکونه ارگون، دھقان، اخوانی .٢٨٧٠

   .سيد ابراھيم ولد مير آغا، دارالمعلمين، اخوانی .٢٨٧١

   .محمد علی ولد محمد امين، خياط، اخوانی .٢٨٧٢

   .محمد افضل ولد نظر محمد، مالی قالی خواجه، اخوانی .٢٨٧٣

   .وانیسيد محمد ولد سيد محسن، افسر سارندوی، محل سکونت مير بچه کوت، اخ .٢٨٧۴

  .حيب الرحمان ولد غالم حسن، مامور نمايندگی ترانسپورت، مسکونه قرغه، اخوانی .٢٨٧۵

  .غالم فاروق ولد غالم حسين، انجنير ديپارتمت جيالوژی، مسکونه قرغه، اخوانی .٢٨٧۶

   .مسکونه جمال مينه اخوانی) نيمروز(سيد کمال الدين ولد نور آغا، انجنير  .٢٨٧٧

  .د، مسکونه جمال مينه، اخوانیمير آغا ولد سيد امير، کارمند متقاع .٢٨٧٨

   .بابه شاه، ولد صفدر، ليالمی فروش، مسکونه بھسود، خمينی .٢٨٧٩

   .احمد خان ولد عبدهللا، مسکونه مرادخانی، خمينی .٢٨٨٠

   .محمد بيک ولد مير افغان، ليالمی فروش، مسکونه وزير آباد، خمينی .٢٨٨١

   .مير افغان ولد شاه بيگم، بيکار، مسکونه وزير آباد، خمينی .٢٨٨٢

  . مسکونه وزير آباد، خمينی١٢سين ولد مير افغان، متعلم صنف نظر ح .٢٨٨٣

  .علی رضا ولد رجب علی، ليالمی فروش، مسکونه وزير آباد، خمينی .٢٨٨۴

  .ميرگل ولد گل احمد، ليالمی فروش، مسکونه قالی موسا، خمينی .٢٨٨۵

  .نوروز ولد ميرزا، زميندار، مسکونه وزير آباد، خمينی .٢٨٨۶

   .سکونه وزير آباد، خمينیسيد عباس ولد سيد يعقوب، بيکار، م .٢٨٨٧

   .محمد آصف ولد محمد امان مسکونه مھتاب قلعه، خمينی .٢٨٨٨

   .محمد شاه ولد بھادر، بيکار، مسکونه قلعه ينگی، اخوانی .٢٨٨٩

  .غالم نبی ولد غالم قادر، بيکار، مسکونه دشت برچی، اخوانی .٢٨٩٠

  .ميرزا سراج الدين ولد شجاع الدين، زمين دار، باشنده قالی قاضی، اخوانی .٢٨٩١

  .مد ظريف ولد مستقيم، زميندار، مسکونه موسھی، اخوانیمح .٢٨٩٢

  .جانان ولد اختر محمد، زميندار، مسکونه چارآسياب، اخوانی .٢٨٩٣

  .سيد احمد ولد گل احمد، دريور ريگشاه، مسکونه ده خدايداد، اخوانی .٢٨٩۴

  .عبدالحميد ولد عبدالمجيد، زميندار، باشنده کلکان، اخوانی .٢٨٩۵

   .راعت، مسکونه ده سبز، خمينیغالم محمد ولد سفر محمد، مامور ز .٢٨٩۶

   .عبدالسالم ولد يار محمد، محصل زراعت، مسکونه غزنی، خمينی .٢٨٩٧

   .علی جان ولد شير احمد، مسکونه قالی شاده، خمينی .٢٨٩٨

  

  ١١/۴/١٣۵٨ -کابل افغانستان 

   .زوارشاه ولد يعقوب علی، خياط، باشنده جاغوری، مايوييست .٢٨٩٩

   .مايوييستعبدالشکور ولد حيدر علی، مسکونه جاغوری،  .٢٩٠٠

   .محمد اسحاق ولد ميرزا حسين، مامور سيلو، مسکونه جاغوری مايوييست .٢٩٠١
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   .محمد خان ولد محمد رضا، مال، مسکونه سرای خواجه، مايوييست .٢٩٠٢

  .بازمير ولد الل گل، دکاندار، مسکونه غوربند، دسيسه جاده ميوند .٢٩٠٣

  .دقيام الدين ولد عبدهللا، شرعيات، مسکونه فارياب، دسيسه جاده ميون .٢٩٠۴

  .سيد منور ولد سيد حسن، متعلم ابوحنيفه، مسکونه تالقان، دسيسه جاده ميوند .٢٩٠۵

  .يوسف ولد يعقوب، کارمند متقاعد، مسکونه ارزگان، دسيسه جاده ميوند .٢٩٠۶

  .غالم سخی ولد غالم علی، ھوتلی، مسکونه غزنی، دسيسه جاده ميوند .٢٩٠٧

  . ميوندمحمد شريف ولد مجتبی، محصل شرعيات، مسکونه ھرات، دسيسه جاده .٢٩٠٨

   .غالم ولد مير افغان، کوچی، مسکونه بھسود، اشرار .٢٩٠٩

   .محمد ايوب ولد رسولداد، زميندار، مسکونه کندز، اخوانی .٢٩١٠

  .محمد نسيم ولد مير حفيظ، دکاندار، مسکونه شش درک، اخوانی .٢٩١١

   .محمد امين ولد عتيق هللا، تايپيست، باشنده آقچه، اخوانی .٢٩١٢

   .نگرھار، مسکونه ننگرھار، اخوانیاختر محمد ولد محمد اسلم، محصل طب ن .٢٩١٣

   .سيد داوود ولد سيد احمد علی، مامور انيس، مسکونه کارته سه، اخوانی .٢٩١۴

  .محمد ياسين ولد آغا محمد، محصل حقوق، مسکونه بلخ، اخوانی .٢٩١۵

   .محمد حفيظ ولد عبدالرحيم، مامور وزارت زراعت، مايوييست .٢٩١۶

   .، اخوانیغالم صديق ولد محمد ابراھيم، محصل تعليم و تربيه .٢٩١٧

   .خان محمد ولد عبدهللا، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار .٢٩١٨

  .امير حسين ولد محمد حسين، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار .٢٩١٩

  .عوض علی ولد خان علی، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار .٢٩٢٠

  .محمد نعيم ولد خيرهللا، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار .٢٩٢١

   .ی، دريور، مسکونه سرای غزنی، اشراراما علی ولد جان عل .٢٩٢٢

  .کاظم علی ولد عوض علی، دکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار .٢٩٢٣

  .بھاولدين ولد محمد، راننده تکسی، مسکونه ميربچه کوت، اشرار .٢٩٢۴

  .فراموز ولد محمد رفيق، زميندار، مسکونه چک وردک، اشرار .٢٩٢۵

   .احمدزی ولد عبدالحميد، زميندار، مسکونه وردک، اشرار .٢٩٢۶

  .حمد ھاشم ولد بھمن، دھقان، مسکونه ميدان، اشرارم .٢٩٢٧

  .جواد ولد علی جان، دھقان، مسکونه ميدان، اشرار .٢٩٢٨

  .محمد موسی ولد خادم علی، دھقان، مسکونه باميان، اشرار .٢٩٢٩

  .محمد حسين ولد عوض، دھقان، مسکونه ميدان، اشرار .٢٩٣٠

  .محمد حسين ولد غالم حسين، مسکونه باميان، اشرار .٢٩٣١

  .دم علی، دھقان، مسکونه باميان، اشرارمحمد عيسی ولد خا .٢٩٣٢

  .محمد حسن ولد غالم حسن، دھقان، مسکونه ميدان، اشرار .٢٩٣٣

  .سلطان ولد کلبی حسين، دھقان، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٩٣۴

  .محمد ولد خدابخش، دھقان مسکونه ارزگان، اشرار .٢٩٣۵

  .موسی ولد، قاسم، دھقان، مسکونه ارزگان، اشرار .٢٩٣۶
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  .سکونه باميان، اشرارباقر ولد احمد حسين، دھقان، م .٢٩٣٧

  .احمد علی ولد ميرزا علی، دھقان، مسکونه باميان، اشرار .٢٩٣٨

  .محمد اکبر ولد محمد عيسی، دھقان، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار .٢٩٣٩

  .حمايت هللا ولد عبدالرسول، معلم ليسه تخنيک، اشرار .٢٩۴٠

  

  ١٢/۴/١٣۵٨ -کابل افغانستان 

  .ارسونار ولد فتح خان، مسکونه متاخان، بيکار، اشر .٢٩۴١

  نثار احمد ولد نيک محمد، محصل صنف چارم دارالمعلمين، اخوانی .٢٩۴٢

  .محمديوسف ولد محمديونس، متعلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی .٢٩۴٣

  .دين محمد ولد خليل الرحمان، مامور رياست قوای کار، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٢٩۴۴

  .، خمينی)چنداول(ميرزا حسين ولد غالم حسين، کارگر، مسکونه باميان  .٢٩۴۵

  .لبی حسين ولد عبدل، مسکونه چنداول، کارمند، خمينیک .٢٩۴۶

  .محمداکبر ولد ميرزا حسين، مسکونه چنداول، کارمند، خمينی .٢٩۴٧

  .ايوب ولد نايب علی، مسکونه چنداول، کارمند، خمينی .٢٩۴٨

  .سوداگر ولد غالم جان، مسکونه پغمان، مالدار، اشرار .٢٩۴٩

  .صحبت ولد سالم، مالدار، مسکونه پغمان، اشرار .٢٩۵٠

  .ولد غالم جان، متعلم صنف يازده، مسکونه وردک، اشرارصاحب نور  .٢٩۵١

  .ضامن علی ولد حسين علی، درايور، مسکونه ميدان، اشرار .٢٩۵٢

  .محمدشيرين ولد عبدل، زميندار، مسکونه قره باغ، اخوانی .٢٩۵٣

  .احمدمير ولد ميراحمد، معلم، مسکونه کلکان، اخوانی .٢٩۵۴

  .عبدالقادر ولد بھادرخان، درايور، مسکونه لوگر، اخوانی .٢٩۵۵

  .سعدهللا ولد سيداکبر، مامور وزارت زراعت، مسکونه تگاب، اخوانی .٢٩۵۶

  .شمس الحق ولد رکن عالم، صنف يازده دارالعلوم، مسکونه ده سبز، اخوانی .٢٩۵٧

  .سيد حبيب ولد سيداشرف، تاجر، مسکونه گذرگاه، اخوانی .٢٩۵٨

  .محمدظاھر ولد محمدانور، کارمند دولت، مسکونه چنداول، اشرار .٢٩۵٩

  . محصل زراعت، مسکونه وردک، اخوانیزلمی ولد محمدحسن، .٢٩۶٠

  .عبدالرب ولد آغاجان، کارمند تربيه معلم، اشرار .٢٩۶١

  .حاجی عبدالقدوس ولد حاجی گدامحمد، باشنده قلعه قاضی، اشرار .٢٩۶٢

  .عبدالسالم ولد عصمت هللا، بيکار، مسکونه لوگر، اشرار .٢٩۶٣

  .حاجی بسم هللا ولد سلطان محمد، باشنده لوگر، اشرار .٢٩۶۴

  . فتح محمد، مسکونه لوگر، اشرارحاجی سيد علم ولد .٢٩۶۵

  .قربان ولد گرگ علی، شاگرد نانوا، مسکونه پروان، توطيه جاده ميوند .٢٩۶۶

  .نورمحمد ولد درويش، مسکونه کابل، سقا، توطيه جاده ميوند .٢٩۶٧

  .خليل هللا ولد محمدشريف، استاد، مسکونه چاردھی کابل، توطيه جاده ميوند .٢٩۶٨

  . معلم مکتب صنايع، توطيه جاده ميونددين محمد ولد علی محمد، مسکونه بدخشان، .٢٩۶٩
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  .، توطيه جاده ميوند٢۵شفيق هللا ولد عبدهللا، مسکونه ننگرھار، افراد فرقه  .٢٩٧٠

  .جان محمد ولد يارمست، مسکونه شينوار، اخوانی .٢٩٧١

  .محمد نصير ولد محمد عظيم، کارمند د افغانستان بانک، مسکونه واصل آباد، اخوانی .٢٩٧٢

  . مطبعه دولتی، مسکونه پروان، اخوانیغالم عباس ولد احمدعلی، مامور .٢٩٧٣

  .محمدعارف ولد مولوی فراموز، مزدور کار، مسکونه پروان، اخوانی .٢٩٧۴

  .ميرآغا ولد ميرثنا، متعلم صنف يازده دارالعلوم، مسکونه پنجشير، اخوانی .٢٩٧۵

  .سلطان محمد ولد پاينده محمد، مامور انحصارات، مسکونه شيرپور، اخوانی .٢٩٧۶

  .دوکاندار، مسکونه قلعه شاده، خمينیعبدالقاسم ولد محمد حسن،  .٢٩٧٧

  .ميرعبدالقدوس ولد مير عبدالحی، مامور متقاعد، مسکونه واصل آباد، خمينی .٢٩٧٨

  .عبدالباقی ولد فخرالدين، کارمند وزارت ماليه، مسکونه کارته پروان، خمينی .٢٩٧٩

  .طالب جان ولد جانان، مامور متقاعد، مسکونه ولسوالی نرخ ميدان، اخوانی .٢٩٨٠

  . ولد عبدالجبار، کارمند سازمان ملل، مسکونه قره باغ غزنی، اخوانیبسم هللا کمکی .٢٩٨١

  .حفيظ هللا ولد صالح محمد، معلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی .٢٩٨٢

  محمد نصير ولد محمد عظيم، مسکونه وزير آباد، آمير د افغانستان بانک، اخوانی .٢٩٨٣

  ی، اخوانیغالم عباس ولد محمدعلی، مسکونه پروان، غريبکار، مامور مطبعه دولت .٢٩٨۴

  محمد عارف ولد مولوی فرامرز، مسکونه پروان، غريبکار، اخوانی .٢٩٨۵

  ميرآقا ولد ميرسنا، مسکونه پنجشير، متعلم صنف يازدھم دارالعلوم، اخوانی .٢٩٨۶

  سلطان محمد ولد پاينده محمد، مسکونه شيرپور، مامور انحصار؟ دولتی، اخوانی .٢٩٨٧

  ، دکاندار، خمينيستابوالقاسم ولد محمد حسن، مسکونه سرکاريز قلعه شاده .٢٩٨٨

  مير عبدالقدوس ولد مير عبدالحی، مسکونه چھارقلعه وزير آباد، مامور متقاعد، خمينيست .٢٩٨٩

  عبدالباقی ولد فخرالدين، مسکونه کارته پروان، مامور متقاعد، خمينست .٢٩٩٠

  طالبجان ولد جانان، مسکونه نرخ ميدان، مامور متقاعد، اخوانی .٢٩٩١

   قرھباغ غزنی، مامور ملل متحد، اخوانیبسما کمکی ولد عبدالجبار، مسکونه .٢٩٩٢

  حفيظا ولد صالح محمد، مسکونه چھارقلعه قاضی، معلم، اخوانی .٢٩٩٣

  

  ١٣۵٨/ ١٧/٢ افغانستان، مورخ -کابل

  محمدباقر نورزايی ولد شھنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفيت کابل، مائوئست .٢٩٩۴

  قربانعلی ولد علی جمعه، مسکونه بھسود، غريبکار، خمينيست .٢٩٩۵

  ض علی ولد علی جمعه، مسکونه حصه دوم بھسود، غريبکار، خمينستعو .٢٩٩۶

  خداد ولد رمضان، مسکونه چھارقلعه وزير آباد، کچالو فروش، خمينست .٢٩٩٧

  محرم علی ولد احمدعلی، مسکونه مرکز بھسود، آمر ترويج بادامباغ، خمينست .٢٩٩٨

  ميرسليمان ولد ايوب علی، مسکونه قلعه خليل بھسود، دکاندار، خمينست .٢٩٩٩

  ق ولد رمضان، مسکونه چھارقلعه وزير آباد، دکاندار، خمينستاسحا .٣٠٠٠

  محمدحسن ولد حسين بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمينست .٣٠٠١

  عليجان ولد حسين بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمينست .٣٠٠٢
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  علی حسن ولد حسين بخش، مسکونه افشار سيلو، قصاب، خمينست .٣٠٠٣

  محمدحسن ولد عوض، مسکونه افشار، قصاب، خمينست .٣٠٠۴

  محمد ابراھيم ولد مھدی، مسکونه افشار، عضو تدريستان ثانوی، خمينستحاجی  .٣٠٠۵

  محمدحسين ولد نصرالدين، مسکونه افشار، دکاندار، خمينست .٣٠٠۶

  محمدحکيم ولد آخوندخان، مسکونه کز کنر، دانشجو، خمينست .٣٠٠٧

  تيمورشاه ولد مولوی عبدالرحيم، مسکونه جمال مينه، محصل سال سوم طب، مائوئست .٣٠٠٨

  قطبالدين، مسکونه چاريکار، محصل سال دوم طب، مائوئستفيضالدين ولد  .٣٠٠٩

  حبيبا ولد جانداد، مسکونه ولسوالی محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار .٣٠١٠

  جانداد ولد برکت، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار .٣٠١١

  مسجيدی ولد شيرينخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار .٣٠١٢

  غه لوگر، محصل طب، اشرارشاه محمد ولد فقير محمد، مسکونه قريه شاھی محمدآ .٣٠١٣

  گل علم ولد شيراحمد، مسکونه محمدآغه لوگر، محصل طب، اشرار .٣٠١۴

  شاولی ولد عيسيخان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار .٣٠١۵

  ابراھيم ولد آغاجان، مسکونه قلعه سرای خواجه، اخوانی .٣٠١۶

  سروان ولد حاجی ميرعوض، مسکونه قرھباغ، اخوانی .٣٠١٧

  باغ کابل، اخوانیسيفالدين ولد جالالدين، مسکونه قرھ .٣٠١٨

  مستوفی ولد فتح محمد، مسکونه وردک، اشرار .٣٠١٩

  

  ١٣۵٨/ ١٩/٢ افغانستان، مورخ -کابل

  عبدالوھاب ولد احمدخان، مسکونه سرخرود ننگرھار، زميندار، اخوانی .٣٠٢٠

  نورمحمدشاه ولد انورشاه، مسکونه پکتيا، زميندار، اخوانی .٣٠٢١

  خوانیعموجان ولد عبدهللا جان، مسکونه پروان، مال امام، ا .٣٠٢٢

  مير محمد اسحاق ولد سيدکاظم، مسکونه گذرگاه، مدير فابريکه پلچرخی، اخوانی .٣٠٢٣

  حاجی علی حسين ولد غالم حسين، مسکون قلعه شھاده، دکاندار، خمينست .٣٠٢۴

  محمد جعفر ولد محمدھاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت عامه، مائوئست .٣٠٢۵

  نصيراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئست .٣٠٢۶

  مدعثمان ولد پيغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، مائوئستمح .٣٠٢٧

  غالمعلی ولد غالم حسن، مسکونه تايمنی وات، تجار پرزھجات موتر، مائوئست .٣٠٢٨

  محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرھار، زميندار، مائوئست .٣٠٢٩

  حفيظ هللا ولد لعل گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت صحت عامه، مائوئست .٣٠٣٠

  اعيل خزايی ولد غالم حسين، مسکونه کابل، معلم، اخوانیمحمداسم .٣٠٣١

  محمدکريم ولد محمد امين، مسکونه قلعه موسی کابل، مامور متقاعد، اخوانی .٣٠٣٢

  سليمان ولد محمد اسماعيل، مسکونه غزنی، ماشينکار اره، اخوانی .٣٠٣٣

  حسين علی ولد علی جمعه، مسکون ميدان، گل کار، خمينست .٣٠٣۴

  ه ميدان، چوکيساز، خمينستمحرم علی ولد صفرعلی، مسکون .٣٠٣۵
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  سلطان محمد ولد صفرعلی، مسکونه ميدان، زميندار، خمنيست .٣٠٣۶

  عبدالرحيم ولد مال فقير، مسکونه پروان، قصاب، اخوانی .٣٠٣٧

  تاج محمد ولد حاجی محمد اکرم، مسکونه کندز، تاجر، اخوانی .٣٠٣٨

  محمدعلی ولد عبدالقيوم، مسکونه پروان، کارمند، اخوانی .٣٠٣٩

   مسکونه محمدآغه لوگر، مامور، اخوانیخانآقا ولد محمد نبی، .٣٠۴٠

  زمرک ولد شيرخان، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی .٣٠۴١

  محمدحليم ولد غالم نبی، مسکونه کابل، ترجمان، اخوانی .٣٠۴٢

  محمدحسين ولد ميرزاحسين، مسکونه سرخپارسا، قراردادی مسلح، خمينست .٣٠۴٣

  غالم حضرت ولد خاديم، مسکونه باميان، بی کار، خمنيست .٣٠۴۴

  دعلی، مسکونه باميان، بيکار، خمنيستحسين ولد احم .٣٠۴۵

  محمدصادق ولد محمدعاطف، مسکونه خوست پکتيا، مامور، مائوئست ضد انقالب .٣٠۴۶

  محمدعلی ولد گل محمد، مسکونه بگرامی، پوليس لوگر، اخوانی .٣٠۴٧

  شيرآدم ولد عبدالکريم، مسکونه چکری، زميندار، اخوانی .٣٠۴٨

   ارضی، اخوانیگل ولی ولد ميرولی، مسکونه ننگرھار، مامور اصالحات .٣٠۴٩

  محمدباز ولد هللا باز، مسکونه ناحيه سوم ننگرھار، مامور مرستون، اخوانی .٣٠۵٠

  غالم يحی ولد محمدصادق، مسکونه عليخيل کاپيسا، متعلم دارالعلوم، اخوانی .٣٠۵١

  محمدنبی ولد محمد صديق، مسکونه شادپان مزارشريف، محصل پلتخنيک، اخوانی .٣٠۵٢

  تعلم دارالعلوم، اخوانیدادمحمد ولد محمدطاھر، مسکونه لوگر، م .٣٠۵٣

  غازی محمد ولد ولی محمد، مسکونه ميدان، طالبالعلم، اخوانی .٣٠۵۴

  محمدنعيم ولد محمد سرور، مسکونه بغالن، مامور شولگره، اخوانی .٣٠۵۵

، مسکونه سرخ رود، ساعت ساز، اخوانی .٣٠۵۶   سرورجان ولد محضا

  ١٣۵٨/ ٢١/۴ افغانستان، مورخ - کابل .٣٠۵٧

  کونه باميان، وکيل گذر، اخوانیميراحمدجان ولد ميرغالم محمد، مس .٣٠۵٨

  سيد منصور ولد سيد محمدحسن، مسکونه پروان، بيکار، اخوانی .٣٠۵٩

  محمد عارف ولد محمد، مسکونه سياسنگ، محصل طب، مائوئست .٣٠۶٠

  سيد قسيم ولد سيد مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئست .٣٠۶١

  یجمااللدين ولد غالم محيالدين، مسکونه جبل السراج، مامور بادغيس، اخوان .٣٠۶٢

  چمن ولد برات، مسکونه باميان، متعلم ليسه ميخانيکی، خمينست .٣٠۶٣

  معينالدين ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعليم و تربيه، مائوئست .٣٠۶۴

  نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سياسنگ، معلم ليسه بگرامی، مائوئست .٣٠۶۵

  انیحبيبالرحمان ولد عبدالغفور، مسکونه پغمان، سرساتمن سارندوی، اخو .٣٠۶۶

  حضرت محمد ولد سن گل، مسکونه کابل، جگرن غوند ده، اخوانی .٣٠۶٧

  عزيزهللا ولد ميرزامحمد، مسکونه قلعه شھاده، محصل پلتخنيک، اخوانی .٣٠۶٨

  مالمحمد ولد فراموز، مسکونه بيبی مھرو، مال امام، اخوانی .٣٠۶٩

  عبدالعزيز ولد شيرمحمد، مسکونه تايمنی، دکاندار، اشرار .٣٠٧٠
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  ونه تايمنی، دکاندار، اشرارعبدالصمد ولد شيرمحمد، مسک .٣٠٧١

  سيدمحمد مھدی ولد سيد علی جان، مسکونه چنداول، تجار، خمنيست .٣٠٧٢

  محمدھاشيم ولد محمدعالم، مسکونه سرخپارسا، دکاندار، اخوانی .٣٠٧٣

  محمد ياسين ولد محمدھاشيم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی .٣٠٧۴

  عبدالعزيز مسکونه لغمان، انجنير، مائوئست .٣٠٧۵

  سيد باز، مسکونه لغمان، زميندار، اخوانیميربچه ولد مير .٣٠٧۶

  عبدالباری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، زميندار، اخوانی .٣٠٧٧

  باران ولد محمداعظم، مسکونه قندھار، زميندار، اشرار .٣٠٧٨

  عبدالصاديق ولد فقير محمد، مسکونه کندھار، زميندار، اخوانی .٣٠٧٩

  سياه باغ ولد محمد اعظم، مسکونه غزنی، زميندار، اخوانی .٣٠٨٠

  حمد ولد خيرمحمد، مسکونه غزنی، زميندار، اشراردين م .٣٠٨١

  غالم غوث ولد شيردل، مسکونه غزنی، زميندار، اشرار .٣٠٨٢

  سرورخان ولد عثمان، مسکونه غزنی، زميندار، اخوانی .٣٠٨٣

  عبدهللا ولد توکل، مسکونه غزنی، زميندار، اخوانی .٣٠٨۴

  حاجی پادشاه ولد فضل علم، مسکونه غزنی، اخوانی .٣٠٨۵

  مسکونه غزنی، اشرارعبدالغياث ولد سيدحيدر،  .٣٠٨۶

  آغامحمد ولد شاه زمان، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٨٧

  عبداالحمد ولد ميرمحمد، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٨٨

  غالمدستگير ولد عبدالقيوم، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٨٩

  روزالدين ولد محمد مير، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩٠

  محمدغنی ولد عزيزهللا، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩١

  کونه غزنی، اشراربازيدخان ولد عبدالرزاق، مس .٣٠٩٢

  غالمحضرت ولد محيالدين، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩٣

  گل احمد ولد سيد آل، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩۴

، مسکونه غزنی، معلم، اشرار .٣٠٩۵   نقيبا

  جان شاه ولد محمدشاه، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩۶

  عبدالمتين، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩٧

  بختا ولد عبدالغفار، مسکونه غزنی، اشرار .٣٠٩٨

  شھزاد، مسکونه غزنی، اشرارشيرخان ولد  .٣٠٩٩

  سيد عبدالعظيم ولد سيد ميرحسين، مسکونه غزنی، خمينست .٣١٠٠

  قربانعلی ولد سيد ميرحسين، مسکونه غزنی، خمينست .٣١٠١

  ابولحسين ولد آقاحسين، مسکونه غزنی، خمنيست .٣١٠٢

  آقاحسين ولد عبدالحسين، مسکونه غزنی، خمينست .٣١٠٣

  عبدالحسين ولد ميرحسين، مسکونه غزنی، خمنيست .٣١٠۴

  محمد ولد غفور، مسکونه غزنی، خمينستروزی  .٣١٠۵
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  سيدمحمدعلی ولد سيدحيدر، مسکونه زابل، خمنيست .٣١٠۶

  نورخان ولد دادخان، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٠٧

  نعمتا ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٠٨

  رحيم خان ولد جمااللدين، مسکونه غزنی، اشرار .٣١٠٩

  گرومحمد ولد سپاھی، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١٠

  عه خان، مسکونه غزنی، اشرارگلخان ولد جم .٣١١١

، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١٢   باوکی ولد بسما

  موالداد، مسکونه غزنی، معلم، اشرار .٣١١٣

  عبدالکريم، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١۴

  مومن، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١۵

، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١۶   حياتا

  عبدالباری ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١٧

  ، اشرارجانگل ولد محمدشريف، مسکونه غزنی .٣١١٨

  جمعه گل ولد بھادر، مسکونه غزنی، اشرار .٣١١٩

  غالم حسن ولد مال سلطان عزيز، مسکونه غزنی، اشرار .٣١٢٠

  بسما ولد مالمحمد سعيد، مسکونه غزنی، اشرار .٣١٢١

  خداينور ولد مالنظرالدين، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٢٢

  محمدظاھر ولد جومحمد، مسکونه پکتيا، اشرار .٣١٢٣

  نی، اشراراختر محمد ولد جان گل، مسکونه غز .٣١٢۴

  محمدحسن ولد محمدحسين، مسکونه غزنی، اشرار .٣١٢۵

  عبدالمنان ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، اشرار .٣١٢۶

  عبدهللا ولد دين محمد، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٢٧

  فضل حق ولد اختر محمد، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٢٨

  عبدالحکيم ولد صاحب خان، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٢٩

  سيد ولد محمد، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٣٠

  عينالدين ولد شرفالدين، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٣١

  فيروزخان ولد شاھمرد، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٣٢

  خيرمحمد ولد فيضمحمد، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٣٣

  غالمحيدر ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٣۴

  شادم ولد عظيم، مسکونه غزنی ، اخوانی .٣١٣۵

  شامراد ولد عظيم، مسکونه غزنی، اخوانی .٣١٣۶

  وست محمد، مسکونه غزنی، اخوانیفضل احمد ولد د .٣١٣٧

  فقير محمد ولد خيرمحمد، مسکونه محمدخيل، اخوانی .٣١٣٨

  

   ٢٣/٢/١٣۵٨ افغانستان، مورخ -کابل
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، مسکونه کارته نو، مائوئست ضد انقالب .٣١٣٩   شامرجان ولد حبيبا

  عبدالقيوم ولد عبدالعلی، مسکونه ميدان، مدرس، اخوانی .٣١۴٠

   ميدان، طالبالعلم، اخوانیعبدالرحمان ولد مولوی محمدھاشيم، مسکونه .٣١۴١

  مومن ولد جمعه گل، مسکونه کوته سنگی، دکاندار، اخوانی .٣١۴٢

  شيرآقا ولد فدا محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابريکه قير، اخوانی .٣١۴٣

  حبيبالرحمان ولد اختر محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابريکه قير، اخوانی .٣١۴۴

   مائوئستمحمدانور ولد فياض، مسکونه بيبی مھرو، مدير پالنگذاری، .٣١۴۵

  عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه آقاعلی شمس، سکتاريست .٣١۴۶

  ظفر ولد غالم حيدر، مسکونه آقاعلی شمس، محافظ غند، سکتاريست .٣١۴٧

  عبدالرحيم ولد محمد ابراھيم، مسکونه دھبوری، جگرن متقاعد، سکتاريست .٣١۴٨

  تسيدمحمدشاه ولد سيد ابراھيم، مسکونه واصل آباد، مامور ھوتل، کابل، سکتاريس .٣١۴٩

  محمد نعيم ولد سلطان عزيز، مسکونه خيرخانه، محصل صنف دوم انجنيری، مائوئست .٣١۵٠

  نصرهللا ولد زمانالدين، مسکونه مزارشريف، بی کار، اخوانی .٣١۵١

  اسماعيل ولد غالم رسول، مسکونه غزنی، زميندار، اشرار .٣١۵٢

  حاجی محمدعلم ولد حاجی شريف، مسکونه غزنی، زميندار، اشرار .٣١۵٣

  بی، مسکونه خيرخانه، انجنير سروی جيولوچی، مائوئست ضد انقالبعنايتا ولد غالم ن .٣١۵۴

  محمد اشرف ولد محمد ابراھيم، مسکونه کابل، مائوئست ضد انقالب .٣١۵۵

  محمد صفر ولد عبدالجليل، مسکونه خيرخانه، سکتاريست .٣١۵۶

  قاسم ولد بيادعلی، مسکونه کوھات، پوليس، جاسوس .٣١۵٧

  ئوئست ضدانقالبفيضاحمد ولد غالم جان، مسکونه کابل، مامور، ما .٣١۵٨

  محمدظاھر ولد محمد ابراھيم، مسکونه استالف، محصل، مائوئست ضدانقالب .٣١۵٩

  عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئست ضدانقالب .٣١۶٠

  محمدايوب ولد محمد يعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، مائوئست ضدانقالب .٣١۶١

  ارسردار ولد محمد حسين، مسکونه بدخشان، زميندار، اشر .٣١۶٢

  علمگل ولد نوروز کوچی، مسکونه وردک، اشرار مس عنيک .٣١۶٣

  حضرت خان ولد غالم علی، مسکونه سيد آباد، اشرار مس عينک .٣١۶۴

  ببرک ولد عبدالمجيد، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عينک .٣١۶۵

  اميرمحمد ولد غالمالدين، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عينک .٣١۶۶

  گر، اشرار مس عينکگل داد ولد سمندر،  مسکونه محمدآغه لو .٣١۶٧

  معراج ولد سعيدالدين، مسکونه محمداغه لوگر، اشرار مس عينک .٣١۶٨

  صاحب جان ولد کالجان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عينک .٣١۶٩

  الھور ولد غالم جان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس عينک .٣١٧٠

  محمد عظيم ولد سيد احمد، دوھم بريدمن محاسبه شعبه سياسی، اخوانی .٣١٧١

  ، اخوانی٢۵٠لد محمد امين، مسکونه خوست، دگرمن سابق رييس ارکان عبدهللا و .٣١٧٢

  ، اخوانی۵٩عبدالغفار ولد گلبدين، دريم بريدمن کشف قطعه  .٣١٧٣
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  حاجی سالم ولد زمان گل، مسکونه منطقه کالن، اشرار .٣١٧۴

  حاجی خانالدين ولد محمدالدين، مسکونه منطقه کالن، اشرار .٣١٧۵

  ندوی، اخوانیغالمجيالنی ولد عبدالرحمان، خرد ضابط سار .٣١٧۶

  عقيق، افسر پوليس، اخوانی .٣١٧٧

، افسر پوليس قطعه  .٣١٧٨    کماندو، اخوانی٧٧٧عنايتا

  ، اخوانی٣٨رحمتا ولد مال کنجه، سرباز غند  .٣١٧٩

  ، اخوانی٣٨بحرالدين ولد سيدآقا، سرباز غند  .٣١٨٠

  محمد عارف ولد محمد نور، مسکونه ميرويس ميدان، فارغ صنف دوازده، اخوانی .٣١٨١

  ، استاد دانشگاه، اخوانیعبدهللا ولد امينا .٣١٨٢

  علی محمد ولد حيدر، مسکونه چھاردھی، معلم ليسه حبيبيه، مائوئست .٣١٨٣

  محمدناصر ولد ميرزاحسين، مسکونه دارالمان، بيکار، خمنيست .٣١٨۴

  اسماعيل ولد فقير محمد، مسکونه ناحيه دوم کابل، شاگرد خياط، اخوانی .٣١٨۵

  ، ضدانقالبعبدالواسع ولد عبدالستار، مسکونه کوته سنگی، مستری .٣١٨۶

  اکبرخان ولد مندرخان، جاسوس پاکستانی .٣١٨٧

  قاسم ولد پی ولی، جاسوس پاکستانی .٣١٨٨

  شاه موس ولد عليزی، صنف يازده ابو حنيفه، اخوانی .٣١٨٩

  شيرجان ولد سيدعلم، مسکونه ترکمن، ليالمی فروش، خمنيست .٣١٩٠

  ابوذر ولد حاجت شاه، مسکونه غزنی، واسکت فروش، خمينست .٣١٩١

  کونه غزنی، خمينستمحمدناصر ولد ميرزاحسن، مس .٣١٩٢

  عزيزهللا ولد محمد انور، مسکونه قندھار، ترکاری فروش، خمينست .٣١٩٣

  محمد نعيم ولد سلطان عزيز، مسکونه خيرخانه، محصل، مائوئست .٣١٩۴

  خداينظر ولد سيدعلی، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمينست .٣١٩۵

  غريب ميرزا ولد خدای نظر، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، خمينست .٣١٩۶

  مد کبير ولد گل محمد، مسکونه شوربازار، اخوانیمح .٣١٩٧

  شاه رسول ولد سيد رسول، سرباز، اخوانی .٣١٩٨

  محمد انور ولد برکت علی، جاسوس پاکستانی .٣١٩٩

  سلطان احمد ولد محمدعلی، جاسوس پاکستانی .٣٢٠٠

  محمدنبی ولد ميرافغان، مسکونه لوگر، طالبالعلم، اخوانی .٣٢٠١

  ، اخوانیگالبالدين ولد محمدقسيم، مسکونه لوگر، راننده .٣٢٠٢

  شيرمحمد ولد عمر، مسکونه خوگيانی، راننده، اشرار .٣٢٠٣

  احمدجان ولد باورخان، مسکونه وردک، اخوانی .٣٢٠۴

  ذلفقار ولد احمد افتخارعلی، پاکستانی، راننده، اخوانی .٣٢٠۵

  ميرجالل ولد شينده، مسکونه شينوار، اخوانی .٣٢٠۶

  ميرآجان ولد آقا محمد، قوماندان متقاعد، اشرار .٣٢٠٧

  رالدين، مسکونه لوگر، مامور شھرداری، اخوانیغالم محيالدين ولد امي .٣٢٠٨
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  سيد رحمان ولد سيدغالم اياض، مسکونه جبل سراج، مامور متقاعد، اخوانی .٣٢٠٩

  ذکرالحق ولد عبدالستار، مسکونه پروان، محصل علوم، اخوانی .٣٢١٠

  گالب خانه ولد ولی محمد، مامور اطالعات و کلتور، مائوئست .٣٢١١

  بل سراج، مامور شھرداری، مائوئستميرنظامالدين ولد ميرسفالدين، مسکونه ج .٣٢١٢

  نورعلی ولد قدم، مسکونه غزنی، زميندار، خمنيست .٣٢١٣

  فيروز ولد شيرهللا، مسکونه باميان، زميندار، اخوانی .٣٢١۴

  سيدانور ولد حياتشاه، مسکونه کابل، واسکت فروش، خمنيست .٣٢١۵

  محمدناصر ولد ميرزاحسين، مسکونه داراالمان، واسکت فروش، خمنيست .٣٢١۶

  ان علی، مسکونه جيغتو، زميندار، اشرارجان علی ولد سلط .٣٢١٧

  حسين ولد غالم رسول، مسکونه قلعھزال، زميندار، اشرار .٣٢١٨

  بختياری ولد بنيادعلی، مسکونه قلعه زال، زميندار، اشرار .٣٢١٩

  وزيرمحمد ولد جالل، زميندار، اشرار .٣٢٢٠

  محمدتوری ولد سيدمراد، مسکونه قلعه زال، زميندار، اشرار .٣٢٢١

  ونه امام صاحب، معلم، اخوانینورکريم ولد محمد نجيم، مسک .٣٢٢٢

  عبدالستار ولد گل حميد، مسکونه کندز، مدير انحصارات، اشرافی .٣٢٢٣

  عزيز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله مالريا، مائوئست ضدانقالب .٣٢٢۴

  ابولفيض ولد مولوی عبدالغفور، مسکونه چھاردره، متعلم، اخوانی .٣٢٢۵

   آمرجنايی، اخوانیعبدالخليل ولد عبدالجليل، مسکونه کندز، .٣٢٢۶

  

  ١٣۵٨/ ۴/ ٢٢ افغانستان، مورخ -کابل

  محبا ولد عبدهللا، مسکونه شاھروان ارچی، بيکار، اخوانی .٣٢٢٧

  محمدياسين ولد خان محمد، مسکونه جوزجان، متعلم، اخوانی .٣٢٢٨

  هللا يار ولد عبدالرحمان، مسکونه قلعه زال، اشرار .٣٢٢٩

  ميرباز ولد عبدالخالق، مسکونه قلعه زال، اشرار .٣٢٣٠

  نگين ولد آقامير، مسکونه قلعه زال، بيکار، اشرارر .٣٢٣١

  حاجی محمدحسن ولد سيدنظر، مسکونه قلعه زال، بيکار، اشرار .٣٢٣٢

  مال عبدالرحمان ولد دين محمد، مسکونه قلعه زال، مالامام، اشرار .٣٢٣٣

  سيدمحمد ولد گل محمد، مسکونه خان آباد، خياط، اخوانی .٣٢٣۴

  متعلم، اخوانیعبدالقيوم ولد عبدالرحيم، مسکونه خان آباد،  .٣٢٣۵

  عبدالودود ولد محمد عارف، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی .٣٢٣۶

  عزيزهللا ولد ولی محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی .٣٢٣٧

  محمد لطيف ولد محمد حسن، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی .٣٢٣٨

  حضرت قل ولد محمد انور، مسکونه خان آباد، اجارھدار مندوی، اخوانی .٣٢٣٩

  ايوب، مسکونه بادغيس، راننده، اخوانیکمال ولد محمد  .٣٢۴٠

  محصل ولد مستوخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی .٣٢۴١
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  فاروق ولد عبدالرحمان، مسکونه امام صاحب، اخوانی .٣٢۴٢

  غالمقادر ولد غالم حسين، مسکونه امام صاحب، اخوانی .٣٢۴٣

  عبدالقيوم ولد شيرخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی .٣٢۴۴

  صاحب، زميندار، اخوانینيک محمد ولد نظرمحمد، مسکونه امام  .٣٢۴۵

  محمد ظاھر ولد محمدابراھيم، مسکونه کندز، آمر تحقيق، اخوانی .٣٢۴۶

  کمال ولد محمد رفيق، مسکونه کندز، مامور، اخوانی .٣٢۴٧

  غالم محمد ولد شھزاد، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی .٣٢۴٨

  عبدالمنان ولد عبدالعزيز، مسکونه کندز، مامور، اخوانی .٣٢۴٩

  کونه خان آباد، متعلم، مايوييستنيازمحمد ولد لعل محمد، مس .٣٢۵٠

  غالم نبی ولد آدينه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی .٣٢۵١

  غالم ربانی ولد آدينه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی .٣٢۵٢

  مال عبدالواحد ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، امامت، اخوانی .٣٢۵٣

  محمدصادق ولد محمد ايوب، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی .٣٢۵۴

  د محيالدين، مسکونه خان آباد، معلم، اخوانیسيدقاسم ولد سي .٣٢۵۵

  محمد مقيم ولد عبدالکريم، مسکونه اشکمش، معلم، اخوانی .٣٢۵۶

  سيدھارون ولد سيد عبدالمحمد، مسکونه کندز، مالامام، اخوانی .٣٢۵٧

  حاجی معصوم ولد شاھجھان، مسکونه کابل، راننده، اخوانی .٣٢۵٨

  پاينده خان ولد ميران، مسکونه لوگر، اخوانی .٣٢۵٩

  

  ١٣۵٨/ ٢٧/۴نستان، مورخ کابل، افغا

  علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مينه، انجنير وزارت فوايد عامه، مايوييست .٣٢۶٠

  خليال ولد عبدهللا، مسکونه شيرپور، انجنير وزارت فوايد عامه، مايوييست .٣٢۶١

  نصرهللا ولد شيرهللا، مسکونه تايمنی، مامور، مايوييست .٣٢۶٢

   مامور رياست ميخانيک، مايوييستاسدهللا ولد صاحب خان، مسکونه تايمنی، .٣٢۶٣

  اسدهللا ولد ميرآجان، مسکونه سرخ رود، مدير فنی اصالحات ارضی، مايوييست .٣٢۶۴

  محمداسحاق ولد محمد رحيم، مدير کنترول تحفضات پطرول مزارشريف، مايوييست .٣٢۶۵

  محمدعلی ولد عوض علی، مسکونه پل سرخ، کارگر نساجی بگرامی، خمنيست .٣٢۶۶

  مسکونه لوگر، زميندار، اخوانیحاجی بشير ولد باز محمد،  .٣٢۶٧

  چنار ولد عمرالدين، مسکونه ھلمند، کوچی، اشرار .٣٢۶٨

  خان محمد ولد گل محمد، زميندار، اشرار .٣٢۶٩

  عمران الدين ولد خدای بردی، اخوانی .٣٢٧٠

  محمود ولد خواجه محمد، مسکونه دھافغانان، تايپست وزارت داخله، اخوانی .٣٢٧١

  یخدای دوست ولد خدای نظر، مسکونه شھرآرا، اخوان .٣٢٧٢

  منگل ولد اميرجان، مسکونه سيد آباد وردک، دکاندار، اشرار .٣٢٧٣

  گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه سيد آباد، غريبکار، اشرار .٣٢٧۴
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  گل آقا ولد محمدنظير، مسکونه سيدآباد وردک، زميندار، اشرار .٣٢٧۵

  عبدالخليل ولد حق داد، مسکونه سيد آباد وردک، تحويلدار، اشرار .٣٢٧۶

  سيد آباد وردک، کاتب، اشرارمحمد ظاھر ولد سردار، مسکونه  .٣٢٧٧

  محبا ولد دين محمد، مسکونه بادمخيل سيد آباد وردک، اشرار .٣٢٧٨

  عبدالصمد ولد ميراعظم، مسکونه قلعه واحد، مامور وزارت ماليه، اشرار .٣٢٧٩

  غالم بھاوالدين ولد گل داد، مسکونه چرخ لوگر، نرس شفاخانه ننگرھار، اخوانی .٣٢٨٠

  بھسود ننگرھار، راننده، اخوانیسيدمعصوم ولد سيدعبدالحسين، مسکونه  .٣٢٨١

  احمدجان ولد غالم جان، مسکونه سرخ رود ننگرھار، مدير، افغان ملت .٣٢٨٢

  يارمحمد ولد سمندر، مسکونه باسول، افغان ملت .٣٢٨٣

  فضاللرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ رود، مامور اصالحات، افغان ملت .٣٢٨۴

  امه، مايوييستمحمدھاشيم ولد عبدالعزيز، مسکونه پنجشير، مامور فوايد ع .٣٢٨۵

  محمدعمر ولد شھزاد، مسکونه ننگرھار، دکاندار، اخوانی .٣٢٨۶

  عبدالواحد ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، غريبکار، اخوانی .٣٢٨٧

  عبدالوکيل ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، چوپان، اخوانی .٣٢٨٨

  عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، بيکار، اخوانی .٣٢٨٩

  ونه بازخيل، خياط، اخوانیگل حسن ولد حبيبالرحمان، مسک .٣٢٩٠

  محمدحسن ولد آدمخان، مسکونه بگرامی، اخوانی .٣٢٩١

  محمدرسول ولد جوره قابل، مسکونه اندخوی، معلم، اخوانی .٣٢٩٢

  عبدالمنان ولد غالم حيدر، مسکونه پنجشير، مستخدم خارجی، اخوانی .٣٢٩٣

  شاه محمد ولد محمد خليل، مسکونه پنجشير، آشپز، اخوانی .٣٢٩۴

   مسکونه پنجشير، مامور، مايوييستعبدالجليل ولد عبدالخليل، .٣٢٩۵

  محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشير، محصل، مايوييست .٣٢٩۶

  داود سرمد ولد محمد شريف، مسکونه قرھباغ، بيکار، مايوييست .٣٢٩٧

  فقيرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بيکار، مايوييست .٣٢٩٨

  محمدعزيز ولد حفيظا مسکونه پغمان، معلم، مايوييست .٣٢٩٩

  ولد محمدآصف، مسکونه واصل آباد، معلم، مايوييستعبدالکبير  .٣٣٠٠

  غالم صفدر ولد غالم حيدر، مسکونه پنجشير، کارمند، مايوييست .٣٣٠١

  عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه کلکان، بيکار، مايوييست .٣٣٠٢

  مھردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، مايوييست .٣٣٠٣

  رمند، مايوييست ضد انقالبخواجه ولد غالم حيدر، مسکونه شوربازار، کا .٣٣٠۴

  عبدهللا ولد غالم حيدر، کارمند، مايوييست .٣٣٠۵

   غند محافظ، مايوييست٢١محمدظفر ولد غالم حيدر، مدير قطعه  .٣٣٠۶

  محمد کبير ولد محمد يوسف، مسکونه بھسود، معلم، مايوييست .٣٣٠٧

  عبدالرحيم ولد محمد ابراھيم، مسکونه بدخشان، متقاعد، سکتاريست .٣٣٠٨

  سکونه تايمنی، تکسی ران، اخوانیمھرعلی ولد مرادعلی، م .٣٣٠٩
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  عطاخان ولد خوايندم، مسکونه بھسود، خاديم مسجد، خمينست .٣٣١٠

  فيض الدين ولد فيض هللا، مسکونه تخار، مامور، سکتاريست .٣٣١١

  عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه بدخشان، مامور وزارت تجارت، سکتاريست .٣٣١٢

  ل کابل، سکتاريستمحمدشاه ولد سيدابراھيم، مسکونه واصل آباد، مامور ھوت .٣٣١٣

  حضرت جان ولد آغا جان، اشرار .٣٣١۴

  هللا باز ولد ميرزا مير، مسکونه رودات، اشرار .٣٣١۵

  عالم ولد عبدالطيف، مسکونه تکانه، نانوا، اشرار .٣٣١۶

  عبدالطيف ولد شاھين، مسکونه نقاش، بيکار، اشرار .٣٣١٧

  زينالدين ولد اميرالدين، مسکونه تکانه، اشرار .٣٣١٨

  نه ميدان، زميندار، اشرارلعل محمد ولد حاجی گل محمد، مسکو .٣٣١٩

  دادمحمد ولد باز محمد، مسکونه ميدان، اشرار .٣٣٢٠

  تورگل ولد تازه گل، مسکونه تکانه، حمال، اشرار .٣٣٢١

  عينالدين ولد خيرالدين، دوا فروش، سکتاريست .٣٣٢٢

  نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چھلستون، محصل، مايوييست .٣٣٢٣

  ستاحمدضيا ولد عطامحمد، مسکونه چھلستون، محصل، مايويي .٣٣٢۴

  عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چھل ستون، مامور متقاعد، مايوييست .٣٣٢۵

  نجبا ولد سيدمال، مسکونه ننگرھار، مامور اصالحات ارضی، افغان ملت .٣٣٢۶

  جمال ناصر ولد سعادت، مسکونه چھارقلعه وزيرآباد، اخوانی .٣٣٢٧

، متعلم، اخوانی .٣٣٢٨   ميرعبدالکريم ولد ميرعبدالرحيم، مسکونه قلعه فتحا

  د ذکری، مسکونه ننگرھار، محصل، اخوانیشاولی ول .٣٣٢٩

  محمدطاھر ولد محمد ابراھيم، محصل دانشکده علوم، مايوييست .٣٣٣٠

  

  ٣١/٢/١٣۵٨ افغانستان، مورخ -کابل

  آغا محمد ولد محمدمھدی، مسکونه قلعه شھاده، کھنه فروش، اخوانی .٣٣٣١

  ميرجالل ولد شينده، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٣٣٣٢

   ميدان، محصل فاکولته زراعت، اخوانیاحمدشاه ولد عبدالرزاق، مسکونه .٣٣٣٣

  محمدحسين ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت عدليه، مايوييست .٣٣٣۴

  عبدالمجيد ولد جمعھخان، مسکونه سرايخواجه، بيکار، مايوييست .٣٣٣۵

  غالمسخی ولد حاجی مسافرشاه، مسکونه کارته سخی، خمينست .٣٣٣۶

  جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مايوييست .٣٣٣٧

  دخان ولد خرم، مسکونه پنجشير، اشرارسي .٣٣٣٨

  ميرزاخان ولد بھرام خان، مسکونه ميربچه کوت، زميندار، اشرار .٣٣٣٩

  سيدغالم رحمان ولد سيد غالم ايشان، مسکونه پروان، مدير متقاعد، اخوانی .٣٣۴٠

  مال کتوری ولد محمد رضا، مسکونه بگرام، بيکار، اخوانی .٣٣۴١

   بيکار، اخوانیمحمدسرور ولد سيدجان، مسکونه کوه صوفی بگرام، .٣٣۴٢
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  شعيب ولد غالم حيدر، مسکونه کلکان،دريور، اخوانی .٣٣۴٣

  خان علی ولد علی جمعه، مسکونه دايزنگی، بيکار، خمينست .٣٣۴۴

  محمد بشير ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مايوييست .٣٣۴۵

  عبدالسالم ولد محمد عمر، مسکونه تاشقرغان، غريبکار، اشرار .٣٣۴۶

  ز، اشرارسفرعلی ولد جمعه خان، مسکونه نيمرو .٣٣۴٧

  غالم دستگير ولد شاه محمد، مسکونه وردک، مامور، اشرار .٣٣۴٨

  علی اصغر ولد سخيداد، مسکونه ميدان، کارگر فابريکه پلچرخی، خمينست .٣٣۴٩

  ناظرحسين ولد سيد محمدحسن، مسکونه جمال مينه، مامور دستگاه خانه سازی، مايوييست .٣٣۵٠

  نھسازی، مايوييستشريکا ولد دين محمد، مسکونه خيرخانه، مامور دستگاه خا .٣٣۵١

  محمدناصر ولد دين محمد، مسکونه دھقابل، چلک فروش، خمينست .٣٣۵٢

  محمدعلی ولد محمد اکرم، مسکونه پشتونستان، جاسوس پاکستانی .٣٣۵٣

  عبدالواحد ولد عبدالملک، جاسوس پاکستان .٣٣۵۴

  

  ١/۵/١٣۵٨  مورخ - افغانستان -کابل

  فضل سبحان ولد الف بيک، مسکونه پروان، متعلم، اخوانی .٣٣۵۵

  اظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زميندار، مايوييستمحمدک .٣٣۵۶

  شيرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مايوييست .٣٣۵٧

  عبدالصمد ولد عبدهللا، مسکونه خان آباد، متعلم، مايوييست .٣٣۵٨

  عبدالستار ولد غالم رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مايوييست .٣٣۵٩

  ، مامور، مايوييستعبدالسالم ولد عبدالغياث، مسکونه خوست .٣٣۶٠

  اعظم ولد محمد امير، مسکونه خواھان، متعلم، مايوييست .٣٣۶١

، مسکونه کندز، محصل، پخش کننده شب نامه .٣٣۶٢   عزيزهللا ولد امينا

  عبدالوکيل ولد خدابخش، مسکونه پروان، مامور اصالحات، پخش کننده شب نامه .٣٣۶٣

  نامهسفرمحمد ولد محمد اسحق، مسکونه کندز، ميوھفروش، پخش کننده شب .٣٣۶۴

  عنايتا ولد اسالمالدين، مسکونه کندز، مامور ترويج، پخش کننده شبنامه .٣٣۶۵

  محمدظاھر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، مامور بانک، پخش کننده شبنامه .٣٣۶۶

  قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، راديوساز، پخش کننده شب نامه .٣٣۶٧

   کننده شبنامهمحمدهللا ولد جمعه خان، مسکونه مزار، راديوساز، پخش .٣٣۶٨

  فيروزالدين ولد ميرزانجمالدين، مسکونه خان آباد، معلم، تبليغ ضد دولت .٣٣۶٩

  سيداحمد ولد حاجی الجورد، مسکونه خان آباد، تبليغ ضد دولت .٣٣٧٠

  محمد رازق ولد محمد رضا، مسکونه خان آباد، عريضه نويس، تبليغ ضد دولت .٣٣٧١

  انینورعلی ولد دولت، مسکونه خان آباد، محصل تخارستان، اخو .٣٣٧٢

  ملنگ مشھور به عبدالبصر ولد سليمان، مسکونه خان آباد، اخوانی .٣٣٧٣

  مالغالم ولد مختار، مسکونه کندز، مال امام، اخوانی .٣٣٧۴

  حاجی سيدغالم ولد وزير، مسکونه کندز، اخوانی .٣٣٧۵
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  محمدعيسی ولد شمسالدين، مسکونه کندز، زميندار، اشرار .٣٣٧۶

   تربيه، پخش کننده شبنامهنعمتا ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار، کاتب تعليم و .٣٣٧٧

  عبدالمقيم ولد آدينه محمد، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده شبنامه .٣٣٧٨

  غالم محمد ولد غالم قادر، مسکونه فرخار، معلم، پخشکننده شبنامه .٣٣٧٩

  عبدالرقيب ولد مال رجب، مسکونه نورستان، معلم، اشرار .٣٣٨٠

  روشن ولد هللا بردی، مسکونه قلعه زال، زميندار، اشرار .٣٣٨١

  عسکر ولد احمدجان، مسکونه قلعه زال، زميندار، اشرارمال  .٣٣٨٢

  گلستان ولد شاولی، مسکونه قلعه زال، زميندار، اشرار .٣٣٨٣

  عبدالغفار ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، اشرار .٣٣٨۴

  نصرهللا ولد نصيرخان، مسکونه علينگار لغمان، زميندار، اشرار .٣٣٨۵

  پاينده محمد ولد محمدشريف، مسکونه تالقان، معلم، اشرار .٣٣٨۶

  شمسا ولد عبدالرحيم، مسکونه پل علم، زميندار، اخوانی .٣٣٨٧

  محمدظاھر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مايوييست .٣٣٨٨

  استاندار ولد جمدار، مسکونه قلعه زال، زميندار، اشرار .٣٣٨٩

  بازمحمد ولد حاجی عبدالمحمد، مسکونه قلعه زال، معلم، اشرار .٣٣٩٠

  اداری افغان ترکايی، اشرارخان وزير ولد ميرزاگل، مسکونه پکتيا، معاون  .٣٣٩١

  محمدعيسی ولد محمد عمر، مسکونه نوآباد، ميکانيک، اخوانی .٣٣٩٢

  

  ٢/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنير وزارت معادن، مايوييست .٣٣٩٣

  مالمحمد ولد دادمحمد، مسکونه کابل، اخوانی .٣٣٩۴

   زميندار، اخوانیحميدهللا ولد شيرمحمد، مسکونه لوگر، .٣٣٩۵

، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مايوييست .٣٣٩۶   برھانا ولد حفيظا

  محمد امين ولد محمد ملنگ، مسکونه عالوالدين، متعلم، اخوانی .٣٣٩٧

، مسکونه مزارشريف، متعلم، اخوانی .٣٣٩٨   حمايتا ولد عنايتا

  گالب خان ولد ولی محمد مسکونه پکتيا، مامور اطالعات و کلتور، اخوانی .٣٣٩٩

  ازق داد ولد حاجی گل داد، مسکونه غالم علی بگرام، مامور، اخوانیر .٣۴٠٠

  نادر ولد محمديوسف، مسکونه ارزگان، مامور شھرنو، اشرار .٣۴٠١

  عوض ولد رستم، مسکونه بھسود، مال کودکستان، اشرار .٣۴٠٢

  منور ولد حاجی وزيرگل، مسکونه برکی برک، اشرار .٣۴٠٣

  نده، اشرارمحمد کبير ولد عبدالقدير، مسکونه کارته پروان، ران .٣۴٠۴

  محمدعوض ولد غالم رسول، مسکونه پل سوخته، اشرار .٣۴٠۵

  حاجی محمدنادر ولد لعل محمد، مسکونه قلعه زمان خان، دکاندار، اخوانی .٣۴٠۶

  بادام گل ولد غالم محمد، مسکونه شش درک، اخوانی .٣۴٠٧

  نصرهللا ولد پياوالدين، مسکونه قالچه، اخوانی .٣۴٠٨
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  اخوانیمحمدعمر ولد گآلجان، مسکونه خيرخانه، بيکار،  .٣۴٠٩

  محمد رفيق ولد گل خان، مسکونه شاه شھيد، اخوانی .٣۴١٠

  حاجی عبدالرسول ولد عبدالقادر، مسکونه وزيراکبرخان، ساعت فروش، اخوانی .٣۴١١

  سلطان محمد ولد سيدکرام، مسکونه ننگرھار، معلم، اخوانی .٣۴١٢

  ولی محمد ولد خان محمد، مسکونه دشت برچی، نجار، خمينست .٣۴١٣

  دشت برچی، زميندار، خمينستخان محمد ولد شيرمحمد، مسکونه  .٣۴١۴

  عوض ولد سخيداد، مسکونه دشت برچی، خياط، خمينست .٣۴١۵

  محمد نادر ولد محمد يعقوب، مسکونه دشت برچی، کارمند سينمای کابل، خمينست .٣۴١۶

  حاجی عيد محمد ولد شيرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، قالين فروش، اخوانی .٣۴١٧

  نستبستان ولد سلطان علی، مسکونه چنداول، پرزه فروش، خمي .٣۴١٨

  محمد ياسين ولد حاجی محمد، مسکونه سرخ پارسا، معلم، خمينست .٣۴١٩

  سيالنی ولد جيالنی، مسکونه سيد آباد وردک، اشرار .٣۴٢٠

  غالم حضرت ولد جانان، مسکونه سيدآباد، زميندار، اشرار .٣۴٢١

  محمداکبر ولد ميرحيدر، مسکونه سيدخيل سيد آباد، زميندار، اشرار .٣۴٢٢

  آباد، زميندار، اشرارنجمالدين ولد عالوالدين، مسکونه سيد  .٣۴٢٣

  عبدالقادر ولد عبدالخالق، مسکونه ولسوالی تگاب، زميندار، اشرار .٣۴٢۴

  

   ۶/۶/١٣۵٨ مورخ- افغانستان -کابل

  محمدعلی ولد حزب علی، مسکونه سرخ پارسا، خمينست .٣۴٢۵

  محمدنعيم ولد غالم سخی، مسکون کلکان، زميندار، اخوانی .٣۴٢۶

  بغالن، اخوانیحبيبالرحمان ولد عبدالرحمان، مامور شرکت قند  .٣۴٢٧

  عبدالمجيد ولد خدای رحيم، مسکونه بغالن، مامور، اخوانی .٣۴٢٨

  شيرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پوليس، مايوييست .٣۴٢٩

  نورمحمد ولد محمد، مسکونه بگرام، اخوانی .٣۴٣٠

  محمداعظم ولد محمدغوث، مسکونه بگرام، دکاندار، اخوانی .٣۴٣١

  احمدزی ولد ھاشم خان، مسکونه وردک، اخوانی .٣۴٣٢

   روشان، مسکونه وردک، اشراراوليا ولد .٣۴٣٣

  کمينی ولد عبدالغفور، مسکونه وردک، اشرار .٣۴٣۴

  ذکيم ولد عبدالکريم، مسکونه سيد آباد وردک، اشرار .٣۴٣۵

  جھانگير ولد ضمير، مسکونه گلنگار، زميندار، اشرار .٣۴٣۶

  مولوی بسما ولد عبدهللا، مسکونه لغمان، مالی مسجد، اخوانی .٣۴٣٧

  خانه، بيکار، اشرارمحمدصيفی ولد محمد رسول، مسکونه خير .٣۴٣٨

  محمدحليم ولد مھرالدين، مسکونه خيرخانه، بيکار، اشرار .٣۴٣٩

  محمدھاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مايوييست .٣۴۴٠

  محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ايبک، مايوييست .٣۴۴١
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  عبدالفتاح ولد فضل الدين، مسکونه ايبک، عضو نظارت خانه سمنگان، مايوييست .٣۴۴٢

  مسکونه ايبک، معاون اداری تعليم و تربيه، مايوييستعبدالعزيز ولد عبدالعظيم،  .٣۴۴٣

  ، اشرار٧٧٧محفوظ ولد يعقوب، مسکونه دشت برچی، افراد قطعه  .٣۴۴۴

  ليال ولد محمدياسين، مسکونه سالنگ، اخوانی .٣۴۴۵

  گل محمد ولد عبداالحد، مسکونه سالنگ، اخوانی .٣۴۴۶

  جان آقا ولد حضرت شاه، مسکونه ميربچه کوت، پوليس بگرام، اخوانی .٣۴۴٧

  سول ولد گل احمد، مسکونه پل علم، مامور وزارت فوايد عامه، اخوانیعبدالر .٣۴۴٨

  صاحب شاه ولد دوران شاه، مسکونه خوگيانی، اخوانی .٣۴۴٩

  پيرمحمد ولد رحيم داد، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فوايد عامه، اخوانی .٣۴۵٠

  محمدانور ولد اختر محمد، مسکونه چھاردھی، اخوانی .٣۴۵١

  نه ناحيه سوم کابل، مامور رياست سرکھا، اخوانیعبدالرووف ولد محمد ھاشم، مسکو .٣۴۵٢

  غالم ايشان ولد غالم قادر، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت فوايد عامه، اخوانی .٣۴۵٣

  غالم حيدر ولد غالم محيالدين، مسکونه غزنی، مامور سرک، اخوانی .٣۴۵۴

  نورمحمد ولد درمحمد، مسکونه چھاردھی، آمر رياست ملی بس، اخوانی .٣۴۵۵

  

  ٨/۵/١٣۵٨ مورخ -  افغانستان-کابل

  محمد حيدر ولد غالم نبی، مسکونه باميان، خمينست .٣۴۵۶

  محمددين ولد عبدهللا، مسکونه ميدان، زميندار، خمينست .٣۴۵٧

  مولوی عبدالرحمان ولد رجب علی، اخوانی .٣۴۵٨

  محمدغنی ولد غالم محيالدين، مامور رياست سرکھا، اخوانی .٣۴۵٩

  خوانیغياث الدين ولد دين محمد، دريم ساتمن اطفاييه کابل،  ا .٣۴۶٠

  باخترگل ولد حيدر، مسکونه خوست، اخوانی .٣۴۶١

  شيخ يعقوب ولد شيرمحمد، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶٢

  عبدالولی ولد شيخ يعقوب، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶٣

، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶۴   عبدالھادی ولد بسما

، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶۵   عبدالشافع ولد بسما

  يارمحمد ولد لعلی، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶۶

  يفا ولد محمدهللا، مسکونه شينکی، اشرارس .٣۴۶٧

  هللا مير ولد محمد، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶٨

  محمدزی ولد بازمحمد، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴۶٩

  عبدالقيوم ولد بازمحمد، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧٠

  عبدالعزيز ولد هللا مير، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧١

  عبدالقھار ولد بازمحمد، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧٢

  لد مومن، مسکونه شينکی، اشرارسراج و .٣۴٧٣

  آقا محمد ولد مومن، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧۴
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  ولد خان محمد، مسکونه شينکی، اشرار..... .٣۴٧۵

  بازمحمد ولد گل خان، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧۶

  بھلول ولد وکيل، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧٧

  ظاھر ولد پيرمحمد، مسکونه شينکی، اشرار .٣۴٧٨

  ه خمار، اشرارمحمدشفيع ولد محمد فاروق، مسکونه کھن .٣۴٧٩

  عزيزمحمد ولد خيرمحمد، مسکونه کھنه خمار، اشرار .٣۴٨٠

  فقيرمحمد ولد سيدمحمد، مسکونه کھنه خمار، اشرار .٣۴٨١

  ميرعبدالمجيد ولد عبدالوحيد، مسکونه کھنه خمار، اشرار .٣۴٨٢

  ميرزا محمد ولد گالب شاه، مسکونه بھسود، اشرار .٣۴٨٣

  محمدظاھر ولد محمدطاھر، مسکونه جلريز، اشرار .٣۴٨۴

  اکبرخان، مسکونه جلريز، اشرارگلباز ولد  .٣۴٨۵

  احمد حسين ولد ظفرعلی، مسکونه کابل، اشرار .٣۴٨۶

  الماس ولد پاينده محمد، مسکونه کابل، اشرار .٣۴٨٧

  محمد عارف ولد محمدنبی، اشرار .٣۴٨٨

  محمد رضا ولد محمدحسن، مسکونه سنگالخ، اشرار .٣۴٨٩

  ميرزامحمد ولد شامحمد، اشرار .٣۴٩٠

  سيدمنھاجالدين ولد ويسالدين، اشرار .٣۴٩١

  

  ٩/۵/١٣۵٨ مورخ -انستان   افغ-کابل

  دادو ولد ذلفقار، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۴٩٢

  عمرخان ولد شيرخان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۴٩٣

، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۴٩۴   سيد احمد ولد حشمتا

   حاجی محمد يعقوب، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارنواب ولد .٣۴٩۵

  عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۴٩۶

  علم خان ولد جالدخان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۴٩٧

  نه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشراررازمحمد ولد پادشاه گل، مسکو .٣۴٩٨

  امانا ولد عبدالمنان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۴٩٩

  فتح محمد ولد نظير گل، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠٠

  ای مسلح بازداشت شده، اشرارنظرمحمد ولد سيد شاه، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قو .٣۵٠١

  فتحخان ولد شيرجان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠٢

  اختر محمد ولد سيداحمد، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠٣

  کريم خان ولد ری، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠۴

  مد ولد سيدشاه، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارنورمح .٣۵٠۵

  کری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠۶

  حاجی محمد ايوب ولد محمدحيدر، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠٧
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، مسکونه غ .٣۵٠٨   زنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارتاج محمد ولد محبا

  غالم حسين ولد عامل، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٠٩

  محمدکاظم ولد سيدخان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵١٠

  بازداشت شده، اشرارقربان ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح  .٣۵١١

  گالب ولد احمدجان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵١٢

  عبدالمجيد ولد جالدخان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵١٣

  مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار... شيرعلی ولد .٣۵١۴

  ونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارمسک... پھلوان ولد .٣۵١۵

  غالمعلی ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵١۶

  رجب علی ولد غالم حيدر، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵١٧

   قوای مسلح بازداشت شده، اشرارمحمدسرور ولد محمد تاجيم، مسکونه غزنی، از جبھه توسط .٣۵١٨

  جان محمد ولد خان محمد، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵١٩

  حاجی زانگل ولد محمد گل، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢٠

  ده، اشرارمحمدحسن ولد حاجی زانگل، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت ش .٣۵٢١

  شيرگل ولد طيب، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢٢

، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢٣   محمدصادق ولد حبيبا

  سورگل ولد شينوار، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢۴

   زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارمحمد پذير ولد عمر، مسکونه .٣۵٢۵

  پادشاه ولد طيب، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢۶

  نورمحمد ولد طيب، مسکونه زرمت، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢٧

  لح بازداشت شده، اشرارمولوی نظر محمد ولد فضل محمد، مسکونه شاليزی، از جبھه توسط قوای مس .٣۵٢٨

  سيد حبيب ولد سيد اميرشاه، مسکونه پيرزاده، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٢٩

  ھفته گل ولد نيازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣٠

  شت شده، اشرارعلم جان ولد نيازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبھه توسط قوای مسلح بازدا .٣۵٣١

  سيد رحمان ولد حاجی دارا، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣٢

  محمد علی ولد غالم حسين، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣٣

  روزی خان ولد غفار، مسکونه واغظ، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣۴

  لد خيرالدين، مسکونه قرھباغ، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارمحمدنبی و .٣۵٣۵

  اميرخان ولد قطبخان، مسکونه قرھباغ، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣۶

  عبدالرزاق ولد عبدالحق، مسکونه نيازی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣٧

  اط، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارميراحمد ولد ميرمحمد، مسکونه رب .٣۵٣٨

  تازه گل ولد نيک محمد، مسکونه رمک، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵٣٩

  اميرگل ولد بارخان، مسکونه نانی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴٠

  ازداشت شده، اشرارمحمدغنی ولد محمد فضل، مسکونه گيالن، از جبھه توسط قوای مسلح ب .٣۵۴١

  نصرالدين ولد گالب الدين، مسکونه واغظ، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴٢
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  غالم صنايع ولد خوشدل، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴٣

  رعبدالکريم ولد حاجی نوراجان، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرا .٣۵۴۴

، مسکونه جالآلباد، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴۵   ميرآجان ولد حاجی نجيبا

، مسکونه قرھباغ غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴۶   عبدالقيوم ولد حاجی حبيبا

، مسکونه قرھباغ غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده .٣۵۴٧   ، اشرارمحمدشاھد ولد حبيبا

  نورهللا ولد حاجی خوجه محمد، مسکونه قرھباغ غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴٨

  محمدبرات ولد نورهللا، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۴٩

، مسکونه مقر، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵٠   خيرگل ولد محمد بسما

  ول ولد اسماعيل، مسکونه زنخان، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشراربھل .٣۵۵١

  گآلجان ولد صالح محمد، مسکونه زنخان، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵٢

  لعل محمد ولد عزيز هللا، مسکونه نانی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵٣

  ه گيرو، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرارهللا داد ولد خدايداد، مسکون .٣۵۵۴

  گل محمد ولد دوست محمد، مسکونه گيرو، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵۵

  حبيبا ولد گل محمد، مسکونه غزنی، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵۶

  قوای مسلح بازداشت شده، اشرارمحمد سرور ولد محمد عوض، مسکونه جيغتو، از جبھه توسط  .٣۵۵٧

  عزيزهللا ولد وحيدخان، مسکونه ديک، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵٨

  گل رحمان ولد خان محمد، مسکونه ميدان، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار .٣۵۵٩

  ، اشرارمحمد ظريف ولد عبدالرحمان، مسکونه ديک، از جبھه توسط قوای مسلح بازداشت شده .٣۵۶٠

  عوض علی ولد علی حسن، مسکونه باميان، خمينست .٣۵۶١

  علی محمد ولد محمدحسن، خمينست .٣۵۶٢

  عليجان ولد صفدر، مسکونه ناھور غزنی، خمينست .٣۵۶٣

  رحمت ولد نيازمحمد، مسکونه تايمنی، زميندار، خمينست .٣۵۶۴

  انجنير غالم سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بيکار، مايوييست .٣۵۶۵

   مسکونه عاشقان عارفان، غريبکار، خمينستنثارعلی ولد احمدعلی، .٣۵۶۶

  ملک صالح ولد غالم محيالدين، مسکونه پروان، ملک، اخوانی .٣۵۶٧

  غالم حبيب ولد عبدالکبير، مسکونه ميدان، سرمعلم، اشرار .٣۵۶٨

  ضاوالدين ولد فخرالدين، مسکونه خيرخانه، متعلم، اخوانی .٣۵۶٩

  یسيدميرزا ولد بابا خان، مسکونه کارته مامورين، بيکار، اخوان .٣۵٧٠

  رحيمداد ولد سخيداد، مسکونه سلطان خيل، راننده، اخوانی .٣۵٧١

  شيرپادشاه ولد الک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شھر قديم، مايوييست ضد انقالب .٣۵٧٢

  محمد نسيم ولد حاجی محمد امين، مسکونه کلکان، بيکار، اخوانی .٣۵٧٣

  حاجی يارجان ولد لعل محمد، مسکونه ھودخيل، تيکه فروش، اخوانی .٣۵٧۴

  د فضل ربی، مسکونه لوگر، سرمعلم مکتب، اخوانیمحمدصابر ول .٣۵٧۵

، مسکونه وزيراکبرخان، اخوانی .٣۵٧۶   شاه محمود ولد حجتا

   عبدالقاسيم ولد گالنور، مسکونه خيرخانه، دگروال متقاعد افغان ملت .٣۵٧٧
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   عبدالغفور ولد عبدالرحمان، مسکونه شاه شھيد، دکاندار، افغان ملت .٣۵٧٨

  ربھا، افغان ملتغالم جان ولد نياز محمد، مسکونه ده ع .٣۵٧٩

  محمدابراھيم ولد جان، مسکونه وزير اکبرخان، اخوانی .٣۵٨٠

  قمرالدين ولد ابراھيم، مسکونه لغمان، مالامام، اخوانی .٣۵٨١

  عوض ولد غالم حسين، مسکونه وردک، قرطاسيه فروش، اخوانی .٣۵٨٢

، مسکونه ننگرھار، محصل طب، اخوانی .٣۵٨٣   قريبا ولد امينا

  ر، مدير اطالعات و کلتور، اخوانیمحمدشاه ولد بابه قل، مسکونه مزا .٣۵٨۴

  امينا ولد سيد محمد، مسکونه کابل، آھنگر، خمينست .٣۵٨۵

  عبدالحسين ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، خمينست .٣۵٨۶

  عبدالحميد ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، بيکار، خمينست .٣۵٨٧

  ميرافغان ولد محمدھاشيم، مسکونه بھسود، غريبکار، خمنيست .٣۵٨٨

  ، مسکونه بھسود، عکاس، خمنيستعبدالرووف ولد غالم محمد .٣۵٨٩

  حسن علی ولد حيدرعلی، مسکونه غزنی، اشرار .٣۵٩٠

  سيداکبرشاه ولد سيدنادرشاه، مسکونه بھسود، خمينست .٣۵٩١

  اخترمحمد ولد سيد محمد، مسکونه لوگر، متعلم، اخوانی .٣۵٩٢

  عبدهللا ولد ميرافغان، مسکونه کابل، مالک ھمايون ھوتل، اخوانی .٣۵٩٣

  پنجشير، طالبالعلم، اخوانیمحمدفاضل ولد عبدهللا، مسکونه  .٣۵٩۴

  شاه محمدحسن ولد سيد موسی، مسکونه بھسود، ترکاری فروش، خمينست .٣۵٩۵

  ظفراحمد ولد فضل مسعود، مسکونه کنر، معلم، اخوانی .٣۵٩۶

  عليخان ولد سمع خان، مسکونه پروان، زميندار، اخوانی .٣۵٩٧

  عبدالوکيل ولد عبدالمجيد، مسکونه کاپيسا، غريبکار، اخوانی .٣۵٩٨

  غنی، مسکونه ننگرھار، دکاندار، اخوانیسيدجان ولد عبدال .٣۵٩٩

  عبدالحميد ولد عزيزخان، مسکونه نجراب، زميندار، اخوانی .٣۶٠٠

  محمدعلی ولد باغعلی، مسکونه جلريز، دکاندار، اخوانی .٣۶٠١

  محمد ظريف ولد سيد شاه حسين، مسکونه ميدان، آب فروش، اخوانی .٣۶٠٢

  عبدالعزيز ولد عبداالحد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی .٣۶٠٣

   ولد احمدگل، مسکونه لوگر، محصل دارالعلوم، اخوانیضياهللا .٣۶٠۴

  حليم ولد سيفور، مسکونه پاکستان، اخوانی .٣۶٠۵

  

  ١٢/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی بگرامی، مايوييست .٣۶٠۶

، مسکونه پنجيشر، دوھم بريدمن، سکتاريست .٣۶٠٧   نورهللا ولد حبيبا

  حمد ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، سکتاريستجان م .٣۶٠٨

  محمدنادر ولد لنگرخان، مسکونه پروان، متقاعد، سکتاريست .٣۶٠٩

  عبدالحفيظ ولد عبدالواحيد، مسکونه پروان، مامور، مايوييست .٣۶١٠
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  سيدامانا ولد سيد نعيم، مسکونه چاريکار، مساعد سارنوالی، مايوييست .٣۶١١

  ميندار، اخوانیمحمد نوروز ولد خدای نظر، مسکونه فراه، ز .٣۶١٢

  عبدالقدير ولد محمدعمران، مسکونه چھاردھی، عضو جرايم اخالقی، افغان ملت .٣۶١٣

  غالم سرور ولد عبدالحميد، مسکونه کارته پروان، اخوانی .٣۶١۴

  فريدون ولد غالم سرور، مسکونه کارته پروان، پياده دواخانه، اخوانی .٣۶١۵

   ضدانقالبظھيرالدين ولد غالم مصفطی، مسکونه پنجشير، متعلم، مايوييست .٣۶١۶

  محمد موسی ولد يعقوب علی، مسکونه غزنی، مايوييست ضد انقالب .٣۶١٧

  غالم محمد ولد غالم مصطفی، مسکونه پنجشير، متعلم، مايوييست .٣۶١٨

  ھفته گل ولد نيازمحمد، مسکونه ده خدايداد غزنی، اخوانی .٣۶١٩

  لمر ولد ميرور، مسکونه غزنی، اشرار .٣۶٢٠

  رغالم حبيب ولد غالم سرور، مسکونه شاه جوی، اشرا .٣۶٢١

  عمر ولد رستم، اشرار .٣۶٢٢

  معروف ولد محمد کريم، اشرار .٣۶٢٣

  حاجی عزيز ولد محمدھاشيم، اشرار .٣۶٢۴

  سيقل ولد محمد شريف، مسکونه شاه جوی، اشرار .٣۶٢۵

  محمد اسماعيل ولد غالم دستگير، اشرار .٣۶٢۶

  آقامحمد ولد جان محمد، اشرار .٣۶٢٧

  خدايداد ولد محمدنبی، اشرار .٣۶٢٨

  نیسيدجان ولد لودين، مسکونه قريه بازمحمد، اخوا .٣۶٢٩

  داوود سرمد ولد محمد شريف، مسکونه خيرخانه، معلم، مايوييست .٣۶٣٠

  

  ١٣/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  غالم رسول ولد علی حسين، مسکونه کابل، کھنه فروش، اشرار .٣۶٣١

  عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مايوييست .٣۶٣٢

  محمدعلی ولد خدای رحيم، مسکونه ارزگان، بيکار، اشرار .٣۶٣٣

   ثمرگل، مسکونه پل علم لوگر، اشرارگل محمد ولد .٣۶٣۴

  محمدگل ولد عبدالسمع، مسکونه چرخ لوگر، اشرار .٣۶٣۵

  ظريف ولد نايب، مسکونه چرخ لوگر، اشرار .٣۶٣۶

  خاديم ولد بختياری، مسکونه باميان، زميندار، اشرار .٣۶٣٧

  عوض ولد محمدعلی،  مسکونه گذرگاه، خمينست .٣۶٣٨

  شيرآقا ولد خان بابا، مسکونه پلچرخی، زميندار، اخوانی .٣۶٣٩

  عبداالحد ولد خيال محمد، مسکونه کندھار، دکاندار، اخوانی .٣۶۴٠

  يوسف علی ولد محمدعلی، مسکونه اکبرخان مينه، خمينست .٣۶۴١

  محمدحسين ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مايوييست .٣۶۴٢

  قربان ولد موسی، مسکونه بھسود، غريبکار، خمينست .٣۶۴٣
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  عبدالرحيم ولد اميرمحمد، مسکونه ننگرھار، دکاندار، اخوانی .٣۶۴۴

  ب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف دوازده، مايوييستنجي .٣۶۴۵

  ميرآجان ولد عبدهللا، مسکونه پروان، زميندار، مايوييست .٣۶۴۶

  اخترمنير ولد محمدخان، مساعد سارنوالی قندھار، اخوانی .٣۶۴٧

  محمدسرور ولد محمد ايوب، کارمند آريانا، مايوييست .٣۶۴٨

  کاندار، اشرارعينالدين ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، د .٣۶۴٩

  محمدسالم ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، اشرار .٣۶۵٠

  نورگل ولد درانی، مسکونه پکتيا، چوب فروش، اخوانی .٣۶۵١

  جمعه خان ولد شربت خان، مامور رياست مرافعه، اخوانی .٣۶۵٢

  سلطان محمد ولد ميا محمد، مسکونه لغمان، مامور مخابرات، اخوانی .٣۶۵٣

  ، خمينستناظر ولد حسين علی، مسکونه باميان، غريبکار .٣۶۵۴

  غالم محمد ولد غالم محيالدين، مسکونه پروان، زارع، اخوانی .٣۶۵۵

  جمعه خان ولد شيرخان، مسکونه ناھور غزنی، زميندار، خمينست .٣۶۵۶

  حسينداد ولد کلبی حسين، کارمند وزارت زراعت، خمينست .٣۶۵٧

  فضل حسين ولد عبدالحسين، مسکونه باميان، غريبکار، خمينست .٣۶۵٨

  انسپورت کابل، مايوييستدين محمد ولد پيرمحمد، مامور تر .٣۶۵٩

  زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مايوييست .٣۶۶٠

  عوض ولد عبدالحسين، مسکونه ورث، زميندار، خمينست .٣۶۶١

، مسکونه کلکان، دکاندار، مايوييست .٣۶۶٢   حياتا ولد حکيما

  ميرعبدالواسع ولد ميرعبدالحکيم، مسکونه پروان، زميندار، اخوانی .٣۶۶٣

  ه، زميندار، اخوانیبابو ولد ميراحمد، مسکونه لشکرگا .٣۶۶۴

  عبدالحميد ولد عبدالحکيم، مسکونه کابل، محصل وترنری، اخوانی، پخش کننده شبنامه .٣۶۶۵

  محمدقسيم ولد محمد قاسم، مسکونه لشکرگاه، متعلم، اخوانی، پخش کننده شبنامه .٣۶۶۶

  حسين جان ولد غالم علی، مسکونه سنگالخ، راننده، اخوانی .٣۶۶٧

  ن، بيکار، اخوانیجمااللدين ولد سراجالدين، مسکونه پروا .٣۶۶٨

  حبيبا ولد عبدهللا، مسکونه ھرات، محصل ادبيات، مايوييست .٣۶۶٩

  کمال ولد محمدگل، مسکونه گرشگ، طالبالعلم، اخوانی .٣۶٧٠

  غالم دستگير ولد دين محمد، مسکونه قرھباغ غزنی، مامور تانک، خمينست .٣۶٧١

  رستم ولد جبار، مسکونه پروان، زميندار، اخوانی .٣۶٧٢

  سکونه ھرات، محصل ادبيات، مايوييستمحمدکاظم ولد محمدھاشم، م .٣۶٧٣

  گالب ولد خوازک، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی .٣۶٧۴

  عزيزهللا ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، زميندار، اخوانی .٣۶٧۵

  عظيما ولد صاحبخان، مسکونه لوگر، اخوانی .٣۶٧۶

  توکل ولد عبدالستار، مسکونه کنر، دريم بريدمن، اخوانی .٣۶٧٧

  فشار، مامور تلويزيون، مايوييستمحمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه ا .٣۶٧٨
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  محمدحسن ولد قربان محمد، مسکونه بدخشان، مامور ترانسپورت، سکتاريست .٣۶٧٩

  فخرالدين ولد علی محمد، مسکونه پنجشير، زميندار، اخوانی .٣۶٨٠

  عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه ميربچه کوت، مامور وزارت عدليه، مايوييست .٣۶٨١

  ون اصالحات ارضی، افغان ملتشمشير ولد پيرمحمد، مسکونه ننگرھار، معا .٣۶٨٢

  مومن خان ولد جمعه خان، مسکونه ننگرھار، اخوانی .٣۶٨٣

  محمدصادق ولد رجب علی، دکاندار، مسکونه مزارشريف، اخوانی .٣۶٨۴

  بخت جمال ولد سيرجان، مسکونه وردک، ساتمن، اخوانی .٣۶٨۵

  عبدالکريم ولد کالن، مسکونه کابل، محصل، اخوانی .٣۶٨۶

   داکتر البراتوار، اخوانیاميرمحمد ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، .٣۶٨٧

  محمدعلی خان ولد محمد اکرم، پاکستانی، اخوانی، جاسوس .٣۶٨٨

  مولوی محمدعمر ولد محمدنظر، مسکونه نجراب، اخوانی .٣۶٨٩

  اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه ميربچه کوت، متعلم، مايوييست .٣۶٩٠

  ميرويس ولد عبدالولی، پخش شبنامه، متعلم، اخوانی .٣۶٩١

  کروريان، پخش شب نامه، اخوانیاسد ولد حفيظ هللا، مسکونه م .٣۶٩٢

  داوود اميد ولد غالم علی اميد، مسکونه مکروريان، فارغ دوازده، پخش شب نامه، اخوانی .٣۶٩٣

  

  ١۶/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  ناصرعلی ولد خيرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، خمينست .٣۶٩۴

  حاجی محمدجمعه ولد محمد داد، مسکونه جبارخيل، زميندار، اخوانی .٣۶٩۵

  ولد محمد، مسکونه لغمان، زميندار، اخوانیمحمدگل  .٣۶٩۶

  سالوخان ولد يعقوب خان، مسکونه لغمان، اخوانی .٣۶٩٧

  سفر محمد ولد قربان، مسکونه نوآباد دھمزنگ، گلکار، خمينست .٣۶٩٨

  رستم ولد علی احمد، مسکونه نوآباد دھمزنگ، خمينست .٣۶٩٩

  عيسيخان ولد محمد سرور، مسکونه وردک، خمينست .٣٧٠٠

   بھسود، مالزم مکتب، خمينسترمضان ولد ابراھيم، مسکونه .٣٧٠١

  محمد اسماعيل ولد ابراھيم، مسکونه جمال مينه، خمينست .٣٧٠٢

  يزدان بخش ولد دوست محمد، مسکونه بھسود، مالزم، خمينست .٣٧٠٣

  رمضان ولد خداداد، مسکونه بھسود، بيکار، خمينست .٣٧٠۴

  ميرزاحسين ولد آغاحسين، مسکونه بھسود، دکاندار مندوی، خمينست .٣٧٠۵

  کونه سرخ پارسا، زميندار، خمينستعيدمحمد ولد محمد، مس .٣٧٠۶

  عوض ولد حيدر، مسکونه بھسود، گل کار، خمينست .٣٧٠٧

  امام علی ولد قربان، مسکونه سرخ پارسا، زميندار، خمينست .٣٧٠٨

  ابراھيم ولد سفرمحمد، مسکونه کابل، دستفروش، خمينست .٣٧٠٩

  عيدمحمد ولد قربان علی، مسکونه کابل، دستفروش، خمينست .٣٧١٠

  کونه بھسود، آشپز، خمينستمحمدانور ولد علی احمد، مس .٣٧١١
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  محمدھاشم ولد ابراھيم، مسکونه بھسود، سقاب، خمينست .٣٧١٢

   اميربخش ولد دوست محمد، مسکونه بھسود، باغ بان، خمينست .٣٧١٣

  آقاحسين ولد الف حسين، مسکونه بھسود، باغ بان، خمينست .٣٧١۴

  محمدصديق ولد گل جان، مسکونه ميدان، مامور وزارت ترانسپورت، اخوانی .٣٧١۵

  لد نور محمد، مسکونه دايمرداد، دکاندار، خمينستمحمد حکيم و .٣٧١۶

  ميرحسين ولد ميرحسن، مسکونه جای رييس دھمزنگ، خمينست .٣٧١٧

  رمضان ولد يعقوب، مسکونه خوشحال مينه، قصاب، خمينست .٣٧١٨

  عبدالرووف ولد محمدھاشم، مسکونه جاغوری، متعلم، خمينست .٣٧١٩

  عبدالرحيم ولد محمد ھاشم، مسکونه جاغوری، خمينست .٣٧٢٠

   ولد محمد عوض، مسکونه قرھباغ غزنی، تايپست، خمينستعبدالکريم .٣٧٢١

  غالم محمد ولد گل محمد، مسکونه قره باغ غزنی، تايپست وزارت عدليه، خمينست .٣٧٢٢

  غالم قادر ولد علی محمد، مسکونه قره باغزنی، تايپست وزارت عدليه، خمينست .٣٧٢٣

  عبدالحميد ولد عليجان، مسکونه غزنی، تايپست وزارت عدليه، خمينست .٣٧٢۴

  ر محمد ولد داکتر، اخوانیاخت .٣٧٢۵

  غفورگل ولد گل سمی، کاتب مکتب ھوتکی، اخوانی .٣٧٢۶

  عبدالرحمان ولد فتح محمد، مسکونه پروان، ساتمن اکادمی پروان، اخوانی .٣٧٢٧

  عبدالباری ولد محمد غوث، مسکونه ارزگان، اخوانی .٣٧٢٨

  محمداسماعيل ولد دولت خان، مسکونه پروان، دريم بردمل قوای پنج، اخوانی .٣٧٢٩

  ولد نور محمد، مسکونه وردک، دوھم بردمن، اخوانیگل احمد  .٣٧٣٠

  خداداد ولد دولت محمد، مسکونه بدخشان، مامور مخابرات، اخوانی .٣٧٣١

  محمدقسيم ولد شفيع، مسکونه کابل، اخوانی .٣٧٣٢

  عبدالواحد ولد محمداعظم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی .٣٧٣٣

  عبدالناصر ولد عبدالمتين، مسکونه ھودخيل، اخوانی .٣٧٣۴

  محمد يعقوب، مسکونه کندھار، اخوانیدولت محمد ولد  .٣٧٣۵

  گل افضل ولد عبدالرشيد، دوھم بردمن غند تعليمی، اخوانی .٣٧٣۶

  انورحسين ولد شيرحسين، مالک دواخانه، اخوانی .٣٧٣٧

  ، مسکونه زابل، اخوانی٨٨محمدوارث ولد محمد عمر، دوھم بردمن قوای  .٣٧٣٨

  انوری ولد محمدجان، مسکونه پکتيا، تورن وزارت تامينات، اخوانی .٣٧٣٩

  د موال ولد عزيزهللا، مسکونه پروان، اخوانیمحم .٣٧۴٠

  سيدمحمود ولد سيد احمدعلی، مسکونه مقر، اشرار .٣٧۴١

  محمدصابر ولد نور محمد، مسکونه لوگر، اخوانی .٣٧۴٢

  محمداسماعيل ولد فراموز، مسکونه لوگر، اخوانی .٣٧۴٣

  

   ١٧/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  وانیگل محمد ولد سلطان محمد، مسکونه لوگر، مالامام، اخ .٣٧۴۴
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  سيدنورالدين ولد سيد نادرشاه، مسکونه کابل، تاجر، اخوانی .٣٧۴۵

  دولت نظر ولد پيرنظر، مسکونه درواز، فارغ ليسه پامير، سکتاريست .٣٧۴۶

  سيد خواجه ولد غالم حيدر، مسکونه مزارشريف، محصل شرعيات، اخوانی .٣٧۴٧

  محمدشاه ولد سليمان، معلم ليسه چرخ لوگر، اخوانی .٣٧۴٨

  ونه بی بی مھرو، مدير تعليمات عالی، مايوييستمحمد انور ولد محمدعمر، مسک .٣٧۴٩

  سيدحاتم ولد محمد، مسکونه ننگرھار، دريم بردمن بگرامی .٣٧۵٠

  شيرجان ولد رستم، افراد غند تعليمی ارتباط باالحصار .٣٧۵١

  عبدالرشيد ولد عبدالمجيد، تورن رياست لوجيستيک ارتباط باالحصار .٣٧۵٢

  تباط باالحصارعبدی ولد چاری، مسکونه کندز، افراد قوای پانزده، ار .٣٧۵٣

  بھلول ولد خيرمحمد، مسکونه لوگر، دريم بردمن ميدان بگرام، ارتباط باالحصار .٣٧۵۴

  ميرعلم ولد نصرت، مسکونه پروان، محصل تخنيک، ارتباط باالحصار .٣٧۵۵

  موسی، افراد قطعه ده انجنيری، ارتباط باالحصار .٣٧۵۶

  خان جان، مسکونه ننگرھار، مامور خانه سازی، افغان ملت .٣٧۵٧

  

  ٢١/۵/١٣۵٨ مورخ -ان  افغانست-کابل

  شرفالدين ولد سراجالدين، مسکونه دره مامور بگرام، اخوانی .٣٧۵٨

  انارگل ولد شيرهللا، مسکونه ميدان، سرای دار، اخوانی .٣٧۵٩

  محمد اصغر ولد محمد رسول، مسکونه جبل سراج، متعلم صنف دھم، اخوانی .٣٧۶٠

  محمد حليم ولد محمود، مسکونه چاريکار، مفتش مجادله مالريا، اخوانی .٣٧۶١

  مد عمر ولد محمدحسين، مسکونه خم زرگر کوھستان، معلم، اخوانیمح .٣٧۶٢

  قربان ولد حسين داد، مسکونه دايزنگی باميان، غريبکار، خمينست .٣٧۶٣

  سيفا ولد نوراحمد، مسکونه لوگر، اخوانی .٣٧۶۴

  محمدامين ولد محمدجان، مسکونه چاردھی، دريم ساتمن، اخوانی .٣٧۶۵

  ريم ساتمن، اخوانیاسدهللا ولد محمدايوب، مسکونه کلوله پشته، د .٣٧۶۶

  محمد کريم ولد محمد يعقوب، مسکونه مزارشريف، کاتب، اخوانی .٣٧۶٧

  محمداکبر ولد غالم محيالدين، مسکونه مزارشريف، کارگر کود برق مزارشريف، اخوانی .٣٧۶٨

  محمدعثمان ولد محمد حسين، سارنمن آمر قوماندانی بلخ، اخوانی .٣٧۶٩

  سبه شھرداری بلخ، اخوانیاحمدرشاد ولد غالمعلی، مسکونه مزارشريف، مامور محا .٣٧٧٠

  رحمت گل ولد آيين خان، مسکونه مزارشريف، کارمند، اخوانی .٣٧٧١

  ضربا ولد امامالدين، مسکونه لغمان، بيکار، اخوانی .٣٧٧٢

  مال آدم خان ولد عظيم خان، مسکونه تخار، امام مسجد، اخوانی .٣٧٧٣

  حاجی محمدگل ولد مال احمد، مسکونه لغمان، بيکار، اخوانی .٣٧٧۴

  حمد، مسکونه باجور، اخوانیاحمدشاه ولد يارم .٣٧٧۵

  عبدالعلی ولد کمال، مسکونه مزار، بيکار، اخوانی .٣٧٧۶

  بغاوالدين ولد بازمحمد، مسکونه زابل، زميندار، اخوانی .٣٧٧٧
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  محمدطاھر ولد تراباز، مسکونه تخار، اخوانی .٣٧٧٨

  امان هللا ولد عبدالجبار، مسکونه تخار، زمين دار، اخوانی .٣٧٧٩

  ار، زميندار، اخوانیسيد عبدهللا ولد سيد بابه، مسکونه فرخ .٣٧٨٠

  سيد عبدهللا ولد سيد بابا، مسکونه تخار، زمين دار، اخوانی .٣٧٨١

  خواجه احمد ولد احمد مجيد، مسکونه کلکان، معلم، اخوانی .٣٧٨٢

  موسی ولد صوفی، مسکونه غزنی، اخوانی .٣٧٨٣

  تازه مير ولد نازک مير، مسکونه کندز، اخوانی .٣٧٨۴

  ی کندھار، اخوانیعبدالعلی ولد عبدالغنی، مسکونه کندھار، مامور مسکون .٣٧٨۵

  مولوی شب قدر ولد ميا محمد، مسکونه بگرام، اخوانی .٣٧٨۶

  محمد موسی ولد باقر، مسکونه لعل سرجنگل، زميندار، اخوانی .٣٧٨٧

  غالم حسين ولد يارمحمد، چوپ فروش دشت برچی، اخوانی .٣٧٨٨

  محمدعوض ولد نيک محمد، مسکونه بھسود، ولدنگار، اخوانی .٣٧٨٩

  شی، اخوانیجان محمد ولد قربان، مسکونه پخته فرو .٣٧٩٠

  سيدمحمد ولد محمد عيسی، مسکونه کھنه خمار، کھنه فروش، اخوانی .٣٧٩١

  شيرآقا ولد قلندر، مسکونه عليشنگ لغمان، اخوانی .٣٧٩٢

  گل نبی ولد تاج محمد، مسکونه ميربچه کوت، متعلم، اخوانی .٣٧٩٣

  حاجی محمد انور ولد سرور، مسکونه حصه دوم خيرخانه، اخوانی .٣٧٩۴

  ر بچه کوت، اخوانیجان آغا ولد خيرمحمد، مسکونه مي .٣٧٩۵

  غالم حسين ولد محمدجان، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمينست .٣٧٩۶

  محمدنعيم ولد محمد سرور، مسکونه قرھباغ، اخوانی .٣٧٩٧

  علی جمعه ولد محمدحسن، مسکونه باميان، خمينی .٣٧٩٨

  نور محمد ولد روز محمد، مسکونه ميدان، ليموفروش، خمينی .٣٧٩٩

  متعلم، خمينیعبدالکبير ولد عبدالحميد، مسکونه استالف،  .٣٨٠٠

  قمرالدين ولد عبدالرسول، مسکونه کابل، تايپست وزارت عدليه، خمينی .٣٨٠١

  خدايداد ولد تاج محمد، مسکونه جمال مينه، تکه فروش، خمينی .٣٨٠٢

  سيدمحمدحسن کريمی ولد سيد محمد رضا، مسکونه شاه شھيد، بيکار، خمينی .٣٨٠٣

  سيدعلی و سيد محمد رضا، مسکونه کابل، فارغ دانشگاه، خمينی .٣٨٠۴

  ن حسن ولد ميرزاشاه، سترنجی فروش، خمينیضام .٣٨٠۵

  غالم سخی ولد حاجی علم، مسکونه کابل، خمينی .٣٨٠۶

  عبدهللا ولد قربان، تيکه فروش، خمينی .٣٨٠٧

  سيدمحمدجمعه ولد سيدصفدر، تايپست وزارت تعليمات عالی، مسکونه غزنی، خمينی .٣٨٠٨

  

  ٢٢/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  ، زميندار، اشرارمحمدحسن ولد عبدالولی، مسکونه پروان .٣٨٠٩

  جبارخيل ولد امرالدين، کوچی، اشرار .٣٨١٠
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  اصل خان ولد اميرخان، کوچی، اشرار .٣٨١١

  موسی ولد علی احمد، مسکونه باميان، اشرار .٣٨١٢

  حاجی سخی داد ولد شيراحمد، مسکونه بھسود، اشرار .٣٨١٣

  نصرهللا ولد اسدهللا، اشرار .٣٨١۴

  تورگل ولد عبدالمجيد، مسکونه وردک، مال امام، اشرار .٣٨١۵

  فضل الدين، مسکونه ميدان، اشرارظريف ولد  .٣٨١۶

  ميران ولد محمد شعيب، مسکونه ميدان، اشرار .٣٨١٧

  ميرزاحسين ولد بيک نظر، مسکونه ناحيه سوم، اشرار .٣٨١٨

، بيکار، اشرار .٣٨١٩   سيداحمدعلی ولد سيد حبيبا

  ميراکبر ولد ميرغالم حسين، متعلم صنف دوازده، اشرار .٣٨٢٠

  عوض علی ولد رمضان، متعلم صنف ده، اشرار .٣٨٢١

  مد ولد شيرمحمد، خباز، خمينیاميرمح .٣٨٢٢

  محمدعيسی ولد محمدکريم، دکاندار، خمينی .٣٨٢٣

  ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، مايوييست .٣٨٢۴

  عزيزهللا ولد حفيظ هللا، مسکونه پغمان، مايوييست .٣٨٢۵

  اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف يازده، مايوييست .٣٨٢۶

   مايوييستعبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدھم، .٣٨٢٧

  شاولی ولد عنايت هللا، مسکونه کابل، مايوييست .٣٨٢٨

  عجب گل ولد حليم خان، مسکونه کابل، مايوييست .٣٨٢٩

  عبدالودود ولد ولی محمد، مسکونه قريه نورزايی، اخوانی .٣٨٣٠

  عبدالغنی ولد عبدالمجيد، مسکونه گذر اکرم جان پروان، اخوانی .٣٨٣١

  نیعبدالبصير ولد سيدمراد، مسکونه ولسوالی نھرين، اخوا .٣٨٣٢

  شاه محمد ولد ميرزامحمد، اخوانی .٣٨٣٣

  تاج گل ولد حاجی بدگ خان، مسکونه تخار، اخوانی .٣٨٣۴

  عبدالحفيظ ولد دادخان، مسکونه بغالن، ضدانقالب .٣٨٣۵

  عبدالوھاب ولد حيدر، مسکونه قلعه قاضی، شيريخ فروش، خمينی .٣٨٣۶

  دارابولد خدمت گر وزيرا باد خادم مسجد محمديه، خمينی .٣٨٣٧

  کونه وزير آباد، سگريت فروش، خمينیحسين بخش ولد محمد کريم،مس .٣٨٣٨

  محمد کريم ولد غالم حسين، مسکونه وزيرآباد، پاکت ساز، خمينی .٣٨٣٩

  فقيرحسين ولد قنبرعلی، مسکونه وزيرآباد، کارگر شرکت پالستيک، خمينی .٣٨۴٠

  عبدالحميد ولد محمد اسماعيل، مسکونه وزيرآباد، خياط، خمينی .٣٨۴١

  ياده پشتنی تجارتی بانک، خمينیمحمدعلی ولد ميرزاحسين، مسکونه وزير آباد، پ .٣٨۴٢

  صالح ولد غالم حسين، خمينی .٣٨۴٣

  اسماعيل ولد رضا بخش، مسکونه باميان، خياط، خمينی .٣٨۴۴

  سلطان ولد حسن، مسکونه وزير آباد، شاگرد خياط، خمينی .٣٨۴۵
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  محمد آصف ولد محمد جعفر، مسکونه وزير آباد، ميوه فروش، خمينی .٣٨۴۶

   فروش، خمينیجان علی ولد سيد آل، مسکونه وزير آباد، کھنه .٣٨۴٧

  غالم نبی ولد موسی، مسکونه وزير آباد، کارگر شھرداری، خمينی .٣٨۴٨

  حيدر ولد غالم حيدر، مسکونه کارته پروان، بيکار، خمينی .٣٨۴٩

  درويش ولد سحرگل، مسکونه پشتونستان، اخوانی .٣٨۵٠

  شيرين ولد رسول، مسکونه شھرآرا، مامور اکادمی علوم، اخوانی .٣٨۵١

  ان، تجار ميوه، اخوانیلعل سعيد ولد زرور، مسکونه پشتونست .٣٨۵٢

  شمس الدين ولد سيد حکيم، مسکونه تخار، محصل صنف دوازده، دارالمعلمين تخار، اخوانی .٣٨۵٣

  محمد ابراھيم ولد عبدالواحد، مسکونه، تخار، معلم، سکتاريست .٣٨۵۴

  کوالخان ولد غازی مژگان، کاتب مدرسه ابوحنيفه، اخوانی .٣٨۵۵

   زميندار، اخوانیعبدالباطين ولد عبدالواحد، مسکونه کريم داد نرخ، .٣٨۵۶

  اميرجان ولد آزاد خان، چوپان کوچی، اشرار .٣٨۵٧

  محمدشاه ولد رنگين، چوپان کوچی، اشرار .٣٨۵٨

  محمديوسف ولد عبدالغفور، غريبکار، اشرار .٣٨۵٩

  عبدالتواب ولد عبدالغفور، مسکونه تنگی، اشرار .٣٨۶٠

  الجمير ولد جالدخان، مسکونه سيد آباد، چوپان، اشرار .٣٨۶١

  م، اشرارحبيب رحمان ولد عبدالحميد، معل .٣٨۶٢

  شايسته گل ولد جاخان، چوپان کوچی، اشرار .٣٨۶٣

  

  ٢٢/۵/١٣۵٨ مورخ- افغانستان  -کابل

  جمعه خان ولد حشمتا خان، مسکونه بدخشان، دريم بردمن، اخوانی .٣٨۶۴

  محمدشاه ولد سراج الدين، مسکونه پروان، زمين دار، اشرار .٣٨۶۵

  زمرالدين ولد قمرالدين، مسکونه پروان، زمين دار، اشرار .٣٨۶۶

  مر ولد محمد رحيم، مسکونه پروان، محصل طب، اخوانیمحمد ع .٣٨۶٧

  عطامحمد ولد آقا محمد، مسکونه گرديز، زميندار، اشرار .٣٨۶٨

  نعمتا ولد شاه محمد، مسکونه گرديز، زمين دار، اشرار .٣٨۶٩

  محمدخان ولد احمدخان، مسکونه پروان، زميندار، اشرار .٣٨٧٠

  حليم خان ولد نيازمحمد، مسکونه پروان، زميندار، اشرار .٣٨٧١

  م دستگير ولد فقير، مسکونه پروان، زميندار، اشرارغال .٣٨٧٢

  شيرجان ولد سيدجان، مسکونه پروان، زميندار، اشرار .٣٨٧٣

  غالم سخی ولد هللا داد، مسکونه پروان، زمين دار، اشرار .٣٨٧۴

  علياور ولد خدايداد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٧۵

  نادر ولد غالم نبی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٧۶

  حمدطاھر، مسکونه غزنی، کمک به اشرارعبدالحميد ولد م .٣٨٧٧

  عبدالحسين ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٧٨
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  حسين علی ولد نورعلی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٧٩

  محمدظاھر ولد جان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨٠

  نوروز ولد غالم رضا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨١

  ، کمک به اشرارغالم نبی ولد ميرافغان، مسکونه غزنی .٣٨٨٢

  برات ولد قنبر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨٣

  جان علی ولد خان محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨۴

  اسماعيل ولد محمدهللا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨۵

  حبيبا ولد عبدالعزيز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨۶

  محمد کريم ولد عبدالحميد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨٧

  آجان ولد حسامالدين، مسکونه غزنی، کمک به اشرارمير .٣٨٨٨

  دين محمد ولد غالم سخی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٨٩

  عبدالقادر ولد محمد افضل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩٠

  عبدالمومند ولد غالم علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩١

  محمدجان ولد لعل مير، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩٢

  ھاول، مسکونه غزنی، کمک به اشرارشايسته ولد ب .٣٨٩٣

  عيسی خان ولد محمد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩۴

  محمد ابراھيم ولد عبدالحسين، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩۵

  سيد کريم ولد حاجی بھاوالدين، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩۶

  حاجی محمد ولد امير محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩٧

  الم شاه، مسکونه غزنی، کمک به اشرارمحمدصافی ولد غ .٣٨٩٨

  عزيز ولد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٨٩٩

  حضرت گل ولد خدای نور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠٠

  عبدالعليم ولد مال عبدالکريم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠١

  دوست محمد ولد اخترگل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠٢

  نی، کمک به اشرارمحمدظاھر ولد بستان، مسکونه غز .٣٩٠٣

  عطا ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠۴

  شيراحمد ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠۵

  علی محمد ولد ضامن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠۶

  جمعه خان ولد محمد انور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠٧

  غالم حسين ولد ايوب، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٠٨

  ی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرارعين عل .٣٩٠٩

  سليمان علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١٠

  ، مسکونه غزنی، کمک به اشرار...خانان ولد .٣٩١١

  علی حسين ولد محمد حکيم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١٢

  خان محمد ولد عبداالحد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١٣
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  غزنی، کمک به اشراربيرم ولد صفدر، مسکونه  .٣٩١۴

  غالم محس ولد غالم محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١۵

  وکيل ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١۶

  محمد نور ولد بھايی جان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١٧

  خان گل ولد خواجه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩١٨

  رارمحمدھاشم ولد ابوبيک، مسکونه غزنی، کمک به اش .٣٩١٩

  شايسته خان ولد حاجی مومن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢٠

  رکابالدين ولد معراجالدين، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢١

  غالم دستگير ولد زنگی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢٢

  سلطان جان ولد بصير، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢٣

  شھاب الدين ولد برکت، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢۴

  دالھی ولد حاجی غالم محيالدين، مسکونه غزنی، کمک به اشرارحاجی عب .٣٩٢۵

  حاجی عبدالحکيم ولد غياثالدين، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢۶

  عبدالقيوم ولد غياثالدين، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢٧

  غالم گوھر ولد محمدجان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .٣٩٢٨

  

  ٢٩/۵/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

   دارالعلوم، اخوانی١٢د محمد يعقوب، مسکونه تگاب، متعلم صنف گل اکبر ول .٣٩٢٩

  سيد احمد ولد سيد شريف، مامور تفتيش شھرداری مزار، مايوييست .٣٩٣٠

  رجب علی ولد بشير محمد، ميخانيک وزارت مخابرات، خمينی .٣٩٣١

  محمد امين ولد محمدحسين، مسکونه بھسود، بيکار، خمينی .٣٩٣٢

  ، بيکار، خمينیشيخ موسی ولد علی رضا، مسکونه وزيرآباد .٣٩٣٣

  حسين علی ولد محمد حسن، مسکونه باميان، شاگرد خياط، خمينی .٣٩٣۴

   دارالعلوم، اشرار١٢محمد زبير ولد ضياگل، مسکونه ننگرھار، متعلم  .٣٩٣۵

  عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه ھرات، مامور جيولوجی، مايوييست .٣٩٣۶

  عبدالرحمان ولد عبدالحسين، راننده، خمينی .٣٩٣٧

   مسکونه پل سرخ، شاگرد خياط، خمينیخالقداد ولد سخی داد، .٣٩٣٨

  مالامين ولد فيضالرحمان، مسکونه دشت برچی، مال امام، خمينی .٣٩٣٩

  عبدالمجيد ولد محمد ھاشم، مسکونه پروان، کارگر شرکت، خمينی .٣٩۴٠

  اميرھمزه ولد گل حسين، مسکونه بت خاک، ضد انقالب .٣٩۴١

، تجار، اخوانی .٣٩۴٢   گل نبی ولد حاجی نازک مير، مسکونه قلعه فتحا

، مايوييستآ .٣٩۴٣    غامحمد ولد حاجی نازکبير، مسکونه قلعه فتحا

  محمدعمر ولد بھرام، مسکونه محمدآغه، معلم نسوان رحمان بابا، اخوانی .٣٩۴۴

  محمد کريم ولد داور، مسکونه خواجه بولک، اخوانی .٣٩۴۵

  خدايداد ولد غالم رضا، مسکونه قلعه شھاده، اشرار .٣٩۴۶
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  شرارميرحيدر ولد شاه حيدر، مسکونه قلعه شھاده، ا .٣٩۴٧

  احمدگل ولد بازگل، مسکونه قلعه شھاده، اشرار .٣٩۴٨

  احمدگل ولد يارگل، مسکونه قلعه شھاده، اشرار .٣٩۴٩

  محمدشريف ولد ميرزا،  مسکونه لوگر، اخوانی .٣٩۵٠

  شيراب ولد احمدشاه، مسکونه وردک، معلم ليسه خواجه مسافر، اخوانی .٣٩۵١

  غالم حسين ولد سلطان محمد، مسکونه پکتيا، اخوانی .٣٩۵٢

   دين محمد، مسکونه پکتيا، اشرارمحمدھاشم ولد مال .٣٩۵٣

  محبوب خان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتيا، معلم، اشرار .٣٩۵۴

  دلدارخان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۵۵

  بھادرخان ولد شينکی، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۵۶

  نواب ولد محمدخان، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۵٧

  خالق داد ولد عبدهللا، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۵٨

  ولد محمد گل، مسکونه پکتيا، اشرارنيک محمد  .٣٩۵٩

  نوازخان ولد فيض محمدخان، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۶٠

  رنگين ولد محمد يونس خان، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۶١

  نظر محمد ولد ظفرخان، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۶٢

  نيازی ولد سيد غفور، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۶٣

  جمعه داد ولد عبدهللا، مسکونه پکتيا، اشرار .٣٩۶۴

  حمد ولد محمد، مسکونه ولسوالی تيوره، اشراراحاجی مال م .٣٩۶۵

  محمدياسين ولد محمدعمر، مسکونه تيوره، اخوانی .٣٩۶۶

  حاجی محمداسحق ولد افضل، مسکونه تيوره، اخوانی .٣٩۶٧

  عبدالقدوس ولد حاجی عبدالرسول، مسکون تيوره، اخوانی .٣٩۶٨

  عبدالقدير ولد حاجی عبدالرسول، مسکونه تيوره، اخوانی .٣٩۶٩

  ن، مسکونه بھار دره، اخوانیغالم سرور ولد عبدالرحما .٣٩٧٠

  محمد لعل ولد عبدالرحمان، مسکونه تيوره، اخوانی .٣٩٧١

  عبداالحد ولد عبدالحميد، مسکونه تيوره، اشرار .٣٩٧٢

  عبدالرحيم ولد محمد، اشرار .٣٩٧٣

  غالم غوث ولد محمود، مسکونه تيوره، اشرار .٣٩٧۴

  خان علی ولد مراد علی، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمينی .٣٩٧۵

  محمد، کوچی، اشرارشربت خان ولد سلطان  .٣٩٧۶

  کمکی ولد ختک، کوچی، اشرار .٣٩٧٧

  محمد قسيم ولد محمد دل، مسکونه پغمان، اشرار .٣٩٧٨

  دواجان ولد ميراکبر، کوچی، اشرار .٣٩٧٩

  فضل کريم ولد حاجی خان کوچی، اشرار .٣٩٨٠

  شيخ چمن عارفی ولد محمد يوسف، مسکونه دشت برچی، بيکار، خمينی .٣٩٨١
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  یمحمدهللا ولد عبدالحميد، مسکونه ھودخيل، اخوان .٣٩٨٢

  حاجی تحصيلدار ولد حاجی ملتان، مسکونه نوآباد ده افغانان، اخوانی .٣٩٨٣

  مال نجيبا ولد عبداالحد، مسکونه غور، اشرار .٣٩٨۴

  مال سيد رسول ولد عثمان، مسکونه غور، اشرار .٣٩٨۵

  

  ١/۶/١٣۵٨ مورخ - افغانستان -کابل

  وانیغالم جيالنی ولد محمدھاشم، مسکونه کابل، مامور تشکيالت وزارت دفاع خلق، اخ .٣٩٨۶

  عبدالباقی ولد محمدی، مسکونه فيضآباد، عضو دادگاه ھرات، اخوانی .٣٩٨٧

  عبدالحکيم ولد عبدالعلی، مسکونه کابل، خياط، اخوانی .٣٩٨٨

  قيامالدين ولد عبدال، مسکونه تگاب واليت پروان، مامور، اخوانی .٣٩٨٩

  جان علی ولد احمد علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی .٣٩٩٠

  سا، دکاندار، اخوانیحاجی علی، مسکونه سرخ پار .٣٩٩١

  غالم رسول ولد صفدر، مسکونه بھسود، راننده، خمينی .٣٩٩٢

، مسکونه لوگر، داکتر، مايوييست .٣٩٩٣   نعمتا ولد صفتا

  احمدعلی ولد ديدارعلی، مسکونه کابل، کارگر مسلخ .٣٩٩۴

  عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مايوييست .٣٩٩۵

  غيبی، اخوانیميرغالمحيدر ولد ميرعبدالصمد، مسکونه قلعه  .٣٩٩۶

  عليجان ولد احمدشاه، مسکونه غزنی، دوکاندار، اخوانی .٣٩٩٧

  ارباب سخيداد ولد غالمحسين، مسکونه دانه غوری، بيکار، اخوانی .٣٩٩٨

  محمدعيسی ولد علياحمد، مسکونه وزيرآباد، بيکار، خمينی .٣٩٩٩

  عليخان ولد محمدشاه، مسکونه لوگر، مامور سارنتون، اخوانی .۴٠٠٠

  نه بدخشان، اخوانیمحمدسخی ولد عبدالرسول، مسکو .۴٠٠١

  عبدالوکيل ولد سيدجان، مسکونه لوگر، صاحب منصب ھوايی بگرام، اخوانی .۴٠٠٢

  سنگ ولد ميراعظم، مسکونه ھلمند، ساتنمن سارندوی، اخوانی .۴٠٠٣

  عبدالخالق ولد رمضان، کارگر فابريکه نمک، مسکونه کوتھسنگی، اخوانی .۴٠٠۴

  کتابجان ولد آرين، مسکونه ميدان، بيکار، اخوانی .۴٠٠۵

  لد سرافراز، مسکونه ميدان، زميندار، اخوانیمحمدعرب و .۴٠٠۶

  شاھحسين ولد ميرحسين، مسکونه سرخپارسا، زميندار، اشرار .۴٠٠٧

  رحمتگل ولد سرافراز، مسکونه کوھدامن، زميندار .۴٠٠٨

  خياليگل ولد سلطانمحمد، مسکونه کوھدامن، زميندار .۴٠٠٩

  عبدالرحمان ولد محمدحليم، معلم، مسکونه نيمروز، مائوئيست .۴٠١٠

  مدزبير، مسکونه جرم بدخشان، معلم ليسه بلخ، اخوانیمحمداسلم ولد مح .۴٠١١

  غالمرسول ولد سکندر، مسکونه پنجشير پروان، اشرار .۴٠١٢

   به پاکستان فرار نموده بود٨٨غالمنبی ولد محمدعلی، مسکونه ننگرھار، خوردضابط، به تاريخ  .۴٠١٣

  لعلمحمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپيسا، محصل دارالمعلمين پروان، مائوئيست .۴٠١۴
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  رحمان ولد عبداللھخان، مسکونه کاپيسا، زميندار، اشرارحبيبال .۴٠١۵

  نصرهللا ولد خوشدل، مسکونه ميرھخيل کاپيسا، زميندار، ھمکار اشرار .۴٠١۶

  محمدحسين ولد محمدظفر، مسکونه کاپيسا، متعلم صنف دوازده، اشرار .۴٠١٧

  امينا ولد عبدالمحمود، کاپيسا، زميندار، اخوانی، اشرار .۴٠١٨

   کاپيسا، زميندار، اشرارملوک ولد محمدعلی، مسکونه .۴٠١٩

  مجاور ولد عبدالرشيد، مسکونه کاپيسا، زميندار، اشرار .۴٠٢٠

  سيدھاشم ولد ھمتخان، مسکونه ليدرخيل، کاپيسا، زميندار، اشرار .۴٠٢١

  داورشاه ولد نادرشاه، مسکونه جالوخيل، متعلم ليسه غازی، اشرار .۴٠٢٢

  زلمی ولد غمی، مسکونه جالوخيل، معلم، اشرار .۴٠٢٣

  ، زميندار، اخوانی)؟ (شھزاد ولد عبدالخليل، .۴٠٢۴

  مولوی محمدھاشم ولد محمدحسنخان، مسکونه ادی، اشرار .۴٠٢۵

  حاجی محمدامين ولد محمدامير، مسکونه گری کاپيسا، اشرار .۴٠٢۶

  عبدالمنان ولد عبدالخليل، مسکونه کاپيسا، مالک موتر، اشرار .۴٠٢٧

، مسکونه معياخيل کاپيسا، دوکاندار، اخوانی .۴٠٢٨   عبادهللا ولد شريفا

  ک محمدعمر، مسکونه اديزمری، معلم از کندز، اخوانیمختار ولد مل .۴٠٢٩

  

  ۵/۶/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  ۵٨ اسد ١٢عبدالرحيم ولد محمدرحيم، مسکونه پروان، جگرن ھوايی بگرام، توطئه  .۴٠٣٠

  ۵٨ اسد ١٢محمدظاھر ولد محمدعزيز، مسکونه اندر، توطئه  .۴٠٣١

  ۵٨ اسد ١٢طئه ميرافضل ولد ميرمحمود، مسکونه استالف، دريم بريدمن، تو .۴٠٣٢

  ۵٨ اسد ١٢گلروز ولد فيروز، مسکونه ميربچھکوت، دريم بريدمن، توطئه  .۴٠٣٣

  ۵٨ اسد ١٢سيداحسانا ولد سيدجالل، مسکونه خوست، جگرن بگرام، توطئه  .۴٠٣۴

  ۵٨ اسد ١٢نثاراحمد ولد شجاع، مسکونه محمدآغه، دوھم بريدمن، تعميرات، توطئه  .۴٠٣۵

  ۵٨ اسد ١٢ر منتظر وزارت ماليه، توطئه ميرعلی احمد ولد ميرغضنفر، چنداول، مامو .۴٠٣۶

  ۵٨ اسد ١٢محمدولی ولد فقيرحسين، مسکونه کابل، ليسانس ادبيات، توطئه  .۴٠٣٧

  ۵٨ اسد ١٢عبدالحی ولد عبدالطيف، مسکونه روستاق، تورن پيلوت خواجه رواش، توطئه  .۴٠٣٨

  ۵٨ اسد ١٢عبدالرشيد ولد محمدرستم، مسکونه پنجشير، معلم مائوئيست، توطئه  .۴٠٣٩

  ۵٨ اسد ١٢ب ولد لعلمحمد، مسکونه پکتيا، جگرن ھوايی بگرام، توطئه محمدايو .۴٠۴٠

  ۵٨ اسد ١٢حاجی سيدغالم نبی ولد غالمعلی، مسکونه دھدانا، ويرينگکار گروپ چريکھا، توطئه  .۴٠۴١

  ۵٨ اسد ١٢محمداکبر ولد محمدمعصوم، مسکونه قندھار، انجنير، توطئه  .۴٠۴٢

  ۵٨ اسد ١٢ توطئه محمداسماعيل ولد سلطانعلی، مسکونه ميدان، مستری، .۴٠۴٣

  ۵٨ اسد ١٢اميرمحمد ولد محمدشفيع، مسکونه ده نو کوتھسنگی، سرمعلم، توطئه  .۴٠۴۴

  ۵٨ اسد ١٢محمداشرف ولد محمدشفيع، ده نو کوته سنگی، توطئه  .۴٠۴۵

  ۵٨ اسد ١٢ميرمحمد فاروغ ولد محمدصديق، مسکونه ھرات، اھل خبره وزارت، توطئه  .۴٠۴۶

  ۵٨ اسد ١٢، توطئه ٧بل، جگرن فرقه عبدالحليم ولد محمدکريم، مسکونه قرھباغ کا .۴٠۴٧
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  ۵٨ اسد ١٢حضرت محمد ولد محمدخان، مسکونه ننگرھا، دريم بريدمن، پوسته خانه، توطئه  .۴٠۴٨

، دريور رييس کارگر، پنجشير، توطئه  .۴٠۴٩   ۵٨ اسد ١٢کريما ولد رحيما

، مسکونه شيرپور، معاون احسان بس ترانسپورت، توطئه  .۴٠۵٠   ۵٨ اسد ١٢عبدالوھاب ولد حبيبا

  ۵٨ اسد ١٢حاجی عزيزهللا ولد غالمحسين، مسکونه بيبی محرو، مستری، توطئه  .۴٠۵١

، مستری در شھر نو، توطئه  .۴٠۵٢   ۵٨ اسد ١٢دينمحمد ولد فضالحمد، مسکونه قلعه فتحا

  ۵٨ اسد ١٢عبدالرازق ولد خيرمحمد، عضو سارنوالی واليت کابل، مسکونه خانآباد، توطئه  .۴٠۵٣

، متعلم لي .۴٠۵۴   ۵٨ اسد ١٢سه، مسکونه ميدان، توطئه عاشقا ولد فيضا

  ۵٨ اسد ١٢غالمرضا ولد غالم محمد، مسکونه ھرات، فعال قلعه فتح هللا، مستری، توطئه  .۴٠۵۵

  ۵٨ اسد ١٢حاجی محمدرسول، ولد غالم رسول، مسکونه کابل، دريور، توطئه  .۴٠۵۶

  ۵٨ اسد ١٢گالحمد ولد حاجی يارگل، رييس احسان بس ترانسپورت، توطئه  .۴٠۵٧

  جی يارگل، مامور راديوتلويزيون، مسکونه کاريز مير، اخوانیعزيزگل ولد حا .۴٠۵٨

  عبدالسالم ولد ميرزامحمد، کارمند اردو، کابل، اخوانی .۴٠۵٩

   کابل، لومری بريدمن، بگرام، اخوانی٢عطامحمد ولد محمدکبير، مسکونه ناحيه  .۴٠۶٠

  حاجت مير ولد محمدکبير، مسکونه پنجشير، زميندار، اشرار .۴٠۶١

  ونه پروان، محصل غوند تعليمی، اخوانیعينالدين ولد محمدخان، مسک .۴٠۶٢

  

  ١٠/۶/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  عبدالحنان ولد عبدالحليم، مسکونه شاه شھيد، مامور وزارت فوايد عامه، اخوانی .۴٠۶٣

  نجيبا ولد نصيرهللا، مسکونه کمالخيل محمدآغه، مامور ملی بس، اخوانی .۴٠۶۴

  ط، توطئه باالحصارعبدالحسين ولد سلطانمحمد، مسکونه جمال مينه، خيا .۴٠۶۵

  ، دريور، اخوانی١٢سيدعلی محمد ولد سيداميرشاه، مسکونه ناحيه  .۴٠۶۶

  غالم نقشبند ولد غالمرضا، مسکونه خيرخانه مينه، دريور اتحاديه کارگری، اخوانی .۴٠۶٧

  محمد مومن ولد جمعھخان، مسکونه تايمنی، دکاندار، اخوانی .۴٠۶٨

   مائوئيستنورعلی ولد حضرتقول، مسکونه تخار، معلم، فعال بيکار، .۴٠۶٩

  سيد حقيقشاه ولد سيدکبير، مسکونه پل سوخته، قبال دريور، فعال خباز، اخوانی .۴٠٧٠

  محمداجان ولد محمدعزيز، مسکونه حصه اول خيرخانه، اخوانی .۴٠٧١

  محمدقاسم ولد محمدعظيم، مسکونه مزارشريف، مامور مراقبت قضايی عدلی، اخوانی .۴٠٧٢

  ور کود کيمياوی، عضو کميته نجات ملیعلياصغر ولد رستمعلی، مسکونه حصه اول خيرخانه، مام .۴٠٧٣

  عبدالکريم ولد رستمعلی، مسکونه خيرخانه، مامور شرکت کود کيمياوی، عضو کميته نجات ملی .۴٠٧۴

  ميرزاسعيد ولد سيدعباس، مسکونه سنگالخ، کلينر، اخوانی .۴٠٧۵

  سيداحمدشاه ولد ميراحمد، مسکونه کھنھخمار، زميندار، اخوانی .۴٠٧۶

  رخپارسا، ماشينکار، اشرارسيدداوود ولد علياکبر، مسکونه س .۴٠٧٧

  سيدشاه ولد شاھعلياکبر، مسکونه سرخ پارسا، زميندار، اشرار .۴٠٧٨

  سيدناصر ولد علی اکبر،مسکونه چنداول، شاگرد خباز، اشرار .۴٠٧٩

  حسنشاه ولد حسين شاه، مسکونه مرادخانی، حمال، اشرار .۴٠٨٠
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  سردارمحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرار .۴٠٨١

  مد، مسکونه وردک، بوتدوز، اشرارعلی محمد ولد فقيرمح .۴٠٨٢

  سمکنی ولد سدوخان، مسکونه لوگر، بيکار، اشرار .۴٠٨٣

  محمديعقوب ولد اکرام، مسکونه جوزجان، زميندار، اخونی .۴٠٨۴

  محمدعظيم ولد محمدی، جوزجان، زميندار، اشرار .۴٠٨۵

  محمدقسيم ولد محمدشفيع، مسکونه کابل، مامور مخابرات، اشرار .۴٠٨۶

  ۵٨ اسد ۵کونه کابل، کارمند راديوتلويزيون، توطئه سيدنصرهللا ولد سيد عبدهللا، مس .۴٠٨٧

  محمدداوود ولد عبدالوھاب، مسکونه ننگرھار، معلم  اکادمی سارندوی، توطئه باالحصار .۴٠٨٨

  

  ١٣/۶/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان  

  نقيباحمد ولد جيالنی، مسکونه غزنی، خياط، ھمکاری با اشرار .۴٠٨٩

  ، به اشرار راپور را ميرساندعبدالقوی ولد سيديعقوب، مسکونه غزنی، خياط .۴٠٩٠

  کريم ولد نظر، اشرار .۴٠٩١

  عبدالسميع ولد سيديعقوب، مسکونه غزنی، خياط، کمک با اشرار راپور منطقه را به اشرار ميرساند .۴٠٩٢

  يارمحمد ولد محمدھاشم، مسکونه غزنی، چوکيدار، کمک به اشرار .۴٠٩٣

  بنگل ولد کندک، مسکونه قرھباغ غزنی، زميندار، اشرار .۴٠٩۴

  حمداکرم، مسکونه جيغتو، موترش در خدمت اشرارسيدحضرت ولد م .۴٠٩۵

  عبدالرحمان ولد عبدالبصير، مسکونه جيغتو، موترش در خدمت اشرار .۴٠٩۶

  فضلمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، زميندار، اشرار .۴٠٩٧

  محمدغوث ولد محمدعوض، مسکونه جيغتو غزنی، زميندار، کمک به اشرار .۴٠٩٨

  رحمتا ولد شاولی، مسکونه غزنی، اشرار .۴٠٩٩

  يداد ولد عبدالعزيز، مسکونه تخار، اشرارسخ .۴١٠٠

  محمدغنی ولد محمدعزيز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار .۴١٠١

  خواجه محمد ولد جان محمد، مسکونه غزنی، اشرار .۴١٠٢

  کريمخان ولد عبدهللا جان، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١٠٣

  اسماعيل ولد ميرجان، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١٠۴

  غالمحيدر، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اولعبدالمنان ولد  .۴١٠۵

  فضل احمد ولد احمدشاه، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١٠۶

  مرتضی ولد خدادوست، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١٠٧

، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١٠٨   محمدکريم ولد امينا

، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه  .۴١٠٩   اولگالحمد ولد رحمتا

  محمد ابراھيم ولد اخترمحمد، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١١٠

  روزی خان ولد شاديجويان، مسکونه دھيک غزنی، اشرار درجه اول .۴١١١

  اللھمحمد ولد روزمحمد، پکتيا، کشاورز، کمک به اشرار .۴١١٢

  محمدرفيق ولد دادگل، پکتيا، کشاورز، کمک به اشرار .۴١١٣
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  ، کمک به اشراراخترمحمد ولد عبدالستار، کشاورز، پکتيا .۴١١۴

  محمدکريم ولد دادگل، دوکاندار، پکتيا، کمک به اشرار .۴١١۵

  محمدجان ولد گل حبيب، سرباز، بگرام، کمک به اشرار .۴١١۶

  احمد ولد سراجالدين، سرباز، مسکونه بگرام، از غوند فرار کرده کمک به اشرار .۴١١٧

  غالم فاروق ولد عبدالرزاق، مسکونه بگرام، فرار از غوند کمک به اشرار .۴١١٨

   ياتا ولد خانعلی، دوکاندار، مسکونه غزنی، با اشرار کمک کردهسيد ح .۴١١٩

  سيد عبادهللا ولد سيد خانعلی، مسکونه غزنی، مامور سارندوی، کمک با اشرار .۴١٢٠

  نصرالدين ولد سراجالدين، مسکونه غزنی، مامور اشرار .۴١٢١

  صاحبخان ولد عبدالرحمان، مسکونه جيغتو، کمک به اشرار .۴١٢٢

  يدآباد، کمک به اشرارخوازگ ولد طوطی، مسکونه س .۴١٢٣

  محمديوسف ولد محمدايوب، مسکونه جيغتو، کمک به اشرار .۴١٢۴

  فرھاد ولد جالد، مسکونه غزنی، عسکر اشرار .۴١٢۵

  فتح خان ولد شيرمحمد، مسکونه قندھار، عضو گروه افندی .۴١٢۶

  غالم جيالنی ولد محمد، مسکونه  اندر غزنی، کمک به اشرار .۴١٢٧

  رار دستوری آمده استکريم ولد عبدهللا، مسکونه غزنی، از طرف اش .۴١٢٨

  عبدهللا جان ولد غالم جان، کلينر، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده است .۴١٢٩

  محمدعظيم ولد جمعھخان، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است .۴١٣٠

  محمدجان ولد شکرهللا، نجار، مسکونه وردک، از طرف اشرار دستوری آمده است .۴١٣١

  ونه سيدآباد، کمک به اشرارعبدالرازق ولد عبدالقيوم، مسک .۴١٣٢

  حاجی الفخان ولد جالدخان، مسکونه سيدآباد، دريور، کمک به اشرار .۴١٣٣

  محمدغنی ولد محمدنبی، کشاورز، مسکونه غزنی، راپور به اشرار .۴١٣۴

  امان هللا ولد ارسالن، مسکونه غزنی، زميندار، اشرار .۴١٣۵

  سورگل ولد لعل گل، مسکونه وردک، اشرار .۴١٣۶

  مک به اشرارسورگل ولد جان، گليمباف، ک .۴١٣٧

  شاھزاده ولد خانزاده، کشاورز، مسکونه پل اعلم، کمک به اشرار .۴١٣٨

  ببرک ولد مستو، مسکونه وردک، کمک به اشرار .۴١٣٩

  حبيبا ولد تراباز، سماوارچی، مسکونه وردک، کمک به اشرار .۴١۴٠

  شيرمحمد ولد کمااللدين، رنگمال، مسکونه جيغتو، کمک به اشرار .۴١۴١

  شاف دھات، مسکونه پنجشير، کمک به اشرارمحمدزمان ولد اميدخان دريور انک .۴١۴٢

  ، اشرار پنجشير)پنجشير(عبدالعزيز ولد کريمداد، ساکن فراه  .۴١۴٣

  محمدصديق ولد محمدرسول، مسکونه تلکان پنجشير، اشرار پنجشير .۴١۴۴

  غالم دستگير ولد محمدرحيم، مسکونه پنجشير، اشرار پنجشير .۴١۴۵

  پنجشيراسدهللا جيگتورن متقاعد، قوماندان جبھه سالنگ، اشرار  .۴١۴۶

  محمدمعصوم ولد محمدجان، عضو برجسته اخوانی، اشرار پنجشير .۴١۴٧

  امرالدين ولد نادرخان، مسکونه پنجشير، اشرار پنجشير .۴١۴٨
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  حشمتا ولد محمدياسين، جگرن رياست خدمات تخنيکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشير .۴١۴٩

  رار پنجشيرمحمديوسف ولد محمداعلم، جکتورن، رياست خدمات تخنيکی، مسکونه ننگرھار، اش .۴١۵٠

  محمدصادق ولد محمدکاظم، دريم بريدمن، رياست خدمات تخنيکی، ميدان، اشرار پنجشير .۴١۵١

  اميرمحمد ولد نورمحمد، جکتورن، رياست خدمات تخنيکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشير .۴١۵٢

  عبدالظاھر ولد الفخان، جگرن رياست خدمات تخنيکی، مسکونه پروان، اشرار پنجشير .۴١۵٣

  مسکونه سيدآباد، اشرار پنجشيرعبدالحی ولد محمود،  .۴١۵۴

  محمدايوب ولد زوھر، مسکونه سيدآباد، کارمند شفاخانه چھارصدبستر، اشرار پنجشير .۴١۵۵

   قندھار، مسکونه چک وردک، اشرار پنجشير٣١۶عبدالحق ولد عبدالحی، پيلوت غوند  .۴١۵۶

  گالحمد ولد محمد، مسکونه کنر، اشرار پنجشير .۴١۵٧

  نيکی، مسکونه کابل، اشرار پنجشيرصاحب خان ولد احمدخان، جکتورن خدمات تخ .۴١۵٨

  غازی ميرجان ولد محمدقاسم، مسکونه پکتيا، معلم، اشرار پنجشير .۴١۵٩

  احمد ولد عبدالغفور، متعلم صنف دوازده ابوحنيفه، اشرار پنجشير .۴١۶٠

  حاتم بيگ ولد نصيربيگ، تايپيست، بدخشان، اشرار پنجشير .۴١۶١

  سيدبالل ولد سيدجعفر، معلم، طالقان، اشرار پنجشير .۴١۶٢

   رشيد ولد عبدهللا، معلم، بدخشان، اشرار پنجشيرعبدال .۴١۶٣

  مولوی عالوالدين ولد خالدين، مالامام مسجد اتفاق خيرخانه، اشرار پنجشير .۴١۶۴

  نصرهللا ولد عبدالمنان، لمری بريدمن، کوماندوی قول اردوی قندھار، مسکونه غزنی، اشرار پنجشير .۴١۶۵

  

  ١۶/۶/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  لی، مسکونه پنجشير، نماينده اشرار پنجشيرغالم قادر ولد غالمع .۴١۶۶

  عزيزخان ولد محمدخان، مسکونه پنجشير، نماينده اشرار پنجشير .۴١۶٧

  نورخان ولد محمدنعيم، مسکونه پنجشير، نماينده اشرار پنجشير .۴١۶٨

  نازنين بنت غالمعلی، پنجشير، نماينده اشرار پنجشير .۴١۶٩

  عاون مولوی متين در پنجشيرپيرمحمد ولد حاجی عبدالحميد، پنجشير، مسکونه حصه اول، م .۴١٧٠

  عبدالحميد ولد عبدالباقی، پنجشير، مسکونه بازارک، فعال در جبھه .۴١٧١

  محمديوسف ولد امينالدين، مسکونه بازارک، فعال در جبھه .۴١٧٢

  عبدالستار ولد محمدظريف، مسکونه پنجشير، دريور رياست اتحاديه کارگری، اخوانی .۴١٧٣

  روش، خمينیاحمدشاه ولد صفدر، مسکونه قالی شاده، ليالميف .۴١٧۴

  عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه ھرات، زميندار، اخوانی .۴١٧۵

  سلطانمحمد ولد محمداعظم، مسکونه ھرات، زميندار، اخوانی .۴١٧۶

  وليجان ولد محمدايوب، مسکونه ھرات، زميندار، اخوانی .۴١٧٧

  ، دريور، اخوانی)پروان(عبدالشکور ولد اميرمحمد، مسکونه خيرخانه  .۴١٧٨

  نه عالوالدين، کارمند، اخوانیمحمدخان ولد بھاالدين، مسکو .۴١٧٩

  محمدايوب ولد مالجان، مسکونه لوگر، کارمند، اخوانی .۴١٨٠

  گالجان ولد گلجان، مسکونه ننگرھار، زميندار، اخوانی .۴١٨١
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  ميرعتيقا ولد ميرآقا، محصل پوليتخنيک، مائوئيست .۴١٨٢

  براتعلی ولد عوضعلی، مسکونه غزنی، مامور وزارت مخابرات، ضدانقالب .۴١٨٣

   اسد١۴عمران خان، مسکونه خيرخانه، دگروال مدير تخنيک، به ارتباط توطئه محمدابراھيم ولد  .۴١٨۴

   اسد١۴جمعھگل ولد سدوخان، مسکونه رحمان مينه، به ارتباط توطئه  .۴١٨۵

  زيارتگل ولد آدمخان، زميندار، مسکونه پيشاور پاکستان، کمک به اشرار .۴١٨۶

   ليسه ذکرهللا شھيد، اخوانی١٢محمدشريف ولد ذکريا، متعلم صنف  .۴١٨٧

  ارتگل ولد عبدالرازق، معلم، ميدان، اخوانیزي .۴١٨٨

  شاه محمود ولد ظريفخان، زميندار، پکتيا، اخوانی .۴١٨٩

  امانا ولد طوطيخان، زميندار، پکتيا، اخوانی .۴١٩٠

  ظريفخان گل محمد، زميندار، پکتيا، اخوانی .۴١٩١

  اميرجان ولد عبدالسميع، مسکونه کاپيسا، مامور مجادله با مالريا، اخوانی .۴١٩٢

   کالت، اخوانی١٣ابه خان، مسکونه ولسوالی بگرام، عسکر غوند کوھی محمدياسين ولد ب .۴١٩٣

  خدايدوست ولد محمددوست، مسکونه کوھستان پروان، دوکاندار، اخوانی .۴١٩۴

  نجيبا عديل ولد عبدالجليل عديل، معلم دارالمعلمين پروان، اخوانی .۴١٩۵

  محمدنعيم ولد محمداعظم، مسکونه کارته پروان، قاضی متقاعد، اخوانی .۴١٩۶

  لمستان ولد عبدالحق، مسکونه باغ باال، محرر متقاعد، اخوانیعبدا .۴١٩٧

  فقيرملنگ ولد اکه، مسکونه ننگرھار، اشرار پنجشير .۴١٩٨

   سيدحسن ولد سيد عبدالحسين، ننگرھار، اشرار .۴١٩٩

  معراجالدين ولد عبدالشکور، مسکونه عاشقان و عارفان، معلم، اخوانی .۴٢٠٠

   اشرارمحمدياسين ولد محمدالدين، معلم، مسکون زرغون شھر، .۴٢٠١

  

  ١١/۶/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  شاه محمد ولد شاه حسين، مسکونه غور، معلم، اشرار .۴٢٠٢

  سيدمحمدعلی ولد سيد اکبر، مسکونه غور، معلم،  اشرار .۴٢٠٣

  بابه خان ولد محمدحسين، مسکونه غور، مامور، اشرار .۴٢٠۴

  غالمسخی ولد دلداد، مسکونه غور، مامور تعليم تربيه، اشرار .۴٢٠۵

  حمد، مسکونه عالقھداری ساغر، مدير در موستوفيت، اشرارغالم قادر ولد م .۴٢٠۶

  ارباب عبدالستار ولد عبدی، مسکونه پسابند، زميندار، اخوانی .۴٢٠٧

  محمدعارف ولد غالم حيدر، مسکونه غور، مامور موستوفيت، اخوانی .۴٢٠٨

  ارباب عبدالباقی ولد احمد، مسکونه پسابند، مالامام، اخوانی .۴٢٠٩

  نه پسابند، مالامام، اخوانیمحمدعالوالدين ولد شيرمحمد، مسکو .۴٢١٠

  ارباب محمد ولد عبدالحق، مسکونه غور، مالامام، اشرار .۴٢١١

  عبدالروف ولد حاجی محمداکبر، مسکونه غور، اشرار .۴٢١٢

، محصل دارالمعلمين، مسکونه نجراب، اشرار .۴٢١٣   وليا ولد امينا

  فاروق ولد ابراھيم، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار .۴٢١۴
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  مسکونه لوگر، اشراراسماعيل ولد فرامرز، متعلم،  .۴٢١۵

  عبدالباقی ولد عبدهللا جان، کارگر، ميدان، اشرار .۴٢١۶

  رحمتا ولد خوشحال، کارگر، ميدان، اشرار .۴٢١٧

  محمدصابر ولد سعادت، کارگر، لوگر، اشرار .۴٢١٨

  نصرهللا ولد موالداد، مسکونه ميدان، زميندار، اشرار .۴٢١٩

  لونگ ولد نصرهللا، سرايدار، مسکونه ميدان، اشرار .۴٢٢٠

  موالداد، کارمند پياده مخابرات، ميدان شھر، اشرارمحمدظاھر ولد  .۴٢٢١

، مسکونه قندھار، اشرار .۴٢٢٢   داوودعلی ولد حبيبا

  معصوم ولد شيخ، کارمد پياده مخابرات، قندھار، اشرار .۴٢٢٣

  محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرھار، معلم ليسه انصاری، مائوئيست .۴٢٢۴

   ع، اخوانیاحمدجان ولد مال يحيی، مسکونه ننگرھار، وکيل مداف .۴٢٢۵

، مسکونه مرادخانی چھاردھی، مامور، اخوانی .۴٢٢۶   سيدامانا ولد سيد حبيبا

  محمداسلم ولد فقيرشاه، مسکونه پکتيا، ملنگ، اخوانی .۴٢٢٧

  سيدتيمورشاه ولد مبارک شاه، مسکونه بدخشان، فعال دھدانا، متعلم، اخوانی .۴٢٢٨

  بسما ولد سيد محمد، دريور، کابل، اخوانی .۴٢٢٩

  

  ٢١/۶/۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  عبدالظاھر ولد عبدالرزاق، مسکونه جمال مينه، محصل انجمن ورزش، اخوانی .۴٢٣٠

  محمدنبی ولد عبدالخالق، معلم حبيبيه، مسکونه چھاردی، اخوانی .۴٢٣١

  خان دوران ولد محمدعمر، مسکونه قلعه کاشف، معلم ليسه حبيبيه، اخوانی .۴٢٣٢

  معلم تربيوی نرسينگ، اخوانیعزيزهللا ولد محمدرحيم، مسکونه قلعه موسی، چھاردھی،  .۴٢٣٣

  محمدمسعود ولد سردار محمد، مسکونه وردک، متعلم مکتب، اخوانی .۴٢٣۴

  سيد گل آقا ولد ميرآقا، مسکونه وردک، مامور محکمه سارندوی، اخوانی .۴٢٣۵

  سيدنعمتا ولد سيد عبدالخليل، مسکونه وردک، مامور وزارت معدن، اخوانی .۴٢٣۶

  ندار، اخوانیعبدالغفار ولد شايسته، مسکونه وردک، زمي .۴٢٣٧

  ھدايتا ولد عبدالحميد، مسکونه غزنی، دوکاندار بازار اميد، اخوانی .۴٢٣٨

  حاجی امين ولد محمدجان، مسکونه وردک، تکسيران، اخوانی .۴٢٣٩

  سردارمحمد ولد کمال الدين، مسکونه وردک، اخوانی .۴٢۴٠

  عزتا ولد عبدالجليل، مسکونه کابل، کارگر در بگرام، اخوانی .۴٢۴١

  سدهللا، مسکونه بلخاب جوزجان، بيکار، خمينیسيدابراھيم ولد سيد ا .۴٢۴٢

  سيد حسنعلی ولد سيد حسين، مسکونه بلخاب جوزجان، بيکار، خمينی .۴٢۴٣

  سيد عبدهللا ولد سيد ميرحسين، مسکونه بلخاب جوزجان، بيکار، خمينی .۴٢۴۴

  سيدھاشم ولد سيد قاسم، مسکونه بلخاب جوزجان، بيکار، خمينی .۴٢۴۵

  قاعد، خمينیروشن دل ولد رحيم دل، پغمان، دگرمن مت .۴٢۴۶

  ، خمينی١٩٠سيد کريم ولد عبدالکريم، مسکونه غزنی، فعال چھاردھی، قطعه  .۴٢۴٧
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  غالمسخی ولد جمعھشاه، مسکونه کوھستان، بيکار، خمينی .۴٢۴٨

  محمدانور ولد جلندر، مسکونه غزنی، خمينی .۴٢۴٩

  گالب ولد عمرخان، مسکونه اندر واليت غزنی، بيکار، اشرار .۴٢۵٠

  غزنی، اشرارمحمدعلی ولد عبداالحد، مسکونه اندر  .۴٢۵١

  تاج محمد ولد نجمالدين، مسکونه اندر غزنی، اشرار .۴٢۵٢

  محمداجان ولد مومی، مسکونه اندر غزنی، بيکار، اشرار .۴٢۵٣

  ببرک ولد مياجان، اندر واليت غزنی، بيکار، اشرار .۴٢۵۴

  عبيدهللا ولد علمگل، مسکونه قلعه واحد، رختفروش، اشرار .۴٢۵۵

   اشرارمحمديونس ولد محمد صادق، مسکونه اندر واليت غزنی، .۴٢۵۶

  محمدايوب ولد محمدعارف، مسکونه اندر واليت غزنی، اشرار .۴٢۵٧

  جمعه خان ولد محمداکبر، مسکونه خروتی، زميندار، اشرار .۴٢۵٨

  فريد ولد حسن، فارغ پوھنحی ادبيات، مسکونه شھر نو، ضدانقالب .۴٢۵٩

  محمدکبير ولد عبدالحميد، مامور برق رياست مرستون، مسکونه نجراب، اخوانی .۴٢۶٠

  الحق، معلم، مسکونه ميدان، اخوانیقدرتا ولد فيض  .۴٢۶١

  عنايتا ولد امدجان، مسکونه برکی برک لوگر، بيکار، اخوانی .۴٢۶٢

  محمدفاروق ولد محمدنور، معلم، کنر، اخوانی .۴٢۶٣

  محمدحسن ولد محمدعزيز، مسکونه بدخشان، محصل در پليتخنيک، مائوئيست .۴٢۶۴

  ، مسکونه تگاب، اخوانی١٠شيرباز ولد گلباز، متعلم صنف  .۴٢۶۵

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨بستر، توطئه ۴٠٠ ولد غالمنبی، معاون استخبارات عبدالولی .۴٢۶۶

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨عبدالحبيب ولد موالداد، استاد فاکلتی اقتصاد، توطئه  .۴٢۶٧

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨غالمرسول ولد سبحان، رييس جنگالت زراعت، توطئه  .۴٢۶٨

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨وطئه دوست محمد ولد حضرتخان، آمر سياسی ميدان ھوايی، ت .۴٢۶٩

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨آقا گل ولد محمداياض، رييس تجارت داخلی وزارت تجارت، توطئه  .۴٢٧٠

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨عزيز بسام ولد محمدحسن، انجنير فابريکه بگرامی، توطئه  .۴٢٧١

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨ذکريا ولد محمدرحيم، استاد پوھنحی ادبيات، توطئه  .۴٢٧٢

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨يا ولد محمدرحيم، استاد پوھنحی ادبيات، توطئه ذکر .۴٢٧٣

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨عوض ولد ميراحمد، دوھم بريدمن، خانه خلق، توطئه  .۴٢٧۴

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨لعل پادشاه ولد علم شاه، رييس بيحقی، توطئه  .۴٢٧۵

  عدام محکوم به ا٢٢/٧/۵٨عبدالفتاح ولد محمدايوب، مامور، توطئه  .۴٢٧۶

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨عبدالسالم ولد محمددين، استاد پوھنحی ادبيات کابل، توطئه  .۴٢٧٧

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨احمدضيا ولد علی گوھر، بيکار، توطئه  .۴٢٧٨

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨مال سيدجان، ولد عبدهللا، مالامام، توطئه  .۴٢٧٩

  ه اعدام محکوم ب٢٢/٧/۵٨عبدالقادر ولد فاروقشاه، دھقان، توطئه  .۴٢٨٠

، داکتر، توطئه  .۴٢٨١    محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨سيفالدين ولد سيفا

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨محمدغفور ولد محمدحسين، مالامام، توطئه  .۴٢٨٢
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   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨محمدکريم ولد محمدموسی، داکتر، توطئه  .۴٢٨٣

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨محمدشاه ولد حميدهللا، غريبکار،  توطئه  .۴٢٨۴

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨ محمدغالم ولد ميرغالم، دھقان، توطئه حاجی وکيل .۴٢٨۵

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨سيدابراھيم ولد سيدمرتضی، محصل، توطئه  .۴٢٨۶

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨محمدسرور ولد عليجمعه، دستفروش، توطئه  .۴٢٨٧

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨محمدگل ولد اميرشاه، بيکار، توطئه  .۴٢٨٨

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨غريبکار، توطئه جمعھخان ولد محمدجان،  .۴٢٨٩

، مزدورکار، توطئه  .۴٢٩٠    محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨سپين گل ولد عصمتا

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨عبدالرحيم ولد سبحانی، رييس صندوق تعاونی، توطئه  .۴٢٩١

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨ورکی ولد تيمورشاه، دھقان، توطئه  .۴٢٩٢

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨ئه حياتا ولد محمدعمر، دريور، توط .۴٢٩٣

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨عبدالطيف ولد خانمحمد، توطئه  .۴٢٩۴

   محکوم به اعدام٢٢/٧/۵٨نيک محمد ولد جان محمد، دھقان، توطئه  .۴٢٩۵

  ميرزاجمعه ولد نوررحمان، دھقان، اشرار .۴٢٩۶

  اصغر ولد عبدهللا، دھقان، اشرار .۴٢٩٧

  محمداکرم ولد محمدشفيع، دھقان، اشرار .۴٢٩٨

  ظھورالدين، دھقان، اشرارمھتاب الدين ولد  .۴٢٩٩

  عبدالسميع ولد خيرمحمد، مامور گمرک کابل، ضدانقالب محکوم به اعدام .۴٣٠٠

  ميرحشمتا ولد ميراصغر، ضدانقالب، محکوم به اعدام .۴٣٠١

  محمدظريف ولد خدايداد، پاکستانی، جاسوس .۴٣٠٢

  حمديا ولد محمدهللا، بيکار، ستمی .۴٣٠٣

، دھقان، ستمی .۴٣٠۴   امانا ولد حبيبا

  لد پيوندعلی، دستفروش، خمينیقربانعلی و .۴٣٠۵

  عبدالعلی ولد پيوندعلی، کشمشفروش مندوی کابل، خمينی .۴٣٠۶

   سلطانحسين ولد شيرافگن، اتوکار ليالمی، خمينی .۴٣٠٧

  محمدايوب ولد ناصرعلی، مزدورکار، خمينی .۴٣٠٨

  عبدالفتاح ولد گلجان، دھقان، خمينی .۴٣٠٩

  خادمحسين ولد محمديعقوب، چوبفروش .۴٣١٠

  ائوئيستداکتر محمدطاھر، ولد سيدعلم، م .۴٣١١

  محمدامين ولد محمدعلی، دريور، اخوانی .۴٣١٢

  گلميرزا ولد عباسخان، دريور، مسکونه کوھستان، اشرار .۴٣١٣

، مالامام، اشرار .۴٣١۴   غالم دستگير ولد حبيبا

  محمدشفيع ولد محمدنعيم، مامور گمرک کابل، ضدانقالب .۴٣١۵

  عبدهللا ولد محمدرضا، محصل حربی پوھنحی، مسکونه لوی ولسوالی کتھواز، اخوانی .۴٣١۶

  عبدهللا گل ولد محمدزبير، محصل پوھنحی شرعيات، مسکونه واسآلباد، اخوانی .۴٣١٧
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  محمدامين ولد شيرافغان، دھقان، قرھباغ، اخوانی .۴٣١٨

  ٢٢/٧/۵٨عبدالظاھر ولد يحيی، مدير ناحيه شاروالی ھرات، مسکونه دند ھرات، به توطئه  .۴٣١٩

  ل، افغان ملتمحمدھمايون ولد عبدالمحمد، محصل پوھنحی طب، مسکونه جمال مينه کاب .۴٣٢٠

  محمدسميع ولد خالقداد، محصل ساينس، مسکونه وردک، اخوانی .۴٣٢١

   محمديونس ولد محمدسرور، دھقان، مسکونه جيغتو وردک، اشرار .۴٣٢٢

  غالم جيالنی ولد جالدخان، دريم بريدمن، مسکونه ميدان، اخوانی .۴٣٢٣

  محمدکبير ولد عمار، مسکونه ارگن، اخوانی .۴٣٢۴

   مسکونه خوشحالخان مينه، اخوانی ١٢جاھدولی ولد غالم محمد، فارغ صنف  .۴٣٢۵

  محمدسليم ولد عبدالحليم، مسکونه محمدآغه لوگر، خمينی .۴٣٢۶

  گلمحمد ولد محمدجان، دوکاندار، مسکونه ايوبخان مينه، اخوانی .۴٣٢٧

   عبدالحليم ولد عبدالکريم، دانشجوی اقتصاد، پروان، اخوانی .۴٣٢٨

  محمدحسين ولد ميرزابرات، چوبفروش، مسکونه پروان، خمينی .۴٣٢٩

  لد نادر، مسکونه وردک، بيکار، اخوانیسورگل و .۴٣٣٠

   حربی شونحی، سوربی، اخوانی١٢عبدالبصير ولد عبدالعزيز، متعلم صنف  .۴٣٣١

  انارگل ولد برکت، مسکونه پل علم لوگر، اشرار .۴٣٣٢

   سنبله٢٣عبدالمحمد حکيم ولد پادشاخان، مدير مجله قوای ھوايی، مسکونه شاه شھيد، توطئه  .۴٣٣٣

  شرعيات، مسکونه پروان، اخوانیمحمدعارف ولد ميرعلم شاه، محصل  .۴٣٣۴

   اسد١١ کابل، توطئه ٩عبدالحنان ولد شميالدين، دگرمن متقاعد، مسکونه ناحيه  .۴٣٣۵

  

  ٢١/٨/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  ملنگ ولد محمدرحيم، مسکونه چاريکار، دوکاندار، اشرار .۴٣٣۶

  باقر اصغر ولد محمدحسين، مسکونه وردک، بيکار، اشرار .۴٣٣٧

  ر، مسکونه بگرام، مامور دافغانستان بانک، اخوانیسفيع هللا ولد محمدسرو .۴٣٣٨

  محمدامين ولد محمدعلی، مسکونه پروان، دريور، اخوانی .۴٣٣٩

   غالمحضرت ولد سنگين، مسکونه وردک، دھقان، اشرار .۴٣۴٠

  گلوزير ولد ايوب، مسکونه سيدآباد وردک، دريور، اشرار .۴٣۴١

  بسما ولد شمس الدين، مسکونه نرخ ميدان، دگرمن متقاعد، اشرار .۴٣۴٢

   محمدکبير ولد گلرسول، مسکونه ولسوالی سيدآباد، دھقان، اشرار .۴٣۴٣

  عبدالحی ولد غالم نقشبند، مسکونه کلکان واليت کابل .۴٣۴۴

  اللھداد ولد شريف، مسکونه بلخ، نرس شفاخانه، اخوانی .۴٣۴۵

  عبدالغفور ولد شيردل، مسکونه نجراب، دھقان، اخوانی .۴٣۴۶

  انیعبدالعلی ولد نظرمحمد، مسکونه ھلمند، طالب علم، اخو .۴٣۴٧

  زمری ولد عبدالرسول، مسکونه جلريز ميدان، دوکاندار، اشرار .۴٣۴٨

  محمدامير ولد خادمحسين، مسکونه سرچشمه جلريز، اشرار .۴٣۴٩

  شيرمحمد ولد گلمحمد، مسکونه جاجی، پکتيا، دريور .۴٣۵٠
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  نورالحق ولد محمد انور، مسکونه لغمان، مامور پشھبانی قندھار .۴٣۵١

   زرھدار٧وای گلمحمد ولد محمدکبير، مسکونه پکتيا، داکتر ق .۴٣۵٢

   قول اردوی پکتيا١۴٢عبدالطيف ولد عبدالکريم، مسکونه پکتيا،دوھم بريدمن قطعه  .۴٣۵٣

   زرھدار٧نورمحمد ولد فيض محمد، مسکونه پکتيا، قوای  .۴٣۵۴

  شکرهللا ولد ميراصالح، مسکونه ننگرھار، داکتر .۴٣۵۵

  ٧غالم جيالنی ولد لعلمحمد، جکتورن آمر مالی فرقه  .۴٣۵۶

  ۴۵ غوند ٧ونه ميدان، تورن فرقهمحمدموسی ولد محمديعقوب، مسک .۴٣۵٧

  محمداکبر ولد محمدعطا، مسکونه شھر نو کابل، کارگر فابريکه .۴٣۵٨

  غالم دستگير ولد احمدجان، مسکونه جلريز ميدان، دھقان .۴٣۵٩

  عبدالکريم ولد غالم رسول، مسکونه پروان، محصل ادبيات .۴٣۶٠

  عبدالطيف ولد عبدالعزيز، مسکونه پروان، محصل انجنيری .۴٣۶١

  ، مسکونه پنجشير پروان، کلينرمحمود ولد رحمتا .۴٣۶٢

  محمدموسی ولد غالم جيالنی، مسکونه ميدان، مامور توزيع کود کيمياوری .۴٣۶٣

، مسکونه محمدآغه لوگر، دريور .۴٣۶۴   محمدسعيد ولد عزتا

  ميرعرب ولد ميرعلم، مسکونه کلکان، دھقان .۴٣۶۵

  ، مامور اداری گمرک٢٠شيرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه ناحيه  .۴٣۶۶

  اھر، مسکونه جنگلک، دھقاننوررحمان ولد محمدظ .۴٣۶٧

  علی محمد صدری ولد صدرالدين، مسکونه پروان، سرجراح اکادمی علوم طبی .۴٣۶٨

، مسکونه لغمان، وکيل مدافع .۴٣۶٩   محمدهللا ولد وليا

  محمداشرف ولد محمديعقوب، مسکونه افشار، معلم تخنيکم کابل .۴٣٧٠

  عبدالوھاب ولد عبدهللا، مسکونه سمنگان، معلم .۴٣٧١

  مسکونه چک، مامور مخابراتگل اعلم ولد اللھمير،  .۴٣٧٢

  محمديوسف ولد محمدعظيم، مسکونه لوگر، ضابط قول اردوی قندھار .۴٣٧٣

  بسم هللا ولد گلستان، مسکونه پکتيا، مدير شرکت سپينزر کندز .۴٣٧۴

  محمديار ولد عبدالقادر، مسکونه خانآباد، مدير خدمات .۴٣٧۵

  احمدعلی ولد محمدعلی، مسکونه کنرھا، مامور سپينزر کندز .۴٣٧۶

  دالحليم، مسکونه کندز، دھقانظفرخان ولد عب .۴٣٧٧

  محمداعلم ولد رجب، مسکونه اندراب، دھقان .۴٣٧٨

، مسکونه دھمزنگ، تخار .۴٣٧٩   نجيبا ولد حبيبا

  محمداسلم ولد جمعھخان، مسکونه بھسود، تبنگفروش .۴٣٨٠

  عبدالصمد ولد عبدالرشيد، مسکونه جلريز ميدان، دھقان .۴٣٨١

  ت کود کيمياوی کابلمحمدانور ولد محمدعمر، مسکونه شھر نو کابل، معاون شرک .۴٣٨٢

  نوراحمد ولد عبدالقادر، مسکونه ھرات، دريم بريدمن در فراشوت باالحصار .۴٣٨٣

  عبدالحنان ولد شمس الدين، مسکونه غزنی، دگرمن متقاعد .۴٣٨۴

  سيدمحسن مشھور به سيدجگرن ولد سيد محمدحسين، مسکونه قالی شاده .۴٣٨۵
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  ٧محمدنادر ولد عبدالعزيز، مسکونه دھمزنگ کابل، تورن فرقه  .۴٣٨۶

، مسکونه امام صاحبغال .۴٣٨٧   م دستگير ولد حبيبا

  عبدالمحمد ولد عزيزخان، مسکونه نجراب .۴٣٨٨

  گل ميرزا ولد عباس خان، مسکونه کوھستان .۴٣٨٩

   کوته سنگی، مامور مرغداری پغمان، شعلھای۵شاه آغا ولد شيرآغا، مسکونه ناحيه  .۴٣٩٠

  عبدالرزاق ولد عبدالروف، مسکونه ولسوالی جباللسراج، معلم، اخگر .۴٣٩١

  محمدانور ولد محمد عسکر، مسکونه واليت ارزگان، بيکار، اخگرانجنير  .۴٣٩٢

  محمدايوب ولد ناصرعلی، مسکونه ولسوالی جاغوری غزنی، اخگر .۴٣٩٣

  داکتر محمدطاھر ولد سيد علم، مسکونه چھل ستون، داکتر، اخگر .۴٣٩۴

  ٢٢/٧/۵٨نياز محمد ولد پيرمحمد، مسکونه پکتيکا، رييس شرکت ھوايی باختر، توطئه  .۴٣٩۵

  ٢٢/٧/۵٨الم ولد محمدامين، مسکونه تگاب پروان، استاد پوھنتون ھوايی، توطئه انجنير محمدک .۴٣٩۶

  ٢٢/٧/۵٨عبدالواسع ولد نيکمحمد، مسکونه چھارراھی انصاری، کابل، ھمکار جنايی مرکزی، توطئه  .۴٣٩٧

  سيدعلم ولد حميدهللا، کارمند وزارت فوايد عامه، مسکونه پروان، مائوئيست .۴٣٩٨

   مسکونه غزنی، جاسوسمحمدانور ولد وزيرمحمد، بيکار، .۴٣٩٩

  رجبعلی ولد پيوندعلی، مسکونه چنداول، خالف حرکت اسالم .۴۴٠٠

  حسن علی ولد نيک قدم، بيکار، مسکونه قالی شاده کابل، خمينی .۴۴٠١

  عبدالقدوس ولد عبدالکريم، کارگر، مسکونه نھرين، خمينی .۴۴٠٢

  حاج عبدالعلی ولد پيوند علی، مسکونه قالی شاده کابل، خمينی .۴۴٠٣

   علی، مسکونه بھسود، دستفروش، خمينیقربانعلی ولد پيوند .۴۴٠۴

  خادمحسين ولد محمديعقوب، مسکونه دايمرداد وردک، چوبفروش، خمينی .۴۴٠۵

  سلطانحسين ولد شيرحسين، حصه اول بھسود، اتوکار لباس ليالمی، خمينی .۴۴٠۶

  ھدايتا ولد محمداسماعيل، مسکونه دشت برچی، خشتمال، خمينی .۴۴٠٧

  دايکندی ارزگان، آمر تحريرات سارنوالی کابل، ضدانقالبمحمد عاشور ولد دادمال، مسکونه ولسوالی  .۴۴٠٨

  عبدالحميد ولد حيدر، مسکونه حصه دوم خيرخانه مينه، مدير تشريح و معاينه گمرکات کابل، ضدانقالب .۴۴٠٩

  محمدشفيع ولد محمدآصف، مسکونه کلوله پشته کابل، مامور تخليه گمرک کابل، ضدانقالب .۴۴١٠

  ، اخوانی٩٩ياب دوم، بريدمن گارنيزون محمداجان ولد احمدجان، مسکونه چھارآس .۴۴١١

  خانولی ولد شاولی، مسکونه قرھباغ کابل، محصل انستيتوت اداره و منجمنت، اخوانی .۴۴١٢

  محمدغنی ولد عبدالحکيم، مسکونه قالی غيبی چھاردھی، طالبالعلم، اخوانی .۴۴١٣

  محمديعقوب ولد رحمان بيگ، مسکونه پنجشير، دوکاندار، اخوانی .۴۴١۴

   مسکونه پل علم لوگر، مالامام مسجد، اخوانیخالقداد ولد محيالدين، .۴۴١۵

  شرف الدين ولد سراجالدين، مسکونه پل علم لوگر، معلم ليسه کلنگار، اخوانی .۴۴١۶

   ليسه ابوحنيفه، اخوانی١٢عبدالرزاق ولد دادحق، مسکونه پروان، فارغ صنف  .۴۴١٧

  وزيرخان ولد موسيکليم، مسکونه تارون شھر، اخوانی .۴۴١٨

  نه شھر نو کابل، مامور گمرک کابل، ضدانقالبمحمدعزيز ولد صالح محمد، مسکو .۴۴١٩

  سرزمين ولد دلبر، مسکونه الينگار لغمان، اخوانی .۴۴٢٠
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  محمد سرور ولد اميرداد، مسکونه ولسوالی پنجاب باميان، غريبکار، اشرار .۴۴٢١

  عبدالفتاح ولد گل جان، مسکونه سيدآباد وردک، دھقان، اشرار .۴۴٢٢

   محصل پوھنزی ادبيات، جاسوسميراحمد ولد مير اکبر، مسکونه فيض آباد بدخشان، .۴۴٢٣

  محمد صادق ولد خادم حسين، مسکونه لعل و سرجنگل، کراچی وان، خمينی .۴۴٢۴

  

  ٧/٩/١٣۵٨ مورخ -کابل افغانستان 

  محمد علم ولد امير محمد، مسکونه نورستان، محصل ادبيات .۴۴٢۵

  حاجی مير ولد سيد اکبر، مسکونه کنرھا، محصل پوھنزی حقوق،  .۴۴٢۶

  سکونه سرخرود، مامور زنبورداریعبدالسميع ولد محمد رفيق، م .۴۴٢٧

  عبدالمستقيم ولد عبدالخالق، مسکونه لغمان، متعلم .۴۴٢٨

  عبدالواحد ولد غالم محمد، بريدمن دافعه ھوا .۴۴٢٩

  عبدالحی ولد عبداالحد، مسکونه کابل، معلم .۴۴٣٠

  نعمت هللا ولد عبدالمنير، مسکونه ميدان شھر، مال امام .۴۴٣١

  نعمت هللا ولد موسی، مسکونه قندھار .۴۴٣٢

   سيد محمد انور، مسکونه ناوه ھلمندآقا سيد ولد .۴۴٣٣

  احمد سعيد ولد سيد محمد امان، مسکونه ناوه ھلمند .۴۴٣۴

  امير محمد ولد پادشاه، مسکونه نورستان واليت لغمان .۴۴٣۵

  جمعه دين ولد محمد دين، مسکونه نورستان واليت لغمان، غريبکار .۴۴٣۶

  بين المللیمحمد عالم ولد مير عالم، مسکونه کارته پروان، ترجمان رياست ترانسپورت  .۴۴٣٧

  عبدالحی ولد عبداللطيف، مسکونه قندھار، محصل پوھنزی علوم .۴۴٣٨

  محمد حکيم ولد نورالدين، مسکونه ولسوالی گلدره کوه دامن، مامور احصاييه مرکزيگ .۴۴٣٩

  محراب ولد عبدالواحد، مسکونه کارته پروان، رييس فابريکه چرم سازی .۴۴۴٠

  قاری محد عثمان ولد مولوی غالم حضرت، مسکونه سمنگان .۴۴۴١

  حمد خالق ولد غالم جيالنی، مسکونه کاپيسا، معلمم .۴۴۴٢

  سيف الرحمان ولد ميراجان، مسکونه کاپيسا، معلم .۴۴۴٣

  مومن ولد طالب جان، مسکونه کاپيسا، معلم .۴۴۴۴

  حکيم گل ولد حضرت نور، مسکونه کاپيسا، معلم .۴۴۴۵

  خان مولوی، مسکونه تگاب .۴۴۴۶

  ملک غالم دستگير ولد آغا گل، مسکونه پروان .۴۴۴٧

  يوم، مسکونه پروانعبدالصبور ولد عبدالق .۴۴۴٨

  مولوی محمد عثمان ولد عبدالستار، مسکونه جوزجان .۴۴۴٩

  محمد حنيف ولد خوشدل، مسکونه لغمان، مامور فابريکه .۴۴۵٠

  محمد انور ولد غالم نقش بند، مسکونه ناوه ھلمند، مامور فابريکه روغن .۴۴۵١

  محمد امين ولد محمد صادق، مسکونه چھاردھی غوربند، متعلم رشته مخابرات .۴۴۵٢

  عبدهللا، مسکونه پنجاب باميان، محصل پوھنزی انجينيریدالور ولد  .۴۴۵٣
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  محمد حسين ولد عبدالرسول، مسکونه بند کجکی ھلمند، جيکتورن .۴۴۵۴

  عظيم مجددی ولد محمد يوسف، مسکونه شھرنو، استاد پوھنزی طب .۴۴۵۵

  محمد عمر ولد شمس الحق، مسکونه کاپيسا، کشاورز .۴۴۵۶

  عبدالحميد ولد شمس الحق، مسکونه کاپيسا، دھقان .۴۴۵٧

   آغا ولد عبدالحميد، مسکونه کاپيسا، موتروانجان .۴۴۵٨

  عصمت هللا ولد ميا ھدايت هللا، مسکونه کاپيسا .۴۴۵٩

  عبدالستار ولد غالم جان، مسکونه کاپيسا، کارگر .۴۴۶٠

  ھدايت مجددی ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، مامور وزارت معدن .۴۴۶١

  عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه نجراب پروان .۴۴۶٢

  مسکونه کابل، فارغ ليسه جامع ھراتاحمدضيا ولد احمد سعيد،  .۴۴۶٣

  محمداحسان مجددی ولد محمد کبير، مسکونه کابل، فارغ ليسه حبيبيه .۴۴۶۴

  محمد مدود ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بيکار .۴۴۶۵

  علی احمد مجددی ولد گدای احمد، مسکونه کابل .۴۴۶۶

  مير احمد شھيد ولد فاضل احمد، مسکونه کابل .۴۴۶٧

  ، داکتر ماالريامحمد عزيز ولد محمد اشرف، مسکونه کابل .۴۴۶٨

  احمد سعيد ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بيکار .۴۴۶٩

  فاضل محمود ولد غالم محمد، مسکونه کابل، معلم .۴۴٧٠

  محمد اسحاق ولد محمد ابراھيم، مسکونه کابل، معلم متوسطه ميرويس ميدان .۴۴٧١

  ضيا احمد مجددی ولد محمد ابراھيم، مسکونه کابل .۴۴٧٢

   حضرتھاوارث خان ولد محمد خان، مسکونه کابل، مزدور .۴۴٧٣

  محمدزاده ولد خيرگل، مسکونه کابل، مزدور حضرتھا .۴۴٧۴

   غالم جيالنی ولد سيدو، مسکونه کابل، مال امام منزل حضرتھا .۴۴٧۵

  آقا جان ولد محمد عيسی، مسکونه کابل، خليفه حضرتھا .۴۴٧۶

  عبدالشکور ولد مولوی سلطان، مسکونه کابل .۴۴٧٧

  محمد جمعه ولد عبدهللا، مسکونه خيرخانه .۴۴٧٨

  مجيد، مسکونه بی بی مھرو، تورنعبدالحکيم ولد عبدال .۴۴٧٩

  آغا جان ولد غالم جيالنی، مسکونه خيرخانه، مامور در وزارت دفاع .۴۴٨٠

  آغا گل ولد اميرگل، مسکونه خيرخانه، مامور در وزارت دفاع .۴۴٨١

  عبدالوکيل ولد محمد افضل، مسکونه خيرخانه، دگروال .۴۴٨٢

  سيد نقيب هللا ولد سيد عبدهللا، مسکونی بينی حصار کابل .۴۴٨٣

   ولد محمد عزيز خان، مامور آب و برق بازارک پنجشيرعبدالھادی .۴۴٨۴

   ھرات، زارع۵عبدالباقی مجددی ولد عبدالکريم، مسکونه ناحيه  .۴۴٨۵

   ھرات، زارع۵عبدالصمد مجددی ولد عبدالکريم، مسکونه ناحيه  .۴۴٨۶

   ھرات، زارع۵انورجان مجددی ولد عبدالوھاب، مسکونه ناحيه  .۴۴٨٧

  بخش، مسکونه بدخشان، دريورنورمحمد مشھور به انجنير نورمحمد ولد خدا .۴۴٨٨
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  سيد محمد سرور واعظ ولد سيد حسين رضا، مسکونه جمال مينه، مدرس و مبلغ جمال مينه .۴۴٨٩

  سيد محمد حسين مصباح ولد محمد عيسی، مدرس و مبلغ .۴۴٩٠

   ليسه غازی١١قمرالدين ولد حاجی، مسکونه بدخشان، متعلم صنف  .۴۴٩١

  عبدالفتاح ولد محمد قھار، مسکونه پنجشير .۴۴٩٢

  شھور به حسين محمد خالباز، مسکونه تخار، مامور رياست کوپراتيفخان محمد م .۴۴٩٣

  جمااللدين ولد غالم جيالنی، مسکونه کندز، کارگر .۴۴٩۴

  محمد ابراھيم ولد غالم حضرت، مسکونه کندز، کارگر شرکت اسپين زر .۴۴٩۵

  غالم حضرت ولد فاضل جيالنی، مسکونه کندز، بيکار .۴۴٩۶

  غالم نبی ولد غالم نبی، مسکونه ثمرخيل، تاجر .۴۴٩٧

  محمد عثمان ولد محمد سالم، مسکونه کندز .۴۴٩٨

  رحمت هللا ولد فضل کريم، مسکونه کندز، کلينر .۴۴٩٩

  عبدالخالق ولد عبدالواحد، مسکونه کندز .۴۵٠٠

  سحرگل ولد محمدبشير، مسکونه کندز، متعلم .۴۵٠١

  محمدمھدی ولد عبدالباقی، مسکونه کمری، سرباز سرحدی .۴۵٠٢

  صاحبجان ولد محمدجان، زرمت پکتيا، خليفه .۴۵٠٣

  عاذهللا، پکتيارنگين ولد م .۴۵٠۴

  ولی محمد ولد سليمانشاه، زرمت پکتيا .۴۵٠۵

  محمدقاسم ولد سراجالدين، مسکونه سيدکرم پکتيا .۴۵٠۶

  معصوم ولد اسماعيل، ارگون پکتيا .۴۵٠٧

  حضرتشاه ولد شايسته، ارگون پکتيا .۴۵٠٨

  قلندرشاه ولد شايسته، ارگون پکتيا .۴۵٠٩

   امرهللا ولد الالميرزا، مسکونه پنجشير، دالل موتر .۴۵١٠

  لدين، مسکونه سوربیلعاللدين ولد شمسا .۴۵١١

  گآلغا پاشاه ولد ميرآغا پاشا، دند قندھار .۴۵١٢

  خليفه عبدالقادر ولد محمدحسين، مسکونه دند قندھار .۴۵١٣

  خليفه دادمحمد ولد نعمت هللا، مسکونه ولسوالی دند قندھار .۴۵١۴

  خليفه حاجی عبدالھادی ولد عبدالباقی، دند قندھار .۴۵١۵

  خليفه سيد محمد ولد محمدحسين، دند قندھار .۴۵١۶

  ورالدين ولد غالمالدين، قندھارخليفه ن .۴۵١٧

   موالنا زمان ولد عبدالودود، ناحيه دوم قندھار .۴۵١٨

  خليفه محمدسعيد ولد محمديعقوب، قندھار .۴۵١٩

  موالنا زمان ولد عبدالودود، ناحيه دوم قندھار .۴۵٢٠

  خليفه محمدسعيد ولد محمديعقوب، قندھار .۴۵٢١

، مسکونه جاده دوم قندھار .۴۵٢٢   فقير مشھور به غره ملنگ ولد نعمتا

  احمد ولد نظرمحمد، مسکونه سرای غزنیعلي .۴۵٢٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣٧

  محمديوسف بينش ولد محمد اسحاق، قالی موسی .۴۵٢۴

  ١١اميرمحمد ولد جمعھخان، مسکونه بلخ، فرقه  .۴۵٢۵

  نورالدين ولد بيگ علی، مسکونه خيرخانه مينه، ميخانيک .۴۵٢۶

  نورالدين ولد گل عمران، مسکونه خيرخانه مينه، ميکانيک .۴۵٢٧

  کونه قرھباغمحمد ولد غالم محمد، غريبکار، مس .... .۴۵٢٨

  محمد علم ولد محمدنبی، مالک موتر، مسکونه قرھباغ .۴۵٢٩

  عبدالخليل ولد عبدالرحمان، دريور، مسکونه قرھباغ .۴۵٣٠

  سفرمحمد ولد محمدعيسی، مسکونه بدخشان، دانشآموز .۴۵٣١

  غالمداد مشھور به باباجان مجددی ولد آقاجان مجددی، مسکونه غزنی .۴۵٣٢

  ری، مامور وزارت معدنضياءهللا مجددی ولد محمدغالمداد، مسکونه دھبو .۴۵٣٣

  رفيعا مجددی ولد غالم داوود، معلم، مسکونه دھبوری .۴۵٣۴

  عبدالحق ولد گلمحمد، مسکونه بدخشان، طالب علم .۴۵٣۵

  سلطان محمد ولد عبدالروف، مسکونه لوگر، مامور ديپوی پوھنتون .۴۵٣۶

  فضاللرحمان ولد عبدهللا، مسکونه ميدان وردک .۴۵٣٧

  دان وردکعبدالرحمان ولد عبدهللا، بيکار، مسکونه مي .۴۵٣٨

  عبدالروف ولد عبدالرشيد، مسکونه تخار، مامور پروژه خيرخانه .۴۵٣٩

  قدرتا ولد دوست محمد، مسکونه تگاب، دھقان .۴۵۴٠

  ٧جمعھگل ولد خليل، مسکونه بادغيس، سرباز فرقه  .۴۵۴١

  محمدانور ولد نيازمحمد، مسکونه سياگرد لوگر، سرباز فراری .۴۵۴٢

   معلمشيخ نظرمحمد ولد قربان محمد، مسکونه چاه آب تخار، .۴۵۴٣

  مولوی سلطان محمد ولد اميرمحمد، مسکونه لوگر .۴۵۴۴

  ميرمحفوظ ولد ميرنجيب هللا، مسکونه سيدميرمحمد شاه مينه .۴۵۴۵

  سيد ميرانشاه ولد ميرسيدشاه، مسکونه جمال مينه .۴۵۴۶

  عبدالحبيب ولد نظرمحمد، مسکونه قلعه قاضی کابل، وزارت مخابرات .۴۵۴٧

  ٧ سيدحامد ولد صالح محمد، مسکونه بدخشان، سرباز فرقه .۴۵۴٨

، جگرن فرقه  .۴۵۴٩   ٧فريدشاه ولد سکری، مسکونه قلعه فتحا

  عبدل ولد قلندر، مسکونه تخار .۴۵۵٠

  مختار ولد سرميران، مسکونه تگاب .۴۵۵١

  اميرالدين ولد عبدالفتاح، دھقان قرھباغ .۴۵۵٢

  محمدافضل ولد محمدصديق، مسکونه لوگر .۴۵۵٣

  عبدالبصير ولد عبدالخالق، مسکونه پروان، ساتنمن .۴۵۵۴

   مسکونه چک وردکعبدالرحيم ولد عبدالعزيز، .۴۵۵۵

  محمدناصر ولد محمدجمعه، مسکونه بھسود وردک، مامور فنی وترنری باميان .۴۵۵۶

  محمداسماعيل ولد حاجی مسافر، مسکونه قالی موسی .۴۵۵٧

  سيد ميرانشا فضيلت، مسکونه جمال مينه، معلم و مبلغ .۴۵۵٨
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  غالم دستگير ولد مولوی محمدامين، مسکونه لغمان .۴۵۵٩

  ، دوکاندارمحمدصديق ولد عبدالصمد، مسکونه لغمان .۴۵۶٠

  نظرمحمد ولد پاينده محمد، مسکونه کابل، مامور رياست ھوايی ملکی .۴۵۶١

  نجيب هللا ولد عبدهللا، مسکونه شھر نو، مدير مجله آريانا .۴۵۶٢

  فقيراحمد ولد گالحمد، مسکونه شيوکی .۴۵۶٣

  نصيراحمد ولد گالحمد، مسکونه شيوکی، ميخانيک انکشاف دھات .۴۵۶۴

  نذيراحمد ولد گالحمد، سماوارچی .۴۵۶۵

  لد محمدشفيع، مسکونه شاه شھيد، آھنگرمحمدظريف و .۴۵۶۶

  عبدالحميد ولد ميرسيدعلی، اما جماعت بھسود وردک .۴۵۶٧

  ميرعلی احمد ولد ابوالقاسم، مدرس علوم عربی، مسکونه قالی شاده .۴۵۶٨

  خان دوران ولد خان محمد، مالامام مسجد، مسکونه وردک .۴۵۶٩

  عبدالسالم ولد گلجان، مسکونه تنگی وردک .۴۵٧٠

  ه غزنی، دھقانمحمدحسين ولد صفرعلی، مسکون .۴۵٧١

  سلطانمحمد ولد آقاعلی، مسکونه قلعه نظر جيغتوی غزنی، دھقان .۴۵٧٢

  سيدمحمدطاھر ولد سيد عوض، مسکونه بھسود، طالب علم .۴۵٧٣

  محمدعارف ولد محمدعلم، محصل صنف پنجم پليتخنيک، مسکونه وردک .۴۵٧۴

  محمدابراھيم حليمی ولد حاجی نظر، مسکونه سمنگان، مالامام .۴۵٧۵

  الامام مسجد، مسکونه سمنگانرحمتا ولد قربانشاه، م .۴۵٧۶

  عبدالودود ولد عبدالغنی، مسکونه سمنگان .۴۵٧٧

  محمدعظيم مشھور به محمدقاسم ولد مسلمانقول، مسکونه سمنگان، مالامام .۴۵٧٨

  محمدطاھر ولد شاه محمدحسين، محصل صنف دوم طب ننگرھار، مسکونه وزيرآباد کابل .۴۵٧٩

  عبدالقيوم ولد محمدنعيم، مسکونه غور .۴۵٨٠

  سيداعظم، مسکونه اندراب بغالن، زميندارسيدعبدالرحمان ولد  .۴۵٨١

  حفيظا ولد شرفالدين، مسکونه ميدان .۴۵٨٢

  ضياالدنی ولد گلدين، مسکونه ميدان .۴۵٨٣

  عبدالرازق ولد محمدافضل، مسکونه لغمان .۴۵٨۴

  آقاگل ولد اميرگل، مسکونه پروان .۴۵٨۵

  عبدالحکيم ولد سرور، مسکونه پنجشير، محصل شرعيات .۴۵٨۶

  ، مالامام باغ علی مردانعبدالصبور ولد مالمشعل، مسکونه لوگر .۴۵٨٧

  ۴عبدالشکور ولد مالمشعل، مسکونه لوگر، مالامام کارته  .۴۵٨٨

  صادق علی ياری ولد عبدهللا، مسکونه جاغوری غزنی، داکتر .۴۵٨٩

  بازمحمد ولد حاجی محمد، قرھباغ کوھدامن، طالب علم .۴۵٩٠

  سيدعمر ولد عيدمحمد، مسکونه باميان، شاگرد ھوتل .۴۵٩١

  کونه قرھباغ کابلمولوی عبدالحليم ولد عبدالحميد، مس .۴۵٩٢

  ذکرهللا ولد بوری، مسکونه سمنگان .۴۵٩٣
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  عبدالحميد ولد محمد، مسکونه قالچه .۴۵٩۴

  عبدالرازق ولد محمدھاشم، دريور، پنجشير .۴۵٩۵

  خواجه عبدالرحيم ولد خواجه مقصود، مسکونه کابل .۴۵٩۶

  محيبا ولد فيروزخان، مسکونه لوگر .۴۵٩٧

  محمدعلی ولد غالمحسين، معلم، مسکونه قرھباغ غزنی .۴۵٩٨

   ولد عبدالطيف، مامور در پوھنتون، مسکونه سيد نور محمدشاه مينهعبدالقدير .۴۵٩٩

  فرھاد ولد محمدرستم، مسکونه شکردره، مامور شاروالی .۴۶٠٠

  شيخ ابوالحسن ولد محمدشاه، مسکونه لوگر .۴۶٠١

  ٧نادر علی ولد رجب علی، مسکونه خيرخانه مينه، تورن فرقه  .۴۶٠٢

  مان، مال اماممولوی محمد عثمان ولد مال محمد رسول، مسکونی الينگار لغ .۴۶٠٣

  عبدالحنان ولد سيد علم، مسکونه بيبيمھرو، تعويذگر .۴۶٠۴

  عبدالمومن ولد عبدالحسين، مسکونه دھسبز کابل، مامور ھواشناسی .۴۶٠۵

  عبدالھادی ولد عبداالحد، مسکونه رخه پنجشير، مامور فنی سيمنت ھرات .۴۶٠۶

  محمد حسين ولد صاحب نظر، مسکونه سمنگان، مامور .۴۶٠٧

  يم، مسکونه کارته پروان، مامورخداداد خروش ولد محمد ابراھ .۴۶٠٨

  محمد عظيم ولد محمد حکيم، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی .۴۶٠٩

  هللا ولد نورمحمد، مسکونه ترھخيل کابل، مامود ميدان ھوايی ... .۴۶١٠

  عبدالصديق ولد عبدالملک، مسکونه ترھخيل کابل، معلم حربی شانزده .۴۶١١

  غالم فاروق ولد تاج محمد، مسکونه جباللسراج، بيکار .۴۶١٢

  حمد عزيز، ولد سليمان علی، مسکونه جمال مينه، مامور گمرکم .۴۶١٣

  عبدالجليل ولد محمد علی، مسکونه جمال مينه، مامور شرکت پخته .۴۶١۴

، مسکونه ترھخيل کابل، متعلم صنف  .۴۶١۵   ١١ذبيحا ولد مطيعا

  فاضل حق ولد عبدالحق، مسکونه ترھخيل کابل، مامور امالک قرھباغ .۴۶١۶

  کونه شاھشھيد، مامور ھوايی کابلمحمد نسيم ولد محمد عظيم، مس .۴۶١٧

  خواجه سراجالدين ولد خواجه بھاالدين، مسکونه دھدانا، مامور وزارت فوايد عامه .۴۶١٨

  فتح خان ولد محمد گل، مسکونه جغتوه وردک، محصل صنف سوم پلی تخنيک .۴۶١٩

  عمر خان ولد محمد عمر، مسکونه چھاردھی، محصل صنف سوم .۴۶٢٠

  ، فارغ پوھنزی ادبياتعبدالواحد ولد عبدالقياس، مسکونه پروان .۴۶٢١

  سيد اسماعيل ولد سيد جعفر، مسکونه جغتوه غزنی، مامور وزارت فوايد عامه .۴۶٢٢

  سيد محمد قاسم ولد مير سيد مقصود، مسکونه جوزجان، ثارنوال در وزارت عدليه .۴۶٢٣

  عبدالغنی ولد عبدالحکيم، مسکونه ميدان وردک، مامور حوزه دوم .۴۶٢۴

   دوھم بريدمنغالم قادر ولد حاجی شيرين، مسکونه غزنی، .۴۶٢۵

  پاينده محمد ولد شاه محمود، مسکونه سيلوی مرکز، محصل حربی پوھنتون .۴۶٢۶

  ٨غالم حضرت ولد عبدالرزاق، مسکونه قندھار، افراد فرقه  .۴۶٢٧

  سيد سلطان احمد ولد ميرعلی احمد، مسکونه سيلوی مرکزی، دريم بريدمن ھوايی .۴۶٢٨
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  نتونعبدااليان ولد عبدالصمد، مسکونه باغ باال، بريدمن حربی پوھ .۴۶٢٩

  محمد شفيق ولد محمد حسن، مسکونه کارته چھار کابل، کتاب فروش .۴۶٣٠

  محمد حسن ولد حاجی محمد حسين، مسکونه کارته چھار کابل، کتاب فروش .۴۶٣١

  اسدهللا ولد عبدالحسين، مسکونه قرھباغ غزنی، تايپيست .۴۶٣٢

   ليسه غازی١٢علی خان ولد محمد سرور، مسکونه دوراھی پغمان، متعلم صنف  .۴۶٣٣

   حاجی جمعه، مسکونه ھلمند، زميندارجان محمد ولد .۴۶٣۴

  عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه پروان، دھقان .۴۶٣۵

  ميرزا شاه ولد داوود شاه، مسکونه پروان، دھقان .۴۶٣۶

  ولد فخرالدين، مسکونه پروان، دھقان ... .۴۶٣٧

  سيلی خان ولد محمد زمان، مسکونه پروان، دھقان .۴۶٣٨

  عبدالصمد ولد محمد علی، مسکونه لغمان، کارمند نظامی .۴۶٣٩

  محمد خليل ولد محمد نظر، مسکونه چھاردھی، معلم .۴۶۴٠

  حضرت خان ولد مير حمزه، مسکونه بلخ، امر حقوق مسکونه بلخ .۴۶۴١

  نوروز، مسکونه لوگر، دکاندار .۴۶۴٢

  غالم محيالدين ولد جمااللدين، مسکونه ، مامور احصاييه .۴۶۴٣

  سيد زمانالدين ولد سيد امامالدين، مسکونه ناحيه شش، قوای فراشوت .۴۶۴۴

   دوست محمد، مسکونه دھدانا، مامور وزارت ماليهمحمد مجتبی ولد .۴۶۴۵

  شفيعا ولد عبدهللا، مسکونه چنداول، بريدمن رياست تعميرات .۴۶۴۶

  نجيبا ولد عبدهللا، مسکونه سرخ رود ترون شھر، دوھم بريدمن .۴۶۴٧

  محمدعلی ولد عبدالسالم، مسکونه لوگر، مامور وزارت آب و برق .۴۶۴٨

  تورنحفيظا ولد عبدهللا، مسکونه سرخرود،  .۴۶۴٩

  غالم جيالنی ولد محمد انور، مسکونه کابل، جگرن ترانسپورت .۴۶۵٠

  محمد انور مولد محمد عمر، مسکونه شيرپور کابل، جگرن فراشوت .۴۶۵١

  سليمان ولد گل آغا، مسکونه بگرام، جگرن فراشوت .۴۶۵٢

  گل محمد ولد بازمحمد، مسکونه مکروريان، جگرن فراشوت .۴۶۵٣

  ، جگرن فراشوتخليال ولد محمد يوسف، مسکونه چھارراھی قنبر .۴۶۵۴

  عبدالصبور ولد عبدالرسول، مسکونه قلعه شھاده، جگرن خدمات تخنيکی .۴۶۵۵

  عبدالرحيم ولد فقير محمد، مسکونه مکروريان، جگرن غوند استحکام .۴۶۵۶

  محمد نعيم ولد بازگل، مسکونه سرخرود ترون شھر، مامور احصاييه مرکزی .۴۶۵٧

  محمد طيب ولد محمد نبی، مسکونه تخار، فارغ ليسه ابن سينا .۴۶۵٨

  زينالعابدين ولد مير امامالدين، مسکونه چھار آسياب، کارگر افغان ترک .۴۶۵٩

  خواجه گل ولد صدرالدين، مسکونه قالی مرادبيگ .۴۶۶٠

  قربان نظر ولد حاجی عبدالوھاب، مسکونه درھصوف سمنگان، زارع .۴۶۶١

  حاجی عبدالطيف ولد عبدالکريم، مسکونه غزنی، مالک دواخانه .۴۶۶٢

  تعلم ليسه ابن سيناسيد احمد ولد شيردل، مسکونه پروان، م .۴۶۶٣
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  محمد اکرم ياری ولد عبدهللا، مسکونه جاغوری، معلم .۴۶۶۴

  محمد علی ولد غالم رضا، مسکونه جاغوری، معلم .۴۶۶۵

  علی درياب ولد محسن علی، مسکونه جاغوری، معلم .۴۶۶۶

  شاه محمود ولد علی محمد، مسکونه بلخ، ترجمان د افغانستان بانک .۴۶۶٧

  رسخی داد ولد محمد سردار، مسکونه پروان، بيکا .۴۶۶٨

  محمدنعيم ولد فوالد، مسکونه شھر بزرگ بغالن .۴۶۶٩

  معراجالدين ولد بازمحمد، مسکونه بدخشان، معلم .۴۶٧٠

  ولد عبدالرشيد، رييس دستگاه قاليشوی، مسکونه شھر نو کابل) رشيد(عبدالمجيد  .۴۶٧١

  محمدظريف ولد محمدشريف، مسکونه شوربازار کابل، عکاس .۴۶٧٢

  محمدانور ولد محمداکرم، مسکونه بدخشان، زارع .۴۶٧٣

  البصير ولد محمدرضا، مسکونه بدخشان، تجارعبد .۴۶٧۴

  عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه بدخشان، دھقان .۴۶٧۵

  مولوی محمدطاھر ولد محمدجان، مسکونه لغمان، معلم .۴۶٧۶

  مولوی سيداکبر ولد محمدمعراج، مسکونه تگاب پروان .۴۶٧٧

  مولوی مشعل ولد عبدالطيف، مسکونه پروان، زارع .۴۶٧٨

  وان، زارعخاکسار ولد محمدابراھيم، مسکونه پر .۴۶٧٩

  خواجه عبدالشکور ولد محمدامير، مسکونه قرھباغ .۴۶٨٠

  عبدالرحيم ولد محمداسلم، مسکونه قرھباغ .۴۶٨١

  محمدمحبوب ولد عبدالشکور، مسکونه بگرام، معلم سپورت .۴۶٨٢

  ١٢موالداد ولد رحيمداد، مسکونه بگرام، فارغ صنف  .۴۶٨٣

  ١٢محمدآقا ولد خواجه نور، مسکونه بگرام، صنف  .۴۶٨۴

   مسکونه چمتال بلخغالم سرور ولد غالمحيدر، .۴۶٨۵

  عوض ولد خداداد، مسکونه جمال مينه، کتابفروش .۴۶٨۶

  خانعلی ولد زوارعلی، مسکونه بھسود وردک .۴۶٨٧

  محرابعلی ولد عليبخش، مسکونه داراالمان .۴۶٨٨

  غالمعلی ولد محمداکرم، مسکونه داراالمان، کارگر شرکت برق .۴۶٨٩

  محمدنبی ولد محمداکرم، مسکونه جاده ميوند، ليالمی فروش .۴۶٩٠

  غالم محمد، مسکونه جمال مينه، بيکارنجفعلی ولد  .۴۶٩١

  تامحمد ولد اميرمحمد، مسکونه جمال مينه، دريور وزارت خارجه .۴۶٩٢

  حاجی محمدحسين ولد محمدعظيم، مسکونه جمال مينه، خباز .۴۶٩٣

  حاجی بوستان ولد احمدعلی، مسکونه جمال مينه، دريور .۴۶٩۴

  ميرمحمد اسحاق ولد ابراھيم، مسکونه چنداول .۴۶٩۵

  ، مسکونه تايمنی وات، ھوتلدار اباسينحاجی جمعه ولد ميرازحسين .۴۶٩۶

  محراب ولد داوود، مسکونه بگرام، مالامام کوه صافی .۴۶٩٧

  ميرزاگآلغا ولد محمدعارف، مسکونه غور، مامور بيمه صحی .۴۶٩٨
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  نوراحمد ولد حاجی عليشاه، مسکونه غور، دھقان .۴۶٩٩

  کمااللدين ولد سکندر، مسکونه غور، مامور ساختمانی .۴٧٠٠

  حاجی عبدالغفار، مسکونه غور .۴٧٠١

  لوی يارمحمد ولد شيرمحمد، مسکونه غزنی، مدرسمو .۴٧٠٢

  حاجی عبدالواحد ولد حاجی عبدالغفور، مسکونه وزيراکبرخان، ليالميفروش .۴٧٠٣

  خواجه صالحالدين ولد جالن الدين، مسکونه بلخ، قرطاسيه فروش .۴٧٠۴

  محمدمھدی ولد عبدالباقی، مسکونه بگرام، سارمن .۴٧٠۵

  ين، استاد پوھنتونداکتر ضامن علی ولد عليدوست، مسکونه کارته مامور .۴٧٠۶

  معراجالدين ولد اميرمحمد، مسکونه کابل، دريور مليبس .۴٧٠٧

  عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دھافغانان، نگران مليبس .۴٧٠٨

  داکتر فتاح ولد گلعلی، مسکونه کارته سه، استاد پوھنتون .۴٧٠٩

  عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد دھافغانان، نگران مليبس .۴٧١٠

  د محمدحسن، مسکونه چنداول، آبميوھفروشمحمدحسين ول .۴٧١١

  صفرمحمد ولد بيگ محمد، مسکونه بغالن، دريور .۴٧١٢

   محمد اکرم ولد محمدابراھيم، مسکونه شيرپور، بيکار .۴٧١٣

  محمدشريف ولد محمدابراھيم، مسکونه شيرپور، مامور متقاعد .۴٧١۴

  عبدالغفور ولد عبدالستار، مسکونه فرخار تخار، معلم .۴٧١۵

  ١٣ب، مسکونه قالی شاده، وکيل گذر ناحيه حاجی محمدايوب ولد حاجی رج .۴٧١۶

  حاجی طويل ولد پنسجيبی، مسکونه پروان، پرزه فروش .۴٧١٧

  غالمسخی ولد صفرمحمد، مسکونه قالی شاده، ماشينکار .۴٧١٨

  عبدالجميل ولد عبدالغنی، مسکونه کوھستان پروان، محصل پليتخنيک .۴٧١٩

  محمدابراھيم ولد اسماعيل، مسکونه حصه دوم خيرخانه، بيکار .۴٧٢٠

، مبلغمحمدامي .۴٧٢١   ن ولد محمدنبی، مسکونه قلعه فتحا

  ، آمر صحت عامه انکشاف دھات۴دوکتور محمدقاسم ولد شيراحمد، مسکونه کارته  .۴٧٢٢

  سيد محمدحسين ولد سيدمقصود، مسکونه جمال مينه، مالک موتر .۴٧٢٣

  سيدمظفرالدين شاه ولد سيداکبر، مسکونه چنداول، مدير ترانسپورت .۴٧٢۴

  ه چنداولسيدعسکرشاه ولد سيد اکبر، مسکون .۴٧٢۵

   سيد محمدنبی ولد سيد ديوانه، مسکونه شھر نو تخار، زارع .۴٧٢۶

  سيد عبداالحد ولد محمدنبی، مسکونه شھر نو تخار، زارع .۴٧٢٧

  سيد ديوانه ولد محمدنبی، مسکونه کنر، زارع .۴٧٢٨

  سيفالرحمان صافی ولد عبدالمنان، مسکونه کنر، زارع .۴٧٢٩

  غالمرضا ولد سلطان محمد، مسکونه قالی شاده .۴٧٣٠

، مسکونه تورن شھرعبدهللا ولد  .۴٧٣١   فيضا

  فربانعلی ولد نجمالدين، مسکونه سرخرود .۴٧٣٢

  ميرزمان ولد بابا نظر، مسکونه سيدنور شاه مينه .۴٧٣٣
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  محمدامين ولد حسنعلی، مسکونه سرای غزنی .۴٧٣۴

  محمدمھدی ظفر ولد عبدالرسول، مسکونه تالقان .۴٧٣۵

  براتعلی ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم .۴٧٣۶

  لسراجعبدهللا ولد گلرحيم، مسکونه جبال .۴٧٣٧

  عبدالجليل ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم .۴٧٣٨

  اسدهللا ولد گلرحيم، مسکونه جباللسراج .۴٧٣٩

  غالم حضرت ولد محمد، مسکونه پغمان، معلم .۴٧۴٠

   فضاللحق ولد تورگل، مسکونه پغمان، فارغ ليسه غازی .۴٧۴١

  غالمعلی ولد محمدعلم، مسکونه چھل تن پغمان، سارمن .۴٧۴٢

  گی، راديوسازغالم حبيب ولد عزيزخان، مسکونه کوته سن .۴٧۴٣

  عبدالروف ولد محمدارسالن، مسکونه پروان، کارمند رياست عالی اوقاف .۴٧۴۴

  عبدالقادر ولد رحيمبخش، مسکونه بگرام، دھقان .۴٧۴۵

، مسکونه جباللسراج، مامور رياست پوھنتون .۴٧۴۶   حميدهللا ولد حبيبا

  محمدعمر ولد شيرمحمد، مسکونه موھمند، سرکارگر .۴٧۴٧

  خيل لغمان، سرايدارغالم سيد ولد محمدرضا، مسکونه علي .۴٧۴٨

  سيد سردار ولد سيد حسينشاه، مسکونه بغالن، تعويذگر .۴٧۴٩

  غالمشاه ولد سادرعلی، مسکونه غزنی، کارگر .۴٧۵٠

  محمدعيسی ولد درويش، مسکونه غزنی .۴٧۵١

  ميا سعيد ولد مالحبيب، مسکونه لغمان، معلم .۴٧۵٢

  نازکمير ولد حاجی آغامير، مسکونه لغمان .۴٧۵٣

  احمدخان ولد سلطان محمد، مسکونه لغمان .۴٧۵۴

  خيرمحمد ولد جان محمد، مسکونه کارگر در گرديز .۴٧۵۵

  شاه محمود ولد عبدالحفيظ، مسکونه کندز .۴٧۵۶

  محمداکبر ولد محمدخان، مسکونه پغمان، دگرمن متقاعد .۴٧۵٧

  ٣عبدالرازق ولد عبدالحسين، مسکونه کارته  .۴٧۵٨

  عبدالروف ولد عبدالحسين، مسکونه جمال مينه، مسکونه اصلی سرخپارسا .۴٧۵٩

  .مسکونه دشت برچی، دريوربشيراحمد ولد صالحمحمد،  .۴٧۶٠

  .فيضمحمد ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، دريور .۴٧۶١

  .عبدالواحد لنگ ولد صالحمحمد، مسکونه دشت برچی، انجنير .۴٧۶٢

  .صالحمحمد ولد سرفراز، مسکونه کارته پروان .۴٧۶٣

  .حاجی نيکمحمد ولد فقيرمحمد، مسکونه پروان .۴٧۶۴

  .غالمرضا ولد قربانعلی، مسکونه سرخپارسا .۴٧۶۵

  .لد عبدالرسول، مسکونه لغمانمھراجالدين و .۴٧۶۶

  .محمدحسين، مسکونه جغتو، قرطاسيھفروش .۴٧۶٧

  .بستانعلی ولد عليشاه، مسکونه جاغوری، بيکار .۴٧۶٨
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  .سيد اميرحسين ولد حاج محمدرضا، مسکونه بھسود، دھقان .۴٧۶٩

  .محمدطاھر ولد عبدالغفار، مسکونه وردک، معلم. محمدنسيم ولد سيد محمد امين، مسکونه بھسود، دھقان .۴٧٧٠

  .٣٧٣عيم ولد محمدنعيم، مسکونه دھافغانان، مامور گارنيزوم حامد ن .۴٧٧١

  .٣٧٣ميراحمد ولد ميرنظامالدين، مسکونه دھياجا، مامور گارنيزوم  .۴٧٧٢

  .ميرزا مير ولد توکل، مسکونه پنجشير، معلم .۴٧٧٣

  .زرعلم ولد گلعلم، مسکونه ترھخيل، متعلم سيدآباد .۴٧٧۴

  .نعمتا ولد ھزارگل، مسکونه ترھخيل، متعلم سيدآباد .۴٧٧۵

  

  پايان
 


