
مال برادر 
در این هفته آزاد می شود

ارشد  مشاور  سرتاج عزیز، 
نخست وزیر  نوازشریف، 
ملی،  امنیت  امور  در  پاکستان 
که  است  گفته  فرانس پرس  به 
آزاد  هفته  این  در  برادر  مال 
امیدواری  ابراز  او  می شود. 
دیگر  روز  یک  تا  که  کرده 
آزاد  طالبان  دوم  شماره  فرد 

شود.
است  گفته  سرتاج عزیز  اما 
حکومت  به  برادر  مال  که 
داده  تسلیم  افغانستان 
»به  است:  گفته  او  نمی شود. 
است  خودش  صالح دید 

همین جا  می خواهد  آیا  که 
زندگی کند و یا جای دیگری 
بر  به خودش  مساله  این  برود، 

می گردد.«
مشاور امنیت ملی نخست وزیر 
پاکستان افزوده است: »سپردن 
وی به کابل شاید روند آشتی 

با طالبان را متاثر گرداند.«
است  نگفته  سرتاج عزیز  اما 
مورد  در  برادر  مال  خود  که 
چه  می رود،  به کجا  این که 
»ما  گفت:  او  است.  گفته 
باید آرزوی طالبان را در نظر 

گیریم.
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از صفحه 1 کشتارهای سازمان »اگسا«
افشای نام پنج هزار قربانی

امیدواری امریکا به مذاکره با طالبان

گلوی بریده ی عدالت و قتل های نظام مند
اسنادی که در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته است، بیانگر 
 1358 و   1357 سال های  در  نفر  پنج هزار  به  نزدیک  قتل 
افغانستان موسوم به  از سوی سازمان استخبارات آن زمان 
»اگسا« است. این اطالعات در حالی در اختیار 8صبح قرار 
گرفته است که هنوز شمار زیادی از خانواده ها از سرنوشت 
اعضای خانواده شان که در طی این سال ها کشته شده اند، خبر 
موثقی در اختیار ندارند. با آن که چند سال قبل محکمه ای، 
اسداهلل سروری را که در طی این سال ها ریاست اگسا را به 
با  اسداهلل سروری  اما  کرد،  اعدام  به  داشت، محکوم  عهده 
تجدید نظرخواهی در مورد حکم محکمه، فرصت بیشتری 
برای ادامه زندگی یافت. با این حال، این محاکمه نتوانست 
قتل های  از  که  را  اسنادی  تا  دارد  وا  را  سروری  اسداهلل 
نظام مند در اختیار دارد و یا هم نام های کشته شدگانی را که 

در ذهن دارد، در اختیار عموم قرار بدهد. 
از سوی دیگر، گزارش ترسیم منازعه که از سوی کمیسیون 
حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، هنوز در اختیار مردم 
قرار نگرفته است. گفته می شود که عدم حمایت حکومت از 
شده  گزارش  این  نشر  مانع  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون 
است. هم چنان کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارش صدای 
تکریم  برای  یادگاه هایی  و  موزیم  ایجاد  خواهان  عدالت، 
از  را  جان های شان  گذشته  سال های  طی  در  که  کسانی 
دست داده اند، و پرداخت غرامت به خانواده های این قربانیان 
زخم های کسانی که  بر  مرحمی  وسیله  این  به  تا  بود  شده 
داده اند،  دست  از  گذشته  سال های  طی  در  را  بستگان شان 

گذاشته شود.
نشر نام های نزدیک به پنج هزار تن که از سوی اگسا به قتل 
رسیده اند، در حالی صورت می گیرد که با وجود فرصت های 
گسترده، حمایت کم تری از عدالت انتقالی از سوی حکومت 
وجود دارد. بدون شک شمار زیادی از کسانی که در قتل هایی 
که از سوی اگسا و سایر نهادهای مشابه صورت گرفته است، 
فرصت های  هنوز  و  حیات اند  قید  در  هنوز  داشته اند،  دست 
کافی برای تامین عدالت و برگزاری محاکم عادالنه در کشور 
از زمان کودتای 7  این چنین قتل ها  دارد. زنجیره ی  وجود 
ثور 1357 تا اواخر رژیم طالبان می رسد و بسیاری از کسانی 
یا دست  ناامید شده اند،  این دوره ها  تامین عدالت در  از  که 
به تامین عدالت غیررسمی و غیرعادالنه زده اند و یا هم با 

وضعیت و آسیب های روانی شان کنار آمده اند.
دوره های گذشته  در  نظام مند  قتل های  نظر می رسد که  به 
را  زمینه  و  است  آورده  وارد  مردم  بر  را  جدی  آسیب های 
مردم  خاطر  پریشانی  استمرار  و  روانی  افسردگی های  برای 
فراهم ساخته است. تامین عدالت و برگزاری محاکم عادالنه 
برای رسیدگی به قضایای این چنینی، می تواند آرامش نسبی 
کسانی را که بستگان شان را در پی قتل های سازمان یافته ی 
گذشته از دست داده اند، فراهم سازد و امید به زندگی و آینده 

را بر مردم بازگرداند. 
ویژه  به  بشری،  حقوق  نهادهای  از  دولت  گسترده  حمایت 
برای  را  زمینه  می تواند  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
میسر  ایدیولوژیک  و  سازمان یافته  قتل های  مستندسازی 
بسازد و اساسات تامین عدالت را فراهم آورد. مردم در انتظار 
برای  را  راه  زمانی  مقطع  هر  در  عدالت  تامین  و  عدالت اند 

ایجاد آرامش خاطر مردم و اعتماد به نظام فراهم می سازد.
بدون شک نشر نام های نزدیک به پنج هزار نفر، زمینه را برای 
برگزاری مراسم یادبود و فاتحه در اکثر نقاط افغانستان فراهم 
تا  دهد  دستور  مساجد  تمام  به  باید  حکومت  ساخت.  خواهد 
مراسم یادبود و برگزاری ختم قرآن را به یاد کسانی که در 
گذشته ها به قتل رسیده اند، در دستور کارشان قرار بدهند، اما 
این نوع تجمعات باید به دور از سلیقه ها و موضع گیری های 

انتخاباتی و تنها برای یادبود از قربانیان صورت بگیرد. 
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8صبح به اسنادی دست یافته است که 
قربانی  پنج هزار  به  نزدیک  نام  حاوی 
بین سال های 1357  قربانیان  این  است. 
تا 1358 )1978-1979( توسط سازمان 
اگسا )استخبارات( به اشکال گوناگون 
کشته شده اند. اداره اگسا بعدها به »کام« 

و سپس به نام »خاد« تغییرنام یافت.
و  بازماندگان  اسناد،  این  نشر  با 
از  می توانند  قربانیان  خانواده های 
اطالع  گم شدگان شان  سرنوشت 

حاصل کنند.
یاری،  اکرم  نام های  گزارش  این  در 
و  واعظ  سرور  آیت اهلل  یاری،  صادق 

مصباح در میان قربانیان دیده می شود.
اصلی  نسخه های  روی  از  اسناد  این 
شده  عکس برداری  اگسا  سندهای 
اختیار  در  آن  »پی دی اف«  نسخه  و 
مجموع  و  گرفته  قرار  8صبح  روزنامه 
صفحات آن به 160 صفحه می رسد. در 
سکونت  محل  پدر،  نام  نام،  اسناد  این 
و وابستگی های سیاسی و مذهبی افراد 

ذکر شده است. 
که  وابستگی هایی  دلیل  به  قربانیان 
و  اشرار  »اخوانی،  آن ها  از  اسناد  در 
برده  نام  و...«  افغان ملت  مایوییست، 

شده، به قتل رسیده اند. 
شیوه تحقیق 

این اسناد حاکی از آن است که پولیس 
 هالند در سال 2010 تحقیقی را زیر نظر و 
رهبری یکی از سارنواالن لوی سارنوالی  
هالند درباره ی شخصی به نام »امان اهلل.ع« 
ارتکاب  به  شخص  این  کرد.  آغاز 
سال های  در  بشریت  علیه  جنایات 

1357-1358 در افغانستان متهم بود.
که  است  داده  نشان  تحقیق  این 
بازرسی  هنگام  در  را  افراد  »امان اهلل.ع« 
شکنجه ها  این  است.  می کرده  شکنجه 
و  توسط مشت  افراد  لت و کوب  شامل 
لگد، برق دادن و بیدارخوابی افراد بوده 
تحقیق  مدیر  صفت  به  امان اهلل  است. 
زمان  آن  استخبارات  سازمان  یا  اگسا 

ایفای وظیفه کرده است. 
زندگی  شرایط  که  داده  نشان  تحقیق 
است.  بوده  رقت بار  زندان ها  در 
زندان ها،  سلول  داخل  در  افراد  کثرت 
و  تشناب  موجودیت  عدم  یا  و  کمبود 
خدمات صحی برای زندانیان، برخورد 
برابر  در  امنیتی  افراد  خشونت آمیز 

با  مذاکره  امیدوار  هنوز  امریکا 
است  گفته  دابنز  جیمز  است.  طالبان 
به  امیدوار  هم  هنوز  واشنگتن  که 
تا  می باشد  طالبان  با  مستقیم  مذاکرات 
از توافق صلح افغان ها حمایت کند، اما 

جنگجویان میلی به آن ندارند.
در ماه جون، طالبان در دوحه پایتخت 
این  هدف  کردند.  افتتاح  دفتری  قطر 
دفتر مذاکرات با ایاالت متحده امریکا 
در آستانه سال آینده می باشد که قرار 
امریکایی  نیروهای  اعظم  بخش  است 
از  پیش  اما  گویند.  ترک  را  افغانستان 
گردد،  آغاز  دیپلوماسی  این  این که 

ناکام شد.
دابنز  جیمز  دویچه وله،  گزارش  به 
امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
است:  گفته  پاکستان  و  افغانستان  برای 
گفتگو  که  می خواهیم  هم  هنوز  »ما 
ایاالت  که  گفتگویی  گیرد،  صورت 
متحده امریکا و طالبان مستقیما در آن 
شامل باشند و همچنان شامل حکومت 
آن  صلح  عالی  شورای  یا  و  افغانستان 

باشد.«
ریاست  می رود  انتظار  که  دابنز  آقای 
جناح ایاالت متحده امریکا را در چنین 

زندانیان، نشان می دهند که برخوردهای 
ظالمانه و غیرانسانی با زندانیان صورت 

گرفته است. 
شکنجه

براساس اسنادی که در اختیار روزنامه 
8صبح قرار گرفته است، امان اهلل.ع  در 
پناهنده  عنوان  به   1993 می  سال  ماه 
با  مصاحبه اش  در  او  شد.  هالند  وارد  
هالند  عدلیه   وزارت  مهاجرین  دفتر 
بوده  اگسا  تحقیق  مدیر  وی  که  گفته 
می شدند.«  شکنجه  آنجا  در  »مردم  و 
افرادی را که  اسناد  امان اهلل.ع هم چنین 

باید اعدام می شدند، امضا کرده است.
اظهاراتش  از  بخشی  در  امان اهلل.ع 
مردم  تحقیق  جریان  »در  است:  گفته 
طبعا  من  می شدند.  لت و کوب  طبعا 
داشتم.  را  لت و کوب ها  این  مسوولیت 
معمول  افغانستان همین شیوه،  ولی در 
بود و من نمی توانستم برخورد دیگری 
انتظار  من  از  که  چرا  باشم،  داشته 
می رفت و خواسته می شد که به همین 
شیوه رفتار نمایم. اگر این را نپذیری، 
هیچ گاهی به چنین منصب بلند رسیده 

نمی توانی.« 
به  هالند  حکومت   اسناد،  این  براساس 
دلیل  به  اما  نداده  پناهندگی  امان اهلل.ع 
این که جان او در خطر بوده، او را از 

 هالند اخراج نکرده است. 
تحقیق  که  است  آمده  اسناد  این  در 
او   اظهارات  براساس  امان اهلل.ع   درباره 
در جریان مصاحبه اش با دفتر مهاجرین  
هالند و براساس به اصطالح اسناد »اوامر 

این  است.  گرفته  صورت  افراد«  انتقال 
اسناد در کتابی که توسط شخصی به نام 
میرویس وردک در سال 2000-2001 

به چاپ رسیده، نشر شده است.
در این کتاب آمده است: »اسناد نشرشده 
کاپی های  از  عبارت اند  کتاب  این  در 
مکاتیب اوامر اداره استخبارات افغانستان 
انتقال  در سال های 1357-1358 درباره 
افراد، به خصوص درباره انتقاالت ایشان 
مشهور  زندان  من جمله  زندان ها،  به 

پلچرخی.«
در این اسناد گفته شده که پولیس هالند 
اوراق اصلی این »اوامر انتقاالت افراد« 
کرده  دریافت  وردک  آقای  از  را 
اوامر  مکاتیب  این  از  قطعه   27 است. 
مدیر  امان اهلل.ع،  امضای  به  انتقاالت 
این  مشمول  زندانیان  می باشد.  تحقیق، 
اسناد به نام های مختلف مانند، مسلمانان 
محصلین،  روشنفکران،  افراطی، 
نظامی،  افسران  دولت،  مامورین 

دوکانداران و اشرار، یاد شده اند. 
بیشتری  تحقیقات  هالند  پولیس  
است؛  داده  انجام  مورد  این  در 
اختیار  در  که  سندی  در  که  چنان 
»در  است:  آمده  گرفته،  قرار  8صبح 
پولیس   دوسیه،  این  تحقیق  جریان 
آلمان  در  شاهدان  با  من جمله  هالند 
جریان  در  گردید.  تماس  داخل 
موجودیت  از  ایشان  صحبت ها، 
یادآوری  کشته شدگان  لیست  یک 
از  یکی  که  شد  معلوم  بعدا  نمودند. 
در  ساله   93 خانم  یک  شاهدان،  این 

را  یادشده  لیست  شهر  هامبورگ، 
 154 لیست  این  اختیار خود دارد.  در 
شده  نوشته  فارسی  زبان  به  صفحه ای 
که  می باشد  افرادی  نام های  حاوی  و 
رسمی  رژیم  مقامات  اسناد  اساس  بر 
آن وقت، در سال های 1357 – 1358 

گردیده اند.«  اعدام 
امان اهلل.ع  اسناد آمده است که  این  در 
غیرمترقبه«  صورت  »به   2012 سال  در 

وفات کرد. 
نشر می رسد که  به  در حالی  اسناد  این 
کمیسیون مستقل حقوق بشر چند سال 
»صدای  نام  به  گزارشی  نشر  با  پیش 
قربانیان  بازماندگان  درد  و  رنج  مردم« 
کرد.  منتشر  را  اخیر  دهه  سه  جنایات 
ساختن موزیم، تطبیق عدالت بر مجرمان 
خانواده های  به  غرامت  پرداخت  و 
این  در  که  بود  خواست هایی  قربانیان، 

گزارش به آن ها اشاره شده بود. 
باید  بود که  تاکید شده  این گزارش  در 
با  که  شود  گرفته  نظر  در  میکانیزم هایی 
تطبیق آن ها دردهای مردم التیام داده شود. 
بازماندگان قربانیان گفته اند  شماری از 
که  است  آن  معنای  به  اسناد  این  نشر 
مورد  در  که  خانواده هایی  این  از  پس 
متردد  عزیزان شان  مرگ  و  زندگی 

هستند، دیگر منتظر آن ها نباشند. 
اسامی قربانیان را در این شماره بخوانید.

سند عکس برداری شده  روی  از  نام ها 
کامل  نسخه  همچنین  شده اند.  نوشته 
از وبسایت  نیز می توانید  را  اصلی  سند 

8صبح دانلود کنید.

خبرنگاران  به  باشد،  داشته  مذاکراتی 
در واشنگتن گفته است: »ما امید را از 
ادامه  امید  این  به  ما  نمی دهیم.  دست 
انکشاف  نقطه  یک  در  که  می دهیم 
نمی توانیم  اما  می آید،  وجود  به  مثبتی 

پیش بینی کنیم که کی.«
به دالیل عملی  او گفت: »طالبان حاال 
نمی خواهند تا با ایاالت متحده امریکا، 
کسی  هیچ  با  و  افغانستان  حکومت  با 

گفتگو کنند.«
دفتر  افغانستان  حکومت  نگاه  از 
تاسیس  قطر  دوحه  شهر  در  که  طالبان 
حکومتی  سفارت  سبک  به  بود،  شده 

که  شد  باعث  امر  این  بود.  تبعید  در 
روی  مذاکرات  افغانستان  حکومت 
متحده  ایاالت  با  امنیتی  توافق نامه 
بیرون  از  بعد  دوران  برای  را  امریکا 
کشور،  از  بین المللی  نیروهای  رفتن 

برای مدت کوتاهی به تعویق بیاندازد.
تفاهم« در مورد  دابنز »صرفا سو  آقای 
پیامدها  این  مسوول  را  دفتر  این  نقش 

می داند.
به طور جداگانه ای دابنز خوش بینی اش 
مورد  در  بالقوه  همکاری  به  نسبت  را 
و  امریکا  متحده  ایاالت  بین  افغانستان 
مناقشه  دلیل  به  که  داشت  ابراز  ایران 

روی برنامه اتومی تهران با هم مناسبات 
دیپلوماتیک ندارند.

گردیم  قادر  ما  »هرگاه  گفت:  دابنز 
برنامه  مورد  در  واقعی ای  پیشرفت  که 
هسته ای به عمل آوریم، در آن صورت 
در  پیشرفت  برای  فرصت هایی  دقیقا 

مسایل دیگر هم وجود دارند.«
او گفت: »من فکر می کنم، از لحاظ عینی 
منافع ایران و امریکا هرگاه باهم منطبق 
از  دارند.  مشترکاتی  دست کم  نباشند، 
با  افغانستان  یک  ایران  تاریخی  لحاظ 

ثبات و صلح آمیز می خواهد.«
طالبان  مخالف  ایران  که  گفت  دابنز 
مواد  قاچاق  کاهش  به  وعالقه  است 
افغانستان و همچنان برگشت  از  مخدر 

مهاجران افغان به کشورشان دارد.
دابنز از نقش مهم محمدجواد ظریف، 
در  مذاکرات  جریان  در  ایران  نماینده 
حمالت  از  بعد  افغانستان  آینده  مورد 

11 سپتامبر 2011 سخن به میان آورد.
ایاالت متحده  ظریف که تحصیل یافته 
روحانی  حسن  توسط  است،  امریکا 
حیث  به  ایران  منتخب  رییس جمهور 
شده  تعیین  کشور  آن  خارجه  وزیر 

است.

ACKU
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غالم محمد ولد عبدالغفور، مسکونه قره باغ، دوهم سارن، تبلیغ 
سوء.

شیراهلل ولد سلطان محمد، محصل انجنیری، مسکونه نرخ میدان، 
ضد انقالب.

شجاع الدین ولد برهان الدین، متعلم صنف یازدهم، پنجشیر، 
شعله.

صفی اهلل ولد عبدالحلیم، محصل شرعیات، مسکونه وردک، 
اخوانی.

سید محمد عیسی ولد سید محمد انو، مال امام، مسکونه بغالن، 
خمینی.

محمد اکبر ولد محبت خان، دگرمن، مسکونه کوهستان، 
اخوانی.

رحمت اهلل ولد قربان شاه، سارن، مسکونه خان آباد، اخوانی.
محمد اعظم ولد محمد اکرم، مسکونه نجراب، مدیر آرشیف 

قضاء، اخوانی.
اسداهلل ولد فضل الدین، بیکار، تبعه ایران، خمینی.

سید علی رضا ولد سید علی اصغر، مدیر واردات محاسبه 
صنعتی، مسکونه چهاردهی، خمینی.

جمال الدین ولد امان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اخوانی.
خان وزیر ولد کالن وزیر، مامور تبربیه معلم، مسکونه پنجشیر، 

خمینی.
غالم رضا ولد قربان علی، رییس ترانسپورت اهلل پار،  مسکونه 

جمال مینه، خمینی.
سیداهلل ولد محمدآجان، مامور کارتو گرافی سروبی، ضد 

انقالب.
عبدالکریم ولد حاجی قربان، تاجر، مسکونه فاریاب، اخوانی.

محمد قاسم ولد محمد سالم، معلم، مسکونه لوگر، ضد انقالب.
محمد کاظم ولد محمد هاشم، منیجر هوتل یما، مسکونه تخار، 

اخوانی.
محمد علم ولد محمد اسماعیل، مامور متقاعد، مسکونه 

کوهستان، اخوانی.
عبدالفتاح ولد عبدالحکیم، محصل زراعت، مسکونه کوهستان، 

اخوانی.
عبدی محمد ولد توره خان، محصل حقوق، مسکونه بدخشان، 

اخوانی.
محمد عارف ولد گل علم، متعلم صنف دوازده دارالعلوم، 

مسکونه بگرام، اخوانی.
خان وزیر خوازک ولد خوازک، محصل طب ننگرهار، مسکونه 

وردک، اخوانی.
اصیل ولد بابه خان، بیکار مسکونه بدخشان، اخوانی.

محمدهاشم ولد عبدال هاشم، داکتر، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
سید حمیداهلل ولد سید امین اهلل، معلم، مسکونه نهرین، اخوانی.

یارمحمد ولد گل محمد، معلم، مسکونه بغالن، ضدانقالب.
غالم عباس ولد عبداالحد، بیکار، مسکونه پلخمری، اخوانی.
اقبال احمدزی ولد امیر محمد، مامور، مسکونه پکتیا، اخوانی.

سلطان حبیب ولد سلطان حمید، معاون احصاییه بغالن، مسکونه 
بغالن، اخوانی.

محمد اسماعیل ولد خواجه معلم، مسکونه بغالن، اخوانی.
شیرمحمد ولد صفر محمد، بیکار، مسکونه بغالن، اخوانی.

گل رحمان ولد علیشاه، مامور، مسکونه بغالن، اخوانی.
هدایت اهلل ولد عالو الدین، خیاط، مسکونه بغالن اخوانی.

زمان الدین ولد نور الدین، مامور فنی، بغالن، اخوانی.
صبحان گل ولد محمد عثمان، زمیندار، مسکونه تخار، اخوانی.

عبدالحکیم ولد محمد عابد، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
حاجی قمرالدین ولد تغایی مراد، زمیندار، مسکونه تخار، 

اخوانی.
مولوی امام الدین ولد سید بخاری، مالم امام، مسکونه تخار، 

اخوانی.
محمد اسماعیل ولد مالسالم، مامور پروژه کوکچه، اخوانی.

حبیب الرحمان ولد غریب شاه، بیکار، مسکونه تخار، اخوانی.
گل رحمان ولد گل رحیم، تعویذگر، مسکونه تخار، اخوانی.

فاضل خان ولد مال فضل اهلل، مسکونه تخار، اخوانی.
سید هدایت اهلل ولد سید اکبر، تخار، اخوانی.

عبدالعظیم ولد سید اکبر، مسکونه تخار، اخوانی.
حاجی وزیر ولد اجمیر، مسکونه تخار، اخوانی.

حاجی اقبال ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.
سحرگل ولد شیرمحمد، مسکونه تخار، تجار، اخوانی.

جالل الدین ولد غالم محی الدین، مامور، مسکونه کابل، شعله.
عبدالغفار ولد عبدالشکور، کارگر، مسکونه کابل شعله. 

عسکر حسین ولد نور محمد حسین، مسکونه ده خدایداد، شعله.
سردار محمد ولد صالح محمد، کارمند مرکز، کابل، شعله.

امین اهلل ولد عصمت اهلل، دوکاندار، مسکونه ده افغانان، اخوانی.
نور محمد ولد آقا محمد، کارگر، مسکونه کارته نو، شعله.

اسالم الدین ولد محمد افضل، بیکار، مسکونه سالنگ، شعله.
اسماعیل ولد محمد عثمان، کارگر، مسکونه ده خدایداد، شعله.

عبدالهادی ولد عبدالغفور، داکتر، مسکونه واصل آباد، شعله.
عبدالصبور ولد عبدالرسول، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

خلیل اهلل ولد محمد یوسف، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
غالم جیالنی ولد محمد انور، جگتورن، مسکونه واصل آباد، 

شعله.
سید زمان الدین ولد سید امان الدین، تورن، مسکونه واصل آباد، 

شعله.
سلیمان ولد گل آقا، جگتورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

محمد انور ولد محمد عمر، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
گل محمد ولد یار محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.

عبدالرحیم ولد فقیر محمد، جگرن، مسکونه واصل آباد، شعله.
محمد حسن ولد دولت محمد، مامور گمرک، مسکونه واصل 

آباد، شعله.
غالم محی الدین ولد جمال الدین، مامور احصاییه مرکزی، 

مسکونه واصل آباد، شعله.
حفیظ اهلل ولد عبداهلل، تورن، مسکونه واصل آباد، شعله.

نجیب اهلل ولد عبداهلل، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد شعله.
محمد نعیم ولد بازگل، مامور، مسکونه واصل اباد شعله.

محمد علی ولد خوشحال، مسکونه واصل آباد، شعله.

کشتارهای سازمان »اگسا«
افشای نام پنج هزار قربانی

گردیز، اخوانی.
سید محمد حسن ولد سید محمد حسین، خزانه دار وزارت 

صحت عامه، اخوانی.
غالم دستگیر ولد دین محمد، دگروال،مسکونه کابل، اخوانی.

نقیب اهلل ولد جمعه گل، دهقان، اشرار، مسکونه تگاب.
قاضی محمد ولد مقدس، محصل تخنیک، مسکونه کنر، 

اخوانی.
محمد اهلل ولد محب اهلل، محصل تخنیک، مسکونه بغالن، 

اخوانی.
گل خان ولد بسم اهلل، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.

شیر آقا ولد آغا محمد، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.
محمد احسان ولد محمدخان، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.

حاجی عتیق اهلل ولد محمد اکبر، بیکار، مسکونه وردک، 
اخوانی.

عبدالرحیم ولد خوازک، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.
ملک نور ولد محی الدین، دهقان، مسکونه وردک، اخوانی.

عبدالقیوم ولد عبداالحد، مسکونه وردک، اخوانی. 
عبدالقادر ولد غالم حضرت، معلم، مسکونه وردک، اخوانی.

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

گل رحمان ولد یاقوت شاه، مسکونه لوگر، ترافیک هلمند، 
اخوانی. 

غالم سرور ولد غالم دستگیر، مسکونه شبرغان، دکتور، 
مایوییست.

محمد رحیم ولد سید محمد، مسکونه پکتیا، محصل ادبیات، 
اخوانی.

محمد قاسم ولد میر حیدر، مسکونه پکتیا، سابق رییس تجارتی 
بانک، مایوییست.

غالم صدیق ولد عاشور، مسکونه نهرین، اخوانی.
غالم حیدر ولد غالم حضرت، مسکونه پنجشیر، داکتر، اخوانی.

گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه میرامشاه، چوب فروشی، 
اخونی.

شمس الدین ولد وزیر، مسکونه ننگرهار، داکتر، اخوانی.
محمد الدین ولد غالم محی الدین، مسکونه وردک، جگرن، 

اخوانی.
محمد یونس ولد محمد ایوب، مسکونه لغمان، معلم، مایوییست.

حشمت اهلل ولد تاج محمد، مسکونه لغمان، ضابط متقاعد، 
مایویست.

میر غالم حیدر ولد سید احمد، مسکونه کابل، سرطبیب قوای 
990 راکت، خمینی.

حاجی حسین ولد عجب علی، مسکونه جمال مینه، قراردادی، 
خمینی.

دولت محمد ولد اهلل بیک، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.
محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه پکتیا، مامور وزارت 

مخابرات، اخوانی.
محمد ابراهیم ولد علی مردان، مسکونه فراه،مالک، اشرار 

هرات.
 غالم حسن ولد مجنون، مسکونه فراه، مالک، اشرار هرات.

ارباب اکبرولد قلندر، مسکونه پلخمری، اخوانی.
محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه فراه، مالک، اشرار 

هرات.
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ابریشمین ولد پادشاه گل، دگروال متقاعد، مسکونه کارته نو، به 

ارتباط سیالب صافی.
نور احمد ولد سید احمد، متعلم ابو حنیفه، اخوانی.

احمد موجب ولد محمد حفیظ، محصل طب ننگرهار، اخوانی.
دوست محمد ولد مهر دل، دهقان، مسکونه قلعه حسن شیوه 

کی، اخوانی.
بابا جان ولد عبدالرحیم، مسکونه لغمان، دهقان، به ارتباط 

پیرزاده.
رحمت اهلل ولد عبدالصمد خان، متعلم مکتب مخابره، کابل، 

اخوانی.
شاه حسین ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، خمینی.

حاجی عبدالقادر ولد حاجی محمد حسین، دهقان، مسکونه 
ارزگان، اشرار.

حاجی محمد حسن ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.
حاجی عبدالغفور ولد حاجی تاج محمد، دهقان، اشرار.

محمد آصف پوپل ولد غالم جان، مسکونه مکروریان، توطیه.
نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه کارته سه، توطیه.
امان اهلل ولد نصراهلل، مسکونه کارته پروان، توطیه. 
غالم سخی ولد عبدالرسول، فیودال اعزامی، کندز.

غالم رسول ولد سلطان، زمیندار، مسکونه بهسود، خمینی.
محمد رسول ولد محمد حسن، زمین دار، مسکونه بهسود، 

خمینی.
محمد انور ولد سهراب علی، زمیندار مسکونه بهسود، خمینی.

غالم نبی ولد سلطان، زمین دار، مسکونه بهسود، خمینی.
صالح محمد ولد حاجی فقیر محمد، مامور پشتنی تجارتی بانک، 

مسکونه بهسود، خمینی.
عبدالقیوم ولد عبدالرسول، کارمند وزارت زراعت، مسکونه 

بهسود، خمینی.
عبدالحبیب ولد عبدالعلی، معلم، مسکونه بهسود، خمینی.

شاه بزرگ ولد آغا گل، مسکونه قره باغ، خمینی.
مولوی عبدالباقی ولد یار محمد، مسکونه قره باغ، خمینی.

سید گوهر ولد سید نادرشاه پسر سید کیهان.
امان اهلل ولد بازگل، دوهم برید من، مسکونه خیرخانه، 

مایوییست.
شیر احمد ولد محمد علی، جگرن، مسکونه کابل، مایوییست، 

ضد انقالب.
عین الدین ولد محراب الدین، مامور متقاعد زارعت، مسکونه 

رحمانه مینه، ماوییست، ضد انقالب.
شیر آغا ولد رحمت گل، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی.

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

شفیع اهلل ولد عبداهلل، دوهم بریدمن، مسکونه واصل آباد، شعله.
ببرک، مامور شرکت برق کابل، مسکونه واصل آباد، شعله.
محمد نعیم، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل آباد، شعله. 
سید عبدالمناف، مامور ریاست ارزاق، مسکونه واصل آباد، 

شعله.
غالم حیدر، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه واصل اباد، شعله.

بسم اهلل، محصل صنف سوم پوهنزی حقوق، مسکونه واصل 
آباد، شعله.

سید داوود، معلم مکتب عالوالدین، مسکونه واصل آباد، شعله.
حمیداهلل، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل آباد، شعله. 

عبداالحد ولد ولی محمد، مسکونه واصل آباد، شعله.
علی خان ولد محمد سردار، مامور وزارت مالیه، مسکونه واصل 

آباد، شعله.
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حمیداهلل ولد الماس، دریم بریدمن تعمیرات، ساکن خان آباد، 

اخونی.
زمری ولد محمد علی، مسکونه میربچه کوت، مایوییست.
عنایت اهلل ولد محمد مقام، بیکار مسکونه لغمان، اخوانی.

محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، دکاندار ساکن بلخ، اخوانی.
حبیب اهلل ولد حاجی عبداهلل، مامور تعلیم و تربیه، مسکونه 

چهاردهی، مایوییست.
عبد االحد ولد جالد خان، معلم، مسکونه لوگر، مایوییست.

محمد مهدی ولد حسین شاه، مامور تعلم و تربیه،مسکونه لوگر، 
اخوانی.

جمال الدین ولد غالم محی الدین، خشکه شوی، مسکونه لوگر، 
اخوانی.

انجنیر زاهد ولد محمد رحیم، مامور جیالوجی، سکونه لوگر، 
اخوانی.

معراج الدین ولد عبد الرسول، مامور در هلمند، مسکونه لغمان، 
اخونی.

نصیر احمد ولد علی احمد، صنف دوازده، هوتلدار از کندهار، 
اخوانی.

کریم اهلل ولد رحمت اهلل، مامور فارم گلباغ، مسکونه لوگر، 
اخوانی.

میراجان ولد سلطان، دهقان، مسکونه لغمان، اخوانی.
سید علم ولد محمد علم، معلم، مسکونه سروبی، اخوانی.
مولوی سعادت ولد میرزا خان، مسکونه وردک، مالامام، 

اخوانی.
سید محمد ایوب ولد سید جعفر مالک پالزا هوتل، اخوانی.

عبدالعلی ولد عبدلرزاق، مسکونه وردک، اخوانی.
محمد یوسف ولد طفیل، مسکونه وردک، طالب، اخوانی.

گل محمد ولد تاج محمد، بیکار، مسکونه پکتیا، اخوانی.

نورالحق ولد عبدالحق، عضو اکادمی علوم طبی، اخوانی.
محمد اهلل ولد محب اهلل، متعلم تخنیکم، مسکونه خوست، 

اخوانی.
احمد مخدوم ولد خلیفه افضل، دهقان، مسکونه فرخار، اخوانی.

میرولی ولد ولی، مسکونه پکتیا، اخوانی.
داکتر امیر محمد ولد صفر محمد، داکتر، بدخشان، اخوانی.
میر حسین ولد میر هادی، افراد نقلیه میدان هوایی، اخوانی.
سیف الرحمان ولد محمد صادق، افراد نقلیه میدان هوایی، 

اخوانی.
سید احمد ولد فقیر محمد، آمر مالی قطعه 234، ساکن خیرخانه، 

مایوییست.
عبدالحلیم ولد محمد هاشم، معلم، ساکن سالنگ وات، اخوانی.

قدم ولد نوروز، دستفروش، مسکونه وردک، اخوانی.
عبدالهادی ولد عبداللطیف، داکتر، مسکونه قندهار، مایوییست.

فضل محمد ولد یار محمد، دکاندار، مسکونه کندهار، 
مایوییست.

یار قند ولد شینواری، داکتر، ساکت هود خیل، اخوانی.
محمدحکیم ولدآقا محمد، معلم، مسکونه چهارآسیاب، 

مایوییست.
محمدخلیل ولد محمدناصر، معلم، چهاردهی ، مایوییست. 

حیات اهلل ولدمحمد مقام، غریب کار، مسکونه لغمان، اخوانی.
گل محمد ولدتاج محمد، ساکن لغمان، اخوانی.

عبدالظاهر ولد نورمحمد، بیکار، مسکونه وردک، اخوانی.
محمدسلیم ولد عبدالظاهر، مسکونه وردک، متعلم، اخوانی.

محمد عارف ولد عبدالظاهر،مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
سیدکریم ولدسید محمود، مسکونه بغالن، طالب، اخوانی. 

محمد ایاز ولد عبدالستار، قاضی، اخوانی.
جلندر ولد عبدالمحمد، زنده بانان، تورن، اخوانی.

مولوی عبدالقدوس ولد عبدالغفور، مال، لغمان، اخوانی.
اسداهلل ولد جان محمد، داکتر، مسکونه کابل، اخوانی.

آقا خان ولد عبدالحبیب، ساکن سمنت خانه، مایوییست
عبدالعزیزامواج پور ولد عبدالخالق ، مسکونه غزنی، اخوانی.

محمد بشیرولد محمد علی، مسکونه چنداول، مامور، اخوانی.
عبداهلل ولد غالم محمد، مسکونه لغمان، مامور، اخوانی.

کابل- افغانستان- مورخ -1358-1-26
معراج الدین ولد نصرالدین، مسکونه شهرنو، اخوانی.

قدرت اهلل ولد عبداهلل ، مسکونه خان آباد، مدیرابوحنیفه، اخوانی.
رحمت اهلل ولد محمد اکبر، مسکونه کابل، دریورملی بس.

محمد رفیع ولد پردل، مسکونه پنچشیر، دریورملی بس، اخوانی
نیازاهلل ولد عبداهلل ،مسکونه جبل السراج، مامور احصاییه مرکزی، 

مایوییست.
عبدالودود ولد عبدالکریم، دواساز، مسکونه جوزجان، 

مایوییست، ضد انقالب.
رازگل ولد سیدجان، مامور ناحیه دوم شاروالی کابل، مسکونه 

خوگیانی، اخوانی.
محمدصادق ولد عصمت اهلل، مامور صحت عامه، مسکونه 

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

اخوانی.
دوست محمد ولد حاجی محمد، مامور ریاست ارزاق، مسکونه 

صفی اهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه سرخ رود، معلم، به ارتباط 
توطیه.

محمد حمید ولد محمد عمر، مامور شهرسازی، مسکونه 
مکروریان، توطیه.

محمد یعقوب ولد ارسال ولد محمد رفیق، موسسه زنبود داری، 
توطیه.

مال عبدالمجید ولد تیمور شاه، مالامام، مسکونه لوگر، اخوانی.
میر نظام الدین ولد حاجی افغان، مسکونه قره باغ، اخوانی.

نجیب اهلل ولد امین هلل ، مالک دواخانه فاریابی، مسکونه شش 
درک، توطیه رسول جان.

حاجی آقا میر ولد حاجی نازک میر، تاجر، مسکونه کندز، 
توطیه.

محمد اسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه جمال مینه، خمینی.
ایشان قمر ولد ایشان بابا، زمیندار، بدخشان، اخوانی.
محمد امین ولد بابا بیک، مسکونه بدخشان، اشرار.

صالح محمد ختک، محصل، مسکونه وردک، اخوانی.
ولی محمد ولد متین خان، معلم، مسکونه لوگر، اخوانی.

ضیا اهلل ولد غالم داوود، مامور برق، مسکونه کابل، مجددی.
رفیع اهلل ولد غالم داوود، مسکونه غزنی، مجددی.

غالم داوود ولد صوفی آقا مجددی، مسکونه غزنی، مجددی.
محمد انور ولد عبیداهلل، مسکونه هرات، مجددی.

فضل حق ولد عبدالواب، زمیندار، مسکونه هرات، مجددی.
علی محمد ولد بهار الدین، دکاندار، مسکونه هرات، مجددی.

عصمت اهلل ولد هدایت اهلل، مسکونه کوهستان، مجددی.
علی احمد ولد گدا احمد، مامور متقاعد، مسکونه سرای غزنی، 

مجددی.
فیض احمد ولد محمد هاشم، زمیندار، مسکونه کاپیسا، مجددی.

عبدالجبار ولد عبدالواحد، معلم، مسکونه نجراب، مجددی.
احمد ضیا ولد احمد سعید، فارغ صنف دوازده، مسکونه هرات، 

مجددی.
عبدالجلیل ولد اکبر خان، مال امام، مسکونه تخار، به ارتباط 

گلبدین.
نیک محمد ولد نیاز محمد، مامور بیهقی، مسکونه کارته سه، 

مایوییست، ضد انقالب.
محمد کبیر ولد در محمد، مامور جینو پرس، مسکونه پکتیا، 

اخوانی.
عبدالرشید ولد عبدالحمید، دریم برید من، اخوانی.

غالم جیالنی ولد محمد عظیم، دریم برید من، پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان  - مورخ  1358-1-29
سید میر احمد ولد سید احمد، مامور متقاعد د افغانستان بانک، 

اخوانی.
محمد طاووس ولد لنگر خان، مسکونه ولسوالی محمداغه، 

محصل پولی تخنیک، اخوانی.
عبدالخاق ولد حبیب اهلل، مسکونه ارزگان، مامور ریاست مبارزه 

با بی سوادی، مایوییست.
محمد عثمان ولد عبدالرحمان، مسکونه ولسوالی شیندند، 

زمیندار، اشرار.
سید اغا حسین ولد غالم حسین، زمیندار، مسکونه بامیان، اشرار.

حاجی عبدالغفار ولد غریب شاه، دکاندار، مسکونه کاپیسا، 
اخوانی.

جمال الدین ولد محمد خان، تیکه دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
عبدالحکیم ولد حاجی محمدکبیر، دکاندار، مسکونه کاپیسا، 

اخوانی.
حاجی محمدنعیم ولد صوات بیک، دکاندار، مکسونه کاپیسا، 

اخوانی.
عبدالحنان ولد عبدالرحیم، ترجمان، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
حاجی خان محمد ولد شاد محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، 

اخوانی.
محمد خان ولد محبت خان، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.

فخر الدین ولد محی الدین، دریور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
فضل احمد ولد ولی محمد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.

نور احمد ولد ولی محمد، دکاندار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
نیکو ولد میر ولی خان، موتر دار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.

غالم دستگیر ولد عبدالحسین، مامور، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
اختر محمد ولد خدا داد، کاگر، مسکونه کاپیسا، اخوانی.
عطا محمد ولد خدا داد، بیکار، مسکونه کاپیسا، اخوانی.

گل رحیم ولد عبداهلل، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
صفدر علی ولد نجف علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، ضد 

انقالب.
پشم گل ولد انار گل، مسکونه پکتیکا، زمیندار، ضد انقالب.

اسداهلل ولد محمد آصف، مسکونه وردک، مامور نساجی 
کندهار، مایوییست ضدانقالب.

جان علی ولد مراد علی، مسکونه جاغوری، مال، خمینی.
سید بهاوالحق ولد سید عبادالحق، مسکونه بدخشان، معلم، 

اخوانی.
محمد یاسین ولد محمد حسین، مسکونه کابل، کتابفروش، 

اخوانی.
سید محمد علی شاه ولد سید سکندر، وظیفه دار بلخی لمیتد، 

خمینی.
سید ابراهیم ولد سید نجیب، رییس بلخی لمیتد، مسکونه سرای 

غزنی، خمینی.
سید جواد ولد سید اسماعیل، مسکونه کارته سه، وظیفه دار 

بلخی لمیتد، خمینی.
حاجی نوروز ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه خوشحال مینه، 

خمینی.
غالم رضا ولد برات علی، مسکونه دهبوری، تجار سرای حبیب 

اهلل، خیمنی.
غالم حسین ولد حاجی محمدحسین، مسکونه تپه سالم، 

دکاندار، خمینی.
محمد اقبال ولد دادعلی، مسکونه کارته سه، دکاندار، خمینی.

محمد حسین ولد نهضت ولد غالم حسین، مسکونه جمال مینه، 
مامور، خمینی.

حاجی سمیع اهلل ولد امیر اهلل، مسکونه قلعه فتح اهلل، خمینی.

ACKU
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محمد اسماعیل ولد محمد هاشم، مسکونه بلخ، خمینی.

کابل افغانستان - مورخ 1358-1-30
عبدالقادر ولد میر فقیر، مسکونه کوهستان، محصل، اخوانی.

ننگیالی ولد عبداهلل، مسکونه کندهار، بیکار، ضدانقالب.
محمد همایون ولد محمد قسیم، مسکونه کابل، مامور مستوفیت 

کابل، ضدانقالب.
فضل حق ولد خان صاحب، کندهار، داکتر یونانی، اخوانی.

سید محمد ابراهیم ولد سید محمد علی، مسکونه کارته چهار، 
مشاور حقوقی بانک ملی، اخوانی.

عبدالقدیر ولد عبداهلل، مسکونه استالف، مامور ملی بس، ضد 
انقالب.

عبدالعلی ولد مراد علی، معاون ترانسپورت خدایار، خمینیست.
غالم علی ولد شیر علی، وکیل نانوایان، مسکونه جمال مینه، 

خمینیست.
حاجی غالم حیدر ولد میرزا محمد، مسکونه هرات، فعال جمال 

مینه، خمینیست.
حاجی تاج محمد ولد جان محمد، مدیر وزارت مالیه، مسکونه 

جمال مینه، خمینیست.
عبدالغنی ولد عطا محمد، تحویل دار ساختمانی آب و برق، 

مسکونه جمال مینه، خمینیست.
محمد قاسم ولد حشمت اهلل ولد نادر، مسکونه جمال مینه، تاجر، 

خمینیست.
حاجی فیض محمد ولد نظر محمد، رییس فابریکه میهن فلز، 

خمینیست.
محمد حسین ولد محمد عظیم، مسکونه جمال مینه، مدیر 

متقاعد، خمینیست.

کابل افغانستان - مورخ 1358-1-31
سید جهانگیر ولد سید قاسم، مسکونه خیرخانه، دریم برید من، 

اخوانی.
الال میرزا ولد خان میرزا، مسکونه پنجشیر، دگرمن لوژستیک، 

اخوانی.
میرزا خان ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، شاگرد سماوارچی، 

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

اخوانی.
عبدالشکور ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.

محمد طالب ولد علی محمد، مسکونه چهاردهی، مامور، 
اخوانی.

عین اهلل ولد عبدالقاهر، مسکونه کابل، مامور دستگاه ساختمانی، 
اخوانی.

عبدالمحمد ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، ساتن من 
سارندوی، اخوانی.

سید عبدالجمیل ولد سید عبدالغنی، مسکونه کابل، افراد 
تعیمرات، اخوانی.

محمداکبر ولد علی خان، مسکونه عالوالدین، مدیر اماکن 
وزارت دفاع، اخوانی.

سردارعلی ولد میرزا شاه، مسکونه شاه شهید، تفتیش تعیینات 
اردو، اخوانی.

محمد عمر ولد امان ، مسکونه چاریکار، خباز، اخوانی.
عبدالظاهر ولد عبدالحکیم، مسکونه لوگر، مالامام، اخوانی.

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

محمد کریم ولد محمد غوث، مسکونه کاپیسا، دوهم برید من، 
اخوانی.

عبدالجلیل ولد سید رسول، مسکونه کندز، معتمد اطفاییه، 
اخوانی.

عبدالمتین ولد غالم خان، مسکونه غزنی، مال امام، اخوانی.
سید امیر ولد بنگی، مسکونه جوزجان، وظیفه ساتونکی، اخوانی.

سید محمد امین معشوف ولد میر غوث الدین، اصال از هرات، 
مدیر ارزاق، اخوانی.

محمد طاهر ولد محمد ضیا، مسکونه کابل، مدیر در وزارت 
مخابرات، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-2
نوراهلل ولد اصیل خان، محصل صنف دوم تخنیک، مسکونه 

پکتیا، اخوانی.
عبدالرحمن ولد سیدنور، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.

رجب خان ولد جوانمرد، دوکاندار، اندخوی، اخوانی.
غالم فقیر ولد رجب خان، انجنیرنساجی بلخ،مسکونه پروان، 

اخوانی.
میرعبدالباقی ولد سید پادچا، معلم، مسکونه استالف، اخوانی.

حاجی غالم حسین ولد ملک محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، 
اخوانی.

محمد همایون ولد محمد رضا، محصل صنف دوم انجنیری 
کندهار، اخوانی.

ملک عبدالستار ولد عبداهلل، دریور، مسکونه پغمان، اخوانی
سید محمد ولد غالم محی الدین، زمیندار، مسکونه باغ علی 

مردان، اخوانی.
سید مرادالحق ولد عبدالسالم، معلم، قره باغ، اخوانی.

اسد اهلل ولد فضل الدین، کارگربنایی، اشرار.
غالم سخی ولد رجب خان، مسکونه چاریکار، بیکار،اخوانی.

خیرمحمد ولد لعل محمد، معلم،مسکونه پروان، اخوانی.
محمد علی ولد صالح محمد، متعلم حربی شونزی،مسکونه 

لوگراخوانی
گل احمد ولد عبدالمجید، ماموروزرارت زراعت، مسکونه تخته 

پل، کندهار، اخوانی.
عتیق اهلل ولد عطااهلل، مامورمتقاعد بانک پشتنی، مسکونه 

چهاردهی، اخوانی.
نجیب اهلل ولد عتیق اهلل، مسکونه قلعه غیبی، کاتب بانک ملی، 

اخوانی.
محمد عارف ولد غالم حیدر، متعلم دارالعلوم کابل، مسکونه 

نجراب، اخوانی.
رفیع اهلل ولدمحمد عمران، مسکونه عالقه داری علی شیر پکتیا، 

متعلم، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-5
غالم محمد ولد پیرمحمد، مسکونه والیت زابل، زمیندار، 

اخوانی.
سیدمحرم شاه ولد سید زمان شان، مسکونه پغمان، دوکاندار، 

اخوانی.

دستگیرشده با بیرق سفیدی که روی آن اهلل اکبرنوشته بود.
سید حسن ولد سیدقاسم، مسکونه والیت سمنگان، اخوانی.

سیداسماعیل ولد سید محمد، مسکونه جوزجان، اخوانی.
سیدعاب الدین، مسکونه والیت بلخ، اخوانی.

شیخ احمد ولد حسین علی، مسکونه جوزجان، اخوانی.
حاجی داد محمد ولد علی محمد، مسکونه جوزجان، 

طرفداردولت ایران.
محمد هاشم ولد سید محمد ابراهیم، مسکونه جوزجان، 

خریداری مرمی موش کش جهت اخالل منطقه.
سید ابراهیم ولد سید اصغر، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت 

ایران که درمحضرعام به دولت خلقی وبه رهبرتوانای خلق 
توهین کرده است.

سید عبدالرزاق ولد سید صادق، مسکونه جوزجان، خریداری 
تفنگ موش کش، جهت اخالل.

سید یوسف ولد شاه علی مدد، مسکونه جوزجان، خریدارمرمی 
303بر، جهت اخالل منطقه.

شیخ محمد رحیم ولد محمد حیدر، مسکونه جوزجان، اخوانی.
بشیراحمد ولد عبداهلل، مسکونه والیت کندز، اخوانی.

گل محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه والیت بغالن، اخوانی.
سید باقرشاه ولد سید طاهرشاه، مسکونه جوزجان، اخوانی.

نورالدین ولد محمد معصوم، مسکونه جوزجان، طرفدار دولت 
ظاهر- داوود.

پاچا ولد محمد اکبر، مسکونه ماما خیل، دریور درجالل آباد، 
اخوانی.

جالل الدین ولد غالم محمد، مسکونه قیصارفاریاب، معلم لیسه 
حافظ عبدالمجید، اخوانی.

غالم عصمت اهلل ولد غالم غوث، مسکونه شاه جوی والیت 
زابل، زمیندار، اخوانی.

عبدالجبار ولد سلیمان، مسکونه ولسوالی تگاب، زمیندار، 
اخوانی.

محمد سعید ولد محمد ایوب، مسکونه زرمت پکتیا، زمیندار، 
اخوانی.

محمد ناصر ولد محمد محسن، مسکونه غزنی، زمیندار، اخوانی.
محبت علی نمبر7 ولد همت علی، مسکونه جمال مینه، مامور 

شاروالی ، اخوانی.
مهرپاشاه ولد داوودشاه، مسکونه والیت لغمان، مامورپوهنتون، 

اخوانی.
خادم حسین ولد شیرمحمد، مسکونه قلعه شهاده، متعلم صنف 

دهم، اخوانی.
حاجی محمد عوض ولد حاجی عبدالرشید، قلعه شهاده، 

مدیرمحاسبه نساجی بگرامی، اخوانی.
محمد عارف ولد عبدالمجید، مدیرمجله قضا، اخوانی.

غالم سخی ولد حاجی محمد خان، مسکونه قلعه شهاده، 
مامورآرشیف، اخوانی.

محمد عارف ولد محمد حسن، مسکونه کارته 3، متعلم صنف 
11 ، اخوانی.

سید عمر ولد عبدالوهاب، مسکونه وردک، مامورریاست برق 
کابل، اخوانی.

سید قاسم ولد میرآقا، مسکونه جمال مینه، مامورمستوفیت کابل، 
اخوانی.

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

پیرمحمد ولد عطامحمد، مسکونه نجراب والیت پروان، متعلم 
مکتب ابن سینا، اخوانی.

عبدالغفارولد عبدالحمید، مسکونه نجراب والیت پروان، متعلم 
مکتب ابن سینا، اخوانی.

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

فضل اهلل ولد محمد نوروز، مسکونه چاردهی کابل، محصل 
پوهنزی حقوق، اخوانی. 

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

کابل افغانستان - تاریخ 1358/2/8
سید ظاهر، ولد، سید شاهنشاه، مامور موسسه افغان اعالنات، 

مسکونه لوگر، افغان ملت
425. عبدالسمیع ولد میرزا محمد، دریور ملی بس، مسکونه قالی 

شاده، افغان ملت.
غالم فاروق ولد غالم نبی، داکتر شفاخانه جمهوریت، مسکونه 

بلخ، مایوییست.
حبیب الرحمان ولد رجب، معلم، مسکونه فرزه، اخوانی

سید حفیظ اهلل ولد سید محمود، تعویذگر، مسکونه توپ دره، 
اخوانی.

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

محمداهلل ولد محمدا جان، معلم لیسه انقالب، مسکونه ننگرهار، 
اخوانی

نیک محمد ولد گل محمد، مسکونه میربچه کوت، لمری 
بریدمن قطعه قندهار، اخوانی. 

میرعالم ولد شیر عالم، مسکونه سرخرود ننگرهار، مامور ریاست 
گمرک کابل، اخوانی.

سید عباس ولد غالم حیدر، ساکن ولسوالی کوهستان، معلم 
ابتداییه میربچه کوت، اخوانی.

محمد اکبر ولد محمد اکرم، ساکن کوهستان، خرد ضابط میدان 
هوایی بگرام، اخوانی. 

عبدالرزاق ولد محمد نسیم، ساکن سرخرود ننگرهار، معلم 
ابتدایی قلعه حشمت خان، اخوانی.

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

غالم محمد ولد غالم مصطفی، ساکن ولسوالی کوهستان، مامور 
اداره مرکزی احصاییه، اخوانی. 

سیدالرحمان ولد محمد طالب مسکونه نجراب، متعلم صنف 
یازده تکنیشن، اخوانی. 

جمعه خان ولد محمد یوسف، ساکن سرخرود ننگرهار، مامور 
وزارت معارف، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/2/1
عمرگل ولد محبت گل، مامور صدارت، مسکونه جاجی، 

اخوانی
گل محمد ولد روزالدین، زمیندار، مسکونه بگرامی، اخوانی.

محبت اهلل ولد عبدالنبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی.
حمیداهلل ولد عبدالکریم، متعلم دارالعلوم، مسکونه وردک، 

عبدالرحیم ولد فضل الدین، قره باغ کوهدامن، مالامام، اخوانی.
بابا پاچا ولد عبدالحمید، مسکونه والیت ننگرهار، زمیندار، 

اخوانی.
حاجی عبدالرحمن ولد حاجی فیض اهلل.

عبدالرووف ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی رودات ننگرهار، 
اخوانی.

غالم عصمت اهلل ولد غالم غوث الدین، شاه جوی، اخوانی.
ماللعلی ولد سردار، مسکونه شاه جوی، اخوانی.
بوستان ولد سلطان، مسکونه غزنی، افراد خمینی

عبدالمناف ولد عبدالمجید، مسکونه خیرخانه، ماموراحصاییه 
مرکزی، اخوانی.

ولی محمد ولد محمد خان، مسکونه ارگون پکتیا، شاروال 
ارگون، اخوانی.

نوراهلل ولد محمد وزیر، مسکونه تگاب، معلم درکندز، اخوانی.
شیرزمان ولد نیازگل، مسکونه لوگر، مسوول محکمه تجارتی، 

مایوییست.
غالم ایشان ولد محمد کبیر، مسکونه گلبهار، مامور نساجی 

بگرامی، اخوانی.
داد ولد تاش محمد، افراد کندک تانک، مسکونه ننگرهار، 

اشرارننگرهار.
محمد نبی ولد جالل، مامور ملکی تیکه دارنصوار، 

اشرارننگرهار.
عتیق اهلل ولد شاپور، جکتورن قطعه 66، اشرارننگرهار.

عبدالعزیزولد عبدالحکیم، افراد تولی انظباط اشرارننگرهار.
زلمی ولد عبدالشکور، لومری بریدمن کندک مخابره، 

اشرارننگرهار.
سید امین اهلل ولد سیدآقا، معاون آمریت اعاشه، اشرارننگرهار.

عبدالغفارولد محمد ابراهیم، جگرن قومندان قطعه 81، 
اشرارننگرهار.

میرجی ولد میرخورد، خورد ضابط قطعه 81، اشرارننگرهار.
یوسف ولد محمد رسول، دریم بریدمن قطعه 81، اشرارننگرهار.

صابر ولد عاشورمحمد، لومری بریدمن ریاست خدمات 
تخنیکی، اشرارننگرهار.

عبدالعلیم ولد حاجی محمد افضل، تورن آمریت قسم مادونان 
پیژنتون، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-6
قاری شاهی ولد حاجی امین، مسکونه مرکزوالیت فاریاب، 

اخوانی.
حاجی غالم حیدرولدمحمد،فاریاب، اخوانی.

آقا رحیم ولد بابه قل، فاریاب، اخوانی.
حاجی امام ولد ذکراهلل، فاریاب، اخوانی.

عبدالمحمد ولد محمد حسین، فاریاب، اخوانی.
غالم نقشبند ولد حاجی بادام قل، فاریاب، اخوانی.

عبدالرحیم ولد حاجی مصطفی گل، فاریاب، اخوانی.
غالم قادر ولد حاجی جمعه، فاریاب، اخوانی.

صاحب الدین ولد حسرت الدین، پشتون کوت، فاریاب، 
اخوانی.

حاجی محمد رحیم، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
محمد امین ولد یزدان قل، پشتون کوت، فاریاب، اخوانی.
عبدالمجید ولد امین خان، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، 

اخوانی.
عبدالعزیز ولد حاجی بوری، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، 

اخوانی.
سید اکرام ولد مالخواجه، مسکونه پشتون کوت، فاریاب، 

اخوانی.
عبدالمنان  ولد خول هرقل، مسکونه درزاب، فاریاب، اخوانی.

وکیل محمد صدیق ولد حاجی محمد سعید، قیصار، فاریاب ، 
اخوانی.

حفیظ اهلل ولد بهاالدین، قیصار، فاریاب، اخوانی.
کمال الدین ولد اعظم بیگ، قیصار، فاریاب، اخوانی.

حاجی امیرالدین ولد محمد اکبر، قیصار، فاریاب، اخوانی.
غالم سرور ولد گالخان، مسکونه فاریاب، اخوانی.

محمد عیسی ولد فضل الحق، مسکونه فاریاب، اخوانی.
محمد غفور ولد صمد، مسکونه فاریاب، اخوانی.

محمد زمان ولد اسراییل، مسکونه غورماچ بادغیس، اخوانی.
ساعت خان ولد بالل، مسکونه غورماچ، بادغیس، اخوانی.

اهلل داد ولد برکت، غورماچ بادغیس، اخوانی.
سیدآقا ولد محمد سرفراز، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
شاهین شاه ولد سیدکریم، مسکونه ننگرهار، اخوانی.

غالم رسول ولد اهلل داد، مسکونه المار، فاریاب، اخوانی.
غالم رضا ولد خدایار، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبز 

ازصحنه دستگیرشده.
برات ولد یوسف، مسکونه جوزجان، در جنگ مسجد 

سبزازصحنه  دستگیرشده.
حسن ولد برات، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه 

دستگیرشده.
سید محمد ولد سید مصطفی، مسکونه جوزجان، درجنگ 

مسجد سبزازصحنه دستگیرشده.
سیدقاسم ولد سید گلزاد، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبزازصحنه دستگیرشده.
حیدرولد صادق، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبزازصحنه دستگیرشده.
قربان ولد محمد امین، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبزازصحنه دستگیرشده.
غالم سعید ولد قاسم علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبز از صحنه  دستگیرشده.
ناصرولد محمد علی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجدسبز 

ازصحنه دستگیرشده.
محمدرسول ولد طوره قل، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبز ازصحنه دستگیرشده.
عبدالرووف ولد عبدالمراد، مسکونه جوزجان،درجنگ 

مسجدسبز، ازصحنه دستگیرشده.
سید سلیمان ولد سید ابراهیم، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبز ازصحنه دستگیرشده.
سیداسحاق ولد سید محمود، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبزازصحنه دستگیرشده.
نورعلی ولد مرزاعلی، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد 

سبزازصحنه دستگیرشده.
خال نظرولد وفا، مسکونه جوزجان، درجنگ مسجد سبزازصحنه 

دستگیرشده.
عبدالمحمد نمبر5 ولد حاجی عبدالحد  ، مسکونه جوزجان، 

اخوانی.
عبدالحنان؟ ولد نورخان، محصل دارالمعلمین، مسکونه تخار، 

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

اخوانی.
عبداهلل ولد خیر محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی. 

محمد یاسین ولد محمد سرور، محصل تربیوی مخابرات، 
اخوانی. 

عبدالفتاح ولد عبدالسالم، دریور تکسی، مسکونه خیرخانه، 
اخوانی.

حاجی عبدالقدوس ولد سید محمد، دریور، مسکونه بغالن، 
اخوانی.

رشید احمد ولد شمس الدین، محصل پولیتخنیک، مسکونه 
تخار، اخوانی. 

حاجی شیر محمد ولد خدایداد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی. 
محمد یونس ولد شیر محمد مسکونه چاربرجگ، اخوانی.
محمد قاسم ولد شیر محمد، مسکونه چاربرجگ، اخوانی.

حاجی مال موسی ولد حسین، مسکونه چاربرجک،اخوانی.
نعمت اهلل ولد محمد عظیم، مسکونه چاربرجک، اخوانی.

حسن ولد سلطان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
گل محمد ولد امیر محمد، مسکونه چاربرجک،اخوانی.

خیر محمد ولد جان محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
حاجی محمد علم ولد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.

عیدی محمد ولد تاج محمد،  مسکونه چاربرجک، اخوانی.
محمد نبی ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.

محی الدین ولد عیدی محمد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
امان اهلل ولد حبیب، مسکونه چاربرجک، اخوانی.

خدا بخش ولد زرداد، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
محمد انور ولد محمد الف، مسکونه چاربرجک، اخوانی.
عبدالحبیب ولد عبداهلل، مسکونه فراه، مامور شرکت کود 

کیمیاوی، اخوانی.
عبدالمناف ولد عبدلمنان، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری.

اسداهلل ولد غالم حیدر، مسکونه قره باغ، معلم.
محمد ابراهیم ولد محمد جعفر، مسکونه ننگرهار، معلم.

غالم نبی اخگر ولد عبداهلل، مسکونه نیم روز، بیکار.
نقیب اهلل ولد نصراهلل، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.

محمد نعیم ولد محمد صدیق، مسکونه پروان، مامور، اخوانی.
عبدالحکیم ولد گل احمد، پروان، محصل ادبیات، اخوانی.

نجیب اهلل ولد غالم حسین، کابل، محصل، اخوانی.
محمد ابراهیم ولد محمد اسماعیل، مکسونه کابل، کارگر، 

اخوانی.
نظر محمد ولد سلطان محمد، مسکونه کندهار، محصل، اخوانی.

محمد اسحاق ولد عبدالقادر مسکونه بغالن، محصل، اخوانی.
عبدالعزیز ولد عنایت اهلل، مسکونه ننگرهار، مامور، اخوانی.

عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه میدان، مامور، اخوانی.
محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه خیرخانه، اخوانی.

عبدالواحد ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، مامور وزارت 
داخله، اخوانی.

عبدالغفور ولد محمد اسماعیل، مسکونه پروان، سابق دگروال، 
اخوانی.

محمد رسول ولد محمد نعیم لیالمی فروش، مسکونه کابل، 
اخوانی.

عبدالجمیل ولد علم خان، مسکونه پروان، اخوانی.
محمد انور ولد محمد زبیر، مسکونه کابل، داکتر، اخوانی.

محمد رجب ولد شیر محمد، مسکونه بغالن، زمیندار، اخوانی.
نقیب اهلل ولد مجددی، مسکونه کابل، عضو سارنوالی کابل، 

اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ1358-2-12
محمد ولد کلبی حسین، مسکونه بهسود، اشرار.

خان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، اشرار.
محمد عیسی ولد علی جمعه ، مسکونه بهسود، اشرار.

محمد علی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.

محمد عیسی ولد غالم نبی، مسکونه بهسود، اشرار.
میرا هاشم ولد شیرعلی، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

سید مسلم ولد سید فقیر، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
میر حسن ولد قاسم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

سید عوض ولد سید جان، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
سخی داد ولد یعقوب، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
اقبال ولد سید عوض، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

عوض ولد مراد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
محمد حیدر ولد سید هاشم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

محمد حسن ولد ضامن، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
محمد علی ولد حاجی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

قربان ولد اسلم، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
غالم عباس ولد خدابخش، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

حسین داد ولد خدا داد، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.
حاجی جعفر ولد غالم دستگیر، خیاط شهر نو، اخوانی.

محمد اسماعیل ولد غالم علی، اجیر اطفاییه غزنی، اخوانی.
علی اصغر ولد محمد ابراهیم، شاروالی حیرتان، مسکونه غزنی، 

اخوانی.
سید رحمان ولد مرجان، دریم برید من، مسکونه بگرامی، کابل، 

توطیه، اخوانی.
شهزاده ولد غالم دستگیر، بریدگی، مسکونه وردک، کابل، 

توطیه، اخوانی.
محمد ظاهر ولد محمد عزیز، بریدگی، مسکونه لوگر، کابل، 

توطیه، اخوانی.
خان آغا ولد گبلدین، مامور وزارت مخابرات، مسکونه خاک 

جبار، کابل، توطیه، اخوانی.
نظام الدین ولد میر احمد، مالامام، مسکونه وردک، کابل، 

توطیه، اخوانی.
عاشور محمد ولد میرزا محمد، مالامام، مسکونه بدخشان، کابل، 

توطیه، اخوانی.
عزیز محمد ولد محمد رحیم، مالامام، مسکونه بدخشان، کابل، 

توطیه، اخوانی.
ابراهیم ولد محرم علی شیخ، مسکونه بهسود، خمینی.

برات علی ولد پاینده محمدشیخ، مسکونه بهسود، خمینی.
نوروز ولد گل احمد، محصل صنف سوم حقوق، مسکونه 

پلخمری، اخوانی.
غالم حضرت ولد محمد صدیق، جکتورن، مسکونه وردک، 

اخوانی.
سنگین ولد گلبدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.

ACKU
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عبدالمحبوب ولد دین محمد، دریم بریدمن، مسکونه وردک، 
اخوانی.

کریم ولد محمد عالم، لمری ساتنمن، مسکونه وردک، اخوانی.
مهرام جان ولد جان محمد، ستنمن، مسکونه وردک، اخوانی.

گل میر ولد محمد رسول، سارن من، مسکونه وردک، اخوانی.
زرجان ولد نورالدین، دریم بریدمن، مسکونه وردک، اخوانی.
عبدالرحیم ولد دین محمد، دگروال، مسکونه وردک، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-17
محمد ظاهر ولد گل نبی، مسکونه ننگرهار، محصل صنف سوم 

زراعت، اخوانی.
سید محمد حسین ولد سید محمد اکبر، مسکونه بامیان، تیکه 

دار، اخوانی.
سیف الرحمان ولد نیاز محمد، مسکونه کابل، متعلم صنف یازده 

حبیبیه، اخوانی.
محمد آصف ولد محمد کاظم، مسکونه کابل، مامور وزارت 

معادن، اخوانی.
حکیم اهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه کابل، ترجمان سفارت 

چکسلواکیا، اخوانی.
رمضان شاه ولد بای محمد، مسکونه رخه پنجشیر، فارغ مدرسه 

ابو حنیفه، اخوانی.
عبدالجلیل ولد صدرالدین، مسکونه کابل، مامور وزارت عدلیه، 

اخوانی.
محمد حنیف ولد محمد اسحاق، مسکونه وردک، مامور 

انحصارات، اخوانی.
حفیظ اهلل ولد حبیب الرحمان، مسکونه کارته پروان، متعلم ابو 

حنیفه، اخوانی.
فضل رحمن ولد مال دوست محمد، عالقه دار شمله زایی، 

اشرار.
حبیب اهلل ولد محمدابراهیم، مسکونه عالقه داری شمله زایی، 

اشرار.
خدای داد ولد امیر کالم، مسکونه عالقه داری شمله زایی، 

اشرار.
عبدالواحد ولد عبدالودود، مسکونه عالقه داری شمله زایی، 

اشرار.
محمد رمضان ولد مومن، مسکونه عالقه داری شمله زایی، 

اشرار.
دادمحمد ولد عبدالحبیب، مسکونه شاه جوی، اشرار.

عبدالباری ولد قلندر، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
عبدالرحیم ولد خانکی، مسکونه دای چوپان، اشرار.

زینت اهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه ولسوالی شینکی، اشرار.
زملی ولد عمر خان، مسکونه شاه جوی، اخوانی.

عبدالخان ولد عبداالحد، مسکونه عالقه داری میزان، اشرار.
محمد عبدالرحمن ولد حسام الدین، مسکونه دای چوپان، اشرار.

سید وزیر ولد عبداهلل، مسکونه مرکز قالت، اشرار.
حاجی عبدالصمد ولد عبداهلل، مسکونه میزان، اشرار.

 محمد زاهد ولد عبداهلل، مسکونه میزان، اشرار.
معراج محمود ولد میاخیل، مسکونه میزان، اشرار.

اشرف ولد اختر، مسکونه میزان، اشرار.
عبدالمالک ولد ملنگ، مسکونه دای چوپان، اشرار.

عبداهلل ولد روح اهلل، مسکونه شدگی، اشرار.
عصمت اهلل ولد اقبال، مسکونه میزان، اشرار.

شیخ محمد ولد حسن، شمله زایی، اشرار.
سعادت ولد شاه ولی، شمله زایی، اشرار.

عبدالقیوم ولد محمد رییس، وردک، جگرن، اشرار.
امین اهلل ولد مال جان، مسکونه خاص کنر، جگرن، اخوانی.

جالل الدین ولد یحیی، مسکونه شیندند، تورن، اخوانی.
سعد الدین ولد عبداهلل، مسکونه خیرخانه کابل، جگرن، یاور 

قومندان، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 2-20- 1358
 مجاهد ولد محمد ابراهیم، مسکونه هلمند، صنف سوم ادبیات، 

اخوانی.
شیر افضل ولد شیر محمد، مسکونه خیوه ننگرهار، محصل 

صنف سوم ادبیات، اخوانی.
تازه گل ولد خیر گل، مسکونه وردک، محصل صنف سوم 

زراعت، اخوانی.
ببری گل ولد ناصر گل، مشهور به سحر گل، مسکونه پکتیا، 

محصل زراعت، اخوانی.
خلیل الرحمن ولد عبداهلل، مسکونه میدان، اخوانی.

نادرشاه ولد یار محمد، مسکونه وردک، مشاور فابریکه گلبهار، 
اخوانی.

سید عبدالغنی ولد سید عبدالواهاب، مسکونه وردک، تورن 
جنرال، متقاعد، اخوانی.

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

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

محمد عارف سارنوال، ولد عبدالجلیل، مسکونه وردک، 
اخوانی.

حلیم اهلل ولد سید عبدالمجید، معلم لیسه حبیبیه، مسکونه کابل، 
اخوانی.

سید عبدالسبحان ولد محمد انور، مسکونه ده یحیی، اخوانی.
سید محمد دگروال ولد نیاز محمد، مسکون وردک، اخوانی.

فضل حق ولد لعل محمد،دگروال، مسکونه، کنهدهار، اخوانی.
محمد اهلل ولد جالل، مسکونه تگاب، قاضی ده سبز، اخوانی.

مال جان ولد محمد اکبر، مسکونه کتب خیل لوگر، متعلم صنف 
یازده، اخوانی.

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

محمد ظاهر ولد باز محمد، مسکونه کابل، سمونمل، اخوانی.
عبداهلل ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، زمیندار، اخوانی.

محمد انور ولد عبدالغیاث، مسکونه میدان، جگرن متقاعد، 
اخوانی.

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

عبداهلل ولد عبدالصمد، مسکونه خان آباد، مامور وزارت 
مخابرات، اخوانی.

عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه دهنه غوری، زمیندار، 
اخوانی.

محمد نبی ولد حسن، مسکونه پکتیا، سرطبیب بگرام، اخوانی.

مخابرات، اخوانی.
حاجی قاسم ولد محمد رفیق، مسکونه لوگر، ماموروزارت 

مخابرات، اخوانی.
عبدالبصیرولد عبدالقدیر، مسکونه قره باغ غزنی، استاد شرعیات، 

اخوانی.
ولی ولد گل محمد، اشرار.

رحمت اهلل ولد عزیزاهلل اشرار.
مولوی حمید اهلل، ولد محمد حافظ، مسکونه بدخشان، اخوانی.

رستم ولد مرزامحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
محمد ظاهر، ولد محمد قاسم، مسکونه جرم، اخوانی.

محمد اسماعیل ولد محمد ابراهیم، مسکونه لوگر، زمیندار، 
اشرار.

عبداللطیف ولد عبدالرووف، مسکونه لوگر، دریورسارندوی، 
اشرار.

محمد اعظم ولد محمد علم، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.
محمد کاظم ولد شیرعلم، مسکونه لوگر، متعلم صنف 11، 

اشرار.
جالل الدین ولد غالم نبی، زمیندار، اشرار.

محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.
محمد سالم ولد عبدالفغار، مسکونه لوگر، مامور، اشرار.

نیازمحمد ولد عاشورمحمد، مسکونه جرم، اخوانی.
محمد عارف ولد محمد شریف، مسکونه جرم، اخوانی.

احمد خان ولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.
سیداتاولد رسول، مسکونه جرم، اخوانی.

همراه ولد غایب نظر، مسکونه جرم، اخوانی.
غالم حسین ولد حیات اهلل،کندز، اخوانی.

شاه عبداهلل ولد تاش محمد، بدخشان، اخوانی.
مولوی عبدالحی ولد گل محمد، فیض آباد، اخوانی.

محمد یونس ولد داوودشاه ، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.
سلطان جان ولد حفیظ اهلل، مسکونه بگرامی کابل، اخوانی.

عبداهلل ولد مصطفی، مسکونه بادغیس، محصل، اخوانی.
حاجی گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه شاه شهید، تاجر، 

اخوانی.
محمد یوسف ولدصدر؟ مسکونه کندهار، اخوانی.

نصرت ولد امیرمحمد، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
محمد امین ولد محمد شاه، مسکونه فراه، زمیندار، اخوانی.

شاه محمد ولد محمد باقی، مسکونه سروبی کابل ، زمیندار، 
اخوانی.

مرجان ولد تورباز، مسکونه قره باغ، زمیندار، اخوانی.
دوست محمد ولد امان اهلل، مسکونه تره خیل، مولوی، اخوانی.
محمد هاشم ولد محمد عمر، مسکونه آقچه، زمیندار، اخوانی.

سیدحکیم ولد عبدالحکیم، مسکونه قره باغ، اخوانی.
خدابخش ولد علی جمعه، مسکونه مالستان، متعلم، اخوانی.
داوود ولد خدابخش، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.

اقبال علی ولد محمد عیسی، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.
علی داد ولد علی احمد، مسکونه جاغوری، محصل، اخوانی.

عبدالمجید ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، مامور، اخوانی.
نیازمحمد ولد مهمندخان، مسکونه لغمان، دوهم بریدمن، 

اخوانی.
هارون رشید ولد محمد رسول، مسکونه پکتیا، بریدمن، اخوانی.

سحرگل ولد عبدالغفور، مسکونه ده سبز، تایپیست، اخوانی.
عبداالحد ولد عبدالقدیر، مسکونه خان آباد،سمون یار، اخوانی.

محمد امین ولد خالق نظر، مسکونه خان آباد، تورن، اخوانی.
شیرمحمد ولد سلطان محمد، مسکونه وردک، جگتورن، 

اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-22
غالم نقشبندولد مالفیض محمد، مسکونه اندرغزنی، مالامام، 

اشرار.
عبدالودود ولد حضرت الدین، مسکونه اندرغزنی، 

زمیندار،اشرار.
سید ظاهرولد سیداحمد، مسکونه قلعه موسی، کابل، دوکاندار، 

اشرار.
حاجی فضل احمد ولد محمد رحیم، مسکونه ده یک غزنی، 

دوکاندار، اشرار.
عبدالحبیب ولد عبدالغیاث، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.

عزیزاهلل ولد عبداهلل، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
رحیم خان ولد محمدحسین، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.

عبدالغنی ولد امیرمحمد، مسکونه ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
عبدالرحمن ولد عبدالمجید، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
خیراهلل ولد حاجی عبدالرزاق مسکونه جغتو غزنی، هیات مدیره 

کوپراتیف، اشرار.
سید عبدالجلیل ولد سید نادرشاه، مسکونه غزنی، ساعت ساز، 

اشرار.
جمال میر ولد محمد اکبر، مسکونه اندرغزنی، دوکاندار، اشرار.

فضل احمد ولد عبدالحلیم، مسکونه مقرغزنی، خیاط، اشرار.
میرافغان ولد سید احمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.

عبدالرشید ولد خاکی احمد، مسکونه غزنی زمیندار، اشرار.
امیرمحمد ولد محمد سلیم، مسکونه پکتیا، زمیندار، اشرار.

محمد عیسی ولد محمد نبی، مسکونه جاغوری غزنی، اشرار.
عبدالحق ولد کمال الدین ، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار.

عبدالصمد ولد عبدالحق، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
حاجی دادمحمد ولد حاجی حیات خان، اندرغزنی، زمیندار، 

اشرار.
شهاب الدین ولد جمال الدین، قره باغ غزنی، مامور، اشرار.

سراج الدین ولد عبدالحکیم،غزنی، زمیندار، اشرار.
عصمت اهلل ولد غالم صدیق، مسکونه اندرغزنی، زمیندار، اشرار.

عبداهلل جان ولد محمد حکیم، اندرغزنی، زمیندار، اشرار.
عبداهلل ولد شینوار، مسکونه زرمت، زمیندار،اشرار.
مومن ولد داد خان، قره باغ غزنی، طالب، زمیندار.

محمدعلی ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو غزنی، اشرار.
حاجی عبدالولی ولد حاجی غالم صدیق، مسکونه ناوه غزنی، 

زمیندار، اشرار.
سردارمحمد ولد دادگل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
عبدالسالم ولد ظاهرخان، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.

امان اهلل ولد نظر محمد، ناوه غزنی، مال امام، اشرار.
حاجی سیف الرحمن ولد حاجی فردوس، ناوه غزنی، اشرار.

ساروان ولد نصرو گل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
لعل محمد ولد اختر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
سید موسی ولد سید کلبی, ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.

عبدالرحمن ولد فقیر محمد، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-19
محمد اکبرولدشاه محمد، مسکونه یکاولنگ، مالامام، خمینی.

محمد حیدر ولدمحمد اکبر، مسکونه یکاولنگ، مالامام، 
خمینی.

محمدیحیی ولد نصراهلل، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 11 
حبیبیه، اخوانی.

محمد ظاهرولد علی حسین، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار.
سید آقاحسین ولد سیدحسین، زمیندار، بهسود، اخوانی.

محمد جمعه ولد غالم دستگیر، مسکونه ارزگان، نماینده 
ترانسپورت، اخوانی.

جمعه الدین ولد اسالم الدین، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم 
عربی، اخوانی.

محمد عسکرولدعلی حیدر، مسکونه غوربند، مالامام، اخوانی.
محمدحسین ولدمحمد حسن، مسکونه غوربند، متعلم دارالعلوم 

عربی، اخوانی.
محمداصغرولد علی حیدر، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.

علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه شهرآرا، کارمندمخابرات، 
اخوانی.

محمد حسن ولد نوروز، معلم، شیرخان بندر اخوانی.
نورمحمد ولد اخترمحمد، مسکونه کابل، ساعت ساز، اخوانی.

میرزاد ولدجالل الدین، مسکونه خیرخانه، کارمند وزارت 
مخابرات اخوانی.

غازی محمد ولد عبدالجلیل، صنف 13دارالعلوم عربی،وردک 
اخوانی.

سیدمطیع اهلل ولد سید حلیم اهلل، کارمند شاروالی کابل، مسکونه 
کابل، اخوانی.

حبیب اهلل ولد لعل محمد، مسکونه فراه، دگرمن، اخوانی.
محمد اکبرولد پیرمحمد، مسکونه پکتیا، مامورشاروالی حیرتان، 

اخوانی.
محمد یوسف ولد محمد رحیم، مدیرمتقاعد وزارت داخله، 

مسکونه کندهار، اخوانی.
نورجهان ولدرازگل، مسکونه خوگیانی، جگتورن قوای راکت، 

اخوانی.
عبدالرحمن ولد عبدالحمید، مسکونه پل خمری، دوهم بریدمن 

قوای راکت، اخوانی.
محمد اهلل ولد جالل، مسکونه تگاب، قاضی، اخوانی.

انجنیرعبدالکریم ولد عبدالرشید، مسکونه کارته نو، ماموررادیو، 
اخوانی.

سیدامیرولد سید محمد، مسکونه کارته پروان، مامور دستگاه 
آخذه رادیوکابل، اخوانی.

غالم معروف ولد غالم حیدر، مسکونه بی بی مهرو، 
محررمحکمه ده سبز، اخوانی.

محمد اکبرولد میرعطا، مامورذخیره بینی نیزارانحصارات، 
اخوانی.

عبدالبصیرولدعبدالحکیم، مسکونه بدخشان، متعلم تخارستان، 
اخوانی.

عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه شهرآرا، متعلم صنف 
11حبیبیه، اخوانی.

عبدالرحمن ولد محمد علم، مسکونه بی بی مهرو، قاضی متقاعد، 
اخوانی.

ملک انجام الدین ولد عزیزمحمد، مسکونه گل دره، اخوانی.
سید محمد ولد خیرمحمد، مسکونه شمالی، دریور محکمه، 

اخوانی.
محمد اسماعیل ولد محمدجانان، مسکونه کابل، فارغ کدرقضا، 

اخوانی.
محمد هاشم ولد محمد صدیق، مسکونه وردک،پیلوت متقاعد، 

اخوانی.
عبدالعظیم ولد سید خادم علی، مسکونه وردک، اشرار.

داکترمیراحمد ولد محمد اکبر، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
عبدالخلیل ولد عبدالبشیر، مسکونه خواجه رواش، بیکار، اشرار.
عبدالبصیرولد عبداهلل خان، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، 

اشرار.
سیدمحمود ولد سیدفقیر، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، 

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

خیل، اشرار.
حبیب الرحمن ولد غالم محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.

غالم سخی ولد غالم حیدر، مسکونه بدخشان، اشرار.
مالقربان ولد سنگ محمد، مسکونه بدخشان، اشرار.

محمد اکبرولد محمد حسن، مسکونه بدخشان، اشرار.
ایرکش ولد تاش محمد، مسکونه رستاق، اشرار.

دین محمد ولد امیرمحمد، مسکونه ده سبز، کوچی، اشرار.
محمد اشرف ولد محمد یوسف، مسکونه ده سبز، زمیندار، 

اشرار.
عبدالجبارولد خان شیرین، مسکونه ننگرهار، کوچی اشرار.

محمد گل ولد عبدالغفار، مسکونه ننگرهار، اشرار.
ولی محمد ولد غالم سخی، مسکونه ده سبز، اشرار.

احمد ولد عبداهلل,کوچی، اشرار, ننگرهار.
عبدالحنان ولد محمد کریم، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

نصراهلل ولد عظیم اهلل، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
مرجان ولد عبدالوهاب، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

عبدالللطیف ولد غازی جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
عبدالحلیم ولد عبدالحنان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

عبداهلل ولد عظیم جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
صاحب شاه ولد عبدالخلیل، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

شیرآقا ولد عبدالرحمن، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
شمس الدین ولد محمدالدین، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

عبدالغفور ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
نورآقا ولداخترمحمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

عبدالصمد ولد عبدالقدوس، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
محمد یوسف ولد محمد اکبر، مسکونه فراه، دگروال متقاعد، 

اخوانی.
محمد نادر ولد محمد ایوب مسکونه فراه، جگرن، اخوانی. 

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

فضل خدا ولد عبدالحمید، مسکونه لوگر، مامورملکی وزارت 
دفاع، اخوانی.

عبدالقدیم ولد عبدالعزیز، مسکونه موسهی چهاردهی، مولوی 
فرقه 7، اخوانی.

خواجه میرولد میرافغان، مسکونه لوگر، مامورتفحصات پترول 
شبرغان، اخوانی.

محمدیونس ولد جان نثار، مسکونه لوگر، ماموروزارت 

سید رضا ولد محمد حسین، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.
فیض الحق ولد رحم دل، ناوه غزنی، زمیندار، اشرار.

غالم سخی ولد بیرم خان، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.
محمد ظاهر ولد بیرم علی، جغتو غزنی، زمیندار، اشرار.

سلطان علی ولد علی زوار،، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
حسین اهلل ولد کاکر، غزنی، زمیندار، اشرار.

رمضان علی ولد قاسم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
رضا بخش ولد خدابخش، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
حسین علی ولد غالم علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.

علی شاه ولد غالم نبی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
حسین علی ولد ناصر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.

محمد امین ولد نوازعلی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
محمد ابراهیم ولد ظریف، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.
افغان علی ولد صفر علی، جاغوری غزنی، زمیندار، اشرار.

محمد علی ولد نوروز علی، ، جاغوری غزنی، دکاندار، اشرار.
قلندر ولد امیرجان، قره باغ غزنی، مامور، اشرا.
پیر محمد ولد دین محمد، اندر غزنی، اشرار.

محمد ابراهیم ولد داد محمد، غزنی، کوچی، اشرار.
محمد نعیم ولد محمد الیاس، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.

فقیرمحمد ولد آدم خان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.
جان محمد ولد سردارخان، اندر غزنی، زمیندار، اشرار.

عبدالحمید ولد دادمحمد، اندر غزنی، مالزم مکتب، اشرار.

عبدالجبار ولد جمعه گل، قره باغ غزنی، روغتیا پال، اشرار.
عبدالسالم ولد در محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.

خان محمد ولد تاج محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
شمس الحق ولد عبدالرحمن، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.
محمد میر ولد حاجی محمد غوث، قره باغ غزنی، زمیندار، 

اشرار.
طوطی ولد حاجی فیض محمد، قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار.

محمد یوسف ولد عبدالرحمن، غزنی، زمیندار، اشرا.
خان محمد ولد راز محمد، غزنی، زمیندار، اشرار.

شاه محمد ولد تاج محمد، اشرار.
عبدالمنان ولد غالم صدیق، مال امام، غزنی، اشرار.

سید حاجی محمد ولد محمد رضا، اغزنی، تحویل دار، اشرار.
عبدالحمید ولد عبدالواحد، مسکونه اندر غزنی، زمیندار، اشرار.

مال محمد ولد شیر محمد، اندر غزنی، ماشین کار زراعتی، 
اشرار.

نوراهلل ولد غالم حیدر، اندر غزنی، اشرار.
قنبر علی ولد غالم علی، جاغوری، زمیندار، اشرار.

بابا علی ولد محمد علی، جاغوری غزنی، اشرار.
غالم محمد ولد خیر محمد، ده یک غزنی، ماشین کار، اشرار.

عبدالملک ولد بهار الدین، اندر غزنی، اشرار.
پاینده ولد سید خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.

عبدالکریم ولد نورالحق، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
شهزاد ولد آغا جالل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.

محمد اسحاق ولد جیالنی، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
دوست محمد ولد آغا جان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
نیاز محمد ولد حاجی گل، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
عبدالرحمن ولد علی خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.

عالم خان ولد لعل خان، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
نظر الدین ولد روز الدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
پیر محمد ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.

نیاز محمد ولد بازک، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
گلبدین ولد بهادر، مسکونه اندر غزنی، اشرار.

داد محمد ولد اختر محمد، مسکونه اندر غزنی، اشرار.
شیخ حسن ولد علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

نادر علی ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
عبدالغفور ولد قنبر علی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

سید محمد ناصر ولد سید محمد هاشم، مسکونه جغتو، غزنی، 
اشرار.

خان دوران ولد بیرم، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
غالم عباس ولد محمد عیسی، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
کلبی عباس ولد محمد رجب، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.
علی حسین ولد محمد حسن، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

امیر محمد ولد سید نور، مسکونه جغتو، غزنی، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-22
ملک خان ولد عبداهلل، مسکونه علیشنگ لغمان، زمیندار، اشرار.

حضرت گل ولد فیض اهلل، کوچی، لوگر، اشرار.
ایرانی ولد سید اکبر، مسکونه کلنگار، زمیندار، اشرار.

گالجان ولد جاندار، مسکونه کلنگار، زمیندار، لوگر، اشرار.
حسن خان ولد ورم، کوچی، محمداغه، زمیندار، اشرار.

غالم محمد ولد شیرجنگ، مسکونه کندهار، زمیندار، اشرار.

ملک شاه ولد جان محمد، مسکونه سرخابلو، زمیندار، اشرار.
خواجه محمد ولد محمدخان، مسکونه ولسوالی سیدکرم پکتیا، 

زمیندار، اشرار.
اختر محمد ولد کمال الدین، مسکونه مرکز لوگر، اشرار.

صحبت ولد جانداد، مسکونه محمداغه، زمیندار، اشرار.
سردار ولد جانداد، مسکونه لوگر، اشرار.
الیق ولد عصمت، مسکونه لوگر، اشرار.

خان دلبر ولد لعل گل، سید کرم پکتیا، اشرار.
محمد خان ولد مددخان، مسکونه قریه سرنظر خیل، محمداغه، 

زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-24
عبدالهادی ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.

محمد عزیز ولد عبدالکریم، مسکونه لوگر، زارع، اشرار.
شیراقا ولد سید آقا، مسکونه پلخمری، مامور کوپراتیف، اخوانی، 

اشرار.
غیاث الدین ولد بهاوالدین، مسکونه ننگرهار، دگروال متقاعد، 

اشرار.
خواجه گل ولد خواجه دوست محمد، کابل، محصل، 

مایوییست.
گل محمد ولد آقا محمد، مسکونه میدان، محصل صنف سوم 

پلی تخنیک، مایوییست.
الف شاه ولد نور احمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
مبارک شاه ولد داوود شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
عبدالمناف ولد عزیز احمد، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

گل محمد ولد شیر زمان، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.
عبدالمجید ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

عبدالواهاب ولد محمد شاه، مسکونه ده سبز، زمیندار، اشرار.

ACKU
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صاحب خان ولد محمد یعقوب، مسکونه ارغستان، مامور آریانا، 
اخوانی.

امین اهلل ولد رحمت، محصل صنف اول پلی تخنیک، مسکونه 
پنجشیر، اخوانی.

طوره ولد محمد نور، مسکونه خیر خانه، جگرن متقاعد، ستمی.
عبدالخلیل ولد نیک محمد، مسکونه خیرخانه، جگرن متقاعد، 

ستمی.
محمد طارق ولد محمد حسین، لمری سارن، قومندانی بدخشان، 

ستمی.
خلیل احمد ولد میرزا محمد، ساکن رکانه، استاد پوهنتون، 

اخوانی. 
دکتور غالم غوث شجاعی ولد غالم دستگیر، مسکونه 

دهمزنگ، استاد فاکولته ادبیات، توطیه، اخوانی.
سید عبدالقادر ولد سید قاسم، مسکونه بغالن، استاد ساینس، 

اخوانی.
خلیل الرحمن ولد نور علی، مسکونه کارته سخی، ماور ریاست 

گرزندوی، اخوانی.
محمد امین ولد محمد ایوب، ساکن تایمنی، مامور وزارت 

معادن، اخوانی.
فضل احمد ولد محمد صادق، مسکونه پروان، استاد ادبیات، 

اخوانی.
سید مقصود ولد سید فقیر، مسکونه ده سبز، مولوی، اخوانی.

محمد عارف ولد محمد انور، مسکونه پروان، دویم برید من، 
نقلیه سیاه سنگ، اخوانی.

مولوی فقیر محمد ولد گل میر، مسکونه سالنگ، اخوانی.
عبدالرشید ولد موسی، مسکونه تخار، اخوانی.

سیف اهلل ولد حکیم اهلل، مسکونه پنجشیر، تعویذگر، اخوانی.
علی جان ولد محمد جان، مسکونه غزنی، تعویذگر، اخوانی.

محمد صدیق ولد سید نظیم، مسکونه ده سبز، اشرار.
بادام گل ولد محمد نبی، مسکونه ده سبز، اشرار.

محمد گل ولد حاجی دین محمد، مسکونه ده سبز، اشرار.
عبدالغنی ولد عبدلقدوس، مسکونه ده سبز، اشرار.

محمداجان ولد محمد جان، مسکونه ده سبز، اشرار.
محمد برات ولد بهادر، مسکونه لوگر، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-25
سیف اهلل ولد شاه مرد خان، مسکونه قریه زرغون شهر، اشرار.

شیخ صفدر ولد حیدر علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.
شادوال ولد حفیظ اهلل، مسکونه قریه زرغون شهر، مامو اکادمی 

علوم، خمینی.
محمد معصوم ولد طالب، دریم برید من قوای 88، افغان ملت.

خیر اهلل ولد عبداالحد،دویم برید من قوای 88، افغان ملت.
عبدالرحیم ولد عبدالحکیم، مسکونه کوه صافی پروان، اخوانی.

محمد عارف ولد محمد سرور، مسکونه کاپیسا، آمر محبس 
کاپیسا، اخوانی.

سید محمد ولد نظر محمد، مسکونه کاپیسا، مدیر محبس کاپیسا، 
اخوانی.

مولوی احمد خان ولد پاینده محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار 
لوگر.

حاجی باز محمد ولد حاجی میرجان، مسکونه زرغون شهر، 
اشرار لوگر.

سیف اهلل ولد حاجی شاه مراد، مسکونه زرغون شهر، اشرار 
لوگر.

محمد ظاهر ولد حاجی قدیر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
عبدالرزاق ولد عبدالشکور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
صاحب جان ولد سید گل جان، مسکونه زرغون شهر، اشرار 

لوگر.
عبدالصمد ولد احمد نور، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

محمد گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
حاجی سید جان ولد حاجی مرجان، مسکونه زرغون شهر، اشرار 

لوگر.
عزیراهلل معلم ولد نصراهلل، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

میرزا آغا جان ولد در محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
حاجی جمعه گل ولد عبدالکریم، مسکونه زرغون شهر، اشرار 

لوگر.
آغا جان ولد صدر، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

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

گالب الدین ولد گالب، مسکونه شیوه کی، اشرار لوگر.
لولی ولد محمود، مسکونه زن آباد، اشرار لوگر.

شیر احمد ولد آقا گل، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
محمد طاهر ولد محمد قاسم، مسکونه نذر خیل، اشرار لوگر.
شریف ولد محمد جان، مسکونه تیره، اصال از لوگر، اشرار 

لوگر.
محراب الدین ولد عبدالسالم، مسکونه چهل تن، اشرار لوگر.

فیض اهلل ولد امراهلل، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
قیام الدین ولد نوراهلل، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.

محمد عثمان ولد محمد حسین، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
گل احمد ولد یار محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
امیر جان ولد محمد جان، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
شاه ولی ولد شیر محمد، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.

محمد سعید ولد شاه محمود، مسکونه لوگر، اشرار لوگر.
جلندر ولد جان نثار، مسکونه مهمند، فعال لوگر، اشرار لوگر.

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

نیاز محمد ولد عیدی محمدی، مسکونه بدخشان، محصل صنف 
دوم، اخوانی.

امیر محمد ولد میرزا محمد، مسکونه کابل، معلم در قلعهچه، 
اخوانی.

رحمت اهلل ولد غالم علی خان، صنف دوازده لیسه تجارت، 
مسکونه وردک، اخوانی.

ولی گل ولد امیر محمد، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
فاروق ولد محمد جان، مسکونه کوتی خیل، اشرار.

خواجه شیرین ولد میرزا شیرین، مسکونه کلنگار، اشرار.
شیردل ولد شیرین دل، مسکونه کوتی خیل، اشرار.
شیر محمد ولد سید نظیر، مسکونه قریه دکو، اشرار.

حاجی میر همزه ولد دلدار، مسکونه لشکرگاه، ولسوالی ناوه، 
اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358-2-28
حیات اهلل ولد تراب، مامور احصاییه مرکزی، مسکونه لوگر، 

اخوانی.

سید..؟ ولد سید علی، مسکونه داراالمان، مامور ملی بس، 
اخوانی.

سید مهدی ولد سید اسماعیل، مسکونه داراالمان، مامور تعلیم و 
تربیه، اخوانی.

سید عبداهلل ولد سید حبیب اهلل، مسکونه خیرخانه، مامور ملی 
بس، اخوانی.

سعادت ولد محمد رجب، مسکونه رخه پنجشیر، مامور پولیس، 
اخوانی.

غالم سلطان ولد نصراهلل، مسکونه خورد کابل، محصل پوهنزی 
ادبیات، اخوانی.

محمد طاهر صالحی ولد محمد عیسی، مسکونه خیرخانه، 
محصل مدرسه ابوحنیفه، اخوانی.

محمداهلل ولد محمدامیر، مسکونه زرغون شهر، محصل مدرسه 
ابوحنیفه، اخوانی.

عبداهلل ولد ملک نیک محمد، مسکونه قریه صافی خیل، اخوانی.
شاه مقصود ولد رحیم داد، مسکونه کتب خیل، اخوانی.

خیال محمد ولد فیض محمد، مسکونه چرخ، اخوانی.
سلطان محمد ولد حاجی اختر محمد، مسکونه زیدآباد، اخوانی.

سلطان جان ولد عبدالرووف، مسکونه زیدآباد، اخوانی.
عبدالوکیل ولد عبدالجمیل، مسکونه کتب خیل، اخوانی.

حاجی گدای ولد محمد میر، مسکونه سفید سنگ، اخوانی.
عبدالشکور ولد عبدالغفور،  مسکونه مرکز والیت لوگر، اخوانی.

سلطان جان ولد محمد جان، مسکونه سیدآباد، اخوانی.
یار محمد ولد عبداهلل جان، مسکونه مغول خیل، اخوانی.

محمد ابراهیم ولد محمد اسحاق، مسکونه پنجشیر، دریور اکسا، 
اخوانی.

عبدالجبار ولد داوود شاه، مسکونه مقر غزنی، متعلم صنف 
یازدهم رحمان بابا، اخوانی.

عنایت اهلل ولد محمدجان خان، مسکونه ننگرهار، کارمند 
روزنامه هیواد، اخوانی.

محمد طاهرشاه ولد عبدالوهاب، مسکونه غزنی، مامور نشرات 
رادیو، اخوانی.

عبدالحکیم ولد نورالحق،  مسکونه غزنی، صنف سوم ادبیات، 
اخوانی.

محمد هارون ولد عبدالرسول، مسکونه شاه شهید، متعلم 
ابوحنیفه، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/2/20
محمد نادر ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.
جمعه گل ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.

فضل الحق ولد عبداهلل، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمد یوسف ولد نصر الدین، مسکونه پلخمری، اشرار.

حسن ولد غالم حسن، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمد طاهر ولد پاچا میر، مسکونه پلخمری، اشرار.
عنایت اهلل ولد رسول داد، مسکونه پلخمری، اشرار.

محمد اهلل ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
بکی حسن ولد فیض محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
غالم عباس ولد محمد ناصر، مسکونه پلخمری، اشرار.

عبدالهاشم ولد محمد امیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمد هاشم ولد محمد میر، مسکونه پلخمری، اشرار.

امان اهلل ولد عبدالقدیر، مسکونه پلخمری، اشرار.
غالم علی ولد محمد اکرم، مسکونه پلخمری، اشرار.

خالقداد ولد فقیر محمد، مسکونه پلخمری، اشرار.
رسولداد ولد میرداد، مسکونه پلخمری، اشرار.
عزیزگل ولد زمری، مسکونه پلخمری، اشرار.

بسم اهلل ولد عبدالمنان، مسکونه پلخمری، اشرار.
عبدالقدیر ولد عبدالحنان، مسکونه پلخمری، اشرار.

گلجان ولد لعل جان، مسکونه پلخمری، اشرار.
غالم سخی ولد صاحبدل، مسکونه پلخمری، اشرار.

محمد امین ولد محمد دین، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمد هاشم ولد محمد ایوب، مسکونه پلخمری، اشرار.

جنگ گل ولد صاحب گل، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمد ایاز ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.

غالم محی الدین ولد مبین، مسکونه پلخمری، اشرار.
غالم محمد ولد عبدالرحیم، مسکونه پلخمری، اشرار.

آقاجان ولد عبدالرسول، مسکونه پلخمری، اشرار.
درویش ولد سرورالدین، مسکونه پلخمری، اشرار.

انورالحق ولد غالم نبی، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمد ایاز ولد محمد امین، مسکونه پلخمری، اشرار.

خان وزیر ولد احمدجان کوچی، مسکونه پلخمری، اشرار.
عبدالمحمد ولد سید گل، مسکونه پلخمری، اشرار.

محمد اسماعیل ولد محمد اسحق، مسکونه پلخمری، اشرار.
عبدالغنی ولد عبدالکریم، مسکونه پلخمری، اشرار.

خواجه فاروق ولد خواجه غور، مسکونه پلخمری، اشرار.
امین اهلل ولد مالجان ، مسکونه پروان، اشرار.

سید طاهر ولد سمع خان، مسکونه پلخمری، اشرار.
عبدالحفیظ ولد عبدالغیاث، مسکونه پلخمری، اشرار.

محمد حبیب ولد سردارخان، مسکونه پلخمری، اشرار.
محمدآصف ولد محمد یوسف، مسکونه پلخمری، اشرار.

خواجه پاچا ولد خواجه عصمت اهلل، مسکونه پلخمری، اشرار.
میر سعید ولد گل پاچا، مسکونه ننگرهار، اشرار.

نوروزی ولد اقبال، مسکونه زابل، اشرار.
صفرمحمد ولد امیر محمد، مسکونه زابل، اشرار.

بره خان ولد میراحمد، مسکونه زابل، اشرار.
محمد طاهر ولد سید یعقوب، مسکونه زابل، اشرار.

عبدالجلیل ولد عبدالغیاث، مسکونه زابل، اشرار.
سعداهلل ولد شیخ محمد، مسکونه زابل، اشرار.
محمد نذیر ولد ملوک، مسکونه زابل، اشرار.

عبدالسالم ولد وهاب الدین، مسکونه زابل، اشرار.
محمدغوث ولد نورمحمد، مسکونه زابل، اشرار.

دادمحمد ولد صاحب خان، مسکونه زابل، اشرار.
نور محمد ولد نجم الدین، مسکونه زابل، اخوانی.
سورگل ولد محمد رسول، مسکونه زابل، اخوانی.

نصیراهلل ولد اول شاه، مسکونه کابل، امور وزارت معدن کابل، 
اخوانی.                                                                                       

سعدالدین ولد خدای داد، مسکونه غزنی، اخوانی.
عبدالحکیم ولد حاجی موسی خان، مسکونه ده سبز، زارع، 

اخوانی.
میرحیدر ولد عیسی خان، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی.

عبدالرحیم ولد عبدالغفور، مسکونه وردگ، معلم، اخوانی.
سید محمدعمر ولد سید علی اصغر، مسکونه ننگرهار، محصل، 

اخوانی.

محمد عظیم ولد حیدر، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، 
اخوانی.

عبدالغفار ولد محمد کریم، محصل ادبیات، مسکونه فراه، 
اخوانی.

عبدالرقیب ولد عبدالوهاب، مسکونه پروان، اخوانی.
عبدالحفیظ ولد شاه باز، محصل ادبیات، مسکونه نجراب، 

اخوانی.
محمد صفر ولد محمداجان، محصل ساینس، مسکونه کنر، 

اخوانی.
سید پادشاه ولد سید قاسم، محصل زراعت، مسکونه خوگیانی، 

اخوانی.
محمد تواب ولد عبدامحمد، محصل انستیتیوت میخانیکی، 

وردک، اخوانی.
محمد سالم ولد فضل، مامور آبرسانی، مسکونه بت خاک، 

اخوانی.
سید رضا ولد سید ابراهیم، فارغ دوازده، مسکونه سرخ پارسا، 

اخوانی.
محمد عتیق ولد محمد فاروق، انستیتوت محاسبه،مسکونه هرات، 

اخوانی.
جان محمد ولد برکت، سارنمن، اخوانی.

سید شاه ولد سید محمد رضا، محصل انجنیری، اخوانی.
عبدالنبی ولد محمد هاشم، معلم ابتداییه، اخوانی.

عبدالصادق ولد عبدالخالق، محصل انجنیری، اخوانی.
سین گل ولد سباه جان، محصل وترنری، مسکونه ننگرهار، 

اخوانی.
محمد همایون ولد عطا محمد، محصل انجنیری، مسکونه کابل، 

اخوانی.
میر علی ولد نظر محمد، مسکون نیمروز، تعلم تربیه، اخوانی.
نظام الدین ولد مال حیات، مامور اطالعات و کلتور نیمروز، 

اخوانی.
محمد یوسف ولد کتوری، معلم، خردکابل، مسکونه والیت 

لغمان، اخوانی.
خواجه عبدالعزیز ولد خواجه میر اسلم، محصل ادبیات، اخوانی.

محمد قاسم ولد محمداجان، محصل ادبیات، اخوانی.
میرزا خان ولد عزیز خان، محصل تربیت بدنی، مسکونه 

بدخشان، اخوانی.
محمد حسن ولد محمد حکیم، زارع، مسکونه خردکابل، 

اخوانی.
عید محمد ولد شهباز، چپن فروش، مسکونه خرد کابل، اخوانی.

غالم نبی ولد غالم حیدر، معلم لیسه انصاری، اخوانی.
محمد رضا ولد محمد حسن، کارگر، خان آباد، اخوانی.

محمد امین ولد محمد علی، مامور وزارت معدن، مسکونه کابل، 
اخوانی.

دین محمد ولد دوست محمد، معلم درواز، مسکونه بدخشان، 
اخوانی.

دولت بیگ ولد حسین، معلم درواز، مسکونه بدخشان، اخوانی.
محمد ابراهیم ولد موسی حکیم، زارع، مسکونه غزنی، اخوانی.

عبدالرحیم ولد صفدر 
اخترالدین ولد شاه مراد، مسکونه غزنی، محصل دارالعلوم، 

اخوانی.
کتب خان ولد ناصر، مسکونه لوگر

خواجه نصیر احمد ولد خواجه دوست محمد، تاجر، اخوانی.
جالد خان ولد مومن، مسکونه میر بچه کوت، زارع، اخوانی.

گل زمان ولد مال خیل، ماشین کار، مسکونه مغل خیل لوگر، 
اخوانی.

غالم حیدر ولد عبدالحسن، محصل پوهنحی ساینس لوگر، 
اخوانی.

حفیظ اهلل ولد سید سعداهلل، محصل پوهنحی ساینس ننگرهای، 
اخوانی.

محمد عالم ولد محمد نور، زارع، اخوانی.
عبدالجمیل ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.
مرزا حسین ولد رسول داد، مسکونه بگرام، زارع، اخوانی.

محمد سعید ولد محمد میر، عسکر، مسکونه پنجشیر، اخوانی.
فضل الحق ولد برات خان، محصل شرعیات، مسکونه لوگر، 

اخوانی.
غالم جیالنی ولد غالم دستگیر، ساتنمن، مسکونه غزنی، اخوانی.

عبدالملک ولد عبدالرحمان، زارع، مسکونه هرات، اخوانی.
ولی احمد ولد حاجی نور محمد، مسکونه قندهار، دکاندار، 

اخوانی.
دولت خان ولد غالم ظاهر، محصل انجنیری غزنی، اخوانی.

عبدالسبحان ولد عبدالستار، مسکونه تره خیل، زارع، اخوانی.
محمد جالل ولد خیال گل، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی.

پان گل ولد جانگی، معلم خرد کابل، مسکونه بامیان، اخوانی.
حاجی لعل محمد ولد ذکریا، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.

حاجی شکر ولد خالو خان، مسکونه خوگیانی، زارع، اخوانی.
غالم نبی ولد محمد عالم، نرس، مسکونه پکتیا، اخوانی.

عبدالکریم ولد شمس الدین، مسکونه فراه، زارع، اخوانی.
مقبول احمد ولد گل احمد، محصل حقوق، مسکونه ننگرهار، 

اخوانی.
محمد رحیم ولد محمد حکیم، سرمعلم، مسکونه تالقان، اخوانی.

میر زمان ولد نبی جان، زارع، مسکونه خوگیانی، اخوانی.
محمد عمر ولد بهادر خان، معلم ابتدایه مسکونه چکری، 

اخوانی.
شاه دوال ولد بهرام، زارع، مسکونه خاک جبار

عبدالرحمان ولد زینت خان، محصل ادبیات، مسکونه کنر، 
اخوانی.

محمد نعیم ولد محمد حنیف، محصل ادبیات، مسکونه لغمان، 
اخوانی.

عبدالستار ولد علی خان، بیکار، مسکونه خیرخانه، اخوانی.
عبدالغفار ولد مال جان گل، مال امام، مسکونه بازارک پنجشیر، 

اخوانی.
شاه پسند ولد شاه...؟ ، مسکونه خیر خانه، آهنگر، اخوانی.

عبدالودود ولد محمد نادر، طالب العلم، مسکونه خیرخانه، 
اخوانی.

عبدالقادر ولد مال عبدالحکیم، مسکونه کارته پروان، مال امام، 
اخوانی.

محمد نادر ولد مال جان گل، مال امام، مسکونه خیرخانه، 
اخوانی.

عبدالستار ولد عبدالجبار، چوپان، مسکونه لوگر، اخوانی.
محمد غنی ولد عبدالرحیم، مأمور تخنیکم، مسکونه برکی برک 

لوگر، اخوانی.
خوشحال ولد عبداللطیف، مسکونه ماما خیل، محصل، اخوانی.

عبدالمهدی ولد سید محبوب، مسکونه بدخشان، محصل، 
اخوانی.

محمد عبداهلل ولد میراحسان، مسکونه هرات، اخوانی.
حبیب اهلل ولد محمداعظم، اخوانی.

شاه محمد ولد خیرمحمد، محصل، اخوانی.
محمددین ولد نامدار، اخوانی.

بهاالدین ولد سکندر، صاحب منصب ثارندوی، اخوانی.
سید حشمت اهلل ولد سید هاشم، مسکونه کارته چهار کابل، 

محصل پولیتخنیک، اخوانی.
محمدقاسم ولد محمداسحق، مسکونه جمال مینه، عریضه نویس، 

اخوانی.
محمدطاهر ولد عبدالصمد، مسکونه ارزگان، محصل انجنیری، 

اخوانی.
گلبهار ولد جبار، مسکونه قره باغ، محصل انستیتوت محاصبه، 

اخوانی.
محمدحسن ولد محمدایوب، مسکونه کابل، کارگر ملی بس، 

اخوانی.
نصراهلل ولد عبدالغنی، مسکونه لوگر، جگتورن وسلتون، اخوانی.

محمدرحیم ولد حمیداهلل، مسکونه پنجشیر، خانه امان، اخوانی.
ویس الدین ولد عین الدین، مسکونه پنجشیر، نماینده سرویس ها، 

اخوانی.
شهباز ولد شاه ولی، مسکونه لوگر، مامور هوتل ها، اخوانی.

میرباز ولد شاه ولی، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه لوگر، دریم ثارن، اخوانی.

نقیب اهلل ولد حاجی محمد، محصل انجنیری، اخوانی.
امرالدین ولد نامدار، مسکونه مقر، متعلم صنف دوازدهم حربی 

شونزی، اخوانی.
ربانی گریان ولد عبدالرووف، مسکونه کابل، مدیر وزارت 

اطالعات و کلتور، اخوانی.ژ
عطاالحق ولد عطامحمد، مسکونه چهاردهی، محصل انجنیری، 

اخوانی.
محمداسماعیل ولد غالم جیالنی، مسکونه کابل، محصل تربیه 

معلم، اخوانی.
سید شیرین ولد سید جالل، مسکونه ننگرهار، مامور اطالعات و 

کلتور، افغان ملت.
نثاراحمد ولد یارمحمد، مسکونه آقاعلی شمس، متعلم صنف 

دهم، افغان ملت.
نظرجان ولد جمعه خان، مسکونه قندهار، دوهم بریدمن فرقه 8، 

اخوانی.
سلیمان شاه ولد محمدشاه، مسکونه جالل آباد، مامور فواید عامه، 

اخوانی.
محمدنادر ولد محمدوسیم، مسکونه ننگرهار، محصل ساینس، 

اخوانی.
کشمیر ولد سرور، مسکونه پکتیا، مامور وزارت داخله، اخوانی.

فضل الحی ولد محمدرحیم، مسکونه کابل، مدیر تحریرات دیپو 
ادویه، اخوانی.

یعقوب خان ولد عارف، مسکونه محمدآغا، زارع، اخوانی.
محمدشاه ولد محمداسلم، مسکونه لغمان، محصل ادبیات، 

اخوانی.
پادشاه گل ولد حاجی عبداهلل، مسکونه قندهار، اخوانی.

محمدعلم ولد دولت محمد، مسکونه کاپیسا، مامور نساجی 
گلبهار، اخوانی.

محمداسلم ولد محمدحسن، مسکونه بهسود، خیاط، اخوانی.
آغامحمد ولد نظرمحمد، مسکونه قندهار، پوسته رسان، اخوانی.
اسداهلل ولد امین اهلل، مسکونه سیدآباد، مامور کوپراتیف غزنی، 

اخوانی.
محمدحسین ولد محمدعیسی، مسکونه بامیان، معلم، اخوانی.

امام الدین ولد محمدایوب، مسکونه کابل، مامور رادیوتلویزیون، 
اخوانی.

محمددین ولد صوفی، مسکونه نورستان، عضو تفتیش 
لوژستیک، اخوانی.

بازمحمد ولد اهلل داد، مسکونه پنجشیر، خزانه دار پنجشیر، اخوانی.
محمدحیدر ولد محمدعمر، مسکونه پنجشیر، مامور شرکت تخم 

اصالح شده، اخوانی.
عبداالحد ولد عبداستار، مسکونه کارته سوم، محصل 

پولیتخنیک، اخوانی.
اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه بدخشان، معلم لیسه میخانیکی، 

اخوانی.
محمدرووف ولد میرعلم، مسکونه پغمان، محصل پولیتخنیک، 

اخوانی.
بسم اهلل ولد محمدنواب، مسکونه لوگر، دریم بریدمن بگرام، 

اخوانی.
نثراهلل ولد حیدرگل، مسکونه قره باغ، معلم، اخوانی.

محمدکبیر ولد میاخیل، مسکونه ننگرهار، مامور حیرتان، اخوانی.
عبدالقدیر ولد سید ولی، مسکونه نن، محصل محاسبه، اخوانی.

امان اهلل ولد عزیزاهلل، محصل انجنیری، اخوانی.
محمدایوب ولد آقامیر، مسکونه پنجشیر، معلم کوه صافی، 

اخوانی.
فدامحمد ولد پاینده محمد، مسکونه پنجشیر، مامور ملی بس، 

اخوانی.
محمد شریف ولد عبدالواحد، مسکونه بدخشان، محصل 

زراعت، اخوانی.
محمدانور ولد قربان، مسکونه تالقان، مامور محبس پلچرخی، 

اخوانی.
عبدالعظیم ولد عبدالحق، مسکونه قلعه قاضی، ثارندوی، اخوانی.

نظرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، 
اخوانی.

عبدالغفار ولد عبدالغیاث، عضو ورزش وردگ، اخوانی.
عبداالحمد ولد فیض، ثارندوی پشتونستان، اخوانی.

حمایت اهلل ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد ده افغانان، معلم، 
اخوانی.

عبداالحد؟ ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، متعلم صنف دوازدهم 
حربی شونزی، اخوانی.

محمدمیر ولد محمدگل، مسکونه لوگر، اخوانی.
سید بهادر ولد سید آقا، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی.

جان داد ولد شاه سوار، مسکونه ننگرهار، دریور، اخوانی.
محمدحمید ولد محمدحسین، مسکونه وردگ، معلم شیوکی، 

اخوانی.
رازمحمد ولد تاج محمد، مسکونه غزنی، متعلم لیسه رحمان بابا، 

اخوانی.
محمدموسی ولد سردار، مسکونه پروان، لمری ساتنمن قومندانی 

لوگر، اخوانی.
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الم خان ولد محمدحسن، مسکونه غزنی، زارع، اخوانی.
حیات اهلل ولد نصراهلل، محصل صنف سیزدهم، اخوانی.

عبدالهادی ولد نورمحمد، مسکونه کابل، اخوانی.
آغاجان ولد احمدشاه، مسکونه گلبهار، مامور وزارت فواید 

عامه، اخوانی.
عبدالرزاق ولد دین محمد، مسکونه خوشحال مینه، استاد ادبیات، 

اخوانی.
میرآقا ولد غالم محمد، مسکونه لوگر، کلینر، اخوانی.

محمدظاهر ولد محمدانور، مسکونه شبرغان، محصل ادبیات، 
اخوانی.

خالق داد ولد خدای داد، مسکونه لوگر، دواساز، اخوانی.
محمدکریم ولد محمدیوسف، مسکونه جاغوری، محصل طب 

ننگرهار، اخوانی.
محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه کوته سنگی، قرطاسیه فروش، 

اخوانی.
رضاخان ولد عبدالستار، مسکونه ده سبز، زارع، اخوانی.

جانان ولد عبداهلل، مسکونه قندهار، اخوانی.
محمدرحیم ولد موسی، مسکونه کوته سنگی، معلم در کتواز، 

اخوانی.
محمدابراهیم ولد غالم سخی، معلم تخنیک ثانوی، اخوانی.

عبدالرزاق ولد امام علی، مسکونه تخار، مامور ضد حوادث، 
اخوانی.

عبدالکریم ولد گل محمد، مسکونه مقر، ماشین کار، اخوانی.
محمدحسین ولد محمدناصر، زمین دار، اخوانی.

سید محمدنعیم ولد سید عبدالوهاب، اخوانی.
محمد نعیم ولد عبدالخالق، استاد انستیتوت مالداری، اخوانی.

فضل عمر ولد میرزا محمد، مسکونه لوگر، مامور محاسبه تعلیم 
و تربیه، اخوانی.

عبداالحد ولد فتیح محمد، مسکونه پروان، مدیر اتاق تجارت، 
اخوانی.

محمد ظهور ولد برکت اهلل، دریم بریدمن بگرام، اخوانی.
مالجمیر؟ ولد بازمیر، مامور امنیت لوگر، اخوانی.

عبدالغفار ولد عبدالغیاث، مسکونه تالقان، استاد فاکولته طب، 
اخوانی.

عبدالغنی ولد دادخدا، مسکونه پنجشیر، محصل ادبیات، اخوانی.
نورمحمد ولد محمداسماعیل، مسکونه لوگر، خورد ضابط قوای 

دو، اخوانی.
محمدکبیر ولد محمدقاسم، محصل ادبیات، اخوانی.

صدیق اهلل ولد محمدعلی، مسکونه بامیان، اخوانی.
مولوی عبدالقدیر ولد جان گل، مسکونه پنجشیر، اخوانی.

شاولی ولد محمدکریم، مسکونه ارزگان، محصل انستیتوت 
تربیت بدنی، اخوانی.

عبدالحلیم ولد فضل الدین، مسکونه ننگرهار، مامور اداری عالی 
قضا، اخوانی.

نواب ولد گل محمد، کارمند بگرامی، اخوانی.
قادر ولد غالم صدیق، کارمند بگرامی، اخوانی.

گالب سید ولد اولی سید، افراد فرقه یازدهم ننگرهار، اخوانی.
سید احمد ولد محمدیعقوب، مسکونه نجراب، صنف دهم لیسه 

صنایع، اخوانی.
سیف الرحمن ولد اهلل داد، مسکونه نجراب، متعلم صنف دهم 

دارالعلوم، اخوانی.
عبدالرشید ولد فدامحمد، مسکونه نجراب، محصل صنف 

فارمسی، اخوانی.
غالم محمد ولد شیرمحمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.

نورخان ولد غالم محمد، مسکونه سروبی، بیکار، اخوانی.
بسم اهلل ولد غالم محمد، مسکونه سروبی، اخوانی.

عبدالغفار ولد عزیزمحمد، اخوانی.
نورمحمد ولد محمدشریف، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته 

چهار، اخوانی.
محمدهاشم؟ ولد محمد رسول، مسکونه کابل، مامور دیپوی 

کارته چهار، اخوانی.
یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته 

چهار، اخوانی.
محمدهاشم ولد محمداعلم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب، 

اخوانی.
عبداهلل ولد فقیرمحمد، مسکونه کابل، مامور دیپوی کارته چهار، 

اخوانی.
فضل احمد ولد عبدالکریم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی 

فارمسی، اخوانی.
سید ظاهر ولد سید معصوم، مسکونه کابل، استاد پوهنزی طب 

کابل، اخوانی.
عبدالمنان ولد نیک محمد، مسکونه ولسوالی شنکی زابل، دوهم 

بریدمن فرقه هفتم، اخوانی.
محمدظاهر ولد محمدنواب، مسکونه پنجشیر، محصل، اخوانی.

حاجی عبدالجمیل ولد حاجی عبدالحسین، مسکونه ده 
خدای داد، مدیر موسسه بریشنا، اخوانی.

گل پادشاه ولد عبدالقادر، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم 
تخنیک ثانوی، اخوانی.

عبدالقدیر ولد محمدسخی، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم 
تخنیک ثانوی، اخوانی.

عبداهلل ولد شهباز، مسکونه لغمان، متعلم صنف دوم حقوق، 
اخوانی.

عبدالعزیز ولد محمدانور، مسکونه لغمان، متعلم ابن سینا، اخوانی.
الف شاه ولد محمد شاه، مسکونه لغمان، تحویل دار تخنیک 

ثانوی، اخوانی.
فیض محمد ولد خیرمحمد، مسکونه لغمان، متعلم صنف 

دوازدهم ابوحنیفه، اخوانی.
وزیرستان ولد قیتان؟، مسکونه پکتیا، محصل صنف اول حربی 

پوهنتون، اخوانی.
سید رحیم ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.

هدایت اهلل ولد گل احمد، مسکونه شاه شهید، انجنیر آب و برق، 
اخوانی.

شیرمحمد جگرن ولد محمدآجان، اخوانی.
محمدهاشم ولد سورانی، مسکونه لغمان، دوهم ثارن والیت 

بغالن، اخوانی.
سید بسم اهلل ولد سید احمد، دکاندار، اخوانی.

غالم سخی ولد محمدعلم، معلم لیسه شیرشاه سوری، اخوانی.
احمد جواد ولد غالم سخی، دواساز ریاست تفتیش صحت عامه، 

اخوانی.
احمدضیا ولد غالم سخی، عضو فنی ریاست ترویج، اخوانی.

زبیر ولد غالم سخی، متعلم صنف اول روغتیاپال، اخوانی.
عبدالحمید ولد عبدالرشید، معلم در شکردره، اخوانی.

محمد قاسم ولد فضل محمد، محصل زراعت قندهار، اخوانی.
عبدالعلی ولد گل زاد، ، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اخوانی.

عبدالوکیل ولد صاحب داد، مسکونه بغالن، محصل اقتصاد، 
اخوانی.

محمد قاسم ولد محمد عمر، مسکونه چغچران، محصل اقتصاد، 
اخوانی.

محمد هالل ولد اولیزی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، 
اخوانی.

عبدالستار ولد گل محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، 
اخوانی.

شرف الدین ولد سعدالدین، مسکونه بدخشان، محصل وترنری، 
اخوانی.

عبدالغفور ولد محمد علم، مسکونه هرات، محصل وترنری، 
اخوانی.

محمد حلیم ولد محمد شریف، مسکونه پروان، محصل وترنری، 
اخوانی.

محمد آصف ولد محبوب شاه، مسکونه پروان، محصل وترنری، 
اخوانی.

محمد هاشم ولد رحیم الدین، مسکونه لوگر، محصل وترنری، 
اخوانی.

سید حسن ولد سید مصطفی، مسکونه ننگرهار، محصل وترنری، 
اخوانی.

مرسلین ولد عبدالباقی، مسکونه کابل، محصل انجنیری، اخوانی.
نیک محمد ولد عبدالصمد، مسکونه تخار، محصل انجنیری، 

اخوانی.
محمد قاسم ولد محمد، محصل اقتصاد، مایوییست.

عبدالوکیل، استاد پوهنزی اقتصاد، مایوییست.
محمود ولد محمد صدیق، اشرافی.

سید شمس الحق ولد سید باقی الحق، ضد انقالب.
عبدالغنی ولد محمد افضل، محصل صنف اول طب، مایوییست.
حضرت گل ولد نیاز گل محصل صنف پنجم طب،مایوییست.

عبدالطیف ولد نورمحمد، محصل صنف پنجم طب، مایوییست.
میرحسین شاه ولد سید منورشاه، محصل صنف پنجم طب، 

مایوییست.
عبدالهادی ولد محمدکریم، محصل صنف پنجم طب، اشرافی.

محمدعلی ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی طب، 
اشرافی.

عبدالقیوم ولد عبدالرووف، مسکونه لغمان، محصل پوهنزی 
انجنیری، اشرافی.

نقیب اهلل ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل پوهنزی 
طب، اشرافی.

محمداسماعیل ولد تاج محمد، مسکونه تخار، محصل فارمسی، 
اشرافی.

عبداهلل ولد غالم سرور، مسکونه هرات، محصل انجنیری، اشرافی.
حکیم شاه ولد نصرالدین، مسکونه لوگر، محصل انجنیری، 

اشرافی.
غالم حضرت ولد غالم حیدر، مسکونه کابل، محصل انجنیری، 

اشرافی.
دین محمد ولد دورمحمد، مسکونه بغالن، محصل زراعت، 

اشرافی.
محب اهلل ولد مجیب اهلل، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی.
غالم نبی ولد گل داد، مسکونه ننگرهار، محصل زراعت، اشرافی.
عبدالغفار ولد محمدنبی، مسکونه بغالن، محصل ادبیات، اشرافی.

حمران ولد خیراهلل، مسکونه هلمند، محصل ادبیات، اشرافی.
صاحب شاه ولد محمدشاه، مسکونه لغمان، محصل طب، اشرافی.
غالم سخی ولد محمدنبی، مسکونه غزنی، محصل طب، اشرافی.
شاه محمود ولد پیوندشاه، مسکونه پروان، محصل طب، اشرافی.
حیدرشاه ولد سیدنجف شاه، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، 

اشرافی.
نجیب اهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه بغالن، محصل زراعت، اشرافی.

اسماعیل ولد عیدی محمد، مسکونه بدخشان، محصل ادبیات، 
اشرافی.

فضل اهلل ولد عبدالسالم، مسکونه زابل، محصل ادبیات، اشرافی.
مصلح الدین؟ ولد فضل الدین، مسکونه هرات، محصل زراعت، 

اشرافی.
محمد عارف ولد قربان علی، مسکونه ننگرهار، محصل فارمسی، 

اشرافی.
عبدالقدیر ولد سید فقیر، مسکونه لغمان، محصل وترنری، 

اشرافی.
رحم الدین ولد محمداسلم، مسکونه فراه، محصل زراعت، 

اشرافی.
محمد کریم ولد محمدعارف، مسکونه بغالن، محصل وترنری، 

اشرافی.
کرام الدین ولد حبیب الرحمن، مسکونه قندهار، محصل وترنری، 

اشرافی.
محمدشیر ولد الالجان، مسکونه پروان، محصل وترنری، 

اشرافی.
عاشورمحمد ولد عبدالخیر، مسکونه جوزجان، محصل وترنری، 

اشرافی.
محمد داوود ولد میراحمد، مسکونه جوزجان، محصل زراعت، 

اشرافی.
عبدالحمید ولد صالح محمد، مسکونه فاریاب، محصل ادبیات، 

اشرافی.
فضل احمد ولد علی محمد، مسکونه لوگر، محصل وترنری، 

اشرافی.
احمدضیا ولد عبدالقدیر، مسکونه لوگر، محصل ادبیات، اشرافی.

عبدالقادر ولد شیخ برات، مسکونه هرات، محصل ادبیات، 
اشرافی.

اسالم الدین ولد میرفضل الدین، مسکونه کندز، داکتر استازیر 
طب، اشرافی.

دوست محمد ولد مرزاگل، مسکونه پکتیا، داکتر استازیر طب، 
اشرافی.

محمدنعیم ولد نیازمحمد، مسکونه بغالن، داکتر استازیر طب، 
اشرافی.

عبدالهادی ولد محمدحسین، مسکونه هرات، داکتر استازیر طب، 
اشرافی.

عبدالرووف ولد عبدالحمید، مسکونه هرات، محصل صنف سوم 
طب، اشرافی.

حسین علی ولد غالم علی، مسکونه غزنی، محصل فارمسی، 
اشرافی.

عزیزاحمد ولد فقیرمحمد، مسکونه هرات، محصل طب، اشرافی.
مسافر ولد عبدالقدوس، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.

عبداهلل ولد محمدخان، فارغ صنف دوازدهم احمدبابا، اخوانی.
نوربیگ ولد غالم محمد، مسکونه لغمان، محصل صنف 

دوازدهم ادبیات، اخوانی.
الل محمد ولد حضرت جان، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه ابن سینا، 

اخوانی.
عبدالهادی ولد عبدالمجید، مسکونه قلعه  شاده، ساعت ساز، 

اخوانی.
محمدشریف ولد غالم جیالنی، متعلم صنف یازدهم حربی 

شونزی. اخوانی.
عبداهلل ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، محصل صنف دوم 

انجنیری، اخوانی.
محمدمراد ولد الین خان، داکتر در قندهار، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/2/31
حاجی عبدالمومن ولد عبدالباقی، مسکونه والیت غور، اشرار.
مولوی محمدحریف ولد احمد، مسکونه پساوند والیت غور، 

اشرار.
مولوی محمدحسن ولد محمدعثمان، مسکونه پساوند والیت 

غور، اشرار.
ارباب عبدالشکور ولد حاجی محمداکبر، مسکونه پساوند 

والیت غور، اشرار.
حاجی محمد ولد حاجی احمدجان، مسکونه پساوند والیت 

غور، اشرار.
سید محمود ولد سید عمر، مسکونه والیت غور، اشرار.

سید مسلم ولد سید فخرالدین، مسکونه قیصار فاریاب، اخوانی.
امیرمحمد ولد امام بخش، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.

ابراهیم ولد شاه جهان؟، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.
عبدالغیاث ولد مال قیصر، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.

پیداگل ولد نوروز، مسکونه تولک والیت غور، اشرار.
مولوی رمضان ولد محمد، مسکونه پساوند والیت غور، اشرار.

ارباب عبدالقیوم ولد یعقوب، مسکونه پساوند والیت غور، 
اشرار.

غالم سخی ولد سرور، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.

عبدالهادی ولد شهباز، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
عزیزاحمد ولد محمداکرم، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.
محمدطاهر ولد رحمت اهلل، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.

محمدعثمان ولد ملک محمدعمر، مسکونه برکی برک لوگر، 
اشرار.

عبدالصمد ولد عبدال؟، مسکونه سیدآباد وردگ، اشرار.
ثنااهلل ولد عبداهلل، مسکونه جالل آباد فعلی خیرخانه،استاد 

انستیتوت، اخوانی.
عبداالحد ولد ولی محمد، مسکونه قره باغ غزنی، محصل، 

اخوانی.
احمدشاه ولد خوانو، مسکونه کتواز، محصل، اخوانی.

صبحان ولد محمدایوب، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
نوراهلل ولد رحمت اهلل، مسکونه زرغون شهر لوگر، محصل، 

اخوانی.
نظرمحمد ولد محمداسحق، مسکونه میدان، محصل، اخوانی.
مالمرجان ولد محمدالدین، مسکونه میدان، کارگر ولسوالی 

پغمان، اخوانی.
جان محمد ولد حاجی فضل احمد، مسکونه دره زرگر، زمین دار، 

اخوانی.
مولوی خیراهلل ولد محدنذیر، مالامام، اخوانی.

مالحنان ولد سید محمد، مسکونه اندر غزنی، طالب، اخوانی.
مالقاسم ولد قطب، مسکونه قره باغ غزنی، مالی مسجد، اخوانی.

محمداشرف ولد میراکبر، مسکونه رحمان مینه، معلم تخنیک 
ثانوی، اخوانی.

غالم مصطفی ولد محمدشریف، مسکونه ده باالی ننگرهار، مدیر 
رادیو، اخوانی.

احمدفرید ولد غالم سخی، مسکونه قلعه فتوح چهاردهی، معلم 
لیسه غازی، اخوانی.

محمد نسیم ولد محمدحکیم، مسکونه دهمزنگ، معلم لیسه 
غازی، اخوانی.

یقین علی ولد حیدرعلی، مسکونه وزیرآباد، سابق دواساز فعال 
بیکار، مایوییست.

محمدشفیع ولد یقیین علی، مسکونه وزیرآباد، شاگرد مستری، 
مایوییست.

گالب الدین ولد غالم محی الدین، مسکونه چک وردک، نماینده 
قادری ترانسپورت، اخوانی.

محمدبشیر ولد محمدجان، مسکونه پنجشیر، محصل صنف دوم 
شرعیات، اخوانی.

غالم قادر ولد غالم محمد، محصل ادبیات، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/1
سید محی الدین ولد سید اصغر، محصل صنف اول طب، 

اخوانی.
محمد علی ولد عبدالغفور، محصل صنف اول طب، اخوانی.

محمد یاسین ولد شمس الدین، محصل صنف سوم طب، 
اخوانی.

نقیب اهلل ولد محمد ایوب، محصل صنف سوم طب، اخوانی.
افسر ولد عبدالرزاق، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.

اسماعیل ولد تاج محمد، محصل صنف چهارم فارمسی، اخوانی.
رجب ولد محمد علی، محصل صنف دوم فارمسی، اخوانی.
محمد داوود ولد محمد اسماعیل، محصل صنف دوم طب، 

اخوانی.
عبدالمتین ولد محمد عثمان، محصل صنف چهارم طب، اخوانی.

شاه ولی ولد پیوند شاه، محصل صنف دوم طب، اخوانی.
غالم محی الدین ولد عبدالحمید، محصل صنف پنجم طب، 

اخوانی.
سید جمال الدین ولد سید خادم الدین، محصل صنف چهارم 

طب، اخوانی.
محمد طاهر ولد محمد اکبر، محصل ادبیات، اخوانی.

غالم ربی ولد عبدالحمید، محصل ادبیات، اخوانی.
ابوبکر ولد عبدالمومن، محصل اقتصاد، اخوانی.

عبداهلل ولد محمداهلل، محصل اقتصاد، اخوانی.
میر احمد ولد شهزاده، محصل اقتصاد، اخوانی.

زین الحق ولد نور الحق، مسکونه لغمان، محصل وترنری، 
اخوانی.

فاروق ولد عزیزالرحمن، مسکونه ننگرهار، محصل حقوق، 
اخوانی.

محمد اکرم ولد قره جان، مسکونه مزارشریف، محصل حقوق، 
اخوانی.

فریدالدین ولد جالل الدین، مسکونه کابل، داکتر استازیر طب، 
اشرافی.

محمدقسیم ولد محمدشعیب، مسکونه لغمان، داکتر استازیر 
طب، اشرافی.

محمد احسان ولد محمدحسین، مسکونه کابل، محصل فارمسی، 
اشرافی.

تیمورشاه ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.
بریالی ولد نیک محمد، مسکونه کابل، محصل طب، اشرافی.

حشمت اهلل ولد عبدالغفار، مسکونه کابل، محصل فارمسی، 
اشرافی.

محمداسماعیل ولد پاینده محمد، مسکونه بلخ، محصل ادبیات، 
اشرافی.

عبدالجلیل ولد خیرمحمد، مسکونه ارزگان، محصل ادبیات، 
اشرافی.

سردار محمد ولد نیک محمد، مسکونه زابل، محصل ادبیات، 
اشرافی.

سید سرور ولد سید یوسف، مسکونه بغالن، محصل ادبیات، 
اشرافی.

عبیداهلل ولد میرغالم حیدر، مسکونه کابل، محصل فارمسی، 
اشرافی.

معراج الدین ولد گلبدین، مسکونه جوزجان، محصل ادبیات، 
اشرافی.

عبدالقدیر ولد سربلند، مسکونه هرات، محصل وترنری، اشرافی.
محمدانور ولد بخیارخان، مسکونه غزنی، محصل ادبیات، 

اشرافی.
فریدالدین ولد امام الدین، مسکونه لوگر، محصل زراعت، 

اشرافی.
عزیزالدین ولد محی الدین، مسکونه ننگرهار، استاد پوهنزی 

اقتصاد، اشرافی.
بازمحمد ولد محمدموسی، مسکونه لغمان، محصل اقتصاد، 

اشرافی.
غیاث الدین ولد عبدالغفار، مسکونه بدخشان، محصل طب، 

اشرافی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/3
عبدالصمد ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل تربیه معلم 

روشان، اخوانی.
وزیرمحمد ولد محراب الدین، مسکونه میدان، صنف دوازدهم 

تربیه معلم، اخوانی.
رازمحمد ولد یارمحمد، مسکونه قریه خوش عبدل، اشرار.

جان محمد ولد ظریف، مسکونه غزنی، اشرار.
معصوم ولد محمود، محصل پوهنتون، اشرار.

عبدالفرید ولد عبدالحمید، اشرار.
سخی حمید ولد خوش محمد، اشرار.

عبدالواسع ولد عبدالخالق، مسکونه کابل، استاد ادبیات، اخوانی.
اکبر ولد پاینده محمد، مسکونه تره خیل، زمین دار، اخوانی.
غالم رسول ولد پاینده محمد، مسکونه تره خیل، زمین دار، 

اخوانی.
خان زاده ولد عبداهلل، مسکونه کوهدامن، زمین دار، اخوانی.

حسن گل ولد گل محمد، مسکونه کوهدامن، زمین دار، اخوانی.
محمدعالم ولد زرعلم، مسکونه کوهدامن، دریور، اخوانی.

عبدالغیاث ولد محمدزمان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.
فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه کوهدامن، دکاندار، اخوانی.

علی احمد ولد فضل احمد، مسکونه چرمگیری، داکتر، 
مایوییست.

محمدنعیم ولد محمدسرور، سابق قوماندان فعال متقاعد، 
مایوییست.

محمدمال ولد عبدالخالق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.
سلطان محمد ولد نظرمحمد، مسکونه چیگل، مامور، مایوییست.
قاری  بسم اهلل ولد عبدالقدیر، مسکونه چیگل، زمین دار، اخوانی.

عبداهلل ولد محمدنادر، مسکونه نجراب، زمیندار، اخوانی.
عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه چاریکار، معلم، مایوییست.

بقیت اهلل، مسکونه قلعه بلند، معلم، مایوییست.
نورمحمد ولد امیرمحمد، مسکونه سپاه گرد غوربند، معلم، 

مایوییست.
جمشید ولد سیدان؟، مسکونه سپاه گرد، معلم، مایوییست.

محمدجان ولد عمراخان، مسکونه غوربند، زمیندار، اخوانی.
عبدالرحیم ولد اخترمحمد، مسکونه دولت شاهی، زمیندار، 

مایوییست.
حسین ولد اخترمحمد، مسکونه دولت شاهی، زمیندار، 

مایوییست.
حاجی صالح ولد غالم محمد، مسکونه لغمان، زمیندار، 

مایوییست.
سید داوود ولد حاجی صالح، مسکونه لغمان، زمیندار، 

مایوییست.
عبدالجمیل ولد محمدرفیق، مسکونه چیگل، معلم، مایوییست.

غالم یحیی ولد غالم بهاالدین، مسکونه پشییان، متعلم، مایوییست 
ضد انقالب.

آقاگل ولد غالم حضرت، مسکونه پشییان، معلم، مایوییست ضد 
انقالب.

دل آقا ولد مالغالم علی، مسکونه چیگل، متعلم، مایوییست ضد 
انقالب.

عبدالرشید ولد محمدنور، مسکونه نجراب، محصل زراعت، 
مایوییست ضد انقالب.

محمداصغر ولد احمدجان، مسکونه پنجشیر، دریور، مایوییست 
ضد انقالب.

شیراحمد ولد سلطان محمد، مسکونه سیدخیل، معلم، مایوییست.
یوسف ولد خیراهلل، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.

محمدعلم ولد محمدکبیر، مسکونه گلبهار، متعلم، مایوییست.
علیم جان ولد عبداالحمد، مسکونه سیدخیل، متعلم، مایوییست.
غالم صفدر ولد غالم محمد، مسکونه گلبهار، معلم، مایوییست.
غالم ایشان ولد افغان، مسکونه کوهدامن، دکاندار، مایوییست.

انارگل ولد سیدامیر، مسکونه غوربند، طالب، مایوییست.
محمود ولد محمدبرات، مسکونه بدخشان، مایوییست.

طالگل ولد عبدالحسن، مسکونه سروبی، مایوییست.
حاجی جانباز ولد جان داد، مسکونه لوگر، اخوانی.

محمدعمر ولد حاجی محمدسعید، مسکونه لوگر، اخوانی.
گل رحمن ولد محمدجان، مسکونه لوگر، اخوانی.

عبدالحسین، مسکونه لوگر، اشرار.
عبدالغیاث ولد محمد زمان، مسکونه میربچه کوت، دکاندار، 

اخوانی.
محمدعلم ولد زرعلم، مسکونه قره باغ شمالی، زمین دار، اخوانی.
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فدامحمد ولد محمدکبل، مسکونه سرای خواجه، بایسکل ساز، 
اخوانی.

غالم ایشان ولد رمضان، مسکونه سرای خواجه، دکاندار، اخوانی.
امام نظر ولد دولت نظر، اخوانی.

میرقادر شاه ولد سیدحضرت شاه، اخوانی.
خیرمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه رحمان مینه، اخوانی.

اکرام ولد محمد اشرف، مسکونه خان آباد، متعلم ابن سینا، 
اخوانی.

سید موسی ولد سید ظهورالدین، مسکونه خیرخانه، افراد قطعه 
کوماندو، اخوانی.

عبدالحلیم ولد گل اصغر، مسکونه قره باغ غزنی، زمین دار، 
اخوانی.

عبدالقیوم ولد میرگل، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.
غالم رسول ولد سمندر، مسکونه جمال مینه، بیکار، خمینی.

محمدمحسن ولد محمدعلی، مسکونه جمال مینه، محصل تعلیم 
و تربیه، خمینی.

علی محمد ولد نوروز، مسکونه پل سوخته، شریک اهلل یار 
ترانسپورت، خمینی.

عبدالقادر ولد غالم محی الدین، مسکونه پلسوخته، سروال 
ترانسپورت، خمینی.

عبدالمنان ولد قربان، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.
میراجان ولد میرافغان، مسکونه کارته پروان، آمر خیبر 

رستورانت، خمینی.
شاه  علی رضا ولد میرعلی احمد، مسکونه کارته سخی، مالک 

دواخانه تیموری، خمینی.
سید احمد ولد حاجی غالم محی الدین، مسکونه پلسوخته، 

دریور، خمینی.
عبدالعلی ولد غالم علی، مسکونه قلعه فتح اهلل، رییس فابریکه 

ضرابی پالستیک، خمینی.
محمدعزیز ولد سعادت، مسکونه تایمنی، دکاندار پروزه فروشی 

کوته سنگی، خمینی.
غالم عباس ولد قربان، مسکونه جمال مینه، دریور، خمینی.

حاجی عبدالرشید ولد عبدالعزیز، مسکونه وزیراکبرخان، مالک 
کابل پالستیک، خمینی.

دوست ولد نوروز، مسکونه پلسوخته، خمینی.
عبدالحسین ولد میرزاحسین، مسکونه جمال مینه، تجار، خمینی.

خادم علی ولد میرزاحسین، مسکونه جمال مینه، خمینی.
محمداسلم ولد محمدشریف، مسکونه کارته سخی، بیکار، 

خمینی.
خلیل اهلل ولد محمداسلم، مسکونه کارته سخی، مامور وزارت 

زراعت، خمینی.
غالم حسین ولد قربان ، مسکونه کارته سخی، خمینی.

کاظم علی ولد غالم حسین، مسکونه جمال مینه، خمینی.
حسین علی ولد عبدالعزیز، خمینی.

غالم علی ولد میرزاحسین، مسکونه دهبوری، دوکاندار پروزه 
فروشی، خمینی.

غالم رسول ولد حاجی غالم سخی، مسکونه افشار، رییس فابریکه 
بوت آهو، خمینی.

محمدحسین ولد محمدعلی، مسکونه جمال مینه، مامور وزارت 
پالن، خمینی.

محمدجمعه ولد حاجی رضا، مسکونه تپه سالم، مالک فابریکه 
بهسود، خمینی.

عظیم گل ولد عبدالسالم، مسکونه ترکمن، کهنه فروش، خمینی.
محب الحسین ولد خان آقا، مسکونه برکی شهرآرا، دکاندار 

کهنه فروش، خمینی.
خداداد ولد باقی داد، مسکونه سرخ پارسا، چوب فروش، خمینی.

میرفاضل ولد حاجی سیدحسین، مسکونه شهرنو، مالک حسینی 
درملتون، خمینی.

محمدباقر ولد عطااهلل، مسکونه وزیراکبرخان، امر شرکت 
بارچالنی هرات، خمینی.

محمدحضرت ولد غالم حضرت، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
محمدحسن ولد حبیب اهلل، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم 

حربی شونزی، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/2
آدم خان ولد پاچا خان، مسکونه سالنگ ولسوالی بگرامی، 

زمین دار، اخوانی.
بادی؟ ولد مالمالیم، مسکونه بگرامی، زمین دار، اخوانی.

جلندر ولد عتیق اهلل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمین دار، اخوانی.
حاجی صدیق ولد خان جان، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمین دار، 

اخوانی.
عبدالخالق ولد شاه گل، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمین دار، 

اخوانی.
حمیداهلل ولد مالمالیم، مسکونه ولسوالی بگرامی، زمین دار، 

اخوانی.
گل احمد ولد خیرمحمد، مسکونه زرغون شهر لوگر، آهنگر، 

اشرار.
شیراحمد ولد عبدالرسول، مسکونه لوگر، زمین دار، اشرار.

محمدجان ولد اخترمحمد، مسکونه لوگر، زمین دار، اشرار.
عبدالعزیز ولد حاجی مهربان، مسکونه لوگر، زمین دار، اشرار.

امین اهلل ولد نصراهلل، مسکونه لوگر، زمین دار، اشرار.
اسداهلل ولد محبوب، مسکونه لوگر، استاد، اشرار.

محمدهاشم ولد محمداسلم، مسکونه لوگر، سرمعلم، اشرار.
غالم مصطفی ولد غالم سرور، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی 

ـ اشرار.
علم گل ولد سیدگل، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی - اشرار.

عزیزخان ولد آدم خان، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی.
عبدالقهار ولد عبدالقدوس، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی.

حاجی یعقوب ولد نجم الدین، مسکونه خورد کابل بگرامی، 
مالک حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.

میرآغا ولد حاجی صدیق، مسکونه ولسوالی بگرامی، تجار، 
اخوانی.

شیرآغا ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، مالک حاجی 
یعقوب ترانسپورت، اخوانی.

شینواری ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل بگرامی، معاون 
حاجی یعقوب ترانسپورت، اخوانی.

جرنیل ولد نجم الدین، مسکونه خوردکابل، تجار، اخوانی.
محمدعارف ولد حاجی یعقوب، مسکونه خوردکابل، نماینده 

ترانسپورت، اخوانی.
شیرپادشاه ولد حاجی عبدالودود، مسکونه کمال خیل لوگر، 

زمین دار، اخوانی.
بسم اهلل ولد فیروز، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی.

محمداسماعیل ولد محمدابراهیم، مسکونه سرخ پارسا 
تایمنی وات، خمینی.

سلطان علی ولد خان بابا، مسکونه بهسود، گلیم فروش، خمینی.
حسن علی ولد مهرعلی، مسکونه بهسود، دکاندار جاده میوند، 

خمینی.
محمداکبر ولد پیوند علی، مسکونه جمال مینه، خمینی.

حبیب اهلل ولد فضل الدین، مسکونه عاشقان و عارفان، خباز، 
خمینی.

محمد علی ولد رمضان، ، مسکونه بهسود، خباز، خمینی.
غالم سخی ولد مرزاعلی، مسکونه پل سوخته، پرزه فروشی، 

خمینی.
غالم نبی ولد خان بخش، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، 

خمینی.
محراب ولد دیدار، مسکونه بهسود، دکاندار، خمینی.

برات علی ولد علی... ، مسکونه بهسود، روغن فروش، خمینی.
بازمیر ولد محمدرضا، مسکونه چنداول، کلچه فروش، خمینی.

سید غالم سخی ولد سید فقیرشاه، مسکونه کارته مامورین، 
دکاندار، خمینی.

حاجی شیراحمد ولد حاجی خداداد، مسکونه سرخ پارسا، 
دکاندار، خمینی.

ولی محمد ولد حاجی گالب شاه، مسکونه وزیر آباد، دواساز، 
خمینی.

محمدعلی ولد خان علی، مسکونه جمال مینه، لباس فروشی، 
خمینی.

عوض علی ولد خان علی، مسکونه بهسود فعال تایمنی وات، 
خمینی.

سخی داد ولد غالم حیدر، مسکونه بهسود فعال تپه سالم، خمینی.
غالم حبیب ولد صدرعلی، مسکونه چنداول، دکاندار، خمینی.
حاجی محمدحسین ولد یحیی خان، مسکونه چنداول، دریور، 

خمینی.
رحمت اهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه بلخ، مامور زراعت سمنگان، 

اخوانی.
محمدنعیم ولد محمدسرور، مسکونه زرغون وات کابل، بیکار، 

اخوانی.
عبدالصمد ولد محمدصدیق، مسکونه ده سبز، محصل صنف 

سیزدهم انجنیری، اخوانی.
عبدالمختار ولد مومن، مسکونه بگرام والیت پروان، مامور 

رادیو، اخوانی.
محمدنور ولد امان اهلل، مسکونه کندز، محصل دوازدهم انجنیری، 

اخوانی.
سید حبیب ولد سید احمد، مسکونه کارته سه، رییس حبیب 

لمیتد، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/7
عبدالغفار ولد گلزار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.

خان محمد ولد پیرمحمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
عبدالمناف ولد محمدخان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
جمعه گل ولد منو؟، مسکونه خیرکوت پکتیا، کاتب آرشیو، 

اشرار.
غالم دستگیر ولد حاجی میرباز، مسکونه شاران پکتیا، زارع، 

اشرار.
داد محمد ولد سلطان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.

جمعه گل ولد دولت خان، مسکونه خان خیل پکتیا، زارع، اشرار.

رمضان ولد جمعه گل، مسکونه زرغون شهر پکتیا، استاد، اشرار.
محمدخیر ولد محمد، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.

غالم حیدر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.
قادر ولد خطاک، مسکونه پکتیا، زارع، اشرار.

بادرخان ولد جنگی خان، مسکونه سرکانی زرغون شهر، زارع، 
اشرار.

بشیر ولد خان جان، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
ظریف ولد یعقوب، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.

عبدالسالم ولد محمدرسول، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
صحبت خان ولد عبدالغفار، مسکونه اندر غزنی، زارع، اشرار.
احمدجان ولد غالم جان، مسکونه برکی راجان، دریور، اشرار.
سید مجتبی ولد سید مرتضی، مسکونه شکردره، مدیر محاسبه 

ریاست تفریج، اخوانی.
عبدالرزاق ولد شا ه زاده، مسکونه اندر غزنی، اخوانی.

محمد سرور ولد محمدعمر، مسکونه پلخمری، محصل حقوق، 
خمینی.

نوروز ولد رجب، مسکونه یکولنگ بامیان، ضد انقالب.
محمدعلی ولد محمداهلل، مسکونه کامرد بامیان، ضد انقالب.

کابل افغانستان - مورخ1358/3/8
غالم محمدنیازی ولد عبدالنبی، مسکونه اندر غزنی، سابق رییس 

پوهنزی شرعیات، اخوانی.
سیف الدین ولد نصرالدین، مسکونه پلخمری، محصل، اخوانی.

شیرعلی ولد ..؟ ، مسکونه ارگون، سابق جگتورن، اخوانی.
محمدصادق ولد کریم اهلل، مسکونه بگرام، دریم بریدمن، 

اخوانی.
محمدعمر ولد محناج الدین، مسکونه قره باغ، سابق قاضی ده نو، 

اخوانی.
عبدالشکور ولد محمدیوسف، مسکونه ننگرهار، محصل طب، 

اخوانی.
محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه خان آباد، محصل حقوق، 

اخوانی.
سید عمر ولد شیرافغان، مسکونه کندز، متعلم صنف دوازدهم 

شیرخان، اخوانی.
عبدالصبور ولد عبدالصمد، مسکونه کارته پروان، محصل 

پولیتخنیک، اخوانی.
غالم حضرت ولد غالم صدیق، مسکونه وردک، محصل زراعت، 

اخوانی.
احمدشاه ولد موالداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم 

تخنیک ثانوی، اخوانی.
محمدسلیم ولد علی خان، مسکونه اودخیل، اخوانی.

سیدعبدالرحمن ولد سید بهاالدین، مسکونه یونگی کله، معلم، 
اخوانی.

عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه بغالن، لمری بریدمن، 
اخوانی.

ضیاالدین ولد میررجب، مسکونه غزنی، جگرن، اخوانی.
عبدالوهاب ولد محمدامیر، مسکونه بارانی کابل، جگرن، 

اخوانی.
غالم ربانی ولد خرم دل، مسکونه جبلسراج، معلم، اخوانی.

دادمحمد ولد نورمحمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
طالمحمد ولد خان جان، مسکونه لوگر، اخوانی.
محمدیاسین ولد احمدی، مسکونه لوگر، اشرار.

پیرمحمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.
میرزا محمد ولد دوست محمد، مسکونه لوگر، اشرار.

غالم حیدر ولد خواجه گل احمد، مسکونه لوگر، اشرار.
محمداکبر ولد خدای داد، مسکونه برکی برک لوگر، اشرار.

علی خان ولد شاه دولت، مسکونه کلنگار لوگر، اشرار.
محمدنبی ولد عبدالکریم، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.

حبیب اهلل ولد علی خان، مسکونه کلنگار لوگر، زمیندار، اشرار.
خان علم ولد سید محمدخان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/5
احمدمیر ولد محمدشاه، مسکونه بگرام، عسکر وزارت دفاع، 

اخوانی.
احمدشاه ولد محمدشاه ارشاد، مسکونه بگرام، مدیر وزارت 

اطالعات و فرهنگ، اخوانی.
عبدالمالک ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.

محمداعظم ولد محمدافضل، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.
شمس الحق ولد رشید، مسکونه بگرام، زمیندار، اخوانی.

محمدشاه ولد عبدالخالق، مسکونه بگرام، سابق مشاور وزارت 
سرحدات، اخوانی.

آغادل ولد عبدالعلی، مسکونه سروبی کابل، دکاندار، اخوانی.
عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه بت خاک، مامور در مکتب، 

اخوانی.
جو محمد ولد مومن خان، مسکونه لوگر، معلم، اخوانی.

فضل محمد ولد خیال محمد، مسکونه اندر غزنی، معلم، اخوانی.
سراج احمد ولد پیرمحمد، مسکونه قره باغ غزنی، زمیندار، 

اخوانی.
مال سید علم ولد مال منصور، مسکونه قره باغ، مال، اخوانی.

دوست محمد ولد کریم خان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.
محمداصف ولد عبداهلل، مسکونه ده جک، متعلم ابن سینا، 

اخوانی.
قیام الدین ولد سیدحکیم، مسکونه مرکز غزنی، معلم لیسه خیال 

محمد، اخوانی.
سراج الدین ولد عبدالستار، مسکونه قره باغ، زمیندار، اشرار.
محمدنبی ولد عبدالرحیم، مسکونه قره باغ، زمیندار، اشرار.

سیداکبر ولد انورشاه، مسکونه قره باغ، متعلم صنف دوازدهم، 
اشرار.

خواجه اکرم ولد خواجه عبدالقدوس، مسکونه غوربند والیت 
پروان، محصل، اشرار.

شیراحمد ولد محمدسرور، مسکونه مرکز غزنی، محصل دوم 
طب، مایوییست.

شیر محمد ولد پیرمحمد، مسکونه قره باغ، محصل، اخوانی.
عبداهلل ولد عبدالرشید، مسکونه وزیراکبر خان، مالک کابل 

پالستیک، خمینی.
فتیح علی ولد غالم علی، مسکونه قلعه شاده، دریور اهلل یار 

ترانسپورت، خمینی.
نورعلی ولد غالم علی، مسکونه تایمنی، دریور، خمینی.

محرم علی ولد میرزاحسین، مسکونه سرچشمه میدان، سماواتچی، 
خمینی.

شیرین دل ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، زمین دار، خمینی.
خان آقا ولد مهرعلی، مسکونه سرخ پارسا، خمینی.

اسداهلل ولد میرافغان، مسکونه چنداول، مالک افغان زاده شاپ، 
خمینی.

نیک محمد ولد علی مدد، مسکونه پاسا، زمین دار، خمینی.
محمداصف ولد افریدی، مسکونه ولسوالی تگاب، معلم، 

اخوانی.
محمدحفیظ ولد سردارمحمد، مسکونه غوربند، مامور 

خانه سازی، اخوانی.
عبدالهادی ولد محمدطاهر، مسکونه غوربند، متعلم، اخوانی.

نجیب اهلل ولد امان اهلل، مسکونه لغمان، متعلم صنف یازدهم 
انصاری، اخوانی.

محمدحفیظ ولد امین اهلل، مسکونه چک وردک، متعلم صنف 
دهم ابن سینا، اخوانی.

ناظر ولد محمد پناه، مسکونه ولسوالی بهسود وردک، دکاندار، 
اخوانی.

محمدهارون ولد محمدرسول، مسکونه شاه شهید، متعلم صنف 
یازدهم، اخوانی.

طالب الدین ولد گلبدین، مسکونه پکتیا، مامور پروژه پکتیا، 
اشرار.

قیوم ولد صفت اهلل، مسکونه جاجی پکتیا، مامور وزارت آب و 
برق، اشرار.

ظاهرگل ولد حضرت گل، مسکونه جاجی پکتیا،  اشرار.
رحمت اهلل ولد پاینده محمد، مسکونه جاجی پکتیا، اشرار.

کابل افغانستان- 1358/3/6
گالخان ولد حاجی محمدیعقوب، مسکونه خوردکابل، دریور، 

اخوانی.
محمداهلل ولد محمدابراهیم، مسکونه بدخشان، مالامام توطیه 

دوم، اخوانی.
ذبیح اهلل ولد عبدالحکیم، مسکونه مرکز غزنی، متعلم صنف 

دوازدهم، اخوانی.
فضل عمر ولد فضل الحق، مسکونه قره باغ غزنی، معلم مکتب 

ملوک، اخوانی.
علم گل ولد گل محمد، مسکونه کوه دامن، زمین دار، اخوانی.

حاجی عبدالقیوم ولد حاجی محمد، مسکونه باغ رییس 
چهلستون، اخوانی.

عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، مسکونه باغ رییس چهلستون، متعلم، 
اخوانی.

مرادعلی ولد نورعلی، مسکونه تایمنی، خمینی.
محمد نوروز ولد محمدجان، مسکونه قره باغ غزنی، خمینی.

رمضان ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، پروزه فروشی، خمینی.
موسی ولد نادر، مسکونه جمال مینه، مستری میرویس  میدان، 

خمینی.
جان محمد ولد امام نظر، مسکونه تایمنی، تاجر پروزه فروش، 

خمینی.
حاجی اکبر ولد سلطان بخش، مسکونه حصه اول بهسود، لباس 

فروش، خمینی.
حسین داد ولد شاه محمد، مسکونه چنداول، خباز، خمینی.

حسین علی ولد صفرمحمد، مسکونه قعله شاده، کوپی کشی، 
خمینی.

عبدالهادی ولد عبدالغنی، مسکونه کندز، معلم، اخوانی.
محمدنجیم ولد گل محمد، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.

مالفضل ربی ولد محمدافضل، مسکونه لغمان، مال، اخوانی.
عبدالقادر ولد مالبابه، مسکونه نهرشاهی بلخ، معلم، اخوانی.

عبدالستار ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، معلم، اخوانی.
محمدسفر ولد محمدسرور، مسکونه پلخمری، معلم، اخوانی.
سیدخلیل ولد سیداکبر، مسکونه ده نه سنگ، محصل حقوق، 

اخوانی.
میران گل ولد بازگل، مسکونه کنرها، معلم، اخوانی.

محمدامین ولد محمد اسماعیل، مسکونه پلخمری، محصل 
پولیتخنیک، اخوانی.

محمدهاشم ولد اشقو، مسکونه کندز، متعلم، اخوانی.
سید احمد ولد عبدالقدوس، مسکونه هرات، محصل حقوق، 

اخوانی.
زلمی ولد محمدشفیع، مسکونه والیت کابل، لمری بریدمن، 

اخوانی.
پردل ولد غالم نبی، مسکونه لغمان، لمری بریدمن، اخوانی.

محمدشاه ولد سلیمان شاه، مسکونه پلخمری، محصل 
پولیتخنیک، اخوانی.

ذولفقار ولد عبدالستار، مسکونه هرات، تجار، اخوانی.
عبدالهادی ولد عبدالطیف، مسکونه نجراب، لمری بریدمن، 

اخوانی.
میرعبدالقادر ولد میرعبدالرووف، مسکونه تالقان، لمری بریدمن، 

اخوانی.
عبدالرسول ولد فقیرمحمد، مسکونه پغمان، استاد، اخوانی.

محمدشاه ولد مالداد، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم، 
اخوانی.

محمداصف ولد منهاج الدین، مسکونه قره باغ، معلم، اخوانی.
عبدالحکیم ولد حشمت اهلل، مسکونه قره باغ، لمری بریدمن، 

اخوانی.
غالم نبی ولد غالم رسول، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی.

غالم محمد ولد محمدخان، مسکونه ده سبز، مامور هوایی ملکی، 
اخوانی.

محمدحسن ولد امیرگل، مسکونه کندز، متعلم صنف دهم، 
اخوانی.

محمدنسیم ولد عابدیونس، مسکونه مزارشریف، معلم لیسه 
اسدیه، اخوانی.

عبدالمجید ولد باباخان، مسکونه چهاردره کندز، معلم، اخوانی.
میرانجام الدین ولد ذولفقار، مسکونه کابل، لمری بریدمن، 

اخوانی.
عبدالمقیم ولد جان محمد، مسکونه چهارآسیاب، محصل 

پولیتخنیک، اخوانی.
عبدالستار ولد عبدالغنی، مسکونه چهارآسیاب، مامور ریاست 

خزاین، اخوانی.
محمدنادر ولد محمدصادق، مسکونه جرم بدخشان، محصل 

حقوق، اخوانی.
شاه عبدل ولد نصراهلل، مسکونه پنجشیر، فارغ لیسه انصاری.

محمدولی ولد عبدالغنی.
محمدشفیق ولد سید جالل، مسکونه پنجشیر، محصل انجنیری، 

اخوانی.
احمدجان ولد عبدالقیوم، بیکار، اخوانی.

محمدنسیم ولد محمدیونس، مسکونه کابل، محصل ادبیات، 
اخوانی.

محمد عظیم ولد محمداکبر، مسکونه والیت پنجشیر، زارع، 
اخوانی.

محمدعالم ولد محمداکرم، مسکونه چهارآسیاب، مدیر فواید 
عامه، اخوانی.

عبدالحمید ولد محمدعظیم، مسکونه بازارک پنجشیر، مامور 
انجنیری، اخوانی.

شاه ولی ولد سید احمد، مسکونه کاپیسا، محصل فارمسی، 
اخوانی.

فقیرمحمد ولد محمداکبر، مسکونه پنجشیر، زارع، اخوانی.
ملک خان ولد امیرخان، مسکونه پنجشیر، پیش خدمت المان، 

اخوانی.
محمدالدین ولد عبدالنبی، مسکونه پنجشیر، دریور، اخوانی.

محمداصغر ولد مال رمضان، مسکونه بازارک پنجشیر، بیکار، 
اخوانی.

محمدعلی ولد فوالد، مسکونه گردیز، محصل ساینس، اخوانی.
محمدنعیم ولد عبدالقیوم، مسکونه پنجشیر، افراد امنیه تخار، 

اخوانی.
محمدظاهر ولد محمدسلیمان، مسکونه سرخاب لوگر، متعلم 

صنف دوازدهم، اخوانی.
قاری محمدعظیم ولد علی اصغر، مسکونه عمرزایی پغمان، 

متعلم دارالعلوم، اخوانی.
آقا محمد ولد دوست، مسکونه پنجشیر، محصل پوهنزی 

وترنری، اخوانی.
محمدنسیم ولد محمدشریف، مسکونه پنجشیر، کلینر، اخوانی.

سحرگل ولد حاجی ملنگ، مسکونه بدیح آباد، طالب العلم، 
اخوانی.

سمیع اهلل ولد رحیم اهلل، مسکونه پغمان، متعلم صنف دوازدهم، 
اخوانی.

عبدالغفور ولد عبدالیوسف، مسکونه پاشاهی لغمان، معلم، 
اخوانی.

عبدالعظیم ولد تورگل، مسکونه باغ زرا، صنف دوازدهم، 
اخوانی.

عبداالحمد ولد عبدالکریم، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ 
صنف دوازدهم، اخوانی.

عبدالقیوم ولد سلطان محمد، مسکونه دره مینه صاحب، فارغ 
صنف دوازدهم، اخوانی.

عبدالستار ولد محبوب، مسکونه میترالم لغمان، معلم، اخوانی.
عبدالعالم ولد سید عالم، مسکونه چکردهی لغمان، محصل 

پولیتخنیک، اخوانی.
عبدالرشید ولد مالقرم الدین، مسکونه علیشینگ، مال، اخوانی.

محمدناظر ولد شایسته، مسکونه علیشینگ، معلم، اخوانی.
محمداهلل ولد عبدالرزاق ، مسکونه علیشینگ، اخوانی.

محمدمعصوم ولد مولوی محمدعلم، مسکونه لغمان، اخوانی.
جنگل ولد محمداشرف، مسکونه لغمان، اخوانی.

سیداحمد ولد غالم جان، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی.
عبدالخلیل ولد خدای نور، مسکونه لغمان، مال، اخوانی.

غالم سخی ولد محمد هاشم، مسکونه بدیع آباد، محصل ادبیات، 
اخوانی.

محمدظاهر ولد عبدالقادر، مسکونه میدان لغمان، فارغ صنف 

ACKU
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دوازدهم، اخوانی.
نورالحق ولد عبدالحق، مسکونه علی نگار، اخوانی.

فضل الرحمن ولد عبدالحق، مسکونه بسرام لغمان، محصل 
شرعیات، اخوانی.

گل رحمن ولد عبدالحنان، مسکونه لغمان، فارغ صنف 
دوازدهم، اخوانی.

مال محمد امیر ولد عبدالرضا، مسکونه لغمان، محصل شرعیات، 
اخوانی.

محمدقایم ولد پاینده محمد، مسکونه علیشینگ، متعلم، اخوانی.
فضل الرحیم ولد تراب شاه، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
عتیق اهلل ولد غالم نبی، مسکونه سرخ رود لغمان، محصل 

ساینس، اخوانی.
عبدالرحیم ولد محی الدین، مسکونه کامه، فارغ صنف 

دوازدهم، اخوانی.
غالم محی الدین ولد عبدالسالم، مسکونه پر؟، فارغ دوازدهم، 

اخوانی.
حبیب الرحمن ولد غالم رحمن، مسکونه سرخرود، زارع، 

اخوانی.
عبدالصمد ولد محمدایوب، مسکونه سرخرود، متعلم صنف 

دوازدهم، اخوانی.
محمدظاهر ولد علی خان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف 

دوازدهم، اخوانی.
محمدامین ولد محمدعلم، مسکونه سرخرود، معلم، اخوانی.

صالح محمد ولد نیک محمد، فارغ صنف دوازدهم، اخوانی.
لعل آقا ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.

نواب ولد خواص؟، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
ملنگ ولد گلجان، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.

محمدهاشم ولد احمدجان، مسکونه لغمان، زارع، اخوانی.
سیدباز ولد مسافر، مسکونه سرخرود، متعلم صنف یازدهم، 

اخوانی.
پاینده گل ولد حاجی خواص، مسکونه سرخرود، زارع، اخوانی.
مولوی غالم حضرت ولد مالپیانور، مسکونه سرخرود، خطیب، 

اخوانی.
عبداهلل ولد فقیرمحمد، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، 

اخوانی.
شکراهلل ولد عبدالرشید، مسکونه سرخرود، متعلم صنف 

دوازدهم، اخوانی.
خان آقا ولد پاینده گل، متعلم صنف یازدهم؟، اخوانی.

محمد حسن ولد امیرمحمد ، مسکونه لوگر، اخوانی.
نادر ولد میراجان، مسکونه سرخرود، متعلم صنف دوازدهم، 

اخوانی.
سیدداوود ولد خوشحال، مسکونه رودات، محصل طب، 

اخوانی.
محمد خطاب ولد فضل الربی، مسکونه رودات، فارغ صنف 

دوازدهم، اخوانی.
عبدالودود ولد جواز خان، مسکونه رودات، فارغ صنف 

دوازدهم، اخوانی.
شاه جهان ولد محمود، مسکونه ننگرهار، متعلم صنف هشتم، 

اخوانی.
عبدالحبیب ولد شاه زاده، مسکونه پتی کوت، معلم، اخوانی.
حاجت محمد ولد خان صاحب، مسکونه پتی کوت، معلم، 

اخوانی.
عبدالصمد ولد عبداهلل، مسکونه پتی کوت، متعلم صنف 

دوازدهم، اخوانی.
پادشاه میر ولد خان ولی، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.

قلندر ولد جلندر، مسکونه پتی کوت، زارع، اخوانی.
رسول جان ولد سید احمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
فضل الربی ولد محمد نبی، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.

سلطان شاه ولد صاحب خان، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.
فیض محمد ولد یار محمد، مسکونه دره پیج، معلم، اخوانی.

اصغر ولد گالب خان، مسکونه خوشی خیل پکتیا، بیکار 
اخوانی.

نشه ولد اصغر، مسکونه موسی خیل پکتیا، بیکار، اخوانی.
ریدی گل ولد خریلی، مسکونه پکتیا، دکاندار، اخوانی.

صالح محمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، بیکار، اخوانی.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/9
فضل القادر ولد بابه مراد، مسکونه کهمرد بامیان، کاتب، اخوانی.

حسین داد ولد بابه خان، مسکونه شیبر بامیان، معلم نسوان، 
اخوانی.

سید مسافر ولد غالم نبی، مسکونه شاهی رودات، تایپست 
پوهنتون، اخوانی.

اسداهلل ولد سردار محمد، مسکونه وردک، محصل، اخوانی.
شاه محمد ولد پاینده محمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، 

اخوانی.
محمدابراهیم ولد گلنظر، مسکونه دهن غوری، زمیندار، اخوانی.

اندرکومار ولد له مندونه، مسکونه قلعه موسی، تجار، اخوانی.
غالم حسین ولد صالح نور، مسکونه قلعه کاشف، دوهم بریدمن 

متقاعد، اخوانی.
میراحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، محصل پولیتخنیک، 

اخوانی.
جان علی ولد جعفر، مسکونه بهسود، شاگرد هوتل خرم، 

اخوانی.
محمد نور ولد نظرمحمد، مسکونه قالت، مالامام، اخوانی.
محمد عثمان ولد عبدالقادر، مسکونه مسی چهارآسیاب، 

زمیندار، اخوانی.
حاجی شینو ولد اهلل داد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی.

حاجی خیالی ولد گل محمد، مسکونه خورد کابل، تجار انگور، 
اخوانی.

لعل الدین ولد فراز، مسکونه کندز، بیکار، اخوانی.
اخترمحمد ولد عبدهلل، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.

محمد اکبر ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.
فضل الرحمن ولد سرفراز، مسکونه کندز، دکاندار، اخوانی.

سراج الدین ولد علیجان، مسکونه کوه صافی، زمیندار، اخوانی.
میرویس ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، زمیندار، اخوانی.

عبدالرحمن ولد فضل احمد، مسکونه لوگر، اخوانی.
اخترمحمد ولد عبدالعلی، مسکونه لوگر، افراد قوای مرکز، 

اخوانی.
دوست محمد ولد نورمحمد، مسکونه چاربولک مزار شریف، 

دوکاندار، اخوانی.
محمدهاشم ولد محمدکریم، مسکونه مزارشریف، دوکاندار، 

اخوانی.

سیدآغا ولد سید میرحسین، مسکونه سنگالخ، تحویلدار مکتب، 
اشرار میدان.

غالم عباس ولد میرحسین، مسکونه کابل، سماوارچی کوته 
سنگی، اشرار میدان.

ناصرعلی ولد باقیدار، مسکونه کوته سنگی، سنگالخ، زمیندار، 
اشرار میدان.

احمدضیا ولد سیداکبر، مسکونه افشار، درایور، اشرار میدان.
منورشاه ولد سیدمحمد حسین، مسکونه سنگالخ، بیکار، اشرار 

میدان.
رجب ولد نیک محمد، مسکونه بی بی مهرو، بیکار، اشرار 

میدان.
احمدعلی ولد غالم سرور، مسکونه سنگالخ، بیکار، اشرار 

میدان.
بختیاری ولد احمد، مسکونه قلعه وزیر، بیکار، اشرار میدان.
صادق ولد مظفر، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.

سیدکاظم ولد سید مصطفی، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار 
میدان.

فقیرحسین ولد شاه حسین، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار 
میدان.

امیرمحمد ولد گل محمد، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار 
میدان.

میر ولد جالل، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.
نظرشاه ولد داوودشاه، مسکونه سنگالخ، زمیندار، اشرار میدان.

محمدعلی شاه ولد سیدکریم، مسکونه سنگالخ، زمیندار، 
اخوانی.

غالم دستگیر ولد عبدالرازق، مسکونه لغمان، اخوانی.
حزب اهلل ولد محمدیوسف، طالب العلم، مسکونه لوگر، اخوانی.

میراجان ولد سیدجان، غریبکار، مسکونه لوگر، اخوانی.
شادمحمد ولد نورمحمد، متعلم لیسه شیرخان، مسکونه بغالن، 

اخوانی.
حاجی محمدحکیم ولد حاجی محمد اکرام، اجاره دار اپارتمان، 

مسکونه بلخ، اخوانی.
حاجی محمد اخالص ولد عطامحمد، زمین دار، مسکونه 

کندهار، اخوانی.
سردارمحمد ولد عصمت اهلل،  رییس اتحادیه پرزه جات موتر، 

مسکونه وردک، اخوانی.
شاهجان ولد لعل محمد، مسکونه بغالن، مامور ترویج، اخوانی

عبدالواحد ولد عبدالحمید، مسکونه پروان، متعلم دارالعلوم، 
اخوانی

محمدفیض اهلل ولد شیرمحمد، مسکونه زابل، متعلم حربی 
شونزی، اخوانی

زرین ولد میرزاخان، مسکونه لوگر، دکاندار مندوی، اخوانی
محمدصادق ولد شاه انور، مسکونه لوگر، اشرار

غالم نبی ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر، معتمد لوجیستک 
بامیان، اشرار

محمدنعیم ولد محمد هاشم، مسکونه لوگر، لوملی سارن، اشرار
عبدالستار ولد برخوردار، مسکونه سرخ پارسا، لوملی سارن، 

اشرار
بازمحمد ولد مرادخان، مسکونه محمدآغه، سمنوال متقاعد، 

اخوانی
سبا ولد موسی جان، مسکونه غزنی، زمین دار، اخوانی

سیدجمال الدین سید میرآجان، مسکونه وردک، اخوانی
رحمت اهلل ولد صدیق احمد، مسکونه کلکان، تحویلدار، اخوانی

حاجی عبدالستار ولد عبدالغفور، دکاندار در فروشگاه کابل، 
اخوانی

خشقار ولد یارمحمد، مسکونه پروان، زمین دار، اخوانی
خلیل رحمان ولد محمدعلی، مسکونه ارزگان، غریبکار، اخوانی

تراب خان ولد عبدالحنان، مسکونه کابل، متعلم دارالعلوم عربی، 
اخوانی

ولیجان ولد خدای نور، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی

کابل- افغانستان - مورخ 1358/3/11
سید سرور ولد غالم حیدر، مسکونه کندز، محصل ادبیات، 

اخوانی
برکت ولد محمد الدین، مسکونه لوگر، چوب فروش، اخوان
بسم اهلل ولد محمدعمر، مسکونه وردک، معلم تخنیک ثانوی، 

اخوانی
سید مقصود ولد سید حبیب، مسکونه وردک، معلم تخنیک 

ثانوی، اخوانی
عبدالقیوم ولد غالم نورمحمد، مسکونه کندز، معلم تخنیک 

ثانوی، اخوانی
محمدکبیر ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، دانشجوی ادبیات، 

اخوانی
عبدالرزاق ولد غالم محی الدین، مسکونه غزنی، آمر مجادله 

مالریای غزنی، اخوانی
خلیل اهلل ولد ضاوالدین، مسکونه کابل، معلم بگرامی، اخوانی

هدایت اهلل ولد نورمحمد، مسکونه پروان، مامور، اخوانی
سکندرشاه ولد میرجان، مسکونه ننگرهار، خرد ضابط قوای 

زرهدار، اخوانی
عبدالرحمان ولد عبدالرووف، مسکونه تخار، اخوانی

عبدالمنان ولد خیرالدین، مسکونه چمبرمال میرخان غزنی، 
مالامام، اخوانی

عبداهلل ولد بهاوالدین، مسکونه چمبر، زمین دار، اخوانی
سعداهلل ولد مال شمس، مسکونه قریه بازمحمد خان غزنی، مال 

امام، اخوانی
حمیداهلل ولد فیض اهلل، مسکونه مقر غزنی، زمین دار، اشرار

عمادالدین ولد بهاوالدین، مسکونه قریه سیدخان غزنی، 
زمین دار، اشرار

حمیداهلل ولد رازمحمد، مسکونه مقر غزنی، اشرار
فضل محمد ولد محمدعمر، مسکونه سیدخیل مقر، زمین دار، 

اشرار
محمدخیلیل ولد ذبیح اهلل، مسکونه خدایداد مقر، اشرار

محمد جمعه ولد میرزا محمد، مسکونه شادی خان مقر، اشرار
فخرالدین ولد حق نظر، مسکونه چمبر سیدخان مقر، اشرار

عبدالرحمان ولد کوبی، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، 
زمین دار، اشرار

امیر ولد عبدالرحمان، مسکونه خواجه خیل ناوه غزنی، زمین دار، 
اشرار

محمدعثمان ولد حسن، مسکونه ولسوالی ناوه، زمین دار، اشرار
سلیمان ولد شیردل، مسکونه کوچی، زمین دار، اشرار

مراد خان ولد پیرمحمد، مسکونه خواجه خیل ولسوالی ناوه، 
زمین دار، اشرار

نظرمحمد ولد پیرمحمد، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.
محمدقل ولد امام نظر، مسکونه مزارشریف، زمیندار، اخوانی.

غالم ربانی ولد غالم سخی، مسکونه لوگر، دریم بریدمن، 
اخوانی.

گل زاده ولد عبدالرسول، مسکونه کندز، اخوانی.
عبدالوهاب ولد عبدالجلیل، مسکونه پغمان، لومری بریدمن، 

اخوانی.
ناظر ولد محمد صفدر، مسکونه سرخ پارسا، پیاده دفتر واحدی 

ترانسپورت، خمینی.
حاجی سخیداد ولد عبدالعلی، مسکونه سرخ پارسا، پرزه فروش، 

خمینی.
حاجی جانگل ولد علی احمد، مسکونه پل سوخته، شاگرد 

حمام، خمینی.
حاجی محمد حسن ولد محمد اکرم، مسکونه افشار سیلو، 

دوکاندار قرطاسیه، خمینی.
شهزاده ولد عبدالباقی، مسکونه ولسوالی قیصار فاریاب، متعلم 

صنف 11 ابن سینا، خمینی.

کابل – افغانستان - مورخ 1358/2/10
1721. غالم جیالنی ولد میرزاگل، مسکونه ولسوالی خلم 

سمنگان، مامور دیپوی کارته 3، اخوانی.
سیدمحمد جواد ولد سیدمیرزا حسین، مسکونه دره صوف، 

مامور متقاعد، اخوانی.
مولوی عبدالغنی ولد جان محمد، مسکونه لوگر، مولوی، 

اخوانی.
نورالدین ولد محمد حیدر، مسکونه مرکز بهسود، محصل پولی 

تخنیک، اخوانی.
خوشبو ولد شیرمحمد، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.

حسین بخت ولد حسین علی، مسکونه سنگالخ، میدان، زمین 
دار، اشرار.

جمعه خان ولد احمد علی، مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، 
اشرار.

ابراهیم مسکونه حصه اول بهسود، زمین دار، اشرار.
حسین علی ولد سیداحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.

محمد علی ولد غالم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
محمد علی ولد قربان علی، زمین دار، اشرار.

گل حسین ولد محمد حسین، مسکونه عالقه داری جلریز، 
میدان، زمین دار، اشرار.

حسین بخش ولد علی احمد، مسکونه حصه اول بهسود، زمین 
دار، اشرار.

غالم سخی ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
صفرمحمد ولد عرب، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.

امیرمحمد ولد جالدمحمد، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
داراب ولد سراب، مسکونه قول خشک، زمین دار، اشرار.

جمعه خان ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
خداداد ولد علی حسین، مسکونه حصه اول بهسود، اشرار.

عیدمحمد ولد محمدرضا، مسکونه بهسود، متعلم صنف یازده 
ابن سینا، اشرار.

علی یاور ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
جان علی ولد احمد علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.

محراب ولد مجرم، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
عوض علی ولد محرم علی، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.

حسین علی ولد غالم حسین، مسکونه بهسود، زمین دار، اشرار.
سهراب علی ولد غالم حسین، مسکونه دایمیر داد وردک، 

اشرار.
خان علی ولد قربان علی، مسکونه وردک، زمین دار، اشرار.

سردار محمد ولد شاه زمان، مسکونه کوه صافی، بگرام، پروان، 
اشرار.

گل زرین ولد شیرین، مسکونه بگرام، اشرار.
امیرمحمد ولد حضرت محمد، اشرار.

عنایت اهلل ولد عبدالغنی، مسکونه غزنی، مال امام، اشرار.
عمرزی ولد گلبهار، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.

عبداهلل ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.
طال ولد سلیمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار.

سخی داد ولد احمدعلی، مسکونه بلخ، زمین دار، اشرار.
نیک محمد ولد منگل ولد سیدنور، مسکونه کابل، جنرال 

متقاعد، ضد انقالب.
امراهلل ولد محمدگل، مسکونه گذرامام صاحب، زمین دار، 

اخوانی.

کابل – افغانستان - 1358/3/2
حاجی محمد ولد محمداکبر، مسکونه کندهار، تورن، اخوانی.

مالسخی ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، اخوانی.
محمدعمر ولد ابوبکر، مسکونه ارگون، لومری بریدمن، اخوانی.

نورالدین ولد تازه خان، مسکونه ده کیپک، لومری بریدمن، 
اخوانی.

مالغالم دستگیر ولد عبدالرحیم، مسکونه کوهستان، خطیب 
مسجد، اخوانی.

محمدطاووس ولد حاجی باباجی، مسکونه بگرام، جکتورن، 
اخوانی.

اخترمحمد ولد شاه جهان، مسکونه غزنی، تورن، اخوانی.
غالم ربانی ولد قیام الدین، مسکونه بدخشان، سکتاریست.

حفیظ اهلل ولد عبدالجلیل، مسکونه بدخشان، معلم، سکتاریست.
امین الدین ولد نصرالدین، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.

نعمت اهلل ولد جنداهلل، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
عبدالرسول ولد ادهم، مسکونه بدخشان، سکتاریست.

عبدالرووف ولد عبدالمنان، محصل، مسکونه بدخشان، 
سکتاریست.

سیدرحیم ولد شاه غفور، مسکونه بدخشان، مامور، سکتاریست.
خیراهلل ولد عبداهلل، مسکونه بدخشان، متعلم، سکتاریست.
اهلل میر ولد صاحب میر، مسکونه بدخشان، دریم بریدمن، 

سکتاریست.
عبدالجلیل ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، معلم، 

سکتاریست.
محمد جمال ولد محمدصابر، مسکونه کامه، فارغ صنف 12، 

سکتاریست.
وکیل شیرمحمد ولد )  (، وکیل دوره 12، مسکونه پکتیا، 

سکتاریست.
آموخان ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.

پلو ولد امیرخان، مسکونه پکتیا، زمیندار، اخوانی.

کابل افغانستان – 1358/3/12

محمدانور ولد محمد سرور، مسکونه لوگر، زمین دار، اشرار

کابل- افغانستان - مورخ 1358/3/13
اسداهلل ولد عبدالودود، مسکونه شکردره، زمین دار، اخوانی

سیدمیرجان ولد محمدیوسف، مسکونه کوه شمالی، زمین دار، 
اخوانی

دیدار ولد عیدمحمد، مسکونه کابل، اخوانی
حبیب اهلل ولد امین اهلل، مسکونه سروبی، زمین دار، اخوانی

محمد شریف ولد نورمحل، مسکونه کابل، محصل سال دوم 
انجنیری، اخوانی

حاجی جمعه گل ولد سردارمحمد، مسکونه سرخ رود، اخوانی
عبداهلل ولد محمد شفع، مسکونه بدخشان، زمین دار، اخوانی

صوفی  دادمحمد ولد فقیح محمدشاه، مسکونه میربچه کوت، 
زمین دار، اخوانی

ولی اهلل ولد عبداهلل، مسکونه بدخشان، محصل فاکولته حقوق، 
اخوانی

عبدالودود ولد سویم بیک، مسکونه تخار، متعلم میخانیکی، 
اخوانی

عزیزخان ولد غفورخان، مسکونه پکتیا، محصل انجنیری، 
اخوانی

غالم حضرت ولد شهسوار، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی
محمد شفیع ولد محمد قاسیم، مسکونه زابل، معلم، اخوانی

عمرالدین ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمین دار، اخوانی
حضرت گل ولد حاجی منیر، مسکونه میدان، زمین دار، اخوانی

محمدظاهر ولد زرین، مسکونه بت خاک، دکاندار، اشرار
غالم رسول ولد محمدجان، مسکونه بت خاک، زمین دار، اشرار 

لوگر
دالور ولد زرین خان، مسکونه بت خاک، زمین دار، اشرار لوگر
میرنصرالدین ولد محراب الدین، مسکونه بت خاک، زمین دار، 

اشرار
محمد اهلل ولد عبدالرشید، مسکونه بت خاک، زمین دار، اشرار

رحمت گل ولد بهرام، مسکونه بت خاک، بیکار، اشرار
مال عزیزخان ولد آزادخان، مسکونه بت خاک، اشرار

محمدایاض ولد شمس المحمد، مسکونه کلکان، اشرار
عبدالرشید ولد زانمیر، مسکونه قلعه کلنگار، اشرار

جیالنی ولد خالو، اشرار
محمدغنی ولد صمد خان، مسکونه لوگر، زمین دار، اشرار

آدم خان ولد سعادت، مسکونه لوگر، محصل، اشرار

کابل- افغانستان - مورخ 1358/3/15
لطف اهلل ولد احمدجان، مسکونه شهرجدید بغالن، محصل 

تربیت بدنی، اخوانی
نظرعلی ولد رحمت اهلل، مسکونه خوست، ستمی

امان اهلل ولد شینکی، مسکونه بغالن، زمین دار، اشرار
عبدالرووف ولد محمد اکبر، مسکونه وردک، دهقان، اخوانی

سلطان محمد ولد محمدشاه، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
انگارگل ولد عبدالودود، مسکونه وردک، زمین دار، اخوانی

محمدعمر ولد محمدعلم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
محمدعظیم ولد محمد رحیم، مسکونه بگرام، معلم، اخوانی
عزیزالرحمان ولد محمد امان، مسکونه کوهستان، دکاندار، 

اخوانی
عبداللطیف ولد عبدالحکیم، مسکونه کاپیسا، مامور، اخوانی

قنبرالدین ولد امیرالدین، مسکونه قلعه حشمت خان، رادیو ساز، 
اخوانی

عبدالحکیم ولد عبدالرحمان، مسکونه خیرخانه، تحویلدار آب 
و برق، اخوانی

محمد عباس ولد محمد داوود، مسکونه کابل، مامور آریانا، 
اخوانی

محمدعثمان ولد سید محمد، مسکونه شیخ علی، دکاندار، 
اخوانی

محمد ولد مومن، مسکونه شیخ علی، ولسوالی بگرامی، متعلم 
تخنیکم، اخوانی

محمدسعید ولد محمدامین، مسکونه خیرخانه، خزانه دار آب و 
برق، اخوانی

عبدالرزاق ولد عبدالخالق، مسکونه کارته سخی، اخوانی
عبدالعزیز ولد سرور، معاون تخنیک انجنیر انترکانتنینتال، خمینی

قربان علی ولد رمضان علی، خمینی
غالم هاشم ولد عین اهلل، فروشنده تایرهای مستعمل، خمینی

علی احمد ولد احمد خان، مامور صحت عامه، مسکونه سرای 
غزنی، خمینی.

گل احمد ولد احمدجان، مسکونه سرای غزنی، اخوانی
 حضرت محمد ولد غالم محمد، مسکونه لوگر، اشرار، بامیان

 قاسم ولد امام علی، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
 خادم حسین ولد محمدحسین، مسکونه بامیان، زمیندار،  اشرار

 غالم سخی ولد موالداد، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار
 صفدر ولد حسین، مسکونه بامیان، زمیندار، اشرار

 محمداسحق ولد محمدعوض، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار
 حسین ولد غالم حیدر، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار

 احمدعلی ولد براتعلی، مسکونه بهسود، زمیندار، اشراربامیان
 ابدین ولد پیوند، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان

 قاسم ولد شینوار، مسکونه بهسود، زمیندار، اشرار بامیان
 فتح محمد ولد دین محمد، مسکونه ولسوالی نجراب، 

تعویذنویس، اشرار بامیان
 محمدنعیم ولد عزیز اهلل، مسکونه قندهار، اخوانی

 مومن ولد میرافغان، معلم

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/16
 نجیب اهلل ولد محمداهلل، مسکونه فراه، اخوانی

 صفرمحمد ولد غالم محمد، مسکونه بهسود، اشرار بامیان
 حاجی نیک محمد ولد لعل محمد، مسکونه مزارشریف ، 

اخوانی
 غالم حسن ولد کلبی حسن، مسکونه مزارشریف، اخوانی

 قاری عبداهلل ولد منور،  مسکونه مزارشریف، اخوانی
 نورمحمد ولد اخترمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اخوانی

 نورآغا ولد عبدالسالم، مسکونه لوگر، مامور ترویج، اخوانی
 صاحب گل ولد عبدالسالم، محصل صنف سوم طب، اخوانی

 محمدآصف ولد عبدالطیف، مسکونه ننگرهار، محصل 
پلی تخنیک، مائوئیست

 جان آغا ولد سیدحکیم، مسکونه سروبی، کارمند رادیو، اخوانی
 سیدغالم ولد سیدحکیم، مامور ترویج، اخوانی
 گالجان ولد عبدالرشید، مسکونه کابل، اخوانی

 عبدالرب ولد حیدرعلی، مسکونه جاغوری، محصل فارمسی، 

ACKU
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مائوئیست.
 غالم دستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اخوانی

 گل احمد ولد محمدخان، مسکونه وردک، دریور، اخوانی 
 محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه لغمان، فاکلته انجنیری، 

اخوانی
 حاجی غالم محی الدین ولد جمعه خان، مسکونه شیندند، مامور 

متقاعد، اخوانی
 محمدامان ولد جانباز، مسکونه چاریکار، اخوانی

 حبیب اهلل ولد امان اهلل، اخوانی
 محمد داوود ولد نادر، مسکونه چکری، معلم، اخوانی

 محمد عسکر ولد محمد حیرتان، چکری، اخوانی
 مولوی عبدالرازق ولد عبدالوهاب، مسکونه لغمان، معلم نسوان، 

اخوانی
 فضل احمد ولد ولد محمد اکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی

 مومن ولد محمداسلم، لوگر، اخوانی
 محمدقاسم ولد محمداکبر، چهاردهی، مدیر صحت عامه، 

خمینی
 سیدنادر ولد سید غالمعلی، مسکونه غزنی، خمینی 

 سید آغاحسین ولد سید آغاحسن، مسکونه غزنی، خمینی
 حاجی حسینعلی ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه تایمنی، 

مالک عزیز در ملتون، خمینی
 محمدحسین ولد صفت علی، مالک تصدیق در ملتون چاریکار

کابل افغانستان - 1358/3/17
 عبدالصمد ولد عبدالکریم، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار

 الهی الدین ولد ببرک  الدین، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار
 محمدعیسی ولد علی محمد، مسکونه قره باغ غزنی ، 

زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار
 غالم بهاری ولد عبدالواحد، مسکونه قره باغ غزنی، زمیندار، 

اشرار
 خیال محمد ولد دادمحمد، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار

 اهلل میرگل ولد نیازمحمد، قره باغ غزنی،  اشرار
 عبداهلل ولد غالمعلی، زمیندار،  مسکونه مغور غزنی، اشرار
 شمس الدین ولد عبدالکریم، زمیندار، مغور غزنی،  اشرار

 فیض محمد ولد فاضل، زمیندار، مغور غزنی، اشرار
 عبدالحلیم ولد عبدالحمید، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار

 کریم خان ولد حاجی محمد، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار
 محمدغنی ولد عظیم الدین، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار

 پاینده محمد ولد محمدبصیر، زمیندار، لغمان، اشرار
 عبیداهلل ولد غالم محمد، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار
 محمدنبیل ولد خداینظر، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار
 دورمحمد ولد خالقداد، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار

 نظرالدین ولد لونگ، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار
 اسالم، زمیندار، قره باغ غزنی، اشرار

 شیرجان ولد شیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 محمدبرهان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

 عبدالغفور ولد ولی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 محمداکرم ولد شیرخان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

 حاجی ابراهیم ولد حاج محمدشریف، زمیندار، مسکونه غزنی، 
اشرار

 محمدعلی ولد غالمعلی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 محمدعلی ولد محمدجعفر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 محمد بلوچ ولد ولی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 عتیق احمد ولد عتیق احمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

 آزادخان ولد لونگ، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 عبداهلل رسولی ولد غالم محی الدین، زمیندار، مسکونه غزنی، 

اشرار
 عبدالصمد ولد مبارکشاه، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

 محمدحکیم ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 محمد سبحان ولد محمدحسن، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
 سحرگل بنت شمس الدین، زمیندار، مسکونه پول علم، اشرار

 حاجی شیراحمد ولد میراحمد، مسکونه پول علم، اشرار
 سردارمحمد ولد شهزاده، مسکونه پول علم، اشرار

 سعداهلل ولد میرزاهد، مسکونه لغمان، ضابط فواید عامه، اخوانی
 محمدظفر ولد ملک امیرخان، مسکونه سیدآباد وردک، اشرار 

 عبداهلل ولد فتح خان، مسکونه تخار، محصل،  اخوانی
 خواجه کرام الدین ولد خواجه نبی، مسکونه شکردره، اخوانی

 غالم حضرت ولد کمال الدین، مسکونه قره باغ، کوه دامن، 
اخوانی

 عبدالوهاب ولد عبدالعزیز، ساعت ساز، مسکونه اودخیل، اخوانی
 شاولی ولد محمدرفیق، فارغ ابن سینا، مسکونه وردک، اخوانی

 سیف علی ولد نوراحمد، دوکاندار، مسکونه تایمنی، خمینی
 عبدالرحیم ولد فقیراحمد، معلم، شکردره، اخوانی

 سیدامان الدین ولد سید تاج الدین، مسکونه شکردره، اخوانی
محراب شاه ولد سلطان شاه، مسکونه شکردره، معلم مکتب 

غازی، اخوانی.
امیرشاه ولد داودشاه، معلم مکتب میرزا علی خان، اخوانی. 

محمد کبیر ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه حاجی حاجی بخشی، 
معلم لیسه شکردره، اخوانی.

محمد هارون ولد نظر محمد، مسکونه شکردره، سرمعلم، 
اخوانی.

محمد اسماعیل ولد عبدالرحیم، مسکونه قریه غازه، متعلم صنف 
12 شکردره، اخوانی.

بختاور ولد عمر خان، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/20
علی شاه ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار

کالن ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
محمد عمر ولد صوفی جهانگیر، مسکونه وردک، ولسوالی 

چک، اشرار.
کلیم اهلل ولد منورشاه، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار

ارسال ولد مندو، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
گل رحمان ولد حضرت گل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، 

اشرار.
مندو ولد گل محمد، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.

رحمت اهلل ولد بسم اهلل، مسکونه وردک، ولسوالی چک، اشرار.
عبدالقهار ولد میرزا محمد، مسکونه هوتخیل، ساعت ساز، 

اخوانی.
محمد نادر ولد محمد صادق، مسکونه خواجه مسافر پغمان، 

مامور متقاعد، اخوانی.
صالح ولد فقیر محمد، مسکونه خیرخانه، مامور مکتب خیرخانه، 

عبدالعزیز ولد محمد کبیر، کارمند مترولوژی، مسکونه گذرگاه، 
سکتاریست

محمد شریف ولد محمد نور، محصل انجنیری، مسکونه ده 
بوری، اخوانی

عبدالصمد ولد محمد صدیق، محصل انجنیری، مسکونه حوت 
خیل، اخوانی

عبدالمختار ولد مومن، کارمند رادیو، مسکونه بگرام، اخوانی
محمد اسماعیل ولد امان اهلل، محصل انجنیری، مسکونه لغمان، 

اخوانی
کیمیا گل ولد پاچا گل، مامور روابط عامه، مسکونه سیدکرم، 

اخوانی
ریدگل ولد کرام الدین، زمیندار، مسکونه پشاور، اشرار

روزمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه پشاور، زمیندار، اشرار
ظلم خان ولد عبدل، زمیندار، مسکونه زرکند، اشرار
طوطی ولد یادگل، زمیندار، مسکونه ممازایی، اشرار

بیلداد ولد کوشید، زمیندار، مسکونه بابازایی سرحد آزاد، اشرار
اخترگل ولد سالزایی، زمیندار، مسکونه سرحد آزاد، اشرار

عبدالثانی ولد عبدالحمید مسکونه بی بی مهرو، ترکاری فروش، 
اخوانی

کابل – افغانستان - 22 / 3 / 1358
عبدالرحیم ولد عبدالرشید، مسکونه جرم، معلم، سکتاریست

عبدالحفیظ ولد سلطان عبدالعزیز، مسکونه فیض آباد، مامور 
زراعت، سکتاریست

محمد افضل ولد مراد محمد، مسکونه فیض آباد، سکتاریست
محمد عطا ولد رجب، مسکونه دشت فراخ، مامور زراعت، 

سکتاریست
امین اهلل ولد عاشورمحمد، معلم مکتب دخترانه، مسکونه 

خیرآباد، سکتاریست
حکیم ولد نعیم، مسکونه دوآب بهارک، سکتاریست

انجنیر علی شاه ولد طوطی شاه، معلم، مسکونه شغنان، 
سکتاریست

سید خامو ولد سیدشریف، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
ظریف ولد بیک، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست

خیال محمد ولد محمد شریف، معلم، مسکونه شغنان، 
سکتاریست

مرادمحمد ولد نایب شاه، معلم، مسکونه شغنان، سکتاریست
دولت بیک ولد محمد بالج؟، مسکونه درواز، اشرار

عبدالوهاب ولد محمد صدیق، معلم، مسکونه درواز، اشرار
نیک محمد ولد بهادرشاه، متعلم لیسه پامیر، مسکونه درواز، 

اشرار
سرور ولد معظم بیک، کارمند وزارت مخابرات، مسکونه 

تایمنی، اشرار
میرمحمد ولد قلندر، کارمند وزارت آبیاری، مسکونه درواز، 

اشرار
سالم الدین ولد مالجان، مامور اطفائیه میدان هوایی، مسکونه 

درواز، اشرار
عبدالرشید ولد بدرالدین، کارمند هواشناسی، مسکونه درواز، 

اشرار
غالم نبی ولد امرالدین، کارمند اطفاییه، مسکونه درواز بدخشان، 

اشرار
ایشان ولد سخاوشاه، مسکونه درواز، معلم، اشرار

قادر ولد اکرام بیک، خزانه دار ولسوالی، مسکونه درواز، اشرار
امین اهلل ولد زمان الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار

غیاث الدین ولد معراج الدین، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار
مال عزیزاهلل ولد سلیمان، زمیندار، مسکونه بدخشان، اشرار

محمدگل ولد عبدالوهاب، سارنوال حوزه 2 بلخ، مسکونه بلخ، 
اخوانی

محمد یعقوب ولد محمد حسین، مامور متقاعد وزارت تجارت، 
مسکونه کابل، اخوانی

محمدنور ولد آقاگل، مسکونه پغمان، محصل ساینس، اخوانی
میراجان ولد صاحب جان، مسکونه لوگر، زمیندار، اشرار

شاه محمد ولد سید فیض محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اخوانی
معراج الدین ولد رکن الدین، مسکونه کهمرد، مامور دولت، 

اخوانی
خلیل الرحمان ولد غالم محمد، معلم تخنیک، مسکونه سمنگان، 

مایویست
غالم علی ولد خلیل الرحمان، مامور تعمیرات وزارت فواید 

عامه، مسکونه شاه شهید، مایویست
محمد جان ولد سلطان محمد، داکتر شفاخانه دوصد بستر، 

مسکونه کارته پروان، مایویست
محمدرحیم ولد بیک مراد، مامور وزارت معادن، مسکونه سیلو، 

مایویست
عبدالشکور ولد عبدالسالم، فروشنده الجورد ریاست استخراج، 

مایویست

کابل – افغانستان - مورخ 25 / 3 / 1358
نیک محمد ولد محمدجان، مسکونه قریه دیسی اندر غزنی، 

زمیندار، اشرار
شیرعلی ولد نجیم، مسکونه اندر غزنی، اشرار

نصرالدین ولد نظرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
رازمحمد ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

عبدالرحمان ولد محمد نصیب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
محمد رحیم ولد نوروز، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

جان محمد ولد شاه زمان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
محی الدین ولد عبدالغنی، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
جان محمد ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

محمد خان ولد کریم خان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
محمد صدیق ولد حیدر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

حاجی رازمحمد ولد موسی جان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
اصل الدین ولد نورالدین، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

زرین ولد اهلل یار، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
شاه ولی ولد حاجی عمر، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

عبدالحمید ولد عبدالوهاب، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
شیرمحمد ولد خیرمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
غالم گل ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

عبدالرحمان ولد فضل، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
اصل الدین ولد علی محمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار
خیرمحمد ولد عبدالمحمد، زمیندار، مسکونه غزنی، اشرار

غالم محی الدین ولد محمدیعقوب، زمیندار، مسکونه غزنی، 
اشرار

رازمحمد ولد علی محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار

اخوانی.
سحرگل ولد خواجه مفتی، مسکونه شکردره، خشت مال، 

اخوانی.
اصغر خان ولد سرور، مسکونه زرغون شهر، زمیندار، اشرار 

لوگر.
انارگل ولد عمرگل، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

صدوخان ولد امر محمد، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
حمید خان ولد مجید خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

عبدالوکیل ولد صفت خان، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.
سردار ولد باغی، مسکونه زرغون شهر، اشرار لوگر.

محمد یونس ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، بیکار اشرار 
لوگر. 

محمد عثمان ولد محمد زمان، مسکونه بی بی مهرو، اشرار لوگر. 
محمد آصف ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 

شاه دو شمشیره، اخوانی.
محمد ناصر ولد محمد رحیم، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 

شاه دو شمشیره، اخوانی.
محمد حسین ولد محمد امان، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 

شاه دو شمشیره، اخوانی.
عبدالقیوم ولد عبدالعزیز، مسکونه بی بی مهرو، صنف 12 شاه دو 

شمشیره، اخوانی.
محمد عثمان ولد محمد امان، انجنیر جیولوجی، مسکونه کارته 

پروان، مایوییست.
سید حکیم ولد سید عمر، مسکونه پل سرخ میدان، اخوانی.

عبدالحنان ولد عبدالوکیل، مسکونه ولسوالی ده سبز، زمیندار، 
اخوانی.

محمد هاشم ولد شمس الحق، مسکونه میدان، کارگر نجاری، 
اخوانی.

علی اکبر ولد حیدر علی، انجنیر، مسکونه وزیر آباد، خمینی.

کابل افغانستان- مورخ 1358/3/22
محمد امیر ولد قربان، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در 

کارته پروان، اشرار.
چمن ولد محمد رضا، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در 

کارته پروان، اشرار.
عبدل ولد سرور، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته 

پروان، اشرار.
امیر ولد مدار، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته 

پروان، اشرار.
چمن ولد غالم، مسکونه ورث والیت بامیان، پولیس در کارته 

پروان، اشرار.
نوراهلل ولد ---، مسکونه بگرامی، زمیندار، اخوانی.

امیر محمد ولد مومن، استاد فاکولته ادبیات، لغمان، اشرافی.
خان آباد ولد بیدار، استاد فاکولته ادبیات، پکتیا، اشرافی.

سید علی شاه ولد سید سلطان، مسکونه کابل، استاد فاکولته طب، 
اشرافی.

خواجه نعیم ولد شربت علی، مسکونه تالقان، دوهم بریدمن فرقه 
8 سکتاریست.

خالق داد ولد دوست محمد، مسکونه تخار، خورد ضابط فرقه 
8، اشرافی.

تیمور شاه ولد محمد ایوب، مسکونه فراه، مایوییست.
عبدالرووف ولد عبدالمحمد، مسکونه فاریاب، جگ تورن، فرار 

از جبهه.
ماذاهلل ولد غالم، مسکونه فراه، فرار از جبهه.

صالح محمد ولد امیر محمد، مسکونه پروان، افراد قطعه رادار، 
فرار از جبهه.

نارنج ولد خوبی، مسکونه قره باغ کابل، توطیه طره خیل.
محمد موسی ولد عبدالودود، مسکونه بغالن، متعلم صنف 12، 

اخوانی.
داکتر پاینده محمد ولد شیر محمد، مسکونه کابل، داکتر داخله، 

مایوییست.
احمد حسین ولد حبیب الرحمان، تبعه پاکستان، اشرار.

کابل افغانستان - مورخ 1358/3/23
بشیر احمد ولد امیر محمد، مسکونه تیمنی، استاد پوهنزی طب، 

مایوییست.
غالم حسن ولد غالم حسین، مسکونه کارته پروان، استاد پولی 

تخنیک، مایوییست.
عبداهلل ولد شیر علی، مسکونه خیرخانه، مامور، مایوییست.

محمد وکیل ولد محمد صدیق، مسکونه جاده میوند، مامور هوا 
شناسی، مایوییست.

عبدالعلی ولد عبداهلل، مسکونه سرای غزنی، مامور هواشناسی، 
مایوییست.

میر محمد حسن ولد میر محمد اسلم، مسکونه خیرخانه، 
مایوییست.

عبدالصبور ولد عبدالشکور، مسکونه خیرخانه، مایوییست.
فرید ولد محمد عمر، بیکار، شهر نو، مایوییست.

عبدالروف ولد برکت، محصل پولی تخنیک، مایوییست.
عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه خیرخانه، عضو تالیف و 

ترجمه، مایوییست.
محمد ظاهر ولد محمد انور، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت 

معادن و صنایع، مایویست
عبداهلل ولد عبدالغنی، کارمند میدان هوایی، مسکونه باغ باال، 

مایویست
جمال الدین ولد قطب الدین، کارمند رادیو کابل، مسکونه 

کارته پروان، مایویست
علی شاه ولد محمد یعقوب، کارمند اداره مترولوژی، مسکونه 

چنداول، مایویست
عبدالکریم ولد عبداهلل استاد فاکولته انجنیری، مسکونه گذرگاه، 

اخوانی
عبدالرسول ولد عبدالغفور، کارمند مترولوژی، مسکونه خیرخانه، 

اخوانی
محمد خان ولد توجه خان، مامور مترولوژی، مسکونه کارته 

پروان، سکتاریست
زمری ولد محمد نواب، کارمند مترولوژی، مسکونه ده خدایداد، 

سکتاریست
عبدالبشیر ولد عبدالباری، کارمند مترولوژی مسکونه باغ باال، 

سکتاریست
عبدالرحیم ولد عبدالقیوم، کارمند مترولوژی، مسکونه خوشحال 

مینه، سکتاریست
عبدالمومن ولد محمد ظفر، کارمند مترولوژی، مسکونه 

خیرخانه، سکتاریست

محمدیعقوب ولد محمد ایوب، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
محمد عمر ولد رمضان، معلم، مسکونه غزنی، اشرار

حاجی عبدالکریم ولد شهاب الدین، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
حاجی عبدالنبی ولد کبیر محمد، معلم، مسکونه غزنی، اشرار

محمدسرور ولد محمدهاشم، معلم، مسکونه غزنی، اشرار
سیدمحمد نادر ولد سیدمحمد کلبی، رییس دیپارتمنت ریاضی، 

مسکونه جاغوری، اشرار
محمدموسی ولد محب علی، پولیس غزنی، مسکونه جاغوری، 

اشرار
محمداکرم ولد محب علی، معلم، مسکونه جاغوری، اشرار

مرادعلی ولد محب علی، بیکار، مسکونه جاغوری، اشرار

کابل – افغانستان - مورخ 26 / 3 / 1358
امیرجان ولد محمدجان، کارمند هواشناسی، مسکونه سیغان 

بامیان، اشرار
عبدالبصیر ولد عبداهلل، کارمند هواشناسی، مسکونه بامیان، اشرار

منگل ولد عبدالباقی، مسکونه غزنی، اخوانی
سید عبدالعلی ولد سید محمدجان، دوهم بریدمن، اخوانی

ولی احمد ولد فیض احمد، مسکونه جوزجان، بریدگی، اخوانی
حضرت نور ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، اشرار

سیداحمد ولد خان، مسکونه کابل،  اخوانی
محمد اسحاق ولد جان محمد، مسکونه غزنی، دریم بریدمن، 

اخوانی
عبدالخالق ولد عزیزخان، مسکونه پروان، دوهم بریدمن، اخوانی

فیض محمد ولد ولی محمد، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی
سربلند ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی

حیات اهلل ولد عبدالقدیر، مسکونه ننگرهار، اخوانی
شیرمحمد ولد حسین خان، مسکونه ننگرهار، عسکر، اخوانی

جمعه گل ولد غالم دستگیر، مسکونه غزنی، اخوانی
قاسم ولد محمدنسیم، مسکونه پروان، مامور وزارت عدلیه، 

اخوانی
عیدی محمد ولد خان علم، مسکونه وردک، معلم، اخوانی

گل علم ولد گل دین، مسکونه وردک، معلم، اخوانی
اخترمحمد ولد عبدالرووف، محصل زراعت، مسکونه وردک، 

اخوانی
جالینوس ولد محمد یوسف، محصل زراعت، مسکونه وردک، 

اخوانی
فضل الحق ولد فضل احمد، محصل زراعت، مسکونه بغالن، 

اخوانی
ثمرگل ولد سلطان محمد، محصل، مسکونه بغالن، اخوانی

محمد اشرف ولد حاجی شجاع، کارمند لیسه حبیبه، مسکونه 
لوگر، اخوانی

نورمحمد ولد نظرمحمد، برنج فروش، مسکونه کندز، اخوانی
احمدشاه ولد عبدالغفور، متعلم لیسه حبیبیه، مسکونه میرویس 

میدان، اخوانی
پیرمحمد ولد شاه محمد، مسکونه پروان، اخوانی

رحیم اهلل ولد محمد اهلل، محصل شرعیات، مسکونه وردک، 
اخوانی

نظرمحمد ولد محمد اسحاق، متعلم، مسکونه میدان، افغان ملت
محمد اسماعیل ولد سیدجان، مامور، مسکونه سروبی، اخوانی
شاه محمود ولد گل احمد، محصل صنف سوم طب، مسکونه 

کابل، اخوانی
سیداحمد ولد سید محمد، دوکاندار، مسکونه عالوالدین، 

اخوانی
عبدالرزاق ولد عبدالغفار، فارغ، مسکونه ننگرهار، اخوانی

داوود ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
یارمحمد ولد طوطاخیل، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار

خچن ولد فقیرمحمد، مامور فواید عامه، مسکونه پکتیا، اشرار

کابل – افغانستان - مورخ 27 / 3 / 1358
عبدالکریم ولد خادم بیک، معلم، مسکونه غور، مایویست
محمدکریم ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست

نورخان ولد بابه مراد، متعلم مکتب ابوحنیفه، مسکونه سمنگان، 
اخوانی

شاه ولی ولد علم الدین، متعلم، مسکونه کابل، اخوانی
لیاقت علی ولد نجف علی، معلم، مسکونه لوگر، مایویست

عبدالرزاق ولد رحیم گل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
محمدنادر ولد محمدعادل، دارالمعلمین، سکتاریست

محمد اسحاق ولد محمد، عسکر در لوگر، مسکونه پروان، 
اخوانی

خادم علی ولد علی شفا، معلم، مسکونه غور، مایویست
محمد نبی ولد غالم جیالنی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
عبدالجلیل ولد غالم جیالنی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی

عبدالغنی ولد غالم جیالنی، هوتل دار، مسکونه قره باغ، اخوانی
غالم رسول ولد محمدخان، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، 

اخوانی
عبدالرزاق ولد محمدکبیر، کارمند وزارت معادن، مسکونه 

موسهی، اخوانی
عبداهلل ولد محمدجان، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی

مولوی یحیی ولد گل محمد، مال، مسکونه میربچه کوت، 
اخوانی

مولوی محمدرفیق ولد اهلل داد، مال، مسکونه کوه علیا، اخوانی
محمد علی ولد آغاجان، مال، مسکونه لوگر، اخوانی

حاجی فیض گل ولد جمعه خان، زمیندار، مسکونه برکی 
راجان، اخوانی

بهادر ولد نورمحمد، زمیندار، مسکونه برکی برک لوگر، اخوانی
سلطان محمد ولد امیرمحمد، معلم، مسکونه برکی برک، اخوانی

مولوی عبدالرب ولد عبداالحد، مال، مسکونه کلکان، اخوانی
غالم محمد ولد غالم صابر، مامور فابریکه نساجی کندهار، 

مسکونه ده یحیی، اخوانی
حاجی میرعلم ولد نعمت اهلل، تاجر انگور، مسکونه چارآسیاب، 

اخوانی
محمدگل ولد پادشاه، درایور، مسکونه سرحد آزاد، اخوانی

قاضی عبداهلل ولد محمد، زمیندار، مسکونه میدان، اخوانی
محمد جعفر ولد محمدسرور، مسکونه پل سوخته، مامور ریاست 

کوپراتیف، مایویست
فضل احمد ولد حاجی رمضان، انجنیر جیولوژی، مسکونه کارته 

پروان، مایویست
محمدیوسف ولد حاجی رمضان، محصل پل تخنیک، مسکونه 

فراه، مایویست
محمدنادر ولد غالم سرور، معلم سفیدسنگ، مسکونه فراه، 

مایویست

ACKU
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سیدمقیم ولد سیداهلل، معلم، مسکونه میربچه کوت، اخوانی
غالم یحیی ولد غالم سخی، معلم شاه شهید، مسکونه رحمان 

مینه، مایویست
محمداهلل ولد محمد سعید، مال امام کوهستان، مال در قره باغ، 

اخوانی
عبدالعنان ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی

سیدشیرین ولد جلندر، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی
محمدظاهر ولد برات، کتابدار پوهنتون، مسکونه شکردره، 

اخوانی
محمد امین ولد محمد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی

محمود ولد محمدجان، طبیب یونانی، مسکونه فراه، اخوانی
حسین علی ولد محمد یعقوب، کارمند، مسکونه بهسود، خمینی

محمد زبیر ولد محمد عیسی، کارمند تعلیمات عالی، مسکونه 
کوهستان، مایویست

مالحبیب ولد عطامحمد، مال، مسکونه فراه، اخوانی
محمداکبر ولد حضرت، دهقان، مسکونه کندز، اخوانی
غالم نبی ولد حضرت، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی

عبدالرحمان ولد عبدالقادر، داکتر ستاژ، مسکونه پروان، اخوانی
عبدالحنان ولد عبدالقادر، درایور، مسکونه پروان، اخوانی

اسداهلل ولد صاحب خان، محصل صنف 2 ساینس، مسکونه 
پروان، اخوانی

غوث الدین ولد فضل الدین، محصل زراعت، مسکونه نیازبیک، 
اخوانی

عبدالحکیم ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی
علی رضا ولد محمدرضا، موتردار، مسکونه جمال مینه، خمینی

محمدانور ولد محمدعمر، معلم در موسهی، مسکونه سمنت 
خانه، اشرار

شهاب الحق ولد محمدحکیم، معلم در لوگر، مسکونه 
چارآسیاب، اشرار 

مسجدی ولد محمدجان، دهقان، مسکونه لوگر، اشرار
عبدالواحد ولد پروان، جکتورن متقاعد، مسکونه لوگر، اشرار

عبدالسالم ولد سیدمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
شیرعلم ولد دادمحمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار

محمدفقیر ولد محمدرفیق، درایور، مسکونه لوگر، اشرار
عبدالباقی ولد عبداالحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار

محمد آصف ولد عبداالحد، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
نظرمحمد ولد جان محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار

محمد قادر ولد محمد اسماعیل، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
محمدیاسین ولد عبدالرحمان، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار

تاج محمد ولد دین محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار
محمدعمر ولد محمداکبر، زمیندار، مسکونه لوگر، اشرار

حضرت خان ولد سلطان محمد، خیاط، مسکونه لوگر، اشرار
اسداهلل ولد سیدمحمدظاهر، خیاط، مسکونه توپ دره پروان، 

اخوانی
زلمی ولد محمد جواد، کارمند کارتیوگرافی، مسکونه 

داراالمان، مایویست
محمدسلیمان ولد محمدیاسین، کارمند بانک ملی، مسکونه 

شهرنو، مایویست
سیدپادشاه ولد سید باقرشاه، کارمند بانک ملی، مسکونه 

مکروریان، مایویست
گل آغا ولد حسام الدین، معلم، مسکونه جبل السراج، اخوانی

امین اهلل ولد سلطان محمد، معلم، مسکونه گلبهار، اخوانی
فضل الرحمان ولد عبدالرزاق، معلم، مسکونه بامیان، اخوانی

محمدنادر ولد محمدعادل، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست
ظاهر ولد محمدرحیم، متعلم، مسکونه بدخشان، سکتاریست

محمدنعیم ولد محمدکریم، متعلم، مسکونه بدخشان، 
سکتاریست

محمدخان ولد محمدجان، متعلم صنف 11، مسکونه بدخشان، 
سکتاریست

عبداالحمد ولد خانگل، کارمند وزارت آب و برق، مسکونه 
ننگرهار، مایویست

غالم فاروق ولد غالم حیدر، تخنیکر رادیو، مسکونه جدیدآباد، 
مایویست

حبیب الرحمان ولد عزیزخان، کارمند رادیو، مسکونه خوگیانی، 
اخوانی

عبدالودود ولد حبیب گل، مامور فابریکه زیتون، مسکونه 
ثمرخیل، اخوانی
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عبدالرووف ولد محمد حنیف، مامور تصفیه، مسکونه کابل، 

اخوانی.
دوست محمد ولد غالم محمد، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.

سید محمد ولد ظفر، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی.
نظر محمد ولد عبدالصمد، مامور متقاعد، اخوانی.

روح اهلل ولد خیراهلل، محصل شرعیات، مسکونه کابل، اخوانی.
محمد هاشم ولد ایشان محمد، دگرمن فرقه 8، مسکونه خوست، 

اخوانی.
راز محمد ولد نور محمد، افراد قطعه کوماندو، مسکونه قندهار، 

اخوانی.
میر محمد ولد عبدالعزیز، بیکار، مسکونه قندهار، اخوانی

اسداهلل ولد صاحب خان، محصل صنف دوم ساینس، مسکونه 
لوی ولسوالی میدان، اخوانی.

محمد اسمعیل ولد عبدالسالم، محصل صنف دوم ساینس، 
مسکونه پل علم لوگر، اخوانی.

سید احمداهلل ولد سید حبیب اهلل، صنف دوم ساینس، مسکونه 
قندهار، اخوانی

زعفران ولد حاجی محمد حبیب، متعلم صنف دوازده حبیبیه، 
مسکونه لوگر، اخوانی.

امین اهلل ولد حبیب اهلل، دگروال متقاعد، مسکونه شیوکی کابل، 
اخوانی.

محمد قاسم ولد محمد نعیم، ساعت ساز، مسکونه قندهار، 
اخوانی

عجب گل ولد جمعه گل، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.
نور رحمان ولد بسم اهلل، بیکار، مسکونه ننگرهار، اخوانی

نور علی ولد بهادر، معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی
عبداهلل ولد بسم اهلل، معلم، مسکونه پل خمری، اخوانی

عبدالرووف ولد عبدالعزیز، داکتر دواساز شفاخانه علی آباد، 
مسکونه کلکان، اخوانی

عبدالواحد ولد عبدالغالب، فارغ صنف 12، مسکونه جمال مینه، 
خمینیست

آقا محمد ولد محمد عثمان، پیاده شفاخانه ابن سینا، مسکونه 
افشار، مایوییست. 

جیولوژی، مایوییست.
عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه کابل، مامور کارتوگرافی 

جیولوژی، مایوییست.
محمد ولد نجف علی، مسکونه کابل، پرزه فروش، خمینی
محمد سرور، حسین داد، خیاط، مسکونه ناحیه 13، خمینی

غالم علی ولد مستان علی، مسکونه ناحیه 12، محافظ زیارت، 
خمینی

ابراهیم ولد محمد طاهر، خیاط، مسکونه چنداول، خمینی
گل احمد ولد سید محمد، مسکونه چنداول، نرس شفاخانه 

جمهوریت، خمینی.
عبدالستار ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، هوتل دار، اخوانی. 

سردار محمد ولد جمعه خان، مسکونه لوگر، مامور وزارت 
عدلیه، اخوانی. 

مالک محمد ولد سردار محمد، مسکونه لوگر، اخوانی. 
نیازگل ولد حاجی خوشدل، مسکونه چهل ستون، غریب کار، 

اخوانی. 
پیر محمد ولد عبداالحمد، دریور ملی بس، مسکونه کوهستان، 

اخوانی.
عبدالفتاح و لد عبدالمجید، مسکونه وردک، معلم، اخوانی. 
ابراهیم ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، کلچه پز، خمینی. 

عبدالغفار ولد محمد حسین، مسکونه قندهار، انجنیر جیولوژی، 
مایوییست. 

غالم حسین ولد محمد قاسم، مسکونه جمال مینه، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست. 

نثار احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست.

امان اهلل ولد نوراهلل، مسکونه کارته سه، صنف دوم پلیتخنیک، 
مایوییست.

نصیر احمد ولد عزیز احمد، مسکونه سرای غزنی، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست.

لعل محمد ولد عبدالرحمان، مسکونه مشرقی، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست.

نجیب اهلل ولد محمد نعیم، مسکونه کارته پروان، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست.

عبدالسالم ولد محمد سرور، مسکونه هرات، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست.

جگندر سینگ ولد رام سینگ، مسکونه غور بازار، صنف دوم 
پلیتخنیک، مایوییست.

شفیع اهلل ولد نعمت اهلل، مسکونه قره باغ، صنف دوم پلیتخنیک، 
مایوییست.

علی چمن ولد علی جمعه، مسکونه چنداول، شاگرد نانوا، 
خمینی.

عزیز محمد ولد حیدر، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، 
خمینی

حسیب اهلل ولد قیام الدین، مسکونه سمنگان، صنف یازده 
ابوحنیفه، اخوانی. 

عبدالشکور ولد مراد خان، مسکونه سمنگان، صنف یازده 
ابوحنیفه، اخوانی. 

احمد ولد رحیم، مسکونه غورات، صنف یازده ابوحنیفه، 
اخوانی.

جان محمد ولد )  (، مسکونه بدخشان، صنف یازده ابوحنیفه، 
اخوانی.

محمد موسی ولد محمد اسماعیل، مسکونه سمنگان، صنف 
یازده ابوحنیفه، اخوانی.

سلطان ولد گلزار، مسکونه پروان، اخوانی. 
جان علی ولد محب علی، مسکونه پروان، ذغال فروش، اخوانی. 
محمد سرور ولد برات علی، مسکونه ده افغانان، شاگرد عکاسی، 

خمینی 
سید فقیر ولد محراب، مامور اداری والیت کابل، اخوانی. 
حسین داد ولد برات، مسکونه غزنی، دست فروش، خمینی

محمد علی ولد خداداد، مسکونه قالی شاده، شیرینی فروش 
چنداول، خمینی. 

عبدالرب ولد حجت اهلل، مسکونه نهرین، متعلم صنف 12 
ابوحنیفه، خمینی

عبدالرب ولد داداهلل، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، 
خمینی.

عبدالواسع ولد دل جان، مسکونه سمنگان، متعلم صنف 12 
ابوحنیفه، خمینی. 

رحمت اهلل ولد عبداهلل، مسکونه غزنی، متعلم صنف 12 ابوحنیفه، 
خمینی.

محب اهلل ولد محمد علم، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 12 
ابوحنیفه، خمینی. 

خدایداد ولد اختر محمد، مسکونه نیمروز، متعلم صنف 12 
ابوحنیفه، خمینی. 

عبداهلل ولد عبدالحسین، متعلم ابوحنیفه، مسکونه مالستان، 
خمینیست. 

محمد هاشم ولد محمد عالم، متعلم ابوحنیفه، مسکونه لوگر، 
خمینی. 

غالم حسن ولد محمد حسن، مامور وزارت مالیه، مسکونه 
خیرخانه، خمینی. 

عزت اهلل ولد حفیظ اهلل، عسکر، مسکونه بامیان، اخوانی. 
فضل احمد ولد غالم رضا، عسکر، مسکونه بهسود، خمینی. 

رمضان ولد محمد رضا، کارمند رستورانت، مسکونه جاغوری، 
خمینی. 

خادم حسین ولد رمضان، مامور وزارت آب و برق، مسکونه 
جاغوری خمینی.

فضل احمد ولد فیض محمد، بایسکل ساز، مسکونه سرخ پارسا، 
خمینی. 

غالم محمد و محمد صدیق، محصل شرعیات، مسکونه هرات، 
خمینی. 

خراسان ولد شاه محمود، مزدور کار، مسکونه کابل، خمینی.
فیض احمد ولد نثار احمد، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، 

مایوییست. 
عبدالبصیر ولد محمد کبیر، محصل پل تخنیک، مسکونه هرات، 

مایوییست. 
محمد هاشم ولد محمد کریم، محصل پل تخنیک، مسکونه 

فراه، مایوییست. 
عبدالرحمان ولد عودل محصل پل تخنیک، مسکونه بلخ، 

مایوییست. 
محمد نعیم ولد محمد علم، محصل پل تخنیک، مسکونه پروان 

مایوییست. 
بایقرا ولد محمد طاهر، محصل پل تخنیک، مسکونه بدخشان، 

عبدالحبیب ولد عبدالحکیم، کارگر فابریکه سمون، مسکونه 
خیرخانه، مایوییست.
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غالم احمد )شاه آغا( ولد غالم محمد، مسکونه چارباغ صفای 

ننگرهار، اخوانی.
محمد حامد ولد محمد انور، بیکار، مسکونه کارته چار، اخوانی

محمد نواز ولد محمد انور، محصل صنف 13 تربیه معلم، 
مسکونه کارته چار کابل، اخوانی.

ممتاز ولد محمد انور، صنف 11 حبیبیه، مسکونه کارته چار، 
اخوانی.

عبداالحد ولد فیض خان، مسکونه پروان، متعلم صنف 11 
ابوحنیفه، اخوانی.

محمد رفیع ولد محمد صدیق، مسکونه بامیان، اخوانی.
محمد ابراهیم ولد نصرالدین، مسکونه بامیان، اخوانی.

تیمورشاه ولد عبدالکریم، کارمند نساجی بگرامی، اخوانی.
محمد نعیم ولد محمد علی، مامور نساجی بگرامی، اخوانی.
مولوی عبداهلل ولد مال محمد، مسکونه محمد آغه، اخوانی

مال محمد یعقوب ولد محمد مال محمد، مامور متقاعد، مسکونه 
لوگر، اخوانی

عبدالحکیم ولد عبدالحسین، دکاندار، مسکونه غزنی، اخوانی
عبدالکبیر ولد عبدالجمیل، مسکونه کابل، بریدمن فرقه 14، 

اخوانی
سید کمال ولد عبدالقدوس، مامور فواید عامه، مسکونه میدان، 

اخوانی. 
امیر محمد ولد پیر محمد، دریور، مسکونه وردک، اخوانی.

عزیزالرحمان ولد شیرعلی، مسکونه کابل، اخوانی
بهرام ولد سخیداد، مسکونه کابل، دیوانه، اخوانی

عبدالصمد ولد حاجی شیرین، مسکونه کابل، اخوانی
عبدالمجید ولد عبدالمومن، مسکونه قندز، دیوانه اخوانی 

شیرعلی ولد شیر محمد مسکونه کابل، تاجر، اخوانی
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عبدالرزاق ولد عبدالحسین، مسکونه تگاب، خمینی
محمد اکبر ولد غالم علی مسکونه غوربند، خمینی

محمد حسن ولد محمد علی، مسکونه بامیان، خمینی
احمداهلل ولد سکندر، حمال مسکونه پروان، خمینی

محمد ابراهیم ولد محمد هاشم، مسکونه قره باغ غزنی، خمینی
محمد غوث ولد....

رستم ولد )   (، دکاندار، مسکونه میدان، خمینی
محمد حسین ولد خدانظر، حمال، مسکونه بامیان، خمینی

میرزا ولد غالم محمد، مسکونه میدان، سماوارچی، خمینی
آغاز محمد ولد نور محمد، عتیقه فروش، غوربند، خمینی

محراب ولد احمدعلی، مسکونه بهسود، سماوارچی، خمینی
میرزاخان ولد عبدالرحمان، مسکونه میدان، شاگرد سماوارچی، 

خمینی.
سید بخش ولد برات علی، مسکونه میدان، نمک فروش، خمینی
غالم حسین ولد غالم نبی، مسکونه سرخ پارسا، شاگرد خیاط، 

خمینی
غالم حبیب ولد برات، مسکونه غزنی، شاگرد سماوار، خمینی

چمن علی ولد حسین علی، مسکونه بهسود، شاگرد نمک 
فروش، خمینی

امیر محمد ولد جعفر، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی 
حاجی حسین ولد علی رضا، مسکونه بامیان، دکاندار، خمینی

اهلل بخش ولد قدم، مسکونه بامیان، چوکی دار، خمینی
سرور ولد ابراهیم، مسکونه بامیان، میوه فروش، خمینی

سید پیر محمد ولد سید امیر، مسکونه خواجه بغرا، خمینی
زیر گل ولد غوث الدین، مسکونه وردک، محصل شرعیات، 

اخوانی. 
سید مکرم ولد سید ذکریا، مسکونه مزار شریف، صنف سه 

شرعیات، اخوانی. 
سید نظیم ولد سید نظر، مسکونه ریکا خانه، فارغ 12، بیکار، 

اخوانی. 
میر سمیع الدین ولد میر سالم الدین، مسکونه گل دره، نرسینگ، 

مایوییست. 
حسین ولد خادم حسین، دریور، مسکونه چنداول، خمینی.

تاش محمد ولد مال قیوم، مسکونه بدخشان، متعلم نرسینگ، 
اخوانی. 

سلطان شاه ولد غریب شاه، مسکونه بدخشان، طالب العلم، 
اخوانی. 

گل محمد ولد تاج محمد، مسکونه موسی قلعه، بریدمن غند 
تعلیمی، اخوانی. 

سید داود ولد سید احمد، مسکونه مزار شریف، محصل صنف 3 
شرعیات، اخوانی. 

کابل – افغانستان - مورخ 3 / 4 / 1358
بیالر سینگ ولد رام سینگ، لغمان، صنف دوازده تخنیکم، 

مایوییست. 
غالم سرور ولد یار محمد، مسکونه بدخشان، صنف 12 

ابوحنیفه، اخوانی. 
محمد زمان ولد غالم حسین، لغمان، محصل انجنیری، اخوانی.

نصراهلل ولد حاجی غالم حیدر، مسکونه جمال مینه، مامور، 
اخوانی. 

محمد علی ولد حاجی محمد موسی، مسکونه جمال مینه، 
کارمند فابریکه بوت آهو، خمینی.

لطیف ولد عبداهلل، مسکونه بدخشان، زمین دار.
دوست محمد ولد پیر محمد، مسکونه کابل.

سید محمد ولد سید فقیر شاه، دکاندار، قلعه شاده، خمینی
محمد ولد قدم، مسکونه داراالمان، دوکاندار، خمینی.

ضیاالحق ولد عبدالحق، متعلم مدرسه ابوحنیفه، مسکونه پروان، 
اخوانی. 

سلطان محمد ولد عبدالقدوس، مسکونه بگرامی، متعلم مدرسه 
ابوحنیفه، اخوانی. 

سید علم شاه ولد سید مصطفی، مسکونه پروان، متعلم مدرسه 
ابوحنیفه، اخوانی. 

محمد امین ولد سید محمد، مسکونه خیرخانه، مامور پولی 
تخنیک، اخوانی.

عبدالجعفر ولد محمد نبی، مسکونه واصل آباد، انجنیری سروی 
جیولوژی، مایوییست.

عبدالحی ولد محمد نبی، مسکونه چاردهی، انجنیری سروی 
جیولوژی، مایوییست.

امان الدین ولد عبدالمحمد، مسکونه کابل، انجنیری سروی 

مایوییست. 
حاجت اهلل ولد امین اهلل، محصل پل تخنیک، مسکونه لغمان، 

مایوییست. 
غالم سخی ولد محمد گل، محصل پل تخنیک، مسکونه 

وردک، اخوانی. 
عبدالرب ولد عبدالحمید، محصل پل تخنیک، مسکونه وردک، 

اخوانی. 
امین اهلل ولد محمد نسیم. محصل پل تخنیک، مسکونه بامیان، 

اخوانی. 
همایون ولد گلشاه، محصل پل تخنیک، مسکونه ننگرهار، 

سکتاریست. 
عجب نور ولد )   (، بیکار، مسکونه کوه صافی، اخوانی. 

محمد حسن ولد عبدالواسع، مامور فابریکه یخ، مسکونه پل 
خمری، اخوانی. 

عین الدین ولد مال جان، معلم، مسکونه قلعه آخند، مایوییست. 
نصرالدین ولد جمالدین، معلم، مسکونه قلعه آخند، اخوانی. 
پیر محمد ولد عطا محمد، زمیندار، مسکونه پکتیا، اخوانی. 

امین الدین ولد امام الدین، مامور ریاست سروی، مسکونه کابل، 
اخوانی. 

محمد انور ولد محمد عیسی، بیکار، مسکونه ارزگان، اخوانی. 
سید ابراهیم ولد میر آقا، محصل، مسکونه جمال مینه، اخوانی. 

گل محمد ولد شیرین، سر معلم، مسکونه بدخشان، اخوانی.
عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، 

مایوییست. 
سردار محمد ولد دوست محمد، معلم شرعیات، مسکونه 

ارزگان، اخوانی. 
محمد ابراهیم ولد میرعلم، معلم شرعیات، مسکونه ارزگان، 

اخوانی. 
ثمرگل ولد شیرین دل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی. 

عبدالستار ولد اختر محمد، مامور بانک صادرات، مسکونه 
وردک، اخوانی. 

غالم حضرت ولد غالم نقشبند، محصل انجنیری، مسکونه 
خیرآباد، اخوانی. 

رحمت اهلل ولد جمعه گل، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی. 
امیر محمد ولد ملوک، زمیندار، مسکونه ننگرهار، اخوانی.

سید اسماعیل ولد سید احمدشاه، محصل تخنیکم، مسکونه شیخ 
علی، اخوانی. 

داوودشاه ولد طوطی شاه، کارمند بانک، مسکونه پکتیا، اخوانی. 
حاجی صالح محمد ولد حاجی نور احمد، بیکار، مسکونه کابل، 

اخوانی
عبدالرحیم ولد حاجی صالح محمد، تایپیست والیت هلمند، 

اخوانی. 
جان علی ولد برات علی، محصل وترنری، مسکونه سرخ پارسا، 

اخوانی. 
شیرین خان ولد شیردل، محصل انجنیری، مسکونه پنجشیر، 

اخوانی
حاجی نور محمد ولد حاجی محمد، تاجر، مسکونه جاجی، 

اخوانی. 
میرگل ولد زبتو، زمیندار، مسکونه ارگون، اخوانی. 

سرور علی ولد رجب علی، مامور وزارت زراعت، مسکونه 
غزنی، خمینیست. 

فیض الدین ولد بدرالدین، متعلم پامیر، مسکونه بدخشان، 
سکتاریست. 

فیض محمد ولد پیوند، سرایدار، مسکونه بامیان، خمینیست.
گل احمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی

فتح محمد ولد پیوند، دکاندار، مسکونه بامیان، خمینی.
پامیر ولد ظاهر سید عبدالحسین، مامور زراعت، مسکونه غزنی، 

اخوانی. 
محراب الدین ولد عبا...، دکاندار، مسکونه والیت لوگر، 

اخوانی. 
نور علم ولد گل محمد، مالدار، مسکونه بغالن، اخوانی. 

عبدالواحد، ولد )  (، متعلم، مسکونه بدخشان، اخوانی. 
عبدالرووف ولد عبداهلل، محصل ادبیات، مسکونه تخار، اخوانی
عبدالرسول ولد محمد حسن، محصل ادبیات، مسکونه فاریاب، 

اخوانی. 
امان اهلل ولد محمد حسن، زمیندار، مسکونه تگاب، اخوانی. 
ذبیح اهلل ولد شمشیر، کارگر فابریکه کارتن سازی، مسکونه 

لغمان، اخوانی. 
عبدالرحمان ولد آغا...، بیکار، مسکونه والیت وردک، اخوانی.
محمد علم ولد قربان علی، محصل پل تخنیک، مسکونه غزنی، 

مایوییست. 
محمد طاهر ولد خان شاه، متعلم، مسکونه لغمان، اخوانی. 

کابل – افغانستان - مورخ 5 / 4 / 1358
میر بابه ولد میر احمد، مامور ریاست مرستون، مسکونه کلکان، 

اخوانی. 
محمد نعیم ولد محمد امین، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی. 

امان اهلل ولد حکیم اهلل، معلم، مسکونه قره باغ، اخوانی. 
عبدالحمید ولد محمد امین، مسکونه قره باغ، اخوانی. 

سردار ولد عزت، کوچی، مسکونه میربچه کوت، اخوانی.
محمد هاشم ولد امان اهلل، محصل شرعیات، مسکونه سمنگان، 

اخوانی. 
محمد قیوم ولد رحیم جان، استاد، مسکونه سید نور محمد شاه 

مینه، اخوانی. 
محمد ضیا ولد غالم رسول، مامور وزارت تجارت، مسکونه قلعه 

فتح اهلل، مایوییست. 
عبدالصبور ولد عبدالقادر، کارمند وزارت تجارت، مسکونه 

کارته سه، مایوییست. 
پرویز ولد غالم علی، معلم، مسکونه افشار، مایوییست. 

کابل – افغانستان - مورخ 4 / 4 / 1358
علی آغا ولد غالم حسین، مامور وزارت صحت عامه، مسکونه 

ده بوری، خمینی. 
عزیزاهلل ولد غریب اهلل، دکاندار، مسکونه چاردهی، اخوانی.

خان محمد ولد شاه محمد، نانوا، مسکونه گردیز، اشرار
عبدالجلیل ولد محمد کبیر، مامور کوپراتیف، مسکونه خیرخانه، 

اخوانی. 
غالم نبی ولد )   (، انجنیر پروژه هلمند، مسکونه چنداول، 

خمینی.
میاگل ولد جان گل، تحویلدار میخانیکی تعلیمات عالی، 

اخوانی.
عباس ولد محمد هاشم، سگرت فروش، مسکونه کابل، خمینی

ACKU
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احمد ولد طوطی، بیکار، مسکونه شاه جوی، اشرار. 
محمد یاسین ولد فیض الحق، 

رحیم اهلل ولد نورالحق، بیکار مسکونه شاه جوی، اشرار
عوض ولد قدم، دکاندار، مسکونه دشت برچی، خمینی.

عبدالعلی ولد محمد هاشم، محصل، خمینی. 
یعقوب ولد محمد هاشم، محصل، خمینی.

محمد یعقوب ولد امین اهلل، دریور، مسکونه وردک، اشرار. 
محمد ایوب ولد امین اهلل، دریور، مسکونه وردک، اشرار. 

امین اهلل ولد صاحب خان، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار. 
پاینده خان ولد غالم فاروق خان، دریور، مسکونه وردک، 

اشرار. 
چمن علی ولد برات، متعلم، مسکونه بامیان، سکتاریست. 

غالم محمد ولد فیض محمد، متعلم صنف 9 مسکونه شهر 
بزرگ، سکتاریست. 

صنوبر ولد دلبر، کارگر نساجی، خمینی. 
غالم حسن ولد غالم حسین، کارگر فابریکه نساجی، خمینی. 

محمد حسن ولد خدابخش، کارگر، خمینی. 
حسام الدین ولد گالب الدین، افسر پولیس، مسکونه قلعه مراد 

بیک، خمینی. 
خادم حسین ولد غالم حیدر، مستری ماشین، مسکونه عاشقان و 

عارفان، خمینی. 
مالگدا محمد ولد پرتاب، محصل، مسکونه بدخشان، 

سکتاریست. 
محمد ابراهیم ولد محمد موسی، زمیندار، مسکونه بهسود، 

خمینی. 
عوض ولد بابه، دریور، مسکونه بهسود، خمینی. 

حاجی کاظم ولد مراد، دکاندار، مسکونه پروان، اخوانی. 
انور ولد رجب، پرزه فروش، مسکونه قالی شاده خمینی. 

محمد علی ولد میرزا حسین، کچالو فروش، مسکونه هزاره 
جات، خمینی. 

محمد خان ولد جمعه خان، کارگر نساجی پل خمری، مسکونه 
خنجان، خمینی. 

عبدالحکیم ولد سور...، متعلم لیسه صنایع، مسکونه پروان، 
خمینی.

عبدالفتاح ولد عبدالوهاب، متعلم لیسه صنایع، مسکونه شکردره، 
اخوانی. 

عبدالرووف ولد داد محمد، متعلم لیسه صنایع، اخوانی. 
هدایت اهلل ولد عبدالظاهر، متعلم لیسه صنایع، مسکونه مزار 

شریف، اخوانی. 
میرزا حسین ولد خداداد، گلکار، مسکونه افشار، خمینی. 

غالم حیدر ولد پیوند، دکاندار، مسکونه چاردهی، خمینی. 
زلمی ولد محمد اسحاق، مزدور کار، مسکونه جای رییس، 

خمینی. 
صالح محمد ولد فیض محمد، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، 

خمینی. 
غالم قمبر ولد شکراهلل، دوکاندار، مسکونه جای رییس، خمینی. 
شیردل ولد عیسی خان، مزدورکار، مسکونه داراالمان، خمینی. 
محمد عظیم ولد محمد علم، زمیندار، مسکونه شمالی خمینی. 

ممتاز ولد شامی خان، محصل انجنیری، مسکونه کابل، اخوانی. 
سید رحمان ولد سید عبدالجلیل، بیکار، مسکونه لغمان، اخوانی. 

محمد طاهر ولد غالم نبی، زمیندار، مسکونه لغمان، اخوانی. 
محمد حسن ولد عبدالرحمان، دکاندار، مسکونه لغمان، اخوانی. 

عبدالطیف ولد عبدالملک، قاضی ترافیک، مسکونه پروان 
اخوانی. 

عبدالحسین ولد نوروز، مسکونه جمال مینه، اشرار. 
محمد حسین ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه اشرار. 

غالم عباس ولد سید علی، مسکونه جمال مینه، اشرار .
خادم حسین ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه، اشرار. 
محرم ولد حاجی بند علی، مسکونه قالی شاده، اشرار. 

محمد امین ولد حیدرعلی، مسکونه پل سرخ، اشرار. 
عبدالهادی ولد عبدالحمید، مسکونه جمال مینه، اشرار. 
غالم حسین ولد محمد علی، مسکونه چنداول، اشرار. 

شیر علی ولد محمد نبی، مسکونه چنداول، اشرار. 
عبدالرحمان ولد حاجی میر رحیم، مسکونه انچی باغ بانان، 

اشرار. 
جمعه خان ولد محمد سرور، مسکونه قالی شاده اشرار.

نوروز علی ولد محمد حسین، مسکونه قالی شاده اشرار. 
محمد حسین ولد محمد افضل، مسکونه قالی شاده اشرا. 

محمد رضا ولد شاه علی، مسکونه شاده، اشرار. 
محمد علی ولد محمد حسین، مسکونه قالی شاده اشرار. 

سید عنایت اهلل ولد سید عبدالرحمان شاه، مسکونه افشار، اشرار. 
علی داد ولد غالم رضا، مسکونه قالی شاده، اشرار. 

عبدالقدیر ولد محمد سرور، مسکونه قالی شاده، اشرار. 
محمد اکبر ولد محمد سرور، مسکونه افشار، اشرار. 

محمد نعیم ولد عید محمد، مسکونه قالی شاده، اشرار. 
نادر ولد احمد علی مسکونه قالی شاده اشرار. 

حاجی سلطان علی ولد حاجی محب علی، مسکونه کارته سه، 
اشرار. 

حاجی محمد علی ولد مسجدی، مسکونه کارته چار، اشرار. 
علی شاه ولد عبدالعلی، مسکونه کارته چار، اشرار. 

غالم حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار. 
یوسف علی ولد اسماعیل، مسکونه کارته چار، اشرار. 

سید اسحاق ولد محمد علی شاه، مسکونه چنداول، اشرار. 
حاجی عبداهلل ولد محمد ایوب، مسکونه قره باغ، اشرار. 
حسین بخش ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه، اشرار. 

عبدالکریم ولد سلطان علی، مسکونه قره باغ، اشرار. 
غالم حسین ولد نظام الدین، مسکونه جمال مینه، اشرار. 

محمد سرور ولد محمد باقر، مسکونه افشار، اشرار. 
محمد تقی ولد محمد حسن، مسکونه مرادخانی اشرار. 

عزیزاهلل ولد مرادعلی، مسکونه بهسود، اشرار. 
گل محمد ولد محمد علی، مسکونه کارته نو، اشرار. 

اسداهلل ولد حاجی مهدی، مسکونه افشار اشرار. 
محمد حسین ولد محمد ابراهیم، مسکونه وزیر آباد اشرار.

حاجی جان محمد ولد حاجی محمد، مسکونه قالی وزیر، 
اشرار. 

محمد حسین ولد نیک محمد، مسکونه تایمنی، اشرار. 
سید شاه حسین ولد سید عوض، مسکونه وزیر آباد اشرار. 

یعقوب علی ولد برات علی، مسکونه افشار، اشرار. 
محمد حسن ولد عبدالحسین، مسکونه کارته پروان اشرار. 

حاجی محمد مهدی ولد محمد سمیع، مسکونه افشار، اشرار. 
عبدالظاهر ولد سخیداد، مسکونه دشت برچی، اشرار. 

غالم حسین ولد میر احمد، مسکونه تایمنی، اشرار. 

مایوییست. 
دولت ولد عال نظر، بیکار، مسکونه بغالن، اخوانی. 

محمد نظر ولد تاش مراد، زمیندار، مسکونه کشم، دسیسه جاده 
میوند.

ارثی ولد محمد بخش، ساتونکی ، مسکونه ارزگان، دسیسه 
جاده میوند.

عبدالرحیم ولد حسین، ساتونکی ، مسکونه بدخشان، دسیسه 
جاده میوند.

حسین ولد محمد، ساتونکی )باغ عمومی( مسکونه ارزگان، 
دسیسه جاده میوند.

خال محمد ولد عبدالجلیل، ساتونکی )باغ عمومی( مسکونه 
بدخشان، دسیسه جاده میوند.

بابه نظر ولد خان محمد، بیکار، مسکونه تخار، دسیسه جاده 
میوند.

محمد حیدر ولد میر عطا خان، پولیس، مسکونه کشم بدخشان، 
دسیسه جاده میوند.

غالم علی ولد شیرعلی، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
بدخشان، دسیسه جاده میوند.

حبیب اهلل ولد افغان، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه نهرین، 
دسیسه جاده میوند.

محمد صادق ولد محمد علی، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
کشم بدخشان، دسیسه جاده میوند.

محمد زمان ولد یوسف، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
ارزگان، دسیسه جاده میوند.

یزدان بخش ولد غالم نبی، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
غزنی، دسیسه جاده میوند.

میر احمد ولد فیض محمد، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
قندهار، دسیسه جاده میوند.

مراد علی ولد محمد صفدر، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
نهرشاهی، دسیسه جاده میوند.

عیدی محمد ولد رحمان، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه کشم 
بدخشان، دسیسه جاده میوند.

نصر الدین ولد برهان الدین، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
جوزجان، دسیسه جاده میوند.

سید ابراهیم ولد خدایداد، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
سمنگان، دسیسه جاده میوند.

محمد امین ولد احمد خان، ساتونکی )باغ عمومی(، مسکونه 
بامیان، دسیسه جاده میوند.

سید اکبر ولد سید جعفر، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
سید پیوندشاه ولد سید علی تقی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.

محمد ظاهر ولد خدابخش، مسکونه غزنی، اشرار.
رجب علی ولد مسجدی، مسکونه بهسود اول، اشرار.

خان علی ولد )  (، مسکونه غوربند، اشرار.
رمضان ولد یوسف، مسکونه بهسود دوم، اشرار.

حاجی حسین ولد حاجی علی، مسکونه بهسود سه، اشرار.
ظاهر ولد یوسف، مسکونه قره باغ غزنی، اشرار.

دولت ولد عوض، مسکونه بامیان، اشرار.
امین ولد یوسف، مسکونه بهسود، اشرار.

سرفراز ولد سرانداز، مسکونه جلریز، اشرار.
سرور ولد محمد اسحاق، مسکونه بلخ، اشرار.

غالم ولد حسین بخش، مسکونه ارزگان، اشرار.
شاه حسین ولد سید حسین، مسکونه بامیان، اشرار.

دولت ولد غالم حسن، مسکونه میدان، اشرار.
قربان ولد غالم، مسکونه میدان، اشرار.

احد ولد حیدر، مسکونه چغچران، اشرار.
اسحاق ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.

محمد علی ولد ابراهیم، مسکونه لعل و سرجنگل، اشرار.
غالم نبی ولد علی حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.

خداداد ولد اسحاق، مسکونه بامیان، اشرار.
حسین علی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
غالم سخی ولد غالم علی، مسکونه پروان، اشرار.

خداداد ولد سخی داد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
محمد عظیم ولد حسین علی، مسکونه بهسود، اشرار.

علی نگاه ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، اشرار.
محمد علی ولد علی عطا، مسکونه بهسود، اشرار

طالب ولد زمان، مسکونه بامیان، اشرار.
محراب ولد رمضان، مسکونه بامیان، اشرار.
صفدر ولد اسماعیل، مسکونه بامیان، اشرار.

قربان ولد یوسف، مسکونه غزنی، اشرار.
جان علی ولد محمد علم، مسکونه غزنی، اشرار.

خلیل اهلل ولد محاذ اهلل، مسکونه پروان، اشرار.
خادم علی ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.

محمد انور ولد یعقوب، مسکونه بامیان، اشرار.
نور احمد ولد محمداعجاز، مسکونه غزنی، اشرار.

ضامن ولد عرضی، مسکونه ارزگان، اشرار.
رحمان علی ولد قنبرالدین، مسکونه غزنی، اشرار.
عبدالحسین ولد غالم میرزا، مسکونه غزنی، اشرار.

محمد جواد ولد محمد اسماعیل، مسکونه بهسود، اشرار.
محمد عمر ولد یارمحمد، مسکونه هرات، اشرار.

قنبر ولد زلف علی، مسکونه بامیان، اشرار.
حسن ولد سیدمحمد، مسکونه ارزگان، اشرار.

عبدالحمید ولد جان محمد، مسکونه بامیان، اشرار.
غالم علی ولد پاینده محمد، مسکونه بامیان، اشرار.

محمد ولد عبدل، مسکونه بامیان، اشرار.
سیدقاسم ولد شرف، مسکونه بامیان، اشرار.

محمد علی ولد بهمن، مسکونه بامیان، اشرار.
سید محمد ولد عیدمحمد، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.

قربان علی ولد غریب حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
جمعه خان ولد محمدصادق، مسکونه میدان، اشرار.

غالم سرور ولد قنبر، مسکونه ارزگان، اشرار.
یوسف ولد غالم حیدر، مسکونه بهسود، اشرار.

حبیب الرحمان ولد سید رحمان، مسکونه پروان، اشرار.
نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه پروان، اشرار.

عوض ولد موسی، مسکونه پروان، اشرار.
سیداحمدعلی ولد سیدرضا، مسکونه قره باغ، اشرار.

محمد حسین ولد محمد عیسی، مسکونه بامیان، اشرار.
صفر ولد غالم علی، مسکونه غزنی، اشرار.

محمد حسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
قربان ولد رجب، مسکونه غزنی، اشرار.

برات علی ولد علی جان، مسکونه غزنی، اشرار.
خان علی ولد عباس، مسکونه غزنی، اشرار.

شاه شهید ولد شاه علی، مسکونه بامیان، اشرار.

نادر ولد سیف الدین مسکونه قالی شاده، اشرار. 
حبیب اهلل ولد بسم اهلل، مسکونه پنجشیر، اشرار. 

غالم فاروق ولد محمد آصف، مسکونه ده افغانان، اشرار. 
محمد کریم ولد محمد علی، مسکونه استالیف اشرار. 

محمد موسی ولد سید میرزا، مسکونه جمال مینه، اشرار. 
غالم علی ولد جان محمد، مسکونه جمال مینه، اشرار.

محمد محفوظ ولد شاه حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.
عبدالرشید ولد محمد حسین، مسکونه جمال مینه، اشرار.

محمد نبی ولد غالم علی، مسکونه جمال مینه، اشرار.
امین اهلل ولد عبداهلل مسکونه کوهدامن، اشرار. 

ولی محمد ولد سید، مسکونه بچه خاک کوه صافی، اخوانی. 
محمد ظریف ولد عبدالرزاق، مسکونه قره باغ، اخوانی. 

فدا محمد ولد عطا محمد، محصل صحت عامه، مسکونه کلکان، 
اخوانی. 

غالم سخی ولد موسی، دکاندار، مسکونه لعل و سرجنگل، 
خمینی. 

علی رضا ولد محمد ابراهیم، مسکونه شهرستان، خمینی. 
محمد انور ولد دالور، زمیندار، مسکونه میر بچه کوت، اشرار. 

میر محمد حنیف ولد میر محمد علی، زمیندار، مسکونه قره باغ، 
اشرار. 

محمد موسی ولد محمد رضا، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، 
مسکونه غورات، خمینی.

غالم علی ولد محمد علی، متعلم صنف 11 مکتب ابن سینا، 
مسکونه غورات، خمینی. 

نور احمد ولد احمد علی، متعلم صنف دهم شیرشاه سوری، 
خمینی. 

محمد حنیف ولد محمد شریف، محصل شرعیات، مسکونه 
سانچارک اخوانی. 

عید محمد ولد جمعه خان، سقاو، مسکونه چنداول، خمینی. 
عطااهلل ولد محب علی، متعلم صنف 11 مسکونه جاغوری، 

خمینی. 
ثابت خان ولد محصل خان، دکاندار، مسکور لوارکی، اخوانی.

عبدالطیب ولد جمعه گل، دکاندار، مسکونه لورکی، اخوانی. 
محمد الهور ولد دلیر محمد، مسکونه ننگرهار، اخوانی. 
الیاس ولد ثابت خان، دکاندار، مسکونه لوارکی اخوانی. 

غالم رضا ولد حاجی مختار، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی. 
محمد عتیق ولد غالم رضا، محصل انجنیری، مسکونه وزیر 

اکبرخان اخوانی. 
عبدالواحد ولد غالم رضا متعلم صنف 11، مسکونه وزیر 

اکبرخان اخوانی. 
عبدالکبیر ولد غالم رضا، محصل انجنیر، مسکونه وزیر اکبرخان 

اخوانی.
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محمد نسیم ولد عبدالرزاق، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه جاده 

میوند. 
بسم اهلل ولد حفیظ اهلل، محصل، مسکونه هرات، اخوانی. 

محمد ایوب ولد رسول داد، زمیندار، مسکونه قندز، دسیسه جاده 
میوند.

عبدالرزاق ولد غالم حضرت، متعلم، مسکونه وردک، دسیسه 
جاده میوند.

جالل الدین ولد باز محمد، محصل، مسکونه هرات، دسیسه 
جاده میوند.

سردارخان ولد عبدالغفار، کارگر، مسکونه لوگر دسیسه جاده 
میوند.

جمعه خان ولد علی حسین، عسکر، مسکونه بامیان، دسیسه جاده 
میوند.

علی جمعه ولد نظر محمد، کارگر، مسکونه بهسود، دسیسه جاده 
میوند.

شاه محمد ولد غالم محمد، زمیندار، مسکونه تگاب، دسیسه 
جاده میوند.

حسین بخش ولد جعفر، عسکر، مسکونه شهرستان، دسیسه جاده 
میوند.

گالب شاه ولد عبدالروف، چایدار، مسکونه جلریز – کابل، 
دسیسه جاده میوند.

مولوی عبدالمنان ولد عبدالحق، سر معلم، مسکونه گلبهار، 
اخوانی. 

مال سید حبیب ولد محمد یوسف، مسکونه بدخشان، اخوانی. 
عوض علی ولد علی عسکر، خزانه دار، مسکونه میدان، خمینی. 

میر حسن ولد عبدالحسن، کارگر چای خانه، مسکونه میدان، 
خمینی. 

زمری ولد شاه گل، محصل شرعیات، دسیسه جاده میوند.
حلیم جان ولد گلزار، محصل شرعیات، مسکونه وردک، دسیسه 

جاده میوند.
حیدر علی ولد امیر محمد، بیکار، مسکونه بهسود، مایوییست. 

سالم الدین ولد محمد نبی، نماینده شرکت امنیتی، مسکونه 
چارآسیاب، مایوییست. 

خادم حسین ولد دولت حسین، بخاری فروش، مسکونه وردک، 
مایوییست. 

محمد یونس ولد محمد مهدی، کارمند متقاعد، مسکونه کابل 
مایوییست. 

نجیب اهلل ولد عبداهلل، متعلم ابوحنیفه، مسکونه شاه شهید، 
مایوییست. 

محمد قسیم ولد محمد امین، متعلم دیپارتمنت عربی، مسکونه 
رباط پروان، مایوییست. 

پیوند علی ولد محمد صاحب، دکاندار، مسکونه سرخ پارسا، 
خمینی. 

عبدالرشید ولد غالم حیدر، عسکر، مسکونه سرخ پارسا، دسیسه 
جاده میوند.

برات ولد رمضان، افسر سارندوی زابل، مسکونه ننگرهار، اشرار. 
شیر محمد ولد نور محمد؟ عسکر، مسکونه کوهستان، دسیسه 

جاده میوند.
امیر محمد ولد نور محمد، زمیندار، مسکونه مهتاب قلعه، تخریب 

کار. 
عبدالرحیم ولد مالفقیر، قصاب، مسکونه گلبهار، اخوانی. 

عبدالواسع ولد عبدالرووف، رییس گلبهار ترانسپورت، مسکونه 
گلبهار، اخوانی. 

سید عمر ولد سید غالم فاروق، انجنیر وزارت معادن، مسکونه 
کلکان، مایوییست. 

عبدالوهاب ولد عبداهلل، مامور دیپارتمنت جیولوژی، مسکونه 
غزنی، مایوییست. 

فضل محمد ولد سردار، کارگر )خوست(، مسکونه وردک، 

محمد اسحاق ولد سید نذیر، مسکونه بهسود، اشرار.
حسین داد ولد محمد حسین، مسکونه بهسود، اشرار.

خان علی ولد نادر علی، مسکونه بهسود، اشرار.
عبدالکریم ولد سید عزیز، مسکونه بامیان، اشرار.

محمد شیر ولد گل احمد، مسکونه مزار شریف، اشرار.
عبدالعزیز ولد شاه محمد امین، مسکونه کابل، اشرار.

جعفر ولد رضابخش، مسکونه بامیان، اشرار.
عوض ولد قربان، مسکونه غزنی، اشرار.

جمعه ولد علی داد، مسکونه ارزگان، اشرار.
علی یاور ولد دادمحمد، مسکونه میدان، اشرار.

طاهر ولد ناصر، مسکونه سمنگان، اشرار.
سلیمان ولد ظفر، مسکونه بامیان، اشرار.

غالم علی ولد زابل، مسکونه میدان، اشرار.
نوراحمد ولد گل احمد، مسکونه پروان، اشرار.

عبدالغنی ولد عبدال، مسکونه پروان، اشرار.
چمن ولد خداداد، مسکونه بامیان، اشرار.

محمدعیسی ولد حسین علی، مسکونه پروان، اشرار.
محمدیوسف ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.

نظر ولد کلبی حسن، مسکونه بامیان، اشرار.
ضامن ولد نظر، مسکونه ارزگان، اشرار.

محمد عیسی ولد اسلم وارث، مسکونه ارزگان، اشرار.
محمدعلی ولد جان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.

غالم عباس ولد فیض محمد، مسکونه غزنی، اشرار.
محمد عیسی ولد غالم محمد، مسکونه میدان، اشرار.

محمدعلی ولد ضامن علی، مسکونه بامیان، اشرار.
حسن ولد جعفر، مسکونه میدان، اشرار.

عبدالعلی ولد سلطان علی، مسکونه کابل، اشرار.
نظر ولد رجب، مسکونه میدان، اشرار.

محمدحیدر ولد محمد اسحاق، مسکونه میدان، اشرار.
حاجی محمد ولد غالم علی، مسکونه میدان، اشرار.

محمدعلی ولد بمان علی، مسکونه ارزگان، اشرار.
اسحاق ولد قربان، مسکونه بامیان، اشرار.

فقیرمحمد ولد شیرین، مسکونه کابل، اشرار.
بمان ولد یوسف، مسکونه میدان، اشرار.

عوض علی ولد احمد علی، مسکونه میدان، اشرار.
محمد ایوب ولد جان محمد، مسکونه میدان، اشرار.

جمعه جان ولد احمدعلی، مسکونه میدان، اشرار.
سهراب ولد رستم علی، مسکونه کابل، اشرار.
غالم علی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.
سخی داد ولد رجب، مسکونه وردک، اشرار.

احمد علی ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.
عبدالمجید ولد خادم علی، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.

محمد نسیم ولد محمدقسیم، مسکونه غورات، اشرار.
غالم حسین ولد احمد، مسکونه ارزگان، اشرار.
محمدعیسی ولد ظفر، مسکونه ارزگان، اشرار.

غالم حسن ولد دولت، مسکونه ارزگان، اشرار.
قنبر ولد میرافغان، مسکونه غزنی، اشرار.

محمدعلی ولد حاجی خداداد، مسکونه میدان، اشرار.
محمداکبر ولد محمد حسین، مسکونه هرات، اشرار.
محمدمحسن ولد قدم علی، مسکونه وردک، اشرار.

عوض علی ولد غالم حسن، مسکونه وردک، اشرار.
رضابخش ولد اهلل داد، مسکونه دایزنگی، اشرار.

محمدحسین ولد کلبی حسین، مسکونه چارآسیاب، اشرار.
محمدحنیف ولد سلطان مسکونه میدان، اشرار.
چمن ولد حاجی حسین، مسکونه بامیان، اشرار.

محمد نعیم ولد رجب، مسکونه بامیان، اشرار.
سیدعوض ولد شریف علی، مسکونه پروان، اشرار.

بمان ولد حسین علی، مسکونه بامیان، اشرار.
سرور ولد مرزا علی، مسکونه ارزگان، اشرار.

عیسی خان ولد جان علی، مسکونه غزنی، اشرار.
اسداهلل ولد محمد عظیم، مسکونه مزار شریف، اشرار.

محب علی ولد دیدار علی، مسکونه بامیان، اشرار.
محمد زمان ولد افغان بیک، مسکونه میدان، اشرار.

غالم علی ولد میرزا، مسکونه بامیان، اشرار.
صفر علی ولد غالم شاه، مسکونه پروان، اشرار.

محمدنعیم ولد محمدرحیم، مسکونه غزنی، اشرار.
آدم خان ولد سخی داد، مسکونه غزنی، اشرار.

نظر ولد خادم، مسکونه وردک، اشرار.
محمدعیسی ولد میرزا حسین، مسکونه وردک، اشرار.

امیرمحمد ولد نیک محمد، مسکونه دشت برچی، اشرار.
محمد اسحاق ولد خدای نظر، مسکونه میدان، اشرار.

صفدرعلی ولد عوض علی، مسکونه مزار شریف، اشرار.
حاجی محمد حسین ولد میرزا حسین، مسکونه مزارشریف، 

اشرار.
سرور ولد محمد عیسی، مسکونه ارزگان، اشرار.
علی خان ولد حسین علی، مسکونه غزنی، اشرار.

محمد انور ولد محمدیونس، مسکونه ارزگان، اشرار.
عبدالمنان ولد سیدرحمان، مسکونه سرخ پارسا، اشرار.

ابراهیم ولد محمد حسین، مسکونه ارزگان، اشرار.
محمد امان ولد کلبی حسین، مسکونه میدان، اشرار.

عزیز ولد محمد امین، مسکونه ارزگان، اشرار.
گل احمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، اشرار.

محمد علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
محمدعارف ولد محمدامیر، مسکونه شیخ علی، اشرار.

غالم علی ولد جمعه، مسکونه ارزگان، اشرار.
نادر ولد عوض، مسکونه غزنی، اشرار.

محمدعلی ولد خان علی، مسکونه میدان، اشرار.
محمدرضا ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، اشرار.

محمدحسین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، اشرار.
امیرمحمد ولد میرزا محمد، مسکونه قلعه شاده، اشرار.

علی گوهر ولد میرزا محمدعلی، مسکونه قلعه شاده، اشرار.
محرم علی ولد محمد حیدر، مسکونه پل سوخته، اشرار.

پیوند ولد خدایار، مسکونه چنداول، اشرار.

کابل افغانستان - 1358/4/7
مولوی محمد صابر ولد عبدالمجید، زمیندار، مسکونه ابراهیم 

خیل، اخوانی.
برکت خان ولد سدوخان،  زمیندار، مسکونه ابراهیم خیل، 

اخوانی. 
عبدالطیف ولد عبداهلل، آمر گروپ پالن عملیاتی اصالحات 

ارزی، مسکونه غور، اخوانی. 
مامور ولد ریدگی، آمر گروپ پالن عملیاتی اصالحات ارزی، 

ACKU
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مسکونه غور، اخوانی.
غالم یحیا ولد محمد اکبر، افسر سارندوی، مسکونه هوتخیل، 

اخوانی.
سید اسداهلل ولد سید عبداالحد، محصل، مسکونه سرای غزنی، 

اخوانی.
درویش ولد نور، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی. 

محمد اصیل ولد صوفی رحیم، معلم، مسکونه لغمان، آمر 
گروپ پالن عملیاتی اصالحات ارزی، مسکونه غور، اخوانی.

اسداهلل ولد عبدالقیوم، مسکونه پل علم، اخوانی.
سخیداد ولد میرافغان، حمال، مسکونه چنداول، اخوانی. 

عبدالکریم ولد عبداهلل، مامور ریاست برق کابل، مسکونه 
خیرخانه، اخوانی. 

عبدالسلیم ولد عبدالحکیم، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، 
اخوانی.

صابر حسین ولد محمد رفیع، پولیس پشاور، مسکونه پشاور، 
اخوانی.

حبیب اهلل ولد حاجی شیر احمد، بیکار، مسکونه پروان، اخوانی.
سید داوود ولد سید عطا محمد، زمیندار، مسکونه گذرگاه، 

اخوانی.
غالم حضرت ولد فقیر شاه، زمیندار، مسکونه جبل السراج، 

اخوانی.
میر آغا ولد میرجهان، بیکار، مسکونه جبل السراج، اخوانی.

قمبرعلی ولد شیر احمد، مالک موتر، مسکونه میدان، خمینی. 
میرداد ولد سخیداد، دریور، مسکونه بهسود، خمینی.

عبدالرووف ولد سفر محمد، کلینر، مسکونه میدان، اخوانی. 
بمان علی ولد بنیاد علی، محصل، مسکونه کابل، مایوییست. 

محمد جعفر ولد غالم علی، معلم، مسکونه چاردهی، مایوییست. 
سخیداد ولد سرور، محصل انجنیری، مسکونه قره باغ، 

مایوییست. 
دین محمد ولد نور احمد، شیرینی فروش، مسکونه سرخ پارسا، 

خمینی. 
محمد صابر ولد محمد ظاهر، زمیندار، مسکونه چار آسیاب، 

خمینی. 
حاجی عبدالمحمد ولد عال محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، 

خمینی. 

کابل افغانستان  - 1358/4/8
صدرالدین ولد غالم حسن، دهقان، مسکونه بدخشان، اخوانی. 

نعمت اهلل ولد محمد زمان، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی. 
محمد علی ولد محمد امین، خیاط وزارت داخله، مسکونه افشار، 

اخوانی. 
شیرین خان ولد شیردل، محصل انستیتوت تخنیک، مسکونه 

پنجشیر، اخوانی.
سید اسماعیل ولد سید احمد شاه، محصل، مسکونه سرخ پارسا، 

اخوانی. 
حاجی محمد کریم ولد عبدالرازق، دکاندار، مسکونه باغ علی 

مردان، اخوانی. 
عبدالعزیز ولد عبدالودود، معلم، جبل السراج، اخوانی. 

فقیر جان ولد علی جان، مسکونه بهسود، خمینی. 
سید محمد ولد دین محمد، معلم، مسکونه لغمان، اخوانی. 

پیر محمد ولد شاه محمد، قاضی، مسکونه سیدخیل، اخوانی. 
عبدالحی ولد محمد حسن، متعلم علوم اسالمی، مسکونه 

پنجشیر، اخوانی. 
محمد افضل ولد نظر محمد، متعلم علوم اسالمی، مسکونه 

نجراب، اخوانی.
عمرا خان ولد عبدالکریم، متعلم علوم اسالمی، مسکونه بگرام، 

اخوانی. 
محمد خان ولد محمد رضا، متعلم علوم اسالمی، مسکونه 

پنجشیر، اخوانی. 
عبدالغفور ولد عبدالرحیم، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی.

مولوی عبداهلل ولد جان محمد، مولوی، مسکونه پنجشیر، اخوانی. 
سید مصطفی ولد سید عرب، مولوی، مسکونه سنجد دره، 

اخوانی. 
عبداهلل ولد عبدالصمد، مولوی، مسکونه نجراب، اخوانی. 

محمد یوسف ولد آغا میر، مولوی، مسکونه بولغین، اخوانی. 
مولوی عبدالغفار ولد محمد خان، مولوی، مسکونه قره باغ، 

خمینی.
محمد علی ولد خان علی، مسکونه بهسود، دوکاندار، خمینی.
غالم نبی ولد علی حسین، کارگر، مسکونه دایکندی، خمینی.
محمد امان ولد محمد قاسم، مسکونه سانچارک، دوکاندار، 

خمینی. 
عبدالخالق ولد حاجی محمد رسول، مسکونه سنچارک، خمینی

حاجی نادر حاجی رسول، مسکونه سانچارک، تاجر، خمینی.
حاجی محمد طاهر ولد حاجی محمد، زمیندار، مسکونه لوگر، 

خمینی. 
محمد نصیر ولد جالل الدین، مسکونه بهسود، خمینی. 

محمد عالم ولد محمد قاسم، مسکونه ینگی قال، زیور فروش. 
اخوانی. 

میاگل ولد محمد یعقوب، مسکونه لغمان، معلم، اخوانی. 
عتیق الرحمان ولد سید الرحمان، مسکونه لغمان، فارغ دوازده، 

اخوانی. 
حفیظ الرحمان ولد غالم حسن، مسکونه قرغه، کارمند انرژی و 

آب، اخوانی.
میر محمد عیسی ولد میر محمد صدیق، مسکونه سرای غزنی، 

تخنیکر، اخوانی. 
شیر احمد ولد احمد علی، مسکونه غزنی، معلم، مایوییست. 
محمد نعیم ولد محمد شریف، مسکونه سانچارک، اخوانی. 

سید محمد ولد سید محمد حیدر، مسکونه جاغوری، فارغ شده، 
مایوییست. 

 عبدالقهار ولد عبدالستار، مسکونه جبل السراج، اخوانی. 
احمد وحید ولد صالح محمد، مسکونه چنداول، انجنیر، 

مایوییست. 
خان علی ولد نظر علی، مسکونه بهسود، کارگر. خمینی. 

محمد یوسف خاکساری ولد مال خاکسار، مسکونه بدخشان، 
اخوانی. 

محمد داوود ولد محمد حسن، مسکونه جاغوری، مایوییست. 
خادم حسین اکبری ولد حسن علی، مسکونه جاغوری، 

مایوییست. 
خادم حسین ولد غالم حسین، مسکونه جاغوری مایوییست. 
اسداهلل ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، عضو سارنوالی، 

مایوییست. 
عبدالرحیم ولد غالم علی، مسکونه جاغوری، مستری، 

محمد حفیظ ولد عبدالرحیم، مامور وزارت زراعت، مایوییست. 
غالم صدیق ولد محمد ابراهیم، محصل تعلیم و تربیه، اخوانی. 

خان محمد ولد عبداهلل، دوکاندار، مسکونه دشت برچی، اشرار. 
 امیر حسین ولد محمد حسین، دکاندار، مسکونه دشت برچی، 

اشرار.
عوض علی ولد خان علی، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.

محمد نعیم ولد خیراهلل، دکاندار، مسکونه سرای غزنی، اشرار.
اما علی ولد جان علی، دریور، مسکونه سرای غزنی، اشرار. 

کاظم علی ولد عوض علی، دکاندار، مسکونه دشت برچی، 
اشرار.

بهاولدین ولد محمد، راننده تکسی، مسکونه میربچه کوت، 
اشرار.

فراموز ولد محمد رفیق، زمیندار، مسکونه چک وردک، اشرار.
احمدزی ولد عبدالحمید، زمیندار، مسکونه وردک، اشرار. 

محمد هاشم ولد بهمن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.
جواد ولد علی جان، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.

محمد موسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
محمد حسین ولد عوض، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.

محمد حسین ولد غالم حسین، مسکونه بامیان، اشرار.
محمد عیسی ولد خادم علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
محمد حسن ولد غالم حسن، دهقان، مسکونه میدان، اشرار.

سلطان ولد کلبی حسین، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
محمد ولد خدابخش، دهقان مسکونه ارزگان، اشرار.

موسی ولد، قاسم، دهقان، مسکونه ارزگان، اشرار.
باقر ولد احمد حسین، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.

احمد علی ولد میرزا علی، دهقان، مسکونه بامیان، اشرار.
محمد اکبر ولد محمد عیسی، دهقان، مسکونه لعل و سرجنگل، 

اشرار.
حمایت اهلل ولد عبدالرسول، معلم لیسه تخنیک، اشرار.

کابل افغانستان - 1358/4/12
سونار ولد فتح خان، مسکونه متاخان، بیکار، اشرار.

نثار احمد ولد نیک محمد، محصل صنف چارم دارالمعلمین، 
اخوانی

محمدیوسف ولد محمدیونس، متعلم، مسکونه قلعه شاده، 
اخوانی.

دین محمد ولد خلیل الرحمان، مامور ریاست قوای کار، مسکونه 
ننگرهار، اخوانی.

میرزا حسین ولد غالم حسین، کارگر، مسکونه بامیان )چنداول(، 
خمینی.

کلبی حسین ولد عبدل، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
محمداکبر ولد میرزا حسین، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.

ایوب ولد نایب علی، مسکونه چنداول، کارمند، خمینی.
سوداگر ولد غالم جان، مسکونه پغمان، مالدار، اشرار.

صحبت ولد سالم، مالدار، مسکونه پغمان، اشرار.
صاحب نور ولد غالم جان، متعلم صنف یازده، مسکونه وردک، 

اشرار.
ضامن علی ولد حسین علی، درایور، مسکونه میدان، اشرار.
محمدشیرین ولد عبدل، زمیندار، مسکونه قره باغ، اخوانی.

احمدمیر ولد میراحمد، معلم، مسکونه کلکان، اخوانی.
عبدالقادر ولد بهادرخان، درایور، مسکونه لوگر، اخوانی.

سعداهلل ولد سیداکبر، مامور وزارت زراعت، مسکونه تگاب، 
اخوانی.

شمس الحق ولد رکن عالم، صنف یازده دارالعلوم، مسکونه ده 
سبز، اخوانی.

سید حبیب ولد سیداشرف، تاجر، مسکونه گذرگاه، اخوانی.
محمدظاهر ولد محمدانور، کارمند دولت، مسکونه چنداول، 

اشرار.
زلمی ولد محمدحسن، محصل زراعت، مسکونه وردک، 

اخوانی.
عبدالرب ولد آغاجان، کارمند تربیه معلم، اشرار.

حاجی عبدالقدوس ولد حاجی گدامحمد، باشنده قلعه قاضی، 
اشرار.

عبدالسالم ولد عصمت اهلل، بیکار، مسکونه لوگر، اشرار.
حاجی بسم اهلل ولد سلطان محمد، باشنده لوگر، اشرار.
حاجی سید علم ولد فتح محمد، مسکونه لوگر، اشرار.

قربان ولد گرگ علی، شاگرد نانوا، مسکونه پروان، توطیه جاده 
میوند.

نورمحمد ولد درویش، مسکونه کابل، سقا، توطیه جاده میوند.
خلیل اهلل ولد محمدشریف، استاد، مسکونه چاردهی کابل، 

توطیه جاده میوند.
دین محمد ولد علی محمد، مسکونه بدخشان، معلم مکتب 

صنایع، توطیه جاده میوند.
شفیق اهلل ولد عبداهلل، مسکونه ننگرهار، افراد فرقه 25، توطیه 

جاده میوند.
جان محمد ولد یارمست، مسکونه شینوار، اخوانی.

محمد نصیر ولد محمد عظیم، کارمند د افغانستان بانک، مسکونه 
واصل آباد، اخوانی.

غالم عباس ولد احمدعلی، مامور مطبعه دولتی، مسکونه پروان، 
اخوانی.

محمدعارف ولد مولوی فراموز، مزدور کار، مسکونه پروان، 
اخوانی.

میرآغا ولد میرثنا، متعلم صنف یازده دارالعلوم، مسکونه پنجشیر، 
اخوانی.

سلطان محمد ولد پاینده محمد، مامور انحصارات، مسکونه 
شیرپور، اخوانی.

عبدالقاسم ولد محمد حسن، دوکاندار، مسکونه قلعه شاده، 
خمینی.

میرعبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مامور متقاعد، مسکونه واصل 
آباد، خمینی.

عبدالباقی ولد فخرالدین، کارمند وزارت مالیه، مسکونه کارته 
پروان، خمینی.

طالب جان ولد جانان، مامور متقاعد، مسکونه ولسوالی نرخ 
میدان، اخوانی.

بسم اهلل کمکی ولد عبدالجبار، کارمند سازمان ملل، مسکونه قره 
باغ غزنی، اخوانی.

حفیظ اهلل ولد صالح محمد، معلم، مسکونه قلعه شاده، اخوانی.
محمد نصیر ولد محمد عظیم، مسکونه وزیر آباد، آمیر د 

افغانستان بانک، اخوانی
غالم  عباس ولد محمدعلی، مسکونه پروان، غریب کار، مامور 

مطبعه دولتی، اخوانی
محمد عارف ولد مولوی فرامرز، مسکونه پروان، غریبکار، 

مایوییست. 
محمد امان ولد جان علی، مسکونه جالل آباد، محصل وترنری، 

مایوییست. 
سلمان علی ولد طال، مسکونه افشار، کارگر هوتل انترکانتیننتل، 

مایوییست. 
غالم علی ولد سلطان علی، مسکونه جاغوری، محصل وترنری، 

مایوییست. 
غریب حسین  ولد محمد صادق، مسکونه جاغوری، محصل 

دارالمعلمین، مایوییست. 
محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مسکونه جاغوری، مامور، 

مایوییست. 
داود شاه ولد یعقوب علی، مسکونه جاغوری، خیاط مایوییست. 

عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، بیکار، مایوییست. 
شریف احمد ولد محمد سردار، مسکونه وردک، معلم، اخوانی.
محمد اسماعیل ولد دل خان مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی. 

ناصر خان ولد علم خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی. 
نادرخان ولد ناصر خان، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی.

نور محمد ولد عید محمد، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی. 
عبدالحنان ولد عبدالحکیم، مسکونه تگاب، مامور سارندوی 

ساکن تگاب، اخوانی. 
سید محمد ولد شاه محمد، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی. 

بسم اهلل ولد محمد سردار، مسکونه لوگر، اخوانی. 
محمد ایوب ولد محمد انور، مسکونه لوگر، اخوانی. 

عنایت ولد محمد یوسف، مسکونه کابل، سارندوی، اخوانی. 
شفیع اهلل ولد غالم سخی، مسکونه وردک، محصل پلتخنیک، 

اخوانی. 
صدراهلل ولد غالم حسین، مسکونه بدخشان، بیکار، اخوانی. 

نثار احمد ولد سخی، مسکونه خیرخانه، اخوانی. 
اسماعیل ولد غالم رضا، مسکونه میدان، خشکه شوی، اخوانی. 

مرزک ولد میر آغا خان، مسکونه ارگون، دهقان، اخوانی. 
سید ابراهیم ولد میر آغا، دارالمعلمین، اخوانی. 

محمد علی ولد محمد امین، خیاط، اخوانی. 
محمد افضل ولد نظر محمد، مالی قالی خواجه، اخوانی. 

سید محمد ولد سید محسن، افسر سارندوی، محل سکونت میر 
بچه کوت، اخوانی. 

حیب الرحمان ولد غالم حسن، مامور نمایندگی ترانسپورت، 
مسکونه قرغه، اخوانی.

غالم فاروق ولد غالم حسین، انجنیر دیپارتمت جیالوژی، 
مسکونه قرغه، اخوانی.

سید کمال الدین ولد نور آغا، انجنیر )نیمروز( مسکونه جمال 
مینه اخوانی. 

میر آغا ولد سید امیر، کارمند متقاعد، مسکونه جمال مینه، 
اخوانی.

بابه شاه، ولد صفدر، لیالمی فروش، مسکونه بهسود، خمینی. 
احمد خان ولد عبداهلل، مسکونه مرادخانی، خمینی. 

محمد بیک ولد میر افغان، لیالمی فروش، مسکونه وزیر آباد، 
خمینی. 

میر افغان ولد شاه بیگم، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی. 
نظر حسین ولد میر افغان، متعلم صنف 12 مسکونه وزیر آباد، 

خمینی.
علی رضا ولد رجب علی، لیالمی فروش، مسکونه وزیر آباد، 

خمینی.
میرگل ولد گل احمد، لیالمی فروش، مسکونه قالی موسا، 

خمینی.
نوروز ولد میرزا، زمیندار، مسکونه وزیر آباد، خمینی.

سید عباس ولد سید یعقوب، بیکار، مسکونه وزیر آباد، خمینی. 
محمد آصف ولد محمد امان مسکونه مهتاب قلعه، خمینی. 

محمد شاه ولد بهادر، بیکار، مسکونه قلعه ینگی، اخوانی. 
غالم نبی ولد غالم قادر، بیکار، مسکونه دشت برچی، اخوانی.

میرزا سراج الدین ولد شجاع الدین، زمین دار، باشنده قالی 
قاضی، اخوانی.

محمد ظریف ولد مستقیم، زمیندار، مسکونه موسهی، اخوانی.
جانان ولد اختر محمد، زمیندار، مسکونه چارآسیاب، اخوانی.

سید احمد ولد گل احمد، دریور ریگشاه، مسکونه ده خدایداد، 
اخوانی.

عبدالحمید ولد عبدالمجید، زمیندار، باشنده کلکان، اخوانی.
غالم محمد ولد سفر محمد، مامور زراعت، مسکونه ده سبز، 

خمینی. 
عبدالسالم ولد یار محمد، محصل زراعت، مسکونه غزنی، 

خمینی. 
علی جان ولد شیر احمد، مسکونه قالی شاده، خمینی. 

کابل افغانستان - 1358/4/11
زوارشاه ولد یعقوب علی، خیاط، باشنده جاغوری، مایوییست. 

عبدالشکور ولد حیدر علی، مسکونه جاغوری، مایوییست. 
محمد اسحاق ولد میرزا حسین، مامور سیلو، مسکونه جاغوری 

مایوییست. 
محمد خان ولد محمد رضا، مال، مسکونه سرای خواجه، 

مایوییست. 
بازمیر ولد الل گل، دکاندار، مسکونه غوربند، دسیسه جاده 

میوند.
قیام الدین ولد عبداهلل، شرعیات، مسکونه فاریاب، دسیسه جاده 

میوند.
سید منور ولد سید حسن، متعلم ابوحنیفه، مسکونه تالقان، دسیسه 

جاده میوند.
یوسف ولد یعقوب، کارمند متقاعد، مسکونه ارزگان، دسیسه 

جاده میوند.
غالم سخی ولد غالم علی، هوتلی، مسکونه غزنی، دسیسه جاده 

میوند.
محمد شریف ولد مجتبی، محصل شرعیات، مسکونه هرات، 

دسیسه جاده میوند.
غالم ولد میر افغان، کوچی، مسکونه بهسود، اشرار. 

محمد ایوب ولد رسولداد، زمیندار، مسکونه کندز، اخوانی. 
محمد نسیم ولد میر حفیظ، دکاندار، مسکونه شش درک، 

اخوانی.
محمد امین ولد عتیق اهلل، تایپیست، باشنده آقچه، اخوانی. 

اختر محمد ولد محمد اسلم، محصل طب ننگرهار، مسکونه 
ننگرهار، اخوانی. 

سید داوود ولد سید احمد علی، مامور انیس، مسکونه کارته سه، 
اخوانی. 

محمد یاسین ولد آغا محمد، محصل حقوق، مسکونه بلخ، 
اخوانی.

اخوانی
میرآقا ولد میرسنا، مسکونه پنجشیر، متعلم صنف یازدهم 

دارالعلوم، اخوانی
سلطان محمد ولد پاینده محمد، مسکونه شیرپور، مامور انحصار؟ 

دولتی، اخوانی
ابوالقاسم ولد محمد حسن، مسکونه سرکاریز قلعه شاده، 

دکاندار، خمینیست
میر عبدالقدوس ولد میر عبدالحی، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، 

مامور متقاعد، خمینیست
عبدالباقی ولد فخرالدین، مسکونه کارته پروان، مامور متقاعد، 

خمینست
طالب جان ولد جانان، مسکونه نرخ میدان، مامور متقاعد، اخوانی
بسم اهلل کمکی ولد عبدالجبار، مسکونه قره باغ غزنی، مامور ملل 

متحد، اخوانی
حفیظ اهلل ولد صالح محمد، مسکونه چهارقلعه قاضی، معلم، 

اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ 2/17/ 1358
محمدباقر نورزایی ولد شهنواز، مسکونه غزنی، مامور مستوفیت 

کابل، مائوئست
قربانعلی ولد علی جمعه، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینیست

عوض علی ولد علی جمعه، مسکونه حصه دوم بهسود، غریبکار، 
خمینست

خداد ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، کچالو فروش، 
خمینست

محرم علی ولد احمدعلی، مسکونه مرکز بهسود، آمر ترویج 
بادام باغ، خمینست

میرسلیمان ولد ایوب علی، مسکونه قلعه خلیل بهسود، دکاندار، 
خمینست

اسحاق ولد رمضان، مسکونه چهارقلعه وزیر آباد، دکاندار، 
خمینست

محمدحسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
علیجان ولد حسین بخش، مسکونه افشار، قصاب، خمینست
علی حسن ولد حسین بخش، مسکونه افشار سیلو، قصاب، 

خمینست
محمدحسن ولد عوض، مسکونه افشار، قصاب، خمینست

حاجی محمد ابراهیم ولد مهدی، مسکونه افشار، عضو تدریستان 
ثانوی، خمینست

محمدحسین ولد نصرالدین، مسکونه افشار، دکاندار، خمینست
محمدحکیم ولد آخوندخان، مسکونه کز کنر، دانشجو، 

خمینست
تیمورشاه ولد مولوی عبدالرحیم، مسکونه جمال مینه، محصل 

سال سوم طب، مائوئست
فیض الدین ولد قطب الدین، مسکونه چاریکار، محصل سال دوم 

طب، مائوئست
حبیب اهلل ولد جانداد، مسکونه ولسوالی محمدآغه لوگر، محصل 

طب، اشرار
جانداد ولد برکت، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار

مسجیدی ولد شیرین خان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار
شاه محمد ولد فقیر محمد، مسکونه قریه شاهی محمدآغه لوگر، 

محصل طب، اشرار
گل علم ولد شیراحمد، مسکونه محمد آغه لوگر، محصل طب، 

اشرار
شاولی ولد عیسی خان، مسکونه لوگر، محصل طب، اشرار

ابراهیم ولد آغاجان، مسکونه قلعه سرای خواجه، اخوانی
سروان ولد حاجی میرعوض، مسکونه قره باغ، اخوانی

سیف الدین ولد جالالدین، مسکونه قره باغ کابل، اخوانی
مستوفی ولد فتح محمد، مسکونه وردک، اشرار

کابل- افغانستان، مورخ 2/19/ 1358
عبدالوهاب ولد احمدخان، مسکونه سرخ رود ننگرهار، زمین دار، 

اخوانی
نورمحمدشاه ولد انورشاه، مسکونه پکتیا، زمین دار، اخوانی
عموجان ولد عبداهلل جان، مسکونه پروان، مال امام، اخوانی
میر محمد اسحاق ولد سیدکاظم، مسکونه گذرگاه، مدیر 

فابریکه پلچرخی، اخوانی
حاجی علی حسین ولد غالم حسین، مسکون قلعه شهاده، 

دکاندار، خمینست
محمد جعفر ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، داکتر طب صحت 

عامه، مائوئست
نصیراحمد ولد عبدالقدوس، مسکونه مرادخوانی، مائوئست

محمدعثمان ولد پیغمبرگل، مسکونه اندخوی، محصل طب، 
مائوئست

غالم علی ولد غالم حسن، مسکونه تایمنی وات، تجار پرزه جات 
موتر، مائوئست

محمدافضل ولد قادرخان، مسکونه ننگرهار، زمین دار، مائوئست
حفیظ اهلل ولد لعل  گل، مسکونه کارته پروان، مامور وزارت 

صحت عامه، مائوئست
محمداسماعیل خزایی ولد غالم حسین، مسکونه کابل، معلم، 

اخوانی
محمدکریم ولد محمد امین، مسکونه قلعه موسی  کابل، مامور 

متقاعد، اخوانی
سلیمان ولد محمد اسماعیل، مسکونه غزنی، ماشین کار اره، 

اخوانی
حسین علی ولد علی جمعه، مسکون میدان، گل کار، خمینست
محرم علی ولد صفرعلی، مسکونه میدان، چوکی ساز، خمینست
سلطان محمد ولد صفرعلی، مسکونه میدان، زمین دار، خمنیست

عبدالرحیم ولد مال فقیر، مسکونه پروان، قصاب، اخوانی
تاج محمد ولد حاجی محمد اکرم، مسکونه کندز، تاجر، اخوانی

محمدعلی ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان، کارمند، اخوانی
خان آقا ولد محمد نبی، مسکونه محمد  آغه لوگر، مامور، اخوانی

زمرک ولد شیرخان، مسکونه لوگر، محصل، اخوانی
محمدحلیم ولد غالم نبی، مسکونه کابل، ترجمان، اخوانی

محمدحسین ولد میرزاحسین، مسکونه سرخ پارسا، قراردادی 
مسلح، خمینست

غالم حضرت ولد خادیم، مسکونه بامیان، بی کار، خمنیست
حسین ولد احمدعلی، مسکونه بامیان، بیکار، خمنیست

محمدصادق ولد محمدعاطف، مسکونه خوست پکتیا، مامور، 
مائوئست ضد انقالب

محمدعلی ولد گل محمد، مسکونه بگرامی، پولیس لوگر، 
اخوانی

شیرآدم ولد عبدالکریم، مسکونه چکری، زمین دار، اخوانی

ACKU
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گل ولی ولد میرولی، مسکونه ننگرهار، مامور اصالحات ارضی، 
اخوانی

محمدباز ولد اهلل باز، مسکونه ناحیه سوم ننگرهار، مامور 
مرستون، اخوانی

غالم یحی ولد محمدصادق، مسکونه علی خیل کاپیسا، متعلم 
دارالعلوم، اخوانی

محمدنبی ولد محمد صدیق، مسکونه شادپان مزارشریف، 
محصل پلتخنیک، اخوانی

دادمحمد ولد محمدطاهر، مسکونه لوگر، متعلم دارالعلوم، 
اخوانی

غازی محمد ولد ولی محمد، مسکونه میدان، طالب العلم، اخوانی
محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه بغالن، مامور شولگره، 

اخوانی
سرورجان ولد محض اهلل، مسکونه سرخ رود، ساعت ساز، 

اخوانی
کابل- افغانستان، مورخ 4/21/ 1358

میراحمدجان ولد میرغالم محمد، مسکونه بامیان، وکیل گذر، 
اخوانی

سید منصور ولد سید محمدحسن، مسکونه پروان، بی کار، 
اخوانی

محمد عارف ولد محمد، مسکونه سیاسنگ، محصل طب، 
مائوئست

سید قسیم ولد سید مقصود، مسکونه لغمان، معلم، مائوئست
جمال الدین ولد غالم محی الدین، مسکونه جبل السراج، مامور 

بادغیس، اخوانی
چمن ولد برات، مسکونه بامیان، متعلم لیسه میخانیکی، خمینست
معین الدین ولد لعل گل، مسکونه کارته نو، مامور وزارت تعلیم 

و تربیه، مائوئست
نورمحمد ولد گل محمد، مسکونه سیاسنگ، معلم لیسه بگرامی، 

مائوئست
حبیب الرحمان ولد عبدالغفور، مسکونه پغمان، سرساتمن 

سارندوی، اخوانی
حضرت محمد ولد سن گل، مسکونه کابل، جگرن غوند ده، 

اخوانی
عزیزاهلل ولد میرزامحمد، مسکونه قلعه شهاده، محصل پلتخنیک، 

اخوانی
مالمحمد ولد فراموز، مسکونه بی بی مهرو، مال امام، اخوانی

عبدالعزیز ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار
عبدالصمد ولد شیرمحمد، مسکونه تایمنی، دکاندار، اشرار

سیدمحمد مهدی ولد سید علی جان، مسکونه چنداول، تجار، 
خمنیست

محمدهاشیم ولد محمدعالم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، 
اخوانی

محمد یاسین ولد محمدهاشیم، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، 
اخوانی

عبدالعزیز مسکونه لغمان، انجنیر، مائوئست
میربچه ولد میرسید باز، مسکونه لغمان، زمین دار، اخوانی

عبدالباری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، زمین دار، اخوانی
باران ولد محمداعظم، مسکونه قندهار، زمین دار، اشرار

عبدالصادیق ولد فقیر محمد، مسکونه کندهار، زمین دار، اخوانی
سیاه باغ ولد محمد اعظم، مسکونه غزنی، زمین دار، اخوانی
دین محمد ولد خیرمحمد، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار

غالم غوث ولد شیردل، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار
سرورخان ولد عثمان، مسکونه غزنی، زمین دار، اخوانی

عبداهلل ولد توکل، مسکونه غزنی، زمین دار، اخوانی
حاجی پادشاه ولد فضل علم، مسکونه غزنی، اخوانی

عبدالغیاث ولد سیدحیدر، مسکونه غزنی، اشرار
آغامحمد ولد شاه زمان، مسکونه غزنی، اشرار

عبداالحمد ولد میرمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
غالم دستگیر ولد عبدالقیوم، مسکونه غزنی، اشرار

روزالدین ولد محمد میر، مسکونه غزنی، اشرار
 محمدغنی ولد عزیزاهلل، مسکونه غزنی، اشرار

 بازیدخان ولد عبدالرزاق، مسکونه غزنی، اشرار
 غالم حضرت ولد محی الدین، مسکونه غزنی، اشرار

 گل احمد ولد سید آل، مسکونه غزنی، اشرار
 نقیب اهلل، مسکونه غزنی، معلم، اشرار

 جان شاه ولد محمدشاه، مسکونه غزنی، اشرار
 عبدالمتین، مسکونه غزنی، اشرار

 بخت اهلل ولد عبدالغفار، مسکونه غزنی، اشرار
 شیرخان ولد شهزاد، مسکونه غزنی، اشرار

 سید عبدالعظیم ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست
 قربانعلی ولد سید میرحسین، مسکونه غزنی، خمینست

 ابولحسین ولد آقاحسین، مسکونه غزنی، خمنیست
 آقاحسین ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، خمینست
 عبدالحسین ولد میرحسین، مسکونه غزنی، خمنیست

 روزی محمد ولد غفور، مسکونه غزنی، خمینست
 سیدمحمدعلی ولد سیدحیدر، مسکونه زابل، خمنیست

 نورخان ولد دادخان، مسکونه غزنی، اخوانی
 نعمت اهلل ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، اخوانی
 رحیم خان ولد جمال الدین، مسکونه غزنی، اشرار

 گرومحمد ولد سپاهی، مسکونه غزنی، اشرار
 گل خان ولد جمعه خان، مسکونه غزنی، اشرار

 باوکی ولد بسم اهلل، مسکونه غزنی، اشرار
 موالداد، مسکونه غزنی، معلم، اشرار

 عبدالکریم، مسکونه غزنی، اشرار
 مومن، مسکونه غزنی، اشرار

 حیات اهلل، مسکونه غزنی، اشرار
 عبدالباری ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، اشرار

 جان گل ولد محمدشریف، مسکونه غزنی، اشرار
 جمعه گل ولد بهادر، مسکونه غزنی، اشرار

 غالم حسن ولد مال سلطان عزیز، مسکونه غزنی، اشرار
 بسم اهلل ولد مالمحمد سعید، مسکونه غزنی، اشرار

 خدای نور ولد مالنظرالدین، مسکونه غزنی، اخوانی
 محمدظاهر ولد جومحمد، مسکونه پکتیا، اشرار
 اختر محمد ولد جان گل، مسکونه غزنی، اشرار

 محمدحسن ولد محمدحسین، مسکونه غزنی، اشرار
 عبدالمنان ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، اشرار
 عبداهلل ولد دین محمد، مسکونه غزنی، اخوانی

 فضل حق ولد اختر محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
 عبدالحکیم ولد صاحب خان، مسکونه غزنی، اخوانی

 سید ولد محمد، مسکونه غزنی، اخوانی
 عین الدین ولد شرف الدین، مسکونه غزنی، اخوانی

 محمد کبیر ولد گل محمد، مسکونه شوربازار، اخوانی
 شاه رسول ولد سید رسول، سرباز، اخوانی

 محمد انور ولد برکت علی، جاسوس پاکستانی
 سلطان احمد ولد محمدعلی، جاسوس پاکستانی

 محمدنبی ولد میرافغان، مسکونه لوگر، طالب العلم، اخوانی
 گالب الدین ولد محمدقسیم، مسکونه لوگر، راننده، اخوانی

 شیرمحمد ولد عمر، مسکونه خوگیانی، راننده، اشرار
 احمدجان ولد باورخان، مسکونه وردک، اخوانی

 ذلفقار ولد احمد افتخارعلی، پاکستانی، راننده، اخوانی
 میرجالل ولد شینده، مسکونه شینوار، اخوانی

 میرآجان ولد آقا محمد، قوماندان متقاعد، اشرار
 غالم  محی الدین ولد امیرالدین، مسکونه لوگر، مامور شهرداری، 

اخوانی
 سید رحمان ولد سیدغالم ایاض، مسکونه جبل سراج، مامور 

متقاعد، اخوانی
 ذکرالحق ولد عبدالستار، مسکونه پروان، محصل علوم، اخوانی

 گالب خانه ولد ولی محمد، مامور اطالعات و کلتور، مائوئست
 میرنظام الدین ولد میرسف الدین، مسکونه جبل  سراج، مامور 

شهرداری، مائوئست
 نورعلی ولد قدم، مسکونه غزنی، زمین دار، خمنیست

 فیروز ولد شیراهلل، مسکونه بامیان، زمین دار، اخوانی
 سیدانور ولد حیات شاه، مسکونه کابل، واسکت فروش، 

خمنیست
 محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه داراالمان، واسکت 

فروش، خمنیست
 جان علی ولد سلطان علی، مسکونه جیغتو، زمین دار، اشرار
 حسین ولد غالم رسول، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار
 بختیاری ولد بنیادعلی، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار

 وزیرمحمد ولد جالل، زمین دار، اشرار
 محمدتوری ولد سیدمراد، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار

 نورکریم ولد محمد نجیم، مسکونه امام صاحب، معلم، اخوانی
 عبدالستار ولد گل حمید، مسکونه کندز، مدیر انحصارات، 

اشرافی
 عزیز احمد ولد نوراحمد، مسکونه کندز، مامور مجادله مالریا، 

مائوئست ضدانقالب
 ابولفیض ولد مولوی عبدالغفور، مسکونه چهاردره، متعلم، 

اخوانی
 عبدالخلیل ولد عبدالجلیل، مسکونه کندز، آمرجنایی، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ 22/ 4/ 1358
 محب اهلل ولد عبداهلل، مسکونه شاهروان ارچی، بیکار، اخوانی

 محمدیاسین ولد خان محمد، مسکونه جوزجان، متعلم، اخوانی
 اهلل یار ولد عبدالرحمان، مسکونه قلعه زال، اشرار

 میرباز ولد عبدالخالق، مسکونه قلعه زال، اشرار
 رنگین ولد آقامیر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار

 حاجی محمدحسن ولد سیدنظر، مسکونه قلعه زال، بیکار، اشرار
 مال عبدالرحمان ولد دین محمد، مسکونه قلعه زال، مالامام، 

اشرار
 سیدمحمد ولد گل محمد، مسکونه خان آباد، خیاط، اخوانی
 عبدالقیوم ولد عبدالرحیم، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی

 عبدالودود ولد محمد عارف، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
 عزیزاهلل ولد ولی محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، اخوانی
 محمد لطیف ولد محمد حسن، مسکونه خان آباد، متعلم، 

اخوانی
 حضرت قل ولد محمد انور، مسکونه خان آباد، اجاره دار 

مندوی، اخوانی
 کمال ولد محمد ایوب، مسکونه بادغیس، راننده، اخوانی

 محصل ولد مستوخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی
 فاروق ولد عبدالرحمان، مسکونه امام صاحب، اخوانی

 غالم قادر ولد غالم حسین، مسکونه امام صاحب، اخوانی
 عبدالقیوم ولد شیرخان، مسکونه امام صاحب، اخوانی

 نیک محمد ولد نظرمحمد، مسکونه امام صاحب، زمین دار، 
اخوانی

 محمد ظاهر ولد محمدابراهیم، مسکونه کندز، آمر تحقیق، 
اخوانی

 کمال ولد محمد رفیق، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
 غالم محمد ولد شهزاد، مسکونه خان آباد، مامور، اخوانی

 عبدالمنان ولد عبدالعزیز، مسکونه کندز، مامور، اخوانی
 نیازمحمد ولد لعل محمد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست

 غالم نبی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی
 غالم ربانی ولد آدینه، مسکونه بدخشان، متعلم، اخوانی

 مال عبدالواحد ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، امامت، اخوانی
 محمدصادق ولد محمد ایوب، مسکونه خان آباد، مامور، 

اخوانی
 سیدقاسم ولد سید محی الدین، مسکونه خان آباد، معلم، اخوانی

 محمد مقیم ولد عبدالکریم، مسکونه اشکمش، معلم، اخوانی
 سیدهارون ولد سید عبدالمحمد، مسکونه کندز، مالامام، اخوانی

 حاجی معصوم ولد شاه جهان، مسکونه کابل، راننده، اخوانی
 پاینده خان ولد میران، مسکونه لوگر، اخوانی

کابل، افغانستان، مورخ 4/27/ 1358
 علی اصغر ولد علی بخش، مسکونه جمال مینه، انجنیر وزارت 

فواید عامه، مایوییست
 خلیل اهلل ولد عبداهلل، مسکونه شیرپور، انجنیر وزارت فواید عامه، 

مایوییست
 نصراهلل ولد شیراهلل، مسکونه تایمنی، مامور، مایوییست

 اسداهلل ولد صاحب خان، مسکونه تایمنی، مامور ریاست 
میخانیک، مایوییست

 اسداهلل ولد میرآجان، مسکونه سرخ رود، مدیر فنی اصالحات 
ارضی، مایوییست

 محمداسحاق ولد محمد رحیم، مدیر کنترول تحفضات پطرول 
مزارشریف، مایوییست

 محمدعلی ولد عوض علی، مسکونه پل سرخ، کارگر نساجی 
بگرامی، خمنیست

 حاجی بشیر ولد باز محمد، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی
 چنار ولد عمرالدین، مسکونه هلمند، کوچی، اشرار

 خان محمد ولد گل محمد، زمین دار، اشرار
 عمران الدین ولد خدای بردی، اخوانی

 محمود ولد خواجه محمد، مسکونه ده افغانان، تایپست وزارت 
داخله، اخوانی

 خدای دوست ولد خدای نظر، مسکونه شهر آرا، اخوانی
 منگل ولد امیرجان، مسکونه سید آباد وردک، دکاندار، اشرار

 فیروزخان ولد شاه مرد، مسکونه غزنی، اخوانی
 خیرمحمد ولد فیض محمد، مسکونه غزنی، اخوانی

 غالم حیدر ولد عبدالقادر، مسکونه غزنی، اخوانی
 شادم ولد عظیم، مسکونه غزنی ، اخوانی

 شامراد ولد عظیم، مسکونه غزنی، اخوانی
 فضل احمد ولد دوست محمد، مسکونه غزنی، اخوانی

 فقیر محمد ولد خیرمحمد، مسکونه محمدخیل، اخوانی

کابل- افغانستان، مورخ 1358/2/23 
 شامرجان ولد حبیب اهلل، مسکونه کارته نو، مائوئست ضد 

انقالب
 عبدالقیوم ولد عبدالعلی، مسکونه میدان، مدرس، اخوانی

 عبدالرحمان ولد مولوی محمدهاشیم، مسکونه میدان، 
طالب العلم، اخوانی

 مومن ولد جمعه گل، مسکونه کوته سنگی، دکاندار، اخوانی
 شیرآقا ولد فدا محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه قیر، 

اخوانی
 حبیب الرحمان ولد اختر محمد، مسکونه لوگر، کارگر فابریکه 

قیر، اخوانی
 محمدانور ولد فیاض، مسکونه بی بی مهرو، مدیر پالن گذاری، 

مائوئست
 عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه آقاعلی شمس، سکتاریست

 ظفر ولد غالم حیدر، مسکونه آقاعلی شمس، محافظ غند، 
سکتاریست

 عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه دهبوری، جگرن متقاعد، 
سکتاریست

 سیدمحمدشاه ولد سید ابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور 
هوتل، کابل، سکتاریست

 محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل صنف 
دوم انجنیری، مائوئست

 نصراهلل ولد زمان الدین، مسکونه مزارشریف، بی کار، اخوانی
 اسماعیل ولد غالم رسول، مسکونه غزنی، زمین دار، اشرار

 حاجی محمدعلم ولد حاجی شریف، مسکونه غزنی، زمین دار، 
اشرار

 عنایت اهلل ولد غالم نبی، مسکونه خیرخانه، انجنیر سروی 
جیولوچی، مائوئست ضد انقالب

 محمد اشرف ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، مائوئست ضد 
انقالب

 محمد صفر ولد عبدالجلیل، مسکونه خیرخانه، سکتاریست
 قاسم ولد بیادعلی، مسکونه کوهات، پولیس، جاسوس

 فیض احمد ولد غالم جان، مسکونه کابل، مامور، مائوئست 
ضدانقالب

 محمدظاهر ولد محمد ابراهیم، مسکونه استالف، محصل، 
مائوئست ضدانقالب

 عبدالواحد ولد محمد انور، مسکونه استالف، کارگر، مائوئست 
ضدانقالب

 محمدایوب ولد محمد یعقوب، مسکونه شکردره، متعلم، 
مائوئست ضدانقالب

 سردار ولد محمد حسین، مسکونه بدخشان، زمین دار، اشرار
 علم گل ولد نوروز کوچی، مسکونه وردک، اشرار مس عنیک

 حضرت خان ولد غالم علی، مسکونه سید آباد، اشرار مس 
عینک

 ببرک ولد عبدالمجید، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس 
عینک

 امیرمحمد ولد غالم الدین، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس 
عینک

 گل داد ولد سمندر،  مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس 
عینک

 معراج ولد سعید الدین، مسکونه محمد اغه لوگر، اشرار مس 
عینک

 صاحب جان ولد کالجان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس 
عینک

 الهور ولد غالم جان، مسکونه محمدآغه لوگر، اشرار مس 
عینک

 محمد عظیم ولد سید احمد، دوهم بریدمن محاسبه شعبه 
سیاسی، اخوانی

 عبداهلل ولد محمد امین، مسکونه خوست، دگرمن سابق رییس 
ارکان 250، اخوانی

 عبدالغفار ولد گلبدین، دریم بریدمن کشف قطعه 59، اخوانی
 حاجی سالم ولد زمان گل، مسکونه منطقه کالن، اشرار

 حاجی خان الدین ولد محمدالدین، مسکونه منطقه کالن، اشرار
 غالم جیالنی ولد عبدالرحمان، خرد ضابط سارندوی، اخوانی

 عقیق، افسر پولیس، اخوانی
 عنایت اهلل، افسر پولیس قطعه 777 کماندو، اخوانی

 رحمت اهلل ولد مال کنجه، سرباز غند 38، اخوانی
 بحرالدین ولد سیدآقا، سرباز غند 38، اخوانی

 محمد عارف ولد محمد نور، مسکونه میرویس میدان، فارغ 
صنف دوازده، اخوانی

 عبداهلل ولد امین اهلل، استاد دانشگاه، اخوانی
 علی محمد ولد حیدر، مسکونه چهاردهی، معلم لیسه حبیبیه، 

مائوئست
 محمدناصر ولد میرزاحسین، مسکونه دارالمان، بیکار، خمنیست

 اسماعیل ولد فقیر محمد، مسکونه ناحیه دوم کابل، شاگرد 
خیاط، اخوانی

 عبدالواسع ولد عبدالستار، مسکونه کوته سنگی، مستری، 
ضدانقالب

 اکبرخان ولد مندرخان، جاسوس پاکستانی
 قاسم ولد پی ولی، جاسوس پاکستانی

 شاه موس ولد علی زی، صنف یازده ابو حنیفه، اخوانی
 شیرجان ولد سیدعلم، مسکونه ترکمن، لیالمی فروش، 

خمنیست
 ابوذر ولد حاجت شاه، مسکونه غزنی، واسکت فروش، 

خمینست
 محمدناصر ولد میرزاحسن، مسکونه غزنی، خمینست

 عزیزاهلل ولد محمد انور، مسکونه قندهار، ترکاری فروش، 
خمینست

 محمد نعیم ولد سلطان عزیز، مسکونه خیرخانه، محصل، 
مائوئست

 خدای نظر ولد سیدعلی، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه فروش، 
خمینست

 غریب میرزا ولد خدای نظر، مسکونه سرخ پارسا، خوراکه 
فروش، خمینست

 گل محمد ولد لعل محمد، مسکونه سید آباد، غریبکار، اشرار
 گل آقا ولد محمدنظیر، مسکونه سید آباد وردک، زمین دار، 

اشرار
 عبدالخلیل ولد حق داد، مسکونه سید آباد وردک، تحویلدار، 

اشرار
 محمد ظاهر ولد سردار، مسکونه سید آباد وردک، کاتب، 

اشرار
 محب اهلل ولد دین محمد، مسکونه بادم خیل سید آباد وردک، 

اشرار
 عبدالصمد ولد میراعظم، مسکونه قلعه واحد، مامور وزارت 

مالیه، اشرار
 غالم بهاوالدین ولد گل داد، مسکونه چرخ لوگر، نرس شفاخانه 

ننگرهار، اخوانی
 سیدمعصوم ولد سیدعبدالحسین، مسکونه بهسود ننگرهار، 

راننده، اخوانی
 احمدجان ولد غالم جان، مسکونه سرخ رود ننگرهار، مدیر، 

افغان ملت
 یارمحمد ولد سمندر، مسکونه باسول، افغان ملت

 فضل الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه سرخ رود، مامور 
اصالحات، افغان ملت

 محمدهاشیم ولد عبدالعزیز، مسکونه پنجشیر، مامور فواید عامه، 
مایوییست

 محمدعمر ولد شهزاد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
 عبدالواحد ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، غریب کار، اخوانی

 عبدالوکیل ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، چوپان، اخوانی
 عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه بگرامی، بیکار، اخوانی

 گل حسن ولد حبیب الرحمان، مسکونه بازخیل، خیاط، اخوانی
 محمدحسن ولد آدم خان، مسکونه بگرامی، اخوانی

 محمدرسول ولد جوره قابل، مسکونه اندخوی، معلم، اخوانی
 عبدالمنان ولد غالم حیدر، مسکونه پنجشیر، مستخدم خارجی، 

اخوانی
 شاه محمد ولد محمد خلیل، مسکونه پنجشیر، آشپز، اخوانی

 عبدالجلیل ولد عبدالخلیل، مسکونه پنجشیر، مامور، مایوییست
 محمداکرم ولد دولت خان، مسکونه پنجشیر، محصل، 

مایوییست
 داود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه قره باغ، بیکار، مایوییست

 فقیرکلکانی ولد فدامحمد، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
 محمدعزیز ولد حفیظ اهلل مسکونه پغمان،  معلم، مایوییست

 عبدالکبیر ولد محمد آصف، مسکونه واصل آباد، معلم، 
مایوییست

 غالم صفدر ولد غالم حیدر، مسکونه پنجشیر، کارمند، 
مایوییست

 عبدالقدوس ولد عبدالسالم، مسکونه کلکان، بیکار، مایوییست
 مهردل ولد عبدالقدوس، مسکونه سرای خواجه ، دکاندار، 

مایوییست
 خواجه ولد غالم حیدر، مسکونه شوربازار، کارمند، مایوییست 

ضد انقالب
 عبداهلل ولد غالم حیدر، کارمند، مایوییست

 محمدظفر ولد غالم حیدر، مدیر قطعه 21 غند محافظ، 
مایوییست

 محمد کبیر ولد محمد یوسف، مسکونه بهسود، معلم، 
مایوییست

 عبدالرحیم ولد محمد ابراهیم، مسکونه بدخشان، متقاعد، 
سکتاریست

 مهرعلی ولد مرادعلی، مسکونه تایمنی، تکسی ران، اخوانی
 عطاخان ولد خوایندم، مسکونه بهسود، خادیم مسجد، خمینست

 فیض الدین ولد فیض اهلل، مسکونه تخار، مامور، سکتاریست
 عبدالغفور ولد امام محمد، مسکونه بدخشان، مامور وزارت 

تجارت، سکتاریست
 محمدشاه ولد سیدابراهیم، مسکونه واصل آباد، مامور هوتل 

کابل، سکتاریست
 حضرت جان ولد آغا جان، اشرار

 اهلل باز ولد میرزا میر، مسکونه رودات، اشرار
 عالم ولد عبدالطیف، مسکونه تکانه، نانوا، اشرار

 عبدالطیف ولد شاهین، مسکونه نقاش، بیکار، اشرار
 زین الدین ولد امیرالدین، مسکونه تکانه، اشرار

 لعل محمد ولد حاجی گل محمد، مسکونه میدان، زمین دار، 
اشرار

 دادمحمد ولد باز محمد، مسکونه میدان، اشرار
تورگل ولد تازه گل، مسکونه تکانه، حمال، اشرار
 عین الدین ولد خیرالدین، دوا فروش، سکتاریست

 نظرمحمد ولد عطا محمد، مسکونه چهلستون، محصل، 
مایوییست

 احمدضیا ولد عطامحمد، مسکونه چهلستون، محصل، 
مایوییست

 عطامحمد ولد خوشدل، مسکونه چهل ستون، مامور متقاعد، 
مایوییست

 نجب اهلل ولد سیدمال، مسکونه ننگرهار، مامور اصالحات ارضی، 
افغان ملت

 جمال ناصر ولد سعادت، مسکونه چهارقلعه وزیرآباد، اخوانی
 میرعبدالکریم ولد میرعبدالرحیم، مسکونه قلعه فتح اهلل، متعلم، 

اخوانی
 شاولی ولد ذکری، مسکونه ننگرهار، محصل، اخوانی

 محمدطاهر ولد محمد ابراهیم، محصل دانشکده علوم، 
مایوییست

کابل- افغانستان، مورخ 1358/2/31
 آغا محمد ولد محمدمهدی، مسکونه قلعه شهاده، کهنه فروش، 

اخوانی
 میرجالل ولد شینده، مسکونه ننگرهار، اخوانی

 احمدشاه ولد عبدالرزاق، مسکونه میدان، محصل فاکولته 
زراعت، اخوانی

 محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه لغمان، مامور وزارت 
عدلیه، مایوییست

 عبدالمجید ولد جمعه خان، مسکونه سرای خواجه، بیکار، 
مایوییست

 غالم سخی ولد حاجی مسافرشاه، مسکونه کارته سخی، 
خمینست

 جاندل ولد رحم دل، مسکونه سرای خواجه، مایوییست
 سیدخان ولد خرم، مسکونه پنجشیر، اشرار

 میرزاخان ولد بهرام خان، مسکونه میربچه کوت، زمین دار، 
اشرار

ACKU
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 سیدغالم رحمان ولد سید غالم ایشان، مسکونه پروان، مدیر 
متقاعد، اخوانی

 مال کتوری ولد محمد رضا، مسکونه بگرام، بیکار، اخوانی
 محمدسرور ولد سیدجان، مسکونه کوه صوفی بگرام، بیکار، 

اخوانی
 شعیب ولد غالم حیدر، مسکونه کلکان،دریور، اخوانی

 خان علی ولد علی جمعه، مسکونه دایزنگی، بیکار، خمینست
 محمد بشیر ولد محمد قاسم، مسکونه لوگر، معلم، مایوییست

 عبدالسالم ولد محمد عمر، مسکونه تاشقرغان، غریبکار، اشرار
 سفرعلی ولد جمعه خان، مسکونه نیمروز، اشرار

 غالم دستگیر ولد شاه محمد، مسکونه وردک، مامور، اشرار
 علی اصغر ولد سخی داد، مسکونه میدان، کارگر فابریکه 

پلچرخی، خمینست
 ناظرحسین ولد سید محمدحسن، مسکونه جمال مینه، مامور 

دستگاه خانه سازی، مایوییست
 شریک اهلل ولد دین محمد، مسکونه خیرخانه، مامور دستگاه 

خانه سازی، مایوییست
 محمدناصر ولد دین محمد، مسکونه ده قابل، چلک فروش، 

خمینست
 محمدعلی ولد محمد اکرم، مسکونه پشتونستان، جاسوس 

پاکستانی
 عبدالواحد ولد عبدالملک، جاسوس پاکستان

کابل- افغانستان -  مورخ 1358/5/1
 فضل سبحان ولد الف بیک، مسکونه پروان، متعلم، اخوانی
 محمدکاظم ولد محمد طالب، مسکونه بدخشان، زمین دار، 

مایوییست
 شیرخان ولد محمد مراد، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست

 عبدالصمد ولد عبداهلل، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست
 عبدالستار ولد غالم رسول، مسکونه خان آباد، متعلم، مایوییست

 عبدالسالم ولد عبدالغیاث، مسکونه خوست، مامور، مایوییست
 اعظم ولد محمد امیر، مسکونه خواهان، متعلم، مایوییست

 عزیزاهلل ولد امین اهلل، مسکونه کندز، محصل، پخش کننده شب 
نامه

 عبدالوکیل ولد خدابخش، مسکونه پروان، مامور اصالحات، 
پخش کننده شب نامه

 سفرمحمد ولد محمد اسحق ، مسکونه کندز، میوه فروش، پخش 
کننده شب نامه

 عنایت اهلل ولد اسالم الدین، مسکونه کندز، مامور ترویج، پخش 
کننده شب نامه

 محمدظاهر ولد آقاجان، مسکونه خان آباد، مامور بانک، پخش 
کننده شب نامه

 قاری محمد ولد عبدالقادر، مسکونه کندز، رادیوساز، پخش 
کننده شب نامه

 محمداهلل ولد جمعه خان، مسکونه مزار، رادیوساز، پخش کننده 
شب نامه

 فیروزالدین ولد میرزانجم الدین، مسکونه خان آباد، معلم، تبلیغ 
ضد دولت

 سیداحمد ولد حاجی الجورد، مسکونه خان آباد، تبلیغ ضد 
دولت

 محمد رازق ولد محمد رضا، مسکونه خان آباد، عریضه نویس، 
تبلیغ ضد دولت

 نورعلی ولد دولت، مسکونه خان آباد، محصل تخارستان، 
اخوانی

 ملنگ مشهور به عبدالبصر ولد سلیمان، مسکونه خان آباد، 
اخوانی

 مالغالم ولد مختار، مسکونه کندز، مال امام، اخوانی
 حاجی سیدغالم ولد وزیر، مسکونه کندز، اخوانی

 محمدعیسی ولد شمس الدین، مسکونه کندز، زمین دار، اشرار
 نعمت اهلل ولد محمد اکبر، مسکونه فرخار، کاتب تعلیم و تربیه، 

پخش کننده شب نامه
 عبدالمقیم ولد آدینه محمد، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده 

شب نامه
 غالم محمد ولد غالم قادر، مسکونه فرخار، معلم، پخش کننده 

شب نامه
 عبدالرقیب ولد مال رجب، مسکونه نورستان، معلم، اشرار

 روشن ولد اهلل بردی، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار
 مال عسکر ولد احمدجان، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار

 گلستان ولد شاولی، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار
 عبدالغفار ولد عبدالغفور، مسکونه لغمان، اشرار

 نصراهلل ولد نصیرخان، مسکونه علینگار لغمان، زمین دار، اشرار
 پاینده محمد ولد محمدشریف، مسکونه تالقان، معلم، اشرار

 شمس اهلل ولد عبدالرحیم، مسکونه پل علم، زمین دار، اخوانی
 محمدظاهر ولد قربان، مسکونه بدخشان، متعلم، مایوییست

 استاندار ولد جمدار، مسکونه قلعه زال، زمین دار، اشرار
 بازمحمد ولد حاجی عبدالمحمد، مسکونه قلعه زال، معلم، اشرار

 خان وزیر ولد میرزاگل، مسکونه پکتیا، معاون اداری افغان 
ترکایی، اشرار

 محمدعیسی ولد محمد عمر، مسکونه نوآباد، میکانیک، اخوانی

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/2
 محمد داوود ولد عبدالروف، مسکونه لغمان، انجنیر وزارت 

معادن، مایوییست
 مالمحمد ولد دادمحمد، مسکونه کابل، اخوانی

 حمیداهلل ولد شیرمحمد، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی
 برهان اهلل ولد حفیظ اهلل، مسکونه کلوله پشته، متعلم، مایوییست

 محمد امین ولد محمد ملنگ، مسکونه عالوالدین، متعلم، 
اخوانی

 حمایت اهلل ولد عنایت اهلل، مسکونه مزارشریف، متعلم، اخوانی
 گالب خان ولد ولی محمد مسکونه پکتیا، مامور اطالعات و 

کلتور، اخوانی
 رازق داد ولد حاجی گل داد، مسکونه غالم علی بگرام، مامور، 

اخوانی
 نادر ولد محمدیوسف، مسکونه ارزگان، مامور شهرنو، اشرار

 عوض ولد رستم، مسکونه بهسود، مال کودکستان، اشرار
 منور ولد حاجی وزیرگل، مسکونه برکی برک، اشرار

 محمد کبیر ولد عبدالقدیر، مسکونه کارته پروان، راننده، اشرار
 محمدعوض ولد غالم رسول، مسکونه پل سوخته، اشرار

 حاجی محمدنادر ولد لعل محمد، مسکونه قلعه زمان خان، 
دکاندار، اخوانی

 بادام گل ولد غالم محمد، مسکونه شش درک، اخوانی
 نصراهلل ولد پیاوالدین، مسکونه قالچه، اخوانی

 الماس ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، اشرار
 محمد عارف ولد محمدنبی، اشرار

 محمد رضا ولد محمدحسن، مسکونه سنگالخ، اشرار
 میرزامحمد ولد شامحمد، اشرار

 سیدمنهاج الدین ولد ویس الدین، اشرار

کابل- افغانستان  - مورخ 1358/5/9
 دادو ولد ذلفقار، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 عمرخان ولد شیرخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 سید احمد ولد حشمت اهلل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 نواب ولد حاجی محمد یعقوب، مسکونه غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 علم خان ولد جالدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 رازمحمد ولد پادشاه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 امان اهلل ولد عبدالمنان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 فتح محمد ولد نظیر گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 نظرمحمد ولد سید شاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
فتح خان ولد شیرجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 اختر محمد ولد سیداحمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 کریم خان ولد ری، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 نورمحمد ولد سیدشاه، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 کری ولد جمعه گل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 حاجی محمد ایوب ولد محمدحیدر، مسکونه غزنی، از جبهه 

توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 تاج محمد ولد محب اهلل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 غالم حسین ولد عامل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمدکاظم ولد سیدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 قربان ولد عبدالرحمان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 گالب ولد احمدجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 عبدالمجید ولد جالدخان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 شیرعلی ولد... مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 پهلوان ولد... مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 غالم علی ولد محمدعلی، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 رجب علی ولد غالم حیدر، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمدسرور ولد محمد تاجیم،  مسکونه غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 جان محمد ولد خان محمد،  مسکونه غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 حاجی زانگل ولد محمد گل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمدحسن ولد حاجی زانگل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 شیرگل ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 محمدصادق ولد حبیب اهلل، مسکونه زرمت، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 سورگل ولد شینوار، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمد پذیر ولد عمر، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 پادشاه ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 نورمحمد ولد طیب، مسکونه زرمت، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 مولوی نظر محمد ولد فضل محمد، مسکونه شالیزی، از جبهه 

توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 سید حبیب ولد سید امیرشاه، مسکونه پیرزاده، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده  خداداد، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 علم جان ولد نیازمحمد، مسکونه ده خداداد، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 سید رحمان ولد حاجی دارا، مسکونه غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمد علی ولد غالم حسین، مسکونه غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 روزی خان ولد غفار، مسکونه واغظ، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمدنبی ولد خیرالدین، مسکونه قره باغ، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 امیرخان ولد قطب خان، مسکونه قره باغ، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 عبدالرزاق ولد عبدالحق، مسکونه نیازی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 میراحمد ولد میرمحمد، مسکونه رباط، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 تازه گل ولد نیک محمد، مسکونه رمک، از جبهه توسط قوای 

 محمدعمر ولد گل آجان، مسکونه خیرخانه، بیکار، اخوانی
 محمد رفیق ولد گل خان، مسکونه شاه شهید، اخوانی

 حاجی عبدالرسول ولد عبدالقادر، مسکونه وزیراکبرخان، 
ساعت فروش، اخوانی

 سلطان محمد ولد سیدکرام، مسکونه ننگرهار، معلم، اخوانی
 ولی محمد ولد خان محمد، مسکونه دشت برچی، نجار، 

خمینست
 خان محمد ولد شیرمحمد، مسکونه دشت برچی، زمین دار، 

خمینست
 عوض ولد سخی داد، مسکونه دشت برچی، خیاط، خمینست

 محمد نادر ولد محمد یعقوب، مسکونه دشت برچی، کارمند 
سینمای کابل، خمینست

 حاجی عید محمد ولد شیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، قالین 
فروش، اخوانی

 بستان ولد سلطان علی، مسکونه چنداول، پرزه  فروش، خمینست
 محمد یاسین ولد حاجی محمد، مسکونه سرخ پارسا، معلم، 

خمینست
 سیالنی ولد جیالنی، مسکونه سید آباد وردک، اشرار

 غالم حضرت ولد جانان، مسکونه سیدآباد، زمین دار، اشرار
 محمداکبر ولد میرحیدر، مسکونه سیدخیل سید آباد، زمین دار، 

اشرار
 نجم الدین ولد عالوالدین، مسکونه سید آباد، زمین دار، اشرار
 عبدالقادر ولد عبدالخالق، مسکونه ولسوالی تگاب، زمین دار، 

اشرار

کابل- افغانستان - مورخ1358/6/6 
محمدعلی ولد حزب علی، مسکونه سرخ پارسا، خمینست

 محمدنعیم ولد غالم سخی، مسکون کلکان، زمین دار، اخوانی
 حبیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مامور شرکت قند بغالن، 

اخوانی
 عبدالمجید ولد خدای رحیم، مسکونه بغالن، مامور، اخوانی

 شیرپادشاه ولد خان، مسکونه لوگر، پولیس، مایوییست
 نورمحمد ولد محمد، مسکونه بگرام، اخوانی

 محمداعظم ولد محمدغوث، مسکونه بگرام، دکاندار، اخوانی
 احمدزی ولد هاشم خان، مسکونه وردک، اخوانی

 اولیا ولد روشان، مسکونه وردک، اشرار
 کمینی ولد عبدالغفور، مسکونه وردک، اشرار

 ذکیم ولد عبدالکریم، مسکونه سید آباد وردک، اشرار
 جهانگیر ولد ضمیر، مسکونه گلنگار، زمین دار، اشرار

 مولوی بسم اهلل ولد عبداهلل، مسکونه لغمان، مالی مسجد، اخوانی
 محمدصیفی ولد محمد رسول،  مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار

 محمدحلیم ولد مهرالدین، مسکونه خیرخانه، بیکار، اشرار
 محمدهاشم ولد عبدالقدوس، مسکونه سمنگان، مایوییست

 محمدعثمان ولد موسی، مسکونه ایبک، مایوییست
 عبدالفتاح ولد فضل الدین، مسکونه ایبک، عضو نظارت خانه 

سمنگان، مایوییست
 عبدالعزیز ولد عبدالعظیم، مسکونه ایبک، معاون اداری تعلیم و 

تربیه، مایوییست
 محفوظ ولد یعقوب، مسکونه دشت برچی، افراد قطعه 777، 

اشرار
 لیال ولد محمدیاسین، مسکونه سالنگ، اخوانی

 گل محمد ولد عبداالحد، مسکونه سالنگ، اخوانی
 جان آقا ولد حضرت شاه، مسکونه میربچه کوت، پولیس بگرام، 

اخوانی
 عبدالرسول ولد گل احمد، مسکونه پل علم، مامور وزارت 

فواید عامه، اخوانی
 صاحب شاه ولد دوران شاه، مسکونه خوگیانی، اخوانی

 پیرمحمد ولد رحیم داد، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت 
فواید عامه، اخوانی

 محمدانور ولد اختر محمد، مسکونه چهاردهی، اخوانی
 عبدالرووف ولد محمد هاشم، مسکونه ناحیه سوم کابل، مامور 

ریاست سرک ها، اخوانی
 غالم ایشان ولد غالم قادر، مسکونه جبل سراج، مامور وزارت 

فواید عامه، اخوانی
 غالم حیدر ولد غالم محی الدین، مسکونه غزنی، مامور سرک، 

اخوانی
 نورمحمد ولد درمحمد، مسکونه چهاردهی، آمر ریاست ملی 

بس، اخوانی

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/8
 محمد حیدر ولد غالم نبی، مسکونه بامیان، خمینست

 محمددین ولد عبداهلل، مسکونه میدان، زمین دار، خمینست
 مولوی عبدالرحمان ولد رجب علی، اخوانی

 محمدغنی ولد غالم محی الدین، مامور ریاست سرک ها، 
اخوانی

 غیاث الدین ولد دین محمد، دریم ساتمن اطفاییه کابل،  اخوانی
 باخترگل ولد حیدر، مسکونه خوست، اخوانی

 شیخ یعقوب ولد شیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
 عبدالولی ولد شیخ یعقوب، مسکونه شینکی، اشرار

 عبدالهادی ولد بسم اهلل، مسکونه شینکی، اشرار
 عبدالشافع ولد بسم اهلل، مسکونه شینکی، اشرار

 یارمحمد ولد لعلی، مسکونه شینکی، اشرار
 سیف اهلل ولد محمداهلل، مسکونه شینکی، اشرار

 اهلل میر ولد محمد، مسکونه شینکی، اشرار
 محمدزی ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار
 عبدالقیوم ولد بازمحمد، مسکونه شینکی ، اشرار

 عبدالعزیز ولد اهلل میر، مسکونه شینکی، اشرار
 عبدالقهار ولد بازمحمد، مسکونه شینکی، اشرار

 سراج ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار
 آقا محمد ولد مومن، مسکونه شینکی، اشرار

 .....ولد خان محمد، مسکونه شینکی، اشرار
 بازمحمد ولد گل خان، مسکونه شینکی، اشرار

 بهلول ولد وکیل، مسکونه شینکی، اشرار
 ظاهر ولد پیرمحمد، مسکونه شینکی، اشرار

 محمدشفیع ولد محمد فاروق، مسکونه کهنه خمار، اشرار
 عزیزمحمد ولد خیرمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار
 فقیرمحمد ولد سیدمحمد، مسکونه کهنه خمار، اشرار

 میرعبدالمجید ولد عبدالوحید، مسکونه کهنه خمار، اشرار
 میرزا محمد ولد گالب شاه، مسکونه بهسود، اشرار
 محمدظاهر ولد محمدطاهر، مسکونه جلریز، اشرار

 گلباز ولد اکبرخان، مسکونه جلریز، اشرار
 احمد حسین ولد ظفرعلی، مسکونه کابل، اشرار

مسلح بازداشت شده، اشرار
 امیرگل ولد بارخان، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 محمدغنی ولد محمد فضل، مسکونه گیالن، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 نصرالدین ولد گالب الدین، مسکونه واغظ، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 غالم صنایع ولد خوشدل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 عبدالکریم ولد حاجی نوراجان، مسکونه غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 میرآجان ولد حاجی نجیب اهلل، مسکونه جالل آباد، از جبهه 

توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 عبدالقیوم ولد حاجی حبیب اهلل، مسکونه قره باغ غزنی، از جبهه 

توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمدشاهد ولد حبیب اهلل، مسکونه قره باغ غزنی، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 نوراهلل ولد حاجی خوجه محمد، مسکونه قره باغ غزنی، از جبهه 

توسط قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمدبرات ولد نوراهلل، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 خیرگل ولد محمد بسم اهلل، مسکونه مقر، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 بهلول ولد اسماعیل، مسکونه زنخان، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 گل آجان ولد صالح محمد، مسکونه زنخان، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 لعل محمد ولد عزیز اهلل، مسکونه نانی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 اهلل داد ولد خدایداد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط قوای مسلح 

بازداشت شده، اشرار
 گل محمد ولد دوست محمد، مسکونه گیرو، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 حبیب اهلل ولد گل محمد، مسکونه غزنی، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمد سرور ولد محمد عوض، مسکونه جیغتو، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 عزیزاهلل ولد وحیدخان، مسکونه دیک، از جبهه توسط قوای 

مسلح بازداشت شده، اشرار
 گل رحمان ولد خان محمد، مسکونه میدان، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 محمد ظریف ولد عبدالرحمان، مسکونه دیک، از جبهه توسط 

قوای مسلح بازداشت شده، اشرار
 عوض علی ولد علی حسن، مسکونه بامیان، خمینست

 علی محمد ولد محمدحسن، خمینست
 علیجان ولد صفدر، مسکونه ناهور غزنی، خمینست

 رحمت ولد نیازمحمد، مسکونه تایمنی، زمین دار، خمینست
 انجنیر غالم سخی ولد عبدالجبار، مسکونه قلعه چه، بیکار، 

مایوییست
 نثارعلی ولد احمدعلی، مسکونه عاشقان عارفان، غریبکار، 

خمینست
 ملک صالح ولد غالم محی الدین، مسکونه پروان، ملک، 

اخوانی
 غالم حبیب ولد عبدالکبیر، مسکونه میدان، سرمعلم، اشرار
 ضاوالدین ولد فخرالدین، مسکونه خیرخانه، متعلم، اخوانی

 سیدمیرزا ولد بابا خان، مسکونه کارته مامورین، بیکار، اخوانی
 رحیم داد ولد سخی داد، مسکونه سلطان خیل، راننده، اخوانی

 شیرپادشاه ولد الک خان، مسکونه لوگر، سارندوی شهر قدیم، 
مایوییست ضد انقالب

 محمد نسیم ولد حاجی محمد امین، مسکونه کلکان، بیکار، 
اخوانی

 حاجی یارجان ولد لعل محمد، مسکونه هودخیل، تیکه فروش، 
اخوانی

 محمدصابر ولد فضل ربی، مسکونه لوگر، سرمعلم مکتب، 
اخوانی

 شاه محمود ولد حجت اهلل، مسکونه وزیراکبرخان، اخوانی
 عبدالقاسیم ولد گالنور، مسکونه خیرخانه، دگروال متقاعد افغان 

ملت 
 عبدالغفور ولد عبدالرحمان، مسکونه شاه شهید، دکاندار، افغان 

ملت 
 غالم جان ولد نیاز محمد، مسکونه ده عرب ها، افغان ملت

 محمدابراهیم ولد جان، مسکونه وزیر اکبرخان، اخوانی
 قمرالدین ولد ابراهیم، مسکونه لغمان، مالامام، اخوانی

 عوض ولد غالم حسین، مسکونه وردک، قرطاسیه فروش، 
اخوانی

 قریب اهلل ولد امین اهلل، مسکونه ننگرهار، محصل طب، اخوانی
 محمدشاه ولد بابه قل، مسکونه مزار، مدیر اطالعات و کلتور، 

اخوانی
 امین اهلل ولد سید محمد، مسکونه کابل، آهنگر، خمینست
 عبدالحسین ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، خمینست

 عبدالحمید ولد جعفرعلی، مسکونه جاغوری، بیکار، خمینست
 میرافغان ولد محمدهاشیم، مسکونه بهسود، غریبکار، خمنیست

 عبدالرووف ولد غالم محمد، مسکونه بهسود، عکاس، خمنیست
 حسن علی ولد حیدرعلی، مسکونه غزنی، اشرار

 سیداکبرشاه ولد سیدنادرشاه، مسکونه بهسود، خمینست
 اخترمحمد ولد سید محمد، مسکونه لوگر، متعلم، اخوانی

 عبداهلل ولد میرافغان، مسکونه کابل، مالک همایون هوتل، 
اخوانی

 محمدفاضل ولد عبداهلل، مسکونه پنجشیر، طالب العلم، اخوانی
 شاه محمدحسن ولد سید موسی، مسکونه بهسود، ترکاری 

فروش، خمینست
 ظفراحمد ولد فضل مسعود، مسکونه کنر، معلم، اخوانی
 علیخان ولد سمع خان، مسکونه پروان، زمین دار، اخوانی

 عبدالوکیل ولد عبدالمجید، مسکونه کاپیسا، غریبکار، اخوانی
 سیدجان ولد عبدالغنی، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی

 عبدالحمید ولد عزیزخان، مسکونه نجراب، زمین دار، اخوانی
 محمدعلی ولد باغ علی، مسکونه جلریز، دکاندار، اخوانی

 محمد ظریف ولد سید شاه حسین، مسکونه میدان، آب فروش، 
اخوانی

 عبدالعزیز ولد عبداالحد، مسکونه کابل، دکاندار، اخوانی
 ضیااهلل ولد احمدگل، مسکونه لوگر، محصل دارالعلوم، اخوانی

 حلیم ولد سیفور، مسکونه پاکستان، اخوانی

ACKU
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کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/12
 عبدالفتاح ولد محمد اسحق، مسکونه پروان، مامور نساجی 

بگرامی، مایوییست
 نوراهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه پنجیشر، دوهم بریدمن، 

سکتاریست
 جان محمد ولد محمدعمر، مسکونه بدخشان، سکتاریست

 محمدنادر ولد لنگرخان، مسکونه پروان، متقاعد، سکتاریست
 عبدالحفیظ ولد عبدالواحید، مسکونه پروان، مامور، مایوییست

 سیدامان اهلل ولد سید نعیم، مسکونه چاریکار، مساعد سارنوالی، 
مایوییست

 محمد نوروز ولد خدای نظر، مسکونه فراه، زمین دار، اخوانی
 عبدالقدیر ولد محمدعمران، مسکونه چهاردهی، عضو جرایم 

اخالقی، افغان ملت
 غالم سرور ولد عبدالحمید، مسکونه کارته پروان، اخوانی

 فریدون ولد غالم سرور، مسکونه کارته پروان، پیاده دواخانه، 
اخوانی

 ظهیرالدین ولد غالم مصفطی، مسکونه پنجشیر، متعلم، 
مایوییست ضدانقالب

 محمد موسی ولد یعقوب علی، مسکونه غزنی، مایوییست ضد 
انقالب

 غالم محمد ولد غالم مصطفی، مسکونه پنجشیر، متعلم، 
مایوییست

 هفته گل ولد نیازمحمد، مسکونه ده خدایداد غزنی، اخوانی
 لمر ولد میرور، مسکونه غزنی، اشرار

 غالم حبیب ولد غالم سرور، مسکونه شاه جوی، اشرار
 عمر ولد رستم، اشرار

 معروف ولد محمد کریم، اشرار
 حاجی عزیز ولد محمدهاشیم، اشرار

 سیقل ولد محمد شریف، مسکونه شاه جوی، اشرار
 محمد اسماعیل ولد غالم دستگیر، اشرار

 آقامحمد ولد جان محمد، اشرار
 خدایداد ولد محمدنبی، اشرار

 سیدجان ولد لودین، مسکونه قریه بازمحمد، اخوانی
 داوود سرمد ولد محمد شریف، مسکونه خیرخانه، معلم، 

مایوییست

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/13
 غالم رسول ولد علی حسین، مسکونه کابل، کهنه فروش، اشرار

 عبدالحی ولد محمد عالم، مسکونه پروان، مایوییست
 محمدعلی ولد خدای رحیم، مسکونه ارزگان، بیکار، اشرار

 گل محمد ولد ثمرگل، مسکونه پل علم لوگر، اشرار
 محمدگل ولد عبدالسمع، مسکونه چرخ لوگر، اشرار

 ظریف ولد نایب، مسکونه چرخ لوگر، اشرار
 خادیم ولد بختیاری، مسکونه بامیان،  زمین دار، اشرار
 عوض ولد محمدعلی،  مسکونه گذرگاه، خمینست

 شیرآقا ولد خان بابا، مسکونه پلچرخی، زمین دار، اخوانی
 عبداالحد ولد خیال محمد، مسکونه کندهار، دکاندار، اخوانی
 یوسف علی ولد محمدعلی، مسکونه اکبرخان مینه، خمینست

 محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه پغمان، مایوییست
 قربان ولد موسی، مسکونه بهسود، غریبکار، خمینست

 عبدالرحیم ولد امیرمحمد، مسکونه ننگرهار، دکاندار، اخوانی
 نجیب الرحمان ولد عبدالرحمان، مسکونه کابل، متعلم صنف 

دوازده، مایوییست
 میرآجان ولد عبداهلل، مسکونه پروان، زمین دار، مایوییست
 اخترمنیر ولد محمدخان، مساعد سارنوالی قندهار، اخوانی

 محمدسرور ولد محمد ایوب، کارمند آریانا، مایوییست
 عین الدین ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، دکاندار، اشرار

 محمدسالم ولد عبدالعلی، مسکونه وردک، اشرار
 نورگل ولد درانی، مسکونه پکتیا، چوب فروش، اخوانی

 جمعه خان ولد شربت خان، مامور ریاست مرافعه، اخوانی
 سلطان محمد ولد میا محمد، مسکونه لغمان، مامور مخابرات، 

اخوانی
 ناظر ولد حسین علی، مسکونه بامیان، غریبکار، خمینست

 غالم محمد ولد غالم محی الدین، مسکونه پروان، زارع، اخوانی
 جمعه خان ولد شیرخان، مسکونه ناهور غزنی، زمین دار، 

خمینست
 حسین داد ولد کلبی حسین، کارمند وزارت زراعت، خمینست

 فضل حسین ولد عبدالحسین، مسکونه بامیان، غریبکار، 
خمینست

 دین محمد ولد پیرمحمد، مامور ترانسپورت کابل، مایوییست
 زرجان ولد خواضک، مسکونه لوگر، مایوییست

 عوض ولد عبدالحسین، مسکونه ورث، زمین دار، خمینست
 حیات اهلل ولد حکیم اهلل، مسکونه کلکان، دکاندار، مایوییست
 میرعبدالواسع ولد میرعبدالحکیم، مسکونه پروان، زمین دار، 

اخوانی
 بابو ولد میراحمد، مسکونه لشکرگاه، زمین دار، اخوانی

 عبدالحمید ولد عبدالحکیم، مسکونه کابل، محصل وترنری، 
اخوانی، پخش کننده شب نامه

 محمدقسیم ولد محمد قاسم، مسکونه لشکرگاه، متعلم، اخوانی، 
پخش کننده شب نامه

 حسین جان ولد غالم علی، مسکونه سنگالخ، راننده، اخوانی
 جمال الدین ولد سراج الدین، مسکونه پروان، بیکار، اخوانی

 حبیب اهلل ولد عبداهلل، مسکونه هرات، محصل ادبیات، مایوییست
 کمال ولد محمدگل، مسکونه گرشگ ، طالب العلم، اخوانی
 غالم  دستگیر ولد دین محمد، مسکونه قره باغ غزنی، مامور 

تانک، خمینست
 رستم ولد جبار، مسکونه پروان، زمین دار، اخوانی

 محمدکاظم ولد محمدهاشم، مسکونه هرات، محصل ادبیات، 
مایوییست

 گالب ولد خوازک، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی
 عزیزاهلل ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، زمین دار، اخوانی

 عظیم اهلل ولد صاحب خان، مسکونه لوگر، اخوانی
 توکل ولد عبدالستار، مسکونه کنر، دریم بریدمن، اخوانی

 محمدعلم ولد محمد اسحق، مسکونه افشار، مامور تلویزیون، 
مایوییست

 محمدحسن ولد قربان محمد، مسکونه بدخشان، مامور 
ترانسپورت، سکتاریست

 فخرالدین ولد علی محمد، مسکونه پنجشیر، زمین دار، اخوانی
 عبدالجبار ولد مقصود، مسکونه میربچه کوت، مامور وزارت 

عدلیه، مایوییست
 شمشیر ولد پیرمحمد، مسکونه ننگرهار، معاون اصالحات 

 بهلول ولد خیرمحمد، مسکونه لوگر، دریم بردمن میدان بگرام، 
ارتباط باالحصار

 میرعلم ولد نصرت، مسکونه پروان، محصل تخنیک، ارتباط 
باالحصار

 موسی، افراد قطعه ده انجنیری، ارتباط باالحصار
 خان جان، مسکونه ننگرهار، مامور خانه سازی، افغان ملت

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/21
 شرف الدین ولد سراج الدین، مسکونه دره مامور بگرام، اخوانی

 انارگل ولد شیراهلل، مسکونه میدان، سرای دار، اخوانی
 محمد اصغر ولد محمد رسول، مسکونه جبل سراج، متعلم 

صنف دهم، اخوانی
 محمد حلیم ولد محمود، مسکونه چاریکار، مفتش مجادله 

مالریا، اخوانی
 محمد عمر ولد محمدحسین، مسکونه خم زرگر کوهستان، 

معلم، اخوانی
 قربان ولد حسین داد، مسکونه دایزنگی بامیان، غریبکار، 

خمینست
 سیف اهلل ولد نوراحمد، مسکونه لوگر، اخوانی

 محمدامین ولد محمدجان، مسکونه چاردهی، دریم ساتمن، 
اخوانی

 اسداهلل ولد محمدایوب، مسکونه کلوله پشته، دریم ساتمن، 
اخوانی

 محمد کریم ولد محمد یعقوب، مسکونه مزارشریف، کاتب، 
اخوانی

 محمداکبر ولد غالم محی الدین، مسکونه مزارشریف، کارگر 
کود برق مزارشریف، اخوانی

 محمدعثمان ولد محمد حسین، سارنمن آمر قوماندانی بلخ، 
اخوانی

 احمدرشاد ولد غالم علی، مسکونه مزارشریف، مامور محاسبه 
شهرداری بلخ، اخوانی

 رحمت گل ولد آیین خان، مسکونه مزارشریف، کارمند، 
اخوانی

 ضرب اهلل ولد امام الدین، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی
 مال آدم خان ولد عظیم خان، مسکونه تخار، امام مسجد، اخوانی
 حاجی محمدگل ولد مال احمد، مسکونه لغمان، بیکار، اخوانی

 احمدشاه ولد یارمحمد، مسکونه باجور، اخوانی
 عبدالعلی ولد کمال، مسکونه مزار، بیکار، اخوانی

 بغاوالدین ولد بازمحمد، مسکونه زابل، زمین دار، اخوانی
 محمدطاهر ولد تراباز، مسکونه تخار، اخوانی

 امان اهلل ولد عبدالجبار، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی
 سید عبداهلل ولد سید بابه، مسکونه فرخار، زمین دار، اخوانی
 سید عبداهلل ولد سید بابا، مسکونه تخار، زمین دار، اخوانی

 خواجه احمد ولد احمد مجید، مسکونه کلکان، معلم، اخوانی
 موسی ولد صوفی، مسکونه غزنی، اخوانی

 تازه میر ولد نازک میر، مسکونه کندز، اخوانی
 عبدالعلی ولد عبدالغنی، مسکونه کندهار، مامور مسکونی 

کندهار، اخوانی
 مولوی شب قدر ولد میا محمد، مسکونه بگرام، اخوانی

 محمد موسی ولد باقر، مسکونه لعل سرجنگل، زمین دار، اخوانی
 غالم حسین ولد یارمحمد، چوپ فروش دشت برچی، اخوانی

 محمدعوض ولد نیک محمد، مسکونه بهسود، ولدنگار، اخوانی
 جان محمد ولد قربان، مسکونه پخته فروشی، اخوانی

 سیدمحمد ولد محمد عیسی، مسکونه کهنه خمار، کهنه فروش، 
اخوانی

 شیرآقا ولد قلندر، مسکونه علیشنگ لغمان، اخوانی
 گل نبی ولد تاج محمد، مسکونه میربچه کوت، متعلم، اخوانی

 حاجی محمد انور ولد سرور، مسکونه حصه دوم خیرخانه، 
اخوانی

 جان آغا ولد خیرمحمد، مسکونه میر بچه کوت، اخوانی
 غالم حسین ولد محمدجان، مسکونه دشت برچی، دکاندار، 

خمینست
 محمدنعیم ولد محمد سرور، مسکونه قره باغ، اخوانی
 علی جمعه ولد محمدحسن، مسکونه بامیان، خمینی

 نور محمد ولد روز محمد، مسکونه میدان، لیموفروش، خمینی
 عبدالکبیر ولد عبدالحمید، مسکونه استالف، متعلم، خمینی
 قمرالدین ولد عبدالرسول، مسکونه کابل، تایپست وزارت 

عدلیه، خمینی
 خدایداد ولد تاج محمد، مسکونه جمال مینه، تکه فروش، 

خمینی
 سیدمحمدحسن کریمی ولد سید محمد رضا، مسکونه شاه 

شهید، بیکار، خمینی
 سیدعلی و سید محمد رضا، مسکونه کابل، فارغ دانشگاه، 

خمینی
 ضامن حسن ولد میرزاشاه، سترنجی فروش، خمینی
 غالم سخی ولد حاجی علم، مسکونه کابل، خمینی

 عبداهلل ولد قربان، تیکه فروش، خمینی
 سیدمحمدجمعه ولد سیدصفدر، تایپست وزارت تعلیمات عالی، 

مسکونه غزنی، خمینی

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/22
 محمدحسن ولد عبدالولی، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار

 جبارخیل ولد امرالدین، کوچی، اشرار
 اصل خان ولد امیرخان، کوچی، اشرار

 موسی ولد علی احمد، مسکونه بامیان، اشرار
 حاجی سخی داد ولد شیراحمد، مسکونه بهسود، اشرار

 نصراهلل ولد اسداهلل، اشرار
 تورگل ولد عبدالمجید، مسکونه وردک، مال امام، اشرار

 ظریف ولد فضل الدین، مسکونه میدان، اشرار
 میران ولد محمد شعیب، مسکونه میدان، اشرار

 میرزاحسین ولد بیک نظر، مسکونه ناحیه سوم، اشرار
 سیداحمدعلی ولد سید حبیب اهلل، بیکار، اشرار

 میراکبر ولد میرغالم حسین، متعلم صنف دوازده، اشرار
 عوض علی ولد رمضان، متعلم صنف ده، اشرار

 امیرمحمد ولد شیرمحمد، خباز، خمینی
 محمدعیسی ولد محمدکریم، دکاندار، خمینی

 ولی محمد ولد صالح محمد، مسکونه کارته پروان، دستفروش، 
مایوییست

 عزیزاهلل ولد حفیظ اهلل، مسکونه پغمان، مایوییست
 اول خان ولد عجب گل، متعلم صنف یازده، مایوییست

 عبدالجبار ولد عجب گل، فارغ دوازدهم، مایوییست
 شاولی ولد عنایت اهلل، مسکونه کابل، مایوییست

ارضی، افغان ملت
 مومن خان ولد جمعه خان، مسکونه ننگرهار، اخوانی

 محمدصادق ولد رجب علی، دکاندار، مسکونه مزارشریف، 
اخوانی

 بخت جمال ولد سیرجان، مسکونه وردک، ساتمن، اخوانی
 عبدالکریم ولد کالن، مسکونه کابل، محصل، اخوانی

 امیرمحمد ولد دادمحمد، مسکونه غزنی، داکتر البراتوار، 
اخوانی

 محمدعلی خان ولد محمد اکرم، پاکستانی، اخوانی، جاسوس
 مولوی محمدعمر ولد محمدنظر، مسکونه نجراب، اخوانی

 اقبال شاه ولد اکبرشاه، مسکونه میربچه کوت، متعلم، مایوییست
 میرویس ولد عبدالولی، پخش شب نامه، متعلم، اخوانی

 اسد ولد حفیظ اهلل، مسکونه مکروریان، پخش شب نامه، اخوانی
 داوود امید ولد غالم علی امید، مسکونه مکروریان، فارغ 

دوازده، پخش شب نامه، اخوانی

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/16
 ناصرعلی ولد خیرمحمد، مسکونه سرخ پارسا، خمینست

 حاجی محمدجمعه ولد محمد داد، مسکونه جبارخیل، زمین دار، 
اخوانی

 محمدگل ولد محمد، مسکونه لغمان، زمین دار، اخوانی
 سالوخان ولد یعقوب خان، مسکونه لغمان، اخوانی

 سفر محمد ولد قربان، مسکونه نوآباد دهمزنگ، گل کار، 
خمینست

 رستم ولد علی احمد، مسکونه نوآباد دهمزنگ، خمینست
 عیسی خان ولد محمد سرور، مسکونه وردک، خمینست

 رمضان ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، مالزم مکتب، خمینست
 محمد اسماعیل ولد ابراهیم، مسکونه جمال مینه، خمینست

 یزدان بخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، مالزم، 
خمینست

 رمضان ولد خداداد، مسکونه بهسود، بیکار، خمینست
 میرزاحسین ولد آغاحسین، مسکونه بهسود، دکاندار مندوی، 

خمینست
 عیدمحمد ولد محمد، مسکونه سرخ پارسا، زمین دار، خمینست

 عوض ولد حیدر، مسکونه بهسود، گل کار، خمینست
 امام علی ولد قربان، مسکونه سرخ پارسا، زمین دار، خمینست
 ابراهیم ولد سفرمحمد، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست

 عیدمحمد ولد قربان علی، مسکونه کابل، دستفروش، خمینست
 محمدانور ولد علی احمد، مسکونه بهسود، آشپز، خمینست
 محمدهاشم ولد ابراهیم، مسکونه بهسود، سقاب، خمینست

 امیربخش ولد دوست محمد، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست 
 آقاحسین ولد الف حسین، مسکونه بهسود، باغ بان، خمینست

 محمدصدیق ولد گل جان، مسکونه میدان، مامور وزارت 
ترانسپورت، اخوانی

 محمد حکیم ولد نور محمد، مسکونه دایمرداد، دکاندار، 
خمینست

 میرحسین ولد میرحسن، مسکونه جای رییس دهمزنگ، 
خمینست

 رمضان ولد یعقوب، مسکونه خوشحال مینه، قصاب، خمینست
 عبدالرووف ولد محمدهاشم، مسکونه جاغوری، متعلم، 

خمینست
 عبدالرحیم ولد محمد هاشم، مسکونه جاغوری، خمینست

 عبدالکریم ولد محمد عوض، مسکونه قره باغ غزنی، تایپست، 
خمینست

 غالم محمد ولد گل محمد، مسکونه قره باغ غزنی، تایپست 
وزارت عدلیه، خمینست

 غالم قادر ولد علی محمد، مسکونه قره باغزنی، تایپست وزارت 
عدلیه، خمینست

 عبدالحمید ولد علیجان، مسکونه غزنی، تایپست وزارت عدلیه، 
خمینست

 اختر محمد ولد داکتر، اخوانی
 غفورگل ولد گل سمی، کاتب مکتب هوتکی، اخوانی

 عبدالرحمان ولد فتح محمد، مسکونه پروان، ساتمن اکادمی 
پروان، اخوانی

 عبدالباری ولد محمد غوث، مسکونه ارزگان، اخوانی
 محمداسماعیل ولد دولت خان، مسکونه پروان، دریم بردمل 

قوای پنج، اخوانی
 گل احمد ولد نور محمد، مسکونه وردک، دوهم بردمن، 

اخوانی
 خداداد ولد دولت محمد، مسکونه بدخشان، مامور مخابرات، 

اخوانی
 محمدقسیم ولد شفیع، مسکونه کابل، اخوانی

 عبدالواحد ولد محمداعظم، مسکونه پروان، محصل، اخوانی
 عبدالناصر ولد عبدالمتین، مسکونه هودخیل، اخوانی

 دولت محمد ولد محمد یعقوب، مسکونه کندهار، اخوانی
 گل افضل ولد عبدالرشید، دوهم بردمن غند تعلیمی، اخوانی

 انورحسین ولد شیرحسین، مالک دواخانه، اخوانی
 محمدوارث ولد محمد عمر، دوهم بردمن قوای 88، مسکونه 

زابل، اخوانی
 انوری ولد محمدجان، مسکونه پکتیا، تورن وزارت تامینات، 

اخوانی
 محمد موال ولد عزیزاهلل، مسکونه پروان، اخوانی

 سیدمحمود ولد سید احمدعلی، مسکونه مقر، اشرار
 محمدصابر ولد نور محمد، مسکونه لوگر، اخوانی
 محمداسماعیل ولد فراموز، مسکونه لوگر، اخوانی

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/17 
 گل محمد ولد سلطان محمد، مسکونه لوگر، مالامام، اخوانی
 سیدنورالدین ولد سید نادرشاه، مسکونه کابل، تاجر، اخوانی

 دولت نظر ولد پیرنظر، مسکونه درواز، فارغ لیسه پامیر، 
سکتاریست

 سید خواجه ولد غالم حیدر، مسکونه مزارشریف، محصل 
شرعیات، اخوانی

 محمدشاه ولد سلیمان، معلم لیسه چرخ لوگر، اخوانی
 محمد انور ولد محمدعمر، مسکونه بی بی مهرو، مدیر تعلیمات 

عالی، مایوییست
 سیدحاتم ولد محمد، مسکونه ننگرهار، دریم بردمن بگرامی

 شیرجان ولد رستم، افراد غند تعلیمی ارتباط باالحصار
عبدالرشید ولد عبدالمجید، تورن ریاست لوجیستیک ارتباط 

باالحصار
 عبدی ولد چاری، مسکونه کندز، افراد قوای پانزده، ارتباط 

باالحصار

 عجب گل ولد حلیم خان، مسکونه کابل، مایوییست
 عبدالودود ولد ولی محمد، مسکونه قریه نورزایی، اخوانی
 عبدالغنی ولد عبدالمجید، مسکونه گذر اکرم جان پروان، 

اخوانی
 عبدالبصیر ولد سیدمراد، مسکونه ولسوالی نهرین، اخوانی

 شاه محمد ولد میرزامحمد، اخوانی
 تاج گل ولد حاجی بدگ خان، مسکونه تخار، اخوانی

 عبدالحفیظ ولد دادخان، مسکونه بغالن، ضدانقالب
 عبدالوهاب ولد حیدر، مسکونه قلعه قاضی، شیریخ فروش، 

خمینی
 دارابولد خدمت گر وزیرا باد خادم مسجد محمدیه، خمینی
 حسین بخش ولد محمد کریم،مسکونه وزیر آباد، سگریت 

فروش، خمینی
 محمد کریم ولد غالم حسین، مسکونه وزیرآباد، پاکت ساز، 

خمینی
 فقیرحسین ولد قنبرعلی، مسکونه وزیر آباد، کارگر شرکت 

پالستیک، خمینی
 عبدالحمید ولد محمد اسماعیل، مسکونه وزیر آباد، خیاط، 

خمینی
 محمدعلی ولد میرزاحسین، مسکونه وزیر  آباد، پیاده پشتنی 

تجارتی بانک، خمینی
 صالح ولد غالم حسین، خمینی

 اسماعیل ولد رضا بخش، مسکونه بامیان، خیاط، خمینی
 سلطان ولد حسن، مسکونه وزیر آباد، شاگرد خیاط، خمینی

 محمد آصف ولد محمد جعفر، مسکونه وزیر آباد، میوه فروش، 
خمینی

 جان علی ولد سید آل، مسکونه وزیر آباد، کهنه فروش، خمینی
 غالم نبی ولد موسی، مسکونه وزیر آباد، کارگر شهرداری، 

خمینی
 حیدر ولد غالم حیدر، مسکونه کارته پروان، بیکار، خمینی

 درویش ولد سحرگل، مسکونه پشتونستان، اخوانی
 شیرین ولد رسول، مسکونه شهرآرا، مامور اکادمی علوم، 

اخوانی
 لعل سعید ولد زرور، مسکونه پشتونستان، تجار میوه، اخوانی
 شمس الدین ولد سید حکیم، مسکونه تخار، محصل صنف 

دوازده، دارالمعلمین تخار، اخوانی
 محمد ابراهیم ولد عبدالواحد، مسکونه، تخار، معلم، سکتاریست

 کوالخان ولد غازی مژگان، کاتب مدرسه ابوحنیفه، اخوانی
 عبدالباطین ولد عبدالواحد، مسکونه کریم داد نرخ، زمین دار، 

اخوانی
 امیرجان ولد آزاد خان، چوپان کوچی، اشرار

 محمدشاه ولد رنگین، چوپان کوچی، اشرار
 محمدیوسف ولد عبدالغفور، غریبکار، اشرار

 عبدالتواب ولد عبدالغفور، مسکونه تنگی، اشرار
 الجمیر ولد جالدخان، مسکونه سید آباد، چوپان، اشرار

 حبیب رحمان ولد عبدالحمید، معلم، اشرار
 شایسته گل ولد جاخان، چوپان کوچی، اشرار

کابل- افغانستان  - مورخ1358/5/22
 جمعه خان ولد حشمت اهلل خان، مسکونه بدخشان، دریم بردمن، 

اخوانی
 محمدشاه ولد سراج الدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار

 زمرالدین ولد قمرالدین، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
 محمد عمر ولد محمد رحیم، مسکونه پروان، محصل طب، 

اخوانی
 عطامحمد ولد آقا محمد، مسکونه گردیز، زمین دار، اشرار
 نعمت اهلل ولد شاه محمد، مسکونه گردیز، زمین دار، اشرار
 محمدخان ولد احمدخان، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
 حلیم خان ولد نیازمحمد، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار

 غالم دستگیر ولد فقیر، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
 شیرجان ولد سیدجان، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار

 غالم سخی ولد اهلل داد، مسکونه پروان، زمین دار، اشرار
 علیاور ولد خدایداد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 نادر ولد غالم نبی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 عبدالحمید ولد محمدطاهر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 عبدالحسین ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 حسین علی ولد نورعلی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 محمدظاهر ولد جان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 نوروز ولد غالم رضا، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 غالم نبی ولد میرافغان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 برات ولد قنبر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 جان علی ولد خان محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 اسماعیل ولد محمداهلل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 حبیب اهلل ولد عبدالعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 محمد کریم ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 میرآجان ولد حسام الدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 دین محمد ولد غالم سخی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 عبدالقادر ولد محمد افضل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 عبدالمومند ولد غالم علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 محمدجان ولد لعل میر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 شایسته ولد بهاول، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 عیسی خان ولد محمد جمعه،  مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 محمد ابراهیم ولد عبدالحسین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 سید کریم ولد حاجی بهاوالدین، مسکونه غزنی، کمک به 
اشرار

 حاجی محمد ولد امیر محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 محمدصافی ولد غالم شاه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 عزیز ولد جمعه، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 حضرت گل ولد خدای نور، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 عبدالعلیم ولد مال عبدالکریم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 دوست محمد ولد اخترگل، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 محمدظاهر ولد بستان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 عطا ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 شیراحمد ولد فضل احمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 علی محمد ولد ضامن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 جمعه خان ولد محمد انور،  مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 غالم حسین ولد ایوب، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 عین  علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 سلیمان علی ولد قربان علی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 خانان ولد...، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 علی حسین ولد محمد حکیم، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 خان محمد ولد عبداالحد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

ACKU
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 بیرم ولد صفدر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 غالم محس ولد غالم محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 وکیل ولد شاه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 محمد نور ولد بهایی جان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 خان گل ولد خواجه محمد، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 محمدهاشم ولد ابوبیک، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 شایسته خان ولد حاجی مومن، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 رکاب الدین ولد معراج الدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 غالم دستگیر ولد زنگی، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 سلطان جان ولد بصیر، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 شهاب الدین ولد برکت،  مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 حاجی عبدالهی ولد حاجی غالم محی الدین، مسکونه غزنی، 

کمک به اشرار
 حاجی عبدالحکیم ولد غیاث الدین، مسکونه غزنی، کمک به 

اشرار
 عبدالقیوم ولد غیاث الدین، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

 غالم گوهر ولد محمدجان، مسکونه غزنی، کمک به اشرار

کابل- افغانستان - مورخ 1358/5/29
 گل اکبر ولد محمد یعقوب، مسکونه تگاب، متعلم صنف 12 

دارالعلوم، اخوانی
 سید احمد ولد سید شریف، مامور تفتیش شهرداری مزار، 

مایوییست
 رجب علی ولد بشیر محمد، میخانیک وزارت مخابرات، خمینی

 محمد امین ولد محمدحسین، مسکونه بهسود، بیکار، خمینی
 شیخ موسی ولد علی رضا، مسکونه وزیر آباد، بیکار، خمینی

 حسین علی ولد محمد حسن، مسکونه بامیان، شاگرد خیاط، 
خمینی

 محمد زبیر ولد ضیاگل، مسکونه ننگرهار، متعلم 12 دارالعلوم، 
اشرار

 عبدالقدوس ولد محمد سرور، مسکونه هرات، مامور جیولوجی، 
مایوییست

 عبدالرحمان ولد عبدالحسین، راننده، خمینی
 خالق داد ولد سخی داد، مسکونه پل سرخ، شاگرد خیاط، 

خمینی
 مالامین ولد فیض الرحمان، مسکونه دشت برچی، مال امام، 

خمینی
 عبدالمجید ولد محمد هاشم، مسکونه پروان، کارگر شرکت، 

خمینی
 امیرهمزه ولد گل حسین، مسکونه بت خاک، ضد انقالب

 گل نبی ولد حاجی نازک میر، مسکونه قلعه فتح اهلل، تجار، 
اخوانی

 آغامحمد ولد حاجی نازکبیر، مسکونه قلعه فتح اهلل، مایوییست 
 محمدعمر ولد بهرام، مسکونه محمدآغه، معلم نسوان رحمان 

بابا، اخوانی
 محمد کریم ولد داور، مسکونه خواجه بولک، اخوانی

 خدایداد ولد غالم رضا، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
 میرحیدر ولد شاه حیدر، مسکونه قلعه شهاده، اشرار

 احمدگل ولد بازگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
 احمدگل ولد یارگل، مسکونه قلعه شهاده، اشرار
 محمدشریف ولد میرزا،  مسکونه لوگر، اخوانی

 شیراب ولد احمدشاه، مسکونه وردک، معلم لیسه خواجه 
مسافر، اخوانی

 غالم حسین ولد سلطان محمد، مسکونه پکتیا، اخوانی
 محمدهاشم ولد مال دین محمد، مسکونه پکتیا، اشرار

 محبوب خان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار
 دلدارخان ولد محمد اکبر، مسکونه پکتیا، اشرار

 بهادرخان ولد شینکی، مسکونه پکتیا، اشرار
 نواب ولد محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
 خالق داد ولد عبداهلل، مسکونه پکتیا، اشرار

 نیک محمد ولد محمد گل، مسکونه پکتیا، اشرار
 نوازخان ولد فیض محمدخان، مسکونه پکتیا، اشرار
 رنگین ولد محمد یونس خان، مسکونه پکتیا، اشرار

 نظر محمد ولد ظفرخان، مسکونه پکتیا، اشرار
 نیازی ولد سید غفور، مسکونه پکتیا، اشرار
 جمعه داد ولد عبداهلل، مسکونه پکتیا، اشرار

 حاجی مال محمد ولد محمد، مسکونه ولسوالی تیوره، اشرارا
 محمدیاسین ولد محمدعمر، مسکونه تیوره، اخوانی

 حاجی محمداسحق ولد افضل، مسکونه تیوره، اخوانی
 عبدالقدوس ولد حاجی عبدالرسول، مسکون تیوره، اخوانی

 عبدالقدیر ولد حاجی عبدالرسول، مسکونه تیوره، اخوانی
 غالم سرور ولد عبدالرحمان، مسکونه بهار دره، اخوانی

 محمد لعل ولد عبدالرحمان، مسکونه تیوره، اخوانی
 عبداالحد ولد عبدالحمید، مسکونه تیوره، اشرار

 عبدالرحیم ولد محمد، اشرار
 غالم غوث ولد محمود، مسکونه تیوره، اشرار

 خان علی ولد مراد علی، مسکونه دشت برچی، دکاندار، خمینی
 شربت خان ولد سلطان محمد، کوچی، اشرار

 کمکی ولد ختک، کوچی، اشرار
 محمد قسیم ولد محمد دل، مسکونه پغمان، اشرار

 دواجان ولد میراکبر، کوچی، اشرار
 فضل کریم ولد حاجی خان کوچی، اشرار

 شیخ چمن عارفی ولد محمد یوسف، مسکونه دشت برچی، 
بیکار، خمینی

 محمداهلل ولد عبدالحمید، مسکونه هودخیل، اخوانی
 حاجی تحصیلدار ولد حاجی ملتان، مسکونه نوآباد ده افغانان، 

اخوانی
 مال نجیب اهلل ولد عبداالحد، مسکونه غور، اشرار

 مال سید رسول ولد عثمان، مسکونه غور، اشرار

کابل- افغانستان - مورخ 1358/6/1
 غالم جیالنی ولد محمدهاشم، مسکونه کابل، مامور تشکیالت 

وزارت دفاع خلق، اخوانی
 عبدالباقی ولد محمدی، مسکونه فیض آباد، عضو دادگاه هرات، 

اخوانی
 عبدالحکیم ولد عبدالعلی، مسکونه کابل، خیاط، اخوانی

 قیام الدین ولد عبدال، مسکونه تگاب والیت پروان، مامور، 
اخوانی

 جان علی ولد احمد علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی
 حاجی علی، مسکونه سرخ پارسا، دکاندار، اخوانی

 غالم رسول ولد صفدر، مسکونه بهسود، راننده، خمینی
 نعمت اهلل ولد صفت اهلل، مسکونه لوگر، داکتر، مایوییست

توطئه 12 اسد 58
 گل احمد ولد حاجی یارگل، رییس احسان بس ترانسپورت، 

توطئه 12 اسد 58
 عزیزگل ولد حاجی یارگل، مامور رادیوتلویزیون، مسکونه 

کاریز میر، اخوانی
 عبدالسالم ولد میرزامحمد، کارمند اردو، کابل، اخوانی

 عطامحمد ولد محمدکبیر، مسکونه ناحیه 2 کابل، لومری 
بریدمن، بگرام، اخوانی

 حاجت میر ولد محمدکبیر، مسکونه پنجشیر، زمیندار، اشرار
 عین الدین ولد محمدخان، مسکونه پروان، محصل غوند تعلیمی، 

اخوانی

کابل افغانستان - مورخ 1358/6/10
 عبدالحنان ولد عبدالحلیم، مسکونه شاه شهید، مامور وزارت 

فواید عامه، اخوانی
 نجیب اهلل ولد نصیراهلل، مسکونه کمال خیل محمدآغه، مامور ملی 

بس، اخوانی
 عبدالحسین ولد سلطان محمد، مسکونه جمال مینه، خیاط، توطئه 

باالحصار
 سیدعلی محمد ولد سیدامیرشاه، مسکونه ناحیه 12، دریور، 

اخوانی
 غالم نقشبند ولد غالمرضا، مسکونه خیرخانه مینه، دریور 

اتحادیه کارگری، اخوانی
 محمد مومن ولد جمعه خان، مسکونه تایمنی، دکاندار، اخوانی

 نورعلی ولد حضرت قول، مسکونه تخار، معلم، فعال بیکار، 
مائوئیست

 سید حقیق شاه ولد سیدکبیر، مسکونه پل سوخته، قبال دریور، 
فعال خباز، اخوانی

 محمداجان ولد محمدعزیز، مسکونه حصه اول خیرخانه، 
اخوانی

 محمدقاسم ولد محمدعظیم، مسکونه مزارشریف، مامور مراقبت 
قضایی عدلی، اخوانی

 علی اصغر ولد رستم علی، مسکونه حصه اول خیرخانه، مامور 
کود کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی

 عبدالکریم ولد رستم علی، مسکونه خیرخانه، مامور شرکت کود 
کیمیاوی، عضو کمیته نجات ملی

 میرزاسعید ولد سیدعباس، مسکونه سنگ الخ، کلینر، اخوانی
 سیداحمدشاه ولد میراحمد، مسکونه کهنه خمار، زمیندار، 

اخوانی
 سیدداوود ولد علی اکبر، مسکونه سرخ پارسا، ماشین کار، اشرار
 سیدشاه ولد شاه علی اکبر، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، اشرار
 سیدناصر ولد علی اکبر، مسکونه چنداول، شاگرد خباز، اشرار

 حسن شاه ولد حسین شاه، مسکونه مرادخانی، حمال، اشرار
 سردارمحمد ولد عبدالرزاق، مسکونه وردک، بوت دوز، اشرار
 علی محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه وردک، بوت دوز، اشرار

 سمکنی ولد سدوخان، مسکونه لوگر، بیکار، اشرار
 محمدیعقوب ولد اکرام، مسکونه جوزجان، زمیندار، اخونی

 محمدعظیم ولد محمدی، جوزجان، زمیندار، اشرار
 محمدقسیم ولد محمدشفیع، مسکونه کابل، مامور مخابرات، 

 اشرار
 سیدنصراهلل ولد سید عبداهلل، مسکونه کابل، کارمند 

رادیوتلویزیون، توطئه 5 اسد 58
 محمدداوود ولد عبدالوهاب، مسکونه ننگرهار، معلم  اکادمی 

سارندوی، توطئه باالحصار

 کابل افغانستان  - مورخ 1358/6/13
 نقیب احمد ولد جیالنی، مسکونه غزنی، خیاط، همکاری با 

اشرار
 عبدالقوی ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، به اشرار راپور 

را میرساند
 کریم ولد نظر، اشرار

 عبدالسمیع ولد سیدیعقوب، مسکونه غزنی، خیاط، کمک با 
اشرار راپور منطقه را به اشرار میرساند

 یارمحمد ولد محمدهاشم، مسکونه غزنی، چوکیدار، کمک 
به اشرار

 بنگل ولد کندک، مسکونه قره باغ غزنی، زمیندار، اشرار
 سیدحضرت ولد محمداکرم، مسکونه جیغتو، موترش در 

خدمت اشرار
 عبدالرحمان ولد عبدالبصیر، مسکونه جیغتو، موترش در خدمت 

اشرار
 فضل محمد ولد اخترمحمد، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار

 محمدغوث ولد محمدعوض، مسکونه جیغتو غزنی، زمیندار، 
کمک به اشرار

 رحمت اهلل ولد شاولی، مسکونه غزنی، اشرار
 سخیداد ولد عبدالعزیز، مسکونه تخار،  اشرار

 محمدغنی ولد محمدعزیز، مسکونه غزنی، کمک به اشرار
 خواجه محمد ولد جان محمد، مسکونه غزنی، اشرار

 کریم خان ولد عبداهلل جان، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه 
اول

 اسماعیل ولد میرجان، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه اول
 عبدالمنان ولد غالم حیدر، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه 

اول
 فضل احمد ولد احمدشاه، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه 

اول
 مرتضی ولد خدادوست، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه 

اول
 محمدکریم ولد امین اهلل، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه اول

 گل احمد ولد رحمت اهلل، مسکونه ده یک غزنی، اشرار درجه 
اول

 محمد ابراهیم ولد اخترمحمد، مسکونه ده یک غزنی، اشرار 
درجه اول

 روزی خان ولد شادی جویان، مسکونه ده یک غزنی، اشرار 
درجه اول

 اهلل محمد ولد روزمحمد، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار
 محمدرفیق ولد دادگل، پکتیا، کشاورز، کمک به اشرار

 اخترمحمد ولد عبدالستار، کشاورز، پکتیا، کمک به اشرار
 محمدکریم ولد دادگل، دوکاندار، پکتیا، کمک به اشرار
 محمدجان ولد گل حبیب، سرباز، بگرام، کمک به اشرار

 احمد ولد سراج الدین، سرباز، مسکونه بگرام، از غوند فرار 
کرده کمک به اشرار

 غالم فاروق ولد عبدالرزاق، مسکونه بگرام، فرار از غوند کمک 
به اشرار

 احمدعلی ولد دیدارعلی، مسکونه کابل، کارگر مسلخ
عبدالجبار ولد محمد اشرف، مسکونه نورستان، مایوییست

میرغالم حیدر ولد میرعبدالصمد، مسکونه قلعه غیبی، اخوانی
 علیجان ولد احمدشاه، مسکونه غزنی، دوکاندار، اخوانی

 ارباب سخیداد ولد غالم حسین، مسکونه دانه غوری، بیکار، 
اخوانی

  محمدعیسی ولد علی احمد، مسکونه وزیرآباد، بیکار، خمینی
 علیخان ولد محمدشاه، مسکونه لوگر، مامور سارنتون، اخوانی

 محمدسخی ولد عبدالرسول، مسکونه بدخشان، اخوانی
 عبدالوکیل ولد سیدجان، مسکونه لوگر، صاحب منصب هوایی 

بگرام، اخوانی
 سنگ ولد میراعظم، مسکونه هلمند، ساتنمن سارندوی، اخوانی

عبدالخالق ولد رمضان، کارگر فابریکه نمک، مسکونه 
کوته سنگی، اخوانی

 کتابجان ولد آرین، مسکونه میدان، بیکار، اخوانی
 محمدعرب ولد سرافراز، مسکونه میدان، زمیندار، اخوانی

 شاه حسین ولد میرحسین، مسکونه سرخ پارسا، زمیندار، اشرار
 رحمت گل ولد سرافراز، مسکونه کوه دامن، زمیندار

 خیالی گل ولد سلطان محمد، مسکونه کوه دامن، زمیندار
 عبدالرحمان ولد محمدحلیم، معلم، مسکونه نیمروز، مائوئیست
 محمداسلم ولد محمدزبیر، مسکونه جرم بدخشان، معلم لیسه 

بلخ، اخوانی
 غالم رسول ولد سکندر، مسکونه پنجشیر پروان، اشرار

 غالم نبی ولد محمدعلی، مسکونه ننگرهار، خوردضابط، به 
تاریخ 88 به پاکستان فرار نموده بود

 لعل محمد ولد ناصرخان، مسکونه کاپیسا، محصل دارالمعلمین 
پروان، مائوئیست

 حبیب الرحمان ولد عبداهلل خان، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
 نصراهلل ولد خوشدل، مسکونه میره خیل کاپیسا، زمیندار، همکار 

اشرار
 محمدحسین ولد محمدظفر، مسکونه کاپیسا، متعلم صنف 

دوازده، اشرار
 امین اهلل ولد عبدالمحمود، کاپیسا، زمیندار، اخوانی، اشرار

 ملوک ولد محمدعلی، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار
 مجاور ولد عبدالرشید، مسکونه کاپیسا، زمیندار، اشرار

 سیدهاشم ولد همت خان، مسکونه لیدرخیل، کاپیسا، زمیندار، 
اشرار

 داورشاه ولد نادرشاه، مسکونه جالوخیل، متعلم لیسه غازی، 
اشرار

 زلمی ولد غمی، مسکونه جالوخیل، معلم، اشرار
 شهزاد ولد عبدالخلیل، )؟(، زمیندار، اخوانی

 مولوی محمدهاشم ولد محمدحسن خان، مسکونه ادی، اشرار
 حاجی محمدامین ولد محمدامیر، مسکونه گری کاپیسا، اشرار
 عبدالمنان ولد عبدالخلیل، مسکونه کاپیسا، مالک موتر، اشرار

 عباداهلل ولد شریف اهلل، مسکونه معیاخیل کاپیسا، دوکاندار، 
اخوانی

 مختار ولد ملک محمدعمر، مسکونه ادی زمری، معلم از کندز، 
اخوانی

 کابل افغانستان - مورخ 1358/6/5
 عبدالرحیم ولد محمدرحیم، مسکونه پروان، جگرن هوایی 

بگرام، توطئه 12 اسد 58
 محمدظاهر ولد محمدعزیز، مسکونه اندر، توطئه 12 اسد 58

 میرافضل ولد میرمحمود، مسکونه استالف، دریم بریدمن، توطئه 
12 اسد 58

 گل روز ولد فیروز، مسکونه میربچه کوت، دریم بریدمن، توطئه 
12 اسد 58

 سیداحسان اهلل ولد سیدجالل، مسکونه خوست، جگرن بگرام، 
توطئه 12 اسد 58

 نثاراحمد ولد شجاع، مسکونه محمدآغه، دوهم بریدمن، 
تعمیرات، توطئه 12 اسد 58

 میرعلی احمد ولد میرغضنفر، چنداول، مامور منتظر وزارت 
مالیه، توطئه 12 اسد 58

 محمدولی ولد فقیرحسین، مسکونه کابل، لیسانس ادبیات، 
توطئه 12 اسد 58

 عبدالحی ولد عبدالطیف، مسکونه روستاق، تورن پیلوت خواجه 
رواش، توطئه 12 اسد 58

 عبدالرشید ولد محمدرستم، مسکونه پنجشیر، معلم مائوئیست، 
توطئه 12 اسد 58

 محمدایوب ولد لعل محمد، مسکونه پکتیا، جگرن هوایی بگرام، 
توطئه 12 اسد 58

 حاجی سیدغالم نبی ولد غالمعلی، مسکونه دهدانا، ویرینگ کار 
گروپ چریکها، توطئه 12 اسد 58

 محمداکبر ولد محمدمعصوم، مسکونه قندهار، انجنیر، توطئه 
12 اسد 58

 محمداسماعیل ولد سلطان علی، مسکونه میدان، مستری، توطئه 
12 اسد 58

 امیرمحمد ولد محمدشفیع، مسکونه ده نو کوته سنگی، سرمعلم، 
توطئه 12 اسد 58

 محمداشرف ولد محمدشفیع، ده نو کوته سنگی، توطئه 12 
اسد 58

 میرمحمد فاروغ ولد محمدصدیق، مسکونه هرات، اهل خبره 
وزارت، توطئه 12 اسد 58

 عبدالحلیم ولد محمدکریم، مسکونه قره باغ کابل، جگرن فرقه 
7، توطئه 12 اسد 58

 حضرت محمد ولد محمدخان، مسکونه ننگرها، دریم بریدمن، 
پوسته خانه، توطئه 12 اسد 58

 کریم اهلل ولد رحیم اهلل، دریور رییس کارگر، پنجشیر، توطئه 12 
اسد 58

 عبدالوهاب ولد حبیب اهلل، مسکونه شیرپور، معاون احسان بس 
ترانسپورت، توطئه 12 اسد 58

 حاجی عزیزاهلل ولد غالمحسین، مسکونه بی بی محرو، مستری، 
توطئه 12 اسد 58

 دین محمد ولد فضل احمد، مسکونه قلعه فتح اهلل، مستری در شهر 
نو، توطئه 12 اسد 58

 عبدالرازق ولد خیرمحمد، عضو سارنوالی والیت کابل، مسکونه 
خان آباد، توطئه 12 اسد 58

 عاشق اهلل ولد فیض اهلل، متعلم لیسه، مسکونه میدان، توطئه 12 
اسد 58

 غالمرضا ولد غالم محمد، مسکونه هرات، فعال قلعه فتح اهلل، 
مستری، توطئه 12 اسد 58

 حاجی محمدرسول، ولد غالم رسول، مسکونه کابل، دریور، 

 سید حیات اهلل ولد خانعلی، دوکاندار، مسکونه غزنی، با اشرار 
کمک کرده 

 سید عباداهلل ولد سید خانعلی، مسکونه غزنی، مامور سارندوی، 
کمک با اشرار

 نصرالدین ولد سراج الدین، مسکونه غزنی، مامور اشرار
 صاحب خان ولد عبدالرحمان، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار

 خوازگ ولد طوطی، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار
 محمدیوسف ولد محمدایوب، مسکونه جیغتو، کمک به اشرار

 فرهاد ولد جالد، مسکونه غزنی، عسکر اشرار
 فتح خان ولد شیرمحمد، مسکونه قندهار، عضو گروه افندی

 غالم جیالنی ولد محمد، مسکونه  اندر غزنی، کمک به اشرار
 کریم ولد عبداهلل، مسکونه غزنی، از طرف اشرار دستوری آمده 

است
 عبداهلل جان ولد غالم جان، کلینر، مسکونه غزنی، از طرف 

اشرار دستوری آمده است
 محمدعظیم ولد جمعه خان، مسکونه وردک، از طرف اشرار 

دستوری آمده است
 محمدجان ولد شکراهلل، نجار، مسکونه وردک، از طرف اشرار 

دستوری آمده است
 عبدالرازق ولد عبدالقیوم، مسکونه سیدآباد، کمک به اشرار

 حاجی الف خان ولد جالدخان، مسکونه سیدآباد، دریور، 
کمک به اشرار

 محمدغنی ولد محمدنبی، کشاورز، مسکونه غزنی، راپور به 
اشرار

 امان  اهلل ولد ارسالن، مسکونه غزنی، زمیندار، اشرار
 سورگل ولد لعل گل، مسکونه وردک، اشرار
 سورگل ولد جان، گلیم باف، کمک به اشرار

 شاهزاده ولد خانزاده، کشاورز، مسکونه پل اعلم، کمک به 
اشرار

 ببرک ولد مستو، مسکونه وردک،  کمک به اشرار
 حبیب اهلل ولد تراباز، سماوارچی، مسکونه وردک، کمک به 

اشرار
 شیرمحمد ولد کمال الدین، رنگمال، مسکونه جیغتو، کمک به 

اشرار
 محمدزمان ولد امیدخان دریور انکشاف دهات، مسکونه 

پنجشیر، کمک به اشرار
 عبدالعزیز ولد کریم داد، ساکن فراه )پنجشیر(، اشرار پنجشیر

 محمدصدیق ولد محمدرسول، مسکونه تلکان پنجشیر، اشرار 
پنجشیر

 غالم دستگیر ولد محمدرحیم، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
 اسداهلل جیگتورن متقاعد، قوماندان جبهه سالنگ، اشرار پنجشیر

 محمدمعصوم ولد محمدجان، عضو برجسته اخوانی، اشرار 
پنجشیر

 امرالدین ولد نادرخان، مسکونه پنجشیر، اشرار پنجشیر
 حشمت اهلل ولد محمدیاسین، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، 

مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
 محمدیوسف ولد محمداعلم، جکتورن، ریاست خدمات 

تخنیکی، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
 محمدصادق ولد محمدکاظم، دریم بریدمن، ریاست خدمات 

تخنیکی، میدان، اشرار پنجشیر
 امیرمحمد ولد نورمحمد، جکتورن، ریاست خدمات تخنیکی، 

مسکونه کابل،  اشرار پنجشیر
 عبدالظاهر ولد الف خان، جگرن ریاست خدمات تخنیکی، 

مسکونه پروان، اشرار پنجشیر
 عبدالحی ولد محمود، مسکونه سیدآباد، اشرار پنجشیر

 محمدایوب ولد زوهر، مسکونه سیدآباد، کارمند شفاخانه 
چهارصدبستر، اشرار پنجشیر

 عبدالحق ولد عبدالحی، پیلوت غوند 316 قندهار، مسکونه 
چک وردک، اشرار پنجشیر

 گل احمد ولد محمد، مسکونه کنر، اشرار پنجشیر
 صاحب خان ولد احمدخان، جکتورن خدمات تخنیکی، 

مسکونه کابل، اشرار پنجشیر
 غازی میرجان ولد محمدقاسم، مسکونه پکتیا، معلم، اشرار 

پنجشیر
 احمد ولد عبدالغفور، متعلم صنف دوازده ابوحنیفه، اشرار 

پنجشیر
 حاتم بیگ ولد نصیربیگ، تایپیست، بدخشان، اشرار پنجشیر

 سیدبالل ولد سیدجعفر، معلم، طالقان، اشرار پنجشیر
 عبدالرشید ولد عبداهلل، معلم، بدخشان، اشرار پنجشیر 

 مولوی عالوالدین ولد خالدین، مالامام مسجد اتفاق خیرخانه، 
اشرار پنجشیر

 نصراهلل ولد عبدالمنان، لمری بریدمن، کوماندوی قول اردوی 
قندهار، مسکونه غزنی، اشرار پنجشیر

کابل افغانستان - مورخ 1358/6/16
 غالم قادر ولد غالمعلی، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر

 عزیزخان ولد محمدخان، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار 
پنجشیر

 نورخان ولد محمدنعیم، مسکونه پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر
 نازنین بنت غالمعلی، پنجشیر، نماینده اشرار پنجشیر

 پیرمحمد ولد حاجی عبدالحمید، پنجشیر، مسکونه حصه اول، 
معاون مولوی متین در پنجشیر

 عبدالحمید ولد عبدالباقی، پنجشیر، مسکونه بازارک، فعال در 
جبهه

 محمدیوسف ولد امین الدین، مسکونه بازارک، فعال در جبهه
 عبدالستار ولد محمدظریف، مسکونه پنجشیر، دریور ریاست 

اتحادیه کارگری، اخوانی
 احمدشاه ولد صفدر، مسکونه قالی شاده، لیالمی فروش، خمینی

 عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
 سلطان محمد ولد محمداعظم، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی

 ولی جان ولد محمدایوب، مسکونه هرات، زمیندار، اخوانی
 عبدالشکور ولد امیرمحمد، مسکونه خیرخانه )پروان(، دریور، 

اخوانی
 محمدخان ولد بهاالدین، مسکونه عالوالدین، کارمند، اخوانی

 محمدایوب ولد مالجان، مسکونه لوگر، کارمند، اخوانی
 گالجان ولد گل جان، مسکونه ننگرهار، زمیندار، اخوانی

 میرعتیق اهلل ولد میرآقا، محصل پولی تخنیک، مائوئیست
 براتعلی ولد عوض علی، مسکونه غزنی، مامور وزارت مخابرات، 

ضدانقالب
 محمدابراهیم ولد عمران خان، مسکونه خیرخانه، دگروال مدیر 

تخنیک، به ارتباط توطئه 14 اسد
 جمعه گل ولد سدوخان، مسکونه رحمان مینه، به ارتباط توطئه 

ACKU



18 سال هفتم   شماره مسلسل 1733  چهارشنبه 27 سنبله 1392     

14 اسد
 زیارت گل ولد آدم خان، زمیندار، مسکونه پیشاور پاکستان، 

کمک به اشرار
 محمدشریف ولد ذکریا، متعلم صنف 12 لیسه ذکراهلل شهید، 

اخوانی
 زیارت گل ولد عبدالرازق، معلم، میدان، اخوانی

 شاه محمود ولد ظریف خان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
 امان اهلل ولد طوطی خان، زمیندار، پکتیا، اخوانی
 ظریف خان گل محمد، زمیندار، پکتیا، اخوانی

 امیرجان ولد عبدالسمیع، مسکونه کاپیسا، مامور مجادله با مالریا، 
اخوانی

 محمدیاسین ولد بابه خان، مسکونه ولسوالی بگرام، عسکر غوند 
کوهی 13 کالت، اخوانی

 خدای دوست ولد محمددوست، مسکونه کوهستان پروان، 
دوکاندار، اخوانی

 نجیب اهلل عدیل ولد عبدالجلیل عدیل، معلم دارالمعلمین پروان، 
اخوانی

 محمدنعیم ولد محمداعظم، مسکونه کارته پروان، قاضی 
متقاعد، اخوانی

 عبدالمستان ولد عبدالحق، مسکونه باغ باال، محرر متقاعد، 
اخوانی

 فقیرملنگ ولد اکه، مسکونه ننگرهار، اشرار پنجشیر
 سیدحسن ولد سید عبدالحسین، ننگرهار، اشرار 

 معراج الدین ولد عبدالشکور، مسکونه عاشقان و عارفان، معلم، 
اخوانی

 محمدیاسین ولد محمدالدین، معلم، مسکون زرغون شهر، اشرار

کابل افغانستان - مورخ 1358/6/11
 شاه محمد ولد شاه حسین، مسکونه غور، معلم، اشرار

 سیدمحمدعلی ولد سید اکبر، مسکونه غور، معلم،  اشرار
 بابه خان ولد محمدحسین، مسکونه غور، مامور، اشرار

 غالمسخی ولد دلداد، مسکونه غور، مامور تعلیم تربیه، اشرار
 غالم قادر ولد محمد، مسکونه عالقه داری ساغر، مدیر در 

موستوفیت، اشرار
 ارباب عبدالستار ولد عبدی، مسکونه پسابند، زمیندار، اخوانی

 محمدعارف ولد غالم حیدر، مسکونه غور، مامور موستوفیت، 
اخوانی

 ارباب عبدالباقی ولد احمد، مسکونه پسابند، مالامام، اخوانی
 محمدعالوالدین ولد شیرمحمد، مسکونه پسابند، مالامام، 

اخوانی
 ارباب محمد ولد عبدالحق، مسکونه غور، مالامام، اشرار

 عبدالروف ولد حاجی محمداکبر، مسکونه غور، اشرار
 ولی اهلل ولد امین اهلل، محصل دارالمعلمین، مسکونه نجراب، اشرار

 فاروق ولد ابراهیم، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
 اسماعیل ولد فرامرز، متعلم، مسکونه لوگر، اشرار
 عبدالباقی ولد عبداهلل جان، کارگر، میدان، اشرار
 رحمت اهلل ولد خوشحال، کارگر، میدان، اشرار

 محمدصابر ولد سعادت، کارگر، لوگر، اشرار
 نصراهلل ولد موالداد، مسکونه میدان، زمیندار، اشرار
 لونگ ولد نصراهلل، سرایدار، مسکونه میدان، اشرار

 محمدظاهر ولد موالداد، کارمند پیاده مخابرات، میدان شهر، 
اشرار

 داوودعلی ولد حبیب اهلل، مسکونه قندهار، اشرار
 معصوم ولد شیخ، کارمد پیاده مخابرات، قندهار، اشرار

 محمد داوود ولد محمدآصف، مسکونه ننگرهار، معلم لیسه 
انصاری، مائوئیست

 احمدجان ولد مال یحیی، مسکونه ننگرهار، وکیل مدافع، 
اخوانی 

 سیدامان اهلل ولد سید حبیب اهلل، مسکونه مرادخانی چهاردهی، 
مامور، اخوانی

 محمداسلم ولد فقیرشاه، مسکونه پکتیا، ملنگ، اخوانی
 سیدتیمورشاه ولد مبارک شاه، مسکونه بدخشان، فعال دهدانا، 

متعلم، اخوانی
 بسم اهلل ولد سید محمد، دریور، کابل، اخوانی

کابل افغانستان - مورخ 58/6/21
 عبدالظاهر ولد عبدالرزاق، مسکونه جمال مینه، محصل انجمن 

ورزش، اخوانی
 محمدنبی ولد عبدالخالق، معلم حبیبیه، مسکونه چهاردی، 

اخوانی
 خان دوران ولد محمدعمر، مسکونه قلعه کاشف، معلم لیسه 

حبیبیه، اخوانی
 عزیزاهلل ولد محمدرحیم، مسکونه قلعه موسی، چهاردهی، معلم 

تربیوی نرسینگ، اخوانی
 محمدمسعود ولد سردار محمد، مسکونه وردک، متعلم مکتب، 

اخوانی
 سید گل آقا ولد میرآقا، مسکونه وردک، مامور محکمه 

سارندوی، اخوانی
 سیدنعمت اهلل ولد سید عبدالخلیل، مسکونه وردک، مامور 

وزارت معدن، اخوانی
 عبدالغفار ولد شایسته، مسکونه وردک، زمیندار، اخوانی

 هدایت اهلل ولد عبدالحمید، مسکونه غزنی، دوکاندار بازار امید، 
اخوانی

 حاجی امین ولد محمدجان، مسکونه وردک، تکسی ران، 
اخوانی

 سردارمحمد ولد کمال الدین، مسکونه وردک، اخوانی
 عزت اهلل ولد عبدالجلیل، مسکونه کابل، کارگر در بگرام، 

اخوانی
 سیدابراهیم ولد سید اسداهلل، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، 

خمینی
 سید حسن علی ولد سید حسین، مسکونه بلخاب جوزجان، 

بیکار، خمینی
 سید عبداهلل ولد سید میرحسین، مسکونه بلخاب جوزجان، 

بیکار، خمینی
 سیدهاشم ولد سید قاسم، مسکونه بلخاب جوزجان، بیکار، 

خمینی
 روشن دل ولد رحیم دل، پغمان، دگرمن متقاعد، خمینی

 سید کریم ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، فعال چهاردهی، قطعه 
190، خمینی

 غالمسخی ولد جمعه شاه، مسکونه کوهستان، بیکار، خمینی
 محمدانور ولد جلندر، مسکونه غزنی، خمینی

 گالب ولد عمرخان، مسکونه اندر والیت غزنی، بیکار، اشرار

 محمدامین ولد شیرافغان، دهقان، قره باغ، اخوانی
 عبدالظاهر ولد یحیی، مدیر ناحیه شاروالی هرات، مسکونه دند 

هرات، به توطئه 58/7/22
 محمدهمایون ولد عبدالمحمد، محصل پوهنحی طب، مسکونه 

جمال مینه کابل، افغان ملت
 محمدسمیع ولد خالقداد، محصل ساینس، مسکونه وردک، 

اخوانی
 محمدیونس ولد محمدسرور، دهقان، مسکونه جیغتو وردک، 

اشرار 
 غالم جیالنی ولد جالدخان، دریم بریدمن، مسکونه میدان، 

اخوانی
 محمدکبیر ولد عمار، مسکونه ارگن، اخوانی

 جاهدولی ولد غالم محمد، فارغ صنف 12 مسکونه 
خوشحال خان مینه، اخوانی 

 محمدسلیم ولد عبدالحلیم، مسکونه محمدآغه لوگر، خمینی
 گل محمد ولد محمدجان، دوکاندار، مسکونه ایوب خان مینه، 

اخوانی
 عبدالحلیم ولد عبدالکریم، دانشجوی اقتصاد، پروان، اخوانی 

 محمدحسین ولد میرزابرات، چوب فروش، مسکونه پروان، 
خمینی

 سورگل ولد نادر، مسکونه وردک، بیکار، اخوانی
 عبدالبصیر ولد عبدالعزیز، متعلم صنف 12 حربی شونحی، 

سوربی، اخوانی
 انارگل ولد برکت، مسکونه پل علم لوگر، اشرار

 عبدالمحمد حکیم ولد پادشاخان، مدیر مجله قوای هوایی، 
مسکونه شاه شهید، توطئه 23 سنبله

 محمدعارف ولد میرعلم شاه، محصل شرعیات، مسکونه پروان، 
اخوانی

 عبدالحنان ولد شمی الدین، دگرمن متقاعد، مسکونه ناحیه 9 
کابل، توطئه 11 اسد

کابل افغانستان - مورخ 1358/8/21
 ملنگ ولد محمدرحیم، مسکونه چاریکار، دوکاندار، اشرار
 باقر اصغر ولد محمدحسین، مسکونه وردک، بیکار،  اشرار

 سفیع  اهلل ولد محمدسرور، مسکونه بگرام، مامور دافغانستان 
بانک، اخوانی

 محمدامین ولد محمدعلی، مسکونه پروان، دریور، اخوانی
 غالم حضرت ولد سنگین، مسکونه وردک، دهقان، اشرار 

 گل وزیر ولد ایوب، مسکونه سیدآباد وردک، دریور، اشرار
 بسم اهلل ولد شمس الدین، مسکونه نرخ میدان، دگرمن متقاعد، 

اشرار
 محمدکبیر ولد گل رسول، مسکونه ولسوالی سیدآباد، دهقان، 

اشرار 
 عبدالحی ولد غالم نقشبند، مسکونه کلکان والیت کابل
 اهلل داد ولد شریف، مسکونه بلخ، نرس شفاخانه، اخوانی
 عبدالغفور ولد شیردل، مسکونه نجراب، دهقان، اخوانی

 عبدالعلی ولد نظرمحمد، مسکونه هلمند، طالب علم، اخوانی
 زمری ولد عبدالرسول، مسکونه جلریز میدان، دوکاندار، اشرار

 محمدامیر ولد خادم حسین، مسکونه سرچشمه جلریز، اشرار
 شیرمحمد ولد گل محمد، مسکونه جاجی، پکتیا، دریور

 نورالحق ولد محمد انور، مسکونه لغمان، مامور پشه بانی قندهار
 گل محمد ولد محمدکبیر، مسکونه پکتیا، داکتر قوای 7 زره دار
 عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه پکتیا، دوهم بریدمن قطعه 

142 قول اردوی پکتیا
 نورمحمد ولد فیض محمد، مسکونه پکتیا، قوای 7 زره دار

 شکراهلل ولد میراصالح، مسکونه ننگرهار، داکتر
 غالم جیالنی ولد لعل محمد، جکتورن آمر مالی فرقه 7

 محمدموسی ولد محمدیعقوب، مسکونه میدان، تورن فرقه7 
غوند 45

 محمداکبر ولد محمدعطا، مسکونه شهر نو کابل، کارگر 
فابریکه

 غالم دستگیر ولد احمدجان، مسکونه جلریز میدان، دهقان
 عبدالکریم ولد غالم رسول،  مسکونه پروان، محصل ادبیات
 عبدالطیف ولد عبدالعزیز، مسکونه پروان، محصل انجنیری

 محمود ولد رحمت اهلل، مسکونه پنجشیر پروان، کلینر
 محمدموسی ولد غالم جیالنی، مسکونه میدان، مامور توزیع 

کود کیمیاوری
 محمدسعید ولد عزت اهلل، مسکونه محمدآغه لوگر، دریور

 میرعرب ولد میرعلم، مسکونه کلکان، دهقان
 شیرمحمد ولد نورمحمد، مسکونه ناحیه 20، مامور اداری 

گمرک
 نوررحمان ولد محمدظاهر، مسکونه جنگلک، دهقان

 علی محمد صدری ولد صدرالدین، مسکونه پروان، سرجراح 
اکادمی علوم طبی

 محمداهلل ولد ولی اهلل، مسکونه لغمان، وکیل مدافع
 محمداشرف ولد محمدیعقوب، مسکونه افشار، معلم تخنیکم 

کابل
 عبدالوهاب ولد عبداهلل، مسکونه سمنگان، معلم

 گل اعلم ولد اهلل میر، مسکونه چک،  مامور مخابرات
 محمدیوسف ولد محمدعظیم، مسکونه لوگر، ضابط قول 

اردوی قندهار
 بسم  اهلل ولد گلستان، مسکونه پکتیا، مدیر شرکت سپین زر کندز

 محمدیار ولد عبدالقادر، مسکونه خان آباد، مدیر خدمات
 احمدعلی ولد محمدعلی، مسکونه کنرها، مامور سپین زر کندز

 ظفرخان ولد عبدالحلیم، مسکونه کندز، دهقان
 محمداعلم ولد رجب، مسکونه اندراب، دهقان

 نجیب اهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه دهمزنگ، تخار
 محمداسلم ولد جمعه خان، مسکونه بهسود، تبنگ فروش
 عبدالصمد ولد عبدالرشید، مسکونه جلریز میدان، دهقان

 محمدانور ولد محمدعمر، مسکونه شهر نو کابل، معاون شرکت 
کود کیمیاوی کابل

 نوراحمد ولد عبدالقادر، مسکونه هرات، دریم بریدمن در 
فراشوت باالحصار

 عبدالحنان ولد شمس  الدین، مسکونه غزنی، دگرمن متقاعد
 سیدمحسن مشهور به سیدجگرن ولد سید محمدحسین، مسکونه 

قالی شاده
 محمدنادر ولد عبدالعزیز، مسکونه دهمزنگ کابل، تورن فرقه 7

 غالم دستگیر ولد حبیب اهلل، مسکونه امام صاحب
 عبدالمحمد ولد عزیزخان، مسکونه نجراب

 گل میرزا ولد عباس خان، مسکونه کوهستان
 شاه آغا ولد شیرآغا، مسکونه ناحیه 5 کوته سنگی، مامور 

مرغداری پغمان، شعله ای

 محمدعلی ولد عبداالحد، مسکونه اندر غزنی، اشرار
 تاج محمد ولد نجم الدین، مسکونه اندر غزنی، اشرار

 محمداجان ولد مومی، مسکونه اندر غزنی، بیکار، اشرار
 ببرک ولد میاجان، اندر والیت غزنی، بیکار، اشرار

 عبیداهلل ولد علم گل، مسکونه قلعه واحد، رخت فروش، اشرار
 محمدیونس ولد محمد صادق، مسکونه اندر والیت غزنی، 

اشرار
 محمدایوب ولد محمدعارف، مسکونه اندر والیت غزنی، اشرار

 جمعه خان ولد محمداکبر، مسکونه خروتی، زمیندار، اشرار
 فرید ولد حسن، فارغ پوهنحی ادبیات، مسکونه شهر نو، 

ضدانقالب
 محمدکبیر ولد عبدالحمید، مامور برق ریاست مرستون، مسکونه 

نجراب، اخوانی
 قدرت اهلل ولد فیض  الحق، معلم، مسکونه میدان، اخوانی

 عنایت اهلل ولد امدجان، مسکونه برکی برک لوگر، بیکار، 
اخوانی

 محمدفاروق ولد محمدنور، معلم، کنر، اخوانی
 محمدحسن ولد محمدعزیز، مسکونه بدخشان، محصل در 

پلی تخنیک، مائوئیست
 شیرباز ولد گل باز، متعلم صنف 10، مسکونه تگاب، اخوانی
 عبدالولی ولد غالم نبی، معاون استخبارات 400بستر، توطئه 

58/7/22 محکوم به اعدام
  عبدالحبیب ولد موالداد، استاد فاکلتی اقتصاد، توطئه 58/7/22 

محکوم به اعدام
 غالم رسول ولد سبحان، رییس جنگالت زراعت، توطئه 

58/7/22 محکوم به اعدام
 دوست محمد ولد حضرت خان، آمر سیاسی میدان هوایی، 

توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
 آقا گل ولد محمدایاض، رییس تجارت داخلی وزارت 

تجارت، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
 عزیز بسام ولد محمدحسن، انجنیر فابریکه بگرامی، توطئه 

58/7/22 محکوم به اعدام
 ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 58/7/22 

محکوم به اعدام
 ذکریا ولد محمدرحیم، استاد پوهنحی ادبیات، توطئه 58/7/22 

محکوم به اعدام
 عوض ولد میراحمد، دوهم بریدمن، خانه خلق، توطئه 58/7/22 

محکوم به اعدام
 لعل پادشاه ولد علم شاه، رییس بیحقی، توطئه 58/7/22 محکوم 

به اعدام
 عبدالفتاح ولد محمدایوب، مامور، توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 عبدالسالم ولد محمددین، استاد پوهنحی ادبیات کابل، توطئه 

58/7/22 محکوم به اعدام
 احمدضیا ولد علی گوهر، بیکار، توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 مال سیدجان، ولد عبداهلل، مالامام، توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 عبدالقادر ولد فاروق شاه، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 سیف الدین ولد سیف اهلل، داکتر، توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 محمدغفور ولد محمدحسین، مالامام، توطئه 58/7/22 محکوم 

به اعدام
 محمدکریم ولد محمدموسی، داکتر، توطئه 58/7/22 محکوم 

به اعدام
 محمدشاه ولد حمیداهلل، غریبکار،  توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 حاجی وکیل محمدغالم ولد میرغالم، دهقان، توطئه 58/7/22 

محکوم به اعدام
 سیدابراهیم ولد سیدمرتضی، محصل، توطئه 58/7/22 محکوم 

به اعدام
 محمدسرور ولد علی جمعه، دست فروش، توطئه 58/7/22 

محکوم به اعدام
 محمدگل ولد امیرشاه، بیکار، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام

 جمعه خان ولد محمدجان، غریبکار، توطئه 58/7/22 محکوم 
به اعدام

 سپین گل ولد عصمت اهلل، مزدورکار، توطئه 58/7/22 محکوم 
به اعدام

 عبدالرحیم ولد سبحانی، رییس صندوق تعاونی، توطئه 58/7/22 
محکوم به اعدام

  ورکی ولد تیمورشاه، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام
 حیات اهلل ولد محمدعمر، دریور، توطئه 58/7/22 محکوم به 

اعدام
 عبدالطیف ولد خان محمد، توطئه 58/7/22 محکوم به اعدام

 نیک محمد ولد جان محمد، دهقان، توطئه 58/7/22 محکوم 
به اعدام

 میرزاجمعه ولد نوررحمان، دهقان، اشرار
 اصغر ولد عبداهلل، دهقان، اشرار

 محمداکرم ولد محمدشفیع، دهقان، اشرار
 مهتاب  الدین ولد ظهورالدین، دهقان، اشرار

 عبدالسمیع ولد خیرمحمد، مامور گمرک کابل، ضدانقالب 
محکوم به اعدام

 میرحشمت اهلل ولد میراصغر، ضدانقالب، محکوم به اعدام
 محمدظریف ولد خدایداد، پاکستانی، جاسوس

 حمدیاهلل ولد محمداهلل، بیکار، ستمی
 امان اهلل ولد حبیب اهلل، دهقان، ستمی

 قربانعلی ولد پیوندعلی، دستفروش، خمینی
 عبدالعلی ولد پیوندعلی، کشمش فروش مندوی کابل، خمینی

 سلطان حسین ولد شیرافگن، اتوکار لیالمی، خمینی 
 محمدایوب ولد ناصرعلی، مزدورکار، خمینی

 عبدالفتاح ولد گل جان، دهقان، خمینی
 خادم حسین ولد محمدیعقوب، چوب فروش

 داکتر محمدطاهر، ولد سیدعلم، مائوئیست
 محمدامین ولد محمدعلی، دریور، اخوانی

 گل میرزا ولد عباس خان، دریور، مسکونه کوهستان، اشرار
 غالم دستگیر ولد حبیب اهلل، مالامام، اشرار

 محمدشفیع ولد محمدنعیم، مامور گمرک کابل، ضدانقالب
 عبداهلل ولد محمدرضا، محصل حربی پوهنحی، مسکونه لوی 

ولسوالی کته واز، اخوانی
 عبداهلل گل ولد محمدزبیر، محصل پوهنحی شرعیات، مسکونه 

واسل آباد، اخوانی

 عبدالرزاق ولد عبدالروف، مسکونه ولسوالی جبل السراج، معلم، 
اخگر

 انجنیر محمدانور ولد محمد عسکر، مسکونه والیت ارزگان، 
بیکار، اخگر

 محمدایوب ولد ناصرعلی، مسکونه ولسوالی جاغوری غزنی، 
اخگر

 داکتر محمدطاهر ولد سید علم، مسکونه چهل ستون، داکتر، 
اخگر

 نیاز محمد ولد پیرمحمد، مسکونه پکتیکا، رییس شرکت هوایی 
باختر، توطئه 58/7/22

 انجنیر محمدکالم ولد محمدامین، مسکونه تگاب پروان، استاد 
پوهنتون هوایی، توطئه 58/7/22

 عبدالواسع ولد نیک محمد، مسکونه چهارراهی انصاری، کابل، 
همکار جنایی مرکزی، توطئه 58/7/22

 سیدعلم ولد حمیداهلل، کارمند وزارت فواید عامه، مسکونه 
پروان، مائوئیست

 محمدانور ولد وزیرمحمد، بیکار، مسکونه غزنی، جاسوس
 رجب علی ولد پیوندعلی، مسکونه چنداول، خالف حرکت 

اسالم
 حسن علی ولد نیک قدم، بیکار، مسکونه قالی شاده کابل، 

خمینی
 عبدالقدوس ولد عبدالکریم، کارگر، مسکونه نهرین، خمینی

 حاج عبدالعلی ولد پیوند علی، مسکونه قالی شاده کابل، خمینی
 قربانعلی ولد پیوند علی، مسکونه بهسود، دستفروش، خمینی

 خادم حسین ولد محمدیعقوب، مسکونه دایمرداد وردک، 
چوبفروش، خمینی

 سلطان حسین ولد شیرحسین، حصه اول بهسود، اتوکار لباس 
لیالمی، خمینی

 هدایت اهلل ولد محمداسماعیل، مسکونه دشت برچی، خشت مال، 
 خمینی

 محمد عاشور ولد دادمال، مسکونه ولسوالی دایکندی ارزگان، 
آمر تحریرات سارنوالی کابل، ضدانقالب

 عبدالحمید ولد حیدر، مسکونه حصه دوم خیرخانه مینه، مدیر 
تشریح و معاینه گمرکات کابل، ضدانقالب

 محمدشفیع ولد محمدآصف، مسکونه کلوله پشته کابل، مامور 
تخلیه گمرک کابل، ضدانقالب

 محمداجان ولد احمدجان، مسکونه چهارآسیاب دوم، بریدمن 
گارنیزون 99، اخوانی

 خان ولی ولد شاولی، مسکونه قره باغ کابل، محصل انستیتوت 
اداره و منجمنت، اخوانی

 محمدغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه قالی غیبی چهاردهی، 
طالب العلم، اخوانی

 محمدیعقوب ولد رحمان بیگ، مسکونه پنجشیر، دوکاندار، 
اخوانی

 خالقداد ولد محی الدین، مسکونه پل علم لوگر، مالامام مسجد، 
اخوانی

 شرف  الدین ولد سراج الدین، مسکونه پل علم لوگر، معلم لیسه 
کلنگار، اخوانی

 عبدالرزاق ولد دادحق، مسکونه پروان، فارغ صنف 12 لیسه 
ابوحنیفه، اخوانی

 وزیرخان ولد موسی کلیم، مسکونه تارون شهر، اخوانی
 محمدعزیز ولد صالح محمد، مسکونه شهر نو کابل، مامور 

گمرک کابل، ضدانقالب
 سرزمین ولد دلبر، مسکونه الینگار لغمان، اخوانی

محمد سرور ولد امیرداد، مسکونه ولسوالی پنجاب بامیان، 
غریبکار، اشرار

عبدالفتاح ولد گل جان، مسکونه سیدآباد وردک، دهقان، اشرار
میراحمد ولد میر اکبر، مسکونه فیض آباد بدخشان، محصل 

پوهنزی ادبیات، جاسوس
محمد صادق ولد خادم حسین، مسکونه لعل و سرجنگل، 

کراچی وان، خمینی

کابل افغانستان - مورخ 1358/9/7
 محمد علم ولد امیر محمد، مسکونه نورستان، محصل ادبیات

 حاجی میر ولد سید اکبر، مسکونه کنرها، محصل پوهنزی 
حقوق، 

 عبدالسمیع ولد محمد رفیق، مسکونه سرخرود، مامور 
زنبورداری

 عبدالمستقیم ولد عبدالخالق، مسکونه لغمان، متعلم
 عبدالواحد ولد غالم محمد، بریدمن دافعه هوا
 عبدالحی ولد عبداالحد، مسکونه کابل، معلم

 نعمت اهلل ولد عبدالمنیر، مسکونه میدان شهر، مال امام
 نعمت اهلل ولد موسی، مسکونه قندهار

 آقا سید ولد سید محمد انور، مسکونه ناوه هلمند
 احمد سعید ولد سید محمد امان، مسکونه ناوه هلمند

 امیر محمد ولد پادشاه، مسکونه نورستان والیت لغمان
 جمعه دین ولد محمد دین، مسکونه نورستان والیت لغمان، 

غریبکار
 محمد عالم ولد میر عالم، مسکونه کارته پروان، ترجمان ریاست 

ترانسپورت بین المللی
 عبدالحی ولد عبداللطیف، مسکونه قندهار، محصل پوهنزی 

علوم
 محمد حکیم ولد نورالدین، مسکونه ولسوالی گلدره کوه دامن، 

مامور احصاییه مرکزیگ
 محراب ولد عبدالواحد، مسکونه کارته پروان، رییس فابریکه 

چرم سازی
 قاری محد عثمان ولد مولوی غالم حضرت، مسکونه سمنگان

 محمد خالق ولد غالم جیالنی، مسکونه کاپیسا، معلم
 سیف الرحمان ولد میراجان، مسکونه کاپیسا، معلم

 مومن ولد طالب جان، مسکونه کاپیسا، معلم
 حکیم گل ولد حضرت نور، مسکونه کاپیسا، معلم

 خان مولوی، مسکونه تگاب
 ملک غالم دستگیر ولد آغا گل، مسکونه پروان

 عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مسکونه پروان
 مولوی محمد عثمان ولد عبدالستار، مسکونه جوزجان

 محمد حنیف ولد خوشدل، مسکونه لغمان، مامور فابریکه
 محمد انور ولد غالم نقش بند، مسکونه ناوه هلمند، مامور 

فابریکه روغن
 محمد امین ولد محمد صادق، مسکونه چهاردهی غوربند، متعلم 

رشته مخابرات
 دالور ولد عبداهلل، مسکونه پنجاب بامیان، محصل پوهنزی 

انجینیری

ACKU
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 محمد حسین ولد عبدالرسول، مسکونه بند کجکی هلمند، 
جیکتورن

 عظیم مجددی ولد محمد یوسف، مسکونه شهرنو، استاد 
پوهنزی طب

 محمد عمر ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، کشاورز
 عبدالحمید ولد شمس الحق، مسکونه کاپیسا، دهقان

 جان آغا ولد عبدالحمید، مسکونه کاپیسا، موتروان
 عصمت اهلل ولد میا هدایت اهلل، مسکونه کاپیسا

 عبدالستار ولد غالم جان، مسکونه کاپیسا، کارگر
 هدایت مجددی ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، مامور 

وزارت معدن
 عبدالجبار ولد عبدالواحد، مسکونه نجراب پروان

 احمدضیا ولد احمد سعید، مسکونه کابل، فارغ لیسه جامع 
هرات

 محمداحسان مجددی ولد محمد کبیر، مسکونه کابل، فارغ 
لیسه حبیبیه

 محمد مدود ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
 علی احمد مجددی ولد گدای احمد، مسکونه کابل

 میر احمد شهید ولد فاضل احمد، مسکونه کابل
 محمد عزیز ولد محمد اشرف، مسکونه کابل، داکتر ماالریا

 احمد سعید ولد فضل احمد، مسکونه کابل، بیکار
 فاضل محمود ولد غالم محمد، مسکونه کابل، معلم

 محمد اسحاق ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل، معلم متوسطه 
میرویس میدان

 ضیا احمد مجددی ولد محمد ابراهیم، مسکونه کابل
 وارث خان ولد محمد خان، مسکونه کابل، مزدور حضرت ها

 محمدزاده ولد خیرگل، مسکونه کابل، مزدور حضرت ها
 غالم جیالنی ولد سیدو، مسکونه کابل، مال امام منزل حضرت ها 

 آقا جان ولد محمد عیسی، مسکونه کابل، خلیفه حضرت ها
 عبدالشکور ولد مولوی سلطان، مسکونه کابل

 محمد جمعه ولد عبداهلل، مسکونه خیرخانه
 عبدالحکیم ولد عبدالمجید، مسکونه بی بی مهرو، تورن

 آغا جان ولد غالم جیالنی، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت 
دفاع

 آغا گل ولد امیرگل، مسکونه خیرخانه، مامور در وزارت دفاع
 عبدالوکیل ولد محمد افضل، مسکونه خیرخانه، دگروال
 سید نقیب اهلل ولد سید عبداهلل، مسکونی بینی حصار کابل

 عبدالهادی ولد محمد عزیز خان، مامور آب و برق بازارک 
پنجشیر

 عبدالباقی مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع
 عبدالصمد مجددی ولد عبدالکریم، مسکونه ناحیه 5 هرات، 

زارع
 انورجان مجددی ولد عبدالوهاب، مسکونه ناحیه 5 هرات، زارع

 نورمحمد مشهور به انجنیر نورمحمد ولد خدابخش، مسکونه 
بدخشان، دریور

 سید محمد سرور واعظ ولد سید حسین رضا، مسکونه جمال 
مینه، مدرس و مبلغ جمال مینه

 سید محمد حسین مصباح ولد محمد عیسی، مدرس و مبلغ
 قمرالدین ولد حاجی، مسکونه بدخشان، متعلم صنف 11 لیسه 

غازی
 عبدالفتاح ولد محمد قهار، مسکونه پنجشیر

 خان محمد مشهور به حسین محمد خالباز، مسکونه تخار، مامور 
ریاست کوپراتیف

 جمال الدین ولد غالم جیالنی، مسکونه کندز، کارگر
 محمد ابراهیم ولد غالم حضرت، مسکونه کندز، کارگر 

شرکت اسپین زر
 غالم حضرت ولد فاضل جیالنی، مسکونه کندز، بیکار

 غالم نبی ولد غالم نبی، مسکونه ثمرخیل، تاجر
 محمد عثمان ولد محمد سالم، مسکونه کندز

 رحمت اهلل ولد فضل کریم، مسکونه کندز، کلینر
 عبدالخالق ولد عبدالواحد، مسکونه کندز

 سحرگل ولد محمدبشیر، مسکونه کندز، متعلم
 محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه کمری، سرباز سرحدی

 صاحب جان ولد محمدجان، زرمت پکتیا، خلیفه
 رنگین ولد معاذاهلل، پکتیا

 ولی محمد ولد سلیمان شاه، زرمت پکتیا
 محمدقاسم ولد سراج الدین، مسکونه سیدکرم پکتیا

 معصوم ولد اسماعیل، ارگون پکتیا
 حضرت شاه ولد شایسته، ارگون پکتیا

 قلندرشاه ولد شایسته، ارگون پکتیا
 امراهلل ولد الالمیرزا، مسکونه پنجشیر، دالل موتر 

 لعل الدین ولد شمس الدین، مسکونه سوربی
 گل آغا پاشاه ولد میرآغا پاشا، دند قندهار

 خلیفه عبدالقادر ولد محمدحسین، مسکونه دند قندهار
 خلیفه دادمحمد ولد نعمت  اهلل، مسکونه ولسوالی دند قندهار

 خلیفه حاجی عبدالهادی ولد عبدالباقی، دند قندهار
 خلیفه سید محمد ولد محمدحسین، دند قندهار

 خلیفه نورالدین ولد غالم الدین، قندهار
 موالنا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار 

 خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار
 موالنا زمان ولد عبدالودود، ناحیه دوم قندهار
 خلیفه محمدسعید ولد محمدیعقوب، قندهار

 فقیر مشهور به غره ملنگ ولد نعمت اهلل، مسکونه جاده دوم 
قندهار

 علی احمد ولد نظرمحمد، مسکونه سرای غزنی
 محمدیوسف بینش ولد محمد اسحاق، قالی موسی

 امیرمحمد ولد جمعه خان، مسکونه بلخ، فرقه 11
 نورالدین ولد بیگ علی، مسکونه خیرخانه مینه، میخانیک

 نورالدین ولد گل عمران، مسکونه خیرخانه مینه، میکانیک
 .... محمد ولد غالم محمد، غریبکار، مسکونه قره باغ

 محمد علم ولد محمدنبی، مالک موتر،  مسکونه قره باغ
 عبدالخلیل ولد عبدالرحمان، دریور، مسکونه قره باغ

 سفرمحمد ولد محمدعیسی، مسکونه بدخشان، دانش آموز
 غالمداد مشهور به باباجان مجددی ولد آقاجان مجددی، 

مسکونه غزنی
 ضیاءاهلل مجددی ولد محمدغالمداد، مسکونه دهبوری، مامور 

وزارت معدن
 رفیع اهلل مجددی ولد غالم داوود، معلم، مسکونه دهبوری

 عبدالحق ولد گل محمد، مسکونه بدخشان، طالب علم
 سلطان محمد ولد عبدالروف،  مسکونه لوگر، مامور دیپوی 

پوهنتون
 فضل الرحمان ولد عبداهلل، مسکونه میدان وردک

صنف سوم پلی تخنیک
عمر خان ولد محمد عمر، مسکونه چهاردهی، محصل صنف 

سوم
 عبدالواحد ولد عبدالقیاس، مسکونه پروان، فارغ پوهنزی ادبیات

 سید اسماعیل ولد سید جعفر، مسکونه جغتوه غزنی، مامور 
وزارت فواید عامه

 سید محمد قاسم ولد میر سید مقصود، مسکونه جوزجان، 
ثارنوال در وزارت عدلیه

 عبدالغنی ولد عبدالحکیم، مسکونه میدان وردک، مامور حوزه 
دوم

 غالم قادر ولد حاجی شیرین، مسکونه غزنی، دوهم بریدمن
 پاینده محمد ولد شاه محمود، مسکونه سیلوی مرکز، محصل 

حربی پوهنتون
 غالم حضرت ولد عبدالرزاق، مسکونه قندهار، افراد فرقه 8

 سید سلطان احمد ولد میرعلی احمد، مسکونه سیلوی مرکزی، 
دریم بریدمن هوایی

 عبداالیان ولد عبدالصمد، مسکونه باغ باال، بریدمن حربی 
پوهنتون

 محمد شفیق ولد محمد حسن، مسکونه کارته چهار کابل، 
کتاب فروش

 محمد حسن ولد حاجی محمد حسین، مسکونه کارته چهار 
کابل، کتاب فروش

 اسداهلل ولد عبدالحسین، مسکونه قره باغ غزنی، تایپیست
 علی خان ولد محمد سرور، مسکونه دوراهی پغمان، متعلم 

صنف 12 لیسه غازی
 جان محمد ولد حاجی جمعه، مسکونه هلمند، زمین دار

 عبدالغفور ولد عبدالرسول، مسکونه پروان، دهقان
 میرزا شاه ولد داوود شاه، مسکونه پروان، دهقان

 ... ولد فخرالدین، مسکونه پروان، دهقان
 سیلی خان ولد محمد زمان، مسکونه پروان، دهقان

 عبدالصمد ولد محمد علی، مسکونه لغمان، کارمند نظامی
 محمد خلیل ولد محمد نظر، مسکونه چهاردهی، معلم

 حضرت خان ولد میر حمزه، مسکونه بلخ، امر حقوق مسکونه 
بلخ

 نوروز، مسکونه لوگر، دکاندار
 غالم محی الدین ولد جمال الدین، مسکونه ، مامور احصاییه

 سید زمان الدین ولد سید امام الدین، مسکونه ناحیه شش، قوای 
فراشوت

 محمد مجتبی ولد دوست محمد، مسکونه ده دانا، مامور وزارت 
مالیه

 شفیع اهلل ولد عبداهلل، مسکونه چنداول، بریدمن ریاست تعمیرات
 نجیب اهلل ولد عبداهلل، مسکونه سرخ رود ترون شهر، دوهم 

بریدمن
 محمدعلی ولد عبدالسالم، مسکونه لوگر، مامور وزارت آب 

و برق
 حفیظ اهلل ولد عبداهلل، مسکونه سرخ رود، تورن

 غالم جیالنی ولد محمد انور، مسکونه کابل، جگرن ترانسپورت
 محمد انور مولد محمد عمر، مسکونه شیرپور کابل، جگرن 

فراشوت
 سلیمان ولد گل آغا، مسکونه بگرام، جگرن فراشوت

 گل محمد ولد بازمحمد، مسکونه مکروریان، جگرن فراشوت
 خلیل اهلل ولد محمد یوسف، مسکونه چهارراهی قنبر، جگرن 

فراشوت
 عبدالصبور ولد عبدالرسول، مسکونه قلعه شهاده، جگرن 

خدمات تخنیکی
 عبدالرحیم ولد فقیر محمد، مسکونه مکروریان، جگرن غوند 

استحکام
 محمد نعیم ولد بازگل، مسکونه سرخ رود ترون شهر، مامور 

احصاییه مرکزی
 محمد طیب ولد محمد نبی، مسکونه تخار، فارغ لیسه ابن سینا

 زین العابدین ولد میر امام الدین، مسکونه چهار آسیاب، کارگر 
افغان ترک

 خواجه گل ولد صدرالدین، مسکونه قالی مرادبیگ
 قربان نظر ولد حاجی عبدالوهاب، مسکونه دره صوف سمنگان، 

زارع
 حاجی عبدالطیف ولد عبدالکریم، مسکونه غزنی، مالک 

دواخانه
 سید احمد ولد شیردل، مسکونه پروان، متعلم لیسه ابن سینا

 محمد اکرم یاری ولد عبداهلل، مسکونه جاغوری، معلم
 محمد علی ولد غالم رضا، مسکونه جاغوری، معلم

 علی دریاب ولد محسن علی، مسکونه جاغوری، معلم
شاه محمود ولد علی محمد، مسکونه بلخ، ترجمان د افغانستان 

بانک
 سخی داد ولد محمد سردار، مسکونه پروان، بیکار

 محمدنعیم ولد فوالد، مسکونه شهر بزرگ بغالن
 معراج الدین ولد بازمحمد، مسکونه بدخشان، معلم

 عبدالمجید )رشید( ولد عبدالرشید، رییس دستگاه قالی شوی، 
مسکونه شهر نو کابل

 محمدظریف ولد محمدشریف، مسکونه شوربازار کابل، 
عکاس

 محمدانور ولد محمداکرم، مسکونه بدخشان، زارع
 عبدالبصیر ولد محمدرضا، مسکونه بدخشان، تجار
 عبدالرزاق ولد عبدالغنی، مسکونه بدخشان، دهقان

 مولوی محمدطاهر ولد محمدجان، مسکونه لغمان، معلم
 مولوی سیداکبر ولد محمدمعراج، مسکونه تگاب پروان

 مولوی مشعل ولد عبدالطیف، مسکونه پروان، زارع
 خاکسار ولد محمدابراهیم، مسکونه پروان، زارع

 خواجه عبدالشکور ولد محمدامیر، مسکونه قره باغ
 عبدالرحیم ولد محمداسلم، مسکونه قره باغ

 محمدمحبوب ولد عبدالشکور، مسکونه بگرام، معلم سپورت
 موالداد ولد رحیم داد، مسکونه بگرام، فارغ صنف 12

 محمدآقا ولد خواجه نور، مسکونه بگرام، صنف 12
 غالم سرور ولد غالم حیدر، مسکونه چمتال بلخ

 عوض ولد خداداد، مسکونه جمال مینه، کتابفروش
 خانعلی ولد زوارعلی، مسکونه بهسود وردک
 محراب علی ولد علی بخش، مسکونه داراالمان

 غالمعلی ولد محمداکرم، مسکونه داراالمان، کارگر شرکت 
برق

 محمدنبی ولد محمداکرم، مسکونه جاده میوند، لیالمی فروش
 نجف علی ولد غالم محمد، مسکونه جمال مینه، بیکار

 تا محمد ولد امیرمحمد، مسکونه جمال مینه، دریور وزارت 
خارجه

 عبدالرحمان ولد عبداهلل، بیکار، مسکونه میدان وردک
 عبدالروف ولد عبدالرشید، مسکونه تخار، مامور پروژه خیرخانه

 قدرت اهلل ولد دوست محمد، مسکونه تگاب،  دهقان
 جمعه گل ولد خلیل، مسکونه بادغیس، سرباز فرقه 7

 محمدانور ولد نیازمحمد، مسکونه سیاگرد لوگر، سرباز فراری
 شیخ نظرمحمد ولد قربان محمد، مسکونه چاه آب تخار، معلم

 مولوی سلطان محمد ولد امیرمحمد، مسکونه لوگر
 میرمحفوظ ولد میرنجیب  اهلل، مسکونه سیدمیرمحمد شاه مینه

 سید میرانشاه ولد میرسیدشاه، مسکونه جمال مینه
 عبدالحبیب ولد نظرمحمد، مسکونه قلعه قاضی کابل، وزارت 

مخابرات
 سیدحامد ولد صالح محمد، مسکونه بدخشان، سرباز فرقه 7

 فریدشاه ولد سکری، مسکونه قلعه فتح اهلل، جگرن فرقه 7
 عبدل ولد قلندر، مسکونه تخار

 مختار ولد سرمیران، مسکونه تگاب
 امیرالدین ولد عبدالفتاح، دهقان قره باغ

 محمدافضل ولد محمدصدیق، مسکونه لوگر
 عبدالبصیر ولد عبدالخالق، مسکونه پروان، ساتنمن
 عبدالرحیم ولد عبدالعزیز، مسکونه چک وردک

 محمدناصر ولد محمدجمعه، مسکونه بهسود وردک، مامور فنی 
وترنری بامیان

 محمداسماعیل ولد حاجی مسافر، مسکونه قالی موسی
 سید میرانشا فضیلت، مسکونه جمال مینه، معلم و مبلغ
 غالم دستگیر ولد مولوی محمدامین، مسکونه لغمان

 محمدصدیق ولد عبدالصمد، مسکونه لغمان، دوکاندار
 نظرمحمد ولد پاینده محمد، مسکونه کابل، مامور ریاست 

هوایی ملکی
 نجیب  اهلل ولد عبداهلل، مسکونه شهر نو، مدیر مجله آریانا

 فقیراحمد ولد گل احمد، مسکونه شیوکی
 نصیراحمد ولد گل احمد، مسکونه شیوکی، میخانیک انکشاف 

دهات
 نذیراحمد ولد گل احمد، سماوارچی

 محمدظریف ولد محمدشفیع، مسکونه شاه شهید، آهنگر
 عبدالحمید ولد میرسیدعلی، اما جماعت بهسود وردک

 میرعلی احمد ولد ابوالقاسم، مدرس علوم عربی، مسکونه قالی 
شاده

 خان دوران ولد خان محمد، مالامام مسجد، مسکونه وردک
 عبدالسالم ولد گل جان، مسکونه تنگی وردک

 محمدحسین ولد صفرعلی، مسکونه غزنی، دهقان
 سلطان محمد ولد آقاعلی، مسکونه قلعه نظر جیغتوی غزنی، 

دهقان
 سیدمحمدطاهر ولد سید عوض، مسکونه بهسود، طالب علم

 محمدعارف ولد محمدعلم، محصل صنف پنجم پلی تخنیک، 
مسکونه وردک

 محمدابراهیم حلیمی ولد حاجی نظر، مسکونه سمنگان، مالامام
 رحمت اهلل ولد قربانشاه، مالامام مسجد، مسکونه سمنگان

 عبدالودود ولد عبدالغنی، مسکونه سمنگان
 محمدعظیم مشهور به محمدقاسم ولد مسلمان قول، مسکونه 

سمنگان، مالامام
 محمدطاهر ولد شاه محمدحسین، محصل صنف دوم طب 

ننگرهار، مسکونه وزیرآباد کابل
 عبدالقیوم ولد محمدنعیم، مسکونه غور

 سیدعبدالرحمان ولد سیداعظم، مسکونه اندراب بغالن، زمیندار
 حفیظ اهلل ولد شرف الدین، مسکونه میدان

 ضیاالدنی ولد گلدین، مسکونه میدان
 عبدالرازق ولد محمدافضل، مسکونه لغمان

 آقاگل ولد امیرگل، مسکونه پروان
 عبدالحکیم ولد سرور، مسکونه پنجشیر، محصل شرعیات

 عبدالصبور ولد مالمشعل، مسکونه لوگر، مالامام باغ علی مردان
 عبدالشکور ولد مالمشعل، مسکونه لوگر، مالامام کارته 4

 صادق علی یاری ولد عبداهلل، مسکونه جاغوری غزنی، داکتر
 بازمحمد ولد حاجی محمد، قره باغ کوه دامن، طالب علم

 سیدعمر ولد عیدمحمد، مسکونه بامیان، شاگرد هوتل
 مولوی عبدالحلیم ولد عبدالحمید، مسکونه قره باغ کابل

 ذکراهلل ولد بوری، مسکونه سمنگان
 عبدالحمید ولد محمد، مسکونه قالچه

 عبدالرازق ولد محمدهاشم، دریور، پنجشیر
 خواجه عبدالرحیم ولد خواجه مقصود، مسکونه کابل

 محیب اهلل ولد فیروزخان، مسکونه لوگر
 محمدعلی ولد غالمحسین، معلم، مسکونه قره باغ غزنی

 عبدالقدیر ولد عبدالطیف، مامور در پوهنتون، مسکونه سید نور 
محمدشاه مینه

 فرهاد ولد محمدرستم، مسکونه شکردره، مامور شاروالی
 شیخ ابوالحسن ولد محمدشاه، مسکونه لوگر

 نادر علی ولد رجب علی، مسکونه خیرخانه مینه، تورن فرقه 7
 مولوی محمد عثمان ولد مال محمد رسول، مسکونی الینگار 

لغمان، مال امام
 عبدالحنان ولد سید علم، مسکونه بی بی مهرو، تعویذگر

 عبدالمومن ولد عبدالحسین، مسکونه ده سبز کابل، مامور 
هواشناسی

 عبدالهادی ولد عبداالحد، مسکونه رخه پنجشیر، مامور فنی 
سیمنت هرات

 محمد حسین ولد صاحب نظر، مسکونه سمنگان، مامور
 خداداد خروش ولد محمد ابراهیم، مسکونه کارته پروان، مامور

 محمد عظیم ولد محمد حکیم، مسکونه کابل، مامور 
کارتوگرافی

 ... اهلل ولد نورمحمد، مسکونه تره خیل کابل، مامود میدان هوایی
 عبدالصدیق ولد عبدالملک، مسکونه تره خیل کابل، معلم حربی 

شانزده
 غالم فاروق ولد تاج محمد، مسکونه جبل السراج، بیکار

 محمد عزیز، ولد سلیمان علی، مسکونه جمال مینه، مامور 
گمرک

 عبدالجلیل ولد محمد علی، مسکونه جمال مینه، مامور شرکت 
پخته

 ذبیح اهلل ولد مطیع اهلل، مسکونه تره خیل کابل، متعلم صنف 11
 فاضل حق ولد عبدالحق، مسکونه تره خیل کابل، مامور امالک 

قره باغ
 محمد نسیم ولد محمد عظیم، مسکونه شاه شهید، مامور هوایی 

کابل
 خواجه سراج الدین ولد خواجه بهاالدین، مسکونه ده دانا، مامور 

وزارت فواید عامه
 فتح خان ولد محمد گل، مسکونه جغتوه وردک، محصل 

 حاجی محمدحسین ولد محمدعظیم، مسکونه جمال مینه، خباز
 حاجی بوستان ولد احمدعلی، مسکونه جمال مینه، دریور

 میرمحمد اسحاق ولد ابراهیم، مسکونه چنداول
 حاجی جمعه ولد میرازحسین، مسکونه تایمنی وات، هوتلدار 

اباسین
 محراب ولد داوود، مسکونه بگرام، مالامام کوه صافی

 میرزاگل آغا ولد محمدعارف، مسکونه غور، مامور بیمه صحی
 نوراحمد ولد حاجی علی شاه، مسکونه غور، دهقان

 کمال الدین ولد سکندر، مسکونه غور، مامور ساختمانی
 حاجی عبدالغفار، مسکونه غور

 مولوی یارمحمد ولد شیرمحمد، مسکونه غزنی، مدرس
 حاجی عبدالواحد ولد حاجی عبدالغفور، مسکونه 

وزیراکبرخان، لیالمی فروش
 خواجه صالح الدین ولد جالن الدین، مسکونه بلخ، قرطاسیه 

فروش
 محمدمهدی ولد عبدالباقی، مسکونه بگرام، سارمن

 داکتر ضامن علی ولد علی دوست، مسکونه کارته مامورین، 
استاد پوهنتون

 معراج الدین ولد امیرمحمد، مسکونه کابل، دریور ملی بس
 عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد ده افغانان، نگران 

ملی بس
 داکتر فتاح ولد گل علی، مسکونه کارته سه، استاد پوهنتون
 عبدالجبار ولد عبدالستار، مسکونه نوآباد ده افغانان، نگران 

ملی بس
 محمدحسین ولد محمدحسن، مسکونه چنداول، آبمیوه فروش

 صفرمحمد ولد بیگ محمد، مسکونه بغالن، دریور
 محمد اکرم ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، بیکار 

 محمدشریف ولد محمدابراهیم، مسکونه شیرپور، مامور متقاعد
 عبدالغفور ولد عبدالستار، مسکونه فرخار تخار، معلم

 حاجی محمدایوب ولد حاجی رجب، مسکونه قالی شاده، 
وکیل گذر ناحیه 13

 حاجی طویل ولد پنسجیبی، مسکونه پروان، پرزه فروش
 غالمسخی ولد صفرمحمد، مسکونه قالی شاده، ماشین کار

 عبدالجمیل ولد عبدالغنی، مسکونه کوهستان پروان، محصل 
پلی تخنیک

 محمدابراهیم ولد اسماعیل، مسکونه حصه دوم خیرخانه، بیکار
 محمدامین ولد محمدنبی، مسکونه قلعه فتح اهلل، مبلغ

 دوکتور محمدقاسم ولد شیراحمد، مسکونه کارته 4، آمر 
صحت عامه انکشاف دهات

 سید محمدحسین ولد سیدمقصود، مسکونه جمال مینه، مالک 
موتر

 سیدمظفرالدین شاه ولد سیداکبر، مسکونه چنداول، مدیر 
ترانسپورت

 سیدعسکرشاه ولد سید اکبر، مسکونه چنداول
 سید محمدنبی ولد سید دیوانه، مسکونه شهر نو تخار، زارع 

 سید عبداالحد ولد محمدنبی، مسکونه شهر نو تخار، زارع
 سید دیوانه ولد محمدنبی، مسکونه کنر، زارع

 سیف الرحمان صافی ولد عبدالمنان، مسکونه کنر، زارع
 غالمرضا ولد سلطان محمد، مسکونه قالی شاده

 عبداهلل ولد فیض اهلل، مسکونه تورن شهر
 فربانعلی ولد نجم الدین، مسکونه سرخ رود

 میرزمان ولد بابا نظر، مسکونه سیدنور شاه مینه
 محمدامین ولد حسن علی، مسکونه سرای غزنی

 محمدمهدی ظفر ولد عبدالرسول، مسکونه تالقان
 براتعلی ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم

 عبداهلل ولد گل رحیم، مسکونه جبل السراج
 عبدالجلیل ولد گنجه، مسکونه تالقان، معلم
 اسداهلل ولد گل رحیم، مسکونه جبل السراج

 غالم حضرت ولد محمد، مسکونه پغمان، معلم
 فضل الحق ولد تورگل، مسکونه پغمان، فارغ لیسه غازی 
 غالمعلی ولد محمدعلم، مسکونه چهل تن پغمان، سارمن

 غالم حبیب ولد عزیزخان، مسکونه کوته سنگی، رادیوساز
 عبدالروف ولد محمدارسالن، مسکونه پروان، کارمند ریاست 

عالی اوقاف
 عبدالقادر ولد رحیم بخش، مسکونه بگرام، دهقان

 حمیداهلل ولد حبیب اهلل، مسکونه جبل السراج، مامور ریاست 
پوهنتون

 محمدعمر ولد شیرمحمد، مسکونه موهمند، سرکارگر
 غالم سید ولد محمدرضا، مسکونه علی خیل لغمان، سرایدار

 سید سردار ولد سید حسین شاه، مسکونه بغالن، تعویذگر
 غالم شاه ولد سادرعلی، مسکونه غزنی، کارگر

 محمدعیسی ولد درویش، مسکونه غزنی
 میا سعید ولد مالحبیب، مسکونه لغمان، معلم
 نازک میر ولد حاجی آغامیر، مسکونه لغمان
 احمدخان ولد سلطان محمد، مسکونه لغمان

 خیرمحمد ولد جان محمد، مسکونه کارگر در گردیز
 شاه محمود ولد عبدالحفیظ، مسکونه کندز

 محمداکبر ولد محمدخان، مسکونه پغمان، دگرمن متقاعد
 عبدالرازق ولد عبدالحسین، مسکونه کارته 3

 عبدالروف ولد عبدالحسین، مسکونه جمال مینه، مسکونه اصلی 
سرخ پارسا

 بشیراحمد ولد صالح محمد، مسکونه دشت برچی، دریور.
 فیض محمد ولد صالح محمد، مسکونه دشت برچی، دریور.

 عبدالواحد لنگ ولد صالح محمد، مسکونه دشت برچی، انجنیر.
 صالح محمد ولد سرفراز، مسکونه کارته پروان.

 حاجی نیک محمد ولد فقیرمحمد، مسکونه پروان.
 غالمرضا ولد قربانعلی، مسکونه سرخ پارسا.

 مهراج الدین ولد عبدالرسول، مسکونه لغمان.
 محمدحسین، مسکونه جغتو، قرطاسیه فروش.

 بستان علی ولد علی شاه، مسکونه جاغوری، بیکار.
 سید امیرحسین ولد حاج محمدرضا، مسکونه بهسود، دهقان.

 محمدنسیم ولد سید محمد امین، مسکونه بهسود، دهقان. 
محمدطاهر ولد عبدالغفار، مسکونه وردک، معلم.

 حامد نعیم ولد محمدنعیم، مسکونه ده افغانان، مامور گارنیزوم 
.373

 میراحمد ولد میرنظام الدین، مسکونه ده یاجا، مامور گارنیزوم 
.373

 میرزا میر ولد توکل، مسکونه پنجشیر، معلم.
 زرعلم ولد گل علم، مسکونه تره خیل، متعلم سیدآباد.

 نعمت اهلل ولد هزارگل، مسکونه تره خیل، متعلم سیدآباد.

پایان

ACKU



Hasht e Subh

فرانسه  و  روسیه  خارجه  امور  وزرای 
سه شنبه،  روز  مذاکره  و  دیدار  پی  در 
هر  که  گفته اند  مسکو،  در  سنبله   26
توقف  ضرورت  مورد  در  کشور  دو 
و  سوریه  در  خونریزی  و  سرکوب 
کشور  آن  شیمیایی  تسلیحات  نابودی 

اتفاق نظر دارند.
وزیر  الوروف،  سرگیی  گفته  به  اما 
درباره  امور خارجه روسیه، دو کشور 
دیدگاه  اهداف  این  به  دستیابی  نحوه 

مشترکی ندارند.
حمله  که  است  معتقد  همچنان  روسیه 
شیمیایی به حومه دمشق در 2۱ آگست 

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، در 
پاسداران  سپاه  فرماندهان  با  مالقات 
انقالب اسالمی از »حرکت های صحیح 

دیپلوماتیک« استقبال کرده است.
نسبت  خامنه ای  آیت اهلل  حال  این  با 
هشدار  ایران  مواضع  از  عقب نشینی  به 
و  وادادگی  »برای  برخی  گفته  و  داده 
پشیمانی بهانه می آورند که دنیا عوض 

شده است.«
ایران  تالش  او  بی بی سی،  گزارش  به 
را  هسته ای  سالح  به  دستیابی  برای 
برنامه  مساله  گفته  و  کرد  رد  تاکید  با 
با  مقابله  برای  بهانه ای  ایران  هسته ای 
ایران است، چرا که جمهوری اسالمی 

طوفان  یک  و  استوایی  طوفان  یک 
دریایی در مکسیکو، دست کم چهل نفر 
را کشت. یکی از این طوفان ها به ساحل 
این کشور زد و دیگری ساحل  شرقی 

غربی را در نوردید.
دریایی  طوفان  بی بی سی،  گزارش  به 
مکسیکو،  شرقی  ساحل  در  »اینگرید« 

هزاران نفر را روانه پناهگاه ها کرد.
شدت این طوفان سپس به یک طوفان 

استوایی کاهش یافت و به زمین رسید.
برابر ۱۳ کیلومتر  با سرعتی  این طوفان 
بر ساعت به طرف غرب و شمال غربی 

کشور وزید.

نظامی  اقدام  به  تهدید  با  نباید  سوریه 
همراه باشد.

تالش  فرانسه  که  است  حالی  در  این 
از  حمایت  به  را  روسیه  که  می کرد 

چنین قطعنامه ای ترغیب کند.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا 
تمایل این کشور را به اعزام کارشناسان 
به  کمک  برای  سوریه  به  تسلیحاتی 
این  شیمیایی  تسلیحات  ذخایر  نابودی 

کشور ابراز کرده است.
دولت  که  است  گفته  هیگ  آقای 
گروه  یک  از  بخشی  عنوان  به  بریتانیا 
کارشناس  اعزام  به  تمایل  بین المللی 
از  که  گفت  حال  عین  در  اما  دارد، 
نیروهای بریتانیایی برای حفاظت از این 

تیم استفاده نخواهد شد.
»ما  افزود:  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر 
نیروهای بریتانیا را تحت هیچ شرایطی 

به سوریه اعزام نمی کنیم.«
روز دوشنبه بازرسان تسلیحاتی سازمان 
جریان  در  که  کردند  تایید  رسما  ملل 
از  دمشق  حومه  به  گذشته  ماه  حمله 
غیرنظامی  شهروندان  علیه  سارین  گاز 

استفاده شده است.

که  برود  یادش  نباید  می دهد،  انجام 
حریف و دشمنش کیست.«

ایران،  رییس جمهور  روحانی،  حسن 
عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  که 
نیویارک می رود، روز  به  سازمان ملل 
اجازه  دولت  به  بود  خواسته  دوشنبه 
سیاست  بازتری  فضای  در  شود  داده 

خارجی ایران را پیش ببرد.
بیابان  در  »ما  بود:  گفته  روحانی  آقای 
دشمن  برابر  در  می خواهیم  بزرگ 
جای  تنگ  کوچه  چون  بیایستیم 
ایستادگی نیست، پس نگذارید ما را به 
کوچه تنگ ببرند و بگذارید در میدان 

باز مقاومت کنیم.«

آنها حتا پیش بینی کرده اند که این طوفان 
در  باران  سانتی متر  تا ۳۸  است  ممکن 

منطقه ببارد.
حدود شش هزار نفر در شرق مکسیکو 
از ترس این طوفان خانه های شان را ترک 
کردند و در بسیاری از شهرهای شرقی 

مراسم روز استقالل مکسیکو لغو شد.
شرکت نفت ملی مکسیکو اعالم کرده 
که سه سکوی نفتی روی آب را تعطیل 

کرده  و ده ها چاه نفت را بسته اند.
 ۱۹۵۸ سال  در  که  می دهد  نشان  آمار 
هم مکسیکو در کمتر از 2۴ ساعت در 

معرض دو طوفان قرار گرفته بود.

بنیاد آرمان شهر با همراهی خانه فلم رویا، مجله نگاه زن و انستیتوت فرانسه در افغانستان شما را به صد و 
بیست ویکمین گفتگو پلی میان نخبگان و شهروندان )سال هفتم( دعوت می کند:

به مناسبت روز جهانی صلح
پاسداران صلح پایدار چه کسانی هستند؟

سخنران ها: نثاراحمد بهاوی نایب قهرمان تکواندوی جهان »پیام صلح«، خانم رویا سادات، رییس خانه فلم 
رویا »نقش فستیوال بین المللی فیلم و صلح«، خانم حمیرا ثاقب، سردبیر مجله نگاه زن »نقش زنان در ساختن 

صلح«
گفتگوگردان: روح االمین امینی

زمان: روز پنج شنبه 2۸ سنبله ۱۳۹2 برابر با ۱۹ سپتمبر 20۱۳ ساعت 2 پس از چاشت
مکان: روبروی شهرداری کابل، انستیتوت فرانسه در افغانستان

داخل  به  وسایط  ورود  از  و  دعوت  کارت  بدون  کنندگان  قبول شرکت  از  فرانسه  انستیتیوت  توجه!  توجه، 
محوطه معذور است. 

لطفاً هنگام ورود کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید.
شماره تماس: 07۸7۱۹۵2۱2

  armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونیک
  http://openasia.org :تارنما

این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا، بنیاد هاینریش بل و سفارت فرانسه در افغانستان برگزار می شود اما به 
هیچ وجه بازتاب مواضع این نهادها به شمار نمی رود.

بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و موسس »جشنواره بین 
المللی صلح سیمرغ« است. این بنیاد به همراه خانه فلم رویا در سال 2013 »اولین جشنواره 

بین المللی فیلم زنان – هرات« را نیز تأسیس کرده است.

با نمایش فیلم »جنگ تریاک« ساخته صدیق برمک اولین برنده آسیایی جایزه گلدن گلوب

شورشی  نیروهای  سوی  از  اقدامی 
با  که  بوده  سوریه  حکومت  مخالف 
مداخله  زمینه  آوردن  فراهم  هدف 
خارجی در این کشور صورت گرفت.

اما در مقابل لوران فابیوس، وزیر امور 
خارجه فرانسه گفته است که گزارش 
روز دوشنبه سازمان ملل تردیدی باقی 
نمی گذارد که رژیم بشار اسد مسوول 

حمله شیمیایی است.
آقای الوروف در پایان این مذاکرات 
شورای  قطعنامه  هرگونه  که  گفت 
تحت  مورد  در  ملل  سازمان  امنیت 
شیمیایی  تسلیحات  گرفتن  کنترول 

با »نظام سلطه« مخالفت می کند.
آقای خامنه ای تاکید کرد: »ما سالح 
غیر  و  امریکا  خاطر  به  نه  را  هسته ای 
عقیده مان  خاطر  به  بلکه  امریکا، 
داشته  نباید  هیچ کس  نداریم.  قبول 

باشد.«
گفت:  سپاه  فرماندهان  به  ایران  رهبر 
صحیح  حرکت های  مخالف  »من 
دیپلوماسی نیستم، بنده معتقدم به همان 
نام گذاری شد  پیش  سال ها  که  چیزی 

به نرمش قهرمانانه.«
از  دفاع  ضمن  خامنه ای  آیت اهلل 
گفته  دیپلوماسی  در  انعطاف پذیری 
نرمشی  فنی  دلیل  به  که  »کشتی گیری 

در همین زمان در ساحل غربی مکسیکو، 
»مانویل«  نام  به  استوایی  طوفان  یک 

خساراتی را به مردم وارد کرد.
به  مکسیکو  غرب  در  نفر  دو  و  بیست 

خاطر طوفان کشته شدند.
در شرق مکسیکو هم رانش زمین باعث 

کشته شدن دوازده نفر شد.
از زمانی که به  اینگرید  طوفان دریایی 
یافته  خشکی رسیده، سرعتش کاهش 

است.
با این حال هواشناسان هشدار دادند که 
همچنان ممکن است در روزهای آتی 

این طوفان خساراتی به بار بیاورد.

اختالف نظر روسیه و فرانسه 
در مورد قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه

خامنه ای: 
مخالف دیپلوماسی نیستم

طوفان در مکسیکو جان دست کم چهل نفر را گرفت
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