
 غیر قابل اعتبارلیست جواز های 

 یهحنا عنوان رهنما نمبر وتاریخ جواز دول اسم شماره

 11 کابلستان 11/11/91-9 محمد اکرم حسیب اهلل 1

 11 نورمحمد یوسف خیل 7/1/99-621 دین محمد نورمحمد 2

 7 همکار جدید 16/7/99-996 غیاث الدین ذین الدین 6

 1 طلوع 61/11/99-22 برهان الدینسید  سید نظیر 1

 11 حسین زاده 21/6/99-292 عبدالحسین عبدالوکیل 9

 11 شاه پور اکبری 29/1/99-119 عصمت اهلل شاه پور 1

 12 صمیم یار 21/1/99-616 زلمی امراهلل 7

 16 تمدن سادات 11/7/99-921 محمد شکرخان سیدرضا 2

 9 محمد امین شریفی 17/2/99-711 محمد عظیم محمد امین 9

 2 میرحشمت اهلل واعظی 11/1/99-91 میرحبیب اهلل میرحشمت اهلل 11

 11 غالم محمد پروان سیدخیل 9/1/99-661 طال محمد غالم محمد 11

 7 قبادی 19/2/99-726 صالح محمد محمد بشیر 12

 16 کوه بیرونیبرادران  21/12/99 -1122 محمد علی غالم حسین 16

 9 حبیبی 11/11/99-911 محمد عارف فردین 11

 7 عبدالرازق 21/7/99-112 عبدالودود عبدالرزاق 19

 9 عزت اهلل حمید افشار 11/7/99-922 غالم حسین عزت اهلل 11

 7 محمد نبی نایبی 1/11/99-229 عبدالرحیم محمد نبی 17

 1 رامش مجاهد 2/2/99-171 نصرالدین رامش 12

 11 فهیم صدیقی 11/9/99 -699 عبدالحنان عبدالفهیم 19

 11 صفا شریفی 17/1/99-912 محمد شفیع مسیح اهلل 21

 19 وطن بهزاد 19/11/99-919 عبدالنی محمد شفیع 21

 1 هدف 29/2/99-777 قدم علی رجب 22

 19 سلطانیمحمد عمر  17/1/99-911 محمد اکبر محمد نثار 26

 11 عبدال خیل 21/7/99-126 سید محمد علی سید یاقوت شاه 21

 1 کشت گر 21/2/99-221 عبدالروف عبدالجمیل 29

 11 محمداجان 9/7/99-911 محمداجان شیرجان 21

 1 صادق راستین 2/1/99-619 عبدالحبیب عبدالقادر 27

 2 محمد نسیم ولی زاده 1/9/99-211 احمد ولی محمد نسیم 22

 11 سید مجتبی کابل 7/1/91-1196 سید آقا سید مجتبی 29

 9 اباسین ابراهیم خیل 1/2/99-171 یارگل هزارگل 61

 7 کاکا نظر محمد دهاتی 1/2/99-129 علی احمد نظر محمد 61

 9 سید روح اهلل سادات 61/6/91-1912 سید رجب علی سید اشرف 62

 1 علی راتب و جاوید 19/6/99-212 غالم فاروق علی راتب 66

 11 گلبرگ 12/99-112 عبدالرازق محمد عارف 61

 12 وطن وحدت 21/9/99-219 عبداهلل دواجان 69



 1 موسی خان داود زی 6/1/99-76 عیسی خان موسی خان 61

 19 محمد رامز 11/9/99-691 محمد صابر محمد رامز 67

 1 الف فرضی 6/9/99-797 غالم محی الدین جهان 62

 22 نوراهلل معروف 1/2/91-1612 وزیر گل نوراهلل 69

 19 درخشان نوید 26/1/99-122 محمدنظیم محمدنعیم 11

 9 آریامیدان 2/6/99-261 حضرت شاه محمد ظاهر 11

 19 طاهریان 2/1/99-121 محمد اسماعیل محمد طاهر 12

 9 زمان اهلل نوری 11/11/99-911 امام گل زمان اهلل 16

 1 ده کده سبز 1/9/99-722 ذبیح اهلل علی 11

 1 قاسم سهرابی 17/1/99-912 سهراب قاسم 19

 17 گلبهار گلستان 29/2/99-221 سید مقیم سید ابراهیم 11

 6 عبدالحق واحدی 1/1/91 -626 عبدالرسول عبدالحق 17

 7 معلم پیرمحمد احمدی 21/9/99-169 ولی محمد پیرمحمد 12

 1 مقصودیان 17/2/99-711 محمد انور محمد صادق 19

 17 مدینه عرفات 12/2/99-127 محمد ضیا محمد ذکریا 91

 11 خوشه 9/1/99-21 محمد طاهر محمد اسماعیل 91

 7 سادات هاشمی 21/7/99-117 احمد سعید سیدجالل الدین 92

 1 برادران نظری 12/11/91-61 اسداهلل ذبیح اهلل 96

 11 سهاک امرخیل 11/9/99-261 محمد عمر حبیب اهلل 91

 17 نوراهلل دولتزی 21/2/99 محمد گل نوراهلل 97

 7 جایداد 11/2/91-1619 غالم سخی محمد نعیم 92

 7 هلمند 1/2/99-197 سید فتح آقا صنم 99

 1 اندیشه سبز 27/9/99-271 نایب علی حبیب اهلل 11

 19 امارات 11/7/91-1727 عبدالحمید خلیل الرحمن 11

 9 میدان کابل 11/1/91-1969 عبدالطیف فضل عمر 12

 7 برادران میسر 19/11/99-919 محمد هاشم محمدعاشور 16

 7 النوید 21/1/91-1971 قلندرخان نقیب اهلل 11

 11 انصار پنجشیر 19/12/91-72 معراج الدین احمدضیا 19

 11 شاه محمد کوهدامنی 21/7/99-117 جان محمد شاه محمد 11

 1 گل محمد نیازی 9/1/99-121 عبدالغفور گل محمد 17

 9 المدینه احمد شاه نوی 1/9/99-217 محمد رفیق احمد شاه 12

 16 قاسم پژوهان 27/1/99-619 ناظر قاسم 19

 9 بهار امروز 11/1/91-1199 غالم سخی مصطفی 71

 7 نوی عدالت 11/9/99-262 زلمی ذکی 71

 6 کاشانه خرم 1/11/99-961 عبدالمومن مختار 72

 12 روحانی زرمتی 21/9/99-111 محمد افضل محمد رضا 76

 1 اطمینان مقصودیان 19/2/99-721 علی بخش باقر محمد 71

 1 فهیم بره کی 27/1/91-1991 ضیاالدین احمد فهیم 79

 17 پیش رو 29/1/99-672 محمد حنیف محمد رفیع 71



 11 محمد صفا صفایی 1/12/91-11 محمد افضل محمد صفا 77

 11 اهلل قریشیعرفان  12/11/99-912 حاجی اعوذ باهلل عرفان اهلل 72

 9 قاید شریف 61/1/99-112 روح اهلل مطیع اهلل 79

 11 مودودی 26/6/99-296 سید عبدالرحیم سید سازالدین 21

 11 برنا 6/7/99-911 جان محمد حیات اهلل 21

 9 قسمت ارغندیوال 22/2/99-799 نورانشاه عبدالمبین 22

 7 محمد رامین حسین خیل 9/11/99-229 محمد ابراهیم محمد رامین 26

 11 نوی ناصری 12/9/99-117 آقا جان عبدالباقی 21

 1 نورمحمد چهاردهی 16/1/99-197 شیرمحمد نورمحمد 29

 1 عبدالمنیر 11/9/99-221 عبدالبصیر عبدالمنیر 21

 7 داراالمان 9/9/91-1 سید موسی سیدقاسم 27

 1 احمد زاده 21/9/99-219 سلطان علی داد 22

 6 عطار 19/2/99-761 سید احمد گل سیدعبدالجبار 29

 9 ذکی ضیایی 16/1/99-192 ضیالحق احمد ذکی 91

 16 اهلل یار حمیداهلل مسلمی 1/1/99-171 رمضان علی حمیداهلل 91

 9 حاجی میدان وال 7/7/99-911 جمعه دین عبدالوکیل 92

 6 متحد 1/2/99-171 دین محمد حمید اهلل 96

 6 عبدالسمیع میرزایار 1/2/99-121 حبیب اهلل عبدالسمیع 91

 2 مصطفی شیرزاد 6/9/99-211 سرورخان شمشیرخان 99

 9 محمد اکبر انوری 22/9/99-221 محمد انور محمد اکبر 91

 16 نجیب اهلل محسن زاده 29/1/99 -961 خرم دل نجیب اهلل 97

 9 دوستان متحد 61/6/99-611 عبدالحکیم احمد الیاس 92

 1 احمد شاداب 61/7/91-1267 عبدالطیف احمد شاداب 99

 1 کوثر زمزم 21/11/99-929 پاینده محمد محمدابراهیم 111

 1 نوی مجیب الرحمن نوری 1/2/99-111 سخی داد عبدالرحمن 111

 17 برادران کوه نور 16/11/99-991 غالم حسین اولیاگل 112

 2 منصور احمد مومنی 1/12/99-1119 مودود منصور احمد 116

 7 رسول ذبیح 17/9/99-211 رسول داد محمد رسول 111

 21 شهرک گلباغ 19/12/91-12 نوروزی محمود 119

 6 سید نوید رضایی 9/6/99-217 شاه سید سید نوید 111

 11 اعتماد حقجو 29/7/91-1227 محمد همایون ایملمحمد  117

 6 مرحبا 2/2/99-196 رفیع الدین شمس الدین 112

 11 پروان بدخشان 21/1/99-611 بسم اهلل زلمی 119

 17 کوهستان افغان 22/1/99-921 عبدالرازق شاه محمود 111

 7 آبیل احمد نوری 22/9/99-297 علی احمد امید احمد 111

 1 نوید صدیقی 27/6/91-1911 مسکین نوید 112

 2 جاوید خوکیانی 16/11/99-911 غالم غوث اجمل 116

 22 محمد ویس احمدی 21/11/99-927 محمد حسین محمد ویس 111

 17 فیض محمد حکیمی 12/9/99-119 گل محمد فیض محمد 119



 19 عبدالعظیم رسولی 19/2/91-1292 عبدالعلیم عبدالعظیم 111

 9 غزنیوال مصور 21/1/91-1971 شیخ احمد عبدالرحیم 117

 2 سروان 26/9/99-212 محمد ناظر خان جمال ناصر 112

 9 اجمل نوابی 27/6/91-1911 عبدالنبی اجمل 119

 19 نوی میهن دوست 19/2/99-797 محمد اصغر محمد حامد 121

 6 حسین زاده ترکمنی 19/9/99-222 محمد اسحق فرهاد 121

 9 حاجی عزیزی سراج فوت مالک 7/6/91-1111 غالم جان عبدالکریم 122

 9 نثار احمد مهرزاد 12/1/99-112 غالم رضا نثار احمد 126

 17 برادران کوهدامن کندز 1/9/91 -1967 محمد کریم محمد رحیم 121

 9 شمس اله کامرانی 21/6/99-612 شمس اهلل عزیز اهلل 129

 2 رحمت اهلل یوسفزی 19/11/99-912 محمد اهلل رحمت اهلل 121

 9 خالد عمران 11/2/99 -717 سید حبیب سید حامد 127

 1 مرزایی 11/6/99-211 سید محمد عالم سید ذبیح اهلل 122

 2 احمد شکیب بره کی 9/2/99-199 روزالدین احمد شکیب 129

 11 امان اهلل سلیمی 61/6/99-616 عبدالحکیم خان امان اهلل 161

 7 قیومی حمکنی 22/1/91-1211 عبدالغیاث اجمل 161

 11 شیرزاد دانش 19/6/91-1171 عبدالحی شیرزاد 162

 19 قصرصفا 11/2/99-191 سید جمال سید تمیم 166

 11 نجفیمشعل  21/12/91-2119 محمد داود مشعل 161

 22 محمد اهلل ترین 19/1/91-1916 میرعلم محمداهلل 169

 11 فیصل یوسفی 29/12/99-1116 محمد یوسف غالم علی 161

 1 خواجه صدیق و حمید صدیقی 1/2/99-192 محمد امان حمید جان 167

 6 سروش اکبری 29/7/99-116 حبیب اهلل حیات اهلل 162

 2 بخت  فوت مالک 21/7/99-166 محمدخان  بخت محمد 169

 11 آفتاب جهان 12/1/99-662 غریب شاه منورشاه 111

 17 فروردین 16/7/99-927 خواجه جمال الدین خواجه صالح الدین 111

 1 احمد رشاد محمدی 2/6/91-1121 شاه ولی احمدرشاد 112

 16 شاداب عسکری 29/12/91-11 چمن علی محمد یوسف 116

 16 نوبهار 21/9/99-271 عوض علی غالم حیدر 111

 16 نخبگان 17/9/99-212 قمبر علی شاه چمن 119

 12 شیرآغا کاکر 1/2/99-176 محمود جان شیر آغا 111

 11 مشعل بهار 11/1/99-99 ایام الدین ذبیح اهلل 117

 7 میهن سلطانی 1/11/91-2119 ملنگ میهن 112

 1 عبداالحد لطیفی 1/1/97-2117 عبدالعظیم عبداالحد 119

 1 توسعه ایازی 11/1/91 -1219 محمد موسی زین اهلل 191

 1 نعیم اکبر  فوت مالک 6/11/91-21 محمد نعیم محمد مهدی 191

 11 عرفان شجاع 6/1/99-72 صالح محمد محمد نادر 192

 9 حسین خیل 1/9/99-216 غالم دستگیر احسان اهلل 196

 1 حشمت پارسا 61/2/91-1112 جمعه علی حشمت اهلل 191



 17 نوی قره باغ پروان 9/2/99-191 محمد صابر یوسفزی 199

 7 سمسورلوگر 6/9/99-792 عبدالوکیل عبدالرحمن 191

 12 بسم اهلل همدرد 29/1/91-1921 تاج خان بسم اهلل 197

 17 یوسف احمدی 7/7/99-917 عبدالقدیر الدینمحراب  192

 1 یاسین ثانی 21/11/91-11 محمد اهلل عنایت اهلل 199

 12 نقیب اهلل اسماعیل خیل 19/1/91-1911 نوراهلل نقیب ااهلل 111

 2 الحاج محمد ولی منیر 12/1/99-117 میرشاه خان محمد ولی 111

 11 داود سادات 19/11/99-911 سید هاشم سید داود 112

 11 کمال یوسفی 2/11/91 -11 گل محمد جنت گل 116

 11 سیدشکیب زیوری 11/9/99-111 سید رفیع الدین سید نجم الدین 111

 12 رودات عمر خیل 27/1/99-917 رحمت اهلل بشیراهلل 119

 6 اکبر عطایی 6/2/91-1299 محمد اسحق محمد اکبر 111

 2و  22 قلعه احمد خان لوگر همکار 9/9/99-211 اهلل محمد روح اهلل 117

 11 کوهستان زیبا 1/7/99-912 نوروز مریم 112

 11 ضمیر ولی 9/2/99-199 زلمی احمد ضمیر 119

 22 پکتیاوال ایوبی 61/2/91-1119 نصراهلل ناصر 171

 12 وطنوالاسداهلل  1/9/99-626 سید حسین اسداهلل 171

 11 نوی حبیبی 9/11/92-1992 داد الرحمن تقیب اهلل 172

 16 علی فرهاد 61/12/99-1167 حبیب اهلل نجیب اهلل 176

 2 حمیداهلل معصومی 22/9/91-1119 عنایت اهلل حمیداهلل 171

 2 محمد جان عدنان 21/1/99-692 سحر گل حاجی محمد جان 179

 16 مهدی عظیمی 11/2/97-2266 عبداهلل مهدی 171

 9 تسجیل چهاردهی 1/2/91 -1211 غالم حنیف علی احمد 177

 1 مشعل یوسفی 17/1/99-919 محمد یوسف سردار 172

 2 نوی پوپل زی 27/7/99-191 بسم اهلل حیات اهلل 179

 1 صدیقیاسداهلل  12/9/99-119 خواجه بهرام الدین خواجه اسد اهلل 121

 9 ذبیح اهلل امیری 16/1/97-1912 خان محمد ذبیح اهلل 121

 2 مندوزی 22/11/99-916 دین محمد سید محمد 122

 9 طلوع سحر 26/9/99-166 محمد اهلل عبید اهلل 126

 17 نوی انقره 27/11/99-912 محمد علی راشد 121

 11 تیموری 11/6/91-1179 داد محمد زلگی 129

 1 سالک 27/11/99-1169 حاجی محمد عبدالصمد 121

 11 افغانستان نوین 2/6/99-291 حبیب اهلل اسداهلل 127

 11 امیری 26/11/99-921 میر احمد نثار احمد 122

 6 وفا تفاهم 12/7/97-112 محرم علی حاجی حسین 129

 1 ژوندون 16/2/99-122 سید نصرالدین شاه سید وحدت شاه 191

 2 متین کامه وال 1/1/99-119 حاجی کفتان حاجی متین 191

 12 سمسورخاکجبار 1/9/99-211 نعمت اهلل حکمت اهلل 192

 11 احمد ناصح 11/1/99-121 محمد طارق ناصح 196



 9 رفیع اهلل بالل 29/11/99-991 نصرالدین رفیع اهلل 191

 11 محمدعثمان فقیر زاده 21/2/97-217 رحیم جان امان اهلل 199

 12 شمشادطوطاخیل 6/9/97-791 شیردل تازه گل 191

 7 عبدالباقی  فوت مالک شیرزی 21/7/99-119 ظهراب شاه عبدالباقی 197

 22 عبداهلل نیازی فوت مالک 22/1/91-1111 نصرت اهلل عبداهلل 192

 6 عبداهلل میالد 1/6/99-266 یعقوب عبداهلل 199

 11 کوهستان 22/11/97-12 سخی داد محمد داد 211

 1 رامین اندرابی 6/11/91-1921 عبدالرازق محمد رامین 211

 16 گوهری ارزگان 26/6/91-1191 خادم حسین رحمت اهلل 212

 12 محمد ایاز جبارخیل 11/11/91-27 عبدالواحد محمد ایاز 216

 19 کارگر 61/11/91-26 عبدالسالم محمدیوسف 211

 2 برادران سمندری 11/2/99-716 حضرت شاه نقیب اهلل 219

 7 عطا محمد عمران صافی 12/2/99-719 غالم محمد عطا محمد 211

 19 ضیا صادقی و عبدالسالم رحمانی 29/2/91-2121 عبدالرحمن عبدالسالم 217

 6 محمد باعث خیرخواه 61/2/91-1119 محمد فهیم محمد باعث 212

 11 پارک سبز 2/9/97-2697 نورحسین شفیع اهلل 219

 6 الماس سادات 21/1/91-1711 سید شریف سید کمال 211

 11 تدبیر 19/1/91-1222 محمد صدیق احمد سیر 211

 9 غالم وزیر 11/1/99-191 غالم غوث غالم وزیر 216

 2 برادران مومن زاده 1/1/92-611 عبداهلل شاه مصطفی 211

 1 شفیع اهلل احمدی 7/2/99-179 غالم نبی محمدشفیع 219

 2 عمر ظاهر 12/1/97-119 عبدالقادر ظاهر شاه 211

 7 نجراب غوربند 9/6/99-611 محدطاهر احمد رشاد 217

 9 آرمان خان زاده 7/2/99-191 محمد یحی نور اسلم 212

 1 احدی 29/1/99-676 عبداالحد محمدنسیم 219

 16 غالم حسین پرویز 29/1/97-2192 محمد حسن غالم حسین 221

 17 پاراخ 22/7/99-111 بای محمد محمدنوروز 221

 2 غالم معروف صدیقی 2/1/99-26 غالم محی الدین غالم معروف 222

 17 آریا انصار 21/11/91-2127 محمداسلم محمدحنیف 226

 2 فردین امید 1/1/99-71 عبدالشکور فردین 221

 11 ستاره 16/2/99-196 برات علی نورآقا 229

 9 ضمیر غالب 1/7/99-991 ملنگ شاه حمیداهلل 221

 7 قلب چهاردهی 11/9/97-2961 گل اعظم ننگیالی 227

 2 اهلل پکتینهدایت  11/1/99-92 نعمت اهلل هدایت اهلل 222

 7 معین عبداهلل 2/11/97-2912 میر محمد یاسین میر محمد معین 229

 19 حیدری 27/1/99-911 فخرالدین کرام الدین 261

 2 علی احمدزی 9/2/99-122 نوراهلل نوروزخان 261
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