
نام شامره 

 حکیمی واقف آقای عبدالشکور1

 دکتور محی الدین مهدی 2

 منصور عبدالحفیظ آقای3

داکرت خلیل هدف4

5  فقیری محمد مصدق آقای  

6  دوستم باتور الحاج  

قرلق عبدالله مولوی7

 آقای محمد ایوب عرفانی 8

آقای امیر محمد خاکسار 9

 مرادی حمیدالله آقای10

11  اسد الله سعادتی جناب  

12  زاده ابراهیم عباس آقای  

الحاج خداداد عرفانی13

14  یوسفی اسدالله الحاج

15  جمشیدی اکرب علی آقای  

احدی انوارالحق داکرت آقای16

17  شیرزاد گل ستانه آقای  

 آقای محمد صدیق پتمن 18

 آقای سکندر قیام19

عبدالرحمن رحامنی آقای20

21  سلیم عطا الرحمن مولوی  

 مال عزت الله عاطف 22

23  فرید شهال خانم  

24  سلجوقی صالح محمد داکرت

خانم گل مکی صافی 25

آقای هادی احمدی 26

مولوی محمد نبی ایوبی 27

آقای صدیق الله توحیدی28

آقای غازی نواز تنی 29

مولوی قهار حکیمی 30

مولوی کامل الدین حامد31

آقای فضل الرحیم بصیرت32

آقای عبداملتین ادراک33

هیئت دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای اشرتاک در کنفرانس دوحه



مولوی شفیع الله نورستانی34

استاد عنایت الله شاداب35

آقای فرید احمد یلداش36

اقای مسعود عمری37

اقای یونس نواندیش38

مولوی بهرالدین جوزجانی عرب39

سناتور قیس وکیلی40

اقای عبدالهادی رفیعی41

استاد حبیبه وهاج42

اقای قربان علی فصیحی43

اقای محمد طاهر رستمی44

سید غالم فاروق میړنی45

سید محمد هاشم فوالد46

اقای محمد عمر شیرزاد47

اقای محمد جواد حسینی48

اقای عبداملقصود حسن زاده49

آقای عبدالغنی کاظمی50

اقای رجب علی دانش51

خانم زرقا یفتلی52

خانم حمیرا ثاقب53

آقای بخت محمد ځدران54

عبدالسالم رحیمی 55

امرالله صالح56

سید عبدالوحید قتالی57

 عبداملتین بیگ58

یام یاری59

نصیر احمد درانی60

مجیب الرحمن کریمی 61

نجیب آقا فهیم 62

سید انور سادات 63

گل آغا شیرزی64

عبدالحکیم منیب65

جواد پیکار66

فاروق وردک 67

حسینه صافی 68

نرگس نهان 69

ندیمه سحر 70



مموزی زیور71

مرجان متین 72

حسنا جلیل73

تیمور شاران 74

داکرت عامله75

مقدسه یورش76

مصلح  نبیله77

مولوی قاسم حلیمی 78

شعیب رحیم79

عبدالغفور لیوال  80

ضیاالحق امرخیل 81

ادریس ستانکزی82

عبدالجبار نعیمی83

عبدالطیف ابراهیمی 84

شمیم خان کتوازی 85

محمد یعقوب حیدری86

داکرت ثریا دلیل 87

داکرت حبیبه رسابی 88

غزال حارث 89

مولوی عطاالله لودین 90

انار کلی هرنیار 91

ضیاالحق فضلی92

احمد سنگر امین زاده93

شکریه جاللزی 94

مریم سام 95

رنگینه کارگر 96

ریحانه آزاد 97

وژمه صافی 98

"بلوچ"فریده حمیدی 99

نیلوفر ابراهیمی100

کامل نارص اصولی101

جاوید احمد 102

صمیم الله عارف103

اورځال ارشف104

عطاالله نصیب105

منیره یوسف زاده106

هامیون هامیون 107



محمد ولی علیزی108

عبدالرحمن هوتک109

غالم فاروق مجروح110

مولوی خدایداد111

عبدالخالق باالکرزی112

زبیح الله املاس113

فیض محمد عثامنی 114

مولوی جوره طاهری 115

غالم بهاوالدین جیالنی 116

سناتور احمد شاه تره کی117

سید خلیل الله انوری 118

محمد داود ګلزار119

سید احمد شکیب منتظری 120

سید اکرام الدین معصومی121

عزیز رفیعی122

ودود پدرام 123

داکرت محمد امین احمدی 124

داکرت رسول طالب 125

زهرا یگانه 126

حبیبه وهاج127

مولوی عبدالحق 128

فتح الله قیصاری 129

عزیره جلیس130

محمد اقبال صافی 131

حیات الله سمنگانی 132

محمد یاسین 133

گیتا سعید 134

گیتا لیوال 135

امینه افضلی 136

لطف الله نجفی زاده 137

عبدالله جنجانی 138

رشیف حسنیار 139

نجیبه ایوبی 140

دانش کروخیل 141

حاجی فضل کریم فضل  142

داکرت محمد صادق مدبر 143

داکرت علی کاظمی144



ابولحسن یارس 145

وکیل احمد حسین سنگر دوست 146

کریمه حامد فاریابی 147

نیالب مبارز148

انیس اخگر 149

صفیه الهام 150

نازدانه پکتیاوال 151

موسی خان 152

انجینیر بشیر153

جامل الدین بدر154

حاجی محمد عمر کندز155

انجینیر محمد عمر درمن 156

مال تاج محمد 157

محرتم کلکانی 158

موالنا بلیغ159

موالنا قیام الدین کشاف 160

عبدالخاق فراهی 161

عبدالهادی ارغندیوال 162

انجینیر محمد خان 163

مولوی موحد نورستانی 164

داکرت فروزان 165

شکریه رس بلند 166

محمد یونس قانونی167

عطا محمد نور168

اسمعیل خان169

نجیب الله مجددی170

منصور نادری171

غیرت بهیر172

وحیدالله سباوون173

حکمت خلیل کرزی174

داکرت عمر زاخیلوال175

عبدالسالم ضعیف176

قطب الدین هالل177

وحیدالله شهرانی178

عبدالسالم عابد179

حاجی نادر180

حنیف امتر181



شیر محمد اخندزاده182

استاد محمد محقق183

حاجی دین محمد184

عبدالکریم خرم185

شهزاده مسعود186

پاچا خان ځدراڼ187

ډاکټر احمد مشاهد188

ډاکټر رنګین دادفر سپنتا189

ډاکټر زملی رسول190

داود علی نجفي191

مولوی قلم الدین192

ګل الرحامن قاضی193

محمد زمان مزمل194

سید حامد ګیالنی195

محمد ناطقي196

کلیم الله نقیبی197

نور اکربی198

شاکر کارګر199

محمد زمان اطرايف200

جمعه خان همدرد201

هامیون جریر202

دین محمد مبارز راشدي203

عبدالکریم براهوي204

محمد عارف نورزی205

علم خان ازادي206

عبدالباقي ملکزاده207

انجیرن محمد عاصم208

فضل کریم ایامق209

اخرت محمد ابراهیم خیل210

مولوي اسدالله جاميل211

محمد نعیم کوچی212

امین کریم213

عبدالستار خوايص214

حاجي نذیر خروټی215

حمیدالله توخی216

صالح محمد ریګستاين217

محمد یوسف اعتبار218



جاوید کوهستاين219

محمد آصف رحیمي220

حجت الله خیرمتند221

شاهي مردان قل222

حاجي شایسته باز223

شیخ محمد صادق224

عبدالستار درزايب225

سید نعمت الله مصعب226

عبداملاک همور227

محمد ارشف رسويل228

عبدالستار مراد229

فوزیه کويف230

معصومه خاوري231

بصیره سلطاين232

شیرین محسیني233

فریده صدیقي234

فوزیه نرصتیار235

شکریه پیکان236

صالحه کوهي237

مسعوده یاري238

سیام مثر239

ماریه اکرمي240

جمیله حمیدي241

فرخنده زهرا نادري242

امان الله ګذر243

جیالين پوپل244

بهاءالدین بها245

بالل رسوري246

خوشحال روهي247

ارشاد احمدي248

اقبال خیرب249

مدار علی کریمی بامیانی250


