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ازخیم36-شاهد فرهوش1-م1-م11393 AFN20,000تلویزیون میتر

ازخیم35-شکیب محمدی2-م2-م21393 AFN30,000تلویزیون میتر

اشهید37-شهید محمد ذبتر3-م3-م31393 AFN50,000تلویزیون میتر

د1-م4-م41394 AFN10,000آژانس باخترمریض10-ماری نتر

AFN15,000آژانس باخترمریض12-مریم پوپل2-م5-م51394

AFN5,000روزنامه کابل تایمزمریض49-یوسف یونیس3-م6-م61394

AFN5,000آژانس باخترمریض45-عبدالرحمن رحمانی1-م7-م71395

AFN10,000تلویزیون آریانا نیوزشهیدشهید نعمت هللا زهتر2-م8-م81395

AFN10,000تلویزیون آریانازخیمزخیم تلویزیون آریانا3-م9-م91395

AFN10,000تلویزیون یکزخیمزخیم تلویزیون یک4-م10-م101395

AFN10,000روزنامه کابل تایمزمریض49-یوسف یونیس5-م11-م111395

AFN5,000تلویزیون عرصمریض153-عبدالخلیل رسویل1-م12-م121396

ی غرشهیدشهید زاهد محمد2-م13-م131396 100.00$ژورنالیست رادیو سپیر

ی عیل3-م14-م141396 AFN50,000تلویزیون راه فرداشهیدشهید حسیر

AFN30,000تلویزیون راه فردازخیم262-محمد تقر سدید4-م15-م151396

AFN100,000تلویزیون میل قندهارشهیدشهید سلیم1-م16-م161397

AFN100,000پژواکمریضاحمد شاه صابر1-م17-م171397

AFN50,000وزارت اطالعات و فرهنگشهیدشهید آصفه2-م18-م181397

AFN100,000روزنامه هیوادمریضفضل الرحمن3-م19-م191397

AFN100,000روزنامه انیسمریض144-اختر محمد اکاخیل4-م20-م201397

ی5-م21-م211397 ی متیر AFN65,000رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

AFN15,000صدای افغانزخیمسید حمزه حسینی6-م22-م221397

AFN100,000تلویزیون عرصمریض153-عبدالخلیل رسویل7-م23-م231397

AFN55,000آژانس باخترمریض154-محفوظ حمیدی8-م24-م241397

AFN80,000رادیو مهرمریض155-نصتر احمد بهروز9-م25-م251397

AFN60,000روزنامه اصالحمریض156-شیما همدم10-م26-م261397

IWPRAFN100,000مریض157-مینا حبیب11-م27-م271397

AFN20,000آژانس باخترمریض23-سلطان حمید12-م28-م281397

AFN20,000آژانس باخترمریض158-برمک بایم13-م29-م291397

AFN50,000آژانس باخترمریض177-شکیال افضیل14-م30-م301398

AFN40,000آژانس باخترمریض176عبدالقادر قیویم15-م31-م311398

AFN20,000نورس وحدتزخیم90-سیف الرحمن عیارلمر16-م32-م321398

نگارانزخیم151-محمد ابراهیم امرخیل17-م33-م331398  ختر
ی

AFN20,000انجمن همبتگ

ازخیم35-شکیب محمدی18-م34-م341398 AFN15,000تلویزیون میتر

AFN50,000کابل تایمزمریض152-مریضیه کوهستانی19-م35-م351398

AFN50,000رادیو تلویزیون سباوون هلمندزخیم179-نثار احمد احمدزی20-م36-م361398

AFN50,000رادیو مزل والیت ننگرهارزخیم197-عمران هللا لمر21-م37-م371398

AFN30,000تلویزیون ولیس جرگهشهیدشهید مینه منگل22-م38-م381398

نگار آزادمریض166-مریم عالیم23-م39-م391398 AFN20,000ختر

AFN50,000تلویزیون میوندزخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی24-م40-م401398

AFN50,000رادیو آزادیمریض198-نرصت هللا پارسا25-م41-م411398

AFN50,000باختر مریضمریض44-رخشانه علوی26-م42-م421398

AFN30,000شکال رادیو والیت ذابلمریض207-محمد هارون زابل27-م43-م431398

AFN50,000رادیو آزادیشهید208-شهید عبادهللا28-م44-م441398

AFN10,000آژانس باخترمریض201-ظریفه جسور29-م45-م451398
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AFN50,000اتحادیه میل ژورنالیستانمریض209-گلبدین الهام30-م46-م461398

AFN26,000رادیو کلیدزخیم212-محمد فصیح متوکل31-م47-م471398

AFN50,000عضو صندوقمریض2-هییل اعظم زاده32-م48-م481398

AFN50,000آژانس باخترمریض116-عبدالجالل سفید چهری33-م49-م491398

AFN40,000تلویزیون شمشادزخیم213-محمد قیس عبایس34-م50-م501398

AFN25,000اتحادیه ژورنالیستان افغانستانمریض106-کریمه عزیزی35-م51-م511398

گذاری پیشگوزخیم111-جاوید احمد کارگر36-م52-م521398 AFN40,000ختر

AFN10,000آژانس باخترمریض211-مختار آژانس باختر37-م53-م531398

AFN20,000تلویزیون طلوع نیوززخیم210-سید حبیب سادات38-م54-م541398

AFN10,000وزارت اطالعات و فرهنگمریض167-فریده بابک39-م55-م551398

AFN50,000تلویزیون میلمریض220-عبدالصمد ندیمجو40-م56-م561398

AFN25,000آژانس باخترمریض45-عبدالرحمن رحمانی41-م57-م571398

AFN40,000تلویزیون آریانا نیوززخیم224-محمد خالد نیک زاد42-م58-م581398

AFN20,000تلویزیون میوندزخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی43-م59-م591398

ی عیل44-م60-م601398 AFN20,000تلویزیون راه فرداشهیدشهید حسیر

AFN90,000تلویزیون میلزخیم217-باز محمد شینواری45-م61-م611398

AFN20,000وزارت اطالعات و فرهنگزخیم214-آصفه کرییم46-م62-م621398

AFN75,000اتحادیه ژورنالیستان افغانستانمریض106-کریمه عزیزی47-م63-م631398

AFN10,000رسانه هیوادمریض228-شاویل قرار48-م64-م641398

AFN30,000تلویزیون یکزخیم221-ذبیح هللا عالیم49-م65-م651398

AFN50,000تلویزیون آریانا نیوزمریض222-محمد ذاکر نوری50-م66-م661398

AFN50,000آژانس ندای آگاهزخیم227-احمد شاه عظییم51-م67-م671398

AFN20,000تلویزیون یکشهیدشهید نوروز عیل رجنر52-م68-م681398

AFN30,000تلویزیون خورشیدمریضبریایل53-م69-م691398

AFN70,000تلویزیون آریانا نیوززخیم233-حمیدهللا صدیقر54-م70-م701398

ی نوری55-م71-م711398 AFN20,000تلویزیون آریانا نیوزمریض251-شتر حسیر

AFN40,000تلویزیون آریانا نیوزمریض232-عبدالرحیم دانش56-م72-م721398

AFN50,000تلویزیون خورشیدزخیم235-اسد هللا اخالص57-م73-م731398

ی راسنر منش58-م74-م741398 AFN50,000تلویزیون خورشیدمریض223-محمد حسیر

AFN30,000تلویزیون یکمریض219-امان فرهنگ59-م75-م751398

AFN50,000تلویزیون میوندزخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی60-م76-م761398

AFN50,000تلویزیون میلمریض253-عبدالبصتر بینا61-م77-م771398

AFN50,000تلویزیون ژوندونمریض254-خالد خیال62-م78-م781398

AFN30,000آژانس باخترمریض31-احمد نعیم دوسنر63-م79-م791398

AFN60,000رادیو محیل غزنیمریض255-احمد شاه64-م80-م801398

AFN40,000هفته نامه ژورنالیستانزخیم52-خواجه ایمل صدیقر65-م81-م811398

AFN60,000رادیو میلمه والیت پکتیاشهیدشهید سادیم بهادرزوی66-م82-م821398

AFN60,000رادیو محیل همصدا والیت تخارشهیدشهید شفیق هللا67-م83-م831398

AFN60,000رادیو محیل همصدا والیت تخارشهیدشهید رحیم هللا68-م84-م841398

AFN60,000رادیو صدای گردیزشهیدشهید محمد نادر شاه69-م85-م851398

AFN60,000رادیو پیغام میلشهیدشهید محمد نصتر70-م86-م861398

خواه71-م87-م871398 AFN60,000تلویزیون ژمن والیت خوستشهیدشهید سلطان محمود ختر

AFN60,000نر نر یسشهیدشهید احمد شاه72-م88-م881398

AFN50,000فرانس پرسشهیدشهید شاه مری فیضی73-م89-م891398

AFN50,000روزنامه مسترشهیدشهید عاشق هللا74-م90-م901398

AFN50,000رادیو آزادیشهیدشهید فرشته محرم دورانی75-م91-م911398

AFN50,000رادیو آزادیشهیدشهید سباوون کاکړ76-م92-م921398

AFN50,000رادیو آزادیشهید208-شهید عبادهللا77-م93-م931398

AFN50,000تلویزیون یکشهیدشهید نوروز عیل رجنر78-م94-م941398

AFN50,000تلویزیون میلشهیدشهید محمد صادق79-م95-م951398

AFN50,000تلویزیون مشعلشهیدشهید سلیم تالش80-م96-م961398
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AFN50,000تلویزیون طلوع نیوزشهیدشهید سید صمیم فرامرز81-م97-م971398

AFN50,000تلویزیون طلوعشهیدشهید یار محمد توخی82-م98-م981398

AFN25,000تلویزیون آریانا نیوزمریض216-محمد اکتر لودین83-م99-م991398

ازخیم35-شکیب محمدی84-م100-م1001398 AFN20,000تلویزیون میتر

AFN30,000تلویزیون یکزخیم237-مختار احمد گلزاد85-م101-م1011398

AFN50,000تلویزیون مشعلشهیدشهید عیل سلییم86-م102-م1021398

AFN30,000مدیر آژانس باختر والیت لوگرمریض258-محمد زاهد سلطانی87-م103-م1031398

ی عیل88-م104-م1041398 AFN20,000تلویزیون راه فرداشهیدشهید حسیر

AFN30,000تلویزیون خورشیدزخیم235-اسد هللا اخالص89-م105-م1051398

AFN80,000تلویزیون آریانا نیوززخیم256-حکمت هللا نوری90-م106-م1061398

AFN60,000تلویزیون خورشیدمریض250-قدرت هللا شهریاری91-م107-م1071398

AFN20,000شورای ژورنالیستانمریض236-محمد ستر سادات92-م108-م1081398

AFN20,000تلویزیون نورمریض238-رفیع هللا حکییم93-م109-م1091398

AFN40,000رادیو میل لغمانمریض257-حفیظ هللا محمدی94-م110-م1101398

AFN30,000تلویزیون آریانا نیوزمریض259-احمد هارون سعد95-م111-م1111398

AFN22,000تلویزیون راه فردازخیم262-محمد تقر سدید96-م112-م1121398

AFN50,000رادیو کهکشانزخیم263-رویک نجیم97-م113-م1131398

AFN30,000مدیر مسول رادیو فرحت والیت بغالنزخیم249-عنایت هللا امید98-م114-م1141398

AFN20,000فرانس پرسشهیدشهید شاه مری فیضی99-م115-م1151398

IWPRAFN50,000مریض157-مینا حبیب100-م116-م1161398

AFN30,000روزنامه انیسمریض144-اختر محمد اکاخیل101-م117-م1171398

شاه نوانر102-م118-م1181398 AFN50,000گروه رسانه نی پاسبانانمریض260-شتر

AFN50,000تلویزیون آریانا نیوززخیم256-حکمت هللا نوری103-م119-م1191398

ی104-م120-م1201398 ی متیر AFN30,000رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

AFN30,000تلویزیون آریانا نیوزمریض222-محمد ذاکر نوری105-م121-م1211398

نگار آزادشهیدشهید احمد وحید مژده106-م122-م1221398 AFN100,000ختر

AFN80,000رادیو تلویزیون هیوادشهیدشهید عبدالحمید هوتگ107-م123-م1231398

AFN20,000آژانس باخترمریض225-تاجمراد تشویق108-م124-م1241398

AFN40,000تلویزیون شمشاد والیت هلمندزخیم265-رسدار محمد رسوری109-م125-م1251398

AFN40,000ترکش نیتورک تایمزمریض266-حبیب هللا عزیزی110-م126-م1261398

AFN20,000آژانس باخترمریض187-امان هللا جبارخیل111-م127-م1271398

AFN30,000آژانس باخترمریض143-فرزانه نعمت112-م128-م1281398

AFN20,000آژانس باخترمریض215-لیلما ناتوان113-م129-م1291398

ی دهزاد114-م130-م1301398 AFN50,000رادیو تلویزیون میل تخارمریض80-سید یاسیر

نگاری خورشیدمریض269-مژده کوهستانی115-م131-م1311398 AFN40,000کانون ختر

AFN20,000تلویزیون جهانمریض271-نثار احمد116-م132-م1321398

AFN10,000تلویزیون آریانامریض264-حمزه معصویم117-م133-م1331398

AFN40,000تلویزیون جهانمریض272-احمد فرهاد شهتر118-م134-م1341398

AFN40,000تلویزیون میلمریض220-عبدالصمد ندیمجو119-م135-م1351398

AFN70,000عضو صندوقمریض50-ممتاز حیدری120-م136-م1361398

AFN30,000تلویزیون ژوندونمریض276-سارینا121-م137-م1371398

دوست122-م138-م1381398 AFN20,000آژانس باخترمریض274-ناهید بشر

AFN45,000تلویزیون رادیو غزنویانمریض270-شکیال افتخاری123-م139-م1391398

AFN15,000آژانس باخترمریض154-محفوظ حمیدی124-م140-م1401398

AFN100,000آژانس باخترمریض10-ماری125-م141-م1411398

AFN100,000مسؤل رادیو مراممریض4-نجیبه126-م142-م1421398

AFN10,000ترکش نیتورک تایمزمریض266-حبیب هللا عزیزی127-م143-م1431398

AFN35,000رادیو میل لغمانمریض257-حفیظ هللا محمدی128-م144-م1441398

د129-م145-م1451398 AFN5,897آژانس باخترمریض10-ماری نتر

دوست1-م146-م1461399 AFN861آژانس باخترمریض274-ناهید بشر

AFN756تلویزیون رادیو غزنویانمریض270-شکیال افتخاری2-م147-م1471399
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AFN917رادیو میل لغمانمریض257-حفیظ هللا محمدی3-م148-م1481399

ی4-م149-م1491399 ی متیر AFN3,661رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

AFN630نورس وحدتزخیم90-سیف الرحمن عیارلمر5-م150-م1501399

زاد6-م151-م1511399 AFN5,000رادیو رسالتمریض280-محمد عزیز شتر

AFN10,000رادیو عدالت والیت غورمریض279-فرزانه ننر7-م152-م1521399

AFN30,000تلویزیون میوندزخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی8-م153-م1531399

AFN30,000آژانس ندای آگاهزخیم227-احمد شاه عظییم9-م154-م1541399

AFN40,000روزنامه کابل تایمزشهید49-شهید یوسف یونیس10-م155-م1551399

AFN15,000رادیو عدالت والیت غورمریض279-فرزانه ننر11-م156-م1561399

AFN10,000تلویزیون ژوندونمریض254-خالد خیال12-م157-م1571399

AFN50,000رادیو نشاط والیت فراهشهیدشهید احمد جاوید نوری13-م158-م1581399

دوست14-م159-م1591399 AFN30,000آژانس باخترمریض274-ناهید بشر

AFN10,000مجله اورمریض261-ثریا نورزی15-م160-م1601399

AFN30,000رسانه صبح کابل والیت هراتمریض284-محمد رحیم ملکزی16-م161-م1611399

AFN50,000رادیو صدای غورشهیدشهید احمد خان نوید17-م162-م1621399

AFN600ریاست اطالعات وزارت انکشاف دهاتمریض275-عبدهللا ایونر18-م163-م1631399

AFN50,000تلویزیون خورشیدشهیدشهید شفیع هللا ذبیح19-م164-م1641399

AFN50,000تلویزیون خورشیدشهیدشهید متر واحد شاه20-م165-م1651399

AFN5,000تلویزیون خورشیدزخیم290-جاوید سباوون21-م166-م1661399

AFN5,000تلویزیون خورشیدزخیم291-یوسف هاشیم22-م167-م1671399

AFN5,000تلویزیون خورشیدزخیم292-محمد ایوب نسییم23-م168-م1681399

AFN5,000تلویزیون خورشیدزخیم293-ذبیح هللا دوراندیش24-م169-م1691399

AFN5,000تلویزیون خورشیدزخیم294-مدینه مروت25-م170-م1701399

AFN10,000تلویزیون خورشیدزخیم294-مدینه مروت26-م171-م1711399

IWPRAFN2,900مریض285-خان محمد دانشجو27-م172-م1721399

AFN1,340تلویزیون نورمریض238-رفیع هللا حکییم28-م173-م1731399

AFN1,000هفته نامه حریرمریض287-احمد مرید دانشجو29-م174-م1741399

AFN1,200هفته نامه حریرمریض286-فهیمه احمدی30-م175-م1751399

AFN1,400تلویزیون افغانمریض283-مژگان نیازی31-م176-م1761399

AFN20,000مدیر مسول رادیو فرحت والیت بغالنزخیم249-عنایت هللا امید32-م177-م1771399

AFN10,000تلویزیون مشعلشهیدشهید عیل سلییم33-م178-م1781399

AFN6,520آژانس ندای آگاهزخیم227-احمد شاه عظییم34-م179-م1791399

AFN5,880عضو صندوقمریض50-ممتاز حیدری35-م180-م1801399

AFN1,050تلویزیون افغانمریض283-مژگان نیازی36-م181-م1811399

د37-م182-م1821399 AFN630آژانس باخترمریض10-ماری نتر

AFN210رادیو عدالت والیت غورمریض279-فرزانه ننر38-م183-م1831399

نگار آزادمریضمحمد ضمتر39-م184-م1841399 AFN714ختر

AFN413عضو صندوقمریضسومیه40-م185-م1851399

AFN350رادیو عدالت والیت غورمریض279-فرزانه ننر41-م186-م1861399

AFN210ریاست اطالعات وزارت انکشاف دهاتمریض275-عبدهللا ایونر42-م187-م1871399

ی43-م188-م1881399 ی متیر AFN630رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

AFN10,556هفته نامه حریرمریض287-احمد مرید دانشجو44-م189-م1891399

AFN1,400هفته نامه حریرمریض286-فهیمه احمدی45-م190-م1901399

AFN1,220عضو صندوقمریض50-ممتاز حیدری46-م191-م1911399

AFN30,000عضو صندوقمریض50-ممتاز حیدری47-م192-م1921399

AFN50,000عضو صندوقمریض2-هییل اعظم زاده48-م193-م1931399

AFN20,000نورس وحدتزخیم90-سیف الرحمن عیارلمر49-م194-م1941399

AFN20,000آژانس ندای آگاهزخیم227-احمد شاه عظییم50-م195-م1951399

AFN70,000تلویزیون میلشهیدشهید نوید عظییم51-م196-م1961399

AFN50,000رئیس تلویزیون هیوادمریض306-فضل الرحمن رحمن52-م197-م1971399

دوست53-م198-م1981399 AFN1,500آژانس باخترمریض274-ناهید بشر

AFN1,250تلویزیون افغانمریض283-مژگان نیازی54-م199-م1991399

شاه نوانر55-م200-م2001399 AFN50,000گروه رسانه نی پاسبانانمریض260-شتر
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AFN1,600تلویزیون رادیو غزنویانمریض270-شکیال افتخاری56-م201-م2011399

دوست57-م202-م2021399 AFN1,230آژانس باخترمریض274-ناهید بشر

IWPRAFN8,680مریض285-خان محمد دانشجو58-م203-م2031399

AFN1,074هفته نامه حریرمریض287-احمد مرید دانشجو59-م204-م2041399

AFN2,130هفته نامه حریرمریض286-فهیمه احمدی60-م205-م2051399

AFN1,500تلویزیون افغانمریض283-مژگان نیازی61-م206-م2061399

AFN2,350تلویزیون ژوندونمریض305-عبیدهللا اسدی62-م207-م2071399

IWPRAFN1,030مریض285-خان محمد دانشجو63-م208-م2081399

AFN50,000باختر مریضمریض44-رخشانه علوی64-م209-م2091399

ی65-م210-م2101399 ی متیر AFN2,580رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

IWPRAFN9,860مریض285-خان محمد دانشجو66-م211-م2111399

AFN15,000تلویزیون مشعلشهیدشهید عیل سلییم67-م212-م2121399

نگار آزادمریضحبیب هللا رفیع68-م213-م2131399 AFN50,000ختر

ی69-م214-م2141399 ی متیر AFN2,454رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

AFN175تلویزیون جهانمریض271-نثار احمد70-م215-م2151399

AFN3,710هفته نامه حریرمریض287-احمد مرید دانشجو71-م216-م2161399

دوست72-م217-م2171399 AFN581آژانس باخترمریض274-ناهید بشر

د73-م218-م2181399 AFN630آژانس باخترمریض10-ماری نتر

AFN1,260تلویزیون آریانازخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی74-م219-م2191399

نر75-م220-م2201399 AFN40,000تلویزیون میلشهیدشهید غالم عباس حرصی

AFN9,850تلویزیون آریانازخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی76-م221-م2211399

AFN10,000تلویزیون آریانازخیم206-شفیق هللا جمشید احمدی77-م222-م2221399

AFN15,000عضو صندوقمریض2-هییل اعظم زاده78-م223-م2231399

AFN1,200تلویزیون ژوندونمریض305-عبیدهللا اسدی79-م224-م2241399

AFN7,550تلویزیون ژوندونمریض276-سارینا80-م225-م2251399

AFN3,150هفته نامه حریرمریض287-احمد مرید دانشجو81-م226-م2261399

AFN2,680تلویزیون رادیو غزنویانمریض270-شکیال افتخاری82-م227-م2271399

ی83-م228-م2281399 ی متیر AFN3,408رادیو صدای عدالتمریض51-سید یاسیر

انو جرگهمریض268-فریدون فرید84-م229-م2291399 AFN2,090تلویزیون مشر

AFN2,350عضو صندوقمریض50-ممتاز حیدری85-م230-م2301399

AFN11,730هفته نامه ژورنالیستانزخیم52-خواجه ایمل صدیقر86-م231-م2311399

87-م232-م2321399
ی

AFN50,000آژانس باخترزخیم181-نعمت هللا روف

AFN2,000رئیس تلویزیون هیوادمریض306-فضل الرحمن رحمن88-م233-م2331399

AFN2,150تلویزیون ژوندونمریض305-عبیدهللا اسدی89-م234-م2341399

AFN5,290هفته نامه حریرمریض286-فهیمه احمدی90-م235-م2351399

د91-م236-م2361399 AFN4,020آژانس باخترمریض10-ماری نتر

AFN10,050آژانس باخترمریض189-محمد انور92-م237-م2371399

AFN200,000رادیو آزادیشهیدشهید محمد الیاس دایع93-م238-م2381399

239

240

241

242

243

244

245

246

247

AFN7,093,000$100.00AFN177,057$0.00جمله شد
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