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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸
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In accordance with resolution 2255 (2015), the following unofficial translation of the 

1988 Sanctions List is provided in Dari and Pashto, in addition to the six official 

languages of the United Nations. The official list can be found in all official languages at 

the address (https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials). 

This List was last amended on: 10 April 2018 

د  ړېرسمي ژبا ریغ ېالند ستیل زید بند ېله مخ ړېکیپر 1988سره سم، د  ړېکی( پر2015) 2255د 

 ولوټد پته په  ستیهم چمتو شوي. رسمي ل ېک توښپه پ رهیرسمي رسمي ژبو سرب ږملتونو شپ روګمل
 شي: یدیموندل ک ېرسمي ژبو ک

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials 

  2018یلراپ 10 تاریخ آخرین بازنگری:

 د نوملړ ترکیب

 

 ړ له الندنیو دوو برخو څخه جوړ شوی دینومل

 .یتړاو لر پورېپه طالبانو  چېالف. هغه کسان 

 .تړاو لري ورېپپه طالبانو  چې فعالیتونهب. نهادونه، نوری ډلی او 

 

 لري تړاو پورېپه طالبانو  چېالف. هغه کسان 

 

TAi.002  :معلوم نه دی.: ۴اخوند : ۳حسن : ۲محمد : ۱نوم 

 محمد حسن اخوند :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د وزیرانو شورا لومړی  دنده:الف( موال، ب( حاجي.  لقب:
یو چارو وزیر. ج( د طالبانو د رژیم پرمهال د کندهار مرستېال. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرن

الف( اټکل  زیږیدلو نیټه:والی. د( د طالبانو د رژیم پر مهال د مال محمد عمر سیاسی سالکار. 
کندهار والیت، پنجوایی ولسوالی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۰ -۱۹۵۴ب( اټکل  ۱۹۵۵-۱۹۵۸

کله کله په دې نوم هم وم نه دی. معلهمدارنګه مشهور په: پشمول کلی،افغانستان. 
د تذکری معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:
کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه دی.  شمیره:

د  ۲۰۰۷،  ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۲۰کال د دسمبر په  ۲۰۰۵، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
د مال محمد عمر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱او د  ۲۱سپټمبر په 

کال تر نومبر پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. د کاکړو په  ۲۰۰۹( . د TAi.004نږدی ملګری )
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲قومی ډلی پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰و د شوی ا

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
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TAi.003  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ : محمد جان۲عبدالکبیر : ۱نوم.  

  عبدالکبیر محمد جان :نوم

الف( د طالبانو د رژیم د وزیرانو شورا د اقتصادی چارو دوهم مرستېال، ب(  دنده:مولوي.  لقب:
د هار والی، ج( د طالبانو د رژیم پر مهال د شرقی زون مشر. د طالبانو د رژیم پر مهال د ننګر

بغالن والیت، پلخمری یا بغالن جدید ولسوالی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل  زیږیدلو نیټه:
معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: افغانستان. 

معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 
کال د سپټمبر  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:دی. 

، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۲۰کال د ډسمبر په  ۲۰۰۵، ۳په 
تعدیل  ۳۱مبر په کال د ډس ۲۰۱۳، ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲، ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲

د افغانستان په شرق کې په ترورستی فعالیتونو کې فعال. د مخدره  نور معلومات:شوی( 
توکو د قاچاقچیانو څخه پیسی راټولوی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي 

کال پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. د هغه کورنی په اصل  ۲۰۰۹سیمه کې اوسیږي. تر 
کال په نومبر کې د  ۲۰۰۷کتیا والیت د نکی د ولسوالی څخه ده. په بغالن کې د کې د پ

افغانستان د پارلمان په غړو د برید مسول دی. د مرکزی بغالن په والیت کې ځمکه لري، او د 
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ځدراڼو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 

 

TAi.004  :نه دی معلوم :۴غالم نبی : ۳عمر : ۲محمد : ۱نوم.  

  محمد عمر غالم نبی :نوم

، ۱۹۶۰، ب( ۱۹۶۶اټکل الف(  د زیږیدلو نیټه:) امیرالمومینین( افغانستان.  دنده:موال.  لقب:
لی، نو ده کلی، افغانستان. ب( الف( ارزګان والیت، دهرود ولسوا د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۳ج( 

معلوم نه همدارنګه مشهور په: کندهار والیت، میوند ولسوالی، نوری کلی، افغانستان. 
 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:دی. 

 ۳۱ :فهرست شویمعلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده. 
کال د  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری، 
د پالر نوم یې غالم  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳او د  ۲۹نومبر په 

نبی دی، همدارنګه د موال مسافر په نوم هم مشهور دی. په چپه سترګه ړوند دی. د احمد 
. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان (TAi.109)ند زاده شکور اخوند زاده اخښی دیجان اخو

په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د هوتکو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
پای  ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

 

 

 



UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS 
DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 

د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 3/60مخ 

TAi.005  :معلوم نه دی. :۴معلوم نه دی : ۳انوری : ۲مد طاهر مح: ۱نوم  

 محمد طاهر انوری :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د اداری چارو رییس، ب( د طالبانو د رژیم پر  دنده:موال.  لقب:
پکتیا والیت، زرمت  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۱ د زیږیدلو نیټه:مهال د مالیی وزیر. 

الف( محمد طاهر انوری، ب( محمد طاهر رنګه مشهور په: همداولسوالی،افغانستان. 
 تابعیت:حاجي مدیر.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:انوری، ج( محمد طاهر انوری. 

معلوم  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان. 
کال د  ۲۰۰۷، د ۳پټمبر په کال د س ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۳ فهرست شوی:نه دی. 

نور تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱او  ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۹جوالی په 
شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د اندړو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د  معلومات:

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰په تعقیب ارزول شوی او د 

 

TAi.006 نه دی. معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حقاني : ۲سید محمد : ۱وم: ن  

 سید محمد حقاني :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د اداری چارو رییس، ب( د طالبانو د رژیم پر  دنده:موال.  لقب:
د زیږیدلو . ۱۹۶۵ د زیږیدلو نیټه:مهال د کندهار په والیت کې د اطالعاتو او فرهنګ رییس. 

همدارنګه مشهور په: ندهار والیت، ارغنداب ولسوالی، چهارباغ کلی، افغانستان. ک ځای:
د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:سید محمد حقاني. 

معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:
کال د ډسمبر  ۲۰۰۵، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳د  کال.) ۲۰۰۱جنوری،  ۳۱ فهرست شوی:

 ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۲۰په 
په پاکستان کې په اکوړه خټک کې د حقاني د مدرسی څخه  نور معلومات:تعدیل شوی( 

ې نږدی اړیکی فارغ شوی. باور کیږي چې د طالبانو د مشر مال محمد عمر سره ی
(. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د TAi.004درلودلی)

کال تر جون پورې د طالبانو د عالی شورا غړی وه. د بارکزیو په قوم پورې تړاو لري. د  ۲۰۱۰
کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷په  جوالی

 

TAi.007  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳منصور : ۲عبدالطیف : ۱نوم.  

 عبدالطیف منصور :نوم

د . ۱۹۶۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د کرنی وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
یا والیت، ګردی څړۍ الف( پکتیا والیت، زرمت ولسوالی، افغانستان. ب( پکت زیږیدلو ځای:

کله الف( عبدالطیف منصور، ب( ولی محمد. همدارنګه مشهور په: ولسوالی، افغانستان. 
معلومه  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله په دې نوم هم یادیږي:

 ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:نه ده. 
کال د  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳ل.) د کا ۲۰۰۱جنوری، 

 ۲۲کال د اپریل په  ۲۰۱۳، ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲، ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲، ۲۱سپټمبر په 
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کال د وروستیو راهیسې د لوګر والیت لپاره د طالبانو  ۲۰۱۲د  نور معلومات:تعدیل شوی( 
چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. نومول شوی والی. فکر کیږي 

شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د سهاکو )غلجیو( په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.008  :معلوم نه دی: ۴عبدالظاهر : ۳الرحمن : ۲شمس : ۱نوم. 

 شمس الرحمن عبدالظاهر :ومن

 د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د ژریم پر مهال د کرنی وزیر.  دنده: الف( موال، ب( مولوي. لقب:
کابل والیت،سروبی ولسوالی، وکه اوزبین کلی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۹اټکل 

الف( شمس الرحمن، ب( شمس اورحمن، ج( شمس الرحمن  همدارنګه مشهور په:
افغان:  تابعیت:شمس الرحمن شیر علم.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:بدالرحمن. ع

، ب( ۲۱۳۲۳۷۰الف( افغان تذکره،  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:
کال د  ۲۰۰۳کال. )د  ۲۰۰۱فبروری  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:.  ۸۱۲۶۷۳،

کال د نومبر  ۲۰۱۱، د ۱۲کال د اپریل په  ۲۰۱۰، ۲۱په کال د سپټمبر  ۲۰۰۷، د  ۳سپټمبر په 
فکر کیږي چې د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲، د ۲۹په 

افغانستان/پاکستان په پوله اوسیږي. د مخدره توکو په قاچاق کې ښکیل. د علجیو په قوم 
ه تعقیب ارزول شوی او د شمیرې پریکړه لیک پ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰

 

TAi.009 :معلوم نه دی: ۴معلوم نه دی : ۳اخوند : ۲عتیق هللا : ۱ نوم 

 عتیق هللا اخوند  :نوم

اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د ژریم پر مهال د کرنی مرستېال وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه دهار والیت، شاولی کوټ ولسوالی، افغانستان. کن د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۳

افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. مشهور په: 
معلوم نه آدرس: معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:

کال د  ۲۰۰۷، د ۳سپټمبر په کال د  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی: .دی
کال تر جون  ۲۰۱۰د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱سپټمبر په 

میاشتی پورې د طالبانو د عالی نظامي شورا او همدارنګه د طالبانو د عالی شورا غړی. د 
کړه لیک په شمیرې پری( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پوپلزیو په قومی ډلی پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰تعقیب ارزول شوی او د 
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TAi.011 شاه محمد۴: منصور ۳محمد  ۲: اختر ۱: اسم : 

 اسم: اختر محمد منصور شاه محمد 

وزیر ترانسپورت و هوا نوردی ملکی رژیم  سمت: مال؛ب(  مولوی، عنوان قبل از اسم: الف(
قریه بند تیمور، ولسوالی  محل تولد:؛ 1966 ب(، 1960تخمیناً  لف(ا  تاریخ تولد:طالبان؛ 

الف( اختر محمد منصور خان محمد  :همچنان مشهور بهمیوند، والیت قندهار، افغانستان؛ 
 گاهی به این نام نیز شناخته شده است: ب( اختر محمد منصور ج( اختر محمد منصور، 

، صادره مورخ SE-011697افغان شماره  فغانی،پاسپورت ا افغان؛شماره تابعیت: نایب امام،
 ؛در دسترس نیست نمبر تذکره:؛ 2000فبروری  23تاریخ انقضاء ، کابل 1988جنوری  25

 )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس:
ومبر ن 29، 2008فبروری  1، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست: 

اساساً از طریق گرده جنگل  2011در سال سایر معلومات: (؛ 2016دسمبر  23، 2011
بدینسو در والیات خوست، پکتیا و  2007افغانستان در قاچاق مواد مخدر دست داشت. از می 

بحیث والی نامنهاد طالبان در  2007پکتیکا افغانستان فعالیت داشته است. از ماه می سال 
.( در شورای عالی طالبان TAi.024به حیث معاون مال عبدالغنی برادر ) 2009قندهار. در سال 

گماشته شد. از مقامات بلند پایه طالبان بوده که مسئولیت چهار والیت جنوبی افغانستان را 
موقتاً رهبری شورای عالی  2010به عهده دارد. او پس از دستگیری مال برادر در فبروری 

اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان قرار طالبان را به دست گرفت. 
به  2010جوالی  21دارد. متعلق به قوم اسحاقزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

بر اساس گزارش ها  ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822اساس قطعنامه شماره 
 کشته شده است.  2016در ماه می سال 

 

TAe.012 د حقاني شبکهنوم : 

. پخوا په دې نوم مشهور وه: معلوم معلوم نه دیهمدارنګه په دې نوم مشهور دی: 
د نور معلومات:  .۵کال د نومبر  ۲۰۱۲. فهرست شوی: معلوم نه دینه دی. ادرس: 

طالبانو د جنګیالیو شبکه چې د افغانستان د خوست والیت او د پاکستان د شمالي وزیرستان 
د سرحدي سیمی شاخوا موقیعت لري. دا شبکه د جالل الدین حقاني لخوا را منځ ته تر منځ 
( او مشری یې په اوس حال کې د نوموړی د زوی سراج الدین جالل الدین TAi.040شوی)

( TAi.146په نورو فهرست شویو غړو کې نصیر الدین حقاني) (.TAi.144حقاني لخوا کیږي)
(، احمد TAi.157( فضل ربی)TAi.155عبدالعزیز اباسین)( TAi.152سنګین ځدراڼ شیر محمد)

( شامل دی. په کابل والیت TAi.164(، عبدالروف ذاکر)TAi.161(، بخت ګل)TAi.159جان وزیر)
او د هیواد په نورو والیتونو کې د ځانمرګی بریدونو او هدفی وژنو او همدارنګه انسان تښتونې 

(، تحریک طالبان QDe.010اسالمي غورځنګ) (،د ازبکستان دQDe.004مسول. د القاعده )
 ( سره تړاو لري. QDe.019(، او جهش محمد)QDe.096(، لشکر جنګوی)QDe.132پاکستان)
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TAi.013  :نه دی معلوم :۴خدایداد : ۳بړیڅ : ۲محمد نعیم : ۱نوم.   

 محمد نعیم بړیڅ خدایداد :نوم

د زیږیدلو هوانوردی د وزارت مرستېال.  موال. دنده: د طالبانو د رژیم پر مهال د ملکی لقب:
الف( هلمند والیت، ګرمسیر ولسوالی، هزارجوفت سیمه،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۵اټکل  نیټه:

 ج(هلمند والیت، کرمسیر ولسوالی، لکی کلی، افغانستان.  ب(لخی کلی، افغانستان. 
یت، ګرمسیر هلمند وال د(هلمند والیت، ګرمسیر ولسوالی، لخاری کلی، افغانستان، 

هلمند والیت، ګرمسر ولسوالی، لویی ویالی کلی،  هـ(ولسوالی، درویشان، افغانستان، 
موال نعیم بړیڅ، ب( موال نعیم بړیڅ، ج( موال نعیم همدارنګه مشهور په: الف(افغانستان. 

هللا، د( موال نعیم بړیڅ، هـ( موال نعیم)د مخه په دې نوم فهرست شوی(، ز( موال نعیم بړیڅ، 
ح( موال نعیم بړیڅ، ط( موال نعیم بړیڅ اخوند، ی( موال نعیم باریک، ک( نعیم بړیڅ، ل( حاجي 
ګل محمد بړیڅ، م( ګل محمد ن(، حاجي ګل محمد س( حاجي محمد کامران،ع( مولوي ګل 

د پاسپورت افغان.  تابعیت:سپین زریی. کله کله په دې نوم هم یادیږي: محمد. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  کری شمیره:د تذمعلومه نه ده.  شمیره:
، د ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ شوی:

 ۲۰۱۳، ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲،  ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷
کال تر  ۲۰۱۳د نور معلومات: وی( تعدیل ش ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳، ۲۲کال د اپریل په 

نیمایی پورې د طالبانو د نظامي کمیسیون غړی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په 
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سرحدي سیمه کې اوسیږي. د بړیڅو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 سیدلی.پای ته ر ۱کال د جون په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

TAi.014  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی : ۲هدایت هللا : ۱نوم.  

 هدایت هللا :نوم

توریزم مرستېال  د طالبانو د رژیم پر مهال د ملکی هوانوردی او دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الی، کندهار والیت، ارغنداب، ولسو د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:وزیر. 

معلوم نه  کله کله په دې نوم هم یادیږي:ابو تراب. همدارنګه مشهور په: افغانستان. 
معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:دی. 

، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱مارچ،  ۸ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:
 ۲۰۱۱او  ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸،  ۲۸کال د فبروری په  ۲۰۰۸، د ۲۱ه کال د سپټمبر پ ۲۰۰۷

فکری کیږي چې د افغانستان/پاکستان په  نور معلومات:تعدیل شوی(.  ۲۹کال د نومبر په 
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سرحدي سیمه کې اوسیږي. د غلجیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰ی او د شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شو

 

 

TAi.015  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳رحیمی: ۲یار محمد : ۱نوم.  

 یار محمد رحیمی :نوم

د . ۱۹۵۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د مخابراتو وزیر.  دنده:موال.  لقب:
همدارنګه لسوالی، تالقانو کلی، افغانستان. کندهار والیت، پنجوایی و زیږیدلو ځای:



UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS 
DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 

د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 7/60مخ 

افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. مشهور په: 
معلوم نه  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه د.ه  د پاسپورت شمیره:

کال د  ۲۰۰۷د  ،۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:دی. 
کال پورې د  ۲۰۰۹تر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱سپټمبر په 

طالبانو د عالی شورا غړی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې 
شمیرې پریکړه لیک په ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲اوسیږي. د نورزو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰ب ارزول شوی او د تعقی

 

 

TAi.016  :محمد :۴ولی : ۳طیب : ۲هللا داد : ۱نوم.  

 هللا داد طیب ولی محمد :نوم

د د طالبانو د رژیم پر مهال د مخابراتو مرستېال وزیر.  دنده:الف( موال، ب( حاجي.  لقب:
کندهار والیت، غورک ولسوالی، افغانستان. ب(  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل  زیږیدلو نیټه:

الف( هللا داد طیب، ب( هللا همدارنګه مشهور په: ارزګان والیت، نیش ولسوالی، افغانستان. 
د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:داد طبیب. 

فهرست معلوم نه دی.  س:آدرمعلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ شوی:

تعدیل شوی(  ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷
ې پریکړه شمیر( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د پوپلزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د نور معلومات: 

 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

TAi.019  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳دوست محمد : ۲نیک محمد : ۱نوم.  

  نیک محمد دوست محمد :نوم

 اټکل د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د تجارت مرستېال وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
کندهار والیت، پنجوایی ولسوالی، زنګی اباد کلی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۷

کله کله په دې نیک محمد )وړاندی په دې ډول فهرست شوی(.همدارنګه مشهور په: 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  نوم هم یادیږي:
 ۲۰۰۱جنوری،  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  س:آدرمعلومه نه ده.  تذکری شمیره:

، د  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 
تعدیل  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳او د  ۱۹کال د اکتوبر په  ۲۰۱۲، ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲

انو د یوه کمیسیون مشری کوله چې په نیمایی کې یې د طالب ۲۰۱۳د  نور معلومات:شوی( 
موخه یې د طالبانو د دښمنانو فهرست کول وه. فکری کیږي چې د افغانستان/پاکستان په 
سرحدي سیمه کې پاتې شوی. د نورزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

ی پا ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲
 ته رسیدلی.

 

TAi.020  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی : ۲مطع هللا : ۱نوم.  
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 مطیع هللا :نوم

د زیږیدلو . ۱۹۷۳ د زیږیدلو نیټه:مولوي. دنده: د طالبانو پر مهال د کابل ګمرک رییس.  لقب:
نه دی.  معلوم همدارنګه مشهور په:کندهار والیت، دامان ولسوالی، افغانستان.  ځای:

 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:
 ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلونه نه ده. 

کال د  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری، 
نور تعدیل شوی(  ۳۱کال د دسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۳کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۳اکتوبر په 
کال تر نیمایی پورې یې د طالبانو د غورځنګ لپاره د استحدام د چارو په  ۲۰۱۳د  معلومات:

اړه کار کړي. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د پوپلزیو 
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲را د د امنیت شو په قوم پورې تړاو لري.

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د 

 

 

TAi.021  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳متین : ۲هللا داد : ۱نوم.  

 هللا داد متین :نوم

لبانو د رژیم پر الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د ښاری پراختیا وزیر. ب( د طا دنده:موال.  لقب:
مهال د افغانستان بانک رییس، ج( د طالبانو د رژیم پر مهال د آریانا افغان هوایی کرښی 

کندهار والیت، سپین  د زیږیدلو ځای:.  ۱۹۶۰، ب(  ۱۹۵۳الف( اټکل  د زیږیدلو نیټه:رییس. 
اهد الف( هللا داد، ب( شهمدارنګه مشهور په: بولدک ولسوالی، کدانی کلی، افغانستان. 

 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:اخوند.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:ورور . 
 ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده. 

کال  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری، 
د ماین په چاودنه  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹د نومبر په 

کې یې یوه پښه له السه ورکړی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه 
شمیرې پریکړه ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کې اوسیږي. د پوپلزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷جوالی په  کال د ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

 

TAi.023  
  .نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳مظلوم : ۲فضل محمد : ۱نوم: 

 فضل محمد مظلوم :نوم

 ۱۹۶۳د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د لوی درستیز مرستېال.  دنده:موال.  لقب:
همدارنګه مشهور په: افغانستان. ارزګان والیت،  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۶۸او 

معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:الف( موال فضل، ب( فضل محمد مظلوم. 
. معلومه نه ده د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
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کال د  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:د ګوانتانامو بی زندان.  آدرس:
کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۳سپټمبر په 

کال د نیمایی مودی څخه راهیسې د متحده ایالتونو  ۲۰۱۳د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲په توقیف کې دی. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳د جوالی په کال  ۲۰۱۰او د 

 

 

TAi.024 معلوم نه دی.: ۴عبداالحمد ترک : ۳برادر : ۲: عبدالغنی ۱: نوم 

  برادر عبداالحمد ترک عبدالغنی :نوم

: اټکل د زیږیدو نیټه : د طالبانو د رژیم پر مهال د دفاع د وزیر مرستېال.دندهموال،  لقب:
همدارنګه د ولسوالی، یتیمک کلی، افغانستان. : ارزګان والیت، دهرود زیږیدلو ځای،۱۹۶۸

الف( مال برادر اخوند ،ب( عبدالغني برادر، )مخکی په دې ډول فهرست شوی(.  :مشهور په
 پاسپورت شمیره:افغان:  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:

)  ۲۳د فبروری کال  ۲۰۱۱: فهرست شویمعلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده. 
، د ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳د 

کال کې په پاکستان کې  ۲۰۱۰: په نور معلوماتتعدیل شوی( ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲
کال د جون  ۲۰۱۱نیول شوی او له هغه راهیسې په پاکستان کې په توقیف کې ده. د 

تان څخه افغانستان ته د نوموړی د سپارلو غوښتنه د الهور په ستره راهیسې، د پاکس
کال د می  ۲۰۰۷محکمه کې په نا څرګند حالت کې پرته ده. د پوپلزیو په قوم پورې اړه لري. د 

تر میاشتی پورې د طالبانو لوړ رتبه پوځي قومندان او د طالبانو د کویټی د شورا غړی. د امنیت 
 ۱کال د جون په  ۲۰۱۰رې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د شمی( ۲۰۰۸)۱۸۲۲شورا د 

 پای ته رسیدلی.

 

 

TAi.025  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ خادم :۲عبدالروف : ۱نوم.  

 عبدالروف خادم :نوم

الف( د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د مرکزی قطعه قومندان.  دنده:موال.  لقب:
الف( هلمند والیت، کجکی  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۰کلونو تر منځ، ب( اټکل  ۱۹۶۳او  ۱۹۵۸

ولسوالی، ازان کلی، افغانستان. ب( کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی، افغانستان. 
معلوم نه  کله کله په دې نوم هم یادیږي:موال عبدالروف علیزی. همدارنګه مشهور په: 

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  یره:د پاسپورت شمافغان.  تابعیت:دی. 
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

تر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳
کال پورې د طالبانو غړی او د ارزکان  ۲۰۱۱کال پورې د طالبانو د کویټی د شورا غړی. تر  ۲۰۰۹

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د والیت مسول. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۱کال د جون په  ۲۰۱۰
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TAi.026  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳متقی : ۲امیر خان : ۱نوم.  

 امیر خان متقی :نوم

( د طالبانو د رژیم پر مهال د معارف وزیر. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د الف دنده:موال.  لقب:
اټکل  د زیږیدلو نیټه:ملګرو ملتونو تر مشری الندی په خبرو اترو کې د طالبانو استازی. 

الف( پکتیا والیت، رزمت ولسوالی، افغانستان. ب ( هلمند والیت، ناد  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸
کله کله امیر خان متقی. . همدارنګه مشهور په: لی، افغانستانعلی ولسوالی، شین ک

معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  په دې نوم هم یادیږي:
 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:

 ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱سپټمبر په کال د  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 
کال تر جون پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. فکر  ۲۰۰۷د  نور معلومات:تعدیل شوی( 

کیږي چې د افغانستان/پاکسان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د سلیمانخیلو په قوم پورې 
 ۲۰۱۰زول شوی او د شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ار( ۲۰۰۸)۱۸۲۲تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په 

 

 

TAi.027  :قل :۴علی مردان : ۳حنفی : ۲عبدالسالم : ۱نوم.  

 عبدالسالم حنفی علی مردان قل :نوم

مولوي. دنده: الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د ښوونی او روزنی د وزارت مرستېال وزیر.  لقب:
الف( فاریاب والیت، درزاب ولسوالی، زیږیدلو ځای:  د. ۱۹۶۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:

همدارنګه مشهور په: افغانستان. ب( جوزجان والیت، قوش تپی ولسوالی، افغانستان. 
معلوم نه  کله کله په دې نوم هم یادیږي:الف( عبدو سالم حنفی، ب( حنفی صاحب.. 

معلومه نه ده.  میره:د تذکری شمعلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:دی. 
، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

 ۲۰۰۸، ۲۷کال د سپتمبر په  ۲۰۰۷، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷
ی او د طالبانو غړ نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۱کال د فبروری په 

کال پورې د جوزجان والیت مسول. د مخدره توکو په قاچاق کې ښکیل. فکر کیږي  ۲۰۰۸تر 
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۱کال د جون په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.028  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳شهیدخیل: ۲حمد سید ا: ۱نوم.  

 سید احمد شهیدخیل :نوم

د زیږیدلو د طالبانو د رژیم پر مهال د ښوونی او روزنی مرستېال وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
غزنی والیت، اندړ ولسوالی، سفندی علیا کلی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۵اټکل  نیټه:

معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:افغانستان. 
معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 
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کال د سپټمبر  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:ده. 
و  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۲۰کال د دسمبر په  ۲۰۰۵، د ۳په 

کال په جوالی کې نوموړی په کابل  ۲۰۰۳د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱ډسمبر  ۲۰۱۳
کال کې د توقیف څخه ازاد شو. فکر کیږي چې د  ۲۰۰۷کې په توقیف کې وه. په 

کال پورې د طالبانو د مشرتابه  ۲۰۱۳افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. تر 
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲را غړی وه. د امنیت شورا د شو

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰

 

 

TAi.030 نه دی معلوم :۴غازی محمد : ۳عارف : ۲عارف هللا : ۱: نوم.  

  عارف هللا عارف غازی محمد :نوم

مهال د مالیی وزارت مرستېال. ب( د طالبانو د الف( د طالبانو د رژیم پر  دنده:مولوي.  لقب:
اټکل  د زیږیدلو نیټه:رژیم پر مهال د غزنی والی ج( د طالبانو د رژیم پر مهال د پکتیا والی . 

غزنی والیت، ګیالن ولسوالی، لونګ)لوند( کلی. افغانستان.  د زیږیدلو ځای:.  ۱۹۵۸
کله کله په ول فهرست شوی(. عارف هللا عارف) د مخه په دې ډهمدارنګه مشهور په: 

د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  دې نوم هم یادیږي:
 ۲۰۰۱جنوری،  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:

او  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 
کال تر نیمایی مودی پورې  ۲۰۱۳د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د دسمبر په  ۲۰۱۳

یی د غزنی والیت په ګیالن ولسوالی کې د طالبانو د "محاذ" الرښونه کوله. فکر کیږي چې د 
افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. د اندړو په قوم پورې تړاو لري. د 

کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د امنیت شورا 
 پای ته رسیدلی. ۲۷جوالی په 

 

TAi.031 معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳احمدی : ۲محمد : ۱: نوم 

 احمدی محمد :نوم

د طالبانو د رژیم پر مهال د افغانستان بانک رییس. ب( د  دنده:الف( مولوي، ب( حاجي.  لقب:
کندهار  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:البانو د رژیم پر مهال د مالیی وزیر، ط

والیت، دامان ولسوالی، افغانستان، ب( کندهار والیت، پنجوایی ولسوالی، پش مول کلی، 
معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: افغانستان. 

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

تعدیل  ۳۱د ډسمبر په  ۲۰۱۳او د  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳
افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې فکر کیږي چې د  نور معلومات:شوی( 

اوسیږي. د کاکړو په قومی ډلی پورې تړاو لري. د طالبانو د عالی شورا غړی پاتې شوی. د 
کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳جوالی په 
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TAi.033  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳دزاه: ۲عبدالرحمان : ۱نوم.  

 عبدالرحمن زاهد :نوم

 د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزارت مرستېال.  دنده:موال.  لقب:
همدارنګه مشهور لوګر والیت، خروار ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل 

د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  م هم یادیږي:کله کله په دې نوعبدالرحمان زاهد.  په:
معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:

کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:
فکر  نور معلومات:شوی(  تعدیل ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸

کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 
پای  ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

TAi.034  :نه دی معلوم :۴ولی محمد : ۳حقاني: ۲عبدالجلیل : ۱نوم.  

 لیل حقاني ولی محمدعبدالج :نوم

د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت مرستېال  دنده:الف( مولوي،ب( موال.  لقب:
الف( کندهار والیت، ارغنداب ولسوالی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:وزیر. 

مدارنګه هخواجه ملک کلی، افغانستان. ب( کندهار والیت، کندهار ښار، افغانستان. 
کال کې په  ۱۹۶۵الف( عبدالجلیل اخوند، ب( اختر محمد د نور محمد زوی،په  مشهور په:

، د پاکستان په کویټه کې د OR 1961825کندهار کې زیږیدلی، د افغان پاسپورت شمیره: 
 ۲کال د فبروری په  ۲۰۰۶صادر شوی او د  ۴کال د فبروری په  ۲۰۰۳افغان قونسلګری لخوا ، د 

کې په لوګر  ۱۹۵۵ته رسیدلی، ج( حاجي ګالب ګل د حاجي حضرت ګل زوی، په  نیټه پای
کال د دسمبر  ۲۰۰۳، د TR 024417کې دنیا ته راغلی، د پاسپورت شمیره: افغان پاسپورت: 

کال د دسمبر په  ۲۰۰۶په کابل کې د پاسپورت د مرکزی ریاست لخوا صادر شوی، د  ۲۰په 
کله کله په دې قاني)د مخه په دې نوم فهرست شوی( پای ته رسیږی، د( عبدالجلیل ح ۲۹

: الف( افغان پاسپورت د پاسپورت شمیرهافغان.  تابعیت:نظر جان.  نوم هم یادیږي:
د اختر محمد په نوم صادر شوی، ب(  ۴کال د فبروری په  ۲۰۰۳، د OR 1961825شمیره: 

حاجي ګالب ګل په نوم د  ۲۰کال د دسمبر په  ۲۰۰۳، د TR 024417افغان پاسپورت شمیره: 
معلومه نه ده.  د تذکری شمیره: پای ته رسیدلی. ۲۹کال دسمبر په  ۲۰۰۶صادر شوی او د 

، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:
 ۲۰۱۲، ۲۷کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷

کال د می  ۲۰۱۴، ۳۱کال دسمبر په  ۲۰۱۳، ۱۱کال د فبروری په  ۳۰۱۳، ۱۳کال د فبروری په 
فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۶په 

کال تر می پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. د طالبانو د شورا د مالي  ۲۰۰۷کې اوسیږي. د 
کال تر نیمایی مودی پورې یو  ۲۰۱۳طالبانو د لوجستیکی چارو مسول او د کمیسیون غړی. د 

(. د امنیت TAi.007فعال سوداګر. د علیزیو په قوم پورې تړاو لري. د عتیق هللا ولی محمد ورور)
کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱
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TAi.036  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی : ۲فیض : ۱نوم.  

  فیض :نوم

د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د اطالعاتو د ریاست مشر.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه مشهور غزنی والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۹اټکل  د زیږیدلو نیټه:

د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:دی.  معلومه نهپه: 
معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:

کال د جوالی  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:
د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹ل د نومبر کا ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۹په 

کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۳جوالی په 

 

 

TAi.038  :معلوم نه دی :۴اول شاه : ۳بصیر : ۲عبدالباقی : ۱نوم.  

  عبدالباقی بصیر اول شاه :نوم

الف(د طالبانو د رژیم پر مهال د خوست او پکتیکا والیتونو والی. ب( د  :دندهالف( مولوي.  لقب:
طالبانو د رژیم پر مهال د اطالعاتو او فرهنګ مرستېال وزیر. ج( د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو 

الف(  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۲-۱۹۶۰ د زیږیدلو نیټه:چارو په وزارت کې قونسلی ریاست. 
نګرهار ښار، افغانستان. ب( ننګرهار والیت، شینوارو ولسوالی، افغانستان. ننګرهار والیت، ن

کله کله په دې عبدالباقی) د مخه په دې ډول فهرست شوی(. همدارنګه مشهور په: 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  نوم هم یادیږي:
 ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:نه دی. معلوم  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:

 ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۷کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 
فکر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲او د  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، 

کال پورې د  ۲۰۰۸ کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. تر
نیټی پورې نوموړی د  ۷کال د سپټمبر تر  ۲۰۰۷ننګرهار والیت لپاره مسول. د 

(TAi.048) .شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د امنیت شورا د شمیرې الندی فهرست شوی
 پای ته رسیدلی. ۱کال د جون په  ۲۰۱۰په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.039  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳یوزیر: ۲محمد جواد : ۱نوم.  

 محمد جواد وزیری :نوم

د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الف( میدان وردګو والیت، جغتو  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۰اټکل  د زیږیدلو نیټه:څانګه. 

 همدارنګه مشهور په:ه ولسوالی، افغانستان. ولسوالی، افغانستان، ب( پکتیا والیت، شرن
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د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱ال د سپټمبر په ک ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ شوی:

فکر کیږي  نور معلومات:تعدیل شوی( ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د وزیرو په قوم پورې تړاو لري. د 

کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۳ی په جوال

 

 

TAi.040  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حقاني : ۲جالل الدین : ۱نوم.  

  جالل الدین حقاني :نوم

الف(  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د سرحدونو چارو وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
یت،وزه ځدراڼ ولسوالی، ګرده الف( پکتیا وال د زیږیدلو ځای:.  ۱۹۴۸. ب( اټکل ۱۹۴۲اټکل 

همدارنګه مشهور څیړۍ سیمه، افغانستان، ب( پکتیکا والیت، نکه ولسوالی، افغانستان. 
کله کله په دې الف( جالل الدین حقاني، ب( جالل الدین حقاني، ج( جالل الدین حقاني. په: 

د ه ده. معلومه ن د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  نوم هم یادیږي:
 ۲۰۰۱جنوری،  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:

، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 
کال د  ۲۰۱۱، ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۳۱کال د جوالی په  ۲۰۰۸، ۱کال د فبروری په  ۲۰۰۸

د سراج الدین جالل الدین  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۱د فبروری په  ۲۰۱۴او  ۲۹نومبر په 
( او بدر الدین حقاني )وفات شوی(. د محمد TAi.146( نصیر الدین حقاني)TAi.042حقاني پالر)

نوموړی د طالبانو فعال مشر  (.TAi.150( او خلیل احمد حقاني )TAi.042ابراهیم عمری ورور)
کال  ۲۰۰۸د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. په دی. فکر کیږي چې 

کې د طالبانو د میرانشا د شورا مشر. د ځدراڼو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
پای  ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

 

TAi.042  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳عمری : ۲راهیم محمد اب: ۱نوم.  

 محمد ابراهیم عمری :نوم

د د طالبانو د رژیم پر مهال د سرحدونو د چارو د وزارت مرستېال وزیر.  دنده:الحاج.  لقب:
پکتیا والیت، وازی ځدراڼ ولسوالی،ګرده څیړۍ،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۸اتکل  زیږیدلو نیټه:

 کله کله په دې نوم هم یادیږي:ابراهیم حقاني. مشهور په: همدارنګه افغانستان. 
 د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. 
کال  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده. 
کال د نومبر  ۲۰۱۱، ۲۹د جوالی په کال  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳د سپټمبر په 

(. فکر کیږي چې د TAi.040د جالل الدین حقاني ورور ) نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹په 
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شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 
 ی.پای ته رسیدل ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.043  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حنیف : ۲دین محمد : ۱نوم.  

  دین محمد حنیف :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د پالن وزیر. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د  دنده:قاري.  لقب:
فتلی پاین بدخشان والیت، ی د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۵اټکل  د زیږیدلو نیټه:لوړو زده کړو وزیر. 

الف( قاري دین محمد، ب( همدارنګه مشهور په: ولسوالی، شکر لب کلی، افغانستان. 
 تابعیت:نیټه زیږیدلی.  ۱کال د جنوری په  ۱۹۶۹الدینه محمد، د بدخشان په والیت کې د 

معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:.  OA 544044 د پاسپورت شمیره:افغان، 
معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره: افغان. تابعیت:
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

 ۲۰۱۲او  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د  ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳
د طالبانو د عالی شورا غړی،د تخار او  لومات:نور معتعدیل شوی(  ۲۵کال د اکتوبر په 

بدخشان والیتونو مسول. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې 
 ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کیږي. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په 

 

 

 

 

TAi.044  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳نعمانی : ۲ حمد هللا: ۱نوم.  

 حمد هللا نعمانی :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د لوړو زده کړو وزیر. ب( د طالبانو د رژیم پر  دنده:مولوي.  لقب:
غزنی والیت، اندړ  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:مهال د کابل ښاروال. 

کله کله په معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: کلی افغانستان. ولسوالی، د سیپایاو 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  دې نوم هم یادیږي:

 ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:
، ۳کال اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱پټمبر په کال د س ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 

د طالبانو د عالی شورا غړی. فکر کیږي  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 
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 16/60مخ 

TAi.047  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳جمال : ۲قدرت هللا : ۱نوم.  

 قدرت هللا جمال :نوم

د . ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د اطالعاتو وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
کله اجي صاحب. حهمدارنګه مشهور په: پکتیا والیت، ګردیز، افغانستان.  زیږیدلو ځای:

معلومه  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله په دې نوم هم یادیږي:
 ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:نه ده. 
کال د  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری، 

کال پورې د  ۲۰۱۰تر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱سپټمبر په 
طالبانو د عالی شورا غړی او د طالبانو د فرهنګی کمیسیون غړی. فکر کیږي چې د 
افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د مارچ تر میاشتی پورې د عزت هللا 

کال تر جون پورې د طالبانو د پشاور  ۲۰۱۰د .( . TAi.064حقاني خان سید مرستېال قومندان)
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د نظامي شورا غړی. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د 

 

 

TAi.049  :معلوم نه دی:۴هوتک : ۳احمد : ۲عبدالرحمان : ۱نوم.  

 عبدالرحمان احمد هوتک :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د اطالعاتو او فرهنګ وزارت )کلتوری(  دنده:مولوي.  لقب:
د مرستېال، ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د قونسلی ریاست مشر. 

همدارنګه مشهور په: غزنی والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:.  ۱۹۵۷ زیږیدلو نیټه:
د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  په دې نوم هم یادیږي:کله کله هوتک صاحب. 

فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، د ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ شوی:

فکر کیږي  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷
چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د هوتکو په قوم پورې تړاو لري. د 

کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹جوالی په 

 

 

TAi.051  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی  :۳مطمئن : ۲عبدالحی : ۱نوم.  

 عبدالحی مطمئن :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والیت د اطالعاتو او کلتور رییس  دنده:مولوي.  لقب:
الف( هلمند والیت،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:ب( د طالبانو د رژیم ویاند. 

همدارنګه مشهور تان. ب( زابل والیت، افغانستان. ناد علی ولسوالی، شین کلی، افغانس
کال د  ۲۰۱۲، د OA 462456عبداالحق ولد محمد انور خان، د افغانی پاسپورت شمیره: په: 

-۱۱-۱۱په پشاور کې د افغان جنرال قونسلی لخوا صادر شوی) ۳۱جنوری د میاشتی په 
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 17/60مخ 

د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:(. ۱۳۹۰
د تذکری د عبدالحق په نوم صادر شوی ، ۳۱کال د جنوری په  ۲۰۱۲، د OA 462456 شمیره:
کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

 ۳۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
کورنی یې په  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۶کال د می په  ۲۰۱۴،  ۳۱د ډسمبر په کال 

کال پورې د  ۲۰۰۷اصل کې د زابل څخه ده او بیا وروسته په هلمند کې میشته شوی. تر 
فکر کیږي چې د  .(TAi.004طالبانو د عالی شورا غړی او د مال محمد عمر ویاند. )

ې اوسیږي. د خروټو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه ک
کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳

 

 

TAi.052  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی : ۲محمد یعقوب : ۱نوم.  

 محمد یعقوب :نوم

اټکل  د زیږیدلو نیټه:طالبانو د رژیم پر مهال د باختر اژانس مشر.  د دنده:مولوي.  لقب:
 هزابل والیت، شاجوی ولسوالی، افغانستان. ب( غزنی والیت، جنډ د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۶

کله کله په دې نوم هم معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: ولسوالی، افغانستان. 
د تذکری معلومه نه ده.  سپورت شمیره:د پاافغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:
کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

 ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
طالبانو د د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳، ۱کال د جون په 

میاشتو  ۶کال تر لومړیو  ۲۰۱۳فرهنګی کمیسیون غړی. د طالبانو د یوه محاذ مشری کوي او د 
پورې د کندهار والیت د میوند په ولسوالی کې د طالبانو د ځواکونو د ټولو نظامي فعالیتونو 
همغږی کوي. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د 

شمیرې پریکړه لیک په ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کو( په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د خروټو)تر
 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.053  :نه دی معلوم :۴الال اخوند : ۳اخوند : ۲عبدالرزاق : ۱نوم.  

 عبدالرزاق اخوند الال اخوند :نوم

البانو د رژیم پر مهال د کورنیو چارو وزیر، ب( د طالبانو د رژیم پر الف( د ط دنده:موال.  لقب:
کندهار والیت،  د زیږیدلو ځای:.  ۱۹۵۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:مهال د کابل پولیسو مشر. 

همدارنګه سپین بولدک ولسوالی، افغانستان، د پاکستان د کویټی د چمن په سیمه کې. 
افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  دې نوم هم یادیږي:کله کله په معلوم نه دی. مشهور په: 

معلوم نه  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:
کال د  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:دی. 

 ۳۱کال د ډسمبر  ۲۰۱۳و  ۲۹کال د نومبر  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸جوالی 
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کال د  ۲۰۱۰د  کال پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. ۲۰۰۸تر  نور معلومات:تعدیل شوی( 
مارچ تر میاشتی پورې د مال محمد عمر مرستېال. د مخدره توکو په قاچاق کې ښکیل. فکر 
کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د اڅکزیو په قوم پورې تړاو 

کال  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۱د جوالی په 

 

 

TAi.057 :اغا: ۴عظیم : ۳محمد : ۲سید : ۱ نوم 

 سید محمد عظیم اغا :نوم

او ویزو د  د طالبانو د رژیم پر مهال د کورنیو چارو په وزارت کې د پاسپورت دنده:مولوي،  لقب:
کندهار والیت،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۹، ب(  ۱۹۶۶اټکل الف(   د زیږیدلو نیټه:ریاست رییس. 

کله کله سید محمد عظیم اغا.  الف(همدارنګه مشهور په: پنجوایی ولسوالی، افغانستان. 
معلومه نه دی  پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. په دې نوم هم یادیږي: 

فبروری  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه دی.  کری شمیره:د تذ،
کال د سپټمبر  ۲۰۰۷، د ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، د  ۳کال د سیپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱

 نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، د ۲۱په 
کال تر نیمایی پورې د طالبانو د نظامي  ۲۰۱۳اړه لري،د د طالبانو د محاذ مشری په غ

کمیسیون غړی په حیث دنده ترسره کړی. فکر کیږي چې د افغانستان او پاکستان په سیمه 
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰

 

 

TAi.058  :قاسم :۴محمد : ۳تورابی : ۲نورالدین : ۱نوم.  

 نورالدین تورابی محمد قاسم :نوم

د زیږیدلو نیټه: د طالبانو د رژیم پر مهال د عدلیی وزیر.  دنده:الف( موال، ب( مولوي.  لقب:
کندهار والیت، سپین بولدک  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۶، ج( ۱۹۵۵، ب( اټکل ۱۹۶۳اټکل  الف(

ستان، ب( ارزګان والیت، چوری ولسوالی، افغانستان، ج( ارزګان والیت، دهرود ولسوالی، افغان
کله کله په دې نوم هم نورالدین ترابی. همدارنګه مشهور په: ولسوالی، افغانستان. 

د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:حاجي کریم.  یادیږي:
کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:دی. معلوم نه  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

 ۲۰۱۱،  ۱۲کال د اپریل په  ۲۰۱۰، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
(. د TAi.004د مال محمد عمر مرستېال ) نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په 
کال د  ۲۰۱۰او د شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱جوالی په 
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TAi.060  :معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳اخوند : ۲محمد عیسی : ۱نوم 

 محمد عیسی اخوند :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د اوبو،روغتیا پالنی او انرژی  دنده:الف( الحاج. ب( موال.  لقب:
کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی،  د زیږیدلو ځای: . ۱۹۵۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:وزیر. 

کله کله په دې نوم هم معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: میل سیمه، افغانستان. 
د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. یادیږي: 
کال.) د  ۲۰۰۱ری، جنو ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

تعدیل  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د نورزو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د  نور معلومات:شوی( 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.063  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳علمی : ۲محمد اعظم : ۱نوم.  

  محمد اعظم علمی :نوم

د زیږیدلو د طالبانو د رژیم پر مهال د معدن او صنایع وزارت مرستېال.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه پکتیا والیت، سید کرم ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸اټکل  نیټه:

افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:محمد اعظم. ه: مشهور پ
معلوم نه  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:

کال د  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:دی. 
نور تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱،او ۲۱ه کال د سپټمبر پ ۲۰۰۷، د  ۱۸جوالی په 
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کال کې وفات شوی. د امنیت شورا د  ۲۰۰۵د راپور سره سم په  معلومات:

 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.064  :نه دی معلوم :۴خان سید : ۳حقاني : ۲عزت هللا : ۱نوم.  

 عزت هللا حقاني خان سید :نوم

اټکل د زیږیدلو نیټه: د طالبانو د رژیم پر مهال د پالن وزارت مرستېال.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه مشهور په: لغمان والیت، الینګار ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۷

 ه دې نوم هم یادیږي:کله کله پعزت هللا حقاني) د مخه په دې نوم فهرست شوی(. 
 د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. 
کال  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده. 
کال د  ۲۰۰۷، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳د سپټمبر په 

نور تعدیل شوی(  ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲او  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۷ه سپټمبر پ
کال پورې د طالبانو د پشاور د شورا غړی. فکر کیږي چې د  ۲۰۰۸تر  معلومات:

شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۱د جون په کال  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 20/60مخ 

 

TAi.066  :معلوم نه دی: ۴معلوم نه دی : ۳اخوند : ۲محمد عباس : ۱نوم 

 محمد عباس اخوند :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار ښاروال، ب( د طالبانو د رژیم پرمهال  دنده:موال.  لقب:
ارزګان والیت، خاص  ږیدلو ځای:د زی.  ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:د عامی روغتیا وزیر. 

کله کله په دې نوم معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: ارزګان ولسوالی، افغانستان. 
د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  هم یادیږي:

د کال.)  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:
د  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳

کال په  ۲۰۱۱د طالبانو د عالی شورا غړی او د  نور معلومات:تعدیل شوی(.  ۳۱سپټمبر په 
کال تر نیمایی مودی پورې یې په مستقیم  ۲۰۱۳جنوری کې د طبی کمیټی سرپرست. د 

کزونو مراقبت چې د ټپی شویو طالبانو درملنه یې کوله، کاوه. فکر کیږي ډول د دریو طبی مر
چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. د بارکزیو په قوم پورې تړاو 

کال  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹د جوالی په 

 

 

TAi.067  :نه دی معلوم :۴پادشاه خان : ۳ستانکزی : ۲ شیر محمد عباس :۱نوم.  

 شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د عامی رغتیا د وزارت مرستېال وزیر، ب( د  دنده:مولوي.  لقب:
د . ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:ر. طالبان د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت مرستېال وزی

لوګر والیت، برکی برک ولسوالی، شاه مزار سیمه، عباس کال، افغانستان.  زیږیدلو ځای:
معلوم نه ده.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: 

ده. معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

فکر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د 
کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

پای  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰تعقیب ارزول شوی او د  شمیرې پریکړه لیک په( ۲۰۰۸)۱۸۲۲
 ته رسیدلی.

 

 

TAi.068  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳مطیع : ۲محمدهللا : ۱نوم.  

 محمدهللا مطیع :نوم

. ۱۹۶۱اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د ټولګټو چارو وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه مشهور په: ر والیت، ارغنداب ولسوالی ، افغانستان. کندها د زیږیدلو ځای:
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 21/60مخ 

د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:مولوي نانی. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳په  کال د سپټمبر ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ شوی:

تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸
کال د فبروری  ۲۰۱۰لسیزه کې یې یوه پښه له السه ورکړی. د  ۱۹۸۰په  نور معلومات:

کال په لومړیو  ۲۰۱۳د څخه بیا د اپریل تر میاشتی پورې د طالبانو د عالی شورا موقت مشر. 
میاشتو کې د استخدام د چارو مشر. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي  ۶

( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سیمه کې اوسیږي. د اسحاقزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.069  :نه دی معلوم :۴حبیب هللا : ۳حنفی : ۲رستم : ۱نوم.  

 رستم حنفی حبیب هللا :نوم

 د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د ټولګټو چارو د وزارت مرستېال.  دنده:مولوي.  لقب:
نورستان والیت، دو اب ولسوالی،دره خلم، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل 

حنفی صاحب.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:رستم نورستانی. هور په: همدارنګه مش
معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

 ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱ر په کال د سپټمب ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷
کال تر  ۲۰۰۷د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲او  ۱۸کال د می په 

می میاشتی پورې د نورستان والیت لپاره د طالبانو مسول غړی، د نورستان په قوم پورې تړاو 
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د  کال په لومړیو کې وفات شوی. د ۲۰۱۲لري. د راپور سره سم د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.070  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ولی محمد: ۲عتیق هللا : ۱نوم.  

 عتیق هللا ولی محمد :نوم

هال د کندهار والیت د نړیوالو الف( د طالبانو د رژیم پر م دنده:موال.  الف( حاجي، ب( لقب:
اړیکو رییس. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والیت د عامه کارونو رییس، ج( د طالبانو د 

د رژیم پر مهال د کرنی مرستېال وزیر،د( د طالبانو د رژیم پر مهال د عامه کارونو مرستیال وزیر. 
رزګان والیت، تیرینکوټ ولسوالی، الف( ا د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۲اټکل  زیږیدلو نیټه:

همدارنګه افغانستان، ب( کندهار والیت، ارغنداب ولسوالی، خواجه ملک کلی، افغانستان. 
کله کله په دې نوم هم عتیق هللا) د مخه په دې نوم فهرست شوی(. مشهور په: 

د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:
کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

 ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
نور تعدیل شوی(  ۳۱کال د دسمبر په  ۲۰۱۳، ۱۱کال د فبروری په  ۲۰۱۳، ۱۹کال د اکتوبر په 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 22/60مخ 

د ارزګان د والیت څخه دی او په وروستیو کې په کندهار کې اوسیده. په اصل کې  معلومات:
کال کې د طالبانو د عالی شورا د سیاسی کمیسیون غړی وه. د طالبانو په غورځنګ  ۲۰۱۰په 

کال تر نیمایی مودی پورې یو فعال سوداګر وه.  ۲۰۱۳کې یې کوم خاص نقش نه درلود او د 
رحدي سیمه کې اوسیږي. د علیزیو په قوم پورې تړاو فکر کیږي د افغانستان/پاکستان په س

( ۲۰۰۸)۱۸۲۲(. د امنیت شورا د TAi.034لري. د عبدالجلیل حقاني ولی محمد ورور دی )
 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.071  :نه دی معلوم :۴هدایت هللا : ۳حقاني : ۲نجیب هللا : ۱نوم.  

 نجیب هللا حقاني هدایت هللا :نوم

. ۱۹۷۱ د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د مالیی مرستېال وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه مشهور کنر والیت، شیګل ولسوالی، مونی کلی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:

د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  ږي:کله کله په دې نوم هم یادینجیب هللا حقاني. په: 
کې صادره شوی.  ۱۹۷۴، په  ۵۴۵۱۶۷ د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:

، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:
 ۲۰۱۱،  ۲۷ه کال د سپټمبر پ ۲۰۰۷، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷

د مولوي نور جالل  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۶کال د می په  ۲۰۱۴او  ۲۹کال د نومبر په 
کال تر وروستیو پورې د لغمان د  ۲۰۱۰د تره زوی. د نیکه نوم یې سلیم ده. د طالبانو غړی او د 

یت والیت مسول. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امن
 ۱کال د جون په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲شورا د 

 پای ته رسیدلی.

 

 

TAi.072 :معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳اغا : ۲سید غیاث الدین : ۱ نوم 

 سید غیاث الدین اغا :نوم

و وزیر. ب( د طالبانو د الف(د طالبانو د رژیم پر مهال د حج او مذهبی چار دنده:مولوي،  لقب:
فاریاب والیت،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۱اټکل  د زیږیدلو نیټه:رژیم پر مهال د معارف وزیر. 

الف( سید غیاث، ب( سید غیاث همدارنګه مشهور په: کوهستان ولسوالی، افغانستان. 
دی.  معلوم نهکله کله په دې نوم هم یادیږي: الدین سید غوث الدین،ج( سید غیاث الدین. 

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه دی.  پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
 ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

 ۲۰۱۱، ۱کال د فبروری په  ۲۰۰۸، د ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی  ۲۰۰۷، د 
کال د جون تر میاشتی پورې په  ۲۰۱۰د  نور معلومات:دیل شوی( تع ۲۹کال د نومبر په 

افغانستان کې د فاریاب، جوزجان، سرپل او بلخ والیتونو لپاره د طالبانو مسول غړی. د مخدره 
کال کې د طالبانو د عالی شورا او د طالبانو د نظامي  ۲۰۰۹توکو په قاچاق کې ښکیل. په 

ن او پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د شورا غړی. فکر کیږي چې د افغانستا
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 23/60مخ 

شمیرې پریکړه لیک په ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ساداتو په قومی ډله پورې تړاو لري.د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.073  :ګل محمدی :۴حقاني : ۳مسلم : ۲محمد : ۱نوم.  

 دی ګلمحمد مسلم حقاني محم :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د حج او مذهبی چارو د وزارت مرستېال  دنده:مولوي.  لقب:
 د زیږیدلو نیټه:وزیر. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د لوړو زده کړو د وزارت مرستېال وزیر. 

بغالن والیت، پلخمری ولسوالی، ګورګان کلی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۵
معلوم نه دی. کله کله په دې نوم هم یادیږي: مسلم حقاني. ه مشهور په: همدارنګ
 آدرس:. ۱۱۳۶ د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:

 ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه ده. 
کال د  ۲۰۱۱، ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱ کال د سپټمبر په ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په 

پشتون، د بغالن د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹نومبر په 
والیت څخه ده. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. په 

شمیرې پریکړه  (۲۰۰۸)۱۸۲۲انګلیسی، اردو او غربی ژبو ښي خبری کوي. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.075  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳تخاری: ۲عبدارقیب : ۱نوم.  

 عبدالرقیب تخاری :نوم

 -۱۹۶۸د د زیږیدلو نیټه: د طالبانو د رژیم پر مهال د بیا راستنیدنی وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
تخار والیت، کلفګن ولسوالی، زردالو دری کلی،  د زیږیدلو ځای:. کلونو تر منځ ۱۹۷۳

معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:افغانستان. 
معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 

کال د سپټمبر  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی: معلوم نه دی. آدرس:ده. 
 ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳په 

 ۲۰۰۹د طالبانو د عالی شورا غړی او د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۶کال د می په  ۲۰۱۴،
د پاکستان  ۱۷ن والیتونو مسول. د فبروری په کال د دسمبر تر میاشتی پورې د تخار او بدخشا

په پشاور کې د نوموړی وژل تصدیق شوی او د تخار په والیت کې خاورو ته سپارل شوی. د 
کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱جوالی په 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 24/60مخ 

TAi.078  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حمد عوض م: ۲محمد ولی : ۱نوم.  

 محمد ولی محمد عوض :نوم

د د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف و نهی عن المنکر  وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
الف( کندهار والیت، ارغنداب ولسوالی، جیالور  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۵اټکل  زیږیدلو نیټه:

الیت، پنجوایی ولسوالی، سیا جوی کلی، افغانستان. کلی، افغانستان. ب( کندهار و
کله کله په دې نوم محمد ولی)د مخه په دې نوم فهرست شوی(. همدارنګه مشهور په: 

د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  هم یادیږي:
کال.) د  ۲۰۰۱ری، جنو ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

د  ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
د معلوماتو سره سم د  نور معلومات:تعدیل شوی( ۱۳کال د ډسمبر  ۲۰۱۳، ۱۳اګست 

کال د ډسمبر په میاشت کې وفات شوی او د کندهار والیت په پنجوایی ولسوالی کې  ۲۰۰۶
شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ته سپارل شوی. د غلجیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د خاورو 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.079  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حقاني : ۲محمد سلیم : ۱نوم.  

 محمد سلیم حقاني :نوم

د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مرستېال وزیر.  دنده:مولوي.  لقب:
لغمان والیت، الینګار  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۶۷او  ۱۹۶۶د  د زیږیدلو نیټه:

کله کله په دې نوم هم معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: ولسوالی، افغانستان. 
د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:غان. اف تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:
کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

 ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
چ تر میاشتی پورې د عزت کال د مار ۲۰۱۰د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په 

کال تر جون پورې د طالبانو د  ۲۰۱۰( . د TAi.064هللا حقاني خان سید مرستېال قومندان)
شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پشاور د نظامي شورا غړی. په قوم پشه ای ده. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.080 معلوم نه دی.: ۴عبدالقدوس : ۳عاصم : ۲سید عصمت هللا : ۱: نوم 

 سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس :نوم

: الف( د طالبانو د ژریم پر مهال د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزیر دندهمولوي،  لقب:
د ی. مرستېال. ب( د طالبانو د ژریم پر مهال د افغانی سری میاشتی ټولنی عمومی منش

ننګرهار والیت،چپرهار ولسوالی، شیخ کلی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۷اټکل  زیږیدلو نیټه:
الف( عصمت هللا عاصم، ب( اصمت هللا عاصم، ج( سید  همدارنګه مشهور په:افغانستان. 

کله کله په دې نوم هم یادیږي:  عصمت هللا عاصم) د مخه په دې ډول فهرست شوی(.
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 25/60مخ 

معلومه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:فغان: ا تابعیت:معلوم نه دی. 
کال د  ۲۰۰۳کال. )د  ۲۰۰۱فبروری  ۲۳: فهرست شوی: معلوم نه دی. آدرسنه ده. 

کال د  ۲۰۰۷، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، د  ۳سپټمبر په 
نور تعدیل شوی(  ۱۳ل د اګست په کا ۲۰۱۲، د ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، د ۲۷سیپتمبر په 

کال تر می پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. فکر کیږي چې د  ۲۰۰۷د  معلومات:
کال پورې د  ۲۰۰۸افغانستان/پاکستان په پوله اوسیږي. د طالبانو د پشاور د شورا غړی. تر 

کال  ۲۰۱۲تر فدرالی اداری الندی په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو د فعالیتونو مسول. 
پورې او تبعیه شویو چاودیدونکو توکو او ځانمرګو بریدونو په برخه کې یو مخکښه کارپوه. د 

کال د جون  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 
  .پای ته رسیدلی ۱په 

 

 

TAi.083  :د زادهاخون: ۴حسام الدین : ۳سرفدا : ۲حسان هللا ا: ۱نوم 

 احسان هللا سرفدا حسام الدین اخوند زاده :نوم

د د طالبانو د رژیم پر مهال د )استخباراتو( امنیت د وزارت مرستېال.  دنده:مولوي.  لقب:
غزنی والیت، ګیالن ولسوالی، خټکو کلی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳-۱۹۶۲اټکل  زیږیدلو نیټه:

سر فدا، ب( احسان هللا سرفدا. )د مخه  احسان هللاهمدارنګه مشهور په: افغانستان. 
د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:داسی فهرست شوی( 

آدرس: معلوم نه معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:
ل د کا ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:. دی

کال د ډسمبر  ۲۰۱۳او د  ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲،  ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲، ۲۱سپټمبر په 
کال تر نیمایی پورې نوموړی طالبانو ته د وسلو او  ۲۰۰۷د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹په 

پیسو په برخه کې مالتړ برابر کړی. فکر کیږي چې د خلیج په سیمه کې اوسیږي. د ترکو په 
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ورې تړاو لري. د امنیت شورا د قوم پ
 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰او د 

 

 

TAi.084 نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳رشاد: ۲حبیب هللا : ۱: نوم.  

 حبیب هللا رشاد :نوم

د راتو د وزارت د څیړنو د ریاست مشر. د طالبانو د رژیم پر مهال د استخبا دنده:موال.  لقب:
غزنی والیت، واغز ولسوالی،  د زیږیدلو ځای:. کلونو تر منځ ۱۹۷۳او  ۱۹۶۸د زیږیدلو نیټه: 

معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:افغانستان. 
معلومه نه  ی شمیره:د تذکرمعلومه نه د.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 

کال د سپټمبر  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:ده. 
د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳په 

کال راهیسې د کوټی د نظامي شورا د استخباراتو مرستېال مشر. فکر کیږي چې د  ۲۰۰۹



UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS 
DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 

د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 26/60مخ 

شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲نستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د افغا
 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.085  :نه دی معلوم :۴وزیر : ۳اخوند زاده : ۲احمد جان : ۱نوم.  

 احمد جان اخوند زاده وزیر :نوم

او  ۱۹۵۳د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د اوبو او انرژی وزیر.  :دندهمولوي.  لقب:
الف( کندهار والیت، افغانستان، ب( ارزګان والیت،  د زیږیدلو ځای:. کلونو تر منځ ۱۹۵۸

الف( حاجي احمد جان، ب( احمد  همدارنګه مشهور په:تیرینکوټ ولسوالی، افغانستان. 
معلوم نه  کله کله په دې نوم هم یادیږي:وم فهرست شوی(. جان اخوند )د مخه په دې ن

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:دی. 
، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

 ۲۰۰۹تر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د 
کال پورې د طالبانو د نظامي عالی شورا غړی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په 

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 

 

 

TAi.087 نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳سید: ۲سعد الدین : ۱وم: ن.  

 سعد الدین سید :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د کار او ټولنیزو چارو  دنده:الف(مولوي، ب( الحاج،ج( موال.  لقب:
د . ۱۹۶۸اټکل د زیږیدلو نیټه: د وزارت مرستېال. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د کابل ښاروال.

الف( چمن، پاکستان. ب( کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی، افغانستان.  ای:زیږیدلو ځ
 کله کله په دې نوم هم یادیږي:الف( سعد الدین، ب( صدرالدین.  همدارنګه مشهور په:

د تذکری شمیره: معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. 
کال د  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ هرست شوی:فمعلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده. 

کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳سپټمبر په 
کال تر نیمایی مودی  ۲۰۱۳د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹

غانستان/پاکستان په سرحدي سیمه پورې د طالبانو د عالی شورا سالکار. فکر کیږي چې د اف
شمیرې پریکړه ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کې اوسیږي. د بارکزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.088  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳عمری : ۲عبدالجبار : ۱نوم.  

 جبار عمریعبدال :نوم



UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 27/60مخ 

د . ۱۹۵۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د بغالن والی.  دنده:مولوي.  لقب:
کله کله په معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: زابل والیت، افغانستان.  زیږیدلو ځای:

 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:الف( موال جبار، ب( معاون جبار.  دې نوم هم یادیږي:
 ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده. 

کال د  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری، 
د هوتکو په قوم پورې اړه  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۲کال د اپریل په  ۲۰۱۳،  ۲۹نومبر په 

کال  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲شورا د لري. د امنیت 
 پای ته رسیدلی. ۱د جون په 

 

 

TAi.089  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳نوری : ۲نورهللا : ۱نوم.  

 نورهللا نوری :نوم

م پر مهال د الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د بلخ والی، ب( د طالبانو د رژی دنده:مولوي.  لقب:
 د زیږیدلو ځای:. ۱کال د جنوری  ۱۹۶۷. ب( ۱۹۵۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:شمال زون مشر. 

کله کله په نورهللا نوری. همدارنګه مشهور په: زابل والیت، شاجوی ولسوالی، افغانستان. 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  دې نوم هم یادیږي:

جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:د ګوانتانامو بی زندان.  آدرس:معلومه نه ده. ی شمیره: تذکر
کال د سپټمبر  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱

د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱په 
ی راهیسې د امریکا د متحده ایالتونو په توقیف کې ده. د توخو په قوم کال د نیمایی مود ۲۰۱۳

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی.  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰

 

 

TAi.091 معلوم نه دی۴: معلوم نه دی ۳ اغا: ۲ جانان :۱ :نوم :. 

 ان اغاجان :نوم

، ب( ۱۹۵۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د فاریاب والی.  دنده:موال،  لقب:
همدارنګه مشهور په: ارزګان والیت، تیرینکوټ ښار، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۳

پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. کله کله په دې نوم هم یادیږي: عبدهللا جان اغا. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه دی.  میره:ش

، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د  ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری  ۲۳ شوی:
د  نور معلومات:تعدیل شوی(.  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، د ۳۱کال د سپټمبر په  ۲۰۱۳د 

کال د جون تر میاشتی پورې د مال  ۲۰۱۰ستری محکمی غړی،د  طالبانو د رژیم پرمهال د
کال تر نیمایی مودی پورې د طالبانو د محاذ مشر. د  ۲۰۱۳(. د (TAi.004 محمد عمر مشاور )

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ساداتو په قبیلی پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 .پای ته رسیدلی ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 28/60مخ 

TAi.092  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی : ۲دوست محمد : ۱نوم.  

 دوست محمد  :نوم

د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د غزنی والی.  دنده:الف( موال، ب( مولوي.  لقب:
دامان ولسوالی، ده نو الف( کندهار والیت،  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۷۳او  ۱۹۶۸

کلی، افغانستان. ب( کندهار والیت، دامان ولسوالی، مرغان کیچه کلی ، افغانستان. 
معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:دوست محمد. همدارنګه مشهور په: 

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:نه دی. معلوم  آدرس:

او د  ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲،  ۲۱کال د سیپتمبر په  ۲۰۰۷، ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، د ۳
د مال جلیل حقاني سره نږدی پاتې  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳

غانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. د . فکر کیږي چې د افTAi.034)شوی )
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پوپلزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 

 

 

TAi.093  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ خیرخواه :۲خیرهللا : ۱نوم.  

 یرهللا خیرخواهخ :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د هرات والی، ب( د طالبانو  دنده:مولوي، ب( موال.  الف( لقب:
د رژیم ویاند، ج( د طالبانو د رژیم پر مهال د کابل والی، د( د طالبانو د رژیم پر مهال د کورنیو 

الیت، ارغستان ولسوالی، کندهار و د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:چارو وزیر. 
الف( موال خیرهللا خیرخواه، ب( خیرهللا سید همدارنګه مشهور په: پوتی کلی، افغانستان. 

کله کله په دې نیټه په کندهار والیت کې زیږیدلی.  ۱کال د جنوری په  ۱۹۶۷ولی خیرخواه،د 
د ه ده. معلومه ن د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  نوم هم یادیږي:
جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:د ګوانتاناموبی زندان.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:

کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱
تعدیل  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳او  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۱۲کال د اپریل په  ۲۰۱۰، ۳

کال تر نیمایی مودی پورې د امریکا د متحده ایالتونو په توقیف  ۲۰۱۳د  نور معلومات:شوی( 
شمیرې پریکړه لیک په ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کې وه. دپوپلزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.094 :معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳ند اخو: ۲عبدالباری : ۱ نوم 

  عبدالباری اخوند :نوم

د  .۱۹۵۳اټکل   د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د ژریم پر مهال د هلمند والی.  دنده:مولوي.  لقب:
الف( هلمند والیت،باغران ولسوالی، افغانستان، ب( هلمند والیت،نوزاد  زیږیدلو ځای:

کله کله په دې نوم هم حاجي مال صاحب. ه: همدارنګه مشهور پولسوالی،افغانستان. 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 29/60مخ 

 د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:ذاکر.  یادیږي:
کال  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده. 

د فبروری  ۲۰۱۲او د  ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، د ۳د سپټمبر په 
فکر  کال پورې د طالبانو د عالی شورا غړی. ۲۰۰۹تر  نور معلومات:تعدیل شوی(   ۱۳په 

کیږي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د الکوزیو په قومی ډلی 
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پورې تړاو لري.په هلمند والیت کې د طالبانو د لیډرشیپ غړی. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۱کال د جون په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

 TAi.095 :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی: ۲ولی جان : ۱نوم.  

 ولی جان :نوم

د . ۱۹۶۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د جوزجان والی.  دنده:مولوي.  لقب:
 همدارنګه مشهور په:الف( کویټه،پاکستان،ب( نیمروز والیت، افغانستان .  لو ځای:زیږید

د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳د کال.) ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ شوی:

د طالبانو د ګردی ځنګل د شورا غړی او  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
د طالبانو د بندیانو او ګډوالو د کمیټی مشر. د اسحاقزو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

پای  ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰تعقیب ارزول شوی او د  شمیرې پریکړه لیک په( ۲۰۰۸)۱۸۲۲
 ته رسیدلی. 

 

 

TAi.096 :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳رحمانی: ۲محمد حسن : ۱نوم.  

 محمد حسن رحمانی :نوم

د . ۱۹۶۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی.  دنده:موال.  لقب:
ګان والیت، دهرود ولسوالی، افغانستان. ب( ارزګان والیت، چوره الف( ارز زیږیدلو ځای:

همدارنګه مشهور ولسوالی، افغانستان، ج( ارزګان والیت، چارچینو ولسوالی، افغانستان. 
افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:ګوډ مال محمد حسن. په: 

معلوم نه  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره: د تذکریمعلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:
کال د  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:دی. 

نور تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱سپټمبر په 
بانو د کال د نیمایی مودی راهیسې د طال ۲۰۱۳ښي پښه یې مصنوعی ده. د  معلومات:

کال په مارچ کې یې د مال محمد عمر د مرستېال په حیث دنده  ۲۰۱۰عالی شورا غړی. د 
فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي.  (.TAi.004ترسره کړی)

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د اڅکزو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰د ارزول شوی او 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 30/60مخ 

TAi.097 نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ نیازی: ۲عبدالمنان : ۱: نوم.  

 عبدالمنان نیازی :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د کابل والی. ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د  دنده:موال.  لقب:
هرات والیت، پشتون زرغون  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:بلخ والی. 

ولسوالی،افغانستان. ب( هرات والیت، کوهسان ولسوالی، سردار کلی، افغانستان. 
کله کله په دې نوم الف( عبدالمنان نیازی، ب( عبدالمنان نیازی. همدارنګه مشهور په: 

د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:الف( بریالی، ب( بریالی.  هم یادیږي:
 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:

، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 
 کال د ۳۰۱۳، ۱۳کال د فبروری په  ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۱۲کال د اپریل په  ۲۰۱۰

کال د نیمایی مودی راهیسې د هرات،  ۲۰۱۳د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱ډسمبر په 
فراه او نیمروز والیتونو لپاره د طالبانو مسول غړی. د طالبانو د عالی شورا او کویټی شورا 
غړی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د اڅکزیو په قوم 

افغانستان ته د ځان وژونکو بریدګرو په انتقال کې ښکیل. د امنیت شورا د پورې تړاو لري. 
پای  ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

 

 

TAi.098 نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳شفیق: ۲عبدالواحد : ۱وم: ن.  

 عبدالواحد شفیق :نوم

 د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د کابل والیت د والی مرستېال.  دنده:. مولوي لقب:
: معلوم نه همدارنګه مشهور پهننګرهار والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸اټکل 
 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. کله کله په دې نوم هم یادیږي: دی. 

 ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  ی شمیره:د تذکرمعلومه نه ده. 
کال د  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری، 

د امنیت شورا د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۳اکتوبر په 
پای  ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

 

TAi.099  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ محمدی :۲محمد شفیق : ۱نوم.  

 محمد شفیق محمدی :نوم

الف( د طالبانو د رژیم پر مهال د خوست والی، ب( د پکتیا، پکتیکا،  دنده:مولوي.  لقب:
ارزګان  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۴۸اټکل  ږیدلو نیټه:د زیخوست او غزنی والیتونو عمومی والی. 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 31/60مخ 

کله کله په معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: والیت، ترینکوټ ولسوالی، افغانستان. 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. دې نوم هم یادیږي: 

 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ ی:فهرست شومعلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:
،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳) د  کال.

کال تر نیمایی مودی پورې  ۲۰۱۳د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳
پاکستان /یې د طالبانو د دوو پوځی روزنیزو مرکزونو نظارت کاوه. فکری کیږي چې د افغانسان

په سرحدس سیمه کې اوسیږي. د هوتکو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
پای  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

 

TAi.100 معلوم نه دی۴معلوم نه دی. : ۳عبدالبصیر : ۲نظر محمد : ۱: نوم : 

 دالبصیرعب نظر محمد :نوم

مولوي، دنده: الف( د کندز ښار ښاروال ،ب( د طالبانو د رژیم پر مهال د کندز والیت  لقب:
: کندز والیت، کندز ولسوالی، ملغی د زیږیدلو ځای. ۱۹۵۴: د زیږیدلو نیټهسرپرست والی. 
نظر محمد )مخکی په په دې ډول فهرست شوی(. همدارنګه مشهور په: کلی، افغانستان. 

پاسپورت شمیره: افغان:  تابعیت:معلوم نه دی. ه دې نوم هم یادیږي: کله کله پ
 فهرست شوی:معلوم نه دی.  . آدرس:ده معلومه نه د تذکری شمیره:معلومه نه ده.

کال  ۲۰۱۲، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳)د  ۲۳کال د فبروری  ۲۰۰۱
سرمعلم.  لقب:: بدیل نور معلوماتیل شوی( تعد ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۱۸د می په 

د طالبانو د رژیم د نسکوریدو وروسته پخال شوی، او د کندز په والیت کې یې د ولسوالی په 
کال د  ۲۰۰۸د طالبانو لخوا د  کچه د نوی حکومت الندی د دندو مسولیت په غاړه واخیست.

یکړه لیک په تعقیب ارزول شمیرې پر( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ووژل شو. د امنیت شورا د  ۹نومبر په 
 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د 

 

 

TAi.101  :معلوم نه دی. :۴معلوم نه دی : ۳اخوند زاده : ۲محمد اسحاق : ۱نوم  

 محمد اسحاق اخوند زاده  :نوم

 او ۱۹۶۳د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د لغمان والی.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه غزنی والیت، اندړ ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای: کلونو تر منځ. ۱۹۶۸

کله کله په دې نوم هم کې زیږیدلی.  ۱۹۶۳محمد اسحاق اخوند، په کال مشهور په: 
د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:
کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

تعدیل  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
کال پورې د غزنی والیت لپاره د طالبانو قومندان. د اندړو په  ۲۰۰۸تر  نور معلومات:شوی( 

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰او د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 32/60مخ 

 

TAi.102  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳مدني : ۲ضیا الرحمن : ۱نوم.  

 ضیا الرحمن مدني :نوم

د . ۱۹۶۰اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د لوګر والی.  دنده:مولوي.  لقب:
الف( تخار والیت، نمک اب ولسوالی، پیلیران کلی، افغانستان. ب( تخار والیت،  یدلو ځای:زیږ

الف( ضیا الرحمن مدني، ب( ضیا او رحمن همدارنګه مشهور په: ،تالقان ښار، افغانستان. 
معلوم کله کله په دې نوم هم یادیږي: مدني، ج( مدني صاحب، د( دیا ال رحمن مدني.. 

معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:غان. اف تابعیت:نه دی. 
کال د سپټمبر  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:ده. 
، ۲۷کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳په 

تعدیل  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳، ۱۳بروری په کال د ف ۲۰۱۲،  ۱کال د فبروری په  ۲۰۰۸
کال تر می پورې د تخار  ۲۰۰۷د مخدره توکو په قاچاق کې ښکیل. د  نور معلومات:شوی( . 

کال راهیسې د طالبانو په  ۲۰۰۳په والیت کې د نظامي چارو لپاره د طالبانو مسول غړی. د 
. د طالبانو د چارواکو او شتمنو استازیتوب په خلیج کې د بسپنی د راغونډولو تسهیل کونکی

مالتړو تر منځ د مالقاتونو تسهیل او همدارنګه د ځانمرګو بریدونو په موخه د افغانستان کابل ته 
د لسګونو کسانو د سفر د چارو برابرول. فکر کیږي چې د خلیج په سیمه کې اوسیږي. د 

کال د  ۲۰۱۰ی او د شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شو( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۳جوالی په 

 

 

TAi.103  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳معلوم نه دی: ۲شمس الدین : ۱نوم.  

 شمس الدین :نوم

د زیږیدلو د طالبانو د رژیم پر مهال د میدان وردکو والی.  دنده:مولوي، ب( قاري.  الف( لقب:
همدارنګه شان والیت، کشم ولسوالی، افغانستان. بدخ د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۸اټکل  نیټه:

 تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:پهلوان شمس الدین.  مشهور په:
معلوم  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان. 

کال د  ۲۰۰۷، د ۳مبر په کال د سپټ ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:نه دی. 
نور تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱سپټمبر په 
فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت  معلومات:

کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۳
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس
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 33/60مخ 

TAi.104  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳ایوب : ۲محمد رسول : ۱نوم.  

 محمد رسول ایوب :نوم

او  ۱۹۵۸د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د نیمروز والی.  دنده:مولوي.  لقب:
رباط کلی،  کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی، د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۶۳

معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:ګورګ. همدارنګه مشهور په: افغانستان. 
معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱پټمبر په کال د س ۲۰۰۷، د ۳
طالبانو د کویټی د شورا غړی. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې 

شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پاتې کیږي. د نورزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۷د جوالی په  کال ۲۰۱۰په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.105 معلوم نه دی.: ۴عبالقادر : ۳خالد : ۲احمد طه : ۱: نوم 

 احمد طه خالد عبالقادر :نوم

 د زیږیدلو نیټه:: د طالبانو د ژریم پر مهال د پکتیا والی. دندهالف( مولوي، ب( موال،  لقب:
نستان، ب(خوست والیت، افغانستان، الف( ننګرهار والیت، افغا د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳ اټکل

معلوم همدارنګه مشهور په:  ج( پکتیا والیت، نکه ولسوالی،صدیق خیل کلی، افغانستان.
پاسپورت افغان:  تابعیت:معلوم نه دی. کله کله په دې نوم هم یادیږي:  نه دی.

 فهرستمعلوم نه دی. آدرس: معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د  ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال. )د  ۲۰۰۱فبروری  ۲۳ شوی:

تعدیل  ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲، د ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، د ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸د 
کال پورې د ننګرهار والیت لپاره د طالبانو غړی. فکر کیږي  ۲۰۱۱: تر نور معلوماتشوی(. 

تان/پاکستان په پوله اوسیږي. د ځدراڼو په قوم پورې اړه لري. د سراج الدین چې د افغانس
شمیرې پریکړه ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲. د امنیت شورا د (TAi.144)جالل الدین حقاني نږدی ملګری 

 پای ته رسیدلی. ۱کال د جنوری په  ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.106 نه دی معلوم :۴فاتح خان : ۳احمدی : ۲محمد شفیق هللا : ۱: نوم.  

  محمد شفیق هللا احمدی فاتح خان :نوم

او  ۱۹۵۶د  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د سمنګان والی.  دنده:موال.  لقب:
الف( ازرګان والیت، تیرنکوټ ولسوالی، چرمستان کلی،  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۵۷

همدارنګه مشهور ناوی ولسوالی، مرغی کلی، افغانستان. افغانستان. ب( غزنی والیت 
کله الف( محمد شفیق احمدی)د مخ په دې ډول فهرست شوی( ب( مال شفیق هللا. په: 

معلومه  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله په دې نوم هم یادیږي:
 ۲۳ هرست شوی:فمعلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:نه ده. 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس
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 34/60مخ 

کال د  ۲۰۱۲، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری، 
کال د ډسمبر  ۲۰۱۳او د  ۲۲کال د اپریل په  ۳۰۱۳،  ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲، د  ۱جون په 

په اصل کې د غزنی والیت څخه دی خو وروسته یې په  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱په 
کال تر وستیو پورې د ارزګان والیت لپاره د طالبانو لخوا  ۲۰۱۲ګان والیت کې ژوند کړی، د ارز

کال په لومړیو کې د زابل والیت د شاجوی په  ۲۰۱۳نومول شوی والی. د راپور سره سم د 
ولسوالی کې د یوه هوایی برید په پایله کې ووژل شو. د هوتکو په قوم پورې تړاو لري. د 

کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ امنیت شورا د
 پای ته رسیدلی. ۲۷جوالی په 

 

 

TAi.107 :نه دی معلوم :۴قدوس : ۳امین : ۲امین هللا : ۱نوم.  

 امین هللا امین قدوس :نوم

د . ۱۹۷۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د سرپل والی.  دنده:مولوي.  لقب:
کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی ، لوی کاریز کلی ، افغانسان.  زیږیدلو ځای:

الف( محمد یوسف، ب( امین هللا)د مخه په دې توګه فهرست همدارنګه مشهور په: 
د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:شوی(. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده. ه: د تذکری شمیرمعلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ شوی:

کال پورې د طالبانو د عالی  ۲۰۱۱تر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د شورا غړی. د نورزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.108  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ سالک :۲عبدالحی : ۱نوم.  

 عبدالحی سالک :نوم

د . ۱۹۶۵اټکل  د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د ارزګان والی.  دنده:مولوي.  لقب:
میدان وردک والیت، چک ولسوالی، ګردان جومات سیمه، اولیاتک کلی،  زیږیدلو ځای:

معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:افغانستان. 
معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 

کال د سپټمبر  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:دی. معلوم نه  آدرس:ده. 
 ۲۰۱۲، ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۴کال د مارچ په  ۲۰۰۹، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳په 

کال کې د هیواد په شمال  ۱۹۹۹فکر کیږي په  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۸کال د می په 
شمیرې پریکړه ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲لري. د امنیت شورا د کې مړ شوی. د وردکو په قوم پورې تړاو 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 35/60مخ 

TAi.109  :اخوند زاده: ۴شکور : ۳اخوند زاده : ۲احمد جان : ۱نوم 

 احمد جان اخوند زاده شکور اخوند زاده :نوم

د د رژیم پر مهال د زابل او ازرګان والیتونو والی. د طالبانو  دنده:الف( مولوي. ب( موال.  لقب:
ازرګان والیت، دهرود ولسوالی، لبالن  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۷-۱۹۶۶اټکل  زیږیدلو نیټه:

احمد همدارنګه مشهور په: کلی، افغانستان. ب( پکتیا والیت، زرمت ولسوالی، افغانستان. 
معلوم نه دی.  ه په دې نوم هم یادیږي:کله کلجان اخوند زاده، ب( احمد جان اخوند زاده. 

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

او د  ۲۹په  کال د نومبر ۲۰۱۱،  ۱۲کال د اپریل په  ۲۰۱۰، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳
کال په لومړیو کې د طالبانو غړی  ۲۰۰۷د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱کال د جون په  ۲۰۱۲

(. فکر کیږي چې د افغانستان/ TAi.004او د ارزګان والیت مسول، د مال محمد عمر اخښی )
شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰یب ارزول شوی او د په تعق

 

 

 

TAi.110  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ثاقب: ۲نور محمد : ۱نوم.  

 نور محمد ثاقب :نوم

د د طالبانو د رژیم پر مهال د ستری محکمی قاضی القضات.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الف( کابل، بګرامی ولسوالی، افغانستان. ب(  ی:د زیږیدلو ځا. ۱۹۵۸اټکل  زیږیدلو نیټه:

معلوم  همدارنګه مشهور په:کابل والیت، ده سبز ولسوالی، تره خیلو سیمه، افغانستان. 
د پاسپورت افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:نه دی. 
فهرست وم نه دی. معل آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ شوی:

د طالبانو د عالی شورا غړی او د نور معلومات: تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
طالبانو د مذهبی چارو د کمیټی مشر. د اڅکزو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

پای  ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲
 ته رسیدلی.

 

 

 

TAi.111  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳سنانی: ۲حمدهللا : ۱نوم.  

 حمدهللا سنانی :نوم

د طالبانو د رژیم پر مهال د ستری محکی د فتوا، دار االفتا د ریاست  دنده:مولوي.  لقب:
زابل والیت، ده چوپان ولسوالی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۲۳اټکل  د زیږیدلو نیټه:. مشر
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 36/60مخ 

کله کله په سنانی) د مخه په دې نوم فهرست شوی(.  همدارنګه مشهور په:افغانستان. 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  دې نوم هم یادیږي:

 ۲۰۰۱فبروری،  ۲۳ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:
 ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د 

کال کې وفات شوی. د کاکړو په قوم  ۲۰۰۱فکر کیږي چې په  نور معلومات:تعدیل شوی( 
لیک په تعقیب ارزول شوی او د  شمیرې پریکړه( ۲۰۰۸)۱۸۲۲پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰

 

 

TAi.113  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳ دالور: ۲شهاب الدین : ۱نوم.  

  شهاب الدین دالور :نوم

 د زیږیدلو نیټه:د طالبانو د رژیم پر مهال د ستری محکمی مرستېال.  دنده:مولوي.  لقب:
همدارنګه مشهور په: لوګر والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۳، ب( ۱۹۵۷الف( 

د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلومه نه دی. 
معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:.  OA 296623 پاسپورت شمیره:

کال د جوالی  ۲۰۰۷، د ۳پټمبر په کال د س ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۳ فهرست شوی:
 ۲۲کال د اپریل په  ۲۰۱۳او  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱،  ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۱۸په 

په سعودی عربستان کې د طالبانو  ۲۵کال د سپټمبر تر  ۱۹۹۸د  نور معلومات:تعدیل شوی( 
تان په سرحدي د ریاض په سفارت کې د رییس مرستېال. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکس

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰او د 

 

 

 TAi.114معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳اغا : ۲عبدالرحمان : ۱: نوم 

 عبدالرحمان اغا :نوم

د زیږیدلو پر مهال د نظامي محکمی مشر قاضی. د طالبانو د رژیم  دنده:مولوي،  لقب:
همدارنګه کندهار والیت، ارغنداب ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۸اټکل  نیټه:

الف(  تابعیت:معلوم نه دی. کله کله په دې نوم هم یادیږي: معلوم نه دی.  مشهور په:
معلومه نه ده. ری شمیره: د تذکمعلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:افغان، ب( پاکستان: 

 ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:
تعدیل  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، د ۲۱د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، د 

را د امنیت شو فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په پوله اوسیږي. نور معلومات:شوی( 
پای  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د 

 ته رسیدلی.
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 37/60مخ 

TAi.118  :نه دی معلوم :۴شیر محمد : ۳اخوند: ۲حمید هللا : ۱نوم.  

 حمیدهللا اخوند شیر محمد :نوم

د  د زیږیدلو نیټه:. د طالبانو د رژیم پر مهال د اریانا افغان الوتنی مشر دنده:موال.  لقب:
الف( هلمند والیت، واشیر ولسوالی، سر پوالد  د زیږیدلو ځای:. کلونو تر منځ ۱۹۷۳ -۱۹۷۲

 همدارنګه مشهور په:کلی، افغانستان. ب( کندهار والیت، ارغنداب ولسوالی، افغانستان. 
وم کله کله په دې نالف( جنت ګل،ب( حمیدهللا اخوند) د مخه په دې نوم فهرست شوی(. 

د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  هم یادیږي:
کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

کال  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۹کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
د غلجیو په قوم پورې  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲،  ۲۹د نومبر په 

 ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په 

 

 

TAi.119  :نه دی معلوم :۴اکرام : ۳مدني : ۲جان محمد : ۱نوم.  

 ي اکرامجان محمد مدن :نوم

د متحده عرب امارات.  د طالبانو د وخت سفارت، شارژ دافر، ابو دهابی، دنده:مولوي.  لقب:
کندهار والیت، پنجوایی  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۵۵او  ۱۹۵۴د  زیږیدلو نیټه:

کله کله په معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: ولسوالی، سیاچوی کلی، افغانستان. 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:دې نوم هم 

 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه دی.  تذکری شمیره:
او  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د 

فکر کیږي د افغانستان/پاکستان په  نور معلومات:( تعدیل شوی۱۵کال د اګست په  ۲۰۱۲
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سرحدي سیمه کې اوسیږي. د علیزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.121  :معلوم نه دی. :۴ نه دی معلوم: ۳عبداالحد : ۲عزیز الرحمان  :۱نوم 

 عبداالحد عزیز الرحمان :نوم

د : دریم سکرتر، د طالبانو سفارت ابو دهابی ، محتده عرب امارات. دندهښاغلی،  لقب:
: کندهار والیت، شیګی ولسوالی ، افغانستان. د زیږیدلو ځای. ۱۹۷۲ زیږیدلو نیټه:

معلوم نه دی.  یادیږي:کله کله په دې نوم هم معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:
ادرس:  .۴۴۳۲۳د تذکری شمیره: معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:

، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳د  ) ۲۵کال د جنوری  ۲۰۰۱ فهرست شوی: .معلوم نه دی
: د هوتکو نور معلوماتتعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سیپټمبر په  ۲۰۰۷
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 38/60مخ 

( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول ۲۰۰۸)۱۸۲۲ورې اړه لري، د امنیت شورا د په قوم پ
 پای ته رسیدلی.۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د 

 

 

TAi.122  :معلوم نه دی:۴معلوم نه دی : ۳محمد اسحاق : ۲عبدالمنان : ۱نوم.  

 عبدالمنان محمد اسحاق :نوم

ه ریاض کې د طالبانو د سفارت لومړی الف( د سعودی عربستان پ دنده:مولوي.  لقب:
د سکرټر، ب( د متحده عربو امارت په ابو دهابی کې د طالبانو په سفارت کې تجارتی اتشه. 

کندهار والیت، پنجوایی  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۴۱او  ۱۹۴۰د  زیږیدلو نیټه:
کله کله په دی.  معلوم نههمدارنګه مشهور په: ولسوالی، سیا جوی کلی، افغانستان. 

د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  دې نوم هم یادیږي:
 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده. تذکری شمیره: 

،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳) د  کال.
( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د امنیت شورا د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۵کال د اګست په  ۲۰۱۲

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

 

TAi.126  :مسعود محمد :۴صدیق مل : ۳سرور : ۲محمد : ۱نوم.  

 محمد سرور صدیق مل محمد مسعود :نوم

د د طالبانو په سفارت کې دریم سکرټر، اسالم اباد، پاکستان.  دنده:. معلوم نه دی لقب:
پکتیا والیت، جانیخیلو ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳ زیږیدلو نیټه:

کله کله محمد سرور صدیق مل) د مخه په دې نوم فهرست شوی(. همدارنګه مشهور په: 
معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  :تابعیتمعلوم نه دی.  په دې نوم هم یادیږي:

کال.)  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:. ۱۹۶۵۷ د تذکری شمیره:
تعدیل  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳د 

شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د د امنیت شورا  .د منګلو په قوم پورې تړاو لرينور معلومات: شوی( 
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 39/60مخ 

TAi.127  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ زاهد :۲محمد : ۱نوم.  

 محمد زاهد :نوم

ټکل ا د زیږیدلو نیټه:دریم سکرتر، د طالبانو سفارت، اسالم اباد پاکستان.  دنده:موال.  لقب:
کله معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:لوګر والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۱

افغان  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله په دې نوم هم یادیږي:
معلومه  د تذکری شمیره:صادر شوی.  ۱۷کال د جوالی په  ۲۰۰۰، د D 001206پاسپورت: 

کال د  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:ه دی. معلوم ن آدرس:نه دی. 
کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، ۳سپټمبر په 

فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹
لیک په تعقیب ارزول شوی او د  شمیرې پریکړه( ۲۰۰۸)۱۸۲۲کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰

 

 

TAi.128 معلوم نه دی۴عبدالبصیر : ۳بصیر : ۲: عبدالقدیر ۱: نوم : 

 عبدالبصیر  بصیر عبدالقدیر :نوم

نظامي اتشه: د طالبانو سفارت، اسالم اباد، پاکستان.  دنده:الف( جنرال، ب( مولوي،  لقب:
: الف( ننګرهار والیت، سره رود ولسوالی، افغانستان. د زیږیدلو ځای، ۱۹۶۴: یټهد زیږیدلو ن

الف( عبدالقادر، همدارنګه مشهور په: ب( ننګرهار والیت، حصارک ولسوالی، افغانستان. 
 کله کله په دې نوم هم یادیږي:ب( احمد حاجي، ج( عبدالقادر حقاني، د( عبدالقادر بصیر. 

د تذکری . D 000974افغان پاسپورت: پاسپورت شمیره: افغان:  تابعیت:معلوم نه دی ،
)د  ۲۵کال د جون  ۲۰۰۱: فهرست شوی: معلوم نه دی، آدرس: معلومه نه ده. شمیره

کال  ۲۰۰۷، ۲۳کال د اپریل په  ۲۰۰۷، ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳
کال د اګست  ۲۰۱۲، ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷،د ۱۸د جوالی په 

: د طالبانو د پشاور د نظامي شورا د مالي چارو سالکار او نور معلوماتتعدیل شوی(  ۱۳په 
شمیرې پریکړه لیک ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د طالبانو د پشاور د مالي کمیسیون مشر. د امنیت شورا د 

 دلی.پای ته رسی ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.129  :نه دی معلوم :۴ولی هللا : ۳ : حنفی۲نظیرهللا : ۱نوم.  

 نظیرهللا حنفی ولی هللا  :نوم

د تجارتی اتشه،د طالبانو سفارت،اسالم اباد، پاکستان.  دنده:الف( مولوي،ب( حاجي.  لقب:
کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۲اټکل  زیږیدلو نیټه:

کله کله په دې نوم هم نظیر هللا حنفی ولی هللا.  همدارنګه مشهور په:غانستان. اف
، د D 000912افغان پاسپورت:  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:

معلوم نه  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:صادر شوی، ، ۳۰کال د جون په  ۱۹۹۸
کال د  ۲۰۰۶، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:دی. 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 40/60مخ 

کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۲۵جوالی په 
فکر کیږي چې د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۳

شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.130 معلوم نه دی.۴عبدالغنی : ۳قریشی : ۲عبدالغفار : ۱: نوم : 

 عبدالغفار قریشی عبدالغنی :نوم

د  کستان.د راستنیدنی د چارو اتشه، د طالبانو سفارت، اسالم اباد، پا دنده:مولوي.  لقب:
تخار والیت، ورسج ولسوالی،تورشوت  د زیږیدلو ځای:.۱۹۶۷، ب( ۱۹۷۰. الف( زیږیدلو نیټه

کله کله په دې نوم عبدالغفار قریشی عبدالغنی. همدارنګه مشهور په: کلی، افغانستان. 
 Dافغان پاسپورت شمیره،  پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. هم یادیږي: 

 .۵۵۱۳۰ د تذکری شمیره:په کابل کې صادر شوی. ۱۳کال د سپټمبر په  ۱۹۹۸، د  000933
کال د جنوری  ۲۰۰۱ :فهرست شویافغانستان.  -: خیرخانه مینه، دریمه حصه،کابلآدرس

، د  ۱۸ کال د می په ۲۰۱۲، د ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳)د  ۲۵
د مخدره توکو په قاچاق کې ښکیل.  نور معلومات:( تعدیل شوی ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲په تاجک قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 

 

 

TAi.132  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳محمد جمعه : ۲نجیب هللا : ۱نوم.  

 یب هللا محمد جمعهنج :نوم

د پاکستان په پشاور کې د طالبانو په جنرال قونسلګری کې جنرال  دنده:مولوي.  لقب:
فراه والیت، شنډنډ ولسوالی، زیر کوه  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۵۸ د زیږیدلو نیټه:قونسل. 

 کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: سیمه،افغانستان. 
صادر  ۲۰کال د اکتوبر په  1996د ،000737 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:هللا. نجیب 

 ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:شوی. 
کال د  ۲۰۰۷، ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری، 
نور تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱ه کال د سپټمبر پ ۲۰۰۷، د ۲۳اپریل په 

کال پورې د طالبانو د پشاور د نظامي شورا غړی. فکر کیږي چې د  ۲۰۱۰تر  معلومات:
شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 ته رسیدلی. پای ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

TAi.133  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ صدیقی :۲عبدالولی : ۱نوم.  

 عبدالولی صدیقی :نوم
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ انو او نهادونو نوملړ چېد هغو انفرادي کس

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 41/60مخ 

د زیږیدلو د طالبانو د جنرال قونسلګری دریم سکرتر، پشاور، پاکستان.  دنده:قاري.  لقب:
ان. غزنی والیت، اندړ ولسوالی، زلزلی کلی،افغانست د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۴اټکل  نیټه:

معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی.  همدارنګه مشهور په:
د صادر شوی.  ۲کال د فبروری په  ۱۹۹۷، د D 000769 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:

 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، ۳ کال د سپټمبر په ۲۰۰۳کال.)د 

فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د امنیت شورا د 

 رسیدلی.پای ته  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 

 

 

TAi.135  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳مظهری : ۲عبدالقدوس : ۱نوم.  

 عبدالقدوس مظهری :نوم

د د طالبانو په جنرال قونسلګری کې د معارف اتشه، پشاور، پاکستان.  دنده:مولوي.  لقب:
اختر همدارنګه مشهور په: کندز والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۰ زیږیدلو نیټه:

معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:محمد مظهری)د مخه په دې توګه فهرست شوی(. 
صادر  ۴کال د نومبر په  ۲۰۰۰،د  SE 012820 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 
حوزه،کابل  ۵خوشحال خان مینه، آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:شوی. 

کال  ۲۰۰۶، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱ی، جنور ۲۵ فهرست شوی:افغانستان. 
کال د نومبر  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷، ۲۵د جوالی په 

د پوپلزیو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۳په 
پای  ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰او د شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲

 ته رسیدلی.

 

 

TAi.136  :معلوم نه دی :۴معلوم نه دی : ۳امیر محمد : ۲محمد صادق : ۱نوم.  

  محمد صادق امیر محمد :نوم

د د افغان سوداګری خونی رییس، پشاور، پاکستان.  دنده:الف( الحاج ، ب( مولوي.  لقب:
الف( غزنی والیت، افغانستان. ب( لوګر والیت،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۳۴ زیږیدلو نیټه:

معلوم  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: افغانستان. 
،د تذکری شمیره: معلومه نه ده.  SE 011252 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی. 
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

، د ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د  ۲۳کال د اپریل په  ۲۰۰۷، ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، د ۳
د راپور سره  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۳د اګست په  ۲۰۱۲او د  ۲۹د نومبر په  ۲۰۱۱

 شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او( ۲۰۰۸)۱۸۲۲سم وفات شوی. د امنیت شورا د 
 .پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰د 
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TAi.137  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳کاکا زاده : ۲رحمت هللا : ۱نوم.  

 رحمت هللا کاکا زاده :نوم

جنرال قونسل، د طالبانو جنرال قونسلګری، کراچی،  دنده:مولوي، ب( موال. الف(  لقب:
پکتیا والیت، زرمت ولسوالی، افغانستان.  و ځای:د زیږیدل. ۱۹۶۸ د زیږیدلو نیټه:پاکستان. 

 کله کله په دې نوم هم یادیږي:الف( رحمت هللا، ب( کاکا زاده. همدارنګه مشهور په: 
نیټه  ۷کال د جنوری په  ۱۹۹۹، د  D 000952 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:موال نصیر. 

 ۲۵ فهرست شوی:نه دی.  معلوم آدرس:معلومه نه دی.  د تذکری شمیره:صادر شوی. 
کال د  ۲۰۰۷، ۲۵په  کال د جوالی ۲۰۰۶، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری، 

نور په تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۱۸جوالی په 
کال تر می پورې د طالبانو غړی او د غزنی والیت مسول. د یوی  ۲۰۰۷د  معلومات:

ستخباراتی شبکی مشر. فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې ا
شمیرې پریکړه ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲اوسیږي. د سلیمان خیلو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰لیک په تعقیب ارزول شوی او د 

 

 

TAi.138  :نه دی معلوم :۴ نینورا :۳علیم : ۲محمد : ۱نوم.  

 محمد علیم نورانی :نوم

د زیږیدلو لومړی سکرتر، د طالبانو جنرال قونسلګری،کراچی پاکستان.  دنده:موفتی.  لقب:
معلوم همدارنګه مشهور په: غزنی والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳اټکل  نیټه:

د پاسپورت افغان.  یت:تابعمعلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:نه دی. 
فهرست معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ شوی:

شمیرې ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د امنیت شورا د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰یکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د پر

 

 

TAi.139  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳شینواری: ۲عبدالغفار : ۱نوم.  

 عبدالغفار شینواری :نوم

د د طالبانو په جنرال قونسلګری کې دریم سکرتر، کراچی، پاکستان.  دنده:حاجي.  لقب:
همدارنګه ننګرها والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۲۹کال د مارچ  ۱۹۶۵د  زیږیدلو نیټه:
 تابعیت: معلوم نه دی.کله کله په دې نوم هم یادیږي: معلومه نه دی.  مشهور په:

د صادر شوی دی.  ۹کال د جنوری په  ۱۹۹۷، د D 000763 د پاسپورت شمیره: افغان.
 ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:نه دی.  معلوم آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:

، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.)د 
فکر کیږي  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱

وم پورې تړاو لري. د چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د صافی په ق
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کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹جوالی په 

 

 

 

TAi.140  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حکیمی : ۲ګل احمد : ۱نوم.  

 ګل احمد حکیمی :نوم

د زیږیدلو قونسلی، کراچی، پاکستان. تجارتی اتشه،د طالبانو جنرال  دنده:مولوي.  لقب:
الف( لوګر والیت ، افغانستان. ب( کابل والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۴ نیټه:

معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: 
ه نه ده. معلومد تذکری شمیره: معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:
کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

تعدیل  ۲۹کال د نومبر په  ۳،۲۰۱۱کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳
فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې  نور معلومات:شوی( 

غزنی والیت لپاره د طالبانو قومندان. د اندړو په قوم پورې تړاو لري. د کال د  ۲۰۰۸کیږي. د 
کال د  ۲۰۱۰شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزول شوی او د ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۹جوالی په 

 

 

TAi.141  :نه دی معلوم :۴محمد کریم : ۳حماد : ۲عبدهللا : ۱نوم.  

 د کریمعبدهللا حماد محم :نوم

د د طالبانو په جنرال قونسلګری کې قونسل جنرال، کویټه، پاکستان.  دنده:مولوي.  لقب:
هلمند والیت، ګرمسیر ولسوالی، هزار جفت سیمه،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۲ زیږیدلو نیټه:

کله کله په دې نوم هم هلمند.  -الهمدارنګه مشهور په: درویشان کلی، افغانستان. 
کال د  ۱۹۹۷، د  D 000857 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:ه دی. معلوم ن یادیږي:

فهرست معلوم نه دی.  آدرس:. 300786 د تذکری شمیره:صادر شوی ، ۲۰نومبر په 
، د ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ شوی:

تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۸، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷
فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د  نور معلومات:

شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲بلوڅو په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰ارزول شوی او د 
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TAi.142 معلوم نه دی.: ۴عبدالقادر : ۳عظیم : ۲عبدالحی : ۱: نوم 

 عبدالحی عظیم عبدالقادر :نوم

لومړی سکرتر، د طالبانو د رژیم پر مهال جنرال قونسل،  دنده:مولوی ،ب( موال،  الف(لقب:
غزنی والیت، اندړ ولسوالی، پشاول  د زیږیدلو ځای: .۱۹۷۱ د زیږیدلو نیټه:کویټه،پاکستان. 

کله کله په دې نوم هم  عبدالحی عظیم.همدارنګه مشهور په: فغانستان. یرګتو کلی، ا
 ۱۲افغان پاسپورت، شمیره، د  پاسپورت شمیره:افغان:  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:

۰۰۰۱۲۰۳ D ،:الف( کابل والیت، شکردره  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره
فهرست ناحیه، د څرخی پله سیمه.  ۹،  ولسوالی، التیفات کلی، افغانستان. ب( کابل ښار

، د ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶، د  ۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۳کال. )د  ۲۰۰۱جنوری  ۲۵ شوی:
تعدیل  ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲، د ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، د ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷

ه تعقیب ارزول شمیرې پریکړه لیک پ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲د امنیت شورا د  نور معلومات:شوی( 
 پای ته رسیدلی. ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د 

 

 

TAi.143  :معلوم نه دی :۴ معلوم نه دی: ۳هللا نور: ۲حمدهللا : ۱نوم.  

  حمدهللا هللا نور :نوم

مولوي. دنده: د طالبانو په جنرال قونسلی کې د راستنیدونکو په چارو کې اتشه،  لقب:
 ۶کندهار والیت، کندهار ښار  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۳ و نیټه:د زیږیدلکویټه، پاکستان.. 
 کله کله په دې نوم هم یادیږي:معلوم نه دی. همدارنګه مشهور په: ناحیه، افغانستان. 

 د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی. 
کال د  ۲۰۰۳کال.) د  ۲۰۰۱جنوری،  ۲۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:. ۴۴۱۴

نور تعدیل شوی(  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱، ۲۱کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷، د ۳سپټمبر په 
فکر کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې پاتې کیږي. د بلوڅو  معلومات:

ل شمیرې پریکړه لیک په تعقیب ارزو( ۲۰۰۸)۱۸۲۲په قوم پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 
 حافظ. لقب:پای ته رسیدلی. اضافی  ۲۱کال د جوالی په  ۲۰۱۰شوی او د 

 

 

TAi.144  :نه دی معلوم :۴حقاني : ۳جالل الدین : ۲سراج الدین : ۱نوم.  

 سراج الدین جالل الدین حقاني :نوم

 ۱۹۷۸او  ۱۹۷۷د  د زیږیدلو نیټه:نایب امیر) د قومندان مرستېال(.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الف( شمالي وزیرستان،میرانشا،ډنډه میرانشا، پاکستان. ب(  د زیږیدلو ځای:ونو تر منځ. کل

پکتیا والیت،ګرده څیړۍ ولسوالی، سرنه کلی، افغانستان، ج( پکتیکا والیت، نکه ولسوالی، 
الف( سراج حقاني،ب(  همدارنګه مشهور په:افغانستان. د( خوست والیت، افغانستان. 

 کله کله په دې نوم هم یادیږي:ج( سراج حقاني،د( سراج حقاني. سراج الدین حقاني، 
معلومه نه  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:خلیفه. 

الف( کیله ته څیرمه/ډنډ ته څیرمه، میرانشا،شمالي وزیرستان، پاکستان.  آدرس:ده. 
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نور تعدیل شوی(.  ۲۲یل په کال د اپر ۲۰۱۳.) د ۲۰۰۷سپټمبر  ۱۳ فهرست شوی:
کال د وروستیو میاشتو راهیسې د حقاني شبکی مشری  ۲۰۱۲د  معلومات:

( د پکتیا د والیت د ګردی څیړۍ د TAi.040(. د جالل الدین حقاني زوی ده)TAe.012کوي)
شمیرې پریکړه لیک په ( ۲۰۰۸)۱۸۲۲ځدراڼو په سلطان خیلو پورې تړاو لري. د امنیت شورا د 

 پای ته رسیدلی. ۲۷کال د جوالی په  ۲۰۱۰زول شوی او د تعقیب ار

 

 

TAi.145 معلوم نه دی: ۴ معلوم نه دی: ۳ عبدهللا :۲امیر : ۱: نوم. 

 عبدهللا امیر :نوم

پر مهال د کندهار والیت د والی پخوانی د رژیم د طالبانو : دندهمعلومه نه دی.  لقب:
همدارنګه . پکتیکا والیت، افغانستان: لو ځاید زیږید .۱۹۷۲اټکل  :د زیږیدلو نیټه .المرستې

 تابعیت: ، امیر عبدهللا صاحب :کله کله په دې نوم هم یادیږي .معلوم نه دی  :مشهور په
کراچی : آدرس،. هنه د همعلوم د تذکری شمیره:.معلومه نه ده پاسپورت شمیره:افغان: 

تعدیل شوی(  ۲۹ر په کال د نومب ۲۰۱۱)د کال ۲۰۱۰جوالی ۲۰ فهرست شوی:. ، پاکستان
لیبیا  کویت،عربستان سعودی، یېد طالبانو لپاره د چاندو د راغونډولو په موخه  نور معلومات:

.  TAi.024)عبدالغنی برادر او عبدالحمد ترک خزانه دار.) دفر کړی.او متحده عرب اماراتو ته س
 .اوسیږيد افغانستان/پاکستان په پوله  چې کیږيفکر 

 

 

 

TAi.146  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حقاني : ۲نصیر الدین : ۱نوم.  

 نصیر الدین حقاني :نوم

کلونو تر منځ.  ۱۹۷۳او  ۱۹۷۰اټکل  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الف( داکتر همدارنګه مشهور په: پکتیکا والیت، نکه ولسوالی، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:

کله ب( نصیر حقاني، ج( ډاکټر نصیر حقاني، د( نصیر حقاني، هـ(نشیر حقاني. علیم غیر، 
معلومه نه  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نصیرالدین.  کله په دې نوم هم یادیږي:

، ۲۰د جوالی په  فهرست شوی:پاکستان.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:ده. 
، د ۲۷کال د جون  ۲۰۱۳، ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲، د  ۲۹کال د جوالی په  ۲۰۱۱کال. )  ۲۰۱۰
د حقاني د شبکی یو تن  نور معلومات:، تعدیل شوی( ۱۱کال د فبروری په  ۲۰۱۴
دا شبکه د پاکستان د شمالي وزیرستان څخه د باندی په فدرالی اداره  .(TAe.012مشر)

( د طالبانو لپاره TAi.040شوی قبایلی سیمه کې فعالیت کوي. د جالل الدین حقاني زوی ده)
د بسپنو د را غونډولو لپاره یی سعودی عرب او متحده عرب اماراتو ته سفر کړی. د راپور سره 

 کال کې وفات شوی. ۲۰۱۳سم په 
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TAi.147  :نه دی معلوم :۴اسحاقزی : ۳اغا : ۲ګل : ۱نوم.  

 ګل اغا اسحاقزی :نوم

 د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۲اټکل  نیټه: د زیږیدلومعلومه نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الف( موال ګل همدارنګه مشهور په: کندهار والیت، میوند ولسوالی، بند تیمور، افغانستان. 

الف( هدایت هللا،ب( حاجي  کله کله په دې نوم هم یادیږي:اغا،ب( موال ګل اغا اخوند. 
د تذکری ومه نه ده. معل د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:هدایت هللا،ج( هدایت هللا. 

 ۲۰۱۱کال.)  ۲۰۱۰جوالی،  ۲۰ فهرست شوی:پاکستان.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:
د طالبانو د  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳او د  ۲۹کال د نومبر په 

شورا غړی کومه چې د زکات د راغونډولو همغږی کوي، د پاکستان د بلوجستان ایالت څخه 
کال تر نیمایی پورې د طالبانو د مالي چارو د کمیسیون مشر، د موال محمد عمر  ۲۰۱۳د دی. 

( د مال محمد عمر لپاره یې د مالي چارو د کارکونکی او نږدی سالکار په حیث TAi.004خپلوان)
 دنده ترسره کړی. د اسحاقزیو په قوم پورې تړاو لري. 

 

 

TAi.148  :معلوم نه دی :۴علوم نه دی م: ۳عالیزی : ۲عبدالحبیب : ۱نوم. 

 عبدالحبیب عالیزی  :نوم

، ب( د ۱۵کال د د اکتوبر  ۱۹۶۳الف( د  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:حاجي.  لقب:
هلمند والیت، موسی کال ولسوالی، یتیمچی  د زیږیدلو ځای:. ۱۴کال د فبروری  ۱۹۷۳

حاجي اغا جان رنګه مشهور په: همداکلی، افغانستان. ب( کندهار والیت، افغانستان. 
عالیزی، ب( حاجي اغا جان، ج( اغا جان عالیزی، د( حاجي لوی الال، هـ( لوی اغا، و( 

کله کله په دې نوم عبدالحبیب، ز( اغا جان عالیزی) د مخه په دې نوم فهرست شوی وه( . 
د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  هم یادیږي:

کال.) د  ۲۰۱۰نومبر،  ۴ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:
تعدیل  ۱۱کال د فبروری په  ۲۰۱۴، ۳۱کال د سپټمبر په  ۲۰۱۳، د ۱۳کال د اګست په  ۲۰۱۲

د هلمند په والیت کې یې د مخدره توکو د قاچاق د یوی شبکی  نور معلومات:شوی(. 
 ظمه توګه یی پاکستان ته تګ او راتګ کړی. چاری پر مخ وړی. په من

 

 

TAi.149 :اختر محمد: ۴کاکړ : ۳محمد : ۲صالح : ۱ نوم 

 صالح محمد کاکړ اختر محمد  :نوم

د . ۱۹۶۱، ب( ۱۹۶۲الف( اټکل  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
ل غان کلی، افغانستان، ب( کندهار الف( کندهار والیت،پنجوایی ولسوالی، د نا زیږیدلو ځای:

صالح محمد. همدارنګه مشهور په: والیت،پنجوایی ولسوالی، سنګ سر کلی،افغانستان. 
 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:

، کندهار والیت،دامان ولسوالی آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده. 
کال د  ۲۰۱۲، د ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱کال.) د  ۲۰۱۰نومبر،  ۴ فهرست شوی:افغانستان. 
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نور تعدیل شوی(  ۱۶کال د می په  ۲۰۱۴، ۳۱کال د ډسمبر په  ۲۰۱۳، د ۱۳اګسټ په 
د کندهار او هلمند په والیتونو کې یې د قاچاق یوه شبکه را منځ ته کړی او د  معلومات:

ړی. پخوا یې د افغانستان د کندهار والیت په بند تیمور کې د هیروینو هغی چاری یې پر مخ و
د پروسس البراتوارونه پر مخ وړل. د افغانستان د کندهار والیت د ډنډ ولسوالی په میرویس 

کال د فبروری په میاشت کې په هیواد کې د  ۲۰۱۴مینه سیمه کې د موټرو پلورنځی درلود. د 
بیدهللا اخوند یار محمد اخوند سره د خپلوی له الری ارتباط توقیف څخه خالص شو. د مال ع

 (. د کاکړو په قومی ډله پورې تړاو لري. TAi.022لري )

 

 

TAi.150  :نه دی معلوم :۴حقاني : ۳احمد : ۲خلیل : ۱نوم.  

  خلیل احمد حقاني :نوم

او  ۱۹۵۸( د ، ب۱۹۶۶، ۱الف( د جنوری  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:حاجي.  لقب:
پکتیا والیت، وزه ځدراڼ ولسوالی، ګردی څیړۍ سیمه،  د زیږیدلو ځای:کلونو تر منځ.  ۱۹۶۴

الف( خلیل الرحمن حقاني، ب( خلیل او همدارنګه مشهور په: سرنه کلی، افغانستان. 
 تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:رحمن حقاني، ج( خلیل حقاني. 

الف(  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  اسپورت شمیره:د پافغان. 
پشاور، پاکستان. ب( د درګه منډیی په کلی کې درګه منډیی ته نږدی، میرانشا ته لنډ، د 
شمالي وزیرستان اجینسی، فدرالی اداره شوی قبایلی سیمه، پاکستان. ج( د کیله 

اجینسی،فدرالی اداره شوی قبایلی سیمه،  کلی،میرانشا ته نږدی،د شمالي وزیرستان
 ۲۰۱۱فبروری،  ۹ فهرست شوی:پاکستان. د( سرانه ځدراڼ کلی، پکتیا والیت، افغانستان.. 

د حقاني د شبکی لوړ پوړی  نور معلومات:نیټه تعدیل شوی(  ۱کال د جون په  ۲۰۱۲کال.) د 
ی سیمو کې د شمالي دا شبکه د پاکستان د فدرالی اداره شویو قبایل (TAe.012غړی )

وزیرستان څخه د باندی فعالیت کوي. دوبۍ ته یې پخوا د بسپنو د راغونډولو په موخه سفر 
( او د سراج الدین جالل الدین حقاني تره TAi.040کړی. د جالل الدین حقاني ورور دی)

 (.TAi.144دی)

 

 

TAi.153  :نه دی معلوم :۴نورزی : ۳خان: ۲فیض هللا : ۱نوم.  

 ض هللا خان نورزیفی :نوم

 -۱۹۶۸، ج( د ۱۹۶۱، ب( ۱۹۶۶الف( اټکل  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:حاجي.  لقب:
الف( کندهار والیت، سپین بولدک  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۲کلونو تر منځ، د(  ۱۹۷۰

ولسوالی،لوی کاریز، افغانستان، ب( کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی، کدنای،ج( 
الف( حاجي فیض هللا نور،ب( فیض  همدارنګه مشهور په:ن ایالت،چمن، پاکستان. بلوچستا

هللا نورزی اختر محمد میرا خان) د مخه په دې نوم فهرست شوی(، ج( حاجي فیض هللا خان 
نورزی)حاجي فیض هللا خان نورزی،حاجي فیض هللا خان نورزی، حاجي فیض هللا خان، حاجي 

الف( حاجي فضل هللا  کله کله په دې نوم هم یادیږي:نوری.  فیض هللا، د( حاجي فیض هللا
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نورزی، ب( حاجي موال فیض هللا . 
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الف( د بلوچستان ایالت، چمن، میرالزی کلی، بوغره  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:
فهرست ولسوالی، رنګین کال، افغانستان. روډ، پاکستان، ب( کندهار والیت، سپین بولدک 

تعدیل  ۱کال د جون په  ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱. )۴کال د اکتوبر  ۲۰۱۱ شوی:
کال تر نیمایی مودی  ۲۰۰۹د طالبانو دایمی مالي تمویل کونکی. د  نور معلومات:شوی( 

ی، د طالبانو لپاره پورې یې طالبانو ته وسلی،مهمات،چاودیدونکی او طبی سامان االت لیږل
یې مالي مرستې راغونډی کړی او همدارنګه یې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه 
کې د طالبانو لپاره روزنی برابری کړی. نوموړی پخوا په کندهار والیت کې د طالبانو عملیات 

ه یې کال پورې یې دوبی او جاپان ته سفرونه کړی او هلت ۲۰۱۰تمویل او تنظیم کړی. تر 
تجارتونه درلودل. د نورزیو د قوم په میرالزیو قبیلی پورې تړاو لري. د مالک نورزی ورور 

(. د پالر نوم یې اختر محمد ده )همدارنګه د حاجي میرا خان په نوم مشهور TAi.154دی)
 دی(.

 

 ب. نهادونه، نوری ډلی او فعایتونه چې په طالبانو پورې تړاو لری. 

 

TAi.154  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳نورزی : ۲ک مال: ۱نوم.  

 مالک نورزی :نوم

د  ۱۹۶۳، ج( ۱۹۶۰، ب( ۱۹۵۷الف(  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:حاجي.  لقب:
الف( چمن سرحدي ښار، پاکستان. ب( بلوچستان ایالت، پشین،  د زیږیدلو ځای:. ۱جنوری 

نورزی، حاجي مالک نورزی، حاجي  الف( حاجي مالکهمدارنګه مشهور په: پاکستان. 
 ب(حاجي مالوک، الف( کله کله په دې نوم هم یادیږي:هللا محمد.  ب(مالک نورزی، 

د پاکستانی پاسپورت شمیره:  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:حاجي امین هللا. 
FA0157612 ه پای ت ۲۲کال د جوالی په  ۲۰۱۴صادر شوی او د  ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۰۹، د
کال کې په رسمی توګه فسخ شوی، دا پاسپورت د هللا محمد په نوم صادر  ۲۰۱۳رسیږی، په 

 ۲۰۱۳، په  5-247561-54201د پاکستانی شناختی کارت شمیره: د تذکری شمیره:شوی. 
الف( بلوچستان، چمن، میرالزی کلی، بوغره  آدرس:کال کې په رسمی توګه فسخ شوی. 

فهرست یت، سپین بولدک ولسوالی، رنګین کال، افغانستان. سړک، پاکستان، ب( کندهار وال
کال د  ۲۰۱۴، ۱کال د جون په  ۲۰۱۲،  ۲۹کال د نومبر په  ۲۰۱۱کال.)  ۲۰۱۱اکتوبر،  ۴ شوی:

د طالبانو تمویل کونکی. په جاپان کې تجارت لري  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۱فبروری په 
کال پورې د  ۲۰۰۹ی او جاپان ته سفر کوي. تر او په منظمه توګه د متحده عربو امارت دوب

استخدام او لوجستیکی مالتړ د برابرولو په شمول یې د طالبانو فعالیتونه تسهیل کړی. فکر 
کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي. د نورزیو په قوم پورې تړاو 

 نوم یې حاجي اختر محمد ده.(، د پالر TAi. 153لري. د فیض هللا خان نورزی ورور ده)
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TAi.155 :معلوم نه دی. ۴: معلوم نه دی ۳: عباسین ۲عبدالعزیز  :۱ نوم : 

 عبدلعزیز عباسین :نوم

: پکتیکا د زیږیدلو ځای. ۱۹۶۹: د زیږیدو نیټه: معلومه نه ده. دندهمعلوم نه دی.  لقب:
همدارنګه مشهور په: ان. والیت، اورګون ولسوالی، پیر کوتی سیمه، شیخان کلی،افغانست

معلوم نه دی.  تابعیت: معلوم نه دی. کله کله په دې نوم هم یادیږي:عبدالعزیز محسود. 
معلوم نه دی:  درس:معلومه نه ده. آ د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:

نور تعدیل شوی(  ۲۲کال د اپریل په  ۲۰۱۳)د  ۴کال د اکتوبر  ۲۰۱۱ فهرست شوی:
تر  TAi.144))( د سراج الدین جالل الدین حقاني TAe.012د حقاني په شبکه کې )مات: معلو

کال په لومړیو کې د پکتیکا د والیت د ارګون د ولسوالی  ۲۰۱۰د  مشری الندی مهم قومندان
لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی. د پکتیکا په والیت کې یې د غیر افغان جنګیالیو لپاره د 

 و مرکز چالوه. افغانستان ته د وسلو په لیږد کې ښکیل وه. روزنی ی

 

 

TAi.156 معلوم نه دی.: ۴آغا : ۳ضیا : ۲احمد : ۱: نوم 

 احمد ضیا آغا :نوم

کندهار والیت،  د زیږیدلو ځای:.  ۱۹۷۴: د زیږیدلو نیټه: معلومه نه دی. دندهحاجي،  لقب:
ف( ضیا اغا، ب( نور احمد، ج( نور الهمدارنګه مشهور په: میوند ولسوالی، افغانستان. 

پاسپورت معلوم نه دی . تابعیت:ضیا اغا سید. کله کله په دې نوم هم یادیږي: احمد. 
فهرست : معلوم نه دی. آدرسمعلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  شمیره:
لیتونو کال پورې د نظامي او مالي مسو ۲۰۱۱تر  نور معلومات:کال.  ۲۰۱۲جنوری  ۶ شوی:

کال کې د طالبانو د نظامي شورا مشر،  ۲۰۱۰په درلودلو سره د طالبانو لوړ رتبه چارواکی،په 
کلونو کې د طالبانو د مالي کارکونکی په حیث دنده ترسره کړی او د  ۲۰۰۹او  ۲۰۰۸

 افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې یې د طالبانو قومندانانو ته پیسی ویشلی.

 

 

TAi.158 معلوم نه دی.: ۴اخوند : ۳امان : ۲محمد : ۱م: نو 

 محمد امان اخوند :نوم

 د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۰اټکل  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
الف( همدارنګه مشهور په: کندهار والیت، میوند ولسوالی، بند تیمور کلی، افغانستان. 

. کله کله په دې نوم هم مال محمد امان استاد نورزی محمد امان، ب( موال محمد اومان،ج(
 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:الف( موال ماد امان استاد نورزی، ب( ثنا هللا.  یادیږي:

 ۶ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده. 
نور تعدیل شوی(  ۲۷کال د جون په  ۲۰۱۳، د ۱۸کال د می په  ۲۰۱۲کال.) د  ۲۰۱۲جنوری، 

د مشر تابه په استازیتوب د مالي مرستو د جلبولو په شمول، د مالي دندو په  معلومات:
کال کې د طالبانو لوړ پوړی غړی. د طالبانو د عملیاتو لپاره د لوجستکی  ۲۰۱۱درلودلو سره په 

د چینلونو پر مخ وړل. د طالبانو د  مالتړ برابرول او د مخدره توکو د قاچاق څخه د وسلو د رانیولو
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مشر مال محمد لپاره یې د سکرتر او همدارنګه یې د نوموړی لپاره د طالبانو د لوړی کچو په 
(. د ګل اغا اسحق زی سره هم TAi.004. ) ناستو کې د استازی په حیث دنده ترسره کړی

 د داخلی حلقی غړی.  (. د طالبانو د رژیم پر مهال د مال محمد عمرTAi.147اړیکی لري. )

 

 

TAi.159 :معلوم نه دی: ۴اختر حمد : ۳وزیر : ۲احمد جان : ۱ نوم 

 احمد جان وزیر اختر حمد :نوم

د زیږیدلو د طالبانو د رژیم پر مهال د مالیی وزارت کارکونکی.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
ی، افغانستان. غزنی والیت،قره باغ ولسوالی، بارلچ کل د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۳ نیټه:

کله کله په دې نوم الف( احمد جان کوچی، ب( احمد جان ځدراڼ. همدارنګه مشهور په: 
د معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:معلوم نه دی.  تابعیت:معلوم نه دی.  هم یادیږي:

 ۲۰۱۲جنوری،  ۶ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  تذکری شمیره:
نور تعدیل شوی(  ۱۱کال د فبروری په  ۲۰۱۴، د ۳۱د سپټمبر په کال  ۲۰۱۳کال.) د 

د حقاني د شبکی کومه چې د افغانستان او پاکستان په پوله واقع ده، مهم  معلومات:
(. د حقاني د شبکی د لوړ پوړی مشر سراج الدین جالل الدین حقاني TAe.012قومندان ) )

(. د طالبانو د عالی شورا سره TAi.144)کړی لپاره یی د مرستېال ویاند او مشاور په حیث کار
اړیکه. د هیواد څخه د باندی یې سفرونه کړی. د افغانستان په غزنی والیت کې د طالبانو د 
قومندانانو سره اړیکی او د هغوی لپاره د پیسو،وسلو، اطالعاتی سمان االتو او تدارکاتو 

 کال کې وفات شوی.  ۲۰۱۳برابرول. د راپور له مخی په 

 

 

TAi.160 معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳اڅکزی : ۲عبدالصمد : ۱ :نوم 

 عبدالصمد اڅکزی :نوم

 د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۰ د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
معلوم نه کله کله په دې نوم هم یادیږي: عبدالصمد. همدارنګه مشهور په: ،افغانستان. 

. معلومه نه ده د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:ان: افغ تابعیت:دی ،
د طالبانو د  نور معلومات:کال.  ۲۰۱۲مارچ  ۲ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:

تحریک لوړ پوړی غړی، د تبعیه شویو چادیدونکو توکو د جوړولو مسول. په افغانستان کې د 
 ګمارلو او ځای په ځای کولو مسول.بریدونو د ترسره کولو او ځانمرګو بریګرو د 
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TAi.161  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ګل : ۲بخت : ۱نوم.  

  بخت ګل :نوم

پکتیا  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۸۰ د زیږیدلو نیټه:معلوم نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
خته ګل، ب( ب الف(همدارنګه مشهور په: والیت، ځدراڼو ولسوالی، اکی کلی، افغانستان. 

افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:بخت ګل بهار، ج( شوقیب. 
فاټا، فدرالی  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:

 ۲۷ فهرست شوی:اداره شوی قبایلی سیمی، شمالي وزیرستان، میرانشا، پاکستان. 
د )متوفی(  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۱کال د فبروری په  ۲۰۱۴ کال.) ۲۰۱۲جون، 

بدرالدین حقاني د اطالعاتو مرستېال. همدارنګه د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې 
د حقاني شبکی د یاغیانو، بهرنیو جنګیالیو او د وسلو خوځښت همغږی کوي. د ځدراڼو په قوم 

 پورې تړاو لري. 

 

 

TAi.162 معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳عبدالمنان : ۲عبدالستار  :۱: نوم 

 عبدالستار عبدالمنان :نوم

الف( هلمند  د زیږیدلو ځای: .۱۹۶۴: د زیږیدلو نیټه: معلوم نه ده. دندهحاجي.  لقب:
والیت، نهر سراج ولسوالی، میرمنداو کلی، افغانستان. ب( هلمند والیت ګرشک 

تان. ج( حاجي ستار بارکزی، د( د عبدهللا کال،بلوچستان ولسوالی،میرمنداو کلی، افغانس
الف( حاجي عبدالستار بارکزی، ب( حاجي همدارنګه مشهور په:  ایالت، پاکستان.

: معلوم کله کله په دې نوم هم یادیږي عبدالستار، ج( حاجي ستار بارکزی، د( عبدالستار.
 AM ی پاسپورت شمیره:د پاکستان پاسپورت شمیره:معلوم نه دی:  تابعیت:نه دی ،
د تذکری شمیره: الف( د . ۱۱کال د اګست  ۲۰۱۳، د پای ته رسیدو نیټه د 5421691

، ب( د افغانی تذکری شمیره، ۵۴۲۰۲۵۰۱۶۱۶۹۹پاکستانی شناختی کارت شمیره: 
الف(کچری سړک، پشتون اباد سیمه، بلوچستان ایالت، پاکستان. ب(  . آدرس:۵۸۵۶۲۹

اباد سیمه، بلوچستان ایالت، پاکستان. ج( چمن، بلوچستان، نصرهللا خان چوک،پشتون 
، کندهار والیت ،  ۰۰۹۳پاکستان. د( د عبدالستار د خوراکی توکو هټی، عینو مینه، 

د حاجي خیرهللا او حاجي  نور معلومات:.۲۹کال د جون  ۲۰۱۲ فهرست شوی:افغانستان. 
( د TAi.163بارکزی سره شریک ) او همدارنګه د خیرهللا TAe.010) ستار د صرافي شریک )

 بارکزیو د قوم څخه دی. د پالر نوم یې عبدالمناف دی.

 

 

TAi.163  :نه دی معلوم :۴خدای نظر : ۳بارکزی : ۲خیر هللا : ۱نوم.  

 خیر هللا بارکزی خدای نظر :نوم

الف( هلمند  د زیږیدلو ځای:: ۱۹۶۵ د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:حاجي.  لقب:
یت، نهر سراج ولسوالی، زومبلی کلی، افغانستان. ب( هلمند والیت، ګرشک ولسوالی، وال

همدارنګه مشهور میر مداو کلی، افغانستان. ج( بلوچستان ایالت، عبدهللا کال، پاکستان. 
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کله الف( حاجي خیرهللا، ب( حاجي خیر هللا، ج( حاجي خیر هللا ، د( حاجي خیر محمد. په: 
 د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:کله په دې نوم هم 

، په رسمی ۲۵کال د جون  ۲۰۱۴، د ختم نیټه: BP 4199631پاکستانی پاسپورت، شمیره: 
د پاکستانی تذکری شمیره:  د تذکری شمیره:کال کې لغوه شوی. ، ۲۰۱۳توګه په 

عبدلمنان چوک،  :آدرسکال کې په رسمی ډول لغوه شوی.  ۲۰۱۳، په  5440005229635
کال  ۲۰۱۴کال.) د  ۲۰۱۲جون،  ۲۰ فهرست شوی:پشتون اباد، کویټه، بلوچستان،پاکستان. 

 د حاجي خیرهللا حاجي ستار د صرافي مالک نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۱د فبروری په 
(TAi.162 )  نوم د بارکزیو په قوم پورې تړاو لري. د پالر نوم یې حاجي خدای نظر دی، د پالر بل

 یې نظر محمد ده. 

 

 

TAi.164  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳ ذاکر :۲عبدالروف : ۱نوم.  

 عبدالروف ذاکر  :نوم

د زیږیدلو . کلونو تر منځ ۱۹۷۱او  ۱۹۶۹د  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:قاري.  لقب:
کله په دې نوم هم کله قاري ذاکر.  همدارنګه مشهور په:کابل والیت، افغانستان.  ځای:

د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  یادیږي:
 ۲۰۱۳کال.) ۲۰۱۲نومبر،  ۵ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

د حقاني د شبکی لپاره د عملیاتو مشر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۳۱کال د می په 
(TAe.012د سرا )(ج الدین جالل الدین حقاني تر مشری الندیTAi.144 ،او په کابل، تخار )

کندز او بغالن والیتونو کې د ټولو عملیاتو مسول. د ځانمرګو بریدګرو د روزنو نظارت او د تبعیه 
 شویو چاودیدونکو توکو د جوړولو په هکله د الرښونو برابرول.

 

 

TAi.165  :نه دی معلوم :۴دای رحیم : خ۳: میر ولی ۲قاسم  : محمد۱نوم.  

 محمد قاسم میر ولی خدای رحیم :نوم

د زیږیدلو کلونو تر منځ.  ۱۹۷۶او  ۱۹۷۵د  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:حاجي.  لقب:
الف( هلمند والیت، ګرمسیر ولسوالی، مینار کلی، افغانستان. ب( هلمند والیت،  ځای:

الف( محمد قاسم، همدارنګه مشهور په: ستان. ګرمسیر ولسوالی، درویشان کلی، افغان
د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:ب( عبدالسالم . 

، هلمند والیت د  ۵۷۳۸۸الف(  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:
هار والیت، ، اینو مینه، کند۶۶۵لشکرګاه په ولسوالی کې صادره شوی، ب( د تذکری شمیره: 

الف( کندهار والیت، سپین بولدک ولسوالی، ویش، افغانستان، ب( هلمند  آدرس:افغانستان. 
منزل، صرافي  ۵، ۳۳والیت، ګرمسیر ولسوالی، سفر بازار، افغانستان.ج( اطاق شمیره،

کال.)  ۲۰۱۲نومبر،  ۲۱ فهرست شوی:مارکیټ، کندهار ښار، کندهار والیت، افغانستان. 
(. د تبعیه TAe.013د راحت لمتید مالک ) نور معلومات:تعدیل شوی(  ۲۲اپریل کال د  ۲۰۱۳

کال  ۲۰۱۲په  شویو چاودیدونکو توکو په شمول د طالبانو لپاره د وسلو په برابرولو کې ښکیل.
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کال د جنوری راهیسې په افغانستان کې په توقیف کې دی. د  ۲۰۱۳کې نیول شوی او د 
 .  (TAe.013راحت لمتید سره شریک دی)

 

 

TAi.166 نه دی معلوم :۴عبیدهللا : ۳نورزی : ۲احمد شاه : ۱: نوم.  

 احمد شاه نورزی عبیدهللا :نوم

د . ۱۹۸۱، ب( ۱کال د جنوری  ۱۹۸۵الف( د  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:موال.  لقب:
ب( حاجي  موال احمد شاه نورزی،همدارنګه مشهور په: کویټه، پاکستان.  زیږیدلو ځای:

کله کله احمد شاه، ج( حاجي موال احمد شاه، د( مولوي احمد شاه، هـ( موال محمد شاه. 
د پاکستانی  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  په دې نوم هم یادیږي:

کال د  ۲۰۱۴صادر شوی او د  ۲۳کال د اکتوبر په  ۲۰۰۹، د NC 5140251پاسپورت شمیره: 
د تذکری کال کې په رسمی ډول فسخ شوی.  ۲۰۱۳پای ته رسیږی، په  ۲۲اکتوبر په 
کال کې په  ۲۰۱۳، په  9-2288025-54401د پاکستانی شناختی کارت شمیره:  شمیره:

 ۲۰۱۳فبروری،  ۲۶ فهرست شوی:کویټه، پاکستان.  آدرس:رسمی توګه فسخ شوی. 
روشان صرافي مالک او د  د نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۱کال د فبروری په  ۲۰۱۴کال.) د 

( او په هلمند والیت کې نورو TAi.147(. ګل اغا اسحاقزی)TAe.011هغه چاری پر مخ بیایی)
 طالبانو ته مالي خدمتونه برابروی. بل تخلص یې مولوي دی.

 

 

TAi.167 :معلوم نه دی.: ۴معلوم نه دی : ۳اڅکزی : ۲ادم خان : ۱ نوم 

 ادم خان اڅکزی :نوم

، د( ۱۹۷۱، ج(۱۹۷۲، ب(  ۱۹۷۰: الف( د زیږیدلو نیټهمعلومه نه ده.  نده:دمولوي،  لقب:
همدارنګه مشهور کندهار والیت، افغانستان.  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۷۵، و( ۱۹۷۴، هـ(۱۹۷۳
. معلوم نه دیکله کله په دې نوم هم یادیږي:  مولوي ادم خان، ب( مولوي ادم.په: 

معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:ومه نه ده. معل پاسپورت شمیره:پاکستانی  تابعیت:
 نور معلومات:کال.  ۲۰۱۳اپریل  ۱۶ فهرست شوی:: چمن، بلوچستان، پاکستان.. آدرس

د تبعیه شمویو چادیدونکو توکو د جوړولو مسول او د طالبانو تسهیل کونکی. د طالبانو د تحریک 
ت مسول، په کندهار والیت کې میاشتو کې د بادغیس د والی ۶کال په لومړیو  ۲۰۱۰غړی او د 

د طالبانو د پوځی قومندان په حیث،او په ګاونډیو والیتونو کې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم په 
 .(TAi.160)چارو کې ښکیل، د عبدالصمد اڅکزی سره ملګرتیا 
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TAi.168  :نه دی معلوم :۴توخی : ۳سیف هللا: ۲قاري : ۱نوم.  

 قاري سیف هللا توخی :نوم

زابل والیت،  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۶۴اټکل  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:قاري.  :لقب
الف( قاري سیف  همدارنګه مشهور په:جلدک او ترنک ولسوالی، دراز کلی، افغانستان. 

 کله کله په دې نوم هم یادیږي:هللا، ب( قاري سیف هللا ال توخی، ج( سیف هللا توخی. 
 د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:قاري صاحب. 
فهرست بلوچستان ایالت، کویټی ښار، چلوباوری سیمه، پاکستان.  آدرس:معلومه نه ده. 

فکر  نور معلومات:تعدیل شوی(  ۱۶کال د می په  ۲۰۱۴کال.)د  ۲۰۱۴مارچ،  ۱۹ شوی:
د زابل په والیت کې د  کیږي چې د افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې اوسیږي.

طالبانو تش په نوم والی او عملیاتی قومندان، د تبعیه شویو چاودیدونکو توکو د ایښودلو او 
 ۹۰سانتی متره. وزن: اټکل  ۱۸۰ځانمرګو بریدونو د تنطیم کولو مسول. فزیکی تشریحات: ونه: 

د ویښتانو رنګ:  ګرامه. د وجود جوړښت: پهلوان یا ورزشکار. د سترګو رنګ: نصواری. کیلو
سور. څیره: منځنی نصواری. د تشخیص کولو فزیکی عالمی: اوږد ګردۍ مخ، ببره ږیره، د 
نوموړی د چپی پښی په کښته برخه کې د مصنوعی الی له امله کوډ ګوډ ځی. قومی شا 
منظر: پشتون. د توخو په قوم کې بارکزی دی.)د قوم امالء یې په بل ډول، تورچی(، باکورزی)د 

امالء یې په بل ډول باکورزی( قبیله،کښته باکورزی. مدني حالت: واده شوی. د پالر نوم:  قوم
 اغا محمد. د ورور نوم: حمدهللا.

 

 

 

TAi.169  :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳حقاني : ۲یحیی : ۱نوم.  

 یحیی حقاني :نوم

د زیږیدلو . ۱۹۷۸، ب( ۱۹۸۲الف(  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:معلوم نه دی.  لقب:
 کله کله په دې نوم هم یادیږي:یحیی. همدارنګه مشهور په: معلوم نه دی.  ځای:

د تذکری شمیره: معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:قاري صاحب. 
په افغانستان/پاکستان په سرحدي سیمه کې د حقاني مدرسه.  آدرس:معلومه نه ده. 

د حقاني شبکی لوړ پوړی  نور معلومات:. ۳۱ال د جوالی ک ۲۰۱۴ فهرست شوی:
( . د حقاني شبکی په نظامي، مالي او د پروپاګندی په فعالیتونو کې له نږدی TAe.012غړی)

 ښکیل دی. په یوپشه ژوبل ده. د پالر نوم یې حاجي میاور خان ده) وفات شوی(.
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TAi.170 :نه دی معلوم :۴معلوم نه دی : ۳جان : ۲سعیدهللا : ۱ نوم.  

 سعیدهللا جان :نوم

پکتیکا  د زیږیدلو ځای:. ۱۹۸۲ د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده. دنده: معلوم نه دی.  لقب:
کله کله په دې نوم عابد خان. همدارنګه مشهور په: والیت، ګیان ولسوالی، افغانستان. 

د تذکری مه نه ده. معلو د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  هم یادیږي:
نور کال.  ۲۰۱۴جوالی،  ۳۱ فهرست شوی:معلوم نه دی.  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

(. هغو موټر چلونکو TAe.012غړی) کال پورې د حقاني د شبکی لوړ پوړی ۲۰۱۳تر  معلومات:
او نقلیه وسیلو ته یې چې د حقاني شبکی مهمات لیږدول مهم مالتړ برابر کړی. همدارنګه تر 

 ښکیل وه. د پالر نوم یې بختا جان وه.  کال پورې د ډلو د استخدام په هڅو کې ۲۰۱۱

 

 

 

TAi.171  :نه دی معلوم :۴ځدراڼ : ۳عمر: ۲ محمد :۱نوم.  

 محمد عمر ځدراڼ :نوم

د زیږیدلو . ۱۹۵۸اټکل  د زیږیدلو نیټه:الف(مولوي، ب( موال. دنده: معلومه نه ده.  لقب:
همدارنګه مشهور ه ولسوالی، سلطانخیلو کلی، افغانستان. خوست والیت، سپیر ځای:

د افغان.  تابعیت:معلوم نه دی.  کله کله په دې نوم هم یادیږي:محمد عمر ځدراڼ.  په:
د  آدرس:معلومه نه ده.  د تذکری شمیره:معلومه نه ده.  پاسپورت شمیره:

نور . کال ۲۰۱۴جوالی،  ۳۱ فهرست شوی:افغانستان/پاکسنان سرحدي سیمه. 
کال پورې د خوست په والیت کې د څه  ۲۰۱۳(. تر TAe.012د حقاني شبکه) معلومات:

ملیشاوو د قوماندی مشر. په افغانستان کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندی د  ۱۰۰باندی 
 بریدونو په چمتوالی کې ښکیل.

 

 

 

TAi.172  :۴: ۳: شاه نواز  ۲رحمت هللا، : ۱نوم: 

  شاه نوازنوم: رحمت هللا

 د زیږیدلو ځای:. ۱۹۸۲، ب( ۱۹۸۱الف(  د زیږیدلو نیټه:معلومه نه ده.  دنده:الحاج. لقب: 
الف( قاري  همدارنګه مشهور په:ننګرهار والیت، اچین ولسوالی، شډل بازار، افغانستان. 

کله کله په دې نوم هم رحمت )پخوا په دغه ډول فهرست شوی( ب( کاری رحمت. 
د تذکری معلومه نه ده.  د پاسپورت شمیره:افغان.  تابعیت:نه دی.  معلوم یادیږي:
الف( کمکی کلی، اچین ولسوالی، ننګرهار والیت،  آدرس:معلومه نه ده.  شمیره:

افغانستان، ب( کمکي کلی، اچین ولسوالي، ننګرهار والیت، افغانستان، ج( سور خیل کلي، 
، اچین ولسوالي، ننګرهار، افغانستان اچین ولسوالی، ننګرهار، افغانستان د( بتن کلی

نور تعدیل شوی(.  17کال د مای په  ۲۰۱۶)د  ۲۱کال د اګست  ۲۰۱۳ فهرست شوی:
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کیلو  ۸۱او  ۷۷فیزیکي شکل: د سترګو رنګ نصواري، د ویښتانو رنګ تور، وزن د  معلومات:
د سپاهي  سانتی متره، لنډه متوسطه توره ږیره، تور لنډ ویښتان. ۱۷۸ګرامو ترمنځ، ونه 

کال له فبروری راهیسې د طالبانو قومندان پاتې  ۲۰۱۰قبیلې د شینوارو په قوم پورې تړلی. د 
له اپریل راهیسې د طالبانو په استازیتوب مالیات او بډی را ټولوی.د ننګرهار په  ۲۰۱۵شوی. د 

تبعیه شوی  والیت کې د طالبانو د فعالینو لپاره معلومات،الرښوونې، ځای او وسلې برابروي او
چاودیدونکی توکي یې ځای په ځای او د ایساف او افغان ځواکونو په وړاندې یې بریدونه 
ترسره کړي. د نشه یي توکو په قاچاق کې ښکیل او د ننګرهار والیت، اچین ولسوالي د 

 عبدل خیلو په کلي کې د هیروئینو البراتوار اداره کوي. 

 

 

 

TAi.173  :نه دی معلوم۴. نه دی معلوم ۳ای : نورز۲. عبدالبصیر ۱نوم : 

 نوم) په اصلي الفباء کې( : عبدالبصیر نورزی

د زیږیدو  ۱۹۶۳ج(  ۱۹۶۰ب(  ۱۹۶۵الف(  د زیږیدو نېټه:نه ده معلومه  دنده:حاجي    لقب:
الف( حاجی عبدالبصیر ب(  همدارنګه مشهور په:د پاکستان د بلوچستان آیالت  ځاي:

کله کله په دې نوم یر نورزی د( عبدالبصیر ه( عبدالبصیر  حاجی، عبدالبصیر ج( حاجی بص
 کڼه   د پاکستان پاسپورت د پاسپورت شمیره:افغان  تابعیت: معلومه نه ده هم یادیږي:
AA 3829182  :آدرس: 5420124679187د پاکستان د ملي هویت ګڼه    د تذکری شمیره 

نور نېټه  ۲۷کال د مارچ  ۲۰۱۵د  فهرست شوی:چمن، د بلوچستان آیالت، پاکستان 
( چې په سیمه کې طالبانو TAe.014د حاجي بصیر او ضرجمیل د کمپنۍ حواله ) معلومات:

 ته مالي خدمات برابروي.

 

 

TAI.174 موجود نه دی: ۴موجود نه دی  :۳آغا : ۲ تورک :۱: نوم 

 آغا تورک  نوم )په مورنۍ ژبه(:

د  ۱۹۶۵ج( تخمین  ۱۹۶۲ب(  ۱۹۶۰: الف( د زیږون کال: نه ده معلومه، دنده: حاجي،  لقب
: الف( د کندهار والیت، افغانستان ب( پشین، د پاکستان د بلوچستان آیالت، زیږیدو ځاي

: الف( تورک کله کله په دې نوم هم یادیږي: سید محمد حسن، همدارنګه مشهور په
: نه ده معلومه، د پاسپورت ګڼه: نه ده معلومه، تابعیتآغا ب( توریق آغا ج( توریق آغاسید ، 

ګڼه پیژند پاڼه يې په جعل سره تر السه کړې او  ۵۴۳۰۳۱۲۲۷۷۰۵۹تذکرې ګڼه: د پاکستان 
پشتون آباد. کویته ښار د پاکستان د  پته:اوس د پاکستان د حکومت له خوا باطله شوې ده. 

البانو د : د طنورمعلوماتنېټُه  ۲کال دنومبر  ۲۰۱۵بلوچستان آیالت، په لړ لیک کې راتلل: د 
نظامي شورا کلیدي قوماندان،  دخلیج  میشتو مرسته کوونکو د الرې د تمویل د سرچینو 
برابرونکی. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ځانګړي یاداښت له مخې د انټرپول لپاره يې 

 عکس موجود دی.
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TAe.010:صرافيستار  حاجيخیرهللا او  حاجي نوم 

 حاجي ب(، صرافيستار  حاجي-خیرهللا حاجي الف( مشهور دی:نوم  په دېهمدارنګه 
خیرهللا پولی خدمتونه،  حاجي د(، صرافيخیرهللا  حاجي ج( پنی،خیرهللا او عبدالستار او کم

 حاجيد  ح(علیم حواله،  حاجي ز(حکیم حواله،  حاجي و(سالم حواله،  حاجيد  هـ(
معلوم نه  نوم مشهور وه: په دېا پخو. صرافيعصمت هللا  حاجيستار او  حاجيخیرهللا،

( چوهار میر سړک،کندهاری بازار،کویټه ښار، ۱د دفتر لومړی څانګه:  الف( ادرس:. دی
لومړی شمیره اطاق: عبدالستار پالزه، حافظ سلیم کوڅه،  (۲بلوچستان ایالت، پاکستان، 

و سړک،کویټه، ، د ډاکټر بان۳( هټی نمبر ۳منصفی سړک، کویټه، بلوچستان ایالت، پاکستان، 
ټر بانو سړک، سړک ته څیرمه، ډاک ، د فاطمه جناح۳( دفتر نمبر ۴بلوچستان ایالت، پاکستان، 

کراچی سړک، نصرهللا خان چوک، کویټه، بلوچستان ( ۵کویټه، بلوچستان ایالت، پاکستان، 
نګه، څا ۲د دفتر  ب(( وزیر محمد سړک، کویټه، بلوچستان ایالت، پاکستان. ۶ایالت، پاکستان، 

څانګه، موشاه چوک سړک، الهور، پنجاب ایالت،  ۳د دفتر  ج(خیبر پختونخوا ایالت، پاکستان، 
الرن ( ۱څانګه،  ۵د دفتر  (هـڅانګه، کراچی، سیند ایالت، پاکستان،  ۴دفتر د  (دپاکستان، 

( د چمن مرکزی بازار، چمن، بلوچستان ۲من، بلوچستان ایالت، پاکستان، ، چ۲سړک نمبر 
،شازاده مارکیټ) همدارنګه د سرای ۲۳۷څانګه: هټی شمیره  ۶د دفتر   و(، پاکستان، ایالت

شتی سیمه، لومړی ناحیه، کابل، افغانستان. د تلیفون اه زاده په نوم هم یادیږی( د پل خش
+. موبایل: ۹۳-۰۲۰۲۱۰۴۷۴۸+ ،۹۳-۲۰۲۱۰۱۷۱۴+ ، ۹۳-۲۰۲۱۰۳۳۸۸۶شمیرې

د  ز(،  helmand_ecchaknge_msp@yahoo.com . برښنالیک:۰۷۰۲۲۲۲۲۲۲، ۰۷۹۷۰۵۹۰۵۹
مارکیټ،کندهار  صرافيشمیره هټی،دوهم منزل،کندهار ښار،  ۲۲او  ۲۱( ۱څانکه:  ۷دفتر 

مارکیټ، دوهم منزل، کندهار ښار، کندهار  صرافينوی  (۲ښار، کندهار والیت، افغانستان، 
 ۸د دفتر  ح(( صفی مارکیټ،کندهار ښار، کندهار والیت، افغانستان، ۳افغانستان، والیت،

( ۱څانګه:  ۹د دفتر ط( څانګه: ګرشک ښار، د نهرسراج ولسوالی، هلمند والیت، افغانستان، 
غالم نبی  حاجي( ۲د لشکرګاه بازار، لشکرګا، لشکرګاه ولسوالی،هلمند والیت، افغانستان، 

 څانګه: ۱۰د دفتر ی( لشکرګاه ولسوالی، هلمند والیت، افغانستان،  مارکیټ، دوهم منزل،
، دریم منزل، خراسان مارکیټ، هرات ښار، هرات والیت، ۱۹۷-۱۹۶ شمیرېاپارتمان 

 ک(ناحیه،هرات ښار، هرات والیت، افغانستان،  ۵ خراسان مارکیټ، نوی ښار، (۲افغانستان، 
( انصاری ۲لسوالی،نیمروز والیت، افغانستان، مارکیټ، زرنج و صرافي( ۱څانګه:  ۱۱د دفتر 
مارکیټ،ویش،  صرافيڅانګه:  ۱۲د دفتر  ل(دوهم منزل، نمروز والیت، افغانستان،  مارکیټ،

mailto:helmand_ecchaknge_msp@yahoo.com
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مارکیټ، فراه، افغانستان،  صرافيڅانګه:  ۱۳د دفتر  م(سپین بولدک ولسوالی، افغانستان، 
د  ع(څانګه: زاهدان، ایران،  ۱۵تر د دف س(څانګه: دوبی، متحده عرب امارات،  ۱۴د دفتر ن( 

کال د اګست په  ۲۰۱۲.) د ۲۹کال د جون  ۲۰۱۲ فهرست شوی:څانګه: زابل، ایران.  ۱۶دفتر 
اتو ملی مالید پاکستان د ټکس یا نور معلومات: تعدیل شوی(  ۲۵کال د اکتوبر په  ۲۰۱۲، ۱۳

، د پاکستان د ټکس ۰۹۸۰۳۳۸شمیره، یاتو ملمالی، د پاکستان د ټکس یا ۱۷۷۴۳۰۸: شمیره
 حاجي. د ۰۴۴، د افغانستان د پولی خدمتونو د جواز شمیره: ۳۱۸۷۷۷۷اتو ملی شمیره،مالییا 

د طالبانو د مشرتابه لخوا د طالبانو قومندانانو ته د پیسو د لیږد  صرافيستار  حاجيخیرهللا او 
 ماليو او عملیاتو ته د جنګیالی کېپه افغانستان  پورېکال  ۲۰۱۱په موخه کارول کیده څو تر 

( او خیرهللا بارکزی خدای TAi.162سرچینی برابری کړی. د عبدالستار عبدالمنان )
  .لري( سره خپلوی TAi.163نظر)

 

 

 

TAe.011  :د روشان صرافينوم  

ج(  روشان تجارتی کمپنی،، ب( روشان صرافيپه دې نوم همدارنګه مشهور دی: الف( 
مال احمد شاه و(  مولوي احمد شاه حواله،هـ(  شرکت،روشن د(  روشان تجارتی کمپنی،

 پخوا په دې نوم مشهور وه:احمد شاه حواله. ح(  حاجي احمد شاه حواله،ز(  حواله،
، فرقان سنتر،چالهور ۱۵۴۸( دوکان نمبر ۱د دفتر لومړی څانګه:  الف( ادرس: معلوم نه دی.

، فرقان سنتر، جمال الدین ۴ ( فلټ نمبر۲مال سړک،کویټه، بلوچستان ایالت، پاکستان، 
څانګه: دوهم منزل، مسلم  ۴( د دفتر ۳افغانی سړک، کویټه، بولوچستان ایالت، پاکستان، 

( چولمون سړک،کویټه، ۴پالره بلدنګ،داکټر بانو سړک، کویټه، بلوچستان ایالت، پاکستان، 
( هټی نمبر ۶ ( منصفی سړک،کویټه،بلوچستان ایالت، پاکستان،۵بلوچستان ایالت، پاکستان، 

، لومړی منزل،کداری سیمه،عبدالصمد خان کوڅه)فاطمه جناح سړک ته څیرمه(، ۱
( سفر بازار،ګرمسیر ولسوالی، ۱د دفتر دوهمه څانګه:  ب(کویټه،بلوچستان ایالت، پاکستان، 

 ۳د دفتر  ج(( عمومی بازار،سفر، هلمند والیت، افغانستان، ۲هلمند والیت، افغانستان، 
( د صرافي ۲اجي غالم نبی مارکیټ لشکرګاه، هلمند والیت، افغانستان، ( ح۱څانګه: 

 د(( لشکرګاه بازار، هلمند والیت، افغانستان، ۳مارکیټ، لشکرګاه، هلمند والیت، افغانستان، 
 ۵د دفتر  هـ(څانګه: هزار جفت،ګرمسیر ولسوالی، هلمند والیت، افغانستان،  ۴د دفتر 

څانګه: زرنج ولسوالی،  ۶د دفتر  و(الی،هلمند، افغانستان، څانګه: عصمت بازار،مارجه ولسو
منزل، صرافي  ۴، ۸( صالون نمبر ۱څانګه:  ۷د دفتر  ز(نیمروز والیت، افغانستان، 

منزل،  ۲۵،۵( دوکان نمبر ۲مارکیټ،لومړی ناحیه،کندهار ښار، کندهار والیت، افغانستان، 
څانګه: لشکرګاه ښار،  ۸د دفتر  ح(تان، صرافي مارکیټ،کندهار ښار، کندهار والیت، افغانس

څانګه: ګردی ځنګل، چاغی ولسوالی، بلوچستان  ۹د دفتر  ط(هلمند والیت افغانستان، 
څانګه: چاغی،چاغی ولسوالی، بلوچستان ایالت، پاکستان، ۱۰د دفتر  ی(ایالت، پاکستان، 

سیمه، سپین څانګه: عزیزی مارکیټ، عزیزی بانک ته څیرمه،ویش سرحدي  ۱۱د دفتر  ک(
کال د  ۲۰۱۲)  ۲۹کال د جون  ۲۰۱۲ فهرست شوی:بولدک کندهار والیت، افغانستان. . 

د روشان صرافي د طالبانو د نظامي عملیاتو او په  نور معلومات:تعدیل شوی(. ۲۵اکتوبر په 
افغانستان کې د مخدره توکو د تجارت د مالتړ په موخه مالي مرستې زیرمه او لیږدوي. مالک 

 (.TAi.166) حمد شاه نورزی عبیدهللا دییې ا
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TAe.012 د حقاني شبکهنوم : 

. پخوا په دې نوم مشهور وه: معلوم معلوم نه دیهمدارنګه په دې نوم مشهور دی: 
د نور معلومات:  .۵کال د نومبر  ۲۰۱۲. فهرست شوی: معلوم نه دینه دی. ادرس: 

والیت او د پاکستان د شمالي وزیرستان طالبانو د جنګیالیو شبکه چې د افغانستان د خوست 
تر منځ د سرحدي سیمی شاخوا موقیعت لري. دا شبکه د جالل الدین حقاني لخوا را منځ ته 

( او مشری یې په اوس حال کې د نوموړی د زوی سراج الدین جالل الدین TAi.040شوی)
( TAi.146اني)په نورو فهرست شویو غړو کې نصیر الدین حق (.TAi.144حقاني لخوا کیږي)

(، احمد TAi.157( فضل ربی)TAi.155( عبدالعزیز اباسین)TAi.152سنګین ځدراڼ شیر محمد)
( شامل دی. په کابل والیت TAi.164(، عبدالروف ذاکر)TAi.161(، بخت ګل)TAi.159جان وزیر)

تونې او د هیواد په نورو والیتونو کې د ځانمرګی بریدونو او هدفی وژنو او همدارنګه انسان تښ
(، تحریک طالبان QDe.010(،د ازبکستان د اسالمي غورځنګ)QDe.004مسول. د القاعده )

 ( سره تړاو لري. QDe.019(، او جهش محمد)QDe.096(، لشکر جنګوی)QDe.132پاکستان)

TAe.013 :راحت لمتد نوم  

روشان تجارتی  ب(راحت تجارتی کمپنی،  نوم مشهور دی: الف( په دېهمدارنګه 
معلوم  نوم مشهور وه: په دېپخوا  اغی تجارت،د( موسی کلیم حواله.نوی چ ج(کمپنی، 
مارکیټ،کندهار  صرافيمنزل،  ۵، ۳۳الف( د دفتر لومړی څانګه: اطاق نمبر  ادرس:نه دی،

 حاجي، عزیزی بانک،۴د دفتر دوهمه څانګه:هټی نمبر  ب(ښار، کندهار والیت، افغانستان، 
د  د دفتر دوهمه څانګه:( جولدک، کندهار، افغانستان، محمد عیسی مارکیټ،ویش، سپین ب

محمد عیسی مارکیټ، چمن، سپین بولدک ،  حاجيعزیزی بانک،  ،۴دوکان شمیره 
( هـڅانګه: سفر بازار، ګرمسیر ولسوالی، هلمند والیت، افغانستان،  ۳د دفتر  (دافغانستان، 

څانګه: ګرشک  ۵د دفتر  (وڅانګه: لشکرګاه، د هلمند والیت، افغانستان،  ۴د دفتر 
 څانګه: زرنج ولسوالی، نیمروز والیت، افغانستان، ۶د دفتر ( حولسوالی،هلمند، افغانستان، 

محمد پالزا،ټول ارم  حاجي( ۲ د داکتر بارنو سړک،کویټه، پاکستان،( ۱( ی څانګه: ۷د دفتر ( ط
ازار، کوسټه، ب کمدهاری (۳جمال الدین افغانی سړک ته څیرمه،کویټه، پاکستان،  سړک،

څانګه: چاغی  ۹د دفتر  (لمن، بلوچستان ایالت، پاکستان، څانګه: چ ۸د دفتر  ک(پاکستان. 
څانګه: زاهدان، زابل والیت،ایران. ۱۰د دفتر  (مبازار،، چاغی، بلوچستان، ایالت، پاکستان، 

نور تعدیل شوی(. ۲۷ کال د جون په  ۲۰۱۳)  ۲۱کال د نومبر  ۲۰۱۲فهرست شوی: 
د  چېتمویل د لیږد په موخه کوم  ماليراحت لمتد د طالبانو د مشرتابه لخوا د ت: معلوما

 ۲۰۱۲-۲۰۱۱بهرنیو تمویل کونکو او مخدره توکو د قاچاق څخه ترالسه کیدی کارول کیده څو د 
د راحت لمتد مالک محمد قسیم میر ولی خدای  د طالبانو فعالیتونه تمویل کړی. پورېکلونو 

 (.TAi.013محمد خپل وه) داد څ خدایهمدارنګه د محمد نعیم بړی .(TAi.165رحیم وه)

 

TAe.014 : حاجي بصیر او ضرجمیل کمپنۍ حواله نوم 

الف( حاجی بشیر او ضرجمیل حواله کمپني ب( حاجي  همدارنګه په دې نوم مشهور دی:
یر د عبدالبصیر او ضرجمیل حواله ج( حاجی بصیر حواله د( حاجی بصیر حواله ه( د حاجی بص

صرافۍ دکان و( د حاجي بصیر او ضرجمیل د اسعارو تبادله ز( حاجی ضرجمیل، د حاجی 
الف(  د لومړۍ  :ادرس. نشته پته پخوا په دې نوم مشهور وه:. عبدالصیر د پیسو تبادله 

زار کوڅه، ټرینچ ته نږدې) د ازار، د ساناتان با: ساناتان ) د ساناتین په ډول( ب۱څانګې دفتر 
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( کویټه، ۲من د بلوچستان ایالت، پاکستان، ب( د څانګې دفتر چډول( سړک،  ټرانچ په
: پیښور ، پاکستان ه( د ۴: الهور، پاکستان، د( د څانګې دفتر۳پاکستان، ج( د څانګې دفتر 

: اسالم آباد، پاکستان، ز( د څانګې دفتر ۶: کراچي پاکستان، و( د څانګې دفتر ۵څانګې دفتر 
: هرات والیت، افغانستان، ط( د څانګې ۸انستان ح( د څانګې دفتر : کندهار والیت، افغ۷

: دبۍ ، متحده عرب امارات ل( د ۱۰: هلمند والیت، افغانستان، ک( د څانګې دفتر ۹دفتر
د  نور معلومات: ۲۷کال د مارچ  ۲۰۱۵د  ، په لست کې راغلی:: ایران۱۱څانګې دفتر 

له خوا په سیمه کې طالب قوماندانانو ته د  پیسو د برابرولو د خدماتو څخه د طالب مشرانو
 دی. TAi.173) مالک يې عبدالبصیر نورزی )  پیسو د لیږد لپاره کار اخیستل کیږي. 

 

 


