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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 

 

 شمولیت در لست فشرده ی دالیل

 بخش الف: افراد وابسته به طالبان

 بخش ب: نهاد های وابسته به طالبان

 

 بخش الف: افراد وابسته به طالبان

دایمی مرجع شماره  اسم 

TAi.002 ندومحمد حسن آخ 

TAi.003 عبدالکبیر محمد جان 

TAi.004 محمد عمر 

TAi.005 محمد طاهر انوری 

TAi.006 سید محمد حقانی 

TAi.007 طیف منصورلعبدال 

TAi.008 شمس الرحمن عبدالظاهر 

TAi.009 ندوعتیق هللا آخ 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
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TAi.011 اختر محمد منصور شاه محمد 

TAi.013 ځ خدایدادمحمد نعیم بری 

TAi.014 هدایت هللا 

TAi.015 یارمحمد رحیم 

TAi.016 هللا داد طیب ولی محمد 

TAi.019 محمد دوست محمد نیک 

TAi.020 مطیع هللا 

TAi.021 هللا داد 

TAi.022 ندوند یار محمد آخوعبید هللا آخ 

TAi.023 فضل محمد مظلوم 

TAi.024 االحمد ترکعبدالغنی برادر عبد 

TAi.025 عبدالروف خادم 

TAi.026 امیر خان متقی 

TAi.027 عبد السالم حنفی علی مردان قل 

TAi.028 د خیلیشه سید احمد 
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TAi.030 عارف هللا عارف 

TAi.031 محمد احمدی 

TAi.033 عبدالرحمن زاهد 

TAi.034 عبدالجلیل حقانی 

TAi.036 فیض 

TAi.038 عبدالباقی بصیر اول شاه 

TAi.039 محمد جواد وزیری 

TAi.040 جالل  الدین حقانی 

TAi.042 محمد ابراهیم عمری 

TAi.043 دین محمد حنیف 

TAi.044 حمدهللا نعمانی 

TAi.047 قدرت هللا جمال 

TAi.049 عبدالرحمن احمد هوتک 

TAi.051 عبد الحی مطمئن 

TAi.052 محمد یعقوب 
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TAi.053 ندوند الال آخوعبدالرزاق آخ 

TAi.057 سید محمد عظیم آغا 

TAi.058 سمانورالدین ترابی محمد ق 

TAi.060 ندومحمد عیسی آخ 

TAi.063 علمی محمد اعظم 

TAi.064 عزت هللا حقانی خان سید 

TAi.066 ندومحمد عباس آخ 

TAi.067 شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان 

TAi.068 محمد هللا مطیع 

TAi.069 رستم حنفی حبیب هللا 

TAi.070 عتیق هللا 

TAi.071 نجیب  هللا حقانی هدایت هللا 

TAi.072 سید غیاث الدین آغا 

TAi.073  مسلم حقانی محمد گلمحمد 

TAi.075 عبدالرقیب تخاری 
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TAi.078 محمد ولی محمد عوض 

TAi.079 محمد سلیم حقانی 

TAi.080 سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس 

TAi.083 یقثعبدالحق و 

TAi.083 ند زادهواحسان هللا سرفدا حسام الدین آخ 

TAi.084 حبیب هللا رشاد 

TAi.085 وزیر ند زادهواحمد جان آخ 

TAi.087  سیدسعدالدین 

TAi.088 جبار عمریعبد ال 

TAi.089 نورهللا نوری 

TAi.091 جانان آغا 

TAi.092 دوست محمد 

TAi.093 خیرهللا خیرخواه 

TAi.094 ندوعبدالباری آخ 

TAi.095 ولی جان 
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TAi.096 محمد حسن رحمانی 

TAi.097 عبدالمنان نیازی 

TAi.098 عبدالواحد شفیق 

TAi.099 محمد شفیق محمدی 

TAi 100 نظر محمد عبدالبصیر 

TAi.101 ند زادهوق آخامحمد اسح 

TAi.102 الرحمن مدنی ضیا 

TAi.103 شمس الدین 

TAi.104 محمد رسول ایوب 

TAi.105 احمد طه خالد عبدالقادر 

TAi.106 محمد شفیق احمدی فاتح خان 

TAi.107 امین هللا امین قدوس 

TAi.108 عبدالحی سالک 

TAi.109 زادهندوزاده شکور آخندواحمد جان آخ 

TAi.110 نور محمد ثاقب 
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TAi.111 حمد هللا سنانی 

TAi.113 شهاب الدین دالور 

TAi.114 عبدالرحمن آغا 

TAi.118 ند شیر محمدوحمید هللا آخ 

TAi.119 جان محمد مدنی اکرام 

TAi.121 الرحمن عبداالحدعزیز 

TAi.122 قاعبدالمنان محمد اسح 

TAi.126 مل محمد مسعود محمد سرور صدیق 

TAi.127 محمد زاهد 

TAi.128 عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر 

TAi.129 نذیرهللا حنفی ولی هللا 

TAi.130 عبدالغفار قریشی عبدالغنی 

TAi.132 نجیب هللا محمد جمعه 

TAi.133 عبدالولی صدیقی 

TAi.135 ریظهعبدالقدوس م 
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TAi.136 امیر محمد ادقمحمد ص 

TAi.137 رحمت هللا کاکا زاده 

TAi.138 محمد علیم نورانی 

TAi.139 عبدالغفار شینواری 

TAi.140 گل احمد حکیمی 

TAi.141 عبدهللا حماد 

TAi.142 عبدالحی حازم عبدالقادر 

TAi.143 هللا هللا نورحمد 

TAi.144 سراج الدین جالل الدین حقانی 

TAi.145 امیر عبدهللا 

TAi.146 رالدین حقانیینص 

TAi.147 گل آغا اسحق زی 

TAi.148 لیزیاآغا جان ع 

TAi.149 صالح محمد کاکر اختر محمد 

TAi.150 خلیل احمد حقانی 
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TAi.153 فیض هللا نورزی اختر محمد میرا خان 

TAi.154 ملک نورزی 

TAi.155 عبدالعزیز عباسین 

TAi.156  آغااحمد ضیا 

TAi.157 عفضل ربی 

TAi.158 ندومحمد امان آخ 

TAi.159 احمد جان وزیر 

TAi.160 عبدالصمد اچکزی 

TAi.161 بخت گل 

TAi.162 عبدالستار عبدالمنان 

TAi.163 خیرهللا بارکزی خدای نظر 

TAi.164 عبدالروف ذاکر 

TAi.165 رحیم میر ولی خدای مسامحمد ق 

TAi.166  عبیدهللااحمد شاه نورزی 

TAi.167 آدم خان اچکزی 
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TAi.168 قاری سیف هللا توخی 

TAi.169 ی حقانیییح 

TAi.170 سعید هللا جان 

TAi.171  ځدرانمحمد عمر 

TAi.172 قاری رحمت 

TAi.173 عبدالبصیر نوروزی 

TAi.174 تورک آغا 

 

 بخش ب: نهاد های وابسته به طالبان

TAe.010 صرافی حاجی خیرهللا حاجی ستار 

TAe.011 صرافی روشان 

TAe.012 شبکه حقانی 

TAe.013 ت لمتدحار 

TAe.014 د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله 
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 بخش الف: افراد وابسته به طالبان

 

200.TAi محمد حسن آخوند 

بصورت همزمان به حیث معاون اول شورای وزیران، وزیر خارجه و والی  2001جنوری  25محمد حسن آخوند به تاریخ 

( شورای امنیت ملل 2000) 1333( و 1999) 1267کندهار در رژیم طالبان فهرست شد. بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 ار می گیرد. متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قر

  معلومات بیشتر:

  ( می باشد. محمد حسن آخوند همکار نزدیک و مشاور سیاسی محمد عمر )شماره دوسیه 

، عضو شورای 2009به حیث یک رهبر فعال طالبان باقی بود. او در ماه دسمبر سال  2009محمد حسن آخوند در نیمه سال 

 ، یکی از موثرترین فرماندهان طالبان بود.  2010عالی طالبان بود. وی در اوایل سال 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

*** 

300.TAi  عبدالکبیر محمد جان 

بصورت همزمان به حیث معاون دوم امور اقتصادی، شورای وزیران،  2001جنوری  25تاریخ به عبدالکبیر محمد جان 

( و 1999) 1267ژیم طالبان فهرست شده بود، و بنابرین تحت احکام قطعنامه والی ننگرهار و رئیس زون شرق در ر

 ( شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.2000) 1333

 علومات بیشتر: م

( TAi.004توسط محمد عمر ) 2006عبدالکبیر محمد جان یکی از اعضای شورای عالی رهبری طالبان قسمیکه در اکتوبر 

عضو شورای عالی  2009به حیث فرمانده نظامی زون شرق تعیین گردید. او در سال  2007اعالم گردید، بود و در اکتوبر 

 طالبان بود. وی به نمایندگی از طالبان از قاچاقچیان مواد مخدر پول جمع آوری می کند. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

*** 
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400.TAi  محمد عمر 

به حیث امیر المؤممنین رژیؤم طالبؤان فهرسؤت شؤده بؤود و بنؤابرین تحؤت احکؤام قطعنامؤه  2000 اپریل 12 محمد عمر به تاریخ

 شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.  (2000) 1333و  1267های 

 معلومات بیشتر:

محمد عمر سمت "امیر المومنین امارت اسالمی افغانستان را دارد و در سلسله رهبری طالبان رهبر ارشد جنبش طالبان می 

در امریکا، به اسامه بن الدن )متوفی( و شبکه القاعده او )شماره در  2001سپتامبر  11باشد. او در سالهای قبل از حمله 

بدینسو رهبری طالبان بر ضد دولت افغانستان و  2001( پناه داده بود. او از سال  .QDe.004لست تحریم های القاعده 

 متحدین اش در افغانستان را رهبری می کند.

نیز دستور می   (TAi.040)نظامی در منطقه مانند جالل الدین حقانی محمد عمر به افراد وفادار به سایر رهبران برجسته

 ( نیز با محمد عمر و طالبان همکاری داشت.     .QDi.088 دهد. گلبدین حکمتیار )شماره در لست تحریم های القاعده

 افراد و نهاد های فهرست شده مرتبط:

 ثبت فهرست شده است.  2001فبروری  23( که به تاریخ TAi.005محمد طاهر انوری )

 ثبت فهرست شده است. 2001فبروری  23( که به تاریخ TAi.023فضل محمد مظلوم )

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  25( که به تاریخ TAi.040جالل الدین حقانی )

 . ثبت فهرست شده است 2001فبروری  23( که به تاریخ TAi.104محمد رسول )

 

 افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:

 

 فهرست شده است.  2001اکتوبر  6( که به تاریخ QDe.004القاعده )

 ثبت فهرست شده است.  2003فبروری  20( که به تاریخ QDi.088گلبدین حکمتیار )

 

*** 

500.TAi  محمد طاهر انوری 
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به حیث رئیس ادارۀ امور در رژیم طالبان ثبت فهرست شده و بنؤابرین تحؤت  2001فبروری  23محمد طاهر انوری به تاریخ 

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267احکؤؤام قطعنامؤؤه هؤؤای 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد. 

 معلومات بیشتر:

سمت محمد طاهر انوری به حیث رئیس ادارۀ امور تحت شورای وزیران رژیم طالبان قرار می گیرد که بلند ترین مقام در 

 سلسله مراتب طالبان می باشد. او همچنین به حیث وزیر مالیه رژیم طالبان کار نموده است. 

 . ( نیز بودTAi.004او نویسنده سخنرانی های محمد عمر رهبر ارشد طالبان )

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

 

*** 

600.TAi  سید محمد حقانی 

به حیث رئیس اداره امور رژیم طالبان ثبت فهرست شده و بنابرین تحؤت احکؤام  2001جنوری  31سید محمد حقانی به تاریخ 

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای مسؤؤئولین  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای 

 طالبان قرار می گیرد. 

 معلومات بیشتر:

( هم پیمان بوده و یکی از حامیان دیرینه QDi.088سید محمد حقانی با گلبدین حکمتیار ) شماره در لست تحریم های القاعده 

( می باشد. او به سمت رئیس اداره امور رژیم طالبان به خارجی های مرتبط به شبکه القاعدده که TAi.004مال محمد عمر )

در افغانستان می جنگیدند، کارت هویت یا تذکره افغانی توزیع نموده و در بدل این کار، مبالغ هنگف پول از آنها جمع آوری 

 می نمود. 

( و با فرهاد QDi.006ظواهری )شماره در لست تحریم های القاعده سید محمد حقانی چندین بار با ایمن محمد ربیع ال

دیدار نمود. او در بازار قصه خوانی پشاور پاکستان یک کتاب فروشی باز  2004و  2003سکرتر محمد عمر در سالهای 

ان بود و در ماه نیز یکی از رهبران فعال طالب 2009کرد که که در تمویل مالی شبکه طالبان دخیل بوده است. او در مارچ 

 عضویت شورای عالی طالبان را داشت.    2010جون 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

 افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:
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 جنوری ثبت فهرست شده است.   25( که به تاریخ QDi.006ایمن محمد ربیع الظواهری )

 ثبت فهرست شده است. 2003فبروری  20( که به تاریخ QDi.088گلبدین حکمتیار )

 

*** 

  700.TAi طیف منصور لعبدال 

تحؤت  به حیث وزیر زراعت در رژیم طالبان ثبت فهرست شده بود و بنابرین 2001جنوری  31به تاریخ طیف منصور لعبدال

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد. 

 معلومات بیشتر:

 2009عضو شورای عالی طالبان و رئیس کمیسیون سیاسی این شورا بود. او در سال  2009طیف منصور الی سال لعبدال

ریاست کمیسیون سیاسی طالبان را به عهده  2009ام نهاد طالبان در والیت ننگرهار افغانستان بود و تا نیمه سال والی ن

 ، یکی از فرماندهان ارشد طالبان در شرق افغانستان بود.  2010داشت. عبدالطیف منصور تا ماه می 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

800.TAi    شمس الرحمن عبدالظاهر 

به حیث معین وزارت زراعت در رژیم طالبان ثبؤت فهرسؤت شؤده بؤود  2001جنوری  31به تاریخ شمس الرحمن عبدالظاهر 

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای و بنؤؤابرین تحؤؤت احکؤؤام 

 فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

عضو مسئول طالبان برای والیت کابل بود. او مسولیت عملیات های نظامی  2007شمس الرحمن عبدالظاهر تا ماه جون 

ز حمالت دخیل بوده است. این فرد در قاچاق مواد مخدر نیز طالبان در کابل و حومه آن را به عهده داشت و در بسیاری ا

 دست دارد.  

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 
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  900.TAi هللا آخوند  عتیق 

به حیث معین وزارت زراعت در رژیم طالبان ثبت فهرسؤت شؤده بؤود و بنؤابرین  2001فبروری  23عتیق هللا آخوند به تاریخ 

شورای امنیؤت ملؤل متحؤد در ارتبؤاط بؤه اقؤدامات و فعالیؤت هؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های تحت احکام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 عضو شورای عالی نظامی طالبان و نیز عضو شورای عالی طالبان بود.  2010عتیق هللا آخوند تا ماه جون 

 فهرست شده:افراد و نهاد های مرتبط 

*** 

 

110.TAi اختر محمد منصور شاه محمد 

بؤه حیؤث وزیؤر ترانسؤپورت و هوانؤوردی ملکؤی در رژیؤم طالبؤان  2001جنووری  25به تاریخ اختر محمد منصور شاه محمد 

شؤورای امنیؤت ملؤل متحؤد در  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤه هؤای ثبت فهرست شؤده بؤود و بنؤابرین تحؤت احکؤام 

 ارتباط به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

بعد از توقیف در  2006اختر محمد منصور شاه محمد یک عضو برجسته رهبری طالبان می باشد. او در ماه سپتمبر 

در والیت های خوست، پکتیا و  2007دخیل بوده و در ماه می  پاکستان به افغانستان بازگردانده شد. او در قاچاق مواد مخدر

 "والی" طالبان در قندهار بود.  2007پکتیکا افغانستان فعال بود. وی در ماه می 

او بصورت فعال در فعالیت های ضد دولت بخصوص در استخدام افراد برای طالبان جهت جنگیدن علیه دولت افغانستان و 

 نیروهای آیساف دخیل بود.   

معاون رئیس شورای عالی طالبان بود. او به حیث عضو شورای رهبری  2009اختر محمد منصور شاه محمد تا نیمه سال 

تعیین شود، ریاست امور   (TAi.004)به حیث معاون محمد عمر  2010و قبل از اینکه در مارچ  طالبان نیز فعالیت نموده

در انجام فعالیت  2010نظامی طالبان یا "شورای گردی جنگل" را به عهده داشت. اختر محمد منصور شاه محمد تا سال 

به حیث رئیس شورای ملکی  2010اوایل سال های طالبان در چهار والیت جنوبی افغانستان مسئولیت مستقیم داشته و  در 

 طالبان تعیین شده بود. 

( در شورای عالی TAi.024معاون مال عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک ) 2009اختر محمد منصور شاه محمد تا سال 

را به عهده ، او بصورت موقت سرپرستی شورای عالی طالبان 2010طالبان بود. به دنبال دستگیری مال برادر در فبروری 

 داشت.    
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 :افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

 ثبت فهرست شده است.  2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.024)عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک 

 ثبت فهرست شده است.   2013فبروری  23که به تاریخ  (TAi.013)خدایداد ځمحمد نعیم بری

 

*** 

130.TAi څمحمد نعیم بری 

بؤه حیؤث معؤین وزارت هوانؤوردی ملکؤی در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤده و  2001فبورری  23بؤه تؤاریخ  څمحمد نعیم بری

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

  :معلومات بیشتر

عضو کمیسیون نظامی طالبان  2010ماه مارچ  عضو "شورای گردی جنگل" طالبان و تا 2008تا ماه جون  څمحمد نعیم بری

بؤود. او معؤاون پیشؤین اخترمحمؤد منصؤور شؤاه  افغانسؤتان عضو مسئول طالبان در والیؤت هلمنؤد 2008بوده است. او از سال 

یؤک پایگؤاه نظؤامی را در  څکه یک شخیصت با نفوذ در رهبؤری طالبؤان اسؤت، مؤی باشؤد. محمؤد نعؤیم بؤری (TAi.011)محمد 

 زی پاکستان و افغانستان کنترول می نماید. منطقه مر

منؤابع مؤالی را در اختیؤار فرمانؤدهان زیردسؤت اش بؤرای برنامؤه  (TAe.013)از طریق شرکت راحت لمتؤد  څمحمد نعیم بری

 ریزی و اجرای عملیات های شورشی در جنوب افغانستان قرار می داد.

 :افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  21که به تاریخ  (TAe.013)شرکت راحت لمتد 

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  25که به تاریخ  (TAi.011)اختر محمد منصور شاه محمد 

 

*** 

140.TAi هدایت هللا. 
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در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤد و  بؤه حیؤث معؤین وزارت هوانؤوردی ملکؤی و تؤوریزم 2001موار   8به تاریخ هدایت هللا 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

150.TAi یار محمد رحیمی  

بؤه حیؤث وزیؤر مخؤابرات در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤد و بنؤابرین تحؤت  2001جنووری  25تؤاریخ یار محمد رحیمؤی بؤه 

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 عضو شورای رهبری طالبان بود.   2009ی تا سال یار محمد رحیم

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

160.TAi هللا داد طیب ولی محمد  

بؤه حیؤث معؤین وزارت مخؤابرات در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤد و  2001جنووری  25تؤاریخ بؤه هللا داد طیب ولؤی محمؤد 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

190.TAi نیک محمد دوست محمد 
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بؤه حیؤث معؤؤین وزارت تجؤارت در رژیؤؤم طالبؤان ثبؤؤت فهرسؤت شؤؤد و  2001جنوووری  31تؤاریخ بؤؤه  نیؤک محمؤد دوسؤؤت محمؤد

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

200.TAi مطیع هللا  

به حیث رئیس اداره گمرکات کابؤل در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤد و بنؤابرین تحؤت  2001فبروری  23تاریخ به  مطیع هللا

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای   (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای  احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 بیشتر:معلومات 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

210.TAi  هللا داد مطیع 

بؤه حیؤث وزیؤر انکشؤاف شؤهری در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤد. بنؤابرین تحؤت  2001جنووری  31تؤاریخ به  هللا داد مطیع

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

هللا داد مطیع که از قؤوم نؤورزی از ولسؤوالی سؤپین بولؤدک مؤی باشؤد، بؤه حیؤث رئؤیس بانؤک مرکؤزی )ده افغانسؤتان بانؤک( و 

 موده است. رئیس شرکت هوایی آریانا نیز در رژیم طالبان فعالیت ن

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 
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220.TAi عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند 

بؤه حیؤث وزیؤر دفؤا  در رژیؤم طالبؤان ثبؤت فهرسؤت شؤد. بنؤابرین  2001جنووری  25تؤاریخ به  عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند

شورای امنیؤت ملؤل متحؤد در ارتبؤاط بؤه اقؤدامات و فعالیؤت هؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های تحت احکام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

بود و در شورای عالی طالبان مسؤئولیت عملیؤات هؤای نظؤامی  (TAi.004)عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند معاون محمد عمر 

 را به عهده داشت. 

 شده:افراد و نهاد های مرتبط فهرست 

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

 فهرست شده است. 2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.024)عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک 

*** 

230.TAi فضل محمد مظلوم 

به حیث معین لوی درستیز در رژیم طالبان ثبت فهرست شده و بنابرین تحت  2001فبروری  23تاریخ به  فضل محمد مظلوم

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

بؤود و در ایجؤاد دولؤت طالبؤان بؤه او کمؤک نمؤوده اسؤت.  (TAi.004)فضل محمد مظلوم یکتن از یؤاران نزدیؤک محمؤد عمؤر 

ایجاد شده بود. او آگؤاهی داشؤت کؤه طالبؤان جنؤبش  (QDe.004)مظلوم در کمپ نظامی الفاروق قرار داشت که توسط القاعده

یؤت لوژسؤتیکی را در بدل گرفتن سرباز یا جنگجو از آن جنبش، بؤا دادن پؤول، سؤال  و حما  (QDe.010)اسالمی ازبیکستان

 کمک می کند. 

 جنگجوی طالبان را در خط مقدم جنگ در والیت تخار به عهده داشت.  3000فرماندهی حدود  2001او در اکتوبر 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001اکتوبر  6( که به تاریخ QDe.004القاعده )

 ثبت فهرست شده است. 2001اکتوبر  6ه تاریخ بکه   (QDe.010)جنبش اسالمی ازبیکستان
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 در فهرست ثبت شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

*** 

 

240.TAi عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک 

و  بؤود به حیث معین وزارت دفا  در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک به تاریخ 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 بود.  2010عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک یکی از فرماندهان ارشد و عضو رهبری طالبان تا ماه فبروری 

( محسوب می شد و بخش امور نظامی TAi.004محمد عمر )او به حیث معین وزیر دفا  طالبان به عنوان یکتن از معاونین 

 طالبان را رهبری می کرد. 

وزیر   (TAi.022)او یکتن از اعضای کلیدی شبکه طالبان بود که در همکاری نزدیک با عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند 

 تنظیم می کرد. عملیات های طالبان بر ضد دولت افغانستان و نیروهای بین المللی کمک به امنیت )آیساف( را دفا  طالبان، 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری 25که به تاریخ  (TAi.022)عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند 

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  25که به تاریخ  (TAi.011)اختر محمد منصور شاه محمد 

 ثبت فهرست شده است.  2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.145)امیر عبدهللا 

*** 

 

 

250.TAi عبدالرؤف خادم 

و بنؤابرین  بؤود به حیث فرمانده قول اردوی مرکز در رژیم طالبان فهرست شده 2001 فبروری 23به تاریخ عبدالرؤف خادم 

شورای امنیؤت ملؤل متحؤد در ارتبؤاط بؤه اقؤدامات و فعالیؤت هؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های تحت احکام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:
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 طالبان قرار داشت. قول اردوی مرکز تحت وزارت دفا  رژیم

 عضو مسئول طالبان در والیت لوگر بود. 2009عبدالرؤف خادم تا سال 

 عبدالرؤف خادم فرمانده کل نظامی طالبان در چندین والیت افغانستان بوده است. 

مسئولیت نمایندگی طالبان در والیت  2011سال  عضو یک شورای منطقوی طالبان بود و تا 2009عبدالرؤف خادم تا سال 

 ارزگان افغانستان را به عهده داشت. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

260.TAi  امیر خان متقی 

قطعنامؤه بنابرین تحت احکام  .به حیث وزیر معارف در رژیم طالبان فهرست شد 2001جنوری  25به تاریخ امیر خان متقی 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقؤدامات و فعالیؤت هؤای مسؤئولین طالبؤان قؤرار  (2000) 1333و  (1999) 1267های 

 می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 ملل متحد به حیث نماینده طالبان حضور داشت. در مذاکرات تحت رهبریامیر خان متقی در زمان حکومت طالبان 

در زمان حکومت طالبان به حیث وزیر اطالعات و  محسوب می شود. ویامیر خان متقی یکتن از اعضای برجسته طالبان 

 2007عضو شورای منطقوی طالبان بود. او تا ماه جون  2007. امیر خان متقی تا ماه جون نیز کار کرده استفرهنگ 

 عضویت شورای عالی طالبان را نیز داشت. 

 ای مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد ه

*** 

27 0.TAi حنفی علیمردان قل  عبدالسالم 

بؤه حیؤث معؤین وزارت معؤارف در رژیؤم طالبؤان فهرسؤت شؤد و  2001فبوروری  23بوه تواریخ عبدالسالم حنفی علیمردان قؤل 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267 قطعنامه هایبنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:
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 2008رهبری طالبان عبدالسالم حنفی علیمردان قل را مسئول والیت جوزجان تعیین نمود. او تا سال  2007در ماه می 

بود و باور بر این است که در قاچاق مواد مخدر دست داشته  در شمال افغانستان نماینده مسئول طالبان در والیت جوزجان

 است. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

280.TAi خیل  سید احمد شهید 

به حیث معین وزارت معارف در رژیم طالبان فهرست شد و بنؤابرین تحؤت  2001فبروری  23به تاریخ خیل  سید احمد شهید

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر: 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

300.TAi عارف هللا عارف. 

و بنؤابرین تحؤت  بؤود به حیث معین وزارت مالیه در رژیم طالبان فهرست شؤده 2001جنوری  31به تاریخ عارف هللا عارف 

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267  قطعنامؤؤه هؤؤایاحکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر: 

 در رژیم طالبان نیز بود.   عارف هللا عارف والی غزنی و پکتیا

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

310.TAi محمد احمدی  

به حیث رئیس بانک مرکزی )دافغانستان بانک( در رژیم طالبان فهرست شده بود  2001فبروری  23به تاریخ محمد احمدی 

شؤؤورای امنیؤت ملؤل متحؤد در ارتبؤاط بؤه اقؤؤدامات و  (2000) 1333و  (1999) 1267  قطعنامؤه هؤایو بنؤابرین تحؤت احکؤام 

 فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر: 
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 .    نیز ایفای وظیفه نموده استمحمد احمدی به حیث وزیر مالیه در رژیم طالبان و عضو شورای عالی طالبان 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

330.TAi  زاهدیعبدالرحمن. 

خارجؤه در رژیؤم طالبؤان فهرسؤت شؤده بؤود و امؤور بؤه حیؤث معؤین وزارت  2001جنووری  25بوه تواریخ عبدالرحمن زاهؤدی 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر: 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

340.TAi  عبدالجلیل حقانی ولی محمد 

خارجؤه در رژیؤم طالبؤان فهرسؤت شؤده  امؤور به حیؤث معؤین وزارت 2001جنوری  25به تاریخ عبدالجلیل حقانی ولی محمد 

شورای امنیت ملل متحؤد در ارتبؤاط بؤه اقؤدامات و  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بود و بنابرین تحت احکام 

 فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر: 

 عضو شورای عالی طالبان و عضو شورای مالی طالبان بود.   2007عبدالجلیل حقانی ولی محمد تا ماه می 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.360.TAi  فیض 

خارجؤه در رژیؤم طالبؤان فهرسؤت شؤده بؤود و امؤور اطالعؤات در وزارت  رئؤیسبؤه حیؤث  2001فبروری  23تاریخ به فیض 

شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به اقدامات و فعالیؤت  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های بنابرین تحت احکام 

 های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر: 
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 نهاد های مرتبط فهرست شده:افراد و 

*** 

380.TAi  عبدالباقی بصیر اول شاه 

بؤه حیؤث معؤین وزارت اطالعؤات و فرهنؤگ در رژیؤم طالبؤان فهرسؤت  2001فبروری  23عبدالباقی بصیر اول شاه به تاریخ 

امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه  شؤؤورای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای شؤؤده بؤؤود و بنؤؤابرین تحؤؤت احکؤؤام 

 اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

و بعؤد  بؤه حیؤث معؤین  کؤار مؤی کؤردا در حکومؤت طالبؤان کؤعبدالباقی بصیر اول شؤاه در آغؤاز بؤه حیؤث والؤی خوسؤت و پکتی

 نموده است.  کار. همچنین در ریاست قنسولی وزارت امور خارجه رژیم طالبان شدوزارت اطالعات و فرهنگ تعیین 

، عبدالباقی بصیر اول شاه در فعالیت های نظامی ضد دولت در ولسوالی های شینوار، آچین، نازیؤان و 2003در جریان سال 

در تنظؤیم  2009رهار بود. در سال عضو مسئول طالبان برای والیت ننگ 2008. او تا سال دخیل بودوالیت ننگرهار  بابا در

 فعالیت های نظامی در سراسر منطقه شرقی بخصوص در والیت ننگرهار و شهر جالل آباد دخالت داشت. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

390.TAi  محمد جواد وزیری 

ملؤؤل متحؤؤد وزارت خارجؤؤه رژیؤؤم طالبؤؤان امؤؤور ریاسؤؤت  مسؤؤئولبؤؤه حیؤؤث  2001فبووروری  23محمؤؤد جؤؤواد وزیؤؤری بؤؤه تؤؤاریخ 

شؤورای امنیؤت ملؤل متحؤد در ارتبؤاط  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامه های فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام 

 به اقدامات و فعالیت های مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 معلومات بیشتر:

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

400.TAi  جالل الدین حقانی 
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بؤه حیؤث وزیؤر سؤرحدات در رژیؤم طالبؤان فهرسؤت شؤده بؤود و بنؤابرین تحؤت  2001جنووری  31جالل الدین حقانی به تاریخ 

شؤؤورای امنیؤؤت ملؤؤل متحؤؤد در ارتبؤؤاط بؤؤه اقؤؤدامات و فعالیؤؤت هؤؤای  (2000) 1333و  (1999) 1267قطعنامؤؤه هؤؤای  احکؤؤام 

 مسئولین طالبان قرار می گیرد.

 بیشتر: معلومات

رابطؤه نزدیؤک داشؤت. نیؤز اسامه بن الدن )متوفی(  رابطه نزدیک دارد؛ وی با( TAi.004محمد عمر )جالل الدین حقانی با 

برادر محمؤد ابؤراهیم  وو بدر الدین حقانی )متوفی(   (TAi.146)، نصیر الدین حقانی (TAi.144)او پدر سراج الدین حقانی 

می باشد. او یکتن از رهبران فعال طالبان است. جالل الدین حقانی در  (TAi.150)و خلیل احمد حقانی  (TAi.042)عمری 

 2008مؤاه جؤون  دربؤود. او نیؤز ( و طالبؤان QDe.004فؤرد رابؤط میؤان القاعؤده ) شؤماره در لسؤت تحؤریم القاعؤده 2007سال 

  رئیس "شورای میران شاه" طالبان بود.  

به شؤبکه طالبؤان پیوسؤت  ا  رماندهان حزب اسالمی مولوی در والیات خوست، پکتیا و پکتیکا بود که بعداو در آغاز یکتن از ف

او همراه با دیگر اعضای شبکه القاعده و طالبان به  ،سقوط رژیم طالبان ه دنبالگماشته شد. ب مور سرحداتو به حیث وزیر ا

 افغانستان ملیشه های نظامی خود را از نو تشکیل داد. منطقه وزیرستان شمالی فرار نمود و برای مبارزه با دولت 

در سفارت هندوستان در کابل و سوء قصؤد بؤه جؤان رئؤیس جمهؤور کؤرزی در جریؤان  2008حقانی متهم به بمب گذاری سال 

ه در کابؤل در مؤا خانؤه هؤاوزارت هؤای یک رژه نظامی در کابل در اوایؤل همؤان سؤال مؤی باشؤد. حقؤانی در  حملؤه بؤر سؤاختمان

  ست داشته است. نیز د 2009فبروری 

  می باشد.  (TAe.012)جالل الدین حقانی بنیان گذار شبکه حقانی 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.004محمد عمر )

 ثبت فهرست شده است.  2007فبروری  23که به تاریخ  (TAi.042)محمد ابراهیم عمری 

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13که به تاریخ  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقانی 

 ثبت فهرست شده است.  2010جوالی  20که به تاریخ   (TAi.146)نصیر الدین حقانی 

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150)خلیل احمد حقانی 

 ثبت فهرست شده است.  2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157)فضل ربیع 

 ثبت فهرست شده است.   2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.159)احمد جان وزیری 

 ثبت فهرست شده است.  2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164)عبدالرؤف ذاکر 

 ثبت فهرست شده است.  2012نومبر 5که به تاریخ  (TAe.012)شبکه حقانی 
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 افراد و نهاد های مرتبط در لست تحریم های القاعده: 

 ثبت فهرست شده است.  2001اکتوبر  6که به تاریخ  (QDe.004)القاعده 

*** 

 

420.TAi محمد ابراهیم عمری 

 

به حیث معین وزارت سرحدات در رژیم طالبان فهرست شده بود بنابرین  2001فبروری  23محمد ابراهیم عمری به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 
 معلومات بیشتر:

 

( و کاکای سراج الدین جالل TAi.150( و خلیل احمد حقانی )TAi.040محمد ابراهیم عمری برادر جالل الدین حقانی )

 )متوفی( می باشد. حقانی ( و بدر الدینTAi.146نصیرالدین حقانی ) (،TAi.144الدین حقانی )

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 شده است.ثبت فهرست  2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.040جالل الدین حقانی ) 

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13که به تاریخ  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقانی 

 ثبت فهرست شده است.  2010جوالی  20که به تاریخ   (TAi.146)نصیر الدین حقانی 

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150)خلیل احمد حقانی 

*** 

 

430.TAi  دین محمد حنیف 

بصورت همزمان به حیث وزیر پالن و وزیر تحصیالت عالی در رژیم طالبان  2001جنوری  25دین محمد حنیف به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه . فهرست شد

 ی گیرد.اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار م

 

 معلومات بیشتر:
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 .ه استدر والیات تخار و بدخشان بودمسئول دین محمد حنیف یکتن از اعضای شورای عالی طالبان 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

 

440.TAi  حمدهللا نعمانی 

به حیث یکتن از مقامات بلند پایه وزارت تحصیالت عالی در رژیم طالبان  2001فبروری  23حمد هللا نعمانی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  و فهرست شده بود

 مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 .ه استیکتن از اعضای شورای عالی طالبان بود نیز بود. او شهردار کابل در رژیم طالبانحمدهللا نعمانی 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

47 0.TAi  قدرت هللا جمال 

بنابرین تحت . به حیث وزیر اطالعات و فرهنگ در رژیم طالبان فهرست شد 2001جنوری  25قدرت هللا جمال به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

راسر ، رهبری طالبان قدرت هللا جمال را به حیث افسر رابط برای خیرخواهان و دوستان طالبان در س2009در ماه اپریل 

 بود.  2010سال  درجهان تعیین نمود. او یکتن از اعضای شورای عالی طالبان و عضو کمیسیون فرهنگی طالبان 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

490.TAi  عبدالرحمن احمد هوتک 
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به حیث معین )فرهنگی( وزارت اطالعات و فرهنگ در رژیم طالبان  2001جنوری  25عبدالرحمن احمد هوتک به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  .فهرست شد

 اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 سولی وزارت خارجه در رژیم طالبان را نیز به عهده داشت. کن امور عبدالرحمن احمد هوتک ریاست

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

510.TAi  عبدالحی مطمئن 

به حیث رئیس ریاست اطالعات و فرهنگ والیت قندهار در رژیم طالبان  2001فبروری  23عبدالحی مطمئن به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  .فهرست شد

 اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

خارجی طالبان را قرائت می کرد.  سیاستعبدالحی مطمئن یکتن از سخنگویان ارشد طالبان بود و اعالمیه های مربوط به 

 دربود. او یکتن از اعضای شورای عالی طالبان و سخنگوی محمد عمر  (TAi.004)نزدیک محمد عمر یاران همچنین از

 بود.  2007سال 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.400محمد عمر )

*** 

 

52 0.TAi  محمد یعقوب 

بنابرین تحت  .به حیث رئیس آژانس اطالعاتی باختر در رژیم طالبان فهرست شد 2001فبروری  23محمد یعقوب به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 بیشتر:معلومات 
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طالبان در ولسوالی یوسف خیل والیت پکتیکا بود. او عضو کمیسیون فرهنگی طالبان  پیشتازمحمد یعقوب یکتن از اعضای 

 . ه استبود

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

530.TAi  عبدالرزاق آخوند الال آخوند 

 ابلحیث وزیر امور داخله و قوماندان امنیه ک صورت همزمان به به 2001جنوری  25عبدالرزاق آخوند الال آخوند به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  .در رژیم طالبان فهرست شد

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

معاون محمد  2010مارچ  دریکتن از اعضای شورای عالی طالبان بود. او  2008آخوند الال آخوند تا ماه جون  عبدالرزاق

 بود و در قاچاق مواد مخدر هم دست داشته است.   (TAi.004)عمر

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.400محمد عمر )

*** 

 

 

570.TAi  سید محمد عظیم آغا 

به حیث یکتن از کارمندان ریاست پاسپورت و ویزا در رژیم طالبان  2001فبروری  23سید محمد عظیم آغا به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  .فهرست شد

 اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 . داشتموقف سید محمد عظیم آغا به حیث کارمند ریاست پاسپورت و ویزا تحت وزارت داخله در رژیم طالبان قرار 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:
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*** 

580.TAi  نورالدین طرابی محمد قسیم 

بنابرین و به حیث وزیر عدلیه در رژیم طالبان فهرست شده بود  2001جنوری  25نورالدین طرابی محمد قسیم به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 گیرد. مقامات طالبان قرار می

 

 معلومات بیشتر:
 

. او به حیث معاون ه بودبه حیث فرمانده نظامی در افغانستان گماشته شد 2009نیمه سال  درنورالدین طرابی محمد قسیم 

 . می کرد در نشست های شورای طالبان هم شرکت 2009و در اوایل  ه بودتعیین شد (TAi.004)محمد عمر رهبر طالبان 

 

 مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد های 

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31( که به تاریخ TAi.400محمد عمر )

*** 

 

600.TAi   محمد عیسی آخوند 

 و به حیث وزیر آب، بهداشت و برق در رژیم طالبان فهرست شده بود 2001فبروری  23محمد عیسی آخوند به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

630.TAi  محمد اعظم علمی 

 و به حیث معین وزارت معادن و صنایع در رژیم طالبان فهرست شده بود 2001فبروری  23محمد اعظم علمی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
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 در فهرست 2007جوالی  18" به تاریخ است فوت نموده 2005او در سال  معلومات در مورد اینکه "بنا به گزارش ها

 گنجانیده شده است.  توحیدی

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

640.TAi یدعزت هللا حقانی خان س   

 و به حیث معین وزارت پالن در رژیم طالبان فهرست شده بود 2001فبروری  23به تاریخ  یدعزت هللا حقانی خان س

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

ثبت فهرست شده بود. کلمه "حقانی" به نام  2001فبروری  23هللا در  مولوی عزت نامعزت هللا حقانی خان سید در آغاز به 

 اضافه شد. 2007سپتمبر  27او در لیست به تاریخ 

 

 عزت هللا حقانی عضو شورای منطقوی طالبان بود.   2009الی سال 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.079)محمد سلیم حقانی 

*** 

.660.TAi  محمد عباس آخوند 

تحت  بنابرینو به حیث وزیر صحت عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود  2001جنوری  25محمد عباس آخوند به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

به عهده  2001ماه جنوری  الیطالبان بود که مسئولیت کمیته صحی را عالی محمد عباس آخوند یکتن از اعضای شورای 

 داشت. 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

670.TAi  شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان 
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به حیث معین وزارت صحت عامه در رژیم طالبان  2001جنوری  25شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  بنابرین بود و فهرست شده

 مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان همچنین معین وزارت امور خارجه در رژیم طالبان بود. 

 

 فهرست شده:افراد و نهاد های مرتبط 

*** 

 

68 0.TAi  محمد هللا مطیع 

به حیث وزیر فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده بود بنابرین تحت احکام  2001جنوری  25به تاریخ محمدهللا مطیع 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

نموده است. او از ماه  کارطالبان تحت نام "احمدهللا مطیع"  محمد هللا مطیع همچنین به حیث وزیر مخابرات در رژیم

 طالبان بود.   عالیرئیس موقت شورای  2010فبروری تا اپریل 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

69 0.Tai  رستم حنفی حبیب هللا 

  

 بود، به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده 2001جنوری  25به تاریخ رستم حنفی حبیب هللا 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 بود.  افغانستان نماینده مسئول طالبان در والیت نورستان 2007ماه می  دررستم حنفی حبیب هللا 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:
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*** 

700.TAi  عتیق هللا ولی محمد 

بنابرین بود، به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده  2001جنوری  31به تاریخ عتیق هللا ولی محمد 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه تحت احکام 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

، عتیق هللا ولی محمد در سمتی در شهر قندهار گماشته شد. در سال 1996بعد از تصرف شهر کابل توسط طالبان در سال 

 شد. تعیینزراعت و سپس به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان  زارتن اول ویو به حیث مع، ا2000یا  1999

 

، معاون 2008در سال وی عملیاتی طالبان در جنوب افغانستان شد.  مسئولبعد از سقوط رژیم طالبان، عتیق هللا ولی محمد 

 طالبان بود.    عالیعضو کمیسیون سیاسی در شورای  2010. او تا سال افغانستان شدوالی هلمند 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

  

710.TAi  نجیب هللا حقانی هدایت هللا 

ابتدا به حیث معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان فهرست شده  2001فبروری  23به تاریخ نجیب هللا حقانی هدایت هللا 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه بود، 

 فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 اش این سمتورد معلومات در منموده است. نیز کار نجیب هللا حقانی هدایت هللا به حیث معین وزارت مالیه در رژیم طالبان 

سمت اولیه او به حیث  رست تجدید شد و، فه2007سپتمبر  27در فهرست اضافه شد. به تاریخ  2007جوالی  18به تاریخ 

  گردید.حذف از آن "معین وزارت فوائد عامه در رژیم طالبان" 

 

کاکای نور جالل گل  پسر، عضو شورای طالبان در والیت کنر افغانستان بود. او 2007نجیب هللا حقانی هدایت هللا تا ماه می 

 ( می باشد.TAi.056جان )

 

 . ه بودنظامی در والیت کنر گماشتهای ، رهبری طالبان او را به حیث فرد مسئول در فعالیت 2008ماه جون  در

 

 عضو مسئول طالبان برای والیت لغمان بود.  2010یت هللا تا اواخر سال نجیب هللا حقانی هدا

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:
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 ثبت فهرست شده است. 2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.056)نور جالل گل جان 

*** 

 

720.TAi ا غسید غیاث الدین آ 

بنابرین بود و به حیث وزیر حج و اوقاف در رژیم طالبان فهرست شده  2001جنوری  31به تاریخ ا غسید غیاث الدین آ

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

عضو مسئول طالبان  2010ماه جون  درنموده است. او  کارم طالبان در رژی نیز ا به حیث وزیر معارفغسید غیاث الدین آ

و عضو  عالی طالبان، عضو شورای 2009دسمبر  دربرای والیات، فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ در افغانستان بود. او 

 شورای نظامی طالبان بود. باور بر این است که در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. 

 

 های مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد 

*** 

73 0.TAi  محمد مسلم حقانی محمدی گل 

 به حیث معین وزارت حج و اوقاف در رژیم طالبان فهرست شده 2001جنوری  25به تاریخ محمد مسلم حقانی محمدی گل 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  بود و

 فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

نموده است. این سمت به تاریخ  کارمحمد مسلم حقانی محمدی گل به حیث معین وزارت تحصیالت عالی در رژیم طالبان نیز 

 در فهرست اضافه شد.  2007جوالی  18

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

750.TAi  عبدالرقیب تخاری 
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 بنابرین بود و در رژیم طالبان فهرست شده کنندگان به حیث وزیر عودت 2001جنوری  25به تاریخ عبدالرقیب تخاری 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 طالبان برای والیات تخار و بدخشان بوده است.  عالی، عضو مسئول شورای 2009دسمبر  درعبدالرقیب تخاری 

 

 های مرتبط فهرست شده: افراد و نهاد

*** 

 

.780.TAi محمد ولی محمد عوض 

به حیث وزیر امر به معروف و نهی از منکر در رژیم طالبان فهرست  2001جنوری  31به تاریخ محمد ولی محمد عوض 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  و شد

 فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

محمد ولی محمد عوض در سمت خود به حیث وزیر امر به معروف و نهی از منکر از شکنجه و دیگر ابزار برای ارعاب 

استفاده می کرد. بعد از سقوط طالبان، محمد ولی محمد عوض هنوز هم در بین طالبان در والیت کندهار  بطور مکرر مردم

 افغانستان فعال می باشد. 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

  

790.TAi  محمد سلیم حقانی 

 

به حیث معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در رژیم طالبان فهرست  2001جنوری  31محمد سلیم حقانی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  ،شد

 فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

و شورای طالبان بود که حمالت علیه نیروهای دولتی افغان در والیت لغمان محمد سلیم حقانی عض، 2006در سال 

یکی از فرماندهان طالبان در این والیت بود. او تا ماه مارچ  2004برنامه ریزی می کرد. او تا اواخر سال  را افغانستان
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نطقوی طالبان تا ماه جون و عضو یک شورای م (TAi.064)  به حیث معاون فرمانده عزت هللا حقانی خان سعید 2010

 نیز بود.  2010

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 فبروری ثبت فهرست شده است.  23که به تاریخ  (TAi.064)عزت هللا حقانی خان سعید 

*** 

 

.800.TAi  سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس 

به حیث معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در  2001فبروری  23سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  و رژیم طالبان فهرست شد

 در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

ید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس به حیث سکرتر جنرال در کمیته هالل احمر افغانی در سدر زمان ثبت نام او در فهرست، 

ی ها شورا یکی از عضو 2009طالبان شد. او تا سال   عالی، عضو شورای 2007. او در ماه می کار می کردرژیم طالبان 

 منطقوی طالبان نیز بود. 

 

از جنگجویان طالبان را در ولسوالی چپرهار والیت ننگرهار  سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس مسئولیت رهبری یک گروه

فرمانده طالبان در والیت کنر بود که بمب گذاران انتحاری را به چندین والیت او ، 2007افغانستان به عهده داشت. تا سال 

انتحاری  حمالتده و بم های تعبیه شحمالت  در متخصصین پیشتازیکتن از او  2012شرقی افغانستان اعزام میکرد. تا سال 

 بود. 

 

طالبان در منطقه مرزی میان  عملیاتی پایگاه یت یک، مسئول2008سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس در اواخر سال 

 .را به عهده داشت افغانستان و پاکستان

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

82 0.TAi  عبدالحق وثیق 

 ه بود وبه حیث معین وزارت امنیت )استخبارات( در رژیم طالبان فهرست شد 2001جنوری  31عبدالحق وثیق به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
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می باشد. او در رژیم طالبان بصورت متوالی در سمت های فرمانده  (QDi.088)وثیق متحد گلبدین حکمتیار  عبدالحق

به از کار خود که  تعیین شد نمود. او سپس به حیث معاون رئیس عمومی امنیت کارمحلی در والیت نمیروز و در قندهار 

ئول حفظ ارتباط با جنگجویان خارجی القاعده و کمپ های گزارش می داد. در این سمت، او مس (TAi.081)قاری احمدهللا 

نیز  به داشتن روش های سرکوب کننده بر ضد مخالفین طالبان در جنوب افغانستان او آموزشی آنها در افغانستان بود.

 بود.  مشهور

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  25که به تاریخ  (TAi.081) احمدهللا

 ثبت فهرست شده است.  2003فبروری  20که به تاریخ  (QDi.088)گبلدین حکمتیار 

*** 

 

830.TAi  احسان هللا سرفدا حسام الدین آخوندزاده 

به حیث معین وزارت امنیت )استخبارات( در رژیم  2001فبروری  23احسان هللا سرفدا حسام الدین آخوندزاده به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه  بود طالبان فهرست شده

 مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

سپس به حیث فرماندار طالبان در او بود.  نیز ه رئیس بانک مرکزی در رژیم طالباناحسان هللا سرفدا حسام الدین آخوندزاد

 . احسان هللا سرفدا عضو شورای داخلی طالبان بود. تعیین شدوالیات تصرف شده 

 

و ( بود که حمایت های مالی در لست تحریم القاعده QDe.004احسان هللا سرفدا حسام الدین آخوندزاده فرد رابط القاعده )

 ولسوال مارجه در والیت هلمند افغانستان بود.  2007نیمه سال  درسال  را در اختیار طالبان قرار می داد. او 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 افراد و نهاد های مرتبط در لست تحریم القاعده 

  ثبت فهرست شده است.  2001اکتوبر  6که به تاریخ  (QDe.004)القاعده 

*** 

840.TAi د احبیب هللا رش 
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به حیث رئیس اداره تحقیقات در وزارت امنیت )استخبارات( در رژیم طالبان  2001فبروری  23د به تاریخ احبیب هللا رش

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  بنابرین بود و فهرست شده

 مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 . کار می کرد به حیث معاون رئیس )استخبارات( در یک شورای منطقوی طالبان 2009سال  درد احبیب هللا رش

  

 د های مرتبط فهرست شده:افراد و نها

*** 

 

850.TAi  احمد جان آخوندزاده وزیر 

بنابرین  بود و به حیث وزیر آب و برق در رژیم طالبان فهرست شده 2001جنوری  25احمد جان آخوندزاده وزیر به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 عضو شورای عالی نظامی طالبان بود. 2009سال  دراحمد جان آخوندزاده وزیر 

  

 ده:افراد و نهاد های مرتبط فهرست ش

*** 

87 0.TAi  سعد الدین سید 

بنابرین تحت احکام  بود و به حیث شهردار کابل در رژیم طالبان فهرست شده 2001جنوری  25سعد الدین سید به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

. برای گنجانیدن این کار کرده استدر رژیم طالبان نیز  و امور اجتماعی سعد الدین سید به حیث معین وزارت فوائد عامه

 . تجدید شد 2001مارچ  8به تاریخ  ، لستمسئله

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 
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.880.TAi عبدالجبار عمری 

بنابرین تحت احکام  بود و به حیث والی بغالن در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23عمری به تاریخ  عبدالجبار

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

فرمانده گروه مسلح در ولسوالی سیوری والیت زابل و به حیث معاون امیر خان حقانی  2008ون عبدالجبار عمری تا ماه ج

 نام نهاد او را به حیث والی ، به هدف تقویت فعالیت های شان در ساحه،رهبری طالبان ،2008. در ماه جون می کردفعالیت 

 خویش در والیت زابل تعیین نمود. 

 

 شده:افراد و نهاد های مرتبط فهرست 

*** 

890.TAi  نور هللا نوری 

 بود و همزمان به حیث والی بلخ و رئیس زون شمال در رژیم طالبان فهرست شده 2001جنوری  25نور هللا نوری به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

91 0.TAi  جانان آغا 

به حیث والی فاریاب در رژیم طالبان فهرست شده بنابرین تحت احکام قطعنامه  2001فبروری  23جانان آغا به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می 2000) 1333( و 1999) 1267

 گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 بود.  (TAi.004)ال محمد عمر و مشاور م عالی طالبانعضو شورای  2010جانان آغا تا ماه جون 
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 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004)محمد عمر 

*** 

920.TAi  دوست محمد 

تحت احکام  بنابرینبود و به حیث والی غزنی در رژیم طالبان فهرست شده  2001جنوری  25دوست محمد به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

تعیین شده  نیز دوست محمد از سوی طالبان به حیث مسئول عملیات های نظامی در انگوره والیت نورستان در افغانستان

 بود.

 

به حیث والی نام نهاد طالبان در والیت نورستان و رهبر مدرسه ایی بود که از طریق آن  2010دوست محمد تا ماه مارچ 

  می کردجنگجو استخدام 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

930.TAi خیر هللا خیرخواه  

بنابرین تحت احکام  بود و به حیث والی هرات در رژیم طالبان فهرست شده 2001جنوری  25خیرهللا خیرخواه به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 نموده است.  کارو وزیر امور داخله رژیم طالبان نیز خیرهللا خیرخواه به حیث سخنگوی رژیم طالبان، والی کابل 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.940.TAi عبدالباری آخوند 
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تحت احکام  بنابرین بود و به حیث والی هلمند در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23عبدالباری آخوند به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 کمیسیون طالبان در والیت هلمند بود.  عضوطالبان و  عالیعضو شورای  2009عبدالباری آخوند تا سال 

 

 مرتبط فهرست شده: افراد و نهاد های

*** 

950.TAi  ولی جان 

تحت احکام  بنابرینبود و به حیث والی جوزجان در رژیم طالبان فهرست شده  2001فبروری  23ولی جان به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 مهاجرین طالبان بود. یان وزندانکمیته شورای منطقوی طالبان و رئیس  یک ولی جان عضو

  

 شده: افراد و نهاد های مرتبط فهرست

*** 

 

960.TAi  محمد حسن رحمانی 

تحت  بنابرین بود و به حیث والی قندهار در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23محمد حسن رحمانی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 بود.  (TAi.004)طالبان و معاون مال محمد عمر  عالیعضو شورای  2010محمد حسن رحمانی تا ماه مارچ 

 

 مرتبط فهرست شده: افراد و نهاد های

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  )TAi.00(4مال محمد عمر 
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*** 

970.TAi  عبدالمنان نیازی 

تحت احکام  بنابرینبود و به حیث والی کابل در رژیم طالبان فهرست شده  2001فبروری  23عبدالمنان نیازی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

  نیز کار کرده است. عبدالمنان نیازی به حیث سخنگوی طالبان و بعد به حیث والی مزارشریف و والی کابل در رژیم طالبان

 

و در والیت  ه استعبدالمنان نیازی یکتن از فرماندهان ارشد طالبان در غرب افغانستان بودبدینسو،  2009از نیمه سال 

 . داشته استفراه، هرات و نیمروز فعالیت 

 

 هرات گماشته شده بود. طالبان در و به حیث والی بود عضو شورای منطقوی طالبان  2010ماه می  درعبدالمنان نیازی 

 

 . دخیل می باشدکه در انتقال بمبگذاران انتحاری به افغانستان  می باشدعبدالمنان نیازی یکتن از فرماندهان طالبان 

  

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

980.TAi د شفیق حاعبدالو 

بنابرین تحت بود و به حیث معاون والی کابل در رژیم طالبان فهرست شده  2001فبروری  23د شفیق به تاریخ حاعبدالو

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.990.TAi محمد شفیق محمدی 

بنابرین تحت بود و به حیث والی خوست در رژیم طالبان فهرست شده  2001جنوری  25محمد شفیق محمدی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
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 . نیز کار می کردمحمد شفیق محمدی به حیث والی عمومی والیات پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی در رژیم طالبان 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.100TAi محمد عبدالبصیر  ظرن 

بنابرین تحت  وبود  به حیث والی کندز در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23محمد عبدالبصیر به تاریخ  ظرن

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.101 TAi  محمد اسحق آخوندزاده 

بنابرین تحت  بود و به حیث والی لغمان در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23محمد اسحق آخوندزاده به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

در این  2011والیتی طالبان برای والیت غزنی افغانستان بود و تا سال  محمد اسحق آخوندزاده فرمانده ،2008در سال 

 والیت فعال باقی مانده بود. 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.102 TAi  ضیا الرحمن مدنی 

تحت احکام  بنابرین بود و به حیث والی لوگر در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23ضیاء الرحمن مدنی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
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مسئول امور نظامی طالبان در والیت تخار بود. او به نمایندگی از طالبان تا سال  2007ضیاء الرحمن مدنی تا ماه می 

همچنین مالقات میان مسئولین طالبان و حامیان پولدار را  او مسئول جمع آوری منابع مالی در کشور های خلیج بود. 2003

فراهم می ساخت. باور بر این را تنظیم می نمود و زمینه سفر بیش از ده نفر به کابل، افغانستان برای انجام حمالت انتحاری 

 ارد. در قاچاق مواد مخدر دست داو است که 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

 .103TAi شمس الدین 

تحت  بنابرین بود و به حیث والی وردگ )میدان( در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23شمس الدین به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

..104TAi محمد رسول ایوب 

بنابرین تحت  بود و به حیث والی نیمروز در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23محمد رسول ایوب به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 .ه استمحمد رسول ایوب عضو یک شورای منطقوی طالبان بود

  

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.   2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004)محمد عمر 

*** 
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.105TAi خالد عبدالقدیر  هاحمد ط 

تحت  بنابرین بود و به حیث والی پکتیا در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23خالد عبدالقدیر به تاریخ  هاحمد ط

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 2009سپتمبر  درنموده است. او  نیز کاربه حیث والی کنر در رژیم طالبان  2001پایان سال  درخالد عبدالقدیر  هاحمد ط

مسئولیت والیت ننگرهار را از سوی طالبان به عهده داشت. او  2011سال  او درمسئول والیت وردک از سوی طالبان بود. 

 می باشد.  (TAi.144)از همکاران نزدیک سراج الدین جالل الدین حقانی 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13که به تاریخ  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقانی 

*** 

 

.106TAi تح خانامحمد شفیق احمدی ف  

 بنابرین بود و به حیث والی سمنگان در رژیم طالبان فهرست شده 2001فبروری  23به تاریخ تح خان امحمد شفیق احمدی ف

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.107TAi  امین هللا امین قدوس 

بنابرین تحت  و به حیث والی سرپل در رژیم طالبان فهرست شده بود 2001فبروری  23به تاریخ امین هللا امین قدوس 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 لبان بود. طا عالیعضو شورای  2011سال  درامین هللا امین قدوس 
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 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.108TAi  عبدالحی سالک 

تحت احکام  به حیث والی ارزگان در رژیم طالبان فهرست شده بود و  بنابرین 2001فبروری  23به تاریخ عبدالحی سالک 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 اضافه شد. توحیدیبه فهرست  2009" در ماه مارچ است فوت نموده طبق گزارشاتکه عبدالحی سالک " معلوماتاین 

  

 نهاد های مرتبط فهرست شده:افراد و 

*** 

 

.109TAi  احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده 

در رژیم طالبان فهرست  به حیث والی زابل و ارزگان 2001جنوری  25به تاریخ احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد 2000) 1333( و 1999) 1267شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

ن از سوی طالبان بود. او برادر زن مال مسئول والیت ارزگا 2007احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده تا اوایل سال 

 می باشد.  (TAi.004)محمد عمر 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004)مال محمد عمر 

*** 

 

.110TAi  نور محمد ثاقب 
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در رژیم طالبان فهرست شده بود و   ستره محکمهبه حیث قاضی القضات  2001جنوری  25به تاریخ نور محمد ثاقب 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

عنوان بخش عدلی و قضائی طالبان عمل می کند، می  که بهطالبان و رئیس کمیته دینی  عالینور محمد ثاقب عضو شورای 

 .باشد

  

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004)مال محمد عمر 

*** 

 

.111TAi  سنانیحمدهللا 

به حیث رئیس دار االفتا  در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام  2001فبروری  23به تاریخ  سنانیحمدهللا 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان 2000) 1333( و 1999) 1267قطعنامه 

 قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 .داشترژیم طالبان قرار  در چارچوب ستره محکمهبه حیث رئیس داراالفتا  )ریاست فتوا(  سنانیحمد هللا  سمت

  

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.113TAi  شهاب الدین دالور 

 در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین ستره محکمهبه حیث معاون  2001فبروری  23به تاریخ شهاب الدین دالور 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه 

 مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 .بود طالبان در شهر ریاض عربستان سعودی یرمعاون سف 1998سپتمبر  25شهاب الدین دالور تا همچنان، 

  

 های مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد 
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*** 

 

.114TAi  عبدالرحمن آغا 

به حیث رئیس دادگاه نظامی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت  2001جنوری  25به تاریخ عبدالرحمن آغا 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات 2000) 1333( و 1999) 1267احکام قطعنامه 

 طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.118TAi  حمیدهللا آخوند شیر محمد 

به حیث رئیس شرکت هوایی آریانا در رژیم طالبان فهرست شده بود و   2001جنوری  25به تاریخ حمیدهللا آخوند شیرمحمد 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  بنابرین

 های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.119TAi  جان محمد مدنی اکرام 

به حیث کاردار سفارت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی در  2001جنوری  25به تاریخ جان محمد مدنی اکرام 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 نهاد های مرتبط فهرست شده: افراد و

*** 
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.121TAi  عزیز الرحمن عبداالحد 

به حیث سکرتر سوم سفارت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده  2001جنوری  25به تاریخ عزیز الرحمن عبداالحد 

( شورای امنیت 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  عربی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.122TAi  عبدالمنان محمد اسحق 

تجاری سفارت طالبان در شهر ابوظبی امارات متحده  آتشه یبه حیث  2001جنوری  25به تاریخ عبدالمنان محمد اسحق 

( شورای امنیت 2000) 1333( و 1999) 1267عربی در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

کار لمنان محمد اسحق به حیث سکرتر اول سفارت طالبان در شهر ریاض عربستان سعودی در زمان رژیم طالبان نیز عبدا

. او شدبه یکی از فرماندهان ارشد طالبان در والیات پکتیا، پکتیکا و خوست در شرق افغانستان تبدیل او . سپس نموده است

 به عهده داشت. را پاکستان و افغانستان  مرز بینجنگجویان و سال   انتقالهمچنین مسئولیت 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.126TAi مل محمد مسعود  محمد سرور صدیق 

به حیث سکرتر سوم سفارت طالبان در شهر اسالم آباد  2001جنوری  25به تاریخ مل محمد مسعود  محمد سرور صدیق

( شورای امنیت 2000) 1333( و 1999) 1267بنابرین تحت احکام قطعنامه پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و 

 سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:
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*** 

 

.127TAi  محمد زاهد 

به حیث سکرتر سوم سفارت طالبان در شهر اسالم آباد پاکستان در رژیم طالبان  2001جنوری  25به تاریخ محمد زاهد 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2000) 1333( و 1999) 1267فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

 های مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد 

**** 

.128TAi عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر 

نظامی سفارت طالبان در شهر اسالم آباد پاکستان  اتشه یبه حیث  2001جنوری  25به تاریخ عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر 

( شورای امنیت سازمان 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

. او مشاور مالی کار می کرد 2009سال  درعبدالقدیر بصیر عبدالبصیر به حیث خزانه دار طالبان در پشاور پاکستان 

 پول را ازشخصأ خود بود. او  2010شورای نظامی طالبان در پشاور و رئیس کمیسیون مالی طالبان در پشاور تا اوایل 

 .   می دهدپاکستان انتقال  در سراسرطالبان به گروه های طالبان  رهبریشورای 

 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.129TAi  نذیر هللا حنفی ولی هللا 

ی سفارت طالبان در شهر اسالم آباد، پاکستان در تتجار اتشه یبه حیث  2001جنوری  25به تاریخ نذیر هللا حنفی ولی هللا 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
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 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.130TAi  عبدالغفار قریشی عبدالغنی 

عودت کنندگان سفارت طالبان در شهر اسالم آباد،  اتشه یبه حیث  2001جنوری  25به تاریخ عبدالغفار قریشی عبدالغنی 

( شورای امنیت 2000) 1333( و 1999) 1267پاکستان در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 سازمان ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 بیشتر:معلومات 

 ار قریشی عبدالغنی در قاچاق مواد مخدر نیز دست داشته است. فعبدالغ

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.132TAi  نجیب هللا محمد جمعه 

به حیث جنرال کنسول در کنسولگری طالبان در شهر پشاور، پاکستان در  2001جنوری  25نجیب هللا محمد جمعه به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:

 شورای نظامی منطقوی طالبان بود. یک  عضوی 2010سال  درنجیب هللا محمد جمعه 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.133TAi  عبدالولی صدیقی 

به حیث سکرتر اول در کنسولگری طالبان در شهر پشاور، پاکستان در رژیم  2001جنوری  25عبدالولی صدیقی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل متحد 2000) 1333( و 1999) 1267طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
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 . آن تغییر داده شودبه حیث سکرتر سوم در  ویاصال  گردید تا سمت  2006جوالی  25به تاریخ  مندرج فهرستمعلومات 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.135TAi  عبدالقدوس مظهری 

در کنسولگری طالبان در شهر پشاور، پاکستان در  اتشه معارفبه حیث  2001جنوری  25عبدالقدوس مظهری به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

 شده: افراد و نهاد های مرتبط فهرست

*** 

.136TAi ق امیر محمد ادمحمد ص 

کنسولگری طالبان در شهر پشاور، پاکستان  نماینده تجاری دربه حیث  2001جنوری  25دق امیر محمد به تاریخ امحمد ص

( شورای امنیت سازمان 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:

رژیم طالبان  افغان یتبه رئیس شرکت تجار ویسمت  و اصال  گردید 2006جوالی  25فهرست به تاریخ  معلومات مندرج

 . تغییر داده شددر پشاور پاکستان 

از سوی محمد عمر تاسیس آن دق امیر محمد یکتن از اعضای شورای مجلس جدید بود که بر اساس گزارش ها امحمد ص

(TAi.004)   داعالم ش 2006در اکتوبر . 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.   2001جنوری  25که به تاریخ  (TAi.004)محمد عمر 

*** 

 

.137TAi  رحمت هللا کاکا زاده 
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به حیث جنرال کنسول در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در  2001جنوری  25رحمت هللا کاکا زاده به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:

 . بودغزنی افغانستان نیز طالبان در والیت به حیث "والی"  2007رحمت هللا کاکا زاده تا ماه می 

 مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد های 

*** 

 

.138TAi  لیم نورانی عمحمد 

به حیث سکرتر اول در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در  2001جنوری  25لیم نورانی  به تاریخ عمحمد 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

 د های مرتبط فهرست شده:افراد و نها

*** 

 

.139TAi  عبدالغفار شینواری 

به حیث سکرتر سوم در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در  2001جنوری  25عبدالغفار شینواری به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 های مرتبط فهرست شده: افراد و نهاد

*** 
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.140TAi  گل احمد حکیمی 

تجاری در کنسولگری طالبان در شهر کراچی، پاکستان در  اتشه یبه حیث  2001جنوری  25گل احمد حکیمی به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:

به حیث رئیس عمومی تعلیمات متوسطه  1996گل احمد حکیمی قبل از گماشته شدن در سمت اش در شهر کراچی در سال 

 ف در کابل در رژیم طالبان فعالیت می کرد.  وزارت معار

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.141TAi مادعبدهللا ح  

به حیث جنرال کنسول در کنسولگری طالبان در شهر کویته، پاکستان در رژیم  2001جنوری  25د به تاریخ اعبدهللا حم

( شورای امنیت سازمان ملل متحد 2000) 1333( و 1999) 1267طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 اد های مرتبط فهرست شده:افراد و نه

*** 

 

.142TAi  عبدالحی حازم عبدالقادر 

به حیث سکرتر اول در کنسولگری طالبان در شهر کویته، پاکستان در  2001جنوری  25حی حازم عبدالقادر به تاریخ لعبدا

( شورای امنیت سازمان ملل 2000) 1333( و 1999) 1267رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین تحت احکام قطعنامه 

 متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر:
 

 های مرتبط فهرست شده: افراد و نهاد
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*** 

 

.143TAi  حمدهللا هللا نور 

عودت کنندگان در کنسولگری طالبان در شهر کویته، پاکستان  اتشه یبه حیث  2001جنوری  25حمدهللا هللا نور به تاریخ 

( شورای امنیت سازمان 2000) 1333( و 1999) 1267تحت احکام قطعنامه  در رژیم طالبان فهرست شده بود و بنابرین

 ملل متحد در مورد اقدامات و فعالیت های مقامات طالبان قرار می گیرد.

 

 معلومات بیشتر: 
 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.144TAi  سراج الدین جالل الدین حقانی 

بؤه عنؤوان شؤخ  ( 2006) 1735قطعنامؤه  12و  1مطؤابق بنؤد  2007سوتتمبر  13سراج الدین جالل الدین حقؤانی بؤه تؤاریخ 

مرتبط با القاعده، اسامه بن الدن ویا طالبان به دالیل آتؤی درج فهرسؤت شؤد: "مشؤارکت در تمویؤل مؤالی، پالنگؤذاری، تسؤهیل، 

ت هؤا در همکؤاری بؤا طالبؤان، تحؤت نؤام، بؤه نماینؤدگی ویؤا در حمایؤت از آنهؤا، آماده سازی ویا ارتکاب اعمال ویؤا انجؤام فعالیؤ

شؤماره در  QDe.004) "استخدام نیرو برای آنها" و "یا " به نحوی دیگری حمایت از اعمال ویا فعالیت های طالبان، القاعؤده

  .شماره در لست تحریم های القاعده( QDe.019لست تحریم های القاعده( و شبکه جیش محمد )

 معلومات بیشتر:

می باشد؛  (TAe.012)شبکه حقانی  ترین رهبران ، با نفوذ و با تجربهی از برجسته ترینسراج الدین جالل الدین حقانی یک

شماره در لست تحریم های  QDe.004شبکه القاعده )با  هم با طالبان وهم گروهی از جنگجویان است که  شبکه حقانی

 2004تا سال  حقانی یکتن از فرماندهان ارشد عملیاتی شبکه نزدیک دارد؛ سراج الدین جالل الدین حقانی القاعده( همکاری

را به عهده گرفت و از   (.TAe.012)، سراج الدین حقانی کنترول شبکه حقانی 2001بود. بعد از سقوط طالبان در سال 

 . ه استدر افغانستان به عهده داشت گریرهبری گروه را در خط مقدم فعالیت های شورش ن،تا اکنو همان زمان

وی یکی از که  است را از پدرش جالل الدین حقانی بدست آورده خود سراج الدین حقانی بیشتر اختیارات و صالحیت

در هرد وطرف مرز افغانستان و پاکستان شخ  رژیم طالبان و یکتن از فرماندهان نظامی طالبان بود و  وزیران سابق

. در زمان تصدی اش به حیث وزیر در رژیم طالبان، جالل الدین حقانی روابط بسیار نزدیکی بودالقاعده و طالبان رابط بین 

 با القاعده ایجاد نمود. 

. او از در اختیار او قرار میدهند الیعملیات هایش منابع م انجام برای و طالبان قوی دارد روابطسراج الدین حقانی با طالبان 

دریافت می نماید. او یکتن از تسهیل کنندگان کلیدی برای پول مواد مخدر  قاچاق براندیگر گروه ها و افراد مختلف بشمول 

 حمایت میها پاکستان نیز از این فعالیت تحت اداره فدرال عملیات های تروریستی در افغانستان بوده و در مناطق قبایلی 
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یکتن از فرماندهان ارشد نظامی طالبان بود  در آن زمان از سوی مال دادهللا که 2006نماید. روابط او با طالبان در ماه می 

کرده است. او با می با سراج الدین حقانی کار نموده و عملیات ها را با او برنامه ریزی  ؛ مال داد هللا گفته بود که اوعلنی شد

می باشد. سراج الدین حقانی بصورت  ارتباطشماره در لست تحریم های القاعده( نیز در  QDe.019شبکه جیش محمد )

فعال در برنامه ریزی و انجام حمالت بر علیه نیروهای آیساف، مسئولین افغان و غیرنظامیان بخصوص در مناطق شرقی و 

و به والیات خوست، پکتیا و پکتیکا در  بصورت منظم جنگجویان را استخدامهمچنان جنوبی افغانستان دست داشته است. او 

 افغانستان اعزام می نماید. 

در کابل دست  2007جون  18بمبگذاری انتحاری بر ضد بس حامل افسران اکادمی پولیس در  هسراج الدین حقانی در حمل

 افسر پولیس گردید.  35باعث مرگ  آن حمله داشته که

و خلیل   (TAi.042)لدین حقانی )متوفی(، کاکاهایش محمد ابراهیم عمریو بدرا (TAi.146)برادرانش نصیر الدین حقانی

 نیز ثبت فهرست می باشند.   (TAi.150)احمد حقانی 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.042) محمد ابراهیم عمری

 ثبت فهرست شده است.  2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.105) احمد طاها خالد عبدالقادر

 ثبت فهرست شده است.  2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150)خلیل احمد حقانی 

 ثبت فهرست شده است.  2011اگست  16که به تاریخ  (TAi.152) دران شیر محمدځسنگین 

 ثبت فهرست شده است. 2011اکتوبر  4که به تاریخ  (TAi.155) عباسینعبدالعزیز 

 . ثبت فهرست شده است 2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157) فضل ربیع

 ثبت فهرست شده است.  2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.159) احمد جان وزیر

 ثبت فهرست شده است.  2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است.  2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی

  

 القاعده:افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های 
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 ثبت فهرست شده است.   2001اکتوبر  6که به تاریخ  (QDe.004) القاعده

 ثبت فهرست شده است.  2001اکتوبر  17که به تاریخ  (QDe.019) جیش محمد

*** 

 

.145TAi  امیر عبدهللا 

( به عنوان شخ  مرتبط با القاعده، اسامه بن 2009) 1904قطعنامه  2مطابق بند  2010جوالی  20امیر عبدهللا به تاریخ 

الدن ویا طالبان به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی ویا ارتکاب 

ایت از آنها، "استخدام نیرو برای آنها" و اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی ویا در حم

 "یا " به نحوی دیگری حمایت از اعمال ویا فعالیت های طالبان.

   
 معلومات بیشتر:

و معاون پیشین  است نموده کاریکتن از رهبران ارشد طالبان  (TAi.024)امیر عبدهللا به حیث خزانه دار عبدالغنی برادر

والی طالبان در والیت قندهار افغانستان بوده است. امیر عبدهللا بخاطر جمع آوری منابع مالی برای طالبان به کشور های 

را  رهبری طالبانبرای ارتباطات  زمینهکویت، عربستان سعودی، لیبیا و امارات متحده عربی سفر نموده است. او همچنین 

است. عبدهللا به  کردهرا در مهمانخانه منزل مسکونی خویش در پاکستان هماهنگ  امات بلند رتبهجلسات مقو فراهم نموده 

 . ونددر پاکستان ساکن ش ند، کمک کرد کهاز افغانستان فرار نمود 2001در سال که  ی از اعضای ارشد طالبانبسیار

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.   2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.024)عبدالغنی برادر

*** 

 

 

.146TAi  نصیر الدین حقانی 

به دالیل آتی درج فهرست شد: ( 2009) 1904قطعنامه  2مطابق بند  2010جوالی  20نصیر الدین حقانی به تاریخ 

ارتکاب اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت  "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

 نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان،

 .شماره در لست تحریم های القاعده( QDe.004القاعده )

 معلومات بیشتر:
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تحت اداره  وابسته به طالبان است که از وزیرستان شمالی در منطقه قبایلینظامیان ، یگ گروه (TAe.012)شبکه حقانی 

بسیاری و مسئول  بوده ی در افغانستانگرپاکستان فعالیت می کند. این شبکه در خط مقدم فعالیت های شورش حکومت فدرال

می دهد تشکیل  (TAi.040) جالل الدین حقانی . رهبری شبکه حقانی را سه پسر ارشدبوده استاز حمالت مهم و برجسته 

 . از آنها می باشدکه نصیر الدین حقانی یکی 

در  .می کندشبکه حقانی فعالیت می کند و اکثر وقت خود را صرف جمع آوری پول  فرستاده ینصیر الدین حقانی به حیث 

 او سفر نمود. کسب کمک های مالیجهت  حقانی همراه با یک وابسته طالبان به کشور عربستان سعودی ،2004سال 

. نصیرالدین حقانی قرار دادبخاطر مختل نمودن انتخابات ریاست جمهوری پول در اختیار شورشیان  2004همچنین در سال 

ه هدف جمعاوری پول برای شبکه حقانی پول جمع آوری نمود و بمتعدد  از طریق سفر های 2008تا  2005حداقل از سال 

بر  ه است.خلیج سفر نمود دیگر کشور یک به 2008و در سال  2007ر سال درات متحده عربی به امامکرر  بصورت

از منطقه خلیج، قاچاق مواد های مالی سه منبع عمده مالی داشت: کمک  ،2007در اواسط سال  اساس گزارش ها حقانی

، نصرالدین 2009شماره در لست تحریم های القاعده(. در اواخر  QDe.004مخدر و پرداخت های مالی از سوی القاعده )

حقانی چند صد هزار دالر از افراد وابسته به القاعده در شبه جزیره عرب بدست آورد تا در فعالیت های شبکه حقانی از آن 

 استفاده کند. 

کاکاهایش محمد ابراهیم ، بدرالدین حقانی )متوفی( و (TAi.144) برادرانش سراج الدین جالل الدین حقانی

 نیز ثبت فهرست می باشند.    (TAi.150)و خلیل احمد حقانی   (TAi.042)عمری

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.042) محمد ابراهیم عمری

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150)خلیل احمد حقانی 

 ثبت فهرست شده است. 2011اکتوبر  4که به تاریخ  (TAi.155) عباسینعبدالعزیز 

 ثبت فهرست شده است. 2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157) فضل ربیع

 ثبت فهرست شده است. 2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.159) احمد جان وزیر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی

 

 افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:
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 ثبت فهرست شده است.   2001اکتوبر  6که به تاریخ  (QDe.004) القاعده

*** 

 

.147TAi  گل آغا اسحق زی 

بؤه عنؤوان شؤخ  مؤرتبط بؤا القاعؤده، ( 2009) 1904قطعنامؤه  2مطؤابق بنؤد  2010جووالی  20گل آغا اسؤحق زی بؤه تؤاریخ 

اسامه بن الدن و یا طالبان به دالیل آتی درج فهرسؤت شؤد: "مشؤارکت در تمویؤل مؤالی، پالنگؤذاری، تسؤهیل، آمؤاده سؤازی ویؤا 

مایت از آنها، "استخدام نیؤرو بؤرای ارتکاب اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی ویا در ح

 آنها" و "یا " به نحوی دیگری حمایت از اعمال و یا فعالیت های طالبان.

 

 معلومات بیشتر:

گل آغا اسحق زی رئیس کمیسیون مالی طالبان و بخشی از یک شورای طالبان می باشد که اخیر  ایجاد شده و مسئولیت جمع 

تان را به عهده دارد. او همچنین برای حمالت انتحاری در قندهار افغانستان پول جمع از والیت بلوچستان، پاکس ذکاتآوری 

 است.  خیل بودهآوری نموده و در توزیع منابع مالی برای جنگجویان طالب و خانواده های آنها د

د مالی مال است، به حیث مأمور ارش (TAi.004)گل آغا اسحق زی که دوست دوران کودکی رهبر طالبان مال محمد عمر 

، مگر اینکه با مال عمر مالقات کند اجازه نداشتنموده است. زمانی، هیچ کس  کارعمر و یکی از نزدیکترین مشاورین او 

 . او در زمان رژیم طالبان همراه با مال عمر در قصر ریاست جمهوری زندگی می کرد. گل آغا اسحق زی اجازه داده باشد

در ؛ افراد و اموال به اردوگاه های آموزشی طالبان را فراهم ساخت انتقالزمینه  ،  گل آغا اسحق زی2005در دسمبر 

  .برای تحویل گرفتن قطعات یا اجزای سال  ها به خارج از کشور سفر نمودوی  2006اواخر سال 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004)محمد عمر 

 ثبت فهرست شده است. 2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.158) محمد امان آخوند

 ثبت فهرست شده اس.   2013فبروری  26که به تاریخ (TAi.166)احمد شاه نورزی عبیدهللا 

*** 
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.148TAi لیزی اآغا جان ع 

به عنوان شخ  مرتبط با القاعده، اسامه بؤن ( 2009) 1904قطعنامه  2مطابق بند  2010نومبر  4آغا جان علیزی به تاریخ 

الدن ویا طالبؤان بؤه دالیؤل آتؤی درج فهرسؤت شؤد: "مشؤارکت در تمویؤل مؤالی، پالنگؤذاری، تسؤهیل، آمؤاده سؤازی ویؤا ارتکؤاب 

ویا در حمایت از آنها، "اسؤتخدام نیؤرو بؤرای آنهؤا" و  اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی

  "یا " به نحوی دیگری حمایت از اعمال ویا فعالیت های طالبان. 

 معلومات بیشتر:

 در بدل تامینو  اداره نموده استآغا جان علی زی یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق مواد مخدر را در هلمند افغانستان 

از  ه، یک گرو2008. در سال فراهم نموده است طالبان اش، منابع مالی برای محافظت از فعالیت های قاچاق مواد مخدر

هر زمینی که کوکنار می کارند به طالبان مالیات بدهند و طالبان از زی توافق نمودند تا  قاچاقچیان مواد مخدر بشمول علی

قاچاقچیان مواد  د. طالبان همچنین توافق کردند تا ازنمواد مخدر آنها را تنظیم کن هم در بدل آن توافق نمودند تا حمل و نقل

 برای جنگجویان طالبان امکانات قاچقاچیانو در بدل این کار، و ذخیره گاه های مواد مخدر آنها محافظت کنند، مخدر

شته و بخاطر دیدار با رهبران ارشد دست دانیز . علیزی در خرید سال  برای طالبان فراهم کنند ترانسپورتی و سرپناه

فراهم  را نیز . علیزی زمینه خرید پاسپورت های تقلبی ایرانی برای طالباننموده است طالبان بصورت منظم به پاکستان سفر

یک جلد  علی زی ،2009نظامی به ایران سفر کنند. در سال های می ساخت تا جنگجویان طالب بتوانند برای آموزش 

 ل در اختیار یک فرمانده طالب قرار داد تا به ایران سفر کند. پاسپورت و پو

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.149TAi  صالح محمد کاکر اختر محمد 

بؤه عنؤوان شؤخ  مؤرتبط بؤا ( 2009) 1904قطعنامؤه  2مطؤابق بنؤد  2010نوومبر  4کاکر اختر محمؤد بؤه تؤاریخ  صالح محمد

القاعده، اسامه بن الدن ویا طالبان به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی 

و یا ارتکاب اعمال ویا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نماینؤدگی ویؤا در حمایؤت از آنهؤا، "اسؤتخدام نیؤرو 

 آنها" و "یا " به نحوی دیگری حمایت از اعمال ویا فعالیت های طالبان.برای 

 معلومات بیشتر:

را در والیات هلمند و  مواد مخدر یک شبکه قاچاق کهصالح محمد کاکر اختر محمد یکتن از قاچاقچیان مواد مخدر است 

توسط  اش . قبل از دستگیریتامین نموده استرا و نیاز های مالی و لوژستیکی طالبان  نمودهقندهار افغانستان اداره 

که از سوی هیروئین داشت  پروسس البراتورمسئولین افغان، صالح محمد کاکر اختر محمد در منطقه بند تیمور قندهار 

با رهبران ارشد طالبان در تماس بوده و به نمایندگی از آنها از قاچاقچیان مواد مخدر پول نقد  یوطالبان محافظت می شد. 

پرداخت مالیات به  جمع آوری می نمود و پول متعلق به اعضای ارشد طالبان را حفظ و پنهان می کرد. او همچنین مسئولیت

صالح محمد کاکر اختر محمد در شهر قندهار یک موتر  را به عهده داشت.قاچاقچیان مواد مخدر  طالبان به نمایندگی از

 در اختیار طالبان موتر قرار می داد.  و برای انجام حمالت انتحاری ه استفروشی داشت
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 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

.150TAi  خلیل احمد حقانی 

به عنوان شخ  مرتبط با القاعده، اسامه ( 2009) 1904قطعنامه  2مطابق بند  2011فبروری  9خلیل احمد حقانی به تاریخ 

طالبان به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب  بن الدن و یا

به نحوی دیگری حمایت ویا اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با طالبان، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از آنها، 

 از اعمال و یا فعالیت های طالبان.  

 معلومات بیشتر:

منطقه وزیرستان شمالی  که ازگروه وابسته به طالبان ، (TAe.012)خلیل احمد حقانی یکتن از اعضای ارشد شبکه حقانی 

 . این شبکه که در خط مقدم فعالیت های شورشی در افغانستان، می باشدپاکستان فعالیت می کندتحت اداره حکومت فدرال 

به رژیم طالبان تحت  1990در نیمه دهه  که (TAi.040) قانی؛ یعنی جالل الدین حقانیتوسط برادر خلیل ح قرار دارد،

 .، ایجاد گردیده استپیوسته بود (TAi.004)رهبری مال محمد عمر 

 دست داشته و اکثر  برای (TAe.012) خلیل حقانی در فعالیت های جمع آوری پول به نمایندگی از طالبان و شبکه حقانی

فارس به کشور های حوزه خلیج  2009سفر های خارجی انجام می دهد. خلیل حقانی تا سپتمبر دیدار با حامیان مالی خود 

 پول جمع آوری نموده است.  ی جنوبی و شرقی نیزدر آسیای در آنجا پول بدست آورد؛ وی از منابعی سفر نموده و از منابع

. تا اوایل دست به انجام عملیات می زنند نیز حمایت می کنددر افغانستان ه از طالبان و شبکه حقانی کخلیل احمد حقانی 

، خلیل 2009لوگر افغانستان قرار می داد. در سال  والیت ، خلیل حقانی منابع مالی را در اختیار شبکه های طالبان در2010

که مسئولیت  بوداز جمله کسانی  نمود ومی جنگجو را در والیت لوگر افغانستان تأمین و کنترول  160حقانی تقریبأ 

. خلیل حقانی دستور شترا به عهده دادستگیر شده بودند توسط طالبان و شبکه حقانی اسیران دشمن که بازداشت و نگهداری 

 یعنی بردار زاده اش دریافت می کرد. (TAi.144) عملیات های طالبان را از سراج الدین حقانی

و به عملیات های  هفعالیت نمودنیز شماره در لست تحریم های القاعده(  QDe.004القاعده )خلیل حقانی به نمایندگی از 

را جهت تقویت عناصر القاعده در والیت پکتیا در  ی، خلیل حقانی افراد2002. در سال ارتباط داشته استنظامی آن 

 افغانستان اعزام نمود. 

و بدرالدین حقانی  (TAi.146) و کاکای نصیرالدین حقانی  (TAi.042)خلیل احمد حقانی برادر محمد ابراهیم عمری

 می باشد.            نیز )متوفی(

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004) محمد عمر
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 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.042) محمد ابراهیم عمری

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157) فضل ربیع

 ثبت فهرست شده است. 2012جنوری  6که به تاریخ  (TAi.159) احمد جان وزیر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی

 نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:افراد و 

 ثبت فهرست شده است.   2001اکتوبر  6که به تاریخ  (QDe.004) القاعده

 

*** 

 

.153TAi خان  افیض هللا نورزی اختر محمد میر 

به دالیل آتی درج ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2011اکتوبر  4خان به تاریخ افیض هللا نورزی اخترمحمد میر

فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در 

همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های 

 ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  وابسته به طالبان به منظور 

 معلومات بیشتر:

خان به حیث یک تمویل کننده مالی برجسته طالبان فعالیت نموده که رهبران ارشد طالبان با افیض هللا نورزی اختر محمد میر

خلیج  یویل کنندگان در کشور هارا از تم امریکائی هزار دالر 100او منابع مالی را سرمایه گذاری کرده اند. او بیش از 

. او همچنین از نظر مالی یک فرمانده طالبان وقف طالبان کردخود را نیز  بخشی از پول 2009در سال  جمع آوری نموده و

در والیت قندهار را حمایت نموده و منابع مالی را بخاطر کمک به آموزش آن عده از جنگجویان طالبان و القاعده 

(QDe.004 قرار داده که بر ضد نیروهای ائتالف و نیروهای نظامی افغان حمالت   شماره در )لست تحریم های القاعده
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می ، عملیات های طالبان را در والیت قندهار افغانستان تنظیم و تمویل مالی 2005انجام می دادند. فیض هللا تا نیمه سال 

 نمود. 

فیض هللا برعالوه حمایت های مالی، به گونه دیگر به آموزش و عملیات های طالبان کمک نموده است. او تا نیمه سال 

در . داد می ، سال ، مهمات و مواد انفجاری و تجهیزات طبی را در اختیار جنگجویان طالب در جنوب افغانستان قرار2009

. فیض هللا بودآنها از پاکستان به افغانستان  انتقالبمبگذاران انتحاری طالبان و پناه دادن به  ، فیض هللا مسئول2008نیمه سال 

جنگجویان طالب در اطراف والیت هلمند  در جابجائی موشک های ضد طیاره را نیز در اختیار طالبان قرار داده و

و در پاکستان مخابره و موتر در  تسهیل نمودهبمبگذاری انتحاری توسط طالبان را  و حمالت افغانستان کمک نموده است

 اختیار اعضای طالبان قرار داده است. 

، یک مدرسه دینی در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان را که در آن ده ها هزار دالر برای 2009فیض هللا تا نیمه سال 

ساخت  در زمینهنگجویان طالب برای آموزش ج های فیض هللا طالبان جمع آوری می شد، اداره می کرد. از محوطه مدرسه

جنگجویان  یمرکز آموزشحیث به  2007اواخر سال  در . مدرسه فیض هللاشدو استفاده بمب های تعبیه شده استفاده می 

 . شد اعزام می شدند، استفاده می افغانستان به والیت قندهار ا  القاعده که بعد

ها در  بشمول هوتلداشت و احتماال  مالک جایداد  چندین دفتر در شهر دوبی امارات متحده عربی ، فیض هللا2010در سال 

بار ها  البسهموتر، پرزجات موتر و  نمودن هدف وارد هب  (TAi.154) . فیض هللا با برادرش ملک نورزیاین شهر نیز بود

 داشت.  ارتیفعالیت های تج ، در دوبی و جاپان2006نمود. فیض هللا تا اوایل می به شهر دوبی و کشور جاپان سفر 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2011اکتوبر  4که به تاریخ  (TAi.154) ملک نورزی

 افراد و نهادی مرتبط فهرست شده در لست تحریم های القاعده:

 ثبت فهرست شده است.   2001اکتوبر  6که به تاریخ  (QDe.004) القاعده

 

*** 

 

.154TAi  ملک نورزی 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2011اکتوبر  4ملک نورزی به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی  تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد 

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:
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. ملک و برادرش فیض هللا دهدکن در پاکستان است که حمایت مالی در اختیار طالبان قرار می ملک نورزی یک تاجر سا

میلیون ها دالر را در تجارت های مختلف برای طالبان سرمایه گذاری نموده اند.  (TAi.153) خانانورزی احتر محمد میر

. نوان تاجر پول های طالبان را سرمایه گزاری کندنمودند تا وی به ع ، نماینده طالبان به ملک مراجعه2008واخر سال ادر 

و صد ها هزار دالر دیگر را که از  کمک کرده است ده ها هزار دالر به طالبان ا  بدینسو، ملک شخص 2005حد اقل از سال 

ن همراه با پول شخصی خودش در میان طالبا بود تمویل کنندگان در کشور های حاشیه خلیج و پاکستان جمع آوری نموده

از کشور های خلیج  ، ده ها هزار دالرهر چند ماهکه داشت  نیز . ملک در پاکستان یک شماره حساب حوالهاست توزیع نموده

 .  می شدانتقال جهت حمایت از فعالیت طالبان به آن حساب حوال او 

سال سرپرست ارشد یک  16، ملک به مدت 2009 تا سالفراهم نموده است.  نیز ملک زمینه انجام فعالیت های طالبان را

مدرسه دینی در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان بود که طالبان بخاطر تربیه و آموزش افراد استخدام شده از آن 

. ملک و تأمین می کرداستفاده می کردند. در میان دیگر فعالیت ها ملک منابع مالی برای حمایت از این مدرسه را نیز 

 ندایفا نمود طالبان از آن استفاده شود، نقش مهمی انتحاریهای برای عملیات که قرار بود ی ئرادرش در نگهداری موتر هاب

 کمک نموده اند. نیز و به انتقال جنگجویان طالب در اطراف والیت هلمند افغانستان 

. در اوایل سال کندسفر می امور تجارتی  بخاطربه دوبی و جاپان  بوده مکررا  تجارتی مالک جایداد های ملک در جاپان 

را از جاپان و دوبی به کشور وارد می کرد بود. او برای تجارت خود  موترملک صاحب تجارت واردات موتر که ، 2005

در اواسط  .پرزجات و پوشاک از دوبی و جاپان وارد می کردکه در آن دو فرمانده طالبان سرمایه گزاری کرده اند، موتر، 

فراهم ساختند که بر اساس گزارش ها میلیون ها دالر ارزش را ملک و برادرش زمینه ترخی  صد ها کانتینر بار ، 2010

 دریافت کنندگان اموال مسئولین پاکستانی به این باور بودند که ، زیرابودند ضبط کردند آنرامسئولین پاکستانی  و داشت

 . ارتباط داشتندبا تروریزم  متذکره

 های مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد 

 ثبت فهرست شده است. 2011اکتوبر  4که به تاریخ  (TAi.153)خان  افیض هللا نورزی اختر محمد میر

 

*** 

 

.155TAi  عباسینعبدالعزیز  

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2011اکتوبر  4به تاریخ  عباسینعبدالعزیز 

در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به 

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

   ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

مناطق شرقی گروه وابسته به طالبان که از  (TAe.012)یکتن از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی  عباسینعبدالعزیز 

 عباسین، 2010. تا اوایل سال ، می باشدپاکستان فعالیت می کندتحت اداره حکومت فدرال وزیرستان شمالی افغانستان و 
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نام نهاد طالبان در  لسوالبه حیث و از طرف وی دریافت می نمود و  (TAi.144)دستوراتی را از سراج الدین حقانی

طالبان را به عهده  جنگجویان فرماندهی یک گروه از عباسین. ه بودولسوالی ارگون والیت پکتیکا در افغانستان گماشته شد

در  عباسین. کمک نموده استدر والیت پکتیکا  مستقر یک کمپ آموزشی برای جنگجویان جارجیندازی راه او در  هداشت

 . به افغانستان دخیل بوده است سال  انتقال نیروهای افغان و اکماالتی ین زدن موتر هایمک

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 درج فهرست شد. 2012نومبر  05که بتاریخ  TAi.164)عبدالرؤف ذاکر )

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی

 

*** 

 

 

.156TAi غااحمد ضیا آ 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جنوری  6ا به تاریخ غاحمد ضیا آ

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی  تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد 

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

، احمد 2010در سال  را به عهده دارد.ا یکتن از فرماندهان ارشد طالبان است که مسئولیت های نظامی و مالی غاحمد ضیا آ

رهبری می کرد. در سال را عملیات های نظامی طالبان در غرب افغانستان که ا رئیس شورای نظامی طالبان بود غضیا آ

به عنوان  در میان فرماندهان طالبان پول توزیع می کرد.د و کار می کرمالی طالبان  مسئولا به حیث آغ، احمد ضیا 2009

داری خزانه  ؛ا ده ها هزار دالر را ه والیان نام نهاد طالبان انتقال می دادغاحمد ضیا آ بخشی از مسئولیت های مالی اش،

ر سال قرار داد. ددر اختیار احمد ضیا آغا  شورای طالبان صد ها هزار دالر را بخاطر تمویل عملیات های بمب گذاری

وابسته به گروه و به افرادی  دخیل بود، احمد ضیا آقا در توزیع منابع مالی در میان فرماندهان طالب در افغانستان 2008

کرده . او همچنین زمینه ارتباطات را برای رهبر نظامی طالبان فراهم ، نیز پول انتقال می دادخارج از کشورطالبان در 

  است.

 های مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد 
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*** 

 

.157TAi  فضل ربیع 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جنوری  6فضل ربیع به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی  تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد 

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

که از منطقه مرزی  وابسته به طالبان یگروه (TAe.012)و لوژستیکی در اختیار شبکه حقانی فضل ربیع حمایت مالی 

 نموده است ربیع بخاطر جمع آوری پول برای شبکه حقانی به خارج سفر افغانستان و پاکستان فعالیت می کند، قرار می دهد.

، ربیع به شهر دوبی امارات 2009. در فبروری در جمع آوری پول برای فعالیت های نظامی طالبان کمک نموده استنیز و 

که یکتن از رهبران ارشد   (TAi.144)متحده عربی سفر نمود تا پول جمع آوری نموده و به نمایندگی از سراج الدین حقانی

 یسفر نموده تا برای جالل الدین حقان نیز مالقات هایی را انجام دهد. ربیع به کشور های خلیج می باشد، شبکه حقانی

(TAi.040)و منابعنیز می باشد  شبکه حقانی پول جمع آوری کند. ربیع یکتن از اعضای شورای مالی طالبان ، ممسس 

 در میان فرماندهان و مسئولین طالبان توزیع نموده است.  مالی

هماهنگ را امی ربیع در ارسال بمب گذاران انتحاری به افغانستان دست داشته و رابطه شبکه حقانی با دیگر گروه های نظ

در انتقال  کار می کرد،بلند پایه ترین مقام طالبان در والیت کنر که به حیث  . ربیع در زمان رژیم طالبانکرده است

، ربیع به منطقه 2001طالبان در اواخر سال رژیم . بعد از سقوط دخیل بودافغانستان  به بیرون ازغیرقانونی مواد مخدر 

 تان فرار نمود. مرزی میان پاکستان و افغانس

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150) خلیل احمد حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2012جنوری  6که به تاریخ (TAi.159)احمد جان وزیر 

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی
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*** 

 

.158TAi  محمد امان آخوند 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جنوری  6محمد امان آخوند به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به  در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

 ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

و به حیث سکرتر مال محمد  دارد از فرماندهان ارشد طالبان است که وظایف مرتبط به امور مالی یکتن محمد امان آخوند

آغا اسحق زی رئیس کمیسیون مالی  ، امان آخوند و گل2010نموده است. در اوایل کار طالبان  رهبر  (TAi.004)عمر

هزار دالر را به نمایندگی از رهبری نظامی طالبان در کشور های حاشیه خلیج جمع  300طالبان بصورت مشترک بیش از 

طالبان شرکت نموده و به نمایندگی از مال عمر پیام های کتبی و  مقامات عالی رتبهآوری نمودند. امان آخوند در نشست های 

 را ایراد کرده است. او شفاهی 

و در جمع آوری پول از قاچاق مواد  نیز تامین کرده است امان آخوند حمایت های لوژستیکی را به عملیات های طالبان

امان آخوند یکتن از اعضای شورای مال  خرید سال  برای طالبان دست داشته است. در زمان رژیم طالبان، به منظور مخدر

 عمر بود. 

 ای مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد ه

 ثبت فهرست شده است 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.004) محمد عمر

 ثبت فهرست شده است.  2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.147) گل آغا اسحق زی

*** 

 

.159TAi احمد جان وزیر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جنوری  6احمد جان وزیر به تاریخ 

در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به 

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

 ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:
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از مناطق مرزی ، گروه وابسته به طالبان (TAe.012)احمد جان وزیر یکتن از فرماندهان کلیدی شبکه حقانی 

. احمد جان وزیری به حیث معاون مشاور و سخنگوی سراج الدین ، می باشدعالیت می کندافغانستان/پاکستان ف

شرکت  هافعالیت نموده و به نمایندگی از شبکه حقانی در مالقات  ،یکتن از رهبران ارشد شبکه حقانی  (TAi.144)قانیح

 ، احمد جان وزیر با اعضای ارشد شبکه حقانی به کشور های حاشیه خلیج سفر کرد. 2010. در اواخر سال می کند

احمد جان وزیر در شورای طالبان از شبکه حقانی نمایندگی می کرد و به حیث فرد رابط میان شبکه حقانی و طالبان در 

، احمد جان وزیر را به (QDe.004)، نظامیان طالبان و القاعده 2008. در سال ه استوالیت غزنی افغانستان فعالیت داشت

بشمول سال  و وسایل مخابره در  اکماالتاو در والیت غزنی پول و دیگر حیث فرمانده طالبان در والیت غزنی گماشتند. 

 . در زمان رژیم طالبان او در وزارت مالیه کار می کرد. داده استاختیار دیگر فرماندهان طالبان قرار 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2001اکتوبر  6که به تاریخ  (.QDe.004)القاعده 

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150) خلیل احمد حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2011جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157) فضل ربیع

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) قانیشبکه ح

*** 

.160TAi  عبدالصمد اچکزی 

  2012دوم مارچ  :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012مار   2عبدالصمد اچکزی به تاریخ 

در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به 

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

   ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

شبکه حمایت از بمب های  دخیل بوده وعبدالصمد اچکزی یکتن از فرماندهان ارشد طالبان است که در ساخت بمب های 

 ی اجزا و قطعات بمبنگهدار تهیه و تدارکات و، صمد مسئولیت 2010. تا نیمه سال کندتعبیه شده این گروه را اداره می 

جنگجویان طالبان در غرب و جنوب های تعبیه شده برای بمب ساخت ( و آموزش پتاقیساخت چاشنی ) های تعبیه شده،

 به عهده داشت. را افغانستان 

ای ، صمد با یکتن از اعض2011اوایل سال  تا. نیز دخیل بوده استصمد به نمایندگی از طالبان در حمالت آنها در افغانستان 

 نیز این کار یک بمبگذار انتحاری راانجام برای کار میکرد و افغان  سرحدیفرمانده پولیس  به مقصد ترور یکطالبان 

نیرو های بین المللی  بود تا علیهاستخدام نموده بود. در آن زمان صمد پنج بمب گذار انتحاری را به افغانستان اعزام نموده 
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صمد پنج بمب گذار انتحاری طالب را به شهر  ،2010در اوایل سال  .حمله نمایند افغان امنیت )آیساف( و مسئولین به یاری

 د. نقندهار اعزام نمود تا مسئولین افغان را در آنجا هدف قرار ده

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

.161TAi بخت گل 

  2012جون  27 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جون  27بخت گل به تاریخ 

تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی 

، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص

  تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

تا اکنون بوده است؛ وی این  2009حد اقل از سال  (TAe.012)کلیدی ارتباطات شبکه حقانی  ینبخت گل یکتن از مسئول

 از فعالیت های خود بطور 2011. گل تا سال سمت را پس از دستگیری مسئول ارتباطات قبلی در افغانستان به عهده گرفت

ین بدرالدو به حیث میانجی میان  گزارش می داد بدرالدین حقانی )متوفی( یکتن از رهبران ارشد شبکه حقانی بهمستقیم 

گزارش های فرماندهان در افغانستان به  رساندن . گل مسئولیتوی عمل می کردو افراد عالقمند به ارتباط با  حقانی

 را به عهده دارد. در افغانستان مورد نظرشانرسانه های  سایرمسئولین رسانه ایی طالبان و  ،مسئولین بلند پایه شبکه حقانی

شبکه حقانی،  جنگجویان مول بدرالدین حقانی، در هماهنگ کردن جابجائی، به شگل با دیگر مسئولین شبکه حقانی

گل تا سال  نیز کار می کند.افغانستان  شرقخارجی و سال  در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان و در  جنگجویان

، گل بین 2009ر اواخر سال ، دستورات عملیاتی بدرالدین حقانی را به جنگجویان در داخل افغانستان انتقال می داد. د2010

 شاه و افغانستان در رفت و آمد بود و در میان فرماندهان پایین رتبه شبکه حقانی پول توزیع می کرد. ممیرا

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی

*** 

 

.162TAi  عبدالستار عبدالمنان 

  2012جون  29 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 
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به دالیل آتی درج فهرست شد: ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جون  29عبدالستار عبدالمنان به تاریخ 

"مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت 

نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به 

 ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  منظور 

 معلومات بیشتر: 

می باشد. ستار و  (TAe.010) (HKHS)عبدالستار عبدالمنان مالک مشترک و متصدی صرافی حاجی خیرهللا حاجی ستار

در سراسر  خیرهللا بارکزی خدای نظر هر دو مالک و متصدی شرکت حواله )خدمات ارسال غیر رسمی پول( می باشند که

شاخه از این شرکت را در منطقه مرزی پاکستان و  شناخته می شود ویک (HKHS)افغانستان، پاکستان و دوبی به 

سهم مشترک داشتند. ستار شرکت  (HKHS)، ستار و خیرهللا در شرکت 2009د. تا اواخر سال ردنافغانستان نیز اداره می ک

(HKHS)  هم بخاطر اعتبار یا شهرت ستار و خیرهللا از آن استفاده می کردند.را بنیانگذاری نموده بود و مشتریان 

ستار صد ها هزار دالر را بخاطر حمایت از فعالیت های طالبان در افغانستان به طالبان کمک نموده و با استفاده از شرکت 

کرد و یکتن از فرماندهان به طالبان کمک مالی می  2010توزیع کرده است. ستار تا سال پول حواله اش در بین طالبان 

. تا اواخر باشند صد ها هزار دالر را از طریق ستار در حمایت از شورشگری انتقال دادهسته به او شاید بافراد واطالبان و 

ها هزار دالر را بخاطر کمک به جنگ طالبان در برابر  ، ستار میزبان اعضای بلندپایه طالبان بوده و ده2009سال 

نیروهای ائتالف در مارجه، ولسوالی نادعلی والیت هلمند افغانستان در اختیار آنها قرار داده و به انتقال یک طالب به منطقه 

اله خود در میان ، از تمویل کنندگان پول جمع آوری و از طریق شرکت حو2008مارجه کمک کرد. ستار و خیرهللا تا سال 

 نمودند.  می طالبان توزیع

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2012جون  29که به تاریخ  (TAe.010) شرکت تبادله اسعار حاجی خیرهللا حاجی ستار

 ثبت فهرست شده است.  2012جون  29که به تاریخ  (TAi.163)  خیرهللا بارکزی خدای نظر

*** 

 

.163TAi  خیرهللا بارکزی خدای نظر 

  2012جون  29 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جون  29به تاریخ  خیرهللا بارکزی خدای نظر

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت  "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به 

  منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:
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می  HKHS) (TAe.010) خیرهللا بارکزی خدای نظر مالک مشترک و متصدی شرکت صرافی حاجی خیرهللا حاجی ستار

داشتند. این دو  (HKHS)، سهم مساوی در شرکت 2009تا اواخر سال  (TAi.162) باشد. خیرهللا و عبدالستار عبدالمنان

، مدیریت می کردند بودمشهور  (HKHS)ان و دوبی به بصورت مشترک  شرکت حواله را که در سراسر افغانستان، پاکست

 ، خیرهللا رئیس2010. تا اوایل سال داره می کردندو یک شاخه از این شرکت را در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان نیز ا

  در کابل بود. (HKHS)شرکت  شعبه

. خیرهللا همراه با شریک کردمالی فراهم می  حواله دار رهبری ارشد طالبان بود و به طالبان کمک 2010خیرهللا تا سال 

خیرهللا  2008تجاری اش ستار، صد ها هزار دالر را در حمایت از فعالیت های طالبان در افغانستان فراهم کرده اند. تا سال 

 د. می نمودنو از طریق شرکت حواله خود در میان طالبان توزیع نموده و ستار از تمویل کنندگان پول جمع آوری 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2012جون  29که به تاریخ  (TAe.010) شرکت تبادله اسعار حاجی خیرهللا حاجی ستار

 ثبت فهرست شده اند.  2012جون  29که به تاریخ  (TAi.162) عبدالستار عبدالمنان

*** 

 

.164TAi  عبدالرؤف ذاکر 

  2012نومبر  5 :سایت انترنتی کمیته درسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012نومبر  5عبدالرؤف ذاکر به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به  در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

  ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

در که بشو فرمانده مسئول تمام عملیات های  (TAe.012) عملیات های انتحاری برای شبکه حقانیعبدالرؤف ذاکر آمر 

رهبر شبکه  (TAi.144)به سراج الدین حقانی  2008والیات کابل، تخار، کندز و بغالن افغانستان می باشد. ذاکر در سال 

در خواست پول نمود و به از وی شمال افغانستان حقانی مراجعه نمود و برای گسترش نفوذ و عملیات های شبکه حقانی در 

 مورد اطمینان و اعتبار سراج الدین تبدیل شد. یارانیکی از 

 تازه استخدام شده را دارد. در قالب این برنامه، افراد تازه ذاکر به حیث آمر عملیات های انتحاری مسئولیت آموزش افراد

 بمب های تعبیه شده را فرا می گیرند.  استخدام شده آموزش سال  سبک، سنگین و ساخت

 اینکه نهایی در مورد  گیری مسئولیت تصمیمقسما  و دخیل بوده شبکه حقانی  عمده ی از حمالت انتحاری بسیاریذاکر در 

 . ازرا به عهده دارد آیا حمالت گسترده برنامه ریزی شده توسط افراد محلی، فرماندهان در سطح ولسوالی انجام شود یا خیر

جمله حمالتی که توسط افراد آموزش دیده در برنامه ذاکر صورت گرفته می توان به حمله بر هوتل انترکانتیننتال در ماه 
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غیر نظامی و دو پولیس افغان گردید و یک حمله دیگر بر سفارت امریکا در  11اشاره نمود که باعث مرگ  2011جون 

  ، اشاره کرد.کودک گردید 6ول افغان بشم 16در کابل که باعث مرگ  2011سپتمبر 

  

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2012نومبر  5که به تاریخ  (TAe.012) شبکه حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150) خلیل احمد حقانی

 ست شده است.ثبت فهر 2011اگست  16که به تاریخ  (TAi.152)سنگین خدران شیر محمد 

 ثبت فهرست شده است.   2011اکتوبر  4که به تاریخ  (TAi.155) عباسینعبدالعزیز 

 ثبت فهرست شده است.  2011جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157) فضل ربیع

 ثبت فهرست شده است.  2012جنوری  6که به تاریخ (TAi.159)احمد جان وزیر 

 ثبت فهرست شده است.  2012جون  27که به تاریخ  (TAi.161) بخت گل

*** 

 

.165TAi م میر ولی خدای رحیم سامحمد ق 

  2012نومبر  21 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012نومبر  21م میر ولی خدای رحیم به تاریخ سامحمد ق

شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، 

تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به 

 ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  طالبان به منظور 
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 معلومات بیشتر:

می باشد که در سراسر افغانستان، پاکستان و ایران  (TAe.013)م میر ولی خدای رحیم مالک شرکت راحت لمیتد سامحمد ق

 شعبه دارد و در تمویل و کمک به شورشگری طالبان مشارکت دارد.

شعبه های شرکت راحت لمیتد مالقات نموده اند. این افراد بار ها به شعبات  انم و مدیرسابا ق شخصأافراد بلندپایه طالبان 

راحت لمیتد مراجعه نموده اند و برای دریافت، نگهداری و ارسال پول شان در حمایت از عملیات های شورشی شان در 

 اند.  داخل افغانستان و جمع آوری پول مواد مخدر از خدمات قسیم استفاده کرده

خود در مورد جابجایی منابع مالی  ذکاوت، 2011م در جریان یک مالقات با شخصیت های بلند پایه طالبان در سال ساق

 . قسیم شخصأ با فرماندهان شورشینشان دادآنها را به طالبان از طریق شعبات شرکت راحت لمیتد در افغانستان و پاکستان 

 سال  بشمول بمب های تعبیه شده دست داشته است.  های دخیل در اکمال و شبکه طالبان در داخل افغانستان

م برای ارایه خدمات مالی به شبکه مواد مخدر خود و دیگر شبکه ها که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار ساق

 دارند و به طالبان وابسته اند، از خدمات شرکت راحت لمیتد استفاده نموده است. 

 و نهاد های مرتبط فهرست شده:افراد 

 ثبت فهرست شده است.  2012نومبر  21که به تاریخ  (TAe.013) شرکت راحت لمیتد

*** 

 

.166TAi  احمد شاه نورزی عبیدهللا 

 2013فبروری  26 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

 و ارتباط با طالبان به دالیل آتی( 2012) 2082قطعنامه  2مطابق بند  2013نومبر  26احمد شاه نورزی عبیدهللا به تاریخ 

درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در 

یت از اعمال یا فعالیت های همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف" و "یا به گونه دیگر حما

به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت  (TAi.147) و گل آغا اسحق زی (TAe.011)صرافی روشان 

 .  افغانستان"

 معلومات بیشتر:

است که حمایت مالی، مادی و یا  (TAe.011) احمد شاه نورزی عبیدهللا مالک و متصدی شرکت صرافی روشان

ه می دهد. صرافی روشان منابع مالی را در حمایت از ئیا دیگر خدمات را در حمایت و برای طالبان ارا تکنالوژیکی،

عملیات های نظامی طالبان و نقش طالبان در تجارت مواد مخدر در افغانستان نگهداری و انتقال می دهد. شرکت صرافی 

 ی )حواله( بود که مسئولین طالبان در والیت هلمندخدمات پول صلی ترین تامین کنندگانیکی از ا 2011روشان تا سال 

 از آن استفاده می کردند.  افغانستان
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 2011و تا سال تامین نموده است رهبران طالبان در والیت هملند  به مدت چندین سال برایاحمد شاه خدمات حواله پولی را 

طالبان به احمد شاه دستور دادند تا مقدار پول را به  ،2012دهنده با اعتبار خدمات پولی برای طالبان بود. در اوایل  ئهارا

  آن پول را به مصرف می رساند.یک فرمانده ارشد طالبان  ا  بعدکه چند حواله در شهر لشکرگاه والیت هلمند انتقال دهد 

و صد ها  دادطالبان انتقال  ، احمدشاه صد ها هزار دالر امریکایی را جمع آوری و به کمیسیون مالی2011در اواخر سال 

، احمد شاه از 2011جمله به فرماندهان ارشد طالبان انتقال داد. همچنین در اواخر سال نهزار دالر دیگر را برای طالبان م

خرید مواد  از آن پول درطریق یک دفتر حواله اش در کویته پاکستان یک حواله به نمایندگی از طالبان را دریافت نمود که 

 پتاقی استفاده شد. بمب های تعبیه شده بشمول باطری و سیم های  کیمیاوی و تجهیزات

چندین میلیون  که دستور دادبه احمد شاه کمیسیون مالی طالبان  رئیس (TAi.147) ، گل آغا اسحق زی2011در اواسط سال 

او  می بودول نیاز هر زمانی که به انتقال پ توضیح داد کهدالر را در صرافی روشان برای طالبان واریز کند. گل آغا 

برای از طریق سیستم حواله خود مبلغ مورد نیاز را بعدا  احمد شاه می کرد. دریافت کننده طالبان را به احمدشاه معرفی 

مواد  بران، احمد شاه پول نقد را برای فرماندهان طالبان و برای قاچاق2010.  در نیمه سال می کرد فراهمشخ  متذکره 

مبلغ  2011. عالوه بر چنین فعالیت های تسهیل کننده اش، احمد شاه در سال انتقال می دادافغانستان مخدر میان پاکستان و 

 به طالبان وقف نمود.  ر معین آن معلوم نیست،مقدا که را هنگفتی

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2012جون  29که به تاریخ  (TAe.011) شرکت صرافی روشان

 جوالی ثبت فهرست شده است.   20که به تاریخ  (TAi.147) گل آغا اسحق زی

*** 

 

.167TAi  آدم خان اچکزی 

 .2013 اپریل 16 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2012) 2082قطعنامه  2مطابق بند  2013اپریل  16آدم خان اچکزی به تاریخ 

در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به 

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

  ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

تعبیه  مواد منفجره، 2012طالبان می باشد. آدم تا سال  یتعبیه شده و تسهیل کننده  مواد منفجره سازنده یآدم خان اچکزی 

، یکتن از 2010حمایت از طالبان آموزش داده است. آدم تا سال  در را ئیسازنده چنین بمب ها 150شده را ساخته و تقریبأ 

رهبران نظامی طالبان بود که مسئولیت تهیه بمب های تعبیه شده و واسکت های انتحاری را به عهده داشت. آدم معاون 

ن صمد فعالیت یکتن از تهیه کنندگان بمب های تعبیه شده برای طالبان بود و به حیث معاو (TAi.160)عبدالصمد اچکزی 

 هدایت می کرد. تدارکاتی شبکه راهای 
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. آدم داده استبرای طالبان انجام  را نیز رهبری کنندههای نقش  سایرآدم خان عالوه بر مسئولیت ساخت بمب های تعبیه شده 

 در والیاتان طالب قبال رهبریبه حیث رهبر طالبان در والیت بادغیس افغانستان گماشته شد. آدم  2010خان در نیمه سال 

انتحاری در  تحمال سازماندهی. آدم به حیث یک رهبر نظامی در والیت قندهار در را نیز به عهده داشت سمنگان وسرپل 

 . دخیل بودوالیات همجوار 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است.  2012مارچ  2که به تاریخ  (TAi.160)عبدالصمد اچکزی 

*** 

 

 

 

.168TAi  قاری سیف هللا توخی 

 2014مارچ  19 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: ( 2012) 2082قطعنامه  2مطابق بند  2014مار   19قاری سیف هللا توخی به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت  "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به 

  منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

معاون والی نام نهاد طالبان و فرمانده عملیاتی آنها در والیت زابل افغانستان می باشد. او بصورت قاری سیف هللا توخی 

چندین فرمانده طالبان در  عمومی فرماندهیرا به عهده داشت و جنگجوی طالبان  50مستقیم مسئولیت فرماندهی دو گروه از 

روه ها در انجام فعالیت های تروریستی بر ضد دولت جمهوری . قاری سیف هللا توخی از این گشتبه عهده دا را والیت زابل

. قاری سیف هللا توخی به زیردستان اش دستور ه استاسالمی افغانستان و نیروهای ائتالف در والیت زابل کار می گرفت

 می داد. نیز حمالت با استفاده از بمب های تعبیه شده، سال  های سبک و حمالت راکتی را در والیت زابل

 کشته شدند. این سه نفر در حال افغانستان سه جنگجوی طالبان در ولسوالی قالت والیت زابل 2012دسمبر  2ر شب د

و در نتیجه کشته شدند. هر سه آنها به افراد وابسته به قاری سیف هللا توخی جاسازی مواد منفجره تعبیه شده به دام افتادندن 

 مشهور بودند. 

شورشی طالبان تحت امر قاری سیف هللا توخی بر یک کاروان نیروهای آیساف حمله ، شش 2012جنوری  14 بتاریخ

ی روستای عبدالحق در ولسوالی ترنک و جلدک بر این کاروان کنمودند. شورشیان طالبان با استفاده از راکت انداز  در نزدی

 نیروهای آیساف حمله نمودند. 
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در حال برنامه  فرمانده طالبان، بر اساس دستور قاری سیف هللا توخی، دو بمب گذار انتحاری 2011سپتمبر  28به تاریخ 

بودند. یک بمب گذار انتحاری قصد داشت بر تیم بازسازی والیتی در ولسوالی قالت زابل حمله کند. انتحاری  تریزی حمال

حمله بر  کنندگان انتحاری پالناین حمله بر پایگاه نیروهای آیساف در ولسوالی شاه جوی حمله کند.  کهدوم پالن داشت 

 .ندداشت را اکتوبر 1سپتمبر تا  29ئتالف بین تاریخ های انیروهای 

 ند کههشدار داد والیت زابلبه شبکه های تلفن موبایل در  2011اپریل  20 بتاریخطالبان تحت امر قاری سیف هللا توخی 

جرای این دستور تمام آنتن های شبکه را در امتداد جاده کنند. طالبان هشدار دادند در صورت عدم ا متوقفخدمات شان را 

 زابل تخریب خواهند کرد. به سمت والیت

به یک فرمانده طالبان و به معاون نام نهاد طالبان در ولسوالی اتغر زابل  2010نومبر  25قاری سیف هللا توخی به تاریخ 

میل  10میل کالشنیکوف،  25دهند. این بسته انتقالی حامل  دستور داد تا سال  های سبک را به شهر قالت مرکز زابل انتقال

عدد نارنجک بود. بمب گذاران انتحاری پالن داشتند تا با استفاده از این سال  ها بر  20میل راکت انداز و  5ماشیندار، 

 نند. نیروهای آیساف و نیروهای امنیت ملی افغان و بخصوص لوای دوم اردوی ملی و قوماندانی پولیس حمله ک

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 (QDe.004)القاعده 

*** 

 

.169TAi  یحیی حقانی 

 2014جوالی  31 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

. 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2014) 2160قطعنامه  2مطابق بند  2014جوالی  31یحیی حقانی به تاریخ 

تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی 

ایجاد و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

است که بصورت نزدیک در عملیات های نظامی، مالی و  (TAe.012) یحیی حقانی یکتن از اعضای ارشد شبکه حقانی

 (TAi.144)سراج الدین حقانی بلندپایه ترین رهبران شبکه مانند  غیبتشبکه دست داشته است. یحیی در زمان تبلیغاتی 

به حیث رئیس عمال   (TAi.150))یازنه یا خسربره یحیی(، بدرالدین حقانی )متوفی که قبأل ثبت فهرست شده( و خلیل حقانی 

بکه فعالیت می کرد. یحیی مسئولیت لوژستیکی شبکه حقانی را به عهده داشت و زمینه تمویل مالی برای فرماندهان حقانی ش

که حاال فوت نموده و برای  (TAi.152) برای یک فرمانده پایین رتبه دیگر شبکه بنام سنگین خدران شیر محمدمنجمله 

انتحاری شبکه فراهم می ساخت. یحیی به حیث مترجم زبان عربی و پیام های رئیس عملیات  (TAi.164)عبدالرؤف ذاکر 

 .کرده استرسان سراج الدین جالل الدین حقانی نیز فعالیت 
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. در اوایل سال داده استحیی فعالیت های تسهیل کننده زیادی را در حمایت از حمالت شبکه حقانی و دیگر فعالیت ها انجام ی

، انتقال 2013فراهم ساخت. یحیی همچنین در اوایل سال  را ، او زمینه تمویل مالی برای جنگجویان شبکه حقانی2013

. یحیی توزیع بمب های تعبیه شده کردهماهنگ  را ی رهبر ارشد شبکه حقانیاز امارات متحده عربی به خلیل حقان اکماالت

و تجهیزات مخابراتی را هماهنگ ساخته و آمادگی ها برای حمله شبکه حقانی بر ضد پایگاه عملیاتی نیرو های ائتالف در 

احتمال  نظامی زخمی شدند.غیر 11تن بشمول  13اثر آن  ازبررسی نمود که  2012اگست  7والیت لوگر افغانستان را در 

بر هوتل انترکانتیننتال در کابل دارد که توسط سراج الدین حقانی و  2011یحیی در مورد حمله شبکه در جون  می رود که

تا سال  تن دیگر زخمی شدند. 12نفر کشته و  18. در اثر این حمله ، معلومات قبلی داشتبدرالدین حقانی هدایت می شد

 را از سراج الدین حقانی برای انجام عملیات ها به فرماندهان شبکه حقانی انتقال می داد. یحیی پول نقد ،2011

از نیمه سال  و القاعده کار نموده و حد اقل (QDe.004) یحیی گاهی اوقات به حیث فرد رابط میان شبکه حقانی و القاعده

 تامین در این نقش به اعضای القاعده در منطقه بخاطربا شبکه القاعده را حفظ نموده است. یحیی خود تا کنون ارتباط  2009

جنگجویان خارجی  شبکه با صلیبه حیث فرد رابط ا 2009. یحیی تا نیمه سال داده استهزینه های شخصی آنها پول انتقال 

 بشمول اعراب، ازبیک و چچین ها فعالیت نموده است.

بطور  2012است. یحیی تا اوایل سال  اداره و اجرا کردهیحیی همچنین فعالیت های تبلیغاتی شبکه حقانی و طالبان را نیز 

که می ساخت بدست  یتبلیغات ریینوار های تصوتا توافق نهایی او را در مورد مالقات می کرد  با سراج الدین حقانی متداول

بدینسو یعنی زمانی که یک استدیوی رسانه ایی در یکی از مدارس شبکه حقانی  2009بیاورد. یحیی حداقل از نیمه سال 

در افغانستان را انجام می داد. یحیی در اواخر سال  جویانی بشمول تدوین فلم های ویدیویی جنگه اداشت فعالیت های رسان

 پول انشینان سراج الدین حقانی، برای هزینه های رسانه ایی شبکه حقانی از سراج الدین حقانی و یا یکتن از ج2011

 دریافت می نمود.

،  (TAi.146)سفر می کرد تا با نصیر الدین حقانی، یدهللا جانعبا س ماهانه دو مرتبه، گاهی هم، 2012یحیی تا اوایل سال 

 مسئول مالی شبکه حقانی که حاال وفات نموده است، دیدار کند. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

  (TAi.144) الدین جالل الدین حقانیسراج 

 (TAi.150) خلیل احمد حقانی

 (TAi.152)سنگین خدران شیر محمد 

 (TAe.012) شبکه حقانی

 (QDe.004)القاعده 

*** 

.170TAi یدهللا جان عس 

 2014جوالی  31 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2014) 2160قطعنامه  2مطابق بند  2014جوالی  31یدهللا جان به تاریخ عس

تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی 

اد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نه

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  
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 معلومات بیشتر:

به حیث معاون شبکه حقانی،  گاهی، 2013است که تا سال  (TAe.012) یدهللا جان یکتن از اعضای ارشد شبکه حقانیعس

و به سمت یکتن از هماهنگ کنندگان مهم شبکه حقانی فعالیت نموده  یث فرمانده شبکه حقانی در زون شمال  افغانستانبه ح

 است. 

شبکه حقانی که مهمات را انتقال و وسایط نقلیه ، سیدهللا سهولت های مهمی را در حمایت از رانندگان 2013در اواخر سال 

برای یک تن در استخدام افراد برای گروه سهم داشته و حداقل استخدام  2011یدهللا تا اواخر سال عمی دادند، فراهم نمود. س

 شبکه حقانی را ازیابی نموده است. 

و دیگر جمع کنندگان مالی  (TAi.157) فضل ربیع ،(TAi.150) یدهللا همراه با خلیل احمد حقانیع، س2013در اواخر سال 

، سیدهللا با یک 2010هل کننده حمالت به کشور های حاشیه خلیج سفر نمود. در سال عضو شبکه حقانی بشمول یک تسی

)حاال متوفی( به کشور های حاشیه خلیج  (TAi.159) گروه از رهبران شبکه حقانی بشمول احمد جان وزیر اختر محمد

 سفر نموده است.

اد اعضای القاعده بود که میتوانست در رفع هر طبق گزارش ها سید هللا عضو شبکه حقانی مورد اعتم 2013در اواخر سال 

 به آنها کمک کند. ی،گونه مشکالت حتی دستگیر

مسئول مالی شبکه   .(TAi.146)یدهللا جان سفر می کرد تا با نصیر الدین حقانیعگاهی با س 2012دهللا جان تا اوایل سال عسی

 دیدار نماید.حقانی که حاال وفات نموده است، 

 های مرتبط فهرست شده:افراد و نهاد 

 .(TAi.146) نصیر الدین حقانی

 (TAi.150) خلیل احمد حقانی

 (TAi.157) فضل ربیع

  (TAi.159) احمد جن وزیر اختر محمد

 (TAe.012) شبکه حقانی

 

 (QDe.004)القاعده 

*** 

     

  

.171TAi محمد عمر ځدران  

 2014جوالی  31 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: ( 2014) 2160قطعنامه  2مطابق بند  2014جوالی  31به تاریخ  محمد عمر ځدران

"مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت 
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فراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به نام، به نمایندگی و یا در حمایت از ا

 منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

 100، فرماندهی بیش از 2013است که تا سال  (TAe.012) )عمر( یکتن از رهبران شبکه حقانی محمد عمر ځدران

 2005به عهده داشت. عمر به حیث ولسوال نام نهاد شبکه حقانی و از سال  را شورشی فعال در والیت خوست افغانستان

 تا اکنون 2006سال  حد اقل ازتحت امر سراج الدین جالل الدین حقانی فعالیت نموده و حقانی بدینسو به حیث فرمانده شبکه 

. عمر با طالبان نیز فعالیت ه استطبق دستورات و یا خودش حمالتی را به نمایندگی از شبکه حقانی برنامه ریزی می نمود

موضوعات لوژسیتکی شورشیان، نیاز ها، آموزش،  در آن به حیث عضو شورای طالبان بود که 2010نموده و در سال 

. همچنین گرفتی به مناطق جنوبی افغانستان مورد بحث قرار می دستورات برای فرماندهان و اعزام شبکه های تروریست

 ، عمر از سراج الدین حقانی دستور می گرفت. 2010در سال 

عمر به نمایندگی از شبکه حقانی و طالبان در آماده سازی و برنامه ریزی حمالت علیه شهروندان افغان، حکومت افغانستان 

، مسئولیت قاچاق مواد انفجاری به داخل 2013. عمر در اوایل سال شرکت داشته است و افراد ائتالف در افغانستان

به  ، عمر و ده ها فرمانده دیگر شبکه حقانی روی یک موتر بمب گذاری شده2012به عهده داشت. در سال را افغانستان 

ر برنامه ریزی حمالت بر ضد نیز د ند وکار نمودند تا در حمله بر ضد پایگاه نیروهای ائتالف از آن کار بگیر شکل ماهرانه

. در انتحاری دخیل بود در برنامه ریزی حمالت 2011نیروها در والیت پکتیا در افغانستان دست داشته است. عمر تا سال 

یک فرمانده شبکه حقانی به عمر دستور داد تا کارمندان محلی افغان که در والیات خوست، پکتیا، پکتیکا و  2010سال 

، عمر و چند 2010و به قتل برساند. در سال  نموده اختطاف را برای نیروهای ائتالف کار می کردندافغانستان بغالن 

فرمانده نظامی دیگر در منطقه توافق نمودند تا با تشدید حمالت شان بر ضد حکومت افغانستان و نیروهای ائتالف، چندین 

 خت و ساز جاد ها را مختل و جوانان محلی را استخدام کنند. ولسوالی را تصرف و کنترول، انتخابات پارلمانی و سا

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

  (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 (TAe.012) شبکه حقانی

*** 

 

.172TAi  قاری رحمت 

 2014آگست  21 :در سایت انترنتی کمیتهسوانح وی خل  تاریخ نشر 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2014) 2160قطعنامه  2مطابق بند  2014اگست  21قاری رحمت به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی  تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد 

   تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  
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 معلومات بیشتر:

به حیث  2013. رحمت در اوایل ه استیکتن از فرماندهان طالبان بودتا اکنون  2010فبروری  زاقاری رحمت حد اقل 

 جنگجوی 300فرمانده طالبان در منطقه شدل بازار ولسوالی آچین والیت ننگرهار افغانستان فعالیت می کرد. رحمت تقریبأ 

لحه در اختیار این افراد قرار می داد. رحمت در رهبری می کرد و هدایت های عملیاتی و اس را در ولسوالی آچین انطالب

رهبری نمود. رحمت تا  را بر ضد نیروهای افغان در ولسوالی کوت والیت ننگرهار افغانستانی ، حمله 2012اواخر سال 

زمان تحت امر ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی آچین والیت ننگرهار افغانستان فعالیت می کرد. در آن  2012نیمه سال 

رحمت از جمله کمک کنندگان طالبان بود که بمب های تعبیه شده را جاسازی می کرد و بر ضد نیروهای آیساف و نیروهای 

 افغان حمالتی را اجرا می کرد. 

، به نمایندگی از طالبان از 2013. رحمت تا اوایل سال ندجمع آوری می کنیز رحمت به نمایندگی از طالبان مالیات و رشوه 

 2012قچیان مواد مخدر مستقر در شدل بازار ولسوالی آچین ننگرهار مالیات جمع می کرد. رحمت تا نیمه سال قاچا

 به عهده داشت.  را مسئولیت جمع آوری مالیات از قاچاقچیان مواد مخدر برای طالبان

العات مربوط به فعالیت ، رحمت اط2013رحمت اطالعات استخباراتی را برای طالبان جمع آوری می کرد. تا اوایل سال 

مسئولین افغان و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی آچین ننگرهار را در اختیار طالبان مافوق اش قرار می داد. تا نیمه سال 

به منظور افشا سازی را  اتیرحمت اطالعات استخباراتی را از کارمندان دولت افغانستان جمع آوری نموده و تحقیق 2012

 .انجام دادنیروهای آیساف و حکومت افغان به سود طالبان 

 2012. رحمت تا اواخر سال فراهم کرده است نیزجنگجویان طالبان برای  ، سرپناه و راهنماییتسلیحاتی رحمت کمک های

در را راکت انداز، ماشیندار های سبک پیکا و کالشینکوف را در اختیار طالبان قرار داد. رحمت جنگجویان طالب 

، در 2011. رحمت در اواخر سال پناه می داد و در این مدت برای آنها رهنمائی های تاکتیکی فراهم می کرد مهمانخانه خود

 اعضای طالبان در آن ساکن می بودند. معموال   ولسوالی آچین یک مهمانخانه داشت که

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

TAi.173 عبدالبصیر نورزی 

 .در سایت انترنتی کمیته منتشر شد 2015مارچ  27شر  مختصر دالیل شمولیت در لست به تاریخ این 

به دالیل آتی درج فهرست ( 2014)سال  2160قطعنامه شماره  2مطابق بند  2015مار   27عبدالبصیر نورزی به تاریخ 

عمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب ا

تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به 

 طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 ... بیشترمعلومات 
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 صالحیت( می باشد. بصیر Tae.014رجمیل )ضحاجی عبدالبصیر )بصیر( مالک و متصدی شرکت حواله حاجی بصیر و 

میان خود دالر را از طریق شرکت حواله  ها و طی چندین سال اخیر بصیر هزارتوزیع پول میان طالبان را به عهده داشت 

واله پول به بزرگان طالب، فعالیت های طالبان را تمویل اعضای طالبان در منطقه توزیع نموده است. بصیر از طریق ح

، بصیر تبادله کننده اصلی پول برای رهبران 2012. تا سال ه استراهم ساختفنمود و زمینه را برای سفر مخبرین طالبان 

ی ساکن در ، بصیر کمک های نقدی برای طالبان را از پاکستانی ها و افغان ها2010ارشد طالبان محسوب می شد. در سال 

 جاپان، امارات متحده عربی و سنگاپور جمع آوری نموده است. 

 افراد و نهاد های فهرست شده وابسته:

 درج فهرست شده است.  2015مارچ  27( که به تاریخ Tae.014) کمپنی حواله رجمیلضو احاجی بصیر د 

 
TAi.174  تورک  آغا 

  2015نومبر  2تاریخ نشر خل  سوانح وی در سایت انترنتی کمیته تحریم: 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2014) 2160قطعنامه  2مطابق بند  2015نومبر  2تورک آغا به تاریخ 

ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی  تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا

و یا در حمایت از افراد موظف و یا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد 

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  

 معلومات بیشتر:

ی شورا می کرد؛ خدمت طالبان شورای کویته"، در "2014اواخر  الی از فرماندهان ارشد طالبان تورک آغا )تورک( یکتن

در جمع آوری  یو ؛فعالیت های طالبان را در جنوب و غرب افغانستان رهبری می نماید است که ارگان منطقویکویته 

 منابع مالی از تمویل کنندگان حوزه خلیج نقش داشته است. 

عضو گروهی بود که مسئولیت پالنگذاری استراتیژیک و عملیات های لوژستیکی رهبری طالبان  2014اواخر  الیتورک 

را به عهده داشت و به عنوان یک فرمانده کلیدی و عضو شورای نظامی طالبان نیز فعالیت نموده و اجازه پیشبرد عملیات 

است و طالبان رماندهی شورای فنظامی طالبان یکی از سه تسهیل می نمود. شورای  آنرا های نظامی طالبان را می داد و

 می نماید. منظور در رهبری نظامی طالبان را  تعیینات و را به عهده داشته یت نظارت بر عملیات های طالبانمسئول

عالوه بر و رهبران قومی سهم داشته است.  مسئولین دولتی افغان کثیری از تعداد ترور منظور کردنطی سالها، تورک در 

برای  مشخ  راستفاده از پودرهای کیمیاوی ناا اجازهیکی از چهار فرمانده ارشد طالبان بود که وی ، 2012در اوایل  آن،

 .صارد نمودبلند پایه دولت افغانستان ترور مسئولین 

ن سعودی برود و رهبر ارشد طالبان او را موظف ساخت تا در ماه رمضان به عربستا 2011 سال بعد از اینکه در اواسط

با چند عضو دیگر "شورای کویته" چندین مال را انتخاب  2012جمع آوری منابع خارجی را تنظیم کند، تورک در سال 

را از نمودند تا به عربستان سعودی و دیگر کشور های عربی بروند و به نمایندگی از طالبان کمک و بخشش های مالی 

لی از جانب یک کمک کننده عرب ناشناخته کمک ما 2012یند. تورک در اوایل جمع آوری نما بران افغانتجار و قاچاق

ان به والی نام نهاد طالبان در والیت ارزگان افغانستبه وی هدایت داده بود که پول متذکره را دریافت نمود و آن شخ  

 د.هانتقال د شخصیت ها جهت انجام عملیات های ترور
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لر از کمک کنندگان حوزه خلیج جمع آوری نموده و بیشتر آن را در اختیار یک میلیون دا 4حدود  2010تورک در سال 

قرار داده  بود، ( مسئول جمع آوری کمک های مالی طالبانTAi.147فرمانده ارشد طالبان بنام گل آغا اسحق زی )گل آغا( )

میلیون دالر از شرکا در عربستان  1تورک برای به گل آغا بدین شر  می باشد:  2010لغ و منابع حواله های سال ابود. مب

هزار دالر از کمک  600میلیون دالر از کمک کنندگان در قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی؛ و  2سعودی؛ 

 کنندگان مختلف عرب که در یک سفر برای جلب کمک های مالی در قطر جمع آوری شده بود.

نب کمک کنندگان ناشناس در قطر و عربستان سعودی برای خزانه دار میلیون دالر از جا 2 مبلغ ،2009اواخر  درتورک 

که تورک در جریان ماه رمضان برای "شورای کویته"  هنگفت مالیان در اختیار داشت. کمک های "شورای کویته" طالب

شد طالبان قرار پاکستانی نگهداری می شد و تحت کنترول خزانه دار ار معلوموری نموده بود در بانک های ناطالبان جمع آ

 داشت.

اشخاص نمود. او یکی از  وظیفندهان مختلف عملیاتی طالبان تبه فرما ، تورک جنگجویان طالب را2006در نیمه سال 

نیرو های بین المللی کمک به عرب بود که برای جنگیدن با  مهم میان رهبری طالبان و آن عده از گروه های جنگجویرابط 

 به پاکستان و افغانستان می آمدند.     امنیت )آیساف(

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:  

 ثبت فهرست شده است.  2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.147)گل آغا اسحق زی 

 

 

 بخش ب: نهاد های وابسته به طالبان

  

100.TAe  صرافیحاجی خیرهللا حاجی ستار 

 2012جون  29 :انترنتی کمیتهدر سایت تاریخ نشر فشرده معلومات 

به دالیل آتی درج ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جون  29به تاریخ صرافی حاجی خیرهللا حاجی ستار 

فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در 

یندگی و یا در حمایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های همکاری با، تحت نام، به نما

 وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

 معلومات بیشتر:

و خیرهللا  (TAi.162) بصورت مشترک متعلق به عبدالستار عبدالمنان(HKHS)  صرافی حاجی خیرهللا حاجی ستار

می باشد. ستار و خیرهللا بصورت مشترک خدمات حواله را در سراسر افغانستان، پاکستان  (TAi.163)بارکزی خدای نظر 

برای توزیع پول به والیان نام نهاد و  (HKHS). رهبران طالبان از شرکت ه انددکرو دوبی امارات متحده عربی هدایت 

 ند.ه ارای دریافت حواله )انتقال غیر رسمی پول( طالبان از آن استفاده کردفرماندهان طالبان استفاده نموده و ب
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به فرماندهان طالبان در داخل افغانستان پول انتقال  (HKHS)رهبران طالبان با استفاده از شرکت صرافی  2011تا سال 

ند به والی نام نهاد طالبان در شهر لشکرگاه والیت هلم (HKHS) ، از طریق شعبه صرافی2011می دادند. در اواخر سال 

در منطقه  (HKHS) ، یک فرمانده طالبان از شعبه صرافی2011در والیت هلمند پول ارسال می گردید. در نیمه سال 

تمویل کند. بعد از اینکه  را مرزی افغانستان و پاکستان استفاده می کرد تا جنگجویان و عملیات های طالبان در افغانستان

واریز می کردند، فرماندهان طالبان می توانستند از هر  (HKHS)پول را به شعبه صرافی  هنگفت مقدار طالبان هر ماه یک

برای انتقال حواله های شان در  (HKHS) از صرافی 2010شعبه این صرافی پول دریافت کنند. افراد طالبان در سال 

، مدیر یک 2009دسترسی داشته باشند. در اواخر سال  افغانستان استفاده می کردند تا فرماندهان عملیاتی بتوانند به پول

 در شهر لشکرگاه بر جابجایی پول های طالبان از طریق این صرافی نظارت می کرد.  (HKHS)شعبه صرافی 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 جون ثبت فهرست شده است.  29که به تاریخ  (TAi.162) عبدالستار عبدالمنان

 ثبت فهرست شده است.  2012جون  29که به تاریخ  (TAi.163)  بارکزی خدای نظرخیرهللا 

*** 

110.TAe صرافی روشان 

 .2012جون  29 :در سایت انترنتی کمیتهتاریخ نشر فشرده معلومات 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012جون  29صرافی روشان به تاریخ 

در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به 

نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور 

 یجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"ا

   

 معلومات بیشتر:

شرکت صرافی روشان منابع مالی را برای حمایت از عملیات های نظامی طالبان و نقش طالبان در تجارت مواد مخدر در 

 رسمی انتقال پول( حواله )خدمات غیر های عمده ترین شرکت یکی از افغانستان نگهداری و انتقال می داد. صرافی روشان

 . در والیت هلمند بود 2011مسئولین طالبان تا سال مورد استفاده ی 

طالبان صد ها هزار دالر را از شعبه این صرافی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان  ، یک عضو ارشد2011در سال 

، والی نام نهاد 2011برداشت نمود تا در میان والیان نام نهاد طالبان توزیع کند. برای تمویل تهاجمات بهاری طالبان در سال 

، یک عضو 2011در سال همچنان . ارسال کردفی از طریق شعبه این صرارا طالبان در والیت هلمند صد ها هزار دالر 

طالبان ده هزار دالر را برای حمایت از عملیات های نظامی طالبان از طریق صرافی روشان دریافت نمود. یک شعبه 

ک فرمانده طالبان آن را که قرار بود یصرافی روشان در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان ده ها هزار دالری 

، یک عضو طالبان به نمایندگی از والی نام نهاد طالبان در والیت هلمند 2010. در سال ، را نگهداری می کردایدبرداشت نم

 از طریق صرافی روشان هزاران دالر را به منطقه مرزی افغانستان و پاکستان ارسال نمود.



UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND 

INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 ترتیب شده است ( شورای امنیت2011) 1988ی که مطابق به قطعنامه ئافراد و نهاد ها یرسم ریغ فهرست ترجمه

 

2018 لیاپر 10: آخرین بازنگری تاریخ  
 

 87از  84صفحه 

برای عملیات محلی شان پول بفرستند.  طالبان از شعبه صرافی روشان در شهر لشکرگاه والیت هلمند استفاده می کردند تا

دیگر ، یک فرمانده کوچک طالبان از طریق صرافی روشان در لشکرگاه ده ها هزار دالر را به یک فرمانده 2011در سال 

به شعبه صرافی روشان در لشکرگاه پول ارسال می کردند تا در میان  نیز ، طالبان2010طالبان ارسال نمود. در سال 

، یک عضو طالبان به نمایندگی از والی نام نهاد طالبان در هلمند از طریق 2010زیع شود. همچنین در سال فرماندهان تو

 صرافی روشان ده ها هزار دالر را به والیات هلمند و هرات افغانستان انتقال داد.

مرزی افغانستان و ، یک نماینده ارشد طالبان صد ها هزار دالر را از شعبه صرافی روشان در منطقه 2009در سال 

پاکستان برداشت نمود تا عملیات نظامی طالبان را در افغانستان تمویل کند. این پول از ایران به صرافی روشان ارسال شده 

، یک تن از رهبران طالبان ده ها هزار دالر را از طریق صرافی روشان از پاکستان به افغانستان 2008بود. در سال 

 فرستاد.

استفاده می کنند. تا سال نیز صرافی روشان برای تقویت نقش شان در تجارت مواد مخدر در افغانستان  طالبان از خدمات

، مسئولین طالبان بشمول والی نام نهاد طالبان در والیت هلمند صد ها هزار دالر را بخاطر خرید مواد مخدر برای 2011

و پاکستان به داخل افغانستان حواله کردند. همچنین در  مسئولین طالبان از طریق شعبه صرافی روشان در مرز افغانستان

تریاک را از طریق حاصله از ، یک مسئول طالبان به فرماندهان طالبان در والیت هلمند دستور داد تا عایدات 2011سال 

صرافی روشان ارسال کنند. یک ولسوال نام نهاد طالبان چندین هزار دالر را از ولسوالی مارجه والیت هلمند به شعبه 

 صرافی روشان در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان فرستاد.

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

*** 

 

120.TAe  شبکه حقانی 

 در دسترس قرار گرفته است. 2012نومبر  5این اطالعات در سایت انترنتی کمیته به تاریخ 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012نومبر  5شبکه حقانی به تاریخ 

الیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فع

و یا در حمایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد 

 تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

   

 معلومات بیشتر:

 (TAi.040) ، جالل الدین حقانی1980افغانستان دارد. در نیمه دهه  1970شبکه حقانی ریشه در درگیری های اواخر دهه 

ارتباط برقرار  شماره در لست تحریم القاعده ( QDe.004بنیان گذار شبکه حقانی با اسامه بن الدن )متوفی( رهبر القاعده  )

اد مرز میان افغانستان و به جنبش طالبان پیوست، اما پایگاه قدرت خویش را در امتد 1995نمود. جالل الدین در سال 

پسر جالل الدین کنترول شبکه را  (TAi.144) ، سراج الدین حقانی2001پاکستان حفظ نمود. بعد از سقوط طالبان در سال 
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تبدیل نموده در افغانستان حقانی را به گروه پیشتاز در فعالیت های شورشگری شبکه  تاکنون بدست گرفت و از همان زمان

 .است

، عاملین شبکه حقانی به هوتل سرینا در 2008. در جنوری بوده استسئول چندین حمله مهم در افغانستان شبکه حقانی م

، شبکه حقانی در پس یک حمله هماهنگ شده بر 2010کابل هجوم آوردند و هشت نفر را به قتل رسانیدند. در جنوری 

، این شبکه 2011تن دیگر گردید. در جون  70 تن و زخمی شدن 5ساختمان های کلیدی دولت در کابل بود که باعث مرگ 

پولیس افغان کشته شدند. شبکه حقانی  2غیرنظامی و  11کانتیننتال در کابل بود که در اثر آن انترمسئول حمله بر هوتل 

 دهشانزساعته  19. در اثر این حمله نیز بود 2011مسئول حمله بر سفارت امریکا و فرماندهی آیساف در کابل در  سپتمبر 

در کابل و سه شهر  2012اپریل  15کودک کشته شدند. این گروه مسئول یک سلسله حمالت هماهنگ در  6افغان بشمول 

 غیر نظامی افغان گردید. 4امنیتی و  پرسونل 11 حد اقل ساعت ادامه یافت و باعث مرگ 18که  نیز بوددیگر 

در افغانستان همکاری  مخالفین مسلحبان و دیگر سازمان های و با طال نیز دخیل بودهشبکه حقانی در یک سلسله اختطاف ها 

 داشته است. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

 ثبت فهرست شده است. 2001جنوری  31که به تاریخ  (TAi.040) جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2007سپتمبر  13، که به تاریخ (TAi.144) سراج الدین جالل الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است. 2010جوالی  20که به تاریخ  (TAi.146) نصیر الدین حقانی

 ثبت فهرست شده است.  2011فبروری  9که به تاریخ  (TAi.150) خلیل احمد حقانی

 فهرست شده است.ثبت  2011اگست  16که به تاریخ  (TAi.152)سنگین خدران شیر محمد 

 ثبت فهرست شده است.   2011اکتوبر  4که به تاریخ  (TAi.155) عباسینعبدالعزیز 

 ثبت فهرست شده است.  2011جنوری  6که به تاریخ  (TAi.157) فضل ربیع

 ثبت فهرست شده است.  2012جنوری  6که به تاریخ (TAi.159)احمد جان وزیر 

 ثبت فهرست شده است. 2012 جون 27که به تاریخ  (TAi.161) بخت گل

 ثبت فهرست شده است.  2010نومبر  5که به تاریخ  (TAi.164) عبدالرؤف ذاکر

 ثبت فهرست شده است.  2013فبروری  26که به تاریخ  (TAi.166) احمد شاه نورزی عبیدهللا

*** 

130.TAe  راحت لمتد 

 .داده شددر دسترس قرار  2012نومبر  21این اطالعات در سایت انترنتی کمیته به تاریخ 

به دالیل آتی درج فهرست شد: ( 2011) 1988قطعنامه  3مطابق بند  2012نومبر  21شرکت راحت لمتد به تاریخ 

"مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت 

ایت از افراد موظف ویا سایر اشخاص، گروه ها، قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به نام، به نمایندگی و یا در حم

 منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"

   

 معلومات بیشتر:
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می باشد که در سراسر  (TAi.165) م میر ولی خدای رحیمساشرکت راحت لمتد یک شبکه صرافی متعلق به محمد ق

 افغانستان، پاکستان و ایران چندین شعبه دارد و در تمویل مالی و تسیهل شورشگری طالبان دخیل می باشد.

افراد بلند پایه طالبان بصورت منظم از شعبات مختلف راحت لمتد برای نگهداری و انتقال پولی  2012و  2011در سالهای 

 می آمد، استفاده می نمودند.بدست اقچیان مواد مخدر که از تمویل کنندگان خارجی و قاچ

از  پول متذکره مالی به نمایندگی از یک والی نام نهاد طالبان می گردد کههنگفت شامل فراهم سازی منابع  مشخصا   این کار

تبادله صد ها  افراد بلندپایه طالبان در چندین مورد انتقال و 2012و  2011. در سال های تطهیر می شدطریق راحت لمتد 

تمویل فعالیت های  به مقصدبه حساب راحت لمتد را سرپرستی می نمودند که از منطقه خلیج و ایران امریکائی هزار دالر 

 شورشی طالبان ارسال می گردید.

 رهامالقات نموده، به شعبات راحت لمیتد با افراد بلندپایه طالبان شخصأ بار ها با مدیران شعبه های شرکت راحت لمیتد

و برای دریافت، نگهداری و ارسال پول شان در حمایت از عملیات های شورشی در داخل افغانستان از  نموده مراجعه

والی نام نهاد  -مشهور به مال نعیم بریخ  (TAi.013) خدمات راحت لمتد استفاده کرده اند. در این اواخر محمد نعیم بریخ

فرماندهان زیر دست اش در  در جنوب افغانستان برایو اجرای عملیات شورشی طالبان در والیت هلمند بخاطر برنامه ریزی

نموده است. این عملیات ها بصورت مستقیم صلح، ثبات و امنیت افغانستان را تهدید می  ارسالاز طریق راحت لمتد پول 

 .کرد

در قاچاق مواد مخدر و همکاری  راحت لمتد از طریق مشارکت مستقیم مدیر شعبه مرزی اش در بین افغانستان و پاکستان

قرار  شبکه های مواد مخدر وفادار به طالباننزدیک اش با فراد بلندپایه داخل شبکه های مواد مخدر خدمات مالی در اختیار 

 می دهد. 

 افراد و نهاد های مرتبط فهرست شده:

  ثبت فهرست شده است.   2001فبروری  23که به تاریخ  (TAi.013) محمد نعیم بریخ

 ثبت فهرست شده است.  2012نومبر  21که به تاریخ  (TAi.165) م میر ولی خدای رحیمسامحمد ق

*** 

 

Tae.014 .کمتنی حواله رجمیلضو احاجی بصیر  د  

 .در سایت انترنتی کمیته منتشر شد 2015مارچ  27این شر  مختصر دالیل شمولیت در لست به تاریخ 

)سال  2160قطعنامه شماره  2مطابق بند  2015مار   27به تاریخ  حوالهشرکت د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی 

به دالیل آتی درج فهرست شد: "مشارکت در تمویل مالی، پالنگذاری، تسهیل، آماده سازی و یا ارتکاب اعمال و یا ( 2014

سایر اشخاص، گروه ها، انجام فعالیت ها در همکاری با، تحت نام، به نمایندگی و یا در حمایت از افراد موظف و یا 

 قراردادی ها و نهاد های وابسته به طالبان به منظور ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت افغانستان"  
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 ...بیشترمعلومات 

بلوجستان پاکستان متعلق  ایالتحواله( واقع در شهر چمن  )بصیر زرجمیل شرکت د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله

( می باشد. این شرکت در منطقه میان اعضای طالبان پول توزیع می کند. رهبران ارشد Tai.173)به عبدالبصیر نورزی 

طالبان در منطقه ترجیح می دادند تا از طریق شرکت حواله بصیر زرجمیل و صرافی حاجی خیرهللا و حاجی ستار 

(Tae.010به فرماندهان طالب پو ) .ل حواله کنند 

دالر امریکایی را در میان فرماندهان طالب در منطقه به منظور  هارجمیل هزار، شرکت حواله بصیر ز2013در سال 

منظور ، شرکت حواله بصیر زرجمیل هزاران دالر امریکایی را به 2012تمویل عملیات های طالبان توزیع نمود. در سال 

 عملیاتی طالبان انتقال داده است. هزینه خرید سال  و سایر مخارج  تامین

 افراد و نهاد های فهرست شده وابسته:

 درج فهرست شده است. 2012جون  29( که به تاریخ Tae.010اجی ستار )حو صرافی حاجی خیرهللا 

 درج فهرست شده است.  2015مارچ  27( که به تاریخ Tai.173عبدالبصیر نورزی )

*** 

 

 


