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

 

 په لست کې د شاملولو لپاره د دلیلونو لنډیز

 الف برخه: د طالبانو سره تړلي افراد

 ب برخه: د طالبانو سره تړلې موسسې

 

 الف برخه: د طالبانو سره تړلي افراد

 نوم د دایمي مرجع ګڼه

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 

TAi.011 اختر محمد منصور شاه محمد 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
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TAi.013 ځ خدایدادمحمد نعیم بری 

TAi.014 هدایت هللا 

TAi.015 یارمحمد رحیم 

TAi.016  ولی محمدهللا داد طیب 

TAi.019 نیک محمد دوست محمد 

TAi.020 مطیع هللا 

TAi.021 هللا داد 

TAi.022 ندوند یار محمد آخوعبید هللا آخ 

TAi.023 فضل محمد مظلوم 

TAi.024 عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک 

TAi.025 عبدالروف خادم 

TAi.026 امیر خان متقی 

TAi.027 قل عبد السالم حنفی علی مردان 

TAi.028 د خیلیسید احمد شه 

TAi.030 عارف هللا عارف 



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

 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

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 

TAi.053 ندوند الال آخوعبدالرزاق آخ 
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TAi.057 سید محمد عظیم آغا 

TAi.058 سمانورالدین ترابی محمد ق 

TAi.060 ندومحمد عیسی آخ 

TAi.063 محمد اعظم علمی 

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  الدین آغاسید غیاث 

TAi.073 محمد مسلم حقانی محمد گل 

TAi.075 عبدالرقیب تخاری 

TAi.078 محمد ولی محمد عوض 
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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 ند زاده وزیرواحمد 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 

TAi.096 محمد حسن رحمانی 
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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  هللا امین قدوسامین 

TAi.108 عبدالحی سالک 

TAi.109 ندزادهوندزاده شکور آخواحمد جان آخ 

TAi.110 نور محمد ثاقب 

TAi.111 حمد هللا سنانی 
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TAi.113 شهاب الدین دالور 

TAi.114 عبدالرحمن آغا 

TAi.118 ند شیر محمدوحمید هللا آخ 

TAi.119 جان محمد مدنی اکرام 

TAi.121 عزیزالرحمن عبداالحد 

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  صدیقیعبدالولی 

TAi.135 ریظهعبدالقدوس م 

TAi.136 امیر محمد ادقمحمد ص 
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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 حمدهللا هللا نور 

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 

TAi.153 فیض هللا نورزی اختر محمد میرا خان 
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TAi.154 ملک نورزی 

TAi.155 عبدالعزیز عباسین 

TAi.156 احمد ضیا آغا 

TAi.157 عفضل ربی 

TAi.158 ندومحمد امان آخ 

TAi.159 احمد جان وزیر 

TAi.160 کزیڅعبدالصمد ا 

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 احمد شاه نورزی عبیدهللا 

TAi.167 کزیڅآدم خان ا 

TAi.168 قاری سیف هللا توخی 



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

 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

TAi.169 ی حقانیییح 

TAi.170 سعید هللا جان 

TAi.171  ځدرانمحمد عمر 

TAi.172 قاری رحمت 

TAi.173 عبدالبصیر نورزای 

 
 ب برخه: د طالبانو سره تړلې موسسې

 

TAe.010 حاجی خیرهللا حاجی ستار صرافی 

TAe.011  ن صرافی روشد 

TAe.012  د حقاني شبکه 

TAe.013 دټت لمحار 

TAe.014 حاجي بصیر او ضرجمیل د حواله کمپني 

 الف برخه: له طالبانو سره تړلي افراد
 

.200.TAi محمد حسن اخوند 
نېټه چې پر یو مهال د طالبانو د رژیم د وزیرانو د شورا لومړی مرستیال، د  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد حسن اخوند د 

(ګڼو پریکړه ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ بهرنیو چارو وزیر او د کندهار والی و نو ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د
 .واکو د اقداماتو په لړ کې راځي لیکونو د موادو الندې د طالبانو د چار

 
  معلومات:نور 
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 یو نږدې ملګری او سیاسي مشاور دی .(TAi.004)محمد حسن اخوند د مال محمد عمر  
د کال د ډسمبر څخه  ۲۰۰۹د  کال د نیمې څخه د طالبانو د یو فعال مشر په توګه پاتې دی. هغه ۲۰۰۹محمد حسن اخوند د 

 یو له ډیرو موثرو او فعالو قوماندانانو څخه و. طالبانوکال په لومړیو کې د  ۲۰۱۰غړی و. هغه د طالبانو د مشرتابه د شورا 
 

 :اړوند فهرست شوي افراد او موسسې
 نیټې څخه په لست کې شامل دی. ۳۱ کال د جنورۍ د ۲۰۰۱د  (TAi.004) محمد عمر 
 

*** 

 

300.TAi عبد الکبیر محمد جان 
ې پر یومهال د طالبانو د رژیم د وزیرانو نېټه په لست کې شامل شوی دی چ ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عبدالکبیر محمدجان د 

د شورا په اقتصادي چارو کې مرستیال، د ننګرهار والی، او د ختيځ زون مشر و نو ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 
 .راځي له امله عالیتونو او اقداماتود ف اکو( پریکړه لیکونو د موادو الندې د طالبانو د چارو ۲۰۰۰)  ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷

 
 :معلومات نور 

له  (TAi.004) محمد عمرکال د اک توبر  په میاشت کې د مال ۲۰۰۶د غړي په توګه د  عبدالکبیر محمد جان د طالبانو د عالي شورا
کال کې د طالبانو  ۲۰۰۹هغه په  کال په اک توبر کې د ختيځ زون د نظامي قوماندان په حیث وټاکل شو. ۲۰۰۷ خوا اعالن شو او د

 د عالي شورا د غړي په توګه ونومول شو. هغه د نشه ي  ي توکو د قاچاق کوونکو څخه د طالبانو په استازیتوب پیسې راټولوي.
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 نیټې څخه په لست کې شامل دی. ۳۱کال د جنورۍ د  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر  
 

*** 

 
  TAi.400محمد عمر 

نېټه د طالبانو د رژیم د امیرالمومنین په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د  ۱۲په  اپریلکال د  ۲۰۰۰  محمد عمر د
له امله په و د اقداماتو او فعالیتونو د احکامو له مخې د طالبانو د چارواک ( ګڼو پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷

 راځي.لست کې 
 

 :معلومات نور  
محمد عمر د " اسالمي امارت امیرالمومین او قوماندان" لقب لری، اود طالبانو د تحریک د مراتبو په سلسله کې د ستر مشر په 

 شبکې ته القاعده د تعزیراتو په لست کې(د  QDe.004توګه دی. هغه اسامه بن الدن ) چې اوس مړ دی( ته او د هغه د القاعده )
 کال څخه ۲۰۰۱پناه ورکړې وه. نوموړي د نیټې د بریدونو څخه تر مخه کلونو کې ۱۱مبر د کې د سپټتحده ایاالتو د امریکې په م

  رهبری کوي.په افغانستان کې  طالبان د افغانستان د دولت او دهغه د متحدانو پر ضد
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د  QDi.088متیار )، ګلبدین حک TAi.040)وسله والو رهبرانو لکه جالل الدین حقاني ) محمد عمر په سیمه کې د مشهورو

 القاعده د تعزیراتو په لست کې( بیعت هم له ځانه سره لري چې د محمد عمر او طالبانو سره همکاري لري.
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 

 .نیټې څخه په لست کې راغلی دی ۲۳کال د فبرورۍ د  ۲۰۰۱د  ,(TAi.005)محمد طاهر انوري 
 نیټې څخه په لست کې راغلی دی ۲۳کال د فبرورۍ د  ۲۰۰۱د  (TAi.023)فضل محمد مظلوم 

 نيټه په لست کې راغلی دی. ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040) الدین حقاني جالل
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۳کې د فبرورۍ په  ۲۰۰۱ په (TAi.104))  محمد رسول

 
 د القاعده د تعزیراتي لست اړوند افراد او موسسې:

 .هنیټه په لست کې راغلی د ۶په  کال د اک توبر ۲۰۰۱(،د `QDe.004قاعده )لا
  نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۰کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۳د  (QDi.088)ګلبدین حکمتیار 

 
*** 

 
 
500.TAi   محمد طاهر انوري 

نیټه د طالبانو د رژیم د اداره امور د رییس په توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱انوري د محمد طاهر 
په لست  له امله ارواکو د کړنو او فعالیتونو له مخې د طالب چ ( پریکړه لیکونو د احکامو۲۰۰۰) ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹) ۱۲۶۷شورا د 

 راځي. کې
 

 :اضافي معلومات 
د طالبانو د  د ادارې د رییس په توګه د طالبانو د رژیم د وزیرانو په شورا کې و، چې د هغه کچه ومحمد طاهر انوري مقام د امور  د

 لوړ مقام و. هغه همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د مالي  ې د وزیر په توګه دنده تر سره کړې. کې لړلیک رژیم د مراتبو په
 لیکونکی و. ( بیانيهTAi.004ی همدارنګه د مال محمد عمر )نوموړ 

 او موسسې:  افراداړوند لست شوي  
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱( د TAi.004محمد عمر )

 
*** 

600.TAi سید محمد حقاني 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

د طالبانو د رژیم د اداره امورو د رییس په توګه په لست کې راغلی دی او  نیټه ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱سید محمد حقاني د 
( پریکړه لیکونود موادو له مخې د طالب چارواکو ۲۰۰۰) ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷په دې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 

 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. 
 نور معلومات:

په لست کې( دی او تر ډیره مهاله د مال  دبندیزونو د القاعده QDi.088) متیار د متحد په حیثیتسید محمد حقاني د ګلبدین حک
د چارو د رییس په توګه نوموړي د القاعده سره تړلو بهرنیانو ته  ود طالبانو د رژیم د اداره امور   .مالتړی و (TAi.004)محمد عمر

 افغاني تذکرې ویشلې او دهغوي څخه ي  ې په زیاته اندازه پیسې او پانګې تر السه کولې.
 

او فرهاد، د محمد عمر د په لست کې( د بندیزونو د القاعده QDi.006سید محمد حقاني ډیر ځل د ایمن محمد ربي الظواهري )
کلونو کې لیدنې درلودلې. نوموړي د پاکستان د پیښور ښار د قصه خوانۍ په بازار کې یو ک تاب  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۳سره په منشي 

 ۲۰۰۹پلورنځی پرانیست، چې د هغه د الرې د طالبانو په تمویل بوخت و. نوموړی اوس هم د طالب یاغیانو سره د مشر په توګه د 
 د طالبانو د مشرتابه د عالي شورا غړی دی.  کال د جون څخه ۲۰۱۰ړی د کال د مارچ د میاشتې څخه فعال دی. نومو 

 
      او موسسې: افراداړوند لست شوي 

 نيټه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د ( TAi.004محمد عمر )
 

 او موسسې: افراداړوند کې  تعزیراتي لستد القاعده په 
 لست کې راغلی دیپه نيټه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱( د QDi.006ایمن محمد ربي الظواهري )

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۰کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۳( د QDi.088ګلبدین حکمتیار )
 

*** 

 
 
700.TAi طیف منصور لعبدال 

لست کې راغی اود د طالبانو د رژیم د کرنې د وزیر په توګه په  نیټه ۳۱کال د جنورۍ د میاشتې په  ۲۰۰۱د عبدالطیف منصور 
( ګڼه پریکړه لیکونو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او ۲۰۰۰) ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 

 کې راځي. ستلپه  له امله فعالیتونو
 

 :اضافي معلومات
 ۲۰۰۹په  د طالبانو له خوا څخه د طالبانو د عالي شورا غړی او د سیاسي کمیسیون مشر و. نوموړی  ۲۰۰۹عبدالطیف منصور د 

د  و. د طالبانو د سیاسي کمیسیون مشر د نیماي  ي څخه کال ۲۰۰۹افغانسان د ننګرهار د والیت تش په نوم والی و، او د  کې د
  میاشت کې عبدالطیف منصور د افغانستان په ختيځ کې د طالبانو مشر قوماندان و. په مۍ کال د ۲۰۱۰

 
 او موسسې:  افراداړوند لست شوي 



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

 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
*** 

800.TAi شمس الرحمن عبدالظاهر 
د طالبانو د رژیم د کرنې د وزارت د مرستیال په صفت په لست کې  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د شمس الرحمن عبدالظاهر 

( پریکړه لیکونو له مخې د طالب ۲۰۰۰) ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ ګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دراغلی دی نو په دې تو 
 کې راځي.  ستپه لله امله چارواکو د کړنو او فعالیتونو 

 
  :اضافي معلومات

کال په جون کې شمس الرحمن عبدالظاهر د طالبانو د رژیم غړی او د کابل د والیت مسوولیت ي  ې پر غاړه و. هغه د  ۲۰۰۷د 
. هغه د نشه ي  ي توکو په په ډیرو بریدونو کې ي  ې الس درلود او لري  طالبانو د نظامي عملیاتو مسوول و اوکابل په خواوشا کې د 
 قاچاق کې الس درلود.

 
 ې :سساړوند لست شوي افراد او مو

 
*** 

 
 
900.TAi عتیق هللا اخوند 

رنې د وزارت د مرستیال په صفت په لست کې راغلی د طالبانو د رژیم د کنیټه  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د عتیق هللا اخوند 
( پریکړه لیکونو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹) ۱۲۶۷دی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 

 کې راځي. ستپه لله امله  فعالیتونو 
 

 :اضافي معلومات
کال د جون د میاشتې څخه د طالبانو د عالي شورا  ۲۰۱۰او همدارنګه د عتیق هللا اخوند د طالبانو د عالي نظامي شورا غړی و 

 غړیتوب لري.
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 

*** 

 
 

110.TAi اختر محمد منصور شاه محمد 
توګه په ژیم د ملکي هوانوردۍ او ټرانسپورت د وزیر په ر  د طالبانو د نیټه ۲۵د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  داختر محمد منصور شاه محم

( ګڼو پریکړه لیکونو له مخې د ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  لست کې راغلی او په دې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 ې راځي.ست کپه ل امله طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 :اضافي معلومات

کال کې افغانستان ته په پاکستان کې د توقیف  ۲۰۰۶اختر محمد منصور شاه محمد د طالبانو د مشرتابه مشهور غړی دی. هغه په 
، پک تیا او پک تیکا په والیتونو ې ښکیل دی او د افغانستان د خوستوروسته راستون شوی دی. هغه د نشه ي  ي توکو په قاچاق ک

 والی "هم و."  کال څخه د طالبانو د رژیم د کندهار ۲۰۰۷کال د مۍ د میاشتې څخه فعال دی. هغه همدارنګه د  ۲۰۰۷کې د 
دولت ضد فعالیت کې ښکیل و، په تیره بیا د طالبانو لپاره د افرادو استخدام چې و کوالی شي د افغانستان د دولت او  نوموړی د

 نړیوالو سوله ساتو ځواکونو پر ضد وجنګیږي.
د مشرتابه په  موړي د طالبانورستیال مشر و. نوکال د نیمې څخه د طالبانو د عالي شورا م ۲۰۰۹اختر محمد منصور شاه محمد د  

د مرستیال په  (TAi.004)د مال محمد عمر کال په مارچ کې  ۲۰۱۰د  وړاندې تر دې چې د غړي په توګه خدمت کړی او شورا کې
کال کې اختر محمد منصور شاه محمد په  ۲۰۱۰په  و.د نظامي چارو مشر و ټاکل شي هغه د طالبانو " د ګردي ځنګل شورا"  توګه

کال په لومړیو کې د  ۲۰۱۰په څلورو والیتونو کې د هغوي د فعالیتونو مسوولیت درلود او د  ډول د افغانستان د سهیل مستقیم
   طالبانو د ملکي شورا مشر وټاکل شو.

 (TAi.024) مال عبدالغني برادر عبداالحمد ترک کال څخه د ۲۰۰۹د د طالبانو په عالي شورا کې د ممح اختر محمد منصور شاه
کال په فبروري کې د مال محمد برادر د نیولو په تعقیب نوموړی په موقت ډول د طالبانو د عالي شورا  ۲۰۱۰و. د ستیال مر 

 مسوولیت درلود.
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د   (TAi.004) محمد عمر 

 نیټه په لست کې راغلی دی۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.024)عبدالغني برادر عبداالحمد ترک 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۳ۍ په کال د فبرور  ۲۰۰۱د  TAi.013)خدایداد ) )بړیڅ ( محمد نعیم 

 
*** 

 
 

130.TAi  بړیڅمحمد نعیم 
د طالبانو د رژیم د ملکي هوانوردۍ د مرستیال وزیر په توګه په لست کې  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  ړیڅمحمد نعیم ب

( پریکړه لیکونو له مخې د طالب چارواکو ۲۰۰۰) ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷راغلی نو په دې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات

 ظاميمارچ څخه د طالبانو د نکال د  ۲۰۱۰ او د غړی  کال راهیسې د طالبانو د " ګردي ځنګل د شورا" ۲۰۰۸د  بړیڅمحمد نعیم 
مسوولیت درلود. هغه د اختر محمد منصور شاه  څخه د هلمند د والیت کال ۲۰۰۸ له خوا د کمیسیون غړی و. هغه د طالبانو

د افغانستان/  ) بړیڅ( بورډ مشهوره څیره ده. محمد نعیمپخواني مرستیال دی اود طالبانو د مشرتابه د  ,(TAi.011)محمد 
 پاکستان د سرحدي پولې تر منځ یوه نظامي پایګاه کنترولوي. 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
نورو قوماندانانو لپاره پیسې برابروي څو چې هغوي  قدمې د د الرې د الندې (TAe.013)لمټډ  /د راحت د شرکت  څیړمحمد نعیم ب

 د افغانستان په سهیل کې عملیات سرته ورسوي.
 
 : ړوند لست شوي افراد او موسسېا
 ید ېغلنیټه په لست کې را ۲۱مبر به و کال کې د نو  ۲۰۱۲په   ,(TAe.013)راحت لمټد 

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.011)اختر محمد منصور شاه محمد 
 

*** 

 
 

140.TAi .هدایت هللا 
په لست  د ملکي هوانوردۍ او توریزم د وزارت د مرستیال په صفت د طالبانو د رژیم نیټه ۸کال د مارچ په  ۲۰۰۱د هدایت هللا  

( ګڼو پریکړه لیکونو د مندرجاتو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷کې راغلی دی او په دې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 
 کې راځي.ست لدغه په له امله  له مخې د طالب چا رواکو د کړنو او فعالیتونو 

 
 :اضافي معلومات

 
 :اړوند لست شوي افراد او موسسې

 
*** 

 
 

150.TAi یار محمد رحیمي 
يم د مخابراتو د وزیر په توګه په لست کې راغلی دی او د ملګرو د طالبانو د رژ  نيټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د یار محمد رحیمي 

د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو د مندرجاتو له مخې۲۰۰۰) ۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ملتونو د امنیت د شورا د 
 کې راځي. فعالیتونو په لړ

 
 :اضافي معلومات

 کال څخه راهیسې د طالبانو د عالي شورا غړی و. ۲۰۰۹یارمحمد رحیمي د 
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
160.TAi هللا داد طیب ولي محمد 

په صفت په لست د طالبانو د رژیم د مخابراتو د وزیر د مرستیال  نيټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد د هللا داد طیب ولي 
( پریکړه لیکونو له مخې د طالب چارواکو د ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷کې راغلی دی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 

 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 :اضافي معلومات
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 

*** 

 
 

190.TAi نیک محمد دوست محمد 
رژیم د سوداګرۍ د مرستیال وزیر په صفت په لست  د طالبانو د نیټه ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د نیک محمد دوست محمد 

د مندرجاتو له مخې د طالب  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ت د شوراکې راغلی دی او د ملګرو ملتونو د امنی
 راځي.چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې 

 
 :اضافي معلومات

 
  سې :اړوند لست شوي افراد او موس

 
*** 

 
 

200.TAi مطیع هللا 
د  او په لست کې راغلی دی یم د کابل د ګمرک د رییس په صفتد طالبانو د رژ نیټه  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱مطیع هللا د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  لیکونو( پریکړه ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات

 
 :اړوند لست شوي افراد او موسسې

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 

220.TAi عبیدهللا اخوند یار محمد اخوند 
د طالبانو د رژیم د دفاع د وزیر په توګه په لست کې راغلی دی او په دې توګه  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عبیدهللا اخوند د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو پریکړه لیکونو  (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات

 .ا غړی او د نظامي عملیاتو مسوول واو د طالبانو د عالي شور مرستیال  (TAi.004)عبیدهللا اخوند یار محمد د مال محمد عمر 
 

  اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.004) محمد عمر

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.024) عبدالغني برادر عبداالحمد ترک
 

*** 

 
 

230.TAi  فضل محمد مظلوم 
توګه  م د لوی درستیز د مرستیال پهپه لست کې راغلی او د طالبانو د رژی نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱فضل محمد مظلوم د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 
 او فعالیتونو په لړ کې راځي

 
 :اضافي معلومات

یو نږدې ملګری او دهغه سره ي  ې د طالبانو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه.  (TAi.004)فضل محمد مظلوم د مال محمد عمر
هغه په دې اقرار کوي چې طالبانو د ازبکستان  .له خوا جوړ و  (QDe.004)کې و چې د القاعدهپه کمپ  مظلوم د الفاروق دروزنې

سره مالي، د وسلو او لوژیستیکي مرستې کولې چې د دې په بدل کې دغه تحریک ورته طالب  (QDe.010) د اسالمي تحریک
  عسکر برابرول.

 طالب جنګیالیو قوماندان و. ۳۰۰۰د ې نږدار په والیت کې کال په اک توبر کې د تخ ۲۰۰۱وړی د نوم
 

  اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 نیټه په لست کې راغلې ده ۶وبر په کال د اک ت ۲۰۰۱د  (QDe.004)القاعده 

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  (QDe.010)د ازبکستان اسالمي تحریک 
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.004) محمد عمر
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

*** 

 
 

240.TAi عبدالغني برادر عبداالحمد ترک 
فاع د وزیر د  د طالبانو د رژیم د د په لست کې راغلی دی او نیټه۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱ترک د عبدالغني برادر عبدالحمد 

د مندرجاتو له مخې د طالب  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ د د ملګرو ملتونو د امنیت د شورامرستیال په توګه 
 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات
کال د فبرورۍ د میاشتې څخه د طالبانو د  ۲۰۱۰عبدالحمد ترک د طالبانو د رژیم مشر نظامي قوماندان او د عبدالغني برادر 

 غړیتوب لري. دکچې مشرتابه
یو له مرستیاالنو څخه و اود نظامي چارو د برخې مشري  (TAi.004)د طالبانو د دفاع د مرستیال وزیر په توګه نوموړی د محمد عمر 

 ي  ې درلودله.
دفاع  ي  ې د طالبانو دهغه د طالبانو د شبکې له کلیدي غړو څخه و او د افغانستان د دولت او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو پر خالف 

 د طالبانو عملیات رهبری کول. نږدې همکارۍ کې سره په .(TAi.022)د وزیر عبیدهللا اخوند یار محمد اخوند
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 1نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.004) محمد عمر

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.022)عبیدهللا اخوند یار محمد اخوند 
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.011)د اختر محمد منصور شاه محم

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  (TAi.145)امیر عبدهللا 
 

*** 

 
 

250.TAi عبدالروف خادم 
قوماندان و او په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د مرکزي قول اردو  نیټه ۲۳کال دفبرورۍ په  ۲۰۰۱خادم د عبدالروف 
د مندرجاتو له مخې د طالب  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د د  په دې توګه

 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي
 

 :معلوماتاضافي 
  ه .وتشکیل برخه د  مرکزي قول اردو د طالبانو د رژیم د دفاع د وزارت

 کال څخه د لوګر د والیت مسوول و. ۲۰۰۹عبدالروف خادم د طالبانو غړی او د 
  والیتونو لپاره نظامي قوماندان و.په افغانستان کې د څو  ف خادمعبدالرو 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

را کال څخه  ۲۰۱۱کال څخه د طالبانو د سیمه ییزې شورا غړی و. نوموړی د طالبانو هغه غړی و چې د  ۲۰۰۹عبدالروف خادم د 
 ره مسوولیت درلود.هیسې ي  ې په افغانستان کې د ارزګان والیت لپا

 
  :اړوند لست شوي افراد او موسسې

 
*** 

 
 

260.TAi امیرخان متقی 
د ملګرو نیټه په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د پوهنې د وزیر په توګه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ امیرخان متقي د

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات

 مهال د ملګرو ملتونو د مشرتابه الندې مزاکراتو کې د طالبانو استازیتوب درلود. قي همدارنګه د طالبانو د رژيم پر امیرخان مت
له مهمو غړو څخه شمیرل کیده اوهمدارنګه د طالبانو د رژیم پر مهال ي  ې د اطالعاتو او کلتور د وزیر په  امیرخان متقي د طالبانو یو

کال د جون  ۲۰۰۷څخه د طالبانو د سیمه ییزې شورا غړیتوب درلود . او د  جون کال د ۲۰۰۷د صفت کار کولو. امیرخان متقي 
 څخه د طالبانو د عالي شورا غړیتوب ي  ې درلود.

 
 :اړوند لست شوي افراد او موسسې

 
*** 

 
 

270.TAi عبدالسالم حنفی علی مردان قل 
نیټه په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د پوهنې د مرستیال ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د عبدالسالم حنفی علي مردان قل 

د مندرجاتو له مخې د طالب یکړه لیکونو ( پر۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شوراوزیر په صفت 
 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
  :اضافي معلومات

مشرتوب عبدالسالم حنفي علی مردان قل د جوزجان د والیت د سرپرست په توګه وټاکلو.  کال د مۍ څخه د طالبانو ۲۰۰۷د 
د والیت لپاره ي  ې مسوولیت  کال پورې د جوزجان ۲۰۰۸افغانستان په شمال کې تر  نوموړی همدارنګه د طالبانو هغه غړی و چې د

 .په قاچاق کې الس درلود داسې انګیرله شي چې هغه د نشه ي  ي توکو درلود.
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

  :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 

*** 

 
 
 280.TAi سید احمد شهیدخیل 

په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د پوهنې د وزیر د مرستیال  نيټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د سید احمد شهید خیل 
د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  لیکونو( پریکړه ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شوراپه صفت 

 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 :اضافي معلومات
 

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 

*** 

 
 

300.TAi عارف هللا عارف 
د مالي  ې د مرستیال وزیر په توګه  ست کې راغلی دی او د طالبانو د رژيمپه ل نیټه ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د عارف هللا عارف 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات
 والی و. طالبانو د رژیم د غزني او پک تیا د والیتونو همدارنګه د عارف هللا عارف

 
 :اړوند لست شوي افراد او موسسې

 
*** 

 
 

310.TAi محمد احمدي 
ه راغلی دی او د طالبانو د رژیم د افغانستان بانک د رییس پپه لست کې  نيټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  محمد احمدي

مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د د پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شوراصفت 
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 :ضافي معلومات ا
 لري.محمد احمدي همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د مالي  ې وزیر هم و. نوموړی د طالبانو د عالي شورا غړیتوب 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

330.TAi عبدالرحمن زاهد 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر  نیټه ۲۵ په کال د جنوري  ۲۰۰۱د ده هزاعبدالرحمن 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د ملګرو ملتونو د امنیت د شوراپه توګه 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 :اضافي معلومات

 :اړوند لست شوي افراد او موسسې
 

*** 

 
 

340.TAi  عبدالجلیل حقاني ولی محمد 
په لست کې راغلی دی ، او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر د نیټه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د عبدالجلیل حقاني ولي محمد 

د مندرجاتو له مخې د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د د مرستیال په توګه 
 طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
  :اضافي معلومات

کال د مۍ څخه د طالبانو د شورا د مالي کمیسیون  ۲۰۰۷د  همدارنګه عبدالجلیل حقاني ولي محمد د طالبانو د عالي شورا غړی و او
 غړی و.

 
 لست شوي افراد او موسسې :اړوند 
 

*** 

 
 

360.TAi فیض 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

د اطالعاتو د ریاست  و چارو د وزارتینبهر  په لست کې شامل شوی او د طالبانو د رژیم د نیټه ۲۳کال دفبرورۍ په  ۲۰۰۱فیض د 
مخې د طالب  د مندرجاتو له ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد مشر په توګه د 

 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات :
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 

*** 

 
 

380.TAi یر اول شاهعبدالباقي بص 
نيټه په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د اطالعاتو او فرهنګ د  ۲۳ کال د فبرورۍ په ۲۰۰۱شاه د ر اول عبدالباقي بصی

د مندرجاتو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د   ملګرو ملتونو د امنیت د شوراوزارت د مرستیال وزیر په توګه د 
  له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
  :اضافي معلومات

دطالبانو په رژیم کې لومړی د خوست او پک تیا د والیتونو د والي په صفت کار کولو. وروسته نوموړی د  عبدالباقي بصیر اول شاه
اطالعاتو او فرهنګ د وزارت د مرستیال وزیر په توګه وټاکل شو. هغه همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د بهرنیو چارو په وزارت کې 

 خدمت تر سره کولو. کې د قونسلۍ په څانګه
 
د شینوارو، اچین، نازیانو او دربابا په ولسوالیو کې د  د ننګرهار د والیتکال په جریان کې عبدالباقي بصیر اول شاه  ۲۰۰۳د 

کال څخه د ننګرهار د والیت مسوولیت  ۲۰۰۸. نوموړی د طالبانو هغه غړی دی چې د مشغول و دولت ضد نظامي فعالیتونو کې
د نظامي  والیت او د جالل اباد په ښار کې کال راهیسې هغه په ختيځه سیمه، په تیره بیا د ننګرهار په ۲۰۰۹ي  ې درلود. د 

 فعالیتونو په سازماندهۍ کې مصروف و.
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 

*** 

 
 

390.TAi  محمد جواد وزیري 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

نیټه په لست کې راغلی دی، او د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزارت د  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  محمد جواد وزیري 
د ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراملګرو ملتونو په څانګه کې د کارمند په توګه د 

 او فعالیتونو په لړ کې راځي.اکو د کړنومندرجاتو له مخې د طالب چارو 
 

 :معلوماتاضافي 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې : 
 

*** 

 
 

400.TAi جالل الدین حقاني 
د طالبانو د رژیم د سرحدونو او قبایلو د چارو د  په لست کې راغلی دی اونیټه  ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱جالل الدین حقاني د 

د مندرجاتو له مخې د طالب  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراوزیر په توګه د 
 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
  :اضافي معلومات

ودل. سره نږدې اړیکي لري او د اسامه بن الدن) مړ دی( سره ي  ې نږدې اړیکي درل (TAi.004)الدین حقاني د محمد عمر لجال 
، او د الدین حقاني) اوس مړ دی( پالر دی، او بدر  (TAi.146)، نصیرالدین حقاني ,(TAi.144)نوموړی د سراج الدین حقاني 

لدین حقاني هغه د طالبانو فعال مشر دی، جالل ا ورور دی. .(TAi.150)او خلیل احمد حقاني  (TAi.042)محمد ابراهیم عمري 
 لست کې( او طالبانو تر منځ د رابط غړي په توګه و.د القاعده د بندیزونو په  QDe.004)  کال څخه د القاعده ۲۰۰۷همدارنګه د 
 رییس و.  شاه د شورا"یرامن د میاشتې څخه د طالبانو د " مکال د جو ۲۰۰۸نوموړی د 

 
د مولوي )خالص( د اسالمي حزب قوماندان و. وروسته هغه د  ک تیکا والیتونو کې، پک تیا او پی په اصل کې په خوستنوموړ 

د طالبانو او القاعده د عناصرو  رژیم د سقوط وروستهارو وزیر وټاکل شو. د طالبانو د د سرحداتو د چ طالبانو سره یوځای شو او
سره يوځای هغه شمالي وزیرستان ته وتښتید او هلته ي  ې د خپلو وسله والو په ډله بندۍ پیل وکړ څو د افغانستان د دولت پرضد 

 وجنګیږي.
 

همدغه کال په لومړیو کې د نظامي پریټ په  ستان پر سفارت په بمي برید تورن او دکال کې په کابل کې د هندو ۲۰۰۸حقاني په 
الس  په برید کولو کې ودانیوپه  ونوپه فبروري کې د وزارت کال ۲۰۰۹ د وژنې تورن دی. حقاني همدارنګه دوران کې د حامد کرزي په

   .درلود 
 

     موسس دی (TAe.012)جالل الدین حقاني د حقاني شبکې
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.004) محمد عمر

 نیټه په لست کې راغلی دی.۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱، د (TAi.042)محمد ابراهیم عمري 
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)جال ل الدین حقاني  سراج الدین

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  (TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی، ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احد حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.157)فضل ربي 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.159)احمد جان وزیر 

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAi.164)اکر ذعبدالروف 
 ه.ې راغلی دنیټه په لست ک ۵مبر په کال د نو ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 

 
 د القاعده د تعزیراتي لست اړوند افراد او موسسې: 

  نیټه په لست کې راغلی ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  (QDe.004) القاعده
 

*** 

 
420.TAi  محمد ابراهیم عمري 

نيټه په لست کې راغلی دی، او د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د مرستیال  ۲۳کال د فبروري په  ۲۰۰۱عمري د محمد ابراهیم 
د مندرجاتو له مخې د طالب پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراوزیر په توګه د 

 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 :اضافی معلومات
 (TAi.144)ورور او د سراج الدین حقاني  (TAi.150)او خلیل احمد حقاني  (TAi.040)د جالل الدین حقاني ابراهیم عمري محمد 

 س مړ دی( تره دی.واو بدرالدین ) ا (TAi.146)، نصیرالدین حقاني
 

 اړوند افراد او موسسې : 
 نیټه په لست کې راغلی دی.  ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د ,(TAi.040)جال ل الدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۱۳کال د سپتمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  (TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی  ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 

 
*** 

 
430.TAi دین محمد حنیف 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

په لست کې راغلی دی چې پر یو مهال د طالبانو د رژیم د پالن او لوړو زده  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  دین محمد حنیف
د مندرجاتو له مخې  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کړو وزیر و او په دې توګه د 

 د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 .:اضافي معلومات
 دین محمد حنیف د طالبانو د عالي شورا غړی دی او د تخار او بدخشان د والیتونو مسوولیت لري.

 
  اړوند افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

440.TAi حمیدهللا نعماني 
په وزارت کې د مهال د پوهنې راغلی دی او د طالبانو د رژیم پر په لست کې  نیټه۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱حمیدهللا نعماني د 
د مندرجاتو له مخې  پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراه توګه د لوړ پوړي چارواکي پ

 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.د طالب 
 

 اضافی معلومات : 
 حمیدهللا نعماني همدارنګه د طالبانو د رژیم پر مهال د کابل ښاروال هم و. نوموړی د طالبانو دعالي شورا غړی دی.

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

470.TAi قدرت هللا جمال 
د اطالعاتو او فرهنګ د وزیر په  په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ د قدرت هللا جمال

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د پریکړه لیکونو  (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراتوګه د 
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات : 

قدرت هللا جمال په نړۍ کې د خپلو خیرخواهانو او دوستانو لپاره د ارتباطي چارواکي  کال په اپریل کې د طالبانو مشرتابه ۲۰۰۹د 
 غړی دی.او د طالبانو د فرهنګي کمیسیون  وراکال راهیسې د طالبانو د عالي ش ۲۰۱۰په توګه وټاکلو، نوموړی د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 اړوند لست شوي افراد او موسسې : 
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
490.TAi عبدالرحمن احمد هوتک 

اطالعاتو اوکلتور د  طالبانو د رژیم دپه لست کې راغلی دی او د نیټه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ عبدالرحمن احمد هوتک د
( پریکړه ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د د مرستیال وزیر په توګه د  وزارت د فرهنګ د برخې

 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. لیکونو
 

 اضافي معلومات : 
 و چارو دوزارت د قونسلي چارو د ریاست رییس هم و. یند طالبانو د رژیم پر مهال همدارنګه د بهر  عبدالرحمن احمد هوتک
  :موسسې اړوند لست شوي افراد او

 
*** 

 
 

510.TAi عبدالحی مطمن 
مهال د کندهار د راغلی دی او د طالبانو د رژیم پر نیټه په لست کې  ۲۳کال د فبرورۍ د میاشتې په  ۲۰۰۱عبدالحی مطمن د 

( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د  والیت د اطالعاتو او فرهنګ د رییس په توګه
 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات :

عبدالحی مطمن د طالبانو مشر ویاند و او د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ په اړوند اعالمي  ې وړاندې کولې. نوموړی همدارنګه د محمد 
 کال څخه د محمد عمر ویاند هم و. ۲۰۰۷ګرو څخه و. هغه د طالبانو د عالي شورا غړی او د له نږدې مل (TAi.004)عمر 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
  نیټې څخه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ د  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 

 
*** 

 
 

520.TAi محمد یعقوب 
ختر د خبري اژانس د رییس په طالبانو د رژیم د با په لست کې راغلی دی او د نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱محمد یعقوب د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د  پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  توګه
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

یعقوب د پک تیا د والیت د یوسف خیلو په ولسوالۍ کې د طالبانو د مشرتابه غړی و. نوموړی د طالبانو کال راهیسې محمد  ۲۰۰۹د 
 د فرهنګي کمیسیون غړی دی.

 
 اړوند لست شوي کسان او موسسې :

 
*** 

 
 

570.TAi غا
 
 سید محمد اعظم ا

غا د 
 
په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د پاسپورت او ویزې د ریاست د  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱سید محمد اعظم ا
تو له مخې د طالب د مندرجاپریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د شورا ګرو ملتونو د امنیتملمامور په صفت د 
 او فعالیتونو په لړ کې راځي.چارواکو د کړنو

 
 اضافي معلومات :

غا د 
 
 پاسپورت او ویزې د ریاست د کارمند بست د طالبانو د رژیم د کورنیو چارو د وزارت مربوط و.سید محمد اعظم ا

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

580.TAi نورالدین ترابي محمد قاسم 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د عدلي  ې د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ د میاشتې په  ۲۰۰۱د نورالدین ترابي محمد قاسم 

د مندرجاتو له مخې د طالب پریکړه لیکونو  (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد وزیر په توګه 
 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

د  ندان ټاکل شوی و. نوموړي فغانستان کې د طالبانو نظامي قومنیماي  ي را هیسې په ا کال د ۲۰۰۹نورالدین ترابي محمد قاسم د 
کلونو په لومړیو کې د طالبانو د شورا په  ۲۰۰۹د مرستیال په توګه ټاکل شوی و او د  (TAi.004)مشر محمد عمر  تر ټولوطالبانو 

 غونډو کې ي  ې ګډون درلود.
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې : 
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 

600.TAi محمد عیسی اخوند 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د اوبو، حفظ الصحې او د برق  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد عیسی اخوند د 

د مندرجاتو له مخې د طالب  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد وزیر په توګه د 
 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

630.TAi محمد اعظم علمی 
صنایعو د مرستیال وزیر  اوانونوطالبانو د رژیم د ک کې راغلی او دپه لست  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱محمد اعظم علمي د  

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په توګه د 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات :

نیټه په عمومي نوم لړ  ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷د  ،کال کې مړ دی ۲۰۰۵ په،دغه معلومات چې نوموړی د راپورونو له مخې 
 لیک کې ورزیات کړای شوی و.

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

640.TAi عزت هللا حقاني خان سید 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د پالن د  نيټه ۲۳ې په میاشت کال د فبرورۍ د ۲۰۰۱عزت هللا حقاني خان سید د 

د مندرجاتو له مخې د پریکړه لیکونو  (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورامرستیال وزیر په توګه د 
 طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

"  نیټه په اصل کې د مولوي عزت هللا په نوم په لست کې راغلی و. د ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱عزت هللا حقاني خان سید د 
 راغلې ده. نیټه  ۲۷سپټمبر په کال د  ۲۰۰۷د حقاني" اضافه کلمه په لست کې 

 کال څخه عزت هللا حقاني د طالبانو د سیمه ییزې شورا غړی و. ۲۰۰۹د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.079)حقاني  محمد سالم

 
*** 

 
 

660.TAi محمد عباس اخوند 
او د طالبانو د رژیم د عامې روغتیا د وزیر په توګه د  نیټه په لست کې راغلی ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد عباس اخوند د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او پریکړه لیکونو  (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافی معلومات : 

 کال څخه د صحي کمیټې مسوول دی. ۲۰۱۱محمد عباس اخوند د طالبانو د عالي شورا غړی او د
 اړوند لست شوي افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

670.TAi  شیر محمد عباس ستانکزی پادشاه خان 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د عامې  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱شیرمحمد عباس ستانکزی پادشاه خان د 

 د مندرجاتو ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراروغتیا د وزارت د مرستیال په توګه د 
 له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات : 

 د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه هم کار کولو.همدارنګه  محمد عباس ستانکزی پادشاه خانشیر 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

680.TAi محمد هللا مطیع 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

وزیر په توګه د په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د فواید عامې د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد هللا مطیع د 
د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او یکړه لیکونو ( پر۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا

 فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات :
هغه  .وزیر په توګه د " احمدهللا مطیعي" په نوم هم دنده تر سره کړې  محمد هللا مطیع همدارنګه د طالبانو په رژيم کې د مخابراتو د

 د فبروري څخه تر اپریل پورې د طالبانو د عالي شورا موقت مشر هم و.  کال ۲۰۱۰د 
 

 اضافي معلومات :
 

*** 

 
 

690.TAi رستم حنفي حبیب هللا 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د فواید عامې د مرستیال  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱رستم حنفي حبیب هللا د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراپه توګه د 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

 کال د مۍ د میاشتې څخه د نورستان د والیت مسوول و. ۲۰۰۷رستم حنفي حبیب هللا د طالبانو غړی و چې په افغانستان کې د 
 

 اضافي معلومات: 
 

*** 

 
 

700.TAi عتیق هللا ولی محمد 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د فواید عامې د وزارت د  نیټه ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عتیق هللا ولی محمد د 

د مندرجاتو له مخې د طالب ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورامرستیال په توګه د 
 کې راځي. چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

د طالبانو له خوا د کابل د نیولوڅخه وروسته عتیق هللا ولی محمد په کندهار کې په یو بست کې وټاکل شو. په  کال ۱۹۹۶په 
طالبانو د رژیم د کرهڼې د مرستیال وزیر په توګه او بیا د فواید عامې د مرستیال په حیث  کې هغه لومړی د ۲۰۰۰او یا هم  ۱۹۹۹

 وټاکل شو.
 

د طالبانو د رژیم د سقوط وروسته عتیق هللا ولی محمد د افغانستان په سهیل کې د طالبانو د عملیاتي چارواکي په صفت وګومارل 
کال څخه د طالبانو د  ۲۰۱۰د هلمند په والیت کې د طالبانو د والي مرستیال شو. هغه د  افغانستان کال کې د ۲۰۰۸شو. په 

 چارو د کمیسیون غړی و. عالي شورا د سیاسي 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې : 
 

*** 

 
 

710.TAi نجیب هللا حقاني هدایت هللا 
په لست کې راغلی دی په اصل کې د طالبانو د رژیم د فواید  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱نجیب هللا حقاني هدایت هللا د 

د مندرجاتو له مخې  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د شوراملګرو ملتونو د امنیت عامې د مرستیال په توګه د 
 د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

نیټه  ۱۸کال د جوالی په  ۲۰۰۷د  دغه مقامنجیب هللا حقاني هدایت هللا همدارنګه د طالبانو د رژیم د مالی  ې مرستیال وزیر و. 
طالبانو د رژیم  نیټه دغه نوم په لست کې نوی کړا ی شو څو د " ۲۷کال د سپتمبر په  ۲۰۰۷لست کې ور زیات شو ی و. د په دغه 

 اصلي مقام ایسته کړا ی شي. د فواید عامې د مرستیال"
 

و. هغه د نور جالل کال د مۍ څخه د طالبانو د شورا غړی  ۲۰۰۷افغانستان د کنړ په والیت کې د  نجیب هللا حقاني هدایت هللا د
 د تره زوی دی. .(TAi.056) ګل جان

 
 کال په جون کې د طالبانو رهبرۍ نوموړی د کنړ په والیت کې د نظامي عملیاتو د مسوول په توګه وټاکلو. ۲۰۰۸د 

 درلود.وروستیو څخه د لغمان د والیت مسوولیت  کال د ۲۰۱۰د غړي په صفت د  نجیب هللا حقاني هدایت هللا د طالبانو
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

720.TAi غا
 
 سید غیاث الدین ا

غا 
 
ملګرو په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د حج او اوقافو د وزیر په توګه د ۳۱کال د جنورۍ په ۲۰۰۱د سید غیاث الدین ا

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

غا همدارنګه د طالبانو د رژیم پر مهال د پوهنې د وزیر دنده هم درلودله. نوموړی همدارنګه د طالبانو د غړي په 
 
سید غیاث الدین ا

زجان، سری پل او بلخ د والیتونو لپاره مسوولیت درلود. هغه د کال د جون څخه د افغانستان د فاریاب، جو  ۲۰۱۰توګه د 
کال د ډسمبر څخه د طالبانو د عالي شورا او د طالبانو د نظامي شورا غړیتوب درلود. داسې انګیرل کیږي چې هغه د نشه  ۲۰۰۹

 ي  ي توکو په قاچاق کې ښکیل دی. 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

730.TAi محمد مسلم حقاني محمدی ګل 
وستل شوی او د طالبانو د رژیم د حج او  په لست کې را نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د محمد مسلم حقاني محمدي ګل 
د مندرجاتو له  پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورااوقافو د مرستیال وزیر په توګه د 

 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. مخې د طالب
 

 :اضافی معلومات
کال د جوالی  ۲۰۰۷محمد مسلم حقاني محمدي ګل همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د لوړو زده کړو مرستیال وزیر و. دغه مقام د 

 زیات کړای شوی دی. نیټه په لست کې ور  ۱۸په 
 

 اړوند افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

750.TAi  عبدالرقیب تخاری 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د راستنیدونکو د چارو د وزیر  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عبدالرقیب تخاري د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراپه توګه د 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 اضافي معلومات :

 کال د ډسمبر څخه د تخار او بدخشان د والیتونو مسوولیت ي  ې درلود. ۲۰۰۹عبدلرقیب تخاري د طالبانو د عالی شورا غړی و او د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

780.TAi محمد ولی محمد عوض 
د امر بالمعروف او نهی عن په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم  نیټه ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد ولی محمد عوض د 
د مندرجاتو له مخې د ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراالمنکر د وزیر په توګه د 

 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.طالب چارواکو د 
 

 اضافي معلومات: 
طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت په مقام کې محمد ولی محمد عوض ډیری ځل د خلکو د  د

د افغانستان  وروسته ډارولو لپاره د شکنجو او نورو وسیلو څخه کار اخیستی دی. محمد ولی محمد عوض د طالبانو د رژیم د سقوط
  دی. پاتې د کندهار په والیت کې د طالبانوتر منځ فعال

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

790.TAi محمد سالم حقاني 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن  هنیټ ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ محمد سالم حقاني د

د مندرجاتو له مخې  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د امنیت د شوراملګرو ملتونوالمنکر د مرستیال په توګه د 
 د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافی معلومات :

والیت کې د افغانستان د دولتي  د افغانستان د لغمان په دغړي په توګه کې محمد سالم حقاني د طالبانو د شوراکال  ۲۰۰۶په 
کال  ۲۰۱۰هغه د  ندان و.قوم وپه دغه والیت کې د طالبانکال په وروستیو کې  ۲۰۰۴وموړی د ځواکونو پر ضد عملیات پالنول . ن

طالبانو د سیمه ییزې کال د جون څخه د  ۲۰۱۰ندان او د مرستیال قوم (TAi.064) د مارچ څخه د عزت هللا حقاني خان سید
 غړی و.نظامي شورا 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

  نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.064)عزت االه حقاني خان سید 
 

*** 

 
 

800.TAi سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف نیټه  ۲۳ورۍ په ر کال د فب ۲۰۰۱د سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس 

د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د او نهی عن المنکر د مرستیال وزیر په توګه د 
 مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافی معلومات :

وستلو پرمهال سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د سرې میاشتې د  د نوموړي په لست کې د را
مۍ د میاشتې څخه هغه د طالبانو د عالي شورا غړیتوب هم  کال د ۲۰۰۷ټولنې د عمومي رییس په توګه هم دنده ترسره کوله. د 

 کال څخه د طالبانو دسیمه ییزې شورا غړیتوب هم درلود. ۲۰۰۹د تر السه کړ. هغه 
 

پرهار په ولسوالۍ کې د طالبانو د یوې ډلې جنګیالیو افغانستان د ننګرهار د والیت د چ سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس د
ن په والیتونو کې کال څخه ي  ې د ختيځ افغانستا ۲۰۰۷ندان و چې د د کنړ په والیت کې د طالبانو قومقومانداني کوله. نوموړي 

 یدونو ستر ماهر دی.کال څخه د ځاي پرځاي کیدونکو چاودیدونکو توکو او ځانمرګو بر ۲۰۱۲د  استول. نوموړي  ځانمرګي بریدګر
 پاکستان په پوله د قرارګاه مسوول و. –کال په وروستیو کې سید عصمت هللا عاصم عبدالقدوس د افغانستان  ۲۰۰۸د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

820.TAi عبدالحق وثیق 
څخه په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د امنیت ) استخباراتو( د  نیټې ۳۱کال د جنورۍ د  ۲۰۰۱عبدالحق وثیق د 

د مندرجاتو له مخې د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورامرستیال وزیر په توګه د 
 طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

دهار والیتونو بل پسې په نیمروز او کن . د طالبانو په رژیم کې هغه یو پرمالتړی دی (QDi.088)د ګلبدین حکمتیار  عبدالحق وثیق
 ړی د استخباراتو د عمومي ریاست مرستیال شو چې د قاری احمدهللاو ندان دنده درلودله. د دې وروسته نومکې د سیمه ییز قوم

(TAi.081)  اړوندو بهرنیو جنګیالیو او د  په افغانستان کې د القاعده د ړي و کولو. په دغه دنده کې نومتر مشرتابه الندې ي  ې کار
هغوي د نظامي کمپونو سره د اړیکو د تامینولو مسوولیت درلود. هغه همدارنګه د افغانستان په سهیل کې د طالبانو د مخالفینو 

   سره د ناوړه سلوک او شکنجو لپاره شهرت درلود.
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
  نیټه په لست کې راغلی دی. ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.081) احمدهللا

 نيټه په لست کې راغلی دی  ۲۰کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۳په  (QDi.088)ګلبدین حکمتیار 
 

*** 

 
 

830.TAi  حسام الدین اخوندزادهاحسان هللا سرفدا 
په لست کې راغلی او د طالبانود رژیم د امنیت )  نيټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  الدین اخوندزادهعصمت هللا سرفدا حسام 

د ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورااسختباراتو( د مرستیال وزیر په توګه د 
 کې راځي.مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ 

 
 اضافي معلومات: 

نیول شوو والیتونو  د طالبانو د مرکزي بانک رییس و. وروسته هغه د طالبانو له خوا دهللا سرفدا حسام الدین اخوندزاده  احسان
 ټاکل شو. احسان هللا سر فدا د طالبانو د داخلي شورا غړی و.  و دا ادارې مشر

 
سره د تړلو کسانو څخه و چې  ) په تعزیراتي لست کېQDe.004احسان هللا سرفدا حسام الدین اخوندزاده د القاعده ) د القاعده 

کال څخه د افغانستان د هلمند د والیت د مارجې ولسوال هم  ۲۰۰۷د  طالبانو ته ي  ې د وسلو او پیسو مرستې برابرولې. نوموړی 
 و.
 

 سسې: اړوند لست شوي کسان او مو
 

 د القاعده د بندیزونو د لست اړوند افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلې ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

840.TAi حبیب هللا رشاد 
د طالبانو د رژیم د امنیت ) استخباراتو( د وزارت په لست کې راغلی دی او  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱ د حبیب هللا رشاد

د مندرجاتو له مخې  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد تحقیق د رییس په توګه د 
 د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 
 د طالبانو د سیمه ییزې نظامي شورا د ) استخباراتو( مرستیال مشر و.کال څخه  ۲۰۰۹حبیب هللا رشاد د 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

850.TAi احمد جان اخوند زاده وزیر 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د اوبو او بریښنا د وزیر په نیټه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  احمد جان اخوندزاده

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د  پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د توګه د 
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 کال څخه د طالبانو د نظامي عالی شورا غړیتوب درلود. ۲۰۰۹احمدجان اخوندزاده وزیر د 
 

  اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

870.TAi سعدالدین سید 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو په رژیم کې د کابل د ښاروال په توګه د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱سعدالدین سید د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

سعدالدین سید همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د کار او ټولنیزو چارو د مرستیال وزیر په توګه دنده تر سره کوله. دغه لست په 
 نوی کړای شو څو دې ته انعکاس ورکړي. ۸مارچ په کال کې د  ۲۰۰۱
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

880.TAi  عبدالجبار عمري 
ملګرو د په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د بغالن د والي په توګه  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱عبدالجبار عمري د  

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

کال په جون کې د امیرخان حقاني مرستیال او د زابل په والیت کې د سیوري په ولسوالۍ کې د یوې  ۲۰۰۸عبدالجبار عمري د 
کال د جون په میاشت کې د دې لپاره چې په دغه سیمه کې خپل فعالیتونه تقویه کړي د  ۲۰۰۸وسله والې ډلې قوماندان و. د 

 ه نوم والي په توګه معرفی کړ.انو مشرتابه نوموړی د زابل د تش پطالب
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

890.TAi  نورهللا نوری 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د بلخ د والیت د والي او د شمالی  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ نورهللا نوري د

د مندرجاتو له مخې د  پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورازون د مشر په توګه د 
 طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 
 شوي افراد او موسسې:اړوند لست 

 
*** 

 
 

910.TAi غا
 
 جانان ا
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

غا د 
 
ملګرو توګه د  اب د والیت د والي په په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د دفاری نیټه ۲۳رۍ په و کال د فبر  ۲۰۰۱جانان ا

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات : 

غا د طالبانو د عالي شورا غړی او د 
 
 مشاور و. (TAi.004)کال د جون څخه د مال محمد عمر  ۲۰۱۰جانان ا

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 
 

*** 

 
 

920.TAi دوست محمد 
ملګرو په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د غزني د والیت د والي په توګه د  نیټه ۲۵د جنورۍ په کال  ۲۰۰۱دوست محمد د 

مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او د ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 
د طالبانو د مشرتابه له لوري موظف شوی و چې د افغانستان د نورستان د والیت په انګوره کې د نظامي عملیاتو دوست محمد 

 مسوولیت پر غاړه واخلي.
 
کال د مار چ په میاشت کې دوست محمد د نورستان د والیت لپاره د طالبانو تش په نوم والی او د هغې مدرسې مشر و  ۲۰۱۰د 

 د کومه ځایه چې ي  ې جنګیالي استخدامول. 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

930.TAi هخیرخوارهللا یخ 
ملګرو په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د هرات د والي په توګه د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  خیرخواه  خیرهللا

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 اضافي معلومات :

 پاتې شوی دی. رژیم ویاند او د کابل والی، او د کورنیو چارو وزیرخیرخواه همدارنګه د طالبانو د یرهللا خ
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

940.TAi عبدالباري اخوند 
ملګرو په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د هلمند د والي په توګه د  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱عبدالباري اخوند د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د شوراملتونو د امنیت 
 په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 
 او دهلمند په والیت کې د طالبانو د کمیسیون غړی و. کال څخه د طالبانو د عالي شورا ۲۰۰۹عبدالباري اخوند د 

 
  او موسسې:اړوند لست شوي افراد 

 
*** 

 
 

950.TAi ولي جان 
ملګرو ملتونو د د نیټه په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د جوزجان د والي په توګه  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱ولي جان د 

په لړ  د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  امنیت د شورا
 کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 چارو د کمیټې مشر و. شورا غړی او د طالبانو د بندیانو اوکډوالو د ییزې  ولي جان د طالبانو د سیمه
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

960.TAi محمد حسن رحماني 
ملګرو د په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د کندهار د والي په توګه  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱حسن رحماني د  دمحم

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 مرستیال و. (TAi.004)غړی او د مال محمد عمر  طالبانو د عالي شورا د کال د مار چ څخه ۲۰۱۰محمد حسن رحماني د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.004)محمد عمر

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

970.TAi  عبدالمنان نیازي 
په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د کابل د والیت د والي په توګه د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ عبدالمنان نیازي د

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 عبدالمنان نیازي همدارنګه د طالبانو د رژیم د ویاند او بیا د مزار شریف او کابل د والیتونو د والي دندې تر سره کړي دي.
کال  ۲۰۰۹ندان دی چې د فراه، هرات او نیمروز په والیتونو کې د په لویدیځ کې د طالبانو مشر قوم د افغانستانعبدالمنان نیازي 

 ي.د نیمې راهیسې عملیات کو
 

 کال د مۍ څخه د طالبانو د سیمه ییزې شورا غړی او د طالبانو له خوا د هرات تش په نوم والی و. ۲۰۱۰عبدالمنان نیازي د 
 عبدالمنان نیازي د طالبانو هغه قوماندان دی چې افغانستان ته ځانمرګي کسان لیږدوي.

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

980.TAi عبدالوحید شفیق 
د والیت د مرستیال په  کابلنو د رژیم د اد طالب .په لست کې راغلی دینیټه  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د عبدالوحید شفیق 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراتوګه د 
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې :

 
*** 

 
 

990.TAi محمد شفیق محمدي 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د خوست د والي په توګه د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد شفیق محمدي د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

عمومي  ) د زون رییس(د والیتونو د پک تیا، پک تیکا، خوست او غزني همدارنګه محمد شفیق محمدي د طالبانو د رژیم پر مهال
 و. والی
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

.100TAi نظیر محمد عبدالبصیر 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د کندز د والي په توګه د نیټه  ۲۳کال دفبرورۍ په  ۲۰۰۱د نظیر محمد عبدالبصیر 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 
  اړوند لست شوي افراد او موسسې:
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
*** 

 
 

.101TAi محمد اسحق اخوندزاده 
والیت د والي د طالبانو د رژیم د لغمان د  په لست کې راغلی دی او نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱محمد اسحق اخوندزاده د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  په توګه
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

مه والی و او په دغه والیت کې تش په ناد غزني د والیت لپاره د طالبانو  کال کې محمد اسحق اخوندزاده د ا فغانستان ۲۰۰۸په 
 کال پورې فعال پاتې و. ۲۰۱۱تر
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

.102TAi مدني ضیاءالرحمن 
ملګرو په لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د لوګر د والي په توګه د  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱ضیاء الرحمن مدني د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  امنیت د شوراملتونو د 
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

 ۲۰۰۳کال د مۍ په میاشت کې د تخار په والیت کې د طالبانو د نظامي چارو مسوولیت درلود. هغه د  ۲۰۰۷ضیاءالرحمن مدني د 
راټولولو اسانتیاوې برابرې کړې. هغه همدارنګه د طالبانو د چارواکو او  د پیسو د اهیسې په خلیج کې د طالبانو په استازیتوبکال ر 

لپاره د تګ یاتو کسانو لسګونو څخه د ز ي  ې دکابل ته  افغانستان او د ساعده کړهشتمنو مالتړ کوونکو تر منځ د غونډو زمینه م
 امکانات چمتو کړل څو هلته ځانمرګي بریدونه وکړي. داسې انګیرل کیږي چې هغه د نشه ي  ي توکو په قاچاق کې ملوث دی. 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

.103TAi شمس الدین 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د وردک) میدان( د والي په توګه پهنیټه  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱شمس الدین د  
د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا

 فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات: 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

.104TAi محمد رسول ایوب 
لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د نیمروز د والیت د والي په  نیټه په ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د محمد رسول ایوب 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراتوګه 
 فعالیتونو په لړ کې راځي.کړنو او 

 
 اضافي معلومات:

 محمد رسول ایوب د طالبانو د سیمه ییزې شورا غړیتوب لري .
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.004)محمد عمر 

 
*** 

 
 

.105TAi احمد طه خالد عبدالقادر 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د پک تیا د والیت د والي  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱احمد طه خالد عبدالقادر د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د په توګه
 راځي.د کړنو او فعالیتونو په لړ کې 

 
 اضافي معلومات:

 ۲۰۰۹کال تر پاي د کنړ د والیت د والي په توګه کار کولو. هغه د  ۲۰۰۱ه عبدالقادر همدارنګه د طالبانو په رژیم کې د احمد ط 
 کال کې د طالبانو د غړي په توګه د ننګرهار ۲۰۱۱کال د سپټمبر پورې د طالبانو له خوا د وردک د والیت مسوولیت درلود. هغه په 

 نږدې مالتړی دی. .(TAi.144)لدین حقاني  د والیت لپاره مسوولیت درلود. نوموړی د سراج
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۱۳کال د سپتمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)الدین حقاني سراج
 

*** 

 
 

.106TAi محمد شفیق احمدي فتح خان 
په لست کې راغلی دی، د طالبانو د رژیم د سمنګانو د والي نیټه  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د محمد شفیق احمدي فتح خان 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراپه توګه د 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 
 .107TAi امین هللا امین قدوس 

نیټه په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د سرپل د والي په توګه د  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د امین هللا امین قدوس 
مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او د ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شورا

 فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات :
 کال څخه د طالبانو دعالي شورا غړی و. ۲۰۱۱امین هللا امین د 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

.108TAi عبدالحی سالک 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

ملګرو ملتونو زګان د والي په توګه د راغلی او د طالبانو د رژیم د ار  په لست کې يټهن ۲۳ورۍ په ر کال د فب ۲۰۰۱د عبدالحی سالک 
د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  د امنیت د شورا

 لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات:
 کال په مارچ کې په مجموعي لست کې ورزیات شول. ۲۰۰۹د "دیړ مپورونو له مخې را"چې عبدالحی سالک د دغه معلومات 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې

 
*** 

 
 

.109TAi احمد جان اخوندزاده شکور اخوندزاده 
ز ګان د والي په زابل او ار په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د احمدجان اخوندزاده 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د پریکړه لیکونو (۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراتوګه د 
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
  اضافي معلومات :

زګان د والیت مسوولیت درلود. هغه د کال په لومړیو کې د ار  ۲۰۰۷وا د احمد جان اخوندزاده شکور اخوندزاده د طالبانو له خ
 اوخښی دی. .(TAi.004)مال محمد عمر 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 نیټه په لست کې راغلی دی. ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 
 

*** 

 
 

.110TAi نورمحمد ثاقب 
په توګه   رژیم د سترې محکمې د رییسپه لست کې راغلی دی او د طالبانو د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱نور محمد ثاقب د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد 
 او فعالیتونو په لړ کې راځي.

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

او د دیني چارو د کمیټې ر ییس دی چې دغه کمیټه د طالبانو د عدلي  ې د څانګې په  ثاقب د طالبانو د عالي شورا غړی  نور محمد
 توګه فعالیت کوي.

 
  اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

.111TAi حمیدهلل سناني 
ملګرو توګه د  د رییس پهپه لست کې راغلی او د طالبانو د رژیم د داراالفتاء  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱حمیدهللا سناني د 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شورا
 فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
  اضافي معلومات:

 ی. ل) د فتواء ریاست( د طالبانو د رژیم د سترې محکمې په چوکاټ کې راغد حمیدهللا سناني د داراالفتاء مقام 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

.113TAi  شهاب الدین دالور 
د سترې محکمې د مرستیال په لست کې راغلی دی او د طالبانو د رژیم  نیټه ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د شهاب الدین دالور 

د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملتونو د امنیت د شوراملګرو په توګه د 
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

مرستیال نیټې څخه د سعودي عربستان په ریاض کې د طالبانو د سفیر  ۲۵کال د سپټمبر د  ۱۹۹۸شهاب الدین دالور همدارنګه د 
 و.
 

  اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

.114TAi غا
 
 عبدالرحمن ا

غا د 
 
څخه په لست کې راغلی او د طالبانو د نظامي محکمې د رییس) قاضی القضات(  نیټې ۲۵کال د جنورۍ د  ۲۰۰۱عبدالرحمن ا
د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو  لیکونو( پریکړه ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراپه توګه د 

 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات: 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

.118TAi حمیدهللا اخوند شیرمحمد 
په لست کې راغلی دی او د طالبانو په رژيم کې د اریانا د هواي  ي شرکت  نیټه ۲۵ دجنورۍ  کال ۲۰۰۱حمیدهللا اخوند شیرمحمد د 

د مندرجاتو له مخې د طالب ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد رییس په توګه د 
 چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

.119TAi جان محمد مدني اکرام 
د سفارت د  کې په ابوظبي اماراتو يد عرب په لست کې راغلی دی او نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱جان محمد مدني اکرام د 

د مندرجاتو له  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  ي  ې کار کولو. افیرپه توګهدژ شار 
 مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات:

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 



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

 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
.121TAi عزیزالرحمن عبداالحد 

کې د  په لست کې راغلی دی او د عربي متحده اماراتو په ابوظبي نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عزیزالرحمن عبداالحد د 
د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  يم سکرتر په توګهافغانستان د سفارت درې

 مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 :اضافي معلومات
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

.122TAi عبدالمنان محمد اسحق 
په لست کې راغلی او د عربي متحده اماراتو د ابوظبي په ښار کې د  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عبدالمنان محمد اسحق د 

تشه په طالبانو د رژیم
 
د ( پریکړه لیکونو ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  توګه د تجارتي ا

 مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات 
عبدالمنان محمد اسحق د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې د طالبانو د رژیم په سفارت کې لومړی سکرتر و. هغه وروسته د 

او خوست په والیتونو کې د طالبانو د مشر قوماندان په توګه وټاکل شو. نوموړی همدارنګه د ختيځ افغانستان د پک تیا، پک تیکا 
 د نقل او حرکت لپاره مسوول و. د طالبانو او د وسلوکې  پولې په دواړو غاړو  افغانستان او پاکستان د

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

.126TAi ل محمد مسعودم محمد سرور صدیق 
په لست کې راغلی دی او د پاکستان د اسالم اباد په  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  محمد سرور صدیق مل محمد مسعود

( پریکړه ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  توګه انو د رژیم د درېیم سکرتر پهښار کې د طالب
 د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو لیکونو

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

.127TAi  اهدذمحمد  
باد په لست کې راغلی دی او د پاکستان د اسالم نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد ذاهد د 

 
یم د په ښار کې د طالبانو د رژ  ا

د مندرجاتو  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  توګه سفارت د درېیم سکرتر په
 له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 اضافي معلومات: 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

.128TAi عبدالقادر بصیر عبدالبصیر 
په اسالم اباد کې د طالبانو  په لست کې راغلی دی او د پاکستاننیټه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د ر عبدالبصیر یعبد القادر بص 

تشه په توګه د 
 
د مندرجاتو له  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد رژیم د نظامي ا

 مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات: 
هغه د پیښور د طالبانو  د طالبانو د خزانه دار دنده درلودله. کال کې ۲۰۰۹په  عبداالقادر بصیر عبدالبصیر د پاکستان په پیښور کې

پخپله د طالبانو  هغي کمیسیون مشر و. هکال په لومړیو کې په پیښور کې د طالبانو د مال ۲۰۱۰د نظامي شورا مالي مشاور او د 
 او په ټول پاکستان کې د طالبانو ډلو ته پیسې رسولې. شورا مشرتابه

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

.129TAi نذیرهللا حنفي ولي هللا 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

م يطالبانو د رژ د په لست کې راغلی دی او د پاکستان په اسالم اباد کې  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د نذیرهللا حنفي ولي هللا 
تشه په توګه

 
د مندرجاتو له مخې د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  د تجارتي ا

 طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات: 
 
 ړوند لست شوي افراد او موسسې: ا
 

*** 

 
 

.130TAi عبدالغفار قریشي عبدالغني 
په لست کې راغلی دی او د پا کستان په اسالم اباد کې د طالبانو  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د عبدالغفار قریشي عبدالغني 

تشه په
 
( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراتوګه د  په سفارت کې د طالبانو د رژیم د راستنیدونکو د چارو د ا

 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳
 

 اضافي معلومات:
 اخته دی. وړاندې څخه په قاچاق کې له عبدالغفار قریشي عبدالغني د نشه ي  ي توکو

 
  اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

.132TAi  نجیب هللا محمد جمعه 
د پاکستان په پیښور کې د طالبانو د رژیم  په لست کې راغلی دی او نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱نجیب هللا محمد جمعه د 
تو له مخې د مندرجا( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد جنرال قونسل په توګه د 

  کې راځي.لړ د طالب چارواکود کړنواوفعالیتونو په 
 

 اضافي معلومات:
 کال څخه د طالبانو د سیمه ییزې نظامي شورا غړیتوب درلود. ۲۰۱۰نجیب هللا محمد جمعه د 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 

.133TAi عبدالولي صدیقي 
په لست کې راغلی او د پاکستان په پیښور کې د طالبانو د رژیم د قونسلګرۍ  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱عبدالولي صدیقي د 
د مندرجاتو له مخې  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراتوګه د  د لومړی سکرتر په

 د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 اضافي معلومات: 

 اصالح شوي او د هغه دنده درېیم سکرتر ته تبدیل شوې ده.  ۲۵ کال د جوالی په ۲۰۰۶محتویات د  د دغه لست
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

.135TAi  عبدالقدوس مظهري 
په پیښور کې د طالبانو د رژیم په  په لست کې راغلی دی، او د پاکستاننیټه  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ عبدالقدوس مظهري د

تشه په توګه د 
 
د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراقونسلګرۍ کې د معارف د ا

 مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات:
 

  اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

.136TAi محمد صادق امیر محمد 
په لست کې راغلی دی او د پاکستان د پیښور په ښار کې د طالبانو  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد صادق امیر محمد د 

او ( ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد رژیم د وخت په جنرال قونسلګرۍ کې د طالبانو د تجارتي نماینده په توګه د 
 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳

 
 اضافي معلومات:

او دهغه د نده د پاکستان په پیښور کې د افغانستان د نیټه اصالح شوي  ۲۵کال د جوالی په  ۲۰۰۶د دغه لست محتویات د 
 .ده ېنده ګۍ رییس ښوول شویارۍ د نمسوداګ
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 (YTAi.004)کال کې چې د محمد عمر ۲۰۰۶د رپوټونو له مخې په مجلس شورا د غړي په توګه چې  ينو د محمد صادق امیر محمد
 .خوا اعالن شوې وه غړی و له 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې شامل دی ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 

 
*** 

 
 

.137TAi رحمت هللا کاکازاده 
نیټه په لست کې راغلی دی او د پاکستان په کراچۍ کې د طالبانو د رژیم د  ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱رحمت هللا کاکازاده د 

د مندرجاتو له مخې د ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراجنرال قونسل په توګه د 
 کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. طالب چارواکو د

 
 اضافي معلومات :

 د مۍ څخه د غزني په والیت کې د طالبانو تش په نوم والي و. کال ۲۰۰۷رحمت هللا کاکا زاده همدارنګه د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

.138TAi محمد علیم نوراني 
په لست کې راغلی دی او د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د طالبانو د رژیم  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱محمد علیم نوراني د 

 ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد جنرال قونسلګرۍ د لومړي سکرتر په توګه د 
 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.

 
 ت: اوماضافي معل

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 

 
 

.139TAi  عبدالغفار شینواري 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

رژیم  طالبانو د په لست کې راغلی دی او د پاکستان د کراچۍ په ښار کې نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱ عبدالغفار شینواري د
د ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد  جنرال قونسلګرۍ د درېیم سکرتر په توګه د

 مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 اضافي معلومات :
 

  اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 

*** 

 
 

.140TAi غالم احمد حکیمي 
په لست کې راغلی دی او د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د طالبانو د رژیم  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱الم احمد حکیمي د غ

تشه په توګه د 
 
 ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد جنرال قونسلګرۍ د تجارتي ا

 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي.
 

 ومات :اضافي معل
وړاندې تر دې  له خوا د پوهنې د وزارت د ثانوي تدریساتو د عمومي رییس په توګه طالبانو د رژیم د غالم احمد حکیمي په کابل کې

 هم کار کړی دی. کال کې په کراچۍ کې په دنده وګومارل شي ۱۹۹۶چې په 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 

*** 

 
 

.141TAi  داحمعبدهللا 
رژيم د  د ان د کویټې په ښار کې د طالبانوپه لست کې راغلی دی او د پاکست نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱حمد د  عبدهللا 

د مندرجاتو له مخې د  ( پریکړه لیکونو۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراجنرال قونسل په توګه د 
 کې راځي.طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ 

 
 اضافي معلومات :

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 
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.142TAi عبدالحی حازم عبدالقادر 
کې د طالبانو  نیټه په لست کې راغلی دی او د پاکستان د کویټې په ښار ۲۵ کال د جنورۍ په ۲۰۰۱د عبدالحي حازم عبدالقادر  

( ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراد ې د لومړي سکرتر په توګه کنسلګرۍ د رژيم په جنرال قو
 د مندرجاتو له مخې د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. پریکړه لیکونو

 
 اضافي معلومات: 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

.143TAi دهللا هللا نور مح 
په لست کې راغلی دی او د پاکستان د کویټې په ښار کې د طالبانو د رژیم په  نیټه ۲۵کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د دهللا هللا نور حم

تشه په توګه د 
 
( ۲۰۰۰)۱۳۳۳( او ۱۹۹۹)۱۲۶۷د  ملګرو ملتونو د امنیت د شوراجنرال قونسلګرۍ کې د راستنیدونکو د چارو د ا

 د طالب چارواکو د کړنو او فعالیتونو په لړ کې راځي. د مندرجاتو له مخېکونوپریکړه لی
 

 اضافي معلومات :
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې :
 

*** 

 
 .144TAi حقاني جال ل الدین سراج الدین 

( ګڼې پریکړه لیک ۲۰۰۶)۱۷۳۵په لست کې راغلی دی او د نیټه  ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د جال ل الدین حقاني  سراج الدین
" د هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د  ، اسامه بن الدن او د طالبانوپراګراف له مخې د القاعده ۱۲لومړي او د 

ا تر سره کولو" کې تسهیل کولو، چمتو کولو او ی پهاو فعالیتونو په تمویل، پالنولو، اړخه او د هغوي په مالتړ کې د کړنو  ههغوي ل
ره استخدام کوي"" د هغوي  ونډه لري،

 
د القاعده د بندیزونو په لست   QDe.004 د طالبانو ، القاعده ) اویا هم " بل ډول" لپا

 " د کړنو او فعالیتونو مالتړ کوي"  د القاعده د بندیزونو په لست کې( QDe.019 کې( او جیش محمد
 
 

  اضافي معلومات:
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د القاعده د بندیزونو په  QDe.004) چې د طالبانو او القاعده (Tae.012)جال ل الدین حقاني د حقاني په شبکه کې  سراج الدین
، با نفوذه، کریزماتیکو او تجربه لرونکو مشرانو یو له ډیرو مهمو ،تړاو کې د جنګیالیو یوه ډله دهلست کې( دواړو سره په نږدې 

کال کې د  ۲۰۰۱قوماندانانو څخه دی. په کال څخه را هیسې د دغې شبکې یو له ډیرو مهمو عملیاتي  ۲۰۰۴څخه دی، او د 
هاله مسوولیت پر غاړه و اخیست او له همغه م (TAe.012) څخه وروسته سراج الدین حقاني د حقاني د شبکې طالبانو د سقوط

 په سرکې دغه ډله رهبري کړه. ونوفعالیتی  ې په افغانستان کې د شورشي 
 

 ،پخوانی وزیرد د طالبانو د رژیم  (TAi.040)خپل پالر جال ل الدین حقاني واک د  سراج الدین حقاني خپله زیاته ځواکمني او
تګ راتګ  ي  ې د القاعده او طالبانو تر منځ د افغانستان او پاکستان د پولې په دواړو خواوو کېندان و اود طالبانو نظامي قوم چې

 مهال د وزیر په صفت جال ل الدین حقاني د القاعده سره ډیرې نږدې اړيکي جوړ کړل. پر  . د طالبانو د رژیمتر السه کړ  درلود څخه
 

سراج الدین حقاني د طالبانو سره قوي اړیکه لري چې هغوي د نوموړي د عملیاتو لپاره پیسې برابروي. نوموړی همدارنګه د بیالبیلو 
کوونکي هم شامل دي پیسې تر السه کوي. هغه په افغانستان کې چې په کې د نشه ي  ي توکو قاچاق  څخه نورو ډلو، منفردو کسانو

فدرالي ادارې په قبایلي سیمه کې یو کلیدي کانال دی. د طالبانو سره د هغه  د کلیدي او د پاکستان د ترهګریزو عملیاتو لپاره یو
ندان چې دا ي  ې طالبانو یو لوړ پوړي قومد ، او بیا له دې وروسته  ۍ کې د مال دادهللا له خوا بربنډ شولکال په م ۲۰۰۶اړیکي د 

 عملیات پالن کړي دي. نوموړی همداراز د جیش محمدي  ي  جوته کړه چې هغه د سراج الدین حقاني سره کار کړی او له نوموړي سره
( QDe.019 )اړیکي لري. سره  د القاعده د بندیزونو په لست کې 
 

د افغانستان په ختيځو او  ، افغان چارواکو او ملکیانو پر خالف زیاترهایساف(یوالو سوله ساتو ځواکونو) سراج الدین حقاني د نړ
 خوست، پک تیا په منظم ډول د افغانستان د هغه همدارنګه سهیلي سیمو کې د بریدونو په پالنولو او ترسره کولو کې بوخت دی.

 استوي. اره جنګیالي استخداموي او هلته ي  ېاو پک تیکا والیتونو لپ
 

بمي برید  نیټه په کابل کې د پولیسو د اکادمۍ د بس په وړاندې د ځانمرګي ۱۸کال د جون په  ۲۰۰۷حقاني د  سراج الدین
او بدر الدین حقاني )  (TAi.146)دهغه ورور نصرالدین حقاني  وژل شول. تنه د پولیسو افسران و ۳۵په کې  مسوولیت درلود چې

 هم په لست کې دي. (TAi.150)احمد حقاني او خلیل  (TAi.042)مړ دی( او دهغه ترونه محمد ابراهیم عمري 
 

 ي افراد او موسسې:وشاړوند لست 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.040)الدین حقاني  جالل

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.042)محمد ابراهیم عمری 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.105)ه خالد عبدالقدیر احمد ط

 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۰د  (TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیته په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۶کال د اګست په  ۲۰۱۱د  (TAi.152)سنګین ځدران شیر محمد 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د  ,(TAi.155)عبدالعزیز اباسین 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.157)فضل ربي 
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 راغلی دینیټه په لست کې  ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.159)احمدجان وزیر 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  ,(TAi.164)اکر ذعبدالروف 

 لست کې راغلې ده نیټه په ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 
 

 اړوند لست شوي افراد او او موسسې چې د القاعده د بندیزونو په لست کې دي:
 نیټه په لست کې راغلې ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  (QDe.004)القاعده 

  نیټه به لست کې راغلی دی ۱۷کال د اک توبرپه  ۲۰۰۱د  (QDe.019)جیش محمد 
 

*** 

 
 

.145TAi امیر عبدهللا 
پراګراف په تعقیب د القاعده ، اسامه  ۲ګڼې پریکړه لیک د  (۲۰۰۹)  ۱۹۰۴د  نیټه ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰امیر عبدهللا د 

" د هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي له اړخه او د هغوي په مالتړ بن الدن او طالبانو سره د تړاو له امله 
تسهیل کولو، چمتو کولو او یا تر سره کولو" ، " د هغوي لپاره د استخدامولو" او یا  ، پالنولو،یتونو په تمویلکې د کړنو او فعال

 ډول مالتړ کول " په لست کې راغلی دی.به بل د کړنو او فعالیتونو  " د طالبانو هم
 اضافي معلومات:

د خزانه دار په توګه دنده تر سره کړې او د افغانستان د کندهار   (TAi.024)پوړي مشر عبدالغني برادر  امیر عبدهللا د طالبانو د لوړ 
عربې  دپه والیت کې ي  ې د طالبانو د پخواني والي د مرستیال په توګه کار کړی. امیر عبدهللا کویټ، سعودي عربستان، لیبیا او

او ارتباطاتو د برابرولو  د مشرتابه لپاره د اړیکو البانویسې برابرې کړې. هغه د طونه کړي چې د طالبانو لپاره پهیوادونو ته سفر  وتاامار 
په لړ کې تسهیالت برابر کړي او په پاکستان کې د خپلې هستوګنې په میلمه ستون کې ي  ې د لوړې کچې غونډې همغږې کړي دي. 

ې چې په پاکستان کې و تښتیدل مرسته کړ  ته کې پاکستان کال ۲۰۰۱امیر عبدهللا د طالبانو د ډیری لوړ پوړو چارواکو سره چې په 
 میشته شي.

 
 

 لست شوي افراد او موسسې:  اړوند 
 نیټه په لست کې راغلی دی  ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  ,(TAi.024)عبدالغني برادر

 
*** 

 
 

.146TAi نصیرالدین حقاني 
، پراګراف په تعقیب د القاعده ۲د  ( ګڼې پریکړه لیک۲۰۰۹)  ۱۹۰۴د  نیټه ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰نصیرالدین حقاني د 

کې د " د هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي له اړخه او د هغوي په مالتړ  دن او طالبانو سرهاسامه بن ال
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استخدامولو" " ، " د هغوي لپاره د کې د ونډې تسهیل کولو، چمتو کولو او یا تر سره کولو ،، پالنولوکړنو او فعالیتونو په تمویل
له  " وډول مالتړ کولبه بل د کړنو او فعالیتونو  "  د القاعده د بندیزونو په لست کې(  QDe.004) او القاعده د طالبانو او یا هم

 په لست کې راغلی دی. امله
 

 اضافي معلومات :
پاکستان د فدارلي ادارې الندې قبایلي سیمې جګړه مارو هغه ډله ده چې د  د طالبانو سره په تړاو کې د (TAe.012)د حقاني شبکه 

 ډیرو  کې ده چې د لوړې کچې د د وزیرستان په ایجنسۍ کې فعالیت کوی. دغه ډله په افغانستان کې د یاغیانو د فعالیت په سر
ی چې و زامنو څخه متشکل داند دریو مشر  (TAi.040)بریدونو مسوولیت لري. د حقاني د شبکې مشرتوب د جال ل الدین حقاني

  یو له هغو څخه نصیرالدین حقاني دی.
 

نصیرالدین حقاني د حقاني د شبکې د استازي په توګه فعالیت کوي او خپل ډیری وخت د شبکې لپاره د پیسو په راټولولو لګوي. 
مالي تمویل برابر درلود چې هلته د طالبانو لپاره  مالتړي سره سعودي عربستان ته سفرطالبانو د یوه  د کال کې حقاني ۲۰۰۴په 

خپلو وسله والو ته پیسې برابرې کړې څو هلته د جمهوري ریاست ټاکنې  کال کې په افغانستان کې ۲۰۰۴کړي. هغه همدارنګه په 
کې چې د مالي سرچینو  ین حقاني د بیالبیلو سفرونو په لړپورې نصیرالد ۲۰۰۸څخه تر  ۲۰۰۵ټکنۍ او مختلې کړي. لږ تر لږه د 

سفر  کال کې د متحده عربي اماراتو ته ۲۰۰۷ل د حقاني د شبکې لپاره مالي مرسته برابره کړه چې په دې کې په لپاره ي  ې درلود
کال کې د خلیج نورو هیوادونو ته سفرونه شامل دي. د  ۲۰۰۸منظم سفرونه درلودل او همدارنګه په  چیرته چې هغه همیشه

یل لپاره درې مهمې سرچینې درلودلې: د خلیج له سیمې څخه اعانې، د کال په نیمه کې حقاني د راپورونو له مخې د تمو ۲۰۰۷
کال په وروستیو  ۲۰۰۹. د له خوا مالي مرستې  د القاعده د بندیزونو په لست کې ( QDe.004نشه ي  ي توکو قاچاق، او د القاعده )

ړوندو افرادو څخه تر السه کړې چې د حقاني کې نصیرالدین حقاني په سلګونو زره ډالر د عربو په شبه جزیره کې د القاعده سره د ا
 د شبکې د فعالیتونو د تمویل لپاره ورڅخه کار واخلي.

 
او بدرالدین حقاني ) مړ دی( او د هغه تروڼه محمد ابراهیم عمري  (TAi.144)دهغه وروڼه سراج الدین جالل الدین حقاني 

(TAi.042)  او خلیل احمد حقاني(TAi.150) .هم په لست کې راغلي دي 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040)جالل الدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.042)محمد ابراهیم عمري 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۳کال د سپتمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)جال ل الدین حقاني  سراج الدین
 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د  (TAi.155)عبدالعزیز اباسین 

 کې راغلی دینیټه په لست  ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.157)فضل ربي 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.159)احمدجان وزیر 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAi.164)اکر ذعبدالعزیز 
 نیټه په لست کې راغلې ده ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 
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 لست کې اړوند افراد او موسسې:د القاعده د بندزیونو په 

 نیټه په لست کې راغلې ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  (QDe.004)القاعده 
 

*** 

 
 

غا اسحق زی 
 
 147TAi. ګل ا

غا ا سحق زی  
 
پراګراف په تعقیب د القاعده ،  ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۰۹)  ۱۹۰۴د   نیټه ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  ګل ا

اسامه بن الدن او طالبانو سره د تړاو له امله " د هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي له اړخه او د هغوي په 
یا تر سره کولو" ، " د هغوي لپاره د استخدامولو" تسهیل کولو، چمتو کولو او  ،، پالنولوکې د کړنو او فعالیتونو په تمویلمالتړ 

 په لست کې راغلی دی. له امله ډول مالتړ کول "ه بل د کړنو او فعالیتونو پ " او یا هم د طالبانو
 

 اضافي معلومات:
غا اسحق زی د طالبانو د مالي کمیسیون مشر دی او په دې وروستیو کې د طالبانو د هغې شورا غړی دی چې د پا

 
کستان د ګل ا

کات د راټولولو د چارو همغږي کوي. نوموړي همدارنګه د افغانستان د کندهار په والیت کې د ځانمرګو ذ بلوچستان په ایالت کې د 
پیسې راټولې کړي دي او د طالب جنګیالیو او د هغوي کورنیو ته د مالي مرستو د رسولو او پیسو د ویش دنده تر سره  بریدونو لپاره

 کوي. 
 

غا اسحق زی د مال عمرد کوچنیوالي م (TAi.004)انو د مشر مال محمد عمرد طالب
 
مشر مالي افسر او د هغه د نږدې  لګری، ګل ا

مشاورینو په توګه دنده تر سره کړې. یو وخت هیچا ته د دې اجازه نه وه چې د مال عمر سره وګوري څو چې د ده له خوا ي  ې تایید 
 نه وي شوی. د طالبانو د رژیم پر مهال هغه د مال عمر سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې اوسیدلو. 

 
غا ا ۲۰۰۵په 

 
سانتیاوې برابرولې؛ د طالبانو د روزنې کمپ سحق زی کال کې ګل ا

 
ونو ته د خلکو او کالیو/ سامانونو د خوځښت لپاره ا

 کال په وروستیوکې نوموړي بهرته سفر درلود څو د وسلو پرزې تر السه کړي. ۲۰۰۶د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 کې راغلی دی نیټه په لست ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 

مان اخوند 
 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.158)محمد ا

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۶کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۳د  (TAi.166)احمد شاه نورزی عبیدهللا 
 

*** 
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.148TAi  غاجان علیزی
 
 ا

غا جان 
 
پراګراف په تعقیب د القاعده ، اسامه  ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۰۹)  ۱۹۰۴د  نیټه ۴مبر په و کال د نو  ۲۰۱۰علیزی د ا

بن الدن او طالبانو سره د تړاو له امله " د هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي له اړخه او د هغوي په مالتړ 
وسلو او موادو د برابرولو،  د کولو" ، " هغوي ته ، چمتو کولو او یا تر سرهدتسهیل کولو ،، پالنولوتمویل کې د کړنو او فعالیتونو په

 په لست کې راغلی دی.له امله  ډول مالتړ کول "ه بل د کړنو او فعالیتونو پ " او یا هم د طالبانو پلورلو او ليږدولو"
 

 اضافي معلومات:
غاجان علیزی د افغانستان د هلمند په والیت کې د مخدره توکو یوه له سترو شبکو څخه 

 
تنظیم کړه او طالبانو ته ي  ې د خپلو نشه ا

کال کې د نشه ي  ي توکو یوې ډلې چې په کې  ۲۰۰۸. په ې کړ  ې ي  ي توکو د ترافیک کولو د فعالیتونو په بدل کې پیسې/ تمویل برابر 
علیزی شامل و په دې هوکړه وکړه چې د نشه ي  ي موادو د ترانسپورت لپاره امنیت برابر کړي. طالبانو همدا راز موافقه وکړه چې د 

قاچاقچیان به د طالب  حال کې چېنشه ي  ي توکو د قاچاق کوونکو او دهغوي د زیرمې د ساحو لپاره امنیت برابر کړي، په داسې 
پناه او ترانسپورت برابروي. علیزی همدارنګه د طالبانو لپاره د وسلو د رانیولو چارې پر مخ بولې او پاکستان ته ي  ې جنګیالیو ته سر

راني طالبانو د غړو لپاره د ای منظم سفرونه درلودل څو هلته د طالبانو د مشرتابه د کچې د کسانو سره وګوري. علیزي همدارنګه د
یزي د طالبانو د یو تن کال کې عل ۲۰۰۹جعلي پاسپورتونو د رانیولو اسانتیا برابره کړه څو چې ایران ته د روزنې لپاره والړ شي. په 

 ندان لپاره پاسپورت او پیسې برابرې کړي چې ایران ته سفر ولري. قوم
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 

*** 

 
 

.149TAi صالح محمد کاکړ اختر محمد 
تعقیب د  پراګراف په ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۰۹)  ۱۹۰۴د  نیټه ۴مبر په و ال د نو ک ۲۰۱۰صالح محمد کاکړ اختر محمد د 

" د هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي له اړخه او د هغوي ن او طالبانو سره د تړاو ، اسامه بن الدالقاعده
د کړنو  "او یا هم د طالبانو  تو کولو او یا تر سره کولو" ، "تسهیل کولو، چم، مالتړ کې د کړنو او فعالیتونو په تمویل ، پالنولوپه 

  په لست کې راغلی دی. له امله ډول مالتړ کول "ه بل او فعالیتونو پ
 

 اضافي معلومات:
دهار او هلمند په والیتونو کې ي  ې یوه چې د افغانستان د کن صالح محمد کاکړ اختر محمد د نشه ي  ي توکو قاچاق کوونکی دی

سازماندهي شوې د قاچاق شبکه چلوله چې د دغې الرې ي  ې د طالبانو لوژیستیکي او مالي اړتیاوې پوره کولې. د افغان چارواکو له 
سس کولو یو ه کې د هیروینو د پرو ور په ساحیمخوا د هغه د نیولو تر مخه صالح محمد کاکړاختر محمد د کندهار د والیت د بند ت

، د نو د مشرتابه سره په اړیکو کې والبانو له خوا ي  ې ساتنه کیدله. صالح محمد کاکړ اختر محمد د طالباالبراتور چلولو چې د ط
ې یسې راټولولې او د مشرتابه د کچې د طالبانو د غړو پیسې ي  د قاچاق کوونکو څخه نغدې پ ي توکوهغوي په نوم ي  ې د نشه ي  

تنظیمولې او پټې ي  ې ساتلې. هغه همدارنګه د نشه ي  ې توکو د قاچاق کوونکو له اړخه د ټکس د راټولولو لپاره اسانتیاوې برابرولې. 
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ان مرګو ت هم درلود او طالبانو ته ی  ې په ځمحمد د کندهار په والیت کې د موټرو د پلورلو د پولورنځي مالکیمد اختر صالح مح
 اره نقلیه وسیلې برابرولې.بریدونو کې د کارولو لپ

 ند لست شوي افراد او موسسې :اړو 
 

*** 

 
 

.150TAi خلیل احمد حقاني 
پراګراف په تعقیب د القاعده ،  ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۰۹)  ۱۹۰۴د  نیټه ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱ خلیل احمد حقاني د

کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي له اړخه او د هغوي په مالتړ اسامه بن الدن او طالبانو سره د تړاو " د هغوي سره په تړاو 
استخدامولو" او یا تسهیل کولو، چمتو کولو او یا تر سره کولو" ، " د هغوي لپاره د ، پالنولو، و فعالیتونو په تمویلکې د کړنو ا

 اغلی دی. په لست کې ر له امله ډول مالتړ کول " ه بل د کړنو او فعالیتونو پ "هم د طالبانو 
 

 اضافي معلومات:
البانو سره په تړاو کې د جنګي کسانو یوه مشر غړی دی، چې دغه شبکه د طیو  (TAe.012)خلیل احمد حقاني د حقاني د شبکې 

ډله ده چې د پاکستان د فدرالې ادارې تر ادارې الندې د قبایلې سیمو د شمالي وزیرستان د ایجنسۍ څخه فعالیت کوي. په 
ا چې له خو ,(TAi.040)افغانستان کې د یاغیتوب د فعالیت په سر کې د حقاني شبکه د خلیل حقاني د ورور جال ل الدین حقاني 

 .رهبري کیږي  سره یو ځای شو د طالبانو د رژیم  (TAi.004)کې د مال محمد عمر په نیمه د لسیزې ۱۹۹۰د 
 

له اړخه د تمویل او پیسو د راټولولو په فعالیتونو کې ښکیل وي، ډیری  (TAe.012)خلیل حقاني د طالبانو او د حقاني د شبکې 
کال د سپټمبر څخه خلیل حقاني د خلیج هیوادونو  ۲۰۰۹وخت نړیوال سفرونه لري چې د مالي مالتړ کوونکو سره لیدنې وکړي. د 

 پیسې راټولې کړې . ي  ې هو څخاو همدارنګه په سهیلي او ختیځې اسیا کې د سرچین  ته سفر درلود او له هغه ځایه
 

 ۲۰۱۰لیاتو د سرته رسولو د الرې طالبانو او د حقاني شبکې ته مالتړ برابروي. په مخلیل حقاني همدارنګه په افغانستان کې د ع
کال کې خلیل حقاني د  ۲۰۰۹په  کال کې خلیل حقاني د افغانستان د لوګر په والیت کې د طالبانو هستو ته تمویل برابر کړ.

ي  ې تر کنترول الندې وو، او نوموړی یو له جنګي وسله والو ته تدارکات کول او هغوي  ۱۶۰افغانستان د لوګر په والیت کې نږدې 
چې د طالبانو او حقاني شبکې له خوا نیول شوی وو د توقیفولو مسوولیت  ،کسانو څخه و چې د دښمن د اسیرانو بیالبیلوهغو 
 څخه چې د ده وراره دی حکمونه تر السه کول. (TAi.144)درلود. خلیل حقاني د طالبانو د عملیاتو لپاره د سراج الدین حقاني  ي  ې
 

د القاعده د بندیزونو په لست کې ( له اړخه فعالیت درلود او د هغوي د  QDe.004خلیل حقانی همدارنګه د القاعده د شبکې) 
کال کې خلیل حقاني د افغانستان د پک تیا په والیت کې خپل کسان ځاي پر ځای  ۲۰۰۲نظامي عملیاتو سره ي  ې تړاو درلود. په 
ورور او د نصرالدین حقاني  (TAi.042)خلیل حقاني همدارنګه د محمد ابراهیم عمري کړل څو د القاعده عناصر تقویه کړي. 

(TAi.146) .او بدر الدین حقاني ) اوس مړ دی( تره دی 
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 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040)جال ل الدین حقاني  
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.042)محمد ابراهیم عمري 

 نیټه په لست کې راغلی دی  ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  ,(TAi.144)جال ل الدین حقاني  سراج الدن
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  (TAi.146)نصرالدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۶ورۍ په کال د جن ۲۰۱۲د  (TAi.157)فضل ربی 
 نیټه په لست کې راغلی دی  ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  ,(TAi.159)احمد جان وزیر

 نیټه په لست کې راغلی دی ۵کال د نومبر به  ۲۰۱۲د  ,(TAi.164)اکرذالرزاق عبد
 نیټه په لست کې راغلې ده ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  ,(TAe.012)د حقاني شبکه 

 
 د القاعده د بندیزونو په لست کې اړوند کسان او موسسې: 

 نیټه په لست کې راغلې ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 
 

*** 

 
 

.153TAi فیض هللا نورزی اختر محمد میرا خان 
ې پریکړه لیک ( ګڼ۲۰۱۱)۱۹۸۸لی او د په لست کې راغ نیټه ۴د اک توبر په کال  ۲۰۱۱فیض هللا نورزی اختر محمد میراخان د 

او موسسسو سره چې د طالبانو سره تړلي دي او د افغانستان ټیکاو او  قراردادیانو، پراګراف په تعقیب "د هغو کسانو، ډلو، ۳د 
امنیت ته تهدید برابروي په تمویل، پالنولو، تسهیل، چمتو کولو کې ونډه لري او یا هم د هغوي سره په تړاو کې او یا هم د هغوي 

ه افغانستان کې سولې، ټیکاو او امنیت ته تهدید چې پ تر نوم الندې او یا هم په بل ډول او یا هم د هغوي په مالتړ کې برخه لري.
 ." جوړوي

 
 اضافي معلومات:
اختر محمد میرا خان د طالبانو یو مشهور تمویلونکې دی چې د هغه سره د طالبانو د مشرتابه د کچې طالبانو  فیض هللا نورزی 

 او یوه برخه خپلې لپه خلیج کې د ډونرانو څخه راټول کړ  ډالر ۱۰۰۰۰۰کال کې  ۲۰۰۹خپلې پیسې پانګه کړې دي. نوموړي په 
ندان سره مالتړ وکړ او د والیت کې د طالبانو د یوه تن قومدارنګه په مالي ډول د کندهار په پیسې ي  ې هم په کې واچولې. هغه هم

د القاعده د بندیزونو په لست کې( د هغو جنګیالیو د  QDe.004دې لپاره ي  ې مالي مرستې برابرې کړي چې د طالبانو او القاعده )
کال په نیماي  ي کې فیض هللا د  ۲۰۰۵روزنې سره مرسته وکړي چاچې د ایتالف او افغان نظامي ځواکونو پر ضد بریدونه کول. د 

 افغانستان د کندهار په والیت کې د طالبانو عملیات تنظیم او تمویل کړل.
 

سانتیاوې برابرې کړې. د  ض هللا په نورو الرو سره د طالبانو د روزنې او عملیاتو لپارهد دې مالي مالتړ سربیره فی
 
کال په  ۲۰۰۹ا

طبي سامان االت برابر کړل. د  نیمه کې فیض هللا د افغانستان د سهیل طالب جنګیالیو ته وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد او



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

 

د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې
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ربتوب او د پاکستان څخه افغانستان ته د لیږلو مسوولیت درلود. فیض کال په نیمه کې فیض هللا د طالب ځانمرګو د کو  ۲۰۰۸
د الوتکو ضد میزایل برابر کړل او د دې سره ي  ې مرسته وکړه چې د افغانستان د هلمند د والیت په خوا  ته هللا همدارنګه طالبانو

رابرې کړې او او بریدونو لپاره ي  ې اسانتیاوې ب مرګو د بمي عملیاتو، د طالبانو د ځان تسهیل کړي  وشا کې د طالبانو د نقل اوحرکت
 انې او نقلیه وسیلې ورکړې.په پاکستان کې ي  ې د طالبانو غړو ته راډیو ګ

 
چلوله چيرته چې په همدغه مدرسه کې ي  ې په  کال په نیمه کې فیض هللا د افغانستان / پاکستان په پوله کې یوه مدرسه ۲۰۰۹د 

د مدرسې انګړ د دې لپاره کارول کیده چې د طالبانو جنګیالیو ته روزنه  لپاره برابر کړل. د فیض هللالسګونو زره ډالر د طالبانو 
کال کې د فیض  ۲۰۰۷په برابره کړي او په کې ځاي پر ځاي کړای شوي چاودیدونکي توکي جوړ او د کارولو طریقې ورزده کړای شي.

هغه جنګیالي وروزل شي چې وروسته بیا د افغانستان د کندهار  د القاعدهیستل شو چې په کې  مدرسې څخه د دې لپاره کار اخهللا
 .لاستول شو ووالیت ته 

 
کال کې فیض هللا د دفترونو د مراقبت دنده درلودله او ممکنه ده چې د جایدادونو مالکیت ي  ې درلود چې په کې په  ۲۰۱۰په 

عربي اماراتو کې د دوبۍ په ښار کې هوټلونه هم شامل دي. فیض هللا په منظمه توګه دوبۍ او جاپان ته د خپل ورور مالک نورزي 
(TAi.154)  کال په لومړیو کې فیض هللا  ۲۰۰۶وارده کړي. د  را دي، څو موټرې، د موټرو پرزې، او تیکه سره یوځاي سفرونه کړي

 په دوبۍ او جاپان کې کاروبار درلود.
 

 او موسسسې : اړوند لست شوي افراد
 نیټه په لست کې راغلی دی ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د  (TAi.154)مالک نورزی 

 د القاعده د بندیزونو په لست کې لست شوي اړوند افراد او موسسې: 
 نیټه په لست کې راغلې ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  (QDe.004)القاعده 

 
*** 

 
 

.154TAi  مالک نورزی 
د هغوي چې توظیف  "پراګراف په تعقیب  ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸د  نیټه ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱مالک نورزی د 

او د افغانستان د سولې ، ټیکاو او امنیت دي  او موسسو چې د طالبانو سره په تړاو کې ، ډلو، قراردادیانو شوي او نورو کسانو
هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا او یا هم د هغوي په لیتونو، د هغوي سره په تړاو کې د لپاره تهدید رامنځته کوي د کړنو، فعا

  .په لست کې راغلی دی " کې ونډه لري د تمویل، پالنولو ، تسهیل ، چمتو کولو او یا مرتکب کیدلو  ړ کېمالت
 

 اضافي معلومات:
دی چې نوموړي طالبانو ته مالي مرسته برابره کړې ده. مالک او دهغه ورور ، فیض  ې میشته کاروباري مالک نورزی په پاکستان ک

کال په  ۲۰۰۸د طالبانو د بیالبیل کاروبار لپاره په ملیونونو ډالره پانګونه کړې ده . د  ,(TAi.153)هللا نورزی اختر محمد میراخان 
پانګونه وکړي. د  لپاره وروستیو کې د طالبانو استازو مالک ته د یو کاروباري په توګه مراجعه وکړه چې ورسره د طالبانو د تمویلونو
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ویشل چې د هغو څخه  ره ونډه درلودله او په سلګونو زره ډالر ي  ې طالبانو ته وزره ډال کال څخه مالک پخپله په لسګونو ۲۰۰۵
ګه په ځینې ي  ې د خلیج په سیمه او پاکستان کې د ډونرانو څخه راټول کړي وو او یوه برخه ي  ې د ده خپلې پیسې وې. مالک همدارن

ې را کد خلیج څخه په هرو څو میاشتو  ډالرپاکستان کې د حوالې د صرافۍ حساب چلولو چې د غه صرافۍ ته په لسګونو زره 
 څو په دې توګه د طالبانو د فعالیتونو مالتړ وکړي.انتقالیدل 

 
 ۱۶د  کال کې مالک د افغانستان او پاکستان په پوله ۲۰۰۹په  .عالیتونو لپاره اسانتیاوې برابرولېمالک همدارنګه د طالبانو د ف

له همدغې مدرسې څخه طالبانو د استخدام کیدونکو د مغز پرېمینتنې او روزنې لپاره  ، چېلپاره د یوې مدرسې سرپرستي کوله کلونو
چې پرې مدرسه وچلوي. مالک د خپل ورور سره همدارنګه د هغو نقلیه وسیلو د زیرمه کولو  ېمالک پیسې برابرول کار اخیستلو،

او د افغانستان د هلمند په  ویاخیستل شاتو لپاره کار مي بریدونو د عملیپه کار کې نقش درلود چې ورڅخه د طالبانو د ځانمرګو ب
 والیت کې ي  ې د طالب جنګیالیو د نقل او حرکت سره مرسته وکړه. 

 
کال په لومړیو کې مالک په افغانستان کې د نقلیه  ۲۰۰۵جاپان اودوبۍ ته زیات سفرونه لري. د  او مالک په جاپان کې کاروبار لري 

، او تیکې د واردې کړي دي. هغه موټرې، د موټرو پرزې  بۍ او جاپان څخه ي  ې نقلیه وسیلې راوسیلو واردات درلودل چې د دو
کړي دي چې په دغه کاروبار کې لږ تر لږه دوو طالبو قوماندانانو پانګونه کړې ده  ېدوبۍ او جاپان څخه د خپل کاروبار لپاره وارد

چې په سلګونو زره کانتینرونه ازاد کړي چې د راپورونو له مخې په  لکال په نیمه کې مالک او دهغه ورور وکړای شو ۲۰۱۰د  .
دغه کال په لومړیو کې نیول شوي وو ځکه هغوي په دې له خوا د  ملیونونو ډالره بیه ي  ې درلودله، او هغه د پاکستاني چارواکو

  باور وو چې د دې تر السه کوونکي د ترهګرۍ سره په تړاو کې دي.
 

 او موسسې: اړوند لست شوي افراد
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د  (TAi.153)فیض هللا نورزی اختر محمد میراخان 

 
*** 

 
 

.155TAi عبدالعزیز اباسین 
پراګراف  ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸په لست کې راغلی دی او د  نیټه ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د عبدالعزیز اباسین 

او موسسو چې د طالبانو سره په تړاو کې دي او د  په تعقیب " د هغوي چې توظیف شوي او نورو کسانو ، ډلو، قراردادیانو
هغوي تر نوم الندې،  د ي سره په تړاو کېالیتونو، د هغوافغانستان د سولې ، ټیکاو او امنیت لپاره تهدید رامنځته کوي د کړنو، فع

 د هغوي له خوا او یا هم د هغوي په مالتړ کې د تمویل، پالنولو ، تسهیل ، چمتو کولو او یا مرتکب کیدلو کې ونډه لري ".
 

 اضافي معلومات:
چې د  ډلې یو تن کلیدي قوماندان دی د چې د طالبانو د وسله والو جنګیالیو (TAe.012)عبدالعزیز اباسین د حقاني د شبکې 

 ۲۰۱۰څخه فعالیت کوي. د  افغانستان د ختيځ او د پاکستان د فدرالي ادارې الندې د قبایلي سیمو د شمالي وزیرستان د ایجنسۍ
شوی و لو او د هغه له خوا د دې لپاره ګومارل وڅخه حکم تر السه ک (TAi.144)کال په لومړیو کې اباسین د سراج الدین حقاني 
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د طالبانو د يوې ډلې د والیت د ارګون د ولسوالۍ د تش په نوم ولسوال په نوم کار وکړي. اباسین  چې د افغانستان د پک تیکا
مشري کوي او د پک تیا په والیت کې د بهرنیو جنګیالیو د روزنې د یوه کمپ په چلولو کې ي  ې مرسته کړې ده. اباسین همدارنګه د 
هغو نقلیه وسیلو په وړاندې په کمین نیولو کې ښکیل دی چې د افغانستان د دولت نظامي ځواکونو ته ي  ې اکماالت در لودل او 

 ته ي  ې وسلې ليږدولې.  افغانستان
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلی دی. ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  (TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAi.164)اکر ذعبدالروف 

 نیټه په لست کې راغلې ده ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 
 

*** 

 
 

.156TAi  غااحمد ضیاء
 
 ا

غا د  
 
پراګراف په تعقیب " د هغوي چې  ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲احمد ضياء ا

او موسسو چې د طالبانو سره په تړاو کې دي او د افغانستان د سولې ، ټیکاو او  نورو کسانو ، ډلو، قراردادیانوتوظیف شوي او 
هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا او یا هم د لیتونو، د هغوي سره په تړاو کې د امنیت لپاره تهدید رامنځته کوي د کړنو، فعا

 .په لست کې راغلی دی تسهیل ، چمتو کولو او یا مرتکب کیدلو کې ونډه لري "هغوي په مالتړ کې د تمویل، پالنولو ، 
 

 اضافي معلومات :
غا د طالبانو لوړ پوړی مشر دی چې نظامي او مالي مسوولیتونه ورسره وو. په  احمد

 
غا د طالبانو  ۲۰۱۰ضياء ا

 
کال کې احمد ضیاء ا

غا  ۲۰۰۹والیتونو کې ی  ې نظامي عملیات رهبري کول. په و تان په لویدیځد نظامي شورا مشر و، چې د افغانس
 
کال کې احمدضیاء ا

لیتونو د یوې برخې په توګه و و هغه د مالي مس د طالبانو د مالي افسر دنده درلودله او د طالبانو قوماندانانو ته ي  ې پیسې ویشلې. د
غا په لسګونو زره ډالر د طالبانو تش په نوم والیانو ته لیږد

 
غا ولې؛ د طالبانو د شورا خزانه دار همدارنګهاحمد ضیاء ا

 
 احمد ضیاء ا

کال کې  ۲۰۰۸ځاي پرځاي کړای شويو چاودیدونکو توکو عملیات تمویل کړي . په  د ته سلګونو زره ډالرپه اختیار کې ورکړل چې
غا 
 
و د هيواد څخه د باندې هغو په ویشلو کې ښکیل و ا اندانانو ته د پیسو او تمویلونوپه افغانستان کې طالب قوماحمد ضیاء ا

کسانو ته د پیسو د لیږد مسوولیت ي  ې درلود چې د طالبانو سره په تړاو کې دي. هغه همدارنګه د طالبانو د یو تن مشر لپاره 
 مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړې دي. 

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې: 

 
*** 
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.157TAi فضل ربی 

 د " چې د طالبانو سره پراګراف په تعقیب ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۶په کال د جنورۍ  ۲۰۱۲د فضل ربی 
په تړاو  کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره ، تسهیل کولو ، چمتو کولو او مرتکب کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو هغوي د

شوو او نورو منفردو کسانو ،  توظیف او " په بل ډول د "، د هغوي تر نوم الندې ، د هغوي له خوا ، یا د هغوي په مالتړ کې کې
، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مالتړ کوي چې د طالبانو سره په تړاو کې دي" چې په افغانستان کې سولې ټیکاو او ډلو

  کې راغلی دی. په لست ،امنیت تهدیدوي
 

 اضافي معلومات: 
وسله والو جنګیالیو هغه ډله ده  د افغانستان / پاکستان په سرحدي سیمه کې دته چې  ,(TAe.012)فضل ربی د حقاني شبکې 
مرستې برابروي. ربي بهرته سفرونه کړي دي چې د حقاني د شبکې لپاره پیسې راټولې  لوژیستیکي مالي او چې د طالبانو سره تړلې ده

کال په فبرورۍ کې  ۲۰۰۹کړي او همدارنګه ي  ې د دې سره مرسته کړې ده چې د طالبانو د فعالیتونو لپاره پیسې راټولې کړي. د 
 (TAi.144)چې د حقاني د شبکې ،د سراج الدین حقاني د عربې اماراتو د دوبۍ ښار ته سفر وکړ چې هلته پیسې راټولې کړي او ربي

په استازیتوب ي  ې غونډې جوړې کړې . ربي همدارنګه خلیج ته سفرونه درلودل څو د جال ل الدین حقاني  لوړ پوړی مشردی
(TAi.040)  غړی دی او  طالب  د طالبانو د مالي شوراد حقاني د شبکې د موسس مشر لپاره پیسې راټولې کړي. ربي همدارنګه

   ندانانو او چارواکو ته ي  ې پیسې ویشلې دي.قوم
 

ربي افغانستان ته د ځانمرګو بم چوونکو په لیږلو کې ښکیل و او د نورو وسله والو ډلو سره ي  ې د حقاني د شبکې د اړیکو د همغږه 
 ي  ې کې د رسمي لوړ پوړي چارواکي په توګه کولو چارې ترسره کړي دي. هغه مهال چې د طالبانو د رژیم پر مهال د کنړ په والیت

ربي د افغانستان څخه د باندې د ناقانونه نشه ي  ي توکو په لیږدولو کې ښکیل و . د طالبانو د سقوط وروسته  ،دنده تر سره کوله
 کال په وروستیو کې ربي د افغانستان/پاکستان سرحدي سیمې ته وتښتید. ۲۰۰۱د 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040)جالل الدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  ,(TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.159)احمدجان وزیر 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAi.164)عبداالروف زاکر
 نیټه په لست کې راغلې ده  ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

.158TAi محمد امان اخوند 
د  پراګراف په تعقیب ۳یکړه لیک د ( ګڼې پر۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۶په  کال د جنورۍ  ۲۰۱۲د محمد امان اخوند 

، چمتو کولو او مرتکب کولو ، پالنولو ، تسهیللوي د کړنو او فعالیتونو په تموید هغ "په تړاو کې  طالبانو سره
او  "، د هغوي تر نوم الندې ، د هغوي له خوا ، یا د هغوي په مالتړ کې یوځاي ه لري، د هغوي سرهکیدلو کې ونډ
، ډلو ، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مالتړ کوي چې توظیف شوو او نورو منفردو کسانو " په بل ډول د

  په لست کې راغلی دی. ،کې دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدويد طالبانو سره په تړاو 
 

 اضافي معلومات :
 (TAi.004)محمد امان اخوند د طالبانو لوړ پوړی مشر دی چې مالي اړونده دندې تر سره کوي او د طالبانو د مشر مال محمد عمر 

غا اسحق زی  ۲۰۱۰کړی دی. د ي  ې کار  د منشي په توګه
 
د طالبانو د مالي  (TAi.147)کال په لومړیو کې امان اخوند او ګل ا

ډالرو څخه زیات د خلیج په هیوادونو کې د طالبانو د نظامي مشرتوب په نوم راټول کړي  ۳۰۰۰۰۰کمیسیون د مشر په توګه د 
پیغامونه وړاندې چې هلته ي  ې د مال محمد عمر لیکلي او شفاهي دي. امان اخوند د طالبانو د مشرتابه په غونډو کې ګډون درلود 

 کړي دي.
 

امان اخوند د طالبانو د عملیاتو لپاره لوژیستیکي مالتړ برابر کړی دی او د نشه ي  ې توکو د سوداګرۍ څخه د پیسو په راټولولو کې 
 مهال امان اخوند د مال محمد عمر د شورا غړی و. ونیسي. د طالبانو د رژیم پر توګه د طالبانو لپاره وسلې را دې ښکیل و چې په

 
 اړوند لست شوي کسان او موسسې:

 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.004)محمد عمر
غا اسحق زی 

 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  (TAi.147)ګل ا
 

*** 

 
 

.159TAi احمد جان وزیر 
 پراګراف په تعقیب چې د طالبانو سره ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د احمد جان وزیر 
کیدلو کې ونډه لري، د د هغوي د کړنو او فعالیتونو په تمویل ، پالنولو ، تسهیل کولو ، چمتو کولو او مرتکب  "په تړاو کې دي د

توظیف شوو او  او " په بل ډول د "په تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې ، د هغوي له خوا ، یا د هغوي په مالتړ کې  هغوي سره 
دي" چې په افغانستان  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاينورو منفردو کسانو ، ډلو ، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو م

  په لست کې راغلی دی. ،کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي
 

 اضافي معلومات:
تړلې د وسله والو جنګيالیوهغه ډله  د طالبانو سرهچې  یدي قوماندان دی، یو کل ,(TAe.012)احمد جان وزیر د حقاني د شبکې 

د مرستیال ، مشاور  (TAi.144)د سراج الدین حقاني ې څخه فعالیت کوي. احمد جان وزیر ده چې د افغانستان/ پاکستان د پول
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

کال په  ۲۰۱۰د  او ویاند په توګه کار کوي، د حقاني شبکې د لوړ پوړي مشر په توګه د حقاني د شبکې له اړخه غونډې جوړوي.
 وروستیو کې احمد جان وزیر د حقاني د شبکې د غړو سره یو ځای خلیج ته سفر درلود. 

 
ې استازیتوب درلود او د افغانستان د غزني په والیت کې ي  ې د حقاني د شبک حقاني د شبکې طالبانو په شورا کې د احمدجان وزیر د

وسله والو  (QDe.004)کال کې د طالبانو او القاعده  ۲۰۰۸غړي په توګه خدمت ترسره کړ. په او طالبانو ن ترمنځ د ارتباط د
ي په والیت کې د طالبانو نورو لو. هغه د غزنندان په صفت وګومار زني په والیت کې د طالبانو د قومجنګیالیو احمد جان وزیر د غ

د  ېمخابراتي وسیلې شاملې وې برابر کړل. د طالبانو د رژیم پر مهال هغه د مالي  ې او تدارکات چې په کې وسلې او اندانانو ته پیسقو
 وزارت کار مند و.

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې 

 نیټه په لست کې راغلی ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040)جالل الدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 
 اغلی دینیټه په لست کې ر  ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  ,(TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 

  نیټه په لست کې راغلی دی ۶جنورۍ په کال  ۲۰۱۱د  ,(TAi.157)فضل ربي 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAi.164)اکرذعبدالروف 

 نیټه په لست کې راغلې ده ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 
 

*** 

 
 

.160TAi  عبدالصمد اڅکزی 
 ده ۲کال د مارچ  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

په  د طالبانو سره په تعقیبپراګراف  ۳یکړه لیک د ( ګڼې پر۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۲کال د مارچ په  ۲۰۱۲ زی دعبدالصمد اڅک
کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره ، چمتو کولو او مرتکب ، پالنولو، تسهیل کولولوي د کړنو او فعالیتونو په تموید هغ "تړاو کې

، پلورلو ، " د وسلو او نورو اړوندو موادو د تدارکاتو "، یا د هغوي په مالتړ کې په تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا
 او موسسو نورو منفردو کسانو، ډلو، قراردادیانو داو توظیف شوي دی  هغوي چې " ،استخدام " یا " د هغوی لپاره داو او لیږد" ،

يد کړنو او فعالیتونو م
 
په لست کې  "چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي دي التړ کوي چې د طالبانو سره یوځا

  راغلی دی.
 

 اضافي معلومات:
چاودیدونکو توکو په جوړولو بوخت و او د دغې  غړی دی چې د ځاي پر ځاي کیدونکوعبدالصمد اڅکزی د طالبانو یو لوړ پوړی 
چاودیدونکو توکو د اجزاوو د تدارکاتو او  په نیمه کې د ځاي پر ځای کیدونکوکال  ۲۰۱۰ډلې د مالتړ شبکه ي  ې چلوله. صمد د 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

مالتړ لپاره ي  ې د سهیل کې د طالبانو د جنګیالیو د کولو د وسیلو د جوړولو، او د افغانستان په لویدیځ او ور ر انفجو، د ازیرمه کول
 .مسوولیت درلود چاودیدونکو توکو د روزنې ځاي پر ځاي کیدونکو

 
مد د طالبانو د غړو سره کال په لومړیو کې ص ۲۰۱۱صمد همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو له اړخه په بریدونو کې ښکیل و. د 

په دغه وخت کې  استخدام کړل.دې کار لپاره ي  ې ځانمرګي بریدګر  ندان قتل کړي او دولو چې د افغان سرحدي پولیسو قومکار ک
صمد پنځه تنه ځانمرګي بریدګر په افغانستان کې ځاي پر ځای کړل چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو او افغان چارواکو پر ضد 

کال په لومړیو کې صمد پنځه تنه طالب ځانمرګي بریدګر د کندهار والیت ته واستول چې هلته  ۲۰۱۰رسره کړي. د بریدونه ت
 چارواکي په نښه کړي.

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

.161TAi بخت ګل 
 نیټه ۲۷جون کال د  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

په تړاو کې  د طالبانو سره پراګراف په تعقیب ۳یکړه لیک د ( ګڼې پر۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۲۷کال د جون په  ۲۰۱۲ بخت ګل د
په تړاو کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره ، چمتو کولو او مرتکب ، پالنولو، تسهیل کولواو فعالیتونو په تمویلد هغوي د کړنو  "

هغوي ته د وسلو او اړوندو موادو د تدارکاتو ، پلورلو  ، " "، یا د هغوي په مالتړ کې ې ، د هغوي له خوانوم الندکې، د هغوي تر 
التړ کوي چې او موسسو د کړنو او فعالیتونو م ، قراردادیانونو ، ډلوتوظیف شوو او نورو منفردو کسا او " په بل ډول د او ليږدونې"

  .په لست کې راغلی دی ،افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي دي" چې په یوځاي د طالبانو سره
 

 اضافي معلومات:
د مخابراتو یو  (TAe.012)د حقاني د شبکې  کله چې د هغه سلف په افغانستان کې ونیول شو کال څخه ۲۰۰۹د  بخت ګل

راپور ورکوي، او د هغو کسانو لپاره چې غواړي ته کال څخه په مستقیم ډول بدرالدین حقاني ) مړ دی(  ۲۰۱۱کلیدي غړی دی. د 
کوي. د ګل په مسوولیتونو کې د حقاني د شبکې لوړ پوړو چارواکو، طالب  د نوموړي سره اړیکه ولري د رابط غړي په توګه کار

  شامل دي.ندانانو د راپورونو بیا رسول خپرونو ته د افغانستان څخه د قومچارواکو او په افغانستان کې د مشروعو رسنیو 
پاکستان –د افغانستان ګل همدارنګه د حقاني د شبکې له چارواکو سره کار کوي چې په هغو کې بدرالدین حقاني هم شامل دی څو

د خوځښت چارې همغږې کړي.  او وسلو ، بهرنیو جنګیالیود شورشیانو ېکد حقاني د شب د پولې په سیمه او ختیځ افغانستان کې
د  کال په وروستیو کې ګل ۲۰۰۹افغانستان کې جنګیالیو ته د بدرالدین حقاني حکمونه رسول. د کال څخه ګل په  ۲۰۱۰د 

 یسې ویشلې. سفرونه درلودل پ ېغانستان تر منځ ي  دانانو ته چې د میرامشاه او افنحقاني د شبکې دوهمې قدمې قوم
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 نیټه په لست کې راغلی دی ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAi.164)اکر ذعبدالروف 
 نیټه په لست کې راغلې ده ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 

 
*** 

 
 
26.1TAi عبدالستار عبدالمنان 

 نیټه ۲۹کال د جون  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 
د طالبانو  پراګراف په تعقیب ۳یکړه لیک د ( ګڼې پر۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د بدالستار عبدالمنان ع

د هغوي د کړنو او فعالیتونو په تمویل ، پالنولو ، تسهیل کولو ، چمتو کولو او مرتکب کیدلو کې ونډه لري، د  "په تړاو کې سره
توظیف شوو او  او " په بل ډول د "په تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې ، د هغوي له خوا ، یا د هغوي په مالتړ کې  هغوي سره په

دي" چې په افغانستان  یو ځاي التړ کوي چې د طالبانو سرهکړنو او فعالیتونو م او موسسو د ، قراردادیانونورو منفردو کسانو، ډلو
  ه لست کې راغلی دی.پ ،کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي

 
 اضافي معلومات 

او چلونکی دی. ستار او خیرهللا بارکزای شریک مالک  .(TAe.010)عبدالستار عبدالمنان د حاجي خیرهللا حاجی ستار د صرافۍ 
او چلونکي دي چې په  لري  مالکیت په شریکه سره د حوالې د دفتر ) د غیر رسمی حوالو خدمات( (TAi.163) دای نظرخ

 د HKHSپاکستان په سرحدی سیمه کې د  -په نوم شهرت لري او د افغانستان HKHS ، پاکستان، او دوبۍ کې دافغانستان
تاسیس  HKHS کې شریکه ونډه درلودله. ستار HKHSکال په وروستیو کې ستار او خیرهللا په  ۲۰۰۹څانګې مدیریت کوي. د 
 له امله غوره کړ.  د ستار او خیرهللا د نومونو د شهرت HKHSکړ اوپیردونکو/ مراجعینو 

 
یسې و ویشلې التړ وکړي او هغو طالبانو ته ي  ې پستار په زرګونو ډالر طالبانو ته ورکړل څو په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو م

ې، او د طالبانو یو تن قوماندان او دهغه کال څخه، ستار طالبانو ته مالي مرستې برابرې کړ  ۲۰۱۰چې د حوالې څخه کار اخلي. د 
، ستار د طالبانو لوړ پوړي کال په وروستیو کې ۲۰۰۹د  د ستار له الرې ولیږدول.رش د مالتړ لپاره په زرګونو ډالر مالتړو د شو 

افغانستان د هلمند د ډالر برابرکړل څو د هغو طالبانو سره مرسته وکړي چې د ، هغوي ته ي  ې په لسګونو زره لواکي میلمانه کړ چار 
په ولسوالیو کې د ایتالفي ځواکونو پرضد وجنګیږي، او مارجې ته ي  ې د طالبانو د یو غړي په لیږدولو کې  د مارجې، نادعلي والیت

کال څخه ستار او خیرهللا د ډونرانو څخه پیسې راټولې کړې او هغو طالبانو ته ي  ې دغه پیسې و ویشلې چې  ۲۰۰۸مرسته وکړه. د 
 د حوالې څخه کار اخلي.  د دوي

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 نیټه په لست کې راغلی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲دفتر د  (TAe.010) د حاجي خیرهللا حاجي ستار د صرافۍ
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د  (TAi.163) خیرهللا بارکزای خدای نظر

 
*** 



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

 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
 

.163TAi  خیرهللا بارکزای خدای نظر 
 نیټه ۲۹کال د جون  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

د  پراګراف په تعقیب ۳یکړه لیک د ( ګڼې پر۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د  نیټه ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د خیرهللا بارکزای خدای نظر 
، چمتو کولو او مرتکب کیدلو کې ونډه ، پالنولو، تسهیل کولولوي د کړنو او فعالیتونو په تموید هغ "په تړاو کې  طالبانو سره

توظیف شوو  او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې په تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا هلري، د هغوي سر 
دي" چې په افغانستان  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځايکړنو او فعالیتونو م ، قراردادیانو او موسسو داو نورو منفردو کسانو، ډلو

  په لست کې راغلی دی. ،کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي
 

 اضافي معلومات :
کال  ۲۰۰۹شریک مالک دی، د  .(TAe.010) (HKHS)خیرهللا بارکزای خدای نظر د حاجي خیرهللا حاجی ستار د صرافۍ 

کې برابره همکاري درلودله، هغوي په ګډه د صرافۍ هغه دفتر  HKHSپه  (TAi.162)څخه ، خیرهللا او عبدالستار عبدالمنان 
پاکستان د پولې  –یوه څانګه ي  ې د افغانستان  HKHSنومیږي په افغانستان، پاکستان، او دوبۍ کې چلولو او د  HKHSچې 

 د کابل د څانګې مشر و. HKHSکال په لومړیو کې خیرهللا د  ۲۰۱۰یریت کوله. د په سیمه کې مد
کال څخه خیرهللا د طالبانو د لوړې کچې د مشرتابه لپاره حواله دار و او طالبانو ته ي  ې مالي مرستې برابرولې. خیرهللا د  ۲۰۱۰د 

 برابرکړل څو په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو مالتړخپل کاروبار د شریک همکار ستار سره په زرګونو زره ډالر طالبانو ته 
کال کې خیرهللا او ستار د ډونرانو څخه پیسې راټولې کړې او هغو طالبانو ته ي  ې و ویشلې چې د دوي د حوالې  ۲۰۰۸وکړي. په 

 څخه کار اخلي. 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲دفتر د  (TAe.010) د حاجي خیرهللا حاجي ستار د صرافۍ

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د  ,(TAi.162)حاجي ستار عبدالمنان 
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
.164TAi  اکرذعبدالروف 

 ده  ۵مبرو کال د نو  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د  
په  د طالبانو سره پراګراف په تعقیب ۳یکړه لیک د ( ګڼې پر۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د اکر ذروف لعبدا

 کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره، چمتو کولو او مرتکب وي د کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، تسهیل کولود هغ "تړاو کې 
منفردو توظیف شوو او نورو  او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې الندې، د هغوي له خواپه تړاو کې، د هغوي تر نوم 

دي" چې په افغانستان کې سوله  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاي، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مکسانو، ډلو
  په لست کې راغلی دی. ،ټیکاو او امنیت تهدیدوي

 
 معلومات :اضافي 

والیتونو کې د ځانمرګو بریدونو مشر او د افغانستان د کابل، تخار، کندز او بغالن  (TAe.012)اکر د حقاني د شبکې ذعبدالروف 
کې مراجعه  کا ۲۰۰۸په  د اټکل له مخې ته (TAi.144)اکر د حقاني د شبکې مشر سراج الدین حقاني ذندان دی. مسوول قوم

وکړه او له هغه څخه ي  ې د مالي مرستو غوښتنه وکړه چې په بدل کې به دحقاني د شبکې نفوذ او عملیات د افغانستان شمال ته 
 پراخوي او په دې توګه د سراج الدین د اعتبار وړ او باوري شخص شو. 

 
ولیت لري. د هغه د پروګرام له مخې استخدام شوي اکر د استخدام شوو کسانو د روزنې مسو ذځانمرګو بریدونو د مشر په توګه  د

 کسان د کوچنیو وسلو، ثقیله تجهیزاتو او د اساسي ځاي پر ځاي کیدونکوچاودیدونکو توکو د جوړلو لپاره روزل کیږي.
پریکړو کې مسوولیت سترو او پیچلو ځانمرګو بریدونو کې الس لري او یوه اندازه په هغو وروستنیو  اکر د حقاني د شبکې په زیاترو ذ

پالن شوي دي په هکله دغې پریکړې ندانانو له خوا لوړې کچې هغه بریدونه چې د محلي، د ولسوالۍ د کچې د قوم لري چې ایا د
انتیننتل انتر ک غوره شوي وو په هغو کې د کابل په د پروګرام څخه کساناکر ذونه شي. هغه بریدونه چې په کې د او یا هم  عملي شي
ملکي وګړي او دوه افغان پولیس و وژل شول، او په کابل کې د امریکې د متحده ایاالتو په سفارت  ۱۱چې په کې  ندې برید هوټل با

  .شامل دي افغانان لږ تر لږه د شپږو ماشومانو په شمول و وژل شول ۱۶چې په هغه کې  ،باندې برید
 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې
 نیټه په لست کې راغلې ده ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 

 نیټه په لست کې راغلی ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040)جالل الدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  ,(TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۶کال د اګست په  ۲۰۱۱د  (TAi.152)سنګین ځدران شیر محمد 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د  (TAi.155)عبدالعزیز اباسین 

 نیټه په لست کې راغلی دی  ۶کال جنورۍ په  ۲۰۱۱د  ,(TAi.157)فضل ربي 



UNOFFICIAL PASHTO LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND INDIVIDUALS DESIGNATED 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.159)احمد جان وزیر 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۷کال د جون په  ۲۰۱۲د  (TAi.161)بخت ګل 

 
*** 

 
 

.165TAi  محمد قاسم میر ولي خدای رحیم 
 ده ۲۱مبرو کال د نو  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

پراګراف په تعقیب  ۳کړه لیک د ( ګڼې پری۲۰۱۱)  ۱۹۸۸ د نیټه ۲۱مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د محمد قاسم میر ولي خدای رحیم 
کیدلو کې ونډه ، چمتو کولو او مرتکب وي د کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، تسهیل کولود هغ "په تړاو کې  د طالبانو سره

توظیف  او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې په تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا لري، د هغوي سره 
دي" چې په  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاي، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مشوو او نورو منفردو کسانو، ډلو

  په لست کې راغلی دی. افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي
 

 اضافي معلومات: 
ران کې څانګې لري مالک دی چې هغه په افغانستان، پاکستان او ای (TAe.013)رحیم د راحت لمټډ  محمد قاسم میرولی خدای

  ې برابروي.تیاوفعالیتونو تمویل کوي او ورته اسان شورشي او د طالبانو د
 د قاسم او راحت د لمټد طالبانو لوړ پوړو مشرانو 

 
راحت لمټد څانګو ته ونو څخه لیدنه کړې ده. هغوي په وار وار د ډپخپله شخصا

ورغلي دي او د قاسم د خدماتو څخه ي  ې د خپلو پیسو د ترالسه کولو، زیرمه کولو او لیږلو لپاره کار اخیستی دی څو چې هغوي 
توکو د فعالیتونو د مالتړ لپاره پیسې  ي  ي او د طالبانو د تمویل د زیاتولو لپاره د نشه خپل شورشي فعالیتونه د افغانستان دننه

   ي.واستو
 
طالبانو د تمویل د کال کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو سره د یوې غونډې په جریان کې قاسم د راحت لمټد له الرې د  ۲۰۱۱په 

چارو د سمبالولو د پیچلتیا په لړ کې خپله هوښیاري او زرنګي وښوله. قاسم پخپله د طالب شورشي قوماندانانو او شبکو سره د 
توکي هم شامل  چاودیدونکي په اکماالتو کې ښکیل دي چې په کې ځاي پرځاي کیدونکي ی چې د وسلوافغانستان دننه شامل د

په سرحدي سیمه  توکو خپلې او نورو شبکو ته چې د افغانستان/پاکستان قاسم د راحت لمټد څخه کار اخیستی څو د نشه ي  يدي. 
 برابروي.کې موقعیت لري او د طالبانو سره په تړاو کې دي مالي خدمات 

 
 موسسې:اړوند لست شوي افراد او 

 نیټه په لست کې راغلی دی  ۲۱مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAe.013)راحت لمتډ
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

.166TAi  احمدشاه نورزی عبیدهللا 
. 

 ده ۲۶ورۍ بر کال د ف ۲۰۱۳هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 
د  بپراګراف په تعقی ۲ریکړه لیک د ( ګڼې پ۲۰۱۲)۲۰۸۲د  نیټه ۲۶رۍ په و ر کال د فب ۲۰۱۳احمد شاه نورزی عبیدهللا د 

ونډه لري، ، چمتو کولو او مرتکب کیدلو کې و، تسهیل کولوي د کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولوهغ "دطالبانو سره په تړاو کې 
 د " په بل ډول د روشناو "، یا د هغوي په مالتړ کې تر نوم الندې، د هغوي له خواپه تړاو کې، د هغوي  د هغوي سره

غا اسحق زی  (TAe.011)صرافۍ
 
چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت  "د فعالیتونو مالتړ کوي (TAi.147)او ګل ا

 په لست کې راغلی دی. ،تهدیدوي
 

 .اضاِف معلومات:
د طالبانو په مالتړ کې دفتر  ر مالکیت لري او هغه چلوي، چې دغهدفت د (TAe.011)نورزی عبیدهللا د روشن د صرافۍ  احمد شاه

رافي د طالبانو د نظامي مالي، مادي، یا ټکنالوژیکي مالتړ، او یا هم مالي او نور خدمات برابروي. د روشن د پیسو د تبادلې ص
 ۲۰۱۱په  .ي  ې توکو د سوداګرۍ لپاره د طالبانو د نقش په موخه پیسې زیرمه کوي او لیږدويپه افغانستان کې د نشه ي  ي عملیاتو او

 په والیت کې د چي د افغانستان د هلمندوه  " د حوالو دفتر"کال کې د روشن صرافي د پیسو د خدماتو لومړنۍ برابرونکې صرافي 
 .طالب چارواکو له خوا کارول کیدله

 
کال څخه د طالبانو  ۲۰۱۱د طالب مشرانو لپاره د حوالې خدمات برابرول، او د کې د څو کلونو لپاره احمدشاه د هلمند په والیت 

د د والیت په لشکر د هلمنیو کې طالبانو احمد شاه ته امر وکړ چې کال په لومړ ۲۰۱۲دفتر و. د  لپاره د پیسو د خدماتو یو باوري 
  .ې اختصاصولېپیس بیا ځایه د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکی بهحوالو ته پیسې ولیږدوي، چې له همغه کې یولړ  ګاه
 
کال په وروستیو کې احمدشاه په سلګونو زره امریکاي  ي ډالر د دې لپاره راټول کړل چې د طالبانو مالي کمیسیون ته ي  ې  ۲۰۱۱د 

ندانان هم شامل وو. همدارنګه پوړي قوم چې په کې د طالبانو لوړ امریکاي  ي ډالري  ې طالبانو ته ولیږدول  ولیږدوي او په سلګونو زره
 البانو له اړخه د پیسو یو لیږدد پاکستان په کویټه کې د حوالې د همدغې څانګې څخه د ط کال په وروستیو کې احمدشاه ۲۰۱۱د 

اجزاوې  ې پر  کیدونکو چاودیدونکو توکو لپارهد ځاي پرځاي  تر السه کړ چې هغه د دې لپاره وکارول شو چې پرې کیمیاوي سرې او
 . ونیسي را و و  شامل ې بطرۍ او د انفجار ورکولو تارچې په ک

 
غا اسحق زی  ۲۰۱۱د 

 
احمدشاه ته هدایت ورکړ چې د طالبانو  (TAi.147)کال په نیمه کې د طالبانود مالي کمیسیون مشر ګل ا

غا د دې وضاحت ورکړ چې کله د پیسو لیږد اړین  رافۍ ته څو ملیونه امریکاي  ي ډالرلپاره د روشن ص
 
وي هغه به ورکړي . ګل ا

الزمې پیسې د خپلې حوالې  تر السه کوونکي په اړه معلومات ورکړي. احمدشاه به بیا وروسته احمدشاه ته د طالبانو له خوا د پیسو د
ندانانو او د مخدره د طالب قوم افغانستان تر منځکال په نیمه کې احمدشاه د پاکستان او  ۲۰۱۰د سیسټم له خوا برابرې کړي . د 

د تسهیالتو د برابرولو د خدماتو سربیره احمدشاه همدارنګه په زیاته پیمانه  له خوا . د هغهپیسې ولیږدولې موادو د قاچاقچیانو لپاره
   کال کې طالبانو ته اعانه کړې. ۲۰۱۱خو په نا معلوم مبلغ سره پیسې په 

 
 افراد او موسسې:ي وشاړوند لست 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 نیټه په لست کې راغلې ده ۲۹کال په  ۲۰۱۲( دفتر د ,(TAe.011د روشن د صرافۍ 
غا اسحق زی 

 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  ,(TAi.147)ګل ا
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
.167TAi خان اڅکزی  مدا 

 نیټه ۱۶کال د اپریل ۲۰۱۳وګرځیدله : د هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ 
وي د کړنو د هغ "دطالبانو سره  ( د دوهم پراګراف په تعقیب۲۰۱۲) ۲۰۸۲د  نیټه ۱۶کال د اپریل په  ۲۰۱۳ادم خان اڅکزی د 

هغوي تر په تړاو کې، د  کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره ، چمتو کولو او مرتکب او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، تسهیل کولو
، قراردادیانو شوو او نورو منفردو کسانو ، ډلو توظیف هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې نوم الندې، د هغوي له خوا

 ،دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي التړ کوي چې د طالبانو سره یوځایاو موسسو د کړنو او فعالیتونو م
  لی دی.په لست کې راغ

 
 ي معلومات:اضاف

کال څخه  ۲۰۱۲توکو تیارونکی او تسهیل کوونکی دی. د  چاودیدونکو ادم خان اڅکزی د طالبانو لپاره د ځاي پرځاي کیدونکو
د تعبیه شوو  ۱۵۰لپاره ي  ې نږدې  توکو وادم خان تعبیه شوي چاودیدونکي توکي جوړ کړل او د ځاي پرځاي کیدونکو چاودیدونک

ه شوو بیو چې د تع کال څخه ادم د طالبانو یو وسله وال مشر ۲۰۱۰توکو جوړونکي د طالبانو د مالتړ لپاره وروزل. د چاودیدونکو 
دم د طالبانو د تعبیه شوو چاودیدونکو توکو  ي  ې هو ځانمرګو واسک ټونو د جوړولو لپار چاودیدونکو توکو د تولید ا

 
مسوولیت درلود. ا

مرستیال و، او د صمد د مرستیال په توګه ي  ې د دغې شبکې لپاره د تدارکاتو  (TAi.160)عبدالصمد اڅکزي  ،د تسهیل کوونکي
 همغږي کوله. 

 
کې هم  وځایون ونور  په دم د طالبانو لپاره د مشرتابه، اد هغه د تعبیه شوو چاودیدونکو توکو د تسهیل د دندو سره د دې سربیره 
دم همدارنګه  ۲۰۱۰. د کړی  رکا

 
دم د افغانستان د بادغیس د والیت لپاره د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو. ا

 
کال په نیماي  ی کې ا

د کندهار  د نظامي مشر په توګه د افغانستاند افغانستان د سر پل او سمنګانو د والیتونو لپاره د طالبانو پخوانی مشر و. د طالبانو 
دم په ګا

 
 د ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې ښکیل و.ونډیو هیوادونو کې په والیت کې ا

 
    :اړوند لست شوي افراد او موسسې

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲کال د مارچ په  ۲۰۱۲د  (TAi.160)عبدالصمد اڅکزی 
 

*** 

 
 

.168TAi قاري سیف هللا توخي 
 نیټه ۱۹مارچ په کال د ۲۰۱۴وګرځیدله : د  نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ هغه 

 
پراګراف په تعقیب د طالبانو سره په  ۲( پریکړه لیک د ۲۰۱۲) ۲۰۸۲د  نیټه ۱۹کال د مارچ په  ۲۰۴د قاري سیف هللا توخي 

 د هغوي سره کیدلو کې ونډه لري،، چمتو کولو او مرتکب وي د کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، تسهیل کولود هغ "تړاو کې 
توظیف شوو او نورو منفردو  هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې په تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

دي" چې په افغانستان کې سوله  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاي، ډلو ، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مکسانو
  په لست کې راغلی دی. ،نیت تهدیدويټیکاو او ام

 
 اضافي معلومات:

یت کې قاری سیف هللا توخي د افغانستان د زابل په والیت کې د طالبانو تش په نوم والی دی. هغه په مستقیم ډول د زابل په وال
وو. قاري سمیع هللا توخي د دغو ډلو څخه کار  شامل طالب جنګیالي ۵۰غاړه درلودله چې په کې نږدې د دوو ډلو قومانده پر 

 ضد ي  ې ترهګریز فعالیتونه تنظیمول.جمهوریت او د ایتالفي ځواکونو پر اخیست او د زابل په والیت کې د افغانستان د اسالمي 
وو چاودیدونکو ه شصادرکړي چې هغوي بیا د زابل په والیت کې د تعبی هللا توخي همدارنګه خپلو مادونانو ته حکمونه یفقاري س

 ، د کوچنیو وسلو بریدونه اود راک ټونو بریدونه تر سره کړي دي. ېتوکو چاودن
 
نیټه د زابل د والیت د قالت په ولسوالۍ کې د شپ ې پرمهال د طالبانو درې جنګیالي و وژل شول.  ۲کال د ډسمبر په  ۲۰۱۲د 

کسان د  دغه درې واړه و او پرې وچاودید.ي  ې ځاي پرځاي کول شول چې تعبیه شوي چاودیدونکي توکیوژل  و هغوي هغه مهال
  قاري سیف هللا توخي د کسانو په نوم پیژندل شوي دي.

 
چې د قاري سیف هللا توخي مادونان وو د نړیوالو سوله ساتو  ،د طالبانو شپږ شورشيان ۱۴ې په میاش د کال د جنورۍ  ۲۰۱۲د 

شورشیانو دغه ک تار د ترنک او جلدک د ولسوالۍ د عبدالحق د  وست . د طالب ار  ایساف( یو ک تاري  ې تربرید الندېځواکونو ) 
ر پ ي جي په ذریعه د راک قلعې په ک

 
 وست. ي برید الندې راټلي کې د ا

 
چونکو بریدونه پالنول. یو تن بم  خي د هدایت الندې دوه ځانمرګي بمهللا تو یفنیټه د قاري س ۲۸د سپټمبر په  کال ۲۰۱۱د 

ر ټي( تر برید الندې ونیسي. 
 
چونکي دا پالن درلود چې د زابل د والیت د قالت په ولسوالۍ کې د والیتي بیا رغونې ټیم ) پ ي ا

پالن کړې ولي. ځانمرګي برید کوونکو دا  ځانمرګي بریدګر پالن درلود چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د ایساف مرکز تر برید الندې را
 تر برید الندې ونیسي.د ایتالفي ځواکونو مرکزونه   او د اک توبرد لومړۍ نیټې ترمنځ ۲۹کال د سپټمبر د  ۲۰۱۱وه چې د 

شبکو ته  محلي موبایل ټيلیفوننیټه د  ۲۰کال د اپریل په  ۲۰۱۱سیف هللا توخي تر مشرتابه الندې په محل کې د  ي طالبانو د قار 
د طالبانو د هدایت سره سم ونه درول  که چیرې د هغوي خدماتالیت کې خپل خدمات پای ته ورسوي. اخطار ورکړ چې په دغه و

 چې د زابل په والیت کې د سړک پر غاړه دي ویجاړ کړي. ،شي طالبان به د هغوي انتنونه
 
طالبانو قوماندان او تش په  نیټه قاری سیف هللا توخي د زابل د والیت د اتغر د ولسوالۍ لپاره د ۲۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۰د 

 ۲۵لیږد کې نږدې  سپکې وسلې ورسوي. په دغه ،ل د والیت مرکز دی، چې د زابد قالت ښار ته وکړ چې نوم ولسوال ته امر
ر پ ي جي،  ۱۰کالشنیکوفونه ، 

 
السی بمونه شامل وو. ځانمرګو بریدګرو د دې پالن درلود چې د دغو وسلو  ۲۰ماشینګنې ، پنځه ا

اف د ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو پر ضد او په تیره بیا د ملي اردو دوهمه لوا او د پولیسو قومانداني تر هدف څخه د ایس
  ولي. الندې را

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 نیټه په لست کې راغلی ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
.169TAi یحی حقاني 
 نیټه۳۱کال د جوالی ۲۰۱۴نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د هغه 

د طالبانو سره په تړاو پراګراف په تعقیب  ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۴)۲۱۶۰د نیټه  ۳۱کال د جوالی په  ۲۰۱۴د یحی حقاني 
په  کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره، چمتو کولو او مرتکب تسهیل کولوکړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، د هغوي د  "کې 

توظیف شوو او نورو منفردو  هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې تړاو کې، د هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا
ن کې سوله دي" چې په افغانستایوځاي  سرهالتړ کوي چې د طالبانو ، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مکسانو، ډلو

  په لست کې راغلی دی. ،يټیکاو او امنیت تهدیدو
 

 اضافي معلومات:
ډې په فعالیتونو ډلې په نظامي، مالي او د پروپاګن یو لوړ پوړی غړی دی چې هغه د دغې (TAe.012)د حقاني د شبکې  ،یحی حقاني

مشرپه توګه دنده ترسره کړې کله چې د دغې ډلې لوړ پوړي سرپرست  د ډلېکې له نږدې څخه ښکیل و. یحی هغه وخت د دغې 
) د یحی اوخښي(، بدرالدین حقاني ) مړ دی ، پخوا په لست کې و( او خلیل حقاني  (TAi.144)سراج الدین حقاني  ،مشران

(TAi.150) ه دنده درلودله او د حقاني د حضور نه درلود. یحی همدارنګه د حقاني د شبکې د لوژیستیکي چارو د مسوول په توګ
سانتیاوې چمتو کړي دي چې په کې د حقاني د شبکې

 
د قوماندان سنګین ځدران  شبکې د قوماندانانو لپاره ي  ې د پیسو د برابرولو ا

 (TAi.164)اکر ذځانمرګو بریدونو مشر، عبدالروف  دیو تن مادون چې اوس مړ دی او د حقاني د شبکې  (TAi.152)شیرمحمد 
 الدین جالل الدین حقاني د عربي ژبې د ژباړن او پیغام رسونکي دنده تر سره کړې. جا شامل دي. یحی همدارنګه د سر 

 
کال  ۲۰۱۳فعالیتونو لپاره مهمې اسانیتاوې برابرې کړې. د  او نورو فعالیتونو په مالتړ کې د دغو یحی د حقاني د شبکې د بریدونو
کال په لومړیو کې یحی د  ۲۰۱۳تسهیالت چمتو کړل. همدارنګه د  کولو جنګیالیو لپاره د تمویلپه لومړیو کې د حقاني د شبکې د 

کال کې یحی  ۲۰۱۲خلیل حقاني ته د عربي اماراتو څخه د تدارکاتو د لیږد چارې همغږې کړې. په  ،حقاني د شبکې لوړ پوړي مشر
چارې همغږې کړې او هغه همدارنګه د افغانستان د لوګر په والیت  د تعبیه کیدونکو چاودیدونکو توکو او مخابراتي تجهیزاتو د ویش

نیټې د برید لپاره تیاریانې له سره وارزولې  ۷کال د اګست د میاشتې د  ۲۰۱۲قرارګاه باندې د  کې د ایتالفي مخکښو عملیاتو په
په کابل کې په  يحی د دې ترمخه. ټپیان شول چې په هغو کې یولس تنه ي  ې ملکی افغان وګړي وو  ،تنه ۱۳کې  چې په دغه برید

وړاندې څخه خبرتیا درلودله چې د سراج الدین  ل د جون د میاشتې د برید په اړه لهکا ۲۰۱۱د  ینینتل هوټل باندېټانتیر کان
 ۲۰۱۱تنه نور ټپیان شول. د  ۱۲وژل شول او  تنه و ۱۸په دغه برید کې حقاني او بدرالدین حقاني له خوا ي  ې الرښوونه کیدله. 

   ندانانو د عملیاتو لپاره پیسې ترالسه کوي.حقاني دشبکې د قوم د سراج الدین حقاني څخه د کال څخه یحی
 

ترمنځ د ارتباطي غړي په توګه کار کوي او نوموړي د القاعده  (QDe.004) (AQ)وختونه د حقاني د شبکې او القاعدهیحی ځینې 
نقش کې، یحي د القاعده غړو ته په سیمه کې د هغوي د شخصي لګښتونو  کال راهیسې اړیکي ساتلي دي. په دغه ۲۰۰۹سره د 

کال د نیمې څخه نوموړي د حقاني د شبکې د لومړني رابط غړي په توګه د بهرنیو جنګیالیو  ۲۰۰۹لپاره پیسې برابرې کړي دي. د 
 په کې عرب، ازبک او چیچن شامل دي اقدام کړی دی.چې  ،سره
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

کال د لومړیو څخه یحی  ۲۰۱۲فعالیتونه تنظیم کړي دي. د  او طالبانو د رسنیو او پروپاګنډد حقاني د شبکې  یحی همدارنګه
 د سر 

 
او جوړ  ویډیو په هکله چې یحی ترتیب کړی هغه  دې د طالبانو د پروپاګنډ  حقاني سره لیدنې کړي دي څو ج الدینا معموال
کال راهیسې کله چې هغه د حقاني  ۲۰۰۹ه دبکې د رسنیو په فعالیتونولږ تر لږ شو نهاي  ي تایید تر السه کړي. یحی د حقاني د کړی 
و ګانې ایډیټ کړي دي چې په افغانستان ییډدی چې په دغه سټډیو کې ي  ې هغه و کار کړی  ،مدرسه کې د رسنیو سټډیو جوړه کړه په

څخه د  یو تن قایم مقام او یا هم دهغه د کال څخه یحی د سراج الدین حقاني ۲۰۱۱کې ي  ې د جنګیدونکو څخه تر السه کړي. د 
 رسنیو د لګښتونو لپاره پیسې تر السه کړي دي. 

 
لدین حقاني سره سفرونه کړي وختونه د سراج ا ، او ځینې پخپله ه دوه ځل په میاشت کېږ کال په لومړیو کې یحی لږ تر ل ۲۰۱۲د 

 دی لیدنې ولري. چې اوس مړ  سره (TAi.146)حقاني  دي څود حقاني د شبکې مالي نماینده نصیرالدین
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۶کال د اګست په  ۲۰۱۱د  (TAi.152)سنګین ځدران شیر محمد 

 نیټه په لست کې راغلې ده ۵کال د نومبر په  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 
 نیټه په لست کې راغلی ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 

 
*** 

 
 

.170TAi  سیدهللا جان 
 نیټه ۳۱جوالیکال د  ۲۰۱۴هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

 
د هغوي  " پراګراف په تعقیب د طالبانو سره ۲( پریکړه لیک د ۲۰۱۴)۲۱۶۰د  نیټه ۳۱کال د جوالی په  ۲۰۱۴سیدهللا جان د 

په تړاو کې، د  کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره، چمتو کولو او مرتکب په تمویل، پالنولو، تسهیل کولود کړنو او فعالیتونو 
، شوو او نورو منفردو کسانو، ډلو توظیف هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې ، د هغوي له خواهغوي تر نوم الندې

دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځايقراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو م
  په لست کې راغلی دی. ،تهدیدوي

 
 اضافي معلومات: 

کال څخه هغه د حقاني د شبکې د مرستیال ، د  ۲۰۱۳یو لوړ پوړی غړی دی او د  (TAe.012)حقاني د شبکې  سیدهللا جان د
حقاني د شبکې د لوژیستیکي چارو د همغږه کوونکي دنده تر سره ندان او د زون لپاره د حقاني د شبکې د قوم افغانستان د شمالي

  کړې ده.
 



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

 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

سان ۲۰۱۳د 
 
اوې برابرې کړې چې حقاني د شبکې یتکال په وروستیوکې سیدهللا د هغو نقلیه وسیلو د ډرایورانو د مالتړ لپاره مهمې ا

په چارو کې ښکیل و چې لږ تر لږه د حقاني  کال څخه سیدهللا همدارنګه د دغې ډلې د استخدامولو ۲۰۱۱مهمات ي  ې لیږدول. د 
 ارزونې کار ي  ې تر سره کړی. معلومولو او د شبکې د یوه تن استخدام شوي کس د

 
، فضل ربي  ,(TAi.150)خلیل احمد حقاني  ،ینوکال په وروستیو کې سیدهللا د حقاني د شبکې د مالي تمویل د مسوول ۲۰۱۳د 

(TAi.157),  اود حقاني د شبکې د نورو غړو سره چې په کې یو تن د بریدونو تسهیل کونکی هم شامل دی د خلیج هیوادونو ته
احمد جان  ،کال کې سیدهللا د حقاني د شبکې د یوې ډلې مشرانو سره چې په کې د حقاني د شبکې چارواکي ۲۰۱۰سفر درلود. په 

 ی خلیج ته سفر وکړ.د چې اوس وخت کې مړ ,(TAi.159)وزیر اختر محمد 
 
د حقاني د شبکې سره په تړاو کې  د غړو له خوا (QDe.004)کال په وروستیو کې سیدهللا د راپورونو له مخې د القاعده  ۲۰۱۳د 

 نیولو په شمول مرسته وکړي.وګړو اعتبار تر السه کړ چې کوالی شي د هر ډول ستونزې د هوارۍ په لړ کې د 
ه سفر درلود څو د حقاني شبکې د مالي چارو د نماینده سیدهللا جان ځینې وختونه د یحی حقاني سر ال په لومړیو کې ک ۲۰۱۲د 

 چې اوس مړ دی لیدنې ولري. ،سره .(TAi.146) نصیرالدین حقاني
 

 لست شوي افراد او موسسې: اړوند
 (TAi.146)الدین حقاني ر نصی

 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 
 (TAi.157)فضل ربي 

 (TAi.159)احمد جان وزیر اختر محمد 
 نیټه په لست کې راغلې ده ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAe.012)د حقاني شبکه 

 نیټه په لست کې راغلی ده ۶کال د اک توبر په  ۲۰۰۱د  ,(QDe.004)القاعده 
 

*** 

 
 

.171TAi محمد عمر ځدران 
 نیټه ۳۱کال د جوالی ۲۰۱۴هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

د  " ه تعقیب د طالبانو سرهپراګراف پ ۲( پریکړه لیک د ۲۰۱۴)۲۱۶۰د   نیټه ۳۱کال د جوالی په  ۲۰۱۴د محمد عمر ځدران 
تړاو  په کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره ، چمتو کولو او مرتکب پالنولو، تسهیل کولو، لړنو او فعالیتونو په تمویوي د کهغ

شوو او نورو منفردو کسانو،  توظیف هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې ، د هغوي له خواکې، د هغوي تر نوم الندې
دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او  یوځاي طالبانو سره ، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مالتړ کوي چې دډلو

  په لست کې راغلی دی. ،امنیت تهدیدوي
 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

کال راهیسې د افغانستان د خوست په  ۲۰۱۳نوموړی د مشر دی چې  (TAe.012)د حقاني دشبکې  ،محمد عمر ځدران )عمر(
کال راهیسې د حقاني د شبکې د تش په نوم ولسوال، او د سراج  ۲۰۰۵عمر د . تنو قومانده په الس کې لري  ۱۰۰والیت کې د 

کال څخه راهیسې ي  ې د حقاني  ۲۰۰۶ندان په توګه کار کړی او د تر مشرتابه الندې د قوم  (TAi.144)الدین جالل الدین حقاني
 ،کال کې ي  ې د طالبانو د شورا ۲۰۱۰او په  د طالبانو سره کار کړی  کړي او یا هم رهبري کړي دي. عمر شبکې له خوا بریدونه پالن

، او د روزنو، د قوماندانانو لپاره د دندو سپارلو ،، اړتیاوو اره د لوژیستیکخوا جوړه شوې وه څو د شورشیانو لپ چې د طالبانو له
. دنده ترسره کړې   غړي په توګه ، دافغانستان په سهیل کې د ترهګریزو هستو د ځاي پر ځاي کولو پر موضوعاتو بحث وکړي 

  نه تر السه کول.وکال کې عمر د سراج الدین حقاني څخه حکم ۲۰۱۰همدارنګه په 
 

د   عمر د افغانانو، افغان دولت، او په افغانستان کې د ایتالف د پرسونل په وړاندې د حقاني شبکې او طالبانو دواړو له اړخه
د قاچاقولو عمر افغانستان ته د چاودیدونکو توکو کال په لومړیو کې  ۲۰۱۳د  درلودله.ونډه  کې بریدونو په چمتو کولو او پالن کولو

نقلیه  کمپ په وړاندې په هنو غړو د ایتالف د ځواکونو د یود حقاني دشبکې په لسګواو مرکال کې ع ۲۰۱۲په  مسوولیت درلود.
ر وکړ، او همدارنګه د افغانستان د پک تیا په والیت کې د د برید د ترسره کولو لپاره کا ه کې د تعبیه شوو چاودیدونکو توکووسیل

کال  ۲۰۱۰په  د ځانمرګو بریدونو په پالنولو کې ښکیل و.څخه عمر  کال ۲۰۱۱قطعاتو په وړاندې د برید په پالنولو کې ښکیل و. د 
ک تیا، پک تیکا، او بغالن شبکې د قوماندان له اړخه دنده درلودله چې هغه محلي افغانان چې په خوست، پ د حقاني د کې عمر

وسله وال مشران  کال کې عمر او په سیمه کې نور  ۲۰۱۰په   وژني. وي  ې اختطاف او ي  ې د ایتالفي ځواکونو سره کارکولو والیتونو کې
ول رسیدل چې د افغانستان د دولت او ایتالفي ځواکونو په وړاندې بریدوونه ډیر کړي ، د بیالبیلو ولسوالیو کنتر  دې موافقې ته و

   ټکنۍ کړي او محلي ځوانان استخدام کړي. ترالسه ، د ملي شورا ټاکنې، دسړکونود جوړولو چارې 
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 

 (TAe.012) (HQN)د حقاني شبکه 
 

*** 

 
 

.172TAi  قاري رحمت 
 نیټه  ۲۱کال د ا ګست  ۲۰۱۴کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه 

د هغوي  " پراګراف په تعقیب د طالبانو سره ۲( پریکړه لیک د ۲۰۱۴)۲۱۶۰د  نیټه ۲۱کال د اګست په  ۲۰۱۴د قاري رحمت 
په تړاو کې، د  هغوي سرهکیدلو کې ونډه لري، د ، چمتو کولو او مرتکب ، تسهیل کولو، پالنولولتموی د کړنو او فعالیتونو په

چارې تر سره  ، یا د هغوي په مالتړ کې، " د وسلو او اړوندو موادو د تدارکاتو ، پلورلو او لیږدهغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا
قراردادیانو توظیف شوو او نورو منفردو کسانو ، ډلو ،  هغو او " په بل ډول د "  کول " او همدارنګه " دهغوي لپاره د استخدامولو"

 ،دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او امنیت تهدیدوي التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاياو موسسو د کړنو او فعالیتونو م
  په لست کې راغلی دی.
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 اضافي معلومات:
افغانستان د ننګرهار د کال په لومړیو کې، رحمت  ۲۰۱۳ندان دی. د کال د فبرورۍ څخه د طالبانو قوم ۲۰۱۰قاري رحمت د 

طالب  ۳۰۰ندان په صفت دنده درلودله. رحمت نږدې د ازار په سیمه کې د طالبانو د قوموالیت د اچین د ولسوالۍ د شډل ب
د  جنګیالیو فعالیتونه د اچین په ولسوالۍ کې تنظیمول او د دغو عملیاتو لپاره ي  ې عملیاتي الرښوونې او وسلې برابرې کړي دي.

افغان وسله والو ځواکونو باندې د  وروستیو کې رحمت د افغانستان د ننګرهار والیت د کوټ په ولسوالۍ کې پهکال په  ۲۰۱۲
کال په نیمه کې رحمت د افغانستان د ننګرهار د والیت د اچین د ولسوالۍ لپاره د طالبانو د  ۲۰۱۲یوه برید مشري درلودله . د 

چاودیدونکي توکي دغه موده کې رحمت د طالبانو تسهیل کوونکی و چې تعبیه شوي تش په نوم ولسوال دنده پرغاړه درلودله. په 
 او د نړیوالو امنیتي او افغان ځواکونو پر خالف ي  ې بریدونه ترسره کړي دي. ي  ې ځاي پرځاي کړي 

د افغانستان د کال په لومړیو کې رحمت  ۲۰۱۳ټولوي. د د خلکو څخه مالیه او رشوتونه را  رحمت همدارنګه د طالبانو له خوا
وو د طالبانو په نوم ي  ې  مخدره توکو د هغو قاچاق کوونکو څخه چې په شډل بازار کې د ننګرهار د والیت د اچین په ولسوالۍ کې

کال په نیمه کې رحمت د طالبانو لپاره د نشه ي  ي توکو د قاچاق کوونکو څخه د طالبانو  ۲۰۱۲د  څخه مالیه راټوله کړه. يد هغو
 راټول کړل. لپاره ټکسونه

کال په لومړیو کې رحمت خپلو طالب سوپروایزرانو ته د افغانستان د  ۲۰۱۳رحمت طالبانوته استخباراتي معلومات برابروي، د 
راټول ننګرهار د والیت د اچین په ولسوالۍ کې د افغان دولت د چارواکو او افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په اړوند معلومات 

نیمه کې د طالبانو لپاره د افغان دولت د کار مندانو څخه استخباراتي معلومات راټول کړي دي  کال په ۲۰۱۲د کړي دي. رحمت 
او همدارنګه ي  ې داسې تحقیقات کړي چې له مخې ي  ې د ایساف او افغان دولت ته د معلوماتو د برابرونکو په افشاء کې د طالبانو 

 پر ګ ټه کار اخیستی دی.
کال په وروستیو  ۲۰۱۲جنګیالیو ته د مهلکو وسایلو مرسته، هستوګڼه، او الرښوونې برابرې کړي دي. د  طالبورحمت همدارنګه 

رپ ي جي یا د 
 
ډوله د  ۴۷، د پ ي کي ایم سپکې ماشین ګڼې، او هبمون يراکټ د الرې د ګوازاریدونککې رحمت طالبانو ته ا

ځاي ورکړی او هغوي ته ي  ې په دغه  ون کې طالب جنګیالیو تهخپل میلمستکالشنیکوف ټوپکې برابرې کړي دي. رحمت همدارنګه پ
کال په وروستیو کې، رحمت د اچین په ولسوالۍ کې یو  ۲۰۱۱موده کې د تاک تیکونو په اړوند الرښوونې برابرې کړي دي. د 
   میلمستون درلود چې هلته د طالبانو غړي اک ثره پاتې کیدل.

 
*** 

 
TAi.173 عبدالبصیر نورزای 

 ۲۰۱۵مارچ  ۲۷تشریح لنډیز د کمیټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځید:  د نيټه چې په کې دغههغه 
" د هغوي سره په پراګراف په تعقیب  ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۴)۲۱۶۰نېټه د  ۲۷کال د مارچ په  ۲۰۱۵عبدالبصیر نورزی د 

تسهیل کولو،  ،، پالنولولکې د کړنو او فعالیتونو په تمویاړخه او د هغوي په مالتړ  هتړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي ل
او " یا هم په بل ډول کړنې او فعالیتونه مالتړ کوي" هغوي چې توظیف شوي دي او نور افراد ،  " چمتو کولو او یا تر سره کولو

افغانستان د سولې، ټیکاو او امنیت لپاره یو تهدید رامنځته ډلې قرار دادیان او موسسې چې د طالبانو سره په تړاو کې دي او د 
 .، په لست کې راغلي ديکوي
 

 اضافي معلومات
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او هغه چلوي. بصیر د دې دی ( مالک  TAe.014حاجی عبدالبصیر )بصیر( د حاجي بصیر او ضر جمیل د حواله کمپنۍ ) 
کلونو کې بصیر په زرګونو ډالر د خپلې حوالې له الرې د طالبانو غړو صالحیت درلود چې طالبانو ته پیسې و ویشي، او په تیرو اوو 

ته په سیمه کې ویشلي دي. بصیر د طالبانو فعالیتونه د خپلې حوالې د الرې تمویل کړي دي، د طالبانو مشرانو ته ي  ې پیسې 
 لیږدولي او د طالبانو د مخبرانو سفرونه ي  ې تسهیل کړي دي.

 ۲۰۱۰کال راهیسې بصیر د طالبانو د مشرتابه لپاره د پیسو د اصلي تبادله کوونکي په توګه ګڼل شوی و. همدارنګه په  ۲۰۱۲د 
کسانو څخه چې په چاپان، په عربي اماراتو او سینګاپور کې اوسیږي د طالبانو  جال وظنوکال کې بصیر د هغو پاکستاني او افغان 

 لپاره اعانې را ټولې کړي دي.
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 .ينېټه په لست کې راغلی د ۲۷کال د مارچ په  ۲۰۱۵د  (TAe.014)حاجي بصیر او ضرجمیل د حواله کمپني 

*** 

 

 

 

غا تورک 174
 
 ا

 په لړلیک کې د شاملولو لپاره د دالیلو تشریحي لنډیز 

 نېټه ۲کال دنومبر  ۲۰۱۵د الس رسی وړ و: د هغه نېټه په کومه چې د تشریحاتو لنډیز د کميټې په ویب پاڼه کې 

غا د 
 
د هغوي سره په تړاو "پراګراف په تعقیب  ۲( مې ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۴) ۲۱۶۰نېټه د   ۲کال د نومبر په  ۲۰۱۵تورک ا

تسهیل کولو،  ،، پالنولولاړخه او د هغوي په مالتړ کې د کړنو او فعالیتونو په تموی هکې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي ل
کړنې او فعالیتونه مالتړ کوي" هغوي چې توظیف شوي دي او نور افراد ،  یا هم په بل ډول او " " چمتو کولو او یا تر سره کولو

ډلې قرار دادیان او موسسې چې د طالبانو سره په تړاو کې دي او د افغانستان د سولې، ټیکاو او امنیت لپاره یو تهدید رامنځته 
 ملړ کې شامل شوی و.، په نوکوي

 نور معلومات:

غا)تورک( د " کویټې د شورا"  کوم چې یو سیمه ییز ارګان  ۲۰۱۴د 
 
کال تر وروستیو پورې د طالبانو د لوړ پوړي مشر په توګه تورک ا

و مرسته دی چې د افغانستان د سهیل لویدیز په سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو رهبري کوي دنده ترسره کړې  او د خلیج میشت
 کوونکو د الرې د تمویل د برابرولو په برخه کې ي  ې نقش لوبولی دی.

کال په وروستیو کې تورک د هغې ډلې غړیتوب درلود چې د طالبانو د مشرتابه د ستراتيژیکي پالن جوړولو او لوژیستیکي  ۲۰۱۴د 
د طالبانو د نظامي شورا د غړي په توګه فعالیت عملیاتو په لړ کې ي  ې مسوولیت درلود او همدارنګه ي  ې د یو کلیدي قوماندان او 

درلود، او د طالبانو د نظامي عملیاتو د  صالحیت ورکولو او تسهیل لپاره ي  ې دنده تر سره کړې. د طالبانو نظامي شورا د قوماندې 
ه د ګمارنو د تاییدونې د کچې د درې شورا ګانو څخه یوه هغه ده، چې د طالبانو د عملیاتو د څارنې او د هغوي د نظامي مشرتاب

 مسوولیت لري.
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کال د لومړیو  ۲۰۱۲کې ښکیل و. د دې سربیره، د  وژنود کلونو راهیسې، تورک د یو شمیر افغان چارواکو او قومي مشرانو په 
راهیسې،نوموړی د هغو څلورو لوړ رتبه طالبانو د جملې څخه یو و چا چې د افغان دولتي چارواکو د قتلولو لپاره د نا پیژندل شویو 

 . هرو د کارولو اجازه ورکړې وډکیمیاوي پو

وه لوړ پوړې چارواکې لخوا د خارجي کې نوموړي ته د روژې په میاشت کې د طالبانو د ی يکال په نیمای   ۲۰۱۱له هغه وروسته چې د 
کال کې تورک او یو  ۲۰۱۲مالې تمویل د تنظیمولو په هکله د سعودي عربستان څخه د سفر کولو په موخه دستور ورکړل شو، په 

څخه د شورا" غړو  څو تنو مالیانو ته دنده وسپارله څو د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو  ېټشمیر نورو طالبانو "د کوی
کال په لومړیو  ۲۰۱۲لیدنه وکړي او د طالبانو په استازیتوب د افغان سوداګرو او قاچاق کونکو څخه مالې بسپنې را ټولې کړي. د 

د عملیاتو  وژنوچې دا بسپنه د  هڅخه بسپنه ترالسه کړه او الرښونه ی  ې کړې و يعرب تمویل کونک يکې، تورک د یوه نا پیژندل شو
 په برخه کې د طالبانو لپاره د ارزګان د تش په نامه والي لپاره انتقال کړي.

، ي کال کې د طالبانو لپاره د خلیج میشتو تمویل کونکو څخه نږدي څلور میلیونه امریکای  ې ډالره تر السه کړ  ۲۰۱۰تورک په 
غا( ) ينو مالنوموړي د دغو مرستو زیاتره برخه لوړ رتبه طالب مشرانو او د طالبا

 
غا اسحق زي )ګل ا

 
( ته Tai.147خزانه دار ګل ا

غا ته انتقال شوې په الندې ډول دي:  ۲۰۱۰سپارلې. په 
 
کال کې د هغو مرستو بیالبیلې سرچینې او مقدار چې د تورک لخوا ګل ا

سعودي عربستان کې د تمویل  میلیون امریکای  ې ډالره، په قطر ، متحده عربي اماراتو او ۱په سعودي عربستان کې د ملګرو لخوا 
میلیونه امریکای  ې ډالره، او قطر ته د مرستو د راجلبولو د یوه سفر پر مهال د بیالبیلو عربي تمویل کونکو څخه  ۲کونکو لخوا 
 امرکای  ې ډالره. ۶۰۰۰۰۰

امریکای  ې ډالره چې د میلیونه  ۲کال په وروستیو کې، تورک د قطر او سعودي عربستان د نا څرګندو تمویل کونکو څخه  ۲۰۰۹د 
. هغه د پام وړ مرستې کومې چې تورک د روژې په میاشت ي "کویټې شورا" د خزانه دار لپاره په نظر کې نیول شوې و، تر السه کړ 

په نا څرګندو پاکستانې بانکونو کې ساتل کیدې او د طالبانو د مشر خزانه دار   ې ې کړ ډکې د " طالبانو د کویټې " شورا لپاره را غون
 تر کنترول الندی وې.

طالب قومندانانو لپاره طالب جنګیالې په دندو وګمارل. نوموړی د  يکال په نیمای  ې موده کې، تورک د بیالبیلو عملیات ۲۰۰۶د 
طالب مشرتابه او هغو عرب جنګیالیو تر منځ څوک چې پاکستان او افغانستان ته راځي او غواړي د ایساف په وړاندې وجنګیږي 

 .    هومهمه اړیکه 

 اشخاص او نهادونه  ياړوند فهرست شو

غا اسحق زي )
 
 فهرست شوی.          ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰( ، د Tai.147ګل ا

*** 
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 طالبانو سره تړلې موسسې لهب برخه: 

 
100.TAe د حاجي خیرهللا او حاجي ستار صرافي 
 

 نیټه  ۲۹کال د جون ۲۰۱۲وګرځیدله : د  هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ 
.  

پراګراف په  ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱)۱۹۸۸د  نیټه ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د  د حاجي خیرهللا او حاجي ستار صرافي
ونډه لري، کیدلو کې ، چمتو کولو او مرتکب وي د کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، تسهیل کولود هغ "تعقیب د طالبانو سره 

شوو  توظیف هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې وي تر نوم الندې، د هغوي له خواپه تړاو کې، د هغ د هغوي سره
دي" چې په افغانستان کې سوله  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاي، ډلو ، او موسسو د کړنو او فعالیتونو ماو نورو منفردو کسانو

  په لست کې راغلې ده. ،ټیکاو او امنیت تهدیدوي
 

 اضافي معلومات : 
 (TAi.163)او خیرهللا بارکزاي خدای نظر  (TAi.162)د عبدالستار عبدالمنان  (HKHS) صرافي اجي ستارحد حاجي خیرهللا او  .

دوبۍ کې د صرافۍ چارې پر مخ وړي.  افغانستان، پاکستان، اود عربي اماراتو پهه سره په ډستار او خیرهللا په ګ ګډ ملکیت دی.
)  ندانانو ته پیسې ویشلې دي او د طالبانو لپاره د حوالومطالبانو تش په نوم والیانو او قوپه ذریعه د  HKHSد طالبانو مشرانو د 

 د الرې د پیسو انتقاالت تر السه کوي. غیررسمي د پیسو لیږدونې(
 
صرافي له الرې پیسې استولې دي. د  HKHSکال څخه راهیسې طالب مشرانو په افغانستان کې طالب قوماندانانو ته د  ۲۰۱۱له 

طالب غیر رسمي یا تش په  په والیت کې د لشکر ګاه ښار کې کال په پاي کې د دې صرافۍ د یوې څانګې له الرې د هلمند ۲۰۱۱
کال په نیماي  ي کې طالب قوماندان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي  ۲۰۱۱نوم والي ته پیسې استول شوي دي، د 

عملیاتو لپاره پیسې استولي دي . کله چې طالبانو د طالب جنګیالیو او ته د دې صرافۍ د یوې څانګې په ذریعه افغانستان کې سیمه
بانو قوماندانانو کوالی شو چې د ایچ کی ایس له له دې څانګې سره هره میاشت زیاته اندازه پیسې زخیره کړې، د طال HKHSد 

په ذریعه افغانستان ته پیسې حواله کړې چې هلته  HKHSکال کې طالب کار مندانو د  ۲۰۱۰په  پیسې وباسي. هرې څانګې بیا
د دې ه کې منیجر په لشکرګا HKHSله پاي څخه د  ۲۰۰۹د طالب قوماندانانو د خپلو عملیاتو د تمویل لپاره په کارولي دي. د 
 صرافۍ له الرې د طالبانو د پانګې خوځښت تر څارنې الندې نیولی.

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د  (TAi.162)عبدالستار عبدالمنان 
 دی نیټه په لست کې راغلی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د  (TAi.163)خیرهللا بارکزای خدای نظر 

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

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
110.TAe  د روشن صرافي 

 نیټه  ۲۹کال د جون ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 
د  " ه تعقیب د طالبانو سرهپراګراف پ ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱) ۱۹۸۸د نیټه  ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د د روشن صرافي 

په تړاو  کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره ، چمتو کولو او مرتکب پالنولو، تسهیل کولو ،فعالیتونو په تمویلوي د کړنو او هغ
نو، توظیف شوو او نورو منفردو کسا هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې کې، د هغوي تر نوم الندې، د هغوي له خوا

دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او  ، چې د طالبانو سره یو ځايیتونو مالتړ کوي، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالډلو
  په لست کې راغلې ده. امنیت تهدیدوي

 
 اضافي معلومات:
په سوداګرۍ کې د طالبانو  د طالبانو د وسله والو فعالیتونو د مالتړ او په افغانستان کې د نشه ي  ي توکو RMX)د روشن صرافي) 

دی چې د  دفترونو څخه لومړنیو حوالو د ې لیږدوي. د روشن صرافي دساتنې په موخه مالي تمویلونه زیرمه کوي او پیسد نقش د 
 کال څخه کارول کیږي.  ۲۰۱۱طالب چارواکو له خوا د هلمند په والیت کې د 

 
صرافۍ  دد روشن د پولې په سیمه کې  نپاکستا -ستانکال کې د طالبانو یوه لوړ پوړي غړي په سلګونو زره ډالر د افغان ۲۰۱۱په 

ل د پسرلني کا ۲۰۱۱د طالبانو د لپاره چې  د دې و ته ي  ې و ویشي.چې د طالبانو تش په نوم والیان ویستل را و له څانګې څخه
دارنګه د روشن صرافۍ ته واستول . هم ره ډالرالیت تش په نوم والي په لسګونو ز ، د طالبانو د هلمند د ویرغل تمویل ترسره کړي 

مالتړ  تواسه کړل چې پرې د وسله والو عملیغړي په لسګونو زره ډالر د روشن د صرافۍ څخه تر ال هکال کې د طالبانو یو ۲۰۱۱په 
الر د ځان سره لري چې د نو زره ډپاکستان په پوله هم همدارنګه په لسګو –وکړي. د روشن د صرافۍ یوه څانګه د افغانستان 

د هلمند د والیت د طالبانو د تش په نوم والي له خوا د طالبانو یو غړي  کال کې ۲۰۱۰دي. په  ټول شويندان له خوا راطالب قوم
  پاکستان سرحدي سیمې ته استولي دي.-د افغانستان په زرګونو ډالرد روشن له صرافۍ څخه 

 
د صرافۍ د هلمند د والیت د لشکر ګاه څانګه د طالبانو له خوا د دې لپاره کارول کیږي چې د محلي عملیاتو لپاره مالي  د روشن

د روشن د صرافۍ د لشکرګاه  ندان په لسګونو زره ډالرطالبانو د دوهمې قدمې یو تن قوم کال کې د ۲۰۱۱تمویل ترسره کړي. په 
طالبانو همدارنګه پیسې د روشن د صرافۍ د لشکرګاه څانګې ته استولې  ندان ته استولي دي.د څانګې له الرې د طالبانو یو قوما

غړي د روشن د  هیو کال کې د طالبانو ۲۰۱۰شي. همدارنګه په  لېنانو تر منځ و ویشد طالب قومانداکال کې  ۲۰۱۰دي چې په 
د افغانستان د هلمند او هرات والیتونو ته د هلمند د والیت لپاره د طالبانو د تش په نوم والي  الرصرافۍ د الرې په لسګونو زره ډ

 له لوري استولي دي. 
 
په  پاکستان د پولې په سیمه کې د روشن د صرافۍ له څانګې څخه -لوړ پوړي مشر د افغانستان هکال کې د طالبانو یو ۲۰۰۹په 

ه افغانستان کې پرې وسله وال فعالیتونه او عملیات پرمخ یوسي. هغه پیسې چې په ایران کې راټول کړي دي چې پ زره ډالر سلګونو
ې اخیستو سره ټصرافۍ څخه په ګ کال کې د طالبانو یو مشر د روشن له  ۲۰۰۸تر السه شوي د روشن صرافۍ ته استول شوي. په 

 د پاکستان څخه افغانستان ته لیږدولي دي.  په لسګونو زره ډالر
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 ۲۰۱۱طالبان همدارنګه د روشن له صرافۍ څخه کار اخلي څو د افغانستان د نشه ي  ي توکو په سوداګرۍ کې خپل نقش ولوبوي. د 
د  ډالرشامل دی په سلګونو زره  په کې کال څخه طالب چارواکو چې د هلمند د والیت لپاره د طالبانو تش په نوم والي هم

د روشن د صرافۍ د الرې د حوالو په نوم افغانستان ته استولي دي چې د طالب چارواکو  پاکستان د پولې په سیمه کې -افغانستان
هلمند په والیت کې د طالب کال کې د طالبانو یوه چارواکي د  ۲۰۱۱ونیسي. همدارنګه په  په استازیتوب پرې نشه ي  ي توکي را

الرې ولیږدوي. د طالبانو یوتن ولسوال په زرګونو ډالر د  تریاکو له درکه پیسې د روشن د صرافۍ د د وبلل چې ندانان دې ته راقوم
 پاکستان د پولې په سیمه کې د روشن د صرافۍ څانګې ته ولیږدول. -مارجې د ولسوالۍ څخه د افغانستان د افغانستان د هلمند

 
 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 
*** 

 
 

120.TAe  د حقاني شبکه 
 نیټه ۵مبر و کال د نو  ۲۰۱۲په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې 

د  "پراګراف په تعقیب د طالبانو سره  ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱) ۱۹۸۸د  نیټه ۵مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د د حقاني شبکه 
په تړاو   کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره، چمتو کولو او مرتکب وي د کړنو او فعالیتونو په تمویل، پالنولو، تسهیل کولوهغ

نو، توظیف شوو او نورو منفردو کسا هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې ، د هغوي له خواوي تر نوم الندېکې، د هغ
دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو او  التړ کوي، چې د طالبانو سره یوځاي، قراردادیانو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مډلو

  په لست کې راغلې ده. ،امنیت تهدیدوي
 

 نور معلومات:
لسیزې په کلونو کې جالل  ۱۹۸۰د وروستیو څخه د افغانستان په شخړه کې خپلې ریښې لري. د لسیزې  ۱۹۷۰د حقاني شبکه د 

د القاعده د بندیزونو  QDe.004) اسامه بن الدن) اوس مړ(، د حقاني د شبکې موسس د القاعده د مشر (TAi.040)الدین حقاني 
ان پاکست -کال کې یو ځای شو، خو د افغانستان ۱۹۹۵اړيکي جوړ کړل. جال ل الدین د طالبانو له خوځښت سره په  په لست کې(

الدین زوي، سراج الدین کال کې د جالل  ۲۰۰۱واک مرکز وساتلو. د طالبانو د سقوط وروسته په په پوله کې ي  ې خپل د نفوذ او ځ
د دغې شبکې کنترول تر السه کړ او له هغه مهاله ي  ې په افغانستان کې دغه شبکه د شورشي فعالیتونوپه لومړۍ  (TAi.144)حقاني 
 وساتله. کې  لیکه

 
میاشت کې، د کال د جنورۍ په  ۲۰۰۸د لوړې کچې د زیاتو بریدونو لپاره مسوولیت لري. د  د حقاني شبکه په افغانستان کې
کال په جنورۍ کې د حقاني  ۲۰۱۰رید وکړ او هلته ي  ې اته تنه و وژل. د ل کې د سرینا پر هوټل بحقاني د شبکې یرغلګرو په کاب

مسوولیت درلود چې په پایله کې ي  ې پنځه تنه و و بریدونو یشبکې په کابل کې په کلیدي دولتي ودانیو باندې د همغږو کړای شو
کال په جون کې دغه شبکه د کابل پر انټرکانتینینتل هوټل باندې د برید لپاره  ۲۰۱۱تنه ټپیان شول. د  ۷۰وژل شول او نور 

کې د امریکې  وژل شول. د حقاني شبکه همدارنګه په کابل افغان ملکیان او دوه پولیس و تنه ۱۱مسووله ده چې په دغه برید کې 
سپټمبر د میاشتې د بریدونو  کال د ۲۰۱۱باندې د  ځواکونو ) ایساف( پر قرارګاهسفارت او د نړیوالو سوله ساتو د متحده ایاالتو پر 
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

تنه ماشومان هم شامل  ۶تنه افغانان و وژل شول چې په هغو کې لږ تر لوه  ۱۶ساعتونو په دغه برید کې  ۱۹مسوولیت لري. د 
نیټه په کابل او د  ۱۵کال د اپریل په  ۲۰۱۲چې د  و بریدونو مسوولیت پرغاړه لري یدي. دغه ډله همدارنګه د هغو همغږو شو

نکي او څلور تنه افغان امنیتي کارکوو  ۱۱ساعته وخت ي  ې ونیو اولږ تر لږه  ۱۸افغانستان په نورو دریوښارونو کې ترسره شول، چې 
سازمانونو سره په  اختطافونو کې الس لري او د طالبانو او نورو وسله والوحقاني شبکه همدارنګه په یو شمیر  د ملکیان ي  ې و وژل.

 افغانستان کې همکاري لري.
 

 :اړوند لست شوي افرد او موسسې
 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۳۱کال د جنورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.040)جالل الدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۳کال د سپټمبر په  ۲۰۰۷د  (TAi.144)سراج الدین جالل الدین حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۰کال د جوالی په  ۲۰۱۰د  ,(TAi.146)نصیرالدین حقاني 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۹کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۱د  (TAi.150)خلیل احمد حقاني 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۱۶کال د اګست په  ۲۰۱۱د  (TAi.152)سنګین ځدران شیر محمد 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۴کال د اک توبر په  ۲۰۱۱د  (TAi.155)عبدالعزیز اباسین 

 نیټه په لست کې راغلی دی  ۶کال جنورۍ په  ۲۰۱۱د  ,(TAi.157)فضل ربي 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۶کال د جنورۍ په  ۲۰۱۲د  (TAi.159)احمد جان وزیر 

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۷کال د جون په  ۲۰۱۲د  (TAi.161)بخت ګل 
 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۶کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۳د  ,(TAi.164)اکر ذلروف عبدا

 نیټه په لست کې راغلی دی ۲۶کال د فبرورۍ په  ۲۰۱۳د  (TAi.164)احمدشاه نورزی 
 

*** 

 
 

130.TAe د راحت لمټډ 
 نیټه ۲۱مبرو کال د نو  ۲۰۱۲هغه نیټه چې دغه لیکنه د کميټې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځیدله : د 

د  "پراګراف په تعقیب د طالبانو سره  ۳( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۱) ۱۹۸۸د  نیټه ۲۱مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د د راحت لمټډ 
په تړاو کې،  کیدلو کې ونډه لري، د هغوي سره، چمتو کولو او مرتکب ، تسهیل کولوپه تمویل، پالنولوهغوي د کړنو او فعالیتونو 

، نوتوظیف شوو او نورو منفردو کسا هغو او " په بل ډول د "، یا د هغوي په مالتړ کې الندې، د هغوي له خواوي تر نوم د هغ
دي" چې په افغانستان کې سوله ټیکاو  التړ کوي چې د طالبانو سره یوځاي، قراردادیانو/ ژمنو او موسسو د کړنو او فعالیتونو مډلو

  په لست کې راغلې دی. ،او امنیت تهدیدوي
 

 نور معلومات :
ملکیت ګڼل کیږي، په افغانستان،  ,(TAi.165)د راحت لمټد د حوالو یوه شبکه ده چې د محمد قاسم میرولي خدای رحیم 

 ي فعالیتونو سره مالي مرسته کوي او ورته تسهیالت برابروي.ن کې څانګې لري، چې د طالبانو د شورشپاکستان، او ایرا
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

 
څو په  ټډ د بیالبیلو څانګو څخه کار اخیستیم ډول د راحت لمطالبانو لوړ پوړو چارواکو په منظ کلونو کې د ۲۰۱۲او  ۲۰۱۱په 

انګړې په دې کې په ځ دې توګه د بهرنیو ډونرانو او د نشه ي  ي توکو د قاچاق کوونکو څخه تر السه شوې پیسې زیرمه او ولیږدوي.
 ۲۰۱۱شوي دي. په  ېلتنوم والي له خوا د راحت لمټډ له الرې پریمیندي چې د طالبانو د تش په  ېشامل پیسېتوګه د پام وړ هغه 

د طالبانو لوړ پوړو چارواکو د راحت لمټډ له الرې د د سلګونو زرو امریکاي  ي ډالرو د پیسو کلونو کې په بیالبیلو مناسبتونو  ۲۰۱۲او 
 ،د طالبانو شورشي فعالیتونه تمویل کړي استول شوي دي څو  چې د خلیج د سیمې او ایران څخه د تمویل په موخه، لیږدونې

 څارلي دي.
 

 د راحت لمټډ د څانګو د منیجرانو سره په اړیکو کې راغلي او د راحت لمټډ څانګو ته په 
 
د طالبانو لوړ پوړي چارواکي پخپله شخصا

افغانستان دننه د شورشي ي او د دووار وار ورغلي او د راحت لمټډ څخه ي  ې کار اخیستی څو خپلې پیسې سپما او یا هم ولیږ 
 ړیڅبنو تش په نوم والي محمد نعیم افغانستان د هلمند د والیت لپاره د طالبا وروستیو کې د فعالیتونو تمویل وکړي. په دې

(TAi.013) انانو لپاره مالي تمویل برابر دنلمټډ له الرې د الندې کچې د قوم مشهور دی د راحت ړیڅ، چې همدارنګه په مال نعیم ب
افغانستان کې په مستقیم ډول سوله،  څو د افغانستان په سهیل کې شورشي فعالیتونه پالن او پرمخ یوسي. دغه عملیات په؛ کړ

  تهدیدوي. ټیکاو او امنیت
 

چې نیغ په نیغ د نشه ي  ي موادو په  پاکستان د پولې په سیمه کې د هغه د څانګې د منیجر له خوا -د راحت لمټډ د افغانستان
تړلو د نشه ي  ي توکو  الس لري چې د نشه ي  ي توکو د دغو شبکو د لوړ پوړو څیرو سره نږدې اړیکي لري د طالبانو سره قاچاق کې

  شبکوته مالي خدمات برابروي.
 

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:
 نیټه په لست کې راغلی ۲۳کال د فبرورۍ په  ۲۰۰۱د  (TAi.013) محمد نعیم بړیڅ

 نیټه په لست کې راغلی ۲۱مبر په و کال د نو  ۲۰۱۲د  (TAi.165)محمد قاسم میر ولي خدای رحیم 
 
 

*** 

 

TAe.014 حاجي بصیر او ضرجمیل د حواله کمپني 

 ۲۰۱۵مارچ  ۲۷لنډیز د کميتې په ویب پاڼه کې د الس رسي وړ وګرځید:  تشریح د هغه نېټه په کومه چې دغه

پراګراف په  ۲( ګڼې پریکړه لیک د ۲۰۱۴)۲۱۶۰نېټه د  ۲۷کال د مارچ په  ۲۰۱۵حواله کمپني د د حاجي بصیر او ضرجمیل د 
، لکې د کړنو او فعالیتونو په تمویاړخه او د هغوي په مالتړ  هد هغوي سره په تړاو کې، د هغوي د نوم د الندې، د هغوي ل" تعقیب
کړنې او فعالیتونه مالتړ کوي" هغوي چې توظیف  په بل ډول یا هم " او " تسهیل کولو، چمتو کولو او یا تر سره کولو ،پالنولو
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د امنیت شورا د   ستیل رسمي ریغ د هغو انفرادي کسانو او نهادونو نوملړ چې

 ( شمیرې پریکړه لیک په تعقیب جوړ شوی۲۰۱۱)۱۹۸۸

شوي دي او نور افراد ، ډلې قرار دادیان او موسسې چې د طالبانو سره په تړاو کې دي او د افغانستان د سولې، ټیکاو او امنیت 
 لپاره یو تهدید رامنځته کوي.

 

 :اضافي معلومات

یالت په چمن کېد حاجي بصیر او ضر جمیل د حواله کمپني ) بصیر او ضرجمیل حواله( د پاکستان د بلوچستان 
 
، د عبدالبصیر ا

( مالکیت دی. هغه په سیمه کې د طالبانو غړو ته پیسې ویشي. د طالبانو د لوړې کچې مشران په سیمه کې دې TAi.173نورزي )
( TAe.010 انانو ته د بصیر ضرجمیل حواله او دحاجي خیرهللا حاجي ستار د پیسو د تبادلې )ته ترجیح ورکوي چې د طالبانو قوماند

 وليږدوي، پیسې د الرې 

کال کې د بصیر ضر جمیل حواله په زرګونو ډالر په سیمه کې د طالبانو قوماندانانو ته ویشلي دي او د طالبانو عملیات  ۲۰۱۳په 
اړوندو معاملو  د وسلولپاره د کال کې د بصیر ضرجمیل حواله په زرګونو ډالر د طالبانو  ۲۰۱۲ي  ې د مالي الرې تسهیل کړي دي. په 

 دي. لیږدوليره و عملیاتي لګښتونو لپاا

 اړوند لست شوي افراد او موسسې:

 نېټه په لست کې راغلی دی ۲۹کال د جون په  ۲۰۱۲د  TAe.010 )حاجي خیرهللا حاجي ستار د پیسو تبادله ) 

 نېټه په لست کې راغلی دی. ۲۷کال د مارچ په  ۲۰۱۵( د TAe.173 عبدالبصیر نورزی )

*** 

 
 
 


