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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: 30 January 2019 

 میفهرست تحر یرسم ریسازمان ملل متحد، ترجمه غ ی(، عالوه بر شش زبان رسم2015) 2255مطابق با قطعنامه 

 .افتی  ذیل در آدرس یرسم یتوان در تمام زبان ها یرا م یشود. فهرست رسم یارائه م زین 1988قطعنامه  یها

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

  2019 هیژانو 30 تاریخ آخرین بازنگری:

 

 فهرستترکیب 

 :مشخص شده است ذیالا مرکب از دو بخش می باشد که  فهرستین ا

 طالبان وابسته به  الف. افراد

 طالبان به  وابسته قراردادی هایب. نهاد ها و سایر گروه ها و 

 

  طالبانبه وابسته  الف. افراد

 

TAi.002 در دسترس نیست؛۴آخوند  :۳حسن  :۲محمد  :۱: اسم : 

 محمد حسن آخوند اسم:

وزیر خارجهء  ب(معاون اول شورای وزیران رژیم طالبان، سمت: الف(  حاجی؛ ب(مال،  بل از اسم: الف(عنوان ق

ا تاریخ تولد: الف(  مشاور سیاسی مال محمد عمر؛ د(والی والیت قندهار در رژیم طالبان،  ج(رژیم طالبان،   تخمینا

ا  ب(، 1955-1958 همچنان ی پنجوایی، والیت قندهار افغانستان؛ : قریه پشمول، ولسوالمحل تولد ؛1950-1945تقریبا

نمبر  افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نیست؛ مشهور به: 

 25تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  پاسپورت:

 29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  9، 2005دسمبر  20، 2003سپتمبر 3ل لست: )تاریخ تعدی 2001جنوری 

، عضو 2009می باشد. در دسمبر  (TAi.004)یک تن از افراد نزدیک مال محمد عمر سایر معلومات: (؛ 2011نومبر 

به اساس  2010ی جوال 21می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ  ړشورای عالی طالبان بوده و متعلق به قوم کاک

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822قطعنامه شماره 

 

TAi.003 در دسترس نیست؛: ۴ در دسترس نیست؛ :۳: محمد جان ۲: عبدالکبیر ۱: اسم  

 عبدالکبیر محمد جان اسم:

والی والیت  ب(معین دوم امور اقتصادی در شورای وزیران رژیم طالبان؛  سمت: الف(مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولدرئیس زون شرق رژیم طالبان؛  ج(ننگرهار در رژیم طالبان،  : ولسوالی پلخمری، محل تولد ؛1963: تخمینا

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials
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در : گاهی به این نام نیز شناخته شده استعبدالکبیر؛ همچنان مشهور به: بغالن جدید، والیت بغالن، افغانستان؛ 

در دسترس  آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ سپورت:نمبر پاافغان؛  تابعیت: دسترس نیست؛

 18، 2005دسمبر  20، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  نیست؛

در سایر معلمومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2012آگست  13، 2012فبروری  13، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی 

ای تروریستی در شرق افغانستان نقش فعال دارد. از قاچاقچیان مواد مخدر پول جمع آوری می کند. اعتقاد بر عملیات ه

عضویت شورای عالی طالبان را  2009این است که در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. در سال  

فغانستان می باشد. مسئول حمله باالی نمایندگان پارلمان کسب کرد. خانواده اش اصالا از ولسوالی نیکهء والیت پکتیای ا

در والیت بغالن می باشد. در والیت بغالن مرکزی مالک جایداد می باشد. متعلق به قوم  2007افغانستان در نومبر 

( شورای 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23است. بازنگری این معلومات به تاریخ ځدران 

 نیت تکمیل شد. ام

 

TAi.004 در دسترس نیست؛۴غالم نبی  :۳عمر  :۲محمد  :۱: اسم : 

 محمد عمر غالم نبی اسم:

ا تاریخ تولد: الف( امیرالمومنین افغانستان؛ سمت: مال؛  عنوان قبل از اسم: محل ؛ 1953 ج(، 1960 ب(، 1966 تقریبا

قریه نوری، ولسوالی میوند، والیت قندهار،  ب(افغانستان؛ قریه نو ده، ولسوالی دهراوود، والیت ارزگان،  الف(: تولد

 تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: افغانستان؛ 

تاریخ شمولیت در : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛

دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  31لست: 

اسم پدرش غالم نبی است و همچنان مشهور به مال مسافر می باشد. چشم چپ ندارد. شوهر سایر معلومات: (؛ 2013

بر این است که در منطقهء مرزی میان می باشد.  باور  (TAi.109خواهر احمد جان آخوندزاده شکور آخوندزاده )

به  2010جوالی  27افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم هوتک می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.                         2008)سال  1822اساس قطعنامهء شماره 

 

TAi.005 در دسترس نیست؛۴انوری،  :۳طاهر،  :۲محمد،  :۱: اسم : 

 محمد طاهر انوری اسم:

ا تاریخ تولد: وزیر مالیه رژیم طالبان؛  ب(رئیس اداره امور رژیم طالبان، سمت: الف( مال؛ عنوان قبل از اسم:  تخمینا

گاهی به  محمد طاهر انوری؛همچنان مشهور به: الف( : ولسوالی زرمت، والیت پکتیا، افغانستان؛ محل تولد ؛1961

در دسترس  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت: حاجی مدیر؛: این نام نیز شناخته شده است

 9، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسنیست؛ 

بازنگری این  می باشد. ړمتعلق به قوم اندات: معلوم سایر(؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822معلومات به تاریخ به اساس قطعنامه شماره 
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TAi.006 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳: حقانی ۲: سید محمد ۱: اسم : 

 سید محمد حقانی اسم:

رئیس اطالعات و فرهنگ والیت قندهار در  ب(رهء امور رژیم طالبان؛ رئیس ادا الف(: سمتمال؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولدرژیم طالبان؛  : قریه چهار باغ، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار افغانستان؛ محل تولد؛ 1965: تخمینا

نمبر افغان؛  ت:تابعیدر دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استسید محمد حقانی؛ همچنان مشهور به: 

 31تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ پاسپورت

 29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2005دسمبر  20، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری 

نیه در اکوره ختک، پاکستان؛ اعتقاد بر  این است که  با فارغ التحصیل از مدرسه حقاسایر معلومات: (؛ 2011نومبر 

( روابط نزدیک داشته و در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار TAi.004رهبر طالبان مال محمد عمر )

عضویت شورای عالی طالبان را کسب کرد. متعلق به قوم بارکزی می باشد. بازنگری این  2010دارد. در جون 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27به تاریخ معلومات 

 

TAi.007 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳ : منصور۲طیف ل: عبدال۱: اسم : 

 عبداللطیف منصور اسم:

ا تاریخ تولدوزیر زراعت رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  : ولسوالی زرمت، محل تولد؛ 1968: تخمینا

عبداللطیف  همچنان مشهور به: الف(ولسوالی گرده سیری، والیت پکتیا، افغانستان؛  ب(والیت پکتیا، افغانستان، 

در  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛  :گاهی به این نام نیز شناخته شده استولی محمد؛  ب(منصور، 

 2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:دسترس نیست؛ 

 22، 2012می  18، 2012فبروری  13، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل

اعتقاد بر این است والی نام نهاد طالبان در والیت لوگر می باشد.  2012از اواخر سال سایر معلومات: (؛ 2013اپریل 

که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم سهاک )غلجائی( می باشد. بازنگری این 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27معلومات به تاریخ 

 

TAi.008 در دسترس نمی باشد؛ :۴عبدالظاهر  :۳الرحمن  :۲ شمس :۱: اسم 

 اسم: شمس الرحمن عبدالظاهر 

: محل تولد 1969تاریخ تولد: معین وزارت زراعت رژیم طالبان؛  سمت: مولوی؛ ب(مال،  الف( عنوان قبل از اسم:

شمس  ب(شمس الرحمن،  الف(: همچنان مشهور به قریه واکه وزبین، ولسوالی سروبی، والیت کابل افغانستان؛

؛ افغان تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استس الرحمن عبدالرحمن؛ شم ج(الرحمن، 

: در آدرس؛ 812673نمبر تذکره  ب(، 2132370نمبر تذکره  الف( :نمبر تذکرهدر دسترس نمی باشد؛  :نمبر پاسپورت

سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست: )تاریخ تعدیل  2001فبروری  23 :تاریخ شمولیت در لستدسترس نمی باشد؛ 

باور بر این است که در منطقه مرزی  سایر معلومات:(؛ 2012می  18، 2011نومبر 29، 2010اپریل  12، 2007
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میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. در قاچاق مواد مخدر دخیل بود. متعلق به قوم غلجائی می باشد. بازنگری این 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  7معلومات به تاریخ 

 

TAi.009 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳آخوند  :۲عتیق هللا  :۱: اسم : 

 عتیق هللا آخوند اسم:

ا تاریخ تولد: معین وزارت زراعت رژیم طالبان؛  سمت:مولوی، عنوان قبل از اسم:  : ولسوالی محل تولد؛ 1953 تخمینا

در دسترس همچنان مشهور به: ولسوالی نوزاد والیت هلمند افغانستان؛  ب(شاه ولی کوت والیت قندهار افغانستان، 

در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استنیست؛ 

)تاریخ تعدیل  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: یست؛ : در دسترس نآدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:

عضویت شورای  2010در جون سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21،  2003سپتمبر  3لست: 

عالی نظامی طالبان  و همچنان عضویت شورای عالی طالبان را کسب کرد. متعلق به قوم پوپلزی می باشد. بازنگری 

 ( تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جون  1ت به تاریخ این معلوما

 

TAi.011 شاه محمد۴: منصور ۳محمد  ۲: اختر ۱: اسم : 

 اسم: اختر محمد منصور شاه محمد 

  تاریخ تولد:وزیر ترانسپورت و هوا نوردی ملکی رژیم طالبان؛  سمت: مال؛ب(  مولوی، عنوان قبل از اسم: الف(

ا  (الف همچنان مشهور قریه بند تیمور، ولسوالی میوند، والیت قندهار، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1966 ب(، 1960تخمینا

گاهی به این نام نیز شناخته   الف( اختر محمد منصور خان محمد  ب( اختر محمد منصور ج( اختر محمد منصور،:به

جنوری  25، صادره مورخ SE-011697افغان شماره  انی،افغ پاسپورت شمارهافغان؛ تابعیت: نایب امام، :شده است

تاریخ  در دسترس نیست؛ آدرس: ؛در دسترس نیست نمبر تذکره:؛ 2000فبروری  23تاریخ انقضاء ، کابل 1988

 1، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25شمولیت در لست: 

ا از طریق گرده جنگل  2011در سال سایر معلومات: (؛ 2016دسمبر  23، 2011بر نوم 29، 2008فبروری  اساسا

بدینسو در والیات خوست، پکتیا و پکتیکا افغانستان فعالیت  2007افغانستان در قاچاق مواد مخدر دست داشت. از می 

به حیث معاون مال عبدالغنی  2009در سال  بحیث والی نامنهاد طالبان در قندهار. 2007از ماه می سال  داشته است.

.( در شورای عالی طالبان گماشته شد. از مقامات بلند پایه طالبان بوده که مسئولیت چهار والیت TAi.024برادر )

موقتاا رهبری شورای عالی طالبان  2010جنوبی افغانستان را به عهده دارد. او پس از دستگیری مال برادر در فبروری 

تقاد بر این است که در منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم اسحاقزی می را به دست گرفت. اع

( شورای امنیت 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 کشته شده است. 2016بر اساس گزارش ها در ماه می سال  تکمیل شد.
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TAi.013 در دسترس نیست؛ :۴: خدایداد ۳ بریځ :۲: محمد نعیم ۱: اسم 

 ځ خدایدادمحمد نعیم بری اسم:

: محل تولد؛ 1975: تخمیناا تاریخ تولدمعین وزارت هوانوردی ملکی رژیم طالبان؛  سمت:مال؛ عنوان قبل از اسم: 

قریه لکی، ولسوالی گرمسیر، والیت  ب(قریه لکی، منطقه هزار جفت ولسوالی گرمسیر، والیت هلمند، افغانستان،  الف(

درویشان، ولسوالی گرمسیر، والیت  د(قریه لکری، ولسوالی گرمسیر، والیت هلمند افغانستان،  ج(هلمند افغانستان، 

( مال نعیم همچنان مشهور به: الفقریه د لوی ویاله، ولسوالی گرمسیر، والیت هلمند افغانستان؛  ه(هلمند افغانستان؛ 

محمد نعیم،   (فهرست شد طوریکه قبالا )  (و ،مال نعیم (ه نعیم هللا، مال (دمال نعیم بریځ،  ج( بریځ، مال نعیم  ب( ،بریځ

گل  (مبریځ، حاجی گل محمد نعیم  (ل بریځ،نعیم  (ک، مال نعیم (ی ،مال نعیم آخوند (ط بریځ،مال نعیم  (ح مال نعیم، (ز

پین س: گاهی به این نام نیز شناخته شده استمولوی گل محمد؛  ع( ،گل محمد کامران (ث، حاجی محمد (ن ،محمد

: در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکرهدر دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:زری؛ 

سپتمبر  21، 2007جوالی  9، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: 

در اواسط سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2013اپریل  22، 2012آگست  13، 2012فبروری  13، 2007

عضو کمیسیون  نظامی طالبان شد. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار  2013

)سال  1822ه اساس قطعنامه شماره ب 2010جون  1می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ  بریځدارد. متعلق به قوم 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008

 

TAi.014 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳: در دسترس نیست؛ ۲: هدایت هللا ۱: اسم : 

 هدایت هللا  اسم:

 :تاریخ تولد؛ رژیم طالبان : معین وزارت هوانواردی ملکی و توریزمسمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم: 

ا  گاهی به این نام ابوتراب؛ همچنان مشهور به: : ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، افغانستان؛ محل تولد؛ 1968تخمینا

: در دسترس نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورتافغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : نیز شناخته شده است

 21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001مارچ  8 تاریخ شمولیت در لست:: در دسترس نیست؛ آدرسنیست؛ 

اعتقاد بر این است که در اطالعات معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2008اکتوبر  3، 2008فبروری  28، 2007سپتمبر 

 29 منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قبیله غلجائی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی 

 

TAi.015 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: رحیمی ۲: یار محمد ۱: اسم : 

 یار محمد رحیمی اسم:

ء تولوکان، ولسوالی قریهمحل تولد: ؛ 1953 :تاریخ تولدوزیر مخابرات رژیم طالبان؛  سمت: مال؛عنوان قبل از اسم: 

در  :گاهی به این نام نیز شناخته شده است : در دسترس نیست؛همچنان مشهور به پنجوایی، والیت قندهار، افغانستان؛

در دسترس آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: دسترس نیست؛

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001ی جنور 25تاریخ شمولیت در لست:  نیست؛
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عضو شورای عالی طالبان بود. اعتقاد بر این است که در مرز میان   2009در سال سایر معلومات: (؛ 2011نومبر 

به  2010جوالی  23افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم نورزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822اساس قطعنامه شماره 

 

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

 هللا داد طیب ولی محمد اسم:

ا تاریخ تولدمعین وزارت مخابرات رژیم طالبان؛  سمت:حاجی؛  ب(مال،  عنوان قبل از اسم: الف( محل ؛ 1963: تخمینا

همچنان مشهور ولسوالی نیش، والیت ارزگان، افغانستان؛  ب(ولسوالی غورک، والیت قندهار، افغانستان،  تولد: الف(

در نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده استهللا داد طیب؛ به: 

 2001جنوری  25ریخ شمولیت در لست: تا در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: دسترس نیست؛

سایر (؛ 2012می  18، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل

به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29متعلق به قوم پوپلزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ  معلومات:

 منیت تکمیل شد. ( شورای ا2008)سال  1822

 

TAi.019 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳دوست محمد،  :۲نیک محمد،  :۱: اسم : 

 نیک محمد دوست محمد اسم:

 الف(: محل تولد؛ 1957تخمیناا تاریخ تولد: معین وزارت تجارت رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

قریه مرغان کیچه، ولسوالی دامان، والیت قندهار  ب(قندهار افغانستان،  قریه زنگی آباد، ولسوالی پنجوایی، والیت

گاهی به این نام نیز شناخته شده  ؛)طوری که قبالا شامل لست شده بود( نیک محمدهمچنان مشهور به: افغانستان؛ 

: در آدرسست؛ در دسترس نی :نمبر تذکرهدر دسترس نیست؛  :نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : است

، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست: دسترس نیست؛ 

رهبری  2013در اواسط سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2012اکتوبر  19، 2012آگست  13، 2011نومبر  29

ن بود. باور بر این است که در مناطق مرزی میان کمیسیونی را به عهده گرفت که موظف به ثبت دشمنان طالبا

به اساس  2010جوالی  27افغانستان و پاکستان می باشد. متعلق به قوم نورزی است. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.         2008)سال  1822قطعنامه شماره 

 

TAi.020 در دسترس نیست؛: ۴ : در دسترس نیست؛۳. در دسترس نیست؛ ۲: مطیع هللا ۱: اسم 

 مطیع هللا  اسم:

ا تاریخ تولدرئیس گمرک کابل در رژیم طالبان؛ سمت: مال؛ عنوان قبل از اسم:  : ولسوالی محل تولد؛ 1973: تخمینا

 در: گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: دامان، والیت قندهار، افغانستان؛ 

: در دسترس آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:دسترس نیست؛ 

اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: نیست؛ 
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بدینسو در عرصه استخدام نیرو برای  2013سط از اوا(؛ سایر معلومات: 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2008

تحریک طالبان فعالیت دارد. اعتقاد بر این است که در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23پوپلزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 نیت تکمیل شد.شورای ام

 

TAi.021 در دسترس نیست؛ :۳: در دسترس نیست؛ ۳: متین ۲: هللا داد ۱: اسم 

 هللا داد متین اسم:

رئیس بانک مرکزی )د افغانستان بانک( ب( وزیر انکشاف شهری رژیم طالبان؛  سمت: الف(مال؛ عنوان قبل از اسم: 

ا  الف(: تاریخ تولدرژیم طالبان؛  رئیس د آریانا افغان هوایی شرکت در ج(در رژیم طالبان؛  تخمیناا  ب(؛ 1953تخمینا

هللا داد  الف( همچنان مشهور به:کدنی، ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان؛  : قریهمحل تولد؛ 1960

افغان؛  :تابعیتآخوند؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده است شهید ورور؛ ب()طوری که قبالا شامل لست شده بود(، 

تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:

(؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر   29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  31

ه است. اعتقاد بر این است که در مناطق مرزی میان از اثر انفجار ماین یک پایش را از دست دادسایر معلومات: 

به  2010جوالی  27افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم نورزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822اساس قطعنامه شماره 

 

TAi.022 در دسترس نیست؛۴ آخوند: یار محمد ۳: آخوند ۲: عبیدهللا ۱: اسم : 

 عبیدهللا آخوند یار محمد آخوند  اسم:

ا  الف( تاریخ تولد:وزیر دفاع رژیم طالبان؛  سمت:  مولوی؛ ج(حاجی، ب(مال،  الف( عنوان قبل از اسم: ، 1968تخمینا

ی ارغنداب، ولسوال ب(قریه سنگ یسار، ولسوالی پنجوایی، والیت قندهار، افغانستان،  الف( محل تولد:؛ 1969 ب(

عبیدهللا همچنان مشهور به: ی، والیت قندهار، افغانستان؛ ړژی منطقهء نلغام، ولسوالی د(افغانستان،  ج(والیت قندهار، 

 در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده استآخوند؛ 

 )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:

(؛ 2013دسمبر  31، 2012می  18، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست: 

، عضو شورای عالی و مسئول عملیات های (TAi.004) موصوف یکی از معاونان مال محمد عمر سایر معلومات: 

وفات کرد و در کراچی  2010بازداشت شد و در پاکستان زندانی بود. در مارچ  2007طالبان بود. در سال  نظامی

الکوزی قوم به  متعلق می باشد. (TAi.149) اختر محمد ړپاکستان مدفون گردید. خانمش از خانواده صالح محمد کاک

( شورای 2008)سال  1822قطعنامه شماره به اساس  2010جوالی  21می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 امنیت تکمیل شد.   
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TAi.023 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳: مظلوم ۲: فضل محمد ۱: اسم : 

 فضل محمد مظلوم  اسم:

محل ؛ 1968الی  1963: بین سال های تاریخ تولدمعاون لوی درستیز در رژیم طالبان؛ سمت: مال؛ عنوان قبل از اسم: 

گاهی به این نام نیز فضل محمد مظلوم؛  ب(( مال فضل، همچنان مشهور به: الفوالیت ارزگان افغانستان؛ :تولد

در دسترس  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : زندان گوانتانامو؛ آدرسنیست؛ 

توسط ایاالت متحده  2013در اواسط سال سایر معلومات:  (؛2013دسمبر  31، 2008اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23امریکا بازداشت شد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شورای امنیت تکمیل شد.

 

TAi.024 در دسترس نمی باشد  :۴عبداالحمد ترک  :۳ برادر :۲ بدالغنی: ع۱: اسم 

 اسم: عبدالغنی برادر عبداالحد ترک

: قریه یتیمک، محل تولد؛ 1968تخمیناا تاریخ تولد:  معین وزارت دفاع در رژیم طالبان؛سمت:  : مال؛عنوان قبل از اسم

عبدالغنی برادر )قبالا   ب(مال برادر آخوند؛  ور به القاب خوب: الف(مشهولسوالی دهراوود، والیت ارزگان، افغانستان؛ 

: در دسترس نمی نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت: در دسترس نمی باشد ؛مشهور به القاب زشت:  شامل لست شده بود(؛

 2001بروری ف 23: تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نمی باشد ؛ آدرسدر دسترس نمی باشد ؛  نمبر تذکره:باشد ؛ 

در سایر معلومات: (؛ 2012فبروری  13؛ 2007سپتمبر  21؛ 2007جوالی  18؛ 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست: 

تا  2011گرفتار شد و در پاکستان تحت توقیف می باشد؛ درخواست استرداد وی به افغانستان از جون  2010فبروری 

بدینسو،  2007باشد؛ متعلق به قوم پوپلزی می باشد؛ از می اکنون در محکمه عالی الهور پاکستان در جریان می 

به اساس  2010جون  1فرمانده ارشد طالبان و عضو شورای طالبان کویته می باشد؛ بازنگری معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822قطعنامه شماره 

 

TAi.025 در دسترس نیست؛ :۴؛ در دسترس نیست :۳: خادم ۲: عبدالروف ۱: اسم 

 عبدالروف خادم  اسم:

و  1958بین سالهای  الف(: تاریخ تولد: قوماندان قول اردوی مرکزی رژیم طالبان؛ سمتمال؛ عنوان قبل از اسم:  

ا  ب(، 1963 ولسوالی سپین  ب(قریه آذان، ولسوالی کجکی، والیت هلمند افغانستان،  الف( محل تولد:؛ 1970تخمینا

: گاهی به این نام نیز شناخته شده استمال عبدالرووف علیزی؛ همچنان مشهور به:  قندهار افغانستان؛ بولدک، والیت

: در آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکرهدر دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان  تابعیت:در دسترس نیست؛ 

، 2007سپتمبر  21، 2003پتمبر س 3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: دسترس نیست؛ 

عضویت شورای کویته طالبان را دارد. عضو طالبان و مسئول  2009از سال سایر معلومات: (؛ 2012فبروری  13

)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جون  1والیت ارزگان افغانستان می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008
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TAi.026 در دسترس نیست؛: ۴ در دسترس نیست؛ :۳: متقی ۲: امیر خان ۱ :اسم 

 امیر خان متقی اسم:

در رژیم طالبان، نماینده طالبان در مذاکرات تحت  ب(وزیر معارف رژیم طالبان؛  سمت: الف(مال؛  عنوان قبل از اسم:

ا تاریخ تولدرهبری سازمان ملل متحد؛   ب(ولسوالی زرمت، والیت پکتیا، افغانستان،  لف(ا محل تولد:؛ 1968: تخمینا

گاهی به این نام نیز امیر خان متقی؛ همچنان مشهور به: قریه شین کلی، ولسوالی ناد علی، والیت هلمند، افغانستان؛ 

در دسترس  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  : در دسترس نیست؛رسآد نیست؛

، عضویت شورای عالی طالبان را کسب کرد.  2007در سال سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

تعلق به قوم سلیمان خیل می باشد. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. م

( شورای امنیت تکمیل 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شد. 

 

TAi.027 قل۴: علی مردان ۳: حنفی ۲: عبدالسالم ۱: اسم : 

 عبدالسالم حنفی علی مردان قل اسم:

ا تاریخ تولدمعین وزارت معارف رژیم طالبان؛  سمت: لوی؛مو ب(مال،  الف( عنوان قبل از اسم: محل ؛ 1968: تخمینا

همچنان ولسوالی قوش تیپه، والیت جوزجان، افغانستان؛  ب(ولسوالی درزاب، والیت فاریاب، افغانستان،  تولد: الف(

 ر دسترس نیست؛د :گاهی به این نام نیز شناخته شده است حنفی صاحب؛ ب( عبدالسالم حنفی، الف(: مشهور به

تاریخ  در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت:

 1، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23شمولیت در لست: 

مسئولیت والیت جوزجان  2008روه طالبان بوده و تا سال عضو گسایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2008فبروری 

در صفحات شمال افغانستان را به عهده داشت. در قاچاق مواد مخدر دخیل بوده است. اعتقاد بر این است که در مناطق 

ره به اساس قطعنامه شما 2010جون  1مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822

 

TAi.028 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: شهید خیل ۲: سید احمد ۱: اسم : 

 سید احمد شهید خیل اسم:

ا تاریخ تولد: معین وزارت معارف رژیم طالبان؛  سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: قریه سپنده  محل تولد: ؛197تخمینا

گاهی به این نام نیز  : در دسترس نیست؛همچنان مشهور به، والیت غزنی، افغانستان؛ ړ(، ولسوالی اند)اسپندی علیا

در دسترس  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3لست:  خ تعدیل)تاری 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: نیست؛

در  2003در ماه جوالی سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2005دسمبر  20
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از زندان رها شد. اعتقاد بر این است که در منطقه مرزی  2007کابل پایتخت افغانستان در زندان بود و در سال 

 ړعضویت شورای رهبری طالبان را به دست آورد. متعلق به قوم اند 2013در اواسط  افغانستان و پاکستان قرار دارد.

( شورای 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 امنیت تکمیل شد.   

 

TAi.030 در دسترس نیست؛۴غازی محمد  :۳عارف  :۲عارف هللا  :۱: اسم : 

 عارف هللا عارف غازی محمد سم:ا

معین وزارت مالیهء رژیم طالبان، ب( والی والیت غزنی در رژیم طالبان، ج( سمت: الف( مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

: قریه لونگ )لوند(، ولسوالی گیالن، والیت محل تولد؛ 1958تخمیناا تاریخ تولد: والی والیت پکتیا در رژیم طالبان؛ 

گاهی به این نام نیز شناخته عارف هللا عارف؛  )طوری که قبالا شامل لست شد(همچنان مشهور به: ؛ غزنی، افغانستان

در دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : شده است

 21، 2003سپتمبر  3ت: )تاریخ تعدیل لس 2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرس

، جبهه طالبان در ولسوالی گیالن 2013از اواسط سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر 31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر 

جوالی  27می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ  ړوالیت غزنی افغانستان را رهبری می کند. متعلق به قوم اند

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010

 

TAi.031 در دسترس نمی باشد؛۴در دسترس نمی باشد؛  :۳احمدی  :۲محمد  :۱: اسم : 

 محمد احمدی اسم:

وزیر  ب(رئیس بانک مرکزی )دافغانستان بانک( رژیم طالبان،  الف( سمت: حاجی؛ب(  مال، الف(: عنوان قبل از اسم

ا ؛ولد: تاریخ ت مالیه رژیم طالبان؛ قریه  ب(ولسوالی دامان والیت قندهار افغانستان،  الف(: محل تولد 1963تخمینا

گاهی به این نام نیز در دسترس نمی باشد؛ همچنان مشهور به:  پشمول، ولسوالی پنجوایی، والیت قندهار افغانستان؛

در  نمبر تذکره:نمی باشد؛  در دسترس نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : شناخته شده است

 3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نمی باشد؛ آدرسدسترس نمی باشد؛ 

باور بر این است که در سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر 

می باشد. عضو شورای عالی طالبان می باشد.  ړرار دارد. متعلق به قوم کاکمنطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان ق

( شورای امنیت تکمیل 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شد.  

 

TAi.033 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: زاهد ۲: عبدالرحمان ۱: اسم : 

 حمان زاهد عبدالر اسم:

ا تولد تاریخمعین وزارت امور خارجهء رژیم طالبان؛ سمت:  مال؛عنوان قبل از اسم:   محل تولد:؛ 1963: تخمینا

گاهی به این نام نیز شناخته شده عبدالرحمان زاهد؛ همچنان مشهور به: ولسوالی خروار، والیت لوگر، افغانستان؛ 
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در  آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ سپورت:نمبر پاافغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: است

، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  دسترس نیست؛

اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

( شورای 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21رار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ ق

 امنیت تکمیل شد.   

 

TAi.034 در دسترس نیست؛۴ : ولی محمد۳: حقانی ۲: عبد الجلیل ۱: اسم : 

 عبدالجلیل حقانی ولی محمد  اسم:

ا  تاریخ تولد:معین وزارت امور خارجهء رژیم طالبان؛  سمت: مال؛ ب(مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف( ؛ 1963 تخمینا

شهر قندهار، والیت قندهار،  ب(قریه خواجه ملک، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، افغانستان؛  الف( محل تولد:

در قندهار،  1965اختر محمد ولد نور محمد، متولد سال  ب(عبدالجلیل آخوند،  همچنان مشهور به: الف(افغانستان؛ 

از طرف قنسولگری افغانستان در کویتهء  2003فبروری  4، صادره مورخ OR1961825: دارنده پاسپورت نمبر

حاجی گالب گل فرزند حاجی حضرت گل )حاجی گالب گل ولد حاجی  ج(، 2006فبروری  2انقضاء:  پاکستان، تاریخ

دسمبر   20، صادره مورخ  TR024417:شماره در لوگر، دارنده پاسپورت افغانی 1955حضرت گل(، متولد سال 

)طوری که قبالا  د(، 2006دسمبر   29از طرف ریاست پاسپورت کابل، افغانستان، دارای تاریخ اعتبار الی  2003

شماره افغان؛  تابعیت:نظر جان؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استشامل لست شده بود( عبدالجلیل حقانی؛ 

 2به اسم اختر محمد، تاریخ اعتبار الی:  2003فبروری  4، صادره مورخ OR1961825 الف(: پاسپورت افغانی

به اسم حاجی گالب گل؛  2003دسمبر  20، صادره مورخ TR024417: ب( نمبر پاسپورت افغانی؛ 2006فبروری 

 تاریخ تعدیل) 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:

فبروری  11، 2012فبروری  13، 2007سپتمبر  27، 2007جوالی  18، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست: 

اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی افغانستان و سایر معلومات: (؛ 2014می  16، 2013دسمبر  31، 2013

باشد. عضو کمیسیون مالی شورای طالبان بود. در  ، عضو شورای عالی طالبان می2007پاکستان قرار دارد. از می 

مسئول تدارکات طالبان بوده و در امور زندگی شخصی به عنوان یک تاجر فعالیت داشت. متعلق به قوم  2013اواسط 

به  2010جوالی  21می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ  (TAi.070)علیزی است. برادر عتیق هللا ولی محمد 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822امه شماره اساس قطعن

 

TAi.036 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳در دسترس نیست؛  :۲فیض،  :۱: اسم : 

 فیض اسم:

تخمیناا  :تاریخ تولدرئیس ریاست اطالعات وزارت امور خارجهء رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

گاهی به این نام نیز شناخته شده در دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: ت غزنی، افغانستان؛ : والیمحل تولد؛ 1969

: در آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : است

، 2007جوالی  9، 2003 سپتمبر 3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: دسترس نیست؛ 
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به اساس  2010جوالی  23بازنگری این معلومات به تاریخ سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822قطعنامه شماره 

 

TAi.038 در دسترس نیست؛4 اول شاه، :۳بصیر،  :۲عبدالباقی،  :۱: اسم : 

 یر اول شاهعبدالباقی بص اسم:

مشاور  ب(والی والیات خوست و پکتیکا در رژیم طالبان، سمت: الف( مال؛  ب(الف( مولوی، عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولد: ریاست قونسلی وزارت امور خارجهء رژیم طالبان؛  ج(وزیر اطالعات و فرهنگ رژیم طالبان،  تخمینا

ولسوالی شینوار، والیت ننگرهار  ب(ت ننگرهار افغانستان، شهر جالل آباد، والی الف(: ؛ محل تولد1960-1962

: گاهی به این نام نیز شناخته شده استعبدالباقی )طوری که قبالا شامل لست شده بود(؛ همچنان مشهور به: افغانستان؛ 

 : درآدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ 

، 2007جوالی  9، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23 تاریخ شمولیت در لست:دسترس نیست؛ 

باور بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و سایر معلومات: (؛  2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

سپتامبر  7ننگرهار را به عهده داشت. الی مسئولیت والیت  2008پاکستان می باشد. عضو گروه طالبان که در سال 

به  2010جون  1شامل لست بود. بازنگری این معلومات به تاریخ  TAi.048، موصوف همچنان تحت کود نمبر 2007

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822اساس قطعنامه شماره 

 

TAi.039 دسترس نیست؛ : در۴ : در دسترس نیست؛۳: وزیری ۲: محمد جواد ۱: اسم 

 محمد جواد وزیری اسم:

رئیس ریاست سازمان ملل متحد وزارت امور خارجهء رژیم طالبان؛ سمت:  در دسترس نیست؛عنوان قبل از اسم: 

ا  تاریخ تولد: ولسوالی شرنه، والیت پکتیا،  ب(ولسوالی جغتو، میدان وردک، افغانستان،  الف( محل تولد:؛ 1960تخمینا

 تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده است در دسترس نیست؛مشهور به: همچنان افغانستان؛ 

تاریخ شمولیت  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورت:افغان؛ 

می  18، 2013نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23در لست: 

اعتقاد بر این است که در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم وزیر می سایر معلومات: (؛ 2012

( شورای امنیت 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 تکمیل شد.    

 

TAi.040 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳حقانی  :۲جالل الدین  :۱: اسم : 

 جالل الدین حقانی اسم:

ا الف(  :تاریخ تولد وزیر امور سرحدات رژیم طالبان؛سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  تخمیناا  ب(؛ 1942تخمینا

ولسوالی نیکه، والیت  ب(ستان؛ دران، والیت پکتیا، افغانځمنطقه گرده سیری، ولسوالی وازه  الف(: محل تولد؛ 1948

گاهی به جالل الدین حقانی؛  ج(جالل الدین حقانی،  ب(جالل الدین حقانی،  همچنان مشهور به: الف(پکتیا، افغانستان؛ 
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در  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : این نام نیز شناخته شده است

سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نیست؛  آدرسدسترس نیست؛ 

اکتوبر  3 ،2008جوالی  31،  2008فبروری  1، 2007سپتمبر  27، 2007سپتمبر  21 ،2007جوالی  18، 2003

پدر سراج الدین جالل الدین سایر معلومات: (؛ 2019 هیژانو 30و  2014فبروری  11، 2011نومبر  29،  2008

متوفی(؛ برادر محمد ابراهیم عمری (( و بدرالدین حقانی (TAi.146( نصیرالدین حقانی TAi.144حقانی )

TAi.042) و خلیل احمد حقانی )TAi.150))  می باشد. وی یکی از رهبران فعال طالبان می باشد. اعتقاد بر این است

یس شورای طالبان میرام شاه بود. متعلق رئ 2008که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. در سال 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27دران است. بازنگری این معلومات به تاریخ ځبه قوم 

    درگذشته است. ۲۰۱۸طبق گزارش، در ماه سپتامبر  .شورای امنیت تکمیل شد

 

TAi.042 در دسترس نیست؛۴ یست؛: در دسترس ن۳: عمری ۲: محمد ابراهیم ۱: اسم : 

 محمد ابراهیم عمری  اسم:

 محل تولد:؛ 1958: تخمیناا تاریخ تولدمعین وزارت امور سرحدات رژیم طالبان؛   سمت:الحاج؛ عنوان قبل از اسم: 

 گاهی به این نام نیز: ابراهیم حقانی؛ همچنان مشهور بهدران، والیت پکتیا، افغانستان؛ ځگرده سیری، ولسوالی وازه 

در دسترس نمبر تذکره:  در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  : در دسترس نیست؛آدرس نیست؛

می   (TAi.040)ادر جالل الدین حقانیبرسایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2011جوالی  29، 2007سپتمبر  21

 29باشد. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

  ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی 

 

TAi.043 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳حنیف،  :۲دین محمد،  :۱: اسم : 

 دین محمد حنیف اسم:

تاریخ تولد: وزیر تحصیالت عالی رژیم طالبان؛ ب( وزیر پالن رژیم طالبان، سمت: الف( قاری؛ عنوان قبل از اسم: 

ا   لف(همچنان مشهور به: ا: قریه شکر لب، ولسوالی یفتل پایین، والیت بدخشان، افغانستان؛ محل تولد؛ 1955تخمینا

 1OAافغان؛ نمبر پاسپورت افغانی:  تابعیت:در بدخشان؛  1969جنوری  1الدینه محمد، متولد  ب(قاری دین محمد، 

در دسترس  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده است ؛454044

)تاریخ  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نیست؛  آدرس:در دسترس نیست؛  نمبر تذکره:نیست؛ 

 سایر(؛ 2012اکتوبر  25، 2011نوامبر  29، 2007سپتمبر 21 ، 2007جوالی  9، 2003سپتمبر  3تعدیل لست: 

عضو شورای عالی طالبان و مسئول والیات تخار و بدخشان بود. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی معلومات: 

 1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27کستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ میان افغانستان و پا

 ( شورای امنیت تکمیل شد.                          2008)سال 
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TAi.044 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: نعمانى ۲: حمد هللا ۱: اسم : 

 حمدهللا نعمانی  اسم:

شاروال شاروالی کابل در رژیم  ب(وزیر تحصیالت عالی رژیم طالبان،  الف(  سمت:مولوی؛  عنوان قبل از اسم:

ا تاریخ تولدطالبان؛  همچنان ، والیت غزنی، افغانستان؛ ړمنطقهء سپاه یو، ولسوالی اندمحل تولد: ؛ 1968: تخمینا

نمبر افغان؛  تابعیت: نیست؛در دسترس : گاهی به این نام نیز شناخته شده است در دسترس نیست؛مشهور به: 

 23تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛پاسپورت: 

سایر  (؛2011نومبر  29، 2008اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری 

د بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. عضو شورای عالی طالبان؛ اعتقامعلومات: 

( شورای امنیت تکمیل 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شد. 

 

TAi.047 در دسترس نیست؛ :۴ در دسترس نیست؛: ۳: جمال ۲: قدرت هللا ۱: اسم 

  جمال قدرت هللا اسم:

ا تاریخ تولد: وزیر اطالعات و فرهنگ رژیم طالبان؛ سمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم:   محل ؛ 1963: تخمینا

در دسترس : گاهی به این نام نیز شناخته شده استحاجی صاحب؛ همچنان مشهور به: گردیز، پکتیا، افغانستان؛  :تولد

: در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:رس نیست؛ در دست نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:نیست؛ 

سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری   25تاریخ شمولیت در لست: 

عضو شورای عالی طالبان و عضو کمیسیون فرهنگی طالبان  2010در سایر معلومات: (؛ 2011نوامبر  29، 2007

 21د بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ بود. اعتقا

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی 

 

TAi.049 در دسترس نیست؛۴: هوتک ۳: احمد ۲: عبدالرحمن ۱: اسم : 

 عبدالرحمن احمد هوتک اسم:

رئیس ریاست قنسولی  ب(معین وزارت اطالعات و فرهنگ رژیم طالبان؛  الف(: سمتمولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولدوزارت امور خارجه؛  هوتک همچنان مشهور به: : والیت غزنی، افغانستان؛ محل تولد؛ 1957: تخمینا

: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورتافغان؛  عیت:تابدر دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استصاحب؛ 

)تاریخ تعدیل  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره

اعتقاد بر این است معلومات:  سایر(؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21،  2007جوالی  9، 2003سپتمبر  3لست: 

ان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم هوتک می باشد. بازنگری این معلومات به که در منطقهء مرزی می

     ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29تاریخ 
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TAi.051 در دسترس نیست؛: ۴ : در دسترس نیست؛۳: مطمئن ۲: عبدالحی ۱ :اسم   

 ئنعبدالحی مطم اسم:

 ب(در رژیم طالبان، رئیس ریاست اطالعات و فرهنگ والیت قندهار،  الف( سمت:مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولدسخنگوی رژیم طالبان؛  قریه شین کلی، ولسوالی ناد علی، والیت هلمند، الف(  محل تولد:؛ 1973: تخمینا

گاهی به این نام نیز شناخته عبدالحق ولد محمد انور خان؛  همچنان مشهور به:والیت زابل، افغانستان؛  ب(افغانستان، 

 صادره مورخ ،OA462456پاسپورت افغانی شماره نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: شده است

تاریخ شمولیت در  در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:، به اسم عبدالحق؛ 2012جنوری  31

دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001وری فبر 23لست: 

خانواده وی اصالا از زابل بوده ولی بعداا در والیت هلمند مسکن گزین شدند. (؛ سایر معلومات: 2014می  16، 2013

بود. اعتقاد بر  .(TAi.004)عمر  بدینسو، عضویت شورای عالی طالبان را داشته و سخنگوی مال محمد 2007از سال 

ی می باشد. بازنگری این ټاین است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم خرو

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23معلومات به تاریخ 

 

TAi.052 در دسترس نیست؛: ۴ در دسترس نیست؛ :۳ در دسترس نیست؛: ۲محمد یعقوب  :۱ :اسم 

 محمد یعقوب اسم:

محل ؛ 1966: تخمیناا تاریخ تولدرئیس آژانس اطالعاتی باختر در رژیم طالبان؛  سمت:مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

همچنان مشهور ان؛ ولسوالی جنده، والیت غزنی، افغانست ب(ولسوالی شاه جوی، والیت زابل، افغانستان،  تولد: الف(

در نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده است در دسترس نیست؛به: 

 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  : در دسترس نیست؛آدرس در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: دسترس نیست؛

(؛ سایر 2013دسمبر  31، 2012جون  1، 2011نومبر  29، 2007ر سپتمب 21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل

بدینسو، یکی از جبهات طالبان را رهبری و  2013عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می باشد. از اواسط معلومات: 

بر  فعالیت های نظامی نیرو های نظامی طالبان در ولسوالی میوند والیت قندهار افغانستان را همآهنگ می کند. اعتقاد

ی )تره کی( می باشد. بازنگری ټاین است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم خرو

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23این معلومات به تاریخ 

 

TAi.053 در دسترس نیست؛۴د : ال ال آخون۳: آخوند ۲: عبدالرزاق ۱: اسم : 

 عبدالرزاق آخوند الال آخوند اسم:

قوماندان امنیه والیت کابل در رژیم طالبان؛  ب(وزیر امور داخلهء رژیم طالبان،  الف( سمت: مال؛  عنوان قبل از اسم:

ا تاریخ تولد ته، پاکستان؛ : سپین بولدک والیت قندهار، افغانستان، در منطقهء مرزی چمن، کویمحل تولد؛ 1958: تخمینا

افغان؛   تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: 

تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:

 31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر 21، 2007جوالی  18، 2013سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل  2001جنوری  25



UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND 

INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 ترتیب شده است ( شورای امنیت2011) 1988ی که مطابق به قطعنامه ئافراد و نهاد ها یرسم ریغ فهرست ترجمه

 52از  16صفحه 

 2010عضویت شورای عالی طالبان را به دست آورد. در مارچ  2008در جون سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر 

عضو کمیسیون نظارت طالبان بود. در قاچاق مواد مخدر  2013( بود. در اواسط TAi.004معاون مال محمد عمر )

بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم اچکزی می دست داشت. اعتقاد 

( شورای امنیت 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 تکمیل شد.

 

TAi.057 آغا :۴عظیم  :۳محمد  :۲سید  :۱: اسم 

 یم آغاسید محمد عظ اسم:

تاریخ تولد: الف(  رئیس ریاست پاسپورت و ویزای وزارت داخله رژیم طالبان؛ سمت: : مولوی؛عنوان قبل از اسم

ا  سید همچنان مشهور به: الف(  : ولسوالی پنجوایی والیت قندهار افغانستان؛محل تولد ؛1969 تخمیناا  ب(، 1966تخمینا

نمبر  افغان؛ تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : نیز شناخته شده است گاهی به این نامآغا صاحب؛  ب(محمد عظیم آغا، 

تاریخ شمولیت در : در دسترس نمی باشد؛ آدرسدر دسترس نمی باشد؛  نمبر تذکره:در دسترس نمی باشد؛  :پاسپورت

نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  9، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23لست: 

رهبری یک محاذ )جبهه( طالبان را به دوش داشته و  2013از اواسط   سایر معلومات:(؛ 2013دسمبر  31، 2011

عضویت کمیسیون نظامی طالبان را دارد. اعتقاد بر این است که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. 

( شورای امنیت تکمیل 2008)سال  1822امه شماره به اساس قطعن  2010جوالی  23بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شد.  

 

TAi.058 قاسم۴: محمد ۳: ترابی ۲: نورالدین ۱: اسم : 

 نور الدین ترابی محمد قاسم  اسم:

ا   الف(: تاریخ تولدوزیر عدلیه رژیم طالبان؛  سمت: مولوی؛ ب(مال،  عنوان قبل از اسم: الف(  ب(، 1963تخمینا

ا  ولسوالی چوره، والیت  ب(ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان،  محل تولد: الف(؛ 1956 ج(، 1955تخمینا

گاهی به : نورالدین ترابی؛ همچنان مشهور به ولسوالی دهراوود، والیت ارزگان، افغانستان؛ ج(ارزگان، افغانستان، 

در دسترس  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛: نمبر پاسپورتافغان؛  تابعیت:حاجی کریم؛  :این نام نیز شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛آدرس:  نیست؛

بود. ( TAi.004): معاون مال محمد عمر سایر اطالعات(؛ 2011نومبر  29، 2010اپریل  12، 2007سپتمبر  21

( شورای امنیت تکمیل 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21 بازنگری این معلومات به تاریخ

 شد.
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TAi.060 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳آخوند  :۲محمد عیسی  :۱: اسم : 

 محمد عیسی آخوند اسم:

ا تاریخ تولد: وزیر آب، حفظ الصحه و برق رژیم طالبان؛ سمت: : الحاج؛ عنوان قبل از اسم : محل تولد ؛1958تخمینا

گاهی به این نام در دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: منطقهء میال ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار افغانستان؛ 

در دسترس  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : نیز شناخته شده است

،  2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25لیت در لست: تاریخ شمو: در دسترس نیست؛ آدرسنیست؛ 

متعلق سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27به قوم نورزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008

 

TAi.063 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳علمی،  :۲محمد اعظم،  :۱: اسم : 

 محمد اعظم علمی اسم:

: محل تولد؛ 1968 تخمیناا تاریخ تولد: معین وزارت معادن و صنایع رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

: گاهی به این نام نیز شناخته شده استمحمد اعظم؛ همچنان مشهور به: افغانستان؛ ولسوالی سید کرم، والیت پکتیا، 

: در آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ 

، 2007الی جو 18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: دسترس نیست؛ 

وفات کرده است. بازنگری این  2005طبق گزارش، در سال سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

 ( شورای امنیت تکمیل شد.       2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29معلومات به تاریخ 

 

TAi.064 دسترس نیست؛در : ۴ ان سید: خ۳حقانی  :۲ : عزت هللا۱: اسم 

 عزت هللا حقانی خان سید اسم:

ا تاریخ تولدمعین وزارت پالن رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:   ولسوالی محل تولد: ؛1957: تخمینا

گاهی به عزت هللا حقانی )طوری که قبالا شامل لست شده بود(؛ همچنان مشهور به: علینگار، والیت لغمان افغانستان؛ 

: در نمبر تذکرهدر دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : نیز شناخته شده است این نام

سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدسترس نیست؛ 

سایر معلومات: (؛ 2012می  18، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  27، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003

عضویت شورای طالبان پشاور را دارد. اعتقاد بر این است که در منطقه مرزی میان افغانستان و  2008از سال 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جون  1پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شورای امنیت تکمیل شد. 
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TAi.066 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳آخوند  :۲محمد عباس  :۱: اسم : 

 محمد عباس آخوند اسم:

وزیر صحت عامه رژیم طالبان؛  ب(شاروال والیت قندهار در رژیم طالبان، سمت: الف( مال؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولد:  در همچنان مشهور به: نستان؛ : ولسوالی خاص ارزگان والیت ارزگان افغامحل تولد ؛1963 تخمینا

در دسترس  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدسترس نیست؛ 

)تاریخ  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:نیست؛ 

دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007مبر سپت 21،  2003سپتمبر 3تعدیل لست: 

، 2013، عضو شورای عالی طالبان و مسئول کمیته صحی؛ در اواسط 2013از جنوری سایر معلومات: (؛ 2013

مسئولیت نظارت مستقیم از سه مرکز صحی برای مواظبت از جنگجویان زخمی طالب؛ باور بر این است که در 

مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم بارکزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ منطقهء 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29

 

TAi.067 در دسترس نیست؛۴: پادشاه خان ۳: استانکزی ۲: شیر محمد عباس ۱: اسم : 

 شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خان اسم:

معین وزارت امور خارجهء رژیم  ب(معین وزارت صحت عامه رژیم طالبان؛  الف( سمت:مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولدطالبان؛  قلعه عباس، ساحه شاه مزار، ولسوالی بره کی برک، والیت لوگر،  محل تولد:؛ 1963: تخمینا

 تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده است : در دسترس نیست؛ور بههمچنان مشه افغانستان؛

تاریخ شمولیت  در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛ 

سایر (؛ 2011ر نومب 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25در لست: 

اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به معلومات: 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29تاریخ 

 

TAi.068 در دسترس نیست؛: ۴: در دسترس نیست؛ ۳: مطیع ۲: محمد هللا ۱: اسم 

 محمد هللا مطیع اسم:

ا تاریخ تولدوزیر فواید عامه رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛  عنوان قبل از اسم: : ولسوالی محل تولد؛ 1961: تخمینا

در  :گاهی به این نام نیز شناخته شده استمولوی نانی؛ همچنان مشهور به: ارغنداب، والیت قندهار، افغانستان؛ 

: در دسترس آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  یت:تابعدسترس نیست؛ 

اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: نیست؛ 

از دست داد. از فبروری  1980یک پایش را در دهه معلومات:  سایر(؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر   29، 2008

، مسئولیت فعالیت های جلب و 2013موقتاا رهبری شورای عالی طالبان را به عهده داشت. در اواسط  2010الی اپریل 

جذب را به عهده داشت. اعتقاد بر این است که منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم 



UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND 

INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 ترتیب شده است ( شورای امنیت2011) 1988ی که مطابق به قطعنامه ئافراد و نهاد ها یرسم ریغ فهرست ترجمه

 52از  19صفحه 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29معلومات به تاریخ  اسحاقزی می باشد. بازنگری این

 شورای امنیت تکمیل شد.

 

TAi.069 میسر نیست۴حبیب هللا،  :۳حنفی،  :۲رستم،  :۱: اسم : 

 رستم حنفی حبیب هللا اسم:

: دره کلم، محل تولد؛ 1963تاریخ تولد:  معین وزارت فوائه عامهء رژیم طالبان؛سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

گاهی به این نام نیز شناخته شده  نورستانی؛ رستمهمچنان مشهور به: ولسوالی دو آب، والیت نورستان، افغانستان؛ 

در  آدرس:در دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت: حنفی صاحب؛: است

، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: دسترس نیست؛ 

، عضویت 2007از ماه می سایر معلومات: (؛ 2012آگست  13،  2012می  18، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

. وفات کرده  است 2012گروه طالبان را کست و مسئولیت والیت نورستان را به عهده داشت. طبق گزارش، در اوایل 

 1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23متعلق به قوم نورستانی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال 

 

TAi.070 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: ولی محمد ۲: عتیق هللا ۱: اسم : 

 عتیق هللا ولی محمد  اسم:

رئیس  ب(رئیس ارتباط خارجه والیت قندهار در رژیم طالبان، سمت: الف(  مال؛ ب(حاجی،  الف( عنوان قبل از اسم:

معین اول وزارت فوائد  د(معین اول وزارت زراعت رژیم طالبان،  ج(فواید عامهء والیت قندهار در رژیم طالبان، 

ا  تاریخ تولد:عامهء رژیم طالبان؛   ب(رین کوت، والیت ارزگان، افغانستان، ولسوالی ت الف( محل تولد:؛ 1962تخمینا

)طوری که قبالا شامل لست شده همچنان مشهور به: قریه خواجه ملک، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، افغانستان؛ 

در دسترس نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده استبود( عتیق هللا؛ 

)تاریخ  2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ تذکره:نمبر  نیست؛

 31، 2013فبروری  11، 2012اکتوبر  19، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  تعدیل

 2010گزین شد. در سال  در اصل از والیت ارزگان بوده ولی بعداا در قندهار مسکنسایر معلومات: (؛ 2013دسمبر 

عضو کمیسیون سیاسی شورای عالی طالبان را به دست آورد. هیچ نقش خاصی در تحریک طالبان نداشت، در اواسط 

در زندگی شخصی به عنوان یک تاجر فعالیت داشت. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی افغانستان و  2013سال 

است. بازنگری این  (TAi.034) ی می باشد. برادر عبدالجلیل حقانی ولی محمد پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم علیز

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27معلومات به تاریخ 
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TAi.071 در دسترس نیست؛۴: هدایت هللا ۳: حقانی ۲: نجیب هللا ۱: اسم : 

 ت هللا نجیب هللا حقانی هدای اسم:

: قریه مونی، محل تولد؛ 1971: تاریخ تولدمعین وزارت مالیه رژیم طالبان؛  سمت:مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

در دسترس : گاهی به این نام نیز شناخته شده استنجیب هللا حقانی؛ همچنان مشهور به: ولسوالی شیگل، والیت کنر؛ 

: آدرس؛ 1974، تاریخ صدور تذکره:  545167 نمبر تذکره:یست؛ در دسترس ن نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:نیست؛ 

جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل شده لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نیست؛ 

پسر کاکای مولوی سایر معلومات: (؛ 2014می 16، 2011نوامبر  29، 2007سپتمبر  27، 2007سپتمبر  21، 2007

عضو گروه طالبان بوده و مسئولیت والیت لغمان  2010ل می باشد. اسم پدر کالنش سالم است. از اواخر سال نور جال

را به عهده داشت. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات 

 ( شورای امنیت تکمیل2008 )سال 1822به اساس قطعنامه شماره  2010جون  1به تاریخ 

 

TAi.072 در دسترس نمی باشد؛۴در دسترس نمی باشد؛  :۳آغا  :۲سید غیاث الدین  :۱: اسم : 

 سید غیاث الدین آغا اسم:

تاریخ تولد: وزیر معارف رژیم طالبان؛  ب(وزیر حج و اوقاف رژیم طالبان،  الف( سمت: : مولوی؛عنوان قبل از اسم

ا  سید ب( سید غیاث همچنان مشهور به: الف(  : ولسوالی کوهستان، والیت فاریاب، افغانستان؛دمحل تول؛ 1961تخمینا

 تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استسید غیاث الدین؛  ج(غیاث الدین سید غوث الدین 

تاریخ : در دسترس نمی باشد؛ آدرساشد؛ در دسترس نمی ب نمبر تذکره:در دسترس نمی باشد؛  نمبر پاسپورت: افغان؛

 1، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  31 شمولیت در لست:

، عضو طالبان و مسئول والیات فاریاب، 2010در جون  سایر معلومات:(؛ 2011نومبر  29، 2008فبروری 

عضویت شورای عالی  2009ر قاچاق مواد مخدر دخیل می باشد. در دسمبر جوزجان، سرپل و بلخ افغانستان بود. د

طالبان و شورای نظامی طالبان را داشت. باور بر این است که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. 

)سال  1822شماره به اساس قطعنامه  2010جوالی  27متعلق به قوم سادات می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008

 

TAi.073 محمدی گل۴: حقانى ۳: مسلم ۲: محمد ۱: اسم : 

 محمد مسلم حقانی محمدی گل اسم:

معین وزارت تحصیالت عالی  ب(معین وزارت حج و اوقاف رژیم طالبان،  الف( سمت:مولوی؛  عنوان قبل از اسم:

مسلم حقانى؛ همچنان مشهور به: : پلخمری، والیت بغالن، افغانستان؛ محل تولد ؛1965: تاریخ تولدرژیم طالبان؛ 

نمبر  در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده است

سپتمبر  3: لست )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛آدرس: ؛ 1136 تذکره:

دسمبر  31، 2012می  18، 2011نومبر  29، 2008اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003

از ملیت پشتون والیت بغالن می باشد. اعتقاد بر این است که در مناطق مرزی میان افغانستان سایر معلومات: (؛ 2013
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جوالی  29بی مسلط می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ و پاکستان قرار دارد. بر زبان های انگلیسی، اردو و عر

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010

 

TAi.075 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: تخاری ۲: عبدالرقیب ۱: اسم : 

 عبدالرقیب تخاری اسم:

بین سال های  تاریخ تولد:هاجرین و عودت کنندگان رژیم طالبان؛ وزیر وزارت مسمت:  مولوی؛عنوان قبل از اسم: 

: در همچنان مشهور بهقریه دره زردآلو، ولسوالی کلفگان، والیت تخار، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1973و  1968

رس در دستنمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده است دسترس نیست؛

)تاریخ  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: نیست؛

سایر (؛ 2014می  16، 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  تعدیل

خار و بدخشان بود. کشته شدن وی در مسئول والیات ت 2009عضو شورای عالی طالبان بوده و در دسامبر معلومات: 

فبروری در پشاور، پاکستان تأیید شده و در والیت تخار، افغانستان دفن شده است. بازنگری این معلومات به تاریخ  17

 ( شورای امنیت تکمیل شد.     2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21

 

TAi.078 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳ محمد عوض: ۲: محمد ولی ۱: اسم : 

 محمد ولی محمد عوض اسم:

ا تاریخ تولدوزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  ؛ 1965: تقریبا

ی پنجوایی، سیاه جوی، ولسوال قریه ب(قریه جالور، ولسوالی ارغنداب، والیت قندهار، افغانستان،  الف( :محل تولد

گاهی به این نام نیز شناخته )طوریکه قبالا درج لست شد( محمد ولی؛ همچنان مشهور به: والیت قندهار، افغانستان؛ 

در دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : شده است

 21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرس

طبق گزارش، در دسمبر سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2012آگست  13، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر 

فوت شده و در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار، افغانستان دفن شده است. متعلق به قوم غلجائی بود. بازنگری  2006

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27ه تاریخ این معلومات ب

 

TAi.079 در دسترس نیست؛ :۴: در دسترس نیست؛ ۳: حقانی ۲: محمد سلیم ۱: اسم 

 محمد سلیم حقانی اسم:

ا  تاریخ تولد:؛ معین وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان سمت:مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  تخمینا

گاهی در دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: ولسوالی علینگار، والیت لغمان، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1967 – 1966

در  نمبر تذکره:: در دسترس نیست؛ پاسپورت نمبرافغان؛  تابعیت:: در دسترس نیست؛ به این نام نیز شناخته شده است

سپتامبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  31تاریخ شمولیت در لست: یست؛ : در دسترس نآدرسدسترس نیست؛ 

معاون قوماندان  2010: در مارچ سایر معلومات(؛ 2011نوامبر  29، 2007سپتامبر  21، 2007جوالی  18، 2003
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به قم پشه عضو شورای نظامی طالبان پشاور بود. متعلق  2010( بود. در جون TAi.064عزت هللا حقانی خان سعید )

( شورای 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27یی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 امنیت تکمیل شد.                            

 

TAi.080 در دسترس نمی باشد؛ :۴عبدالقدوس  :۳عاصم  :۲سید عصمت هللا  :۱: اسم 

 قدوس اسم: سید عصمت هللا عاصم عبدال

سکتر  ب(معین وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در رژیم طالبان؛  سمت: الف(مولوی؛  عنوان قبل از اسم:

ا تاریخ تولد: جنرال جمعیت افغانی سره میاشت رژیم طالبان؛  : قلعه شیخ، ولسوالی چپرهار محل تولد؛ 1967 تخمینا

)طوری که قبالا شامل  ج(عصمت هللا عاصم،  ب( عاصم، : عصمت هللاهمچنان مشهور به والیت ننگرهار افغانستان؛

؛ افغان تابعیت:در دسترس نمی باشد؛  :گاهی به این نام نیز شناخته شده استلست شده بود( سید عصمت هللا عاصم؛ 

تاریخ : در دسترس نمی باشد؛ آدرسدر دسترس نمی باشد؛  نمبر تذکره:در دسترس نمی باشد؛  :نمبر پاسپورت

، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23 در لست: شمولیت

عضو شورای عالی طالبان  2007از ماه می  سایر معلومات:(؛ 2012آگست  13، 2011نومبر 29، 2007سپتمبر  27

پاکستان می باشد. عضو شورای طالبان  و مسئول والیت ننگرهار بود. اعتقاد بر این است که در مرز میان افغانستان و 

، 2012مسئول فعالیت های طالبان افغان در ساحات قبایل آزاد پاکستان بود. از سال  2008پشاور بوده و در سال 

 1منحیث کارشناس ارشد مواد منفجره تعبیه شده و حمالت انتحاری فعالیت می نماید. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822س قطعنامه شماره به اسا 2010جون 

 

TAi.083 آخوند زاده  4حسام الدین  :۳سرفدا  :۲احسان هللا  :۱: اسم : 

     احسان هللا سرفدا حسام الدین آخوند زاده اسم:

ا تتاریخ تولد: معین وزارت امنیت )استخبارات(رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:   ؛1963-1962 خمینا

)قبالا  ب(احسان هللا سرفدا، همچنان مشهور به: الف( : قریه ختک، ولسوالی گیالن، والیت غزنی افغانستان؛ محل تولد

نمبر  افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر لست آمده بود( احسان هللا سرفدا؛ 

 23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  :مبر تذکرهندر دسترس نیست؛  پاسپورت:

 31، 2012می  18، 2012فبروری  13، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری 

ین است موصوف به طالبان سالح و پول تهیه می کرد. اعتقاد بر ا ،2007در اواسط سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر 

به اساس  2010جوالی  23که در منطقه خلیج قرار دارد. متعلق قوم تره کی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822قطعنامه شماره 
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TAi.084 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: رشاد ۲: حبیب هللا ۱: اسم : 

 حبیب هللا رشاد اسم:

بین سال های  تاریخ تولد:رئیس تحقیق وزارت امنیت )استخبارات( رژیم طالبان؛  سمت: مال؛عنوان قبل از اسم: 

گاهی  در دسترس نیست؛ همچنان مشهور به:ولسوالی واغز، والیت غزنی، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1973الی  1968

در  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: ان؛ افغ تابعیت: در دسترس نیست؛ :به این نام نیز شناخته شده است

سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: دسترس نیست؛

، معاون )استخباراتی( شورای نظامی 2009از سال  سایر معلومات:(؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003

عتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به کویته می باشد. ا

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23تاریخ 

 

TAi.085 در دسترس نیست؛۴: وزیر ۳: آخوندزاده ۲: احمد جان ۱: اسم : 

 وند زاده وزیراحمد جان آخ اسم:

محل ؛ 1958الی  1953بین سال های  تاریخ تولد:وزیر آب و برق رژیم طالبان؛ سمت:  مولوی؛عنوان قبل از اسم: 

 همچنان مشهور به:  الف(ولسوالی ترینکوت، والیت ارزگان، افغانستان؛  ب(والیت قندهار، افغانستان،  الف( تولد:

در : گاهی به این نام نیز شناخته شده است شده بود( احمد جان آخوند؛)طوری که قبالا شامل لست  ب(حاجی احمد، 

در دسترس  آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت: دسترس نیست؛

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25 تاریخ شمولیت در لست: نیست؛

عضویت شورای عالی نظامی طالبان را به دست آورد. اعتقاد بر این  2009در سال سایر معلومات: (؛ 2011ومبر ن

به اساس  2010جوالی  21است که در منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822قطعنامه شماره 

 

TAi.088 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: عمری ۲: عبدالجبار ۱: اسم : 

 عبدالجبار عمری اسم:

ا تاریخ تولدوالی والیت بغالن در رژیم طالبان؛   سمت:مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  والیت محل تولد: ؛ 1958: تخمینا

 ب(مال جبار،  : الف(ین نام نیز شناخته شده استگاهی به ا : در دسترس نیست؛همچنان مشهور بهزابل، افغانستان؛ 

: در دسترس آدرس در دسترس نیست؛نمبر تذکره:  در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت:مولوی جبار؛ 

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  نیست؛

 1متعلق به قوم هوتک می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ سایر معلومات: (؛ 2013یل اپر 22،  2011نومبر 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جون 
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TAi.089 در دسترس نیست؛۴ در دسترس نیست؛ :۳: نوری ۲: نور هللا ۱: اسم : 

 نور هللا نوری اسم:

آمر صفحات شمال در رژیم طالبان؛  ب(والی والیت بلخ در رژیم طالبان،  الف( سمت:مولوی؛ سم: عنوان قبل از ا

ا  تاریخ تولد: الف( همچنان ولسوالی شاه جوی، والیت زابل، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1967جنوری  1 ب(، 1958تخمینا

نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: ترس نیست؛در دس: گاهی به این نام نیز شناخته شده استنورهللا نوری؛ مشهور به: 

جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: زندان گوانتانومو؛ آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛

سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001

ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت؛ متعلق به قوم توخی می باشد. بازنگری این معلومات به  در توقیف 2013در اواسط 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29تاریخ 

 

TAi.091 در دسترس نمی باشد؛ :۴در دسترس نمی باشد؛  :۳آغا  :۲جانان  :۱: اسم 

 اسم: جانان آغا

ا تاریخ تولد: الف(  والی والیت فاریاب در رژیم طالبان؛ سمت: : مال،ان قبل از اسمعنو  تخمیناا  ب(، 1958تخمینا

گاهی به این نام نیز عبدهللا جان آغا؛ همچنان مشهور به:  : شهر ترینکوت والیت ارزگان افغانستان؛محل تولد ؛1953

در  نمبر تذکره:در دسترس نمی باشد؛  :نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت:: در دسترس نمی باشد؛ شناخته شده است

 3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23 تاریخ شمولیت در لست:: در دسترس نمی باشد؛ آدرسدسترس نمی باشد؛ 

عضو  2010در جون  سایر معلومات:(؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر،  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر 

رهبری یک محاذ )جبهه( طالبان را  2013( بود. از اواسط TAi.004مشاور مال محمد عمر ) شورای عالی طالبان و

به عهده داشت. باور بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم سادات می 

( شورای امنیت 2008)سال  1822 به اساس قطعنامه شماره 2010جوالی  23باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 تکمیل شد.   

 

TAi.092 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳در دسترس نیست؛  :۲دوست محمد،  :۱: اسم : 

 دوست محمد  اسم:

 بین سال هایتاریخ تولد: والی والیت غزنی در رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛  ب(مال،  عنوان قبل از اسم: الف(

قریه مرغان کیچه، ولسوالی  ب(قریه نوی ده، ولسوالی دامان والیت قندهار افغانستان،  الف(: ولدمحل ت؛ 1973 -1957

در دسترس : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدوست محمد؛ همچنان مشهور به: دامان، والیت قندهار افغانستان؛ 

: در دسترس نیست؛ آدرسر دسترس نیست؛ د نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:نیست؛ 

سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: 

( در ارتباط است. (TAi.034با مال جلیل حقانی سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2012فبروری  13، 2007

ی میان افغانستان و پاکستان می باشد. متعلق به قوم پوپلزی می باشد. بازنگری اعتقاد بر این است که در مناطق مرز

 ( شورای امنیت تکمیل شد.        2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27این معلومات به تاریخ 
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TAi.093 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳خیرخواه  :۲: خیرهللا ۱: اسم : 

 هللا خیرخواهخیر اسم:

سخنگوی رژیم  ب(والی والیت هرات در رژیم طالبان،  سمت: الف(مال؛ ب( مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف( 

ا تاریخ تولدوزیر امور داخله رژیم طالبان؛  د(والی والیت کابل در رژیم طالبان، ج( طالبان،  : محل تولد؛ 1963: تخمینا

خیرهللا سید ولی خیرخواه  ب(خیرخواه،  مال خیرهللا همچنان مشهور به: الف( قریهء پوتی، والیت قندهار، افغانستان؛

در  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده است؛ 1967جنوری  1متولد 

 2001جنوری  25: تاریخ شمولیت در لست: زندان گوانتانامو؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکرهدسترس نیست؛ 

 31، 2011نومبر  29، 2010اپریل  12، 2008اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست: 

در بازداشت ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت. متعلق به قوم پوپلزی  2013در اواسط  سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر 

( شورای 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 امنیت تکمیل شد. 

 

TAi.094 در دسترس نیست؛4در دسترس نیست؛  :۳آخوند  :۲عبدالباری،  :۱: اسم : 

 عبدالباری آخوند اسم:

ا  تاریخ تولد:والی و الیت هلمند در رژیم طالبان؛  سمت: مال؛ ب(مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف( محل ؛ 1953 تخمینا

همچنان مشهور به: ولسوالی نوزاد والیت هلمند افغانستان؛  ب(ولسوالی باغران والیت هلمند افغانستان،  الف(: تولد

در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:ذاکر؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استحاجی مال صاحب؛ 

)تاریخ تعدیل  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ سآدردر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:

از اوایل سایر معلومات: پس (؛ 2012فبروری  13، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3لست: 

 عضویت شورای عالی طالبان را به دست آورد. باور به این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و 2009

پاکستان موقعیت دارد. مربوط قوم الکوزی می باشد. عضو رهبری طالبان والیت هلمند افغانستان است. بازنگری این 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2008جون  1معلومات به تاریخ 

 

TAi.095 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳ : در دسترس نیست؛۲: ولی جان ۱: اسم : 

 ولی جان اسم:

ا   تاریخ تولد:والی والیت جوزجان در رژیم طالبان؛ سمت:  قاری؛عنوان قبل از اسم:   الف( محل تولد:؛ 1968تخمینا

گاهی به این نام نیز شناخته  در دسترس نیست؛همچنان مشهور به:  والیت نیمروز، افغانستان؛ ب(کویته، پاکستان، 

 در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: نیست؛در دسترس : شده است

 21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس:

وسین و عضو شورای گرده جنگل طالبان و رئیس کمیته محبسایر معلومات: (؛ 2013نومبر  29، 2007سپتمبر 
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به اساس قطعنامه  2010جوالی  23مهاجرین طالب؛ متعلق به قوم اسحاقزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822شماره 

 

TAi.096 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: رحمانی ۲: محمد حسن ۱: اسم : 

 محمد حسن رحمانی اسم:

 الف( محل تولد:؛ 1963: تخمیناا تاریخ تولدوالی والیت قندهار در رژیم طالبان؛  سمت: : مال؛قبل از اسمعنوان 

ولسوالی چارچینو،  ج(ولسوالی چوره، والیت ارزگان، افغانستان،  ب(ولسوالی دهراوود، والیت ارزگان، افغانستان، 

در  :گاهی به این نام نیز شناخته شده استلنگ؛ : مال محمد حسن همچنان مشهور بهوالیت ارزگان، افغانستان؛ 

در دسترس آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: دسترس نیست؛

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  نیست؛

عضو شورای  2013پای راستش مصنوعی است. در اواسط سال سایر معلومات: (؛ 2013 دسمبر 31، 2011نومبر 

فعالیت می کرد. اعتقاد بر این است که  (TAi.004)منحیث معاون مال محمد عمر  2010عالی طالبان بود و در مارچ 

نگری این معلومات به تاریخ در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم اچکزی می باشد. باز

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23

 

TAi.097 در دسترس نیست؛۴ در دسترس نیست؛ :۳: نیازی ۲: عبدالمنان ۱: اسم : 

 عبدالمنان نیازی  اسم:

تاریخ والی والیت بلخ در رژیم طالبان؛  ب(بان، والی والیت کابل در رژیم طال الف(  سمت:مال؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تولد قریه سردار، ولسوالی  ب(ولسوالی پشتون زرغون، والیت هرات، افغانستان،  الف( محل تولد:؛ 1968: تخمینا

گاهی به این نام عبدالمنان نیازی؛  ب(عبدالمنان نیازی،  الف(: همچنان مشهور بهکوهسان، والیت هرات، افغانستان؛ 

 در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت:بریالی؛  :شناخته شده است نیز

 18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: ؛  در دسترس نیست؛آدرس: 

سایر (؛ 2013دسمبر  31، 2012ی فبرور 13، 2011نومبر  29، 2010اپریل  12، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی 

مسئولیت والیات هرات، فراه و نیمروز را به عهده دارد. عضو  2013عضو گروه طالبان بوده و از اواسط  معلومات: 

شورای عالی طالبان و شورای کویته است. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار 

کزی می باشد. در انتقال حمله کنندگان انتحاری به افغانستان دست دارد. بازنگری این معلومات دارد. متعلق به قوم اچ

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23به تاریخ 

 

TAi.098 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: شفیق ۲: عبد الواحد ۱: اسم : 

 حد شفیقعبدالوا اسم:

ا تاریخ تولد: معاون والی کابل در رژیم طالبان؛  سمت: : مولوی؛عنوان قبل از اسم والیت  محل تولد:؛ 1968تخمینا

در دسترس  :گاهی به این نام نیز شناخته شده است : در دسترس نیست؛همچنان مشهور بهننگرهار، افغانستان؛ 
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 در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: ت؛در دسترس نیسنمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: نیست؛

اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: 

به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27بازنگری این معلومات به تاریخ سایر معلومات: ( 2011نومبر  29، 2008

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822

 

TAi.099 در دسترس نیست؛ : ۴ در دسترس نیست؛: ۳: محمدی ۲: محمد شفیق ۱: اسم 

 محمد شفیق محمدی  اسم:

والی عمومی والیات پکتیا، پکتیکا،  ب(ژیم طالبان، والی والیت خوست در ر سمت: الف(مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

ا تاریخ تولدخوست و غزنی در رژیم طالبان؛  : ولسوالی ترینکوت، والیت ارزگان، افغانستان؛ محل تولد ؛1948: تخمینا

 نمبرافغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده است در دسترس نیست؛همچنان مشهور به: 

 25تاریخ شمولیت در لست:  : در دسترس نیست؛آدرس در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ پاسپورت:

سایر (؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری 

طالبان را به عهده دارد؛ اعتقاد بر این  بدینسو مسئولیت نظارت دو مرکز آموزش نظامی 2013از اواسط معلومات: 

است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم هوتک می باشد. بازنگری این معلومات 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29به تاریخ 

 

TAi.100 در دسترس نمی باشد :۴در دسترس نمی باشد  :۳ عبدالبصیر :۲ نظر محمد :۱: اسم 

 اسم: نظر محمد عبدالبصیر

تاریخ تولد:  سر پرست والیت کندز در رژیم طالبان؛ ب(شاروال شهر کندز، سمت: الف( مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

نظر محمد )طوری که  به: همچنان مشهور: قریه مالغی ولسوالی کندز،  والیت کندز، افغانستان؛ محل تولد؛ 1954

در دسترس   :؛ نمبر پاسپورتافغان تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ مشهور به القاب زشت: قبالا شامل لست شده بود(؛ 

فبروری  23 تاریخ شمولیت در لست:: در دسترس نمی باشد؛ آدرسدر دسترس نمی باشد؛  :نمبر تذکرهنمی باشد؛ 

سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2012می  18، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001

سرمعلم. بعد از سقوط رژیم طالبان به پروسه ادغام مجدد پیوست و در چوکات دولت جدید در عنوان دیگر قبل از اسم: 

توسط  2008نومبر  9والیت کندز در سطح ولسوالی ایفای وظیفه می کرد. طبق گزارش های تائید شده، به تاریخ 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27طالبان به قتل رسید.  بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شورای امنیت تکمیل شد.    

 

TAi.101 ؛ در دسترس نیست: ۴؛ در دسترس نیست :۳زاده آخوند  :۲محمد اسحق  :۱: اسم 

 محمد اسحاق آخوند زاده  اسم:

محل  ؛1968الی  1963سال  بین :تاریخ تولد ؛در رژیم طالبانوالی والیت لغمان : سمت ؛مولویاسم:  عنوان قبل از

گاهی به این  ؛1963سال  متولد آخوندمحمد اسحق : همچنان مشهور به ؛، والیت غزنی افغانستانړ: ولسوالی اندتولد
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در  :نمبر تذکره؛ در دسترس نیست :ورتنمبر پاسپ ؛افغان تابعیت:؛ در دسترس نیست :نام نیز شناخته شده است

 سپتمبر 3تاریخ تعدیل لست: ) 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: ؛ در دسترس نیست: آدرس؛ دسترس نیست

 بود.والیت غزنی در طالبان  فرمانده 2008در سال معلومات: سایر ؛ (2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21 ،2003

سال ) 1822شماره قطعنامه به اساس  2010جوالی  23به تاریخ  این معلوماتبازنگری . می باشد ړقوم اندبه متعلق 

 .   تکمیل شد( شورای امنیت 2008

 

TAi.102 در دسترس نیست؛ :۴در دسترس نیست؛  :۳: مدنی ۲: ضیا الرحمان ۱: اسم 

 ضیا الرحمان مدنی اسم:

ا تاریخ تولدالبان؛ والی والیت لوگر در رژیم طسمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  قریه الف( : محل تولد؛ 1960: تخمینا

 همچنان مشهور به: الف(شهر تالقان، والیت تخار، افغانستان؛  ب(پالیران، ولسوالی نمک آب، والیت تخار، افغانستان، 

ز شناخته گاهی به این نام نیضیاء الرحمان مدنی؛  د(مدنی صاحب،  ج(ضیاء الرحمان مدنی،  ب(مدنی،  ضیاء الرحمان

در دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : شده است

 18، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرس

(؛ 2013دسمبر  31، 2012فبروری  13 ،2008فبروری  1، 2007سپتمبر  27، 2007سپتمبر  21،  2007جوالی 

عضو طالبان و مسئول امور نظامی در والیت تخار  2007در قاچاق مواد مخدر دست دارد. از ماه می سایر معلومات: 

بدینسو به نمایندگی از طالبان در کشور های خلیج برای جلب منابع مالی فعالیت داشت.  2003افغانستان بود. از سال  

ین مقامات طالبان و حامیان ثروتمند آن ها را تنظیم کرده و زمینه را برای انتقال ده ها حمله کننده همچنین جلسات ب

انتحاری به کابل، افغانستان غرض انجام حمالت انتحاری فراهم کرده است. اعتقاد بر این است که در یکی از کشور 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23های خلیج قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شورای امنیت تکمیل شد.

 

TAi.103 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳ در دسترس نیست؛ :۲ : شمس الدین۱: اسم : 

 شمس الدین  اسم:

ا ت تاریخ تولد:والی والیت میدان وردک در رژیم طالبان؛  سمت: قاری؛ب(  مولوی، عنوان قبل از اسم: الف( خمینا

گاهی به این نام  : پهلوان شمس الدین؛همچنان مشهور بهولسوالی کشم، والیت بدخشان، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1968

در دسترس  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :نیز شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23ست: تاریخ شمولیت در ل در دسترس نیست؛ آدرس: نیست؛

اعتقاد بر این است که در مناطق مرزی سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23افغانستان، پاکستان و ایران قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822
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TAi.104 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳ایوب،  :۲محمد رسول،  :۱: اسم : 

 محمد رسول ایوب اسم:

 – 1958بین سال های تاریخ تولد: والی والیت نیمروز در رژیم طالبان؛ سمت: الف( مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

گاهی به این  گرگ؛همچنان مشهور به: ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار افغانستان؛ : قریه رباط، محل تولد ؛1963

در  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : نام نیز شناخته شده است

سپتمبر  3ل لست: )تاریخ تعدی 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدسترس نیست؛ 

عضو شورای کویته بوده و باور بر این است که سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003

بازنگری این معلومات  موصوف در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان می باشد. متعلق به قوم نورزی می باشد.

 ( شورای امنیت تکمیل شد.      2008)سال  1822 به اساس قطعنامه شماره 2010جوالی  27به تاریخ 

 

TAi.105 در دسترس نمی باشد؛ :۴عبدالقادر  :۳خالد  :۲ احمد طه :۱: اسم 

 اسم: احمد طه خالد عبدالقادر

ا تاریخ تولد: والی پکتیا در رژیم طالبان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم:  والیت  الف(: محل تولد؛ 1963 تخمینا

همچنان  قریه صدیق خیل، ولسوالی نکهء والیت پکتیا، افغانستان؛ ج(والیت خوست افغانستان،  ب(انستان، ننگرهار افغ

؛ نمبر افغان تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نمی باشد؛  مشهور به:

تاریخ شمولیت در : در دسترس نمی باشد؛ آدرس؛ در دسترس نمی باشد نمبر تذکره:در دسترس نمی باشد؛  پاسپورت:

اگست  13، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23لست: 

عضو گروه طالبان و مسئول والیت ننگرهار بود. باور بر این است که در  2011در سال  سایر معلومات:(؛ 2012

نزدیک سراج الدین افراد دران می باشد. از ځکستان موقعیت دارد. موصوف متعلق به قبیله مرز میان افغانستان و پا

به اساس قطعنامه شماره  2010جون  1( می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ TAi.144جالل  الدین حقانی )

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822

 

TAi.106 در دسترس نیست؛۴فاتح خان،  :۳احمدی،  :۲محمد شفیق هللا،  :۱: اسم : 

 محمد شفیق هللا احمدی فاتح خان اسم:

ا تاریخ تولد: والی والیت سمنگان در رژیم طالبان؛ سمت: مال؛  عنوان قبل از اسم: : محل تولد ؛1957 – 1956تخمینا

لسوالی ناوه، والیت غزنی، الف( قریه چرمستان، ولسوالی ترینکوت، والیت ارزگان، افغانستان؛ ب( قریه مرغی، و

گاهی به این نام محمد شفیق احمدی، ب( مال شفیق هللا؛  )طوری قبالا شامل لست شده(همچنان مشهور به: افغانستان؛ 

در دسترس  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : نیز شناخته شده است

، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  : در دسترس نیست؛آدرسنیست؛ 

اصالا از سایر معلومات: (؛ 2013دسمبر 31، 2013اپریل  22، 2012اگست  13،  2012جون  1،  2007سپتمبر  21

ن در والیت ارزگان والی نام نهاد طالبا 2012والیت غزنی بوده ولی بعداا در والیت ارزگان زندگی می کرد. در اواخر 

بود. طبق گزارش در ولسوالی شاجوی والیت زابل، در اثر حمله هوایی به قتل رسیده است. متعلق به قوم هوتک می 



UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND 

INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 ترتیب شده است ( شورای امنیت2011) 1988ی که مطابق به قطعنامه ئافراد و نهاد ها یرسم ریغ فهرست ترجمه

 52از  30صفحه 

( شورای امنیت 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 تکمیل شد. 

 

TAi.107 در دسترس نیست؛۴: قدوس ۳: امین ۲: امین هللا ۱: اسم : 

 امین هللا امین قدوس اسم:

قریه  محل تولد:؛ 1973: تخمیناا  تاریخ تولدوالی والیت سرپل در رژیم طالبان؛  سمت: مولوی؛عنوان قبل از اسم: 

وری که )ط ب(مال یوسف،  الف(: همچنان مشهور بهلوی کاریز، ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان؛ 

نمبر افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده استقبالا شامل لست شده بود( امین هللا امین؛ 

 23تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛پاسپورت: 

در سال سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری 

 27عضویت شورای عالی طالبان را داشت. متعلق به قوم نورزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ  2011

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی 

 

TAi.108 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳ک : سال۲: عبدالحی ۱: اسم : 

 عبدالحی سالک اسم:

ا  تاریخ تولد:والی والیت ارزگان در رژیم طالبان؛  سمت: مولوی؛عنوان قبل از اسم:  قریه  محل تولد:؛ 1965تخمینا

ترس : در دسهمچنان مشهور بهاولیا تک، ساحه مسجد گردان، ولسوالی چک وردک، والیت میدان وردک، افغانستان؛ 

 در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده است نیست؛

 )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:

طبق سایر معلومات: (؛ 2012می  18، 2011ومبر ن 29، 2009مارچ  24، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست: 

در صفحات شمال افغانستان فوت کرده است. متوفی متعلق به قوم وردک بود. بازنگری این  1999گزارش، در سال 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27معلومات به تاریخ 

 

TAi.109 آخوند زاده      ۴شکور  :۳آخوند زاده  :۲ن احمد جا :۱: اسم : 

 احمد جان آخوند زاده شکور آخوند زاده اسم:

ا تاریخ تولد: والی والیات زابل و ارزگان در رژیم طالبان؛ سمت: مال؛  ب(مولوی،  الف( عنوان قبل از اسم:  تخمینا

ولسوالی زرمت والیت  ب(افغانستان،  قریه لبالن، ولسوالی دهراوود والیت ارزگان الف(: محل تولد ؛1966-1967

گاهی به این نام نیز شناخته احمد جان آخوندزاده؛  ب(احمد جان آخوندزاده، همچنان مشهور به: الف( پکتیا افغانستان؛ 

در دسترس نیست؛  :نمبر تذکرهدر دسترس نیست؛  :نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : شده است

 21، 2003سپتمبر 3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: ت؛ : در دسترس نیسآدرس

عضو گروه طالبان، و از اوایل سایر معلومات: (؛ 2012جون  1، 2011نومبر  29،  2010اپریل  12، 2007سپتمبر 

می باشد. باور  (TAi.004)مسئول والیت ارزگان افغانستان بوده و شوهر خواهر/برادر همسر مال محمد عمر  2007
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جوالی  29بر این است که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010

 

TAi.110 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: ثاقب ۲: نور محمد ۱: اسم : 

 نور محمد ثاقب سم:ا

ا  تاریخ تولد:قاضی القضات ستره محکمه رژیم طالبان؛  سمت: در دسترس نیست؛عنوان قبل از اسم:  ؛ 1958تخمینا

منطقهء تره خیل، ولسوالی ده سبز، والیت کابل،  ب(ولسوالی بگرامی، والیت کابل، افغانستان،  الف( محل تولد:

 تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده است نیست؛: در دسترس همچنان مشهور بهافغانستان؛ 

تاریخ شمولیت در  در دسترس نیست؛ آدرس: : در دسترس نیست؛نمبر تذکره در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛ 

لومات: سایر مع(؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25لست: 

عضو شورای عالی و رئیس کمیته دینی طالبان بود. متعلق به قوم احمدزی می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  23

 

TAi.111 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: سنانی ۲: حمد هللا ۱: اسم : 

 حمد هللا سنانی اسم:

ا  تاریخ تولد:رئیس دار االفتاء ستره محکمهء رژیم طالبان؛ سمت:  مولوی؛عنوان قبل از اسم:   محل تولد:؛ 1923تخمینا

گاهی به این نام نیز شناخته شده  : در دسترس نیست؛همچنان مشهور بهولسوالی ده چوپان، والیت زابل، افغانستان؛ 

 آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  یت:تابع در دسترس نیست؛ :است

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  افغانستان؛

بود. بازنگری این  ړوفات کرده است. متعلق به قوم کاک 2001طبق گزارش، در سال سایر معلومات: (؛ 2011نوامبر 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27معلومات به تاریخ 

 

TAi.113 در دسترس نیست؛ ۴در دسترس نیست؛  :۳دالور،  :۲شهاب الدین،  :۱: اسم : 

 شهاب الدین دالور اسم:

محل  ؛1953 ب( ،1957  تاریخ تولد: الف(ف رژیم طالبان؛ معاون محکمهء استیناسمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

در : گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: : والیت لوگر افغانستان؛ تولد

: در آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره: ؛OA296623 :نمبر پاسپورت افغانی افغان؛ تابعیت:دسترس نیست؛ 

، 2007جوالی  18، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001فبروری  23تاریخ شمولیت در لست:  دسترس نیست؛

معاون سفیر طالبان در ریاض، پایتخت سایر معلومات: (؛  2013اپریل  22، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21

انستان و پاکستان می باشد. باور بر این است که در مناطق مرزی میان افغ .1998سپتمبر  25عربستان سعودی الی 

( شورای امنیت تکمیل 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  27بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شد.      
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TAi.114 در دسترس نمی باشد؛ :4در دسترس نمی باشد؛  :۳ آغا  :۲عبدالرحمن  :۱: اسم 

 اسم: عبدالرحمان آغا

ا تاریخ تولد: رئیس محکمه نظامی رژیم طالبان؛  سمت: ی؛: مولوعنوان قبل از اسم : ولسوالی محل تولد؛ 1958 تخمینا

: گاهی به این نام نیز شناخته شده استدر دسترس نمی باشد؛ همچنان مشهور به:  ارغنداب والیت قندهار افغانستان؛

در  نمبر تذکره:ترس نمی باشد؛ در دس :نمبر پاسپورت پاکستانی؛ ب( افغانالف(  تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ 

 3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25 تاریخ شمولیت در لست:: در دسترس نمی باشد؛ آدرسدسترس نمی باشد؛ 

اعتقاد بر این است که در سایر معلومات: (؛ 2001نومبر،  29، 2007سپتمبر،  21، 2007جوالی  9، 2003سپتمبر 

به اساس قطعنامه  2010جوالی  29تان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ منطقه مرزی میان افغانستان و پاکس

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822شماره 

 

TAi.118 در دسترس نیست؛۴: شیر محمد ۳: آخوند ۲: حمید هللا ۱: اسم : 

 حمید هللا آخوند شیر محمد اسم:

 1972بین سال های  تاریخ تولد:ا افغان هوایی شرکت در رژیم طالبان؛ رئیس د آریانسمت:  مال؛ عنوان قبل از اسم:

ولسوالی ارغنداب، والیت  ب(قریه سر پوالد، ولسوالی واشیر، والیت هلمند، افغانستان،  الف( محل تولد:؛ 1973الی 

گاهی  یدهللا آخوند؛)طوری که قبالا شامل لست شده بود( حم ب(جنت گل،  الف(: همچنان مشهور بهقندهار، افغانستان؛ 

در  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :به این نام نیز شناخته شده است

 9، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  افغانستان؛ آدرس: دسترس نیست؛

متعلق به قوم غلجائی می سایر معلومات: (؛ 2012آگست  13، 2011مبر نو 29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی 

( شورای امنیت 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 تکمیل شد.   

 

TAi.119 در دسترس نیست؛۴ : اکرام۳: مدنی ۲: جان محمد ۱: اسم : 

 رامجان محمد مدنی اک اسم:

تاریخ : شارژ دافر طالبان در سفارت افغانستان در ابوظبی، امارات متحده عربی؛ سمتمولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

در همچنان مشهور به: : قریهء سیاه جوی، ولسوالی پنجوایی، والیت قندهار، افغانستان؛ محل تولد؛ 1955-1954: تولد

: در دسترس نمبر پاسپورتافغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : تگاهی به این نام نیز شناخته شده اسدسترس نیست؛ 

)تاریخ  2001جنوری   25تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکرهنیست؛ 

اعتقاد بر سایر معلومات: (؛ 2012آگست  15،  2011نوامبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3تعدیل لست: 

ست که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم علیزی می باشد. بازنگری این این ا

 ( شورای امنیت تکمیل شد.2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29معلومات به تاریخ 
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TAi.121 دسترس نمی باشد در  :۴در دسترس نمی باشد  :۳ عبداالحد :۲ الرحمان: عزیز۱: اسم 

 اسم: عزیز الرحمان عبداالحد

محل ، 1972 تاریخ تولد: سکرتر سوم، سفارت طالبان در ابوظبی، امارات متحده عربی؛سمت: : آقا؛ عنوان قبل از اسم

گاهی به این نام نیز شناخته  در دسترس نمی باشد ؛همچنان مشهور به: : ولسوالی شگه، والیت قندهار، افغانستان؛ تولد

: آدرس؛ 44323: در دسترس نمی باشد ؛ نمبر تذکره: نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت: در دسترس نمی باشد ؛: ده استش

سپتمبر  21؛ 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25: تاریخ شمولیت در لستدر دسترس نمی باشد ؛ 

جوالی  29ی باشد. بازنگری معلومات به تاریخ متعلق به قوم هوتک مسایر معلومات: (؛ 2011نوامبر  29؛ 2007

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010

 

TAi.122 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: محمد اسحاق ۲: عبدالمنان ۱: اسم : 

 عبدالمنان محمد اسحاق  اسم:

اتشه تجارتی  ب(ول سفارت طالبان در ریاض، عربستان سعودی، سکرتر ا سمت:  الف(مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

قریه سیاه جوی، ولسوالی  محل تولد:؛ 1941-1940: تاریخ تولدسفارت طالبان در ابوظبی، امارات متحده عربی؛ 

در : گاهی به این نام نیز شناخته شده است در دسترس نیست؛همچنان مشهور به: پنجوایی، والیت قندهار، افغانستان؛ 

در دسترس  ::آدرس در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت: دسترس نیست؛

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  نیست؛

به اساس قطعنامه  2010جوالی  27به تاریخ بازنگری این معلومات سایر معلومات: (؛ 2012آگست  15، 2011نومبر 

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822شماره 

 

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

 محمد سرور صدیق مل محمد مسعود  اسم:

؛ 1963: تاریخ تولدن؛ سکرتر سوم سفارت طالبان در اسالم آباد، پاکستا سمت: در دسترس نیست؛عنوان قبل از اسم: 

)طوری که قبالا شامل لست شده بود( همچنان مشهور به: : ولسوالی جانی خیل، والیت پکتیا، افغانستان؛ محل تولد

در نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده استمحمد سرور صدیق مل؛ 

)تاریخ  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  : در دسترس نیست؛آدرس؛ 19657 نمبر تذکره: دسترس نیست؛

متعلق به قوم منگل می باشد. سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3تعدیل لست: 

کمیل ( شورای امنیت ت2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شد. 
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TAi.127 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: زاهد ۲: محمد ۱: اسم : 

 محمد زاهد  اسم:

 محل تولد:؛ 1971 تاریخ تولد:سوم سفارت طالبان در اسالم آباد، پاکستان؛  سکرترسمت:  مال؛عنوان قبل از اسم: 

در دسترس : به این نام نیز شناخته شده استگاهی  در دسترس نیست؛همچنان مشهور به:  والیت لوگر، افغانستان؛ 

نمبر ؛ 2000جوالی  17، صادره مورخ D 001206پاسپورت افغانی شماره  نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت: نیست؛

لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25 تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ تذکره:

اعتقاد بر این است که در سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2006 جوالی 25، 2003سپتمبر  3

به اساس قطعنامه  2010جوالی  29منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822شماره 

 

TAi.128 در دسترس نمی باشد :۴عبدالبصیر  :۳ بصیر :۲ بدالقدیر: ع۱: اسم 

 اسم: عبدالقدیر بصیر عبدالبصیر

تاریخ تولد:  در اسالم آباد، پاکستان؛ اتشه نظامی، سفارت طالبانسمت: مولوی؛  ب(جنرال  الف(: عنوان قبل از اسم

یت ننگرهار؛ ولسوالی حصارک وال ب(ولسوالی سرخرود، والیت ننگرهار، افغانستان؛  الف(: محل تولد، 1964

گاهی به این نام نیز  عبدالقدیر بصیر،د( عبدالقدیر حقانی،  ج(احمد حاجی،  ب(بدالقدیر، ع الف( همچنان مشهور به:

نمبر ، D 000974: نمبر پاسپورت افغانی: نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : شناخته شده است

)تاریخ تعدیل  2001جنوری   25تاریخ شمولیت در لست: ترس نمی باشد؛ : در دسآدرس: در دسترس نمی باشد؛ تذکره

نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18،  2007اپریل  23، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3لست: 

مشاور مالی شورای نظامی طالبان پشاور و رئیس کمیسیون مالی طالبان  سایر معلومات:(؛ 2012آگست  13، 2011

جوالی  21ر؛ عقیده بر این است که در مرز بین افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ پشاو

 ( شورای امنیت تکمیل شد.  2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010

 

TAi.129 در دسترس نیست؛۴ : ولى هللا۳: حنفى ۲: نذیر هللا ۱: اسم : 

 ی هللا نذیرهللا حنفی ول اسم:

 تاریخ تولد:اتشه تجارتی سفارت طالبان در اسالم آباد، پاکستان؛ سمت:  حاجی؛ ب(مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف(

گاهی نذیرهللا حنفی ولی هللا؛ همچنان مشهور به: ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان؛  محل تولد:؛ 1962

، D 000912پاسپورت افغانی: نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: ترس نیست؛در دس: به این نام نیز شناخته شده است

تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:؛ 1998جون  30صادره مورخ 

 3، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری  25

اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان قرار سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2008وبر اکت

( شورای امنیت 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 تکمیل شد.   
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TAi.130 در دسترس نمی باشد :۴لغنی عبدا :۳ قریشی :۲ عبدالغفار :۱: اسم 

 اسم: عبدالغفار قریشی عبدالغنی

تاریخ تولد: الف(  اسالم آباد پاکستان؛ سفارت طالبان در، اتشه عودت کنندگانسمت: : مولوی؛ عنوان قبل از اسم

ر عبدالغفا همچنان مشهور به:: قریه ترشت، ولسوالی ورسج، والیت تخار، افغانستان؛ محل تولد؛ 1967 ب(، 1970

پاسپورت  :نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت: در دسترس نمی باشد؛: گاهی به این نام نیز شناخته شده استقریشی؛ 

: حصه آدرس  55130 :نمبر تذکره افغانی؛ 1998سپتمبر  13، محل صدور: کابل، تاریخ صدور: D 000933افغانی: 

 18، 2003سپتمبر  3، )تاریخ تعدیل لست: 2001ری جنو 25تاریخ شمولیت در لست: سوم خیرخانه، کابل، افغانستان؛ 

در قاچاق مواد مخدر دست  سایر معلومات:(؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی 

به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29داشت. متعلق به ملیت تاجک می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 شورای امنیت تکمیل شد.  ( 2008)سال  1822

 

TAi.132 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: محمد جمعه ۲: نجیب هللا ۱: اسم : 

 نجیب هللا محمد جمعه اسم:

محل تولد: ؛ 1958: تاریخ تولدسرقنسول قنسولگری طالبان در پشاور، پاکستان؛  سمت:مولوی؛  عنوان قبل از اسم:

گاهی به این نام نیز  در دسترس نیست؛همچنان مشهور به: ، والیت فراه، افغانستان؛ کوه، ولسوالی شیندند منطقهء زیر

 20، صادره مورخ 000737پاسپورت افغانی شماره نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت:نجیب هللا؛ : شناخته شده است

 2001جنوری  25: تاریخ شمولیت در لست در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:؛ 1996اکتوبر 

(؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007اپریل  23، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل

عضویت شورای نظامی طالبان در پشاور را کسب کرد. اعتقاد بر این است که در  2010در سال سایر معلومات: 

به اساس  2010جوالی 21ازنگری این معلومات به تاریخ منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. ب

 ( شورای امنیت تکمیل شد. 2008)سال  1822قطعنامه شماره 

 

TAi.133 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: صدیقی ۲: عبدالولی ۱: اسم : 

 عبدالولی صدیق اسم:

 محل تولد:؛ 1974 تاریخ تولد:پاکستان؛ سکرتر سوم قنسولگری طالبان در پشاور  سمت: قاری؛عنوان قبل از اسم: 

گاهی به این نام نیز  : در دسترس نیست؛همچنان مشهور به، والیت غزنی، افغانستان؛ ړقریه زلزله، ولسوالی اند

؛ 1997فبروری  2، صادره مورخ D 000769نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :شناخته شده است

)تایخ تعدیل  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛ آدرس: یست؛در دسترس ن نمبر تذکره:

اعتقاد بر این است سایر معلومات:  (؛2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3لست: 

به اساس  2010ی جوال 29که در منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008)سال  1822قطعنامه شماره 
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TAi.135 ؛در دسترس نیست: ۴؛ در دسترس نیست: ۳: مظهری ۲: عبد القدوس ۱: اسم 

 عبدالقدوس مظهری اسم:

: محل تولد ؛1970: تاریخ تولد ؛شاور، پاکستانپ در طالبانقنسولگری معارف اتشه  سمت:  ؛مولویعنوان قبل از اسم: 

گاهی به این نام  ؛هریمظ اختر محمد( طوری که قبالا شامل لست شده بود): همچنان مشهور به ؛والیت کندز، افغانستان

 نومبر 4، تاریخ صدور: SE 012820 :پاسپورتنمبر  ؛افغان تابعیت:؛ در دسترس نیست: نیز شناخته شده است

تاریخ شمولیت در لست:  ؛، کابل، افغانستان5 حوزه، مینهال خان حشوخ: آدرس؛ در دسترس نیست :نمبر تذکره ؛2000

، 2007 سپتمبر 21 ،2007 جوالی 18، 2006 جوالی 25، 2003سپتمبر  3لست:  تعدیلتاریخ ) 2001جنوری  25

 2010جوالی  27تاریخ این معلومات به بازنگری . می باشد پوپلزیقوم متعلق به معلومات: سایر  ؛(2011نومبر  23

 .تکمیل شد( شورای امنیت 2008سال ) 1822شماره قطعنامه به اساس 

 

TAi.137 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳کاکا زاده  :۲: رحمت هللا ۱: اسم : 

 رحمت هللا کاکا زاده اسم:

؛ 1968: تاریخ تولد: سرقنسول قنسولگری طالبان در کراچی پاکستان؛ سمتمال؛  ب(مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف(

گاهی به این کاکا زاده؛  ب(رحمت هللا،  همچنان مشهور به: الف(: ولسوالی زرمت، والیت پکتیا، افغانستان؛ محل تولد

جنوری  7، تاریخ صدور پاسپورت: D 000952نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت:مال نصیر؛ : نام نیز شناخته شده است

)تاریخ  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: ر دسترس نیست؛ : دآدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره؛ 1999

سایر (؛ 2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2007جوالی  18، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3تعدیل لست: 

عضویت طالبان را کسب و مسئولیت والیت غزنی افغانستان را داشت. رئیس یک شبکه  2007در می معلومات: 

. اعتقاد بر این است که در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم سلیمان خیل استخباراتی بود

( شورای 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  21می باشد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 امنیت تکمیل شد. 

 

TAi.138 ؛دسترس نیستدر : ۴: نورانی ۳: علیم ۲: محمد ۱: اسم 

 محمد علیم نورانی اسم:

ا خمین: تتاریخ تولد ؛سکرتر اول قنسولگری طالبان در کراچی، پاکستان سمت: ؛فتیمعنوان قبل از اسم:  حل م؛ 1963ا

در : گاهی به این نام نیز شناخته شده است ؛در دسترس نیست: همچنان مشهور به ؛والیت غزنی، افغانستانتولد: 

در دسترس آدرس:  ؛در دسترس نیست :نمبر تذکره ؛در دسترس نیست :نمبر پاسپورت ؛افغان :تابعیت ؛دسترس نیست

 29، 2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر  3لست:  تعدیلتاریخ ) 2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست:  ؛نیست

 1822شماره مه قطعنابه اساس  2010جوالی  29تاریخ این معلومات به بازنگری معلومات: سایر  ؛(2011نومبر 

 شد. تکمیل ( شورای امنیت 2008سال )
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TAi.139 در دسترس نیست؛: ۴ در دسترس نیست؛: ۳: شینواری ۲: عبدالغفار ۱: اسم 

 عبدالغفار شینواری اسم:

 ؛1965 مارچ 29 تاریخ تولد: ؛کراچی پاکستان در طالباننسولگری قسوم  سکرترسمت:  ؛حاجیعنوان قبل از اسم: 

 :گاهی به این نام نیز شناخته شده است در دسترس نیست؛: همچنان مشهور به ؛الیت ننگرهار، افغانستانو محل تولد:

جنوری  9 مورخ صادره ،D 000763 شمارهپاسپورت افغانی نمبر پاسپورت:  ؛افغان تابعیت: در دسترس نیست؛

تاریخ ) 2001جنوری  25لست:  تاریخ شمولیت در در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ :نمبر تذکره ؛1997

بر این اعتقاد معلومات: سایر  ؛(2011نومبر  29، 2007سپتمبر  21، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3لست:  تعدیل

این معلومات به بازنگری . می باشد صافیقوم . متعلق به قرار داردپاکستان  و مرزی افغانستانمنطقهء در  است که

  شد.   تکمیل ( شورای امنیت 2008سال ) 1822شماره قطعنامه اس به اس 2010جوالی  29تاریخ 

 

TAi.140 در دسترس نیست؛4در دسترس نیست؛  :۳حکیمی  :۲گل احمد  :۱: اسم : 

 گل احمد حکیمی  اسم:

محل ؛ 1964تاریخ تولد:  اتشه تجارتی جنرال قونسلگری طالبان، کراچی پاکستان؛سمت: مولوی؛  عنوان قبل از اسم:

گاهی به این در دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: والیت کابل، افغانستان؛  ب(والیت لوگر، افغانستان،  الف( :تولد

در  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : نام نیز شناخته شده است

سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001وری جن 25تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نیست؛  آدرس:دسترس نیست؛ 

اعتقاد بر این است که در منطقهء سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29، 2008اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2003

به اساس قطعنامه  2010جوالی  29مرزی میان افغانستان و پاکستان موقعیت دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.                          2008)سال  1822شماره 

 

TAi.141 در دسترس نیست؛ :۴ : محمد کریم۳: حماد ۲: عبدهللا ۱: اسم  

 عبدهللا حماد محمد کریم اسم:

محل تولد: ؛ 1972: تاریخ تولدسرقنسول قنسولگری طالبان در کویتهء پاکستان؛ سمت: مولوی؛ عنوان قبل از اسم: 

گاهی به این الحماد؛ همچنان مشهور به: گرمسیر، والیت هلمند، افغانستان؛  جفت ولسوالی ، منطقه هزارقریه درویشان

 ، D 000857شماره پاسپورت افغانی:نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛: نام نیز شناخته شده است

 25تاریخ شمولیت در لست:  نیست؛: در دسترس آدرس؛ 300786 نمبر تذکره:؛ 1997نومبر  20تاریخ صدور: 

 29، 2008اکتوبر  3، 2007سپتمبر  21، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3لست:  )تاریخ تعدیل 2001جنوری 

اعتقاد بر این است که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به گروه سایر معلومات: (؛ 2011نومبر 

( 2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29این معلومات به تاریخ قوم بلوچ می باشد. بازنگری 

 شورای امنیت تکمیل شد. 
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TAi.142 در دسترس نمی باشد؛ :۴عبدالقادر  :۳عظیم  :۲ عبدالحی :۱: اسم 

 اسم: عبدالحی عظیم عبدالقادر

تاریخ تولد:  طالبان در کویته پاکستان؛سکرتر اول جنرل قونسل سمت: مال؛  ب(مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف(

)طوری که قبالا  همچنان مشهور به: : قریه پشه وال یرغتوی ولسوالی اندر والیت غزنی افغانستان؛محل تولد؛ 1971

افغان؛  تابعیت:در دسترس نمی باشد؛  :گاهی به این نام نیز شناخته شده استشامل لست شده بود( عبدالحی عظیم؛ 

قریه التفات،  الف(: آدرسدر دسترس نمی باشد؛  نمبر تذکره: ؛D 0001203پاسپورت افغانی:  :نمبر پاسپورت

 تاریخ شمولیت در لست:شهر کابل، والیت کابل؛  9منطقه پلچرخی، ناحیه  ب(ولسوالی شکردره والیت کابل افغانستان؛ 

 18، 2011نومبر  29، 2007بر سپتم 21، 2006جوالی  25، 2003سپتمبر  3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25

)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی  29بازنگری این معلومات به تاریخ  سایر معلومات:(؛ 2012می 

 ( شورای امنیت تکمیل شد.   2008

 

TAi.143 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳ هللا نور، :۲حمدهللا،  :۱: اسم : 

 حمدهللا هللا نور اسم:

تاریخ تولد:  اتشه عودت کنندگان در جنرال قونسلگری طالبان در کویتهء پاکستان؛سمت: مولوی؛ وان قبل از اسم: عن

گاهی به این در دسترس نیست؛ همچنان مشهور به: شهر قندهار، والیت قندهار افغانستان؛  6: ناحیه محل تولد ؛1973

نمبر تذکره در دسترس نیست؛  :نمبر پاسپورت افغان؛ :تابعیتمیسر در دسترس نیست؛ : نام نیز شناخته شده است

 3)تاریخ تعدیل لست:  2001جنوری  25تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ رس؛ آد4414 :تابعیت افغانی

اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29،  2007سپتمبر  21، 2003سپتمبر 

به  2010جوالی  21بازنگری این معلومات به تاریخ  قوم بلوچ می باشد. متعلق به و پاکستان قرار دارد. افغانستان

 ( شورای امنیت تکمیل شد. عنوان دیگر قبل از اسمش حافظ می باشد. 2008)سال  1822اساس قطعنامه شماره 

 

TAi.144 ت؛: در دسترس نیس۴: حقانی ۳: جالل الدین ۲: سراج الدین ۱: اسم 

 سراج الدین جالل الدین حقانی  اسم:

ا تاریخ تولد: نایب امیر )معاون فرمانده(؛ سمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم:  محل ؛ 1978 -1977: تخمینا

قریه سرنه، ولسوالی گرده سیری، والیت پکتیا، افغانستان،  ب(دنده، میرام شاه، وزیرستان شمالی، پاکستان،  الف(: تولد

 ب(سراج حقانی،  همچنان مشهور به: الف(والیت خوست، افغانستان؛  د(لی نیکه، والیت پکتیکا، افغانستان، ولسوا ج(

افغان؛  تابعیت:خلیفه؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استسراج حقانی؛  د(سراج حقانی،  ج(سراج الدین حقانی، 

منطقه نیکه/منطقه دنده، میرام شاه،  الف(: آدرس؛ : در دسترس نیستنمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبرپاسپورت

منده درگه،   مدرسه ج(مدرسه منبع العلوم، میرام شاه، وزیرستان شمالی، پاکستان،  ب(وزیرستان شمالی، پاکستان، 

اپریل  22)تاریخ تعدیل لست:  2007سپتمبر  13تاریخ شمولیت در لست: میرام شاه، وزیرستان شمالی، پاکستان؛ 

( را به عهده دارد. پسر جالل الدین TAe.012بدینسو رهبری شبکه حقانی ) 2012از اواخر سایر معلومات:  (؛2013

دران گرده سیری والیت پکتیای افغانستان می باشد. ځ( می باشد. متعلق به قوم سلطان خیل، قبیله TAi.040حقانی )
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 27ان قرار دارد. بازنگری این معلومات به تاریخ اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکست

 ( شورای امنیت تکمیل شد.    2008)سال  1822به اساس قطعنامه شماره  2010جوالی 

 

TAi.145 در دسترس نمی باشد :۴در دسترس نمی باشد  :۳ عبدهللا :۲ امیر :۱: اسم 

 اسم: امیر عبدهللا 

ا تاریخ تولد:  معاون اسبق والی طالبان در والیت قندهار؛ سمت:در دسترس نمی باشد؛ عنوان قبل از اسم:  تخمینا

گاهی به این نام نیز عبدالغفار قریشی؛ هم چنان مشهمور به القاب خوب: : والیت پکتیکا، افغانستان؛ محل تولد؛ 1972

تذکره تابعیت نمبر در دسترس نمی باشد؛  :نمبر پاسپورت افغان؛ تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : شناخته شده است

، )تاریخ تعدیل 2010جوالی  20تاریخ شمولیت در لست: : کراچی، پاکستان؛ آدرسدر دسترس نمی باشد؛  :افغانی

به کویت، عربستان سعودی، جماهیریه عربی لیبیا، امارات متحده عربی سفر سایر معلومات: (؛ 2011نومبر  29لست: 

بود.  TAi.024نماید. مسئول مالی عبدالغنی برادر عبداالحمد ترک کرده تا مساعدت های مالی را برای طالبان جلب 

 باور بر این است که در مرز میان افغانستان و پاکستان موقعیت دارد. 

 

TAi.146 در دسترس نیست؛ . ۴ در دسترس نیست؛. ۳ : حقانی۲: نصیر الدین ۱: اسم 

 نصیر الدین حقانی اسم:

ا تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ تسمدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم:  : ولسوالی محل تولد؛ 1973-1970: تخمینا

داکتر نصیر حقانی،  ج(نصیر حقانی،  ب(دا کتر علیم غیر،  همچنان مشهور به: الف(نیکه، والیت پکتیکا، افغانستان؛ 

: نمبر پاسپورتافغان  ت:تابعینصیر الدین؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استناشر حقانی؛  ه(نصیر حقانی،  د(

)تاریخ  2010جوالی  20تاریخ شمولیت در لست: : پاکستان؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکرهدر دسترس نیست؛ 

یکی از سایر معلومات: (؛ 2014فبروری  11، 2013جون  27، 2012می  18، 2011جوالی  29تعدیل لست: 

یرستان شمالی در منطقهء قبایل تحت اداره حکومت فدرال که در بیرون از وز (TAe.012شبکه حقانی )رهبران 

( می باشد. به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر TAi.040پاکستان فعالیت می کند. پسر جالل الدین حقانی )

 وفات کرده است. 2013کرده تا برای طالبان منابع مالی جلب نماید. طبق گزارش، در اوایل 

 

TAi.147 در دسترس نیست؛۴: اسحاقزی ۳: آغا ۲ : گل۱: اسم : 

 گل آغا اسحاقزی اسم:

: بند تیمور، محل تولد؛ 1972تخمیناا  تاریخ تولد:: در دسترس نیست؛ سمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم: 

به این نام گاهی مال گل آغا آخوند؛  ب(مال گل آغا،  همچنان مشهور به: الف(ولسوالی میوند، والیت قندهار افغانستان؛ 

نمبر در دسترس نیست؛  تابعیت:هدایت هللا؛  ج(حاجی هدایت هللا،  ب(هدایت هللا،  : الف(نیز شناخته شده است

جوالی   20تاریخ شمولیت در لست: : پاکستان؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ پاسپورت

عضویت یکی از شورا های طالبان  سایر اطالعات:(؛ 2013دسمبر  31، 2011نومبر  29)تاریخ تعدیل لست:  2010

ریاست کمیسیون مالی  2013را دارد که جمع آوری زکات را از ایالت بلوچستان پاکستان همآهنگ می سازد. در اواسط 
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 در ارتباط می باشد. به عنوان مسئولین عمده مالی مال محمد TAi.004)طالبان را به عهده داشت. با مال محمد عمر )

 عمر و یکی از نزدیک ترین مشاورین وی فعالیت داشت. متعلق به قوم اسحاقزی می باشد. 

 

TAi.148 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳عالیزی  :۲عبدالحبیب  :۱: اسم : 

 عبدالحبیب عالیزی اسم:

ج(  ،1973 فبروری 14، ب( 1963  اکتوبر 15تاریخ تولد: الف( در دسترس نیست؛ سمت: حاجی؛ عنوان قبل اسم: 

ا د(  ،1967 همچنان الف( قریه یتیم چای، ولسوالی موسی قلعه، والیت هلمند افغانستان؛  محل تولد: ؛1957تخمینا

لوی آغا،  ه(حاجی لوی الال، د(  آغا جان عالیزی،  ج(حاجی آغا جان،  ب(حاجی آغا جان عالیزی، مشهور به: الف( 

در دسترس  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : ناخته شده استگاهی به این نام نیز ش عبدالحبیب؛ و(

)تاریخ  2010نومبر  4تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:نیست؛ 

ر یک شبکه قاچاق مواد مخدسایر معلومات: (؛ 2014فبروری  11، 2013دسمبر  31، 2012آگست  13تعدیل لست: 

 را در والیت هلمند افغانستان مدیریت کرده است. به صورت منظم به پاکستان سفر کرده است. 

 

TAi.149 اختر محمد   ۴ ړکاک :۳محمد  :۲صالح  :۱: اسم : 

 صالح محمد کاکر اختر محمد اسم:

 الف(: حل تولدم؛ 1961 ب(، 1962تاریخ تولد: الف( در دسترس نیست؛  سمت:: در دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم

قریه سنگحصار ولسوالی پنجوایی والیت قندهار افغانستان؛  ب(قریه نلغان، ولسوالی پنجوایی والیت قندهار افغانستان، 

نمبر  افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛  :گاهی به این نام نیز شناخته شده استصالح محمد؛ همچنان مشهور به: الف( 

 4تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  ذکره:نمبر تدر دسترس نیست؛  پاسپورت:

سایر (؛ 2014می  16، 2013دسمبر  31، 2012آگست  13، 2011نومبر  29)تاریخ تعدیل لست:  2010نومبر 

. قبالا وی یک شبکه سازمان یافتهء قاچاق مواد مخدر را در والیات قندهار و هلمند افغانستان اداره می کردمعلومات: 

یک البراتوار پروسس هیروئین را در بند تیمور والیت قندهار افغانستان پیش می برد. در ساحه میرویس مینه ولسوالی 

در افغانستان از حبس رها گردید. پس از  2014دند والیت قندهار افغانستان یک موتر فروشی داشت. در فبروری 

 می باشد.   ړارتباط قایم کرد. متعلق به قوم کاک ((TAi.022ند  ازدواج، با مال عبیدهللا آخوند  یار محمد آخو

 

TAi.150 در دسترس نیست؛۴حقانی  :۳احمد  :۲خلیل  :۱: اسم : 

 خلیل احمد حقانی اسم:

و  1958بین سالهای  ب(، 1966جنوری  1تاریخ تولد: الف( در دسترس نیست؛ سمت: حاجی؛ عنوان قبل از اسم: 

همچنان دران، والیت پکتیا افغانستان؛ ځگرده سرنه، ساحه گرده سرای، ولسوالی وازه  : منطقهءمحل تولد؛ 1964

نمبر  افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استخلیل الرحمن حقانی؛ مشهور به: 

مدرسه درگه  نزدیک (بپشاور پاکستان،  الف( آدرس:در دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  پاسپورت:

 ج(مندوی، نزدیک میرام شاه، وزیرستان شمالی، منطقه قبایل تحت اداره حکومت فدرال پاکستان،  مندوی، قریه درگه
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قریه  د(قریه کیله، نزدیک میرام شاه، وزیرستان شمالی ایجنسی، منطقه قبایل تحت اداره حکومت فدرال پاکستان، 

جون  1)تاریخ تعدیل لست:  2011فبروری  9تاریخ شمولیت در لست: تان؛ دران، والیت پکتیا، افغانسځسرنه، 

( که بیرون از وزیرستان شمالی در منطقه قبایل تحت TAe.012عضو ارشد شبکه حقانی )سایر معلومات: (؛ 2012

عربی منابع  اداره حکومت فدرال پاکستان فعالیت می کند. در  گذشته به دوبی سفر کرده و در آنجا و در امارات متحده

 می باشد.   (TAi.144)و کاکای سراج الدین حقانی  (TAi.040)مالی جمع آوری کرده است. برادر جالل الدین حقانی 

 

TAi.153 در دسترس نیست؛۴ : نورزی۳: خان ۲: فیض هللا ۱: اسم : 

 فیض هللا خان نورزی  اسم:

 1968بین سال های ج( ، 1961 ب(، 1966 الف( تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ سمت: حاجی؛عنوان قبل از اسم: 

قریه کدنی،  ب(لوی کاریز، ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان؛  الف( محل تولد:؛ 1962 د(، 1970الی 

 همچنان مشهور به:  الف(چمن، ایالت بلوچستان، پاکستان؛  ج(ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار ، افغانستان، 

حاجى فیض  ج(اختر محمد میرا خان،  )طوری که قبالا شامل لست شده بود( فیض هللا نورزی ب( نور، حاجی فیض هللا

گاهی حاجی فیض هللا نوری؛  د(هللا خان نورزى )حاجی فیض هللا خان نورزی، حاجی فیض هللا خان، حاجی فیض هللا( 

نمبر افغان؛  تابعیت: اجی مال فیض هللا؛ح ب(حاجی فیض هللا نورزی،  : الف(به این نام نیز شناخته شده است

بغراء رود، قریه میرالزی، چمن، ایالت  الف( آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ پاسپورت:

 4تاریخ شمولیت در لست:  قریه رنگین، ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان؛ ب(بلوچستان، پاکستان، 

یکی از تمویل کنندگان مالی سایر معلومات: (؛ 2012جون  1، 2011نومبر  29تعدیل لست:  )تاریخ 2011اکتوبر 

، سالح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات طبی را به جنگجویان طالبان تدارک 2009بزرگ طالبان می باشد. در اواسط 

رزی افغانستان و پاکستان فراهم کرد. و منابع مالی را برای طالبان جلب نموده و زمینهء آموزش طالبان را در منطقه م

، به دوبی امارات متحده 2010در گذشته عملیات طالبان را در والیت قندهار افغانستان تمویل و تنظیم می کرد. در سال 

عربی و جاپان سفر کرد و در این کشور ها شرکت تجارتی ایجاد نمود. متعلق به قوم نورزی و قبیله میرالزی می باشد.  

 است. اسم پدرش  اختر محمد )همچنان مشهور به حاجی میرا خان( می باشد . TAi.154) ملک نورزی )برادر 

 

TAi.154 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: نورزى ۲: مالک ۱: اسم : 

 مالک نورزی  اسم:

محل ؛ 1963ری جنو 1 ج(، 1960 ب(، 1957 الف(: تاریخ تولد در دسترس نیست؛ سمت:حاجی؛ عنوان قبل از اسم: 

حاجى مالك همچنان مشهور به: ساحه پیشین، ایالت بلوچستان، پاکستان؛  ب(شهر مرزی چمن، پاکستان؛  الف( تولد:

افغان؛  تابعیت:حاجی امین هللا؛  ب(حاجی ملوک،  الف( :گاهی به این نام نیز شناخته شده استهللا محمد؛  ب(نورزى، 

جوالی  22، تاریخ انقضاء 2009جوالی  23، صادره مورخ FA0157612ه پاسپورت پاکستانی شمارنمبر پاسپورت: 

در دسترس  نمبر تذکره:لغو شد؛  2013؛ پاسپورت مذکور که به نام هللا محمد صادر شده بود، رسما در اوایل 2014

جاده  آدرس: الف(لغو گردید؛   2013که رسما در  اوایل  554201-247561- نمبر شناخت کارت پاکستانی: نیست؛

رنگین کلی، ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار،  ب(بلوچستان، پاکستان،  ایالتبغراء، قریه میرالزی، چمن، 



UNOFFICIAL DARI LANGUAGE VERSION OF THE LIST OF ENTITIES AND 

INDIVIDUALS DESIGNATED UNDER RESOLUTION 1988 

 ترتیب شده است ( شورای امنیت2011) 1988ی که مطابق به قطعنامه ئافراد و نهاد ها یرسم ریغ فهرست ترجمه

 52از  42صفحه 

 11، 2012جون  1، 2011نومبر  29لست:  )تاریخ تعدیل 2011اکتوبر  4تاریخ شمولیت در لست: افغانستان؛ 

حب شرکت بوده و اغلب به دوبی امارات متحده پان صاجامسئول مالی طالبان؛ در سایر معلومات: (؛ 2014فبروری 

، در فعالیت های طالبان از طریق استخدام افراد و ارائه تسهیالت 2009عربی و جاپان سفر می کند؛ از اوایل 

لوژستیکی سهم دارد؛ اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد. متعلق به قوم 

 می باشد.  نام پدرش حاجی اختر محمد است.   (TAi.153)د. برادر فیض هللا خان نورزی نورزی می باش

 

TAi.155 در دسترس نمی باشد  :۴ در دسترس نمی باشد :۳: عباسین ۲: عبدالعزیز ۱: اسم 

 اسم: عبدالعزیز عباسین

: قریهء شیخان، محل تولد، 1969 تاریخ تولد:در دسترس نمی باشد ؛  :سمت؛ در سترس نیست: عنوان قبل از اسم

گاهی به این نام عبدالعزیز محسود؛  همچنان مشهور به:منطقه پیرکوتی، ولسوالی ارگون، والیت پکتیکا، افغانستان؛ 

: در دسترس نمی باشد ؛ نمبر پاسپورت در دسترس نمی باشد ؛ تابعیت: در دسترس نمی باشد ؛: نیز شناخته شده است

)تاریخ   2001اکتوبر  4: تاریخ شمولیت در لست: در دسترس نمی باشد؛ آدرساشد؛ : در دسترس نمی بنمبر تذکره

به رهبری سراج الدین  TAe.012): فرمانده کلیدی در شبکه حقانی )سایر معلومات(؛ 2013اپریل  22تعدیل لست: 

والی ارگون والیت به عنوان ولسوال نام نهاد طالبان در ولس 2010؛ از اوایل سال TAi.144)جالل الدین حقانی )

پکتیکا فعالیت می کرد؛ کمپ آموزشی را در والیت پکتیکا برای جنگجویان غیر افغان اداره می کرد؛ در انتقال سالح 

 به افغانستان دخیل بود. 

 

TAi.156 در دسترس نمی باشد؛ :۴آغا  :۳ ضیا :۲احمد  :۱: اسم 

 اسم: احمد ضیا آغا

: ولسوالی میوند والیت قندهار محل تولد، 1974تاریخ تولد: ترس نمی باشد؛ در دس سمت: : حاجی؛عنوان قبل از اسم

: گاهی به این نام نیز شناخته شده است؛ نور احمد ج(نور احمد  ب(ضیاء آغا  همچنان مشهور به: الف( افغانستان؛

در دسترس نمی  تذکره:نمبر در دسترس نمی باشد؛  نمبر پاسپورت:در دسترس نمی باشد؛  تابعیت:سیا آغا سعید؛  الف(

مقام ارشد طالبان  سایر معلومات: ؛ 2012جنوری  6 تاریخ شمولیت در لست:: در دسترس نمی باشد؛ آدرسباشد؛ 

رهبری شورای نظامی طالبان  2010مسئولیت های نظامی و مالی را به عهده داشت. در سال   2011بوده و در سال 

، منحیث آمر مالی طالبان فعالیت می کرد و مسئولیت توزیع پول را در 2009و  2008را به عهده داشت. در سال های 

 ساحات مرزی افغانستان و پاکستان به فرماندهان طالبان به عهده داشت. 

 

TAi.157 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: ربیع ۲: فضل ۱: اسم : 

 فضل ربیع  اسم:

، 1972الف( : تاریخ تولدد پایه در والیت کنر در رژیم طالبان؛ مقام بلن سمت: در دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم:

والیت  ج(والیت کاپیسا، افغانستان،  ب(ولسوالی کوه صافی، والیت پروان، افغانستان، محل تولد: ؛ 1975 ب(

فیصل  ج(فضل ربیع،  ب(فضل ربی،  الف( همچنان مشهور به:والیت کابل ، افغانستان؛  د(ننگرهار، افغانستان، 
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 در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت: افغان؛  تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده استربیع؛ 

 )تاریخ تعدیل 2012جنوری  6تاریخ شمولیت در لست:  در دسترس نیست؛آدرس:  در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:

که مقر آن در منطقه (TAe.012) شبکه حقانی حمایت مالی و لوژستیکی را به سایر معلومات: (؛ 2013می  31لست: 

مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار دارد، فراهم نموده و از آن نمایندگی می کند. عضو شورای مالی طالبان می باشد. 

، شبکه حقانی و (TAi.040)  ، جالل الدین حقانی(TAi.144)  برای جلب سرمایه، به نمایندگی از سراج الدین حقانی

ان به خارج از کشور سفر کرده است. اعتقاد بر این است که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان قرار طالب

   .دارد

 

TAi.158 در دسترس نیست؛۴ آخوند :۳امان  :۲محمد  :۱: اسم : 

 محمد امان آخوند اسم:

: قریه بند تیمور، محل تولد؛ 1970تاریخ تولد: در دسترس نیست؛  سمت:در دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم: 

مال محمد امان  ج(مال محمد امان،  ب(محمد امان، همچنان مشهور به: الف( ولسوالی میوند، والیت قندهار افغانستان؛ 

در  تابعیت:ثناءهللا  ب(مال محمد امان استاد نورزی،   : الف(گاهی به این نام نیز شناخته شده استاستاد نورزی؛ 

تاریخ : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:در دسترس نیست؛  :اسپورتنمبر پدسترس نیست؛ 

سال سایر معلومات: در (. 2013جون  27،  2012می  18)تاریخ تعدیل لست:  2012جنوری  6شمولیت در لست: 

ایندگی از رهبری ، عضو ارشد طالبان بوده و وظایف مربوط به امور مالی به شمول جمع آوری کمک مالی به نم2011

طالبان را به عهده داشت. تسهیالت لوژستیکی را برای عملیات طالبان فراهم می کرد و از عواید قاچاق مواد مخدر 

، در جلسات (TAi.004)سالح خریداری می کرد. وی منحیث سکرتر و فرستادهء رهبر طالبان، مال محمد عمر 

در ارتباط بوده است. در  (TAi.147)وی همچنان با گل آغا اسحق زی مقامات بلند پایه طالبان ایفای وظیفه می کرد. 

 رژیم طالبان عضو حلقه داخلی )بسیار نزدیک( مال محمد عمر بود.   

 

TAi.159 در دسترس نیست؛۴اختر محمد،  :۳وزیر،  :۲احمد جان،  :۱: اسم : 

 احمد جان وزیر اختر محمد اسم:

: محل تولد؛ 1963تاریخ تولد:  مقام بلند پایهء وزارت مالیه رژیم طالبان؛ :سمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم: 

احمد جان  ب(احمد جان کوچی، همچنان مشهور به: الف( قریه برالچ، ولسوالی قره باغ والیت غزنی افغانستان؛ 

در  پاسپورت:نمبر در دسترس نیست؛  تابعیت:: در دسترس نیست؛ گاهی به این نام نیز شناخته شده استدران؛ ځ

 2012جنوری  6تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:دسترس نیست؛ 

( TAe.012فرمانده کلیدی شبکه حقانی )  سایر معلومات:(؛ 2014فبروری  11، 2013دسمبر  13)تاریخ تعدیل لست: 

. منحیث معاون سخنگو و مشاور سراج الدین جالل الدین حقانی که در منطقهء مرزی میان افغانستان و پاکستان می باشد

( TAe.144 رهبر شبکه حقانی، ایفای وظیفه می کند. با شورای عالی طالبان در ارتباط می باشد. به خارج سفر ،)

تجهیزات و کرده است. با فرماندهان طالبان در والیت غزنی افغانستان در ارتباط بوده و آن ها را از لحاظ پول، سالح، 

 وفات کرده است.   2013تامینات مخابروی اکماالت می کند. طبق گزارش در اوایل 
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TAi.160 در دسترس نمی باشد؛  :۴در دسترس نمی باشد؛  :۳ اچکزی :۲ عبدالصمد :۱: اسم 

 اسم: عبدالصمند اچکزی 

 : افغانستان؛محل تولد، 1970:  تاریخ تولددر دسترس نمی باشد؛  سمت:: در دسترس نمی باشد؛ عنوان قبل از اسم

؛ نمبر افغان تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده است عبدالصمد؛همچنان مشهور به:  

تاریخ شمولیت در : در دسترس نمی باشد؛ آدرسدر دسترس نمی باشد؛  :نمبر تذکرهدر دسترس نمی باشد؛  :پاسپورت

عضو ارشد طالبان و مسئول ساخت مواد منفجره تعبیه شده. در استخدام و اعزام  معلومات:سایر ؛ 2012مارچ  2لست: 

 حمله کنندگان انتحاری جهت راه اندازی حمالت در افغانستان دخیل بوده است. 

 

TAi.161 در دسترس نیست؛۴در دسترس نیست؛  :۳گل،  :۲بخت،  :۱: اسم : 

 بخت گل اسم:

: قریه اکی، ولسوالی محل تولد؛ 1980تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ سمت: یست؛ در دسترس نعنوان قبل از اسم: 

گاهی به این نام  شکیب؛ ج(بخت گل بهار،  ب(بخته گل،  همچنان مشهور به: الف(دران، والیت پکتیا، افغانستان؛ ځ

در دسترس  ر تذکره:نمبدر دسترس نیست؛  نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : نیز شناخته شده است

 27تاریخ شمولیت در لست: : میرامشاه، وزیرستان شمالی، منطقهء قبایلی تحت اداره حکومت فدرال؛ آدرسنیست؛ 

دستیار بدرالدین حقانی )فوت کرده( در امور سایر معلومات: (؛ 2014فبروری  11)تاریخ تعدیل لست:  2012جون 

شبکه حقانی، جنگجویان خارجی و انتقال اسلحه را در منطقه مرزی مخابرات؛ همچنان تحرکات شورشیان مربوط به 

 دران می باشد. ځمیان افغانستان و پاکستان همآهنگ می سازد.  متعلق به قوم 

 

TAi.162 در دسترس نمی باشد؛: ۴در دسترس نمی باشد؛  :۳عبدالمنان  :۲ عبدالستار :۱: اسم 

 اسم: عبدالستار عبدالمنان

قریه میرمندو، ولسوالی  الف(: محل تولد؛ 1964تاریخ تولد: در دسترس نمی باشد؛ سمت: حاجی؛  عنوان قبل از اسم:

قیله عبدهللا، ایالت  ج(قریه میرمندو، ولسوالی گرشک، والیت هلمند افغانستان،  ب(نهر سراج، والیت هلمند افغانستان، 

حاجی ستار  ج(حاجی عبدالستار،  ب(زی، حاجی عبدالستار بارک همچنان مشهور به: الف(بلوچستان، پاکستان؛ 

در دسترس نمی باشد؛  تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استعبدالستار؛  د(بارکزی 

 الف( نمبر تذکره:؛ 2013آگست  11، تاریخ ختم اعتبار:  AM5421691پاکستانی: نمبر پاسپورت :نمبر پاسپورت

: کچری آدرس؛ 585629 :تابعیت افغانی نمبر تذکره ب(، 5420250161699ت پاکستانی: نمبر کارت هویت تابعی

 ج(نصرهللا خان چوک، منطقه پشتون آباد، ایالت بلوچستان؛  ب(رود، پشتون آباد، کویته، ایالت بلوچستان پاکستان؛ 

تاریخ  ، والیت قندهار افغانستان؛0093دوکان خوراکه فروشی عبدالستار، عینو مینه  د(چمن، ایالت بلوچستان پاکستان؛ 

( TAe.010مالکیت مشترک صرافی حاجی خیرهللا حاجی ستار ) سایر معلومات:؛ 2012جون  29شمولیت در لست: 

( ارتباط دارد. متعلق به قبیله بارکزی است. اسم پدرش حاجی عبدالمناف می TAi.163و همچنان با خیرهللا بارکزی )

 باشد.  
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TAi.163 در دسترس نیست؛ :۴: خدای نظر ۳: بارکزی ۲یرهللا : خ۱: اسم 

 خیرهللا بارکزی خدای نظر اسم:

قریه زمبیلی، ولسوالی نهر  الف( محل تولد: ؛1965: تاریخ تولددر دسترس نیست؛ سمت: حاجی؛ عنوان قبل از اسم:  

قیله عبدهللا، ایالت  ج(انستان، قریه میرمندوی ولسوالی گرشک، والیت هلمند، افغ ب(سراج، والیت هلمند، افغانستان، 

خیر  حاجی د( خیر هللا، حاجی ج(حاجی خیر هللا،  ب(( حاجی خیرهللا، همچنان مشهور به: الفبلوچستان، پاکستان؛ 

 نمبر پاسپورت: افغان؛ تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استحاجی خیر محمد؛  ه(هللا، 

: نمبر تذکرهرسما لغو گردید؛  2013؛ در سال 2014جون  25، تاریخ انقضاء: BP  4199631انینمبر پاسپورت پاکست

ا لغو گردید؛  2013، در 5440005229635شماره کارت هویت تابعیت پاکستان:  : عبدالمنان چوک، پشتون آدرسرسما

(؛ 2014فبروری  11لست:  دیل)تاریخ تع 2012جون  29تاریخ شمولیت در لست: آباد، کویته، بلوچستان، پاکستان؛ 

 و همچنان با عبدالستار عبدالمنان  (TAe.010)صرافی حاجی خیرهللا و حاجی ستار شریکسایر معلومات: 

(TAi.162)  ارتباط دارد. متعلق به قوم بارکزی می باشد. اسم پدرش حاجی خدای نظر است. اسم دیگر پدرش نظر

 محمد می باشد. 

 

TAi.164 در دسترس نیست؛۴ : در دسترس نیست؛۳: ذاکر ۲ف : عبد الرو۱: اسم : 

 عبد الروف ذاکر اسم:

والیت  محل تولد:؛ 1971الی  1969بین سال های  تاریخ تولد: در دسترس نیست؛سمت:  قاری؛عنوان قبل از اسم: 

 تابعیت: نیست؛در دسترس : گاهی به این نام نیز شناخته شده استقاری ذاکر؛ همچنان مشهور به:  کابل، افغانستان؛ 

تاریخ شمولیت  در دسترس نیست؛ آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورت:افغان؛ 

مسئول عملیات های انتحاری در شبکه سایر معلومات: (؛ 2013می  31لست:  )تاریخ تعدیل 2012نومبر  5در لست: 

و مسئول تمام عملیات ها در والیات   (TAi.144)ن حقانیتحت رهبری سراج الدین جالل الدی (TAe.012)حقانی 

کابل، تخار، کندز و بغالن می باشد. از آموزش حمله کنندگان انتحاری نظارت می کند و در مورد نحوه ساخت دستگاه 

 های مواد منفجره خود ساز )مواد منفجره تعبیه شده( هدایت می دهد. 

 

TAi.165 در دسترس نیست؛۴: خدای رحیم ۳: میر ولی ۲: محمد قاسم ۱: اسم : 

 محمد قاسم میر ولی خدای رحیم اسم:

قریه  الف(: محل تولد؛ 1976و  1975: بین سال های تاریخ تولددر دسترس نیست؛  سمت: حاجی؛ عنوان قبل از اسم: 

( ان مشهور به: الفهمچنقریه درویشان، والیت هلمند افغانستان؛ ب( منار، ولسوالی گرمسیر، والیت هلمند، افغانستان، 

 نمبر پاسپورت:افغان؛  تابعیت:در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استعبدالسالم؛  ب(محمد قاسم، 

 ب( نمبر کارت سکونت:، صادره شهر لشکرگاه، والیت هلمند، افغانستان، 57388 نمبر تذکره:در دسترس نیست؛ 

 ب(ویش، ولسوالی سپین بولدک، والیت قندهار افغانستان،  الف(: آدرسان؛ ، عینو مینه، والیت قندهار افغانست665

لاير بازار صرافی، شهر قندهار، 5، منزل 33نمبر اتاق  ج(بازار سفار، ولسوالی گرمسیر، والیت هلمند افغانستان، 
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سایر (؛ 2013 اپریل 22لست:  )تاریخ تعدیل 2012نومبر  21تاریخ شمولیت در لست: والیت قندهار افغانستان؛ 

( می باشد. در تامین اسلحه برای طالبان به شمول مواد منفجره تعبیه شده TAe.013مالک راحت لمیتد )معلومات: 

در افغانستان زندانی بوده است. با راحت لمیتد  2013بازداشت  شده و تا جنوری  2012دست داشت. در سال 

(TAe.013ارتباط داشت ).. 

 

TAi.166 در دسترس نیست؛۴ : عبیدهللا۳: نورزی ۲اه : احمد ش۱: اسم :  

 احمد شاه نورزی عبیدهللا  اسم:

کویتهء محل تولد: ؛ 1981 ب(، 1985جنوری  1 الف(: تاریخ تولد در دسترس نیست؛ سمت:مال؛  عنوان قبل از اسم:

مولوی  د(مد شاه، حاجی مال اح ج(حاجی احمد شاه،  ب(مال احمد شاه نورزی،  الف(: همچنان مشهور بهپاکستان؛ 

 در دسترس نیست؛ تابعیت: در دسترس نیست؛ :گاهی به این نام نیز شناخته شده استاحمد شاه، هـ( مال محمد شاه؛ 

 22، تاریخ انقضاء 2009اکتوبر  23، صادرهء مورخ NC5140251پاکستانی شماره  پاسپورتنمبر پاسپورت:  

ا لغو گردید 2013که در اوایل  2014اکتوبر  نمبر شناختی کارت  در دسترس نیست؛نمبر تذکره افغانی: . رسما

ا لغو گردید.  2013که در اوایل  54401-2288025-9پاکستانی:  تاریخ شمولیت در : کویتهء پاکستان؛ آدرسرسما

مالک صرافی روشان سایر معلومات: (؛ 2014فبروری  11لست:  )تاریخ تعدیل 2013فبروری  26لست: 

(TAe.011؛) لی را به گل آقا اسحاقزی خدمات ما( (TAi.147 و سایر طالبان در والیت هلمند ارائه می کند. لقب

 دیگر وی مولوی می باشد. 

 

TAi.167 در دسترس نمی باشد؛ :۴در دسترس نمی باشد؛  :۳ اچکزی :۲ آدم خان :۱: اسم 

 اسم: آدم خان اچکزی

 ج( 1972 ب(، 1970الف(  :تاریخ تولدباشد؛  در دسترس نمی سمت:: در دسترس نمی باشد؛ عنوان قبل از اسم

مولوی آدم همچنان مشهور به: الف(  : والیت قندهار افغانستان؛محل تولد؛ 1975 و(، 1974 ه( 1973 د(، 1971

 :؛ نمبر پاسپورتپاکستانی تابعیت:در دسترس نمی باشد؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده است مولوی آدم؛ب(  خان،

تاریخ شمولیت در : چمن، ایالت بلوچستان پاکستان؛ آدرسدر دسترس نمی باشد؛  :نمبر تذکرهی باشد؛ در دسترس نم

تولید کننده و فراهم کننده مواد منفجره تعبیه شده برای طالبان می باشد. در  سایر معلومات:؛ 2013اپریل  16 لست:

را به عهده داشت. عضو اسبق طالبان و مسئول  ، عضو طالبان بوده و مسئولیت والیت بادغیس افغانستان2010اواسط 

والیات سر پل و سمنگان افغانستان بود. منحیث فرمانده نظامی طالبان در والیت قندهار افغانستان، در سازماندهی 

 ارتباط داشت.  TAi.160حمالت انتحاری در والیات همجوار دخیل بوده است. با عبدالصمد اچکزی  

 

TAi.168 در دسترس نیست؛: ۴توخى : ۳ سیف هللا: ۲ قاري: ۱: اسم 

 قاری سیف هللا توخی اسم:

ا ت تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ سمت: ؛قاریعنوان قبل از اسم:  ز، ولسوالی جلدک و ترنک، اقریه در ؛1964 خمینا

 ؛هللا توخیج( سیف  ،قاري سیف هللا التوخیب(   ،قاري سیف هللا : الف(همچنان مشهور به ؛والیت زابل، افغانستان
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 :نمبر تذکره در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت:  ؛افغان تابعیت: ؛قاری صاحب: گاهی به این نام نیز شناخته شده است

 19تاریخ شمولیت در لست:  ؛بلوچستان، پاکستان ایالتچالو باوری، شهر کویته، منطقهء  آدرس: در دسترس نیست؛

 و افغانستانی مرزمنطقهء  در این است که اعتقاد برمعلومات: ایر س ؛(2014 یم 16تاریخ تعدیل لست: ) 2014مارچ 

جابجا  یتمسئولبوده و  عملیاتی در والیت زابل، افغانستان فرماندهطالبان و معاون نام نهاد والی  قرار دارد.پاکستان 

: زنو ،سانتی متر 180: قد :عالیم فارقه. را به عهده دارد حمالت انتحاری یدهسازمانمواد منفجره تعبیه شده و  سازی

روی : زیکیف عالیم فارقه ؛متوسط گندمی: جلد، سرخ: مو خرمائی،: چشم ،ورزشی اندام: اندام ،ماکیلوگر 90حدوداا 

قوم متعلق به  ، و: پشتونقومی سابقه ساختگی چپش می لنگد؛پای حین راه رفتن به دلیل ، بزرگ، ریش کامل گرد

: م پدرسا ؛: متاهلحالت مدنی. می باشد (پائین)بارکورزی ، شاخهء کشته بارکوزی قبیله بارکوزی )یا تورچی(توخی، 

 ؛حمدهللا :برادر اسم، آقا محمد

 

TAi.169 در دسترس نیست؛۴: در دسترس نیست؛ ۳: حقانی ۲: یحیى ۱: اسم : 

 یحیی حقانی  اسم:

: در محل تولد؛ 1978 ب(، 1982 (الف: تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ سمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم: 

افغان؛  تابعیت:قاری صاحب؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده است یحیى؛همچنان مشهور به: دسترس نیست؛ 

: مدرسه حقانی، در منطقهء مرزی افغانستان و آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبرپاسپورت

( می TAe.012عضو ارشد شبکه حقانی )سایر معلومات: ؛ 2014جوالی   31 :تاریخ شمولیت در لستپاکستان؛ 

باشد. در فعالیت های نظامی، مالی، و تبلیغاتی این گروه نقش فعال دارد. یک پایش زخمی می باشد. نام پدرش حاجی 

 میاور خان می باشد که وفات کرده است.   

 

 TAi.170در دسترس نیست؛ : ۴ت؛ در دسترس نیس :۳: جان ۲سعیدهللا  :۱ :اسم 

 سعید هللا جان اسم:

ولسوالی گیان، والیت  محل تولد:؛ 1982: تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ سمتدر دسترس نیست؛ عنوان قبل از اسم: 

نمبر در دسترس نیست؛ : گاهی به این نام نیز شناخته شده استعابد خان؛ همچنان مشهور به: پکتیکا، افغانستان؛ 

 31تاریخ شمولیت در لست: : در دسترس نیست؛ آدرسدر دسترس نیست؛  نمبر تذکره:دسترس نیست؛ در  پاسپورت:

را به دست آورد. مسئولیت   (TAe.012)عضویت ارشد شبکه حقانی 2013در سال معلومات:  سایر؛ 2014جوالی 

انتقال می داد، به عهده داشت. فراهم آوری تسهیالت عمده را برای رانندگان و وسایط نقلیه که مهمات شبکه حقانی را 

 در تالش ها برای جلب و جذب افراد به این گروه ذیدخل بود. اسم پدرش بخته جان می باشد.  2011همچنین در سال 

 

TAi.171 در دسترس نیست؛۴ : ځدران۳: عمر ۲: محمد ۱: اسم : 

 ځدرانمحمد عمر  اسم:

قریه سلطان خیل،  محل تولد:؛ 1958 تاریخ تولد: رس نیست؛در دستسمت:  مال؛ ب(مولوی،  عنوان قبل از اسم: الف(

گاهی به این نام نیز شناخته شده عمر ځدران؛  محمدهمچنان مشهور به: ولسوالی سپیره، والیت خوست، افغانستان؛ 
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در دسترس  نمبر تذکره: در دسترس نیست؛ نمبر پاسپورت: در دسترس نیست؛ تابعیت: در دسترس نیست؛: است

در سایر معلومات: ؛ 2014جوالی  31تاریخ شمولیت در لست: منطقهء مرزی افغانستان و پاکستان؛  رس:آد نیست؛

( را در والیت خوست افغانستان به TAe.012جنگجوی طالب مربوط شبکه حقانی ) 100رهبری بیش از  2013سال 

 ستان دخیل می باشد. عهده داشت. در راه اندازی حمالت علیه نیروهای افغان و بین المللی در افغان

 

TAi.172 ۴: ۳: شاه نواز ۲: رحمت هللا۱: اسم:  

 اسم: رحمت هللا شاه نواز

 قریه شدل بازار،محل تولد: ؛ 1982 ب(، 1981 الف( تاریخ تولد: در دسترس نیست؛ سمت: : الحاج؛عنوان قبل از اسم

کاری  ب( مت )قبالا شامل لست شده بود(: قاری رحهمچنان مشهور بهولسوالی اچین، والیت ننگرهار، افغانستان؛ 

 در دسترس نیست؛نمبر پاسپورت:  افغان؛ تابعیت: در دسترس نیست؛ گاهی به این نام نیز شناخته شده است:رحمت ؛ 

قریه کمکی،  ب(قریه کمکی، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، افغانستان،  الف( آدرس: در دسترس نیست؛ نمبر تذکره:

قریه  د(قریه سور خیل، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، افغانستان؛  ج(الیت ننگرهار، افغانستان؛ ولسوالی اچین، و

مای  17)تاریخ تعدیل لست: 2014آگست  21 تاریخ شمولیت در لست:بتن، ولسوالی اچین، والیت ننگرهار، افغانستان؛ 

 ۱۷۸گرام، قد: کیلو ۸۱-۷۷وزن: فزیکی: رنگ چشم: نصواری، رنگ مو: سیاه، سایر معلومات: شکل (؛ 2016

 سانتی متر، رنگ و اندازه ریش: سیاه و از کوتاه الی متوسط، موهای سیاه و کوتاه. مربوط قوم شینواری، قبیله سپاهی.

به نمایندگی  از طالبان مالیات و  بدینسو ۲۰۱۵بدینسو فرمانده طالبان می باشد. از اپریل  2010حداقل از فبروری 

می کند. از طریق ارائه معلومات، رهنمائی و نیز فراهم آوری مسکن با طالبان در ارتباط بوده و  رشوت جمع آوری

زمینه فعالیت شان را در والیت ننگرهار افغانستان فراهم می سازد؛ هم چنان مواد منفجره تعبیه شده را جاسازی می کند 

دخیل بوده در قاچاق مواد مخدر ه اندازی کرده است. و حمالت متعدد را باالی نیرو های آیساف و نیروی های افغان را

 خیل، ولسوالی اچین والیت ننگرهار اداره می کند.  البراتوار هیروئین را در قریه عبدلو 

 

TAi.173 در دسترس نمی باشد: ۴: در دسترس نمی باشد ۳: نورزی ۲: عبدالبصیر ۱: اسم 

 : عبدالبصیر نوروزی اسم

: ایالت محل تولد ۱۹۶۳( ج ۱۹۶۰( ب ۱۹۶۵( الف: تاریخ تولد: در درسترس نیست سمت: حاجی: عنوان قبل از اسم

( د( حاجی بصیر نورزی؛ ج( حاجی عبدالبصیر؛ ب( حاجی عبدالبصیر؛ الف: همچنان مشهور به، پاکستان بلوچستان

شماره افغان  :تابعیت: در دسترس نیست؛ گاهی به این نام نیز شناخته شده است( عبدالبصیر؛ هـعبدالبصیر؛ 

: شماره کارت هویت پاکستانی شماره کارت هویت AA3829182: شماره پاسپورت پاکستانی پاسپورت

: سایر معلومات 2015مارچ  27: تاریخ شمولیت در لست: چمن ایالت بلوچستان، پاکستان؛ آدرس 5420124679187

 در منطقه خدمات مالی تامین می کند. (، که به طالبانTae.014مالک د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله )
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TAi.174: می باشددر درسترس ن .۴: می باشددر دسترس ن .۳آغا،  .۲تورک  .۱ :اسم 

 اسم: تورک آغا 

 

محل ، 1965 ا  تقریب( ج، 1962، ب( 1960تاریخ تولد: الف( در دسترس نیست: سمت: حاجی، :قبل از اسم عنوان

 ،سید محمد حسنمشهور به:  همچنان پیشین، والیت بلوچستان، پاکستان، ب(، والیت کندهار، افغانستانتولد: الف( 

در دسترس نمی  تابعیت، تورق آغا سیدت( تورق آغا،  ، ب(تورک آغاالف(  گاهی به این نام ها نیز شناخته شده است:

لبی گرفته شده و پاکستانی و بصورت تق 5430312277059: نمبر تذکره: در دسترس نمی باشد؛ نمبر پاسپورت باشد؛

تاریخ : پشتون آباد، کویته، والیت بلوچستان، پاکستان، آدرسدولت پاکستان آن را لغو نموده است. سبببه همین 

فرمانده کلیدی شورای سایر معلومات: ، (2019 هیژانو 30لست:  )تاریخ تعدیل 2015نومبر 2: شمولیت در لست

. عکس نامبرده برای نظامی طالبان که در جمع آوری منابع مالی از کمک کنندگان حوزه خلیج سهم داشته است

قرار گزارش، در ماه نوامبر سال  پولیس بین المللی موجود می باشد. -گنجانیدن در آگهی ویژه شورای امنیت ملل متحد

   درگذشته است. ۲۰۱۸

 

 طالبان به  وابسته قراردادی هایب. نهاد ها و سایر گروه ها و 

 

TAe.010 حاجی خیرهللا و حاجی ستار صرافی   اسم :   

صرافی  ج(شرکت حاجی خیرهللا و عبدالستار،  ب(صرافی حاجی خیرهللا و حاجی ستار،  الف( م چنان مشهور به:ه

شرکت حواله  ز(حاجی حکیم حواله،  و(حواله جات حاجی سالم ،  هـ(خدمات پولی حاجی خیر هللا،  د(حاجی خیرهللا، 

 در دسترس نیست؛ در گذشته مشهور به:ت هللا؛ حاجی خیرهللا و حاجی ستار و حاجی عصم  صرافی ح(حاجی عالم، 

( اتاق شماره ii( چوهر میر رود، قندهاری بازار، شهر کویته، ایالت بلوچستان، پاکستان؛ i  :1نمایندگی  الف(: آدرس

، داکتر بنو رود، 3( دوکان نمبر  iii، عبدالستار پالزا، سرک حافظ سلیم، منسافی رود، کویته، بلوچستان، پاکستان؛1

 v، نزدیک سرک فاطمه جناح، جاده داکتر بنو، کویته، بلوچستان، پاکستان3( دفتر نمبر viکویته، بلوچستان، پاکستان؛ 

 ب(سرک وزیر محمد، کویته، بلوچستان، پاکستان؛    vi)کچره رود، نصرهللا خان چوک، کویته، بلوچستان، پاکستان؛ ؛(

چوک رود، الهور، ایالت پنجاب،  مویی شاه :3نمایندگی  ج(ستان؛ تونخواه، پاکښخیبر پ پشاور، ایالت :2نمایندگی 

، چمن، ایالت بلوچستان، 2الران رود نمبر  و( :5نمایندگی  هـ(: کراچی، ایالت سند، پاکستان؛ 4 نمایندگی د(پاکستان؛ 

، مارکیت شهزاده 237دوکان نمبر  :6 نمایندگی ح(بازار مرکزی چمن، چمن، ایالت بلوچستان، پاکستان؛  ز(پاکستان؛ 

+، 93-202-103386)همچنان مشهور به سرای شهزاده(، منطقهء پلخشتی، حوزه اول، کابل، افغانستان، نمبر تیلفو ن: 

 + ایمیل: 93-702-222222+، 93-797-059059، نمبر موبایل: 104748-0202+، 101714-202-93

helmand_exchange_msp@yahoo.com ،)7نمایندگی  ط: i) شهر قندهار، 2، منزل 22و  21نمبر  دکاکین ،

، شهر قندهار، والیت قندهار، 2بازار جدید صرافی، منزل  (iiبازار صرافی شهر قندهار، والیت قندهار، افغانستان، 

شهر گرشک، ولسوالی نهر  :8نمایندگی  ی( صافی بازار، شهر قندهار، والیت قندهار، افغانستان، (iiiافغانستان، 

 (iiبازار لشکرگاه، ولسوالی لشکرگاه، والیت هلمند، افغانستان،  (i: 9ک( نمایندگی مند، افغانستان؛ سراج، والیت هل

اپارتمان های نمبر  (i: 10ل( نمایندگی ، ولسوالی لشکرگاه، والیت هلمند، افغانستان، 2بازار حاجی غالم نبی، منزل 
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، شهر 5بازار خراسان، شهر نو، حوزه  (iiغانستان، ، بازار خراسان، شهر هرات، والیت هرات، اف3، منزل 196-197

بازار  (iiبازار صرافی، ولسوالی زرنج، والیت نیمروز، افغانستان، ( i :11 م( نمایندگیهرات، هرات، افغانستان، 

: صرافی بازار ویش، ولسوالی سپین بولدک، افغانستان؛ 12نمایندگی  ن( ، والیت نیمروز، افغانستان،2انصاری، منزل 

: 15ف( نمایندگی : دبی، امارات متحده عربی؛ 14ع( نمایندگی : صرافی بازار فراه، افغانستان(، 13نمایندگی  س(

لست:  )تاریخ تعدیل 2012جون  29تاریخ شمولیت در لست: : استان زابل، ایران؛ 16ص( نمایندگی زاهدان، ایران؛ 

؛ شماره مالیات پاکستان: 1774308لیات پاکستان: شماره ماسایر معلومات: (؛ 2012اکتوبر  25، 2012آگست  13

صرافی  2011؛ در سال 044؛ شماره جواز خدمات پولی افغانستان: 3187777؛ شماره مالیات پاکستان: 0980338

حاجی خیرهللا و حاجی ستار از طرف رهبری طالبان برای انتقال پول به فرماندهان طالبان به منظور تامین مالی 

و خیرهللا بارکزی TAi.162)) یات در افغانستان مورد استفاده قرار می گرفت. با عبدالستار عبدالمنانجنگجویان و عمل

 ارتباط داشت.   (TAi.163) خدای نظر 

 

TAe.011 صرافی روشان :اسم 

شرکت  د( ،روشان تجارتی شرکت  ج( ،ناروش تجارتیشرکت  ب( ،ناروشصرافی  همچنان مشهور به: الف(

شرکت  (ط ،حاجی احمد شاهحواله دفتر  (ح ،مال احمد شاهحواله دفتر و(  ،مولوی احمد شاهحواله ر دفتهـ( ، ناروش

که فرقان )مرکز ، 1584 دوکان نمبر( i :1نمایندگی  (الف :آدرس در دسترس نیست؛ قبالً مشهور به: ؛احمد شاهحواله 

، مرکز 4نمبر  اپارتمان (ii ،بلوچستان، پاکستانایالت ، کویته، رودمال  چالحور  ،(نیز یاد می شود خان فحر به اسم

نو بکتر ا، دپالزا مسلم، 2 منزل، 4نمبر  اپارتمان( iii ،بلوچستان، پاکستانایالت ، کویته، رودفرقان، جمال الدین افغانی 

 منزل، 1بر نم دوکان( iv ،بلوچستان، پاکستانایالت ، کویته، چولمون رود (iv ،پاکستانبلوچستان، ایالت ، کویته، رود

 :2نمایندگی  ب( ،بلوچستان، پاکستانایالت (، کویته، رود حجنار فاطمه جواعبدالصمد خان )سرک ، کداریمنطقهء ، 1

i) والیت هلمند، افغانستانسیرولسوالی گرمفر بازار، س ،، ii) نمایندگی  ج( ،فر، والیت هلمند، افغانستانس، اصلی بازار

3: iکرگاه، والیت هلمند، افغانستان، لش( مارکیت حاجی غالم نبی، ii )لشکرگاه، والیت ولسوالی ، مارکیت تبادله اسعار

، والیت سیرالی گرمولسو، جفت : هزار4نمایندگی  د( ،لشکرگاه، والیت هلمند، افغانستانبازار ( iii ،هلمند، افغانستان

: زرنج، 6نمایندگی  (و ،لمند، افغانستانوالیت ه ،مارجه، ولسوالی عصمتبازار : 5نمایندگی  (ـه ،هلمند، افغانستان

، قندهار، شهر اولناحیه صرافی، مارکیت ، 4 منزل، 8نمبر  اپارتمان( i: 7نمایندگی  (ز ،والیت نیمروز، افغانستان

، قندهار، والیت قندهار، ولسوالی قندهارصرافی، شهر مارکیت ، 5 منزل، 25نمبر  دوکان( ii ،، افغانستانقندهاروالیت 

ایالت ، ولسوالی چاغیجنگل، ه : گرد9نمایندگی  (ط ،، افغانستانوالیت هلمند، یړلک شهر :8نمایندگی  (ح ،ستانافغان

: عزیز 11نمایندگی  (ک ،بلوچستان، پاکستانایالت  ،ولسوالی چاغی ،چاغی: 10نمایندگی  (ی ،بلوچستان، پاکستان

تاریخ شمولیت در لست: ؛ ، افغانستانقندهاروالیت  ،، سپین بولدکویش یسرحدمنطقه  ،، مقابل عزیزی بانکمارکیت

به منظور تامین را پول  ناروشضرافی معلومات:  سایر ؛(2012بر واکت 25لست: تعدیل تاریخ ) 2012 جون 29

عبیدهللا  نورزی احمد شاهمالک آن  تقال می دهد.اننگهداری و عملیات نظامی طالبان و تجارت مواد مخدر در افغانستان 

(TAi.166 .می باشد )     
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TAe.012 شبکه حقانیاسم : 

تاریخ شمولیت  : در دسترس نیست؛آدرس در دسترس نیست؛ :قبالً مشهور به در دسترس نیست؛همچنان مشهور به: 

: شبکهء جنگجویان طالب است که مرکز آن در اطراف مرز بین والیت سایر اطالعات؛ 2012نومبر  5در لست: 

( تأسیس و در TAi.040تان شمالی پاکستان می باشد. این شبکه توسط جالل الدین حقانی )خوست افغانستان و وزیرس

رهبری می شود. سایر اعضای شامل در لست این شبکه  TAi.144) حال حاضر توسط پسرش سراج الدین حقانی 

 ،(TAi.155)(، عبدالعزیز اباسینTAi.152، سنگین ځدران شیر محمد )(TAi.146عبارت از: نصیرالدین حقانی )

می   (TAi.164(، عبدالرووف ذاکر )TAi.161(، بخت گل )TAi.159(، احمد جان وزیر )TAi.157فضل ربیع )

باشند. این شبکه حمالت انتحاری و قتل های هدفمند و همچنین آدم ربایی در کابل و سایر والیات افغانستان را انجام می 

(، لشکر QDe.132(، تحریک طالبان پاکستان )QDe.010ستان )(، جنبش اسالمی ازبکQDe.004دهد. با القاعده )

 در ارتباط می باشد.   QDe.019) (، جیش محمد )QDe.096جنگوی )

 

TAe.013 راحت لمتداسم : 

 د(شرکت تجارتی نوی چاغی،  ج( ؛صرافی حاجی محمد قسیم ب(شرکت تجارتی راحت،  همچنان مشهور به: الف(

، مارکیت 5، منزل 33: اتاق نمبر 1نمایندگی  الف(: آدرس : در دسترس نیست؛مشهور به قبال ً دفتر حواله موسی کلیم؛ 

، عزیزی بانک، مارکیت حاجی محمد 4دوکان نمبر  :2نمایندگی  ب(صرافی، شهر قندهار، والیت قندهار، افغانستان؛ 

لسوالی گرمسیر، والیت هلمند، بازار صفار، و :3نمایندگی  ج(عیسی، ویش، سپین بولدک، والیت قندهار، افغانستان؛ 

ولسوالی گرشک، والیت هلمند،  :5نمایندگی  هـ(لشکرگاه، والیت هلمند، افغانستان؛  :4نمایندگی  د(افغانستان؛ 

( دکتر بارنو رود، کویته، i :7نمایندگی  ز(: ولسوالی زرنج، والیت نیمروز، افغانستان؛ 6نمایندگی  و(افغانستان؛ 

قندهاری بازار،  (iiiمد پالزا، توالرام رود، جوار جمال الدین افغانی رود، کویته، پاکستان، ( حاجی محiiپاکستان، 

 ی(بازار، ایالت بلوچستان؛  چاغی :9نمایندگی  ط(: چمن، ایالت بلوچستان، پاکستان؛ 8 نمایندگی ح(کویته، پاکستان؛ 

جون  27لست:  )تاریخ تعدیل 2012نومبر  21تاریخ شمولیت در لست: : زاهدان، استان زابل، ایران؛ 10نمایندگی 

از این شرکت به منظور تأمین مالی فعالیت های  2012و  2011رهبری طالبان طی سال های  سایر اطالعات:(؛ 2013

شان برای انتقال پول که از تمویل کنندگان خارجی و قاچاق مواد مخدر بدست می آمد، استفاده می کردند. مالک این 

خدایداد  بړیڅ می باشد. این شرکت همچنین با محمد نعیم (TAi.165) میر ولی خدای رحیم  شرکت محمد قسیم

(TAi.013)  .ارتباط دارد 

 

TAe.014  اسم: د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله 

 : د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حوالهاسم

حاجی بصیر ج( یر او ضرجمیل حواله حاجی عبدالبصب( حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی همچنان مشهور به: الف( 
حاجی ز( حاجی بصیر او ضرجمیل صرافی و( حاجی عبدالبصیر صرافی هـ( جاجی بصیر حواله د( حواله 

: سناتان 1شعبه نمایندگی آدرس: الف( در دسترس نیست قبالً مشهور به: ضرجمیل، حاجی عبدالبصیر صرافی 
شعبه ب( نزدیک سرک ترینچ رود، چمن ایالت بلوچستان، پاکستان )متغییر سناتین( بازار، سناتان بازار ستریت، 

شعبه هـ( : پشاور، پاکستان 4شعبه نمایندگی د( : الهور، پاکستان 3شعبه نمایندگی ج( : کویته پاکستان 2نمایندگی 
دهار، افغانستان : والیت کن7شعبه نمایندگی ز( : اسالم آباد، پاکستان 6شعبه نمایندگی و( : کراچی پاکستان 5نمایندگی 
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: 10شعبه نمایندگی ی( : والیت هلمند، افغانستان 9شعبه نمایندگی ط( : والیت هرات، افغانستان 8شعبه نمایندگی ح( 
سایر معلومات:  2015مارچ  27تاریخ شمولیت در لست: : ایران 11شعبه نمایندگی ک( دوبی، امارات متحده عرب 

سوی رهبران ارشد طالبان جهت انتقال پول به فرماندهان طالبان در ساحه عرضه کننده خدمات پولی می باشد که از 
 ( می باشد. TAi.173استفاده می شود. مالک آن عبدالبصیر نورزی )

 

 ختم لیست

 


