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გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 

ვებგვერდი, 10/09/2012  

 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 

ბრძანება №0912/07-1 

2012 წლის 7 სექტემბერი 

ქ. თბილისი  

„ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 

ოქტომბრის №116 ბრძანების დანართებში ცვლილებებისა და დამატებების 

შეტანის თაობაზე 

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

1. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 

ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, IV, 02.11.06) №1 დანართი, 

სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში 

ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №1 დანართში 

მოცემული რედაქციით. 

2. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 

ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, IV, 02.11.06) №3 დანართს, 

სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან 

მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, დაემატოს ამ ბრძანების №2 

დანართში მოცემული მონაცემები. 

3. „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიის შესახებ“ საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 

ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №32, IV, 02.11.06) №2 დანართიდან, 

სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-

ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ იქნეს ნომრები 65, 118 და 170 . 

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

მ. როინიშვილი 
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                                                                                                                                                                      დანართი №1 

 

 

ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 
 

№ პირადი ინფორმაცია 

(სახელი(ები), დაბ. 

თარიღი და ადგილი, 

ეროვნება/მოქალაქეობა) 

ფსევდონიმი 

(ები), ზედმეტი 

სახელი(ები) 

 

პასპორტის 

მონაცემები, 

პირადი ნომერი 

მისამარ-

თი(ები), 

შესაძლო 

ადგილსა-

მყოფელი 

სიაში შეყვანის 

თარიღი 

სხვა ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7 

1 სახელები: 

1. ნაზირულაჰ 

(NAZIRULLAH) 

2. ჰანაფი (HANAFI) 

3. ვალიულაჰი 

(WALIULLAH) 

4.  

დაბ.თარიღი: 1962 

დაბ.ადგილი:  სპინ 

ბოლდაკის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Spin Boldak 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ნაზირულაჰ 

აანაფი 

ვალიულაჰ 

(Nazirullah Aanafi 

Waliullah) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 
ავღანეთის 

პასპორტი: 

 ND000912 

გაცემის თარიღი: 

30.06.98 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

 

კომერციული ატაშე, 

თალიბანის საელჩო 

ისლამაბადში, 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan).  

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 

2 სახელები: 

1. აბდულ ბაქი (ABDUL 

BAQI) 

2. ბასირი (BASIR) 

3. ავალ შაჰი (AWAL 

SHAH) 

4.  

დაბ.თარიღი: 1960–1962 

დაბ.ადგილი:  

ა) ქ. ჯალალაბადი. 

ნანგარარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Jalalabad City, 

Nangarhar Province, 

Afghanistan); 

ბ) შინვარის რაიონი, 

ნანგარარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shinwar 

District, Nangarhar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

აბდულ ბაქი 

(Abdul Baqi) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

07.09.07 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ხოსტისა და პაკტიკას 

პროვინციების 

მმართველი (Khost and 

Paktika provinces);  

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ინფორმაციისა და 

კულტურის მინისტრის 

მოადგილე;  

გ) თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს 

საკონსულო 

დეპარტამენტი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

2008 წლის 

მდგომარეობით, 

პროვინცია ნანგარარზე 

(Nangarhar Province) 

პასუხიმგებელი, 

როგორც თალიბანის 
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წევრი. 

2007 წლის 7 

სექტემბრამდე გაეროს 

კონსოლიდiრებულ 

სიაში შეყვანილი იყო 

ნომრით: TI.A.48.01. 

3 სახელები: 

1. აბდულ ბარი (ABDUL 

BARI) 

2. ახუნდი (AKHUND) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1953 

დაბ. ადგილი : 

ა) ბაგრანის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Baghran 

District, Helmand Province, 

Afghanistan); 

ბ) ნოუ ზადის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Now Zad 

District, Helmand 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

 

ა) ჰაჯი მულაჰ 

საჰიბი (Haji 

Mullah Sahib); 

ბ) ზაქირი 

(Zakir). 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

13.02.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ჰელმანდის 

(Helmand Province) 

მმართველი. 

2009 წლის 

მონაცემებით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 

ალოკოზაის ტომს 

(Alokozai tribe). 

თალიბანის 

ხელმძღვანელობის 

წევრი ჰელმანდის 

პროვინციაში, 

ავღანეთი (Helmand 

Province, Afghanistan). 

4 სახელები: 

1. აბდულ ჯალილი 

(ABDUL JALIL) 

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი:  

ა) არგანდააბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghandaab 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan); 

ბ)ქ. ყანდაარი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Kandahar City, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) აბდულ 

ჯალილ ახუნდი 

(Abdul Jalil 

Akhund ); 

ბ) მულაჰ 

ახტარი (Mullah 

Akhtar) 

დაბ. თარიღი: 

1965 

დაბ. ადგილი: 

ყანდაარი 

(Kandahar); 

ქვეტაში, 

პაკისტანი 

(Quetta, Pakistan) 

არსებული 

ავღანეთის 

საკონსულოს 

მიერ გაცემული 

ავღანეთის 

პასპორტი: 

№ OR 1961825  

გაცემის თარიღი: 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 

 

25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

13.02.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

მინისტრის მოადგილე. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

თალიბანის საბჭოს 

ფინანსური კომისიის 

წევრი.  
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04.02. 03 

მოქმედების 

ვადა: 

02.02.06; 

გ) ნაზარ იანი 

(Nazar Jan). 

5 სახელები: 

1. აბდულ კაბირი 

(ABDUL KABIR) 

2. მოჰამად ჯანი 

(MOHAMMAD JAN) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი:  

ა) პულ–ე–ხუმრი ან 

ბაგლან ჯადიდის 

რაიონი, ბაგლანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Pul-e-Khumri or Baghlan 

Jadid District, Baghlan 

Province, Afghanistan);  

ბ) ნეკას რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Neka District, Paktia 

Province, Afghanistan)  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა. კაბირი (A. 

Kabir) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

20.12.05 

18.07.07 

21.09.07 

13.02.12 

13.08.12) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

მინისტრთა საბჭო, 

მეორე მოადგილე 

ეკონომიკის 

საკითხებში; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ნანგარარის 

პროვინციის (Nangarhar 

Province) 

მმართველი;  

გ) თალიბანის რეჟიმი, 

აღმოსავლეთ ზონის 

მმართველი.  

 მონაწილეობდა 

აღმოსავლეთ 

ავღანეთში 

განხორციელებულ 

ტერორისტულ 

ოპერაციებში.  

აგროვებს ფულად 

სახსრებს 

ნარკოტიკებით 

მოვაჭრეებიდან. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

2009 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

მიეკუთვნება 

ზადრანის ტომს 

(Zadran tribe).  

6 სახელები: 

1. აბდულ მანანი (ABDUL 

MANAN) 

2. მოჰამად იშაკი 

(MOHAMMAD ISHAK) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 1940–1941 

დაბ. ადგილი : სოფ. 

სიიაჩოი, პანჯვაის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

15.08.12) 

 

ა)პირველი მდივანი, 

თალიბანის საელჩო, 

რიადი, საუდის 

არაბეთი (Riyadh, Saudi 

Arabia); 

ბ) ატაშე კომერციულ 

საკითხებში, 

თალიბანის საელჩო, 

აბუ დაბი, არაბეთის 

გაერთიანებული 

საამიროები (Abu Dhabi, 

United Arab Emirates). 
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(Siyachoy village, Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan)  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

7 სახელები: 

1. აბდულ ქადირი 

(ABDUL QADEER) 

2. ბასირი (BASIR) 

3. აბდულ ბასირი 

(ABDUL BASEER) 

4.  

დაბ. თარიღი: 1964 

დაბ. ადგილი :  

ა) სურხ როდის რაიონი, 

ნანგარარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Surkh Rod 

District, Nangarhar 

Province, Afganistan); 

ბ) ჰისარაკის რაიონი, 

ნანგარარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Hisarak 

District, Nangarhar 

Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

ა) აბდულ 

ქადირი (Abdul 

Qadir);  

ბ) აჰმად ჰაჯი 

(Ahmad 

Haji); 

გ) აბდულ 

ქადირ ჰაქანი 

(Abdul Qadir 

Haqqani); 

დ) აბდულ 

ქადირ ბასირი 

(Abdul Qadir 

Basir).  

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

ავღანეთის 

პასპორტი: 

№D000974  

პირადი ნომერი: 

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

23.04.07 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

 

სამხედრო ატაშე, 

თალიბანის საელჩო, 

ისლამაბადი, 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan). 

თალიბანის პეშავარის 

სამხედრო საბჭოს 

(Taliban 

Peshawar Military 

Council) ფინანსური 

მრჩეველი. 

თალიბანის პეშავარის 

ფინანსური კომისიის 

(Taliban Peshawar 

Financial Commission) 

თავმჯდომარე. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

8 სახელები: 

1. აბდულ რაზაქი 

(ABDUL RAZAQ) 

2. ეხტიიარ მოჰამადი 

(EKHTIYAR 

MOHAMMAD) 

3.  

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლ.1955–1958 

დაბ.ადგილი: შაჰ ვალი 

კოტის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shah Wali Kot 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

პირადობის 

მოწმობა (tazkira)  

№ 077513  

გაცემის ადგილი: 

პაგმანის რაიონი, 

ქაბულის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Paghman District, 

Kabul Province, 

Afghanistan) 

 

ქ. მე–2, ქალე–

ე–ქაშიფის 

ზონა, რაიონი 

5, ქაბული, 

ავღანეთი (2nd 

Street, Qalaie-

e-Kashif area, 

District 

Number 5, 

Kabul, 

Afghanistan) 

 

31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

20.12.05 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

ვაჭრობის მინისტრი. 

ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში. 

 

9 სახელები: 

1. აბდულ რაზაქი 

(ABDUL RAZAQ) 

2. AKHUND (ახუნდი) 

3. LALA AKHUND (ლალა 

ახუნდი) 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ქაბულის პოლიციის 

უფროსი.  

2008 წლის ივნისის 
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4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი:  სპინ 

ბოლდაკის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი, შამანის 

რაიონის მიმდებარე 

ტერიტორია, ქვეტა, 

პაკისტანი (Spin Boldak 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan, in 

the area bordering Chaman 

District, Quetta, Pakistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

2010 წლის მარტის 

მდგომარეობით, 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

მოადგილე. 

ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში. 

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

10 სახელები: 

1. აბდულ ვაჰაბი (ABDUL 

WAHAB) 

2. აბდულ გაფარი 

(ABDUL GHAFAR) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1973 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

კუზბაჰარი, ხოგიანის 

რაიონი, ნანგარარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Kuzbahar village, 

Khogyani District, 

Nangarhar Province, 

Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

აბდულ ვაჰაბი 

(Abdul Wahab) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

ა) თალიბანის 

რწმუნებული რიადში, 

საუდის არაბეთი 

(Riyadh, Saudi Arabia); 

ბ) პირველი მდივანი, 

თალიბანის საელჩო 

ისლამაბადი, 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan). 

2010 წლის 

მდგომარეობით, 

Taliban Quetta Shura-ს 

წევრი; 

დადასტურებულია 

მისი გარდაცვალება 

პაკისტანში 2010 წლის 

დეკემბერში. 

მიეკუთვნებოდა 

ხოგიანის ტომს 

(Khogyani tribe). 

11 სახელები: 

1. აბდულ რაჰმანი 

(ABDUL RAHMAN) 

2. აგა (AGHA) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი: 
არგანდაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghandab 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამხედრო 

სასამართლოს მთავარი 

მოსამართლე.  

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 
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ა) ავღანელი; 

ბ) პაკისტანელი. 

12 სახელები: 

1. ჯანანი (JANAN) 

2. აგა (AGHA) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1958 

ბ) დაახლოებით 1953 

დაბ. ადგილი : ქ. ტირინ 

კოტი, ურუზგანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Tirin Kot City, Uruzgan 

Province, Afganistan)  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

აბდულაჰ იან აგა 

(Abdullah Jan 

Agha) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

ფარიაბის პროვინციის 

(Faryab province) 

მმართველი.  

2010 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს წევრი (Taliban 

Supreme Council) და 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

მრჩეველი.  

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

პაკისტანი/ავღანეთის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება სადატის 

ეთნიკურ ჯგუფს (Sadat 

ethnic group).  

13 სახელები: 

1. საიედი (SAYED) 

2. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

3. აზიმი (AZIM) 

4. აგა (AGHA) 

დაბ. თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1966 

ბ) დაახლოებით 1969 

დაბ. ადგილი : ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Kandahar Province, 

Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

ა) საიედ 

მოჰამად აზიმ 

აგა (Sayed 

Mohammad Azim 

Agha); 

ბ) აგა საჰები 

(Agha Saheb). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

პასპორტებისა და 

ვიზების 

დეპარტამენტის 

დირექტორი. 

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

14  სახელები: 

1. საიიედ გიასუდინი 

(SAYYED 

GHIASSOUDDINE) 

2. აგა (AGHA) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1961 

დაბ. ადგილი : 
კოჰისტანის რაიონი, 

ფარიაბის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kohistan 

District, Faryab Province, 

Afghanistan) 

ა) საიედ გიასი 

(Sayed Ghias); 

ბ) საიედ 

გიასუდინ საიედ 

გუსუდინი 

(Sayed 

Ghiasuddin Sayed 

Ghousuddin); 

გ) საიიედ 

გაიასუდინი 

(Sayyed 

Ghayasudin). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

01.02.08 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ჰაჯისა და რელიგიურ 

საქმეთა მინისტრი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

განათლების საქმეთა 

მინისტრი. 

2010 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის წევრი და 

პასუხიმგებელი 

ფარიაბის, ჯაუზჯანის, 

სარი პულისა და 

ბალხის პროვინციებზე, 

ავღანეთი (Faryab, 

Jawzjan, Sari Pul and 
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

 

Balkh Provinces, 

Afghanistan). 

ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში.  

 

2009 წლის დეკემბრის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოსა (Taliban 

Supreme Council) და 

თალიბანის სამხედრო 

საბჭოს (Taliban Military 

Council) წევრი. 

  

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

პაკისტანი/ავღანეთის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება სადატის 

ეთნიკურ ჯგუფს (Sadat 

ethnic group). 

15 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

2. აჰმადი (AHMADI) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 

დაახლოებით 1963 

დაბ. ადგილი : 

ა) დამანის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Daman District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan); 

ბ) პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ცენტრალური ბანკის 

(Da Afghanistan Bank) 

პრეზიდენტი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ფინანსთა მინისტრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

პაკისტანი/ავღანეთის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება კაკარის 

ტომს (Kakar tribe). 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს წევრი (Taliban 

Supreme Council). 

16 სახელები: 

1. მოჰამად შაფიქი 

(MOHAMMAD SHAFIQ) 

2. აჰმადი (AHMADI) 

3.ფატიჰ ხანი (FATIH 

KHAN) 

4.  

დაბ. თარიღი: 1956-1957 

მოჰამად შაფიქ 

აჰმადი 

(Mohammad 

Shafiq Ahmadi) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

01.06.12 

13.08.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამანგანის პროვინციის 

(Samangan Province) 

მმართველი. 

 მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hottak tribe). 
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დაბ. ადგილი : სოფ. 

ჩარმისტანი, ტირინ 

კოტის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Charmistan 

village, Tirin Kot District, 

Uruzgan Province, 

Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

17 სახელები: 

1. აჰმადულაჰ 

(AHMADULLAH) 

2.  

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1975 

ბ) დაახლოებით 1965 

დაბ. ადგილი : 

ა) ხოგიანის ზონა, 

ყარაბახის რაიონი, 

გაზნის პროვინცია, 

ავღანეთი (Khogyani area, 

Qarabagh District, Ghazni 

Province, Afghanistan); 

ბ) ანდარის რაიონი, 

გაზნის პროვინცია, 

ავღანეთი (Andar District, 

Ghazni Province, 

Afghanistan).  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

ა) აჰმადულა 

(Ahmadulla); 

ბ) მოჰამად 

აჰმადულაჰ 

(Mohammad 

Ahmadullah). 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 

 

25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

12.04.10 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

უშიშროების 

(დაზვერვის) 

მინისტრი. 

არსებული 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა 2001 

წლის დეკემბერში. 

 მიეკუთვნებოდა 

ხოგიანის ტომს 

(Khogyani tribe). 

18 სახელები: 

1. აჰმედ ჯანი (AHMED 

JAN) 

2. ახუნძადა 

(AKHUNDZADA) 

3. ვაზირი (WAZIR) 

4.  

  

დაბ.თარიღი: 1953-1958 

დაბ.ადგილი:  

ა) ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kandahar 

province, Afghanistan); 

ბ) ტირინ კოტის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Tirin Kot 

District, Uruzgan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ა) ჰაჯი აჰმად 

ჯანი (Haji 

Ahmad Jan); 

ბ) აჰმედ ჯან 

ახუნდი (Ahmed 

Jan Akhund) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

წყლისა და ელექტრო-

ენერგეტიკის 

მინისტრი. 

2009 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

სამხედრო საბჭოს 

(Taliban Supreme 

Military Council) 

 წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 
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ავღანელი 

19 სახელები: 

1. ატიქულაჰ 

(ATTIQULLAH) 

2. ახუნდი (AKHUND) 

  

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1953 

დაბ. ადგილი : 

შაჰ ვალი კოტის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shah Wali Kot 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის მოადგილე. 

2010 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოსა (Taliban 

Supreme Council) და 

თალიბანის უმაღლესი 

სამხედრო საბჭოს 

(Taliban Supreme 

Military Council) წევრი.  

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe). 

20 სახელები: 

1. მოჰამად აბასი 

(MOHAMMAD ABBAS) 

2. ახუნდი (AKHUND) 

3. 

4.  

  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: ხას 

ურუზგანის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Khas Uruzgan 

District, Uruzgan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მინისტრი. 

2011 წლის იანვრის 

მდგომარეობით 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი, 

სამედიცინო 

კომიტეტზე 

პასუხისმგებელი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 

ბარაკზაის ტომს 

(Barakzai tribe).  

21 სახელები: 

1. მოჰამად ესა 

(MOHAMMAD ESSA) 

2. ახუნდი (AKHUND) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი: მიალის 

ზონა, სპინ ბოლდაკის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია ავღანეთი 

(Mial area, Spin Boldak 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

მინისტრი წყლის, 

სანიტარიისა და 

ელეტროენერგიის 

საკითხებში. 

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe).  
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

22 სახელები: 

1. უბაიდულაჰ 

(UBAIDULLAH) 

2. ახუნდი (AKHUND) 

3. იარ მოჰამად ახუნდი 

(YAR MOHAMMAD 

AKHUND) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1968 

ბ) 1969 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. სანგისარი, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Sangisar village, 

Panjwai District, Kandahar 

Province, Afghanistan); 

ბ) არგანდაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghandab 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan); 

გ) ნალგამის ზონა, 

ზერაის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Nalgham area, 

Zheray District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) ობაიდულაჰ 

ახუნდი 

(Obaidullah 

Akhund); 

ბ) ობაიდ ულაჰ 

ახუნდი (Obaid 

Ullah Akhund). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11 

18.05.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

თავდაცვის მინისტრი. 

წარმოადგენდა მულაჰ 

მოჰამედ ომარის 

(Mullah Mohammed 

Omar) ერთ–ერთ 

მოადგილესა და 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban's 

Supreme Council) წევრს, 

სამხედრო 

ოპერაციებზე 

პასუხისმგებელი. 

დაპატიმრებული იქნა 

2007 წელს და 

იმყოფებოდა 

პატიმრობაში 

პაკისტანში. 

არსებული 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა 2010 

წლის მარტში. 

 ქორწინებით 

დაკავშირებული იყო 

სალეჰ მოჰამად კაკარ 

ახტარ მუჰამადთან  

 (Saleh Mohammad 

Kakar Akhtar 

Muhammad). 

  

მიეკუთვნებოდა 

ალოკოზაის ტომს 

(Alokozai tribe). 

23 სახელები: 

1. აჰმად ჯან (AHMAD 

JAN) 

2. ახუნდზადა 

(AKHUNDZADA) 

3. შუკური (SHUKOOR) 

4. ახუნდზადა 

(AKHUNDZADA) 

  

დაბ.თარიღი: 1966-1967 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. ლაბლანი, 

დეჰრავუდის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Lablan village, 

Dehrawood District, 

Uruzgan Province, 

ა) აჰმად ჯან 

ახუნზადა 

(Ahmad Jan 

Akhunzada); 

ბ) აჰმად ჯან 

ახუნდ ზადა 

(Ahmad Jan 

Akhund Zada). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07. 

12.04.10 

29.11.11 

01.06.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

ზაბოლისა და 

ურუზგანის 

პროვინციების (Zabol 

and Uruzgan Provinces) 

მმართველი. 

2007 წლის დასაწყისში 

პროვინცია 

ურუზგანზე, ავღანეთი 

(Urazgan province) 

პასუხიმგებელი, 

როგორც თალიბანის 

წევრი.  

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

სიძე. 

სავარაუდოდ იმყოფება 
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Afghanistan); 

ბ) ზურმატის რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Zurmat District, 

Paktia 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

24 სახელები: 

1. მოჰამად ეშაქი 

(MOHAMMAD ESHAQ) 

2. ახუნზადა 

(AKHUNZADA) 

3. 

4.  

  

დაბ.თარიღი: 1963-1968  

დაბ.ადგილი: ანდარის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Andar District, Ghazni 

Province, Afghanhistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

მოჰამად იშაქ 

ახუნდი 

(Mohammad 

Ishaq Akhund) 

დაბ. თარიღი: 

1963 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ლაგმანის 

(Laghman Province) 

მმართველი. 

2008 წელს გაზნის 

პროვინციის 

მმართველი (Ghazni 

Province), როგორც 

თალიბანის 

წარმომადგენელი. 

მიეკუთვნება ანდარის 

ტომს (Andar tribe). 

25 სახელები: 

1. ალაჰ დადი (ALLAH 

DAD) 

2. მატი (MATI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1953 

ბ) დაახლოებით 1960 

დაბ.ადგილი: სპინ 

ბოლდაკის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Spin Boldak 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) ალაჰდადი 

(Allahdad) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით); 

ბ) შაჰიდვრორი 

(Shahidwror); 

გ) ახუნდი 

(Akhund.) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი,  

ურბანული 

განვითარების 

მინისტრი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ცენტრალური ბანკის 

(Da Afghanistan Bank) 

პრეზიდენტი;  

გ) თალიბანის რეჟიმი, 

Ariana Afghan Airlines–

ის ხელმძღვანელი. 

 ერთი ფეხი 

დაკარგული აქვს 

მაღაროს აფეთქების 

დროს. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთ/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe). 

 

26 სახელები: 

1. ამინულაჰ 

(AMINULLAH) 

2. ამინი (AMIN) 

3. ქუდუსი (QUDDUS) 

4.  

ა) მუჰამად 

იუსუფი 

(Muhammad 

Yusuf); 

ბ) ამინულაჰ 

ამინი (Aminullah 

Amin) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია სარიპულის 

(Saripul Province) 

მმართველი. 

2011 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 
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დაბ.თარიღი: 
დაახლოებით1973 

დაბ.ადგილი:  სოფ. ლოი 

კარეზი, სპინ ბოლდაკის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Loy Karez village, Spin 

Boldak District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით).  

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe). 

27 სახელები: 

1. მუჰამადი 

(MUHAMMAD) 

2. ტაჰერი (TAHER) 

3. ანვარი (ANWARI) 

4.  

 დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1961 

დაბ.ადგილი: ზურმატის 

რაიონი, პაქტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Zurmat District, Paktia 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) მოჰამად 

ტაჰერ ანვარი 

(Mohammad 

Taher Anwari); 

ბ) მუჰამად 

ტაჰირ ანვარი 

(Muhammad 

Tahir Anwari); 

გ) მოჰამად 

ტაჰრე ანვარი 

(Mohammad 

Tahre Anwari); 

დ) ჰაჯი მუდირი 

(Haji Mudir). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07..07 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი,  

ადმინისტრაციულ 

საქმეთა დირექტორი; 

 ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ფინანსთა მინისტრი. 

მიეკუთვნება ანდარის 

ტომს (Andar tribe). 

28 სახელები: 

1. არეფულაჰი 

(AREFULLAH) 

2. არეფი (AREF) 

3. 

4.  

  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი:  

ა) ზურმატის რაიონი, 

პაქტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Zurmat District, 

Paktia Province, 

Afghanistan); 

ბ) ანდარის რაიონი, 

გაზნის პროვინცია, 

ავღანეთი (Andar District, 

Ghazni Province, 

Afghanistan).  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ფინანსთა მინისტრის 

მოადგილე; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

გაზნის პროვინციის 

(Ghazni Province) 

მმართველი; 

გ) თალიბანის რეჟიმი, 

პაკტიას პროვინციის 

(Paktia Province) 

მმართველი; 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ანდარის 

ტომს (Andar tribe).  

29 სახელები: ა) ესმატულაჰ 

ასემი (Esmatullah 

პასპორტის  23.02.01 ა) თალიბანის რეჟიმი, 
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1. საიედ ესმატულაჰი 

(SAYED ESMATULLAH) 

2. ასემი (ASEM) 

3. აბდულ ქუდუსი 

(ABDUL QUDDUS) 

4.  

  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1967 

დაბ.ადგილი: ჩაპარარის 

რაიონი, პროვინცია 

ნანგარარი, ავღანეთი 

(Qalayi Shaikh, Chaparhar 

District, Nangarhar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

Asem); 

ბ) ასმატულაჰ 

ასემი 

(Asmatullah 

Asem); 

გ) საიედ 

ესმატულაჰ 

ასემი (Sayed 

Esmatullah Asem) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

  

მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

 

უზნეობის პრევენციისა 

და კეთილშობილების 

პროპაგანდის 

მინისტრის მოადგილე; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ავღანეთის წითელი 

ნახევარმთვარის 

საზოგადოების (ARCS) 

გენერალური მდივანი. 

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

Taliban Peshawar Shura–

ს წევრი; 

 2008 წლის 

მდგომარეობით, 

ფედერალურად 

ადმინისტრირებულ 

ტრიბალის ზონებში, 

(პაკისტანი )ავღან 

თალიბების 

მოქმედებაზე 

პასუხისმგებელი. 

 2012 წლის 

მონაცემებით, IED-ისა 

და თვითკვლელი 

თავდასხმების (suicide 

attacks) წამყვანი 

ექსპერტი.  

30 სახელები: 

1. ატიქულაჰი 

(ATIQULLAH) 

2. 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაბ.ადგილი: 

არგადაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghadab 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

საზოგადოებრივი 

სამუშაოების 

მინისტრის მოადგილე. 

2010 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) 

პოლიტიკური 

კომისიის წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება კაკარის 

ტომს (Kakar tribe).  

 

31 სახელები:  პასპორტის  25.01.01 მესამე მდივანი, 
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1. აზიზირაჰმანი 

(AZIZIRAHMAN)  

2. აბდულ აჰადი (ABDUL 

AHAD) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 1972 

დაბ. ადგილი : შეგას 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Shega District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira): 

№44323 

 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის საელჩო, 

აბუ დაბი, არაბთა 

გაერთიანებული 

საამიროები (Abu Dhabi, 

United Arab Emirates). 

მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hotak tribe). 

 

 

32 სახელები: 

1. აბდულ განი (ABDUL 

GHANI) 

2. ბარადარი (BARADAR) 

3. აბდულ აჰმად თურქი 

(ABDUL AHMAD TURK) 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ. ადგილი : სოფ. 

იატიმაკი, დეჰრავუდის 

რაიონი, ურუზგანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Yatimak village, 

Dehrawood District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა 

ავღანელი 

ა) მულლაჰ 

ბარადარ 

ახუნდი (Mullah 

Baradar 

Akhund); 

ბ) აბდულ განი 

ბარადარი (Abdul 

Ghani Baradar) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

13.02.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

თავდაცვის მინისტრის 

მოადგილე.  

2012 წლის 

თებერვალში 

დაკავებული იქნა და 

იმყოფება პატიმრობაში 

პაკისტანში. 

2011 წლის ივნისის 

მონაცემებით, 

ლაჰორის უმაღლესმა 

სასამართლომ, 

პაკისტანი (Lahore High 

Court, Pakistan) არ 

დააკმაყოფილა  

ავღანეთში მისი 

ექსტრადირების 

შესახებ მოთხოვნა. 

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe). 

2007 წლის მაისის 

ინფორმაციით, 

თალიბანის უფროსი 

სამხედრო მეთაური და 

Taliban Quetta Council-

ის წევრი. 

33 სახელები: 

1. შაჰაბუდინი 

(SHAHABUDDIN) 

2. დელავარი (DELAWAR) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) 1957 

ბ) 1953 

დაბ.ადგილი: პროვინცია 
ლოგარი, ავღანეთი (Logar 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

უზენაესი 

სასამართლოს 

თავმჯდომარის 

მოადგილე. 

1998 წლის 25 

სექტემბრამდე  

რიადში, საუდის 

არაბეთი (Riyadh, Saudi 

Arabia) თალიბანის 

მისიის 

ხელმძღვანელის 
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Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

მოადგილე.  

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

34 სახელები: 

1. დოსტ მოჰამადი (DOST 

MOHAMMAD) 

2. 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1968-1973 

დაბ.ადგილი: სოფ. ნავი 

დეჰი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Nawi Deh village, Daman 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

დუსტ მოჰამადი 

(Doost 

Mohammad) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

13.02.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია გაზნის 

(Ghazni Province) 

მმართველი. 

აქვს კავშირი მულაჰ 

ჯალილ ჰაქანისთან 

(Mullah Jalil Haqqani); 

 სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe). 

35 სახელები: 

1. მოჰამად აზამი 

(MOHAMMAD AZAM) 

2. ელმი (ELMI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი: საიდ 

კარამის რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Sayd Karam District, 

Paktia Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

მუჰამად აზამი 

(Muhammad 

Azami) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

მომპოვებელი 

მრეწველობისა და 

ინდუსტრიის 

მინისტრის მოადგილე. 

არსებული 

ინფორმაციით, 

გარდაიცვალა 2005 

წელს.  

 

36 სახელები: 

1. ეზატულაჰ 

(EZATULLAH)  

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. ხან საიიდი (KHAN 

SAYYID) 

4.  

დაბ.თარიღი:   

დაახლოებით 1957 

დაბ.ადგილი: ალინგარის 

რაიონი, ლაგმანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Alingar District, Laghman 

Province, Afghanistan) 

ეზატულაჰ 

ჰაქანი (Ezatullah 

Haqqani) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

29.11.11 

18.05.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

დაგეგმვის მინისტრის 

მოადგილე. 

2008 წლის 

მონაცემებით, Taliban 

Peshawar Shura–ს 

წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

37 სახელები: 

1. ფაიზი (FAIZ) 

2. 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

 დაახლოებით 1969 

დაბ.ადგილი: გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Ghazni Province, 

Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 

საინფორმაციო 

დეპარტამენტი. 

 

38 სახელები: 

1. რუსტუმი (RUSTUM) 

2. ჰანაფი (HANAFI) 

3. ჰაბიბულაჰი 

(HABIBULLAH) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: დარა 

კოლუმი, დუ ააბის 

რაიონი, ნურისტანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Dara Kolum, Do Aab 

District, Nuristan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) როსტამ 

ნურისტანი 

(Rostam 

Nuristani); 

ბ) ჰანაფი საჰიბი 

(Hanafi Sahib).  

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11 

18.05.12 

13.08.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

საზოგადოებრივი 

სამუშაოების 

მინისტრის მოადგილე. 

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით, 

თალიბანის წევრი, 

პასუხისმგებელი 

ნურისტანის 

პროვინციაზე, 

ავღანეთი (Nuristan 

Province, Afganistan). 

მიეკუთვნება 

ნურისტანის ტომს 

(Nuristani tribe). 

არსებული 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა 2012 

წლის დასაწყისში.  

39 სახელები: 

1. გულ აჰმადი (GUL 

AHMAD) 

2. ჰაკიმი (HAKIMI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1964 

დაბ.ადგილი:  

ა) ლოგარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Logar Province, 

Afghanistan); 

ბ) ქაბულის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kabul Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

 

კომერციული ატაშე, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო ყარაჩიში, 

პაკისტანი (Karachi, 

Pakistan). 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

 

40 სახელები: ალ–ჰამადი (al- პასპორტის 
მონაცემები: 

 25.01.01 გენერალური 

კონსული, თალიბანის 
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1. აბდულაჰი 

(ABDULLAH) 

2. ჰამადი (HAMAD) 

3. მოჰამად კარიმი 

(MOHAMMAD KARIM) 

4.  

დაბ.თარიღი: 1972 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

დარვეშანი, ჰაზარ 

ჯუფტის ზონა, 

გარმსერის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Darweshan 

village, Hazar Juft area, 

Garmser District, Helmand 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

Hammad) ავღანეთის 

პასპორტი 

ND000857 

 გაცემის თარიღი: 

20.11.97 

პირადი ნომერი: 

ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira) 

 № 300786 

  

 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

 

გენერალური 

საკონსულო ქუეტა, 

პაკისტანი (Quetta, 

Pakistan). 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ბალოჩის 

ეთნიკურ ჯგუფს 

(Baloch ethnic group).  

 

41 სახელები: 

1. ჰამდულაჰი 

(HAMDULLAH) 

2. ალაჰ ნური (ALLAH 

NOOR) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1973 

დაბ.ადგილი: რაიონი №6, 

ქ. ყანდაარი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(District Number 6, 

Kandahar City, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira): 

№4414  

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

ატაშე რეპატრიაციის 

საკითხებში, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო ქვეტაში, 

პაკისტანი (Quetta, 

Pakistan).  

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

მიეკუთვნება ბალოჩის 

(Baloch) 

ეთნიკურ ჯგუფს. 

42 სახელები: 

1. ზაბიჰულაჰი 

(ZABIHULLAH) 

2. ჰამიდი (HAMIDI) 

3. 

4.  

  

დაბ.თარიღი: 1958–1959 

დაბ.ადგილი: სოფ. პაიენ 

ბაგი, კაჰმარდის რაიონი, 

ბამიანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Payeen Bagh 

village, Kahmard District, 

Bamyan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ტაჯ მირი (Taj 

Mir) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

დაშტი შორის 

ზონა, მაზარი 

შარიფი, 

ბალხის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Dashti Shor 

area, Mazari 

Sharif, Balkh 

Province, 

Afghanistan) 

 

23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

01.06.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

უმაღლესი განათლების 

მინისტრის მოადგილე. 

 

43 სახელები: ა) ჯანატ გული პასპორტის ავღანეთი 25.01.01 თალიბანის რეჟიმი, 
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1. ჰამიდულაჰი 

(HAMIDULLAH)  

2. ახუნდი (AKHUND) 

3. შერ მოჰამადი (SHER 

MOHAMMAD) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

1972–1973 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. სარპოლადი, 

ვაშერის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Sarpolad village, 

Washer District, Helmand 

Province, Afghanistan); 

ბ) არგანდაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghandab 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

(Janat Gul); 

ბ) ჰამიდულაჰ 

ახუნდი 

(Hamidullah 

Akhund) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

 

მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

(Afghanistan)  

 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

 

ავიაკომპანია “Ariana 

Afghan Airlines”, 

უფროსი. 

მიეკუთვნება გილზაის 

ტომს (Ghilzai tribe). 

 

44 სახელები: 

1. აბდულ სალამი 

(ABDUL SALAM) 

2. ჰანაფი (HANAFI) 

3. ალი მარდანი (ALI 

MARDAN) 

4. ქული (QUL)  

დაბ.თარიღი:   

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  

ა) დარზაბის რაიონი, 

ფარიაბის პროვინცია, 

ავღანეთი (Darzab District, 

Faryab Province, 

Afghanistan); 

ბ) ქუშ ტეპას რაიონი, 

ჯავზჯანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Qush Tepa 

District, Jawzjan Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) აბდუსალამ 

ჰანიფი 

(Abdussalam 

Hanifi); 

ბ) ჰანაფი საჰები 

(Hanafi Saheb) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 

 

23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

01.02.08 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

განათლების 

მინისტრის მოადგილე. 

2008 წლამდე, როგორც 

თალიბანის წევრი, 

ჩრდილოეთ ავღანეთში 

ჯავზჯანის 

პროვინციაზე (Jawzjan 

Province ) 

პასუხისმგებელი. 

ჩართული იყო 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში. 

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

45 სახელები: 

1. დინ მოჰამადი (DIN 

MOHAMMAD) 

2. ჰანიფი (HANIF) 

3. 

4.  

  

ქარი დინ 

მოჰამადი (Qari 

Din Mohammad) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

დაგეგმვის მინისტრი;  

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

უმაღლესი განათლების 

მინისტრი. 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი, 



 20

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1955 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

შაკარლაბი, იაფტალი 

პენის რაიონი, 

ბადახშანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shakarlab 

village, Yaftali Pain District, 

Badakhshan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ტახარისა და 

ბადახშანის (Takhar and 

Badakhshan provinces) 

პროვინციებზე 

პასუხისმგებელი.  

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

46 სახელები: 

1. ჯალალუდინი 

(JALALUDDIN) 

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1942 

ბ) დაახლოებით 1948 

დაბ.ადგილი:  

ა) გარდა სარაის ზონა, 

ვაზა ზადრანის რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი(Garda Saray 

area, Waza Zadran District, 

Paktia Province, 

Afghanistan) 

ბ) ნეკას რაიონი, პაკტიკას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Neka 

District, Paktika Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) ჯალალუდინ 

ჰაქანი (Jalaluddin 

Haqani); 

ბ) ჯალალუდინ 

ჰაქანი 

(Jallalouddin 

Haqqani); 

გ) ჯალალუდინ 

ჰაქანი 

(Jallalouddine 

Haqani). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

01.02.08 

31.07.08 

03.10.08 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

სასაზღვრო საქმეთა 

მინისტრი. 

სირაჯუდინ 

ჯალალუდინის ჰაქანის 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani), ნასირუდინ 

ჰაქანისა (Nasiruddin 

Haqqani) და ბადრუდინ 

ჰაქანის (Badruddin 

Haqqani) მამა. 

მოჰამად იბრაჰიმ 

ომარისა (Mohammad 

Ibrahim Omari) და 

ხალილ აჰმედ ჰაქანის 

(Khalil Ahmed Haqqani) 

ძმა. 

წარმოადგენს 

თალიბანის მოქმედ 

ლიდერს. 

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე;  

2008 წლის 

მდგომარეობით, 

 Taliban Miram Shah 

Shura–ს მეთაური. 

მიეკუთვნება 

ზადრანის ტომს 

(Zadran tribe). 

47 სახელები: 

1. მოჰამად სალიმი 

(MOHAMMAD SALIM) 

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. 

4.  

 დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1966–1967 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი,  

უზნეობის პრევენციისა 

და კეთილშობილების 

პროპაგანდის 

მინისტრის მოადგილე. 

2010 წლის მარტის 

მდგომარეობით, 

მეთაურის ეზატულაჰ 
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დაბ.ადგილი: ალინგარის 

რაიონი, ლაგმანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Alingar District, Laghman 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ჰაქანი ხან საიიდის 

(Ezatullah Haqqani Khan 

Sayyid) მოადგილე. 

2010 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის პეშავარის 

სამხედრო საბჭოს 

(Taliban 

Peshawar Military 

Council ) წევრი.  

მიეკუთვნება პაშაის 

ეთნიკურ ჯგუფს 

(Pashai ethnic group). 

48 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

2. მოსლიმი (MOSLIM) 

3. ჰაქანი (HAQQANI) 

4. მუჰამადი გული 

(MUHAMMADI GUL) 

დაბ.თარიღი:  

1965 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

გორგანი, პულ–ე–ხუმრის 

რაიონი, ბაგლანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Gorgan village, Pul-e-

Khumri District, 

Baghlan Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

მოსლიმ ჰაქანი 

(Moslim Haqqani) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira): 

 №1136 

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ჰაჯისა და რელიგიურ 

საქმეთა მინისტრის 

მოადგილე; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

უმაღლესი განათლების 

მინისტრის მოადგილე. 

ეთნიკური პაშტუნი 

(Pashtun), ბაგლანის 

პროვინციიდან 

(Baghlan Province); 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

49 სახელები: 

1. ნაჯიბულაჰ 

(NAJIBULLAH) 

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. ჰიდაიატულაჰ 

(HIDAYATULLAH) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1964 

ბ) 1969  

დაბ.ადგილი: სოფ. მონი, 

შიგალის რაიონი, 

კუნარის პროვინცია 

(Moni village, Shigal 

District, Kunar Province) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ნაჯიბულაჰ 

ჰაქანი (Najibullah 

Haqani) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

ფინანსთა მინისტრის 

მოადგილე. 

მულავი ნურ ჯალალის 

(Moulavi Noor Jalal) 

ბიძაშვილი. 

2010 წლის 

მდგომარეობით, 

ლაგმანის 

პროვინციაზე (Laghman 

Province) 

პასუხისმგებელი, 

როგორც თალიბანის 

წევრი. 
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50 სახელები: 

1. საიიედ მოჰამედი 

(SAYYED MOHAMMED) 

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 

 დაახლოებით 1965 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

ჩაარბაგი, არგანდაბის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Chaharbagh village, 

Arghandab District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

Sayyed 

Mohammad 

Haqqani (საიიედ 

მოჰამად ჰაქანი)  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

20.12.05 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ადმინისტრაციულ 

საქმეთა დირექტორი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ყანდაარის 

პროვინციაში (Kandahar 

Province) 

ინფორმაციისა და 

კულტურის 

ხელმძღვანელი. 

 დამთავრებული აქვს 

Haqqaniya madrrassa 

აკორა ხატაკში, 

პაკისტანი (Akora 

Khattak, Pakistan)  

სავარაუდოდ, აქვს 

ახლო კავშირი 

თალიბანის 

მეთაურთან – მულაჰ 

მოჰამედ ომარი (Mullah 

Mohammed Omar). 

 სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე;  

2010 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

წარმოადგენს 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრს. 

მიეკუთვნება 

ბარაკზაის ტომს 

(Barakzay tribe). 

51 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

2. ჰასანი (HASSAN) 

3. ახუნდი (AKHUND) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1955–

1958; 

ბ) დაახლოებით 1945–

1950; 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

პაშმული, პანჯვაის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Pashmul village, Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

20.12.05 

09.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

მინისტრთა საბჭოს 

თავმჯდომარის 

პირველი მოადგილე; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

მინისტრი; 

გ) თალიბანის რეჟიმი, 

ყანდაარის (Kandahar) 

მმართველი; 

დ) მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

პოლიტიკური 

მრჩეველი. 

მულაჰ მოჰამედ 

ომართან  (Mullah 

Mohammed Omar) 

დაახლოებული პირი. 
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

2009 წლის დეკემბრის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

მიეკუთვნემა კაკარის 

ტომს (Kakar tribe). 

52 სახელები: 

1 აბდულ ჰაი (ABDUL 

HAI) 

2. ჰაზემი (HAZEM) 

3. აბდულ ქადერი 

(ABDUL QADER) 

4.  

დაბ. თარიღი: 1971 

დაბ. ადგილი : სოფ. 

პაშავალ იარგატუ, 

ანდარის რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Pashawal Yargatoo village, 

Andar District, Ghazni 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

აბდულ ჰაი 

ჰაზემი (Abdul 

Hai Hazem) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

პასპორტის 
მონაცემები: 

ავღანეთის 

პასპორტი: 

№D0001203 

პირადი ნომერი: 

 

ა) სოფ. 

ლტიფატი, 

შაკარდარას 

რაიონი, 

ქაბულის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Iltifat village, 

Shakardara 

District, Kabul 

Province, 

Afghanistan); 

ბ) ფული 

ჩარხის ზონა, 

რაიონი №9, ქ. 

ქაბული, 

ქაბულის 

პროვინცია 

(Puli Charkhi 

Area, District 

Number 9, 

Kabul City, 

Kabul 

Province). 

25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

21.09.07 

29.11.11. 

18.05.12) 

პირველი მდივანი, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო, ქვეტა, 

პაკისტანი (Quetta, 

Pakistan). 

53 სახელები: 

1. ჰიდაიატულაჰი 

 (HIDAYATULLAH)  

2.  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი: 
არგანდაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghandab 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

აბუ ტურაბი 

(Abu Turab) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 08.03.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

28.02.08 

03.10.08 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამოქალაქო ავიაციისა 

და ტურიზმის 

მინისტრის მოადგილე. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება გილზაის 

ტომს (Ghilzai tribe).  

54 სახელები: 

1. აბდულ რაჰმანი 

(ABDUL RAHMAN) 

2. აჰმადი (AHMAD) 

3. ჰოტაკი (HOTTAK) 

ჰოტაკ საჰიბი 

(Hottak Sahib) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ინფორმაციისა და 

კულტურის მინისტრის 

მოადგილე; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 



 24

4.  

 დაბ.თარიღი:  

 დაახლეობით 1957 

დაბ.ადგილი:  გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Ghazni Province, 

Afghanistan).  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

29.11.11) 

 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო, 

საკონსულო 

დეპარტამენტის 

უფროსი.  

  

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hottak tribe). 

55 სახელები: 

1. ქუდრატულაჰ 

(QUDRATULLAH) 

2. ჯამალი (JAMAL) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: გარდეზი, 

პაქტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Gardez, Paktia 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 

ჰაჯი საჰიბი 

(Haji Sahib) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

ინფორმაციის 

მინისტრი. 

2010 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოსა (Taliban 

Supreme Council) და 

თალიბანის 

კულტურის კომისიის 

წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

56 სახელები: 

1. რაჰმატულაჰ 

(RAHMATULLAH) 

2. კაკაზადა (KAKAZADA) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1968 

დაბ.ადგილი: ზურმატის 

რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Zurmat District, Paktia 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 

 

 

ა) რეჰმატულაჰ 

(Rehmatullah); 

ბ) კაკაზადა 

(Kakazada); 

გ) მულაჰ ნასირი 

(Mullah Nasir). 

პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

ND000952 

გაცემის თარიღი: 

07.01.99 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

 

გენერალური 

კონსული, თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო, კარაჩი, 

პაკისტანი (Karachi, 

Pakistan). 

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით,   

გაზნის პროვინციაზე 

ავღანეთი (Ghazni 

Province, Afghanistan) 

პასუხისმგებელი, 

როგორც თალიბანის 

წევრი. 

სადაზვერვო ქსელის 

ხელმძღვანელი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 

სულეიმანხეილის 

ტომს (Suleimankheil 

tribe). 
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57 სახელები: 

1. აბდულ რაუფი (ABDUL 

RAUF) 

2. ხადემი (KHADEM) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) 1958-1963; 

ბ) დაახლოებით 1970 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. აზანი, კაიაკის 

რაიონი, ჰელმანდის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Azan village, Kajaki 

District, Helmand Province, 

Afghanistan);  

ბ) სპინ ბოლდაკის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Spin Boldak 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

მულაჰ აბდულ 

რაუფ ალიზა 

(Mullah Abdul 

Rauf Aliza) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

13.02.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

ცენტრალური 

კორპუსის მეთაური;. 

2009 წლის 

მდგომარეობით, 

Taliban Quetta Shura–ს 

წევრი. 

2011 წლის 

მდომარეობით, 

ურუზგანის 

პროვინციაზე, 

ავღანეთი (Uruzgan 

Province, Afganistan) 

პასუხიმგებელი, 

როგორც თალიბანის 

წევრი. 

 

 

58 სახელები: 

1. ხაირულაჰ 

(KHAIRULLAH) 

2. ხაირხვაჰ 

(KHAIRKHWAH) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: 
არგისტანის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghistan 

district, Kandahar province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) მულაჰ 

ხაირულაჰ 

ხაირხვაჰ (Mullah 

Khairullah 

Khairkhwah); 

ბ) ხირულაჰ 

საიდ ვალი 

ხაირხვა 

(Khirullah Said 

Wali Khairkhwa) 

დაბ თარიღი: 

01.01.67 

დაგ. ადგილი 

ყანდაარი 

(Kandahar). 

  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07. 

03.10.08 

12.04.10 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ჰერატის 

(Herat Province) 

მმართველი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმის 

წარმომადგენელი 

(spokesperson); 

გ) თალიბანის რეჟიმი, 

ქაბულის პროვინციის 

(Kabul Province) 

მმართველი; 

დ) თალიბანის რეჟიმი, 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრი;  

201 წლის 

მონაცემებით, 

იმყოფება პატიმრობაში 

აშშ–ში.  

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe).  

59 სახელები: 

1. ჯან მოჰამადი (JAN 

MOHAMMAD) 

2. მადანი (MADANI) 

3. იკრამი (IKRAM) 

4.  

დაბ.თარიღი: 1954-1955 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

15.08.12) 

რწმუნებული, 

თალიბანის საელჩო, 

აბუ დაბი, არაბეთის 

გაერთიანებული 

საამიროები (Abu Dhabi, 

United Arab Emirates).  

სავარაუდოდ იმყოფება 
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დაბ.ადგილი: სოფ. 

სიიაჩოი, პანჯვაის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Siyachoy village, Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ალიზაის 

ტომს (Alizai tribe). 

60 სახელები: 

1. ზია-ურ-რაჰმანი (ZIA-

UR-RAHMAN) 

2. მადანი (MADANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

 დაახლოებით 1960 

დაბ.ადგილი: ტალიქანი, 

ტახარის პროვინცია 

ავღანეთი (Taliqan, Takhar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) ზიაურრაჰმან 

მადანი 

(Ziaurrahman 

Madani); 

ბ) ზაია უ რაჰმან 

მადანი (Zaia u 

Rahman Madani); 

გ) მადანი საჰები 

(Madani Saheb);  

დ) დია’ალ–

რაჰმან მადანი 

(Diya’ al-Rahman 

Madani). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

27.09.07 

01.02.08 

13.02.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ლოგარის 

(Logar Province) 

მმართველი. 

ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში.  

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით, როგორც 

თალიბანის წევრი 

ტახარის პროვინციაში, 

ავღანეთი (Takhar 

province, Afganistan) 

სამხედრო საკითხებზე 

პასუხიმგებელი პირი.  

2003 წლიდან 

აწარმოებს გალფში 

(Gulf) თალიბანისათვის 

ფულადი სახსრების 

შეგროვებას.  

ორგანიზებას უწევდა 

შეხვედრებს 

თალიბანის 

ოფიციალურ პირებსა 

და ფინანსურ 

მხარდამჭერებს შორის. 

ასევე, ორგანიზება 

გაუწია თორმეტამდე 

თვითკვლელი 

ტერორისტის 

გადაადგილებას 

თავდასხმის მიზნით 

ქაბულში, ავღანეთი 

(Kabul, Afganistan).  

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

61 სახელები: 

1. ახტარი (AKHTAR) 

2. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

3. მანსური (MANSOUR) 

4. შაჰ მოჰამედი (SHAH 

MOHAMMED) 

ა) ახტარ 

მოჰამად მანსურ 

ხან მუჰამადი 

(Akhtar 

Mohammad 

Mansour Khan 

Muhammad); 

პასპორტის 
მონაცემები:  

ქაბულში (Kabul) 

გაცემული 

ავღანეთის 

პასპორტი: 

№SE-011697 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

01.02.08 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამოქალაქო ავიიცისა 

და ტრანსპორტის 

მინისტრი. 

2011 მონაცემებით, 

ჩართულია 

ნარკოტიკებით 
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დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1960 

ბ) 1966 

დაბ.ადგილი:  

სოფ. ბანდ–ე–ტიმური, 

მაივანდის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Band-e-Timur 

village, Maiwand District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ბ) ახტარ 

მუჰამად 

მანსური (Akhtar 

Muhammad 

Mansoor); 

გ ) ახტარ 

მოჰამად 

მანსური (Akhtar 

Mohammad 

Mansoor);  

დ) ნაიბ იმამი 

(Naib Imam). 

 

გაცემის თარიღი: 

25.01.88 

მოქმედების ვადა: 

23.02.00 

 

პირადი ნომერი:  

 

29.11.11) 

 

ვაჭრობაში, 

განსაკუთრებით გერდ–

ე–ჯანგალში, ავღანეთი 

(Gerd-e- Jangal, 

Afghanistan). 

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით, 

მოქმედებს ხოსტის, 

პაკტიასა და პაკტიკას 

პროვინციებში, 

ავღანეთი (provinces of 

Khost, Paktia and 

Paktika, Afghanistan). 

2007 წლის მაისის 

მონაცემებით, 

თალიბანის 

მმართველი ყანდაარში 

(Kandahar). 

2009 წლის 

მონაცემებით, მულაჰ 

აბდულ განი 

ბარადარის (Mullah 

Abdul Ghani Baradar) 

მოადგილ ე თალიბანის 

უმაღლეს საბჭოში 

(Taliban Supreme 

Council). 

თალიბანის 

პასუხიმგებელი 

თანამდებობის პირი 

ავღანეთის ოთხ 

სამხრეთულ 

პროვინციაზე. 

2010 წლის 

თებერვალში, მულაჰ 

ბარადარის  

 (Mullah Baradar) 

დაპატიმრების შემდეგ 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს  

(Taliban Supreme 

Council) დროებითი 

ხელმძღვანელი. 

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება იშაქზაის 

ტომს (Ishaqzay tribe). 

62 სახელები: 

1. აბდულ ლატიფი 

(ABDUL LATIF) 

2. მანსური (MANSUR) 

ა) აბდულ 

ლატიფ მანსური 

(Abdul Latif 

Mansoor); 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

თალიბანის რეჟიმი, 

სოფლის მეურნეობის 

მინისტრი. 

2007 წლის მაისის 
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3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  

ა) ზურმატის რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Zurmat District, 

Paktia Province, 

Afghanistan); 

ბ) გარდა სარაის რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Garda Saray 

District, Paktia Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ბ) ვალი 

მოჰამადი (Wali 

Mohammad). 

 

21.09.07 

13.02.12 

18.05.12) 

მონაცემებით, Taliban 

Miram Shah Shura–ს 

წევრი;  

2009 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი 

და საბჭოს 

პოლიტიკური 

კომისიის 

თვმჯდომარე.  

 2010 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის მეთაური 

აღმოსავლეთ 

ავღანეთში. 

2009 წლის 

მდგომარეობით, 

ნანგარარის 

პროვინციაზე, 

ავღანეთი (Nangarhar 

Province, Afghanistan) 

პასუხიმგებელი, 

როგორც თალიბანის 

წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთნება საჰაკის 

ტომს (გილზაი) (Sahak 

tribe (Ghilzai)). 

63 სახელები: 

1. მოჰამადულაჰ  

(MOHAMMADULLAH) 

2. მატი (MATI) 

3. 

4.  

 დაბ.თარიღი: 
დაახლოებით 1961 

დაბ.ადგილი: 
არგანდაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Arghandab 

District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

მავლავი ნანაი 

(Mawlawi Nanai) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

საზოგადოებრივი 

სამუშაოების 

მინისტრი. 

1980–იან წლებში 

დაკარგა ერთი ფეხი. 

2010 წლის 

თებერვალი–აპრილი 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) 

დროებითი 

ხელმძღვანელი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ისაკზაის 

ტომს  

(Isakzai tribe).  

64 სახელები: 

1. მატიულაჰ 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

 23.02.01 თალიბანის რეჟიმი, 

ქაბულის (Kabul) 
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(MATIULLAH) 

2.  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1973 

დაბ.ადგილი: დამანის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Daman District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

პირადი ნომერი:  

 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

საბაჟოს დირექტორი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe).  

65 სახელები: 

1. აბდულ ქუდუსი 

(ABDUL QUDDUS) 

2. მაზჰარი (MAZHARI) 

3.  

4.  

 

დაბ.თარიღი: 1970 

დაბ.ადგილი: კუნდუზის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Kunduz Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ახტარ მოჰამად 

მაზ–ჰარი 

(Akhtar 

Mohammad Maz-

hari) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

NSE012820; 

გაცემის თარიღი: 

04.11.00 

პირადი ნომერი:  

 

კუშალ ხან 

მენა, რაიონი 

5, ქაბული, 

ავღანეთი 

(Kushal Khan 

Mena, District 

Number 5, 

Kabul, 

Afghanistan) 

 

25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

18.07.07 

21.09.07 

23.11.11) 

 

ატაშე განათლების 

საკითხებში, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო პეშავარი, 

პაკისტანი (Peshawar, 

Pakistan);  

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe). 

66 სახელები: 

1. ფაზლ მოჰამადი (FAZL 

MOHAMMAD) 

2. მაზლუმი (MAZLOOM) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1963-1968 

დაბ.ადგილი: ურუზგანი, 

ავღანეთი (Uruzgan, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) მოლაჰ ფაზლი 

(Molah Fazl); 

ბ) ფაზელ 

მოჰამად 

მაზლუმი (Fazel 

Mohammad 

Mazloom).  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამხედრო შტაბის 

უფროსის მოადგილე. 

 

67 

 

სახელები: 

1. ნაზირ მოჰამადი 

(NAZIR MOHAMMAD) 

2. აბდულ ბასირი 

(ABDUL BASIR) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 1954 

დაბ. ადგილი : სოფ. 

მალაგი, კუნდუზის 

რაიონი, კუნდუზის 

ნაზარ მოჰამადი 

(Nazar 

Mohammad) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით)  

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

18.05.12) 

ა) ქალაქ კუნდუზის 

მმართველი (Kunduz 

City); 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

კუნდუზის 

პროვინციის (Kunduz 

Province) მოქმედი 

მმართველი. 

ალტერნატიული 

სახელწოდება:  

სარ მუალიმი (Sar 
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პროვინცია, ავღანეთი 

(Malaghi Village, Kunduz 

District, Kunduz Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

Muallim).  

არსებული 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა 2008 

წლის 9 ნოემბერს.   

68 სახელები: 

1. მოჰამად შაფიქი 

(MOHAMMAD SHAFIQ) 

2. მოჰამადი 

(MOHAMMADI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1948 

დაბ.ადგილი: ტირინ 

კოტის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Tirin Kot 

District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ხოსტის 

(Khost Province) 

მმართველი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

პაკტიას, პაკტიკას, 

ხოსტისა და გაზნის 

პროვინციების (Paktia, 

Paktika, Khost and 

Ghazni Provinces) 

გენერალური 

მმართველი. 

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე; 

მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hottak tribe). 

69 სახელები: 

1. მოჰამად რასული 

(MOHAMMAD RASUL) 

2. აიიუბი (AYYUB) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 
დაახლოებით 1958-1963 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

რობატი, სპინ ბოლდაკის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Robat village, Spin Boldak 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

გურგი (Gurg) პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ნიმროზის 

(Nimroz Province) 

მმართველი. 

Taliban 

Quetta Shura-ს წევრი. 

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzay tribe). 

70 სახელები: 

1. მოჰამად ვალი 

(MOHAMMAD WALI) 

2. მოჰამად ევაზი 

(MOHAMMAD EWAZ) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

მინისტრი, უზნეობის 

პრევენციისა და 

კეთილშობილების 

პროპაგანდის 

სამინისტრო. 

არსებული 

ინფორმაციით, 

გარდაიცვალა 2006 
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დაახლოებით 1965 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. ჯელავური, 

არგანდაბის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Jelawur village, 

Arghandab District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan); 

ბ) სოფ. სიაჩოი, პანჯვაის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Siyachoy village, Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

წლის დეკემბერში. 

მიეკუთვნება, გილზაის 

ტომს (Ghilzai tribe). 

 

71 სახელები: 

1. მოჰამად იაქუბი 

(MOHAMMAD YAQOUB) 

2.  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1966 

დაბ.ადგილი:  

ა) შაჰჯოის რაიონი, 

ზაბულის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shahjoi District, 

Zabul Province, 

Afghanistan)  

ბ) ჯანდას რაიონი, 

გაზნის პროვინცია, 

ავღანეთი (Janda District, 

Ghazni Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

01.06.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

Bakhtar Information 

Agency-ის (BIA) 

ხელმძღვანელი. 

თალიბანის 

კულტურული 

კომისიის წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/ პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ხაროტის 

ტომს (Kharoti tribe).  

 

 

72 

 

სახელები: 

1. ამირ ხანი (AMIR 

KHAN) 

2. მოტაქი (MOTAQI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  

ა) ზურმატის რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Zurmat District, 

Paktia Province, 

Afghanistan); 

ამირ ხან მუტაქი 

(Amir Khan 

Muttaqi) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

განათლების მინისტრი; 

ბ) თალიბანის 

წარმომადგენელი 

გაეროსთან 

მოლაპარაკებებში . 

2007 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

  

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 
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ბ) სოფ. შინ კალაი, ნად–

ე–ალის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shin Kalai 

village, Nad-e-Ali District, 

Helmand Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზ. 

მიეკუთვნება 

სულაიმანხელის ტომს 

(Sulaimankhel tribe). 

73 სახელები: 

1. აბდულჰაი 

(ABDULHAI) 

2. მოტმაენი (MOTMAEN) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1973 

დაბ.ადგილი:  

ა)სოფ. შინკალაი, ნად–ე–

ალის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Shinkalai 

village, 

Nad-e-Ali District, 

Helmand Province, 

Afghanistan); 

ბ) ზაბულის პროვინცია, 

ავღანეთი (Zabul Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ყანდაარის 

პროვინციაში (Kandahar 

Province) 

ინფორმაციისა და 

კულტურის 

დეპარტამენტის 

დირექტორი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმის 

წარმომადგენელი 

(Spokesperson). 

2007 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი 

და მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

წარმომადგენელი.  

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

  

მიეკუთვნება ხაროტის 

ტომს (Kharoti tribe). 

74 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

2. ნაიმ ბარიჩი (NAIM 

BARICH ) 

3. ხუდაიდადი 

(KHUDAIDAD) 

4.  

დაბ.თარიღი: 
დაახლოებით 1975 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. ლახი, 

ჰაზარჯუფტის ზონა, 

გარმსირის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ა) მულაჰ ნაიმ 

ბარეჩი (Mullah 

Naeem Barech); 

ბ) მულაჰ ნაიმ 

ბარაიჩი (Mullah 

Naeem Baraich);  

გ) მულაჰ 

ნაიმულაჰ 

(Mullah 

Naimullah); 

დ) მულაჰ ნაიმ 

ბარეჰი (Mullah 

Naim Bareh); 

ე) მოჰამად ნაიმი 

(Mohammad 

Naim) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

09.07.07 

21.09.07 

13.02.12 

13.08.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამოქალაქო ავიაციის 

მინისტრის მოადგილე. 

2008 წლის 

მონაცემებით, Taliban 

Gerd-e-Jangal Council–

ის წევრი. 

2008 წლიდან, როგორც 

თალიბანის წევრი, 

ჰელმანდის 

პროვინციაზე, 

ავღანეთი (Helmand 

Province, Afghanistan) 

 პასუხისმგებელი. 

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 
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ავღანეთი (Lakhi village, 

Hazarjuft Area, Garmsir 

District, Helmand Province, 

Afghanistan); 

ბ) სოფ. ლაკი, გარმსირის 

რაიონი, ჰელმანდის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Laki village, Garmsir 

District, Helmand Province, 

Afghanistan); 

გ) სოფ. ლაკარი, 

გარმსირის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Lakari village, 

Garmsir District, Helmand 

Province, Afghanistan); 

დ) დარვიშანი, 

გარმსირის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Darvishan, 

Garmsir District, Helmand 

Province, Afghanistan); 

ე) სოფ. დე ლუი ვიიალაჰ, 

გარმსირის რაიონი, 

ჰემანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (De Luy 

Wiyalah village, Garmsir 

District, Hemand 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით); 

ვ) მულაჰ ნაიმ 

ბარიჩი (Mullah 

Naim Barich);  

ზ) მულაჰ ნაიმ 

ბარეჩი (Mullah 

Naim Barech); 

თ) მულაჰ ნაიმ 

ბარეჩ ახუნდი 

(Mullah Naim 

Barech Akhund);  

ი)მულაჰ მაიმ 

ბარიჩი (Mullah 

Naeem Baric); 

კ) ნაიმ ბერიჩი 

(Naim Berich); 

ლ) ჰაჯი გულ 

მოჰამედ ნაიმ 

ბარიჩი (Haji Gul 

Mohammed Naim 

Barich); 

მ) გულ 

მოჰამადი (Gul 

Mohammad); 

ნ) ჰაჯი გულ 

მოჰამადი (Haji 

Ghul 

Mohammad); ო) 

გულ მოჰამად 

კამრანი (Gul 

Mohammad 

Kamran); 

პ) სპენ ზრაე 

(Spen Zrae). 

 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ბარიჩის 

ტომს (Barich tribe).  

 

 

75 სახელები: 

1. ნიკ მოჰამადი (NIK 

MOHAMMAD)  

2. დოსტ მოჰამადი (DOST 

MOHAMMAD) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაბ.ადგილი: სოფ. ზანგი 

აბადი, პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Zangi Abad 

village, Panjwai District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ნიკ მოჰამადი 

(Nik Mohammad) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

ვაჭრობის მინისტრის 

მოადგილე; 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე; 

  

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe). 
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ავღანელი 

76 სახელები: 

1. ჰამდულაჰი 

(HAMDULLAH) 

2. ნომანი (NOMANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი: ანდარის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Sipayaw village, Andar 

District, 

Ghazni province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

უმაღლესი განათლების 

მინისტრი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ქალაქ ქაბულის (Kabul 

City) მერი. 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

77 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

2. ალიმი (ALEEM) 

3. ნურანი (NOORANI) 

4.  

დაბ.თარიღი: 
დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Ghazni Province, 

Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

პირველი მდივანი, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო, 

კარაჩი, პაკისტანი 

(Karachi, Pakistan). 

  

 

78 სახელები: 

1. ნურულაჰი 

(NURULLAH) 

2. ნური (NURI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1958 

ბ) 01.01.67 

დაბ.ადგილი: შაჰჯოეს 

რაიონი, ზაბულის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Shahjoe District, Zabul 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ნორულაჰ ნური 

(Norullah Noori) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

 ა) თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ბალხის 

(Balkh Province) 

მმართველი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ჩრდილოეთ ზონის  

უფროსი.  

2011 წლის 

მდგომარეობით, 

იმყოფება პატიმრობაში 

აშშ–ში.  

მიეკუთვნება ტოხის 

ტომს (Tokhi tribe). 
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79 სახელები: 

1. აბდულ მანანი (ABDUL 

MANAN) 

2. ნიაზი (NYAZI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  

ა) პაშტუნ ზარგუნის 

რაიონი, ჰერატის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Pashtoon Zarghoon 

District, Herat province, 

Afghanistan); 

ბ) სოფ. სარდარი, 

კოჰსანის რაიონი, 

ჰერატის პროვინცია, 

ავღანეთი (Sardar village, 

Kohsan District, Herat 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

ა) აბდულ მანან 

ნაიაზი (Abdul 

Manan Nayazi); 

ბ) აბდულ მანან 

ნიაზი (Abdul 

Manan Niazi); 

გ) ბარიალი 

(Baryaly); 

დ) ბარიალაი 

(Baryalai). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07. 

21.09.07 

12.04.10 

29.11.11 

13.02.12) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ქაბულის პროვინციის 

(Kabul Province) 

მმართველი;  

 ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ბალკის 

(Balk Province) 

მმართველი. 

  

2009 წლის 

მდგომარეობით 

ჰერატის, ფარაჰისა და 

ნიმროზის 

პროვინციების (Herat, 

Farah and Nimroz 

provinces) მმართველი, 

როგორც თალიბანის 

წევრი. 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოსა (Taliban 

Supreme Council) და 

Quetta Shura–ს წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

პაკისტანი/ავღანეთის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ნიაზის 

ტომს ( Niazi tribe). 

მონაწილეობდა 

ავღანეთში 

თვითმკველი 

თავდამსხმელების 

(suicide bombers) 

ტრანსპორტირებაში.  

80 სახელები: 

1. მოჰამედი 

(MOHAMMED) 

2. ომარი (OMAR) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1966 

ბ) 1960 

გ) 1953 

დაბ.ადგილი: ა) სოფ. ნო 

დეჰი, დეჰ რავუდის 

რაიონი, ურუზგანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Naw Deh village, Deh 

Rawud District, Uruzgan 

Province, Afghanistan);  

ბ) სოფ. ნური, მაივანდის 

რაიონი, ყანდაარის 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

ავღანეთის 

მართლმორწმუნეთა  

(“Amir ul-Mumineen”) 

ლიდერი. 

აკლია მარცხენა 

თვალი. 

 სიძე – ახმად ჯან 

ახუნდზადა შუკურ 

ახუნდზადა (Ahmad Jan 

Akhundzada Shukoor 

Akhundzada). 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hotak tribe).  
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პროვინცია, ავღანეთი 

(Noori village , Maiwand 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

81 სახელები: 

1. აბდულ ჯაბარი 

(ABDUL JABBAR) 

2. ომარი (OMARI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი: ზაბულის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Zabul Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) მულაჰ ჯაბარი 

(Mullah Jabbar); 

ბ) მუავინ 

ჯაბარი (Muawin 

Jabbar). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ბაგლანის 

(Baghlan Province) 

მმართველი. 

2008 წლის 

მდგომარეობით, 

როგორც თალიბანის 

წევრი, ზაბულის 

პროვინციაზე, 

ავღანეთი (Zabul 

Province, Afghanistan) 

პასუხისმგებელი. 

მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hottak tribe). 

82 სახელები: 

1. მოჰამად იბრაჰიმი 

(MOHAMMAD IBRAHIM) 

2. ომარი (OMARI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი: გარდა 

სარაი, ვაზა ზადრანის 

რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Garda Saray, Waza Zadran 

District, Paktia Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

იბრაჰიმ ჰაქანი 

(Ibrahim 

Haqqani) 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.07.11 

29.11.11) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

სასაზღვრო საქმეთა 

მინისტრის მოადგილე. 

ძმა – ჯალალუდინ 

ჰაქანი (Jalaluddin 

Haqqani). 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 

83 სახელები: 

1. აბდულ გაფარი 

(ABDUL GHAFAR) 

2. ქურიში (QURISHI) 

3. აბდულ განი (ABDUL 

GHANI) 

4.  

დაბ. თარიღი:  

ა) 1970 

ბ) 1967 

დაბ. ადგილი : 

სოფ. ტურშუთი, 

ვარდუჯის რაიონი, 

აბდულ გაფარ 

ქურეში (Abdul 

Ghaffar Qureshi) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

ქაბულში (Kabul) 

გაცემული 

ავღანეთის 

პასპორტი: 

№D000933  

გაცემის თარიღი: 

13.09.98 

პირადი ნომერი: 

ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira): 

ქაბული, 

ავღანეთი 

(Khairkhana 

Section Number 

3, Kabul, 

Afghanistan) 

 

25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

ატაშე რეპატრიაციის 

საკითხებში, 

თალიბანის საელჩო, 

ისლამაბადი, 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan). 

ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში. 

მიეკუთვნება ტაჯიკის 

ეთნიკურ ჯგუფს (Tajik 

ethnic group). 
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ტახარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Turshut village, 

Warduj District, Takhar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

№55130 

84 სახელები: 

1. იარ მოჰამადი (YAR 

MOHAMMAD) 

2. რაჰიმი(RAHIMI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1953 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

ტალუქანი, პანჯვაის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Taluqan village, Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

კავშირგაბმულობის 

მინისტრი. 

2009 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Cuncil) წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe).   

85 სახელები: 

1. მოჰამად ჰასანი 

(MOHAMMAD HASAN) 

2. რაჰმანი (RAHMANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი:  

ა) დეჰ რავუდის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Deh Rawud 

District, Uruzgan Province, 

Afghanistan); 

ბ) ჩორას რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Chora District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

გუდ მულაჰ 

მოჰამად ჰასანი 

(Gud Mullah 

Mohammad 

Hassan) 

  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ყანდაარის 

(Kandahar province) 

მმართველი.  

აქვს მარჯვენა ფეხის 

პროთეზი. 

2010 წლის მარტის 

მონაცემებით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme 

Council) წევრი და 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar ) 

მოადგილე. 

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება აჩაკზაის 

ტომს (Achakzai tribe). 

86 სახელები: 

1. ჰაბიბულაჰი 

(HABIBULLAH) 

2. რეშადი (RESHAD) 

3. 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის მთავრობა, 

საგამოძიებო 

დეპარტამენტის 

უფროსი, უშიშროების 

(დაზვერვის) 
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4.  

დაბ.თარიღი: 1968-1973 

დაბ.ადგილი: ვაგაზის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Waghaz District, Ghazni 

province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

სამინისტრო. 

2009 წლის 

მონაცემებით, ქვეტას 

სამხედრო საბჭოს ( 

Quetta Military Council) 

თავმჯდომარის 

მოადგილე. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

87 სახელები: 

1. მოჰამად სადიქი 

(MOHAMMAD SADIQ) 

2. ამირ მოჰამადი (AMIR 

MOHAMMAD) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1934 

დაბ.ადგილი:  

ა) გაზნის პროვინცია, 

ავღანეთი (Ghazni 

Province, Afghanistan); 

ბ) ლოგარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Logar Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

NSE011252 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

23.04.07 

21.09.07 

29.11.11 

13.08.12) 

ავღანეთის სავაჭრო 

სააგენტოს 

თავმჯდომარე 

პეშავარში, პაკისტანი 

(Peshawar, Pakistan). 

არსებული 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა. 

 

 

88 სახელები: 

1. აბდულჰაი 

(ABDULHAI) 

2. სალეკი (SALEK) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 
დაახლოებით 1965 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

ავლიატაკი, გარდან 

მასჯიდის ზონა, ჩაკი 

ვარდაკის რაიონი, 

მეიდან ვარდაკის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Awlyatak Village, Gardan 

Masjid Area, Chaki Wardak 

District, Maidan Wardak 

Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

24.03.09 

29.11.11 

18.05.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ურუზგანის 

(Uruzgan Province) 

მმართველი. 

არსებული 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა 1999 

წელს ჩრდილოეთ 

ავღანეთში. 

მიეკუთვნობოდა 

ვარდაკის ტომს 

(Wardak tribe).  

 

89 სახელები: 

1. ჰამდულაჰი 

(HAMDULLAH) 

სანანი (Sanani) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით)  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

თალიბანის რეჟიმი, 

უმაღლესი 

სასამართლოს Dar-ul-

Efta-ს (Fatwa 
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2. სუნანი (SUNANI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1923 

დაბ.ადგილი: დაი 

ჩოპანის რაიონი, 

ზაბულის პროვინცია, 

ავღანეთი (Dai Chopan 

District, Zabul Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 21.09.07 

29.11.11) 

 

 

Department) 

თავმჯდომარე. 

არსებული 

ინფორმაციით, 

გარდაიცვალა 2001 

წელს. 

მიეკუთვნებოდა 

კაკარის ტომს (Kakar 

tribe). 

90 სახელები: 

1. ნურ მოჰამადი (NOOR 

MOHAMMAD) 

2. საქიბი (SAQIB) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1958 

დაბ.ადგილი:  

ა) ბაგრამის რაიონი, 

ქაბულის პროვინცია, 

ავღანეთი (Bagrami 

District, Kabul Province, 

Afghanistan); 

ბ) ტარახელის ზონა, დეჰ 

საბზის რაიონი, ქაბულის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Tarakhel area, Deh Sabz 

District, Kabul Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

უზენაესი 

სასამართლოს მთავარი 

მოსამართლე. 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი 

და თალიბანის 

რელიგიური 

კომიტეტის (Taliban 

Religious Committee) 

თავმჯდომარე. 

მიეკუთვნება 

აჰმადზაის ტომს 

(Ahmadzai tribe). 

 

91 სახელები: 

1. ეჰსანულაჰ 

(EHSANULLAH) 

2. სარფიდა (SARFIDA) 

3. ჰესამუდინი 

(HESAMUDDIN)  

4. ახუნდზადა 

(AKHUNDZADA) 

 

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1962–1963 

დაბ.ადგილი:  

გელანის რაიონი,  გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Gelan District, Ghazni 

Province, Afghanistan) 

ა) ეჰსანულაჰ 

სარფადი; 

(Ehsanullah 

Sarfadi); 

ბ) ეჰსანულაჰ 

სარფიდა 

(Ehsanullah 

Sarfida) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

სოფ. ხატაკი, 

გელანის 

რაიონი 

გაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Khatak village, 

Gelan District, 

Ghazni 

Province, 

Afghanistan) 

 

23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

13.02.12 

18.05.12) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

უშიშროების 

(დაზვერვის) 

მინისტრის მოადგილე. 

2007 წლის 

მონაცემებით, 

ამარაგებდა თალიბანს 

იარაღითა და ფულით. 

მიეკუთვნება ტარაკის 

ტომს (Taraki tribe).  
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

92 სახელები: 

1. სადუდინი 

(SADUDDIN) 

2. საიიედი (SAYYED) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  

ა) ჩამანის რაიონი, 

პაკისტანი (Chaman 

District, Pakistan); 

ბ) სპინ ბოლდაკის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Spin Boldak District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) სადუდინ 

საიედი (Sadudin 

Sayed); 

ბ) სადრუდინი 

(Sadruddin). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

სამუშაოსა და 

სოციალურ საქმეთა 

ვიცე- მინისტრი; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ქ. ქაბულის (Kabul City) 

მერი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 

ბარაკზაის ტომს 

(Barakzai tribe). 

93 სახელები: 

1. აბდულ ვალი (ABDUL 

WALI) 

2. სედიქი (SEDDIQI) 

3.  

4.  

  

დაბ.თარიღი: 1974 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

ზილზილაი, ანდარის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Zilzilay village, Andar 

District, Ghazni Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

ND000769 

გაცემის თარიღი: 

02.02.97 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

21.09.07 

29.11.11) 

 

მესამე მდივანი, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო, პეშავარი, 

პაკისტანი (Peshawar, 

Pakistan); 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე.  

 

94 სახელები: 

1. აბდულ ვაჰედი 

(ABDUL WAHED) 

2. შაფიქი (SHAFIQ) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  
ნინგარარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Ningarhar 

Province, Afghanistan) 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ქაბულის 

(Kabul Province) 

მმართველის 

მოადგილე. 
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

95 სახელები: 

1. საიდ აჰმედი (SAID 

AHMED) 

2. შაჰიდხელი 

(SHAHIDKHEL) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1975 

დაბ.ადგილი: ანდარის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Andar District, Ghazni 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

20.12.05 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

განათლების 

მინისტრის მოადგილე. 

 2003 წლის ივლისიდან 

იმყოფებოდა 

პატიმრობაში ქაბულში, 

ავღანეთი (Kabul, 

Afganistan). 

2007 წელს 

გათვისუფლებული 

იქნა პატიმრობიდან. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ანდარის 

ტომს (Andar tribe). 

96 სახელები: 

1. შამსუდინი 

(SHAMSUDDIN) 

2.  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი: კეშიმის 

რაიონი, ბადახშანის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Keshim District, 

Badakhshan Province, 

Afghanistan) 

 (ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

პაჰლავან 

შამსუდინი 

(Pahlawan 

Shamsuddin) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ვარდაკის 

(მაიდანი)  

(Wardak (Maidan) 

Province) მმართველი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 

97 სახელები: 

1. აბდულ გაფარი 

(ABDUL GHAFAR) 

2. შინვარი (SHINWARI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 29.03.65 

დაბ.ადგილი: ნანგარარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Nangarhar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

ND000763 

 გაცემის თარიღი: 

09.01.97 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

21.09.07 

29.11.11) 

 

მესამე მდივანი, 

თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო კარაჩი, 

პაკისტანი (Karachi, 

Pakistan). 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება საფის 

ტომს (Safi tribe). 

98 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD)  

მოჰამად სარვარ 

სიდიქმალი 

(Mohammad 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

  

 

25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

მესამე მდივანი, 

თალიბანის საელჩო 

ისლამაბადში, 
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2. სარვარი (SARWAR) 

3. სიდიქმალი 

(SIDDIQMAL) 

4. მოჰამად მასუდი 

(MOHAMMAD MASOOD) 

 

დაბ.თარიღი: 1963 

დაბ.ადგილი: ჯანი 

ხელის რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Jani Khel District, 

Paktia Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

Sarwar Siddiqmal) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით).  

ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira): 

№ 19657 

21.09.07 

29.11.11) 

 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan).  

მიეკუთვნება მანგალის 

ტომს (Mangal tribe). 

 

 

99 სახელები: 

1. შერ მოჰამად აბასი 

(SHER MOHAMMAD 

ABBAS)  

2. სტანეკზაი 

(STANEKZAI) 

3. პადშაჰ ხანი (PADSHAH 

KHAN) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: ქალა–ე–

აბასი, შაჰ მაზარის ზონა, 

ბარაკი ბარაკის რაიონი, 

ლოგარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Qala-e-Abbas, 

Shah Mazar area, Baraki 

Barak District, Logar 

Province, Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ჯანდაცვის მინისტრის 

მოადგილე; 

ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

მინისტრის მოადგილე. 

  

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 

100 სახელები: 

1. აჰმად ტაჰა (AHMAD 

TAHA) 

2. ხალიდი (KHALID) 

3. აბდულ ქადირი 

(ABDUL QADIR) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი:  

 ა) ნანგარარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Nangarhar Province, 

Afghanistan); 

ბ) ხოსტის პროვინცია, 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11 

13.08.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია პაქტიას 

(Paktia Province) 

მმართველი. 

2011 წლის 

მდგომარეობით, 

როგორც თალიბანის 

წევრი, ნანგარარის 

პროვინციაზე 

პასუხიმგებელი 

(Nangarhar province). 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება 
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ავღანეთი (Khost Province, 

Afghanistan); 

გ) სოფ. სიდიქ ხელი, 

ნაკას რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Siddiq Khel village, Naka 

District, Paktia Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ზადრანის ტომს 

(Zadran tribe). 

აქვს კავშირი 

სირაჯუდინ 

ჯალალუდინ 

ჰაქანისთან (Sirajuddin 

Jallaloudine Haqqani). 

101 სახელები: 

1. აბდულ რაქიბი 

(ABDUL RAQIB) 

2. ტახარი (TAKHARI) 

3. 

4.  

  

დაბ.თარიღი: 1968-1973 

დაბ.ადგილი: პროვინცია 
ტახარი, ავღანეთი 

(Takhar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

რეპატრიაციის საქმეთა 

მინისტრი. 

2009 წლის დეკემბრის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) წევრი 

და პასუხიმგებელი 

ტახარისა და 

ბადახშანის (Takhar and 

Badakhshan) 

პროვინციებზე.  

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ტაჯიკის 

ეთნიკურ ჯგუფს (Tajik 

ethnic group). 

102 სახელები: 

1. ალაჰ დადი (ALLAH 

DAD) 

2. ტაიები (TAYEB) 

3. ვალი (WALI) 

4. მუჰამადი 

(MUHAMMAD) 

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი:  

 ა) გორაკის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Ghorak District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan); 

ბ) ნეშის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Nesh District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ა) ალაჰ დად 

ტაიიაბი (Allah 

Dad Tayyab); 

ბ) ალაჰ დად 

ტაბიბი (Allah 

Dad Tabeeb).  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11 

18.05.12) 

თალიბანის რეჟიმი, 

კავშირგაბმულობის 

მინისტრის მოადგილე. 

მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe). 

 

103 სახელები: ა) ნურ უდ დინ პასპორტის  25.01.01 თალიბანის რეჟიმი, 
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1. ნურუდინი 

(NOORUDDIN)  

2. ტურაბი (TURABI) 

3. მუჰამადი 

(MUHAMMAD) 

4. ქასიმი (QASIM)  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1963 

ბ) დაახლოებით 1955 

გ)1956 

 

დაბ.ადგილი:  

ა) სპინ ბოლდაკის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Spin Boldak District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan); 

ბ) ჩორას რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Chora District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan); 

გ) დეჰრავუდის რაიონი, 

ურუზგანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Dehrawood 

District, Uruzgan Province, 

Afghanistan).  

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

ტურაბი (Noor ud 

Din Turabi);  

ბ) ჰაჯი კარიმი 

(Haji Karim). 

მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 (ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

12.04.10 

29.11.11) 

იუსტიციის მინისტრი. 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

მოადგილე. 

104 სახელები: 

1. ნაჯიბულაჰ 

(NAJIBULLAH)  

2. მუჰამად ჯუმა 

((MUHAMMAD JUMA) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1958 

დაბ.ადგილი: ზერე კოჰის 

ზონა, შინდენდის 

რაიონი, ფარაჰის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Zere Kohi area, Shindand 

District, Farah Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 

 

ნაჯიბ ულაჰ 

(Najib 

Ullah) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

N000737; 

 გაცემის თარიღი: 

20.10.96 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

23.04.07 

21.09.07 

29.11.11) 

გენერალური 

კონსული, თალიბანის 

გენერალური 

საკონსულო პეშავარი, 

პაკისტანი (Peshawar, 

Pakistan); 

  

2010 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის პეშავარის 

სამხედრო საბჭოს 

(Taliban Peshawar 

Military Council) 

 წევრი. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

105 სახელები: ა) 

შამსურრაჰმანი 

პასპორტის 
მონაცემები:  

 23.02.01 თალიბანის რეჟიმი, 

სოფლის მეურნეობის 
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1. შამსი (SHAMS)  

2. ურ-რაჰმანი (UR-

RAHMAN) 

3. აბდულ ზაჰირი 

(ABDUL ZAHIR) 

4.  

დაბ.თარიღი: 1969 

დაბ.ადგილი: სოფ. ვაკა 

უზბინი, სარობის 

რაიონი, ქაბულის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Waka Uzbin village, Sarobi 

District, Kabul Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანეთი 

(Shamsurrahman); 

ბ) შამს-უ-

რაჰმანი (Shams-

u-Rahman); 

გ) შამსურრაჰმან 

აბდურაჰმანი 

(Shamsurrahman 

Abdurahman); 

დ) შამს ურ–

რაჰმან შერ 

ალამი (Shams ur-

Rahman Sher 

Alam). 

 

 

 

 

პირადი ნომერი:  

ა) ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა (tazkira): 

№2132370; 

ბ) ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა მოწმობა 

(tazkira): 

№812673. 

 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

12.04.10 

29.11.11 

18.05.12) 

მინისტრის მოადგილე. 

არსებული 

მონაცემებით, 

იმყოფება 

პაკისტანი/ავღანეთის 

საზღვარზე.  

ჩაბმულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში.  

მიეკუთვნება გილზაის 

ტომს (Ghilzai tribe). 

106 სახელები: 

1. ვალიჯანი (WALIJAN) 

2.  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1968 

დაბ.ადგილი:  

ა) ქვეტა, პაკისტანი 

(Quetta, Pakistan); 

ბ) ნიმროზის პროვინცია, 

ავღანეთი (Nimroz 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

ჯავზჯანის 

პროვინციის (Jawzjan 

Province) მმართველი.  

Taliban Gerd-e- 

Jangal Shura–ს წევრი და 

თალიბანის 

პატიმრებისა და 

ლტოლვილთა 

კომიტეტის (Taliban 

Prisoners and Refugees 

Committee) 

თავმჯდომარე. 

 მიეკუთვნება იშაქზაის 

ტომს (Ishaqzai tribe). 

107 სახელები: 

1. აბდულ-ჰაქი (ABDUL-

HAQ)  

2. ვასიქი (WASSIQ) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1975 

ბ) 1971 

დაბ.ადგილი: გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Ghazni Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

აბდულ–ჰაქ 

ვასექი (Abdul-

Haq Wasseq) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 31.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

21.09.07 

03.10.08 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

უშიშროების 

(დაზვერვის) 

მინისტრის მოადგილე. 

2011 წლის 

მდგომარეობით, 

იმყოფება პატიმრობაში 

აშშ–ში.  

108 სახელები: 

1. მოჰამად ჯავადი 

(MOHAMMAD JAWAD)  

 პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 23.02.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო,  
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2. ვაზირი (WAZIRI) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1960 

დაბ.ადგილი:  

ა) ჯაგატუს რაიონი, 

მეიდან ვარდაკის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Jaghatu District, Maidan 

Wardak Province, 

Afghanistan) 

ბ) შარანას რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Sharana 

District, Paktia Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

 21.09.07 

29.11.11 

18.05.12) 

გაეროს დეპარტამენტი 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ვაზირის 

ტომს (Wazir tribe).  

109 სახელები: 

1. აბდულ რაჰმანი 

(ABDUL RAHMAN)  

2. ზაჰედი (ZAHED) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

 დაახლოებით 1963 

დაბ.ადგილი: ხარვარის 

რაიონი, ლოგარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Kharwar District, Logar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

აბდულ რეჰმან 

ზაჰიდი (Abdul 

Rehman Zahid) 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

18.07.07 

21.09.07 

29.11.11) 

თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 

მინისტრის მოადგილე. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 

 

110 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD)  

2. ზაჰიდი (ZAHID) 

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1971 

დაბ.ადგილი: ლოგარის 

პროვინცია , ავღანეთი 

(Loga Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები:  

ავღანეთის 

პასპორტი 

ND001206; გაცემის 

თარიღი: 17.07.00 

პირადი ნომერი:  

 

 25.01.01 

(ცვლილებები 

03.09.03 

25.07.06 

21.09.07 

29.11.11) 

მესამე მდივანი, 

თალიბანის საელჩო 

ისლამაბადში, 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan),  

სავარაუდოდ 

იმყოფება, 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 

111 სახელები: 

1. სირაჯუდინი  

(SIRAJUDDIN)  

ა) სირაჯ ჰაქანი 

(Siraj Haqqani); 

ბ) სერაჯუდინ 

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

ა) კელას 

სამეზობლო/დ

ანდას 

13.09.07 Na'ib Amir-ი. 

2004 წლიდან 

ოპერაციების მთავარი 
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2. ჯალალუდინი 

(JALLALOUDINE) 

3. ჰაქანი (HAQQANI) 

4. 

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1977/1978 

დაბ.ადგილი:  

ა) დანდა, მირამშაჰი, 

ჩრდ. ვაზირისტანი, 

პაკისტანი (Danda, 

Miramshah, North 

Waziristan, Pakistan); 

ბ) სოფ. სრანა, გარდა 

სარაის რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Srana village, Garda Saray 

district, Paktia province, 

Afganistan); 

გ) ნეკას რაიონი, პაკტიკას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Neka district, Paktika 

province, Afghanistan); 

დ) ხოსტის პროვინცია, 

ავღანეთი (Khost province, 

Afghanistan); 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ავღანელი 

 

ჰაქანი 

(Serajuddin 

Haqani); 

გ) სირაჯ ჰაქანი 

(Siraj Haqani); 

დ) სარაჯ ჰაქანი 

(Saraj Haqani); 

ე) ხალიფა 

(Khalifa); 

 

 

პირადი ნომერი:  

 

სამეზობლო, 

მირამშაჰი, 

ჩრდ. 

ვაზირისტანი, 

პაკისტანი 

(Kela 

neighborhood/

Danda 

neighborhood, 

Miramshah, 

North 

Waziristan, 

Pakistan);  

ბ) მანბა’ულ 

ულუმ 

მადრასა, 

მირამშაჰი, 

ჩრდ. 

ვაზირისტანი, 

პაკისტანი 

(Manba’ul 

uloom Madrasa, 

Miramshah, 

North 

Waziristan, 

Pakistan);  

  

გ) დერჯეი 

მანდაი 

მადრასა, 

მირამშაჰი, 

ჩრდ. 

ვაზირისტანი, 

პაკისტანი 

(Dergey 

Manday 

Madrasa, 

Miramshah, 

North 

Waziristan, 

Pakistan). 

ხელმძღვანელი 

ავღანეთის 

აღმოსავლეთ და 

სამხრეთ რეგიონებში. 

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Jallaloudine Haqani) 

შვილი. 

მიეკუთვნება 

ზარდანის ტომს, გარდა 

სარაი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Sultan Khel section, 

Zardan tribe of Garda 

Saray of Paktia province, 

Afghanistan). 

სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

112 სახელები: 

1. ამირი (AMIR) 

2. აბდულლაჰი 

(ABDULLAH) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1972 

დაბ. ადგილი : პაკტიკას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Paktika Province, 

Afganistan)  

ამირ აბდულლაჰ 

საჰიბი (Amir 

Abdullah Sahib)  

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

ყარაჩი, 

პაკისტანი 

(Karachi, 

Pakistan) 

20.07.10 

(ცვლილებები 

29.11.11) 

 

ყანდაარის პროვინციის 

(Kandahar Province) 

თალიბანის 

მმართველის ყოფილი 

მოადგილე; 

თალიბანისათვის 

ფულადი სახსრების 

შეგროვების მიზნით 

იმოგზაურა ქუვეითში, 

საუდის არაბეთში, 

ლიბიასა და არაბთა 

გაერთიანებულ 

საემიროებში (Kuwait, 
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ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

 

Saudi Arabia, the Libyan 

Arab 

Jamahiriya and the 

United Arab Emirates). 

 აბდულ განი ბარადარ 

აბდულ აჰმად თურქის 

(Abdul Ghani Baradar 

Abdul Ahmad Turk) 

ხაზინადარი. 

 სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

113 სახელები: 

1. ნასირუდდინი 

(NASIRUDDIN) 

2. ჰაქანი (HAQQANI)  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1970-1973 

დაბ.ადგილი: ნეკას 

რაიონი, პაკტიკას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Neka District, Paktika 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ავღანელი  

 

ა) ნასირ ჰაქანი 

(Naseer Haqqani); 

ბ) დრ. ნასირ 

ჰაქანი (Dr. 

Naseer Haqqani);  

გ) ნასირ ჰაქანი 

(Nassir Haqqani);  

დ) ნაშირ ჰაქანი 

(Nashir Haqqani);  

ე) ნასერუდინი 

(Naseruddin);  

ვ) დრ. ალიმ 

გაირი (Dr. Alim 

Ghair). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

პაკისტანი 

(Pakistan) 

20.07.10 

(ცვლილებები 

29.07.11 

18.05.12) 

ჩრდილოეთ 

ვაზირისტანში, 

პაკისტანი (North 

Waziristan in the 

Federally Administered 

Tribal Areas of Pakistan) 

მოქმედი  

 Haqqani Network–ის 

მეთაური.  

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Jalaluddin Haqqani) 

შვილი.  

  

თალიბანისათვის 

ფულადი სახსრების 

შეგროვების მიზნით 

იმოგზაურა საუდის 

არაბეთსა (Saudi Arabia) 

და არაბეთის 

გაერთიანებულ 

საემიროებში (United 

Arab Emirates). 

114 სახელები: 

1. გული (GUL) 

2. აგა (AGHA) 

3. იშაკზაი (ISHAKZAI) 

4.  

დაბ.თარიღი:  

დაახლოებით 1972 

დაბ.ადგილი: ბენდ-ე-

ტიმორი, მაივანდის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Band-e-Timor, Maiwand 

District, Kandahar 

Province, Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  

  

 

ა) მულლაჰ გულ 

აგა (Mullah Gul 

Agha);  

ბ) მულლაჰ გულ 

აგა ახუნდი 

(Mullah Gul Agha 

Akhund);  

გ) 

ჰიდაიატულლაჰ 

(Hidayatullah);  

დ) ჰაჯი 

ჰიდაიატულლაჰ 

(Haji 

Hidayatullah); 

ე) 

ჰაიადატულლაჰ 

(Hayadatullah). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

პაკისტანი 

(Pakistan) 

20.07.10 

(ცვლილებები 

29.11.11) 

წარმოადგენს 

თალიბანის საბჭოს 

(Taliban Council) წევრს, 

რომელიც 

კოორდინაციას უწევს 

ზაკატის (zakat) 

(ისლამური 

გადასახადი) 

შეგროვებას 

ბალუჩისტანის 

პროვინციაში, 

პაკისტანი (Baluchistan 

Province, Pakistan). 

თალიბანის ფინანსური 

კომისიის წევრი. 

აქვს კავშირი მულაჰ 

მოჰამედ ომართან 

(Mullah Mohammed 
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Omar). 

წარმოადგენდა ომარის 

(Omar) მთავარ 

ფინანსურ ოფიცერსა 

და ერთ–ერთ მის 

უახლოეს მრჩეველს. 

მიეკუთვნება იშაქზაის 

ტომს (Ishaqzai tribe). 

115 სახელები: 

1. აგა (AGHA) 

2. ჯან (JAN) 

3. ალიზაი (ALIZAI) 

4.  

  

დაბ.თარიღი:  

ა) 15.10.63 

ბ)14.02.73 

გ) 1967  

დ) დაახლოებით 1957 

დაბ.ადგილი:  

ა) სოფ. ჰიტემჩაი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Hitemchai 

village, Helmand Province, 

Afghanistan); 

ბ) ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kandahar 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა:  

ავღანელი 

ა) ჰაჯი აგა ჯან 

ალიზაი (Haji 

Agha Jan Alizai); 

ბ) ჰაჯჯი აგა ჯან 

(Hajji Agha Jan); 

გ) აგა ჯან 

ალაზაი (Agha 

Jan Alazai); 

დ) ჰაჯი ლოი 

ლალა (Haji Loi 

Lala); 

ე) ლოი აგა (Loi 

Agha); 

ვ) აბდულ 

ჰაბიბი (Abdul 

Habib).  

 

პასპორტის 
მონაცემები:  

პირადი ნომერი:  

 

 04.11.10 

(ცვლილებები 

13.08.12) 

ხელმძღვანელობდა 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობის ქსელს 

ჰელმანდში, ავღანეთი 

(Helmand, Afghanistan). 

უმოგზაურია 

რეგულარულად 

პაკისტანში (Pakistan).  

116 სახელები: 

1 სალეჰი (SALEH) 

2. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

3. კაკარი (KAKAR)  

4. ახტარ მუჰამადი 

(AKHTAR MUHAMMAD) 

დაბ. თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1962 

ბ) 1961 

დაბ. ადგილი : 

ა) სოფ. ნალგამი, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Nalgham 

village, Panjwai District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan); 

ბ) სოფ. სანგესარი, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

სალეჰ მოჰამადი 

(Saleh 

Mohammad) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 04.11.10 

(ცვლილებები 

29.11.11 

13.08.12) 

ხელმძღვანელობს 

კონტრაბანდულ ქსელს 

ყანდაარსა და 

ჰელმანდის 

პროვინციებში, 

ავღანეთი (Kandahar and 

Helmand provinces, 

Afghanistan). 

წინათ ფლობდა ბანდ–

ე–ტიმორში, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Band-e-Timor, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) მდებარე 

ჰეროინის მწარმოებელ 

ლაბორატორიებს. 

მანქანებით ვაჭრობის 

სააგენტოს მფლობელი 

მირვეს მენაში, დანდის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Mirwais Mena, Dand 
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ავღანეთი (Sangesar 

village, Panjway District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

District in Kandahar 

Province, Afghanistan). 

დაკავებული იქნა 

2008–2009 წლებში და 

2011 წლის 

მდგომარეობით, 

იმყოფება პატიმრობაში 

ავღანეთში. 

ქორწინებით 

დაკავშირებულია 

მულაჰ უბაიდულაჰ 

ახუნდ იარ მოჰამად 

ახუნდთან (Mullah 

Ubaidullah Akhund Yar 

Mohammad Akhund). 

მიეკუთვნება კაკარის 

ტომს (Kakar tribe).  

117 სახელები: 

1. KHALIL (ხალილი) 

2. AHMED (აჰმედი) 

3. HAQQANI (ჰაქანი) 

4.  

დაბ.თარიღი:   

ა) 01.01.66 

ბ)1958–1964 

დაბ.ადგილი: სოფ. 

სარანა, გარდა სარეის 

ზონა, ვაზა ზადრანის 

რაიონი, პაკტიას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Sarana Village, Garda 

Saray 

area, Waza Zadran District, 

Paktia Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) ხალილ ალ-

რაჰმან ჰაქანი 

(Khalil Al-

Rahman 

Haqqani); 

ბ) ხალილ ურ 

რაჰმან ჰაქანი 

(Khalil ur Rahman 

Haqqani); 

გ) ხალილ ჰაქანი 

(Khaleel 

Haqqani). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი:  

 

ა) პეშავარი, 

პაკისტანი 

(Peshawar, 

Pakistan);  

ბ) Near Dergey 

Manday 

Madrasa in 

Dergey Manday 

Village, near 

Miram Shah, 

North 

Waziristan 

Agency 

(NWA), 

Federally 

Administered 

Tribal Areas 

(FATA), 

Pakistan; 

გ) Kayla 

Village, near 

Miram Shah, 

North 

Waziristan 

Agency 

(NWA), 

Federally 

Administered 

Tribal Areas 

(FATA), 

Pakistan; 

დ) Sarana 

Zadran Village, 

Paktia 

Province, 

Afghanistan. 

09.02.11 

(ცვლილებები 

01.06.12) 

ჩრდილოეთ 

ვაზირისტანში, 

პაკისტანი, (North 

Waziristan in the 

Federally Administered 

Tribal Areas of Pakistan) 

მოქმედი  

ჰაქანის ქსელის 

(Haqqani Network), 

უფროსი წევრი.  

იმოგზაურა და 

ფულადი სახსრები 

შეაგროვა დუბაიში, 

არაბთა 

გაერთიანებული 

საამიროები (Dubai, 

United Arab Emirates). 

ძმა – ჯალალუდინ 

ჰაქანი (Jalaluddin 

Haqqani). 

სირაჯუდდინ 

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani) ბიძა. 
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118 სახელები: 

1. აბდულ აზიზი (ABDUL 

AZIZ ) 

2. აბასინი (ABBASIN)  

3. 

4.  

დაბ.თარიღი: 1969 

დაბ. ადგილი: სოფელი 

შეიხანი, პირკოვტის 

ზონა, ორგუნის რაიონი, 

პაკტიკას პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Sheykhan Village, 

Pirkowti Area, Orgun 

District, Paktika Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 

აბდულ აზიზ 

მაჰსუდი (Abdul 

Aziz Mahsud) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 04.10.11 სირაჯუდინ 

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani) 

ხელმძღვანელობის 

ქვეშ მყოფი Haqqani 

Network-ის უფროსი 

მეთაური.  

2010 წლის დასაწყისის 

მონაცემებით, ორგუნის 

რაიონის, პაკტიკას 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Orgun District, Paktika 

Province, Afghanistan) 

თალიბანის 

ჩრდილოვანი 

მმართველი. 

პაკტიკას პროვინციაში 

(Paktika Province) არა–

ავღანელი 

მებრძოლებისათვის 

ხელმძღვანელობდა 

საწვრთნელ ბანაკს.  

ჩართული იყო 

ავღანეთში იარაღის 

ტრანსპორტირებასთან 

დაკავშირებულ 

საქმიანობაში.  

119 სახელები: 

1. აბდულ სატარი 

(ABDUL SATAR) 

2. აბდულ მანანი (ABDUL 

MANAN) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1964 

დაბ. ადგილი : 

ა) სოფ. მირმანდავი, 

ნაჰრ–ე სარაჯის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Mirmandaw 

village, Nahr-e Saraj 

District, Helmand Province, 

Afghanistan); 

ბ) სოფ. მირმადავი, 

გერეშკის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Mirmadaw 

village, Gereshk District, 

Helmand Province, 

ა) ჰაჯი აბდულ 

სატარ ბარაკზაი 

(Haji Abdul Sattar 

Barakzai); 

ბ) ჰაჯი აბდულ 

სატარი (Haji 

Abdul Satar); 

გ) ჰაჯი სატარ 

ბარაკზაი (Haji 

Satar Barakzai); 

დ) 

აბდულასატარი 

(Abdulasattar). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პაკისტანის 

პასპორტი:  

№AM5421691 

მოქმედების ვადა: 

11.08.13 

პირადი ნომერი: 

ა) პაკისტანის 

ეროვნული 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი: 

№5420250161699 

ბ) ავღანეთის 

ეროვნული 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი: 

№585629 

 

ა) 

პაშტუნაბადი, 

ქვეტა, 

ბალუჩისტანი

ს პროვინცია, 

პაკისტანი 

(Kachray Road, 

Pashtunabad, 

Quetta, 

Baluchistan 

Province, 

Pakistan); 

ბ) 

პაშტუნაბადის 

ზონა, 

ბალუჩისტანი

ს პროვინცია, 

პაკისტანი ( 

Nasrullah Khan 

Chowk, 

Pashtunabad 

Area, 

Baluchistan 

Province, 

29.06.12 

 

Haji Khairullah Haji 

Sattar Money Exchange–

ის თანამესაკუთრე. 

აქვს კავშირი 

ხაირულაჰ 

ბარაკზაისთან 

(Khairullah Barakzai). 

მიეკუთვნება 

ხაირულაჰის ტომს 

(Khairullah tribe). 

მამა – ჰაჯი ‘აბდ–ალ–

მანაფი (Hajji ‘Abd-al-

Manaf). 

 

 



 52

Afghanistan); 

გ) ქილა აბდულლაჰი, 

ბალუჩისტანის 

პროვინცია, პაკისტანი 

(Qilla Abdullah, 

Baluchistan Province, 

Pakistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 

Pakistan); 

გ) ჩამანი, 

ბალუჩისტანი

ს პროვინცია, 

პაკისტანი 

(Chaman, 

Baluchistan 

Province, 

Pakistan); 

დ) ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Abdul Satar 

Food Shop, 

Ayno Mina 

0093, Kandahar 

Province, 

Afghanistan).  

 

120 სახელები: 

1. აბდული სამადი 

(ABDUL SAMAD) 

2. აჩეკზაი (ACHEKZAI) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 1970 

დაბ. ადგილი : ავღანეთი 

(Afganistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

აბდულ სამადი 

(Abdul Samad) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 02.03.12 თვითნაკეთ 

ასაფეთქებელ 

მოწყობილობებზე 

(Improvised explosive 

devices – IED) 

პასუხიმგებელი 

თალიბანის უფროსი 

წევრი. 

 ჩართულია ავღანეთში 

შეტევის 

განხორციელების 

მიზნით თვითმკველი 

ტერორისტების (suicide 

bombers) მოგროვებასა 

და მათ გამოყენებაში.  

121 სახელები: 

1. აჰმადი (AHMAD) 

2. ზია (ZIA) 

3. აგა (AGHA) 

4.  

დაბ. თარიღი: 1974 

დაბ. ადგილი : მაივენდის 

რაიონი, ყანდაარის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Maiwand District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 

 

ა) ზია აგა (Zia 

Agha); 

ბ) ნურ აჰმადი 

(Noor Ahmad); 

გ) ნურ აჰმედი 

(Noor Ahmed); 

დ) სია აგა 

საიედი (Sia Agha 

Sayeed). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 06.01.12 2011 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის მეთაური 

სამხედრო და 

ფინანსურ საკითხებში. 

2010 წლის 

მონაცემებით 

თალიბანის სამხედრო 

საბჭოს (Taliban’s 

Military Council) 

მეთაური. 

2008–2009 წლებში 

თალიბანის უფროსი 

ფინანსური ოფიცერი 

და 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე თალიბანის 

მეთაურებს შორის 

ფულადი სახსრების 
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განაწილებაზე 

პასუხისმგებელი პირი. 

122 სახელები: 

1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 

2. ამანი (AMAN) 

3. ახუნდი (AKHUND) 

4.  

დაბ. თარიღი: 1970 

დაბ. ადგილი : სოფ. 

ბანდე ტუმური, 

მაივენდის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Bande Tumur 

Village, Maiwand District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 

 

ა) მოჰამედ ამანი 

(Mohammed 

Aman); 

ბ) მულაჰ 

მოჰამედ ომანი 

(Mullah 

Mohammed 

Oman); 

გ) მულაჰ მედ 

ამან უსტედ 

ნურზაი (Mullah 

Mad Aman Ustad 

Noorzai); 

დ) სანაულაჰ 

(Sanaullah). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 06.01.12 

(ცვლილებები 

18.05.12) 

2011 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უფროსი 

წევრი ფინანსურ 

საკითხებში, 

ხელმძღვანელობისათვ

ის ფულადი სახსრების 

მოზიდვის ჩათვლით.  

აწარმოებდა 

თალიბანის მიერ 

წარმოებული 

ოპერაციების 

მატერიალურ–

ტექნიკურ 

მხარდაჭერასა და 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობიდან 

შემოსული თანხებით  

იარაღის შეძენას. 

წარმოადგენდა 

თალიბანის მეთაურის 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

მდივანსა და მის 

წარმომადგენელს 

თალიბანის მაღალი 

დონის შეხვედრებზე. 

ასეევე, აქვს კავშირი 

გულ აგა იშაკზაისთან 

(Gul Agha Ishakzai); 

თალიბანის რეჟიმის 

დროს შედიოდა მულაჰ 

მოჰამედ ომარის ( 

Mullah Mohammed 

Omar) გარემოცვაში.  

123 სახელები: 

1. ბახტი (BAKHT) 

2. გული (GUL) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 1980 

დაბ. ადგილი : სოფ. აკი, 

ზადრანის რაიონი, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი (Aki Village, 

Zadran District, Paktiya 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

ა) ბახტა გული 

(Bakhta Gul);  

ბ) ბახტ გულ 

ბაჰარი (Bakht 

Gul Bahar); 

გ) შუქიბი 

(Shuqib).  

 

:  

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

მირამ შაჰი, 

ჩრდ. 

ვაზირისტანი, 

ფედერალურა

დ 

ადმინისტრირ

ებული 

ტრიბალის 

ზონები, 

პაკისტანი 

(Miram Shah, 

North 

Waziristan, 

Federally 

Administered 

27.06.12 ბადრუდინ ჰაქანის 

(Badruddin Haqqani) 

ასისტენტი 

კომუნიკაციების 

საკითხებში.  

ასევე, 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე 

კოორდინაციას უწევს 

ჰაქანის (Haqqani) 

ამბოხებულებს, 

უცხოელ მებრძოლებსა 

და იარაღს. 

მიეკუთვნება 

ზადრანის ტომს 
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 Tribal Areas, 

Pakistan) 

(Zadran tribe). 

124 სახელები: 

1. ბადრუდინი 

(BADRUDDIN) 

2. ჰაქანი (HAQQANI) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

დაახლოებით 1975–1979 

დაბ. ადგილი : მირამშაჰი, 

ჩრდ. ვაზირისტანი, 

პაკისტანი (Miramshah, 

North Waziristan, Pakistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

ატიქულაჰ 

(Atiqullah)  

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

მირამ შაჰ, 

პაკისტანი 

(Miram Shah, 

Pakistan) 

11.05.11 

(ცვლილებები 

01.06.12) 

ჰაქანის ქსელის 

(Haqqani Network) 

მოქმედებათა 

მეთაური. 

 Taliban shura in Miram 

Shah–ის წევრი. 

მონაწილეობდა 

სამხრეთ– აღმოსავლეთ 

ავღანეთში მოწყობილ 

თავდასხმებში.  

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Jalaluddin Haqqani) 

შვილი. 

 სირაჯუდინ 

ჯალალუდინ ჰაქანისა 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani) და 

ნასირუდდინ ჰაქანის 

(Nasiruddin Haqqani) 

ძმა; 

 ხალილ აჰმედ ჰაქანის 

(Khalil Ahmed Haqqani) 

ძმისშვილი 

(დისშვილი).  

125  სახელები: 

1. ხაირულაჰ 

(KHAIRULLAH) 

2. ბარაკზაი (BARAKZAI) 

3. ხუდაი ნაზარი 

(KHUDAI NAZAR) 

4.  

დაბ. თარიღი: 1965 

დაბ. ადგილი :  

ა) სოფ. ზუმბალეჰ, ნარ–ე 

სარაჯის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Zumbaleh 

village, Nahr-e Saraj 

District, Helmand Province, 

Afghanistan); 

ბ) სოფ. მირმადო, 

გერეშკის რაიონი, 

ჰელმანდის პროვინცია, 

ავღანეთი (Mirmadaw 

village, Gereshk District, 

Helmand Province, 

Afghanistan); 

გ) ქილა აბდულაჰი, 

ბალუჩისტანის 

პროვინცია, პაკისტანი 

ა) ჰაჯი 

ხაირულაჰ (Haji 

Khairullah); 

ბ) ჰაჯი ხაირ 

ულაჰ (Haji Khair 

Ullah); 

გ) ჰაჯი 

ხეირულაჰ (Haji 

Kheirullah); 

დ) ჰაჯი 

კარიმულაჰ (Haji 

Karimullah);  

ე) ჰაჯი ხაირ 

მოჰამადი (Haji 

Khair 

Mohammad). 

 

:  

პასპორტის 
მონაცემები: 

პაკისტანის 

პასპორტი: 

№ BP4199631 

მოქმედების ვადა: 

25.06.14 

პირადი ნომერი: 

პაკისტანის 

ეროვნული 

საიდენტიფიკაციო 

ნომერი: 

№5440005229635 

პაშტუნაბადი, 

ქვეტა, 

ბალუჩისტანი

ს პროვინცია, 

პაკისტანი 

(Abdul Manan 

Chowk, 

Pashtunabad, 

Quetta, 

Baluchistan 

Province, 

Pakistan) 

29.06.12 Haji Khairullah Haji 

Sattar Money Exchange–

ის თანამფლობელი. 

ასევე, აქვს კავშირი 

აბდულ სატარ 

მანანთან (Abdul Satar 

Abdul Manan). 

მიეკუთვნება 

ბარაკზაის ტომს 

(Barakzai tribe). 

მამა – ჰაჯი ხუდაი 

ნაზარი (Haji Khudai 

Nazar). 

მამის ალტერნატიული 

სახელი– ნაზარ 

მოჰამადი (Nazar 

Mohammad). 
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(Qilla Abdullah, 

Baluchistan 

Province, Pakistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

126  სახელები: 

1. მალიკი (MALIK) 

2. ნურზაი (NOORZAI) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

ა) 1957 

ბ)1960 

დაბ. ადგილი : შამანის 

მოსაზღვრე ქალაქი, 

პაკისტანი (Chaman border 

town, Pakistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 
ავღანელი 

 

ა) ჰაჯი მალიკ 

ნურზაი; ჰაჯი 

მალაკ ნურზაი; 

ჰაჯი მალეკ 

ნურზაი (Hajji 

Malik Noorzai; 

Hajji Malak 

Noorzai; Haji 

Malek Noorzai); 

ბ) ჰაჯი მალუკი 

(Haji Maluk); 

გ) ჰაჯი 

ამინულაჰ (Haji 

Aminullah). 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

ა) ბოგრას გზა, 

სოფ. 

მირალზაი, 

შამანი, 

ბალუჩისტანი

ს პროვინცია, 

პაკისტანი 

(Boghra Road, 

Miralzei 

Village, 

Chaman, 

Baluchistan 

Province, 

Pakistan);  

ბ) კალაი 

რანგინი, სპინ 

ბოლდაკის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Kalay Rangin, 

Spin Boldak 

District, 

Kandahar 

province, 

Afghanistan). 

 

 

 

04.10.11  

(ცვლილებები 

29.11.11 

01.06.12) 

თალიბანის 

ფინანსისტი. 

ფლობს ბიზნესს 

იაპონიაში (Japan) და 

 ხშირად მოგზაურობს 

დუბაიში, არაბეთის 

გაერთიანებულ 

საამიროებსა და 

იაპონიაში (Dubai, 

United Arab Emirates, 

Japan).  

2009 წლის 

მონაცემებით, 

დახმარებას უწევს 

თალიბანს, მათ შორის 

კადრების შეგროვებისა 

და ადმინისტრაციულ–

ტექნიკური 

მომსახურების გაწევის 

გზით. 

 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Noorzai tribe). 

 ძმა – ფაიზულაჰ ხან 

ნურზაი (Faizullah Khan 

Noorzai). 

127 სახელები: 

1 ფაზლი (FAZL) 

2. რაბი (RABI) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი:  

ა) 1972 

ბ)1975 

დაბ. ადგილი : 

ა) კოჰე საფის რაიონი, 

პარვანის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kohe Safi 

District, Parwan Province, 

Afghanistan); 

ბ) კაპისას პროვინცია, 

ავღანეთი (Kapisa 

Province, Afghanistan); 

გ) ნანგარარის 

ა) ფაზლ რაბი 

(Fazl Rabbi); 

ბ) ფაზალ რაბი 

(Fazal Rabi); 

გ) ფაიზალ რაბი 

(Faisal Rabbi).  

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

. 06.01.12 თალიბანის რეჟიმი, 

მაღალი თანამდებობის 

პირი პროვინცია 

კონარში (Konar 

Province). 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე მდე ბარე 

Haqqani Network–ის 

წარმომადგენელი, მისი 

ფინანსური და 

მატერიალურ–

ტექნიკური 

მხარდამჭერი. 

თალიბანის ფინანსური 

საბჭოს (Taliban 

Financial Council) 

წევრი. 

იმოგზაურა 

საზღვარგარეთ 
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პროვინცია, ავღანეთი 

(Nangarhar Province, 

Afghanistan); 

დ) ქაბულის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kabul Province, 

Afghanistan). 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 

 

სირაჯუდინ 

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani), ჯალალუდინ 

ჰაქანის (Jalaluddin 

Haqqani), Haqqani 

Network–ისა და 

თალიბანისთვის 

(Taliban) ფულადი 

სახსრების შეგროვების 

მიზნით. 

სავარაუდოდ იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

128  სახელები: 

1 აჰმედ ჯანი (AHMED 

JAN) 

2. ვაზირი (WAZIR) 

3. 

4.  

დაბ. თარიღი: 1963 

დაბ. ადგილი : სოფ. 

ბარლაში, ქარეჰ ბაგის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, ავღანეთი 

(Barlach Village, 

Qareh Bagh District, 

Ghazni Province, 

Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

 

 

ა) აჰმედ ჯან 

კუჩი (Ahmed Jan 

Kuchi); 

ბ) აჰმედ ჯან 

ზადრანი 

(Ahmed Jan 

Zadran).  

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 06.01.12  თალიბანის რეჟიმი, 

ფინანსთა 

სამინისტროს 

თანამდებობის პირი. 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე არსებული 

Haqqani Network–ის 

უფროსი მეთაური. 

მოქმედებს როგორც, 

Haqqani Network–ის 

უფროსი ლიდერის 

სირაჯუდინ 

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani) მოადგილე, 

წარმომადგენელი და 

მრჩეველი;  

აქვს კავშირი 

თალიბანის უმაღლეს 

საბჭოსთან (Taliban 

Supreme Council). 

უმოგზაურია 

საზღვარგარეთ. 

 გაზნის პროვინციაში, 

ავღანეთი (Ghazni 

Province, Afghanistan) 

უზრუნველყოფს 

თალიბანის მეთაურებს 

ფულით, 

საკომუნიკაციო 

საშუალებებითა და 

სათანადო 

მოწყობილობებით.  

129 სახელები: 

1.სანგინი (SANGEEN) 

2. ზადრანი(ZADRAN) 

3. შერ მოჰამადი (SHER 

MOHAMMAD) 

4.  

ა) სანგინი 

(Sangin);  

ბ) სანგინ 

ზადრანი (Sangin 

Zadran); 

გ) სანგინ ხან 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

 16.08.11 

(ცვლილებები 

13.08.12) 

პაკტიკას პროვინციის, 

ავღანეთი (Paktika 

Province, Afghanistan) 

ჩრდილოვანი 

მმართველი და  

ავღანეთი/პაკისტანის 
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დაბ. თარიღი:  

ა) დაახლოებით 1976 

ბ) დაახლოებით 1979 

დაბ. ადგილი  

ტანგ სტორ ხელი, 

ზირუკის რაიონი, 

პაკტიკას პროვინცია, 

ავღანეთი (Tang Stor Khel, 

Ziruk District, Paktika 

Province, Afghanistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

ზადრანი 

(Sangeen Khan 

Zadran); 

 დ)სანგინი 

(Sangeen);  

ე) ფატეჰი 

(Fateh); 

ნ) ნური (Noori).  

 

საზღვარზე მოქმედი 

Haqqani Network–ის 

(თალიბანთან 

დაკავშირებული 

სამხედრო ჯგუფი) 

მეთაური. 

  

სირაჯუდინ 

ჯალალუდინ ჰაქანის 

(Sirajuddin Jallaloudine 

Haqqani) უფროსი 

ლეიტენანტი. 

მიეკუთვნება ხაროტის 

ტომს (Kharoti tribe).  

130 სახელები: 

1 ფაიზულაჰ 

(FAIZULLAH) 

2. ხანი (KHAN) 

3. ნურზაი (NOORZAI) 

4.  

დაბ. თარიღი:  

ა) 1966 

ბ)1961 

გ) 1968–1970 

დ) 1962 

დაბ. ადგილი : 

ა) ლოვი კარიზი, სპინ 

ბოლდაკის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Lowy Kariz, 

Spin Boldak District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan); 

ბ) კადანაი, სპინ 

ბოლდაკის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Kadanay, Spin 

Boldak District, Kandahar 

Province, 

Afghanistan); 

გ) ჩამანი, ბალუჩისტანის 

პროვინცია, პაკისტანი 

(Chaman, Baluchistan 

Province, Pakistan) 

ეროვნება/მოქალაქეობა: 

ავღანელი 

 

 

ა) ჰაჯი 

ფაიზულაჰ ნური 

(Haji Faizullah 

Noor); 

ბ) ფაიზულაჰ 

ნურზაი ახტარ 

მოჰამედ მირა 

ხანი (Faizullah 

Noorzai Akhtar 

Mohammed Mira 

Khan) 

(ადრინდელი 

სიის მიხედვით); 

გ) ჰაჯი 

ფაიზულაჰ ხან 

ნურზაი; ჰაჯი 

ფაიზუულაჰ ხან 

ნორეზაი; ჰაჯი 

ფაიზულაჰ ხანი; 

ჰაჯი ფაიზულაჰ 

(Hajji Faizullah 

Khan Noorzai; 

Haji Faizuulah 

Khan Norezai; 

Haji Faizullah 

Khan; Haji 

Fiazullah); 

დ) ჰაჯი 

ფაიზულაჰ ნური 

(Haji Faizullah 

Noori); 

ე)ჰაჯი პაზულაჰ 

ნურზაი (Haji 

Pazullah Noorzai); 

ვ) ჰაჯი მულაჰ 

ფაიზულაჰი 

(Haji Mullah 

Faizullah).  

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

პირადი ნომერი: 

 

ა)ბოგრას გზა, 

სოფ. 

მირალზაი, 

ჩამანი, 

ბალუჩისტანი

ს პროვინცია, 

პაკისტანი 

(Boghra Road, 

Miralzei 

Village, 

Chaman, 

Baluchistan 

Province, 

Pakistan); 

ბ) კალაი 

რანგინი, სპინ 

ბოლდაკის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Kalay Rangin, 

Spin Boldak 

District, 

Kandahar 

Province, 

Afghanistan) 

04.10.11 

(ცვლილებები 

29.11.11 

01.06.12)  

თალიბანის წამყვანი 

ფინანსისტი. 

2009 წლის 

მონაცემებით, 

თალიბანის მებძოლებს 

ამარაგებდა იარაღით, 

ასაფეთქებელი 

ნივთიერებებით, 

საბრძოლო მასალითა 

და სამედიცინო 

მოწყობილობებით. 

ასევე, 

თალიბებისათვის 

აგროვებდა ფულად 

სახსრებს და ატარებდა 

წვრთნებს 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე  

ყანდაარის 

პროვინციაში, 

ავღანეთი (Kandahar 

Province, Afganistan). 

ორგანიზება გაუწია და 

დააფინანსა თალიბანის 

ოპერაციები. 

2010 წლის 

მონაცემებით, 

იმოგზაურა და ფლობს 

ბიზნესს დუბაიში, 

არაბეთის 

გაერთიანებულ 

საამიროებსა  

(Dubai, United Arab 

Emirates) და იაპონიაში 

(Japan).  

მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს, მირალზაის ქვე–

ტომს (Noorzai tribe, 

Miralzai sub-tribe).  
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ძმა – მალიკ ნურზაი 

(Malik Noorzai ). 

მამა– ახტარ მოჰამედი ( 

Akhtar Mohammed 

(ჰაჯი მირა ხანი – Haji 

Mira Khan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       დანართი №2  

 

იურიდიულ პირთა სია, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-

ქაიდასთან 

№ 
ორგანიზაციის 

დასახელება 

დასახელების სხვა 

ვარიანტები 
მისამართი 

სიაში 

შეყვანის 

თარიღი 

სხვა ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 

132 HAJI 

KHAIRULLAH 

HAJI SATTAR 

MONEY 

EXCHANGE 

 

ა) Haji Khairullah Money 

Exchange; 

ბ) Haji Khair Ullah 

Money Service; 

გ) Haji Salam Hawala ; 

დ) Haji Hakim Hawala; 

ე) Haji Alim Hawala; 

ვ) Sarafi-yi Haji 

Khairullah Haji Satar 

Haji Esmatullah ; 

ზ) Haji Khairullah-Haji 

Sattar Sarafi; 

თ) Haji Khairullah and 

Abdul Sattar and 

Company. 

  

 

ა) Branch Office 1:  

i) Chohar Mir Road, 

Kandahari Bazaar, Quetta City, 

Baluchistan Province, Pakistan; 

ii) Room number 1, Abdul Sattar 

Plaza, Hafiz Saleem 

Street, Munsafi Road, Quetta, 

Baluchistan Province, Pakistan; 

 iii) Shop number 3, Dr. Bano 

Road, Quetta, Baluchistan 

Province, Pakistan; 

iv) Office number 3, Near Fatima 

Jinnah Road, Dr. Bano Road, 

Quetta, Baluchistan Province, 

Pakistan; 

v) Kachara Road, Nasrullah Khan 

Chowk, Quetta, Baluchistan 

Province, Pakistan; 

vi) Wazir Mohammad Road, 

Quetta, Baluchistan Province, 

Pakistan;  

ბ) Branch Office 2:  

Peshawar, Khyber Paktunkhwa 

Province, Pakistan;  

გ) Branch Office 3:  

Moishah Chowk Road, Lahore, 

Punjab Province, Pakistan;  

29.06.12 

(ცვლილებე

ბი 

13.08.12) 

ა) პაკისტანის ეროვნული 

საგადასახადო ნომერი: 

№1774308 

ბ)პაკისტანის ეროვნული 

საგადასახადო ნომერი: 

№0980338; 

გ) პაკისტანის ეროვნული 

საგადასახადო ნომერი: 

№3187777. 

  

ავღანური ფულადი 

მომსახურების 

განმახორციელებელი 

პირის ლიცენზია: 

№044. 

2011 წლის მონაცემებით, 

Haji Khairullah Haji Sattar 

Money Exchange 

გამოყენებული იყო 

ავღანეთში მებრძოლების 

დაფინანსების მიზნით 

თალიბანის 

ხელმძღვანელობის მიერ 

თალიბების 

მეთაურებისათვის 

ფულადი სახსრების 

გადარიცხვისათვის. 
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დ) Branch Office 4:  

Karachi, Sindh Province, Pakistan; 

ე) Branch Office 5: 

i) Larran Road number 2, Chaman, 

Baluchistan Province, Pakistan; 

ii) Chaman Central Bazaar, 

Chaman, Baluchistan Province, 

Pakistan; 

ვ) Branch Office 6: 

 Shop number 237, Shah Zada 

Market (ასევე, ცნობილია, 

როგორც Sarai Shahzada), Puli 

Khishti area, Police District 1, 

Kabul, Afghanistan, Telephone: 

+93-202-103386,  

+93-202-101714, 0202-104748, 

Mobile: +93-797-059059, +93-702-

222222, e-mail: 

helmand_exchange_msp@ya

hoo.com; 

ზ) Branch Office 7:  

i) Shops number 21 and 22, 2nd 

Floor, Kandahar City 

Sarafi Market, Kandahar City, 

Kandahar Province, Afghanistan; 

ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, 

Kandahar City, 

Kandahar Province, Afghanistan 

iii) Safi Market, Kandahar City, 

Kandahar Province, Afghanistan; 

თ) Branch Office 8: 

Gereshk City, Nahr-e Saraj 

District, Helmand Province, 

Afghanistan 

ი) Branch Office 9:  

i) Lashkar Gah Bazaar, 

Lashkar Gah, Lashkar Gah District, 

Helmand Province, Afghanistan; 

ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd 

Floor, Lashkar 

Gah District, Helmand Province, 

Afghanistan; 

კ) Branch Office 10: 

 i) Suite numbers 196-197, 3rd 

Floor, Khorasan 

Market, Herat City, Herat 

Province, Afghanistan  

ii) Khorasan Market, Shahre Naw, 

District 5, Herat City, Herat 

Province, Afghanistan; 

ლ) Branch Office 11:  

აქვს კავშირი აბდულ სატარ 

აბდულ მანანთან (Abdul 

Sattar Abdul Manan) და 

ხაირულაჰ ბარაკზაი 

ხუდაი ნაზართან 

(Khairullah Barakzai Khudai 

Nazar). 
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i) Sarafi Market, Zaranj District, 

Nimroz Province, Afghanistan; 

 ii) Ansari Market, 2nd Floor, 

Nimroz Province, Afghanistan; 

მ) Branch Office 12:  

Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak 

District, Afghanistan; 

ნ) Branch Office 13:  

Sarafi Market, Farah, Afghanistan; 

ო) Branch Office 14: 

 Dubai, United Arab Emirates; 

პ) Branch Office 15: 

Zahedan, Iran; 

ჟ) Branch Office 16: 

 Zabul, Iran 

133 ROSHAN MONEY 

EXCHANGE 

 

ა) Roshan Sarafi; 

ბ) Roshan Trading 

Company; 

გ) Rushaan Trading 

Company; 

დ) Roshan Shirkat; 

ე) Maulawi Ahmed Shah 

Hawala; 

ვ) Mullah Ahmed Shah 

Hawala; 

ზ) Haji Ahmad Shah 

Hawala; 

თ) Ahmad Shah Hawala. 

 

ა) Branch Office 1: 

i) Shop number 1584, Furqan 

(variant Fahr Khan) Center, 

Chalhor Mal Road,Quetta, 

Baluchistan Province, Pakistan  

ii) Flat number 4, Furqan Center, 

Jamaluddin Afghani Road, Quetta, 

Baluchistan 

Province, Pakistan 

 iii) Office number 4, 2nd Floor , 

Muslim Plaza Building, Doctor 

Banu Road, Quetta, Baluchistan 

Province, Pakistan 

 iv) Cholmon Road, Quetta, 

Baluchistan Province, Pakistan 

 v) Munsafi Road, Quetta, 

Baluchistan 

Province, Pakistan 

vi) Shop number 1, 1st Floor, 

Kadari Place, Abdul Samad Khan 

Street (next to Fatima Jena Road), 

Quetta, Baluchistan Province, 

Pakistan  

ბ) Branch Office 2: 

 i) Safar Bazaar, Garmser District, 

Helmand Province, 

Afghanistan  

ii) Main Bazaar, Safar, Helmand 

Province, Afghanistan 

გ) Branch Office 3: 

i) Haji Ghulam Nabi Market, 

Lashkar Gah, Helmand Province, 

Afghanistan  

ii) Money Exchange Market, 

Lashkar Gah, Helmand Province, 

Afghanistan 

29.06.12 Roshan Money Exchange  

ახორციელებს ფულად 

გადარიცხვებს ავღანეთში 

თალიბანის სამხედრო 

ოპერაციებისა და 

ნარკოტიკებით ვაჭრობის 

მხარდაჭერის მიზნით.  
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 iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand 

Province, Afghanistan  

დ) Branch Office 4:  

Hazar Joft, Garmser District, 

Helmand Province, Afghanistan 

ე) Branch Office 5:  

Ismat Bazaar, Marjah District, 

Helmand Province, Afghanistan  

ვ) Branch Office 6: 

Zaranj, Nimruz Province, 

Afghanistan  

ზ) Branch Office 7:  

i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi 

Market, 

District number 1, Kandahar City, 

Kandahar Province, Afghanistan  

ii) Shop number 25, 5th Floor, 

Sarafi Market, 

Kandahar City, Kandahar District, 

Kandahar Province, Afghanistan 

თ) Branch Office 8:  

Lakri City, Helmand Province, 

Afghanistan  

ი) Branch Office 9:  

Gerd-e-Jangal, Chaghi District, 

Baluchistan Province, Pakistan 

კ) Branch Office 10: 

Chaghi, Chaghi District, 

Baluchistan Province, Pakistan 

ლ) Branch Office 11:  

Aziz Market, in front of Azizi 

Bank, Waish 

Border, Spin Boldak District, 

Kandahar Province, Afghanistan. 

 


