
გამოქვეყნდა: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 
ვებგვერდი, 13/01/2014 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 

ბრძანება №0114/10-1 

2014 წლის 10 იანვარი 

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 

(სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართს, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც 

შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, დაემატოს ამ ბრძანების 

№1 დანართში მოცემული მონაცემები.  

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

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 

(სსმ IV, №32, 02.11.06) №2 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, 

რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ამოღებულ 

იქნეს ნომრები 3, 90, 91 და 254.    

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

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 

(სსმ IV, №32, 02.11.06) №1 დანართში, სადაც მოცემულია იმ ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც 

შედიან მოძრაობა თალიბანში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან, ნომრები 4, 5, 9, 12, 13, 15, 

16, 20, 22, 25, 28, 30, 34, 48, 58, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 85, 91, 92, 95, 

96, 101, 107, 114, 115, 116, 128 ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების №2 დანართში მოცემული 

რედაქციით. 

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

ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის 2006 წლის 31 ოქტომბრის №116 ბრძანების 

(სსმ IV, №32, 02.11.06) №3 დანართიდან, სადაც მოცემულია იმ იურიდიულ პირთა სია, 

რომლებიც დაკავშირებულნი არიან მოძრაობა თალიბანთან და ორგანიზაცია ალ-ქაიდასთან, 

ამოღებულ იქნეს ნომრები 77 და 125. 

     5. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

     მ. როინიშვილი 
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დანართი №1 

                                                                     
ფიზიკურ პირთა სია, რომლებიც შედიან ორგანიზაცია ალ-ქაიდაში ან დაკავშირებულნი არიან მასთან 

 
# პირადი 

ინფორმაცია 

(სახელი(ები), 

დაბ. თარიღი და 

ადგილი, 

ეროვნება/მოქა

ლაქეობა) 

ფსევდონიმი

(ები), ზედმეტი 

სახელი(ები) 

 

 

პასპორტის 

მონაცემები, 

პირადი ნომერი 

მისამართი 

(ები), 

შესაძლო 

ადგილსამყო-

ფელი 

სიაში 

შეყვანის 

თარიღი 

სხვა 

ინფორმაცია 

1 2 3 4 5 6 7
310 სახელები:  

ა) ჯაბერ 

(JABER) 
ბ) აბდალლაჰ 

(ABDALLAH) 
გ) ჯაბერ ( 

JABER) 
დ) აჰმად ალ-

ჯალაჰმან 

(AHMAD AL-
JALAHMAH) 
 
დაბ.თარიღი:   
24 სექტემბერი 

1959 

 
დაბ. ადგილი:  
ა) ალ ხითანის 

მიდამოები, 

კუვეითი 

 
ეროვნება/მოქა
ლაქეობა:  
ქუვეითის 

მოქალაქე 

(Kuwaiti) 

 

ა) ჯაბერ ალ-

ჯალამაჰ 

(Jaber Al-
Jalamah ) 
ბ) აბუ 

მუჰამმედ ალ-

ჯალაჰმაჰ ( 

Abu 

Muhammad Al‐

Jalahmah)   

გ) ჯაბირ  

აბდალლაჰ 

ჯაბირ აჰმად 

ჯალაჰმაჰ  

(Jabir Abdallah 

Jabir Ahmad 

Jalahmah)   

დ) ჯაბირ 

აბდალლაჰ 

ჯაბირ აჰმად 

ალ-ჯალაჰმაჰ 

(Jabir 'Abdallah 

Jabir Ahmad Al‐

Jalamah)  

ე) ჯაბირ ალ-

პასპორტის 
ნომერი: 
101423404 
 
ქუვეითის 
პასპორტის 
ნომერი: 
 2541451 
 
ძალაშია 
16.02.2017 

 
ქუვეითის 
პასპორტის 
ნომერი: 
002327881 
 
ქუვეითის 
ეროვნული 
სადენტიფიკაცი
ო ნომერი:  
259092401188 

 

ქუვეითი 
(Kuwait) 2009 
წლის მარტის 
და 2013 წლის 
დეკემბრის 
მონაცემებით. 

03.01.201
4 
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ჯალჰამი ( 

Jabir Al‐

Jalhami ) 

 

ა) აბდულ-

გჰანი (Abdul‐

Ghani) 

  ბ) აბუ 

მუჰამმად (Abu 
Muhammad) 

 
 

 

 

 

დანართი №2

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

# პირადი 

ინფორმაცია 

(სახელი(ები), 

დაბ. თარიღი და 

ადგილი, 

ეროვნება/მოქალა

ქეობა) 

ფსევდონიმი 

(ები), ზედმეტი 

სახელი(ები) 

 

 

პასპორტის 

მონაცემები, 

პირადი 

ნომერი 

მისამართი 

(ები), 

შესაძლო 

ადგილსამ-

ყოფელი 

სიაში 

შეყვანის 

თარიღი 

სხვა ინფორმაცია

1 2 3 4 5 6 7

4 სახელები: 
1. აბდულ 

ჯალილი (ABDUL 

JALIL) 
2. ჰაქანი 

(HAQQANI) 
3. ვალი მოჰამადი 

(WALI 

MOHAMMAD) 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1963 

ა) აბდულ 

ჯალილ 

ახუნდი (Abdul 

Jalil Akhund); 
ბ) მულაჰ 

ახტარი (Mullah 

Akhtar) 
დაბ. თარიღი: 

1965 
დაბ. ადგილი: 
ყანდაარი 

(Kandahar), 
ქვეტაში, 

პაკისტანი 

პასპორტის 
მონაცემები:  

 

 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 

 

25.01.01 
(ცვლი-

ლებები 
03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
27.09.07 
13.02.12 
11.02.13; 
31.12.13) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

საგარეო საქმეთა 
 მინისტრის 

მოადგილე. 

 
2013 წლის 
 მდგომარეობით 

პასუხისმგებელია 

თალიბანის 

ლოჯისტიკაზე და 
 ასევე მოქმედებს 
 როგორც ბიზნესმენი.  

 
სავარაუდოდ 



4 
 

დაბ.ადგილი:   
ა) სოფელი ხვაჯა 

მალიკ, 

არგანდაბის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Khwaja 

Malik village, 

Arghandab District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 
ბ) ქ. ყანდაარი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Kandahar City, 

Kandahar 
Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: ავღანელი 

(Quetta, 

Pakistan) 

არსებული 

ავღანეთის 

საკონსულოს 

მიერ 

გაცემული 

ავღანეთის 

პასპორტი: 
# OR 1961825  
გაცემის 

თარიღი: 
04.02. 03 
მოქმედების 

ვადა: 
02.02.06; 
გ) აბდულ 

ჯალილ ჰაქანი 

(Abdul Jalil 

Haqqani)  
(ადრინდელი 

სიის 

მიხედვით); 
დ) ნაზარ იანი 

(Nazar Jan). 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

 
2007 წლის მაისის 
 მონაცემებით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 
 Supreme Council) 
 წევრი. 

 
თალიბანის საბჭოს 

ფინანსური კომისიის 

წევრი (Financial 
 Commission of the 
 Taliban Council).   
ძმა – ატიქულაჰ ვალი 
 მოჰამადი (Atiqullah 

Wali Mohammad). 

 
განეკუთვნება 

ალიზაის ტომს (Alizai 

tribe) 

5 სახელები: 
1. აბდულ კაბირი 

(ABDUL KABIR) 
2. მოჰამად ჯანი 

(MOHAMMAD  

JAN) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1963 
დაბ.ადგილი:  
პულ–ე–ხუმრი ან 

ბაგლან ჯადიდის 

რაიონი, ბაგლანის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Pul-e-

Khumri or Baghlan 

ა. კაბირი (A. 

Kabir) 
პასპორტის 
მონაცემები:  

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
20.12.05 
18.07.07 
21.09.07 
13.02.12 
13.08.12 
31.12.13) 

 

 

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 
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Jadid District, 

Baghlan Province, 

Afghanistan);   
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

განხორციელებულ 

ტერორისტულ 

ოპერაციებში.  

 
აგროვებს ფულად 

სახსრებს 

ნარკოტიკებით 

მოვაჭრეებიდან. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე.  

 
2009 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს  (Taliban 

Supreme Council) 

წევრი. 

 
ოჯახი სავარაუდოდ 

არის ნეკას რაიონიდან, 

პაკტიას პროვინცია, 

ავღანეთი  (Neka 

District, Paktia 

Province, Afghanistan)  

 
პასუხისმგებელია 

ავღანელ 

პარლამენტარებზე 

იერიშზე 2007 წლის 

ნოემბერში ბაგლანში 

(Baghlan). ფლობს 

მიწის ნაკვეთს 

ბაგლანის 

პროვინციაში. 

 
მიეკუთვნება 

ზადრანის ტომს 

(Zadran tribe). 

9 სახელები: 
1. აბდულ რაზაქი 

(ABDUL RAZAQ) 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრი;



6 
 

2. AKHUND 

(ახუნდი) 
3. LALA AKHUND 

(ლალა ახუნდი) 
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/მოქალა
ქეობა: ავღანელი 

 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
29.11.11; 
31.12.13) 

 

 
ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ქაბულის პოლიციის 

უფროსი.  

 
2008 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) 

წევრი. 

 
2010 წლის მარტის 

მდგომარეობით, 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

მოადგილე. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის 

საზედახედველო 

საბჭოს წევრი 

(Supervision 

Commission of Taliban). 

  
ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში. 

 
 სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 
განეკუთვნება 

აჩეკზაის ტომს 

(Achekzai tribe).

12 სახელები: 
1.  ჯანანი 

(JANAN) 
2. აგა (AGHA) 

აბდულაჰ იან 

აგა (Abdullah 

Jan Agha) 

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 

თალიბანის რეჟიმი, 

ფარიაბის პროვინციის 

(Faryab province) 

მმართველი.  
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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/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

 
 

ნომერი:

 
21.09.07 
29.11.11 
31.12.13) 

 
2010 წლის ივნისის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს წევრი (Taliban 

Supreme Council) და 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 

Mohammed Omar) 

მრჩეველი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 

მეთაურობს 

თალიბანის ფრონტს 

mahaz.  

 
 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 : 
პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Panjwai 

District, Kandahar  

Province, 

ა) საიედ 

მოჰამად აზიმ 

აგა (Sayed 

Mohammad 

Azim Agha); 
ბ) აგა საჰები 

(Agha Saheb). 

 

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 
ნომერი: 
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
09.07.07 
21.09.07 
29.11.11; 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

პასპორტებისა და 

ვიზების 

დეპარტამენტის 

დირექტორი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 

ხელმძღვანელობს 

თალიბანის ფრონტს 

(mahaz) da არის 

თალიბანის სამხედრო 

კომისიის წევრი. 

 
სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 
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Afganistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

საზღვარზე. 

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) სოფელი 

პაშმული, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Pashmul village, 

Panjwai District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan). 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

 
 

 

 

 

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 
ნომერი: 
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11; 
31.12.13) 

 

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 

შაფიქულაჰ 

(MOHAMMAD 

SHAFIQULLAH) 

ა) მოჰამად 

შაფიქ აჰმადი 

(Mohammad 

Shafiq Ahmadi) 

(ადრინდელი 

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 
ნომერი:

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამანგანის 

პროვინციის (Samangan 

Province) მმართველი. 
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2. აჰმადი 

(AHMADI) 
3.ფატიჰ ხანი 

(FATIH KHAN) 
4.  
დაბ. თარიღი:  
1956-1957 
დაბ. ადგილი :   
ა) სოფ. 

ჩარმისტანი, 

ტირინ კოტის 

რაიონი, 

ურუზგანის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Charmistan village, 

Tirin Kot District, 

Uruzgan Province, 

Afganistan); 
ბ) სოფ. მარღი, 

ნავას რაიონი, 

ღაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Marghi 

village, Nawa 

District, Ghazni 

Province, 

Afghanistan).  
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

სიის 

მიხედვით); 
ბ)  მულაჰ 

შაფიქულაჰ 

(Mullah 

Shafiqullah). 

 

 01.06.12 
13.08.12 
22.04.13 
31.12.13) 

2012 წლის ბოლოს 

მონაცემებით, 

ურუზგანის 

პროვინციის (Uruzgan 

Province) თალიბანის 

ჩრდილოვანი 

მმართველი. 

 
წარმოშობით ღაზნის 

პროვინციიდან 

(Ghazni Province), 

მაგრამ უკანასნკელად 

ცხოვრობდა 

ურუზგანში (Uruzgan). 

 
არსებული 

ინფორმაციით, 2013 

წლის დასაწყისში 

გარდაიცვალა 

შაჰჯოუს რაიონში, 

ზაბულის 

პროვინციაში (Shahjoy 

District, Zabul 

Province). 

 
 მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hottak tribe). 

20 სახელები: 
1. მოჰამად აბასი 

(MOHAMMAD 

ABBAS) 
2. ახუნდი 

(AKHUND) 
3. 
4.  

  
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1963 
დაბ.ადგილი:  ხას 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03; 
21.09.07; 
29.11.11; 
31.12.13) 

 

ა) ყანდაარის მერი 

(Kandahar) თალიბანის 

რეჟიმის პირობებში. 

 
ბ) თალიბანის რეჟიმი, 
საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მინისტრი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით 

უშუალოდ 

ზედამხედველობდა 

სამ სამედიცინო 
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ურუზგანის 

რაიონი, 

ურუზგანის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Khas 

Uruzgan District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

ცენტრს, რომელიც 

ზრუნდავდა 

თალიბანის დაჭრილ 

მებრძოლებზე. 

 
2011 წლის იანვრის 

მდგომარეობით 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) 

წევრი,  სამედიცინო 

კომიტეტზე 

პასუხიმგებელი. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება 

ბარაკზაის ტომს 

(Barakzai tribe).  

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 

ა) ობაიდულაჰ 

ახუნდი 

(Obaidullah 

Akhund); 
ბ) ობაიდ ულაჰ 

ახუნდი (Obaid 

Ullah Akhund). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
29.11.11 
18.05.12, 
31.12.13) 

 

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. 

 
დადასტურებული 
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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/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

ინფორმაციით 

გარდაიცვალა 2010 

წლის მარტში და 

დაკრძალულია 

ყარაჩიში, პაკისტანში 

(Karachi, Pakistan). 

 
 ქორწინებით 

დაკავშირებული იყო 

სალეჰ მოჰამად კაკარ 

ახტარ მუჰამადთან  
 (Saleh Mohammad 

Kakar Akhtar 

Muhammad). 

  
მიეკუთვნებოდა 

ალოკოზაის ტომს 

(Alokozai tribe). 

25 სახელები: 
1. ალაჰ დადი 

(ALLAH DAD) 
2. მატინ (MATIN) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
ა) დაახლოებით 

1953 
ბ) დაახლოებით 

1960 

 
დაბ.ადგილი:   
სოფ. კადანი, სპინ 

ბოლდაკის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Kadani 

village, Spin Boldak 

ა) ალაჰდადი 

(Allahdad) 

(ადრინდელი 

სიის 

მიხედვით); 
ბ) შაჰიდვრორი 

(Shahidwror); 
გ) ახუნდი 

(Akhund.) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11, 

31.12.13) 

 

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 
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District, Kandahar 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

საზღვარზე.

 
მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe). 

 

28 სახელები: 
1. არეფულაჰი 

(AREFULLAH) 
2. არეფი (AREF) 
3. ღაზი მოჰამადი 

(GHAZI 

MOHAMMAD) 
4.  

  
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1958 
დაბ.ადგილი:   
ა) სოფელი 

ლავანგი 

(ლავანდ), 

გელანის რაიონი, 

ღაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Lawang 

(Lawand) village, 

Gelan District, 

Ghazni Province, 

Afghanistan); 
ბ)  ანდარის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Andar 

District, Ghazni 

Province, 

Afghanistan).  
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: ავღანელი 

 

არეფულაჰ 

არეფი 
(AREFULLAH 

AREF) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11, 

31.12.13) 

ა) თალიბანის რეჟიმი,

ფინანსთა მინისტრის 

მოადგილე; 

 
ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

გაზნის პროვინციის 

(Ghazni Province) 

მმართველი; 

 
გ) თალიბანის რეჟიმი, 

პაკტიას პროვინციის 

(Paktia Province) 

მმართველი; 

 
2013 წლის 

მდგომაროებით 

ხელმძღვანელობს 

ტალიბანის ფრონტს 

გელანის რაიონში, 

ღაზნის პროვინცია, 

ავღანეთი (Gelan 

District, Ghazni 

Province, Afghanistan). 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება ანდარის 

ტომს (Andar tribe).  

30 სახელები: 
1. ატიქულაჰი 

(ATIQULLAH) 
2. ვალი მოჰამადი 

ატიქულაჰი 

(Atiqullah) 

(ადრინდელი 

სიის 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 

 

 31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 

ა) საგარეო 

ურთიერთობების 

დირექტორი, 

ყანდაარის პროვინცია, 
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(WALI 

MOHAMMAD) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:  
დაახლოებით 

1962 
დაბ.ადგილი: 
ა) ტირინ კოტის 

რაიონი, 

ურუზგანის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Tirin 

Kot District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan) 
ბ) სოფ. ხვაჯა 

მალიკი,  

არგანდაბის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Khwaja 

Malik village, 

Arghandab District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

მიხედვით) 

 
 
პირადი 
ნომერი:  
 

21.09.07 
29.11.11 
19.10.12 
11.02.13 
31.12.13) 

 

თალიბანის რეჟიმის 

პირობებში 

 
ბ) საზოგადოებრივ 

საქმეთა დირექტორი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

თალიბანის რეჟიმის 

პირობებში 

 
გ) თალიბანის რეჟიმის 

სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის პირველი 

მოადგილე  

 
დ) თალიბანის რეჟიმი, 

საზოგადოებრივი 

სამუშაოების 

მინისტრის 

მოადგილე. 

 
2010 წელს თალიბანის 

უმაღლესი საბჭოს 

პოლიტიკური 

კომისიის (Taliban 

Supreme Council 

Political Commission)  

წევრი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, არ 

აქვს განსაკუთრებული 

როლი თალიბანის 

მოძრაობაში, 

მოქმედებს როგორც 

ბიზნესმენი. 

 
წარმოშობით 

ურუზგანიდან 

(Uruzgan), 

მოგვინაბეით 

დასახლდა ყანდაარში 

(Kandahar). 

 
სავარაუდოდ 
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იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება ალიზაის 

ტომს (Alizai tribe).   

 
ძმა – აბდულ ჯალილ 

ჰაქანი ვალი მოჰამადი 

(Abdul Jalil Haqqani 

Wali Mohammad).

34 სახელები: 
1. დოსტ 

მოჰამადი (DOST 

MOHAMMAD) 
2. 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:  
1968-1973 
დაბ.ადგილი:  ა) 
სოფ. ნავი დეჰი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Nawi 

Deh village, Daman 

District, Kandahar 

Province, 

Afghanistan); 
ბ) სოფ. 

მარჰანკეჩა, 

დამანის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Marghankecha 

village, Daman 

District, Kandahar 

Province, 

Afghanistan). 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

დუსტ 

მოჰამადი 

(Doost 

Mohammad) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
13.02.12 
31.12.13) 

 

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). 
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48 სახელები: 
1. მოჰამადი 

(MOHAMMAD) 
2. მოსლიმი 

(MOSLIM) 
3. ჰაქანი 

(HAQQANI) 
4. მუჰამადი 

გული 

(MUHAMMADI 

GUL) 
დაბ.თარიღი:   
1965 
დაბ.ადგილი:  
სოფ. გავარგანი 

(Gawargan), პულ–

ე–ხუმრის რაიონი, 

ბაგლანის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Gorgan 

village, Pul-e-

Khumri District, 
Baghlan Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

მოსლიმ ჰაქანი 

(Moslim 

Haqqani) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
ავღანეთის 

პირადობის 

მოწმობა 
(tazkira): 
 #1136 

 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
03.10.08 
29.11.11 
31.12.13) 

 

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. 

 
თავისუფლად ფლობს 

ინგლისურ, ურდუს 

(Urdu) და არაბულ 

ენებს. 

58 სახელები: 
1. ხაირულაჰ 
 (KHAIRULLAH) 
2. ხაირხვაჰ 
 (KHAIRKHWAH) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1963 
დაბ.ადგილი:  
სოფ. პოთი 
 არგისტანის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

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:  
 

გუანტანა-

მოს ციხე 

(Guantana-

mo bay 

prsion) 

25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07. 
03.10.08 
12.04.10 
29.11.11 
31.12.13) 

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; 
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ავღანეთი (Poti 

village, Arghistan 

district, Kandahar 

province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

 

  

 

 

 
2013 წლის 

მონაცემებით, 

იმყოფება 

პატიმრობაში აშშ–ში.  

 
მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს  

(Popalzai tribe). 

60 სახელები: 
1. ზია-ურ-

რაჰმანი (ZIA-UR-

RAHMAN) 
2. მადანი 

(MADANI) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:  
 დაახლოებით 

1960 
დაბ.ადგილი: 
ა) სოფელი 

პალირანი 

(Paliran), 

ნამაქაბის 

(Namakab) 

რაიონი, ტახარის 

პროვინცია 

(Takhar Province); 
ბ) ტალუქანი 

(Taluqan City), 

ტახარის 

პროვინცია  

ავღანეთი (Taliqan, 

Takhar Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  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 
(ცვლი-

ლებები 
03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
27.09.07 
01.02.08 
13.02.12; 
31.12.13) 

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 
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გაუწია თორმეტამდე 

თვითკვლელი 

ტერორისტის 

გადაადგილებას 

თავდასხმის მიზნით 

ქაბულში, ავღანეთი  

(Kabul, Afganistan).  

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება გალფის 

(Gulf) რეგიონში.

63 სახელები: 
1. მოჰამადულაჰ 

(MOHAMMADUL

LAH) 
2. მატი (MATI) 
3. 
4.  
 დაბ.თარიღი:  
დაახლოებით 

1961 
დაბ.ადგილი:  
არგანდაბის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Arghandab 

District, 
Kandahar Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

მავლავი ნანაი 

(Mawlawi 

Nanai) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
03.10.08 
29.11.11 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

საზოგადოებრივი 

სამუშაოების 

მინისტრი. 

 
1980-იან წლებში 

დაკარგა ერთი ფეხი. 

 
2010 წლის 

თებერვალი-აპრილი 
თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს (Taliban 

Supreme Council) 

დროებითი 

ხელმძღვანელი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 
პასუხისმგებელია 

მეომრებით 

დაკომპლექტებისათვი

ს. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 
მიეკუთვნება ისაკზაის 

ტომს  
(Isakzai  tribe). 

64 სახელები: 
1. მატიულაჰ 

(MATIULLAH) 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 

2013 წლის 

მდგომარეობით 

მუშაობს თალიბანის 
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2.  
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1973 
დაბ.ადგილი:  
დამანის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Daman 

District, 
Kandahar Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

პირადი 
ნომერი:  
 

03.09.03 
21.09.07 
03.10.08 
29.11.11, 

31.12.13) 

მოძრაობის 

დაკომლექტების 

(Recruitment for the 

Taliban movement) 

მიმართულებით. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება 

პოპალზაის ტომს 

(Popalzai tribe).  

66 სახელები: 
1. ფაზლ 

მოჰამადი (FAZL 

MOHAMMAD) 
2. მაზლუმი 

(MAZLOOM) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:  
1963-1968 წლებს 

შორის 
დაბ.ადგილი:  
ურუზგანი, 

ავღანეთი 

(Uruzgan, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

ა) მოლაჰ 

ფაზლი (Molah 

Fazl); 
ბ) ფაზელ 

მოჰამად 

მაზლუმი (Fazel 

Mohammad 

Mazloom).  

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

გუანტანა-

მოს ციხე 

(Guantana-

mo bay 

prison) 

23.02.01 
(ცვლი-

ლებები 
03.09.03; 
21.09.07; 
03.10.08; 
31.12.13) 

 

2013 წლის 

მდგომარეობით 

პატიმრობაშია აშშ-ში. 

 
თალიბანის რეჟიმი, 

სამხედრო შტაბის 

უფროსის მოადგილე. 

 

67 

 

 

სახელები: 
1. ნაზირ 

მოჰამადი (NAZIR 

MOHAMMAD) 
2. აბდულ ბასირი 

(ABDUL BASIR) 
3. 
4.  

ნაზარ 

მოჰამადი 

(Nazar 

Mohammad) 

(ადრინდელი 

სიის 

მიხედვით)  

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 
ნომერი: 
 

 25.01.01 
(ცვლი-

ლებები 
03.09.03 
21.09.07 
18.05.12 
31.12.13) 

ა) ქალაქ კუნდუზის  

მმართველი (Kunduz 

City); 

 
ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

კუნდუზის 

პროვინციის (Kunduz 

Province) მოქმედი 
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დაბ. თარიღი:  
1954 
დაბ. ადგილი :  
სოფ. მალაგი, 

კუნდუზის 

რაიონი, 

კუნდუზის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Malaghi 

Village, Kunduz 

District, Kunduz 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

მმართველი.

 
ალტერნატიული 

სახელწოდება:  
სარ მუალიმი (Sar 

Muallim).  

 
თალიბანის რეჟიმის 

დამხობის შემდეგ 

ახალი 

ხელისუფლების 

პირობებში 

სავარაუდოდ 

აგრძელებდა  

მოვალეობების 

შესრულებას 

კუნდუზის 

პროვინციაში (Kunduz 

Province). 

 
დადასტურებული 

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, 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11 
31.12.13) 

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. 

 
2013 წლის 

მონაცემებით, 

ზედამხედველობს 

თალიბანის ორ 

სამხედრო ტრენინგ 

ცენტრს. 
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Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

 
სავარაუდოდ, 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანის 

საზღვარზე; 

 
მიეკუთვნება ჰოტაკის 

ტომს (Hottak tribe).

70 სახელები: 
1. მოჰამად ვალი 

(MOHAMMAD 

WALI) 
2. მოჰამად ევაზი 

(MOHAMMAD 

EWAZ) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
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/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11 
13.08.12 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

მინისტრი, უზნეობის 

პრევენციისა და 

კეთილშობილების 

პროპაგანდის 

სამინისტრო. 

 
არსებული 

ინფორმაციით, 

გარდაიცვალა 2006 

წლის დეკემბერში და 

დაკრძალულია 

პანჯვაის რაიონში, 

ყანდაარის 

პროვინციაში, 

ავღანეთში (Panjwai 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

 
მიეკუთვნება, 

გილზაის ტომს 

(Ghilzai tribe). 
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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/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03; 
21.09.07; 
29.11.11; 
01.06.12; 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

Bakhtar Information 

Agency-ის  (BIA) 

ხელმძღვანელი. 

 
თალიბანის 

კულტურული 

კომისიის წევრი. 

 
2013 წლის 

მონაცემებით 

ხელმძღვანელობს 

თალიბანის ფრონტს 

და კოორდინაციას 

უწევს თალიბანის 

ძალების ყველა 

სამხედრო მოქმედებას 

მაივანდის რაიონში, 

ყანდაჰარის 

პროვინციაში, 

ავღანეთში (Maiwand 

District, Kandahar 

Province, Afghanistan). 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება ავღანეთი/ 

პაკისტანის 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება ხაროტის 

(ტარაკი) ტომს (Kharoti 

(Taraki) tribe).  

 

 

 

 
73 სახელები: 

1. აბდულჰაი 

(ABDULHAI) 
2. მოტმაენი 

(MOTMAEN) 
3. 
4.  

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03; 
21.09.07; 
29.11.11; 
31.12.13) 

ა) თალიბანის რეჟიმი,  

ყანდაარის 

პროვინციაში 

(Kandahar Province) 
ინფორმაციისა და 

კულტურის 

დეპარტამენტის 
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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/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

დირექტორი;

 
ბ) თალიბანის რეჟიმის 

წარმომადგენელი 

(Spokesperson). 

 
ოჯახი არის 

ზაბულიდან (Zabul), 

მაგრამ მოგვიანებით 

დასახლებული 

ჰელმანდში (Helmand). 

 
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. მოჰამად ნაიმი 

(MOHAMMAD 

NAIM) 
2. ბარიჩი 

(BARICH)  
3.  ხუდაიდადი 

(KHUDAIDAD) 
4.  

 
დაბ.თარიღი:  
დაახლ. 1975წ. 
დაბ.ადგილი:   
ა) სოფ. ლახი, 

ა) მულაჰ ნაიმ 

ბარეჩი (Mullah 

Naeem Barech); 
ბ) მულაჰ ნაიმ 

ბარაიჩი 

(Mullah Naeem 

Baraich);  
გ)  მულაჰ 

ნაიმულაჰი 

(Mullah 

Naimullah); 
დ) მულაჰ ნაიმ 

ბარეჰი (Mullah 

Naim Bareh); 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
09.07.07 
21.09.07 
13.02.12 
13.08.12 
22.04.13,  
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

სამოქალაქო ავიაციის 

მინისტრის 

მოადგილე. 

 
2013 წლის 

მონაცემებით, 

თალიბანის სამხედრო 

კომისიის (Taliban 

Military Commission) 

წევრი. 

 
 სავარაუდოდ 
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ჰაზარჯუფტის 

ზონა, გარმსირის 

რაიონი, 

ჰელმანდის 

პროვინცია, 

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 

ე) მოჰამად 

ნაიმი  

(Mohammad 

Naim) 

(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 ნაიმ 

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) მავლავი 

გულ მოჰამადი 

(Mawlawi Gul 

Mohammad); 
ჟ) სპენ ზრაე 

(Spen Zrae). 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება  ბარიჩის 

ტომს (Barich tribe).  
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რაიონი, 

ჰელმანდის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (De Luy 

Wiyalah village, 

Garmsir District, 

Helmand 
Province, 

Afghanistan). 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

75 სახელები: 
1. ნიკ მოჰამადი 

(NIK 

MOHAMMAD)  
2. დოსტ 

მოჰამადი (DOST 

MOHAMMAD) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1957 
დაბ.ადგილი:  
სოფ. ზანგი აბადი, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Zangi 

Abad 
village, Panjwai 

District, Kandahar 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

ნიკ მოჰამადი 

(Nik 

Mohammad) 

(ადრინდელი 

სიის 

მიხედვით) 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11 
13.08.12 
19.10.12. 
31.12.13) 

2013 წლის 

მონაცემებით 

ხელმძღვანელობს 

თალიბანის მტრების 

მარეგისტრირებელ 

კომისიას (Commission 

to register enemies of 

the Taliban). 

 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე; 

  
მიეკუთვნება ნურზაის 

ტომს (Nurzai tribe). 

 

 

 

78 სახელები: 
1. ნურულაჰი 

(NURULLAH) 
2. ნური (NURI) 
3. 
4.  

 

ნორულაჰ 

ნური (Norullah 

Noori) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

გუანტანამო

ს ციხე 

(Guantanam

o bay prison) 

25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11 
31.12.13) 

 ა) თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ბალხის 

(Balkh Province) 

მმართველი; 

 
ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ჩრდილოეთ ზონის 
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დაბ.თარიღი:   
ა) დაახლოებით 

1958 
ბ) 01.01.67 
დაბ.ადგილი:  
შაჰჯოეს რაიონი, 

ზაბულის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Shahjoe 

District, Zabul 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

 უფროსი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 

იმყოფება 

პატიმრობაში აშშ–ში.  
მიეკუთვნება ტოხის 

ტომს (Tokhi tribe). 

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). 

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 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
18.07.07. 
21.09.07 
12.04.10 
29.11.11 
13.02.12; 
31.12.13) 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

ქაბულის პროვინციის 

(Kabul Province) 

მმართველი;   

 
 ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ბალკის 

(Balk Province) 

მმართველი. 

  
2013 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.
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ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 

ავღანელი 

 

 
მიეკუთვნება აჩექზაის 

ტომს (Achekzai tribe). 

 
მონაწილეობდა 

ავღანეთში 

თვითმკველი 

თავდამსხმელების 

(suicide bombers) 

ტრანსპორტირებაში.  

80 სახელები: 
1. მოჰამედი 

(MOHAMMED) 
2. ომარი (OMAR) 
3. ღულამ ნაბი 

(GHULAM NABI) 
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 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Noori 

village , Maiwand 

District, Kandahar 

Province, 

Afghanistan). 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11, 
31.12.13) 

 

 

ავღანეთის 

მართლმორწმუნეთა  
(“Amir ul-Mumineen”) 

ლიდერი. 

 
მამის სახელი ღულამ 

ნაბი (Ghulam Nabi), 

ასევე ცნობილი 

როგორც მულაჰ 

მუსაფირი (Mullah 

Musafir). 

 
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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ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

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, 

ვურსაჯის 

რაიონი, ტახარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Turshut 

village, Wursaj 

District, Takhar 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

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): 
#55130 

ქაბული, 

ავღანეთი 

(Khairkhana 

Section 

Number 3, 

Kabul, 

Afghanistan) 

 

25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
18.07.07 
21.09.07 
29.11.11; 
31.12.13) 

ატაშე რეპატრიაციის 

საკითხებში, 

თალიბანის საელჩო, 

ისლამაბადი, 

პაკისტანი (Islamabad, 

Pakistan). 

 
ჩართულია 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობაში. 

 
მიეკუთვნება ტაჯიკის 

ეთნიკურ ჯგუფს (Tajik 

ethnic group). 

 

85 სახელები: 
1. მოჰამად ჰასანი 

(MOHAMMAD  

HASAN) 
2. რაჰმანი 

(RAHMANI) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1963 
დაბ.ადგილი:   
ა) დეჰ რავუდის 

რაიონი, 

ურუზგანის 

პროვინცია, 

გუდ მულაჰ 

მოჰამად ჰასანი 

(Gud Mullah 

Mohammad 

Hassan) 

  

 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ყანდაარის 

(Kandahar province) 

მმართველი.  

 
აქვს მარჯვენა ფეხის 

პროთეზი. 

 
2013 წლის მარტის 

მონაცემებით, 

თალიბანის უმაღლესი 

საბჭოს  (Taliban 

Supreme 
Council) წევრი, 

მოქმედებს როგორც 

მულაჰ მოჰამედ 

ომარის (Mullah 
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ავღანეთი (Deh 

Rawud District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan); 
ბ) ჩორას რაიონი, 

ურუზგანის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Chora 

District, Uruzgan 

Province, 
Afghanistan); 
გ) ჩარჩინოს 

რაიონი, 

ურუზგანის 

პროვიცია, 

ავღანეთი 

(Charchino District, 

Uruzgan Province, 

Afghanistan). 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

Mohammed Omar ) 

მოადგილე. 

  
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება აჩეკზაის 

ტომს (Achekzai tribe). 

91 სახელები: 
1. ეჰსანულაჰ 
(EHSANULLAH) 
2. სარფიდა 

(SARFIDA) 
3. ჰესამუდინი 

(HESAMUDDIN)  
4. ახუნდზადა 

(AKHUNDZADA) 

 

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1962–1963 
დაბ.ადგილი:  
სოფელი ხატაკი, 
გელანის რაიონი,   

გაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Khatak 

village, Gelan 

District, Ghazni 

ა) ეჰსანულაჰ 

სარფადი; 

(Ehsanullah 

Sarfadi); 
ბ) ეჰსანულაჰ 

სარფიდა 

(Ehsanullah 

Sarfida) 

(ადრინდელი 

სიის 

მიხედვით). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
13.02.12 
18.05.12, 
31.12.13) 

 

თალიბანის რეჟიმი, 

უშიშროების 

(დაზვერვის) 

მინისტრის 

მოადგილე. 

 
2007 წლის 

მონაცემებით, 

ამარაგებდა თალიბანს 

იარაღითა და ფულით.

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება (Gulf Region) 

 
მიეკუთვნება ტარაკის 

ტომს (Taraki tribe).  
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Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  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/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

ა) სადუდინ  

საიედი 

(Sadudin Sayed); 
ბ) სადრუდინი 

(Sadruddin). 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
03.10.08 
29.11.11 
31.12.13) 

 

ა) თალიბანის რეჟიმი, 

სამუშაოსა და 

სოციალურ საქმეთა 

ვიცე- მინისტრი; 

 
ბ) თალიბანის რეჟიმი, 

ქ. ქაბულის (Kabul 

City) მერი. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 

მრჩეველი თალიბანის 

უმაღლეს საბჭოში. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 
მიეკუთვნება 

ბარაკზაის ტომს 

(Barakzai tribe). 

95 სახელები: 
1. საიდ აჰმედი 

(SAID AHMED) 
2. შაჰიდხელი 

(SHAHIDKHEL) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
დაახლოებით 

1975 
დაბ.ადგილი:  
სოფელი სპანდეჰ 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
20.12.05 
21.09.07 
29.11.11; 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

განათლების 

მინისტრის 

მოადგილე. 

 
 2003 წლის 

ივლისიდან 

იმყოფებოდა 

პატიმრობაში 

ქაბულში, ავღანეთი 

(Kabul, Afganistan). 

 
2007 წელს 
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(Spandeh (Espandi 

‘Olya) village) 

ანდარის რაიონი, 

გაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Andar 

District, Ghazni 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

გათვისუფლებული 

იქნა პატიმრობიდან. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი 

საზღვარზე. 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით 

წარმოადგენს 

ტალიბანის 

მმართველი საბჭოს 

წევრს. 

  
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/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

პაჰლავან 

შამსუდინი 

(Pahlawan 

Shamsuddin) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 23.02.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
29.11.11; 
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

პროვინცია ვარდაკის 

(მაიდანი)  
(Wardak (Maidan) 

Province) მმართველი. 

 
სავარაუდოდ 

იმყოფება 

ავღანეთი/პაკისტანი/ი

რანის საზღვარზე. 

 

101 სახელები: 
1. აბდულ რაქიბი 

(ABDUL RAQIB) 
2. ტახარი 

(TAKHARI) 

 პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი: 

 25.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 

თალიბანის რეჟიმი, 

რეპატრიაციის 

საქმეთა მინისტრი. 

 
2009 წლის დეკემბრის 
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3. 
4.  

  
დაბ.თარიღი:  
1968 -1973 წლებს 

შორის 
დაბ.ადგილი:  
სოფელი 

ზარდალუ დარა 

(Zardalu Darra), 

კალაფგანის 

(Kalafgan) რაიონი, 

პროვინცია 

ტახარი, ავღანეთი 

(Takhar Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

 

 29.11.11 
31.12.13) 

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). 

107 სახელები: 
1. აბდულ-ჰაქი 

(ABDUL-HAQ)  
2. ვასიქი 

(WASSIQ) 
3. 
4.  

 
დაბ.თარიღი:   
ა) დაახლოებით 

1975 
ბ) 1971 
დაბ.ადგილი:  
სოფელი ღარიბი, 

ხოგანის რაიონი, 

გაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Gharib 

village, Khogyani 

District, Ghazni 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  ავღანელი 

აბდულ–ჰაქ 

ვასექი (Abdul-

Haq Wasseq) 

 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

გუანტანამო

ს ციხე 

(Guantanam

o bay Prison)

31.01.01 
(ცვლილ

ებები 
03.09.03 
21.09.07 
03.10.08 
29.11.11,  
31.12.13) 

თალიბანის რეჟიმი, 

უშიშროების 

(დაზვერვის) 

მინისტრის 

მოადგილე. 

 
2011 წლის 

მდგომარეობით, 

იმყოფება 

პატიმრობაში აშშ–ში.  

114 სახელები: ა) მულლაჰ პასპორტის პაკისტანი 20.07.10 წარმოადგენს 
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1. გული (GUL) 
2. აგა  (AGHA) 
3. იშაკზაი 

(ISHAKZAI) 
4.  

 
დაბ.თარიღი:  
დაახლოებით 

1972 
დაბ.ადგილი:  
ბენდ-ე-ტემური, 

მაივანდის 

რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Band-e-

Temur, Maiwand 

District, Kandahar 

Province, 

Afganistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:  

  

 

გულ აგა 

(Mullah Gul 

Agha);  
ბ) მულლაჰ 

გულ აგა 

ახუნდი 

(Mullah Gul 

Agha Akhund);  
გ) 

ჰიდაიატულლა

ჰ (Hidayatullah); 

დ) ჰაჯი 

ჰიდაიატულლა

ჰ (Haji 

Hidayatullah); 
ე) 

ჰაიადატულლა

ჰ 

(Hayadatullah). 

 

მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

(Pakistan) (ცვლილე

ბები 
29.11.11 
31.12.13) 

თალიბანის საბჭოს 

(Taliban Council) 

წევრს, რომელიც 

კოორდინაციას უწევს 

ზაკატის (zakat) 

(ისლამური 

გადასახადი) 

შეგროვებას 

ბალუჩისტანის 

პროვინციაში,  

პაკისტანი (Baluchistan 

Province, Pakistan). 

 
2013 წლის 

მდგომარეობით, 

თალიბანის 

ფინანსური კომისიის 

თავმჯდომარე. 

 
აქვს კავშირი მულაჰ 

მოჰამედ ომართან 

(Mullah Mohammed 

Omar). 

 
წარმოადგენდა 

ომარის (Omar) მთავარ 

ფინანსურ ოფიცერსა 

და ერთ–ერთ მის 

უახლოეს მრჩეველს. 

 
მიეკუთვნება იშაქზაის 

ტომს (Ishaqzai tribe).

115 სახელები: 
1. აბდულ ჰაბიბ 

(ABDUL HABIB) 
2. ალიზაი 

(ALIZAI) 
3.  
4.  

  
დაბ.თარიღი:   
ა) 15.10.63 
ბ)14.02.73 
გ) 1967  

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); 

პასპორტის 
მონაცემები: 

 
პირადი 
ნომერი:  
 

 04.11.10 
(ცვლილ

ებები 
13.08.12 
31.12.13) 

ხელმძღვანელობდა 

ნარკოტიკებით 

ვაჭრობის ქსელს 

ჰელმანდში, ავღანეთი 

(Helmand, Afghanistan).

 
უმოგზაურია 

რეგულარულად 

პაკისტანში (Pakistan).  
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დ) დაახლოებით 

1957 
დაბ.ადგილი:   
ა) სოფ. ყატიმჩაი, 

მუსა ქალას 

რაიონი, 

ჰელმანდის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Yatimchai village, 

Musa Qala District, 

Helmand Province, 

Afghanistan); 
ბ) ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Kandahar 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა:   
ავღანელი 

ე) ლოი აგა (Loi 

Agha); 
ვ) აბდულ 

ჰაბიბი (Abdul 

Habib); 
ზ) აღა ჯან 

ალაზაი (Agha 

Jan Alazai) 

(ადრინდელი 

სიის 

მიხედვით)  

 

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. ნალგანი, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Nalghan village, 

Panjwai District, 
Kandahar Province, 

სალეჰ 

მოჰამადი 

(Saleh 

Mohammad) 

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 
ნომერი: 
 

 04.11.10 
(ცვლილ

ებები 
29.11.11 
13.08.12 
31.12.13) 

ხელმძღვანელობს 

კონტრაბანდულ 

ქსელს ყანდაარსა და 

ჰელმანდის 

პროვინციებში, 

ავღანეთი (Kandahar 

and Helmand provinces, 

Afghanistan). 

 
წინათ ფლობდა ბანდ–

ე–ტემურში, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Band-e-

Temur, Kandahar 

Province, Afghanistan) 

მდებარე ჰეროინის 

მწარმოებელ 

ლაბორატორიებს. 

 
მანქანებით ვაჭრობის 

სააგენტოს მფლობელი 

მირვეს მენაში, 
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Afghanistan); 
ბ) სოფ. სანგესარი, 

პანჯვაის რაიონი, 

ყანდაარის 

პროვინცია, 

ავღანეთი 

(Sangesar village, 

Panjway District, 

Kandahar Province, 

Afghanistan). 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
ავღანელი 

დანდის რაიონი, 

ყანდაარის პროვინცია, 

ავღანეთი (Mirwais 

Mena, Dand 
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). 

128  სახელები: 
1 აჰმედ ჯანი 

(AHMED JAN) 
2.  ვაზირი 

(WAZIR) 
3. აკჰტარ 

მოჰამადი 

(AKHTAR 

MOHAMMAD ) 
4.  

 
დაბ. თარიღი: 
1963 
დაბ. ადგილი : 
სოფ. ბარლაში, 

ქარეჰ ბაგის 

რაიონი, გაზნის 

პროვინცია, 

ავღანეთი (Barlach 

ა) აჰმედ ჯან 

კუჩი (Ahmed 

Jan Kuchi); 
ბ) აჰმედ ჯან 

ზადრანი 

(Ahmed Jan 

Zadran).  

 

პასპორტის 
მონაცემები:

 
პირადი 
ნომერი: 
 

 06.01.12 
(ცვლილ

ებები 

31.12.13)  

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; 
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Village, 
Qareh Bagh 

District, Ghazni 

Province, 

Afghanistan) 
ეროვნება/მოქალა
ქეობა: 
 
 
 

 
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. 

  


