
DECYZJA WYKONAWCZA RADY 2014/142/WPZiB 

z dnia 14 marca 2014 r. 

w sprawie wykonania decyzji 2011/486/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych 
przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją 

w Afganistanie 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 31 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Rady 2011/486/WPZiB dotyczącą 
środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku 
z sytuacją w Afganistanie ( 1 ), w szczególności jej art. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2011/486/WPZiB. 

(2) W dniu 31 grudnia 2013 r. Komitet Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powołany 
zgodnie z pkt. 30 rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 
1988 (2011) uaktualnił wykaz osób, grup, przedsię
biorstw i podmiotów objętych środkami ograniczającymi 
w związku z sytuacją w Afganistanie. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 
2011/486/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wprowadza się 
zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2014 r. 

W imieniu Rady 

M. CHRISOCHOIDIS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 57.



ZAŁĄCZNIK 

I. W załączniku do decyzji 2011/486/WPZiB wpisy w wykazie dotyczące wymienionych poniżej osób zastępuje 
się poniższymi wpisami. 

A. Osoby powiązane z talibami 

1. Abdul Kabir Mohammad Jan (presudonim: A. Kabir) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) drugi wiceprezes (sprawy gospodarcze) Rady 
Ministrów (reżim talibski), b) gubernator prowincji Nangarhar (reżim talibski), c) przywódca strefy wschodniej 
(reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Pul-e-Khumri lub Baghlan Jadid, 
prowincja Baghlan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) czynny udział w operacjach 
terrorystycznych we wschodnim Afganistanie, b) zbieranie pieniędzy od handlarzy narkotyków, c) prawdopo
dobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) członek Najwyższej Rady Talibskiej (w 2009 r.), e) 
rodzina pochodzi z dystryktu Neka, prowincja Paktia, Afganistan, f) odpowiada za atak na afgańskich depu
towanych w listopadzie 2007 r. w Baghlanie, g) posiada ziemię w środkowej prowincji Baglan, h) należy do 
plemienia Zadran. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Abdul Kabir Mohammad Jan był członkiem wysokiej rady przywództwa talibów, co ogłosił Mohammed Omar 
w październiku 2006 r., a także został mianowany dowódcą wojskowym strefy wschodniej w październiku 
2007 r. 

2. Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (pseudonim: Moslim Haqqani) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister ds. hadżdż i religii (reżim talibski), 
b) wiceminister szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Data urodzenia: 1965. Miejsce urodzenia: miej
scowość Gawargan, dystrykt Pul-e-Khumri, prowincja Baghlan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. 
Krajowy numer identyfikacyjny: 1136 (afgański dowód tożsamości (tazkira)). Inne informacje: a) rodowity 
Pasztun z prowincji Baghlan, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) mówi 
płynnie w języku angielskim, urdu i arabskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Mohammad Moslim Haqqani był również wiceministrem szkolnictwa wyższego (reżim talibski). Informacja ta 
została dodana do wykazu 18 lipca 2007 r. 

3. Abdul Raqib Takhari 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister repatriacji (reżim talibski). Data urodze
nia: między rokiem 1968 a 1973. Miejsce urodzenia: miejscowość Zardalu Darra, dystrykt Kalafgan, 
prowincja Takhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek Najwyższej Rady Talib
skiej odpowiedzialny za prowincje Takhar (Tachar) i Badakhshan (Badachszan) (w grudniu 2009 r.), b) praw
dopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do grupy etnicznej Tajik. Data umiesz
czenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

4. Nazir Mohammad Abdul Basir (pseudonim:Nazar Mohammad) 

Tytuł: a) maulawi, b) Sar Muallim. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) burmistrz miasta Kunduz, b) 
pełniący obowiązki gubernatora prowincji Kunduz (Afganistan) (reżim talibski). Data urodzenia: 1954. 
Miejsce urodzenia: miejscowość Malaghi, dystrykt Kunduz, prowincja Kunduz, Afganistan. Obywatelstwo: 
afgańskie. Inne informacje: a) pojednanie po upadku reżimu talibów, objął funkcje za nowego rządu na 
szczeblu dystryktu w prowincji Kunduz, b) potwierdzona ofiara zamachu talibów w dniu 9 listopada 2008 r. 
Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

5. Zia-ur-Rahman Madani (pseudnominy: a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani 
Saheb, d) Diya’ al-Rahman Madani) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Logar w Afganistanie (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1960 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Paliran, dystrykt Namakab, 
prowincja Takhar (Tachar), Afganistan, (b) miasto Taluqan, prowincja Takhar, Afganistan. Obywatelstwo: 
afgańskie. Inne informacje: a) zamieszany w handel narkotykami, b) członek reżimu talibskiego odpowie
dzialny za sprawy wojskowe w prowincji Takhar (Tachar), Afganistan (od maja 2007 r.), c) w imieniu talibów 
pośredniczył w gromadzeniu funduszy w rejonie Zatoki Perskiej od 2003 r., d) ułatwiał również spotkania 
między talibskimi urzędnikami a bogatymi zwolennikami reżimu i zorganizował przerzut do Kabulu w Afga
nistanie kilkunastu osób mających przeprowadzić ataki samobójcze, e) prawdopodobnie przebywa w regionie 
Zatoki Perskiej. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.
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6. Shamsuddin (pseudonim: Pahlawan Shamsuddin) 

Tytuł: a) maulawi, b) qari. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Wardak (Maidan) 
w Afganistanie (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Keshim, prowincja 
Badakhshan (Badachszan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa 
na pograniczu afgańsko-pakistańsko-irańskim. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

7. Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (pseudonim:Abdul Ghaffar Qureshi) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: attaché ds. repatriacji, ambasada talibska, Islama
bad, Pakistan. Data urodzenia: a) 1970, b) 1967. Miejsce urodzenia: miejscowość Turshut, dystrykt Wursaj, 
prowincja Takhar (Tachar), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000933 (paszport 
afgański wydany w Kabulu w dniu 13 września 1998 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: 55130 (afgański 
dowód tożsamości (tazkira)). Adres: Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan (Khairkhana sekcja 
numer 3, Kabul, Afganistan). Inne informacje: a) zamieszany w handel narkotykami, b) należy do grupy 
etnicznej Tajik. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

8. Abdul Manan Nyazi (pseudonimy: a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), b) 
gubernator prowincji Balkh (Balch) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. Miejsce urodzenia: a) 
dystrykt Pashtoon Zarghoon (Pasztunzarghun), prowincja Herat, Afganistan, b) miejscowość Sardar, dystrykt 
Kohsan, prowincja Herat, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek reżimu talib
skiego odpowiedzialny za prowincje Herat, Farah i Nimroz (połowa 2013 r.), b) członek Najwyższej Rady 
Talibskiej i rady zarządzającej (szura) Quetta (Kweta), c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko- 
pakistańskim, d) należy do plemienia Achekzai, e) zamieszany w wysyłanie zamachowców samobójców do 
Afganistanu. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Abdul Manan Nyazi był również talibskim rzecznikiem, a następnie gubernatorem prowincji Mazar-e-Sharif 
i Kabul (reżim talibski). 

Od połowy 2009 r. był wysokim rangą dowódcą talibskim w zachodnim Afganistanie, działającym w prowin
cjach Farah, Herat i Nimroz. 

Był członkiem regionalnej rady talibskiej i został mianowany talibskim gubernatorem prowincji Herat (w maju 
2010 r.). 

Abdul Manan Nyazi jest dowódcą talibskim zamieszanym w wysyłanie zamachowców samobójców do Afga
nistanu. 

9. Said Ahmed Shahidkhel 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister edukacji (reżim talibski). Data 
urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Spandeh (Espandi 'Olya), dystrykt Andar, prowincja 
Ghazni, Afghanistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) w lipcu 2003 r. został umieszczony 
w areszcie w Kabulu, Afganistan, b) zwolniony z aresztu w roku 2007, c) prawdopodobnie przebywa na 
pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) członek talibskiej rady przywództwa od połowy 2013 r., e) należy do 
plemienia Andar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

10. Arefullah Aref Ghazi Mohammad (pseudonim: Arefullah Aref) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister finansów (reżim talibski), b) guber
nator prowincji Ghazni (reżim talibski), c) gubernator prowincji Paktia (Paktija) (reżim talibski). Data urodze
nia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Lawang (Lawand), dystrykt Gelan, prowincja Ghazni, Afga
nistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) kieruje talibskim „frontem” w dystrykcie Gelan, 
prowincja Ghazni w Afganistanie od połowy roku 2013, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgań
sko-pakistańskim, c) należy do plemienia Andar. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r. 

11. Abdul-Haq Wasiq (pseudonim: Abdul-Haq Wasseq) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim 
talibski). Data urodzenia: a) ok. 1975 r., b) 1971 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Gharib, dystrykt 
Khogyani (Chogjani), prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Adres: więzienie w zatoce 
Guantanamo. Inne informacje: przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w 2011 r.). Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.
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Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Abdul-Haq Wassiq jest powiązany z Gulbuddinem Hekmatyarem. Za czasów reżimu talibskiego sprawował 
funkcję lokalnego dowódcy najpierw w prowincji Nimroz, a następnie Kandahar. Następnie został zastępcą 
dyrektora generalnego ds. wywiadu, podlegającym Qariemu Ahmadullahowi. Sprawując tę funkcję, odpowiadał 
za stosunki z zagranicznymi bojownikami związanymi z Al-Kaidą i ich obozami szkoleniowymi w Afganistanie. 
Był także znany z represjonowania przeciwników talibów w południowym Afganistanie. 

12. Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (pseudonim: a) Ehsanullah Sarfadi, b) Ehsanullah Sarfida) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister ds. bezpieczeństwa (wywiad) (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1962–1963 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Khatak, dystrykt Gelan, 
prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od połowy 2007 r. dostarczał 
talibom pomoc w formie broni i pieniędzy, b) prawdopodobnie przebywa w regionie Zatoki Perskiej, c) należy 
do plemienia Taraki. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Ehsanullah Sarfida był również prezesem talibskiego Banku Centralnego. Następnie został mianowany talibskim 
administratorem zdobytych prowincji. Ehsanullah Sarfida był członkiem talibskiej wewnętrznej rady zarządza
jącej (szura). 

Był powiązany z Al-Kaidą i dostarczał talibom pomoc w formie broni i pieniędzy. Od połowy 2007 r. był 
przywódcą dystryktu Marja, prowincja Helmand, Afganistan. 

13. Ahmed Jan Wazir (pseudonim: a) Ahmed Jan Kuchi b) Ahmed Jan Zadran) 

Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: urzędnik w Ministerstwie Finansów (reżim talibski). Data urodze
nia: 1963. Miejsce urodzenia: miejscowość Barlach, dystrykt Qareh Bagh (Ghare Bagh), prowincja Ghazni, 
Afganistan. Inne informacje: a) kluczowy przywódca Sieci Haqqani, której baza znajduje się na pograniczu 
afgańsko-pakistańskim, b) pełni funkcję zastępcy, rzecznika i doradcy Sirajuddina Jallaloudine'a Haqqaniego, 
wysokiego rangą przywódcy Sieci Haqqani, c) współpracuje z najwyższą radą talibską, d) podróżował za 
granicę, e) współpracuje z przywódcami talibskimi w prowincji Ghazni w Afganistanie oraz dostarcza im 
pieniądze, broń, sprzęt łączności i zapasy. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 6.1.2012 r. 

14. Mohammed Omar Ghulam Nabi 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: przywódca wiernych Amir ul-Mumineen („amir al- 
muminin”), Afganistan. Data urodzenia: a) ok. 1966 r., b) 1960 r., c) 1953 r. Miejsce urodzenia: a) miej
scowość Naw Deh, dystrykt Deh Rawud, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) miejscowość Noori, 
dystrykt Maiwand, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ojciec 
nazywa się Ghulam Nabi, znany także jako Mullah Musafir, b) brak lewego oka, c) jego szwagrem jest 
Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakis
tańskim, e) należy do plemienia Hotak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Mohammed Omar posiada tytuł „Przywódcy Wiernych Islamskiego Emiratu Afganistanu” i jest naczelnym 
przywódcą talibskiego ruchu w talibskiej hierarchii. Udzielał schronienia Osamie bin Ladenowi i jego sieci 
Al-Kaida w okresie przed atakami z 11 września 2001 r. na Stany Zjednoczone. Od 2001 r. kieruje talibami 
przeciwko rządowi afgańskiemu i jego sojusznikom. 

Mohammedowi Omarowi posłuszni są inni znaczący przywódcy wojskowi w tym regionie, np. Jalaluddin 
Haqqani. Z nim i z talibami współpracował również Gulbuddin Hekmatyar. 

15. Mohammad Naim Barich Khudaidad (pseudonim: (a) Mullah Naeem Barech (b) Mullah Naeem Baraich (c) 
Mullah Naimullah (d) Mullah Naim Bareh (e) Mohammad Naim (f) Mullah Naim Barich (g) Mullah Naim 
Barech (h) Mullah Naim Barech Akhund (i) Mullah Naeem Baric (j) Naim Berich (k) Haji Gul Mohammed Naim 
Barich (l) Gul Mohammad (m) Haji Ghul Mohammad (n) Gul Mohammad Kamran (o) Mawlawi Gul 
Mohammad (p) Spen Zrae)
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Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister lotnictwa cywilnego (reżim talibski). 
Data urodzenia: ok. 1975 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Lakhi, obszar Hazarjuft, dystrykt Garmsir, 
prowincja Helmand, Afganistan; b) miejscowość Laki, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; (c) 
miejscowość Lakari, dystrykt Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; (d) Darvishan (Darweszan), dystrykt 
Garmsir, prowincja Helmand, Afganistan; (e) miejscowość De Luy Wiyalah, dystrykt Garmsir, prowincja 
Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej komisji wojskowej 
od połowy 2013 r., b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do 
plemienia Barich. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Mohammad Naim jest członkiem talibskiej „Rady Gerd-e-Jangal”. Jest byłym zastępcą Akhtara Mohammada 
Mansoura Shaha Mohammeda, jednego ze znaczących przywódców reżimu talibskiego. Mohammad Naim 
kontroluje bazę wojskową na pograniczu afgańsko-pakistańskim. 

16. Nik Mohammad Dost Mohammad (pseudonim: Nik Mohammad) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister handlu (reżim talibski). Data urodze
nia: ok. 1957 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Zangi Abad, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kanda
har, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) kieruje komisją rejestrowania wrogów talibów 
od połowy 2013 r., b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do 
plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Nik Mohammad został umieszczony w wykazie 31 stycznia 2001 r. jako wiceminister handlu (reżim talibski), 
przez co objęły go postanowienia rezolucji nr 1267 (1999) i nr 1333 (2000) Rady Bezpieczeństwa Organizacji 
Narodów Zjednoczonych dotyczące aktów i działań władz talibskich. 

17. Matiullah 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: dyrektor Urzędu Celnego w Kabulu (reżim talibski). 
Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywa
telstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pracuje nad rekrutacją do ruchu talibów od połowy 2013 r., b) 
prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Popalzai. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

18. Allah Dad Matin (pseuddonim: a) Allahdad, b) Shahidwror, c) Akhund) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister urbanistyki (reżim talibski), b) prezes 
banku centralnego (Da Afghanistan Bank) (reżim talibski), c) szef linii lotniczych Ariana Afghan (reżim 
talibski).Data urodzenia: a) ok. 1953 r., b) ok. 1960 r. Miejsce urodzenia: miejscowość Kadani, dystrykt 
Spin Boldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) stracił nogę 
w wyniku eksplozji miny lądowej, b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) 
należy do plemienia Nurzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Allahdad, członek plemienia Nurzay z dystryktu Spin Boldak, został mianowany ministrem ds. budownictwa 
i mieszkalnictwa, a wcześniej piastował inne stanowiska cywilne (reżim talibski). 

19. Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (pseudonim: a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund) 

Tytuł: a) mułła, b) hadżi, c) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister obrony (reżim 
talibski). Data urodzenia: a) ok. 1968 r., b) 1969 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Sangisar, dystrykt 
Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, b) dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan, 
c) obszar Nalgham, dystrykt Zheray, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne infor
macje: a) był jednym z zastępców mułły Mohammeda Omara, b) był członkiem najwyższej rady talibskiej, 
odpowiedzialnym za operacje wojskowe, c) aresztowany w 2007 r., przebywał w areszcie w Pakistanie, d) 
według potwierdzonych informacji zmarł w marcu 2010 r. i został pogrzebany w Karachi, Pakistan, e) 
spowinowacony z Salehem Mohammadem Kakarem Akhtarem Muhammadem, f) należał do plemienia Aloko
zai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.
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Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Ubaidullah Akhund był zastępcą Mohammeda Omara i jednym z przywódców talibskich odpowiedzialnym za 
operacje wojskowe. 

20. Fazl Mohammad Mazloom (pseudonim: a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: zastępca szefa Sztabu Wojskowego (reżim talibski). 
Data urodzenia: między rokiem 1963 a 1968. Miejsce urodzenia: Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywa
telstwo: afgańskie. Adres: więzienie w zatoce Guantanamo. Inne informacje: w areszcie w Stanach Zjedno
czonych Ameryki (w 2013 r.) Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Fazl Mohammad Mazloom był bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara i pomógł mu powołać rząd 
talibski. Był na obozie szkoleniowym Al-Farouq założonym przez Al-Kaidę. Wiedział, że talibowie zapewnili 
pomoc Islamskiemu Ruchowi Uzbekistanu w formie wsparcia finansowego, logistycznego i zaopatrzenia 
w broń w zamian za dostarczenie talibom żołnierzy. 

W październiku 2001 r. był dowódcą talibskich oddziałów walczących na linii frontu w liczbie ok. 3000 w 
prowincji Takhar (Tachar). 

21. Mohammad Ahmadi 

Tytuł: a) mułła b) hadżi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) prezes banku centalnego (Da Afgha
nistan Bank) (reżim talibski), b) minister finansów (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce 
urodzenia: a) dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan, b) miejscowość Pashmul, dystrykt Panjwai 
(Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie 
przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) należy do plemienia Kakar, c) członek Najwyższej Rady 
Talibskiej. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

22. Abdul Jalil Haqqani Wali Mohammad (pseudonim: a) Abdul Jalil Akhund, b) Mullah Akhtar, c) Abdul Jalil 
Haqqani, d) Nazar Jan) 

Tytuł: a) maulawi b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: wiceminister spraw zagranicznych 
(reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Khwaja Malik, dystrykt 
Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan, b) miasto Kandahar, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatel
stwo: afgańskie. Nr paszportu: OR 1961825 (na nazwisko Mullah Akhtar, paszport wydany 4 lutego 2003 r. 
przez konsulat afgański w Quetta (Kweta), Pakistan, stracił ważność 2 lutego 2006 r.). Inne informacje: a) 
prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, b) członek Najwyższej Rady Talibskiej od 
maja 2007 r., c) członek komisji finansowej w Najwyższej Radzie Talibskiej, d) odpowiada za logistykę dla 
talibów, prywatnie jest też czynnym przedsiębiorcą (w 2013 r.), e) należy do plemienia Alizai, f) brat Atiqul
laha Waliego Mohammada. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

23. Abdulhai Motmaen 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) dyrektor Departamentu Informacji i Kultury 
w prowincji Kandahar (reżim talibski), b) rzecznik reżimu talibskiego. Data urodzenia: ok. 1973 r. Miejsce 
urodzenia: a) miejscowość Shinkalai, dystrykt Nad-e-Ali (Nadali), prowincja Helmand, Afganistan; b) prowincja 
Zabul (Zabol), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) rodzina pochodzi z Zabolu, ale 
później osiedliła w Helmandzie, b) członek Najwyższej Rady Talibskiej i rzecznik mułły Mohammeda Omara 
(od 2007 r.); c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia 
Kharoti. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Abdulhai Motmaen był naczelnym rzecznikiem talibów i przedstawiał oświadczenia o polityce zagranicznej 
talibów. Był również bliskim współpracownikiem Mohammeda Omara. 

24. Mohammad Yaqoub 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: szef agencji informacyjnej Bakhtar (Bakhtar Infor
mation Agency BIA) (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1966 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Shahjoi 
(Szahdżoj), prowincja Zabul (Zabol), Afganistan, b) dystrykt Janda (Dżanda), prowincja Ghazni, Afganistan. 
Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek talibskiej komisji kulturalnej, b) kieruje talibskim 
„frontem” i koordynuje wszystkie działania militarne talibskich sił w dystrykcie Maiwand, prowincja Kandha, 
Afganistan od połowy 2013 r., c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy 
do plemienia Kharoti (Taraki). Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r.

PL 15.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/51



Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Od 2009 r. Mohammad Yaqoub był wiodącym członkiem reżimu talibskiego w dystrykcie Yousef Khel 
w prowincji Paktika. 

25. Abdul Razaq Akhund Lala Akhund 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) minister spraw wewnętrznych (reżim talibski), b) 
szef policji w Kabulu (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spin Boldak, 
prowincja Kandahar, Afganistan, w regionie graniczącym z dystryktem Chaman, Quetta (Kweta), Pakistan. 
Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek Najwyższej Rady Talibskiej (w czerwcu 2008 r.), b) 
zastępca mułły Mohammeda Omara (w marcu 2010 r.), c) członek Talibskiej Komisji Nadzorczej od połowy 
2013 r., d) zamieszany w handel narkotykami, e) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakis
tańskim, f) należy do plemienia Achekzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

26. Sayed Mohammad Azim Agha (pseudonim: a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: dyrektor Departamentu Paszportów i Wiz w Minis
terstwie Spraw Wewnętrznych (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1966 r., b) ok. 1969 r. Miejsce 
urodzenia: dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne 
informacje: a) kieruje talibskim „frontem” (mahaz) i służy jako członek talibskiej komisji wojskowej od połowy 
2013 r., b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Data umieszczenia w wykazie 
ONZ: 23.2.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Stanowisko Sayeda Mohammada Azima Aghi w Departamencie Paszportów i Wiz podlegało Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych (reżim talibski). 

27. Mohammad Abbas Akhund 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) burmistrz Kandaharu (reżim talibski), b) minister 
zdrowia publicznego (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Khas Uruzgan 
(Chas Oruzgan), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) 
członek Najwyższej Rady Talibskiej odpowiedzialny za komitet medyczny (od stycznia 2011 r.), b) 
bezpośrednio nadzoruje trzy medyczne centra opieki nad rannymi bojownikami talibskimi od połowy 2013 r., 
c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do plemienia Barakzai. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

28. Mohammadullah Mati (pseudonim Mawlawi Nanai) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister robót publicznych (reżim talibski). Data 
urodzenia: ok. 1961 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatel
stwo: afgańskie. Inne informacje: a) stracił nogę w latach 80-tych, b) tymczasowy przywódca Najwyższej 
Rady Talibskiej od lutego do kwietnia 2010 r., c) kieruje działaniami rekrutacyjnymi od połowy 2013 r., d) 
prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, e) należy do plemienia Isakzai. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Mohammadullah Mati był również ministrem komunikacji (reżim talibski) pod nazwiskiem „Ahmadullah 
Mutie”. 

29. Atiqullah Wali Mohammad (pseudonim Atiqullah) 

Tytuł: a) hadżi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) dyrektor ds. stosunków zagranicznych, 
prowincja Kandahar (reżim talibski), b) kierownik robót publicznych, prowincja Kandahar (reżim talibski), c) 
pierwszy wiceminister rolnictwa (reżim talibski), d) wiceminister robót publicznych (reżim talibski). Data 
urodzenia: ok. 1962 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, 
b) miejscowość Khwaja Malik, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. 
Inne informacje: a) pochodzi z Oruzganu, później osiedlił się i mieszkał w Kandaharze, b) członek komisji 
politycznej Najwyższej Rady Talibskiej (w 2010 r.), c) brak specjalnej roli w ruchu talibskim, czynny jako 
prywatny przedsiębiorca od połowy 2013 r., d) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistań
skim, e) należy do plemienia Alizai, f) brat Abdula Jalila Haqqani Wali Mohammada. Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 31.1.2001 r.
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Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Po zdobyciu Kabulu przez talibów w 1996 roku Atiqullah uzyskał stanowisko w Kandaharze. W 1999 lub 
2000 roku został mianowany przez reżim talibski pierwszym wiceministrem rolnictwa, a następnie wiceminis
trem robót publicznych. Po upadku reżimu Atiqullah został talibskim oficerem operacyjnym na południu 
Afganistanu. W 2008 roku objął funkcję zastępcy talibskiego gubernatora prowincji Helmand w Afganistanie. 

30. Mohammad Wali Mohammad Ewaz (pseudonim: Mohammad Wali) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: minister w Ministerstwie Zapobiegania Złym 
Obyczajom i Szerzenia Moralności (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1965 r. Miejsce urodzenia: a) 
miejscowość Jelawur, dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. b) miejscowość Siyachoy, dystrykt 
Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) według 
doniesień zmarł w grudniu 2006 r. i został pochowany w dystrykcie Panjwai (Pandżwa'i), prowincja Kandahar, 
Afganistan, b) należał do plemienia Ghilzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 31.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Sprawując w czasie reżimu talibów funkcję w Ministerstwie Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moral
ności, Mohammad Wali często stosował tortury i inne środki zastraszania. Po upadku reżimu nadal aktywnie 
działa w prowincji Kandahar w Afganistanie. 

31. Saduddin Sayyed (pseudonim: a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin) 

Tytuł: a) maulawi, b) alhadż, c) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) wiceminister pracy 
i spraw społecznych (reżim talibski), b) burmistrz miasta Kabul (reżim talibski). Data urodzenia: ok. 1968 r. 
Miejsce urodzenia: a) dystrykt Chaman (Czaman), Pakistan, b) dystrykt Spin Boldak, prowincja Kandahar, 
Afganistan. Inne informacje: a) doradca Najwyższej Rady Talibów od połowy 2013 r., b) prawdopodobnie 
przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Barakzai. Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Saduddin Sayyed był również wiceministrem pracy i spraw społecznych (reżim talibski). Wykaz uaktualniono 
8 marca 2001 r., aby uwzględnić te dane. 

32. Nurullah Nuri (pseudonim: Norullah Noori) 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Balkh (Balch) w Afganis
tanie (reżim talibski), b) przywódca strefy północnej (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1958 r., b) 
1 stycznia 1967 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shahjoe (Szahdżoj), prowincja Zabul (Zabol), Afganistan. 
Obywatelstwo: afgańskie. Adres: więzienie w zatoce Guantanamo. Inne informacje: a) przebywa w areszcie 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki od połowy 2013 r., b) należy do plemienia Tokhi. Data umieszczenia 
w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

33. Janan Agha (pseudonim: Abdullah Jan Agha) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Faryab (Farjab) w Afganistanie 
(reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1958 r., b) ok. 1953 r. Miejsce urodzenia: miasto Tirin Kot, 
prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek Najwyższej 
Rady Talibskiej i doradca mułły Mohammeda Omara (w czerwcu 2010 r.), b) przewodzi „frontowi” talibskiemu 
(mahaz) od połowy 2013 r., c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, d) należy do 
grupy etnicznej Sadat. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

34. Dost Mohammad (pseudonim: Doost Mohammad) 

Tytuł: a) mułła, b) maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Ghazni (reżim 
talibski). Data urodzenia: między rokiem 1968 a 1973. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Nawi Deh, 
dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan, b) miejscowość Marghankecha, dystrykt Daman, prowincja 
Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) powiązany z mułłą Jalilem Haqqanim, b) 
prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do plemienia Popalzai. Data 
umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r.
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Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Dost Mohammad został również wyznaczony przez przywódców talibskich do przejęcia odpowiedzialności za 
operacje wojskowe w Angorze w prowincji Nuristan (Nurestan) w Afganistanie. 

W marcu 2010 r. był gubernatorem prowincji Nuristan (Nurestan) w talibskim gabinecie cieni i przywódcą 
medresy, z której rekrutował bojowników. 

35. Khairullah Khairkhwah (pseudonim: a) Mullah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa) 

Tytuł: a) maulawi, b) mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Herat (reżim 
talibski) w Afganistanie, b) rzecznik prasowy (reżim talibski), c) gubernator prowincji Kabul (reżim talibski), d) 
minister spraw wewnętrznych (reżim talibski). Data urodzenia: a) ok. 1963 r., b) 1 stycznia 1967 r. (jako 
Khirullah Said Wali Khairkhwa). Miejsce urodzenia: a) miejscowość Poti, dystrykt Arghistan, prowincja 
Kandahar, Afganistan, b) Kandahar. Obywatelstwo: afgańskie. Adres: więzienie w zatoce Guantanamo. 
Inne informacje: a) przebywa w areszcie w Stanach Zjednoczonych Ameryki od połowy 2013 r., b) należy 
do plemienia Popalzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

36. Mohammad Hasan Rahmani (pseudonim: Gud Mullah Mohammad Hassan) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Kandahar w Afganistanie (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1963 r. Miejsce urodzenia: a) dystrykt Deh Rawud (Dehrawod), prowincja 
Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) dystrykt Chora (Czora), prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, c) 
dystrykt Charchino, prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: 
a) ma protezę prawej nogi, b) członek Najwyższej Rady Talibskiej od połowy 2013 r., był zastępcą mułły 
Mohammeda Omara (w marcu 2010 r.), c) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, 
d) należy do plemienia Achakzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

37. Mohammad Shafiq Mohammadi 

Tytuł: maulawi. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: a) gubernator prowincji Khost (Chost) w Afganis
tanie (reżim talibski), b) gubernator generalny prowincji Paktia (Paktija), Paktika, Khost (Chost) i Ghazni (reżim 
talibski). Data urodzenia: ok. 1948 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Tirin Kot, prowincja Uruzgan (Oruzgan), 
Afganistan, Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) nadzoruje dwa talibskiej centra szkoleń wojsko
wych od połowy 2013 r., b) prawdopodobnie przebywa na pograniczu afgańsko-pakistańskim, c) należy do 
plemienia Hottak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 25.1.2001 r. 

38. Mohammad Shafiqullah Ahmadi Fatih Khan (pseudonim: a) Mohammad Shafiq Ahmadi, b) Mullah Shafi
qullah) 

Tytuł: mułła. Uzasadnienie umieszczenia w wykazie: gubernator prowincji Samangan (reżim talibski). Data 
urodzenia: między rokiem 1956 a 1957. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Charmistan, dystrykt Tirin Kot, 
prowincja Uruzgan (Oruzgan), Afganistan, b) miejscowość Marghi, dystrykt Nawa, prowincja Ghazni, Afganis
tan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pochodzi z prowincji Ghazni, ale później mieszkał 
w Oruzganie, b) gubernator prowincji Oruzgan w talibskim gabinecie cieni od końca 2012 r., c) według 
doniesień zginał w nalocie w dystrykcie Szahdżoj, prowincja Zabol, na początku 2013 r., d) należy do 
plemienia Hotak. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 23.2.2001 r. 

39. Gul Agha Ishakzai (pseudonim: a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji 
Hidayatullah, e) Hayadatullah) 

Adres: Pakistan. Data urodzenia: ok. 1972 r. Miejsce urodzenia: Band-e-Timor, dystrykt Maiwand, prowincja 
Kandahar, Afganistan. Inne informacje: a) członek rady talibskiej, która koordynuje pobieranie zakatu 
(podatku islamskiego) w prowincji Baluchistan (Beludżystan) w Pakistanie, b) przewodniczący talibskiej komisji 
finansowej od połowy 2013 r., c) powiązany z mułłą Mohammedem Omarem, d) był najważniejszym współ
pracownikiem Omara odpowiadającym za finanse i jednym z jego najbliższych doradców, e) należy do 
plemienia Ishaqzai. Data umieszczenia w wykazie ONZ: 20.7.2010 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Gul Agha Ishakzai jest szefem talibskiej komisji finansowej i członkiem niedawno utworzonej rady talibskiej, 
która koordynuje pobieranie zakatu (podatku islamskiego) w prowincji Beludżystan w Pakistanie. Zbierał także 
pieniądze na samobójcze ataki w Kandaharze w Afganistanie i był zaangażowany w wypłacanie środków 
bojownikom talibskim i ich rodzinom. 

Gul Agha Ishakzai jest przyjacielem z dzieciństwa talibskiego przywódcy, mułły Mohammada Omara; był jego 
najważniejszym współpracownikiem odpowiadającym za finanse i jednym z najbliższych doradców. Niegdyś 
spotkanie z mułłą Omarem było niemożliwe bez zgody Ishakzaia. Za czasów reżimu talibskiego mieszkał 
z Omarem w pałacu prezydenckim.

PL L 76/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2014



W grudniu 2005 roku Gul Agha Ishakzai pomagał w przerzucaniu ludzi i towarów do talibskich obozów 
szkoleniowych; pod koniec 2006 roku podróżował za granicę, by zdobyć części uzbrojenia. 

40. Abdul Habib Alizai (pseudonim: a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi 
Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib, g) Agha Jan Alizai) 

Tytuł: hadżi. Data urodzenia: a) 15.10.1963 r., b) 14.2.1973 r., c) 1967 r., d) ok. 1957 r. Miejsce urodze
nia: a) miejscowość Yatimchai, dystrykt Musa Qala (Musa Kala), prowincja Helmand, Afganistan; b) prowincja 
Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zarządzał siecią przemytu narkotyków 
w prowincji Helmand w Afganistanie, b) regularnie podróżował do Pakistanu. Data umieszczenia w wykazie 
ONZ: 4.11.2010 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Agha Jan Alizai kierował jedną z największych sieci handlu narkotykami w prowincji Helmand w Afganistanie 
i dostarczał talibom środków finansowych w zamian za ochronę narkobiznesu. W 2008 roku grupa handlarzy 
narkotyków, w tym Alizai, zgodziła się płacić talibom podatek od ziemi, na której uprawiany był mak na 
opium, w zamian za zgodę na organizowanie transportu materiałów narkotykowych. 

Talibowie zgodzili się także chronić handlarzy i składy narkotyków w zamian za schronienie i transport dla 
bojowników talibskich. Alizai był także zamieszany w zakup broni dla talibów i regularnie podróżował do 
Pakistanu na spotkania z wyższymi rangą przywódcami talibskimi. Pomagał talibom także zlecać fałszowanie 
irańskich paszportów, by mogli podróżować do Iranu na szkolenia. W 2009 roku dostarczył paszport i środki 
finansowe przywódcy talibów, by mógł dostać się do Iranu. 

41. Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (pseudonim: Saleh Mohammad) 

Data urodzenia: a) ok. 1962 r., b) 1961 r. Miejsce urodzenia: a) miejscowość Nalghan, dystrykt Panjwai 
(Pandżwa'i), prowincja Kandahar, Afganistan, b) miejscowość Sangesar, dystrykt Panjwai (Pandżwa'i), prowincja 
Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) stał na czele zorganizowanej sieci 
przemytniczej w prowincjach Kandahar i Helmand, Afganistan, b) przedtem kierował laboratoriami przetwa
rzającymi heroinę w Band-e-Temor, prowincja Kandahar, Afganistan, c) właściciel punktu sprzedaży samo
chodów w Mirwais Mena, dystrykt Dand w prowincji Kandahar, Afganistan, d) aresztowany w latach 
2008–2009, przebywa w areszcie w Afganistanie (w 2011 r.), e) spowinowacony z mułłą Ubaidullahem 
Akhundem Yarem Mohammadem Akhundem, f) należy do plemienia Kakar. Data umieszczenia w wykazie 
ONZ: 4.11.2010 r. 

Dodatkowe informacje pochodzące ze streszczonego uzasadnienia umieszczenia w wykazie przed
stawionego przez Komitet Sankcji: 

Saleh Mohammad Kakar jest handlarzem narkotyków, prowadzącym zorganizowaną sieć przemytniczą 
w prowincji Kandahar i Helmand w Afganistanie, która zaspokajała logistyczne i finansowe potrzeby talibów. 
Przed aresztowaniem przez władze afgańskie kierował chronionymi przez talibów laboratoriami przetwarza
jącymi heroinę na obszarze Band-e-Temor w prowincji Kandahar. 

Kakar kontaktował się z wysokimi rangą przywódcami talibskimi, zbierał w ich imieniu pieniądze od handlarzy 
narkotyków. Pomagał także talibom w uzyskiwaniu opłat podatkowych w imieniu handlarzy narkotykami. Był 
sprzedawcą samochodów w Kandaharze i dostarczał talibom pojazdów służących do ataków samobójczych.
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