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 2022مارچ   19شنبه                               از یادداشت های روانشاد "مرجان کمال"      

 ترجمه از فرانسوی محترمه" فریده نوری"       

 گرالیست نام های تحریک های بنیاد 
 ت دوم قسم

 

 Tahrik – e Khilafat Khorasan (TKK)  ــ تحریک خالفت خراسان 

 ی گروپ شکیل شده از هواداران گروپ دولت اسالمی در شرق افغانستان، بعداً به یکی از اعضا ت

 .دولت اسالمی خراسان در آمد  

Tahrik -e-Khilafat Pakistan (TKP)   پاکستان ــ تحریک خالفت 

اعضای    یکی از  در ابتداء از جملۀ هواداران دولت اسالمی خراسان در شرق افغانستان بود، بعدًا به  

 . دولت اسالمی خراسان مبدل گردید  گروپ 

Tahrik -e Taleban Pakistan(TTP) ــ تحریک طالبان پاکستان     

 تشکیل شده اند، و به از یکجا شدن گروپ های مختلف جهادیست های هواداران طالبان افغان  

 . القاعده وابستگی دارند  

Tora Bora Mahaz  ــ جبهۀ طالبان خود مختار 

 . است توره بوره محاذ در شرق افغانستان فعال 

    تحریک اسالمی ترکستان شرقی  \ ــ حزب اسالمی ترکستان   

Turkistak Islamic Party / East Turkistan Islamic Mouvement 

 .یک تشکیل اساسی جدایی طلبان ایغور در چین می باشد 

Wilayat Khorasan ــ والیت خراسان 

 . منطقۀ ست که به صورت تاریخی، افغانستان، یک قسمت پاکستان و ایران را در بر می گیرد 
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 در این تحریک های بنیادگرا اشخاص افراد و ــ نام های

Abdul Bahar Mahsud بهار مسعود لاعبد 

پاکس  طالبان  تحریک  سابق  سال  قومندان  در  که  در وزیرستان،  تحریک خالفت    2014تان  رهبر 

 . نامیده شد   پاکستان 

Abdul Rasul Khadim  ــ عبد الرسول خادم 

، و همچنان یکی از چهره  2015مرگش در فبروری    زمان بنیان گذار و رهبر خالفت افغان ، تا  

 . اصلی دولت اسالمی خراسان بود  های 

Abdul Rahim Muslim Dost عبدالرحیم مسلم دوست ــ 

 . بنیانگذار و رهبر گروپ مسلم دوست و همچنان یکی از اعضای اصلی دولت اسالمی خراسان

Abdul Manan ــ عبدالمنان 

 2016ـ   2015والی تخیلی والیت هلمند در سال  

Abdul Qayum Zakir ــ عبدالقیوم ذاکر 

   2017رهبر سابقۀ کمیته مرکزی نظامی طالبان و همچنان رهبر جبهۀ مربوط به خودش بعد از سال  

 Abu- Bakr  ــ ابوبکر 

 . اسانبنیان گذار و رهبر دولت اسالمی خر

Abu Abdul Hamza- Al Turkistani ترکستانیــ ابو عبدالحمزه ـ ال . 

 Gansu – Hui – Group  یکی از بنیاد گذاران گنسو ـ هوی ـ گروپ . 

 Abu – Bakr Al – Baghdadi ــ ابوبکر  البغدادی    

 . بنیان گذار و رهبر دولت اسالمی 

 Abu – Afzal – Baluchi  ــ ابو افضل بلوچی 

 رهبر حرکت خالفت بلوچ 

 Abu – Hamza Al – Khorasani  ــ ابو حمزه ال ـ خراسانی 

 2017بغدادی برای دولت اسالمی خراسان از جنوری  نمایندۀ خاص ال

 Abu -Mummed- Al – Adnani دنانی محمد ـ اال ــ ابو 

 . 2016دولت اسالمی خراسان تا هنگام وفاتش در سال  )نطاق( سخنگوی

 Abu- Musab – Al - Zarqawiزرقاوی ابو ُمصاب ـ ال   
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 جهاد توحید ـ ولال

 (Al – Tawhid – Wal – Jihad)زمینه ساز و پیشگام دولت اسالمی خراسان 

 Abu-Muslim Turkmani ــ ابو مسلم ترکمنی 

 Fazel Ahmad Abdullah- Al- Hiyali    عبدهللا ـ  نام انتخابی اش برای نبرد  فضل احمد ـ

 . 2015بغدادی در عراق تا هنگام وفاتش در سال  و همچنان معاون ال  هیالیال

Abu Omar – Al - Shishani ــ ابو عمر ـ ال ـ شیشانی 

 2016نظامی دولت اسالمی خراسان تا زمان وفاتش در سال   رهبر 

Abu-Yasir- Al- Afghani  فغانیالیاسر ا   و اب    

 بغدادی در خراسان یاسر، دومین فرستادۀ خاص اللاری عبد نام انتخابی قا

 Akhtar Mohammad Mansur  ــ اختر محمد منصور 

 به عهده داشت   2016الی ماه می  2015رهبر عالی رتبۀ طالبان که رهبری طالبان را از جوالی  

 . توسط یک حملۀ امریکایی ها با درون کشته شد  و  

Azizullah – Haqqani   عزیز هللا حقانی ــ 

   2014  ر هواداران دولت اسالمی درگیکی از اعضای اساسی شورای میران شاه، که به همرای دی 

 . از شورای میران شاه رانده شد  2016گروپ عزیز هللا حقانی را تشکیل داد. در ماه نوامبر سال    

 Bakhtiar  ــ بختیار    

 2016تحت همین نام ، تا زمان وفاتش در خزان    تحت نام مال بختور شناخته می شود، و یگ گروپ 

 . ه بود تشکیل داد    

 Faruq Safi  ــ فاروق صافی 

 بر طرف گردید. بعداً از 2013یکی از رهبران نظامی سابقۀ شورای پشاور بود که در سال  

 جملۀ اعضای بلند پایۀ تحریک خالفت خراسان محسوب می شد. در مورد این شخص گفته می  

 . بغدادی می باشد جملۀ طرفداران الشود که از 

 Fazlullah ــ فضل هللا    

می باشد، نام فضل حیات را    2013یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان از ماه نوامبر سال  

 . نبرد برای خود انتخاب کرده است     برای

 Gul Zaman Fateh  ُگل زمان فاتح 
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 طالبان پاکستان در خیبر اجنسی پاکستان، که به دولت یکی از قومندان های سابقۀ تحریک 

 . اسالمی خراسان تعهد نمود 

Gul Morad Halimov   ــ ُگل مراد حلیموف    

    به دولت اسالمی پیوست و به حیث  2015ک عضوء قوای خاص پولیس تاجکستان، که در سال ی

 . کمیتۀ نظامی ایفای وظیفه می کند  رهبر 

Hafiz -Dawlat Khan  حفیظ دولت خان ــ    

یکی از رهبران تحریک طالبان پاکستان، بعداً به یکی از رهبران بزرگ تحریک خالفت پاکستان  

 . گردید  مبدل

  Hafiz Sayed Khan  ــ حفیظ سید خان 

 یکی از قومندان های سابقۀ تحریک طالبان پاکستان در اوروکزی، و از جملۀ اولین اعضای این 

والی والیت خراسان    2015دولت اسالمی ارتباطات برقرار نمود. در جنوری  تحریک است که با     

    . کشته شد  2016شد و در یک حملۀ درون امریکا در سال   مقرر

 Haji Zaher  ــ حاجی ظاهر 

 از جملۀ اشخاص زورمند والیت ننگرهار است که دارای تعداد زیادی ملیشه های مسلح می باشد 

 Hassan Swati  سواتی ــ حسن 

    قبالً یکی از قومندان های تحریک طالبان پاکستان، بعداً به یکی از چهره های اساسی تحریک 

 .خالفت پاکستان درآمد  

 Khalid Mansur  ــ خالد منصور 

 از جملۀ یکی از قومندان های تحریک طالبان پاکستان، بعداً به والیت ننگرهار پناهگزین شد. و در 

 . خراسان داخل گردید، در جنگ های ننگرهار رول مهم داشت دولت اسالمی  

 Mangal Bagh  ــ منگل باغ 

    . یکی از رهبران لشکر اسالم می باشد    

Mansur Dadullah   ــ منصور داد هللا 

 توسط یک رقیبش که به اختر منصور وفادار بود کشته   2015یکی از رهبران داد هللا محاذ، در سال  

 . شد  

 Mawlawi Haibatullah Akhund  ــ مولوی هبت هللا آخند 
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 بعد از کشته شدن اختر محمد منصور به عوضش به رهبری  2016رهبر بلند پایۀ طالبان، در سال 

   .  تحریک طالبان افغان انتخاب شد  

 Nasratullah Popalzai  ــ نصرت هللا پوپلزی 

 . اشخاص ردیف اول دولت اسالمی خراساناز جملۀ طالبان سابقه، فعالً در جملۀ  

 Obaidullah Peshawri ــ عبید هللا پشاوری 

 یکی از قومندان های سابقۀ تحریک طالبان پاکستان ، بعداً در دولت اسالمی خراسان در پشاور 

 . ید د فعال گر 

 Omar  ــ مال محمد عمر 

بر مال    2015مرگش را در سال  الکن خبر    ،وفات نمود   2013رهبر بزرگ طالبان، که در سال  

 . ساختند 

 . مال محمد عمر یک شخص پرهیزگار و یک مجاهد واقعی بود 

 Mollah Mohammad Rabani  ــ مال محمد ربانی 

 .    مهم داشت  از جملۀ شاگردان مدارس دینی مانند مال محمد عمر بود. در شورای کابل رول بسیار

 Molah Mohammad Ghaws   د غوث مال محم ــ 

علیه    مال محمد غوث یکی از قومندان های حزب اسالمی مولوی یونس خالص در زمان جهاد   

به قدرت رسیدن  طالبان از    شوروی ها بود. بعداً شامل تحریک طالبان گردیده و در مرحلۀ اول 

 . وزیر خارجۀ طالبان بود   1997الی  1994

 Omar Ghazi  ــ عمر غازی 

 . توسط طالبان به قتل رسید   2015قومندان های سابقۀ تحریک اسالمی ازبکستان، در سال  یکی از   

 Omar Khorasani  ــ عمر خراسانی 

 . یکی از چهره های اساسی تحریک خالفت خراسان 

 Omar Mansur  ــ عمر منصور 

 پاکستان در منطقۀ یکی از قومندان های سابقۀ تحریک طالبان پاکستان که بعداً به تحریک خالفت 

 . لعل مسجد پیوست  

   Sa'ad – al – Emarati  تی ر مالــ سعد ــ ا 

 از  ،ی که برایش اجازه داده نشده بود ئبه دلیل فعالیت ها  2012قومندان سابقۀ طالبان که در سال  
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 .تحریک خارج ساخته شد، بعداً یکی از چهره های اساسی دولت اسالمی خراسان گردید  

 Sadullah Urgeni  ــ سعد هللا یورگنی 

 . تحریک اسالمی ازبکستان و بنیان گذار گروپ عمر غازی  ۀ یکی از قومندان های سابق 

 Saifullah Kakar Al - Khorasaniخراسانی ــ سیف هللا کاکر ال 

 امیر دولت اسالمی خراسان 

Salam   ــ سالم 

 نظامی برای دولت قندوز  رهبر طالبان، قبالً به نام مال سالمه شناخته می شود، والی تخیلی 

 . وفات نمود   2017در ماه فبروری سال 

 Mollah Jallaludin Haqqani ــ مال جالل الدین حقانی 

  1994در سال    .جالل الدین حقانی یک قومندان نظامی مربوط حزب اسالمی مولوی خالص بود 

در    ر وزی نظامی طالبان  قومندان  و  طالبان  و  سرحدات  جنگجویان عرب  با  بود.  افغانستان  شمال 

 بود. رابطۀ فوق العاده خوب داشت. وی بنیان گذار و رهبر شبکه حقانی  کشمیری 

 Serajudin Haqqani  ــ سراج الدین حقانی 

 . معاون شورای کویته طالبان  2015رهبر شبکۀ حقانی و شورای میران شاه ، از سال  

 Molah Abdul Ghani Beradar  ــ مال عبدالغنی برادر 

 . از جملۀ قومندان های نظامی طالبان بود و همچنان یکی از بنیان گزاران تحریک طالبان 

 Shireen  رین یــ ش     

 سرویس استخباراتی شورای کویته  رهبر 2016رین شناخته می شود، در سال یبه نام مال ش

 Wali Rahman  ــ ولی رحمان 

 2015الی جون   2014بغدادی در خراسان از اپریل الاولین فرستادۀ خاص 

 Shaidullah Shahid  ــ شهید هللا شهید 

 یکی از چهره   2015سخنگوی اسبق تحریک طالبان پاکستانی، بعداً تا زمان فوتش در جوالی سال  

 . های اساسی تحریک خالفت پاکستان   

 Sheikh Mohsin  ــ شیخ محسن 

 . تحریک طالبان پاکستان که به سوریه سفر کرد، بعداً امیر کنر گردید از جملۀ اعضای اولی 

 Taqi udin Ahmad – ibn Taymiyyah  ــ تقی الدین احمد ابن تیمیاح 
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 . وسطی، و از جملۀ علمای سلفیزمالم فق قرون  ع

 Wahidullah Wahid  ــ وحید هللا وحید 

 . الفت افغانبرادر زادۀ عبد الروف خادم و جانشین وی در رأس خ 

 Référence :مأخذ 

Les chercheurs et spécialistes d’Afghanistan 

- Antonio Giustozzi 

- Marjân Kamal 

  

 

 


