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 جنگندهای عمده تروریستی که علیه دولت افغانستان میگروهفهرست      

های تروریستی فعال در کشور فهرست تمام گروه ۱۳۹۵حوت سال  ۲۴پولیس ملی افغانستان بتاریخ 

جنگند این که علیه دولت افغانستان میها عالوه براین گروهتسلیم کرد.را به سازمان پولیس انترپول 

مرکز  ۳۲المللی بوده در قتل هزاران انسان شریف جهان دست دارند. فعالً اکثر شان مجرمان بین

 پاکستان فعال است.تعداد مجموعی مخالفان مسلح رعلیه افغانستان درهبر ۸۵با  آموزش تروریستی

گروپ بزرگ و کوچک در  ۱۶۸نزدیک به  میرسد. ۷۵۰۰۰ -۵۰۰۰۰نظر به موسوم بین خارجی 

هزار علیه دولت افغانستان می  ۱۰۰الی  ۶۰حدود افغانستان به فعالیتهای تروریستی مشغول اند.

 جنگند.

 ، شیخ العدیث( نورزایهیبت اله)نفر رهبر  ۳۵۰۰۰طالبان مربوط مال منصورو شورای کویته . ۱

 . مال محمد یعقوب فرزند مال محمد عمرو  سراج الدین حقانی، رئیس شبکه حقانی معاونین 

 
هرات، فراه، بادغیس، های  دروالیات. نفر ۲۵۰۰۰ -۱۵۰۰۰طالبان مربوط مال رسول مستقل . ۲

گروه مولوی رسول، سه معاون نظامی .دارند  نظامی فاریاب، هلمند، زابل، غزنی و پکتیا حضور

مال منصور دادهللا، مال   معاونین نظامی   معاون سیاسی: مال باز محمد حارث است منصوب کرده 

متحد با ایران  بوده  .انتخاب نموده استمعاون سیاسی منحیث شیر محمد آخندزاده و عبدالمنان نیازی 

 ریاست امنیت افغانستان از وی حمایت می کند. یکبار شکست خورده حاضر مذاکرات با دولت است.



 
پاکستان  نفر در افغانستان . گروه های سابق سرحدی  ۳۴۰۰داعش: مستقیم با داعش ارتباط دارد . ۳

« هنگو»، «سیاورکزی ایجن»، «خیبرایجنسی»، «کرم ایجنسی»بنام لشکر اسالمی ، جماعن الحرار، 

 مه به داعش پیوستند.ه« پیشاور»و 

 
جنگد. مؤسس بیت اله مسعود. همکار با تحریک طالبان پاکستان: علیه دولت پاکستان و آمریکا می. ۴

القاعده، آمو، تحریک طالبان، پاکستان، سپاه صحابه، لشکر جهنگوی، حرکت واالجهاد االسالمی اند. 

 .باشدر در پاکستان فعالیت دارد. ضد شعیه مذهبان میرنف۲۵۰۰۰ساحه فعالیت کنرهارحدود 

 

 

 

 

 

 

 



 انستان میباشد.نفرساحه فعالیت کنرهار رهبرآن سعید بن ابی وقاس در افغ ۱۰۰ -۵۰القاعده . ۵

 بنیان گذار آن نفر ۳۰۰تعداد  ازبکستان   اسالمی حزب حرکت ویا امو( جنبش اسالمی ازبکستان. )۶

ساحه فعالیت شمال میباشد.   "مجاهد عثمان غازی"بود رهبر فعلی  جمعه نمگانی و و طاهر یولدوش

 فعال با داعش بیعت نموده است. افغانستان بدخشان تخار قندوز میمنه و غورماچ .

 
 

فضل الرحمان خلیل و قاری جنگ افغان شوروی توسط  ۱۹۸۴حرکت الجهاد االسالمی: در سال . ۷

جنگد. در صفی اله اختر تأسیس شده. خاص علیه آمریکا اسرائیل بنگالدیش و زیالند جدید می

 آن در فلسطین است. اصلی  مرکز جنگد.نفری آن علیه آمریکا می ۱۵افغانستان یک گروه 

 

 متحد شد. حزب اسالمی افغانستان که فعالً با دولت. ۸

حزب اسالمی خالص: اکثراین گروه با دولت افغان شریک است. انورالحق خالص پسر مولوی . ۹

 نفر خود در صفوف طالبان پیوست. ۱۰۰۰خالص برای هیبت اله رای داده با 

 
 



لشکر طیبعه: خطرناکترین گروه پاکستانی و کشمیری است که توسط آی اس آی اداره میشود. . ۱۰

بستر را این گروه  ۴۰۰رهبر آن حافظ محمد سعید است. درافغانستان فعالیت شدید دارند. حمله بر 

 این طایفه باید با ساتول کشته شوند زنده ماندن این جنس حرام است. بدوش داشت.

 
 

لشکر اسالمی: مربوط خیبر اجنسی مؤسس مفتی منیرشاکر رهبرموجود منگل باغ است. این . ۱۱

 این گروه ضد پاکستان و دولت افغان می جنگند. گروه به داعش بیعت کرده است.

 
 

 گروه تروریستی هندی بنام عبدالعظیم و شهید بری گیت. ۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 



بنیان ۱۹۹۳جنبش ترکستان شرقی )اویغورستان( : جنبش اسالمی ترکستان شرقی در سال . ۱۳

گذاشته شد، این سازمان با توجه به فروپاشی شوروی توانست با احزاب و گروه های بنیادگرا در 

برقرار و سپس با حضور طالبان والقاعده در افغانستان همکاری هایی با آنها آسیای مرکزی ارتباط 

تعداد یک گروه  بیشتر گردید. قبال در وزیرستان النه داشتند حاال در شمال افغانستان فعالیت دارند.

 نفر. ۲۵-۳۰

    
 جنگد.خواه کشمیر ساخت پاکستان. اکنون علیه دولت افغانستان میجهیش محمد: گروه آزادی. ۱۴

 رهبر این گروه می باشد. در کشمیر فعالیت زیاد دارد. موالنا مسعود ازهر 

شود. شبکه حقانی یک مجموعه از شبه نظامیان است که از چند گروه تشکیل می شبکه حقانی:. ۱۵

کرده مدارس علوم دینی پاکستان است گرفته شده الدین حقانی که تحصیلنام این شبکه از مولوی جالل

الدین، رهبری این شبکه را الدین، فرزندش سراجدلیل کهولت سن جاللاست. البته در حال حاضر به 

های شرقی افغانستان همچون پکتیا، بر عهده دارد. مقر اصلی این شبکه دقیقاً معلوم نیست اما والیت

پکتیکا و خوست که در همسایگی وزیرستان جنوبی و شمالی پاکستان قرار دارد به عنوان محل 

در مراحل اول با تحریک طالبان متحد بود سپس از آن جدا  .شودنی شناخته میاستقرار نیروهای حقا

اعضای این شبکه از قوم پشتون  جنگد.ولت افغانستان و آمریکا میشده با اردو پاکستان پیوسته علیه د

شبکه حقانی حدود چهار هزار نیرو دارد که در  .واقع در والیت پکتیکا هستند« زدران»و از قبیله 

ها معتقدند شبکه تواند سازماندهی کند. آمریکاییهزار نیرو را می ۱۰های دیگر، گاه تا د با گروهپیون

کشور  آنهای تروریستی در جهت منافع حقانی بازوی دستگاه اطالعاتی پاکستان برای انجام عملیات

 را بجا گذاشته است.این گروه باالی سفارت امریکا در افغانستان و اسالم آباد حمله نموده تلفات  .است

 

 شد.توسط حقانی رهبری میقبال بود که  اعمارات اسالمی وزیرستان گروه طالبان پاکستانی. ۱۶

 

های تروریستی وهابی بامنشا پاکستانی و سپاه صحابه پاکستان : سپاه صحابه یکی از گروه. ۱۷

منشعب از جمعیت علمای اسالمی پاکستان است عمدتاً منابع حمایتی خود را از عربستان دریافت می 

می کند. منابع مالی غالب گروه های تروریستی منطقه را عربستان و شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس 

حق نواز » شوروی سابق به افغانستان توسط . این گروه تروریستی پس از حضور نظامی پردازد

اه پشتیبان سیاسی پتاسیس شد در ترور تعداد زیادی از شیعیان دست دارد. در واقع این س« جنگوی

هزار  ۱۰۰شود. دارای لشکر جهنگوی است و لشکر جهنگوی شاخه نظامی این حزب محسوب می

و بم گذاری در م بوده در کشتن شیعه میباشد. مخالف برقراری عزا داری ده محردر پاکستان عضو 

  این روز سهم دارد.



دولت پاکستان  تحریک نفاز شریعت محمدی )سواد( ضد پاکستان. حاال صفی محمد رهبر گروه با.۱۸

 در افغانستان در نواحی چترال وردوج فعالیت دارند. صلح را امضا نمود.

اسالمی ادعا دارد که بخش بزرگی از مناطق اتحاد جهاد اسالمی : گروهی موسوم به اتحاد جهاد . ۱۹

سرحدی میان افغانستان و تاجکستان را در کنترول خود دارد.با طالبان و القاعده رابطه دارد. بخش 

های عمدهء ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی قندز، ظاهراً در کنترول مشترک گروه ها قرار 

ل نوشته شده که یک گروه از این سازمان دیده شده که دارد. در نشریهء امریکایی ده النگ وار ژورنا

از تاجکستان داخل خاک افغان می گردید. در قضیه تاجکستان باالی حضور نظامی روسیه در 

 سرحدات میخواهد تجدید نظر نماید. این گروه در اروپا نیز فعالیت دارد.

 

از سپاه صحابه جدا  ۱۹۹۶لشکر جهنگوی: مؤسس حق نواز جهنگوی و اسحق مالک درسال . ۲۰

نفر در افغانستان علیه شیعه مذهبان فعالیت دارد. رهبر آن قاری محمد یاسین  ۲۰۰گردیده حدود 

است. مرکز این گروه وزیرستان است. در باشد. انفجاردهمزنگ توسط همین گروه صورت گرفتهمی

 انتحاری و بم گذاری روز عاشورا مزار شریف و کابل دست اول داشت.

 
فعالیت دارد . « انصاراالمه»حرکت المجاهدین: این گروه با القاعده ارتباط داشته در زیر نام .۲۱

نفر بوده در ناحیه شرقی افغانستان فعالیت دارد . گروه حرکت المجاهدین با  ۸۰۰۰تعداد این گروه 

انه اجازه نهادهای پاکستانی به خصوص سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آی.اس.آی( بطور آزاد

زندگی « آباداسالم»رهبر این گروه نیز در « فضل الرحمان خلیل»کند . درپاکستان فعالیت می

کند و خطری برای افغانستان و منافع آمریکا به پاکستان تالش می« کشمیر»کند.برای الحاق می

 شود. محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

  



 گروه فدائی محاذ . فعالیت دارند گروه تروریستی در قندهار هلمند اروزگان  فدائی: گروپ محاذ . ۲۲

این گروه در  . تاسیس گردیدتوسط مال نجیب اله یا عمر خطاب   شاخه ار گروه مال داد اله است که 

. این گروه مسولیت ترور مولوى ارسالن دارد سهم  آدم رباعی ترور وبم گذاری در افغانستان

بم گذاری در وراى عالى صلح و مشرانوجرگه و مقام سابق طالبان را بدوش گرفت . رحمانى عضو ش

 سفارت هند ، قتل دو خبرنگار سویدن و انگلیسی در کابل توسط این گروه صورت گرفته است. 

و دولت  انیشورش انیلغو روند صلح م هللا، اظهار داشت که هدف گروه  بیگروه، مال نج نیرهبر ا

 که افغانستان را ترک کنند. یناتو تا زمان یروهایافغانستان و ادامه مبارزه با دولت در کابل و ن

اظهار داشت که دفتر قطر غرض حل مشکالت بین طالبان و دولت افغانستان توسط مال نجیب اله 

لبان صورت دولت ایران به رهبری مال منصور ساخته شد. تا مذاکرات بین دولت افغانستان و طا

مال گیرد. او اظهار داشت که مال عمر به نسبت مریضی گرده که داشت ضرورت به تداوی داشت. 

منصور در میان دوا اوال به مال عمر زهر را خوراند تا ضیعف گردد. پس از اینکه مال منصور 

ساخته  این کلمات ممکن توسط آی اس آییعت مال عمر را گرفت مال منصور اورا به قتل رساند. وص

 برخالف زهر توسط آی اس آی داده شد تا روند صلح خراب شود.شده باشد. 

 

  
 

 نفر( ۱۰۰۰تا  ۳۰۰۰) -اعراب مربوط القاعده ۰۵۵گوریالئی د بریگار. ۲۳

اینها اعراب بودند که از زمان جهاد از زندانها خریداری شده  علیه روسها می جنگیدند. در زمانیکه 

 اسامه داخل افغانستان شد عده از این گروه با القاعده پیوسته آماده جنگ ومرگ گردیدند . قبالً  این 



مرگ بن الدن عده از گروه در افغانستان در قطعه ریشخور و قلعه جنگی بلخ  مستقر بودند. پس از 

نفر میرسد با همان حالت اولی با دولت افغانستان و امریکا می جنگند.  ۵۰۰این گروپ که در حدود 

درین گروه عده از قطعات گارد جمهوری صدام حسین نیز شامل بوده بر علیه امریکا و دولت 

 موجوده می جنگند.

 

 

 

 

 

 

 

 

امارت اسالمي قفقاز یك جنبش اسالمي توسط  شود(میها اداره امارات قفقاز )توسط چیچینی. ۲۴

به گروه های مختلف کشور های اسالمی  چیچین  دوكو عمروف بنا شد .این گروه پس از شکست

فعالیت دارند. چندی قبل رهبر آن بنام  نیز  این گروه در روسیه وکشورهای قفقاز اکنون ملحق شدند.

نفر   ۳۰۰حدود قبال  سته در شمال افغانستان فعالیت دارد.ابو محمد کشته شد. این گروه با داعش پیو

 حاال تعداد نا چیز باقی مانده است. حضور داشتند  که بعضی از آنها بافامیلها خود بودند

 
 

اند. به آنطرف دریای آمو نقل مکان نمودهگروه های خارجی تا فعالً حدود دو هزار سرباز از 

در ه عده  از آنها همه به داعش پیوستو قزاقستان می ازبکستان حرب اسال ،های چیچین آمو گروه

 ۳آن علیه پاکستان بوده از این  ۳های تروریستیگروه ۲۴بدخشان و تخار مستقر هستند. از جمله 

گروه یک گروه آن با دولت افغانستان قباْل متحد بوده حمله را در مکتب نظامی پاکستان در پشاوراجرا 

ان به اساس مروده فریبکارانه پاکستان که دست دوستی باز نموده بود لست حمله نمود. دولت افغانست

کنندگان این گروه را به دولت پاکستان تسلیم نمود. دولت پاکستان پس ازدریافت اسما این گروه، باالی 



این گروه حمله نمود. گروه تلفات بیشماری را داده از پاکستان فرار نموده داخل خاک افغانستان 

از جنگجویان خارجی با دولت افغانستان  ۷۶۰۰تا  ۷۵۰۰دیدند. به اساس راپور سازمان ملل بین گر

می جنگند. ولی اداره کننده وطراح حمالت پاکستان است. منشع این جنگها پول عربستان و کشورهای 

فاده از تاسراه درآمد را از راه خون پیدا نموده است. این راه  پنجابی ها اطراف خلیج فارس است. 

 اعتقاد مردم نادان است که از آن سواستفاده می کند. 
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