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 اشدبیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۶۰/1۶/۷۶1۲ پوپل میکر
 

 گندجنیدولت افغانستان م هیکه عل یستیعمده ترور یهافهرست گروه
 

فعال در  یستیترور یها فهرست تمام گروه 1۹۳۱حوت سال  ۷۲ خیافغانستان بتار یمل سیپول
ت دول هیکه عل نیها عالوه بر ا گروه نیکرد. ا میانترپول تسل سیکشور را به سازمان پول

ن دست جها فیبوده در قتل هزاران انسان شر یالمللنیاکثر شان مجرمان ب جنگند یافغانستان م
افغانستان در پاکستان فعال است.تعداد  هیرهبرعل 8۱با  یستیمرکز آموزش ترور ۹۷ دارند. فعالا 

 1۰8به  کی. نزدرسدیم ۲۱۶۶۶ -۱۶۶۶۶ نینظر به موسوم ب یمخالفان مسلح خارج یمجموع
 1۶۶ یال ۰۶مشغول اند.حدود  یستیترور یتهایگروپ بزرگ و کوچک در افغانستان به فعال

 کریم پوپل          .جنگند یدولت افغانستان م هیهزار عل
 

سراج  نیمعاون ی( نورزاثیالعد خیه، شلال بتینفر رهبر )ه ۹۱۶۶۶ تهیکو یطالبان مربوط مال منصورو شورا .1
 . فرزند مال محمد عمر عقوبیو مال محمد  یشبکه حقان سیرئ ،یحقان نیالد
 

 
 

هلمند،  اب،یفار س،یهرات، فراه، بادغ یها اتیوال نفر. در ۷۱۶۶۶ -1۱۶۶۶طالبان مربوط مال رسول مستقل  .۷
: یاسیمعاون س منصوب کرده است یرسول، سه معاون نظام یدارند .گروه مولو یحضور نظام ایو پکت یزابل، غزن

معاون  ثیمنح یازیمحمد آخندزاده و عبدالمنان ن ریمال منصور دادالله، مال ش ینظام نیمعاون مال باز محمد حارث
خورده  شکست کباریکند.  یم تیحما یافغانستان از و تیامن استیبوده ر رانیانتخاب نموده است. متحد با ا یاسیس

 .حاضر مذاکرات با دولت است
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، یپاکستان بنام لشکر اسالم یسابق سرحد ی. گروه هانفر در افغانستان ۹۲۶۶با داعش ارتباط دارد  میداعش: مستق .۹
همه به داعش  «شاوریپ»و « هنگو» ،«یجنسیا یاورکز» ،«یجنسیبرایخ» ،«یجنسیکرم ا»جماعن الحرار، 

 .وستندیپ
 

 
 

، ه مسعود. همکار با القاعده، آمولال تی. مؤسس بجنگدیم کایمرادولت پاکستان و  هیطالبان پاکستان: عل کیتحر .۲
دود ح کنرها تیاند. ساحه فعال یحرکت واالجهاد االسالم ،یطالبان، پاکستان، سپاه صحابه، لشکر جهنگو کیتحر

 .باشدیمذهبان م هیدارد. ضد شع تیپاکستان فعال نفرر در۷۱۶۶۶
 

     
 

 .باشدیوقاس در افغانستان م یبن اب دیرهبرآن سع کنرها تینفرساحه فعال 1۶۶ -۱۶القاعده  .۱
و  یجمعه نمگان گذار آن انینفربن ۹۶۶تعداد ازبکستان یحزب حرکت اسالم ای ازبکستان و یامو( جنبش اسالم) .۰

شمال افغانستان بدخشان تخار قندوز  تی. ساحه فعالباشدیم "ی"مجاهد عثمان غاز یبود رهبر فعل ولدوشیو طاهر 
 .نموده است عتیبا داعش ب و غورماچ . فعالا  منهیم
 

 
 

ه اختر لال یصف یو قار لیتوسط فضل الرحمان خل یجنگ افغان شورو 1۳8۲: در سال یحرکت الجهاد االسالم .۲
 هیآن عل ینفر 1۱گروه  کی. در افغانستان جنگدیم دیجد الندیو ز شیبنگالد لیاسرائ اکیمرا هیشده. خاص عل سیتأس
 .است نیآن در فلسط ی. مرکز اصلجنگدیم کایمرا
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 .افغانستان که فعالا با دولت متحد شد یحزب اسالم .8
 

 بتیه یخالص برا یاست. انورالحق خالص پسر مولو کیگروه با دولت افغان شر نیخالص: اکثرا یحزب اسالم .۳
 .وستینفر خود در صفوف طالبان پ 1۶۶۶داده با  یه رالال
 

 
 

فظ . رهبر آن حاشودیاداره م یاس آ یاست که توسط آ یریو کشم یگروه پاکستان نی: خطرناکتربعهیلشکر ط .1۶
با  دیبا فهیطا نیگروه بدوش داشت. ا نیبستر را ا ۲۶۶دارند. حمله بر  دیشد تیافغانستان فعال است. در دیمحمد سع

 .جنس حرام است نیساتول کشته شوند زنده ماندن ا
 

 
 

 گروه به داعش نیموجود منگل باغ است. ا رهبر رشاکریمن یمؤسس مفت یاجنس بری: مربوط خیلشکر اسالم .11
 .جنگند یگروه ضد پاکستان و دولت افغان م نیکرده است. ا عتیب
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 تیگ یبر دیو شه میبنام عبدالعظ یهند یستیگروه ترور .1۷
 

 
 

سازمان  نیگذاشته شد، ا انیبن1۳۳۹در سال  یترکستان شرق ی: جنبش اسالم(غورستانی)او یجنبش ترکستان شرق .1۹
ارتباط برقرار و سپس با  یمرکز یایدر آس ادگرایبن یتوانست با احزاب و گروه ها یشورو یبا توجه به فروپاش

شمال  النه داشتند حاال در رستانیدر وز . قبالا دیشتر گردیبا آنها ب ییها یحضور طالبان والقاعده در افغانستان همکار
 .نفر ۹۶-۷۱گروه  کیدارند. تعداد  تیافغانستان فعال

 

   
 

 .جنگدیدولت افغانستان م هیساخت پاکستان. اکنون عل ریکشم خواهیمحمد: گروه آزاد شیجه .1۲
 .دارد ادیز تیالفع ریباشد. در کشم یگروه م نیموالنا مسعود ازهر رهبر ا

 

که از شب نی. نام اشودیم لیاست که از چند گروه تشک انیمجموعه از شبه نظام کی ی: شبکه حقانیشبکه حقان .1۱
پاکستان است گرفته شده است. البته در حال حاضر به  ینیمدارس علوم د کردهلیکه تحص یحقان نیالدجالل یمولو
ا یشبکه دق نیا یشبکه را بر عهده دارد. مقر اصل نیا یرهبر ن،یالدفرزندش سراج ن،یالدکهولت سن جالل لیدل  قا

و  ینوبج رستانیوز یگیو خوست که در همسا کایپکت ا،یافغانستان همچون پکت یشرق یها تیاما وال ستیمعلوم ن
بان طال کیل اول با تحر. در مراحشودیشناخته م یحقان یروهایپاکستان قرار دارد به عنوان محل استقرار ن یشمال

شبکه از  نیا ی. اعضاجنگدیم کایمرادولت افغانستان و  هیعل وستهیسپس از آن جدا شده با اردو پاکستان پ دمتحد بو
 وندیدارد که در پ رویحدود چهار هزار ن یهستند. شبکه حقان کایپکت تیواقع در وال« درانځ» لهیقوم پشتون و از قب

گاه دست یبازو یمعتقدند شبکه حقان هاییکایمراکند.  یزماندهسا تواندیرا م رویهزار ن 1۶گاه تا  گر،ید یها با گروه
 کایرسفارت ام یگروه باال نیدر جهت منافع آن کشور است. ا یستیترور یهااتیانجام عمل یپاکستان برا یاطالعات

 .در افغانستان و اسالم آباد حمله نموده تلفات را بجا گذاشته است
 

 .شدیم یرهبر یبود که قبال توسط حقان یگروه طالبان پاکستان رستانیوز یاعمارات اسالم .1۰
 

 تیجمع و منشعب از یپاکستان بامنشا   یوهاب یستیترور یها از گروه یکی: سپاه صحابه سپاه صحابه پاکستان .1۲
ا منابع حما یاسالم یعلما  یغالب گروه ها یکند. منابع مال یم افتیخود را از عربستان در یتیپاکستان است عمدتا
ضور پس از ح یستیگروه ترور نیپردازد. ا یم سفار جیخل هیحاش نانینش خیمنطقه را عربستان و ش یستیترور
ت دس انیعیاز ش یادیشد در ترور تعداد ز سیتاس «یحق نواز جنگو»سابق به افغانستان توسط  یشورو ینظام

حزب محسوب  نیا یشاخه نظام یاست و لشکر جهنگو یلشکر جهنگو یاسیس بانیسپاه پشت نیدارد. در واقع ا
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 و بم عهیده محرم بوده در کشتن ش یعزا دار ی. مخالف برقرارباشدیپاکستان م درهزار عضو  1۶۶ ی. داراشودیم
  .روز سهم دارد نیدر ا یگذار

 

 ءمحمد رهبر گروه با دولت پاکستان صلح را امضا ی)سواد( ضد پاکستان. حاال صف یمحمد عتینفاز شر کیتحر.18
 .دارند تیچترال وردوج فعال ینمود. در افغانستان در نواح

 انیم یاز مناطق سرحد یادعا دارد که بخش بزرگ یموسوم به اتحاد جهاد اسالم ی: گروهیاتحاد جهاد اسالم .1۳
 امام یها یولسوال عمده   یاعده رابطه دارد. بخش هاافغانستان و تاجکستان را در کنترول خود دارد.با طالبان و الق

ده النگ وار ژورنال  یئکایامر ه  یقرار دارد. در نشر هاقندز، ظاهراا در کنترول مشترک گروه  یصاحب و دشت ارچ
تان تاجکس هی. در قضدیگرد یشده که از تاجکستان داخل خاک افغان م دهیسازمان د نیگروه از ا کینوشته شده که 

 .دارد تیفعال زیگروه در اروپا ن نی. ادینظر نما دیتجد خواهدیدر سرحدات م هیروس یحضور نظام یباال
 

حدود  دهیاز سپاه صحابه جدا گرد 1۳۳۰و اسحق مالک درسال  ی: مؤسس حق نواز جهنگویلشکر جهنگو .۷۶
سط دهمزنگ تو . انفجارباشدیم نیاسیمحمد  یدارد. رهبر آن قار تیمذهبان فعال عهیش هینفر در افغانستان عل ۷۶۶
 فیروز عاشورا مزار شر یو بم گذار یاست. در انتحار رستانیگروه وز نیاست. مرکز اگروه صورت گرفته نیهم

 .داشتو کابل دست 
 

 
 

ه گرو نیدارد . تعداد ا تیفعال« انصاراالمه»نام  ریگروه با القاعده ارتباط داشته در ز نی: انیحرکت المجاهد.۷1
ه ب یپاکستان یها با اجازه نهاد نی. گروه حرکت المجاهددارد تیافغانستان فعال یشرق هینفر بوده در ناح 8۶۶۶

فضل الرحمان . »کندیم تیدرپاکستان فعال زادانه( بطور آی.اس.آیخصوص سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آ
 یخطر و کندیبه پاکستان تالش م «ریکشم»الحاق  ی.براکندیم یزندگ« آباداسالم»در  زیگروه ن نیرهبر ا «لیخل
  .شودیمحسوب م کایمراافغانستان و منافع  یبرا
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محاذ شاخه ار گروه  ی. گروه فدائدارند تیدر قندهار هلمند اروزگان فعال یستیگروه ترور :یگروپ محاذ فدائ .۷۷
در  یترور وبم گذار یئگروه در آدم ربا نیا .دیگرد سیتاس عمر خطاب ایه لال بیتوسط مال نج ه است کهلمال داد ال

ارسالن رحمانى عضو شوراى عالى صلح و مشرانوجرگه و  ىترور مولو تیلگروه مسو   نیدارد. ا افغانستان سهم
وسط در کابل ت یسیو انگل دنیدر سفارت هند ، قتل دو خبرنگار سو یمقام سابق طالبان را بدوش گرفت . بم گذار

  .ورت گرفته استگروه ص نیا
و دولت افغانستان و ادامه  انیشورش انیلغو روند صلح م الله، اظهار داشت که هدف گروه بیگروه، مال نج نیا رهبر

 .که افغانستان را ترک کنند یناتو تا زمان یروهایمبارزه با دولت در کابل و ن
به  رانیطالبان و دولت افغانستان توسط دولت ا نیه اظهار داشت که دفتر قطر غرض حل مشکالت بلال بینج مال

. او اظهار داشت که مال عمر ردیدولت افغانستان و طالبان صورت گ نیمال منصور ساخته شد. تا مذاکرات ب یرهبر
به مال عمر زهر را خوراند  دوا اوالا  انیم درداشت. مال منصور  یگرده که داشت ضرورت به تداو یضیبه نسبت مر

 کلمات نیرا به قتل رساند. ا مال عمر را گرفت مال منصور او صیتمال منصور و نکهید. پس از اگرد عفیتا ض
 .داده شد تا روند صلح خراب شود یاس آ یساخته شده باشد. برخالف زهر توسط آ یاس آ یممکن توسط آ

 

 
 

دند که از زمان جهاد از اعراب بو نهایا نفر( 1۶۶۶تا  ۹۶۶۶) -اعراب مربوط القاعده ۱۱ یالئیگور گاردیبر .۷۹
گروه با القاعده  نیاسامه داخل افغانستان شد عده از ا کهی. در زماندندیجنگ یروسها م هیعل شده یداریزندانها خر

مستقر بودند.  بلخ یو قلعه جنگ شخوریدر افغانستان در قطعه ر گروه نیا . قبالا  دندیآماده جنگ ومرگ گرد وستهیپ
 کایبا دولت افغانستان و امر یبا همان حالت اول رسدینفر م ۱۶۶گروپ که در حدود  نیه از اپس از مرگ بن الدن عد

موجوده  تو دول کایامر هیشامل بوده بر عل زین نیصدام حس یاز قطعات گارد جمهور گروه عده   نیجنگند. در یم
 .جنگند یم
 

 
 

( امارت اسالمي قفقاز یك جنبش اسالمي توسط دوكو عمروف بنا شودیاداره م هاینیچیامارات قفقاز )توسط چ .۷۲
 هیگروه در روس نیملحق شدند. اکنون ا یاسالم یمختلف کشور ها یبه گروه ها نیچیگروه پس از شکست چ نیشد .ا

شمال  در هوستیگروه با داعش پ نیقبل رهبر آن بنام ابو محمد کشته شد. ا یدارند. چند تیفعال زیقفقاز ن یکشورها و
 .مانده است یباق زیحاال تعداد نا چخود بودند  لهایاز آنها بافام یکه بعض نفر ۹۶۶حدود  دارد. قبالا  تیافغانستان فعال
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، آمو نیچیچ یهااند. گروه آمو نقل مکان نموده یایبه آنطرف در یخارج یفعالا حدود دو هزار سرباز از گروه ها تا
 ۷۲از آنها در بدخشان و تخار مستقر هستند. از جمله  عده وستهیازبکستان و قزاقستان همه به داعش پ یب اسالمزح

متحد بوده حمله را  گروه آن با دولت افغانستان قبالا  کیگروه  ۹ نیپاکستان بوده از ا هیآن عل ۹یستیترور یها گروه
 یستپاکستان که دست دو بکارانهیبه اساس مروده فر پاکستان در پشاوراجرا نمود. دولت افغانستان یدر مکتب نظام

 نیاسما ا تافیدر نمود. دولت پاکستان پس از میگروه را به دولت پاکستان تسل نیباز نموده بود لست حمله کنندگان ا
. دندیرا داده از پاکستان فرار نموده داخل خاک افغانستان گرد یشماریگروه حمله نمود. گروه تلفات ب نیا یگروه، باال

اداره  یجنگند. ول یبا دولت افغانستان م یخارج انیاز جنگجو ۲۰۶۶تا  ۲۱۶۶ نیبه اساس راپور سازمان ملل ب
 یفارس است. پنجاب جیاطراف خل یجنگها پول عربستان و کشورها نیکننده وطراح حمالت پاکستان است. منشع ا

 کند. یراه استفاده از اعتقاد مردم نادان است که از آن سواستفاده م نینموده است. ا دایراه درآمد را از راه خون پ ها
 

 :منابع
 

 الی فعالا نوشته ویکی پیدیا انگلیسی-۷۶۶1. جنگ داخلی افغانستان از 1
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Movement_of_Uzbekistan 
 

 هاي سلفی چچني و امارت اسالمي قفقاز؟ نوشته نشریه سیاسی ایرانروه.گ۷
 

http://www.siasi.porsemani.ir/content 
 

 . بیعت رهبران گروه امارات اسالمی قفقاز به داعش نوشته سایت دنیای اقتصاد۹
 

eqtesad.com-e-http://donya 
 

 .ادعای حضور گروه "اتحاد جهاد اسالمی" در سرحد افغانستان و تاجکستان نوشته رادیو آزادی4
 

radio.com/a/27271929.htmlhttps://da.azadi 
 

 .آشنایی با سپاه صحابه نوشته خبر گذاری مهر5
 

http://www.mehrnews.com/news 
 

 ویلهچیکستان کشته شد. نوشته دو.مالک اسحاق، رهبر گروه تندرو سنی مذهب در پا6
 

ir-http://www.dw.com/fa 
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 کند؟ نوشته سایت بی بی سی. داعش در افغانستان چه می۲
 

38718116-http://www.bbc.com/persian/blogs 
 

 نوشته خبر گذاری تسنیم« ملک اسحاق»در دوران « لشکر جهنگوی».نگاهی به گروه تروریستی 8
 

82https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/05/26/819032 
 

 . جنبش ترکستان شرقی و جدایی طلبی در سین کیانگ و رویکرد چینی سازی پکن نوشته سایت خبر گذاری فارس۳
 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920527000249 
 

 گجویان ضد دولت متغیر است وشته سایت دوچ ویله . وزارت دفاع افغانستان: شمار جن1۶
 

afghanistan/3582595.html-in-variable-is-number-militants-says-https://www.darivoa.com/a/mod 

 

11.   Talibanistan: The Establishment of the Islamic Emirate of Waziristan 

 

https://www.longwarjournal.org/archives/2006/09/talibanistan_the_est.php 

21 .The elite force who are ready to die  اعراب 500بریگارد 

https://www.theguardian.com/world/2001/oct/27/afghanistan.terrorism6 

 پایان
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