اففـ ــانس ـ ــتان
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خالصه گزارش
درگیری های مسلحانه در افغانستان کماکان بااثا

بیانگر کاه

تالاتاا

گسترده ی افراد ملکی در سال  ۹۱۰۲شده ،چنانچه یوناما بیا

پنج درصدی در مقایسه با سال  ۹۱۰۹بوده و از

سال  ۹۱۰۰بدینسو پائین ترین میزان تلتا افراد مالاکای مای

از  ۰۱۱۱۱مورد تلتا ملکی را برای ششمین سال متاوایای باه باشد ۰.این کاه

ناشی از کاه

تلتا افراد ملکی مناساو

ثبت رسانده است .از زمانیکه یوناما ثبت تلتا افراد ملکای را به شاخه خراسان دویت اسالمی ثراق و شام شاخاه خاراساان
به گونه منظم در سال  ۹۱۱۲آغاز کرد ،این ماموریت بیا

از داث ) می باشد .تلتا افراد ملکی توسط سایر طار

هاای

 ۰۱۱۱۱۱مورد تلتا ملکی را به ثبت رسانیده که شامل بیشتار درگیر بخصوص طایبان ونیروهای نظامی بین ایمللای افازایا
از  ۰۰۱۱۱کشته و  ۰۰۱۱۱مجروح می شود .باآنهم ،با توجه باه یافته است.
آسیب های گسترده و دوامدار فزیکی ،روحای ،اجاتامااثای ،در طول سال ،نوسانا چشمگیر در میزان خشونت ها به وجود
اقتصادی و رفاهی روی افراد ،خانواده ها و جوامع ،تاثثایارا
آمد ،که هم زمان با پیشرفت ها و ثقب نشینای هاا در خاالل

این درگیری ها فراتر از آمار و ارقام ارائه شده می باشد.

یوناما  ۰۱۰۲۹مورد تلتا

گتتگوها میان طایبان و ایاال متحده امریکا در دوحاه باود.

مالاکای  ۰۰۱۰کشاتاه و  ۰۲۹۲ش

ماه نخست سال شاهد حمال شادیاد هاوائای تاوساط

مجروح) ناشی از درگیری های مسلحانه را ثبات ناماوده کاه نیروهای نظامی بین ایمللی و ثملیا
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هاای تاالاشای تاوساط

نیروهای افغانستان به ویژه نیروهای خاص ریاست امنیت مالای می باشد .باوجود میزان پائین تلتا افراد ملکی در ربع چهاارم
بود .این ثملیا ها باث

کشتار بیشتر افراد مالاکای تاوساط سال در مقایسه با ثین زمان در ساال  ۰،۹۱۰۹ایان ساال باا

نیروهای طرفدار دویت ۹نسبت به کشتار افراد ملاکای تاوساط بلندترین میزان تلتا ملکی ناشی از حمال هوائی و ثملیا
ثناصر مخایف حکومت ۰در نیمه سال شد – رویاکاردی کاه های تالشی طی یک سال و همچنان بیشترین تاعاداد تالاتاا
یوناما قبل از سال  ۹۱۰۲ثبت نکرده بود ۰.این روند با ربع ساوم افراد ملکی برخاسته از حمال غیرانتحاری با استتاده از ماواد
سال که خشونت ها افزای

چشمگیر یافته و باث

بایاشاتاریان منتجره تعبیه شده از سال  ۹۱۰۰بدینسو ،خاتمه یافت .ثانااصار
مخایف دویت کماکان باث

تعداد تلتا ملکی در یک ربع سال از زمانِ ثبت منظم تلتاا

بیشترین  ۰۹درصد) تلتا افراد

ملکی در سال  ۹۱۱۲توسط یوناما شد ،۰به همراه باوده اسات .ملکی در سال  ۹۱۰۲شدند .آنها در سال  ۹۱۰۲به اساتاتااده از
این افزای

اساساً برخاسته از بلند رفتن میازان تالاتاا

افاراد مواد منتجره تعبیه شده در حمال انتحاری و غیرانتحااری در

ملکی ناشی از حمال انتحاری و غیرانتحاری با اساتاتااده از بلندترین سطح ادامه دادند؛ این دو رویکرد مشاتارکااً بااثا
مواد منتجره تعبیه شده توسط ثناصر مخایف دویت باه ویاژه بلندترین میزان تلتا ملکی شد که  ۰۹درصد مجموع تلاتاا
ملکی را تشکیل می دهد .یوناما  ۰۰۰۰مورد تلتا

طایبان و همچنان در نتیجه خشونت های مربوط به اناتاخااباا
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مالاکای

 ۹۹۰کشته و  ۰۰۰۰مجروح) ناشی از استتادهی مواد منتاجاره درصد افزای
تعبیه شده در حمال انتحاری و غیرانتحاری را ثبت ناماوده ،طایبان باث
که ش

درصد کاه

در مقایسه با سال  ۹۱۰۹می بااشاد .بااآناهام،
سه برابر بیشتر تلتا ملکی ناشای از حاماال

را نسبت به سال  ۹۱۰۹نشان می دهد .غیرانتحاری با استتاده از مواد منتجره تعبیه شده در مقایسه باا

با آنهم ،تلتا افراد ملکی مشخصاً منسو به طایبان کاه از شاخه خراسان داث

شده است .آنچه مایه ناگارانای اسات،

اثر تاکتیک های مرتبط به انتجار مواد منتجره تعبیه شاده باه ادامهی استتاده از مواد منتجره تعبیه شده ناوع فشااری مای
وقوع پیوست ،به بلندترین حدی رسید که یوناما تا اکنون طی باشد که به ثنوان ماین ضد پرسونل ثمل می کاناد .یاونااماا
مواردی را ثبت کرده که طی آن این گونه مواد کاه تاوساط

یک سال به ثبت رسانیده است.

حمال انتحاری با استتاده از مواد منتجره تاعابایاه شاده باه طایبان جاسازی شده بود ،فقط با وارد شدن وزن یک طاتال
شمول حمال پیچیده توسط ثناصر مخایف دویت در ساال روی آن منتجر می گردید .یوناما یک بار دیاگار اکایاداً از
 ۹۱۰۲باث  ۹۱۰۹مورد تلتا ملکی  ۰۰۹کشاتاه و  ۰۰۱۱طایبان می خواهد که استتاده از مواد منتجره تعبیه شاده ناوع
مجروح) شد که بیانگر  ۹۰درصد کاه در مقایسه باا ساال فشاری که به وسیله قربانی فعال مای شاود و اسااسااً بادون
 ۹۱۰۹می باشد .باوجود آن ،این کاه اساساً بارخااساتاه از تتکیک ثمل می کنند را کامالً متوقف نموده و تعهد قابالای
کاه چشمگیر در میزان چنین ثملیا ها تاوساط شااخاه شان مبنی بر ثدم استتاده از ماین هاای ضاد پارساونال در
خراسان داث ۰می باشد .از سوی دیگر ،مانناد افازایا در ثملیا های شان را رثایت نمایند.
میزان حمال طایبان با استتاده از مواد منتجره جاسازی شاده درگیری های زمینی ثمدتاً میان نیروهای طرفدار حکومت و
۹
در وسایط بزرگ ”بمب های جاسازی شاده در الری“)  ،ثناصر مخایف دویت کماکان دومین ثامل مهمِ تلتا افاراد
حمال انتحاری به شمول حمال پیچیده آنها نیز در ساال ملکی در سال  ۹۱۰۲باقی مانده است .پا
 ۹۱۰۲به گونه قابل مالحظه افزای یافت.
یوناما پائین ترین میزان تلتا افراد ملکی ناشی از درگایاری
از ساال ،۹۱۰۰

یوناما افزای

در تلتا افراد ملکی ناشی از اناتاجاار ماواد های زمینی را به ثبت رسانیده است .از  ۰جاناوری ایای ۰۰

منتجره تعبیه شده در حمال غیرانتحاری توسط طاایاباان و دسامبر  ،۹۱۰۲درگیری های زمینی در افغانستان باث
شاخه خراسان داث

۰۱۰۰

در سال  ۹۱۰۲را ثابات کارده اسات .مورد تلتا ملکی  ۰۰۰کشته و  ۹۹۲۰ماجاروح) شاد کاه

حمال با استتاده از این گونه مواد باث

بیانگر  ۰۱درصد کاه

 ۹۹۰۹مورد تلتاا

ملکی  ۰۱۰کشته و  ۰۰۰۰مجروح) گردید که نمایانگار  ۹۰منعک
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در مقایسه باا ساال  ۹۱۰۹باوده و

کننده سومین سایی است که در ماجاماوع شااهاد

کاه

می باشد .کاه

مجموثی در تلتا ملکی برخاسته از از حمال ثمدی ثلیه افراد ملکی که به طایباان نسابات داده

درگیری های زمینی اساساً از اثار کااها

 ۰۰درصادی در شده ،صرفاً ش

درصد کاه

یافته است ،در حاایایاکاه ایان

تلتا ملکی ناشی از انداخت شلیک) مستقیم بوده ویی قسمااً گونه حمال منسو به شاخه خراسان داث
متثثر از افزای

هتت درصدی تلتا ملکی از اثار اناداخات کاه

شلیک) غیرمستقیم می باشد .برخال
ثناصر مخایف دویت باث

را نشان می دهاد .بااوجاود ایان ،باه رغام کااها

سال هاای قابال کاه مجموثی ،یوناما از ناحیه افزای

میزان بیشترِ تلتا ملکی ناشی از این تاکتیک شدند کاه ادامه حمال شاخه خراسان داث

این آمار اساساً به دییل افزای

تلتا افراد ملکی نااشای از

تلتا ملکی بیشتر از اثر درگیاری حمال ثمدی که قضا و سارنواالن ،کارمندان صاحای ،و

های زمینی شدند ،نیروهای طرفدار دویت در سال  ۹۱۰۲تقریباً کارکنان امداد رسان مورد هد
باث

ایی  ۰۹درصاد

قرار می گیرند و هاماچاناان
ثلیه جمعیت مسلمان اهال

اندک در تلتا ملکی برخاسته تشییع که بیشترِ شان را گروه قومیِ هزاره ها تشکیل می دهاد،

از انداخت غیرمستقیم توسط نیروهای ملی امنیتی افغانستان مای مشخصاً نگران کننده است .این حمال شامل واقعه مارگاباار
باشد .تلتا افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی تاوساط سال می شود که به تاریخ  ۰۰آگست یک حمله انتاحااری باا
ثناصر مخایف دویت  ۰۰درصد کاه

یافت ،در حاییکه ایان انگیزه فرقه گرایانه توسط شاخه خراسان داث

در کاابال در

گونه تلتا توسط نیروهای طرفدار دویت  ۹۰درصد افازایا

یک مراسم ثروسی که اکثر اشتراک کنندگان آن را مسلمانان

داشته است.

اهل تشییع تشکیل می داد ،به وقوع پیوست و در آن  ۲۰فارد

آنچه مشخصاً مایه نگرانی است ،ادامه ی هد قرار گارفاتان ملکی کشته و  ۰۰۰تن دیگر به شمول زنان و اطتاال ماجاروح
افراد ملکی توسط ثناصر مخایف دویت می باشد که با استتاده شدند .یوناما از حمال طایبان باالی مدافعین حاقاوق بشار و
و تامیان حاقاوق بشار

از انواع مختلف تاکتیک ها به شمول مواد منتجره تعبیاه شاده کارکنان امداد رسان که برای انکشا
انتحاری و غیرانتحاری صور گرفته است ۲.یوناما کاه  ۰۰فعاییت می کنند ،نیز نگران می باشد؛ این حمال شامل حملاه
درصدی را در تلتا ملک ناشی از این تااکاتایاک در ساال مورخ  ۹می ثلیه مؤسسه غیر دویتی کونتر پار انتارنشانال

 ۹۱۰۲در مقایسه با سال  ۹۱۰۹ثبت نمود ،که اکثاراً نااشای از  )Counterpart Internationalدر کابل مای شاود کاه
کاه چشمگیر در میزان تلتا افراد ملاکای بارخااساتاه از مؤسسه بین ایمللی پاملرنه  )Care Internationalرا نایاز
حمال انتحاری به شمول حمال پیاچایاده تاوساط شااخاه متثثر ساخت ،و همچنان در بارگایارناده اخاتاطاا و قاتال
خراسان داث

ثلیه افراد ملکی می باشد .تلتا ملکی نااشای ثبدایصمد امیری ،یک تن از مدافعین حقوق بشر از کمیسیاون
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مستقل حقوق بشر افغانستان در والیت غور در ماه سپتامبر مای جرایم جنگی تلقی شوند.
باشد.
پ

از حمال متثثر کننده ثلیه افراد و اهادا

در سال  ،۹۱۰۲یوناما  ۰۱۰۰مورد تلتا ملکی  ۰۱۱کشاتاه و
مالاکای در  ۰۰۰مجروح) را در نتیجه حمال هوایی نایاروهاای طارفادار
انادکای را در

جریان انتخابا پاریمانی در سال  ،۹۱۰۹یوناما حمال ثالایاه دویت ،ثبت کرده است .رقم مترکره افزایا

رای دهندگان ،کارمندان تیم های انتخاباتی ،نامزدان و ساایار مجموع تلتا ملکی ناشی از حمال هوائی نیروهای طرفادار
افراد دخیل در روند انتخابا را ثبت نماوده کاه باه ماناظاور دویت نشان می دهد و شاهد روند صعودی برای پنجمین ساال
آمادگی برای انتخابا ریاست جمهاوری ساال  ۹۱۰۲و در متوایی می باشد و نیز باث

بلندترین میزان تلتا ملکی شاده

جریان آن روی دست گرفته شده بود .اکثر حمال ماتارکاره است ۰۱.حمال هوائی  ۰۱درصد کل تلتا افراد مالاکای را
توسط طایبان انجام یافته است .استتاده گسترده از انداخت غیار تشکیل می دهد که اکثر آن  ۰۹درصد) تاوساط نایاروهاای
مستقیم در ساحا مزدحم ملکی در روز انتخابا باث

میزان نظامی بین ایمللی صور گرفته است .هرچند نیروهای هوائای

قابل مالحظه خسارا و تلتا ملکی به شمول اطتال در خاناه افغانستان پ

از دسامبر  ۹۱۰۹ظرفیت انجام حمال هوائی را

های شان شد ،در حایی که جاسازی مواد منتجره تعبیه شده در کسب کردند و احتمال افزای
نزدیکی یا داخل مراکز رای دهی ،رای دهندگان را با خطرا

تلتا ملکی منسو

باه ایان

نیروها وجود داشت ،اما یوناما کاهشی را در این گونه تالاتاا

احتمایی زیادی مواجه ساختند .یوناما یک بار دیگر اذثان مای که منسو به آنهاست ،به ثبت رسانیده است.

۰۰

دارد که حمال ثمدی به منظور هد قارار دادن افاراد و یوناما مشخصاً در مورد پاییسی های هد
اهدا ملکی نقض جدی حقوق بشردوستانه بین ایملالای مای نیروهای نظامی ایاال متحده در افاغاانساتاان )USFOR-A
باشد که ممکن جرایم جنگی محسو شوند.
نگران است که به اساس آن افرادی که به گونه مساتاقایام در
گیری مارباوطاه باه

یوناما  ۲موردی را ثبت کرده که ثناصر مخایف دویت ظااهاراً درگیری ها سهم ندارند و فعاییت های مسلحانه را باه گاوناه
دوامدار برای یک گروه مسلح انجام نمی دهند ،بطور ثامادی

برمبنای فیصله نهاد ثدیی و قضائی موازی شان ،باه ماجاازا

ظایمانه ،غیرانسانی و توهین آمیز به شمول اثدام اقدام کاردناد .مورد هد

قرار می گیرند .مثالً ،افرادی که ممکن به طایاباان

یوناما تاکید می کند که چنین مجازا تخطی و نقض حاقاوق یا شاخه خراسان داث

مساثد مایی می نمایاناد ۰۹.یاونااماا

بشر محسو شده و مجازا شدید مانند اثدام ،نقاض جادی یکبار دیگر خاطر نشان می سازد که افرادی که گاروه مسالاح
حقوق بشردوستانه بین ایمللی محسو می شود کاه ماماکان مخایف را از طریق سیاسی ،مایی یا انواع دیگر حاماایات مای
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کنند ویی فعاییت مسلحانه ی دوامدار را بارای گاروه مسالاح والیت پکتیکا موسوم به نیروهای شاهیان کاه یاونااماا بارای
سازمان یافته انجام نمی دهند ،به اساس حقوق بشردوستانه بیان نخستین بار تلتا افراد ملکی را در سال  ۹۱۰۲به آنها نسابات
ایمللی اثضای گروه مسلح محسو نمی شوند.

۰۰

باه ثاناوان داد ،صور گرفته است .یوناما چندیان رویاداد قاتال هاای

افراد ملکی ،آنها در برابر حمال مصئون مای بااشاناد ماگار ثمدی افراد ملکی را در جریان ثملیا های تاالاشای ثابات
هنگامیکه به گونه مستقیم در درگیری سهم داشاتاه بااشاناد.

۰۰

کرده که بعضی آنها اثدام های صحرای محسو می شوند.

درصورتی که این افراد در فعاییت های جنائی سهم باگایارناد ،زنان و اطتال کماکان به گونه نامتنااساب از درگایاری هاای
اقدام مناسب در برابر آنها تنتیر قانون می باشد ،ناه اقاداماا
مسلحانه متاثر شدند .یوناما  ۰۹۱۹مورد تلتا زنان  ۰۰۰کشته
نظامی.

و  ۹۰۰مجروح) را ثبت کرده که افزای

چهار درصدی را در

یوناما به ثبت میزان بلند تلتا ملکی ناشی از استتادهی قوا در مقایسه با سال  ۹۱۰۹نشان می دهد .میزان افزای ِ تلتا ِ زناان
جریان ثملیا های تالشی حمال شبانه) ادامه داده ،که این در نتیجه استتادهی مواد منتجره تعبیه شده در حمال انتحاری
تلتا توسط نیروهای خاص امنیت ملی و نیروهای محافاظات و غیرانتحاری بیشتر از میزان کاه

در این گونه تلتا بر اثار

خوست و همچنان توسط گروه مسلح طرفدار دویت مستقر در حمال هوائی و درگیری های زمینی می باشد .یونااماا ۰۰۰۲
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مورد تلتا اطتال  ۹۰۰کشته و  ۹۹۰۰مجروح) را ثبت کارده کماکان به گزارش هایی مبنی بر ارتکا چنین جرایم مشخصاً
که سه درصد افزای

را در مقایسه با ساال  ۹۱۰۹نشاان مای توسط نیروهای ملی امنیتی افغانستان ،دست میابد .پ

از تنتیار

دهد .تلتا زنان  ۰۹درصد کل تلتا افراد ملکی را تشکایال کود جزا در فبروری  ،۹۱۰۹یوناما از پیگرد ثدیی موفقانه تنهاا
می دهد در حاییکه این رقم در تلتا اطتال  ۰۱درصاد مای یک قضیه بر مبنای احکام کود جزا آگاهی دارد ۰۰.فارهانا
سکو  ،شرمساری و مالمت کردن قربانی چای

باشد.

های بازرگ

اطتال کماکان توسط طایبان ،نیروهای ملی امنیتی افغانستاان و فرا راه تالش ها برای پاسخگو قرار دادن مرتکبین ثمال باچاه
گروه های مسلح طرفدار دویت استخدام و مورد استتاده قارار بازی می باشند.
گرفتند .هرچند پیشرفت هایی توسط نیروهای مالای امانایاتای حمال باالی مکاتب ،شتاخانه ها ،معلمین و کارمندان صحای
افغانستان در زمینه جلوگیری از استخدام رسمی اطتال از طریق و همچنان تهدید و ارثا روی توانائی مردم افغانستان به ویژه
فعاییت واحد های محافظت اطتال در مراکز جالاب و جار
نیروهای پویی

اطتال در بهره گیری از حق بشری دسترسی به آموزش و معیار

افغانستان صور گرفته است ،اما استاتااده از های بلند دست یافتنی برای صحت فزیکی و روانی اثر گراشته

اطتال به ویژه پویی

محلی افغانستان در پوسته های امنیاتای و است .در سال  ،۹۱۰۲حمال باالی مکاتب و شتاخانه هاا در

استتاده از پسران به مقاصد جنسی همچنان به ثناوان ماعاضال جریان انتخابا ریاست جمهوری هنگامی به وقوع پیوست که
باقی مانده است ۰۰.باوجود آن ،اکثار قضاایاای اساتاخادام و از این اماکن منحی

مراکز رای دهی استتاده صور گرفات.

استتاده از اطتال که توسط یوناما تثبیت گردیاد ،باه طاایاباان یوناما در رابطه به میزان بلند حمال نامتناسب و بدون تتکیک
نسبت داده شده است .یافته های یوناما نشاان مای دهاد کاه که در طول سال توسط طایبان صور گرفت و باث

تخریب

کمیسیون شکایا و جلوگیری از تلتا ملکی طایبان در سال مکاتب و شتاخانه ها و آسیب به شاگردان و مریضان در داخل
 ۹۱۰۲یک سلسله اقداما مثبت را در ثرصه ی تحقیاق ادثاا این اماکن شد ،نگران می باشد .یوناما از ناحیه تثثیرا ثملیا
های استخدام اطتال توسط فرماندهان طایب روی دست گرفته های تالشی نیروهای طرفدار دویت روی ثرضه خدما

هاای

بود .یوناما طایبان را به تالش های بیشتر غرض جلاوگایاری از صحی و باالی کارکنان صحی در این اماکن نیز ناگاران مای
استخدام اطتال تشویق می کند.

به رغم جرم انگاری ثمل بچه بازی

باشد.
۰۰

یک نوع بدرفاتااری و

بهره کشی جنسی از پسران) در کود جازای جادیاد ،یاونااماا
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۰۹

عناصر مخالف دولت

نسبت دادن تلفات افراد ملکی

یوناما اکثر موارد تلتا ملکی –  ۰۹درصد – را باه ثانااصار در سال  ،۹۱۰۲یوناما  ۰۰۰۰مورد تلتا افراد ملکااای ۰۰۰۹
مخایف دویت منسو کرده ،که از جملاه  ۰۰درصاد را باه کشته و  ۰۰۰۲مجروح) را به ثناصر مخایف دویت نسبت داده
طایبان ۰۹ ،درصد را به شاخه خراسان داث
طر

و سه درصد را به که رقم مترکره هشت درصد کاه

های نامعلوم و سایر ثناصر مخایف دویت نسابات داده  ۹۱۰۹نشان می دهد .پ
شاخه خراسان داث

است.
نیروهای طرفدار دویت در سال  ۹۱۰۲باث

از کاه

در طول ش

را در ماقاایساه باا ساال
فعاییت هاای طاایاباان و
ماه نخست سال ،تالاتاا

ملکی منسو به ثناصر مخایف دویت در ربع ساوم ساال باه

 ۹۹درصد تلاتاا

افراد ملکی شدند که  ۰۰درصد توسط نیروهای ملی امانایاتای اوج خود رسید و دییل ثمده آن حمال طایبان بود.

افغانستان ،تقریباً هشت درصد توسط نیروهاای ناظاامای بایان یوناما  ۰۲۱۰مورد تلتا ملکی  ۰۰۱۰کشته و  ۰۰۱۰مجروح)
ایمللی ،تقریباً دو درصد توسط گروه های مسلح طرفدار دویت را به طایبان نسبت داده که رقم مترکره  ۹۰درصد افازایا

را

و کمتر از سه درصد توسط گروه های نامعلوم یاا نایاروهاای در مقایسه با سال  ۹۰ ۹۱۰۹نشان می دهاد .آماار ماتارکاره ۰۰

متعدد طرفدار دویت صور گرفته است.

درصد مجموع تلتا افراد ملکی را تشکیل می دهد ۹۹.یونااماا

۰۲

تبادل آت میان ثناصر مخایف دویت و نایاروهاای طارفادار  ۰۹۹۰مورد تلتا افراد ملکی  ۰۱۲کشته و  ۲۰۰مجاروح) را
دویت در جریان درگیری های زمینی که مشخصاً به هیچ یکای به شاخه خراسان داث نسبت داده که  ۰۰درصد کاه را در

از طرفین نسبت داده نشده ،باث هتت درصد تالاتاا افاراد مقایسه با سال  ۹۱۰۹نشان می دهد .رقم مترکره  ۰۹درصد کل
ملکی گردیده است .گلویه باری های منسو باه نایاروهاای تلتا افراد ملکی را تشکیل می دهاد ۹۰.یاونااماا  ۰۹۱ماورد
نظامی پاکستان کمتر از یک درصدِ تلتا افاراد مالاکای را تلتا ملکی  ۰۹کشته و  ۹۰۹مجروح) را به ثناصر نااماعالاوم

تشکیل داده است ۹۱.دو درصد باقیمانده تلتا افراد ملکی کاه مخایف دویت نسبت داده است.
اکثراً از اثر انتجار بقایای مواد انتجاری از دوران جانا
وقوع پیوسته ،به هیچ یک از طر

باه برخال

سال  ،۹۱۰۹تلتا ملکی ناشی از انتجار مواد منتجره

های درگیری نسابات داده تعبیه شده ی غیرانتحاری در سال  ۹۱۰۲بیشتر از تلتا ملاکای
برخاسته از حمال انتحاری بوده و بزرگترین ثامال تالاتاا

نشده است.

ملکی توسط ثناصر مخایف دویت در این ساال تالاقای مای
گردد .مواد منتجره تعبیه شده غیرانتحاری باث
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 ۹۹۰۹ماورد

تلتا ملکی  ۰۱۰کشته و  ۰۰۰۰مجروح) شده که  ۹۰درصاد بلندترین حد خود باقی مانده است .تلتا ملکی مناساو
افزای

را در مقایسه با سال  ۹۱۰۹نشان مای دهاد .حاماال

انتحاری دومین ثامل مهمِ تلتا ملکی منساو

نیروهای طرفدار دویت  ۰۰درصد افزایا

باه ثانااصار نخست سال و  ۰۲درصد کاه

باه

را طای ساه رباع

را در ربع چاهاارم ساال در

مخایف دویت بوده که منجر به  ۹۱۰۹مورد تلتا ملکی  ۰۰۹مقایسه با سال  ۹۱۰۹نشان می دهد .اکثر  ۰۰درصاد) تالاتاا
ملکی منسو به نیروهای طرفدار دویت در خاالل درگایاری

کشته و  ۰۰۱۱مجروح) گردیده است .این آمار بیانگر کاها

 ۹۰درصدی در مقایسه با سال  ۹۱۰۹می باشد و ثمدتاً برخاسته های زمینی اتتاق افتاده که به تعقیب آن حمال هاوائای ۰۰
از کاه

 ۰۰درصدی تلتا ملکی ناشی از حمال انتحااری درصد) و ثملیا های تالشی  ۰۹درصد) قرار دارد .حمال

منسو به شاخه خراسان داث

هوائی بزرگترین ثامل کشتار افراد ملکی منسو به نیاروهاای

می باشد ،در حاییکه تالاتاا

افراد ملکی برخاسته از حمال انتحاری طایبان ایی  ۰۰۰درصد طرفدار دویت بود که باث
افزای

یافته است .یوناما  ۰۰درصد کاه

در تالاتاا

تقریباً نیم مجموع کشته شادگاان

افاراد افراد ملکی منسو به این نیروها شده است.

ملکی ناشی از درگیری های زمینی منسو به ثناصر مخاایاف یوناما  ۰۰۹۹مورد تلتا ملکی  ۰۹۱کشته و  ۰۱۱۹ماجاروح)
دویت را ثبت کرده که باث  ۰۹۹۲مورد تلتا ملکای  ۹۰۰را در سال  ۹۱۰۲به نیروهای ملی امنیتی افغانستان نسابات داده
کشته و  ۲۰۹مجروح) شده است.

که بیانگر افزای

نیروهای طرفدار دولت

یوناما  ۰۹۰مورد تلتا ملکی  ۰۰۲کشته و  ۹۹۰ماجاروح) را

اندک در مقایسه با سال ۹۰ ۹۱۰۹می بااشاد.

یوناما  ۹۲۰۰مورد تلتا ملکی  ۰۰۰۰کشته و  ۰۰۰۱مجروح) به نیروهای نظامی بین ایمللی نسبت داده که  ۰۹درصد افزایا
توسط نیروهای طرفدار دویت را ثبت کرده است .رقم مترکره را در مقایسه با سال  ۹۱۰۹نشان می دهد .یاونااماا  ۰۹۰ماورد
 ۰۰درصد افزای در تلتا افراد ملکی در مقاایساه باا ساال تلتا ملکی  ۰۱۹کشته و  ۹۹مجروح) تاوساط گاروه هاای
 ۹۱۰۹و نیز بلند ترین رقم از سال  ۹۱۱۲به این طر یعانای از مسلح طرفدار دویت را ثبت کرده که دو درصد افزای را در
زمان آغاز ثبت سیستماتیک تلتا افراد ملکی توسط یوناما را مقایسه با سال  ۹۱۰۹نشان داده و هنوز هم دو برابر آمار تلتاا
نشان میدهد که به نیروهای طرفدار دویت مناساو گاردیاده ملکی در سال  ۹۱۰۰می باشد.
است .این افزای

ثمدتاً از اثر افزای

در تلتا

جریان درگیری های زمینی و همچاناان افازایا

مالاکای در نیروهای طرفدار دویت باث

 ۰۹۰۱مورد تلتا ملکای ۰۰۰

انادک در کشته و  ۹۲۰مجروح) در جریان درگیری های زمینی شدند که

مجموع تلتا ملکی ناشی از حمال هوائی می باشد کاه در بیانگر  ۹۰درصد افزای
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در مقایساه باا ساال  ۹۱۰۹باوده و

برخال

روندی نزویی می باشد که در دو سال متوایای ثابات • استتاده از انداخت های غیر مستقایام هااوان ،راکات و
نارنجک) در ساحا مزدحم را متوقف سازند.

شده بود .یوناما  ۰۱۰۰مورد تلتا ملکی  ۰۱۱کشاتاه و ۰۰۰

۹۰
مجروح) در نتیجه حمال هوائی را ثبات کارده اسات .از • هد
جمله این آمار ،یوناما  ۰۰۰مورد تلتا ملکی  ۰۰۰کشاتاه و
کارمندان ملکی دویت ،مدافعین حاقاوق بشار ،قضاا ،
 ۹۱۲مجروح) را به نیروهای نظامی بین ایامالالای ۹۰۰ ،ماورد
خبرنگاران ،سارنواالن ،معلمین مکاتب ،مدد رسانان اویایاه

قرار دادن افراد ملکی به شکل ثمادی باه شاماول

تلتا ملکی  ۰۰۰کشته و  ۰۰۹مجروح) را به نیروهای هوائای

و کارمندان امداد رسان را فوری متوقف سازند.

افغانستان و متباقی  ۰۲مورد تلتا ملاکای  ۰۰کشاتاه و ۰۹

• هر نوع حمله و تهدید ثلیه تثسیسا صحی و کاارکاناان

مجروح) را به نیروهای نامعلوم طرفدار دویت نسبت داده است.
ثملیا های تالشی باث

صحی به شمول واکسیناتوران و کمپاینران پوییو را متوقف

 ۰۰۱مورد تلتا ملکی  ۹۰۹کشته

سازند؛ هر نوع حمله و تهدید ثلیه مکاتب و کاارمانادان

و  ۹۹مجروح) شده و حدود سه چهاارم ایان ماوارد تاوساط

سکتور معار

نیروهای خاص امنیت ملی ،نیروهاای شااهایان و نایاروهاای

که ثملیا های نظامی مانع دسترسی اطتال باه ماعاار

محافظت خوست به وقوع پیوسته است .نیروهاای ماتارکاره
توسط نیروهای بین ایمللی حمایت می شوند.

نمی شود.

۹۰

• اجرای مجازا ظایمانه ،غیرانسانی یا تحقیر آمیز را بااالی

پیشنهادات
یوناما پیشنهادا ذیل را برای طر

را متوقف سازند و اطمینان حاصل نمایاناد

افراد ،بالفاصله متوقف سازند.

های درگیر ارائه می کناد

طالبان

تا تالش های شان جهت محافظت افراد مالاکای را تاقاویات

بخشیده ،از تلتا ملکی جلوگیری کرده و نیز مکلتیات هاای • اطمینان حاصل نمایند که تمام اوامر و فرامین در مطاباقات
با حقوق بشردوستانه بین ایمللی به ویژه اصاول احاتایااط،
شان را بر اساس حقوق بشردوستانه بین ایمللی و قواثد حقاوق
تتکیک و تناسب قرار دارد و آنانی را که حمال

بشر بین ایمللی رثایت نمایند.

تتکیک انجام می دهند یا افراد و اهدا

تمام عناصر مخالف دولت:
•

مورد هد

منتاجاره

بادون

ملکی را ثاماداً

قرار می دهند ،پاسخگو قرار دادند .تاعاریاف

افراد ملکی که همخوانی با حقوق بشردوستانه بین ایمللای

تعبیه شده به ویژه در ساحا مزدحم را متوقف سازند.

قرار دارد را تطبیق نمایند؛ اثالمیه های رهبری طایاباان را
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که حمال باالی افراد ملکی و مناطق مزدحم مالاکای را

افراد ملکی به شمول ارتباط با کمیسیون نظامی را تقاویات

منع قرار می دهد ،نافر کنند؛ اوامری را اجراء نمایند که به

دهند .افزون بر تحقیق رویداد های تلتا ملکی ،تامارکاز

اثضای طایبان دستور می دهند تا از تلتا افاراد مالاکای

روی جلوگیری از این گونه تلتا را منجملاه از طاریاق

جلوگیری کنند؛ پاییسی های طایبان

تدویر برنامه های آموزشی برای جناگاجاویاان پایاراماون
حقوق بشردوستانه بین ایمللی ،افزای

دهند.

• استتاده از مواد منتجره تعبیه شده که به وسیله قربانی فعاال تمام نیروهای طرفدار دولت:
می شود ،مثالً مواد منتجره تعبیه شده نوع فشاری را که باه • بررسی به موقع و جامع از طرزایعمل های تثبیت هاد
مثابه ی ماین های تعبیه شده ضد پرسونل ثمل می کناناد،
تدابیر پیشگیرانه احتیاطی به شمول ارزیابی نحوه ثملاکارد
و

باید بالفاصله متوقف سازند و تعهد قبلی مابانای بار ماناع

فرد مورد نظر به ویژه در خصوص ثملیا های هوائی باه

استتاده از ماین ضد پرسونل را رثایت نمایند.

منظور ارزیابی موثریت و ارائه پیشنهادا برای بهاباود را

• تدابیر جهت تطبیق اوامر پیرامون جلوگیری از استخادام و

روی دست گیرند.

استتاده ی اطتال را تقویت بخشاناد و از پااساخاگاوئای

• بررسی ها و تحقیقا پسا ثملیا را بعد از درج ادثا

فرماندهانی که اطتال را استخدام و مورد استتاده قرار مای

های تلتا ملکی به منظور شانااساائای گساتاردگای

دهند ،اطمینان حاصل نمایند.

خسارا  ،بهبود فعاییت های ثامالایااتای و حصاول

• هدایا فوری و واضح را به فرماندهان پیرامون وضعایات

اطمینان از پاسخگوئی ،تقویت بخشند.

محافظت شده کمیسیون مستقل حقوق بشر افاغاانساتاان و

• شتافیت تحقیقا در مورد رویداد های تلتا ملکای

سایر مدافعین حقوق بشر به مثابه کارمندان ملکی که بارای

را افزای

دهند و نتایج آن را با قربانایاان مالاکای و

حقوق افراد در افغانستان فعاییت می کنند ،صادر نمایند تاا

اقار

شان شریک ساازناد؛ از پارداخات غارامات

مناسب ،مؤثر و فوری در برابر آسیب وارده اطمایاناان
• هر نوع تهدید و حمله ثلیه رسانه ها ،و هر نوع فعاییتی کاه

حاصل نمایند؛ و سایر انواع غرامت غیر مایای مااناناد

سازند.

معرر خواهی را در نظر گیرند تا اثتماد میان افاراد

مانع

متاثر مجدداً احیاء گردد.

• فعاییت های کمیسیون شکایا و جلوگیاری از تالاتاا

11

حکومت افغانستان

تدابیر محافظتی و امنیتی موجود ،تقویت مایاکاانایازم

• تمام گروه های مسلح طرفدار دویت به شمول نایاروهاای

های پیشگیرانه ،و حصول اطمینان از هامااهاناگای و
ارتباط بهتر با افراد متاثر را بیشتر نمایند.

محافظت خوست و نیروهای شاهین را فوری منحل و خلع
سالح نمایند؛ یا پ
صتو

•

از بررسی دقیق ،آنها را رسماً شاامال

راساتاای

نیروهای ملی امنیتی افغانستان کنند؛ شاتاافایات و

اجرای مؤثر ثملیا ها برضد مواد منتجره تعبیه شاده

های نیروهای خاص امنایات

به شمول استحصالِ مواد منتجره تعبیه شاده را اداماه

ملی که خارج از سوق و کنترول رسمی حکومت به ناظار

دهند؛ اطمینان حاصل شود که حکومت افاغاانساتاان

بخشند و با نیروهای نظامی بین ایمللی

منابع الزم را بخاطر تطبیق کاملِ استراتیژی ملی مبارزه

پاسخگوئی در مورد ثملیا
می رسد ،را افزای

همآهنگی نمایند؛ تمام ادثا های نقض نورم های حاقاوق

ثلیه مواد انتجاری تعبیه شده اختصاص دهد.

بشر بین ایمللی و حقوق بشردوستانه بین ایمللی را به منظور

• پروسه ارزیابی تعیین سن و طرزایعمل بررسی دقیاق افاراد

حصول اطمینان از پاسخگوئی در بارابار تاخاطای هاا و

حین استخدام باید تقویت بخشیده شود .حیطاه فاعاایایات

بدرفتاری های ارتکا یافته منجمله اثدام های صحارایای

واحد های محافظت اطتال در چاوکاا

یا فراقضایی ،مورد تحقیق قرار دهند.

پاویایا

مالای

افغانستان را گسترش دهند تا نظار پیگیر را در پاوساتاه

• استتاده از انداخت غیر مستاقایام هااوان ،راکات و

های امنیتی به منظور جلوگیری و توقف موارد استتااده از

نارنجک) و سایر مواد منتجره دارای ساحه تاخاریاب

اطتال برای مقاصد جنگی و غیرجنگای تاوساط اثضاای

وسیع در مناطق مزدحم را متوقف سازند؛ به طارح و

نیروهای ملی امنیتی افغانستان روی دست گیرند؛ احاکاام

بهبود رهنمود های تاکتیکی ،قواثد درگیری و ساایار

کود جزا در مورد بچه باازی را تاطابایاق کاناناد و از

طرزایعمل های مربوط به استتااده از هاواپایامااهاای

پاسخگوئی مرتکبین در برابر جرایم خشونت جنسی ثلایاه

جنگی ،ادامه دهند.

اطتال اطمینان حاصل نمایند.

• تالش ها برای محافظت رهبران مرهبی و هاماچاناان
جمعیت اقلیت مسلمانان اهل تشییع در برابر حمال ِ با
انگیزه فرقهئی ،از طرق مختلف به شاماول افازایا
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نیروهای نظامی بین المللی

تلتا ملکی با مسئویین افغانستان را افزای

های آموزشی و مساثد بیشتر را به منظور ارزیابی ماؤثار

نیروهای ایاالت متحده در افغانستان
• منابع بیشتر را در اختیار تیم کاه

بخشند؛ برنامه

خسارا جن

تلتا ملکی قرار دهند

قرار دهند؛ سهمگیری با قربانیان منجمله از طریق نیروهاای

تا این تیم را قادر سازد که بررسی های ثمیق تر و به موقع

افغانستان در مورد رویداد هایی که تلتا ملکی به وقاوع

را در مورد رویداد های تلتا ملکی روی دست گرفته و
وظایف تیم را گسترش داده تا زمینه بارای باکاارگایاری
تجار آموخته شده فراهم شود.

در اختیار نیروهای ملی امنیتی افغاانساتاان

پیوسته است را افزای
• پاییسی های هد

بخشد.

گیری افرادی که نه به گونه مستقیم در

درگیری دخیل بوده و نه هم فعاییت های دوامدار جناگای

• پروتکل های موجود را به منظور جلوگایاری از تالاتاا

را برای گروه مسلح انجام می دهند ،بازنگری و باازبایانای

ملکی به ویژه در جریان حمال هوائی که در حمایت از

نماید تا در مطابقت و همخوانی با حقوق بشردوستانه بایان

نیروهای نظامی افغانستان/نیروهای بین ایمللی که در زمیان

ایمللی قرار گیرد.

مورد حمله قرار می گیرند ،و حماالتای کاه تاحات هار

حمایت قاطع

شرایطی باالی تثسیسا اجراء می گردد را به گونه جاماع

• به حمایت از دویت افغانستان در امر تطبیق پاییاسای مالای

بازنگری و تقویت نمایند.
از درج ادثا هاای

جلوگیری از تلتا ملکی از طریق تدویر دوامدار بارنااماه

هاای

های آموزشی و فراهم آوری منابع و مساثد هاای الزم

تالشی به منظور شناسائی میازان آسایاب وارده ،باهاباود

به نیروهای ملی امنیتی افغانستاان در ساطاوح پاایایاسای،

فعاییت های ثملیاتی ،ترویج پااساخاگاوئای و حصاول

ثملیاتی و تاکتیکی به ویژه روی دست گارفاتان تادابایار

اطمینان از پرداخت غرامت مناسب ،موثر و فاوری بارای

کاه

باه افاراد

قربانیان ،ادامه دهند و از شتافیت در زمینه اطمینان حاصال

ملکی از اثر انداخت غیر مستقیم ،سالح هاای اناتاجااری

نمایند.

دارای ساحه تخریب وسیع و هواپیمای جنگی ،ادامه دهند.

• بررسی و تحقیقا پسا ثملیا را پ

تلتا ملکی ناشی از حمال هوائی و ثامالایاا

• در صورتیکه تلتا ملکی ناشی از ثملیا

مشاتارک باه

وقوع پیوسته باشد ،تالش ها برای باررسای رویاداد هاای
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دهنده به منظور جلوگیری از خساارا

پانویس
 .۰در سال  ،۹۱۰۹یوناما  ۰۱۲۲۰مورد تلتا ملکی  ۰۹۱۰کشته و  ۰۰۲۰طریق پروس مواد مخدر غیرقانونی یا از طریق دیگر دخیل باشند .به گزارش
ویژه یوناما :حمال هوائی باالی تثسیسا مشکوک به پروس مواد مخدر در
مجروح) را ثبت کرد.
 .۹ثناصر مخایف دویت شامل اثضای طایبان و شاخه خراسان دویت اسالمی و والیت فراه ۰ ،می  ۹۱۰۲در ماه اکتوبر  ۹۱۰۲نشر شد) که در ویب سایت ذیل
همچنان اثضای سایر گروه های مسلح که در درگیری های مسلحانه یا مخایتت قابل دسترس است ،مراجعه شود:
مسلحانه ثلیه دویت افغانستان و یا نیروهای بین ایمللی سهیم هستند ،می باشندhttps://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports .
مراجعه شود به :ضمیمه  :۹طر های ثمده درگیری و ضمیمه  :۰اصطالحا  .۰۰ .کمیته بین ایمللی صلیب سرخ  ،)ICRCرهنمود تشریحی در مورد فرضیه
 .۰نیروهای طرفدار دویت به نیروهای ملی امنیتی افغانستان و سایر نیروها و اشتراک مستقیم در درگیری ها بر اساس حقوق بشردوستانه بین ایمللی ،می
گروه هایی اطالق می شود که در ثملیا های نظامی و شبه نظامی ثلیه مخایتین  ،۹۱۱۲صتحا .۰۰ – ۰۹
سهم داشته و به گونه مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترول دویت افغانستان قرار  .۰۰مطایعه حقوق ثرفی بشردوستانه بین ایمللی کمیته بین ایمللی صلیب سرخ
دارند .در گزارش های یوناما در مورد محافظت افراد ملکی ،نیروهای طرفدار  ،)ICRCقاثده  .۰برای معلوما بیشتر در مورد تحلیل حقوقی این موضوع ،یطتاً
دویت شامل گروه های مسلح طرفدار دویت می شود .مراجعه شود به :ضمیمه  :۹گزارش ویژه یوناما در مورد :حمال هوائی باالی تثسیسا مشکوک به
پروس مواد مخدر در والیت فراه ۰ ،می  ۹۱۰۲که در اکتوبر  ۹۱۰۲نشر شد)،
طر های ثمده درگیری و ضمیمه  :۰اصطالحا .
 .۰به گزارش ششماهه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی جوالی  )۹۱۰۲که و در ویب سایت ذیل قابل دسترس است را مطایعه فرمایید:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
در ویب سایت ذیل قابل دسترس است ،مراجعه شود:
 .۰۰به ییست طر های تحت ضمیمه  ۰گزارش سرمنشی در مورد اطتال و
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports.

افراد ملکی

 .۰از  ۰جوالی ایی  ۰۱دسامبر  ،۹۱۰۲یوناما  ۰۰۹۲مورد تلتا
 ۰۹۰۰کشته و  ۰۹۰۰مجروح) را ثبت کرد.
 .۰از  ۰اکتوبر ایی  ۰۰دسامبر  ،۹۱۰۲یوناما  ۰۲۰۱مورد تلتا ملکی  ۰۹۰کشته
و  ۰۹۱۰مجروح) را ثبت کرد در حاییکه این رقم در ثین زمان در سال  ۹۱۰۹به
 ۹۰۰۰مورد تلتا ملکی  ۲۰۰کشته و  ۰۹۹۰مجروح) می رسید.
 .۰در سال  ،۹۱۰۲شاخه خراسان داث هتت حمله انتحاری بشمول حمال
پیچیده که باث  ۰۰۰مورد تلتا ملکی  ۰۹۰کشته و  ۹۰۹مجروح) شد را
انجام داد ،در حاییکه در سال  ،۹۱۰۹به تعداد  ۰۰حمله مشابه انجام شده بود و
منجر به  ۰۹۲۹مورد تلتا افراد ملکی  ۰۰۰کشته و  ۰۰۰۰مجروح) گردید .سال
 ۹۱۰۲در مقایسه سال  ۹۱۰۹کاه  ۰۰درصدی را نشان می دهد.
 .۹در سال  ،۹۱۰۲طایبان  ۹۲حمله انتحاری بشمول حمال انتحاری پیچیده که
باث  ۰۰۲۲مورد تلتا ملکی  ۰۰۰کشته و  ۰۰۰۰مجروح) گردید را انجام
داد ،در حاییکه درسال  ۹۱۰۹با  ۹۰حمله مشابه این رقم به  ۰۰۹مورد  ۹۰۰کشته
و  ۰۹۰مجروح) می رسید که بیانگر افزای  ۰۰۰درصدی می باشد.
 .۲در سال  ،۹۱۰۲یوناما  ۹۹۰۹مورد تلتا ملکی  ۹۰۰کشته و  ۹۱۰۰مجروح)
ناشی از حمال ثناصر مخایف دویت را ثبت کرده بود که آنها ثمداً افراد
ملکی را مورد هد قرار داده بود.
 .۰۰درسال  ،۹۱۰۹یوناما  ۲۰مورد تلتا ملکی ناشی از حمله هوائی مورخ ۹
اپریل  ۹۱۰۹نیروهای هوائی افغانستان در ویسوایی دشت ارچی والیت کندز ثبت
کرده بود به گزارش سال  ۹۱۰۹یوناما در مورد محتاظت افراد ملکی ،صتحه ۰۰
و  )۰۰که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است ،مراجعه شود.

. https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports

به استثنای این یک مورد ،یوناما در سال  ۹۱۰۲افزای  ۰۱درصدی را در تلتا
افراد ملکی توسط نیروهای هوائی افغانستان ثبت می نمود.
 .۰۹به گونه مثال ،این شامل افرادی می شود که ممکن ماییه یا زکا جمع
آوری می کنند یا افرادی که ممکن در حمایت مایی ثناصر مخایف دویت از

درگیری های مسلحانه ) ،)A/73/907مورخ  ۹۲جون  ۹۱۰۲مراجعه شود.
 .۰۰بچه بازی یک ثمل زشتی است که در آن بچه ها به منظور خوشگررانی
مورد بهره کشی مردان ثروتمند یا قدرتمند قرار می گیرند و مشخصاً شامل رقص
و ثمل جنسی می شود؛ بچه بازی در کود جزای جدید که در فبروری ۹۱۰۹
نافر شد ،جرم پنداشته شده است.
 .۰۰مرتکبین از جمله نیروهای طرفدار دویت یا ثناصر مخایف دویت نبودند.
 .۰۹به بخ  :۰) )iiثملیا های تالشی مراجعه شود.
 .۰۲مجموع فیصدی بخاطر اثشاریه گاهی کمتر و گاهی بیشتر از صد می شود.
در نتیجه ،درصدِ دسته بندی ارقام با مجموع فیصدی گاهی همخوانی ندارد.
د)  ،۰به گلویه باری های سرحدی مراجعه
 .۹۱برای معلوما بیشتر به بخ
شود.
 .۹۰در سال  ،۹۱۰۹یوناما  ۰۲۰۱مورد تلتا ملکی  ۹۹۰۹کشته و ۰۰۰۹
مجروح) را به ثناصر مخایف دویت نسبت داده است.
 .۹۹از مجموع رویداد های منسو به طایبان ،این گروه مسئوییت  ۹۰حمله را به
ثهده گرفتند که باث  ۰۰۰۹مورد تلتا ملکی  ۹۱۰کشته و  ۰۰۱۹مجروح)
گردیده است.
 .۹۰از مجموع رویداد های منسو به شاخه خراسان داث  ،این گروه مسئوییت
 ۰۱حمله که اکثراً افراد ملکی مورد هد قرار گرفت) را به ثهده گرفته که
باث  ۰۹۹مورد تلتا ملکی  ۰۹۰کشته و  ۰۱۰مجروح) شده است.
 .۹۰در سال  ،۹۱۰۹نیروهای ملی امنیتی افغانستان باث  ۰۰۹۲مورد تلتا ملکی
 ۰۰۱کشته و  ۲۹۲مجروح) شد.
 .۹۰این در حایی با آمار سال  ۹۱۰۹مقایسه می شود که یوناما در سال  ۹۱۰۹به
تعداد  ۰۱۰۰مورد تلتا ملکی  ۰۰۰کشته و  ۰۰۲مجروح) برخاسته از حمال
هوائی توسط نیروهای طرفدار دویت را ثبت کرده بود.
 .۹۰این در حایی با آمار سال  ۹۱۰۹مقایسه می شود که یوناما در سال  ۹۱۰۹به
تعداد  ۰۰۰مورد تلتا ملکی ۹۹۰کشته و  ۰۲مجروح) برخاسته از ثملیا های
تالشی توسط نیروهای طرفدار دویت را ثبت کرده بود.
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