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2018-11-26 gautas paklausimas: 

 

 Ar yra informacijos, kad dažnai (kelis kartus per metus) į Turkiją (ar kitą užsienio šalį) 

vykstantiems asmenims Irako Kurdistano regiono vyriausybė pateikia įtarimus žvalgyba Turkijos (ar 

kitos užsienio šalies) naudai?   

 Kokios institucijos užsiima šnipų užsienio valstybės naudai identifikavimu, kaip yra elgiamasi su 

tokiais asmenimis kilus įtarimui, kad jie užsiima šnipinėjimu?  

 Ar yra informacijos, kad Irako Kurdistano policijos pareigūnai sulaiko, persekioja šnipinėjimu 

užsienio šalies naudai įtariamus asmenis? 

 

Rasta žemiau išdėstyta informacija. 

 

1. Ar yra informacijos, kad dažnai (kelis kartus per metus) į Turkiją (ar kitą užsienio šalį) 

vykstantiems asmenims Irako Kurdistano regiono vyriausybė pateikia įtarimus žvalgyba Turkijos 

(ar kitos užsienio šalies) naudai?   

 

Informacijos, kad į Turkiją (ar kitą užsienio šalį) vykstantys Kurdistano regiono gyventojai būtų 

kaltinami žvalgymu/ šnipinėjimu Turkijos naudai, nebuvo rasta. Žemiau –papildoma informacija apie  keliavimo 

iš Kurdistano regiono į Turkiją būdus, prekybinius ryšius su Turkija. 

 

Prekybiniai ryšiai su Turkija 

Šaltiniai kalba apie Kurdistano ir Turkijos prekybinius ryšius. Prekyba su Turkija buvo pristabdyta dėl 

karo su ,,Islamo valstybe”, tačiau šiuo metu Kurdistano regiono vyriausybė atnaujina infrastruktūros projektus, 

kurie turės pagerinti ir prekybinius ryšius su Turkija.
1
    

2017 m. prekyba tarp Kurdistano ir Turkijos išaugo palyginus su 2016 m., kadangi buvo atstatyti 

rajonai, kuriuos kontroliavo ,,Islamo valstybė”. 25 procentai produktų ir kitų prekių lieka patenkinti Kurdistano 

regiono poreikius, o 75 proc. keliauja toliau į Irako teritoriją.
2
 

Keliavimo iš Kurdistano regiono į Turkiją būdai 
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Rudaw, Barzani opens Zakho tunnel, promises more infrastructure projects,  25/9/2018 
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Keliavimas sausuma į kitą šalį nesaugus išskyrus oficialius sienos kirtimo punktus.
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Pastaruoju metu buvo vienintelis veikiantis sienos perėjimo punktas tarp Irako ir Turkijos - Habur 

sienos kirtimo punktas iš Turkijos pusės arba Ibrahim Al-Khalil sienos kirtimo punktas iš Irako Kurdistano 

regiono pusės. 2017 m. spalio 31 dieną pranešta, kad Irako pajėgos, padedamos Turkijos karinių pajėgų, taikiai 

perėmė punkto kontrolę iš Kurdistano regiono vyriausybės. Kaip pranešė valstybinė Irako naujienų agentūra, 

,,Ankara nuo šiol pasirūpins tuo, kad Kurdistano regiono vyriausybės pareigūnai (pasienį kontroliavo Kurdistano 

vidaus saugumo pajėgos Asiyah – pažymos autorės pastaba) nereketuotų sunkvežimių [vairuotojų] ir nerinktų 

neteisėtų rinkliavų pasienyje.
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Ibrahim Khalil 

 

يل ل يم خ راه  اب

 
Ibrahim Khalil pasienio punktas (iš Irako pusės)
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Ibrahim Khalil pasienio punktas (Iš Turkijos pusės) 
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Ketinama atidaryti antrą analogišką sienos kirtimo punktą už 12 km. (Ovaköy)  ,,stimuliuoti prekybą“ tarp 

dviejų kaimynių. 

 

Kurdistane yra du oro uostai – Erbilyje ir Suleimanijoje. Skrydžiai su Turkija nebuvo vykdomi po to, 

kai buvo paskelbtas Kurdistano nepriklausomybės referendumas 2017 m. balandžio mėn. (referendumas įvyko 

2017 m. rugsėjo 27 d.).
6
 Irako federalinė valdžia buvo juos uždraudusi.

7
 Tada kilo įtampa ir Turkijoje, nes ši 

bijojo, kad jos pačiõs kurdai taip pat ims reikšti savo tautinius siekius.
8
 2018 m. kovo mėn. Turkijos vyriausybė 

pranešė, kad atnaujina skrydžius į Erbilį. Kas dėl skrydžių į antrą Kurdistano oro uostą, Turkija pareiškė, kad 

skrydžiai iš Suleimanijos vykdomi nebus dėl ,,intensyvios teroristinės grupės veiklos”, nukreiptos prieš Turkiją, 

turėdama omenyje Kurdistano darbo partijos veiklą.
9
 

 

 

2. Kokios institucijos užsiima šnipų užsienio valstybės naudai identifikavimu, kaip yra 

elgiamasi su tokiais asmenimis kilus įtarimui, kad jie užsiima šnipinėjimu?  

 

Irako Kurdistano regionas jau daug metų yra padalintas į dviejų dominuojančių politinių partijų įtakos 

zonas. Taigi, Kurdistano regiono vyriausybę sudaro dvi valdančios jėgos – Kurdistano demokratinė partija, 

valdoma Barzanių šeimos, ir Kurdistano patriotinė sąjunga, valdoma Talabanių šeimos. Kurdistano demokratinė 

partija valdo Dohuko ir Erbilio gubernijas, o Kurdistano patriotinė sąjunga - Suleimanijos guberniją.
10

 Istoriškai 

šios dvi partijos buvo konkuruojančios tarpusavyje.
11
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Žemėlapis. Diskutuotinos Irako teritorijos ir įtakos zonos 2018 m. rugsėjo 17 d.   
 

 
 
Congressional Research Service using ArcGIS, IHS Markit Conflict Monitor, U.S. government, and United Nations data, 
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45096.pdf 

 

Abi valdančios partijos turi atskiras saugumo ir žvalgybos pajėgas, kurias nuo 2011 m. nesėkmingai 

bandoma suvienyti: Kurdistano demokratinė partija turi savo vidaus saugumo pajėgas Asayish ir savo žvalgybos 

tarnybą Parastin, o Patriotinė Kurdistano partija – savo Asayish ir savo žvalgybos tarnybą Zanyari, 
12

  

 

Kaip rašoma Kurdistano regiono prezidento internetiniame puslapyje, Parastin ir Zanyari žvalgybos 

organizacijos buvo sujungtos į vieną 2011 m., tačiau tame pačiame puslapyje rašoma, kad kiekvieną jų 

atstovauja atskiras generalinis direktorius. Teigiama, kad šių organizacijų pagrindinė veikla yra rinkti 

žvalgybinę informaciją, kad regionas būtų ginamas nuo terorizmo, šnipinėjimo ir stambaus organizuoto 

nusikalstamumo.
13

 2012 m. vasarą darbą pradėjo Kurdistano regiono saugumo taryba. Naujajai tarybai paskirtos 

trys atsakomybės sritys: saugumas, karo žvalgyba ir egzistuojančių žvalgybos tarnybų priežiūra siekiant visiško 

regiono susivienijimo.
14

 

  

Kaip rašo Europos prieglobsčio paramos biuras naujausioje ataskaitoje apie Iraką, pagal įgaliojimus ir 

struktūrą Asayish yra Kurdistano regiono vyriausybės žvalgybinė agentūra - ,,vidaus saugumui visame regione 
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užtikrinti“ bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija ir Teisingumo ministerija.
15

 Pasak Vikipedijos 

šaltinių, kurių patikimumo ir informacijos tikslumo neįmanoma patikrinti, Asayîş arba Asayish (kurdų kalba 

,,saugumas”) yra kurdų saugumo tarnyba ir žvalgybinė organizacija, įkurta 1993 m. Erbilyje, Duhoke or 

Suleimanijoje ir vadinama įvairiai: ,,slaptoji policija”, ,,žvalgybos agentūra”, ,,saugumo pajėgos” arba tiesiog 

,,kurdų policija”.
 16

 

 Asayish pajėgos atskaitingos Kurdų nacionalinei asamblėjai ir Kurdistano regiono vyriausybei. Jų oficialūs 

uždaviniai yra:  

 Kova su narkotikų kontrabanda; 

 Kova su terorizmu; 

 Kontražvalgyba; 

 Grėsmių Irako nacionaliniam saugumui vertinimas.
17

 

 Kova su prekyba žmonėmis. 

 

Asayish turi jurisdikciją; 

 Ekonominiams nusikaltimams; 

 Kontrabandai;  

 Politiniai nusikaltimams; 

 Šnipinėjimui; 

 Sabotažui; 

 Terorizmui.
18

 

 

Asayish turi provincijos, rajono ir parajonio lygio padalinius.
19

 Asayish koordinuoja veiksmus ir dalijasi 

informacija su žvalgybinėmis tarnybomis – Kurdistano demokratinės partijos Parastin ir Patriotinės Kurdistano 

sąjungos Zanyari, kurios atlieka tyrimus ir renka žvalgybinę informaciją Irako Kurdistano regione.
20

   

 

  Plačiau apie Asayish veiklą rašė Amnesty International 2016 m., užsimindama apie plačius šios 

struktūros įgaliojimus, tarp kurių nacionalinio saugumo užtikrinimas: 2011 m. įstatyme numatyta visa eilė 

Asayish funkcijų, kurias sudaro ir viešų ir privačių teisių gynimas, oficialių institucijų ir asmenų saugumas, oro 

uostų, sienų, naftos įrengimų, užtvankų, informacijos rinkimas apie grėsmes vidaus saugumui ir jų 

neutralizavimas, kova su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu, prekyba narkotikais, pabėgėlių, gyventojų ir 

svečių iš užsienio kontrolė Kurdistano regione.
21

 Asayish turi vykdomąsias galias bei vykdo grėsmių 

panaikinimo funkciją.
22

 Daugiausia Asayish vykdomų saugumo patikrų susiję su ,,Islamo valstybės“ narių 

paieška, jų ,,slaptaviečių“ paieška. Paiešką šios saugumo struktūros nariai vykdo turėdami žvalgybinę 

informaciją, gautą iš saugumo ir žvalgybos tarnybų bei informatorių– paieškomų asmenų pavardžių sąrašą, 
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nuotraukas. Tas pat šaltinis nurodė, kad dažniausiai įtariamųjų terorizmu areštu, sulaikymu ir tardymu užsiima 

Asayish. Tarp suimamųjų yra ir šalies viduje priversti persikelti asmenys, atbėgę iš  ,,Islamo valstybės“ užimtų 

teritorijų. Be to, Asayish sulaiko šalies viduje priverstus persikelti asmenis (persikėlusiuosius į Kurdistano 

regioną dėl nesaugumo kituose regionuose), nes šie dažnai būna įtariami priklausymu ,,Islamo valstybei“. 

Šaltiniai teigia, kad ,,Pešmergos“ pajėgos dažniausiai dislokuotos pasienyje, o Asayish – keliuose.
23

 

 

  

Turkijos žvalgų ir jiems padedančių vietinių Kurdistano regiono gyventojų sulaikymo atvejai 

 

2016 m. liepos mėn. Kurdistano darbo partija (angl. trump. PKK)
24

 savo žiniasklaidos priemonėse be 

šešių turkų diplomatų, apkaltino ir tris Kurdistano demokratinės partijos narius iš  Kurdistano regiono PKK 

narių šnipinėjimu. Tuomet PKK palankios žiniasklaidos priemonės paskelbė šių šešių Turkijos konsulato 

Erbilyje diplomatų bei trijų kurdų nuotraukas, asmens tapatybės korteles ir leidimus gyventi. Šie asmenys buvo 

apkaltinti tiek PKK narių šnipinėjimu Turkijai, tiek Irako Kurdistano regionui. Turkų diplomatas pareiškė, kad 

kaltinimai šnipinėjimu yra be pagrindo bei aiškino, kad sulaikytieji buvo  konsulato Suleimanijoje atidarymo 

misijoje ir paviešintus asmens dokumentus buvo pateikę viešbučio personalui. Jis pasakė: ,, Kaip viešbutis gali 

duoti nukopijuotus asmens dokumentus kitiems asmenims? Kodėl Kurdistano gyventojas (,,pilietis“ angliškame 

tekste – pažymos autorės pastaba) kuris dirba užsienio [valstybės] atstovybėje Kurdistano regione turėtų būti 

apkaltintas šnipinėjimu?“. Kiti du kurdai, kaip aiškino turkų diplomatas, buvo konsulato pasamdyti vairuotojai ir 

neturėjo nieko bendra su konsulatu. 

 Kurdistano demokratinė partija gynėsi nuo PKK kaltinimų prisidėjus prie šnipinėjimo užsienio 

valstybei sakydama, kad žvalgyba nėra jos veikla ir pareiškė: ,,Jei PKK areštuos mūsų narių, mes stipriai 

reaguosime“.
25

 

 

2017 m. rugpjūtį Kurdistano darbo partija sulaikė du Turkijos žvalgus.
26

 2017 m. rugsėjo mėn. 

žiniasklaida rašė, kad du aukštesnio rango Turkijos žvalgybos tarnybos šnipai (angl. trump. PKK) agentai 

pasinaudojo padirbtais dokumentais, kad atkeliautų iš rytinės Turkijos į Irako miestą Erbilį. Iš čia jie nuvyko į 

Suleimanijos miestą. Turkijos pareigūnų tikslas tariamai buvo nužudyti Turkijoje uždraustos bendros kurdų 

valstybės siekiančios Kurdistano darbo partijos vyresnįjį vadą. Suleimanijos regioną kontroliuoja Patriotinė 

Kurdistano sąjunga, kuri palaiko glaudžius ryšius ne su Turkija, o su Iranu. Tuo tarpu Erbilį ir Duhoką valdanti 

Kurdistano demokratinė partija priešingai – palaiko santykius su Turkija ir nepritaria minėtos separatistinės 

Kurdistano darbo partijos siekiams. Spėjama, kad Kurdistano demokratinė partija padėjo Turkijos agentams, 

veikiantiems Suleimanijoje.
27

 

Pasak Youtube kanalo Funker 530, dėl kurio darbo metodų informacijos nėra, bet patys jo kūrėjai 

prisistato kaip siekiantys parodyti autentišką filmuotą medžiagą iš karo zonų, PKK organizacija tvirtino, kad 
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būtent tie du agentai nužudė vieną jų lyderių Paryžiuje 2013 m.”
28

 2018 m. sausį buvo paskelbtos tariamų šnipų 

nuotraukos ir pavardės. Identifikuotieji kaip Aydin Gunel ir Erhan Pekcetin, buvo aukšto lygio Turkijos 

nacionalinės žvalgybos organizacijos, MIT, nariai, kuriems, kaip teigia PKK, pats Recepas Tayipas Erdoganas 

davė tiesioginius nurodymus nužudyti PKK vadovus, tarp jų ir vadą Cemil Bayik.
29

 

 

Žmogaus teisių pažeidimai, kuriuos vykdo saugumo struktūros 

Kurdistano regiono vyriausybės ,,Nepriklausoma žmogaus teisių komisija” perduoda Vidaus reikalų 

ministerijai patikimus pranešimus dėl saugumo pajėgų vykdomų žmogaus teisių pažeidimų.
30

 

 

Paskutinėje JAV valstybės departamento ataskaitoje apie saugumo pajėgų daromus žmogaus teisių 

nusikaltimus paminėta, kad kai kuriose sulaikymo vietose Kurdistano regione esant tam tikroms sąlygoms vyko 

smurtinis tardymas tiek iš Asayish, tiek Parastin ir Zanyari pusės. Pasak Human Rights Watch, Kurdistano  

valdžios atstovai kankino 11-17 m. berniukus, įtariamus ryšiais su ,,Islamo valstybe”.
31

 

 

Bendra padėtis Kurdistano regione, verčianti gyventojus emigruoti 

2017 m. sausio mėn. Open Democracy rašė apie problemas, su kuriomis susiduria Kurdistano regiono 

Irake gyventojai. Tai ekonominės problemos, korupcija. Pavyzdžiui, bandoma taupyti mažinant valstybės 

tarnautojams algas nuo 15 iki 75 proc. priklausomai nuo jų rango. Teigiama, kad reformos vykstančios 

Kurdistano regione daromos paprastų žmonių sąskaita kai ,,turtingi tampa turtingesni, o vargšai vargingesni”. 

Dauguma kurdų, kaip rašoma, mano, kad valdančiosios partijos yra turtingos ir korumpuotos ir net ekonominės 

krizės metu vykdo daug kainuojančius projektus. Open Democracy daro išvadą, kad ,,ekonomine prasme 

žmonės gyvena sunkiomis sąlygomis ir dėl to dešimtys tūkstančių migruoja iš regiono”. Tas pats šaltinis rašo ir 

apie medicinos sektoriaus problemas, kai pelnomasi gaminant standartų neatitinkančius vaistus; taip pat apie 

teismų silpnumą, nes pastarieji vengia bausti saugumo pajėgų atstovus, jei šie įtariami nusikaltimu. Esama ir 

atvejų, kai Asayish pajėgų atstovai tiesiog ignoruoja teismo sprendimą.
32

 

 

 

3. Ar yra informacijos, kad Irako Kurdistano policijos pareigūnai sulaiko, persekioja 

šnipinėjimu užsienio šalies naudai įtariamus asmenis? 

 

Būtent tokios informacijos, kad policija sulaiko šnipinėjimu įtariamus asmenis, juos persekioja, nebuvo 

rasta (šnipinėjimo klausimais užsiima kitos tarnybos – žr. atsakymą 2-trą klausimą) 

 

Papildoma informacija apie Kurdistano regiono policiją 

 

Kaip ir kitos saugumo struktūros Kurdistane, municipalinė policija yra padalyta tarp dviejų valdančiųjų 

partijų.
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 Irako Kurdistano policija pavaldi Vidaus reikalų ir policijos ministerijai. Kalbant apie įgaliojimus ir 
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struktūrą, municipalinė policija atsako už civilinį eismą, aplinkos apsaugą, imigraciją, pastatų apsaugą. 

Municipalinės policijos pajėgos patruliuoja, pirmos reaguoja į smulkius baudžiamuosius nusikaltimus. Be to, jos 

vykdo ir nemažai administracinių funkcijų.
34

 

Policijos pajėgos Dohuko ir Erbilio gubernijose, kurias valdo Kurdistano demokratinė partija, atsiskaito 

Vidaus reikalų ministerijai. Kiekviena šių gubernijų turi generalinį direktoratą, rajonines ir parajonines policijos 

nuovadas.
35

 Generalinis direktoratas turi penkis padalinius: Pagalbos, Sargybos, Civilinės saugos, Stočių ir  

Gubernatoriaus apsaugos padaliniai. Saugumą Dohuke užtikrina ,,Pešmergos“ pajėgos. Asayish –Kurdistano 

demokratinės partijos vidaus saugumo pajėgos atsakingos už ekonominius ir politinius nusikaltimus: 

kontrabandą, šnipinėjimą, sabotažo aktus ir terorizmą.  Parastin yra Kurdistano demokratinės partijos žvalgybos 

tarnyba. Šios vietinio saugumo ir žvalgybos tarnybos bei ,,Pešmerga kontroliuoja/stebi kaimus, miestus ir 

regiono patikros punktus, savo žinioje turi gubernijos sulaikymo centrus.
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo37 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, 

įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis 

dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama 

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis 

pareiškimas.  
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