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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie Afganistaną. 

 

1. Ar Ghazni provincijoje yra ligoninė, gydymo įstaiga, kurioje asmenims sergantiems 

depresija  butų suteikta pagalba (bus suteiktas gydymas, gaus reikiamus vaistus)? 

 

Ghazni provincijoje nėra specializuotos psichinių ligų gydymo įstaigos. Nepavyko rasti ir 

informacijos apie galimybę gydytis psichinius sutrikimus pirminės psichikos sveikatos priežiūros 

įstaigoje. Tačiau rasta 2017 m. kovo mėn. informacija apie egzistuojančias problemas sveikatos 

sektoriuje Ghazni provincijoje: beveik 70-ties metų provincijos ligoninės pastatą, seną medicininę 

įrangą ir prastas sveikatos paslaugas rajonų gyventojams.
1
 Šaltiniai nurodo, kad psichinių ligų 

gydymo poreikio tenkinimo infrastruktūra Afganistane tik pradeda kurtis šalia jau turimos 

valstybinės psichiatrijos ligoninės Kabule ir privačios neuro-psichiatrijos ligoninės Mazari-Šarife.
2
 

  

Naujausias informacijos šaltinis, apžvelgiantis psichinės sveikatos priežiūros padėtį 

Afganistane yra Europos prieglobsčio paramos biuro  2017 m. rugpjūčio mėn. ataskaita: 

 

,,2.6.5. Psichinės sveikatos priežiūros prieinamumas 

Remiantis Karo ir taikos informavimo instituto (angl. Institute on War and Peace Reporting, IWPR) 

straipsniu, „Afganistane siaučia psichinės sveikatos problemos, kurias sukelia daugiau kaip tris dešimtmečius 

trunkantis konfliktas“, o moterimis, tenka didžiausias šios problemos smūgis (3). Paskutinis išsamus tyrimas, 

cituojamas kitame IWPR straipsnyje, „buvo atliktas 2004 m. ir nustatyta, kad 68 proc. respondentų patiria 

depresiją, 72 proc. kenčia nuo nerimo ir 42 proc. nuo potrauminio streso sutrikimų“ (4). Visuomenės 

sveikatos ministerijos Psichikos sveikatos departamento direktorius tame pačiame straipsnyje teigė, kad 

„remdamasis neoficialiais duomenimis, jis manė, kad moterų psichologinių ligų atvejų skaičius auga 

kiekvienais metais“ (5). IWPR taip pat pažymi, kad „šiaurinės Herato provincijos ekspertai teigia, kad moterų 

depresijos atvejų skaičius auga, ją skatina tokie veiksniai, kaip lytinis smurtas, skurdas ir susijusios socialinės 

problemos“ (6). Vienintelės Afganistano psichiatrijos ligoninės direktorius, kurį citavo IWPR, sakė, kad „karas, 

smurtas šeimoje ir konservatyvios moteris diskriminuojančios tradicijos yra veiksniai, prisidedantys prie 

blogos psichinės sveikatos Afganistane“ (7). 

                                                 
1
 Tolonews, Mental Health in Afghanistan - When the Mind Suffers, 02 MARCH 2017  

http://moph.gov.af/en/news/ghanzi-health-care-issues 
2
 https://www.tolonews.com/opinion/op-ed/mental-health-afghanistan-when-mind-suffers 

3
 IWPR, Tarp jaunų afganų moterų siautėja depresija, 2017 m. vasario 12 d. (url). 

4
 IWPR, Afganų moterys ištiktos psichinės sveikatos krizės, 2016 m. gegužės 12 d. (url). 

5
 IWPR, Afganų moterys ištiktos psichinės sveikatos krizės, 2016 m. gegužės 12 d. (url). 

6
 IWPR, Tarp jaunų afganų moterų siautėja depresija, 2017 m. vasario 12 d. (url). 

7
 IWPR, Afganų moterys ištiktos psichinės sveikatos krizės, 2016 m. gegužės 12 d. (url). 
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Visuomenės sveikatos ministras informuodamas pažymėjo, kad „psichologinės paslaugos buvo 

prieinamos maždaug 1500 sveikatos centrų visoje šalyje [...] su 300 specializuotų psichinės sveikatos klinikų. 

Vyriausybė planavo sukurti dar 200 specializuotų centrų“, tačiau „kiti sako, kad Afganistano konservatyvių 

tradicijų ir susijusios lyčių nelygybės poveikis yra pagrindinė problema, lemianti moterų psichinę sveikatą. 

Buvo pasiekta nedidelė pažanga, keičiant esminius požiūrius“ (8). 

Samuelio Hallo Kabule atliktas perkelto jaunimo tyrimas atskleidė, kad: 

Nors poreikis yra didelis – šalyje, kurioje po dešimtmečius besitęsiančio konflikto simptomai, susiję su 

potrauminio streso sutrikimais, būdingi daugumai gyventojų – čia vis dar trūksta kvalifikuotų specialistų 

(psichiatrų, socialinių darbuotojų, psichologų) ir tinkamos infrastruktūros bei supratimo apie psichinės 

sveikatos būsenas. Greitas Afganistano ir kaimyninių šalių palyginimas [...] atskleidžia ypač niūrų vaizdą 

šalies, kurioje yra tik viena tretinė sveikatos apsaugos įstaiga (Kabulo psichiatrijos ligoninė), maždaug 

trys kvalifikuoti  psichiatrai ir dešimt psichologų daugiau kaip 30 milijonų gyventojų (9). 

Pasak IWPR, „ministerija psichologinių problemų gydymui įkūrė klinikų 34 šalies provincijose“, 

tačiau „buvo tik viena speciali psichiatrijos klinika Kabule. Ji turėjo 60 lovų moterims, sergančioms psichikos 

liga, ir dar 40 lovų gydomoms narkomanėms“ (10). Dideliuose miestuose veikia šeimos apsaugos centrai, 

kurie ir teikia medicininę ir psichologinę pagalbą seksualinio priekabiavimo aukoms(11). [žr. 3.8.7 skyrių 

„Šeimos apsaugos centrai“] 

Remiantis Samuelio Hall 2016 m. atliktu tyrimu, „nerimą kelianti Afganistano jaunimo psichinės 

sveikatos padėtis nebeturėtų būti laikoma antrine asmenine sveikatos problema, tai reali grėsmė bet kokiai 

galimai socialinei, ekonominei ir politinei šalies plėtrai“ (12). Atlikus tyrimą nustatyta, kad jaunuoliai, 

neturintys migracijos patirties, vidutiniškai yra daug sveikesni, o sugrįžę migrantai ir ypač šalies viduje 

perkeltieji yra labiausiai pažeidžiami. Didžioji dauguma (70 proc.) jaunų Kabulo gyventojų turi trauminės 

patirties (vieną ar keletą sukrėtimų, kurie apima ne tik asmenines traumas, bet ir nusikalstamumo ar 

terorizmo problemas). Pagal šiame tyrime nustatytą sveikatos rodiklį, išlieka daugiau nei trečdaliu didesnė 

tikimybė, kad šalies viduje perkeltiems asmenims, lyginant su migracijos patirties neturinčiais asmenimis, 

nebus suteikta galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, o tremtiniams tokia tikimybė didesnė 

daugiau nei 50 proc.. Deportuojamųjų situacija yra blogiausia (13).“ 

Toje pačioje EPPB ataskaitoje rašoma ir apie vaistų prieinamumą: 

,,2.6.7. Vaistų prieinamumas 

Vokietijos Federalinės migracijos ir pabėgėlių reikalų tarnybos (BAMF) informaciniame biuletenyje, 

IOM ir ZIRF Counselling, 2016 m., rašoma, kad „šiuo metu Afganistano rinkose yra įvairių rūšių vaistų, bet jų 

kainos skiriasi priklausomai nuo kokybės, bendrovių pavadinimų ir gamintojų“(14). Dauguma vaistų 

parduodami privačiose vaistinėse (15). 

Visuomenės sveikatos ministerija parengė Afganistano nacionalinį pagrindinių vaistų sąrašą. Jame 

yra visų vaistų, rekomenduotų naudoti Pagrindiniame sveikatos paslaugų pakete (angl. Basic Package of 

                                                 
8
 IWPR, Tarp jaunų afganų moterų siautėja depresija, 2017 m. vasario 12 d. (url). 

9
 Samuel Hall, Perkeltas miesto jaunimas – 1 dalis. Psichinė sveikata taip pat svarbi, 2016 (url), 12 psl. 

10
 IWPR, Afganų moterys ištiktos psichinės sveikatos krizės, 2016 m. gegužės 12 d. (url). 

11
 Jungtinių Tautų gyventojų fondas (angl. United Nations Population Fund, UNFPA) Afganistanas, Atkuriant 

gyvenimus, 2014 m. gruodžio 7 d. (url); UNFPA Afganistanas, Pradedamas naujas bendradarbiavimas, kurio tikslas – 

suteikti labai reikalingą paramą moterims ir mergaitėms, 2015 m. gruodžio 9 d. (url). 
12

 Samuel Hall, Perkeltas miesto jaunimas – 1 dalis. Psichinė sveikata taip pat svarbi, 2016 (url), 11 psl. 
13

 Samuel Hall, Perkeltas miesto jaunimas – 1 dalis. Psichinė sveikata taip pat svarbi, 2016 (url), 11 psl. 
14

 BAMF, IOM ir ZIRF, Šalies informacinis biuletenis, Afganistanas 2016, 2017 m. sausio 10 d. (url), 1, 2 psl. 
15

 Frost A. ir kt. BPHS prieinamumo Afganistane kliūčių įvertinimas, 2016 m. lapkričio 15 d. (url); Guardian (The), Ne 

gydo, o žudo: mirtinas vaistų klastočių augimas Afganistane, 2015 m. sausio 7 d. (url). 
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Health Services, BPHS) ir Esminiame ligoninių paslaugų pakete (angl. Essential Package of Hospital Services, 

EPHS. Net jei vaistai yra prieinami, jų kokybė dažnai būna prasta: jie pasenę, vežami netinkamomis 

sąlygomis, arba tiesiog yra žemos kokybės (16). 

Vaistų ir medicinos įrangos prieinamumas yra ribotas dėl nesaugumo, susisiekimo keliais, elektros 

energijos tiekimo sutrikimų ar kontroliuojamos temperatūros tiekimo grandinės sistemos. Dažnai nėra 

gyvybę gelbstinčių vaistų, net ligoninėse (17). 

Remiantis ataskaitoms, didžioji dalis pagrindinių vaistų importuojama iš kaimyninių šalių, iš jų pusė 

– neteisėtai, nekontroliuojamai. Institucijoms neturi tinkamos įrangos vaistams testuoti. Testavimą galima 

atlikti tik Kabule, tad legalus importavimas užtrunka daug laiko. Visas sektorius yra linkęs į korupciją. Yra 

rimtų pažeidimų registruojant už importą atsakingas bendroves. Apskaičiuota, kad dauguma jų gamina tik į 

Afganistaną eksportuojamus produktus. Jie nėra registruojami arba jų neleidžiama parduoti vidaus rinkoje. 

Jei vaistas neveikia, paprastai kaltinamas gydytojas (18). „The Guardian“ išspausdintame straipsnyje 

teigiama, kad rinkos yra užtvindytos žemos kokybės ir padirbtais vaistais. Straipsnyje cituojamas gydytojas ir 

Nangarharo provincijos tarybos narys paaiškino: „neteisėti vaistai yra dviejų tipų[...]. Pirmieji yra visiškai 

netikri. Antruosiuose yra maža dozė, tarkime, 20 proc. nurodyto vaisto, ir šio tipo vaistai gali būti labiausiai 

kenksmingi. Pvz., pernelyg mažas antibiotiko kiekis ne tik negalės veiksmingai išgydyti infekcijos, bet ir gali 

sukelti bakterijų atsparumą vaistams“(19). 

Ligoninės, įskaitant viešąsias įstaigas Kabule, kartais kenčia dėl laikino vaistų trūkumo. Reikalingas 

vaistas gali būti laiku nepristatytas į ligoninę. Tokiais atvejais vaistai naudojami tik kritinėse situacijose. Kiti 

pacientai privalo juos įsigyti privačiose vaistinėse (20). 

Daugelis žmonių sveikatos problemoms vartoja tradicinius vaistus, nes jie yra pigesni ir lengvai 

prieinami. Tačiau jie gali būti toksiški (21). 

 

2. Ar yra informacijos, jog Talibanas iš vietos žmonių reikalauja pinigų, ar Talibanas 

verbuoja į savo gretas chazarų tautybės asmenis, kurie yra šiitai? 

 

1.1 Pinigų iš gyventojų reikalavimas 

 

Daugiau nei pusę Talibano pajamų sudaro pajamos iš narkotikų prekybos, o vietos vadams 

tai vienintelis pajamų šaltinis, todėl jie uždeda mokesčius prekiautojams, įskaitant 

ūkininkus.
22

 Talibai taip pat renka kelių mokesčius pasistatydami laikinus postus ir netgi išduodami 

,,Talibano mokesčių ir pajamų departamento“ kvitus. Fermeriai turi mokėti zakat arba ,,labdaros“ 

mokestį, kurį sumoka dažnai natūra. Vėliau Talibanas, kuriam nėra naudos iš ūkininkų produktų, 

verčia ūkininkus atpirkti tuos ,,paaukotus“ produktus rinkos kainomis. Vieno talibų kontroliuojamo 

rajono vadas Maulawis Abdulas Rahmanas pasakė Al Jazeera‘i, kad mokesčių rinkimas yra teisėtas, 

nepažeidžiantis islamo įstatymų: ,,Mes renkame ošrą ir zakatą, kuri visi musulmonai turi mokėti 

bendruomenei“. Talibanas teisina mokesčių rinkimą tariamu pinigų panaudojimu socialinių paslaugų 

                                                 
16

 PSO, Pagrindiniai vaistai ir vaistų politika, be datos (url). 
17

 PSO, Sveikatos klasterio strateginio atsako planas, 2017 m. vasario 2 d. (url), 2 psl. 
18

 PSO, Pagrindiniai vaistai ir vaistų politika, be datos (url); Outlook Afghanistan, Žemos kokybės vaistai, 2016 m. 

spalio 19 d. (url); IWPR, Afganai skundžiasi standartų neatitinkančiais vaistais, 2014 m. liepos 11 d. (url); Guardian 

(The), Ne gydo, o žudo: mirtinas vaistų klastočių augimas Afganistane, 2015 m. sausio 7 d. (url). 
19

 Guardian (The), Ne gydo, o žudo: mirtinas vaistų klastočių augimas Afganistane, 2015 m. sausio 7 d. (url). 
20

 Pajhwork Afghan News, Valstybinėms ligoninėms Kabule trūksta vaistų, 2015 m. rugpjūčio 12 d.(url). 
21

 PSO, Pagrindiniai vaistai ir vaistų politika, be datos (url). 
22

 Carnegie Mellon University, Why the Taliban Isn't Winning in Afghanistan, January 3, 2018 

(https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2018-01-03/why-taliban-isnt-winning-afghanistan) 
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gerinimui. Socialinėje erdvėje su Talibanu siejamos grupės  demonstruoja talibus statančius tiltus, 

kelius ar religines mokyklas.
23

  

 

Overseas Development Institute savo ataskaitoje apie šešėlines talibų administracijas rašo 

kartu pabrėždamas, kad Talibano mokesčiai yra sudėtinė islamo finansų supratimo dalis ir 

mėgdžioja oficialias valstybines sistemas: 

 
,,Talibano valdymas yra daug nuoseklesnis nei bet kada anksčiau; aukšto lygio komisijos valdo 

tokius sektorius kaip finansai, sveikatos priežiūra, švietimas, teisingumas, mokesčiai su aiškia vadovavimo 
grandine ir politika nuo Pakistane įsikūrusių [Talibano] vadovų iki kaimų Afganistane."24  

 

 

2.2 Verbavimas 

 

Kaip žinia, Talibanas nėra vienalytis judėjimas, sudarytas vien iš puštunų etninės grupės 

atstovų, tačiau vadovybę sudaro tik puštunų etninės grupės atstovai
25

, o žemesniame lygyje yra ir 

nemažai tadžikų, uzbekų, turkmėnų, pašajų, nuristanių ir kuči kovotojų. 2012 m. Europos 

prieglobsčio paramos biuro ataskaitoje apie Talibano įgyvendinamą civilių gyventojų verbavimą 

rašoma, kad nėra įrodymų, jog chazaros būtų kada buvę verbuojami, nors kai kurios chazarų 

bendruomenės ir chazarų vadai palaikė ryšius su Talibanu.
26

 2016 m. rugsėjo mėnesį Europos 

prieglobsčio paramos biuras išleido atnaujintą ataskaitą apie Talibano naudojamą verbavimo 

praktiką. Apie chazarų verbavimą rašoma panašiai kaip ir ankstesnėje, 2012 m., ataskaitoje – vyksta 

ne pavienis (prievartinis) chazarų verbavimas, o priimamas chazarų vadų sprendimas 

bendradarbiauti su talibais tam, kad būtų užtikrinti tam tikri chazarų bendruomenės interesai: 

 

 
,,1.3.2. Chazaros Talibano gretose 
 

Antonio Giustozzi teigia, kad Talibanas verbuoja chazaras. Kai kurie aukštesnio rango chazarų 
vadai yra kartu su Talibanu Bamijane ir Daikundyje, yra ir keletas Talibano šešėlinių gubernatorių ir 
provincijų lygio karinių vadų, kuri yra chazaros. Ekspertas neturi žinių apie kokį nors mobilų chazarų 
dalinį, todėl daro išvadą, kad visi jie vietos Talibano daliniai. Bendruomenės vadovais ir vadai tokiais 
atvejais nusprendžia prisijungti prie Talibano tam, kad gyventojai būtų apginti nuo banditų arba nuo 
paties Talibano. Suinteresuotumas prisijungti yra lokalinis. Šios Talibano chazarų grupuotės kontroliuoja 
kaimą be pašalinių kišimosi. Šių būrių kovotojai iš esmės yra chazaros ir gauna atlyginimus ir ginklus iš 
Talibano. Talibano internetiniame puslapyje buvo įkelta žinutė apie chazarų vyresniuosius Pul-e Khumryje 
(Baghlane), kurie prisiekė ištikimybę Talibanui. The New York Times straipsnyje buvo paminėtas chazarų 
vadas, kuris dalyvavo kovose Kunduze. Interviu Borhanas Osmanas paaiškino, kad nebuvo padaryta 
išsamaus tyrimo šiuo klausimu. Jis išnagrinėjo keletą atvejų Ghazni ir Uruzgane. Tačiau, nors Osmanas 
pastebėjo, kad egzistuoja bendradarbiavimas tarp chazarų bendruomenių ir Talibano. Talibano vykdomas 
chazarų verbavimas nėra plačiai paplitęs. Chazaros iš Jaghurio ir Qarabagho sudarydavo sutartis su 
Talibanu konstruktyvaus derėjimosi su bendruomene, religiniais vadovais ir karo vadais pagrindu. Tos 
sutartys buvo sudarytos pagerinti saugumą, tačiau 2014 m. įvyko keltas incidentų, kurie parodė, kad  

                                                 
23

 Al Jazeera, From road tax to courts: The Taliban's attempts at state-building, 

 26 Aug 2018 https://www.aljazeera.com/news/2018/08/road-tax-courts-taliban-attempts-state-building-

180817101909543.html 
24

 Al Jazeera, From road tax to courts: The Taliban's attempts at state-building, 

 26 Aug 2018 https://www.aljazeera.com/news/2018/08/road-tax-courts-taliban-attempts-state-building-

180817101909543.html 
25

 Carnegie Mellon University, Why the Taliban Isn't Winning in Afghanistan, January 3, 2018 

(https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2018-01-03/why-taliban-isnt-winning-afghanistan) 
26

EASO Country of Origin Information report Afghanistan Taliban Strategies – Recruitment, July 2012 m.  

https://www.ecoi.net/en/file/local/1240976/2016_1341994768_bz3012564enc-complet-en.pdf 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1240976/2016_1341994768_bz3012564enc-complet-en.pdf
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Jaghorio chazarai pakeliui į Qarabaghą ar į Ghazni miestą buvo persekioti Talibano. Po šių incidentų buvo 
iš naujo susiderėta dėl sutarčių. Atnaujintos sutartys buvo sutvirtintos po to, kai ,,Islamo valstybė“ 
pasirodė scenoje, ir keletas uzbekų pagrobė chazarų  Zabule. Chazaros ir Talibanas susitarė dėl sutarties, 
leidžiančios talibus hospitalizuoti chazarų rajonuose. Šis paktas leido jiems gauti maisto, degalų ir gydytis 
sužeistuosius. Kai kurie jauni chazarų vyrai gali būti, kad lydi talibus, kad šie saugiai kirstų teritoriją, kuri, 
pasak Osmano, yra kryžkelė talibams pasiekti tokus atokius rajonus kaip Malistanas ir Ajristanas. Pasak 
Osmano, šie ryšiai ir talibų veikimas neliudija apie aktyvų verbavimą.  
 

Osmanas pranešė apie kitą atvejį Ghazni provincijoje.Jis buvo susijęs su Qarabaghiu- grupele 
kaimų netoli provincijos sostinės Ghazni, kur gyvena chazarų šiitų bendruomenė. Jie apsupti aplink 
gyvenančių sunitų gyventojų ir turi labai normalius ir draugiškus santykius su jais, tarp kurių ir mišrios 
santuokos. Šiame ypatingame kontekste šios chazarų bendruomenės turėjo aktyvių Talibano kovotojų.  
2012 m. buvo apie dešimt jaunų chazarų vyrų, kovojančių Talibano gretose. Chazarų vadas prisijungė prie 
talibų, bet buvo suimtas. Kai jis grįžo iš sulaikymo Bagrame, jis paliko Talibaną. Chazaros jungėsi prie 
puštunų sunitų kolektyvinėse saugumo ir valdymo iniciatyvose, kurioms kartais vadovavo Talibanas. 
Qarabaghio atveju Osmanas nematė prievartinio verbavimo požymių, nes pati bendruomenė kreipėsi į 
talibus. Kai Talibano nariai atvyko, bendruomenės vadovai suteikė jiems pastogę ir davė maisto. Jie 
susidraugavo ir kažkuriuo momentu kai kurie jų pasakė, kad galėtų kovoti jų gretose. Osmanas nemato 
priežasties, kaip arba kodėl Talibanas jėga galėtų verbuoti žmones iš chazarų etninės grupės arba iš šiitų 
tarpo, todėl, kad [talibams] reikia galėti pasitikėti jais. Prieš keletą metų chazarų provyriausybinės 
grupuotės vadas Gizabo rajone (Daykundyje) vardu  Fedayi persimetė su keliomis dešimtimis vyrų į 
Talibano pusę. Buvo išplatinta filmuota medžiaga, kurioje jis prisiekia ištikimybę Talibanui. Buvo 
tvirtinama, kad jis turėjo 50 kovotojų, bet ši informacija taip ir liko nepatvirtinta. Be to, jo motyvai liko 
nežinomi. <...>Galų gale Osmanas pranešė apie sunitų chazaras Bamijane ir Parvane. Šiose 
bendruomenėse kai kurie chazarų vadai ir asmenys veikia Talibano gretose arba jo civilinėje (šešėlinėje) 
administracijoje. Pasak Osmano, tai tik keletas atvejų.<...>27 

 

2017 m. norvegų informacijos apie kilmės valstybes centras Landinfo taip pat išleido savo 

apdorotą informaciją apie Talibano vykdomą kovotojų verbavimą. Joje be cituojamos Europos 

prieglobsčio paramos biuro informacijos yra ir naujesnės informacijos apie tai, kad ,,vis dėlto yra 

visai nedaug chazarų, kurie aktyviai kovoja Talibano pusėje (iš pokalbio su analitiku Kabule, 2017 

m. gegužė)“. Toje pačioje norvegų ataskaitoje rašoma, kad Daesh (arabiškas ,,Islamo valstybės“ 

akronimas) kaip veikėjo Afganistane atsiradimo faktas lėmė bendrą Talibano ir chazarų interesą 

kovoti su Daesh ir atitinkamai tarpusavio santykių pagerėjimą. Taip yra todėl, kad, kad Daesh 

koncepcija yra grįsta kova prieš kitatikius; jie, būdami sunitai (pažymos autorės pastaba), yra įvykdę 

išpuolių prieš musulmonus šiitus Afganistano teritorijoje (BBC naujienos, 2017 m.). Vietinis 

analitikas pokalbio metu su Landinfo (2017 m. gegužė) pranešė, kad pastaruoju metu derybos tarp 

talibų ir chazarų padažnėjo. Jie tariasi dėl bendradarbiavimo arba dėl vienas kito nepuolimo. 

Talibanui leidžiama keliauti per chazarų rajonus, o Talibanas savo ruožtu susilaiko nuo chazarų 

sustabdymo patikros postuose ar kitur.
28

 
 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo 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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