
   

 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PRIEGLOBSČIO SKYRIUS  

 

PAŽYMA  

APIE ISLAMO VALSTYBĖS KOVOTOJŲ ARTIMŲJŲ PADĖTĮ  

TADŽIKISTANO RESPUBLIKOJE 

 

2019-01-11     Nr. TJK-15/6-2 

Prieglobsčio skyriaus informacinis centras gavo paklausimą apie Tadžikistano Respublikos piliečių, 

tapusių Islamo valstybės (toliau – ISIS) kovotojais Irane/Sirijoje, artimųjų ir šeimos narių, ypač 

sutuoktinių, likusių Tadžikistane, padėtį kilmės valstybėje:  

1. Ar yra duomenų, jog minėti asmenys patiria psichologinį arba fizinį smurtą arba kitokio pobūdžio 

netinkamą elgesį jų atžvilgiu?  

2. Ar ISIS kovotojų šeimos nariams yra taikomi kokie nors teisių ir laisvių suvaržymai, pavyzdžiui, 

teisės išsituokti arba išvykti iš šalies apribojimas?  

 

Bendra informacija.  

Po Sovietų Sąjungos žlugimo, nesant stiprios pilietinės visuomenės, tautinis sąjūdis Tadžikistane 

formavosi ne demokratijos ir laisvės idėjų, o religiniu (islamiškuoju) pagrindu. Remiami radikalių 

grupuočių, veikusių Pakistano ir Afganistano teritorijose, islamo sekėjai pasisakė už valstybę, paremtą 

Šaryjos (islamiškosios teisės) įgyvendinimu bei priešinosi tuometinio šalies politinio elito siekiui 

sekuliarizuoti Tadžikistaną
1
. Nors pasaulietinės visuomenės kūrimo politika šalyje laikytina sąlyginai 

sėkminga, nepriklausomų šaltinių vertinimu, dėl griežtos Tadžikistano vyriausybės pozicijos ir 

absoliučios religinių reikalų kontrolės, Tadžikistanas labiau negu bet kuri kita Centrinės Azijos valstybė 

yra linkusi į islamiškąjį ekstremizmą.
2
 Siekiant užkirsti kelią terorizmui bei tinkamai įgyvendinti 

valstybės politiką išaiškinant, sustabdant ir užkardant teroristinių požymių turinčią veiklą, 1999 metais 

buvo priimtas Kovos su terorizmu įstatymas
3
, kuris su įvairiais papildymais ir redakcijomis išlieka 

aktualus iki šios dienos. 2016 metais buvo patvirtinta Nacionalinė strategija kovai su ekstremizmu ir 

terorizmu Tadžikistano Respublikoje 2016-2020 metais. Šiuo metu kova su ekstremizmu ir terorizmu 

išlieka prioritetine valstybės politikos sritimi Tadžikistane: remiantis oficialių šaltinių duomenimis, 

2015-2018 metų laikotarpiu apie 1300 Tadžikistano piliečių išvyko į Siriją ir Iraką su tikslu prisijungti 

prie ISIS.
4
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Tadžikistano Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtinta nuostata, jog religinės organizacijos veikia atskirai 

nuo valstybės
5
. Siekiant užtikrinti tinkamą religijos klausimų įgyvendinimą valstybiniu lygiu, buvo 

įkurtas Religijos reikalų ir nacionalinių švenčių bei ceremonijų komitetas (toliau – CRA)
6
 prie 

Tadžikistano Respublikos vyriausybės. Šiuo metu CRA turi didelę veikimo laisvę ir plačius įgaliojimus, 

pradedant sprendimų priėmimu dėl religinių organizacijų ir judėjimų įsteigimo bei įregistravimo, leidimų 

dėl maldos namų statybų išdavimo, švietimo religijos tematika organizavimo, hidžabo dėvėjimo, barzdos 

ilgio nustatymo, baigiant religinio pobūdžio literatūros naikinimu. Šaltinių teigimu, valdantieji siekia 

"užtikrinti visuminę kontrolę musulmonų veikimo šalyje atžvilgiu"
7
 bei taiko visas priemones užkardyti 

savo šalies piliečių dalyvavimą judėjimuose, kurie priskiriami "ekstremistiniams". Tadžikistane yra 

uždraustos tokios organizacijos kaip ISIS, Talibanas, salafitų judėjimas, Jamaat Ansarullah, Jamaat-e-

Tabligh, Islamiškoji Turkestano partija, Tadžikistano Ozod, Tadžikistano Islamo atkūrimo partija (toliau 

– TIAP)
8
 bei kitos mažiau žinomos grupės. 

 

Vokietijos tyrimų centras Bertelsmann Fund savo 2018 m. ataskaitoje apie Tadžikistaną rašo apie 

vyriausybės taikomas represijas šalyje uždraustų grupuočių ir judėjimų atžvilgiu: „Manoma, jog tik 

pogrindyje veikiančios ir uždraustos radikalaus islamo sekėjų grupės (ypač Hizb ut-Tahrir) turi tikslą 

pakeisti valstybinę sąrangą, nes jų siekis yra Islamo valstybės sukūrimas Centrinėje Azijoje. Vyriausybė 

[ir toliau] tęsia brutalių represinių priemonių taikymą tų asmenų, kurie palaiko islamistinių grupių (Hizb 

ut-Tahrir, Jammat-e-Tabligh, Jamaat Ansarullah ir kitų) idėjas, atžvilgiu. Tikslus minėtų grupių rėmėjų 

skaičius ir paplitimas šalyje nėra žinomas, tačiau tikimybė, jog jų yra daug, nėra didelė todėl, kad jų 

atžvilgiu yra vykdoma griežta kontrolė ir represijos.“
9
  

2017-07-21 Tadžikistano Vidaus reikalų ministras Ramazonas Rahimzoda žiniasklaidai nurodė, jog per 

pirmąjį pusmetį buvo sulaikyti 228 asmenys (iš jų 104 siejami su ISIS, 80 su salafitų grupuotėmis, 17 

Jamaat Ansarullah, 16 su Uzbekistano Islamo judėjimu ir 3 asmenys su TIAP), įtariami dalyvavimu 

teroristinių grupuočių veikloje.
10

 Papildomai 13 TJK piliečių, prie ISIS prisijungusių savanoriškai, grįžo į 

kilmės valstybę. Visi savanoriškai grįžusieji, remiantis šalyje galiojančiais teisės aktais,  buvo atleisti nuo 

baudžiamojo persekiojimo.
11

  

Siekiant nustatyti, ar yra duomenų apie Tadžikistane amnestuotus asmenis, dalyvavusius ISIS veikloje, 

tarptautinio transliuotojo Radio Free Liberty/ Radio Europe (toliau – RFL/RE) oficialiame tinklapyje 
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buvo rastas straipsnis apie tai, jog Tadžikistano pilietis Furqatas Vatanovas buvo užverbuotas IS, išvyko į 

Siriją, tačiau, operatyviai sureagavus, buvo iš ten pargabentas ir, pritaikius amnestiją, jam buvo suteiktas 

„antras šansas“, atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės: 

„2016 metais Tadžikistano pilietis Furqatas Vatanovas buvo areštuotas Turkijoje, kuomet ruošėsi vykti į 

Siriją kovoti ISIS gretose. Vatanovo tėvas, gavęs iš sūnaus laišką su prašymu palaiminti jį šventoje 

kovoje, iš karto apie tai pranešė Tadžikistano teisėsaugai ir paprašė jų pagalbos grąžinant sūnų namo. 

Nuvykus į Turkijos – Sirijos pasienį, asmuo buvo sulaikytas ir parvežtas į Tadžikistaną, kur jį areštavo ir 

pateikė kaltinimus dėl bandymo prisijungti prie šalyje uždraustos teroristų grupuotės ir veikti joje laisvai 

samdomo kario pozicijoje. Vatanovui buvo suteiktas „antras šansas“ – jis buvo atleistas nuo 

baudžiamosios atsakomybės todėl, kad nedalyvavo jokioje veikloje, susijusioje su ISIS bei nuoširdžiai 

gailėjosi.“
12

 

Straipsnyje nurodoma, jog 2015 metais Tadžikistane buvo pakeisti baudžiamosios teisės aktai, 

leidžiantys savanoriškai grįžusiems ir išsižadėjusiems narystės teroristinėse grupuotėse asmenims 

pritaikyti amnestiją – atleisti juos nuo baudžiamosios atsakomybės. Papildomai informuojama, jog 

amnestija taikytina ne visiems [„not a blanket amnesty“], o tik tiems Tadžikistano piliečiams, kurie 

nedalyvavo  draudžiamos grupuotės veikloje, t.y. nevykdė nusikalstamos veikos.  

 

1. ISIS kovotojų artimųjų padėtis Tadžikistane, atkreipiant dėmesį į kovotojų žmonų padėtį, 

kurios kartu su savo vyrais nevyko ir liko Tadžikistane. Ar yra duomenų, jog minėti asmenys 

patiria psichologinį arba fizinį smurtą arba kitokio pobūdžio netinkamą elgesį jų atžvilgiu?  

Vertinant surinktą informaciją apie iš Tadžikistano išvykusių ir prie ISIS kovotojų Sirijoje bei Irake 

prisijungusių asmenų artimųjų padėtį kilmės valstybėje, nustatyta, jog dauguma šaltinių nurodo 

stigmatizavimą kaip pagrindinę problemą, su kuria susiduria ISIS kovotojų šeimos nariai Tadžikistane, 

ypatingai kaimiškosiose gyvenvietėse. Išskirtiniu laikytinas atvejis, kuomet keturi aukšto rango ISIS 

kovotojo, buvusio Tadžikistano Respublikos vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų pulkininko 

Gulmurodo Khalimovo artimieji buvo nukauti, bandant juos sulaikyti Tadžikistano specialiųjų tarnybų 

vykdytos operacijos metu. Duomenų, jog būtų vykdomos eilinių ISIS kovotojų artimųjų apklausos, 

tardymai, išduoti orderiai kratoms jų namuose nebuvo rasta, tačiau keletas šaltinių mini, jog aukščiau 

minėto Gulmorodo Khalimovo sūnus ir broliai buvo „stebimi teisėsaugos pareigūnų“,
13

 o žmona ir vaikai 

iš pirmosios santuokos „nuolat tardomi“, jų atžvilgiu vykdomas psichologinis spaudimas.
14

  Taip pat 

publikuojami pranešimai apie tai, jog 2017 m. balandžio pabaigoje buvo sulaikytas vyriausias 

Gulmurodo Khalimovo sūnus, bandantis išvykti iš Dušanbės į Maskvą įtariant, jog šio asmens tikslas 

buvo prisijungti prie ISIS gretose kovojančio tėvo. 
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1.1. Stigmatizavimas. Tarptautinio nepelno siekiančių organizacijų, veikiančių 28 pasaulio 

valstybėse, tinklo Institute for War and Peace Reporting (toliau – IWPR) svetainėje 

publikuojamame straipsnyje „Tadžikistanas:  Sirijoje kovojančiųjų artimieji susiduria su stigma“ 

kalbama apie tai, kad ISIS kovotojų našlės ir jų vaikai savo bendruomenėse tampa 

atstumtaisiais, žmonių apkalbų ir patyčių taikiniais:  

„Šimtai šeimų, gyvenančių Tadžikistano pietinėje Khatlonskaja srityje, po to, kai jų vyrai ir 

sūnūs prisijungė prie ISIS, susidūrė su stigma. Moterys, kurių sūnūs ir vyrai kariauja ISIS 

gretose Sirijoje, vestuvėse ir kituose viešuose renginiuose dažnai tampa apkalbų objektais. 

Vachijos slėnio ekspertas Nosirdžonas Mamurzoda mano, kad jauni žmonės, kurie prisijungia 

prie ISIS grupuotės, „stato ant kortos“ savo šeimos narių ir artimųjų gerovę: „Kuomet tėvai 

išvyksta į Siriją ir prisijungia prie teroristinių grupuočių, kuriuos yra uždraustos Tadžikistane, 

tai neigiamai atsiliepia jų vaikų psichikai – jie jaučiasi atstumti visuomenės, žmonės juos bado 

pirštais“.
15

 

Mavdžigul – Bochtarskovo rajono gyventoja kartu su vyru ir trimete dukra kurį laiką gyveno Maskvoje, 

kol 2015 metais vyras ją su vaiku išsiuntė namo į Dušanbę, o pats išvyko į Siriją ir vėliau, kovodamas 

ISIS gretose, žuvo. Nuo to laiko, pasak Mavdžigul, ji tapo neapykantos ir apkalbų objektu, kadangi, 

vykdamas į Siriją, sutuoktinis kartu pakvietė kelis kaimynus. Kaime moteris kaltinama ir įžeidinėjama 

dėl to, kad yra ISIS kovotojo našlė. Rustamo Khalifaevo, Chatlonskaja srities Abdurachmony Džomi 

rajono gyventojo, sūnus Daleras Khalifaevas taip pat buvo užverbuotas ir išvyko į Siriją bei prisijungė 

prie ISIS grupuotės. Tėvas skundžiasi, jog nuo to laiko visa šeima neturi ramybės – vietiniai kaimo 

gyventojai niekaip kitaip jo nevadina kaip „teroristo tėvu“.“
16

 

 

1.2. Sulaikymai. 2017-05-10 naujienų agentūros Reuters pranešime rašoma: „Pasak saugumo 

tarnybų, vyriausias Gulmurodo Khalimovo sūnus aštuoniolikmetis Bekhruzas Khalimovas buvo 

sulaikytas balandžio pabaigoje bandantis išskristi iš Dušanbės į Maskvą. Įtariama, jog asmuo 

ketino vykti susitikti su tėvu.“
17

 

1.3. Nužudymas. Papildomai rasta informacijos apie tai, jog buvo nukauti keturi artimi 

buvusio Tadžikistano Respublikos vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų vado, 2015 m. 

balandį išvykusio iš šalies ir prisijungusio prie ISIS, Gulmurodo Khalimovo šeimos nariai, o dar 

trys jo aplinkai artimi žmonės buvo sulaikyti ir nuteisti, skiriant jiems laisvės atėmimo bausmę 

nuo 7 iki 18 metų. 2017-07-11 straipsnyje „Gulmurodo Khalimovo artimieji priešinosi ir buvo 

nukauti“ pasakojama:  

„[Iš viso] buvo septyni Gulmurodo Khalimovo artimieji. Jie pasipriešino [milicijos 

pareigūnams] ir todėl keturi iš jų buvo nušauti, o trys areštuoti. Specialiosios operacijos metu 

taip pat buvo sužeistas milicijos pareigūnas. Remiantis šiais faktais, iškelta baudžiamoji byla, 
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vyksta tyrimas,“ – pranešė Khatlonskaja srities prokuroro pavaduotojas Khušvaktas 

Mašrabzoda.“
18

 

2. Ar ISIS kovotojų šeimos nariams yra taikomi kokie nors teisių ir laisvių suvaržymai, pavyzdžiui, 

teisės išsituokti arba išvykti iš šalies apribojimas?  

Duomenų apie tai, jog Tadžikistane būtų taikomi konkretūs teisių ir laisvių apribojimai išskirtinai ISIS  

kovotojų artimiesiems ir šeimos nariams, nebuvo rasta, tačiau USDOS Žmogaus teisių padėties 

Tadžikistane 2017 metais ataskaitoje nurodoma, jog šalyje buvo fiksuota nemažai žmogaus teisių 

pažeidimo atvejų, susijusių su sulaikytųjų asmenų kankinimu ir šiurkščiu elgesiu, politiškai motyvuotais 

sulaikymais ir areštais, įskaitant sulaikytųjų šeimos narius, sudėtingomis kalinimo sąlygomis bei fiziniu 

smurtu, naudojamu prieš sulaikytuosius, saviraiškos, spaudos, teisės turėti ir laisvai reikšti religinius 

įsitikinimus, suvaržymais, teisėsaugos institucijų savivale ir piktnaudžiavimu.
19

  

Judėjimo laisvė. Tadžikistano Respublikos teisės aktuose numatyta, jog kiekvienas pilietis turi teisę 

laisvai judėti šalies viduje ir už jos ribų, emigruoti ir repatrijuoti, tačiau turi būti užregistravęs savo 

nuolatinę gyvenamąją vietą.
20

 USDOS 2017 metų Žmogaus teisių ataskaitoje kalbama apie tam tikrus 

apribojimus laisvo piliečių judėjimo klausimu:  

1. Judėjimas šalies viduje. Užsieniečiams, išskyrus diplomatus ir asmenis, dirbančius tarptautinėse 

organizacijose, teikiančiose paramą Tadžikistanui, neleidžiama atvykti arčiau kaip 15 mylių 

spinduliu prie sienos su Afganistanu ir Kinija Khatlon regione ir Kalnų Badachšano autonomine 

provincija, nebent jie turi Tadžikistano užsienio reikalų ministerijos išduotą leidimą.
21

 

 

2. Judėjimas už šalies ribų. Remiantis svetainės „Migration Data Portal“ duomenimis, 2017 metais 

bendras tarptautinių migrantų skaičius Tadžikistane buvo 273,5 tūkstančio asmenų.
22

 Duomenų, 

jog tam tikrai socialinei grupei priskiriamų asmenų judėjimas už šalies ribų būtų ribojamas, 

nerasta, tačiau keletas šaltinių mini Tadžikistano žmogaus teisių aktyvistės Fayzinisso Vohidova 

atvejį, kuomet 2017-05-14 ji buvo sulaikyta bandanti išvykti į Kirgiziją:  

„Pasieniečiai kartu su Valstybės saugumo komiteto pareigūnais Auchi-Kalyacha pasienio punkte 

sustabdė Vohidovą tuo metu, kai ji bandė išvykti į Kirgiziją. Vohidova buvo sulaikyta aštuonioms 
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valandoms, motyvuojant tuo, jog jos pase rastas „defektas“ ir kad ji „neturi teisės išvykti iš 

Tadžikistano.“
23

 

Tuo tarpu RFE/RL tinklapyje publikuojamas straipsnis apie tai, kad buvusio specialiųjų pajėgų vado 

Gulmurodo Khalimovo antroji žmona Khumairo Mirova kartu su keturiais vaikais išvyko iš Tadžikistano 

ir galimai nuvyko pas sutuoktinį į Siriją:  

 

„2015 m. balandį dingęs Tadžikistano Respublikos vidaus reikalų ministerijos Specialiųjų pajėgų vadas 

Gulmurodas Khalimovas tų pačių metų gegužę pasirodžiusiame vaizdo įraše pranešė prisijungęs prie 

ISIS. Praėjus metams, 2016 m. vasarį iš Tadžikistano slapta pas jį išvyko antroji  žmona Khumairo 

Mirova su vaikais.“
24

 

„Liepos 31 dieną [pastaba: 2017 m.] RFE/RL tinklapyje buvo publikuota keletas Gulmurodo Khalimovo 

nuotraukų. Vienoje iš jų buvęs OMON vadas matomas su ilgais plaukais ir barzda pozuojantis kartu su 

ISIS kovotojais. Kita nuotrauka - Gulmurodo Khalimovo ir jo mažametės dukros iš antrosios santuokos 

asmenukė. Kur ir kada šios nuotraukos fotografuotos – neaišku. Antrosios žmonos Khumairo Mirovos 

brolis Šokhnazaras Mirovas liepos 31 dieną interviu Radio Ozodi pranešė, kad tik išvydęs Khalimovo ir 

jo dukros asmenukę įsitikino, jog Khumairo ir jos vaikai vis dėlto nuvyko pas vyrą į Siriją. 

Praėjusių metų [pastaba: 2016 m.] vasarį visuomenės informavimo priemonės rašė, jog antroji 

Gulmurodo Khalimovo žmona kartu su savo keturiais vaikais išvyko į Siriją pas vyrą, tačiau jos artimieji 

netikėjo, jog Khumairo Mirova paliko tėvynę laisva valia. Pasak jos motinos Risolat Ašurovos, jos dukrą 

greičiausiai ilgai ir atkakliai įkalbinėjo arba net grasino [todėl ji išvyko].“
25

 

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

kilmės šalis apdorojimo
26

 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.  

 

Vyriausioji specialistė       Austra Kiselienė 

                                                           
23

 Human Rights Watch, Tajikistan: Travel Ban on Rights Lawyer <https://www.hrw.org/news/2017/05/16/tajikistan-travel-

ban-rights-lawyer>  [Žiūrėta 2019-01-14] 
24

 Radio Free Europe/ Radio Free (RFE/RF), „Совбез ООН продлил санкции в отношении Гулмурода Халимова“ 

<https://rus.ozodi.org/a/29445343.html>  [Žiūrėta 2019-01-14] 
25

 Radio Free Europe/ Radio Free (RFE/RF), „Беглый полковник Гулмурод Халимов сделал селфи с дочкой“, 2017 m. 

liepos 31 <https://rus.ozodi.org/a/28650544.html> [Žiūrėta 2019-01-09] 
26

 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 

<https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi> 

https://www.hrw.org/news/2017/05/16/tajikistan-travel-ban-rights-lawyer
https://www.hrw.org/news/2017/05/16/tajikistan-travel-ban-rights-lawyer
https://rus.ozodi.org/a/29445343.html
https://rus.ozodi.org/a/28650544.html
https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi

