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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2019-01-15  gavo paklausimą: 

 

 Ar yra informacijos, jog Talibanas persekioja ne tik Afganistano kariuomenėje 

tarnavusius asmenis, bet ir jų šeimos narius? Ar yra žinoma apie atvejus, kai Talibano 

vykdomas asmens, laikomo bendradarbiaujančiu su vyriausybe, individualus persekiojimas 

pasibaigė, grėsmė patirti persekiojimą išnyko (pvz. asmeniui persikėlus į kitą rajoną, praėjus 

tam tikram laiko tarpui ar pan.)? 

Žemiau pateikta informacija daugiausia yra paimta iš Europos prieglobsčio paramos biuro 

(EPPB) šaltinių. EPPB skiria didelį dėmesį informacijai apie Afganistaną kaip prieglobsčio 

prašytojų kilmės šalį ir yra išleidusi arba atnaujina nemažą skaičių savo leidinių apie Afganistaną 

ištirdama padėtį šioje pietų Azijos valstybėje įvairiais klausimais, kylančiais nustatant tarptautinės 

pareigos poreikį. EPPB informacija apie kilmės šalis – tai pagal ES valstybių narių sudarytą 

metodiką apdorota informacija, todėl atitinkanti ES lygio informacijai apie kilmės šalis keliamus 

kokybės reikalavimus.  

1. Asmenų, tarnaujančių Afganistano nacionalinių saugumo pajėgose, šeimos narių 

padėtis. 

Visų rangų Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų (nacionalinė armija, vietos policija ir 

kt.) darbuotojai sudaro kategoriją žmonių, kurie yra Talibano persekiojimo taikiniai. Tuose 

rajonuose, kur Talibanas turi savo šešėlinę vyriausybę, jis aktyviai užsiima Afganistano 

nacionalinių saugumo pajėgų darbuotojų persekiojimu. Tačiau ši kategorija asmenų pagal Talibano 

taisykles gali rinktis- palikti saugumo pajėgas ir prisidėti prie Talibano judėjimo arba pasirašyti 

kitokį talibus tenkinantį susitarimą.
1
 Jei Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų darbuotojai 

nesutinka atsisakyti tarnybos, Talibanas daro spaudimą jų šeimoms.
2
 

Pagal Europos prieglobsčio paramos biuro informaciją, Talibanas renka informaciją apie 

tam tikrą bendruomenę, kad nustatytų, kokia šeima turi savo šeimos narių Afganistano 

nacionalinėse saugumo pajėgose.
3
 Įprasta (ypač kaimo vietovėse, kur Talibanas turi savo šešėlinę 

vyriausybę, t. y. savo paskirtą gubernatorių, ministerijas, kurios vadinamos komisijomis), kad 

daromas spaudimas šeimai, jog ši įtikintų asmenį atsisakyti pareigų Afganistano nacionalinėse 
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saugumo pajėgose.
4
 Jei saugumo pajėgų šeimos nariai nepaklūsta Talibano nurodymams, grasinama 

bausmėmis.
5
 Pavyzdžiui, pagal naujausią, 2019 m. sausio mėn. 20 d., Reuters informaciją 40 šeimų 

iš visiškai Talibano kontroliuojamo šiaurinio Sare Pulo provincijos Kohistano rajono atvyko į 

provincijos sostinę Sare Pulą būdamos prastos būklės, neturėdamos jokių pragyvenimo šaltinių ir 

apsistojo mečetėse gelbėdamosi nuo šalčio. Vietos valdžia priverstiems persikelti asmenims ne ką 

tepadėjo. Kaip aiškina šie žmonės, Talibanas šias šeimas priskyrė simpatizuojančioms vyriausybei 

arba identifikavo kaip policininkų šeimos narius bei išvarė iš Kohistano kaip alternatyvą jiems 

pateikdamas galimybę bendradarbiauti su Talibanu. Genties vyresnysis, kuris kontroliavo šių šeimų 

persikėlimą, patvirtino, kad visos šios iš namų išvarytos šeimos buvo įtartos  kaip buvusios artimos 

karinėms ir saugumo pajėgoms. Pavyzdžiui, viena Kohistano gyventoja turėjo išvykti iš namų su 

šešiais vaikais, nes vietinėje policijoje dirbantis jos vyresnysis sūnus atsisakė palikti darbą 

policijoje.
6
 Užfiksuotas ir atvejis Kunduzo provincijoje, kai Afganistano nacionalinės armijos 

kareivio šeima buvo priversta persikelti gyventi į kitą vietą, nes tas kareivis atsisakė palikti armiją 

po Talibano grasinimų. Po to, kai šeimos išvyksta, jų namai sudeginami arba paverčiami  Talibano 

štabu.
7 

Šaltiniai byloja ir apie tai, kad iš šeimos narių gali būti reikalaujama išduoti ieškomo 

asmens buvimo vietą. Tokia praktika šaltinių vadinama ,,gana sėkminga”.
8
 

Šaltiniai pateikia ir kitų pavyzdžių, kai talibai persekiojo provyriausybinių pajėgų vadų 

šeimos narius paskelbdami jiems mirties bausmę surengto teismo metu, pagrobdami vado vaikus, 

sudegindami namus. Talibai taip pat nusitaiko į saugumo pajėgų šeimos narius laidotuvių 

ceremonijos metu, kai laidojamas saugumo pajėgų narys, pavyzdžiui, pasiųsdami savižudį 

sprogdintoją.
9
  

 Dažniausiai tiek saugumo tarnybų darbuotojai, tiek jų šeimos persikelia gyventi į talibų 

nekontroliuojamą rajoną, bet ir čia nutinka persekiojimo atvejų. Būna, kad žmonės paklūsta talibų 

reikalavimams, o būna kad yra persekiojami daug metų.
10

 

 Šaltiniai pabrėžia, kad didelė grėsmė kyla Talibano patikros postuose. Dažniausiai 

tamsiuoju paros metu (kai Afganistano saugumo pajėgų narių nėra keliuose) talibai įrengia laikinus 

patikros punktus, kur tikrindami keleivius pravažiuojančiose transporto priemonėse,  bando 

identifikuoti tuo momentu ne tarnyboje esančius arba buvusius saugumo pajėgų pareigūnus. Juos jie 

arba pagrobia, arba nužudo. Žinomas atvejis, kai talibai suklydo ir nužudė ne saugumo pajėgų 

darbuotojus, o civilius. Pranešta, kad Kunduze per patikrą talibai panaudojo biometrinius duomenis 

siekdami identifikuoti Afganistano nacionalinių saugumo pajėgų darbuotojus. Vis dėlto Afganistano 
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ekspertas Giustozzis mano, kad Talibanas neturi prieigos prie vyriausybinių duomenų bazių su 

saugumo pajėgų darbuotojų duomenimis, nes priešingu atveju ,,juodasis sąrašas” būtų ilgesnis. Tai 

natūralu, nes ir pati Afganistano vyriausybė 100 procentų negalėtų patvirtinti ar vienas bei kitas 

asmuo priklauso saugumo pajėgoms ir ar dirba vyriausybei.  Tokių patikros punktų pastatymo 

atvejų 2017 m. buvo fiksuota 217 punktų (23 provincijose). Daugiausia tikrinami privatūs 

automobiliai ir taksi, autobusai – retai.
11

 

Vis dėlto yra išimčių šioms bendroms persekiojimo taisyklėms. Pavyzdžiui, Talibano 

žvalgybos tarnyba ,,Mašhad Šura“ (Mashhad Shura) neprioretizuoja bendradarbiaujančių su 

vyriausybe asmenų persekiojimo vietoj to sutelkdama dėmesį į bendradarbiaujančių su Vakarų 

vyriausybėmis, asmenų, ,,Daeš” ir vakariečių  persekiojimą. Kitas pavyzdys: kita Talibano 

žvalgybos tarnyba  ,,Rasul Šura“ (Rasool Shura) dažnai bendrauja taktiškai su Afganistano 

vyriausybės saugumo pajėgomis ir iš viso nepersekioja asmenų, laikomų bendradarbiaujančiais su 

vyriausybe. Jos prioritetas – asmenys, infiltruoti iš kitų Talibano grupuočių. Būna, kad talibai 

siekia, jog šeimos nariai atkalbėtų šeimos narį nuo darbo saugumo tarnybose, tačiau negrasina jiems 

smurtu, ir toks sprendimas lemiamas taktinių sumetimų. Taigi saugumo darbuotojų ir jų šeimos 

narių  persekiojimo lygis priklauso nuo Talibano pasirinktos taktikos.
12

 

2. Persikėlimas į kitą provinciją 

Pagal Europos prieglobsčio paramos biuro informaciją, asmenys ir jų šeimos nariai, 

sulaukiantys grasinimų iš Talibano pusės dėl esamų ar buvusių ryšių su vyriausybe ar kokiu kitu 

subjektu, prieš kurį Talibanas yra priešiškai nusistatęs,  saugumo sumetimais  dažnai persikelia į 

miestus. Pasak eksperto Giustozzio, ,,iš esmės Afganistano nacionalinių  saugumo pajėgų nariai ir 

jų šeimos laipsniškai privalėjo persikelti į saugesnius rajonus, kontroliuojamus valstybės. Pasak 

Afghanistan Analysts Network, talibanas gali surasti ir persikėlusį asmenį priklausomai nuo to, koks 

politinis klimatas vyrauja ir koks ieškomo asmens profilis. Tam tikslui pajėgumus talibai turi: jie 

naudoja tam savo vietos vadų, šešėlinių gubernatorių tinklus bei dvasininkus (mulas). Veiksniai, 

kurie įtakoja šio komunikavimo veiksmingumą yra: 

- ryšys tarp Talibano vietos vado kilmės provincijoje ir Talibano centrinės vadovybės; 

-ryšys tarp  asmens kilmės provincijos ir persikėlimo provincijos Talibano vietos vadų; 

- Talibano aktyvumo kilmės provincijoj,  įskaitant ir įsteigtus patikros punktus.  

Kalbėdami apie persikėlimą, šaltiniai pažymi, kad Afganistane bendruomenės gyvena labai 

glaudų gyvenimą. Afganistaniečiai žino, kada atvyksta koks naujas atvykėlis, kada kas vyksta pro 

šalį. Keletas dalykų išduoda žmogaus kilmę: kalbos akcentas, pavardės, kurios gali parodyti kilmės 

vietą, religija ir meldimosi papročiai, išsilavinimas, padedantis priskirti asmenį aukštesnei socialinei 

klasei. Šeimos ir bendruomenės ryšiai atsispindi ir socialiniuose tinkluose internete, todėl talibai 

gali grasinti ir internetu reikalaudami mesti darbą. Jei kas naujas atvyksta į rajoną, vietovę 

kontroliuojantis Talibanas pradeda tyrimą. Jis atkreipia dėmesį ir tai, ar žmogus keliavo per 

vyriausybės kontroliuojamus rajonus ir ar negali būti šnipas. Todėl asmenys, persikeliantys gyventi 
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į Talibano rajonus turi susigalvoti įtikinamas savo keliones pateisinančias priežastis  su tam tikrais 

įrodymais: prekybinės sutartys, medicininės pažymos.  

Vis dėl to miestuose yra kur kas sunkiau susekti asmenį, kaip pabrėžia šaltiniai. Čia talibai 

naudoja informatorius (moka valstybinėse institucijose dirbantiems asmenims, turi nemokamų 

informatorių gyventojų tarpe). Skirtingos talibų grupuotės turi skirtingas sekimo užduotis: ,,Hakani 

(Haqqani) tinklas“ renka informaciją specialioms operacijoms (didelio masto išpuoliams), o 

,,Pešavaro Šura“ ( Peshawar Shura) atsekinėja paieškomus asmenis. Pastaroji grupė turi 500 šnipų ir 

informatorių Kabule.
13

 

Taigi, pasak šaltinių, tikslinės žmogžudystės vykdomos daugiausia didžiuosiuose 

miestuose. Sąrašą tų asmenų, kurių susekimui ir nužudymui  Talibanas skiria resursus, sudaro 

ribotas skaičius asmenų:  nuo kelių dešimčių iki maksimaliai šimto žmonių. Talibanui svarbu, kad 

apsimokėtų jų pastangos surasti žmogų dideliame, gerai saugomame vyriausybės kontroliuojamame 

mieste, todėl čia jie taikosi ir tai daro sėkmingai į aukštas pareigas einančius/žinomus  asmenis, 

kuriuos talibai laiko savo priešais.
14

 

Logaras 

Logaras yra už beveik 74 km į pietus nuo Afganistano sostinės Kabulo ir laikomas 

strategine provincija – vadinamaisiais vartais į Kabulą.  Talibanas yra aktyvus daugumoje 

provincijos vietovių.
15

 Logaro provincijoje Talibanas turi šešėlinę savo vyriausybę
16

. Keletą 

pastarųjų savaičių Afganistano saugumo pajėgos bando atakuoti talibų slėptuves Logare. Talibanas 

sustiprino puolimą visoje šalyje, taip pat ir Logaro provincijoje: 2019 m. sausio 20 d. strategiškai 

svarbiame greitkelyje tarp Logaro ir Kabulo sukilėliai susprogdino sprogmenų prikrautą mašiną – 8-

ni Afganistano saugumo pajėgų nariai žuvo, 10 sužeistų.
17

  

Kabulas 

Kabulo mieste talibai paprastai negali sulaikyti įtariamųjų ar prasižengusiųjų tam, kad 

galėtų juos teisti savo teismuose, todėl jie gali tik stebėti ir laukti, kol asmuo išvyks iš Kabulo arba 

panaudoti žudymo komandas atsisakant Talibano teismo. Jei nusprendžiama įvykdyti žmogžudystę, 

atsižvelgiama į žudymo komandos pajėgumus, darbo krūvį ir riziką vykdant užduotį. Užima laiko, 

kol nužudomas gerai apsaugotas taikinys arba taikinys, esantis rajone, kur daug patruliuojama. 

Stengiamasi nerizikuoti prarasti visą žudymo komandą. Atitinkamai jei taikinys nėra toks svarbus ar 

gyvena mažiau saugomame rajone, jam  toks mirties nuosprendis įvykdomas greičiau. Talibano 

žvalgyba perduoda įtariamųjų sąrašą Karinei komisijai, kuri nusprendžia, ar įrašyti asmenį į 

mirtininkų sąrašą. Kiekvienos provincijos žvalgybos skyrius turi jam priskirtą komandą, kuri kartu 

su Kariniu skyriumi persekioja kolaborantus bendradarbiaudama su Karine komisija.   
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Kiekvienos provincijos žvalgybos departamentas turi savo komandą (Istakhbarati Karwan), 

kurios užduotis užsiimti vadinamųjų kolaborantų su valdžia paieškai bendradarbiaujant su Karine 

komisija. Daugumoje provincijų komandą sudaro 20 narių, bet dideliuose miestuose kaip Kabulas – 

ir daugiau.
18

 

Kabulo mieste veikia mažiausiai trys Talibano žvalgybos organizacijos:  ,,Hakanis“, 

,,Kvetos šura“ (angl. Quetta Shura) ir  ,,Mašhadas“ (angl. Mashhad Office). Nuo Kabulo karinei 

komisijai vadovaujanti Quetta Shura turi apie 500 informatorių. Iš viso skirtingi Talibano žvalgybos 

skyriai turi 1 500 šnipų  Kabule, pasiskirsčiusių visuose 47-oje rajonų, tačiau daugiausia jų sutelkta 

dviejuose – kur vyriausybės ir ambasadų pastatai.  Patys talibai nurodo dar didesnį skaičių, kur be 

informatorių dar veikia ir Talibano operatyviniai darbuotojai. Pasak Talibano šaltinio, Kabule 2016 

m. buvo 800 operatyvinių darbuotojų. Talibai veikia visuose Kabulo rajonuose, bent jau  žvalgo, jei 

nevykdo išpuolių. Dauguma išpuolių prieš asmenis vykdoma toliau nuo centro, kur gyvena 

turtingieji ir turintys valdžią gyventojai  ir kur sutelkta policija bei saugumo pajėgos.
19

 Tai 

apšaudymas nuo pravažiuojančių motociklų, sprogstamų įtaisų padėjimas; vieno parlamento nario 

šeima Kabule buvo užpulta ginkluotų vyrų namie. Didelio masto (ne prieš konkretų asmenį 

nukreipti) išpuoliai daugiausia vykdomi miesto centre..
20

 

 

Afganistano vyriausybės darbuotojai/pareigūnai (policininkai, apsaugos darbuotojai, 

įtariamieji šnipinėjimų valdžiai) yra priskiriami tiems asmenims, kurie gali gauti ,,naktinių 

laiškų“.
21

 2017-05-10 pažymoje Nr. AFG-15/6-11 ,,Apie Talibano įbauginimo strategiją siunčiant 

naktinius laiškus ir asmenų, dirbusių tarptautinėms pajėgoms persekiojimą, pateikiama išsami 

informacija apie vadinamuosius Talibano ,,naktinius laiškus“. Pagal informaciją šioje pažymoje 

nors ,,naktiniai laiškai“ labiau paplitę kaimo vietovėse, tačiau Kabule, nors reiškinys čia mažiau 

paplitęs , vis dėlto žmonės gaudavo ir gauna grasinančių naktinių laiškų. Kabului ir kitiems 

dideliems miestams daugiau būdingi grasinimai, pateikti per skaitmenines technologijas: internetu 

ar per telekomunikacijas. Laiškų nepaisymas gali baigtis fiziniu susidorojimu (nužudymu, 

kankinimu, sumušimu), pagrobimu, paėmimu įkaitu dėl išpirkos, bet gali būti nesiimta ir jokių 

veiksmų prieš asmenį.
22

 

3. Bendra padėtis Afganistane  

Reuters 2019 m, sausį pavadino Talibaną ,,vis labiau pasitikinčiu”, įtvirtinusiu  kaimo 

vietovių aplink didžiuosius Afganistano miestus kontrolę, vyriausybinėms pajėgoms iš paskutiniųjų 
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bandant juos nustumti.
23

 BBC 2018 m. viduryje pareiškė, kad ,,dabar Talibanas kaip niekad stiprus. 

Per pastaruosius 17 metų jis yra stipriausias šiuo metu.
24

 Al Jazeera tokią karinę sėkmę vadina 

beprecedente.
25

 

Dabar Talibanas kontroliuoja beveik pusę Afganistano kasdien darydamas išpuolius. 
26

  

Afganistano vyriausybė išlieka korumpuota ir neveiksminga. Afganistanas išgyvena 

kritines socialines problemas: žmonės bėga gyventi į  miestus, didėja skurdas, korupcija klesti 

visuose lygiuose, masinis nedarbas, valdžios perskyra tarp politinę įtaką turinčiųjų ir karo vadų, 

,,protų“ nutekėjimas į kitas šalis, didėjanti  priklausomybė nuo narkotikų ekonomikos.   

Talibanas, atrodo, pamažu laimi alinantį mūšį prieš Afganistano pajėgas.  Aukų skaičius 

yra įslaptintas, tačiau, kaip teigia JAV įsikūrusio ,,Strateginių ir tarptautinių studijų centro” 

analitikai, Afganistano pajėgos patiria didžiulį skaičių žuvusių ir sužalotų aukų – per 25 000 

pastaraisiais metais.
27

 Per 2018 m. Talibano vasaros puolimą žuvo daug civilių, saugumo pajėgų 

narių, sugriauta daug privačiõs nuosavybės, sudeginta vyriausybinių institucijų pastatų. Tokio 

masto ir intensyvumo sukilėlių atakų nebuvo nuo 2001 m. ir niekad dar jiems taip nesisekė 

užiminėti pagrindinius miestus.  
28

 

 

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

kilmės šalis apdorojimo29 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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