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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie Iraką: 

 

1. Ar yra kokia nors informacija apie Bagdado m. veikiančia Melishiad grupuotę 

pavadinimu Asaeb Ahlel Hagh (Heigh), kuriai vadovauja asmuo Weseim (Wessam) Aldaraji? 

 

 2. Ar yra galimybė Bagdade gauti apsaugą iš valstybės nuo grupuotės narių? 

 

 

Bendri faktai 

 

Vartodama žodį ,,melishiad“ ją tariamai persekiojančiai grupuotei įvardyti prieglobsčio 

prašytoja matyt turi omenyje ,,milishiyat“. Žodis turi menkinamąjį reikšmės atspalvį, atitinkantį 

sąvoką ,,gauja“. Šias grupuotes niekinantieji Irake vartoja būtent menkinamąjį terminą ,,milicija“ 

(angl. militia,  arab. ,,milishiyat“). Anglų kalboje šis žodis neturi paniekinamojo atspalvio ir yra 

verčiamas tiesiog ,,grupuotė“. Pačios save skirtingos šiitų sukarintos grupuotės Irake vadina tokiais 

bendrais pavadinimais – ,,Liaudies mobilizacijos pajėgomis“ arba  Al-Hashd Al-Shabi, “islamistiniu 

pasipriešinimu“ (al-muqawama al-islamiya), “savanoriais“ (al-mutatawwiun), arba mudžachedais.
1
 

 

Asaib Ahl al-Haq (dažnai vartojamas trump. AAH) yra Irano remiama Irako šiitų sukarinta 

grupuotė (arba ,,milishiyat“, pasak prieglobsčio prašytojos)  ir politinė partija, veikianti pirmiausia 

Irake, bet taip pat ir Libane bei Sirijoje.
2
 Ji susiformavo 2006 m., atsiskyrusi nuo ,,Mahdi armijos” 

(Jaish al-Mahdi
3
)- įtakingo šiitų dvasininko Muqtada al-Sadr vadovaujamos grupuotės.

4
 Ji laikoma 

viena iš sukarintų grupuočių, kurios atstovauja Irano interesus Irake. Grupuotė buvo apmokyta
5
 

įtakingos Irano grupuotės
6
 ,,Irano islamo revoliucijos sargų korpuso“ (angl. Islamic Revolution 

Guards Corps' Quds Force, IRGC-QF), taip pat Libano Hezbollah organizacijos. Didysis ajatola 

Kazemas  Hueeinas Haeris, grupės dvasinis lyderis, manoma, kad yra
7
 Irano dvasinio vadovo 
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ajatolos Chomeinio
 
 mokinys.

8
 Irano įtakojamos šiitų grupuotės Irake  yra remiamos ginklais, 

kariniu rengimu, įranga ir žvalgyba.
9
 Nuo 2014 m., per mėnesį grupuotė iš Irano gauna 1,5-2 mln. 

JAV dolerių.
 10

 

Asaib Ahl al Haq (AAH) arba ,,Teisiųjų sąjunga” (League of the Righteous) yra trečia 

pagal dydį sukarinta Irako šiitų grupuotė, remiama Irano. Dar žinoma kitu pavadinimu – ,,Khazali 

specialiųjų grupių tinklas“.   

 

Asaib Ahl al-Haq (AAH) kartu su kitomis šiitų grupuotėmis suvaidino lemiamą vaidmenį 

išlaikant Irako teritorijos kontrolę, kai 2014 m. Irako saugumo pajėgos pakriko kovoje su ,,Islamo 

valstybe“ šiai užėmus Mosulą.
11

 Jų galia išaugo, nes, kad sustabdytų ,,Islamo valstybės“ puolimą, 

Irako vyriausybė tegalėjo pasitikėti tik šiomis sukarintomis grupuotėmis.
12 

Šiitų sukarintos 

grupuotės buvo integruotos  į Irako saugumo pajėgas sukuriant Liaudies mobilizacijos pajėgas 

(Popular Mobilization Units, Hashd al-Shaabi ), kurias taip pat sudaro ir ne šiitai  - sunitų genčių 

kovotojai, krikščionių kovotojai ir kt.
13

 Irako liaudies mobilizacijos pajėgas sudaro 60-70 grupuočių 

su 140 000 kovotojų.
14

 Šiuo metu Asaib Ahl al-Haq  grupuotėje yra 7000-10000 kovotojų, kurių 

pajėgos sustiprintos tankais, lengvais šarvuočiais, senesniais artilerijos ginklais, kt.   

 

Grupuotė kaltinama brutaliomis žudynėmis visame Irake.  

 

Pagal Norvegijos ambasados Amane 2017 m. birželio ataskaitą, Asaib Ahl al-Haq 

grupuotė dominuoja Doros ir  Karrados rajonuose Bagdade.
15

 Apskritai šiitų grupuotės negali 

išlaikyti sunitų teritorijų kontrolės be sunitų genčių vyresniųjų paramos. Bet jos tvirčiau įsitvirtina 

mišriuose rajonuose, kur gyvena tiek sunitai, tiek šiitai, kur juos paremia šiitų gyventojai.
16

 

 

Grupuočių nariai dėvi Irako karines uniformas, tačiau gyventojai vis dėlto gali atskirti juos 

nuo ginkluotojų pajėgų pagal jų religines vėliavas, rengimosi manierą, grupuočių skiriamuosius 

ženklus ant jų sunkvežimių.
17

 

Be kovos prieš ,,Islamo valstybę“ Asaib Ahl al-Haq nariai taip pat kovoja prieš Sirijos 

sunitus maištininkus.
18
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JAV mokslinis institutas The Washington Institute for the Middle East vadina AAH ir jo 

lyderio Qais al-Khazali populiarumą ,,sprogstančiu“, įskaitant ir Bagdadą.
19

 Grupuotės sėkmė 

aiškinama keliais faktoriais: 

 

- Koviniai įgūdžiai; 

 

- Strategiškai sutelktos informavimo kampanijos. AAH pademonstravo profesionalų, 

šiuolaikinį ir platų požiūrį į žiniasklaidą.  

 

- Dėmesys moterų balsams. Pamėgdžiodamas savo mokytoją Hezbollah organizaciją, AAH 

remia moteris įkurdamas moterų struktūras savo organizacijoje, keldamas moteris 

kandidatėmis rinkimuose.
20

 

 

Politinė veikla 

   

Deklaruodama savo siekį užsiimti politine veikla AAH atidarinėjo savo politines būstines, 

steigė religines mokyklas, našlaičiams ir vaikams siūlė socialines paslaugas. Kaip teigia analitikas  

Sam Wyer, AAH “plečiasi beprecedenčiu ir nerimą keliančiu tempu”.
21

 Nuo 2011 m. pabaigos 

AAH atidarė eilę politinių atstovybių Irake: dvi Bagdade, Basroje, Najafe, Hillah, al-Kalis ir Tal 

Afare.
22

 

AAH politinis blokas nedalyvavo 2013 m. provincijos rinkimuose, bet dalyvavo 2014 m. 

parlamento rinkimuose ir laimėjo vieną vietą 2014 m. Hassanas Salemas tapo al-Sadiqun bloko 

parlamento nariu ir dirbo Saugumo ir gynybos komitete.
23

 

 

 Kaip sukarinta grupuotė AAH buvo oficialiai Irako parlamento pripažinta 2016 m. 

lapkričio mėn. (kai tapo Liaudies mobilizacijos pajėgų (Haashid Shaabi) dalimi.)  2017 m. gegužės 

mėn. AAH gavo licenziją iš Irako vyriausybės veikti kaip politinė partija tuo pačiu pavadinimu.
24

 

Nors Irako konstitucija draudžia karinėms ir ginkluotoms grupuotėms dalyvauti politiniame 

procese, Asaib Ahl al-Haq buvo leista steigti politinę partiją ir dalyvauti rinkimuose. Politikos 

analitikas Jassim al-Karkhi leidiniui  The New Arab pasakė: 

 

"Sukurti politinę partiją iš ginkluotos grupės, kuri atvirai yra remiama Irano, reiškia  

regresą politiniame procese. <...>...Dėl ginkluotų grupių atėjimo į politinį procesą mirtis ir 

smurtas tęsis ypač atsižvelgiant į tai, kad tos pačios grupės yra vykdžiusios siaubingas civilių 

žudynes įvairiose šalies dalyse, o dabar jiems leidžiama dalyvauti rinkimuose."
25

 

 

2018 m. sausį AAH, Kata’ib Hezbollah (KH), ir  Badr organizacija susijungė su kitais 

Liaudies mobilizacijos daliniais ir suformavo  Fatah aljansą. Aljansas laimė 47 parlamento vietas. 
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.
26

 AAH al-Sadiqun sąrašas šioje koalicijoje laimėjo 13-ka iš 47-nių Koalicijos vietų.
27

 Fatah 

koalicijai vadovauja Badr organizacijos vadovas Hadi al-Ameri. Koaliciją sudaro  seniausios, 

dižiausios ir galingiausios Irako šiitų grupės.
28

 

 

Birželio mėn. Fatah suformavo koaliciją su Muqtados al-Sadro Sairoono aljansu, kuris 

laimėjo rinkimus. Ši nauja koalicija potencialiai iškelia ,,Fatah”—o kartu su ja ir AAH—į naujos 

Irako vyriausybės įtakojimo poziciją.
29

 Taigi Iranas dabar kontroliuoja dviejų įtakingų šiitų 

kovotojų vadų vadovaujamus blokus, kurie laimėjo rinkimus 2018 m. gegužę -  Moqtada Al Sadro 

ir Hadi Al Amiri –ir kartu gavo 101 iš 329 vietų Irako Parlamente.
30

 Dar 2017 m. Asaib Ahl al-Haq 

buvo pareiškusi, kad tikisi sudaryti aljansą su Nouri al-Maliki, buvusiu ministru pirmininku ar 

dabartiniu viseprezidentu, o grupės lyderis Khazalis buvo pareiškęs, kad siekia dalyvauti 

rinkimuose tikėdamasis premjero posto.
31

 

 

Rinkimus laimėjusios partijos praėjus trim mėnesiams nuo rinkimų vis dar derasi dėl 

naujos valdančiosios koalicijos sudarymo. Politinis netikrumas dėl naujos vyriausybės sudėties 

kelia įtampa gyventojams besiskundžiant prastomis pagrindinėmis paslaugomis, nedarbu, lėtu šalies 

atstatymu po trijų metų karo.
32

 

 

Amerikiečių mokslinio instituto vertinimu AAH yra vientisa organizacija - karinis ir 

politinis sparnai siejasi. Rinkimų metu visos trys AAH brigados Liaudies mobilizacijos pajėgose 

veikė kaip de facto rinkiminių kampanijų štabai kandidatuojantiems į parlamentą AAH nariams, 

rėmė juos materialiai ir šlovino jų karinius pasiekimus.
 33

 

 

AAH doktrina ir tikslai  

 

AAH yra religijos motyvuojama grupuotė, prisiekusi ištikybę Iranui. Jos ideologija 

pabrėžtinai antiamerikietiška ir sektantinė, t. y. kovojanti su kitokio tikėjimo ir etninės 

priklausomybės žmonėmis
34

: 

 

-Izraelis, JAV ir Saudo Arabija laikomi Irako priešais. Vykdė išpuolius prieš JAV karines 

pajėgas iki 2006 -2011 m., kai JAV pajėgos buvo atitrauktos iš Irako; pati AAH tvirtina įvykdžiusi 

6 tūkst. išpuolių prieš koalicines pajėgas.
35

 

 

-Siekia politinės sistemos, kurioje vadovautų islamo dvasininkai kaip Irane. Savo 

mokymuose AAH  taip pat cituoja ansktyvuosius radikalius šiitų dvasininkuis Irake. Vadovas 
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 DT News, Sadr retains victory, 11 August 2018 Factiva 
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Khazalis išreiškė palankumą Iranui ir Libano Hezbollah už jų paramą ir ,,pasiųstus kankinius, kurie 

praliejo kraują Irako žemėje”. 
36

 

 

Grupuotės įgyvendinama sektantinė ideologija padidino atotrūkį tarp sunitų ir šiitų.
37

 

Šaltiniai užsimena, kad Irake egzistuoja mišrios šiitų ir sunitų šeimos, tačiau tyrimo metu nepavyko 

rasti informacijos, kad sukarintų šiitiškų grupuočių nariai verstų tekėti už jų sunitų moteris.  

 

AAH vėliavos elementus sudaro ,,Irano revoliucijos sargų korpuso“ ir Hezbollah logotipai. 

Joje pavaizduota ranka, laikanti AK-47 šautuvą su Irako žemėlapiu fone.  Apačioje –atversta knyga 

su eilėmis iš Korano: “Iš tiesų jie buvo jaunuoliai, kurie tikėjo savo Viešpačiu. Piešinio šonuose – 

du kartai. 
38

 Tarptautinių žmogaus teisių organizacijų kaltinama žmogaus teisių nusikaltimais, AAH 

ėmė stengtis nebūti siejama su kariniu sparnu, pašalino ginklą iš savo logotipo bei pradėjo save 

vadinti ,,Asaib judėjimu”.
39

  

 

Prieš 2018 m. gegužės mėn Irako rinkimus AAH politinė platforma skelbė nuosaikesnę 

politiką,
40

 tačiau įžengus į politiką AAH neįgyvendino įsipareigojimo atsisakyti vadinamojo 

sektantinio smurto, nukreipto prieš kitokio tikėjimo asmenų grupes. Grupuotė įtariama karo 

nusikaltimais, žmonių grobimais, žudynėmis, šimtų sunitų berniukų ir vyrų kankinimu rytų Dijalos 

provincijoje. 
41

 

 

Asaib Ahl al Haq priskiriamas pagrindinis vaidmuo trejus metus besitęsusiose kovose su 

,,Islamo valstybe”.  2014 m. grupuotė susekė ,,Islamo  valstybės” ląsteles ir veikė siekdama 

užtikrinti saugumą Bagdade (ši veikla sutapo su kaltinimais arabų sunitų žudymu 2015-2016 m. – 

pažymos autorės pastaba). AAH atstovas spaudai aiškino, kad jų grupuotei buvo pavesta vadovauti 

mūšiams pačiuose pavojingiausiuose rajonuose dėl jų kovotojų profesionalumo ir pajėgumų. 
42

  

 

 

Verbavimas 
 

Asaib Ahl al-Haq (AAH) sėkmingai verbuoja  rekrūtus.
43

AAH yra užverbavęs tūkstančius 

kovotojų, tarp jų ir vaikų. Grupuotė valdo ir TV kanalą  al-Aahd. Pagrindinis būdas, kuriuo 

verbuojami nauji nariai, yra savęs pateikimas kaip šiitų bendruomenės Irake ir užsienyje gynėjos. 

Kalbant konkrečiai apie Bagdadą, AAH užėmė namų ir biurų Bagdade tam, kad įsteigtų čia 

verbavimo centrus dalyvavimui kare Sirijoje.
44

 Grupuotė sostinėje verbavimu užsiima ir mečetėje – 

ji turi sudarius išsamią religinio aktyvizmo ir edukacinę strategiją. Pietiniame Irake grupuotė 
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 Iranian Militias in Iraq's Parliament: Political Outcomes and U.S. Response, June 11, 2018 

 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-militias-in-iraqs-parliament-political-outcomes-and-

u.s.-response 
37

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
38

 Iranian Militias in Iraq's Parliament: Political Outcomes and U.S. Response, June 11, 2018 

 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-militias-in-iraqs-parliament-political-outcomes-and-

u.s.-response 
39

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
40

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
41

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
42

 Iranian Militias in Iraq's Parliament: Political Outcomes and U.S. Response, June 11, 2018 

 https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-militias-in-iraqs-parliament-political-outcomes-and-

u.s.-response 
43

 EASO COI Meeting Report Iraq Practical Cooperation Meeting 25-26 April 2017 Brussels, p.11-12, 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-iraq-meeting-report.pdf 
44

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf; 

Amnesty International, Iraq 2017/2018 ( https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-

africa/iraq/report-iraq/) 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf
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verbavimui naudoja plakatus, kviečiančius prisijungti prie kovos Sirijoje ir pateikia karštosios 

linijos numerį. 
45

 

 

Organizacinė struktūra: 

 

AAH įkūrėjas Qais al-Khazalis pirmininkauja penkių asmenų patikėtinių tarybai bei dviem 

pavaduotojams. Būdamas lojalus Iranui, AAH veiksmus koordinuoja su aukštesnio rango Irano 

vadais.  Manoma, kad AAH atkartoja šiitų kovinės grupuotės Hezbollah organizaciją, su kuria turi 

glaudžius santykius.
 46 

 

Pagrindiniai vadovaujantys nariai 

  
Qais al-Khazalis, įkūrėjas, vadovas 

 

 

  
 

Jawad al-Talabawi, vadas ir atstovas spaudai 

 

  
                                                 
45

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
46

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 

https://www.counterextremism.com/extremists/qais-al-khazali
https://www.counterextremism.com/extremists/qais-al-khazali
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Naimas al-Aboudis, atstovas spaudai 

 

  
Hassanas Salemas (Hassanas Salamas). AAH politinio bloko al-Sadiqun pirmininkas; Irako 

saugumo ir gynybos komiteto narys
47

. Buvęs  Sadr Mahdi Armijos lauko  vadas. Manoma, kad 

eidamas šias pareigas jis vadovavo šiitų mirties būriams, po to prisijungė prie AAH, tarnaudamas 

vienu iš pagrindinių vadų ir prisidėdamas prie mobilizacijos pastangų Sirijoje.
48

 

 

Žmogaus teisių pažeidimai, priskiriami šiitų ginkluotoms grupuotėms 

 

Irano finansuojamos šiitų sukarintos grupuotės tarpusavyje kovoja siekdamos dominuoti 

naftos kontrabandos rinkoje ir klestinčioje narkotikų industrijoje. Šaltiniai tikina, kad ne tik sunitai 

ir religinės mažumos bijo šiitų grupuočių dėl jų vykdomų karo nusikaltimų, bet ir šiitai jomis 

,,bjaurisi” dėl jų ,,marodieriavimo”. Todėl vyksta gyventojų demonstracijos prieš Irano remiamas 

šiitų grupuotes. 
49

 2018 m. liepos 13 d. Irako protestuotojai šalies pietuose užpuolė AAH ir kitų 

Irano remiamų grupuočių politinius biurus reikalaudami jų atsitraukti iš Irako.
50 

 

Žmogaus teisių grupės dokumentavo smurto religiniu pagrindu atvejų ir keršto išpuolių 

kovoje su ,,Islamo valstybe“, kurie daugiausia yra priskiriami Irano remiamoms sukarintoms 

grupėms. Pranešama, kad šiitų grupuotės sulaikinėjo ir mušė vyrus sunitus, kurie bėgo nuo kovų 

Faludžoje. Dešimtims  tada buvo įvykdytos egzekucijos, šimtai dingo be žinios, dešimtys kūnų rasti 

išniekinti. Konkrečiai Asaib Ahl al-Haq kartu su kitomis grupuotėmis buvo kaltinamos sunitų 

civilių sulaikymu be įgaliojimų tai daryti, turto nusiaubimu ir sunaikinimu. 
51

 2017 m. gegužės mėn. 

The New Arab rašė apie sukarintų šiitų grupuočių vykdomus nusikaltimus sunitų arabų atžvilgiu, 

kurių aukas užfiksavo vienas kurdų fotoreporteris. Tai prievartavimai, kankinimai, žudymai. 

Rašoma, kad Irako pajėgas, atsakingas už nusikaltimus kontroliuoja Badr organizacija, kuri realiai 

atstovauja Irano interesams Irake būdama pavaldi Vidaus reikalų ministerijai. Greito reagavimo 

pajėgos kankino ir žudė vyrus ir berniukus, žagino savo sąjungininkus vadinamosiose Sunitų 

mobilizacijos pajėgose. Minėtas fotožurnalistas atskleidė, kaip greitojo reagavimo pajėgos ir 

federalinė policija, abi pavaldžios VRM, netgi varžėsi tarpusavyje girdamiesi nusikaltimais 

Mosule.
52

 

 

                                                 
47

 https://www.counterextremism.com/threat/asaib-ahl-al-haq 
48

 The Washington Institute Iranian Militias in Iraq's Parliament: Political Outcomes and U.S. Response, June 11, 2018 

  https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-militias-in-iraqs-parliament-political-outcomes-and-

u.s.-response 
49

 Daily Tribune, Iraqi protesters demand end to Iran-dominated status quo, 26 July 2018 Factiva  
50

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
51

Frontline,  Iraq’s Shia Militias: The Double-Edged Sword Against ISIS MARCH 21, 2017 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/iraqs-shia-militias-the-double-edged-sword-against-isis/ 
52

 The New Arab, The Iraq Report: Government crimes fan flames of conflict, 24 May, 2017 

(https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/5/24/the-iraq-report-government-crimes-fan-flames-of-conflict) 
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Bagdadas 

 

2014 m. pranešimai apie šiitų grupuotes, o tarp jų ir Asaib Ahl al Haq, pažymėti smurto 

Bagdade: grupuotės buvo visiškai nekontroliuojamos valdžios, buvo sunkiai identifikuojamos, 

nedisciplinuotos, persekiojančios sunitus arabus joms vykdant reidus prieš įtariamus teroristus.
53

 

Human Rights Watch 2014 m. birželio 1d. – liepos 9 d. dokumentavo 61-o, o kovo ir balandžio mėn 

48-ių  sunitų vyrų nužudymą vadinamojoje Bagdado juostoje”
54

. Liudininkai ir medicinos 

personalas tvirtino, kad už šiuos nusikaltimus buvo atsakingos sukarintos grupuotės. Daugeliu 

atvejų dėl šių nusikaltimų liudininkai identifikavo Asaib Ahl al-Haq.  2014 m. Human Rights Watch 

apklausti liudininkai tvirtino, kad AAH vykdė savavališkus areštus Bagdado ir Dijalos gubernijose. 

Savo ruožtu vyriausybės atstovai patvirtino, kad vyriausybė mokėjo šiai grupuotei, kuri kontroliavo 

saugumo pajėgas daugelyje vietovių Irake.
55

 

 

 Europos prieglobsčio paramos biuro ataskaitoje, išėjusioje 2017 m., rašoma, kad Asaib 

Ahl al Haq 2014 m. viduryje Bagdade įvykdė masines įtariamų prostitučių žudynes viešnamyje 

(nužudytos 29 moterys ir keletas vyrų).
 56

 

   

2017 m. liepą žiniasklaida pranešė, kad faili kurdai iš Suleimanijos (Kurdistanas), apsistoję 

Bagdade, buvo persekiojami, kai  buvo paskelbtas Kurdistano referendumas. 
57

 

 

 Pasak The New Arab, Liaudies mobilizacijos pajėgos turi 180 karinių postų Irake 

pralenkdamos nacionalinės armijos ir policijos kontroliuojamų pozicijų skaičių. Liaudies 

mobilizacijos pajėgos Bagdade atsakingos už nusikalstamumo išaugimą – ginkluotus apiplėšimus, 

grobimus, žmogžudystes. 2017 m. gegužės mėn. pranešta, kad nauja banga nužudymų-grobimų 

sukrėtė Bagdadą primindama ankstesnį smurtą.
58

 Vadinamojoje Bagdado juostoje ir sunitų 

daugumos gyvenamuose Bagdado rajonuose nežinomi asmenys grobia, žudo ir vėliau palieka kūnus 

gatvėse ar šiukšlynuose. Pranešta apie 17 aukų per dvi dienas. Žinoma, kad aukos buvo pagrobtos 

ginkluotų grupių saugumo pajėgų uniformomis. Žmogaus teisių organizacijos jau ilgą laiką sieja 

šiitų sukarintų grupuočių smurtą prieš sunitus besitęsiančioje kovoje su ,,Islamo valstybe“ 
59

(jos 

nariai – sunitai, pažymos rengėjos pastaba). Parlamento narys Abdulas Karimas Abtanas pasakė The 

                                                 
53

 STSC Logo, Iraq’s Shia militias confront extremists, sow fear among Sunnis, 23 August 2014  

(paimta iš prenumeruojamos žiniasklaidos duomenų bazės Factiva) 
54

 Pasak The Institute for the Study of War, ,,,,Bagdado juostos“ (angl. ,,belts“) yra gyvenamieji, agrariniai ir industriniai 

rajonai, kurie apjuosia miestą, bei kelių, upių ir kitų komunikacinių linijų tinklai, kurie yra išsidėstę dvidešimties ar 

trisdešimtiems mylių spinduliu ir jungia sostinę su likusiu Iraku.“ Pradedant šiaurine dalimi, juostas sudaro Tadži 

miestas (Taji, Bagdado gubernija), toliau pagal laikrodžio rodyklę Tarmija (Tarmiyah, Bagdado gubernija), Bakuba 

(Bakubah, Dijalos gubernija), Buhrizas (Dijalos gubernija), Besmaja (Besmayah), Nachrvanas (Nahrwanas, Bagdado 

gubernija), Salman Pakas (Bagdado gubernija), Mahmudija (Mahmudiyah, Bagdado gubernija), Sadr al Jusufija (Sadr al 

Yusufiyiah, Bagdado gubernija), Faludža (Fallujah, Anbaro gubernija) ir Karmaha (Karmah, Anbaro gubernija). Šitas 

,,laikrodis“ gali būti dalijamas į kvadratus: Šiaurės Rytų, Pietryčių, Pietvakarių ir Šiaurės Vakarų. (2017-02-19  

Informacinio centro pažyma apie sunitų persekiojimą Bagdade ir vidinio persikėlimo alternatyvą Nr. IRQ-15/6-6-6) 
55

 ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung 

zum Irak: Bagdad: Aktivitäten der Milizen der Asaib Ahl al-Haqq (AAH) seit 2013 bis heute; Übergriffe auf die 

Zivilbevölkerung [a-10409] 30. November 2017 (https://www.ecoi.net/de/dokument/1419814.html) 
56

 ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung 

zum Irak: Bagdad: Aktivitäten der Milizen der Asaib Ahl al-Haqq (AAH) seit 2013 bis heute; Übergriffe auf die 

Zivilbevölkerung [a-10409] 30. November 2017 (https://www.ecoi.net/de/dokument/1419814.html) 
57

 ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung 

zum Irak: Bagdad: Aktivitäten der Milizen der Asaib Ahl al-Haqq (AAH) seit 2013 bis heute; Übergriffe auf die 

Zivilbevölkerung [a-10409] 30. November 2017 (https://www.ecoi.net/de/dokument/1419814.html) 
58

 The New Arab, The Iraq Report: Government crimes fan flames of conflict, 24 May, 2017 

(https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/5/24/the-iraq-report-government-crimes-fan-flames-of-conflict) 
59

 ,,Islamo valstybė” tebeturi savo ,,ląsteles” visame Irake , kurių pagalba vykdo išpuolius, kaip tai dare iki 2014 m.2018 

m. liepos mėn. Jungtinių tautų agentūra užregistravo 79 civilių aukas Irake, 99 sužeistuosius dėl smurto, susijusiu su 

ginkluotu konfliktu;dauguma aukų – Bagdado gubernijoje: 30 žuvusių, 33 sužeisti).
59

 

https://www.ecoi.net/de/dokument/1419814.html
https://www.ecoi.net/de/dokument/1419814.html
https://www.ecoi.net/de/dokument/1419814.html
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New Arab, kad pranešimai apie sektantinius pagrobimus ir nužudymus ,,gaunami kiekvieną dieną“. 

Jis apkaltino policiją ignoruojant incidentus ir leidžiant šiitų grupuotėms veikti nebaudžiamai.
60

 

Vėlesnių nei 2017 m. pirmos pusės pranešimų apie smurtą Bagdade Informaciniam centrui 

nepavyko rasti. Pažymėtina, kad paskutinėse periodinėse ataskaitose apie žmogaus teisių padėtį 

Irake nerasta pranešimų apie šiitų grupuočių vykdomą smurtą, nukreiptą prieš civilius arabų sunitus 

Bagdado mieste.
61

 

 

Irako valdžios požiūris į šiitų sukarintas grupuotes 

 

2016 m., premjeras Abadi oficialiai pripažino Liaudies mobilizacijos pajėgas (Hashd al-

Shaabi) kaip ,,nepriklausomą karinę formuotę“ Irako saugumo pajėgose. Lapkričio mėn. Irako 

parlamentas žengė dar toliau – balsavo už pajėgų legalizavimą ir skyrė kovotojams atlyginimus ir 

pensijas.
62

 Kaip rašo Jamestown Foundation, Irako valdžia šiitų daliniams demonstruoja palankumą 

skirdama aukštesnius atlyginimus ir gerindama bendrą administravimą. Šiitai turi ginkluotę, kurios 

kitos grupuotės negauna.
63

 Asaib Ahl Al- Haq grupuotės atėjimą į politiką Irako premjeras 

pasveikino ir pareiškė, kad  grupuotės vadovas Khazalis ,,neįvykdė nė vieno nusikaltimo per Irako 

karą”.
64

 

Apie Irako valdžios pajėgumą kontroliuoti Liaudies mobilizacijos pajėgas (Hashd al-

Shaabi), kurioms be kita ko priklauso ir  Asaib Ahl Al- Haq, šaltiniai pasisako šitaip: 

- Liaudies mobilizacijos daliniai laikomi veikiančiais atskirai nuo federalinės armijos.
 
Jos 

niekam neatsiskaito ir nėra kontroliuojamos 
65, 66. 

-
 Liaudies mobilizacijos daliniai tiesiogiai atsiskaito Irako premjerui (ne gynybos 

ministrui), tačiau yra lojalūs Irano aukščiausiajam vadovui.
67

 Nors Liaudies mobilizacijos pajėgos 

turėtų būti atskaitingos premjerui Abadi, ekspertai tvirtina, kad ministras pirmininkas mažai ką 

sprendžia atskirų grupuočių veiksmuose už Bagdado ribų.
68

 

-Sukarintos grupuotės kai kuriuose rajonuose nėra tiesiogiai kontroliuojamos 

Bagdado, o tai pažeidžia centrinės vyriausybės suverenitetą, - teigia JAV įsikūrusio mokslinio 

instituto Institute for the Study of War. Premjeras savo ruožtu teigia, kad sukarintų grupuočių nariai 

yra teisiami už praeities nusikaltimus, daug jų jau nuteisti mirties bausme arba įkalinti.
69

 

 

Rasta informacija apie incidentą, kuris iliustruoja, kiek teisėtvarkos atstovai yra pajėgūs 

palaikyti viešąją tvarką, kiek tai susiję su šiitų grupuotėmis. 2018 m. birželio mėn. Bagdade tarp 

Irako policijos pajėgų ir Irano remiamų ,,Hezbollah brigadų”  įvyko susirėmimai. Netrukus po to, 

kai policija rytiniame Bagdade sustabdė transporto priemonę, atvyko šiitų grupuotės ,,Hezbollah 

                                                 
60

 The New Arab (May 2017). 'Don't enter Baghdad': Wave of murder-kidnappings grips Iraq capital. The New Arab. 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/17/dont-enter-baghdad-wave-of-murder-kidnappings-grips-iraq-capital  
61

 U. S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017 

(https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper); 

Human Rights Watch, Iraq, Events of 2017 (https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/iraq) 
62

Frontline,  Iraq’s Shia Militias: The Double-Edged Sword Against ISIS MARCH 21, 2017 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/iraqs-shia-militias-the-double-edged-sword-against-isis/ 
63

 Jamestown Foundation: The Uncertain Future of Iraq’s Popular Mobilization Units; Terrorism Monitor Volume: 16 

Issue: 3, 8 February 2018 

https://www.ecoi.net/en/document/1424197.html (accessed on 1 August 2018) 
64

 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ResurgenceofAAH.pdf 
65

 The New Arab (May 2017). 'Don't enter Baghdad': Wave of murder-kidnappings grips Iraq capital. The New Arab. 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/17/dont-enter-baghdad-wave-of-murder-kidnappings-grips-iraq-capital  
66

 EASO COI Meeting Report Iraq Practical Cooperation Meeting 25-26 April 2017 Brussels, p.11-12, 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/coi-iraq-meeting-report.pdf 
67

longwarjournal.org, Iraqi Police, Hezbollah Brigades clash in Baghdad, June 21, 

2018 https://www.longwarjournal.org/archives/2018/06/iraqi-police-hezbollah-brigades-clash-in-baghdad.php 
68

Frontline,  Iraq’s Shia Militias: The Double-Edged Sword Against ISIS MARCH 21, 2017 

https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/iraqs-shia-militias-the-double-edged-sword-against-isis/ 
69

  Associated Press, Empowered Shiite militias poised to dominate key Iraq town, 3 December 2016 Factiva 

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/17/dont-enter-baghdad-wave-of-murder-kidnappings-grips-iraq-capital
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://www.ecoi.net/en/document/1424197.html
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/5/17/dont-enter-baghdad-wave-of-murder-kidnappings-grips-iraq-capital
https://www.longwarjournal.org/archives/2018/06/iraqi-police-hezbollah-brigades-clash-in-baghdad.php
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brigados” nariai ir ėmė šaudyti į policininkus. Po susišaudymo policija apsupo šios grupuotės 

būstinę ir suėmė vieną kovotoją, kuris buvo, kaip manoma, atsakingas už išpuolį. Šis konfliktas, 

kaip pranešama žiniasklaidoje, byloja apie galimą kovą tarp valstybinių jėgos struktūrų ir Irano 

remiamų šiitų grupuočių.
70

 

 

Kalbant apie šiitų grupuotes, jos nėra atsiskyrusios ginkluotos gaujos Irake, o yra 

įsiliejusios į visuomenę. Nesvarbu, kokios jos būtų savo pozicijomis ir veiksmais, grupuotės, pasak 

Vidaus reikalų ministro, yra ,,neatsiejamas elementas Irako audinyje“. Ir nors ne visos grupuotės 

turi vienodą galią, ne visos dalyvauja kovos lauke, tačiau jos visos yra gerbiamos armijos ir 

policijos vadovybės nepaisant konkurencijos arba apmaudo jausmo. Karo vadai reguliariai 

diskutuoja politinėmis temomis su aukštus postus užimančiais vyriausybės pareigūnais bei 

religiniais vadovais. Sukarintų grupuočių kritika dažnai baigiasi viešojo sektoriaus atstovų 

skubėjimu jų ginti;grupuotės turi rėmėjų ir Irako parlamente. Grupuočių vadai ne tik dalyvauja 

sprendžiant karinius klausimus, bet ir figūruoja kaip tarpininkai (angl.powerbrokers) šalies 

politinėje sistemoje pasinaudodami tokia savo teise. Karo vadai yra įtakingi nacionaliniu lygiu, 

tačiau ypatingai didelę įtaką jie turi vietos lygmenyje: jie gali tikėtis pagalbos iš įtakingų politinių 

figūrų, vyriausybės pareigūnų, karinių ir policijos pareigūnų, valdininkų. Irake vyriausybės 

pareigūnai, atstovaujantys politinėms partijoms, remiančioms sukarintas grupuotes, dažnai 

asmeniškai įsitraukia į tų grupuočių veiklą: dalyvauja operacijose, tiekia įrangą, atsargas ir vandenį. 

 

Būna, kad sukarintų grupuočių vadai įsitraukia daugiau į politinę ir religinę veiklą karo 

lauką palikdami sau pavaldiems vadams. Tačiau dvasininkas ajatola Qays Al-Khazalis savo 

vaovaujamos Asaib Ahl Al- Haq kovotojams yra matomas karo vadas. Atsižvelgiant į tai, kad 

sustabdyti ,,Islamo valstybę” padėjo sukarintos grupuotės, karo vadai yra Irake populiarūs: 2014 m. 

pabaigoje  AAH lyderis Qays Al-Khazalis tapo metų žmogumi.
71

 

  

Irako valdžia yra sudariusi komisijų, skirtų tirti kaltinimus rimtais humanitarinės teisės 

pažeidimais ir karo nusikaltimais, tačiau šios komisijos iki šiol nesugebėjo pateikti kokių savo 

išvadų.
72

 

 

 

 

 
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.
73
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longwarjournal.org, Iraqi Police, Hezbollah Brigades clash in Baghdad, June 21, 

2018 https://www.longwarjournal.org/archives/2018/06/iraqi-police-hezbollah-brigades-clash-in-baghdad.php 
71

 Linkedin, IRAQ’S SHIA WARLORDS AND THEIR MILITIAS: POLITICAL AND SECURITY CHALLENGES 
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